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ঢাকা আছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ককন্দ্রে ানযফানযক বা অননুিত 

২২ কন্দ্রেম্বয ২০১৯, ০০:০০ 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে নিনকৎা ননকত আা 

নযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ননন্দ্রয় ানযফানযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। গতকার অননুিত বায 

আন্দ্ররািয নফলয় নছর ‘ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও -ঘটভান ভাননক কযাগ।’ বায 

শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ননন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা 

ও ুনফবানন্দ্রকন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অনপায উন্দ্রে জান্নাত। ন্দ্রয ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ 

নজান ‘ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও -ঘটভান ভাননক কযাগ’ নফলন্দ্রয় াওয়ায ন্দ্রয়ন্ট 

উস্থানা কন্দ্রযন। বায় নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক নছন্দ্ররন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ অনধদপতন্দ্রযয ককেীয় 

ভাদকানি ননযাভয় ককন্দ্রেয আফানক ভন্দ্রনানিনকৎক ডা: কভা: যাানরু ইরাভ, নতনন ভাদক 

ননববযীর নাযীন্দ্রদয নফনবন্ন ভাননক কযাগ ননন্দ্রয় এফং এয নফনবন্ন ঝুুঁনক ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন।  

বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অনববাফকন্দ্রদয নফনবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও 

নাযী ককন্দ্রেয স্টাপযা। ফন্দ্রন্দ্রল নযকবানয কয়ানযং ন্দ্রফব তায ুস্থ জীফন্দ্রনয অনবজ্ঞতা কয়ায 

কন্দ্রযন। বানট ঞ্চারনা কন্দ্রযন ককন্দ্রেয কাউনেরয পাযজানা আিায ুইনট। 
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নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ানযফানযক বা 

অথবনননতক নযন্দ্রাটবায | প্রকান্দ্রয ভম : ২১ কন্দ্রেম্বয, ২০১৯, ৬:১৩ নএভ 

ঢাকা আছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে নিনকৎা ননন্দ্রত আা নযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয 

ননন্দ্রয় ানযফানযক বায কন্দ্রযন্দ্রছ। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয নফলয় নছন্দ্ররা ‘ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও  -ঘটভান 

ভাননক কযাগ’। বায শুরুন্দ্রত ফায উন্দ্রেন্দ্রয ননন্দ্রয় ফিফয যান্দ্রেন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অনপ ায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয 

কাউন্দ্রেরয পাইরুজ নজান ‘ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও  -ঘটভান ভাননক কযাগ ’ নফলন্দ্রয় াওয়ায ন্দ্রয়ন্ট 

উস্থানা কন্দ্রযন।  বায় নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক নছন্দ্ররন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ অনধদপ্তন্দ্রযয ককেীয় ভা দকানি ননযাভয় 

ককন্দ্রেয আফানক ভন্দ্রনানিনকৎক ডা . কভা. যাানরু ইরাভ। নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নফনবন্ন ভাননক কযাগ 

ননন্দ্রয় এফং এয নফনবন্ন ঝুুঁনক ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। এছাড়াও নতনন এফ নাযীন্দ্রদয নিনকৎা যফতবীন্দ্রত ুস্থতা ধন্দ্রয 

যােন্দ্রত অনববাফন্দ্রকয কযনীয় ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অনববাফকন্দ্রদয নফনবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয 

কদন নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপযা। বান্দ্রন্দ্রল নযকবাযী কয়ানযং ন্দ্রফব একজন নাযী নযকবাযী তায 

ুস্থয জীফন্দ্রনয অনবজ্ঞতা কয়ায কন্দ্রযন। বানট ঞ্চারনা কন্দ্রযন উি ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাযজানা আিায ুইনট।  
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https://www.dailyinqilab.com/article/235755/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
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অনরাইন কডস্ক 

ননফায, কন্দ্রেম্বয ২১, ২০১৯, ০৯:১০:৫১ P M | জাতীয় 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে নিনকৎা ননন্দ্রত আা নযফান্দ্রযয 

দযন্দ্রদয ননন্দ্রয় ানযফানযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয নফলয় নছন্দ্ররা 

‚ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও -ঘটভান ভাননক কযাগ‛। ননফায (২১ কন্দ্রেম্বয) বায শুরুন্দ্রত 

বায উন্দ্রেকয ননন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান 

ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অনপায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকানি  নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ নজান 

‚ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও -ঘটভান ভাননক কযাগ‛ নফলন্দ্রয় াওয়ায ন্দ্রয়ন্ট উস্থানা কন্দ্রযন। বায় নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক 

নন্দ্রন্দ্রফ উনস্থত নছন্দ্ররন ও ফিফয কদন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ অনধদপ্তন্দ্রযয ককেীয় ভাদকানি ননযাভয় ককন্দ্রেয আফানক ভন্দ্রনানিনকৎক 

ডাাঃ কভাাঃ যাানরু ইরাভ, নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নফনবন্ন ভাননক কযাগ ননন্দ্রয় এফং এয নফনবন্ন ঝুুঁনক ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। 

এছাড়াও নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নিনকৎা যফতবীন্দ্রত ুস্থতা ধন্দ্রয যােন্দ্রত অনববাফন্দ্রকয কযনীয় ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। 

বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অনববাফকন্দ্রদয নফনবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। ফন্দ্রন্দ্রল নযকবাযী 

কয়ানযং ন্দ্রফব একজন নাযী নযকবাযী তায ুস্থয জীফন্দ্রনয অনবজ্ঞতা কয়ায কন্দ্রযন। বানট নিনকৎা ককন্দ্রেয কন রুন্দ্রভ অননুিত 

ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ক্ষ কথন্দ্রক কর অনববাফকন্দ্রক এ বায় 

উনস্থত কথন্দ্রক অংগ্রকণয জনয ধনযফাদ জাননন্দ্রয় বা কল কযা য়। বানট ঞ্চারনা কন্দ্রযন উি ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাযজানা 

আিায ুইনট। 

http://www.alokitobangladesh.com/online/details/75452 

http://www.alokitobangladesh.com/online/details/75452
http://www.alokitobangladesh.com/online/category/37
http://www.alokitobangladesh.com/online/details/75452


 

 

Sep-21 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন 

নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ানযফানযক বা 

নতুন ফাতবা, ঢাকা: 

Published : Saturday, 21 September, 2019 at 5:10 PM 
 

আজ ২১ কন্দ্রেম্বয ২০১৯ ইং তানযন্দ্রে ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন নাযী 

ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে নিনকৎা ননন্দ্রত আা 

নযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ননন্দ্রয় ানযফানযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। 

এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয নফলয় নছন্দ্ররা ‚ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও 

-ঘটভান ভাননক কযাগ‛। বায শুরুকত বায উন্দ্রেন্দ্রয ননন্দ্রয় ফিফয 

প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান 

ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অনপায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকানি 

 নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ নজান ‚ভাদকদ্রফয 

ফযফান্দ্রযয ভযা ও -ঘটভান ভাননক কযাগ‛ নফলন্দ্রয় াওয়ায 

ন্দ্রয়ন্ট উস্থানা কন্দ্রযন। বায় নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক নন্দ্রন্দ্রফ উনস্থত নছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ অনধদপ্তন্দ্রযয 

ককেীয় ভাদকানি ননযাভয় ককন্দ্রেয আফানক ভন্দ্রনানিনকৎক ডাাঃ কভাাঃ যাানরু ইরাভ, নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নফনবন্ন 

ভাননক কযাগ ননন্দ্রয় এফং এয নফনবন্ন ঝুুঁনক ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। এছাড়াও নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নিনকৎা যফতবীন্দ্রত 

ুস্থতা ধন্দ্রয যােন্দ্রত অনববাফন্দ্রকয কযনীয় ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অনববাফকন্দ্রদয নফনবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন 

নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। ফন্দ্রন্দ্রল নযকবাযী কয়ানযং ন্দ্রফব একজন নাযী নযকবাযী তায ুস্থয জীফন্দ্রনয অনবজ্ঞতা 

কয়ায কন্দ্রযন। বানট নিনকৎা ককন্দ্রেয কন রুন্দ্রভ অননুিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও 

ুনফবান ককন্দ্রেয ক্ষ কথন্দ্রক কর অনববাফকন্দ্রক উি বায় উনস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাননন্দ্রয় বা কল কযা য়। 

বানট ঞ্চারনা কন্দ্রযন উি ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাযজানা আিায ুইনট। -ংফাদ নফজ্ঞনপ্ত 

http://www.natun-barta.com/49403/151/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D

%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-

%E0%A6%93-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8

%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87

-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF

%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE 

 

http://www.natun-barta.com/49403/151/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.natun-barta.com/49403/151/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.natun-barta.com/49403/151/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.natun-barta.com/49403/151/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.natun-barta.com/49403/151/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
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নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ানযফানযক বা 

 ননফায, কন্দ্রেম্বয ২১, ২০১৯ - ১৭:০৫ 

 

 

আজ ননফায ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে নিনকৎা ননন্দ্রত আা নযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ননন্দ্রয় 

ানযফানযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয নফলয় নছন্দ্ররা ‚ভাদকদ্রফয ফযফান্দ্রযয ভযা ও -ঘটভান ভাননক 

কযাগ‛। বায শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ননন্দ্রয়  ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয 

কপ্রাগ্রাভ অনপায উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ নজান ‚ভাদকদ্রফয 

ফযফান্দ্রযয ভযা ও  -ঘটভান ভাননক কযাগ ‛ নফলন্দ্রয় াওয়া য ন্দ্রয়ন্ট উস্থানা কন্দ্রযন।  বায় নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক নন্দ্রন্দ্রফ 

উনস্থত নছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ অনধদপ্তন্দ্রযয ককেীয় ভাদকানি ননযাভয় ককন্দ্রেয আফানক ভন্দ্রনানিনকৎক 

ডাাঃ কভাাঃ যাানরু ইরাভ, নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নফনবন্ন ভাননক কযাগ ননন্দ্রয় এফং এয নফনবন্ন ঝুুঁনক ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। 

এছাড়াও নতনন ভাদক ননববযীর নাযীন্দ্রদয নিনকৎা যফতবীন্দ্রত ুস্থতা ধন্দ্রয যােন্দ্রত অনববাফন্দ্রকয কযনীয় ননন্দ্রয় আন্দ্ররািনা কন্দ্রযন। 

বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অনববাফকন্দ্রদয নফনবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন নফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয কভবকতবাগণ।  ফন্দ্রন্দ্রল 

নযকবাযী কয়ানযং ন্দ্রফব একজন নাযী নযকবাযী তায ুস্থয জীফন্দ্রনয অনবজ্ঞতা কয়ায কন্দ্রযন। বানট নিনকৎা ককন্দ্রেয কন রুন্দ্রভ 

অননুিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাননয়া নভন নাযী ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ক্ষ কথন্দ্রক কর অনববাফকন্দ্রক উি 

বায় উনস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয  ধনযফাদ জাননন্দ্রয় বা কল কযা য়। বানট ঞ্চারনা কন্দ্রযন উি ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয 

পাযজানা আিায ুইনট। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D

%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE/?fbclid=IwAR

1famN65sM60bTzdk5u7aWxc7H_XB5OSlUPZWgEjaGwfNC1x8v6Jml0vis 
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