
ফর্তভান যকায দূরম তাগ মভাকারফরায় র্বাগ পর। 

প্রফাী কল্যাণ ও বফরেশক কভ তংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভে এভশ 

 

 

প্রফাী কল্যাণ ও বফরেশক কভ তংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভে এভশ ফরররেন,ফর্তভান যকায দূরম তাগ মভাকারফরায় 

র্বাগ পর। মেরয শফশবন্ন স্থারন চরভান ফন্যা শযশস্থশর্ পরবারফ মভাকারফরা কযা রে।  

আজ শফরকর ৩টায় মগায়াইনঘাট উরজরা রেরন করে দূরম তাগ ব্যফস্থানা কশভটিয বা,াধাযণ জনগণ ও 

আওয়াভী রীরগয মনর্াকভীরেয ারে এক ভর্ শফশনভয় বায় শর্শন এ কো ফররন। 

ভন্ত্রী ফররন, প্রধানভন্ত্রী প্রশর্ শনয়র্ ফন্যা কফশরর্  এরাকায মখোঁজ খফয এফং ত্রাণ ায়র্ায় জনপ্রশর্শনশধ এফং 

প্রানরক শনরয়াশজর্ মযরখরেন। যকারযয এ মেরত্র মকান ত্রুটি মনই। মমখারনই ফানবাী ভানুরলয খফয াওয়া 

মায়, মখারনই ত্রাণ মৌরে শেরে যকায। 

 

ইভযান আভে এভশ ফররন, যাজননশর্ক জীফরনয শুরু মেরক অদ্যাফশধ মকান ধযরনয অননশর্ক সুশফধা মনইশন, 

র্র্ায চােরয শনরজরক আবৃত্ত মযরখ ে চরর এরর্াদূয এরশে। মর্ শেন ফোঁচরফা র্রর্াশেন র্র্ায চােরয আবৃত্ত 

মেরক মে মফা করয মারফা। আভায প্রশর্ আনারেয মেয়া মূল্যফান মবাট এফং যকারযয ভন্ত্রী ওয়া ফই 

আনারেযই রমাশগর্ায পর।  

 

আনারেয বাররাফাা আভারক ে চররর্ রমাশগর্া করয উরেখ করয প্রফাী কল্যাণ ও বফরেশক কভ তংস্থান 

ভন্ত্রী ইভযান আভে এভশ ফররন,''আভায শফশ্বা আগাভীরর্ আশভ আনারেয মফক রয় োকরর্ াযরফা। 

আমৃর্য আনারেয মফক রয় ার োকরর্ চাই। আনারেয াাাশ াযারেরয ভানুরলয ভন জয় কযরর্ 

চাই''।  

 

মগায়াইনঘাট উরজরায শনফ তাী কভ তকর্তা শফশ্বশজর্ কুভায াররয বাশর্রে অনুষ্ঠারন শফরল অশর্শে শেররন 

মগায়াইনঘাট উরজরা আওয়াভীরীরগয বাশর্ মভা. ইব্রাীভ, মগায়াইনঘাট উরজরা শযলরেয মচয়াযম্যান 

(বাযপ্রাপ্ত) আশপয়া মফগভ উরজরা আওয়াভী রীরগয াধাযণ ম্পােক মগারাভ শকফশযয়া মরার, মগায়াইনঘাট 

যকাশয করররজয অধ্যে পজলুর ক, এ.এ.শ ারকতর (রগায়াইনঘাট) নজরুর ইরাভ,োনা বাযপ্রাপ্ত কভ তকর্তা 

(ওশ) মভা. আব্দুর জশরর, উরজরা শযলে বাই মচয়াযম্যান ভাওরানা মগারাভ আশিয়া করয়ে,উরজরা প্রকল্প 

ফোঁধন কাশি যকায, পূফ ত জাপরং ইউশনয়ন শযলরেয মচয়াযম্যান ও আওয়াভী রীগ মনর্া লুৎফুয যভান মরবু, 



উরজরা মুশিরমাদ্ধা কভান্ডায মভা. আব্দুর ক, পরর্পুয ইউশ মচয়াযম্যান আশভনুয যভান মচৌধুযী, নশিযগোঁও 

ইউশ মচয়াযম্যান এ.কাভরুর াান আশভরুর প্রমুখ। 

 

এয আরগ প্রধান অশর্শে উরজরা শে শভনায চত্তরয ৬শেন ব্যাী কৃশল বৃে মভরায আনুষ্ঠাশনক উরভাধন করয 

শফশবন্ন স্টর ঘুরয মেরখন। এ ভয় অন্যারনয ভরধ্য উশস্থর্ শেররন উরজরা কৃশল কভ তকর্তা (বাযপ্রাপ্ত) পারুক 

মারন েস্থ কভ তকর্তাগণ। এফং মগায়াইনঘাট যকাশয করররজয যজর্ জয়িী উররে উরজরা শযলে 

চেরয মযশজরেন কাম তক্ররভয উরবাধন করযন। 

 

 

 

 

 


