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ার্করুায- ১২/ ১৭- ১৮ 

 

৩০শ আগষ্টেয র্ভুকচীয রযষ্টার্ ুাঠান  

ার্কুরায নং ১১ শে  ফুবাযেীয় র্ভুূচী ম্পষ্টর্ু জানান ষ্টয়ষ্টে। আগাভী ৩০শ আগে ২০১৮ প্রথভ 

মুাষ্টয়য র্ভুূচী ারন র্যষ্টে ষ্টফ। শজরা ম্পাদর্ষ্টদয র্াষ্টে অনকষ্টযাধ র্যা ষ্টে এই র্ভুূচী ারষ্টনয 

য শায়ার্ অযা, ই- শভর, রচরঠ অথফা শভৌরির্ বাষ্টফ াষ্টর্ুষ্টরয র্াষ্টে রযষ্টারু্ াঠান। রফলয়র্া িকফই 

জরুযী। 

শ রযরবউ ম্পষ্টর্ু ফুষ্টল রযষ্টার্ু 

শফেন ংষ্টাধন রফলয়র্ শমৌথ র্রভরর্য েৃেীয় বা অনকরিে য় গের্ার ২৭. ৮. ১৮ োরযষ্টি। র্রভরর্য 

বারে শ্রী এইচ র ন্থ সভাপতিত্ব করেন। োপ াইড এফং অরপরয়ার াইষ্টডয র্র দযই উক্ত 

বায় উরিে রেষ্টরন। োপ াইষ্টডয ক্ষ শথষ্টর্ আষ্টগই নেকন শফেন র্াঠাষ্টভা ম্পররু্ে শনার্ জভা 

শদয়া ষ্টয়ষ্টে। গের্াষ্টরয বায় অরপরয়ার াইষ্টডয ক্ষ শথষ্টর্ োষ্টদয প্রস্তাফ শ র্যা য়। োযা 

নকযনেভ শফেষ্টনয জনয প্রস্তাফ র্ষ্টযন ১৮,৬০০ র্ার্া রাষ্টফ (২. ৪ গুণীের্)। োপ াইড শথষ্টর্ আরি 

র্ষ্টয প্রস্তাফ  র্যা য় ২. ৪৪ গুণীের্ ধষ্টয নকযনেভ শফেন রনধাুযণ র্যষ্টে ষ্টফ অথাুৎ নকযনেভ শফেন ষ্টফ 

১৮,৯৩৪ র্ার্া মা যাঊন্ড অপ র্ষ্টয ১৯,০০০ র্ার্া রিয র্যষ্টে ষ্টফ। োপ াইষ্টডয আষ্টরাচয প্রস্তাফরর্ 

যীক্ষা র্ষ্টয শদিায প্ররেশ্রুরে শদয় অরপরয়ার াইড। 

ষ্টফুাচ্চ শের ম্পষ্টর্ ুপ্রস্তাফ রদষ্টে োপ াইষ্টডয ক্ষ শথষ্টর্ ফরা য় শম েযাগষ্টনন এড়াষ্টে ৪৩ ফেষ্টযয 

রনযফরেন্ন শফেন শেষ্টরয ীভা যািা শার্। অরপরয়ার াইড আরি র্থা জারনষ্টয় ফষ্টর শম শষ্টক্ষষ্টে 

শনন র্রিরফউন িাষ্টে রফকর র্ার্ায শফাঝা রফএএনএরষ্টর্ ফন র্যষ্টে ষ্টফ। 

এই মনু্ত আষ্টরাচনা য়। রঠর্ য় আগাভী বা অনকরিে ষ্টফ ১০ই শষ্টেম্বয। োপ াইড শথষ্টর্ 

অষ্টন্তাল প্রর্া র্ষ্টয ফরা য় শম আষ্টরাচনা অেযন্ত ধীয গরেষ্টে চরষ্টে, আয দ্রুেোয াষ্টথ য়া 

প্রষ্টয়াজন। 

রফরএভ র্ভুূচী-অরধর্ায মাো 

রফরএভ এয যফেুী র্ভুূচী ইরেভষ্টধয শ ারলে ষ্টয়ষ্টে। প্রচররে অরধর্াযগুরর যষ্টণয রফরুষ্টে 

শাচ্চায ষ্টে আগাভী ১০ই শষ্টেম্বয শথষ্টর্ অরধর্ায মাো শুরু ষ্টফ। ফেুভাষ্টন রফরএভ এয 

অন্তবকুক্ত গণংগঠষ্টনয ংিযা ১২০। রক্ষয ১২৬রর্ য, ৩৫১রর্ ব্লর্, ৪০,০০০ গ্রাভ, ৭৮,০০০ 

ফকথ, ৫০,০০০ রর্ রভ দমাো, দমােীয ংিযা ষ্টফ আনকভারনর্ ৭,০০,০০০। এোড়া থার্ষ্টফ 

অংিয শোর্ ফড় জনবা। শল ষ্টফ ৩যা অষ্টটাফয র্রর্াোয়। শজরা ম্পাদর্ষ্টদয অনকষ্টযাধ 

র্যা ষ্টে আনায অঞ্চষ্টরয র্ভুূচী ারষ্টনয রদন এফং ভয় জানষ্টে িানীয় র আই রর্ ইউ / 
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র্ৃলর্বায শনোষ্টদয ষ্টে শমাগাষ্টমাগ র্রুন শইভে শজরায দযষ্টদয রনষ্টদু রদন। র্ভুূচী 

াররে ফায য াষ্টর্ুষ্টর রযষ্টার্ ুাঠান। 

ফুবাযেীয় ষ্টেরন 

গে ১৬ই আগে াধাযণ ম্পাদর্ শর্রজ জয়যাজষ্টর্ ষ্টে র্ষ্টয  কষ্টয আা য় ফুবাযেীয় ষ্টেরষ্টনয 

জনয রনধুারযে আফাির এফং ষ্টেরন ির। ফরর্েক কঙ্খানককঙ্খ বাষ্টফ রনযীক্ষণ র্ষ্টয রেরন ষ্টন্তাল 

প্রর্া র্ষ্টযন এফং ফুবাযেীয় ষ্টেরষ্টনয জনয ফ রদর্ শথষ্টর্ উষ্টমাগী ফষ্টর অরবভে প্রর্া র্ষ্টযন।  

অবযথুনা রভরেয দযযা অেযন্ত দ্রুেোয ষ্টে র্াষ্টজ শনষ্টভ ড়ষ্টর াষ্টর্ুষ্টরয র্াষ্টে শডাষ্টনন আায 

গরে রর্ন্তু অেযন্ত শ্লথ। গযাংর্র্ এর্ভাে শজরা মাযা োষ্টদয রক্ষযভাো ইরেভষ্টধযই কযণ র্ষ্টয রদষ্টয়ষ্টে 

(৫০,০০০ র্ার্া)। ফধুভান োষ্টদয রক্ষযভাোয প্রায় র্াোর্ারে (৭২,০০০ র্ার্া/১,০০,০০০ র্ার্া)। শম 

ভস্ত শজরা রর্য়দং প্রদান র্ষ্টযষ্টে োযা ফার্ীর্া কযণ র্যায উষ্টদযাগ রনন। শম ভস্ত শজরা এিন 

শডাষ্টনন াঠাষ্টনা (অথফা আদায়) শুরুই র্ষ্টয রন োষ্টদয র্াষ্টে  অনকষ্টযাধ আয র্াররফরম্ব না র্ষ্টয র্াজর্া 

শুরু র্ষ্টয রদন। জরাইগুরড়, ফযভকয এফং ফাাঁর্কড়া শজরাষ্টর্ রফষ্টলবাষ্টফ অনকষ্টযাধ র্যা ষ্টে।  

শনন ংষ্টাধন 

১৫% রপর্ষ্টভন্ট শফরনরপর্ রদষ্টয় রফএএনএর শননায শদয জনয শনন ংষ্টাধষ্টনয ম্পষ্টর্ ুফুষ্টল 

রযরিরে জানষ্টে াধাযণ ম্পাদর্ শর্রজ জয়যাজ রডরর্ অরপষ্ট রডরডরজ (এোফররষ্টভন্ট) এয ষ্টে 

শদিা র্ষ্টযন গে ২০শ আগে ২০১৮। রডরডরজ জানান শম এই রফলষ্টয় রোন্ত শনষ্টফ রডর এন্ড র ডারব্লউ। 

শই দপ্তষ্টয রচরঠ াঠাষ্টনা ষ্টয়ষ্টে। 

ষ্টেরন / বা 

াাঁইরথয়া ািায ষ্টেরন  

২৬. ৮. ১৮ োরযষ্টি াাঁইরথয়া ৪থু ািা ষ্টেরন অনকরিে য়। প্রর্ায অরধষ্টফন রফএএনএরইইউ  

রএভইউ এয াষ্টথ শমৌথবাষ্টফ অনকরিে  য়। শমৌথ ষ্টেরন উষ্টবাধন র্ষ্টযন এআইরফরডরএ প্রাষ্টদরর্  

ম্পাদর্ ীমূল চক্রফেুী। অনযানয ফক্তাযা রেষ্টরন নাষ্টজ নষ্টযাজ যাজয বারে রফএএনএরইইউ, রড 

দাফক্সী র্াযী প্রাষ্টদরর্ ম্পাদর্ এআইরফরডরএ, ান্তনক প্রাভারণর্ াংগঠরনর্ ম্পাদর্ রএভইউ 

রউড়ী, শর্রজ ভন্ডর এরডরর্ াাঁইরথয়া, রপযাজ শি শজরর্ াাঁইরথয়া, ভদন শ াল শজরা ম্পাদর্ 

রউড়ী প্রভকি। রেনরর্ ংগঠষ্টনয থৃর্বাষ্টফ প্ররেরনরধ অরধষ্টফন শুরু য় প্রর্ায অরধষ্টফষ্টনয শষ্টল। 

রযো রর্েক এফং ভাষ্টদফ ফরক্স রযষ্টারু্  এর্াউন্ট শ র্ষ্টযন। প্ররেরনরধষ্টদয আষ্টরাচনায য শগুরর 

গৃীে য়। জফাফী বালণ শদন রযো রর্েক এফং শজরা ম্পাদর্ ভদন শভান শ াল। ষ্টেরন শথষ্টর্ 

নন্দদুরার রভে, রযো রর্েক এফং ভাষ্টদফ ফক্সীষ্টর্ মথাক্রষ্টভ বারে, ম্পাদর্  শর্ালাধযক্ষ রনফুারচে 

র্যা য়। ষ্টেরন রযচারনা র্ষ্টযন যায়ান আরর  শদফদা চক্রফেুীষ্টর্ রনষ্টয় গরঠে বারেভন্ডরী। 

প্রেে উষ্টেিষ্টমাগয রউড়ী শজরায ক্ষ শথষ্টর্ ২০,০০০ র্ার্া ীমূল চক্রফেুীয াষ্টে েকষ্টর শদয়া য় 

ফুবাযেীয় ষ্টেরন েরফষ্টরয জনয। এই রনষ্টয় রঊড়ী শজরায ক্ষ শথষ্টর্ শভার্ ৫০,০০০ র্ার্া প্রদান 

র্যা ষ্টরা। শজরায ক্ষ শথষ্টর্ শ ালণা র্যা য় িকফ ীঘ্রই আয ৫০,০০০ র্ার্া ঊক্ত েরফষ্টর প্রদান 

র্যা ষ্টফ। 

ররবর উইং ািায ষ্টেরন 

২৮. ৮. ১৮ োরযষ্টি রফরফ গােকরী ষ্ট্রীর্ি বাযে বা ষ্টর ররবর উইং ািায ২য় ষ্টেরন অনকরিে য়। 

ষ্টেরন উষ্টবাধন র্ষ্টযন শজরা ম্পাদর্ অরজে নন্দন। রযষ্টারু্  এর্াউন্ট শ র্ষ্টযন কফীয   

ানযার  ভীয চক্রফেুী। দযষ্টদয আষ্টরাচনায য শগুরর গৃীে য়। জফাফী বালণ শদন কফীয 

ানযার (ািা)  ঙ্কজ াা (ষ্টজরা  াষ্টর্রু)। অনযনয ফক্তাষ্টদয ভষ্টধয রেষ্টরন নাষ্টজ নষ্টযাজ, 

ভরয় ভজকভদায, শাবন চন্দ্র শফযা প্রভকি। ষ্টেরন শথষ্টর্ রফর্া শভান গুাঁই, কফীয ানযার  ভীয 



চক্রফেুী বারে, ম্পাদর্  শর্ালাধযক্ষ রনফুারচে ন। ষ্টেরন রযচারনা র্ষ্টযন ভরয় ভজকভদায  

প্রাণফেব াাষ্টর্ রনষ্টয় গরঠে বারেভন্ডরী। 

আন্ন শজরা/ািায বা 

আগাভী ৯ই শষ্টেম্বয ফুবাযেীয় ষ্টেরন ম্পররু্ে রফলষ্টয়য উয রররগুরড় শজরায উষ্টদযাষ্টগ এর্ 

রফষ্টল াধাযণ বা অনকরিে ষ্টফ। জরাইগুরড় শজরায উষ্টদযাষ্টগ ঐ এর্ই রফলষ্টয়য উয আষ্টরাচনা 

বা অনকরিে ষ্টফ ১০ই শষ্টেম্বয। াষ্টর্ুষ্টরয ষ্টক্ষ উরিে থার্ষ্টফন াষ্টরু্র বারে কান্ত শ াল এফং 

াষ্টর্ুর ম্পাদর্ ীমূল চক্রফেুী। 

এই ভাষ্টয েৃেীয় প্তাষ্ট র্রর্াো শজরায অন্তবকুক্ত ফরযার্ ািায ষ্টেরন এফং রর্উ এ ািায 

াধাযণ বা অনকরিে ষ্টফ। 

ফরধুে াষ্টর্ুর এরক্সরর্উরর্ব বা 

আগাভী ৬ই অষ্টটাফয ২০১৮ র্রর্াো ররর্ষ্টে অনকরিে ষ্টফ যফেীু ফরধুে রইর বা। রন ুন্ট 

অনকমায়ী িাফায ফযফিা থার্ষ্টফ র্ার ৯র্া শথষ্টর্ ১০. ৩০ মুন্ত। োর্া উষ্টিারন  ীদ শফরদষ্টে 

ভারযদান ষ্টফ ১০. ৩০ শথষ্টর্ ১১ র্া। ১১র্ায় শুরু ষ্টফ প্ররেরনরধ অরধষ্টফন। র্র শজরা ম্পাদর্  

ািা ম্পাদর্ষ্টদয উরিে থার্ায জনয অনকষ্টযাধ জানান ষ্টে। দু এর্রদষ্টনয ভষ্টধয রফজ্ঞরপ্ত জারয র্যা 

ষ্টফ এফং ষ্টয়ফ াইষ্টর্ শাে র্যা ষ্টফ।  

 

 

 

 

                     ীমূল চক্রফেুী 

                     াষ্টর্রু ম্পাদর্ 

 


