
 

ইরামভক পাউন্ডেন 

[প্রমতষ্ঠাতা: জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান] 

আগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭  

ৼশপ্র মফজ্ঞমিৼ 

২০২০ ান্ডর যকাযী ব্যফস্থানায ১৭ াজায জমাত্রীয শকাটা পূযন্ডণ 

ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয কভ মকতমান্ডদয প্রমত ধভ মপ্রমতভন্ত্রীয মনন্ডদ ম  

 

ঢাকা, বুধফায, ২৬ শপব্রুয়াময ২০২০ৼ 

ধভ ম প্রমতভন্ত্রী এডন্ডবান্ডকট শখ শভাোঃ আব্দুল্লা ফন্ডরন্ডেন, অতীন্ডতয শম শকান ভন্ডয়য তুরনায় ২০২০ 

ান্ডর উন্নত জ্ব ব্যফস্থানা উায মদন্ডত চাই। এ ফেয যকাযী ব্যফস্থানায় ১৭ াজায াজী শনয়া ন্ডফ। 

এন্ডেন্ডত্র ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভাঠ ম মান্ডয়য কভ মকতমান্ডদয  াজী াংগ্রন্ড ন্ডফ মাচ্চ আন্তমযকতা ও মনষ্ঠায ান্ডথ 

দাময়ত্ব ারন কযায মনন্ডদ ম প্রদান কন্ডযন ধভ মপ্রমতভন্ত্রী।  

মতমন আজ (২৬ শপব্রুয়াময) বুধফায মফকান্ডর ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয আগাযগাঁওস্থ বাকন্ডে অনুমষ্ঠত 

প্রধান কাম মারন্ডয়য মযচারক ও প্রকল্প মযচারক এফাং মফবাগীয় ও শজরা ম মান্ডয়য মযচারক ও উ-

মযচারকগন্ডণয ভন্বয় বায় প্রধান অমতমথয ফক্তন্ডব্য এ মনন্ডদ ম প্রদান কন্ডযন।  

প্রমতভন্ত্রী ফন্ডরন, জমাত্রী াংগ্রন্ডয শেন্ডত্র শম শকান ধযন্ডনয শুব উন্ডযাগন্ডক স্বাগত জানান্ডনা ন্ডফ। 

ন্ডফ মাচ্চ বার কান্ডজয জন্য পুযস্কৃত কযা ন্ডফ। ভমজন্ডদয ইভাভ ান্ডফন্ডদয ভাধ্যন্ডভ যকাযী জ ব্যফস্থানায 

সুন্ডমাগ সুমফধা ম্পন্ডকম জনগণন্ডক জানান্ডত ন্ডফ। 

ধভ মপ্রমতভন্ত্রী আন্ডযা ফন্ডরন, জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু প্রমতমষ্ঠত ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয অগ্রমাত্রা আযও 

শফগফান কযন্ডত ন্ডফ। এন্ডেন্ডত্র শকান ধযন্ডনয অফন্ডরা য কযা ন্ডফ না। মুমজফফল ম উরন্ডে গৃীত কর 

কভ মসূমচ গুরুত্ব কান্ডয ারন কযন্ডত ন্ডফ। 

মফন্ডল অমতমথয ফক্তন্ডব্য ধভ মমচফ শভাোঃ নূরুর ইরাভ ফন্ডরন, এ ফেয ৩টি জ প্যান্ডকজ শঘালণা কযা 

ন্ডয়ন্ডে। ভাত্র ৩ রে ১৫ াজায টাকা ব্যন্ডয় যকাযী ব্যফস্থানায় সুন্দযবান্ডফ জ ম্পন্ন কযা মান্ডফ। জ 

ব্যফস্থানায় ভধ্যস্বত্বন্ডবাগীন্ডদয মফলন্ডয় জনগণন্ডক ন্ডচতন কযন্ডত ন্ডফ। 

ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভামযচারক আমন ভামুন্ডদয বামতন্ডত্ব অনুমষ্ঠত বায় বায় 

অন্যান্ডন্যয ভন্ডধ্য ধভ ম মফলয়ক ভন্ত্রণারন্ডয়য অমতমযক্ত মচফ (জ) এমফএভ আমভন উল্লা নূযী, অমতমযক্ত মচফ 

(াংস্থা) মু: আ: ামভদ জভাদ্দায, ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভমজদ ও ভান্ডকমট মফবান্ডগয মযচারক মুাম্মদ 

ভীউমদ্দন ভজুভদায প্রমুখ ফক্তৃতা কন্ডযন। 

বায় ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয প্রধান কাম মারয়, মফবাগীয় ও শজরা কাম মারন্ডয়য মযচারক, উ-

মযচারক ম মান্ডয়য তামধক কভ মকতমা অাং শনন। 

 

 

 

 

  

(মুাম্মদ মনজাভ উমদ্দন) 

কাযীমযচারক (জনাংন্ডমাগ) 
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