
  

 

তথ্যবিিরণী                                                                          নম্বর: 25 

আররো এক হোজোর তরুণরক আউটর্োব্ সিংরের জন্য প্রবিবিত করো হরি  

                                           -মেমনব্িংরহর মুক্তোগোছোে ্িংস্কৃবত প্রবতমন্ত্রী 

 

মেমনব্িংহ, 25 কার্তিক (10 নরেম্বর):  

 

্িংস্কৃবত প্রবতমন্ত্রী কক এম খোবিদ এমবি িরিরছন, আগোমী বনি সোচরনর আরগই খুি দ্রুত মুক্তোগোছোে এক হোজোর 

তরুণরক আউটর্োব্ সিংরের জন্য প্রবিবিত করো হরি, তোরো ঘরর ির্ই আে কররত িোররি। প্রবিিণটির মূি বেবি হরি, 

আউটর্োব্ সিংরের মোধ্যরম কীেোরি আে করো যোে। 

 

প্রবতমন্ত্রী আজ ্কোরি মেমনব্িংরহর মুক্তোগোছোে উিরজিো িবরষদ প্রোঙ্গরণ উিরজিো প্রিো্রনর ব্যিস্থোিনোে 

আরেোবজত বিবজটোি উদ্ভোিনী কমিো ২০২২ উরবোধনী অনুষ্ঠোন উিিরিে আরিোচনো ্েোে প্রধোন অবতবির িক্তরব্য এ্ি কিো 

িরিন। 

 

প্রধোন অবতবি িরিন, ২০০৮ ্োরি আওেোমী িীরগর বনি সোচনী ইিতোহোর এর মোধ্যরম বিবজটোি িরের ্োরি আমরো 

প্রিম িবরবচত হই। কযটো বছি বিবজটোি িোিংিোরদি গরে কতোিো। তখন েোিতোম, বিবজটোি িোিংিোরদি গেরিো- এটো কী 

করর, কীেোরি কী হরি। বিবজটোি িোিংিোরদি গেোর বযবন কোবরগর, বযবন স্বপ্ন কদরখরছন বতবন হরিন মোননীে প্রধোনমন্ত্রী এিিং 

তাঁর পুত্র ্জীি ওেোরজদ জে। বিবজটোি িোিংিোরদি গেোর এই স্বপ্নটোর িোস্তিতো আমরো কদখরত কিিোম বিবিক মহোমোবর 

ককোবেরির ্মে। যখন একটি মোনুষও রোস্তোে বছি নো, বকন্তু ্োরো কদরির মোনুষ ঘরর ির্ ্কি কম সকোন্ড চোবিরে বগরেরছ। 

আমরো অবি্ কররবছ, বমটিিং কররবছ, বদক বনরদ সিনো কিরেবছ। বিবজটোিোইরজিরনর সৃবির বদক হরে আজরকর এই 

বিবজটোি কমিো।  

 

্িংস্কৃবত প্রবতমন্ত্রী িরিন, এখন কছোট কছোট িোচ্চোরোও ঘরর ির্ িবহবি সি কিরক আে করর। এখোনকোর প্রবতটি স্কুরি 

কবিউটোর ল্যোি করর কদওেো হরেরছ এিিং ক্রকম একটি কেবনিং ক্ন্টোরও এই বির্ম্বররর মোরেই মুক্তোগোছো উিরজিোরত 

কখোিো হরি। মেমনব্িংরহর হোইরটক িোকসটির কোজ ্িন্ন হরি অরনক কিোরকর কম স্ িংস্থোরনর সৃবি হরি। তরুণ ্মোজরক 

তোর উদ্ভোিনী িবক্ত বদরে উরযোগী হওেোর আহ্বোন কররন বতবন। 

 

মুক্তোগোছো উিরজিোর বনি সোহী অবি্োর এরকএম লুৎির রহমোন এর ্েোিবতরে অনুষ্ঠোরন বিরিষ অবতবি বহর্রি 

িক্তৃতো কররন, উিরজিো েোই্ কচেোরম্যোন আরি আিী, উিরজিো স্বোস্থে ও িবরিোর িবরকল্পনো কম সকতসো িোাঃ জোন্নোতুি 

কিররদৌ্, মুক্তোগোছো িোনোর েোরপ্রোপ্ত কম সকতসো মোহমুদুি হো্োন, িীর মুবক্তরযোদ্ধো এরকএম করজোউি কবরম বজন্নোহ প্রমুখ। 

স্বোগত িক্তব্য রোরখন, মেমনব্িংহ িল্লী বিদুেৎ ্বমবত-১, মুক্তোগোছো এর বজএম কমোাঃ আক্তোর কহোর্ন। 

 

এছোেোও ্কোরি উরবোধনী অনুষ্ঠোরনর পূরি স এ উিিরিে িণ সোঢ্ে র েোবির আরেোজন করো হে। র েোবি িরিতী বিতো 

ককরট কমিোর উরবোধন করো হে। উরবোধনী অনুষ্ঠোরনর আরিোচনো ্েো কিরষ বিবেন্ন দপ্তররর স্টি িবরদি সন কররন প্রবতমন্ত্রী।   
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