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ফপ্রাগ্রাকভফর রক্তজ

করারায (ক্তএরক্ত) ম্পক্ত িত ক্তদনফযাী

ভিারা, মাকত প্রধান অক্ততক্তথ

ক্তককফ উক্তিত ক্তিকরন রুকেকেয ভাননীে বাই চ্যাকেরয প্রকপয ড. ফভা
ফফগ।

ভিারাে ক্তফকল অক্ততক্তথ ক্তককফ আন অরং ৃ ত

যক্তপ ু র আরভ

কযক্তিকরন া ক্তকভন্ট ইন্ডাক্তিজ

ক্তরক্তভকেকডয ফডুক্তে ফজনাকযর ভযাকনজায এফং ক্তফক্তষ্ট ক্তএরক্ত ক্তফকলজ্ঞ ইক্তিক্তনোয ফভা. রুৎপয
যভান, া ক্তকভন্ট ইন্ডাক্তিজ ক্তরক্তভকেকডয অযাক্তস্ট্যান্ট ভযাকনজায ইক্তিক্তনোয ফভা. াক্তপজুয
যভান, ক্তনক া অকোকভন ফে কনারক্তজ ক্তরক্তভকেকডয ক্তডকযক্টয নাক্ত

এভ আক্কা এফং

ক্তনক াকয ক্তফজকন ফডকবরকভন্ট ভযাকনজায ইক্তিক্তনোয তাক্তনভ াযওোয যাদ। ফভ াট্রক্তন্
ইক্তিক্তনোক্তযং ক্তফবাকগয তত্ত্বাফধাকন অনু ক্তিত এ
ফিকভাে ২১১ জন ক্তক্ষাথিী অংগ্রণ

ভিারাে াযা ফদকয ক্তফক্তবন্ন ক্তক্ষা প্রক্ততিান ফথক

কযন।

ফিফয যােকিন া ক্তকভন্ট ইন্ডাক্তিজ ক্তরক্তভকেকডয ফডুক্তে ফজনাকযর ভযাকনজায এফং ক্তফক্তষ্ট ক্তএরক্ত ক্তফকলজ্ঞ ইক্তিক্তনোয
ফভা. রু ৎপয যভান।

এ ক্তে ক্তডােিকভকন্টয ফযানাকয এত ক্তফার
দকক্ষ। এ

ভিারায আকোজন ক্তনিঃকেক এ ক্তে াী

ভিারা আকোজকনয ক্তিকন ভূ র ফপ্রযণা ম্পক ি জানকত চ্াইকর যাজাী

প্রক ৌর ও প্রমু ক্তি ক্তফশ্বক্তফদযারকেয ফভ াট্রক্তন্ ইক্তিক্তনোক্তযং ক্তফবাকগয  াযী অধযা

ড. জর

ু ভায দা ফকরন, “আভাকদয ফভ াট্রক্তন্ ইক্তিক্তনোক্তযং ক্তডােিকভন্টো আকর এ ো ক্তযফাকযয

ভকতাই। এোকন আভযা িাত্র এফং ক্তক্ষ
ফা , ক্তযাচ্িই ফা

ক্ত ংফা

উবেই এ ইাকথ

াক্তয ু রাকভয ফাইকযয ফ াকনা

াজ

ক্তয। ফমক াকনা ফপ্রাগ্রাভই

াজ, আভযা  কর এ াকথ ক্তভকরই

কয থাক্ত । ফভ াট্রক্তন্ ইক্তিক্তনোক্তযং ক্তফবাগ াক্তেিক্তপক ে ক্ত ংফা

াক্তয ু রাভক্তবক্ত

ফম শানানা

যকেকি, এয াাাক্ত নানা এ্ট্রা াক্তয ু রায অযাক্তক্টক্তবক্তেগুকরাক ও ভান গুরুত্ব ফদে।” এিাশাও
ফাংরাকদক ক্তএরক্ত-য বক্তফলযৎ ম্পক ি ক্ততক্তন জানান, “ফ ইন্ডাক্তিই ধীকয ধীকয অকোকভকনয

ক্তদক ঝুুঁক শকি। এই ভুূকতি তাই ক্তএরক্ত ফথক দূ কয থা ায ফ াকনা উাে ফনই।”
আকরাচ্য এই

ভিারাে ফিাযা ইন্ডাক্তিোর অকোকভন এফং ক্তএরক্ত ফপ্রাগ্রাক্তভংকে ক্তনকজকদয

জ্ঞান এফং অক্তবজ্ঞতা ফদকয ক্তফক্তবন্ন প্রান্ত ফথক
এই

আা ক্তক্ষাথিীকদয ভকধয িক্তশকে ফদন। উকবাগয

ভিারায ফলাংক অংগ্রণ াযী ক্তক্ষাথিীকদয কফ পকোককনয ভাধযকভ অনু িাকনয ভাক্তি

োনা ে।

ভিারায ভানী অনু িাকন আকোজ

ও অক্ততক্তথফৃ কেয াকথ অংগ্রণ াযীকদয এ াং।

