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প্রেি বিজ্ঞবিনারায়ণগঞ্জে কারারনানায় কাুনেঞ্জন কাাহাাঞ্জহর কানানায় কাগভীর কাশশার কাও কাদুঃন কাপ্ররাশ কা
রঞ্জরঞ্জে কাজাহীয় কামানবাধিরার কারধমশন।
 কা  কা নারায়ণগঞ্জে কারারনানায় কাুনেঞ্জন কাাহাাঞ্জহর  কানানায় কাগভীর কাশশার কাও কাদুঃন কাপ্ররাশ কারঞ্জরঞ্জে কাজাহীয় কামানবাধিরার কারধমশন। পাশাপাধশ, কা
এ কামমমাধির কানানায় কাগভীর কাউঞ্জেগ কাপ্ররাশ কাররঞ্জে কারধমশন। কারধমশঞ্জনর কাশেয়ারম্যান কানাধেমা কাশবগম, কা এনধিধি কাএর কাশশারবাহমায় কাধনাহঞ্জের কা
ধবঞ্জোী কাুত্মার কামাগঞ্জেরাহ কাএবং কাুাহঞ্জের কাদ্রুহ কাুঞ্জরাগ্য কারামনা কারঞ্জরন। কাএরইিাঞ্জে কাশশারিিপ্ত কাপধরবাঞ্জরর কািেস্যঞ্জের কাপ্রধহও কাগভীর কা
িমঞ্জবেনা কাজানান।
গণমাধ্যম কা সূঞ্জে কা জানা কা যায়, নারায়ণগঞ্জের কা রূপগঞ্জে কা াাঞ্জশম কা ফুিি কা অ্যান্ড কা শবভাঞ্জরঞ্জজর কা শিজান কা জুঞ্জির কা রারনানায় কা গহরাল কা
ধবঞ্জরঞ্জল কাুনেন কালাঞ্জগ কাযা কাধনয়ন্ত্রঞ্জন কাুঞ্জি কা২৪ কানন্টা কাপর। কাঅ্ধিরাঞ্জন্ড কাএনন কাপয মি কা৫২ কাজঞ্জনর কালাশ কাউদ্ধার কাররা কাায়। কামৃহ কাশ্রধমরঞ্জের কাস্বজনঞ্জের কা
বরাহ কাধেঞ্জয় কাগণমাধ্যঞ্জম কাপ্ররাধশহ কাায় কাশয, কােতুে ম কাহলায় কাঅ্বধিহ কারারনানার কাম্যাঞ্জনজার কািবিময় কারারনানার কাশভহঞ্জর কাশ্রধমরঞ্জের কাশরঞ্জন কা
ম
েরজায় কাহালা কাধেঞ্জয় কারাঞ্জন। কাএোড়া, কাভবঞ্জনর কাপঞ্চম কাহলায় কাপ্রচুর কারযাধমঞ্জরঞ্জলর কাউপধিধহ, কাঅ্ধি কাধনব মাপণ কাএবং কাজরুধর কাধনগমঞ্জণর কা
ব্যাবিা কানা কা
োরায় কাধবপুল কািংখ্যর কাশ্রধমর কাধনাহ কাাঞ্জয়ঞ্জেন।
রধমশন কামঞ্জন কারঞ্জর কাএঞ্জরর কাপর কাএর কাঅ্ধিরাঞ্জে কা ধনাঞ্জহর কানানা কাশরান কাভাঞ্জবই কাগ্রাণঞ্জযাগ্য কানয়। প্ররাধশহ কা িংবাে কাুঞ্জলাঞ্জর কা
মাধলরপঞ্জের কা অ্বঞ্জালায় কা ুাঞ্জরপড়া কা অ্িাায় কা শ্রধমরঞ্জের কা মৃতুযর কা োয় কা রারনানার কা মাধলরপে কা শরাঞ্জনাভাঞ্জবই কা এিাঞ্জহ কা পাঞ্জরনা। কা এটি কা
মানবাধিরাঞ্জরর কােরম কালঙ্ঘন। কা
সুষ্ঠু কাহেঞ্জির কামাধ্যঞ্জম কাএভয়ানর কাঅ্ধিরাঞ্জন্ডর কািঠির কারারণ কাউেনাান কারঞ্জর কাজধড়হঞ্জের কারঞ্জ ার কাশাধির কাুওয়ায় কাুনা কাপ্রঞ্জয়াজন। কা
রারনানায় কাধনাহঞ্জের কাপ্রঞ্জহযর কাপধরবারঞ্জর কামাধলরপে কাাঞ্জহ কাউপযুক্ত কাঅ্ে মিাায়হা কাপ্রোন কাসুধনধিহ কাররঞ্জহ কািররাঞ্জরর কািংধিষ্ট কােপ্তরঞ্জর কা
ুহ্বান কাজানায় কাজাহীয় কামানবাধিরার কারধমশন। কাএ কাশপ্রধেঞ্জহ কাোধয়ত্ত্বশীলঞ্জের কাগাধেলধহ কাুঞ্জে কাধরনা কাহাও কানধহঞ্জয় কাশেনা কাপ্রঞ্জয়াজন কামঞ্জমম কামঞ্জন কা
রঞ্জর কারধমশন। কাএনানার কাযোযে কাহেিক্রঞ্জম  কাজধড়হঞ্জের কাদ্রুহ কাদৃষ্টািমূলর কাশাধি কাধনধিহ কাররার কাজন্য কািংধিষ্টঞ্জের কাপ্রধহ কাুহ্বান কাজানায় কা
রধমশন।
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