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িুন্সীগকের শ্রীিগর উপকজলার আলিপুর গ্রাকি ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্ত েৃ পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর 

িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ গর্োল বতহস্পনর্বার নবশ্ব িবীণ নদবস উদযাপি েরা হকয়কছ। হহিা আহকিদ শানি নিবাকস 

বসবাসরর্ িবীণকদর িকযে এে হাকসোজ্বল দতশে হদখা যায়। নদবসটি উদযাপি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর সিাি ও 

আত্মীয়স্বজি এবং ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর েিীরা। িবীণ জিকগাষ্ঠীর 

নিরাপদ ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি িুন্সীগে হজলার 

শ্রীিগর উপকজলার হাাঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপুর গ্রাকির অর্েি িকিারি ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা 

েকর। অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািেসম্মর্, পনরচ্ছন্ন ও দষূণিুক্ত পনরকবকশ 

িবীণকদর থাোর পাশাপানশ রকয়কছ িািসম্মর্ খাবার, নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সুনবযা, িবীণকদর সািাত্রজে োকজ 

অংশগ্রহকণর সুকযাগ এবং সািাত্রজে স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া। বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শারীনরে ও িািনষে 

ঝুাঁ নে অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ। নবশ্ব স্বািে সংিাসহ বংলাকদশ স্বািে নবিাকগর পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আরও হবনশ যর্শীল 

ও আিনরে হওয়ার আহ্বাি একসকছ। িবীণকদর অনযোর ও নিরপত্তা নিত্রশ্চর্েরকণর লকক্ষে আিজাৃনর্েিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস 

উদযানপর্ হকয় আসকছ। এ বছরও আিজাৃনর্েিাকব ১ অকটাবর ২০২০ নদবসটি উদযাপকির উকদোগ গ্রহণ েরা হয়। এ বছর 

সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি উদযাপকির উকদোগ গ্রহণ েকরকছ। র্কব সািাত্রজে দরূত্ব হিকি এবং নিজ নিজ িনর্ষ্ঠাকি। এ বছকরর 

িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ ‘ববনশ্বে িহািানরর বার্াৃ, িবীণকদর হসবায় িরু্ি িািা’। সংবাদ নবজ্ঞনি| 
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https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/15878/%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%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A3-

%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8  
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2)   

    

1 October, 2020. 

ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নবশ্ব িবীণ নদবস উদযাপি 

প্রকান্তশত: অকটাবর ১, ২০২০; সিয়: ৭:৫৫ pm | 

খবর > আঞ্চনলে 

 

নিজস্ব িনর্কবদে : আিরা জানি িবীণ জীবি িািুকষর এেটি স্বািানবে পনরণনর্ । জার্ীয় িবীণ িীনর্িালা ২০১৩ এবং জানর্সংঘ 

হঘাষণা অিুযায়ী বাংলাকদকশ ৬০ বছর এবং র্দুি ৃবয়কষর বেত্রক্তকদর িবীণ নহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ। পরবর্ীকর্ িহািািে 

রাষ্ট্রপনর্ ২০১৮ সাকলর ২৭ হশ িকিম্বর িবীণ জিকগাষ্ঠীকে নসনিয়র নসটিকজি হঘাষণার িযে নদকয় র্াকদরকে স্বীেত নর্ িদাি ও 

সম্মানির্ েকরকছি । বর্িৃাকি হিাি জিসংখোর ৭% িবীণ এবং নদি নদি এর সংখো বতত্রি পাকচ্ছ। িািা োরকণ এ িবীণ জিকগাষ্ঠীর 

এেটি অংকশর পনরবাকরর সাকথ থাো সম্ভব হয় িা। 

িবীণ জিকগাষ্ঠীর নিরাপদ ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি 

িুত্রন্সগে হজলার শ্রীিগর উপকজলার হাাঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপুর গ্রাকির অর্েি িকিারি ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ 

শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা েকরকছ। অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািে সম্মর্,পনরচ্ছন্ন 

ও দষূণিুক্ত পনরকবকশ িবীণকদর থাোর পাশাপানশ রকয়কছ িািসম্মর্ খাবার,নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সুনবযা, িবীণকদর 

সািাত্রজে োকজ অংশগ্রহকণর সুকযাগ এবং সািাত্রজে স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া। 

বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শানররীে ও িািনষে ঝুনোঁ  অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ।নবশ্ব স্বািে সংিাসহ বংলাকদশ স্বািে 

নবিাকগর পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আকরা হবশী যত্নশীল ও আিনরে হওয়ার আহবাি একসকছ। িবীণকদর অনযোর ও নিরপত্ত্বা 

নিত্রচ্ছর্ েরকির লকক্ষে আিজৃানর্েৃিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস উদোনপর্ হকয় আসকছ। এবছরও আিজৃানর্েৃিাকব ১লা অকটাবর ২০২০ 

নদবসটি উদযাপকির উকদোগ গ্রহি েরা হকয়কছ।এ বছর সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি উদোপকির উকদোগ গ্রহি েকরকছ র্কব 

সািাত্রজে দরূত্ব হিকি এবং নিজ নিজ িটষ্ঠাকি। এ বছকরর িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ ববনশ্বে িহািারীর বার্াৃ, িবীণকদর হসবায় 

িরু্ি িািা। 

০১ অকটাবর িুত্রন্সগে হজলার, শ্রীিগর উপকজলার, হাাঁসাড়া ইউনিয়কির, আলিপুর গ্রাকি ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্তে ৃপনরচানলর্ 

হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ নদবস টি উদযাপি েরা হয়। হহিা আহকিদ শানি নিবাকস 

বসবাসরর্ িবীণকদর িকযে এে হাসে উজ্বল িফুে দতশে হদখা যায়। উক্ত নদবস উদ্পাি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর সিাি 

ও আত্বীয়স্বজি এবং ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর েিীবতন্ধ। 

https://www.padmatimes24.com/ancholik/
https://www.padmatimes24.com/ancholik/303003/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%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%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9a/


 

https://www.padmatimes24.com/ancholik/303003/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%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%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A/  
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https://www.padmatimes24.com/ancholik/303003/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%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%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A/
https://www.padmatimes24.com/ancholik/303003/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%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%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A/


3) 

 

1 October, 2020. 

নবকশষ িনর্কবদি, সারাকদশ 

 

ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্ত েৃ পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নবশ্ব িবীণ নদবস উদযাপি 

 

নবনবনস এোত্তর হেস্ক / ৩৭ Time View 

Update : বতহস্পনর্বার, ১ অকটাবর, ২০২০ 

 

 

েংবাদ ন্তবজ্ঞন্তি: 

আিরা জানি িবীণ জীবি িািুকষর এেটি স্বািানবে পনরণনর্ । জার্ীয় িবীণ িীনর্িালা ২০১৩ এবং জানর্সংঘ হঘাষণা  অিুযায়ী 

বাংলাকদকশ ৬০ বছর  এবং র্দুি ৃবয়কষর বেত্রক্তকদর িবীণ  নহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ । পরবর্ীকর্ িহািািে রাষ্ট্রপনর্ ২০১৮ সাকলর 

২৭ হশ িকিম্বর িবীণ জিকগাষ্ঠীকে  নসনিয়র নসটিকজি হঘাষণার িযে নদকয় র্াকদরকে  স্বীেত নর্ িদাি ও সম্মানির্ েকরকছি । 

বর্িৃাকি হিাি জিসংখোর ৭% িবীণ এবং নদি নদি এর সংখো বতত্রি পাকচ্ছ। িািা োরকণ এ িবীণ জিকগাষ্ঠীর এেটি অংকশর 

পনরবাকরর সাকথ থাো সম্ভব হয় িা। 

িবীণ জিকগাষ্ঠীর নিরাপদ ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি 

িুত্রন্সগে হজলার শ্রীিগর উপকজলার হাাঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপুর গ্রাকির অর্েি িকিারি ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ 

শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা েকরকছ। অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািে সম্মর্,পনরচ্ছন্ন 

ও দষূণিুক্ত পনরকবকশ িবীণকদর থাোর পাশাপানশ রকয়কছ িািসম্মর্ খাবার,নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সুনবযা, িবীণকদর 

সািাত্রজে োকজ অংশগ্রহকণর সুকযাগ এবং সািাত্রজে স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া । 

বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শানররীে ও িািনষে ঝুনোঁ  অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ।নবশ্ব স্বািে সংিাসহ  বংলাকদশ স্বািে 

নবিাকগর পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আকরা হবশী যত্নশীল  ও আিনরে হওয়ার আহবাি একসকছ। িবীণকদর  অনযোর ও 

নিরপত্ত্বা নিত্রচ্ছর্ েরকির লকক্ষে আিজৃানর্েৃিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস উদোনপর্ হকয় আসকছ।এবছরও আিজৃানর্েৃিাকব ১লা 

অকটাবর ২০২০ নদবসটি উদযাপকির উকদোগ গ্রহি েরা হকয়কছ।এ বছর সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি উদোপকির উকদোগ গ্রহি 

েকরকছ র্কব সািাত্রজে দরূত্ব হিকি এবং নিজ নিজ িটষ্ঠাকি।এ বছকরর িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ “ববন্তশ্বক েোোরীর বাততা, 

প্রবীণমদর হেবায় নতুন োত্রা”। 

https://bbcekottor.net/category/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8/
https://bbcekottor.net/category/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/


আজ ০১ অকটাবর ২০২০ িুত্রন্সগে হজলার, শ্রীিগর উপকজলার, হাাঁসাড়া ইউনিয়কির, আলিপুর গ্রাকি ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি 

ের্তে ৃপনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ নদবস টি উদযাপি েরা হয়।কহিা আহকিদ শানি 

নিবাকস বসবাসরর্ িবীণকদর িকযে এে হাসে উজ্বল িফুে দতশে হদখা যায়। উক্ত নদবস উদ্পাি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর 

সিাি ও আত্বীয়স্বজি এবং  ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর েিীবতন্ধ। 

 

https://bbcekottor.net/2020/10/01/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%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%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/?fbclid=IwAR16I7XQWQglfoTNCcZIWB5T0cdkbRlmg2GW_3pSs

62pjXbYuZoq2Nx637o  
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https://bbcekottor.net/2020/10/01/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%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%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/?fbclid=IwAR16I7XQWQglfoTNCcZIWB5T0cdkbRlmg2GW_3pSs62pjXbYuZoq2Nx637o
https://bbcekottor.net/2020/10/01/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%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%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/?fbclid=IwAR16I7XQWQglfoTNCcZIWB5T0cdkbRlmg2GW_3pSs62pjXbYuZoq2Nx637o
https://bbcekottor.net/2020/10/01/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%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%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4/?fbclid=IwAR16I7XQWQglfoTNCcZIWB5T0cdkbRlmg2GW_3pSs62pjXbYuZoq2Nx637o
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3 October, 2020. 

ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্ত েৃ পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নবশ্ব িবীণ নদবস উদোপি 
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আিরা জানি িবীণ জীবি িািুকষর এেটি স্বািানবে পনরণনর্ । জার্ীয় িবীণ িীনর্িালা ২০১৩ এবং জানর্সংঘ হঘাষণা  অিুযায়ী বাংলাকদকশ ৬০ 

বছর  এবং র্দুিৃ বয়কষর বেত্রক্তকদর িবীণ  নহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ । পরবর্ীকর্ িহািািে রাষ্ট্রপনর্ ২০১৮ সাকলর ২৭ হশ িকিম্বর িবীণ 

জিকগাষ্ঠীকে  নসনিয়র নসটিকজি হঘাষণার িযে নদকয় র্াকদরকে  স্বীেত নর্ িদাি ও সম্মানির্ েকরকছি । বর্িৃাকি হিাি জিসংখোর ৭% িবীণ এবং 

নদি নদি এর সংখো বতত্রি পাকচ্ছ। িািা োরকণ এ িবীণ জিকগাষ্ঠীর এেটি অংকশর পনরবাকরর সাকথ থাো সম্ভব হয় িা। িবীণ জিকগাষ্ঠীর নিরাপদ 

ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি িুত্রন্সগে হজলার শ্রীিগর উপকজলার হা াঁসাড়া 

ইউনিয়কির আলিপরু গ্রাকির অর্েি িকিারি ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা েকরকছ। অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা 

পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািে সম্মর্,পনরচ্ছন্ন ও দষূণিুক্ত পনরকবকশ িবীণকদর থাোর পাশাপানশ রকয়কছ িািসম্মর্ 

খাবার,নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সুনবযা, িবীণকদর সািাত্রজে োকজ অংশগ্রহকণর সুকযাগ এবং সািাত্রজে স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া 

। 

বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শানররীে ও িািনষে ঝুনোঁ  অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ। নবশ্ব স্বািে সংিাসহ  বংলাকদশ স্বািে নবিাকগর 

পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আকরা হবশী যর্œশীল  ও আিনরে হওয়ার আহবাি একসকছ। িবীণকদর  অনযোর ও নিরপাত্ত¡াা নিত্রচ্ছর্ েরকির 

লকক্ষে আিজৃানর্েৃিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস উদোনপর্ হকয় আসকছ। 

এবছরও আিজৃানর্েৃিাকব ১লা অকটাবর ২০২০ নদবসটি উদোপকির উকদোগ গ্রহি েরা হকয়কছ। এবছর সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি 

উদোপকির উকদোগ গ্রহি েকরকছ র্কব সািাত্রজে দরূত্ব হিকি এবং নিজ নিজ িটষ্ঠাকি।এ বছকরর িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ “ববনশ্বে 

িহািারীর বার্াৃ, িবীণকদর হসবায় িরু্ি িািা”। 

আজ ০১ অকটাবর ২০২০ িুত্রন্সগে হজলার, শ্রীিগর উপকজলার, হা াঁসাড়া ইউনিয়কির, আলিপরু গ্রাকি  ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্তে ৃপনরচানলর্ 

হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ নদবস টি উদোপি েরা হয়।কহিা আহকিদ শানি নিবাকস বসবাসরর্ িবীণকদর 

িকযে এে হাসে উজ্বল িফুে দতশে হদখা যায়। 

উক্ত নদবস উদ্পাি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর সিাি ও আত্বীয়স্বজি এবং  ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা 

আহকিদ শানি নিবাকসর েিীবতন্ধ। 

https://aparadhbichitra.com/news/2020/10/03/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-

%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%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4/  
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https://aparadhbichitra.com/news/2020/10/03/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%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%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4/
https://aparadhbichitra.com/news/2020/10/03/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%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%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4/
https://aparadhbichitra.com/news/2020/10/03/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%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%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4/
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হেনা আেমেদ শান্তি ন্তনবামে ন্তবশ্ব প্রবীণ ন্তদবে উদযাপনিুত্রন্সগে /  

• অিলাইি হেস্ক 

• ২০২০-১০-০১ ২১:৫৬:০৬ 

•  

 

আিরা জানি িবীণ জীবি িািুকষর এেটি স্বািানবে পনরণনর্। জার্ীয় িবীণ িীনর্িালা ২০১৩ এবং জানর্সংঘ 

হঘাষণা  অিযুায়ী বাংলাকদকশ ৬০ বছর  এবং র্দুিৃ বয়কষর বেত্রক্তকদর িবীণ  নহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ। 

পরবর্ীকর্ িহািািে রাষ্ট্রপনর্ ২০১৮ সাকলর ২৭ হশ িকিম্বর িবীণ জিকগাষ্ঠীকে  নসনিয়র নসটিকজি হঘাষণার 

িযে নদকয় র্াকদরকে  স্বীেত নর্ িদাি ও সম্মানির্ েকরকছি । বর্িৃাকি হিাি জিসংখোর ৭% িবীণ এবং নদি নদি 

এর সংখো বতত্রি পাকচ্ছ। িািা োরকণ এ িবীণ জিকগাষ্ঠীর এেটি অংকশর পনরবাকরর সাকথ থাো সম্ভব হয় িা।  

িবীণ জিকগাষ্ঠীর নিরাপদ ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো 

আহছ্ানিয়া নিশি িুত্রন্সগে হজলার শ্রীিগর উপকজলার হাাঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপরু গ্রাকির অর্েি িকিারি 

ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা েকরকছ। অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা পনরচানলর্ হহিা 

আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািে সম্মর্, পনরচ্ছন্ন ও দষূণিুক্ত পনরকবকশ িবীণকদর থাোর পাশাপানশ রকয়কছ 

িািসম্মর্ খাবার, নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সুনবযা, িবীণকদর সািাত্রজে োকজ অংশগ্রহকণর সুকযাগ 

এবং সািাত্রজে স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া ।  

বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শানররীে ও িািনষে ঝুনোঁ  অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ। নবশ্ব স্বািে 

সংিাসহ  বংলাকদশ স্বািে নবিাকগর পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আকরা হবশী যত্নশীল  ও আিনরে হওয়ার 

আহবাি একসকছ। িবীণকদর  অনযোর ও নিরপাত্ত্বা নিত্রচ্ছর্ েরকির লকক্ষে আিজৃানর্েৃিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস 

উদযানপর্ হকয় আসকছ।এবছরও আিজৃানর্েৃিাকব ১লা অকটাবর ২০২০ নদবসটি উদযাপকির উকদোগ গ্রহি 

েরা হকয়কছ। এবছর সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি উদযাপকির উকদোগ গ্রহি েকরকছ র্কব সািাত্রজে দরূত্ব 

হিকি এবং নিজ নিজ িটষ্ঠাকি।এ বছকরর িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ “ববনশ্বে িহািারীর বার্াৃ, িবীণকদর 

হসবায় িরু্ি িািা”। 

০১ অকটাবর ২০২০ িুত্রন্সগে হজলার, শ্রীিগর উপকজলার, হাাঁসাড়া ইউনিয়কির, আলিপরু গ্রাকি  ঢাো 

আহছ্ানিয়া নিশি ের্তে ৃপনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ নদবস টি 

উদযাপি েরা হয়।কহিা আহকিদ শানি নিবাকস বসবাসরর্ িবীণকদর িকযে এে হাসে উজ্বল িফুে দতশে হদখা 

যায়। উক্ত নদবস উদপ্াি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর সিাি ও আত্বীয়স্বজি এবং  ঢাো আহছ্ানিয়া 

নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর েিীবতন্ধ। 

 

http://timetouchnews.com/news/news-details/66522  
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িূল পার্া   >>   স্বকদশ 

ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্ত েৃ পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নবশ্ব িবীণ নদবস উদযাপি 

ন্তনউজ হেস্ক 

প্রকান্তশত: ২০২০-১০-০১ ১০:৩৮:৪৮ 

 

ন্তনউজ হেস্ক: জার্ীয় িবীণ িীনর্িালা ২০১৩ এবং জানর্সংঘ হঘাষণা  অিুযায়ী বাংলাকদকশ ৬০ বছর  এবং র্দিৃু বয়কষর বেত্রক্তকদর 

িবীণ  নহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ । পরবর্ীকর্ িহািািে রাষ্ট্রপনর্ ২০১৮ সাকলর ২৭ হশ িকিম্বর িবীণ জিকগাষ্ঠীকে  নসনিয়র নসটিকজি হঘাষণার 

িযে নদকয় র্াকদরকে  স্বীেত নর্ িদাি ও সম্মানির্ েকরকছি । বর্িৃাকি হিাি জিসংখোর ৭% িবীণ এবং নদি নদি এর সংখো বতত্রি পাকচ্ছ। িািা 

োরকণ এ িবীণ জিকগাষ্ঠীর এেটি অংকশর পনরবাকরর সাকথ থাো সম্ভব হয় িা। 

িবীণ জিকগাষ্ঠীর নিরাপদ ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি িুত্রন্সগে হজলার 

শ্রীিগর উপকজলার হা াঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপরু গ্রাকির অর্েি িকিারি ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা েকরকছ। 

অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািে সম্মর্,পনরচ্ছন্ন ও দষূণিকু্ত পনরকবকশ িবীণকদর থাোর 

পাশাপানশ রকয়কছ িািসম্মর্ খাবার,নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সনুবযা, িবীণকদর সািাত্রজে োকজ অংশগ্রহকণর সুকযাগ এবং সািাত্রজে 

স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া । 

বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শানররীে ও িািনষে ঝুনোঁ  অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ।নবশ্ব স্বািে সংিাসহ  বংলাকদশ স্বািে নবিাকগর 

পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আকরা হবশী যত্নশীল  ও আিনরে হওয়ার আহবাি একসকছ। িবীণকদর  অনযোর ও নিরপত্ত্বা নিত্রচ্ছর্ েরকির 

লকক্ষে আিজৃানর্েৃিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস উদোনপর্ হকয় আসকছ।এবছরও আিজৃানর্েৃিাকব ১লা অকটাবর ২০২০ নদবসটি উদযাপকির উকদোগ 

গ্রহি েরা হকয়কছ।এ বছর সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি উদোপকির উকদোগ গ্রহি েকরকছ র্কব সািাত্রজে দরূত্ব হিকি এবং নিজ নিজ 

িটষ্ঠাকি।এ বছকরর িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ “ববনশ্বে িহািারীর বার্াৃ, িবীণকদর হসবায় িরু্ি িািা”। 

আজ ০১ অকটাবর ২০২০ িুত্রন্সগে হজলার, শ্রীিগর উপকজলার, হা াঁসাড়া ইউনিয়কির, আলিপরু গ্রাকি  ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্তে ৃপনরচানলর্ 

হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ নদবস টি উদযাপি েরা হয়।কহিা আহকিদ শানি নিবাকস বসবাসরর্ িবীণকদর 

িকযে এে হাসে উজ্বল িফুে দতশে হদখা যায়। উক্ত নদবস উদ্পাি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর সিাি ও আত্বীয়স্বজি এবং  ঢাো 

আহছ্ানিয়া নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর েিীবতন্ধ। 

 

এলএবাংলািাইিস/এলআরটি/এি 

http://www.labanglatimes.com/news/details/National/18424  

 

http://www.labanglatimes.com/
http://www.labanglatimes.com/
http://www.labanglatimes.com/news/category/National
http://www.labanglatimes.com/news/details/National/18424


7)  

 

1 October, 2020.  

ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্ত েৃ পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নবশ্ব িবীণ নদবস উদযাপি 

১ অকটাবর ২০২০ | ২১:৩৭ |    নিজস্ব িনর্কবদে 

 

•  

  

আজ ০১ অকটাবর িুত্রন্সগে হজলার শ্রীিগর উপকজলার হা াঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপরু গ্রাকি  ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি ের্তে ৃপনরচানলর্ হহিা 

আহকিদ শানি নিবাকসর িবীণকদর নিকয় ঘকরায়া পনরকবকশ নদবস টি উদযাপি েরা হয়।কহিা আহকিদ শানি নিবাকস বসবাসরর্ িবীণকদর িকযে 

এে হাসে উজ্বল িফুে দতশে হদখা যায়। উক্ত নদবস উদ্পাি অিুষ্ঠাকি উপনির্ নছকলি িবীণকদর সিাি ও আত্বীয়স্বজি এবং  ঢাো আহছ্ানিয়া 

নিশি স্বািে হসটকরর েিেৃর্াৃ ও হহিা আহকিদ শানি নিবাকসর েিীবতন্ধ। 

আিরা জানি িবীণ জীবি িািুকষর এেটি স্বািানবে পনরণনর্ । জার্ীয় িবীণ িীনর্িালা ২০১৩ এবং জানর্সংঘ হঘাষণা  অিুযায়ী বাংলাকদকশ ৬০ 

বছর  এবং র্দুিৃ বয়কষর বেত্রক্তকদর িবীণ  নহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ । পরবর্ীকর্ িহািািে রাষ্ট্রপনর্ ২০১৮ সাকলর ২৭ হশ িকিম্বর িবীণ 

জিকগাষ্ঠীকে  নসনিয়র নসটিকজি হঘাষণার িযে নদকয় র্াকদরকে  স্বীেত নর্ িদাি ও সম্মানির্ েকরকছি । বর্িৃাকি হিাি জিসংখোর ৭% িবীণ এবং 

নদি নদি এর সংখো বতত্রি পাকচ্ছ। িািা োরকণ এ িবীণ জিকগাষ্ঠীর এেটি অংকশর পনরবাকরর সাকথ থাো সম্ভব হয় িা। 

িবীণ জিকগাষ্ঠীর নিরাপদ ও স্বািেসম্মর্ আবাসি সিসোর সিাযািেকে হহিা আহকিদ শানি নিবাস ঢাো আহছ্ানিয়া নিশি িুত্রন্সগে হজলার 

শ্রীিগর উপকজলার হা াঁসাড়া ইউনিয়কির আলিপরু গ্রাকির অর্েি িকিারি ও নিিলৃ পনরকবকশ হহিা আহকিদ শানি নিবাস িনর্ষ্ঠা েকরকছ। 

অনিজ্ঞ ও আিনরে েিী দ্বারা পনরচানলর্ হহিা আহকিদ শানি নিবাকস নিরাপদ, স্বািে সম্মর্,পনরচ্ছন্ন ও দষূণিকু্ত পনরকবকশ িবীণকদর থাোর 

পাশাপানশ রকয়কছ িািসম্মর্ খাবার,নিয়নির্ স্বািেকসবা, নচত্তনবকিাদকির সনুবযা, িবীণকদর সািাত্রজে োকজ অংশগ্রহকণর সুকযাগ এবং সািাত্রজে 

স্বীেত নর্ ও সম্মাকির নিশ্চয়র্া । 

বর্িৃাকি েকরািাোলীণ সিকয় িবীণকদর শানররীে ও িািনষে ঝুনোঁ  অকিোংকশ বতত্রি হপকয়কছ।নবশ্ব স্বািে সংিাসহ  বংলাকদশ স্বািে নবিাকগর 

পক্ষ হথকে র্াই িবীণকদর িনর্ আকরা হবশী যত্নশীল  ও আিনরে হওয়ার আহবাি একসকছ। িবীণকদর  অনযোর ও নিরপত্ত্বা নিত্রচ্ছর্ েরকির 

লকক্ষে আিজৃানর্েৃিাকব নবশ্ব িবীণ নদবস উদোনপর্ হকয় আসকছ।এবছরও আিজৃানর্েৃিাকব ১লা অকটাবর ২০২০ নদবসটি উদযাপকির উকদোগ 

গ্রহি েরা হকয়কছ।এ বছর সরোরও জার্ীয়িাকব নদবসটি উদোপকির উকদোগ গ্রহি েকরকছ র্কব সািাত্রজে দরূত্ব হিকি এবং নিজ নিজ 

িটষ্ঠাকি।এ বছকরর িবীণ নদবকসর িনর্পাদে হকচ্ছ “ববনশ্বে িহািারীর বার্াৃ, িবীণকদর হসবায় িরু্ি িািা”। 
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