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ফোণী 
 
শ্বফক্িয অন্যোন্য দদক্য ন্যোয় ফোাংরোক্দক্ও ‘শ্বফি শ্বশু শ্বদফ ও শ্বশু অশ্বধকোয প্তো ২০১৭’ উদমোক্নয 

উক্যোগক্ক আশ্বভ স্বোগত জোনোই। এ উরক্ে ফোাংরোক্দ শ্বফক্িয কর শ্বশুয প্রশ্বত যইক্রো আভোয 

আন্তশ্বযক অশ্ববনন্দন ও শুক্বচ্ছো। 

 

শ্বশুযোই জোশ্বতয বশ্বফষ্যৎ। তোক্দয োক্তই ন্যোস্ত ক্ফ আগোভী শ্বদক্নয দনতৃত্ব। তোযোই বশ্বফষ্যক্ত ভোজ, দদ 

ও  শ্বফি শ্বযচোরনোয় দনতৃত্ব দদক্ফ। বযতো ও াংস্কৃশ্বতক্ক এশ্বগক্য় শ্বনক্য় মোক্ফ অনন্য উচ্চতোয়। এ জন্য 

তোক্দয দমোগ্য কক্য গক্  ুলরক্ত ক্ফ। শ্বশুযো দনে-ভভতো, জ্ঞোন-শ্বফজ্ঞোন ও প্রগশ্বতীর শ্বচন্তো-দচতনোয় মৃদ্ধ 

ক্য় গক্  উঠক্র আগোভী শ্বদক্নয শ্বফক্ি ইশ্বতফোচক প্রবোফ  ক্ফ। শ্বফি ক্য় উঠক্ফ সুন্দয ও োশ্বন্তভয়। শ্বফি 

শ্বশু শ্বদফ ২০১৭ এয প্রশ্বতোয “শ্বশু দক্র অশ্বধকোয, খুরক্ফ নুলন শ্বফিদ্বোয” অতযন্ত তোৎম যপূণ য ও 

ভক্য়োক্মোগী ফক্র আশ্বভ ভক্ন কশ্বয। 
 

শ্বশুক্দয োযীশ্বযক, ভোনশ্বক ও োাংস্কৃশ্বতক শ্বফকোক্ পুশ্বি, শ্বেো, স্বোস্থ্য, শ্বনযোত্তো ও শ্বফক্নোদক্নয শ্বফকল্প 

দনই। এগুক্রো শ্বশুয অশ্বধকোয। শ্বফক্িয কর শ্বশুয অশ্বধকোয াংযেক্ণয শ্বফলয়টি উরশ্বি কক্য জোশ্বতাংঘ 

শ্বশু অশ্বধকোয নদ গৃীত ক্য়ক্ে। ফোাংরোক্দ এ নক্দ অনুস্বোেযকোযী একটি দদ। ফোাংরোক্দ যকোয 

জোশ্বতাংঘ নদ অনুমোয়ী শ্বশু অশ্বধকোয াংযেণ, শ্বশুয জীফন ও জীশ্বফকো উন্নয়ক্ন প্রশ্বেণ প্রদোন, প্রোক-

প্রোথশ্বভক শ্বেো কভ যসূশ্বচ শ্বযচোরনো শ্বশু শ্বনম যোতন ফন্ধ, শ্বফক্ল কক্য কন্যোশ্বশুক্দয বফলম্য শ্বফক্রো 

োধক্ন শ্বফশ্ববন্ন প্রকল্প ও কভ যসূশ্বচ ফোস্তফোয়ন কযক্ে। এয োোোশ্ব প্রণয়ন কযো ক্য়ক্ে ‘জোতীয় শ্বশুশ্রভ 

শ্বনযন নীশ্বত-২০১০’ ও ‘জোতীয় শ্বশু নীশ্বত-২০১১’। এফ কভ যসূশ্বচ ও নীশ্বতভোরো শ্বশুয োযীশ্বযক ও 

বুশ্বদ্ধবৃশ্বত্তক শ্বফকোক্ গুরুত্বপূণ য ভূশ্বভকো োরন কযক্ে ।  

 

আভোক্দয স্বপ্ন শ্বশুয ফোক্মোগ্য শ্বফি শ্বফশ্বনভ যোণ। শ্বশুক্দয শ্বযপূণ য শ্বফকোক্য রক্েয দভৌশ্বরক অশ্বধকোয 

প্রদোক্নয োোোশ্ব তোক্দয ভক্ে দদক্প্রভ ও ভোনশ্বফক গুণোফশ্বরয উক্ন্ল ঘটোক্ত ক্ফ। আশ্বভ আো কশ্বয 

শ্বশু অশ্বধকোয প্তো ও শ্বফি শ্বশু শ্বদফ ২০১৭ উদমোক্ন গৃীত কভ যসূশ্বচ শ্বশুক্দয শ্বযপূণ য শ্বফকোক্ 

গুরুত্বপূণ য ভূশ্বভকো যোখক্ফ। এ শ্বফলক্য় যকোক্যয োোোশ্ব ভোক্জয কর স্তক্যয ভোনুলক্ক এশ্বগক্য় আক্ত 

ক্ফ। ফোাংরোক্দ শ্বফক্িয কর শ্বশু দনে-ভভতো ও শ্বনযোক্দ দফক্  উঠুক-শ্বফি শ্বশু শ্বদফক্ এ আভোয 

একোন্ত প্রতযোো। 

  

আশ্বভ ‘শ্বফি শ্বশু শ্বদফ ও শ্বশু অশ্বধকোয প্তো ২০১৭’-এয োপল্য কোভনো কশ্বয। 

 

দখোদো োক্পজ, ফোাংরোক্দ শ্বচযজীফী দোক।   

                                                                         

                                                                     দভোোঃ আফদুর োশ্বভদ 


