Kzwgj−vq bvix w`em Dcj‡¶¨ Av‡jvPbv mfv, mvavib Ávb cÖwZ‡hvwMZv I cyi¯‹vi weZiY
Kzwgj−vq bvix w`em Dcj‡¶¨
Ò‡UKmB AvMvgxi Rb¨, †RZvi
mgZvB AvR AMÖMY¨Ó GB cÖwZcv‡`¨
weKwkZ bvix †bUIqvK© I †Rjv bvix
Dbœqb
†dviv‡gi
Av‡qvR‡b
Av‡jvPbv mfv, mvaviY Ávb
cÖwZ‡hvwMZv I cyi¯‹vi weZiY
AbywôZ n‡q‡Q|
†iveevi bMixi dwi`v we`¨vqZ‡b Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wQ‡jb, ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi DccwiPvjK †gvnv¤§` kIKZ Imgvb|
weKwkZ bvix †bUIqvK© Gi mfvcwZ iv‡k`v AvLZv‡ii mÂvjbvq we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK †gvt
nvwbd gRyg`vi Gi mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b we‡kl AwZw_ wQ‡jb, we`¨vjq cwiPvjbv KwgwUi
mfvcwZ KvRx Kvgvj, gwnjv welqK Awa`ßi Kzwgj−vi mv‡eK Dc-cwiPvjK †mwjbv Av³vi,
mvsevw`K mwgwZi mfvcwZ Bqvmwgb ixgv, mvsevw`K †gvt mvBd DwÏb ibx, †Rjv cwil` m`m¨
mvjgv gRyg`vi weDwU, m`i `wÿY Dc‡Rjv fvBm-‡Pqvig¨vb bvwQgv Av³vi cyZzj, eywoPs
Dc‡Rjvi mv‡eK fvBm-‡Pqvig¨vb bv‡`iv cvifxb, RvZxq cvwU©i †Kw›`ªq KwgwUi wbe©vnx m`m¨
†Rvmbv Av³vi|
w` nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï GW‡fv‡Kwm †dviv‡gi mn‡hvwMZvq Abyôv‡b Ab¨v‡b¨i g‡a¨
Dcw¯’Z wQ‡jb, w` nv½vi cÖ‡R± Gi Kzwgjøv AÂ‡ji mgš^qK ‰mq` †gvnv¤§` bvwQi DwÏb,
weKwkZ bvix †bUIqvK© Gi †Rjv mvavib m¤úv`K kvnvbv nK, wk¶vbexm AvBbRxex nv‡Riv
AvLZvi ewemn we`¨vj‡qi wk¶K wk¶v_©xe„›`|

মেনাহরগ

উপেজলা সদের আজািতক নারী িদবস পালন

কুিমা জলার মেনাহরগ উপেজলা, ৯ মাচ
২০২২,

w` nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï

GW‡fv‡Kwm

†dviv‡gi

mn‡hvwMZvq

মেনাহরগ সরকাির উ িবদালয় ও কেলজ এর
আেয়াজেন পািলত হয় আ"জািতক নারী িদবস 22।
এই উপলে' মেনাহরগ সরকাির উ িবদালয় ও
কেলজ হল (েম সাধারণ +ান ,িতেযািগতা ,
আেলাচনা সভা ও পুর0ার িবতরন অনু2ােনর আেয়াজন করা হয় । সহকাির ,ধান িশ'ক মাহা4দ
শাহাজাহান আলীর সভাপিতে5 ,ধান অিতিথ িছেলন অধ' আবদুল মিতন , অনানেদর মেধ উপি8ত
িছেলন সাফােয়ত আলম ,:মায়ুন কিবর, আখতা(<ামানসহ আেরা অেনেক । টকসই আগামীর জন,
জ>ার সমতাই আজ অ?গন এ ,িতপাদ িবষেয় িবAািরত আেলাচনা কেরন আBিলক সমCয়কারী Dসয়দ
মাহা4দ নািছর উEFন। । আেলাচনা সভা শেষর পরই িবজয়ীেদর মােঝ পুর0ার িবতরন করা হয়। নারী
িদবস কEHক আেয়াEজত সাধারণ
,িতেযািগতায়

দশম Iিণর

+ান

সুমাইয়া

আJার, নওশীন আরা নুহা ও পূিণমা  রাণী
দাস যথাLেম ,থম , িMতীয় ও তূতীয় 8ান
দখল কের। িবজয়ীেদর মােঝ পুরNার তO েল
দন ,ধান অিতিথ অধ' আPুল মিতন।
সভাপিতর

ধনবাদ

+াপেনর

মাধেম

অনু2ান সমাQ হয়। অনু2ান সBালনা
কেরন িদ হাRার ,েজS এর ইউিনয়ন সমCয় কারী মনজুর হােসন।

মেনাহরগ

উপেজলার ঝলম উর ইউিনয়েন আজািতক নারী িদবস উদযাপন

কুিমা জলার মেনাহরগ উপেজলার ঝলম উTর ইউিনয়ন এর 8ানীয় UVাWতী ও ইউিনয়ন পিরষেদর
আেয়াজেন িদ হাRার ,েজS ও জাতীয় কনািশX এডেভােকিস ফারাম এর সহেযািগতায় বড়েকশতলা
উ িবদালেয় ১৪ মাচ অনু]2ত হল আ"জািতক নারী িদবস ২০২২। সহকাির ,ধান িশ'ক গালাম
িকবিরয়ার সভাপিতে5

,ধান অিতিথ

িহেসেব উপি8ত িছেলন ,ধান িশ'ক
বাবু Uপন কুমার দাস। Uাগত বJব
রােখন িবদালেয়র িসিনয়র িশ'ক কামাল
হােসন। অনু2ােনর X(েত ছাএীেদর
মােঝ

X(

,িতেযািগতা।

হয়

সাধারণ

,িতেযািগতা

+ান
শেষ

আেলাচনা সভায় নারী িদবেসর তাৎপয 
তO েল ধেরন আেলাচনায় অংশ?হন কেরন িসিনয়র িশ'ক জালাল আহেমদ, আবুল খােয়র, মারেশদা,
জাহানারা আJার, ধনাজন বাবু, সুজন দবনাথ ও আজহা(ল ইসলাম ,মুখ। আেলাচনা শেষ িবজয়ীেদর
মােঝ পুর0ার িহেসেব িশ'া উপকরণ িবতরন করা হয়। অনু2ান উপ8াপন কেরন িদ হাRার ,েজS এর
ইউিনয়ন সমCয়কারী মন্জর
ু হােসন।

উপেজলার মশাত য়া ইউিনয়েন আজািতক নারী িদবস উদযাপন

মেনাহরগ

কুিমা জলার মেনাহরগ উপেজলার DমশাতO য়া ইউিনয়েনর

UVাWতী ও ইউিনয়ন পিরষেদর

আেয়াজেন িদ হাRার ,েজS ও জাতীয়
কনািশX

এডেভােকিস

ফারাম

এর

সহেযািগতায় আমতলী উ িবদালেয় ৮
মাচ অনু]2ত হল আ"জািতক নারী িদবস
২০২২। িসিনয়র িশ'ক রজাউল কিরম
এর সভাপিতে5 ,ধান অিতিথ িহেসেব
উপি8ত

িছেলন

,ধান

িশ'ক

মাঃেলাকমান হােসন িবেশষ অিতিথ িছেলন ইউিনয়ন পিরষেদর সদস জনাব ওয়ািহদুর রহমান । Uাগত
বJব রােখন িবদালেয়র িসিনয়র িশ'ক কামাল হােসন। অনু2ােনর X(েত ছাএীেদর মােঝ X( হয়
সাধারণ +ান ,িতেযািগতা। ,িতেযািগতা
শেষ আেলাচনা সভায় নারী িদবেসর তাৎপয 
তO েল ধেরন আেলাচনায় কেরন

িদ হাRার

,েজS এর সমCয়কারী Dসয়দ মাহা4দ
নািছর

উEFন

,

এছাড়াও

আেলাচনায়

অংশ?হন আবুল বাসার, সহকাির িশ'ক
মমতাজ, আিরফ হােসন ,মুখ। আেলাচনা
শেষ িবজয়ীেদর

মােঝ পুরNার িহেসেব

িশ'া উপকরণ িবতরন করা হয়। অনু2ান সBালনা কেরন িদ হাRার ,েজS এর ইউিনয়ন সমCয়কারী
মন্জর
ু হােসন।

bv½j‡KvU Dc‡Rjvi †nmvLvj BDwbq‡b AvšÍRv©wZK bvix w`em cvjb
Kywgjøv †Rjvi bv½j‡KvU Dc‡Rjv ‡nmvLvj BDwbqb, w` nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï
GW‡fv‡Kwm
†dviv‡gi
mn‡hvwMZvq
BDwbqb cwil` I ¯’vbxq †¯^”QveªZx‡`i
Av‡qvR‡b 13 gvP©
`v‡qgQvwZ D”P
we`¨vj‡qi nj iæ‡g mvaviY Ávb
cÖwZ‡hvwMZv,Av‡jvPbv mfv I cyiæ®‹vi
weZiY Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq|
mnKvix cÖavb wkÿK Rbve gwdRyi
ingv‡bi mfvcwZ‡Z¡ cÖavb AwZw_ wQ‡jb
Rbve BKevj evnvi gRyg`vi †Pqvig¨vb †nmvLvj BDwbqb Ab¨vb¨‡`i g‡a¨ Dcw¯’Z wQ‡jb
mvdv‡qZ †nv‡mb,Kvgiæ¾vgvb eveyjmn Av‡iv A‡b‡K| †UKmB AvMvgxi Rb¨,‡RÛvi mgZvB
AvR AMÖMb¨ G cÖwZcv`¨ wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv K‡ib BDwbqb mgš^qKvix †gvt mvdv‡qZ
†nv‡mb| cÖavb AwZw_ Zvi Av‡jvPbvq 2030 mv‡ji g‡a¨ †UKmB Dbœqb jÿgvÎv AR‡©bi K_v
¯§iY Kwi‡q w`‡q e‡jb mgv‡Ri mevB hw` mgAswk`vwi‡Z¡i wfwË‡Z KvR bv Kwi Zvn‡j
Avgv‡`i GB jÿ AwR©Z n‡ebv , ZvB mevB‡K Kv‡au Kvau wgwj‡q GwM‡q †h‡Z n‡e| bvix w`em
†Kw›`ªK Av‡qvwRZ mvaviY Ávb cÖwZ‡hvwMZvq GmGmwm cixÿv_x© kvgQzbvnvi, ivwRqv myjZvbv I
wiZz gRyg`vi h_vµ‡g cÖ_g,wØZxq I Z…Zxq
¯’vb `Lj K‡i| weRqx‡`i gv‡S cyi¯‹vi
wn‡m‡e wkÿv DcKiY Zz‡j †`b cÖavb AwZw_
†Pqvig¨vb BKevj evnvi gRyg`vi| mfvcwZi
ab¨ev` Ávc‡bi gva¨‡g Abyôvb mgvß nq|
Abyôvb mÂvjbv K‡ib w` nv½vi cÖ‡R± Gi
BDwbqb mgš^qKvix †gvt iweDj †nvmvBb|

bv½j‡KvU Dc‡Rjvi Av`ªv BDwbq‡b AvšÍRv©wZK bvix w`em cvjb
Kywgjøv †Rjvi bv½j‡KvU Dc‡Rjv Av`ªv BDwbq‡b, w` nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï
GW‡fv‡Kwm †dviv‡gi mn‡hvwMZvq
Ges
BDwbqb cwil` I ¯’vbxq
†¯^”QveªZx‡`i Av‡qvR‡b 12 gvP©
‡MvmvBevRvi D”P we`¨vj‡qi nj
iæ‡g
mvaviY
Ávb
cÖwZ‡hvwMZv,Av‡jvPbv mfv I cyiæ®‹vi
weZiY Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq|
wkÿK Rbve Rvnv½xi Avj‡gi
mfvcwZ‡Z¡ mfv cwiPvjbv Kiv nq
Ab¨vb¨‡`i g‡a¨ Dcw¯’Z wQ‡jb AvQgv myjZvbv, Rxeb evey, bvRgv †eMg Av‡iv A‡b‡K|
†UKmB AvMvgxi Rb¨,‡RÛvi mgZvB AvR AMÖMb¨ G cÖwZcv`¨ wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv
K‡ib AvÂwjK mgš^qKvix ˆmq` †gvnv¤§` bvwQi DwÏb| bvix w`em †Kw›`ªK Av‡qvwRZ mvaviY
Ávb cÖwZ‡hvwMZvq `kg †kÖYxi mygvBqv Av³vi , dviRvbv Av³vi I Bqvmwgb Av³vi h_vµ‡g
cÖ_g,wØZxq I Z…Zxq ¯’vb `Lj K‡i| weRqx‡`i gv‡S cyi¯‹vi wn‡m‡e wkÿv DcKiY Zz‡j †`b
mfvcwZ I AwZw_iv| mfvcwZ ab¨ev` Ávc‡bi gva¨‡g Abyôvb mgvß nq| Abyôvb mÂvjbv
K‡ib w` nv½vi cÖ‡R± Gi BDwbqb mgš^qKvix †gvt iweDj †nvmvBb|

jvKmvg Dc‡Rjv m`‡i AvšÍRv©wZK bvix w`em cvjb
†UKmB AvMvgxi Rb¨,‡RÛvi mgZvB AvR
AMÖMb¨, GB cÖwZcv‡`¨i Av‡jv‡K 8gvP©
2022 AvšÍRv©wZK bvix w`em D`hvwcZ
nq
jvKmvg Dc‡Rjv
wgjbvqZ‡b|
w`emwU Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb
K‡ib, jvKmvg Dc‡Rjv cÖmvkb I gwnjv
welqK Kg©KZvi Kvh©vjq mn‡hvwMZv K‡i
w` nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï GW‡fv‡Kwm †dvivg | Av‡jvPbv mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib
jvKmvg Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi Wvt G †K Gg mvBdyj Avjg | Av‡jvPbvq AskMÖnb K‡ib|
Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi cÖmv` Kzgvi, Dc‡Rjv cwimsL¨vb Awdmvi , w` nv½vi cÖ‡R±
Gi Gwiqv mgš^qKvwi ‰mq` †gvnv¤§` bvwQi DwÏb I Iqv©ì wfkb cÖwZwbwa jvwK †Mv‡gR
cÖgyL | AbyôvbwU mÂvjbv K‡ib Dc‡Rjv gwnjv
welqK Kg©KZ©v gvbmx cvj| Av‡jvPbv †k‡l GK
g‡bvÁ mvs¯‹„wZi Av‡qvRb Kiv nq| G‡Z cÖvq
120Rb bvix cyiæl Ask MÖnb K‡ib| Av‡jvPbv
mfvq e³vMY bvix cyiæ‡li mgZv I ˆelg¨
`~ixKiY mn wWwRUvj evsjv‡`k Movi cÖZ¨q I
RvMi‡bi ga¨w`‡q †UKmB Dbœqb wbwðZ Kivi ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡ib|

jvKmvg Dc‡Rjvi AvRMiv BDwbq‡b AvšÍRv©wZK bvix w`em cvjb
8gvP© 2022 AvšÍRv©wZK bvix w`em Dcj‡ÿ AvRMiv nvRx AvjZvc Avjx ¯‹zj I K‡jR w`
nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï GW‡fv‡Kwm
†dvivg Gi mn‡hvwMZvq Av‡jvPbv mfv
,mvaviY Ávb cÖwZ‡hvwMZv I cyiæ®‹vi weZiY
Abyôv‡bi Av‡qvRb K‡ib ¯’vbxq †¯^”QveªZx I
AvRMiv BDwbqb cwil`| †UKmB AvMvgxi
Rb¨,‡RÛvi mgZvB AvR AMÖMb¨ GB
cÖwZcv`¨‡K cÖvavb¨ w`‡qB Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb K‡ib| Av‡jvPbv mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib
AÎ BDwbq‡bi AvIqvgxjx‡Mi mvaviY m¤úv`K Rbve †gvt wejøvn †nv‡mb | Av‡jvPbvq
AskMÖnb K‡ib AvRMiv nvRx AvjZvc Avjx D”P we`¨vjq I K‡j‡Ri wmwbqi wkÿK Rvnv½xi
Avjg ,dviæK †nv‡mb I w` nv½vi cÖ‡R± Gi
Gwiqv mgvš^qK ‰mq` bvwQi DwÏb I mvdv‡qZ
†nv‡mb cÖgyL| mvaviY Ávb cÖwZ‡hvwMZvq I
Av‡jvPbvq 75Rb bvix cyiæl Ask‡bb|
Av‡jvPKMb †UKmB Dbœq‡bi avivevwnKZv ,bvix
cyiæ‡li ˆelg¨ `~ixKiY I e½eÜzi jvwjZ ¯^cœ
evsjv‡`k‡K DbœZ we‡k^ iƒcvš—wiZ Kivi e¨³q
cÖKvk K‡ib| mfvq weRqx‡`i gv‡S cyi¯‹vi Zy‡j w`‡q mfvcwZ Av‡jvPbvi RewbKv Uv‡b|

jvKmvg Dc‡Rjvi DËi`v BDwbq‡b Avš—Rv©wZK bvix w`em cvjb
¯’vbxq †¯^”QveªZx I BDwbqb cwil‡`i D‡`¨v‡M
Ges w` nv½vi cÖ‡R± I RvZxq Kb¨vwkï
GW‡fv‡Kwm †dvivg Gi mn‡hvwMZvq MZ 15gvP©
2022Bs MYD‡`¨vM evwjKv D”P we`¨vjq I
K‡j‡R cvwjZ nq Avš—Rv©wZK bvix w`em| mvaviY
Ávb cÖwZ‡hvwMZv, Av‡jvPbv mfv I cyi¯‹vi weZiY
Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| Av‡jvPbv mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib AÎ cÖwZôv‡bi Aa¨ÿ Rbve
iYwRZ P›`ª `vm| Av‡jvPbv mfvq Ask MÖnY K‡ib wmwbqi wkÿK gvneyev Av³vi , eKzj b›`x I
w` nv½vi cÖ‡R± Gi Gwiqv mgš^qKvix ‰mq` †gvnv¤§` bvwQi DwÏb, mvdv‡qZ cÖg~L | mvaviY
Ávb cÖwZ‡hvwMZvq 60 Rb QvÎx Ask MÖnY
K‡ib| Av‡jvPbv mfvq e³vMY †UKmB
AvMvgxi Rb¨,‡RÛvi mgZvB AvR AMÖMb¨ GB
cÖwZcv‡`¨i Av‡jv‡K †UKmB Dbœq‡bi
avivevwnKZv I wWwRUvj c×wZ‡Z wkÿv I bvix
cyiæ‡li ˆelg¨ `~iK‡i DbœZ we‡k^i KvZv‡i
evsjv‡`k GwM‡q wb‡q hvIqvi cÖZ¨q e¨³
K‡ib| Av‡jvPbv †k‡l mvaviY Ávb
cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i g‡a¨ cyi¯‹vi wn‡m‡e wkÿv DcKiY Zz‡j w`‡q mfvcwZ Abyôv‡bi mgvwß
†NvlYv K‡ib|

কুিম!া "জলার না#লেকাট উপেজলায় আজািতক নারী িদবস উদযাপন
কুিমা জলার লাRলেকাট উপেজলায় ৮মাচ
২০২২,উপেজলা পিরষদ িমলনায়তেন উপেজলা
,শাসন ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিধদQর এর
আেয়াজেন

জাতীয়

কনািশX

এডেভােকিস

ফারাম ও িদ হাRার ,েজS - বাংলােদশ এর
সহেযািগতায় আ"জািতক নারী িদবস উদযাপন
উপলে' আেলাচনা সভা ও সংNৃিত অনু2ােনর
আেয়াজন করা হয়। টকসই আগামীর জন, জ>ার সমতাই আজ অ?গন এ ,িতপাদ িবষেয় মিহলা
িবষয়ক কমকত
 া খািদজা আJার মুJা সBালনায় আেয়াEজত অনু2ােন সভাপিত5 কেরন উপেজলা িনবাহী

অিফসার লািময়া সাইফুল, িবেশষ অিতিথ িহেসেব
উপEAত িছেলন উপেজলা ভাইস-চয়ারমান জনাব
আবু ইউসুফ ।

অিতিথেদর আেলাচনা শেষ

আেয়াজন করা হয় সংNৃিত অনু2ােনর । আেলাচনা
শেষ সভাপিতর সমাপনী বJেবর মাধেম সবাই
ক ধনবাদ জািনেয় অনু2ান সমাQ কেরন ।

cÖwZ‡e`b ˆZwi‡Zt ˆmq` †gvnv¤§` bvwQi DwÏb , AvÂwjK mgš^qKvix I mn‡hvwMZvq BDwbqb mgš^qKvix
mvdv‡qZ †nv‡mb , gÄyi †nv‡mb I iweDj †nvmvBb |

