
ভতরফ উত্তরয ৫টি সতু-কারবার্ ট উরবাধনকারর ত্রাণ ভন্ত্রী ভায়া স ৌধুযী 

প্ররতেক ইউননয়রন কভরে ২টি করয নতুন নিজ-কারবার্ ট 

  
ভতরফ উত্তয ( াঁদপুয), ৩ ভা ট ২০১৮ 

 
দুরম টাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রী সভাপাজ্জর সারন স ৌধুযী ভায়া ফীযনফক্রভ এভন ফরররেন, প্ররতেক ইউননয়রন 

কভরে ২টি করয নতুন নিজ-কারবার্ ননভ টারণ প্রধানভন্ত্রী সখ াননায অঙ্গীকায ফাস্তফায়ন কযা রে। আগাভী 

নিরম্বরযয ভরে দুরম টাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য ভােরভ ১৩ াজায নতুন নিজ-কারবার্ ট ননভ টাণ কযা রফ। 

 
ভন্ত্রী ননফায নফরকরর (৩ ভা ট)  াঁদপুরযয ভতরফ উত্তয উরজরায ৫টি সতু  কারবার্ ট উরবাধনকারর এ কথা 

ফররন।    এ ভয় ভতরফ উত্তয উরজরা নযলরদয স য়াযম্যান ভনজুয আভদ, উরজরা আ’রীরগয াধাযণ 

ম্পাদক এভএ কুদ্দু, সেেংগায য সৌযবায সভয়য আরাজফ যনপকুর আরভ জজ,  াঁদপুয সজরা নযলরদয 

প্যারনর স য়াযম্যান এই এভ জাাঙ্গীয আরভ, উরজরা আ’রীরগয ােংগঠননক ম্পাদক সভা. াজাান প্রধান, 

উরজরা মুনিরমাদ্ধা েংরদয ারফক কভান্ডায সভাজারের ক  স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যনিফগ ট উনস্থত নেররন।  

 
 

ত্রাণ ভন্ত্রী ফররন, নফএনন যকারযয ানাভরর সদর সকারনা উন্নয়ন য়নন। সখ াননায যকায েভতায় এর 

ভাত্র নয় ফেরয সদর ব্যাক উন্নয়ন করযরে এফেং কযরে। নতনন ফররন, ফতটভান যকায সমাগারমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

কযরত ব্যাক প্রকল্প ারত ননরয়রে। ফতটভান প্রধানভন্ত্রী সখ াননা উন্নয়রনয জন্য নফরফ সযার ভরির নররফ 

নফরফন ত রয়রেন। আয়াভী রীরগয ান ভারনই ফােংরারদরয উন্নয়ন ফরর ভন্ত্রী ভন্তব্য করযন। 

 



 রভান যাজনননতক নযনস্থনত ম্পরকট ভন্ত্রী ফররন, নফএনন-জাভায়াত সজার্ সানায ফােংরা জনঙ্গ ফােংরা ফানারত 

 ারে। তাযা ননযাজে সৃনি, ন্ত্রাফাদ, জনঙ্গফাদ  গুপ্ত তোয ভরে নদরয় সদরক অনস্থনতীর কযায াঁয়তাযা 

কযরে। তারদয স িা পর রফনা। জনগণ আজ সখ াননায সনতৃরে ঐকেফদ্ধ। 

 
ত্রাণ ভন্ত্রী ভায়া স ৌধুযী ননফায দুরম টাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য ‘গ্রাভীণ যাত্মায় কভ-সফন ১৫ নভর্ায 

নদরঘ টেয সতু/কারবার্ ট ননভ টাণ’ ীল টক প্রকরল্পয অধীরন  াঁদপুরযয ভতরফ উত্তয উরজরায  যভাছুয়া কনভউননটি 

নিননরকয াভরন য়াদা খাররয উয সতু, সভাােভদপুয ীদুর আরভ যফ কভান্ডারযয ফানিয াভরন 

খাররয উয সতু, সকাইয কানি াকা যাস্তায ার খাররয উয সতু, ভাথাবাঙ্গা খানফানিয াভরন খাররয 

উয সতু  াননযাি নদদায সভাল্লায ফানিয ারয খাররয উয সতু উরবাধন করযন। 

 

  
(রভাােদ ভয পাযম্নক সদয়ান) 
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