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Headlines :
ৌ)প দতাপ বিকাশেপ রবেশেযপ প জ্যপ বিযাযপ জ্যপপ
ভজযপপককািপটাকাপজা্াশে্পযাজহিপরতাপ বি|
্)পককরহয়পহাশযপকিত্রভপরদাশ্যপই্যশতপআজপউততপ
হয়পবিধা্্বাপঅবধশিে্|
ৎ)প ্া্াপ অ্ঠাশ্প যাশজযওপ াবেতপ হশেপ আতজজাবতকপ
ভাত় বাষাপবদি্|
)প কেশোপ ইবিয়াযপ প টিশেযপ জাতহয়প আ্শযপ বিযাপ
িােকপবিবাশেপুশযপদিপকেোয়পজয়োবপকশযশে|
00000000000
ডিডিধন মেলা:ৌ
দতাপ বিকাশেপ বিবব প রবেশেযপ জ্যপ ককরহয়প ্যকাযপ
বিযাযপজ্যপককািপটাকাপভজযপকশযশে|পজাব্শয়শে্প
ককরহয়প দতাপ বিকােপ যারভরহপ যাজহিপ রতািপ বি|প
আজপআেযতোযপ বদযাভপি্প ইংশযবজপভাধযভপবিদযােয়প

ভাশেপ আশয়াবজতপ বিবজধ্প কভোযপ উশবাধ্প কশযপ বতব্প
একথাপ জা্া্|প দতাপ বিকাশেযপ উযপ ু বপ আশযাপ
কশযপ ককরহয়প যারভরহপ আশযাওপ জা্া্,প বিযাশতওপ
রবতিপ কজোযপ ৌিপ কশযপ দতাপ বিকােপ রবেেপ ককরপ
এিংপ রবতপ লশকপ একিপ কশযপ আই.ি.আইপ া্প কযাপ
হশি|প ্েদহহ্প কে্শদ্-ইপ কদশেযপ ববিষযৎপ ওপ বেপ ওপ
দ্ীবতপ ভতপ বাযতপ েৄশতপ াশযপ রধা্ভরহযপ এইপ বনপ
যশেপবিযাওপকদশেপঅরেহপব বভকাপক্শিপিশেপবতব্পদ়প
আোপ রকােপ কশয্|প উশবাধ্হপ অ্ঠাশ্প বিশেষপ অবতবথপ
ককরহয়প বাযহপ বেপওপ বেপশদযােপ যারভরহপ িািেপ ্বরয়প
বিবজটােপ কে্শদ্প অথজাৎপ ্েদহহ্প কে্শদশ্প ্কেশকপ
বিশেষপ কশযপ ত েপ রজমশকপ এবেশয়প আ্াযপ আবা্প
জা্া্|প বিশেষপ অবতবথপ যাজযপ ্যকাশযযপ তথযপ রমবত,প
অথজপ ওপ িাব্জযপ দতশযযপ রধা্প ্বিিপ এভ.্ােযাজ,প এইপ
ধযশ্যপ কভোপ আশয়াজশ্যপ রশয়াজ্হয়তাযপ কথাপ উশেেপ
কশযপ িশে্,প উতয-িজাচশেযপ যাজযুশোযপ ভশধযপ
অ্.োই্প িযি ায়প এবেশয়প থাকাপ যাজযপ হেপ বিযা|প
আোভহপ অথজপ িেশযযপ ভশধযপ বিযাযপ ৌো্ৌিপ রাভপ
চাশয়শতপ ইটাযশ্টপ বযশষিাযপ ্ংশমােপ হশয়প মাশি|প
অ্ঠাশ্পঅ্যা্যশদযপভশধযপবেশে্প্হবতপআশয়াশেয----প
ডিডিধন মেলা:্
অবধকতজ াপ রতহভাপ ুতা,প বিভপ বিযাপ কজোযপ
কজোো্কপ বভবেদপ যাভশটশকপ ্হপ ককরপ ওপ যাজযপ
্যকাশযযপ বিবব প দতশযযপ কভজকতজ ােে|প ্গহতপ বেপহপ

্যবহপকদিিভজা,পজাতহয়পভবহোপপ টিোযপেবিতাপবযয়াংপ
রভে|প অ্ঠাশ্প বিবজটােপ কে্শদ্প ব্শয়প আশয়াবজতপ
কলাো্,প কাটাযপ ওপ বজশগেপ রবতশমাবেতাযপ বিজয়হশদযপ
যক়তপকযাপহয়|পএোৄাপবিবজপিযাাযপকমাজ্া,পবিবজপ
রাহকপ কমাজ্ায়প েটাবযশতপ বিযাযপ বিজয়হশদযপ এ্প
কোোপ হয়|প কভোয়প বিবব প িযাক,প কভািাইেপ ককাপাব্’যপ
িবেেিপ টেপ কোোপ হশয়শে|প ্েদহহ্প কে্শদ্প ব্শয়প
জ্ে্শকপ অিবহতপ কযশতইপ এইপ ধযশ্যপ কভোযপ
আশয়াজ্|
00000000000
মেরীয় েরী:্
যাজযপ ্যকাযপ র ািপ াোশেপ ্িপ ধযশ্যপ ্হায়তাযপ
আবা্প বদশয়শে্প ককশরযপ দতাপ বিকােপ  রপ উশদযােপ
দতশযযপ যারপ ভরহপযাজহিপ রতাপ বি|প পআজপবিপকজপ
বপ যাজযপ ্দযপ দতশযপ ্াংিাবদকশদযপ রশনাতশযপ বতব্প
একথাপ িশে্|প ্াংিাবদকপ ্শেেশ্প ককরহয়প ভরহপ িািেপ
্বরয়ওপ বিশজব’যপ যাজযপ ্বাবতপ বিলিপ কদিপ উব তপ
বেশে্|প
00000000000
ডিধানভা:
যাশজযযপ ্যকাযহপ কভজিাযহশদযপ ককরহয়প হাশযপ কিত্রভপ
রদাশ্যপ ই্যশতপ আজপ বকে প ্ভশয়যপ জ্যপ যাজযপ

বিধা্্বাযপ অবধশিে্প উততপ হশয়প উশে|প রশনাতযপ শিজপ
বিধায়কপযত্পোেপ্াশথযপএকপরশনযপজিাশিপঅথজপভরহপ
বা্প োেপ ্াহাপ জা্া্,প ্যকাযহপ কভজিাযহশদযপ উচতযপ
কিত্পরভপিােযপবিষয়িপ্যকাযপউশদযােপব্শয়শে|পএইপ
িযাাশযপ পবঠেপ কয্প িা্প বিশযাধহপ দশেযপ বিধায়কযা|প
অথজপ ভরহযপ জিাশিপ অ্তটপ হশয়প বিশযাধহপ দশেযপ
বিধাশককযাপ অধযপ এযপ আ্শ্যপ বদশকপ বেশয়প কলাো্প
বদশতপ থাশক্|প বযব বতপ ব্য়রশেপ আ্শতপ িযথজপ হশয়প
অধযপদেপবভব্শটযপজ্যপ্বাপভেত বিপক াষ্াপকশয্|
00000000000
ডিধানভা মেল:
্োৌ-্ো্োপ অথজিেশযযপ ভশধযপ ্াুভপ মজতপ মািহপ কযেপ
বযশষিাপ ু প হশতপ াশযপ িশেপ আোপ িযতপ কশযশে্প
বযিহ্ভরহপ ভাব্কপ কদ|প আজপ বিধা্্বায়প একিপ দ়বিপ
আকষজ্হপ ক্ািশেযপ জিাশিপ বযিহ্ভরহপ িশে্,প এ্.এপপ
কযেওশয়-্শিপ রাতপ তথযা্মায়হপ িতজ ভাশ্প উদয়যপ েবজজপ
কযেপ োই্প ি্াশ্াযপ কাজপ প েতাংেপ কেষপ হশয়শে|প
আোভহপ ভাশ্প এইপ কযেপ োইশ্প ব্.আয.এ্প মজশিেপ
কযাপ হশি|প েবজজ-বিশোব্য়াপ

শটপ ্ৎপ দেবভকপ ৎপ

বকশোবভটাশযপ কযেপ োইশ্যপ প েতাংেপ কাজপ কেষপ
হশয়শে|পএইপ শটপ্োৌ-্োৌপঅথজপ িেশযযপভশধযপকযেপ
িোিেপু পহশতপাশয|

বিশোব্য়া-্াুভপ শটপ কযেপ োইশ্যপ কাজপ োপ েতাংেপ
কেষপহশয়শেপিশেপবযিহ্ভরহপজা্া্|
00000000000
ডিধানভা িযাক:ৌ
যাশজযপ রবতিপ রাভপ চাশয়তপ ওপ এবিব্প ববশেশজপ একিপ
কশযপ এ.ি.এভপ াশ্যপ জ্যপ বযজাবজ প িযাকপ কত়জ শযপ
কাশেপঅ্শযাধপজাব্শয়শে|পআজপবিধা্্বায়পএকিপদ়বিপ
আকষজ্হপ ক্ািশেযপ জিাশিপ অথজভরহপ বা্োেপ ্াহাপ এপ
েিযপ জা্া্|প বতব্প িশে্,প জাতহয়প শযপ রবতপ িাযপ
হাজাযপ জশ্প একিপ কশযপ িযাশকযপ োোপ আশে|প ক্প
ত ে্ায়প যাশজযপ রবতপ ্াতপ হাজাযপ জশ্প একিপ কশযপ
িযাশকযপ োোপ যশয়শে|প অথজভরহপ িশে্,প যাজযপ ্যকাযপ
িযাকুবেশকপ অ্শযাধপ কযশেপ ইউ.এ্.বি/কভ্প ্াববজ ্প
ক্টাশযযপভাধযশভপকমপিযাবকংপবযশ্িাপকদয়াপহশেপধহশযপ
ধহশযপ তাপ কম্প ‘বিকপ এিপ ভটজাযপ িাচ’-এপ উ হতপ কযাপ
হয়|পকাযেপইউ.এ্.বি/কভ্প্াববজ ্পক্টায’এযপভাধযশভপ
আউটপ ক্াব্জংপ টাপপ বদশয়প িযাবকংপ বযশ্িাপ কদওয়াপ
হশে|প যাজযপ ্যকাযপ এইপ ধযশ্যপ িযাবকংপ বযশষিাযপ
বিশযাধহ,প যাজযপ ্যকাযপ িায়প িযাবকংপ বযশষিাপ িযাশকযপ
টাপপবদশয়ইপকযাপকহাক|
00000000000

রামোনয়ন:
রাশভা য়্প দতশযযপ কাজকভজপ েবতশয়প কদেশতপ ্াতবদশ্যপ
কোভবতপ কজোযপ ্পশযপ মা্প দতশযযপ ককরহয়প রবতব্বধপ
দে|প আজপ ্কাশেপ কোভবতপ কজোপ ো্কপ অবপশ্যপ
ক্পাশযসপ হশেপ কজোযপ বিবব প দতশযযপ আবধকাবযকশদযপ
্াশথপতাযাপবিেকপকশয্|পকোভবতপকজোপো্কপযাশবেপ
কহশভরপ ুভাযপ তাশদযপ বােতপ জা্া্|প কজোযপ আটিপ
লশকযপ বিবিও-েেপ উব তপ বেশে্|প আজপ তাযাপ
কাকৄাি্প লশকযপ রাশভা য়্প দতশযযপ কাজকভজপ েবতশয়প
কদশে্|প েগােৄাপ রাভচাশয়শতপ ককরহয়প রকশপযপ বাতাপ
রাকশদযপ ্াশথপ কথাপ িশে্|প ্শগপ বেশে্প কাকৄাি্প
লশকযপ বিবিওপ ্বিতাপ িরিতী,প রাশভা য়্প দতশযযপ
রশজটপঅবপ্াযপউতভপ্াহাপরভে|
00000000000
নাগালযাড:
্াোেযাশিপ ভতা্হ্প ্াোপ বে্প রশটযপ ্বাবতপ
এ্.বেশয়বজৎ্প আোভহকােপ ভেযভরহপ বহশ্শিপ েথপ
ব্শে্|প যাজযােপ ব.বি.আিাবযয়াপ একপ অ্ঠাশ্প তাশকপ
েথপ িাকযপ ােপ কযাশি্|প ভেযভরহপ ি.আযপ কজবেয়াংপ
দতযােপ কযাযপ যপ েতকােপ ককাবহভায়প অ্বঠতপ

বিধায়কপ দশেযপ একপ বিেশকপ এ্.বেশয়বজৎ্শকপ ্ত ্প
ক্তাপবহশ্শিপব্িজাবিতপকযাপহয়|
00000000000
্ৌ মে মেুয়ােী:
রধায়প িযশেপ অভযপ ্ৌকেপ কপুয়াযহপ আতজজাবতকপ
ভাত় বাষাপ বদি্প রবতপ িাশযযপ ভতপ এিাশযওপ যাশজযপ ্া্াপ
অ্ঠাশ্যপভধযপবদশয়পউদমা্পকযাপহয়|প্কােপকথশকইপ
এবদ্পবেেপ্ৌকে’যপিযশেপঅ্ঠা্|পিাংোশদেপ্হকাযহপ
হাইপ কবভেশ্প হয়প রবাবতপ অ্ঠা্|প ক্োশ্প ক্প কদশেযপ
জাতহয়পতাকাপঅধজব্বভজতপকযাপহয়|পশযপক্োশ্পবাষাপ
েহহদশদযপ রবতপ রধাপ জাব্শয়প িােহপ ােপ কযাপ হয়|প
েহহদশদযপ ি়বতশতপ িাংোশদেপ কথশকপ আেতপ দাবতকপ
্ং ায়প বেপহযাপ ্গহতপ বযশিে্প কশয্|প রবাবতপ এইপ
অ্ঠাশ্যপ যপ যাজধা্হযপ উভাকাতপ একাশিবভযপ িইশভোপ
রাগ্প কথশকপ ু প হয়প একিপ বভবেে|প এইপ বভবেেপ
যাজধা্হযপ যাজথপ বযরভাপ কশযপ যিহরপ বি্প রাগশ্প
এশ্প কেষপ হয়|প বভবেশেপ বিবব প ক শেযপ োিোিহপ ্হপ
যাশজযযপ ্াংক়বতকপ জেশতযপ ্শগপ মতপ ্কেপ

শযযপ

ভা্ষপ অংেপ ক্্|প যিহরপ েতবাবষজকহপ বিশ্প ্ংবতপ
অ্ঠাশ্প অ ায়হপ বাশিপ বতযহপ েহহদপ কিবদশতপ ব্শিদ্প
কযাপ হয়প রধা জ|প উব তপ বেশে্প যাশজযযপ তথযপ ওপ

্ংক়বতপ ভরহপ বা্োেপ ্াহা,প িাংোশদেপ ্হকাযহপ হাইপ
কবভে্াযপ ভহেদপ োোওয়াতপ কহাশ্্প ্হপ বিবেিজশ্যা|প
অভযপএুশেযপবাি্াপব্শয়প্ংক়বতপভরহপবা্োেপ্াহাপ
িশে্,প বাষাযপ জ্যপ আশদাে্প কোটাপ বিশবইপ হশয়শে|প
আভযাপ মতইপ ােয কপ বৄপ ্াপ কক্,প ভাত় বাষাশতপ
কথাপ িোযপ আ্দইপ একটাপ আোদাপ অ্ববত|প ্িশেশষপ
হয়প ্াংক়বতকপ অ্ঠা্|প বিকাশেপ যিহরপ েতিাবষজকহপ
বিশ্পএকপআশোি্াপ্বাপঅ্বঠতপহয়|পএশতপতথযভরহপ
বা্োেপ ্াহা,প বোভরহপ ত্প িরিতীপ ্হপ িাংোশদেপ
্হকাযহপ হাইপ কবভে্াযপ ভহেদপ োোওয়াতপ কহাশ্্,প
এভ.বি.বি.প বিববিদযােশয়যপ উািামজযপ কেৌতভপ ুভাযপ ি্প
এিংপ এ্.ব্.আয.ি’যপ অবধকতজ াপ যবতেপ ভজভদাযপ
আতজজাবতকপ ভাত় বাষাপ বদি্প ব্শয়প আশোি্াপ কশয্|প
শযপ্াংক়বতপঅ্ঠাশ্পযাশজযযপএিংপিাংোশদশেযপবেপহযাপ
্গহতপওপআি়বতপবযশিে্পকশয্|
00000000000
োতৃ ভালা –কেলাে:
মথাশমােযপ ভমজাদায়প বকো্হশযওপ আজপ উদমাবতপ হশেপ
আতজজাবতকপ ভাত় বাষাপ বদি্|প এইপ উেশযপ আজপ
বকো্হযপ টাউ্প হশেপ কজোবববতকপ অ্ঠাশ্যপ উশবাধ্প
কশয্,প বজোপ ্বাশ্িহপ কপ্াপ কদি্াথ|প রধা্প অবতবথপ

বহশ্শিপবেশে্,পবিধায়কপবিযবজৎপব্ংহ|পএোশ্পঅ্বঠতপ
হয়প ্াংক়বতকপ অ্ঠা্,প ুযইজ,প আকবিকপ িত়তাপ ওপ
বিতকজ পরবতশমাবেতা|
00000000000
ভালা েীদ: াুে:
বাযত-িাংোপ দ’কদেপ একপ ্শগপ িযেপ কযশোপ ্ৌকেপ
বাষাপ েহহদশদয|প বাযত-িাংোশদেপ ্হভাশতযপ ্াুভপ
ভহুভাযপ ীপ ্েযপ –োেে্াইয়াপ ্হভাতপ হাশটপ আজপ
দ’কদশেযপ উশদযাশেপ বাষাপ েবহদশদযপ রধাপ ঞা্প কযাপ
হয়|প বাযশতযপ শপ ্ং্দপ বজশতরপ কিৌধযহপ এিংপ
িাংোশদশেযপ শপ ্াং্দপ ব্বয্প আতাযপ ওপ ব্জাভবি্প
হাজাযহপ্হপবিবেিপজশ্যাপেবহদপপকিবদশতপপা প
জ অজেপ
কশযপ রধাপ ঞা্প কশয্|প োওয়াপ হয়প দ’কদশেযপ জাতহয়প
্গহত|প্াং্দপবজশতরপকিৌধযহপপতাঁযপবাষশেপদ’কদশেযপ
ভা্শষযপ ভশধযকাযপ ি  বশকপ আশযাপ ্দ় প কশযপ কতাোযপপ
উযপু বাশযাপকশয্|প
00000000000
িানন াডলট ইউডনয়ন:
যাশজযযপ ্াংিাবদকশদযপ বাথজপ ্ংবিিপ বিবব প বিষয়প ব্শয়প
ভেযভরহযপ দ়বিপ আকষজেপ কশযশেপ বিযাপ জা্জাবেটপ

ইউব্য়্|প্াংিাবদকশদযপ ক্েশ্যপবযভা্প একপ হাজাযপ
টাকাপ কথশকপ িাবৄশয়প দেপ হাজাযপ টাকাপ কযা,প ্াংিাবদকপ
কেযােপ তহবিশেপ োপ েপ টাকাপ আবথজকপ িযািপ যাোযপ
জ্যপ ইউব্য়শ্যপ প কথশকপ দাবিপ কযাপ হশয়শে|প একপ
বিি়বতশতপ ্ংেেশ্যপ প কথশকপ এপ েিযপ জা্াশ্াপ
হশয়শে|
00000000000
ধেন ঘট:
বিযাপ ককবভটপ ওপ রাবেটপ এশ্াব্শয়েশ্যপ বকো্হযপ
ভহুভাপকবভিযপআবাশ্পআজপপ া্হয়পকদাকা্ুবেপবত্প
টাযপধভজ শটপ্াবভেপহয়|পশযপএকপ্াংিাবদকপ্শেে্প
কশযপ ্ংেেশ্যপ ক্ত় ি়দপ জা্া্,প রােপ অথবযিযপ ্হবতপ
িবহবজ তপআশদশেযপরবতিাশদইপএইপরবতকহপধভজ ট|পিতিযপ
যাশে্,প বিবােহয়প ্বাবতপ ভাব্কপ োেপ যায়,প ্পাদকপ
বহভাংুপকেেযপক্াভপরভে|
00000000000
পথ অিমোধ:
বকো্হযপ

ই-বযাপ

এশ্াব্শয়ে্প

ওপ

অশটাবযাপ

এশ্াব্শয়েশ্যপ উশদযাশেপ আজপ ্কাশেপ বকো্হশযযপ
াইত যপ িাজাশযযপ থপ অিশযাধপ আশদাে্|প আশদাে্শকপ

্ভথজ্প জাব্শয়প িতিযপ যাশে্প বিধায়কপ বিযবজৎপ ব্ংহ,প
বকো্হযপ উ য়্প ভশচযপ ্পাদকপ অভ়তপ বটািামজ,যপ
বযষদপ ্দ্যপ ্হবতেপ কদপ রভে|প দাবিপ যশেপ দশপ
ক্ওয়াপ হশিপ এইপ রো্ব্কপ রবততবতশতপ অিশযাধপ ত শেপ
ক্ওয়াপ হয়|প দাবিুবেযপ ভশধযপ বেেপ বকো্হযপ েহযপ
এোকাযপ যা াপ ্ংকায|প ন৫Mপ হা্াতাশেযপ বযশষিাপ
িহােপযাোপইতযাবদ|প
00000000000
আইন মেতনতা:
্াযহশদযপ আই্প বিষশয়প ্শিত্প কযশতপ আজপ কথশকপ
দ’বদ্িযাহপ আশোি্াপ ক্া্াভৄাযপ কাোবেয়াপ কবভউব্িপ
হশেপু পহশয়শে|পভাত় বকােহ্প্বিধাপআই্,পভবহোশদযপ
উ য়শ্পিুভেহপরকপ,পবিিাহপবিশেদপআই্,পভবহোশদযপ
্যায়পবিযাপভবহোপকবভেশ্যপব বভকাপইতযাবদপবিষশয়প
ব্শয়পবিযাপভবহোপকবভেশ্যপ্দ্যাপজবয়তাপকদি্াথপওপ
ত ে্হপকদিিভজাপরভেপিতিযপযাশে্|
00000000000
TSU মেলন:
উজাবতপ োিপ ইউব্য়্,প T.S.U–এযপ বাদেপ বকো্হযপ
ভহুভাপ ্শেে্প আজপ ধ্বিো্প কবভউব্িপ হশেপ

অ্বঠতপ হয়|প ্শেেশ্যপ উশবাধ্প কশয্,প S৪৭-যপপ
রাত্প যাজযপ ্হ-প ্বাবতপ বিব প কোবাভহ|প উব তপ
বেশে্,পরাত্পোিশ্তাপবজশতরপকদিিভজাপরভে|প
00000000000
মেমলা ইডডয়া:
ককরহয়প ্যকাশযযপ রকপপ কেশোপ ইবিয়া`যপ প টিশেযপ
জাতহয়প আ্শযপ বিযাপ িােকপ বিবাশেপ ুশযপ দিপ
কেোয়পজয়োবপকশযশে|পকি াই-এপঅ্বঠতপআ্শযপআজপ
ববতহয়পকেোয়পযাজযদেপ্-ৌপকোশেপহবযয়া্াশকপযাবজতপ
কশয|প যাজযদশেযপ শপ বভে ্প ুভাযপ বযয়াংপ ওপ োেথাংপ
্াগাপ যােশতপ দিপ কোেপ কশয|প এযপ আশেপ রথভপ কেোয়প
যাজযদেপ্-োপকোশেপহাযায়পঝাযেিশক|পকোেপদিপকশযপ
োেথাংপ ্াগাপ যােশত|পএবদশক,প িাবেকাপ বিবাশেপ যাশজযযপ
কভশয়যাপ আজপ ৌ-োপ কোশেপ ুজযাটশকপ হাবযশয়প কদয়|প
কেপােহপ কদিিভজাপ জয়্িকপ কোেিপ কশয|প ুশযপ রথভপ
কেোয়প যাজযদেপ ৌ-োপ ্াোেযাশিযপ কাশেপ কহশযপ
বেশয়বেে|
00000000000
ঘমোয়া ডিমেট:

বিযাপ বরশকটপ এশ্াব্শয়ে্প বযিাবেতপ অ্্জ-ৌ্প
িেশযযপ বরশকটপ রবতশমাবেতাযপ িাযিপ কেোয়প আজপ
িাপাভযাপ ককাবিংপ ক্টায,প এ্প এ্প আযপ ব্প ব্,প
জটবভেপ কলপ ক্টাযপ ওপ রেবতপ কলপ ক্টাযপ জয়োবপ
কশযশে|প বদশ্যপ কেোয়প িাপাভযাপ ৌোপ যাশ্প কশ্জেপ
ককাবিংপ ক্টায`কক,প এ্প এ্প আযপ ব্প ব্প একপ যাশ্প
বরশকটপ অ্যােহ`কক,প জটবভেপ ৌপ যাশ্প এপ বিপ ্েযপ
ককাবিংপ ক্টায`ককপ এিংপ রেবতপ ্প যাশ্প জশয়ে্প
ককাবিংপক্টায`ককপযাবজতপকশয|
00000000000
আিাওয়া:
বিভিগপওপব্বকশভযপািজতযপএোকাপএিংপবিভপভধযপ
িশগা্ােশযপ ব্নিাপ কযোযপ জ্যপ বিযাযপ আকােওপ
অংেতপ কভ োপ যশয়শে|প তশিপ এইপ ব্নিাপ কযোপ রভেপ
দিজেপ হশয়প ৄশেপ িশেপ আিহাওয়াপ দতযপ কথশকপ জা্াশ্াপ
হশয়শে|প আিহাওয়াযপ িজাবা্প অ্মায়হপ আকােপ আংবেকপ
কথশকপরধা্তপকভ োপথাকশি|পির্হপহােকাপি়বিাতওপ
হশতপ াশয|প আজপ বদশ্যপ ্শিজাচপ তাভািাপ বেেপ ৎৌপ
দেবভকপ্প বিরহপ ক্েব্য়া্প ্িজব্নপতাভািাপ বেেপ ্ৎপ
বিরহপক্েব্য়া্|
00000000000

