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

 

ZvwiL-03/09/2020wLªt| 

চুয়োডোঙ্গোয় পেন রনভমোণ কোশেয উশবোধনকোশর পভয়য রে ুপচৌধুরয 

আনোযো ুশমোগ রিশয়রিশরন ফশর আরভ পফো কযশত োযরি। 
 

চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয ৩নং ওয়োশডম য রোোড়োয় পেন রনভমোণ কোশেয উশবোধন কশযশিন চুয়োডোঙ্গো পৌয পভয়য 

ওফোয়িযু যভোন পচৌধুরয রেু। গতকোর ফুধফোয রফকোর ৪টোয় গুরুত্বূণম নগয অফকোঠোশভো উন্নয়ন প্রকশেয অথমোয়শন 

চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয আওতোয় এ রনভমোণকোশেয উশবোধন কশযন রতরন। এ ভয় পৌয পভয়য ওফোয়িযু যভোন পচৌধুরয 

রে ুফশরন, আনোযো আভোশক ুশমোগ রিশয়রিশরন। তোই আে আরভ আনোশিয পফো কযশত োযরি। আরভ ফ ভয় 

পচষ্টো কশযরি, আনোশিয উন্নত নোগরযক পফো প্রিোশনয েনয। প্রশতযকটি উন্নভূরক কোশেয ভোন পমন বোশরো য়, পেনয 
ফোয ফোয আরভ রনশে তিোযরক করয। এখন আফোয তথয ও পমোগোশমোগ প্রমুরিয রডরেটোর ফোংরোশিশক কোশে রোরগশয় 

ররটিরব কযোশভযোয ভোধযশভ কোশেয ভোন রযিমন কযরি। পকোপনোবোশফই পমন রফন্দভুোত্র অরনয়ভ নো য়, পেনয 
পভোফোইর পপোশনয ভোধযশভ আরভ কোেগুশরো পিখরি। একই োশথ পৌযবোয কভমকতম োযো পতো পিখশিনই। পই োশথ 

আনোশিযও রনশেশিয কোে ফুশে রনশত শফ, পিশখ রনশত শফ।  

পভয়য ওফোয়িযু যভোন পচৌধুরয রেু আশযো ফশরন, আরভ আভোয এই িোরয়শত্বয ভশয় রনপেয শফোর্চ্ম  রিশয় পচষ্টো 
কশযরি। মতটুকু ভয় পশয়রি আনোশিয োশথ রভশরি। বোশরো ফযফোয কশযরি। ভযো ও ভযোয ভোধোশনয থও 

আনোশিয পথশক রনশয়শি। পৌযফোীয পফো কযোশকই আভোয ভূর কোে রশশফ পিশখরি। কখশনোই বোরফরন আরভ পভয়য, 

আরভ ফমিোই ভশন কশযরি আরভ একেন পৌয পফক। পৌযফোীয পফো কযোয় আভোয একভোত্র রক্ষ ভশন কশযরি। 

আভোয এই রযলশিয ভোধযশভ চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয় ফশথশক পফর উন্নয়নভূরক কোে শয়শি। 

উশবোধশনয ভয় উরিত রিশরন, চুয়োডোঙ্গো পৌয বোয কোউরিরয নোেরযন োযবীন, িোনীয় ফোরন্দো ও চুয়োডোঙ্গো 
আইনেীরফ রভরতয োশফক বোরত এভ এভ োেোোন ভুকুর, কোরয প্রশকৌরী োরপেযু যভোন কোওোয, উ-

কোরয প্রশকৌরী আরনুজ্জভোন, চুয়োডোঙ্গো আিম উর্চ্ রফিযোরশয়য অফযপ্রোপ্ত কোরয রক্ষক পযেোউর ক, 

আওয়োভী রীগ পনতো োফ,ু ভোুভ, পেচ্ছোশফক রীগ পনতো োইপুর, আফ ুতোশয, ফুে, পেরো িোত্ররীশগয মগু্ম োধোযণ 

ম্পোিক েোরকয পোোইন েযোরক, োশফক পেরো িোত্ররীগ িয গোেী ইভিোিরু ক ের, পৌয িোত্ররীগয -বোরত 

েোোরঙ্গয পোশন, িয থোনো িোত্ররীশগয মুগ্ম োধোযণ ম্পোিক ইভযোন আশভি, িোত্ররীগ পনতো োনরেি, রভ,ু ুরুে, 

ররখন, অংকন, যইূর, িোনীয় ফোরন্দো আযেোন, নোেভুর, ভোুভ, ভশনোয়োযো পোশন, েোোনোযো, ভোওরয, নোরিয়ো প্রভুখ। 
 

 


