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াযাং

এতদীঘ সভয়রমউরেশ্যরকপূযরণযররক্ষয এ
করপ্ররতষ্ঠানরযচাররতরচছরউরেশ্যকতটাপূযণরয়রছতাএখনমূল্যায়রনযভয়আররছ।রফদ্যভানঅফস্থাতুররধযা
যাাাররমকরীভাফদ্ধতাযরয়রছতাঅরতক্রভকযা ও
মৄরগারমাগীউরদ্যাগফাস্তফায়রনযভাধ্যরভররক্ষযরাছারনাস্মবফ। এ
অযাানরভন্টএকটিরশুরযফারযযারফ সকঅংনাররওরকছুঅংতুররধযারয়রছমাফারক ৮৪
রশুরযফারযযরচরত্রযারথপুরযাপুরযনারভরররওফহুরাংররভরাওয়ামারফ।রশুরযফারযযনীরতভাঠম সারয়ফাস্তফায়ন
ও
নতুনরফলয়ংরমাজরনযভধ্যরদরয়ভারজযররছরয়ড়াঅংরকভানফম্পরদগরড়রতারাযকাযখানারয়উঠরতারযক
রযকারযরশুরযফায।

সূরচত্র

ক্রভ নং

১

৫

রফলয়

ররযানাভ

২

াযাং

৩

সূরচত্র

৪

ভূরভকা

৫.১ রশুয ংঙ্গা
৫.২ যকারয রশু রযফারযয ধাযণা ও রফরবন্ন রদক
)পুনফ সান,রক্ষা,াপল্যগাথাঁ)
৫.৩ এক নজরয যাঙ্গাভাটি নজরা
৫.৪ এক নজরয যকারয রশু রযফায )ফাররকা)যাঙ্গাভাটি )রক্ষা,পু

পৃষ্ঠা নং

ভূরভকািঃ
নখারনাযাতটিধরযরথযরশুমারফঘরয

ফতসভানরচরত্ররদখা মায়,১০,৩০০ আরনযভরধ্য ৮৪০০
আরনরনফাীবরতসযরয়রছ।প্ররতফছযযকারযযফযােকৃতরফপুরঅথ সঅব্যফহৃতথাকাযাাারমূরউরেশ্যপুরযাপুরযঅ
জসরনব্যথ স।নখারনায এ প্ররতাদ্যরকফাস্তফরূরদয়াযররক্ষয এ রশুরযফারযযরশুরদযমত্নারদ
,বযণরালণমথামথাররনযাাারদক্ষভানফম্পদগরড়রতারাযকাযখানারয়উঠুককরযকারযরশুরযফায।নী
রতরনযধাযণকারযরদযাাার এ
রযফারযযারথংরিষ্টগণপ্রজাতরেযকরকভসচাযীতারদযঅরসতদারয়ত্বমথামথবারফারনকযররচাকরযযফাইরযওভা
নুলরররফহৃদ্যতাগরড়উঠরফআত্নাযআত্নীরয়যভত।

তারদযপ্রথভতপ্রাধান্যথাকরফরক্ষাগ্ররণযপ্ররত।তরফমাযাাধাযণরক্ষাযপ্ররতঅনাগ্রীতারদযকারযগরযরক্ষাযপ্ররতআগ্র
ীকরযতরা।তারদযপুনফ সারনযরক্ষরত্রপ্ররক্ষরণযরফরবন্নরদককরম্পঊটায,দরজরফজ্ঞান,ারসারযযরফউটিরয়ারনযপ্ররক্ষণ
,কুটিযররেযদ্রব্যারদততরযযপ্ররক্ষ্ণ,নভাফাইরারবসরং
,রফরবন্নরেরডযপ্ররক্ষ্ণ।কারযগরযরক্ষারফারড সরভধাফীরনফাীরক্ষাথীরদযযকারযউরেরেফররফ সরেদক্ষশ্ররভকরররফয
িানীকরযরদরযযঃমারভরটন্পবৃরদ্ধম্ভফ।

আইন ফাস্তফায়রন এফং যকারযয রনফ সাচনী ইরতারয রশু কল্যাণ ও উন্নয়ন অন্যতভ অঙ্গীকায। রশুরদয প্ররত
াংরফধারনক অঙ্গীকায, জাতীয় ও আন্তজসারতক প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন এফং ভাজ দসরনয আররারক ভাজরফা
অরধদপতয রতৃীন অথফা রতৃ-ভাতৃীন রশুরদয ারযফারযক রযরফর নস্দ-বারফাা ও মরত্নয ারথ রারনারন করয তারদয ভরধ্য ারযফারযক ফন্ধন, দারয়ত্বরফাধ ও শৃঙ্খরারফাধ সৃরষ্ট উরমাগী রক্ষা, প্ররক্ষরণয
ভাধ্যরভ সুনাগরযক রররফ গরড় নতারায ররক্ষয ফতসভারন ভগ্র নদর ৮৫টি যকারয রশু রযফায রযচারনা
কযরছ।

রশুয ংজ্ঞািঃ

রশুঅরধকাযনদঅনুমায়ীিঃ অনুরেদ-১
রশুফররত ১৮ ফছরযয কভ ফয়ী নমরকান ভানুলরক বুঝারফ।

রশু আইন,২০১৩ অনুমায়ী রশুয ংজ্ঞািঃ
রফদ্যভান অন্য নকান আইরন রবন্নতয মাা রকছুই থাকুক না নকন, এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরে, অনূধ স
১৮ )আঠায) ফৎয ফয় প্রম সন্ত কর ব্যরি রশু রারফ গণ্য ইরফ । )রশু আইন, ২০১৩)
জাতীয় রশুনীরত ২০১১ অনুমায়ীিঃ
রশু ফররত ১৮ ফছরযয কভ ফয়ী ফাংরারদরয কর ব্যরিরক বুঝারফ।

যকারয রশু রযফাযিঃ
রশু আইন, ২০১৩ এয অধ্যায়-১০, ধাযা-৮৫ এ সুরফধাফরিত রশুরদয জন্য প্রারতষ্ঠারনক রযচম সায কথা উরেখ
যরয়রছ।আইরন উরেরখত ৫টি প্ররতষ্ঠারনয একটি র যকারয রশু রযফায।
এ রযফায গুররারত ১৬ ধযরনয রশুরক সুরফধাফরিত রশু রররফ গণ্য কযা য়। এযা রক) নম রশুয ভাতা-রতায নমরকান একজন ফা উবরয় মৃতুযফযণ করযরছ।
খ) বফধ অরববাফকীন রশু
গ) গৃীন এফং দৃশ্যভান অফরম্বনীন রশু
ঘ) রবক্ষাবৃরিরত ররি রশু
ঙ) রজড়া রশু
চ) ফরস্তরত ফফাকাযী রশু
ছ) নফরদ ও রযজন রশু
জ) যাস্তাঘারট ফফাকাযী
ঝ) HIV-AIDS এ আক্রান্ত ফা ক্ষরতগ্রস্ত রশু

ঞ) অযাধ জগরত প্ররফরয ঝরুঁ কয ন্ুখীন রশু
ট) নমৌন রনম সাতন ফা য়যারনয রকায রশু
ঠ) কাযারবাগযত ভাতা-রতায ওয রনবসযীর ফা কাযারবাগযত ভাতায ারথ কাযাগারয অফস্থানযত
রশু।
ড) অযাধীয রনকট গভনাগভনকাযী রশু।
ঢ) নম নকান ধযরনয প্ররতফন্ধী রশু।
ণ) ভাদক ফা অন্য নকান কাযরণ অস্বাবারফক আচযণগত ভস্যামৄি রশু। য়
ত) রশু-আদারত ফা নফাড স রফরফরচত নকান রশু,মায রফরল সুযক্ষা,মত্ন-রযচমা ও উন্নয়ন রনরিত কযা
প্ররয়াজন।
যকায সুরফধাফরিত রশুয রফরল সুযক্ষা, মন্ত-রযচম সা ও উন্নয়ন রনরিত কযায ররক্ষয রফরধ দ্বাযা রনধ সারযত
দ্ধরতরত প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযরত াযরফ।

ররয ধযন

ংখ্যা

আন ংখ্যা

ফারক

৪৩

৫৪০০

ফাররকা

৪১

৪৮০০

রভশ্র

১

১০০ )৫০+৫০)

নভাট

৮৫

১০৩০০

এই দ াজায রতনত আরন )ফতসভারন ৮,৪০০জন-রডররম্বয,২০১৭) এরতভ রশুরদয বযণরালণ, রক্ষা,
প্ররক্ষণ, রচরকৎা, রচিরফরনাদন পুন সফারনয ব্যফস্থা যরয়রছ।
• রডরম্বয,২০১৭ ার ম সন্ত এ কর প্ররতষ্ঠারনয ভাধ্যরভ ৫৮,৫৭০ জনরক রফরবন্নবারফ পুনফা সন কযা
রয়রছ।

• শুরু রত এ ম সন্ত নভাট ৩১২৪৮ জনরক ারযফারযক ও াভারজকবারফ,৮১৭৭ জন প্ররক্ষরণয
ভাধ্যরভ,৬৯৪০ জন এ এ র উিীণ,৪৫৭১ জন রফফা, ৩৩২৮ াধাযণ রক্ষা,৩২৮৩ জন চাকরয,
১০২৩ জন এইচ এ র উিীরণয ভাধ্যরভ পুনফ সান কযা রয়রছ ।
•

রশু রযফারয রনফাীরদয ব্যয় রনফ সার ভারক জনপ্ররত ২৬০০ টাকা ফযাে প্রদান কযা য়।

•

ভাজরফা অরধদপতয কতৃক
স রযচাররত রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান রনফাররদয জাতীয় যীক্ষায় )এ+) প্রারিয
পরাপর ঃিঃ

যীক্ষা
র এ র
নজএর
এএর
এইচএর

২০১২
১৪
১
১
৫

২০১৩
৫৯
২৯
১৭
_

২০১৪
৩৪
১৬
২৬
৩

• উৎিঃপ্ররতষ্ঠানঅরধাখা,ভাজরফাঅরধদপতয।

রনফাীরদয াপল্যগাথাঁ

২০১৫
৪৭
২৫
২০
১

২ ০১৬
৫৫
২০
১৬
৪

২০১৭
২১
৩৬
৮
_

রশু রযফারযয নাভ ফতসভান অফস্থা
র )ফাররকা) ভয়ভনরং

ররক্ষকা )ইংরর), রফদ্যাভয়ী যকারয রফদ্যারয়

ভয়ভনরং।
র )ফারক) ফান্দযফান

ছাত্র,কক্সফাজায নভরডকযার কররজ।

র )ফারক) পরযদপুয

ছাত্র,কুরষ্টয়া নভরডকযার কররজ।

র,চাদপুয

অধ্যাক,চেগ্রাভ নভরডকযার কররজ।

র,রফগ

ছাত্র,নটক্সটাইর রফেরফদ্যাল্য,নতজগা,ঢাকা।

র,যাজাী

নভজয,ফাংরারদ ননাফারনী।

এছাড়াও ননারযফন ভেণাররয়য মৄগ্মরচফ রদ ররয রনফাী।ফাংরারদ পুরর ফারনীরত কনরেফর রদ ও
ফাংরারদ ননাফারনীরত কভসযত যরয়রছ ফহু র রনফাী।
এক নজরয যাঙ্গাভাটি াফ সতয নজরা
বনরগকস নৌন্দরযসয রীরাভূরভ যাঙ্গাভাটি াফ সতয নজরা ২২০- ২৭'' ও ২৩০- ৪৪'' উিয অক্ষাং এফং
৯১০- ৫৬'' ও ৯২০- ৩৩'' পূফ স দ্রারঘভাংরয ভরধ্য অফরস্থত। যাঙ্গাভাটিয উিরয বাযরতয রত্রপুযা, রভরজাযাভ,
দরক্ষরণ ফান্দযফান, পূরফ স রভরজাযাভ ও রিরভ চেগ্রাভ ও খাগড়াছরড়। এ নজরা আয়তরনয রদক নথরক নদরয
ফ সবৃৎ নজরা। নদরয এক ভাত্র রযক্সা রফীন য, হ্রদ রযরফরষ্টত ম সটন য এরাকা। এ নজরায় চাকভা,
ভাযভা, তিঙ্গযা, রত্রপুযা, মুযং, নফাভ, খুরভ, নখয়াং, চাক্, াংরখায়া, লুাই, সুরজাওতার, যাখাইন রফ সারয
ফাঙ্গারী ১৪টি জনরগারষ্ঠ ফফা করয।
যাঙ্গাভাটি, খাগড়াছরড় ও ফান্দযফান- এই রতন াফ সতয অিররক রনরয় াফ সতয চট্টগ্রাভ নজরা সৃরষ্টয
পূরফ সয নাভ রছর কাসা ভর। াফ সতয চট্টগ্রাভ নজরা নথরক১৯৮১ ারর ফান্দযফান এফং ১৯৮৩ ারর খাগড়াছরড়
পৃথক নজরা সৃরষ্ট কযা রর াফ সতয চট্টগ্রাভ নজরায মূর অং যাঙ্গাভাটি াফ সতয নজরা রারফ আত্মপ্রকা করয।
প্রথাগত যাজস্ব আদায় ব্যফস্থায় যাঙ্গাভাটি াফ সতয নজরায় যরয়রছ চাক্মা ারকসর চীপ। চাক্ভা যাজা ররন
রনয়ভতারেক চাক্ভা ারকসর চীপ।
বৃটি আভর নথরক াফ সতয অিরর রফদ্যভান রফরল প্রারনক কাঠারভায াাার রফগত
আওয়াভীরীগ যকারযয ভয় ভাননীয় প্রধানভেী নখ ারনায ননতৃরত্ব ১৯৯৭ারর াফ সতয চুরি স্বাক্ষরযয য
এই কাঠারভারত নতুন ভাত্রা নমাগ রয়রছ।াফ সতয চুরিয আওতায় াফ সতয চট্টগ্রাভ ভেণারয় নারভ একটি পৃথক
ভেণারয়, রতন াফ সতয নজরা রযলরদয কাম সাফরী ভন্বয় াধরনয জন্য যাঙ্গাভাটিরত াফ সতয চট্টগ্রাভ আিররক
রযলদ, বাযত প্রতযাগত যণাথী ও অবযন্তযীণ উদ্বাস্তু পুনফ সান এয জন্য ১টি টাস্ফরপা স এফং াফ সতয এরাকায়
ভূরভ রফরযাধ রনষ্পরিয ররক্ষয ভূরভ করভন গঠন কযা রয়রছ। এ ছাড়া াফ সতয চট্টগ্রাভ অিরর উন্নয়ন কাম সক্রভ
ফাস্তফায়রনয ররক্ষয াফ সতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন নফাড স, াফ সতয নজরা রযলদ এফং াট-ফাজায ব্যফস্থানায জন্য ফাজায
পান্ড নাভক প্ররতষ্ঠান গঠন কযা রয়রছ। যাঙ্গাভাটি াফ সতযরজরায় জাতীয় ংরদয নকফর ১টি আন যরয়রছ।
এরজরায় উজাতীয় ও অ-উজাতীয় অরধফাীগণ রফরবন্ন ধভীয় রফোর রফোী। উজাতীয়রদয
অরধকাং নফৌদ্ধ ধভসাফরম্বী এফং রকছু ংখ্যক রন্দু এফং খ্রীষ্টান ধভসাফরম্বী। অ-উজাতীয়রদয অরধকাং ইরাভ
ধভসাফরম্বী।

* নজরায নাভ

: যাঙ্গাভাটি াফ সতয নজরা ।

* নজরায পূরফ সয নাভ

: াফ সতয চট্টগ্রাভ । ) ফতসভারন বৃিয াফ সতয চট্টগ্রাভ )

* নজরা সৃরষ্টয পূফ স নাভ

: কাসা ভর । ) ১৭১৫-১৮৬০ )

* নজরা সৃরষ্ট

: ২০ জুন ১৮৬০ রখ্রোব্দ ।

* নজরায আয়তন

: ৬১১৬.১৩ ফগ স রকররারভটায ।

* অফস্থান

: ২২০- ২৭'' ও ২৩০- ৪৪'' উিয অক্ষাং এফং ৯১০- ৫৬'' ও ৯২০৩৩'' পূফ স দ্রারঘভাং ।

* ীভানা

: উিরয-বাযরতয রত্রপুযা যাজয, দরক্ষরণ-ফান্দযফান
াফ সতয নজরা,পূরফ স-বাযরতয রভরজাযাভ, রিরভ-খাগড়াছরড় ও
চট্টগ্রাভ নজরা ।

* উরজরায ংখ্যা

: ১০টি

* থানায ংখ্যা )পুরর নষ্টন) : ১২টি )কািাই উরজরায় ০২টি থানা যরয়রছ, কািাই ও চন্দ্ররঘানা
থানা এফং ফাঘাইছরড় উরজরায় দুইটি থানা,ফাঘাইছরড় ও ারজক)
)।
* নৌযবায ংখ্যা

: ০২টি

* ইউরনয়ন ংখ্যা

: ৫০টি

* ারকসর

: ০২টি )চাকভা ারকসর ও নফাভাং ারকসররয রকয়দং)

* নভৌজায ংখ্যা

: ১৫৯টি )তন্রধ্য ১৪টি নফাভাং ারকসর)

* নডম্যান

: ১৫৫ জন )এছাড়া চাকভা চীপ ৪টি নভৌজায নডম্যান)

* কাফ সাযী

: ৯৯৭ জন

* নজরায রফার্চ্স রগরযশৃঙ্গ

: থাং নাং )উর্চ্তা- ২৪০৯ পৄট ফা ৭৩৪.২৬ রভটায) ফযকর

উরজরায় অফরস্থত।
* নজরায নাষ্ট নকাড নম্বয

: ৪৫০০

* গ্রারভয ংখ্যা

: ১৩৪৭টি

* নজরায নরাকংখ্যা

নভাট ৬,২০,২১৪ জন

(২০১১ াররয জরয

: * পুরুল- ৩,২৫,৮২৩ জন

নভাতারফক)
* নররকয নাভ

* ভররা- ২,৯৪,৩৯১ জন
স
: কািাই নরক )৭২৫ ফগরকররারভটায)

গণপ্রজাতেী ফাংরারদর আয়তরন ফ সবৃ ও একভাত্র রযক্সারফীন নজরা যাঙ্গাভাটি।ফতসভান ভাননীয় প্রধানভেী
নখ ারনায রন্ানী ননতৃরত্ব ১৯৯৭ াররয ২ রডরম্বয াফ সতয ারন্তচুরি ম্পারদত ওয়ায য যকায নফা
প্রদারন যাঙ্গাভাটিরক অগ্রারধকায রদরয় আরছ।তাযই অং রররফ ভাজকল্যাণ ভেণাররয়য ভাজরফা
অরধদপতরযয প্ররতষ্ঠান াখায অন্ভুি যকারয রশু রযফায )ফাররকা) যাঙ্গাভাটিরত বরতসকৃত রনফাীরদয নফা
প্রদানকরযআরছ।রক্ষা,ক্রীড়া,প্ররক্ষণ,পুনফান,াংস্কৃরতক কভসকারে ভূরভকা নযরখ চরররছ এ র।চেগ্রাভ
রফবাগীয় াংস্কৃরতক প্ররতরমারগতায় চযারম্পয়ন এ র নজরা প্রান আরয়ারজত অনুষ্ঠারন াংস্কৃরতক
প্ররতরমারগতায় রনয়রভত অংগ্রণকাযী।
একনজরযযকারযরশুরযফায (ফাররকা) যাঙ্গাভাটি
জরভযরযভাণিঃ২একয
নকন্দ্রচালুওয়াযতারযখিঃ১৬জুন১৯৭২
ভঞ্জুযীকৃতআনিঃ১৭৫টি
এমাফতবরতসিঃ১০৫১জন
ফতসভানরনফাীংখ্যািঃ১৬৯জন (নভ,২০১৮)
কভসযতদিঃ১০জন
ফয়রয নশ্ররণরফন্যারয রবরিরত রনফাীরদয অফস্থারনয রচত্রিঃ
৬-৯ ফছয

১০-১৫ ফছয

১৫-১৮ ফছয

১৮ ফছরযয উরবস

ার

নভাট

৫২ )৩০%)

৮১ )৪৭%)

৪১ )২৪%)

১

২০১২

১৭৫

৪৭ )২৭%)

৬৮ (৩৯%)

৫৯(৩৪%)

১

২০১৩

১৭৫

৪৫ (২৬%)

৭৬ (৪৪%)

৪৮ (২৮%)

৬ (৪%)

২০১৪

১৭৫

১৯ (১৩%)

৯০ (৫৮%)

৪১ (২৭%)

৬ (৪%)

২০১৫

১৫৬

৪৫ (২৯%)

৮৮ (৫৭%)

২১ (১৪%)

২

(২%)

২০১৬

১৫৬

৬৮ (৪০%)

৮৫ (৫০%)

১৩ (৯%)

৪

(৩%)

২০১৭

১৭০

উরযয ছরক নম রফলয়টি প্রতীয়ভান য় তা র, ১০-১৫ ফছয ফয়ী রনফাীয ংখ্যা ফ সারধক এফং ১৮ পূণ স
ওয়ায পূরফ স তাযা নফরযবাগ অরববাফরকয কারছ নপযরতয ভাধ্যরভ পুনফ সারত য়।মায পরর প্রতযারত দক্ষ
ভানফম্পদ গরড় উঠরত ারযনা।রনফাী ংখ্যা নফরয বাগ ভরয় আনংখ্যায ভান যরয়রছ।

২০১২-২০১৭ এই ৬ ফছরয র )ফাররকা) যাঙ্গাভাটিরত ভঞ্জুযীকৃত দ ও রফদ্যভান জনফররয তুরনামূরক রচত্র
রনন্রূিঃ

ার ভঞ্জুযীকৃত দ রফদ্যভান জনফর
২০১২

২৪ টি

১৩ জন

২০১৩

২৪ টি

১৪ জন

২০১৪

২৪ টি

১৩ জন

২০১৫

২৪ টি

১৪ জন

২০১৬

২১ টি

১০ জন

২০১৭

২১ টি

১০ জন

তুরনামূরক রচরত্র নদখা মায়,২০১৬ ারর ৩ টি দ হ্রা ায়,মায ভরধ্য রছর ২ টি কারযগরয প্ররক্ষক ও ১ টি
খারাম্মায দ।জনফররয এ ংকট ১৭৫ আন রফরষ্ট এ রযফারয রনফাীরদয মাি মত্নারদ,প্ররক্ষণ,রক্ষা প্রদারন
রফরূ প্রবাফ নপরর।

২০১২-২০১৭ ার ম সন্ত নফাড স যীক্ষায পরাপর রফরিলণিঃ
যীক্ষায
নাভ

২০১২

২০১৩

২০১৪

২০১৫

২০১৬

২০১৭

P.S.C

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

J.S.C

৮৯%

১০০%

৯৩%

৯৩%

৮৭%

৮৪%

S.S.C

৭৭%

১০০%

৮৭%

৮২%

৮২%

৭৫%

H.S.C

_

৬৭%

১০০%

_

_

৬৭%

উি ছক অনুমায়ী,ভাধ্যরভক ও উর্চ্ভাধ্যরভক এয তূরনায় প্রাথরভরকয পরাপর বাররা।প্রাথরভক াখা রত ২০১৪
ও ২০১৫ ারর ১ জন করয ও ২০১৭ ারর ২ জন নভাট ৪ জন বৃরি ায়।
পুনফ সান ছকিঃ নভাটজন ৮৫৩যকাযীরশুরযফায (ফাররকা) যাঙ্গাভাটিপুনফ সান রচত্রিঃ

ফতভানঅফস্থািঃ
• নকারচং াইরকর রফদ্যভান,মায ভাধ্যরভ রক্ষকতা গুণ অজসন ম্ভফ।
• জীফন দক্ষতা অজসরন াযদী।
• াংস্কৃরতক প্ররতমরগতায় রফবাগীয় চযারম্পয়ন।
• রফরবন্ন গণভাধ্যরভ অনুষ্ঠান রযরফনা।
• ইংরযরজ,অংক রফলরয় অনাগ্র।

এ রযফারযযীভাফদ্ধতািঃ






রক্ষায ভারনয প্রতযারত অফস্থায অনুপ্সরথরত।
জনফর ংকট।
একটি রনরদষ্ট স্তরযয রক্ষা গ্ররণয য ভাত্র ১% উর্চ্ গ্রণ কযরত ারয।
পুন সফারনয য পররাআ গ্ররণয সুরনরদ সষ্ট পযরভট না থাকায় তা নযকড স কযা য়না।
রফদ্যারয়, অরববাফক ব্যতীত ভারজয াধাযণ ভানুলরদয ভারঝ নভরারভায অবারফ তারদয আচযণ অন্যফ
রশুরদয ভত স্বতিঃস্ফূতস নয় ।
 প্ররতষ্ঠারনয রযরচরত ও কাম সক্রভ ম্পরকস এরাকায় জানায রযরধ কভ।

সুারযিঃ
যকারয রফদ্যাররয় অধ্যয়রনয সুরমাগ সৃরষ্ট।
রক্ষায ভান উন্নয়রনয জন্য রফরবন্ন অরপাযরদয রনরয় রক্ষা প্যারনর গরড় নতারা
রফোরতয নকরন্দ্রয ভত ফই ড়ায ব্যফস্থা কযা।
ফারল সক ম্যাগারজন প্রকা।
কারযগরয রক্ষা গ্ররণয প্ররত নজাযদাযকযণ।
• রফবাগীয় াংস্কৃরতক প্ররতরমারগতায় চযারম্পয়নরদযজাতীয় ম সারয়য অনুষ্ঠারন অংগ্ররণয সুরমাগ দান।
• রশু নম নক্ষরত্র াযদী )রক্ষা,ক্রীড়া,াংস্কৃরতক) তা ৮ ফছয ফয়র রনধ সাযণ করয রফলয়রবরিক প্ররক্ষণ
দান।
• নীরতভারায় যকারয চাকুরয নক্ষরত্র ১০% নকাটা পূণ সকাম সকযরণ নজায উরদ্যাগ গ্রণ এফং নজরা
রযলদ,যাঙাভাটি কতৃক তা রজ ফাস্তফায়রনয উরদ্যগ গ্রণ।
• পুনফ সান যফতী পররাআরয সুরনরদ সষ্ট পযরভরটয প্ররয়াজনীয়তা।
• অফকাঠারভায উন্নয়ন।

• জ্বারানী ফাফদ ফযাে প্রদান।
• রনয়রভত নানা অনুষ্ঠারন নমাগদান করয রফধায় রনরদষ্ট মারনয ব্যফস্থাকযণ।
• রনফাী রনরভসত যাঙাভাটিয রনজস্ব নাাক-থারভ,ব্যাগ ও কুটিয ররেয দ্রব্য রফরক্রয ব্যফস্থাকযণ ও
রফরক্রত অথ স রনফাীয একাউরন্ট জভায ব্যফস্থাকযণ।
• রযফাযই নাক রশুয নল রনযাদ আশ্রয়স্থর—রনফাীয রযফাযরক আয এ এ ও বাতা কাম সক্ররভয
আওতায় এরন অথ সতনরতক বারফ স্বাফরম্বী করয নতারা মায়।রনফাীরদয নফরয বাগই রতৃীন,তাই তারদয
ভারয়রদয এয আওতায় আনা মায়।
• রনফাীরদয প্ররদয় ঘূণায়ভান তরফর নীরতভারা অনুমায়ী রনফাীয ২৫ ফছয ম সন্ত ৩০০০-১০,০০০ টাকা
ম সন্ত ঋরণয উরেখ থাকররও তা ফাস্তরফ অনুরস্থত।

উংাযিঃ
একটি রশু রযফারযয অধ সমৄরগয প্রারি নীরতভারা অনুমায়ী কতটা পূযণ রয়রছ ,এ দুরয়য ভারঝ ব্যফধান
কতখারন,তায একটি তুরনামূরক ম সরফক্ষণ তুরর ধযায় রছর এ অযাাইনরভরন্টয ঊরেশ্য।ীভাফদ্ধতা ও ভয়
উরমাগী রকছু সুারয রমূরক আরযা নফগফান ও যকারয কযারডট করররজয আদরর গরড় তুররত াায
কযরফ ফরর আা যারখ।

রযাঙ্গাভাটিযরনফাীরদযাপল্যগাথাঁঃিঃ
এরন্ট চাকভা

চটড়্গ্গ্রাভ রফেরফদ্যারয়

ভনীলা চাকভা

স্কয়ায রটার নারং ইন্পটিউট,ঢাকা

ভায়মুন আিায

ঢাকা আট স কররজ

ফানা চাকভা,ঝণা চাকভা,শুবতাযা চাকভা,রজরক চাকভা,উাইনু ভাযভা,ারভা আখতায,রাবা যারন
চাকভা,রছারচং ভাযভা ,করফতা চাকভা কররই যাঙ্গাভাটি রফেরফদ্যারয় করররজ অনা ও রডগ্রীরত অধ্যয়নযত।

অন্তযার নথরক উরিাযরণয গে
একটি নকোরডিঃ
রত ারয এ কারনী আগাভীয ফাংরারদরয একজন খ্যাতনাভা রচত্ররেীয জীফরনয গে।এ ও রত ারয এটি
রফেরফখ্যাত নকান রচত্ররেীয নফরড় উঠায গ্ল।রতৃীন ৩ কন্যায ভরধ্য ২ কন্যায স্থান য় র
যাঙ্গাভারতরত।আবৃরি,অরবনরয়য াাার বাররা ছরফ আঁরকরয় এ রনফাী ঢাকা আট স করররজ বরতস ররও

অবারফয তাড়নায় ড়াশুনা ফন্ধ য় য় অফস্থা।টিউরন,রকন্ডাযগারট সরনয খেকারীন ড্ররয়ং টিচারযয দারয়ত্ব ারন
কযরত রগরয় ুররতই ফররছর এ প্ররতবাধয নভরয়,র নম আট স করররজয ছারত্র।প্রািন এ রনফাী প্রায় নছাট নফারনয
ারথ নদখা কযরত আত রশু রপ্রফারয।নতুন উতত্ত্বাফধায়রকয রকছু ারত আঁকা দৃরশ্যয প্ররয়াজরনয সুফারদ তায
প্ররতবায ারথ রপ্রচয।তাযয রযদরন আা অরধদপতরযয উবতন কতৃরক্ষয দৃরষ্ট আক্রণ,ত,রতজগাঁ রশু
রযফারয বরতস ওয়া,ড়াশুনায ধাযাফারকতা যক্ষায াাার রফরবন্ন পুযস্কায অজসন ।এ থ চরা নাক
াপরল্যয।
ভায়মুন একটি াপরল্যয নাভ।একটি নতুন জীফরনয াতছারনরত ফ রনফাী এখন
ভায়মুন রত চায়।

