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ভয়ভত পৌযকয রযশোধ করুন। ভয়ভত োরনয রফর রযশোধ করুন , ভয়ভত াঅনোয রভশুশক টিকো রিন| 
 

 

ZvwiL-09/09/2020wLªt| 

‘‘চুয়োডোঙ্গোয় যোস্তোয রনভমোণকোশেয উশবোধনকোশর পভয়য রে ুপচৌধুযী 
এক তোাং স্বচ্ছতোয ভোধযশভ কোে শফ’’ 

 

চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয রিনোাআি ফো স্টোন্ড োড়োয (োতগোরড়) কোয়ুভ াঅরী ড়শকয াঅযরর রনভমোণ কোশেয উশবোধন 

কশযশেন চুয়োডোঙ্গো পৌয পভয়য ওফোয়িযু যভোন পচৌধুযী রেু। গতকোর ভঙ্গরফোয রফকোর োাঁচটোয় পৌযবোয 

কোউরিরয-কভমকতম ো ও স্থোনীয় ফোরন্দোশিয োশথ রনশয় এ কোশেয উশবোধন কশযন রতরন। গুরুত্বূণম নগয াফকোঠোশভো 
উন্নয়ন প্রকশেয াথমোয়শন চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয াঅওতোয় এ রনভমোণকোে শফ। উশবোধশনয ভয় স্থোনীয় ফোরন্দোশিয 

কোে পিশে পনওয়োয াঅহ্বোন েোরনশয় পভয়য ওফোয়িযু যভোন পচৌধুযী রে ুফশরন, াঅরভ াঅনোশিয োশথ রনশয় এাআ 

কোশেয উশবোধন কযরে, তোয একটোাআ কোযণ। পটি শচ্ছ কোে এফাং কোশেয ানুোরঙ্গক প্ররতটি রফলয়াআ পমন াঅনোযো 
েোনশত োশযন। এয াঅশগ য়ত কেশনোাআ এবোশফ াঅনোশিয েোনোশনো য়রন। ফরো য়রন কোশে পকোন উোিোন রক 

রযভোশণ ফযফোয কযো শফ। াঅরভ ১০০ তোাং স্বচ্ছতোয ভোধযশভ কোে কযশত চোাআ। তোাআ াঅনোশিয েোনোশত রনশে 

এশরে। এাআ কোশেয পর পমশেুতু াঅনোযো পবোগ কযশফন, তোাআ কোে ম্পশকম  রফস্তোরযত েোনো াঅনোশিয ারধকোয। 

রনশেশিয কোে রনশেযো ফুশি রনশফন। একাআ োশথ াঅরভ রনশে তিোযরক কযশফো, তিোযরক কযশফ পৌযবোয কভমকতম ো-
কভমচোযী। পাআ োশথ কোশেয োাআশট ফোশনো শফ ররটিরব কযোশভযো। কোশে পোাঁরক পিওয়োয পকোশনো ুশমোগ পনাআ। 

এ ভয় পভয়য ওফোয়িযু যভোন পচৌধুযী রেুয রনশিম শ কোশেয উোিোন এফাং উোিোশনয ফযফোয রফরধ ও কোশেয ধযন 

ম্পশকম  রফস্তোরযত স্থোনীয়শিয ভোশি ফুরিশয় পিন কোরয প্রশকৌরী োরপেযু যভোন কোওোয। 

উশবোধকোশর াঅশযো উরস্থত রেশরন, চুয়োডোঙ্গো পৌয বোয কোউরিরয াঅফুর পোশন, পপোরর েোতুন, িমনো যকোরয 

কশরশেয উোধযক্ষ ভরপেযু যভোন, উ-কোরয প্রশকৌরী াঅরনুজ্জভোন, পেরো পস্বচ্ছোশফকরীপগয িয াঅফুর 

পোশন রভরন, ঠিকোিোযী প্ররতষ্ঠোন েোশফি এন্টোয প্রোাআশেয ত্ত্বোরধকোযী েোশফি পভোাঃ যরপক েোন, াঅরভডোঙ্গো যকোরয 

কশরশেয কোরয াধযোক ভরিযু যভোন, প্রবোলক তোরযক াঅোন, উিীচীয মুগ্ম ম্পোিক পে পরযি, স্থোনীয় 

ফোরন্দো ফীয ভুরিশমোদ্ধো নরেয উদ্দীন, ফিীউজ্জোভোন, েভোশয়ত াঅরী, ভরতউয যভোন, ভরউয যভোন, েভেভ রভয়ো, 
যরন, ের প্রভুে। 
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ভয়ভত পৌযকয রযশোধ করুন। ভয়ভত োরনয রফর রযশোধ করুন , ভয়ভত াঅনোয রভশুশক টিকো রিন| 
 

 

ZvwiL-08/09/2020wLªt| 

‘‘িরক্ষণ পগোযস্থোনোড়োয় াঅযরর যোস্তোয ঢোরোাআ কোশেয উশবোধন কোশর পভয়য রে ুপচৌধুযী ফশরন  

প্রধোনভন্ত্রী পে োরনো প্রশতযকটি কোশেয গুণগত ভোন বোশরো চোন’’ 
 

চুয়োডোঙ্গো পৌয পভয়য ওফোাআিযু যভোন পচৌধুরয রেু ফশরশেন, েরোফদ্ধতো িযূ কযশত এাআ যোস্তোয় পেশনয প্রশয়োেন 

রেশরো। এেন পটি শয়শে। এফোয াঅযরর যোস্তোও রনভমোণ শচ্ছ। উন্নতভোশনয যোস্তোটি ফেুফেয বোশরো থোকশফ। াঅভযো 
চোাআ এাআ কোশেয গুণগত ভোন পমন ঠিক থোশক। রফগত রিশনয পম কোেগুপরো শয়রেশরো পগুশরোয পর এেন ভোনুল পবোগ 

কযশে। কোশেয গুণগত ভোন এশতো েোযো পম পেনগুশরো পবশঙ্গ পগশে, োরন মোয়নো। পগুরর উররদ্ধ কশযাআ াঅভোয এাআ 

রযলশি এাআ ভশয় পমাআ কোেগুশরো শফ, পগুশরোয গুণগত ভোন মোশত ঠিক থোশক পাআ পচষ্টো চোররশয় মোরচ্ছ। এেন এাআ 

কোেগুশরোয মরিগুণগত ভোন ঠিক যোেশত য়, তোশর াঅভোশিয পমভন িোরয়ত্ব াঅশে, ঠিক পতভরন াঅনোশিযও িোরয়ত্ব 

াঅশে। াঅনোযো মরি পিশে নো পনন তশফ এ কোেটি ুশযোুরয াঅভোশিয শক্ষ কঠিন। গতকোর রনফোয চুয়োডোঙ্গো 
পৌযবোয ৯নাং ওয়োশডম য িরক্ষণ পগোযস্থোনোড়োয় াঅযরর যোস্তোয ঢোরোাআকোশেয উশবোধকোশর এফ কথো ফশরন রতরন। 

এভয় পৌয পভয়য ওফোাআিযু যভোন পচৌধুরয রে ুাঅশযো ফশরন, এাআ কোে বোশরো শর পর োশফন াঅনোযো। কোযণ এটি 

ফযফোয কযশফন াঅনোযো। াঅয েোযো শর কষ্টও াঅনোশিয কযশত শফ। তোাআ কোেগুশরো পিশে শুশন ফুশি রনশফন। 

াঅরভ রর টিরব কযোশভযোয ভোধযশভও কোে ভরনটরযাং কযো শফ। পকোশনো প্রকোয পোরক পিওয়োয ুশমোগ পনাআ। ভোননীয় 

প্রধোনভন্ত্রী েনশনত্রী পে োরনো োযো ফোাংরোশি ফযোীাআ উন্নয়ন চোশচ্ছন। তোাঁয স্পষ্ট কথো প্রশতযকটো কোশেয গুণগত 

ভোন পমন ঠিক থোশক। ঠিকোিোযশক ফোড়রত টোকো পিওয়ো রোশগ নো। তোাআ কোশেয ভোন বোশরো শতাআ শফ। 

উশবোধকোশর াঅশযো উরস্থত রেশরন, পৌযবোয কোউরিরয পপোরর েোতুন, কোরয প্রশকৌরী োরপেযু যভোন 

কোওোয, ঠিকোিোয ভুিোয পোশন রফশ্বো, পেরো েোত্ররীশগয োধোযণ ম্পোিক পভো. েোরনপ, স্থোনীয় ফোরন্দো াঅোি, 

ভুকুর, পোরুক, রভরন প্রভুে। 
 

 


