
 

Ocotober-12 

দরযদ্র রযফারযয ভারে গারেয চাযা রফতযণ 

স্টাপ রযরার্টায | প্রকারয ভম : ১২ অরটাফয, ২০১৯, ৮:৪০ রএভ 

াভারিক দায়ফদ্ধতায অং রররফ ঢাকা আারনয়া রভন ও রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়র’য যমৌথ উরদযারগ আরয়ারিত যনা 

আরভদ াাতার, আরভুয, াাঁাড়া, ভুরন্সগঞ্জ-এ ারযফারযক ফনায়ন কভটূচী অনরুিত য়। 

রনফায (১২ অরটাফয) উক্ত কভটূচীয ভাধযরভ ভুরন্সগঞ্জ াাঁাড়া ইউরনয়রনয চাযরর্ গ্রারভয ২০০ দরযদ্র রযফাযরক রতনরর্ করয 

(আভ, যরফু ও যয়াযা) যভার্ ৬০০রর্ রফনাভূরর গারেয চাযা রফতযন কযা য়। অনিুারনয বারতত্ব করযন ঢাকা ওরয়র রায়ন্স 

ক্লাফ এয ারফক বারত ও ঢাকা আহ্োরনয়া রভরনয স্বাস্থ্য যটরযয রযচারক ইকফার ভাুদ। উক্ত গারেয চাযা রফতযণ 

কভটূচীরত প্রধান অরতরথ রেররন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আকতায ও রফরল অরতরথ রররফ উরস্থ্ত 

রেররন রএভরিএপ পাউন্ডায রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়ররয রায়ন যখ আরনুয যভান। 

গারেয চাযা প্রদারনয াার িনরচতনতা ফৃরদ্ধরত ফাউর ঙ্গীত এয আরয়ািন কযা য়। ফাউর আব্দরু ভাররক ফয়াতী ও তায 

দর রযরফ ও ুস্থ্ িীফন রফলরয় রচতনতাভূরক ফাউর গান রযরফন করয গ্রাভফাীরদয ভারে যফী যফী  গাে যযারনয 

প্ররয়ািনীয়তা তুরর ধরযন। অনিুারন অংগ্রনকাযী গ্রাভফাীরদয ভরধয গারেয চাযা ারত তুরর রদরয় কভটূচীয উরভাধন করযন 

শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আকতায এফং যফটতীরত রায়ন অরতরথযা গারেয চাযা গ্রাভফাীরদয ারত তুরর 

রদরয় রফতযন কা মটক্ররভ অংগ্রন করযন। গ্রাভফাীরদয ভরধয অরনরক ওরয়র ক্লাফরক াধফুাদ িানায় এ ধযরনয ভৎ যফা 

কামটক্রভ আরভুয গ্রারভ রযচারনা কযায়। গ্রাভফাীযা গত ফেরযয যনয়া কর গাে তাযা পর যরয়রে এয য যথরক রনি 

উরদযারগ গারেয চাযা যযান কযরফ। 

https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%

A7%8D%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0

-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3 

  

https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
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https://www.dailyinqilab.com/article/240690/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
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যনা আরভদ াাতারর দরযদ্র রযফারযয ভারে গারেয চাযা রফতযণ 

 যরফফায, অরটাফয ১৩, ২০১৯ - ১৬:২১ 

১২ অরটাফয রনফায কারর ঢাকা আহ্োরনয়া রভন ও রায়ন্স ক্লাফ 

অফ ঢাকা ওরয়র এয যমৌথ উরদযারগ আরয়ারিত যনা আরভদ 

াাতার, আরভুয, াাঁাড়া, ভুরন্সগঞ্জ-এ ারযফারযক ফনায়ন 

কভটূচী অনরুিত য়। উক্ত কভটূচীয ভাধযরভ ভুরন্সগঞ্জ াাঁাড়া 

ইউরনয়রনয চাযরর্ গ্রারভয ২০০ দরযদ্র রযফাযরক রতনরর্ করয (আভ, 

যরফু ও যয়াযা) যভার্ ৬০০রর্ রফনাভূরর গারেয চাযা রফতযন কযা য়। 

উক্ত অনিুারনয বারতত্ব করযন ঢাকা ওরয়র রায়ন্স ক্লাফ এয 

প্রাক্তন বারত ও ঢাকা আহ্োরনয়া রভরনয স্বাস্থ্য যটরযয 

রযচারক ইকফার ভাুদ। উক্ত গারেয চাযা রফতযণ কভটূচীরত প্রধান অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী 

কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আক তায ও রফরল অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন রএভরিএপ , পাউন্ডায রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা 

ওরয়ররয রায়ন যখ আরনুয যভান।  এোড়াও আযও উরস্থ্ত রেররন রায়ন কািী ররিকুয যভান , এভরিএপ, বারত, 

রায়ন্স ঢাকা ওরয়র ক্লাফ , রায়ন এ এভ ারদ াান , এভরিএপ, রযরিান যচয়াযাটন (ক্লাফ), রায়ন িারকয়া ুরতানা , 

এভরিএপ, বাই যপ্রররেন্ট , রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়র , ভীযধা এভ এ ভান্নান কাির , ভাি যফক , আরভুয, োাঃ নায়রা 

াযবীন, রক্লরনক ভযারনিায, স্বাস্থ্য যটয, ঢাকা আহ্োরনয়া রভন ও অনযানয রায়ন ও ররও দয এফং ফযফস্থ্াক , যনা আরভদ 

াাতার। গারেয চাযা প্রদারনয াার িনরচতনতা ফৃরদ্ধরত ফাউর ঙ্গীত এয আরয়ািন কযা য়। ফাউর আব্দরু ভাররক 

ফয়াতী ও তায দর রযরফ ও ুস্থ্ িীফন রফলরয় রচতনতাভূরক ফাউর গান রযরফন করয গ্রাভফাীরদয ভারে যফী যফী গাে 

যযারনয প্ররয়ািনীয়তা তুরর ধরযন।  অনিুারন অংগ্রনকাযী গ্রাভফাীরদয ভরধয গারেয চাযা ারত তুরর রদরয় কভটূচীয উরভাধন 

করযন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আকতায এফং যফটতীরত রায়ন অরতরথগণ গারেয চাযা গ্রাভফাীরদয 

ারত তুরর রদরয় রফতযন কামটক্ররভ অং গ্রন করযন।  গ্রাভফাীরদয ভরধয অরনরক ওরয়র ক্লাফরক াধফুাদ িানায় এধযরনয ভৎ 

যফা কামটক্রভ আরভুয গ্রারভ রযচারনা কযায় এফং গ্রাভফাীযা আরযা ফররন গত ফেরযয যনয়া কর গাে তাযা পর যরয়রে এয 

য যথরক রনি উরদযারগ গারেয চাযা যযান কযরফ। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6-

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2

%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF/ 
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https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF/
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ভুরন্সগঞ্জ-এ দরযদ্র রযফারযয ভাযে গারেয চাযা রফতযণ 

 

যাভনগয প্ররতরনরধ :: রনফায ১১.০০ র্াম ঢাকা আহ্োরনমা রভন ও রামন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরমর এয যমৌথ উরদযারগ আরমারিত 

যনা আরভদ াাতার, আরভুয, াাঁাো, ভুরন্সগঞ্জ-এ ারযফারযক ফনামন কভটূচী অনরুিত ম। 

উক্ত কভটূচীয ভাধযরভ ভুরন্সগঞ্জ াাঁাো ইউরনমরনয চাযরর্ গ্রারভয ২০০ দরযদ্র রযফাযরক রতনরর্ করয (আভ, যরফু ও যমাযা) যভার্ 

৬০০রর্ রফনাভূরর গারেয চাযা রফতযন কযা ম। 

অনিুারন বারতত্ব করযন ঢাকা ওরমর রামন্স ক্লাফ এয প্রাক্তন বারত ও ঢাকা আহ্োরনমা রভরনয স্বাস্থ্য যটরযয রযচারক 

ইকফার ভাুদ। উক্ত গারেয চাযা রফতযণ কভটূচীরত প্রধান অরতরথ রর যফ উরস্থ্ত রেররন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা 

যভাাম্মত যরভা আকতায ও রফরল অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন রএভরিএপ , পাউন্ডায রামন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরমররয 

রামন যখ আরনুয যভান। এোোও আযও উরস্থ্ত রেররন রামন কািী ররিকুয যভান , এভরিএপ, বারত, রামন্স ঢাকা 

ওরমর ক্লাফ, রামন এ এভ ারদ াান , এভরিএপ, রযরিান যচমাযাটন (ক্লাফ), রামন িারকমা ুরতানা, এভরিএপ, বাই 

যপ্রররেন্ট, রামন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরমর , ভীযধা এভ এ ভান্নান কাির , ভাি যফক , আরভুয, োাঃ নামরা াযবীন , রক্লরনক 

ভযারনিায, স্বাস্থ্য যটয, ঢাকা আহ্োরনমা রভন ও অনযানয রামন ও ররও দয এফং ফযফস্থ্াক , যনা আরভদ াাতার। গারেয 

চাযা প্রদারনয াার িনরচতনতা ফৃরদ্ধরত ফাউর ঙ্গীত এয আরমািন কযা ম। ফাউর আব্দরু ভাররক ফমাতী ও তায দর 

রযরফ ও ুস্থ্ িীফন রফলরম রচতনতাভূরক ফাউর গান রযরফন করয গ্রাভফাীরদয ভারে যফী যফী গাে যযারনয 

প্ররমািনীমতা তুরর ধরযন। 

অনিুারন অংগ্রনকাযী গ্রাভফাীরদয ভরধয গারেয চাযা ারত তুরর রদরম কভটূচীয উরভাধন করযন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী 

কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আকতায এফং যফটতীরত রামন অরতরথগণ গারেয  চাযা গ্রাভফাীরদয ারত তুরর রদরম রফতযন কামটক্ররভ 

অং গ্রন করযন। গ্রাভফাীরদয ভরধয অরনরক ওরমর ক্লাফরক াধফুাদ িানাম এধযরনয ভৎ যফা কামটক্রভ আরভুয গ্রারভ 

রযচারনা কযাম এফং গ্রাভফাীযা আরযা ফররন গত ফেরযয যনমা কর গাে তাযা পর যরমরে এয য যথরক রনি উরদযারগ গারেয 

চাযা যযান কযরফ। 

যয়ায করুন ... 

http://www.satkhiranews.com/17762/ 
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৯:০১ অযাহ্ণ, অরটাফয ১২, ২০১৯ 

 

ংফাদ রফজ্ঞরি : ১২ অরটাফয ২০১৯, রনফায,যফরা ১১.০০ র্ায় ঢাকা আহ্োরনয়া 

রভন ও রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়র এয যমৌথ উরদযারগ আরয়ারিত যনা 

আরভদ াাতার, আরভুয, াাঁাড়া, ভুরন্সগঞ্জ-এ ারযফারযক ফনায়ন কভটূচী 

অনরুিত য়। উক্ত কভটূচীয ভাধযরভ ভুরন্সগঞ্জ াাঁাড়া ইউরনয়রনয চাযরর্ গ্রারভয 

২০০ দরযদ্র রযফাযরক রতনরর্ করয (আভ, যরফু ও যয়াযা) যভার্ ৬০০রর্ 

রফনাভূরর গারেয চাযা রফতযন কযা য়। উক্ত অনিুারনয বারতত্ব করযন ঢাকা 

ওরয়র রায়ন্স ক্লাফ এয প্রাক্তন বারত ও ঢাকা আহ্োরনয়া রভরনয স্বাস্থ্য যটরযয রযচারক ইকফার ভাুদ। উক্ত গারেয চাযা 

রফতযণ কভটূচীরত প্রধান অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আকতায ও রফরল 

অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন রএভরিএপ, পাউন্ডায রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়ররয রায়ন যখ আরনুয যভান। এোড়াও 

আযও উরস্থ্ত রেররন রায়ন কািী ররিকুয যভান, এভরিএপ, বারত, রায়ন্স ঢাকা ওরয়র ক্লাফ, রায়ন এ এভ ারদ 

াান, এভরিএপ, রযরিান যচয়াযাটন (ক্লাফ), রায়ন িারকয়া ুরতানা, এভরিএপ, বাই যপ্রররেন্ট, রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা 

ওরয়র, ভীযধা এভ এ ভান্নান কাির, ভাি যফক, আরভুয, োাঃ নায়রা াযবীন, রক্লরনক ভযারনিায, স্বাস্থ্য যটয, ঢাকা 

আহ্োরনয়া রভন ও অনযানয রায়ন ও ররও দয এফং ফযফস্থ্াক, যনা আরভদ াাতার। গারেয চাযা প্রদারনয াার 

িনরচতনতা ফৃরদ্ধরত ফাউর ঙ্গীত এয আরয়ািন কযা য়। ফাউর আব্দরু ভাররক ফয়াতী ও তায দর রযরফ ও ুস্থ্ িীফন রফলরয় 

রচতনতাভূরক ফাউর গান রযরফন করয গ্রাভফাীরদয ভারে যফী যফী গাে যযারনয প্ররয়ািনীয়তা তুরর ধরযন। অনিুারন 

অংগ্রনকাযী গ্রাভফাীরদয ভরধয গারেয চাযা ারত তুরর রদরয় কভটূচীয উরভাধন করযন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা 

যভাাম্মত যরভা আকতায এফং যফটতীরত রায়ন অরতরথগণ গারেয চাযা গ্রাভফাীরদয ারত তুরর রদরয় রফতযন কামটক্ররভ অং গ্রন 

করযন। গ্রাভফাীরদয ভরধয অরনরক ওরয়র ক্লাফরক াধফুাদ িানায় এধযরনয ভৎ যফা কামটক্রভ আরভুয গ্রারভ রযচারনা কযায় 

এফং গ্রাভফাীযা আরযা ফররন গত ফেরযয যনয়া কর গাে তাযা পর যরয়রে এয য যথরক রনি উরদযারগ গাযেয চাযা যযান 

কযরফ। 

https://teknaftoday.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D

%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0

-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B/ 
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https://teknaftoday.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B/
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অরটাফয ১২, ২০১৯ 

 

আি ১২ অরটাফয ২০১৯, রনফায,যফরা ১১.০০ র্ায় ঢাকা আহ্োরনয়া রভন ও রায়ন্স 

ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়র এয যমৌথ উরদযারগ আরয়ারিত যনা আরভদ াাতার, 

আরভুয, াাঁাড়া, ভুরন্সগঞ্জ-এ ারযফারযক ফনায়ন কভটূচী অনরুিত য়। 

উক্ত কভটূচীয ভাধযরভ ভুরন্সগঞ্জ াাঁাড়া ইউরনয়রনয চাযরর্ গ্রারভয ২০০ দরযদ্র 

রযফাযরক রতনরর্ করয (আভ, যরফু ও যয়াযা) যভার্ ৬০০রর্ রফনাভূরর গারেয চাযা রফতযন কযা য়। উক্ত অনিুারনয বারতত্ব 

করযন ঢাকা ওরয়র রায়ন্স ক্লাফ এয প্রাক্তন বারত ও ঢাকা আহ্োরনয়া রভরনয স্বাস্থ্য যটরযয রযচারক ইকফার ভাুদ। উক্ত 

গারেয চাযা রফতযণ কভটূচীরত প্রধান অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা যভাাম্মত যরভা আকতায 

ও রফরল অরতরথ রররফ উরস্থ্ত রেররন রএভরিএপ, পাউন্ডায রায়ন্স ক্লাফ অফ ঢাকা ওরয়ররয রায়ন যখ আরনুয যভান। 

এোড়াও আযও উরস্থ্ত রেররন রায়ন কািী ররিকুয যভান, এভরিএপ, বারত, রায়ন্স ঢাকা ওরয়র ক্লাফ, রায়ন এ এভ 

ারদ াান, এভরিএপ, রযরিান যচয়াযাটন (ক্লাফ), রায়ন িারকয়া ুরতানা, এভরিএপ, বাই যপ্রররেন্ট, রায়ন্স ক্লাফ অফ 

ঢাকা ওরয়র, ভীযধা এভ এ ভান্নান কাির, ভাি যফক, আরভুয, োাঃ নায়রা াযবীন, রক্লরনক ভযারনিায, স্বাস্থ্য যটয, ঢাকা 

আহ্োরনয়া রভন ও অনযানয রায়ন ও ররও দয এফং ফযফস্থ্াক, যনা আরভদ াাতার। গারেয চাযা প্রদারনয াার 

িনরচতনতা ফৃরদ্ধরত ফাউর ঙ্গীত এয আরয়ািন কযা য়। ফাউর আব্দরু ভাররক ফয়াতী ও তায দর রযরফ ও ুস্থ্ িীফন রফলরয় 

রচতনতাভূরক ফাউর গান রযরফন করয গ্রাভফাীরদয ভারে যফী যফী গাে যযারনয প্ররয়ািনীয়তা তুরর ধরযন। অনিুারন 

অংগ্রনকাযী গ্রাভফাীরদয ভরধয গারেয চাযা ারত তুরর রদরয় কভটূচীয উরভাধন করযন শ্রীনগয উরিরা রনফটাী কভটকতটা 

যভাাম্মত যরভা আকতায এফং যফটতীরত রায়ন অরতরথগণ গারেয চাযা গ্রাভফাীরদয ারত তুরর রদরয় রফতযন কামটক্ররভ অং 

গ্রন করযন। গ্রাভফাীরদয ভরধয অরনরক ওরয়র ক্লাফরক াধফুাদ িানায় এধযরনয ভৎ যফা কামটক্রভ আরভুয গ্রারভ রযচারনা 

কযায় এফং গ্রাভফাীযা আরযা ফররন গত ফেরযয যনয়া কর গাে তাযা পর যরয়রে এয য যথরক রনি উরদযারগ গারেয চাযা 

যযান কযরফ। 

https://www.sangbadkonika.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0

%A7%8D%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0

-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE/ 

 

https://www.sangbadkonika.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE/
https://www.sangbadkonika.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE/
https://www.sangbadkonika.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE/
https://www.sangbadkonika.com/2019/10/12/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE/

