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ার্করুায- ২/ ১৭- ১৮ 

তৃতীয় মাুয়য়য র্ভুূচী 

২৩ এফং ২৪শ শপব্রুমাযী ২০১৭ ভীূয়য নকষ্ঠিত ষ্ঠআষ্ঠ বায ষ্ঠদ্ধান্ত নকায়য ১৭ দপা দাষ্ঠফয 

ষ্ঠবষ্ঠিয়ত গত ২৫শ শভ শদফযাী ধনাু র্ভুকচী াষ্ঠরত য়। অভায়দয যায়জয জরাআগুষ্ঠি, ষ্ঠষ্ঠরগুষ্ঠি, 

ফযভকয ও যায়গঞ্জ ছািা ফার্ী শজরাগুষ্ঠরয়ত খকফআ ফযার্বায়ফ এআ র্ভুকচী াষ্ঠরত য়য়য়ছ। শজরাগুষ্ঠর 

র্ভুূচী ারয়নয ছষ্ঠফও াষ্ঠিয়য়য়ছ মা ওয়য়ফাআট এফং শপফকয়র্ প্রর্াষ্ঠত য়য়য়ছ। শম ভস্ত শজরা 

র্ভুূচী ারন র্যয়ত ায়য ষ্ঠন তাযা এয র্াযণ প্রায়দষ্ঠর্ াখায়র্ ফষ্ঠত র্য়যয়ছ। জকয়নয প্রথভ প্তায় 

এআ র্ভুূচী াষ্ঠরত য়ফ এআ অশ্বা শদওয়া য়য়ষ্ঠছর ষ্ঠর্ন্তু তায শর্ান খফয প্রায়দষ্ঠর্ াখায র্ায়ছ শনআ। 

ষ্ঠফএএনএর এ শফতন ও শনন ংয়াধন এফং অন্ন র্ভুূচী  

ষ্ঠিাটুয়ভন্ট ফ াফষ্ঠরর্ এন্টাযপ্রাআজ এয ষ্ঠনয়দয়ুয ন্তবূুক্ত এয়পায়িুষ্ঠফষ্ঠরষ্ঠট ক্লজ নকায়য 

ষ্ঠফএএনএর এ নতকন শফতন ষ্ঠনধুাযণ র্যা মায়ফ না। উক্ত ক্লয়জ ফরা য়য়য়ছ শম ংস্থা ষ্ঠফগত ষ্ঠতন ফৎয়য 

রায়বয ভকখ শদয়খষ্ঠন (টযাক্স ফাদ ষ্ঠদয়য়) তায়দয শফতন ংয়াধন য়ফ না। এছািা র্িৃুক্ষ তযন্ত 

র্দমবুায়ফ ষ্ঠপয় দপ্তয়য ষ্ঠফয়ক্ষাব ভায়ফ র্যা মায়ফ না ফয়র শেি আউষ্ঠনয়ন ষ্ঠধর্ায়যয উয অক্রভণ 

নাষ্ঠভয়য় এয়নয়ছ। এয ষ্ঠফরুয়দ্ধ ভস্ত আউষ্ঠনয়ন ভকয়য জয়য়ন্ট শপাযাভ ষ্ঠতন দপায় ষ্ঠনম্নষ্ঠরষ্ঠখত প্রষ্ঠতফাদ 

র্ভুূচী ারয়নয ষ্ঠদ্ধান্ত গ্রন র্য়যয়ছ। 

২০শ জকন ২০১৭ - এ এ এ ষ্ঠবষ্ঠির্ ধনাু 

১৩আ জকরাআ ২০১৭ –এ এ এ ষ্ঠবষ্ঠির্ নন ধভুঘট 

২৭শ জকরাআ –  এর্ষ্ঠদয়নয ধভুঘট 

ষ্ঠএআচষ্ঠর্উ এয ষ্ঠনয়দু নকায়য অভায়দযও এআ র্ভুূচীয়ত াষ্ঠভর য়ত য়ফ। শজরা ম্পাদর্য়দয 

নকয়যাধ র্যা য়ে ষ্ঠফএএনএরআআউ এয ায়থ শমাগায়মাগ র্যয়ত এফং দযয়দয ভয়ধয এআ 

র্ভুূচীগুষ্ঠরয়র্ প্রচায র্যয়ত। 

৭৮.২% অআষ্ঠিএ ভাজুায়যয ফুয়ল ফস্থা 

শ্লথগষ্ঠতয়ত য়রও ফতুভায়ন ভাজুায়যয র্াজ য়নর্টাআ এষ্ঠগয়য় শগয়ছ। প্রায়দষ্ঠর্ াখা শথয়র্ এর্ষ্ঠদন 

ন্তয ষ্ঠষ্ঠএ ষ্ঠপয় ফয় চা ৃষ্ঠি র্যা য়ে। গতর্ার মুন্ত অভায়দয র্ায়ছ শম খফয তায ষ্ঠচত্রটা 

ষ্ঠনম্নরুঃ-  

র্কচষ্ঠফায-  ১০০ (৫০), জরাআগুষ্ঠি-  ২৫৩ (২০৩), গযাংটর্ ৭৭ (৪০), ষ্ঠষ্ঠরগুষ্ঠি- ৫২০ (৩০০), 

যায়গঞ্জ-  ংখযাটা জানা মায় ষ্ঠন তয়ফ শফষ্ঠয বাগআ ভাজুায য়য় শগয়ছ ফয়র জানা শগয়ছ, ভারদা ৭৫ 

(৩২), ফীযবূভ –  ১১০ (৮০), ফযভকয-  ংখযযাটা জানা মায় ষ্ঠন, র্ৃষ্ণনগয- ১২৯ (২৫), র্রর্াতা –  

৫৫০ (৪০০), ফধুভান-  ২৩৪ (১৪৪), দুগুাকয –  ১০৭ (৮৭), অানয়ার –  ২৬৬ (২২৯), করুষ্ঠরয়া –  

৮৬ (৮৬), ফাাঁর্কিা –  ১৭০ (১৩৪) এফং খড়্গূয –  ২০০ (জানা মায় ষ্ঠন)। ফন্ধনীয ভয়ধয র্তজয়নয 

ংয়াধন য়য়য়ছ তায ংখযা। ষ্ঠর্ন্তু ভযা য়ে শম প্রায় ঞ্চা বাগ শক্ষয়ত্র ফযাঙ্ক ফা িার্ঘয ষ্ঠচষ্ঠি না  
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(২) 

 

াওয়ায জনয ফযপ্রাপ্তযা টার্া ায়েন না। প্রায়দষ্ঠর্ াখায ক্ষ শথয়র্ ষ্ঠষ্ঠএ শর্ ষ্ঠচষ্ঠি শদওয়া 

য়য়য়ছ াক্ষাৎর্ায শচয়য়। এখনও ভয় াওয়া মায় ষ্ঠন।  

ষ্ঠএআচষ্ঠর্উ এয অহ্বায়ন শিায়নন 

এয অয়গ ফকয়রষ্ঠটন এফং ার্কুরায়যয ভাধযয়ভ অনায়দয জ্ঞাত র্যা য়য়ষ্ঠছর ষ্ঠএআচষ্ঠর্উ এয অহ্বান 

শভাতায়ফর্ দয ষ্ঠছক ১০০০ টার্া শিায়নন প্রদায়নয জনয। শজরা ম্পাদর্য়দয র্ায়ছ নকয়যাধ র্যা 

য়ে শিায়নন অদায়য়য উয়দযাগ গ্রন র্যয়ত। আষ্ঠতভয়ধয গযাংটর্, দুগুাকয, ষ্ঠউিী, করুষ্ঠরয়া, ফাাঁর্কিা 

প্রবৃষ্ঠত শজরা শিায়নন অদায়য় উয়দাগী য়য়য়ছ। প্রঙ্গত উয়েখয়মাগয এআ শিায়নয়নয অহ্বান ২০১৩ 

জকয়নয অয়গ এফং য়য উবয় ফযপ্রাপ্তয়দয জনয। এখায়ন শর্ান বাগাবাষ্ঠগ শনআ। ৭৮.২% অআষ্ঠিএ 

ভাজুায়যয কপর র্য়রআ শয়য়য়ছন শর্উ অয়গ শর্উ য়য। কতযাং র্র দযয়দয র্ায়ছ নকয়যাধ র্যা 

য়ে শিায়নন প্রদান র্যায জনয। শিায়নন টার্ায বাগ ষ্ঠনম্নরুঃ 

ষ্ঠএআচষ্ঠর্উ- ৩০০ টার্া 

ায়র্ুর –  ৩০০ টার্া 

শজরা –  ৪০০ টার্া (এয ভয়ধয াখায প্রায ২০০ টার্া) 

প্রায়দষ্ঠর্ াখায ক্ষ শথয়র্ ষ্ঠিভফঙ্গ ায়র্ুয়রয র্িৃুক্ষয়র্ ষ্ঠচষ্ঠি 

নাআট এফং যষ্ঠফফায ষ্ঠি র্র ংক্রান্ত ষ্ঠফলয়, ৭৮.২% অআষ্ঠিএ ভাজুায, শননাযয়দয ষ্ঠযচয়ত্র আতযাষ্ঠদ 

ষ্ঠফলয়য় ষ্ঠজএভ (এআচ অয) এফং শভষ্ঠিয়র্র বাতা ও শভষ্ঠিয়র্র ষ্ঠযআভফাুয়ভন্ট এয ষ্ঠফলয়য় ষ্ঠজ এভ 

(ষ্ঠপনযান্স) এয র্ায়ছ গত ১রা জকন প্রায়দষ্ঠর্ াখায ক্ষ শথয়র্ ষ্ঠচষ্ঠি শদওয়া য়। ষ্ঠজএভ (এআচ অয) 

এয ক্ষ শথয়র্ য়যয ষ্ঠদন আ শভর র্য়য জাষ্ঠনয়য় শদওয়া য়য়য়ছ শম এআ ষ্ঠফলয়গুষ্ঠর ষ্ঠনয়য় ষ্ঠর্ দয়ক্ষ গ্রন 

র্যা য়য়য়ছ। ষ্ঠজ এভ (ষ্ঠপনযান্স) এয ষ্ঠপয় শখাাঁজ ষ্ঠনয়য় জানা শগর উক্ত ষ্ঠপ ভযা ভাধায়ন 

উয়দযাগ গ্রন র্য়যয়ছ। প্রঙ্গত উয়েখয়মাগয ষ্ঠচষ্ঠিয ফয়ান অভায়দয ওয়য়ফাআয়ট শাি র্যা য়য়য়ছ। 

যানাঘাট াখা গষ্ঠিত র 

গত ২১শ শভ ২০১৭ এর্ াধাযণ বায ভাধযয়ভ র্ৃষ্ণনগয শজরায ন্তবূুক্ত যানাঘাট াখা গষ্ঠিত য় 

যানাঘাট শটষ্ঠরর্ভ ষ্ঠযষ্ঠক্রয়য়ন ক্লাফ ঘয়য। দাফদা উয়ক্ষা র্য়য বায় য়নর্ র্ভয়যি উষ্ঠস্থত 

য়য়ষ্ঠছয়রন। বা উয়বাধন র্য়য ষ্ঠফস্তাষ্ঠযত ফক্তফয যায়খন প্রায়দষ্ঠর্ ম্পাদর্ ীমলূ চক্রফতুী। উষ্ঠস্থত 

দযয়দয ভয়ধয দজন ফক্তফয যায়খন। বায় উত্থাষ্ঠত প্রয়রয জফাফ শদন শজরা ম্পাদর্ য়ার্ 

ফযানাজুী ও  প্রায়দষ্ঠর্ ম্পাদর্ ভীয নন্দী। বা শথয়র্ ষ্ঠযভর যর্ায, জগফন্ধক াা ও কর্কভায 

ষ্ঠফশ্বায়র্ মথাক্রয়ভ বাষ্ঠত, ম্পাদর্ ও শর্ালাধযক্ষ ষ্ঠনফুাষ্ঠচত র্যা য়। 

জরাআগুষ্ঠিয়ত ষ্ঠফয়ল াধাযণ বা 

অগাভী ২৩শ জকন জরাআগুষ্ঠি শজরায় এর্ ষ্ঠফয়ল াংগিষ্ঠনর্ াধাযণ বা নকষ্ঠিত য়ফ। বায় 

উষ্ঠস্থত থার্য়ফন প্রায়দষ্ঠর্ বাষ্ঠত কান্ত শঘাল ও প্রায়দষ্ঠর্ ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী। 

 

 

         ীমূল চক্রফতুী 

         প্রায়দষ্ঠর্ ম্পাদর্ 

 


