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নোযীয ক্ষভতো য়নয নতুন থ 
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২৬ জরুোই ২০১১। ভোখোরীয ব্র্যোক সন্টোয়য অনমুিত নোযীয ক্ষভতো নমফল ক 
আয়রোচনো। যু ু য়রো ভরূ অনিুোন।  
নোযীয ফযমিগত, োমযফোমযক, োংসৃ্কমতক, োভোমজক, অথথননমতক এফং 
যোজননমতক জীফয়ন ইমতফোচক মযফতথ ন ও ম্ভোফনোভ  মযয তুয়র ধযোয 
োোোম নোযীয ক্ষভতো য়নয য়থ মফযোজভোন ফোধোগয়ুরো আয়রোমচত য় য়ে 

ব্র্যোক সডয়বরয়ভন্ট ইনমিটিউট (মফমডআই) কতৃথক আয় োমজত ২৬-২৮ জরুোই 
মতন মিনফযোী এই য়েরয়ন। ব্র্যোক সডয়বরয়ভন্ট ইনমিটিউয়টয োথওয় জ 
অফ উইয়ভন্প এভোও োযয়ভন্ট গয়ফলণো কোমথক্রয়ভয মফমবন্ন গয়ফলণো পরোপর 
তুয়র ধযো   এই য়েরয়ন। প্রমতটো মিয়নয কোমথক্রভ এফং আয়রোচনোয মফল  
আয়গ সথয়কই মনধথোযণ কযো  ।  
সি এফং সিয়য ফোইয়যয অমতমথ এফং আয়রোচয়কযো অনিুোয়ন উস্থোন কয়যন 
নোযীয অফস্থোনমফল ক তোঁয়িয গয়ফলণোরব্ধ পরোপর। 
মিুযোয়জযয সো ো মফশ্বমফিযোরয় য অধযোক নো রো কমফয প্রথভ মিন 
য়েরয়নয ভরূ প্রফন্ধ োঠ কয়যন। মতমন ফোংরোয়িয়য নোযীয়িয মনয়  িীঘথ ৩০ 
ফেয মফমবন্ন গয়ফলণোধভী কোয়জয য়ে মিু মেয়রন এফং সই অমবজ্ঞতোয 

আয়রোয়ক নোযীয জীফয়নয মফমবন্ন মিয়ক সম ইমতফোচক এফং সকোন সকোন সক্ষয়ে অপ্রতযোমত মযফতথ ন এয়য়ে, তো তুয়র ধয়যন। 
মতমন ফয়রন, ৭০-এয িয়কয যুয়ুত নোযীয়ক সকন্দ্র কয়য গৃীত মফমবন্ন উন্ন ন প্রকল্প ও উয়িযোগ—সমভন জনংখযো মন ন্ত্রণ ও 
মযফোয মযকল্পনোয পরতো মনয়  অয়নক সনমতফোচক আঙ্কো প্রকো কযো য় মের। মকন্তু অমধকোং সক্ষয়েই সনমতফোচক আঙ্কো 
ফোস্তয়ফ নোযীয ওয খুফ োভোনযই সনমতফোচক প্রবোফ মফস্তোয কযয়ত সয়যয়ে। এ েোড়ো ভোতৃভতুৃয োয হ্রো, নোযী মক্ষোয োয 

ফমৃি, স্থোনী  যকোয়য নোযীয উমস্থমত, উোজথ নভরূক কোয়জ নোযীয ফযোক অংগ্রণ ইতযোমি মফলয়  মযফোয সথয়ক যোষ্ট্রী  
মথোয়  ঘয়ট মোও ো ইমতফোচক  মযফতথ নগয়ুরোয়ক মতমন িৃযভোন কয়যন। 
ব্র্যোক সডয়বরয়ভন্ট ইনমিটিউয়টয প্রসপয এ এভ োভী ফয়রন, ‘িোমযদ্র্য, অভতো ও নযো মফচোয মফলয়  নতুন বোফনো 
উয়ন্োচন কযোয সক্ষয়ে মনতযনতুন মফলয়  গয়ফলণোয সক্ষয়ে মফআইমড ফ ভ  য়চতন।’ এ েোড়ো োঁচ ফেযফযোী োথওয় জ 

সমফ গয়ফলণো মযচোরনো কযয়ে, সগয়ুরোয়ক মতমন নীমতমনধথোযণ ও আইন প্রণ য়নয সক্ষয়ে গযুতু্বূণথ ফয়র ভয়ন কয়যন। 
মডএপআইমডয অথথো য়ন একটি আন্তজথ োমতক গয়ফলণো কোমথক্রভ ময়য়ফ ফোংরোয়ি ঘোনো, মভয এফং আপগোমনস্তোয়ন ২০০৬ 
োয়র োথওয় জ মোেো যু ু কয়য। 
মতন মিনফযোী চরো য়েরয়নয মিতী  মিয়ন নোগমযক অমধকোয মনয়  গযুতু্বূণথ গয়ফলণো পরোপর উস্থোন কয়যন গয়ফলক 

মভীন ভোভিু। মতমন ফয়রন, ‘িমযদ্র্ নোযীয জীফয়ন নোগমযক ধোযণোটি সকফর সবোটোয আইমড কোডথ  ংগ্রয়য ভয়ধযই ীভোফি 
এফং তোঁযো নোগমযক অমধকোয ম্পয়কথ  খুফই োভোনয জোয়নন। নোগমযক অমধকোয অজথ য়নয ভধয মিয়  নোযীয ক্ষভতো য়নয থ 

প্রস্ত য়ফ।’য়েরয়ন োোমড় নোযীয অমধকোয এফং তোয়িয োংসৃ্কমতক মফমবন্ন মিক মনয়  আয়রোচনো কযো  ।  
সমফ নোযী কভথয়ক্ষয়ে মকংফো জীফয়নয মফমবন্ন মথোয়  সম নোনোভখুী ভযোয েুখীন ন, সফ ঘটনো মনয়  সিখোয়নো   



তথযমচে।  
য়েরয়নয সল মিয়ন োথওয় জ গয়ফলক সপযয়িৌ আমজভ, োমভ ো ক ও োমকস্তোন সথসক আগত গয়ফলক নীরোভ সোোইন 
নোযীয জীফয়ন ধয়ভথয প্রবোফ মনয়  তোঁয়িয মনজ মনজ গয়ফলণোরব্ধ পরোপর উস্থোন কয়যন। 
োথওয় জ কোমথক্রভ ভন্ব কোযী ভোমন রুতোন ফয়রন, োঁচ ফেয ধয়য োথওয় জ নোযীয জনয কোজ কয়য মোয়ে। এটি ভরূত 
নোযীয নোনোভখুী প্রমতফন্ধকতো সথয়ক অফভমুিয মিকমনয়িথনো সি । এফোয়যয মতন মিয়নয য়েরয়ন নোযীয ভযোয মিক 
উয়ন্োচন এফং আয়রোচনো ও ভতোভত োয়য়ক্ষ তো ভোধোয়নয নতুন থ সফমযয়  আয়। আয এ জনয মোঁযো নোযী মফলয়  কোজ 

কযয়ত চোন, এভন সিম-মফয়িম প্রমতিোন, ংগঠন এফং সফযকোময ংস্থোয়ক মেমরতবোয়ফ কোজ কযয়ত য়ফ।  

 

ম্পোিক ও প্রকোক: ভমতউয যভোন 

মএ বফন, ১০০ কোজী নজযরু ইরোভ এমবমনউ, কোযওয়োন ফোজোয, ঢোকো-১২১৫ 
সপোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, পযোক্স : ৯১৩০৪৯৬ 
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