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প্রকাশ : ২৪ অক্টাবর, ২০১৮ ১৯:১৯ অনলাইন ভার্ সন 

মতবববনময় র্ভায় বক্তারা 

বশশুক্ের মমধা ববকাক্শ বাধাগ্রস্ত হয় এমন আচরণ করা উবচত নয় 

নিজস্ব প্রনিবেদক, চট্টগ্রাম:  

‘বশশুক্ের প্রবত শারীবরক ও মানবর্ক শাস্তস্ত বনরর্নঃ র্ুরক্ষা ও অবধকার’ শীর্ সক মতবববনময় র্ভায় বক্তারা বক্লন, 

‘বশশুক্ের মানবর্ক এবং মমধা ববকাক্শ বাধাগ্রস্ত হয় এমন শাস্তস্ত বা আচরণ তাক্ের র্ক্ে করা উবচত নয়। বববভন্ন 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠাক্ন বশক্ষার্থীক্ের মেল বেক্য় আঘাত করা, বই ছুক্ে মারা, কানমলা, চুল মেক্ন মেওয়ার্হ নানাভাক্ব 

শাস্তস্ত মেওয়া হয়। এ র্ব কারক্ণ অক্নক বশক্ষার্থীর কাক্ছ বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান কক্ের মকন্দ্র বহর্াক্ব পবরবচত হয়। এক্ত 

তাক্ের মমধা, বুস্তিববৃির স্বাভাববক ববকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার র্ম্ভাবনা র্থাক্ক।’ 

আইন র্হায়কারী প্রবতষ্ঠান বাংলাক্েশ বলগ্যাল এইড এন্ড র্াবভসক্র্র্ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) চট্টগ্রাম ইউবনক্ের বলগ্যাল 

বরফম স ফর এস্তন্ডং করক্পারাল পাবনশক্মন্ট এর উক্েযাগ্ এবং মর্ইভ েযা বচলক্েক্নর র্হক্ াবগ্তায় চট্টগ্রাক্মর 

গ্ণমাধযক্মর র্ক্ে মতবববনময় র্ভায় র্ভাপবতত্ব ব্লাস্ট পবরচালনা পবরর্ে র্ভাপবত অযাড. র্ুভার্ চন্দ্র লালা। 

ব্লাক্স্টর স্টাফ লইয়ার বমর্কাতুত তানস্তিমা আস্তিক্মর র্ঞ্চালনায় অনুষ্ঠষ্ঠত র্ভায় ধারনাপত্র উপস্থাপন কক্রন 

ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউবনে র্মন্বয়কারী অযাড. মরিাউল কবরম মচৌধুরী। মতবববনময় র্ভায় বক্তবয রাক্েন, ব্লাক্স্টর 

উপক্েো মবগ্ম মুশতারী শফী, তপন েি, র্াংবাবেক আলীউর রহমান, র্বুর শুভ, আবরচ আহমে শাহ, মমা. 

আইয়ুব আলী প্রমুে। 

ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউবনে র্মন্বয়কারী অযাড. মরিাউল কবরম মচৌধুরী বক্লন, ‘বশশুক্ের শারীবরক ও মানবর্ক 

বন সাতক্নর পাশাপাবশ ম ৌন বন সাতন, মশকল মবেঁক্ধ বন সাতক্নর ঘেনার পুনরাববৃি বক্ে বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান বযবস্থাপনা 

কতৃসপক্ষ, বশক্ষক, অবভভাবকর্হ র্ব সস্তক্রর মানুক্র্র মক্ধয র্ক্চতনতা গ্ক্ে মতালা িরুবর। র্বার মক্ধযই এর 

ববরুক্ি িাগ্রণ ততবর হক্ল বশশু বন সাতন বে হক্ব। 

বববড প্রবতবেন/এ মিমুোর 
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ব্লাক্স্টর উক্েযাক্গ্ বশশুক্ের প্রবত শারীবরক ও মানবর্ক শাস্তস্ত বনরর্নঃ র্ুরক্ষা ও অবধকার শীর্ সক মত 

বববনময় র্ভা 

নিউজগাবডেি ডডস্ক, ২৪ অবটাের ২০১৮, েুধোর: আি ২৪ অক্টাবর েুপুর ১২ োয় 

আইনর্হায়তাকারী প্রবতষ্ঠান বাংলাক্েশ বলগ্যাল এইড এন্ড র্াবভসক্র্র্ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) চট্টগ্রাম ইউবনক্ের 

বলগ্যাল বরফম স ফর এস্তন্ডং করক্পারাল পাবনশক্মন্ট প্রকল্প (ECP) এর উক্েযাক্গ্ মর্ইভ েযা বচলক্েন এর 

র্হক্ াবগ্তায় চট্টগ্রাক্মর ইক্লক্ট্রবনক ও বপ্রন্ট বমবডয়ার র্াংবাবেকবকৃ্ের র্াক্র্থ “বশশুক্ের প্রবত 

শারীবরক ও মানবর্ক শাস্তস্ত বনরর্নঃ র্ুরক্ষা ও অবধকার” শীর্ সক এক মতবববনময় র্ভা ব্লাস্ট পবরচালনা 

পবরর্ে র্ভাপবত অযাড. র্ুভার্ চন্দ্র লালা এর র্ভাপবতক্ত্ব অনুষ্ঠষ্ঠত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান র্ঞ্চালনা 

কক্রন ব্লাস্ট স্টাফ লইয়ার বমর্কাতুত তানস্তিমা আস্তিম। অনুষ্ঠাক্নর শুরুক্ত ব্লাক্স্টর চলমান প্রকল্প, 

আইন র্হায়তা ববর্য়ক কা সক্রম ও “বশশুক্ের প্রবত শারীবরক ও মানবর্ক শাস্তস্ত বনরর্নঃ র্ুরক্ষা ও 

অবধকার” ববর্য়ক ধারণা পত্র উপস্থাপন কক্রন ব্লাস্ট, চট্টগ্রাম ইউবনে র্মন্বয়কারী অযাডক্ভাক্কে 

মরিাউল কবরম মচৌধুরী। 

মতবববনয়ম র্ভায় উপবস্থত র্াংবাবেকবেৃ “বশশুক্ের প্রবত শারীবরক ও

মানবর্ক শাস্তস্ত বনরর্ন ঃঃ র্ুরক্ষা ও 

অবধকার” ববর্ক্য় আক্লাচনায় অংশগ্রহণ কক্রন। উপবস্থত র্াংবাবেকবেৃ বশশুক্ের প্রবত শারীবরক ও 

মানবর্ক শাস্তস্ত বে ও র্ুরক্ষার িনয ব্লাক্স্টর মাধযক্ম মিলা প্রশার্ক্নর র্ম্পকৃ্ততায় চট্টগ্রাক্মর র্কল 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠাক্নর বশক্ষক ও অবভভাবকক্ের বনক্য় র্ক্চতনতামূলক কম সশালা আক্য়ািক্নর পরমশ স 

মেন। 

মত বববনময় র্ভায় বক্তবয রাক্েন, উপক্েো মবগ্ম মুশতারী শফী, তপন েি, র্াংবাবেক আলীউর 

রহমান, র্বুর শুভ, আবরচ আহমে শাহ, মমাঃ আইয়ুব আলী, মােন লাল র্রকার, র্ান্েু কুমার োশ, 

মুহাম্মে মহরম মহার্াইন, বেোরুল ইর্লাম, এম. হাববব মরিা, ববশ^স্তিৎ পাল, আবরফ রায়হান, নুর 

উস্তিন আহমে, আল রায়হান, প্রেীপ নেী, কামরুল হুো, নাবর্র উস্তিন রবক, মমাঃ মুিাবহেুল 

ইর্লাম, এর্. এম মশাক্য়ব োন, র্ুক্রশ কুমার োশ, রবফকুল ইর্লাম মর্বলম, মমাঃ আবু িাক্বে, মমাঃ 

মার্ুন মহাক্র্ন, শারবমন র্ুবম, মমাঃ ইকবাল মহাক্র্ন, মরিা মুিাক্ম্মল, ববশু রায় মচৌধুরী, তশবাল 

আচা সয, র্ুমন মগ্াস্বামী, রাহুল োর্ প্রমূে। র্মাপনী বক্তবয রাক্েন ব্লাস্ট পবরচালনা পবরর্ে র্ভাপবত 

অযাড. র্ুভার্ চন্দ্র লালা। র্ভাপবত মক্হােয় উপবস্থত র্কলক্ক ধনযবাে িাবনক্য় র্বার েীঘ সায়ু কামনা 

কক্র র্ভার র্মাবি মঘার্ণা কক্রন। 
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নিশুবদর সুরক্ষা ও অনধকার নেষবে ব্লাবের 

মিনেনিমে 

আিােী প্রবতক্বেন  

বহৃস্পবতবার , ২৫ অক্টাবর, ২০১৮ at ৬:০৭ পূব সাহ্ণ  
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আইন র্হায়তাকারী প্রবতষ্ঠান বাংলাক্েশ বলগ্যাল এইড এন্ড র্াবভসক্র্র্ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) চট্টগ্রাম ইউবনক্ের 

বলগ্যাল বরফম স ফর এস্তন্ডং করক্পারাল পাবনশক্মন্ট প্রকল্প (ঊঈচ) এর উক্েযাক্গ্ র্াংবাবেকক্ের র্াক্র্থ 

এক মতবববনময় র্ভা অনুষ্ঠষ্ঠত হয়। মর্ইভ েযা বচলক্েক্নর র্হক্ াবগ্তায় গ্তকাল বুধবার নগ্রীর 

একষ্ঠে মহাক্েক্ল অনুষ্ঠষ্ঠত উক্ত র্ভায় র্ভাপবতত্ব কক্রন ব্লাস্ট পবরচালনা পবরর্ে র্ভাপবত 

অযাডক্ভাক্কে র্ুভার্ চন্দ্র লালা। অনুষ্ঠান র্ঞ্চালনা কক্রন ব্লাস্ট স্টাফ লইয়ার বমর্কাতুত তানস্তিমা 

আস্তিম। অনুষ্ঠাক্নর শুরুক্ত ব্লাক্স্টর চলমান প্রকল্প, আইন র্হায়তা ববর্য়ক কা সক্রম এবং “বশশুক্ের 

প্রবত শারীবরক ও মানবর্ক শাস্তস্ত বনরর্ন: র্ুরক্ষা ও অবধকার” ববর্য়ক ধারণাপত্র উপস্থাপন কক্রন 

ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউবনে র্মন্বয়কারী অযাডক্ভাক্কে মরিাউল কবরম মচৌধুরী। র্ভায় উপবস্থত 

র্াংবাবেকরা বশশুক্ের র্ুরক্ষা ও অবধকার ববর্ক্য় আক্লাচনায় অংশগ্রহণ কক্রন। এক্ত বক্তারা 

বশশুক্ের শাস্তস্ত মেয়া বে ও র্ুরক্ষায় ব্লাক্স্টর মাধযক্ম বশক্ষক-অবভভাবকক্ের বনক্য় র্ক্চতনতা মুলক 

কম সশালা আক্য়ািক্নর পরমশ স মেন। এববর্ক্য় মিলা প্রশার্ক্নর র্ম্পকৃ্ততা িরুবর বক্ল অবভমত বযক্ত 

করা হয়। র্ভায় বক্তবয রাক্েন ব্লাক্স্টর উপক্েো শহীে িায়া মবগ্ম মুশতারী শফী, তপন েি প্রমুে।  
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