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েমাজ  বরিতট চ্ছন চলবিচ্ছের দ াচ্ছনা বি ল্প দনই। এচ্ছেচ্ছে আমাচ্ছের দেচ্ছশ িতট মান প্রজচ্ছের তরুণরা এখন 

আমাচ্ছের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, বনচ্ছজরাও স্বপ্ন দেখচ্ছে, তাচ্ছের বেদ্ধান্ত দনয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছত হচ্ছি অনযচ্ছের। বশল্প লা 

এ াচ্ছিবমর জাতীয় বচেশালার অবিচ্ছর্াবরয়াচ্ছম িাাংলাচ্ছেশ বলগ্যাল এইি এন্ড োবভট চ্ছেে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এিাং ব্র্যা  

দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ, ব্র্যা  ইউবনভাবেটটি আচ্ছয়াবজত দেশিযা ী স্বল্পদের্ঘটয চলবিে 

প্রবতচ্ছ াবগ্তার  ুরস্কার বিতরণীচ্ছত এ  থা িচ্ছলন িক্তারা। চলবিচ্ছের মাধ্যচ্ছম বিবভন্ন োমাবজ  বিষময ও 

অবধ্ াচ্ছরর বিষচ্ছয় তরুণ-তরুণীচ্ছের েচ্ছচতন  চ্ছর দতালার উচ্ছেচ্ছশয ‘আমার বেদ্ধান্ত, আমার অবধ্ ার’-এই 

প্রবত াচ্ছেযর ও র বভবি  চ্ছর প্রবতচ্ছ াবগ্তাটির আচ্ছয়াজন  রা হয়। উচ্ছবাধ্নী িক্তচ্ছিয ব্লাচ্ছস্টর অদিতবন  বনিটাহী 
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 বরচাল  োরা দহাচ্ছেন িচ্ছলন, গ্ত িেচ্ছরর স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার েফলতায়  আমরা ববতীয়িাচ্ছরর 

মচ্ছতা আচ্ছয়াজচ্ছন আগ্র্হী হই। চলবিে েমাজ  বরিতট চ্ছনর অনযতম হাবতয়ার। 
ব্র্যা  দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ-এর েহচ্ছ াগ্ী অধ্যা   মলয়  াবন্ত মৃধ্া িচ্ছলন, চলবিচ্ছের 

মাধ্যচ্ছম েমাজ ও রাষ্ট্র  বরিতট চ্ছন তরুণচ্ছের অাংশগ্র্হণ বনবিত  রচ্ছত হচ্ছি। প্রবতচ্ছ াবগ্তায় বিচার  মণ্ডলীর 

েেেযরা হচ্ছলন ঢা া বিশ্ববিেযালচ্ছয়র গ্ণচ্ছ াগ্াচ্ছ াগ্ ও োাংিাবে তা বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   ি. গ্ীবত আরা নােবরন, 

‘নারী  ে’-োংস্থার েেেয বশরীন হ  এিাং ইবন্ডচ্ছ চ্ছন্ডন্ট বিশ্ববিেযালচ্ছয়র বমবিয়া এন্ড  বমউবনচ্ছ শন বিভাচ্ছগ্র 

অধ্যা   এিাং চলবিে ার ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু। বিবশষ্ট বনমটাতা ও অবভনয় বশল্পী দরাচ্ছ য়া প্রাচী বিচ্ছশষ 

অবতবথ বহচ্ছেচ্ছি উ বস্থত দথচ্ছ  বিজয়ীচ্ছের মাচ্ছে  ুরস্কার বিতরণ  চ্ছরন।  

বতবন িচ্ছলন, অবধ্ ার আর বেদ্ধাচ্ছন্তর মচ্ছতা বিষয়গুচ্ছলা বনচ্ছয় চলবিে বনমটাণ প্রশাংেনীয় উচ্ছেযাগ্। েমাজ  বরিতট চ্ছন 

চলবিচ্ছের দ াচ্ছনা বি ল্প দনই। প্রবতচ্ছ াবগ্তায় েমা নী িক্তিয দেন দনোরলযান্ড দূতািাচ্ছের রাষ্ট্রদূত  বলওবন 

কুচ্ছলনারা।  
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অাামার নিউজ প্রনিবেদকঃ 
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আমাচ্ছের দেচ্ছশ িতট মান প্রজচ্ছের তরুণরা এখন আমাচ্ছের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, বনচ্ছজরাও স্বপ্ন দেখচ্ছে, তাচ্ছের বেদ্ধান্ত দনয়ার স্বপ্ন 

দেখাচ্ছত হচ্ছি অনযচ্ছের। 

িুধ্িার বশল্প লা এ াচ্ছিমীর জাতীয় বচেশালার অবিচ্ছর্াবরয়াচ্ছম িাাংলাচ্ছেশ বলগ্যাল এইি এন্ড োবভট চ্ছেে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এিাং ব্র্যা  

দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ, ব্র্যা  ইউবনভাবেটটি আচ্ছয়াবজত দেশিযা ী স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার  ুরস্কার 

বিতরণী অনুষ্ঠাচ্ছন িক্তারা এ থা িচ্ছলন। 

চলবিচ্ছের মাধ্যচ্ছম বিবভন্ন োমাবজ  বিষময ও অবধ্ াচ্ছরর বিষচ্ছয় তরুণ-তরুণীচ্ছেরচ্ছ  েচ্ছচতন  চ্ছর দতালার উচ্ছেচ্ছশয ‘আমার 

বেদ্ধান্ত, আমার অবধ্ ার’-এই প্রবত াচ্ছেযর ও র বভবি  চ্ছর প্রবতচ্ছ াবগ্তাটির আচ্ছয়াজন  রা হয়। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় চলবিচ্ছের বিষয়গুচ্ছলা হচ্ছে িযবক্তগ্ত জীিচ্ছন বেদ্ধান্ত ও েম্মবতর অবধ্ ার, িালযবিচ্ছয়, দজন্ডারবভবি  েবহাংেতা 

এিাং বন টাতন ও োইিার েবহাংেতার দেচ্ছে মত প্র াচ্ছশর স্বাধ্ীনতা ও েীমািদ্ধতা। 

 

১৬ দথচ্ছ  ৩০ িের িয়চ্ছের দ  দ াচ্ছনা িাাংলাচ্ছেশীর জনয প্রবতচ্ছ াবগ্তাটি উেুক্ত বেচ্ছলা। স্বল্পদের্ঘটয চলবিে বিষয়  এই আচ্ছয়াজন 

দেশিযা ী িযা   োড়া দ চ্ছয়চ্ছে। 

১ দথচ্ছ  ৩০ নচ্ছভম্বর   টন্ত মােিযা ী চলা ালীন এ প্রবতচ্ছ াবগ্তায় েিটচ্ছমার্ ১০৪ টি চলবিে জমা  চ্ছড়। এর র বিচার চ্ছের 

 াচাই-িাোই ও মূলযিান মতামচ্ছতর বভবিচ্ছত ৩ জনচ্ছ  চূড়ান্ত বিজয়ী এিাং বিচার চ্ছের দচাচ্ছখ ৭ জনচ্ছ  ‘বিচ্ছশষ েম্মাননা’ প্রোন 

 রা হয়। 



জাতীয় বশল্প লা এ াচ্ছিবমর বচেশালা বমলনায়তচ্ছন অনুবষ্ঠত  ুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠাচ্ছন উচ্ছদ্ধাধ্নী িক্তচ্ছিয ব্লাচ্ছস্টর অদিতবন  

বনিটাহী  বরচাল  োরা দহাচ্ছেন িচ্ছলন, গ্ত িেচ্ছরর স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার েফলতায় আমরা ববতীয়িাচ্ছরর মচ্ছতা 

আচ্ছয়াজচ্ছন আগ্র্হী হই। চলবচে েমাজ  বরিতট চ্ছনর অনযতম হাবতয়ার । 

ব্র্যা  দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ-এর েহচ্ছ াগ্ী অধ্যা   মলয়  াবন্ত মৃধ্া িচ্ছলন, চলবচচ্ছের মাধ্যচ্ছম েমাজ ও রাষ্ট্র 

 বরিতট চ্ছন তরুনচ্ছের অাংশগ্র্হন বনবিত  রচ্ছত হচ্ছি। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় বিচার  মন্ডলীর েেেযিৃন্দ হচ্ছলন ঢা া বিশ্ববিেযালচ্ছয়র গ্ণচ্ছ াগ্াচ্ছ াগ্ ও োাংিাবে তা বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   ি. গ্ীবত 

আরা নােবরন, ‘নারী  ে’-োংস্থার েেেয বশরীন হ  এিাং ইবন্ডচ্ছ চ্ছন্ডন্ট বিশ্ববিেযালচ্ছয়র বমবিয়া এন্ড  বমউবনচ্ছ শন বিভাচ্ছগ্র 

অধ্যা   এিাং চলবচে ার ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু । 

ি. গ্ীবত আরা নােবরন িচ্ছলন, েমাজ  বরিতট চ্ছন বেচ্ছনমার ভাষা অতযন্ত দজারাচ্ছলা। দ  দ ান িয়চ্ছের েশট  েবি দেচ্ছখ অচ্ছন  

ব েু িুেচ্ছত  াচ্ছর। এর্া  ঠিন এ র্া  াজ,  ারণ অচ্ছন   ম েমচ্ছয় েশট  দরাতাচ্ছের িাতট া বেচ্ছত হয়। 

বশরীন হ  িচ্ছলন, প্রবতচ্ছ াগ্ীতায় অাংশগ্র্হণ ারীরা প্রচ্ছতযচ্ছ ই  বররম  চ্ছরচ্ছে। চলবচচ্ছের মাধ্যচ্ছম িাতট া দেয়া েহজ নয়। তিুও 

আমরা এই প্রজচ্ছের প্রবতভা দেচ্ছখ মুগ্ধ। 

 

ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু িচ্ছলন, প্রবতচ্ছ াবগ্তায় অতযন্ত েুন্দর  াজ  চ্ছরচ্ছেন তরুচ্ছনরা। প্র ুবক্তর  লযাচ্ছণ তরুচ্ছণরা আজ 

স্ববশবেবত। ইন্টারচ্ছনর্ দথচ্ছ  তারা বনচ্ছজরাই বশখচ্ছে । অবধ্ াচ্ছরর বিষয় বনচ্ছয় তরুণ প্রজে অচ্ছন  ভাচ্ছলা  াজ  চ্ছরচ্ছে। চলবচচ্ছের 

মাধ্যচ্ছম আত্মপ্র াচ্ছশর জায়গ্া েীবমত। তাই এই উচ্ছেযাগ্ চলবচে বনমটাচ্ছণ তরুনচ্ছের উৎোবহত  রচ্ছি। 

জাতীয় বশল্প লা এ াচ্ছিবমর বচেশালা বমলনায়তচ্ছন চূড়ান্ত বিজয়ীচ্ছের মচ্ছধ্য দথচ্ছ  ‘োজ’ চলবচচ্ছের জনয োয়মা ফারজানাচ্ছ  দ  

১ম  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৫০,০০০ র্া া, ‘আবম আবন া’ চলবচচ্ছের জনয উচ্ছম্ম আয়শাচ্ছ  ২য়  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৩০,০০০ র্া া এিাং 



‘ বরমন বিবি’ চলবচচ্ছের জনয দমাোঃ আশরাফ আলী দ  ৩য়  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ২০,০০০ র্া া দেয়া হয়। এর  াশা াবশ োটিট বফচ্ছ র্ 

ও দেস্ট প্রোন  রা হয়। 

বিজয়ীরা  ুরস্কার গ্র্হণ  চ্ছর তাচ্ছের অনুভূবত প্র াশ  রচ্ছত বগ্চ্ছয় আচ্ছয়াজ চ্ছের প্রবত  ৃতঞ্জতা প্র াশ  চ্ছরন এিাং প্রচ্ছতযচ্ছ ই 

তাচ্ছের চলবচে বনমটাচ্ছণর দপ্ররণার গ্ল্প িচ্ছলন। 

বিবশষ্ট বনমটাতা ও অবভনয় বশল্পী দরাচ্ছ য়া প্রাচী বিচ্ছশষ অবতবথ বহচ্ছেচ্ছি উ বস্থত দথচ্ছ  বিজয়ীচ্ছের মাচ্ছে  ুরষ্কার বিতরণ  চ্ছরন। 

বতবন িচ্ছলন, অবধ্ ার আর বেদ্ধাচ্ছন্তর মচ্ছতা বিষয়গুচ্ছলা বনচ্ছয় চলবচে বনমটান প্রশাংেনীয় উচ্ছেযাগ্। েমাজ  বরিতট চ্ছন চলবচচ্ছের দ ান 

বি ল্প দনই। 

প্রবতচ্ছ াগ্ীতায় েমা নী িক্তিয দেন দনোরলযান্ড দূতািাচ্ছের রাষ্ট্রদূত বলওবন কুচ্ছলনারা। বতবন িচ্ছলন, নারী  ুরুষ বনবিটচ্ছশচ্ছষ 

প্রচ্ছতযচ্ছ রই বেদ্ধান্ত দনয়ার অবধ্িার রচ্ছয়চ্ছে । এ টি েুন্দর  ৃবথিী গ্ড়চ্ছত দজন্ডার বভবি  েবহাংেতা িন্ধ  রচ্ছত হচ্ছি। এোড়াও 

ব্লাচ্ছস্টর দিািট  অি ট্রাবস্টজ এর েেেয দজি আই খান  ান্না  ুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠাচ্ছন উ বস্থত বেচ্ছলন। 

বনিটাবচত চলবিে দেচ্ছশর বিবভন্ন স্থাচ্ছন প্রেবশটত হচ্ছি এিাং দেযাশাল বমবিয়ায় (দফইেিু , ইউটিউি, ওচ্ছয়িোইর্) প্রচার ও প্রেশটন 

 রা হচ্ছি। 
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http://www.dhakatimes24.com/2017/12/08/60655/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
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‘দেচ্ছশর তরুণ প্রজে এখন আমাচ্ছের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, তারা বনচ্ছজরাও স্বপ্ন দেখচ্ছে, তাচ্ছের বেদ্ধান্ত দনয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছত হচ্ছি অনযচ্ছের।’ বশল্প লা 

এ াচ্ছিবমর জাতীয় বচেশালার অবিচ্ছর্াবরয়াচ্ছম গ্ত িুধ্িার দেশিযা ী স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার  ুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠাচ্ছন িক্তারা এেি 

 থা িচ্ছলন। 

িাাংলাচ্ছেশ বলগ্যাল এইি অযান্ড োবভট চ্ছেে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এিাং ব্র্যা  দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ, ব্র্যা  ইউবনভাবেটটি এ 

প্রবতচ্ছ াবগ্তার আচ্ছয়াজন  চ্ছর। 

চূড়ান্ত বিজয়ীচ্ছের মচ্ছধ্য দথচ্ছ  ‘োজ’ চলবিচ্ছের জনয োয়মা ফারজানাচ্ছ   ১ম  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৫০ হাজার র্া া, ‘আবম আবন া’ চলবিচ্ছের 

জনয উচ্ছম্ম আয়শাচ্ছ  ২য়  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৩০ হাজার র্া া এিাং ‘ বরমন বিবি’  চলবিচ্ছের জনয দমা. আশরাফ আলীচ্ছ  ৩য়  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি 

২০ হাজার র্া া দেয়া হয়।  াশা াবশ োটিট বফচ্ছ র্ ও দেস্টও প্রোন  রা হয়। 

বিবশষ্ট বনমটাতা ও অবভনয় বশল্পী দরাচ্ছ য়া প্রাচী বিচ্ছশষ অবতবথ বহচ্ছেচ্ছি উ বস্থত দথচ্ছ  বিজয়ীচ্ছের মাচ্ছে এ  ুরস্কার বিতরণ  চ্ছরন। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় বিচার মণ্ডলীর েেেয বেচ্ছলন- ঢা া বিশ্ববিেযালচ্ছয়র গ্ণচ্ছ াগ্াচ্ছ াগ্ ও োাংিাবে তা বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   ি. গ্ীবত আরা নােবরন, 

‘নারী  ে’-োংস্থার েেেয বশরীন হ  এিাং ইবন্ডচ্ছ চ্ছন্ডন্ট বিশ্ববিেযালচ্ছয়র বমবিয়া অযান্ড  বমউবনচ্ছ শন বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   এিাং চলবিে ার 

ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু। 

 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় েমা নী িক্তিয দেন দনোরলযান্ড দূতািাচ্ছের রাষ্ট্রদূত বলওবন  কুচ্ছলনারা। এোড়াও ব্লাচ্ছস্টর দিািট  অি ট্রাবস্টজ’র েেেয দজি 

আই খান  ান্না এেময় উ বস্থত বেচ্ছলন। 

বনিটাবচত চলবিে দেচ্ছশর বিবভন্ন স্থাচ্ছন প্রেবশটত হচ্ছি এিাং দেযাশাল বমবিয়ায় (দফেিু , ইউটিউি, ওচ্ছয়িোইর্) প্রচার ও প্রেশটন  রা হচ্ছি। 



প্রেঙ্গত, ১৬ দথচ্ছ  ৩০ িের িয়চ্ছের দ  দ াচ্ছনা িাাংলাচ্ছেবশর জনয  প্রবতচ্ছ াবগ্তাটি উেুক্ত বেল। স্বল্পদের্ঘটয চলবিেবিষয়  এই আচ্ছয়াজন 

দেশিযা ী িযা   োড়া  ায়। ১ দথচ্ছ  ৩০ নচ্ছভম্বর মােিযা ী চলা এ প্রবতচ্ছ াবগ্তায় েিটচ্ছমার্ ১০৪টি চলবিে জমা  চ্ছড়।  চ্ছর বিচার চ্ছের 

 াচাই-িাোই ও মূলযিান মতামচ্ছতর বভবিচ্ছত বতনজনচ্ছ  চূড়ান্ত বিজয়ী এিাং বিচার চ্ছের দচাচ্ছখ োতজনচ্ছ  ‘বিচ্ছশষ েম্মাননা’ প্রোন  রা 

হয়। 

(ঢা ার্াইমে/৮বিচ্ছেম্বর/এলএ) 

http://www.probashsangbad.com/2017/12/08/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0

%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0

%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF/#.Wiyxp1WWbIW 

 

স্বল্পদের্ঘটয চলবচে বনমটাণ প্রবতচ্ছ াবগ্তা-২০১৭’র  ুরষ্কার বিতরণী 
 

প্রিাে োংিাে : 

০৮.১২.২০১৭ 

 

 
িতট মান প্রজচ্ছের তরুণরা এখন আমাচ্ছের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, বনচ্ছজরাও স্বপ্ন দেখচ্ছে। তাচ্ছের বেদ্ধান্ত দনয়ার স্বপ্ন 
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দেখাচ্ছত হচ্ছি অনযচ্ছের । শুেিার (৬ বিচ্ছেম্বর) বশল্প লা এ াচ্ছিমীর জাতীয় বচেশালার অবিচ্ছর্াবরয়াচ্ছম 

িাাংলাচ্ছেশ বলগ্যাল এইি এন্ড োবভট চ্ছেে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এিাং ব্র্যা  দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ, 

ব্র্যা  ইউবনভাবেটটি আচ্ছয়াবজত দেশিযা ী স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার  ুরস্কার বিতরণীচ্ছত িক্তারা এেি  থা 

িচ্ছলন। 

চলবিচ্ছের মাধ্যচ্ছম বিবভন্ন োমাবজ  বিষময ও অবধ্ াচ্ছরর বিষচ্ছয় তরুণ-তরুণীচ্ছেরচ্ছ  েচ্ছচতন  চ্ছর দতালার 

উচ্ছেচ্ছশয ‘আমার বেদ্ধান্ত, আমার অবধ্ ার’-এই প্রবত াচ্ছেযর ও র বভবি  চ্ছর প্রবতচ্ছ াবগ্তাটির আচ্ছয়াজন  রা 

হয়। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় চলবিচ্ছের বিষয়গুচ্ছলা হচ্ছে িযবক্তগ্ত জীিচ্ছন বেদ্ধান্ত ও েম্মবতর অবধ্ ার, িালযবিচ্ছয়, 

দজন্ডারবভবি  েবহাংেতা এিাং বন টাতন ও োইিার েবহাংেতার দেচ্ছে মত প্র াচ্ছশর স্বাধ্ীনতা ও েীমািদ্ধতা। 

 
১৬ দথচ্ছ  ৩০ িের িয়চ্ছের দ  দ াচ্ছনা িাাংলাচ্ছেশীর জনয প্রবতচ্ছ াবগ্তাটি উেুক্ত বেচ্ছলা। স্বল্পদের্ঘটয চলবিে 

বিষয়  এই আচ্ছয়াজন দেশিযা ী িযা   োড়া দ চ্ছয়চ্ছে। ১ দথচ্ছ  ৩০ নচ্ছভম্বর, ২০১৭   টন্ত মােিযা ী 

চলা ালীন এ প্রবতচ্ছ াবগ্তায় েিটচ্ছমার্ ১০৪ টি চলবিে জমা  চ্ছড়। এর র বিচার চ্ছের  াচাই-িাোই ও মূলযিান 

মতামচ্ছতর বভবিচ্ছত ৩ জনচ্ছ  চূড়ান্ত বিজয়ী এিাং বিচার চ্ছের দচাচ্ছখ ৭ জনচ্ছ  ‘বিচ্ছশষ েম্মাননা’ প্রোন  রা 

হয়। 

জাতীয় বশল্প লা এ াচ্ছিবমর বচেশালা বমলনায়তচ্ছন অনুবষ্ঠত  ুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠাচ্ছন উচ্ছদ্ধাধ্নী িক্তচ্ছিয ব্লাচ্ছস্টর 

অদিতবন  বনিটাহী  বরচাল  োরা দহাচ্ছেন িচ্ছলন, গ্ত িেচ্ছরর স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার েফলতায় 

আমরা ববতীয়িাচ্ছরর মচ্ছতা আচ্ছয়াজচ্ছন আগ্র্হী হই। চলবচে েমাজ  বরিতট চ্ছনর অনযতম হাবতয়ার । ব্র্যা  দজমে 



ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ-এর েহচ্ছ াগ্ী অধ্যা   মলয়  াবন্ত মৃধ্া িচ্ছলন, চলবচচ্ছের মাধ্যচ্ছম েমাজ ও 

রাষ্ট্র  বরিতট চ্ছন তরুনচ্ছের অাংশগ্র্হন বনবিত  রচ্ছত হচ্ছি। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় বিচার  মন্ডলীর েেেযিৃন্দ হচ্ছলন ঢা া বিশ^বিেযালচ্ছয়র গ্ণচ্ছ াগ্াচ্ছ াগ্ ও োাংিাবে তা বিভাচ্ছগ্র 

অধ্যা   ি. গ্ীবত আরা নােবরন, ‘নারী  ে’-োংস্থার েেেয বশরীন হ  এিাং ইবন্ডচ্ছ চ্ছন্ডন্ট বিশ^বিেযালচ্ছয়র 

বমবিয়া এন্ড  বমউবনচ্ছ শন বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   এিাং চলবচে ার ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু । 

ি. গ্ীবত আরা নােবরন িচ্ছলন, েমাজ  বরিতট চ্ছন বেচ্ছনমার ভাষা অতযন্ত দজারাচ্ছলা। দ  দ ান িয়চ্ছের েশট  েবি 

দেচ্ছখ অচ্ছন  ব েু িুেচ্ছত  াচ্ছর। এর্া  ঠিন এ র্া  াজ,  ারণ অচ্ছন   ম েমচ্ছয় েশট  দরাতাচ্ছের িাতট া বেচ্ছত 

হয়। 

বশরীন হ  িচ্ছলন, প্রবতচ্ছ াগ্ীতায় অাংশগ্র্হণ ারীরা প্রচ্ছতযচ্ছ ই  বররম  চ্ছরচ্ছে। চলবচচ্ছের মাধ্যচ্ছম িাতট া দেয়া 

েহজ নয়। তব্ওু আমরা এই প্রজচ্ছের প্রবতভা দেচ্ছখ মুগ্ধ। 

ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু িচ্ছলন, প্রবতচ্ছ াবগ্তায় অতযন্ত েুন্দর  াজ  চ্ছরচ্ছেন তরুচ্ছনরা। প্র ুবক্তর  লযাচ্ছণ 

তরুচ্ছণরা আজ স্ববশবেবত। ইন্টারচ্ছনর্ দথচ্ছ  তারা বনচ্ছজরাই বশখচ্ছে । অবধ্ াচ্ছরর বিষয় বনচ্ছয় তরুণ প্রজে 

অচ্ছন  ভাচ্ছলা  াজ  চ্ছরচ্ছে। চলবচচ্ছের মাধ্যচ্ছম আত্মপ্র াচ্ছশর জায়গ্া েীবমত। তাই এই উচ্ছেযাগ্ চলবচে বনমটাচ্ছণ 

তরুনচ্ছের উৎোবহত  রচ্ছি। 

জাতীয় বশল্প লা এ াচ্ছিবমর বচেশালা বমলনায়তচ্ছন চূড়ান্ত বিজয়ীচ্ছের মচ্ছধ্য দথচ্ছ  ‘োজ’ চলবচচ্ছের জনয োয়মা 

ফারজানাচ্ছ  দ  ১ম  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৫০,০০০ র্া া, ‘আবম আবন া’ চলবচচ্ছের জনয উচ্ছম্ম আয়শাচ্ছ  ২য় 

 ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৩০,০০০ র্া া এিাং ‘ বরমন বিবি’ চলবচচ্ছের জনয দমাোঃ আশরাফ আলী দ  ৩য়  ুরস্কার 

বহচ্ছেচ্ছি ২০,০০০ র্া া দেয়া হয়। এর  াশা াবশ োটিট বফচ্ছ র্ ও দেস্ট প্রোন  রা হয়। বিজয়ীরা  ুরস্কার গ্র্হণ 

 চ্ছর তাচ্ছের অনুভূবত প্র াশ  রচ্ছত বগ্চ্ছয় আচ্ছয়াজ চ্ছের প্রবত  ৃতঞ্জতা প্র াশ  চ্ছরন এিাং প্রচ্ছতযচ্ছ ই তাচ্ছের 

চলবচে বনমটাচ্ছণর দপ্ররণার গ্ল্প িচ্ছলন। 

বিবশষ্ট বনমটাতা ও অবভনয় বশল্পী দরাচ্ছ য়া প্রাচী বিচ্ছশষ অবতবথ বহচ্ছেচ্ছি উ বস্থত দথচ্ছ  বিজয়ীচ্ছের মাচ্ছে  ুরষ্কার 

বিতরণ  চ্ছরন। বতবন িচ্ছলন, অবধ্ ার আর বেদ্ধাচ্ছন্তর মচ্ছতা বিষয়গুচ্ছলা বনচ্ছয় চলবচে বনমটান প্রশাংেনীয় উচ্ছেযাগ্। 

েমাজ  বরিতট চ্ছন চলবচচ্ছের দ ান বি ল্প দনই। 

প্রবতচ্ছ াগ্ীতায় েমা নী িক্তিয দেন দনোরলযান্ড দূতািাচ্ছের রাষ্ট্রদূত বলওবন কুচ্ছলনারা। বতবন িচ্ছলন, নারী  ুরুষ 

বনবিটচ্ছশচ্ছষ প্রচ্ছতযচ্ছ রই বেদ্ধান্ত দনয়ার অবধ্িার রচ্ছয়চ্ছে । এ টি েুন্দর  ৃবথিী গ্ড়চ্ছত দজন্ডার বভবি  েবহাংেতা 

িন্ধ  রচ্ছত হচ্ছি। এোড়াও ব্লাচ্ছস্টর দিািট  অি ট্রাবস্টজ এর েেেয দজি আই খান  ান্না  ুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠাচ্ছন 

উ বস্থত বেচ্ছলন। 

বনিটাবচত চলবিে দেচ্ছশর বিবভন্ন স্থাচ্ছন প্রেবশটত হচ্ছি এিাং দেযাশাল বমবিয়ায় (দফইেিু , ইউটিউি, ওচ্ছয়িোইর্) 

প্রচার ও প্রেশটন  রা হচ্ছি। 



http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%

A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%

A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0

-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3- 

 

‘স্বল্পদের্ঘটয চলবচে বনমটাণ প্রবতচ্ছ াবগ্তার’  ুরষ্কার বিতরণ 

শবনিার বিচ্ছেম্বর ০৯, ২০১৭, ০৭:৫৫ এএম. 

 

 

 

আনদোসী োিত া ডেস্ক: বশল্প লা এ াচ্ছিমীর জাতীয় বচেশালার অবিচ্ছর্াবরয়াচ্ছম গ্ত ৬ িুধ্িার বিচ্ছেম্বর দেশিযা ী স্বল্পদের্ঘটয চলবিে প্রবতচ্ছ াবগ্তার 

 ুরস্কার  রা হচ্ছয়চ্ছে।  

http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
http://adibashibarta.com/home/details/4188/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3-


িাাংলাচ্ছেশ বলগ্যাল এইি এন্ড োবভট চ্ছেে ট্রাস্ট (িøাাস্ট) এিাং ব্র্যা  দজমে ব  গ্র্যান্ট সু্কল অি  ািবল  দহলথ, ব্র্যা  ইউবনভাবেটটি এই অনুষ্ঠাচ্ছনর 

আচ্ছয়াজন  চ্ছর।  

 

চলবিচ্ছের মাধ্যচ্ছম বিবভন্ন োমাবজ  বিষময ও অবধ্ াচ্ছরর বিষচ্ছয় তরুণ-তরুণীচ্ছেরচ্ছ  েচ্ছচতন  চ্ছর দতালার উচ্ছেচ্ছশয ‘আমার বেদ্ধান্ত, আমার 

অবধ্ ার’-এই প্রবত াচ্ছেযর ও র বভবি  চ্ছর প্রবতচ্ছ াবগ্তাটির আচ্ছয়াজন  রা হয়। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় চলবিচ্ছের বিষয়গুচ্ছলা হচ্ছেÑ িযবক্তগ্ত জীিচ্ছন বেদ্ধান্ত ও েম্মবতর অবধ্ ার, িালযবিচ্ছয়, দজন্ডারবভবি  েবহাংেতা এিাং বন টাতন ও 

োইিার েবহাংেতার দেচ্ছে মত প্র াচ্ছশর স্বাধ্ীনতা ও েীমািদ্ধতা। 

১৬ দথচ্ছ  ৩০ িের িয়চ্ছের দ চ্ছ াচ্ছনা িাাংলাচ্ছেবশর জনয  প্রবতচ্ছ াবগ্তাটি উেুক্ত বেল। স্বল্পদের্ঘটয চলবিে বিষয়  এই আচ্ছয়াজন দেশিযা ী িযা   

োড়া দ চ্ছয়চ্ছে। ১ দথচ্ছ  ৩০ নচ্ছভম্বর, ২০১৭   টন্ত মােিযা ী চলা ালীন এ প্রবতচ্ছ াবগ্তায় েিটচ্ছমার্ ১০৪ টি চলবিে জমা  চ্ছড়। এর র বিচার চ্ছের 

 াচাই-িাোই ও মূলযিান মতামচ্ছতর বভবিচ্ছত  ৩ জনচ্ছ  চ‚ড়ান্ত বিজয়ী এিাং বিচার চ্ছের দচাচ্ছখ ৭ জনচ্ছ  ‘বিচ্ছশষ েম্মাননা’ প্রোন  রা হয়।   

 

অনুষ্ঠাচ্ছন িক্তিয রাচ্ছখন িøাাচ্ছস্টর অদিতবন  বনিটাহী  বরচাল  োরা দহাচ্ছেন, প্রবতচ্ছ াবগ্তায় বিচার  মÐলীর েেেয ঢা া বিশ^বিেযালচ্ছয়র 

গ্ণচ্ছ াগ্াচ্ছ াগ্ ও োাংিাবে তা বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   ি. গ্ীবত আরা নােবরন, ‘নারী  ে’ োংস্থার েেেয বশরীন হ  এিাং ইবন্ডচ্ছ চ্ছন্ডন্ট বিশ^বিেযালচ্ছয়র 

বমবিয়া এন্ড  বমউবনচ্ছ শন বিভাচ্ছগ্র অধ্যা   এিাং চলবচে ার ি. জাব র দহাচ্ছেন রাজু। 

প্রবতচ্ছ াবগ্তায় বিজয়ীচ্ছের মচ্ছধ্য দথচ্ছ  ‘োজ’ চলবচচ্ছের জনয োয়মা ফারজানাচ্ছ  প্রথম  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৫০ হাজার, ‘আবম আবন া’ চলবচচ্ছের 

জনয উচ্ছম্ম আয়শাচ্ছ  ববতীয়  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ৩০ হাজার এিাং ‘ বরমন বিবি’  চলবচচ্ছের জনয দমা. আশরাফ আলীচ্ছ  তৃতীয়  ুরস্কার বহচ্ছেচ্ছি ২০ 

হাজার র্া া দেয়া হয়।  এর  াশা াবশ োটিট বফচ্ছ র্ ও দেস্ট প্রোন  রা হয় তাচ্ছের।  

প্রবতচ্ছ াগ্ীতায় েমা নী িক্তিয দেন দনোরলযান্ড দূতািাচ্ছের রাষ্ট্রদূত  বলওবন  কুচ্ছলনারা। বতবন িচ্ছলন, নারী  ুরুষ বনবিটচ্ছশচ্ছষ প্রচ্ছতযচ্ছ রই বেদ্ধান্ত 

দনয়ার অবধ্িার রচ্ছয়চ্ছে। এ টি েুন্দর  ৃবথিী গ্ড়চ্ছত দজন্ডার বভবি  েবহাংেতা িন্ধ  রচ্ছত হচ্ছি।  

বনিটাবচত চলবিে দেচ্ছশর বিবভন্ন স্থাচ্ছন প্রেবশটত হচ্ছি এিাং দেযাশাল বমবিয়ায় (দফইেিু , ইউটিউি, ওচ্ছয়িোইর্) প্রচার ও প্রেশটন  রা হচ্ছি।  

 



 


