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 AvR †ejv 02.30Uvq cÖevmx Kj¨vY fe‡bi weªwds †m›Uv‡i k~b¨ Awfevmb e¨‡q †cÖwiZe¨ 3q 

e¨v‡Pi †UKwbK¨vj B›Uvb©‡`i Rvcvb Mgb Dcj‡ÿ Rbkw³, Kg©ms¯’vb I cÖwkÿY ey¨‡iv Av‡qvwRZ mfvq 

cÖavb AwZw_i e³…Zvq cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb cÖwZgš¿x Bgivb Avng` Ggwc AvBGg 

Rvcv‡bi cÖwZwbwa‡`i D‡Ï‡k¨ e‡jb, evsjv‡`‡ki hye mgv‡Ri cÖwZ Av¯’v ivLyb| Rvcvb evsjv‡`‡ki 

AK…wÎg eÜz D‡jøL K‡i wZwb e‡jb, Rvcv‡b evsjv‡`‡ki kÖg evRvi kxNªB m¤úªmvi‡Yi D‡`¨vM †bIqv 

n‡e|  

 

 cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi fvicÖvß mwPe †iŠbK Rvnvb e‡jb, KvR‡K 

fvj‡e‡m †m‡`‡ki K…wó KvjPvi I cwi‡e‡ki mv‡_ gvwb‡q wb‡q Rvcv‡b evsjv‡`‡ki kÖgevRvi 

m¤úªmvi‡Y f‚wgKv ivL‡Z n‡e| 

 

 AvBGg Rvcv‡bi wmBI wK‡qvB BqvbwMmvIqv e‡jb, webv cqmvq Rvcv‡b Mg‡bi my‡hvM †`Iqvi 

Ab¨Zg KviY nj- `ÿZv AR©b I AwfÁZv AR©‡bi gva¨‡g D‡`¨v³v n‡q †`‡ki Dbœq‡b hv‡Z f‚wgKv 

ivL‡Z cv‡i| 

 

   

 Rbkw³, Kg©ms¯’vb I cÖwkÿY ey¨‡ivi gnvcwiPvjK †gvt †mwjg †iRvi mfvcwZ‡Z¡ we‡kl AwZw_ 

wn‡m‡e e³e¨ iv‡Lb gš¿Yvj‡qi fvicÖvß mwPe †iŠbK Rvnvb, AvBGg Rvcvb Gi wmBI wK‡qvB 

BqvbvwMmvIqv Ges †UKwbK¨vj B›Uvb©‡`i g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb bvmixb Av³vi, Lykey Av³vi I wRqvDi 

ingvb cÖgyL|  

 

(†gvnv¤§` iv‡k`y¾vgvb) 

Z_¨ I Rbms‡hvM Kg©KZ©v 

cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq  

†dvb t 41030781 (Awdm) 
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আইএভ জাাননয প্রতততনতধনদয উনেনে 

ফাাংরানদনয যুফ ভানজয প্রতত আস্থা যাখুন 

 প্রফাী কল্যাণ ও বফনদতক কভ মাংস্থান প্রততভন্ত্রী ইভযান আভদ, এভত 

 

ঢাকা-২৪ ফপব্রুয়াতয 

 

 আজ ফফরা ০২.৩০টায় প্রফাী কল্যাণ বফননয তিতপাং ফন্টানয শূন্য অতবফান ব্যনয় ফপ্রতযতব্য ৩য় 

ব্যান য ফটকতনকলার ইন্টান মনদয জাান গভন উরনজ জনতি, কভ মাংস্থান ও প্রতজণ ব্যলনযা আনয়াতজত 

বায় প্রধান অতততথয ফিৃতায় প্রফাী কল্যাণ ও বফনদতক কভ মাংস্থান প্রততভন্ত্রী ইভযান আভদ এভত 

আইএভ জাাননয প্রতততনতধনদয উনেনে ফনরন, ফাাংরানদনয যুফ ভানজয প্রতত আস্থা যাখুন। জাান 

ফাাংরানদনয অকৃতিভ ফন্ধু উনেখ কনয তততন ফনরন, জাানন ফাাংরানদনয শ্রভ ফাজায ীঘ্রই ম্প্রাযনণয 

উনযাগ ফনওয়া নফ।  

 

 প্রফাী কল্যাণ ও বফনদতক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারনয়য বাযপ্রাপ্ত ত ফ ফযৌনক জাান ফনরন, কাজনক 

বারনফন ফনদনয কৃতি কার ায ও তযনফনয ানথ ভাতননয় তননয় জাানন ফাাংরানদনয শ্রভফাজায 

ম্প্রাযনণ ভূতভকা যাখনত নফ। 

 

 আইএভ জাাননয তইও তকনয়াই ইয়ানতগাওয়া ফনরন, তফনা য়ায় জাানন গভননয সুনমাগ 

ফদওয়ায অন্যতভ কাযণ র- দজতা অজমন ও অতবজ্ঞতা অজমননয ভাধ্যনভ উনযািা নয় ফদনয উন্নয়নন মানত 

ভূতভকা যাখনত ানয। 

 

   

 জনতি, কভ মাংস্থান ও প্রতজণ ব্যলনযায ভাতয ারক ফভাোঃ ফতরভ ফযজায বাততনে তফনল 

অতততথ তননফ ফিব্য যানখন ভন্ত্রণারনয়য বাযপ্রাপ্ত ত ফ ফযৌনক জাান, আইএভ জাান এয তইও তকনয়াই 

ইয়ানাতগাওয়া এফাং ফটকতনকলার ইন্টান মনদয ভনধ্য ফিব্য যানখন নাযীন আিায, খুব্য আিায ও তজয়াউয 

যভান প্রমুখ।  

 

 (ফভাাম্মদ যানদুজ্জাভান) 

 তথ্য ও জনাংনমাগ কভ মকতমা 

 প্রফাী কল্যাণ ও বফনদতক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয়  

 ফপান - ৪১০৩০৭৮১ (অতপ) 
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