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 ফুধফায, জুরাই ৩১, ২০১৯ - ১৭:১৩ 

ভাভুদ উল্লাহ্ 

নফজনন কনযনেন্ট  

 

আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে ানযফানযক বা। ছনফ : আছাননয়া নভন  

ভাদকননববযীর ভযায় ননববযীরতা এভন একনি ভযা কমখানন ভাদকননববযীর ফযনিয ানথ তায নযফানযয অুস্থ্যতা কদখা মায়। এজনয  

ভাদকননববযীর কযাগনক ফরা য় ানযফানযক কযাগ। উি নফলয়নিনক গুরুত্ব নদনয় ৩১ জুরাই ফুধফায আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককনে নিনকৎা নননত আা নযফানযয দযনদয নননয় ানযফানযক বায আনয়াজন কযা য়।  এফানযয বায আনরািয নফলয় নছনরা 

‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ ‛। বায শুরুনত  স্বাগত ফিফয প্রদান কনযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককনেয ককে ফযফস্থ্াক ননরুপায ইয়ানভন। যফতবীনত নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয কাউনেরয পাই রুজ নজান 

‘ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ ’ নফলনয় নিত্র উস্থ্ানা কনযন।  বায় নফনলজ্ঞ আনরািক নননফ উনস্থ্ত নছনরন 

ভননানিনকৎক ও এনিকন প্রনপনার িাাঃ আিারুজ্জাভান কনরভ এফং আইআযএওন প্রকল্প ভন্বয়কাযী নিনকৎা ভননানফজ্ঞানী ও এনিকন 

প্রনপনার কভাাঃ আনভয কানন। বায় আনরািকগন ফনরন ননববযীরতা ভযায জনয মনদ নযফানযয ককান দনযয নিনকৎায প্রনয়াজন য় 

কনেনত্র নিনকৎা নননত নফ।  আনরািকগন আনযা ফনরন ভাদকননববযীর ভযা ও এয নিনকৎা ম্পনকব নিক ধাযণা নযফানযয দদযনদয 

ননববযীরতা ভযা ম্পনকব নিতনতায় ায়তা কযনত ানয। ভুি আনরািনা নফব অনববাফকনদয নফনবন্ন প্রনেয উত্তয কদন নফনলজ্ঞ আনরািক ও 

নাযী ককনেয স্টাপগণ। ফননল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয ে কথনক কর অনববাফকনক উি বায়  

অংগ্রনণয জনয ধনযফাদ জানননয় বা কল কনযন ককনেয কপাকার াবন উনে জান্নাত। বানি আহ্ছা ননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককনে অননুিত য়। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A

6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95/ 
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https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/wp-content/uploads/2019/07/Untitled-1-copy-429.jpg
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 / ফদ্বী ফাংরা 

 

ভাদকননববযীর ভযায় ননববযীরতা এভন একনি ভযা কমখানন ভাদকননববযীর ফযনিয ানথ তায নযফানযয অুস্থ্যতা কদখা মায়। এজনয  

ভাদকননববযীর কযাগনক ফরা য় ানযফানযক কযাগ। উি নফলয়নিনক   গুরুত্ব নদনয়  আজ ৩১ জুরাই ২০১৯ ইং তানযনখ আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি 

নিনকৎা ও ুনফবান ককনে নিনকৎা নননত আা নযফানযয দযনদয নননয় ানযফানযক বায আনয়াজন কযা য়। এফানযয বায আনরািয নফলয় নছনরা  

‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ ‛। বায শুরুনত স্বাগত ফিফয প্রদান কনযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান 

ককনেয ককে ফযফস্থ্াক ননরুপায ইয়ানভন। যফতবীনত নাযী ভাদকানি   নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয কাউনেরয পাইরুজ নজান ‚ভাদকননববযীরনদয 

নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ‛ নফলনয় নিত্র উস্থ্ানা কনযন। বায় নফনলজ্ঞ আনরািক নননফ উনস্থ্ত নছনরন ভননানিনকৎক ও এনিকন প্রনপনার 

িাাঃ আিারুজ্জাভান কনরভ এফং আইআযএওন প্রকল্প ভন্বয়কাযী নিনকৎা ভননানফজ্ঞানী ও এনিকন প্রনপনার কভাাঃ আনভয কানন। বায় আনরািকগন 

ফনরন ননববযীরতা ভযায জনয মনদ নযফানযয ককান দনযয নিনকৎায প্রনয়াজন য় কনেনত্র নিনকৎা নননত নফ। আনরািকগন আনযা ফনরন 

ভাদকননববযীর ভযা ও এয নিনকৎা ম্পনকব নিক ধাযণা নযফানযয দদযনদয ননববযীরতা ভযা ম্পনকব নিতনতায় ায় তা 

কযনত ানয। ভুি আনরািনা নফব অনববাফকনদয নফনবন্ন প্রনেয উত্তয কদন নফনলজ্ঞ আনরািক ও নাযী ককনেয স্টাপগণ। 

ফননল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয ে কথনক কর অনববাফকনক উি বায় অংগ্রনণয জনয ধনযফাদ  জানননয় বা 

কল কনযন ককনেয কপাকার াবন উনে জান্নাত। বানি আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে অননুিত য়। 

http://deltatimes24.com/newsdetails/1123352576 
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৩১ জুরাই ২০১৯, ১৮:০৮ 

াউথ ুযভা ননউজ 

 

ভাদকননববযীর ভযায় ননববযীরতা  এভন একনি ভযা কমখানন ভাদকননববযীর  ফযনিয ানথ তায নযফানযয অুস্থ্যতা কদখা মায়। এজনয ভাদকননববযীর  কযাগনক ফরা য় 

ানযফানযক কযাগ। 

উি নফলয়নিনক গুরুত্ব নদনয় আজ ৩১ জুরাই ২০১৯ ইং তানযনখ আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে নিনকৎা নননত আা নযফানযয দযনদয নননয় 

ানযফানযক বায আনয়াজন কযা য়। 

এফানযয বায আনরািয নফলয় নছনরা ‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ‛। বায শুরুনত স্বাগত ফিফয প্রদান কনযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককনেয ককে ফযফস্থ্াক ননরুপায ইয়ানভন। 

যফতবীনত নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয কাউনেরয পাইরুজ নজান ‚ভাদকননববযীরনদয  নযফানয ননববযীরতায  প্রবাফ‛ নফলনয় নিত্র উস্থ্ানা কনযন। 

বায় নফনলজ্ঞ আনরািক নননফ উনস্থ্ত নছনরন ভননানিনকৎক ও এনিকন প্রনপনার িাাঃ আিারুজ্জাভান কনরভ এফং আইআযএওন প্রকল্প ভন্বয়কাযী নিনকৎা ভননানফজ্ঞানী ও 

এনিকন প্রনপনার কভাাঃ আনভয কানন। 

বায় আনরািকগন ফনরন ননববযীরতা  ভযায জনয মনদ নযফানযয ককান দনযয নিনকৎায প্রনয়াজন য় কনেনত্র নিনকৎা নননত নফ। 

আনরািকগন আনযা ফনরন ভাদকননববযীর ভযা ও এয নিনকৎা ম্পনকব নিক ধাযণা নযফানযয দদযনদয ননববযীরতা ভযা ম্পনকব নিতনতায় ায়তা কযনত ানয। 

ভুি আনরািনা নফব অনববাফকনদয  নফনবন্ন প্রনেয উত্তয কদন নফনলজ্ঞ আনরািক ও নাযী ককনেয স্টাপগণ। ফননল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয ে 

কথনক কর অনববাফকনক উি বায় অংগ্রনণয জনয ধনযফাদ জানননয় বা কল কনযন ককনেয কপাকার াবন উনে জান্নাত। বানি আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককনে অননুিত য়। 

ংফাদনি বার রাগনর কয়ায করুন 

http://www.southsurmanews24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%

e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8-

%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95/ 
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আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে ানযফানযক বা 

 প্রকানতাঃ ৫:২৭ অযাহ্ণ, জুরাই ৩১, ২০১৯ 

ংফাদ নফজ্ঞনি : ভাদক ননববযীর ভযায় ননববযীরতা এভন একনি ভযা কমখানন ভাদকননববযীর ফযনিয ানথ তায 

নযফানযয অুস্থ্যতা কদখা মায়। এজনয ভাদকননববযীর কযাগনক ফরা য় ানযফানযক কযাগ। উি নফলয়নিনক গুরুত্ব নদনয় আজ 

৩১ জুরাই ২০১৯ ইং তানযনখ আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে নিনকৎা নননত আা নযফানযয 

দযনদয নননয় ানযফানযক বায আনয়াজন কযা য়। এফানযয বায আনরািয নফলয় নছনরা ‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয 

ননববযীরতায প্রবাফ‛। বায শুরুনত স্বা গত ফিফয প্রদান কনযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান 

ককনেয ককে ফযফস্থ্াক ননরুপায ইয়ানভন। যফতবীনত নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয কাউনেরয পাইরুজ 

নজান ‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ ‛ নফলনয় নিত্র উস্থ্ানা কনযন। বায় নফনলজ্ঞ আনরািক 

নননফ উনস্থ্ত নছনরন ভননানিনকৎক ও এনিকন প্রনপনার িাাঃ আিারুজ্জাভান কনরভ এফং আইআযএওন প্রকল্প ভন্বয়কাযী নিনকৎা ভননানফজ্ঞা নী ও এনিকন প্রনপনার কভাাঃ 

আনভয কানন। বায় আনরািকগন ফনরন ননববযীরতা ভযায জনয মনদ নয ফানযয ককান দনযয নিনকৎায প্রনয়াজন য় কনেনত্র নিনকৎা নননত নফ। আনরািকগন আনযা ফনরন 

ভাদকননববযীর ভযা ও এয নিনকৎা ম্পনকব নিক ধাযণা নযফানযয দদযনদয ননববযীরতা ভযা ম্পনকব নিতনতায় ায়তা কযনত ানয। ভুি আনরািনা নফব 

অনববাফকনদয নফনবন্ন প্র কেয উত্তয কদন নফনলজ্ঞ আনরািক ও নাযী ককনেয স্টাপগণ। ফননল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয  ে কথনক কর 

অনববাফকনক উি বায় অংগ্রনণয জনয ধনযফাদ জানননয় বা কল কনযন ককনেয কপাকার াবন উনে জান্নাত। বানি আহ্ছাননয়া  নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে 

অননুিত য়। 

আনায ভন্তফয নরখনু... 

https://teknaftoday.com/2019/07/31/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-

%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95/ 
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 আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে ানযফানযক বা 

আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে ানযফানযক বা 

 ফুধফায, ৩১ জুরাই ২০১৯, ১৮:১৮ 

 ভাদকননববযীর ভযায় ননববযীরতা এভন একনি ভযা কমখানন ভাদকননববযীর ফযনিয ানথ তায নযফানযয 

অুস্থ্যতা কদখা মায়। এজনয ভাদকননববযীর কযাগনক ফরা য় ানযফানযক কযাগ। উি নফলয়নিনক গুরুত্ব নদনয় আজ ৩১ 

জুরাই ২০১৯ ইং তানযনখ আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনে নিনকৎা নননত আা 

নযফানযয দযনদয নননয় ানযফানযক বায আনয়াজন কযা য়। এফানযয বায আনরািয নফলয় নছনরা 

‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ‛। বায শুরুনত স্বাগত ফিফয প্রদান কনযন আহ্ছাননয়া নভন 

নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয ককে ফযফস্থ্াক ননরুপায ইয়ানভন। যফতবীনত নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয 

কাউনেরয পাইরুজ নজান ‚ভাদকননববযীরনদয নযফানয ননববযীরতায প্রবাফ‛ নফলনয় নিত্র উস্থ্ানা কনযন। বায় নফনলজ্ঞ আনরািক 

নননফ উনস্থ্ত নছনরন ভননানিনকৎক ও এনিকন প্রনপনার িাাঃ আিারুজ্জাভান কনরভ এফং আইআযএওন প্রকল্প ভন্বয়কাযী নিনকৎা 

ভননানফজ্ঞানী ও এনিকন 

প্রনপনার কভাাঃ আনভয কানন। বায় আনরািকগন ফনরন ননববযীরতা ভযায জনয মনদ নযফানযয ককান দনযয নিনকৎায প্রনয়াজন য় 

কনেনত্র নিনকৎা নননত নফ। আনরািকগন আনযা ফনরন ভাদকননববযীর ভযা ও এয নিনকৎা ম্পনকব নিক ধাযণা নযফানযয দদযনদয 

ননববযীরতা ভযা ম্পনকব নিতনতায় ায়তা কযনত ানয। ভুি আনরািনা নফব অনববাফকনদয নফনবন্ন প্রনেয উত্তয কদন নফনলজ্ঞ আনরািক ও 

নাযী ককনেয স্টাপগণ। ফননল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককনেয ে কথনক কর অনববাফকনক উি বায় 

অংগ্রনণয জনয ধনযফাদ জানননয় বা কল কনযন ককনেয কপাকার াবন উনে জান্নাত। বানি আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককনে অননুিত য়। 
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