
ভানুষলয সফা নননিত কযষত ফততভান যকায ননযরবাষফ কাজ কযষে 

প্রফাী কল্যাণ  বফষদনক কভ তংস্থান ভন্ত্রী 

নষরট, ০৯ নষবম্বয ২০১৯ 

 

‘প্রধানভন্ত্রী সখ াননায উন্নয়ন ধাযা অব্যাত যাখায প্রয়াষ অপ্রনতষযাধ্য অগ্রমাত্রায় ফাংরাষদ’ এ সলাগানষক াভষন সযষখ ননফায 

নফআযটিন নষরট ফা নডষা  প্রনক্ষণ সকন্দ্র আরভপুয এয আষয়াজষন নষরট টু সকাম্পানীগঞ্জ, সবারাগঞ্জ রুষট আম্বাযখানাস্থ 

যকানয কষরানী ভনজষদয াভষন নফআযটিন ফা এয শুব উষবাধন কষযন প্রফাী কল্যাণ  বফষদনক কভ তংস্থান ভন্ত্রী ইভযান 

আভদ। 

 

উষবাধনী অনুষ্ঠাষন ভন্ত্রী ফষরন, সদষয আথ তাভানজক উন্নয়ষনয  অগ্রমাত্রাষক ধাযাফানকবাষফ অব্যাত যাখষত এফং ভানুষলয সফা 

নননিত কযষত ফততভান যকায ননযরবাষফ কাজ কষয মাষে। অনিষযই ফাংরাষদষয প্রনতটি গ্রাভ ষফ য। তাই ফাংরাষদ 

প্রষতেকটি সজরা উষজরায় নফআযটিনয সফা নননিত কযষত ষফ। 

 

 

অনুষ্ঠাষন নফষল অনতনথ নষষফ ফক্তব্য যাষখন ফাংরাষদ আয়াভী রীষগয াংগঠননক ম্পাদক আষভদ সাষন, অোডষবাষকট 

নভফা উনিন নযাজ,নষরট ভানগয আয়াভী রীষগয বানত াষফক সভয়য ফদয উনিন আষভদ কাভযান, নষরট সজরা 

আয়াভী রীষগয াধাযণ ম্পাদক নপকুয যভান সিৌধুযী, সজরা আয়াভী রীষগয -বানত া পনযদ আভদ প্রমুখ।   

 

 

ফাংরাষদ আয়াভীরীগ-সকাম্পানীগঞ্জ উষজরা াখায নত্র ফানল তক ষেরষনয উষবাধন কষযষেন প্রফাী কল্যাণ বফষদনক  

কভ তংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভদ এভন 

 

ায়যা উনিষয়, জাতীয়  দরীয় তাকা উষতারষনয ভাধ্যষভ ফাংরাষদ আয়াভীরীগ সকাম্পানীগঞ্জ উষজরা াখায নত্র ফানল তক 

ষেরষনয উষবাধন কষযষেন প্রফাী কল্যাণ বফষদনক  কভ তংস্থান ভন্ত্রী ঐ আষনয াংদ ইভযান আভদ। 

 

আজ কার ১১টায় নষরষটয সকাম্পানীগঞ্জ উষজরা নযলদ ভাষঠ সকাম্পানীগঞ্জ উষজরা আয়াভীরীগ আষয়ানজত নত্র ফানল তক 

ষেরষন  প্রধান অনতনথ নষষফ উনস্থত আষেন সকন্দ্রীয় আয়াভীরীষগয াংগঠননক ম্পাদক আভদ সাষন, নফষল অনতনথ 

অনতনথ এড. নভফা উনিন নযাজ, সকন্দ্রীয় দস্য নষরট ভানগয আয়াভীরীষগয বানত াষফক সভয়য ফদরুিীন 

কাভযান,সজরা আয়াভীরীগ বানত এড. লুৎপয যভান, াধাযণ ম্পাদক নপকুয যভান সিৌধুযী উনস্থষত ষেরন উষবাধন 

য়।এ ভয় উনস্থত নেষরন সকাম্পানীগঞ্জ উষজরা আয়াভীরীষগয অংঙগ ংগঠষনয সনতৃবৃন্দ।  

 

 

নষরট সজরা নযলষদয উষযাষগ সরাই সভনন নফতযণ 

দানযদ্র্ে নফষভািন , নাযী উন্নয়ন, আত্মকভ তংস্থান, জীফনভান উন্নয়ন  ষিতনতা বৃনি ংক্রান্ত প্রনক্ষণ কাম তক্রষভয আতায় সজরা 

নযলষদয উষযাষগ নি সরাই প্রনক্ষষণয-নদত্র  সরাই সভনন নফতযণ অনুষ্ঠান ননফায কাষর সজরা নযলদ নভরনায়তষন 

অনুনষ্ঠত য়। এষত প্রধান অনতনথ নষষফ ফক্তব্য যাষখন প্রফাী কল্যাণ  বফষদনক কভ তংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভদ এভন।  

 

নষরট সজরা নযলষদয সিয়াযম্যান এডষবাষকট সভা: লুৎফুয যভাষনয বানতষে আষযা ফক্তব্য যাষখন সজরা নযলষদয প্রধান 

ননফ তাী কভ তকততা সদফনজৎ নং, নষরষটয পুনর সুায সভাােদ পনযদ উনিন ননএভ, অনতনযক্ত সজরা ম্যানজষেট সভাােদ 

আবুর কারাভ প্রমুখ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


