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ার্কুরায-৫/১৭-১৮ 

 

ার্র্ুর্রয উর্দযার্ে নর্বম্বয বফপ্লফ ততভ ফাবলুর্ ঊদমান 

েতর্ার ার্র্ুর র্ভুর্তুাভন্ডরীয বায় বদ্ধান্ত য় যম অোভী ৬আ নর্বম্বয ববিও যিবরফ্রাপ 

আনবিবিউি র্র নর্বম্বয বফপ্লফ ততভ ফাবলুর্ উদমাবত র্ফ এর্ অর্রাচনা বায ভাধযর্ভ। ম্ভাফয 

অর্রাচর্ বিভফঙ্গ যর্ার্যয প্রাক্তন উচ্চ বক্ষাভন্ত্রী এফং প্রাক্তন াংদ র্ভর্যড কদুন যায়র্চৌধকযী। 

যআ র্ঙ্গ থার্র্ফ েণংেীত ও নযানয াংস্কৃবতর্ নকষ্ঠান। নকষ্ঠান শুরু র্ফ যফরা ১ িায়। অর্রাচনা 

বায ঞ্চারর্ থার্র্ফন ার্র্ুর বাবত র্ভ কান্ত য াল। প্রবতবি যজরা র্বভবি যথর্র্ নকযনতভ 

র্তজন র্র্য র্ভর্যডর্র্ উবিত থার্র্ত র্ফ তা নীর্চ উর্েখ র্যা র্রা।  

র্কচবফায-২, জরাআগুবি-২, ববরগুবি-১০, ভারদা-৪, বউিী-২০, ফযভকয-৫, র্ৃষ্ণনেয-৫, 

র্রর্াতা-৪০, ফধুভান-১০, দুেুাকয-৭, অানর্ার-১৫, করুবরয়া-৩, ফাাঁর্কিা-২ ও খিকয-২০ 

যভাি-১৪৫। এছািা ফযআ উবিত থার্র্ত র্ফ ার্র্ুর ও র্রর্াতা যজরা র্ভুর্তুাভন্ডরীয 

দযর্দয। 

যজরা ম্পাদর্র্দয নকর্যাধ র্যা র্ে মথার্মােয উর্দযাে বনর্ত মার্ত র্র্য র্ভর্যডর্দয উবিবত 

কবনবিত র্যা মায়। এছািা অযও নকর্যাধ র্যা র্ে ৬আ নর্বম্বর্যয অর্ে যজরায় এআ বফলর্য়য উয 

র্ভুূচী ারন র্যর্ত। 

 

২৫ য র্টাফর্যয বদেীর্ত ধনুা র্ভুকচী 

উক্ত র্ভুূচী ম্পর্র্ু র্র্য়র্বি জ্ঞাতফয বফলয়ঃ- 

 ধনুা র্ভুকচী নকবষ্ঠত র্ফ বদেীয মন্ত্রয ভন্তর্য 

 শুরু র্ফ র্ার ১১িায় এফং যল র্ফ যফরা ৩যি 

 বএআচবর্উ যথর্র্ র্ভর্যডর্দয থার্ায ফযফিা র্যা র্য়র্ছ দুবদন থুাৎ ২৪ ও ২৫য 

র্টাফর্যয জনয। তায অর্ে ফা র্য থার্র্ত র্র বনর্জর্র্ ফযয়বায ফন র্যর্ত র্ফ। 

 যমখার্ন থার্ায ফযফিা র্যা র্য়র্ছ তায বির্ানা-  

Hotel Decent 

Near New Delhi Rly Station 

4771, Main Bazar Pahar Ganj 

New Delhi-110055 

Phone (011) 2358-8662; 23583076 

Mob- 9891380103, 9891058834. 

mailto:aibdpawb@gmail.com


 বদেী যৌর্ছাফায য যর্ান কবফধা র্র ফা বর্ছক বজজ্ঞায থার্র্র যমাোর্মাে র্রুন- অয এ 

নায়ায যর্ালাধযক্ষ বএআচবর্উ যভাফাআর নং- 094467 54111. 

 
অভার্দয ংেির্নয প্রবতষ্ঠা বদফ ারন র্রুন 

অনাযা ফেত অর্ছন যম অোভী ২১য র্টাফয ২০১৭ অভার্দয ংেির্নয ৯ভ প্রবতষ্ঠা ফাবলুর্ী। 

এআ উরর্ক্ষ যজরা ম্পাদর্র্দয নকর্যাধ র্যা র্ে মথার্মােয ভমুাদায র্ঙ্গ বফববন্ন নকষ্ঠার্নয ভাধযর্ভ 

বদনবি ারন র্যর্ত। তার্া উর্তারন ও ীদ যফবদর্ত ভারযদান ফযআ র্ভুূচীয ভর্ধয থার্র্ফ। 

াধাযণ বা, অর্রাচনা বা, যবভনায আতযাবদ নকষ্ঠার্নয ফযফিা র্যা যমর্ত ার্য। এভন বর্ যম ভস্ত 

যজরা নর্বম্বয বফপ্লর্ফয ততভ ফর্লুয যর্ান র্ভুূচী র্র্য উির্ত ার্য বন তাযা ওআ বদন এযর্ভ 

নকষ্ঠার্নয র্থা বচন্তা র্যর্ত ার্য। র্ভুূচী ারর্নয য ফযআ ার্র্ুরর্র্ ফবত র্যর্ত র্ফ।  

 

যফঙ্গর প্লািপযভ ফ ভা েুানাআর্জন (বফবএভও) এয র্ভুূচী 

াযা ফাংরা ফযাী দমাত্রায র্ভুূচী এভন বার্ফ গ্রন র্যা র্য়র্ছ মার্ত ৭৭০০০ ফকর্থয ফগুবরআ 

বযক্রভা র্যা মায়। এআজনয যজরা, ভার্কভা, ব্লর্ ঞ্চর্র দমাত্রায রুি ভযা ততবয র্য়র্ছ। 

জভার্য়র্তয িান বনবদুি র্যা র্য়র্ছ, দমাত্রা শুরু ওয়ায জায়ো এফং বফববন্ন বদর্ যথর্র্ অা 

বভবছরগুবর জর্িা ফায জায়ো বিবযর্ৃত র্য়র্ছ। এআ র্ভুূচীয জনয যজরা ম্পাদর্র্যা 

বফএএনএরআআউ এফং বঅআবিআউ এয যনতৃফৃর্েয ার্থ যমাোর্মাে র্রুন, জভার্য়র্ত থার্কন, মতিা 

াযর্ফন ািকন, ংেির্নয যপিূন, দাবফ ম্ববরত প্লার্াডু ফন র্রুন। মাযা এর্র্ফার্যআ াির্ত 

াযর্ফন না তাাঁযা জভার্য়র্ত দাাঁবির্য় দমাত্রীর্দয উৎাবত র্রুন। 

 

ফাাঁর্কিা যজরায উর্দযার্ে নর্বম্বয বফপ্লফ ততভ ফাবলুর্ী উদমান 

েত ২৪য যর্েম্বয ২০১৭ বতনবি ংেিন (এঅআবফবডবএ, বফএএনএরআআউ এফং বএভআউ) এয 

যমৌথ উর্দযার্ে নর্বম্বয বফপ্লফ ততভ ফাবলুর্ী উদমান উরর্ক্ষ এর্ যবভনাযর্য অর্য়াজন র্যা য়। 

যবভনায বযচারনা র্র্যন ধভুদা ভাবন্ড। অর্রাচনায় ংগ্রন র্র্যন ধনঞ্জয় োঙ্গকরী, কান্ত য াল, 

নার্জ নওর্যাজ, বদরী ার বডর্র্ রাআ এফং বনর্ভল বভত্র। 

 

র্ৃষ্ণনেয াখা উর্বাধন 

অোভী ৭আ র্টাফয র্ৃষ্ণনেয যিবরর্ভ বযক্রক্রযয়ন ক্লার্ফ র্ৃষ্ণনেয াখা উর্বাধন উরর্ক্ষ এর্ 

বায অর্য়াজন র্যা র্য়র্ছ। যআ ার্থ উদমাবত র্ফ নর্বম্বয বফপ্লফ ততভ ফাবলুর্ী। ফক্তা বার্ফ 

উবিত থার্র্ফন ার্র্ুর ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী। 

 

খড়্গকয যজরায উর্দযার্ে নর্বম্বয বফপ্লফ ফাবলুর্ী উদমান 

অোভী ১০আ র্টাফয খড়্গকয যজরায উর্দযার্ে নর্বম্বয বফপ্পফ ততভ ফাবলুর্ী উদমাা্বত র্ফ। এআ 

উরর্ক্ষ এর্ বায অর্য়াজন র্যা র্য়র্ছ। ফক্তফয যাখর্ফন ার্র্ুর ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী ও 

ার্র্ুর বাবত কান্ত য াল। 

 

বউিী যজরায বডআব বা  

অোভী ১৫আ র্টাফয যফারকর্য বউিী যজরায বডআব বা নকবষ্ঠত র্ফ। ার্র্ুর্রয র্ক্ষ উবিত 

থার্র্ফন ার্র্ুর ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী। 

 

 

ার্র্ুর ম্পাদর্ 



 


