প্রেস বিজ্ঞবি
দুর্য োগ ও জরুরী েস্তুবিমুলক চূ ড়োন্ত ১২ টি উদ্ভোিনী ধোরনোর প্র োষণো
২৪শ এপ্রির, ২০১৮।
শে ইননোনবন রযোফ, ঢোকো।
আজ ২৪শ এপ্রির ২০১৮ তোপ্রযনে শফরো ১২টোয়, ঢোকো ক্লোনফয দ্মো র িোঙ্গনন দুনমযোগ ও জরুযী িস্তুপ্রতভুরক
উদ্ভোফনী রযোফ ফোাংরোনদনয চূ ড়োন্ত ১২টি উদ্ভোফনী ধোযনোয  উদ্ভোফনকয নোভ িকো কনযনে। গত ১৭ই
অনটোফয ২০১৭ ইাং তোপ্রযে শথনক শে উদ্ভোফনী রযোফ এয আনুষ্ঠোপ্রনক মোত্রো শুরু য়। এই রযোফ স্বোস্থ্য,
প্রনপ্রভযত প্রযনফ, শমোগোনমোগ ফযফস্থ্ো ও োভোপ্রজক উনদযোগ েোনত উদ্ভোফনী ধোযনোয শেোোঁনজ "প্রনযোদ ভোনজয
জনয উদ্ভোফন" প্রনযোনোনভ একটি কযোনেইন শুরু কনয প্রফগত ২৫শ প্রেনম্বয ২০১৭ শথনক ৩১শ জোনুয়োযী
২০১৮ মযন্ত। এয য প্রফপ্রবন্ন িপ্রিয়োয ভোধযনভ প্রনধযোযন কযো য় ফোেোইকৃত শযো ১২ উদ্ভোফনী ধোযনো।
শে উদ্ভোফনী রযোফ ফোাংরোনদ, চূ ড়োন্ত ফোেোইকৃত ১২ জন উদ্ভোফকনক তোনদয িকল্প ফোস্তফোয়নন গনফলণো ও
অনযোনয কোনজয জনয োপ্রফযক আপ্রথযক, কোপ্রযগপ্রয  অনযোনয ুনমোগুপ্রফধো িদোন কযনফ ফনর জোনোন,
উদ্ভোফনী রযোফ ফযফস্থ্োক, েঃ পু য়োদুর ইরোভ।
উক্ত অনুষ্ঠোনন স্টোটয শনটওয়োকয এয বোা্ফয়যো শ্রীপ্রনফোন, ঢোকো কপ্রভউপ্রনটি োোতোর ট্রোস্ট এয শচয়োযভযোন
িনপয কোজী কোভরুজ্জোভোন এফাং িকল্প ও গনফলনো প্রফবোনগয প্রযচোরক শগোরোভ শভোস্তপো, শে উদ্ভোফনী
রযোফ ফোাংরোনদ এয কর দয এফাং ইনরক্ট্রপ্রনক ও প্রিন্ট প্রভপ্রেয়োয কভীফৃন্দ উপ্রস্থ্ত প্রেনরন।

ঢোকো কপ্রভউপ্রনটি োোতোর, প্রে শটকপ্রনকযোর োপ্রবয, বোযত; শন্টোয পয প্রযোচয অন দো
এপ্রনেনভোনরোপ্রজ, শফরপ্রজয়োভ; ইউপ্রনবোপ্রযটি অপ প্রনউ োউথ ওনয়র, অনেপ্ররয়ো; এফাং এপ্রয়োন
প্রেজোস্টোয প্রযেোকন এন্ড শযন্স শনটওয়োকয , এই ৫ নোনমোগী িপ্রতষ্ঠোননয প্রিপ্ররত উনদযোনগ
গঠিত শে উদ্ভোফনী রযোফ ফোাংরোনদ। এটি ইউনক এইে এয অথযোয়নন এফাং স্টোটয শনটওয়োকয ও
প্র.প্রে.এ.প্র. শনটওয়োনকয য  ফযফস্থ্োনোয় প্রযচোপ্ররত শলোফোর রযোফ এয একটি অাং।

†cÖm weÁwß
`y‡h©vM I Riæix cÖ¯‘wZgyjK P‚ovšÍ 12 wU D™¢vebx avibvi †NvlYv

24‡k GwcÖj, 2018|
†Wc B‡bv‡fkb j¨ve, XvKv|

AvR 24‡k GwcÖj 2018 Zvwi‡L †ejv 12Uvq, XvKv K¬v‡ei cÙv nj cÖv½‡b `y‡h©vM I Riæix cÖ¯‘wZgyjK D™¢vebx
j¨ve evsjv‡`‡ki P‚ovšÍ 12wU D™¢vebx avibvi mn D™¢ve‡Ki bvg cÖKvk K‡i‡Q| MZ 17B A‡±vei 2017 Bs
ZvwiL †_‡K †Wc D™¢vebx j¨ve Gi AvbyôvwbK hvÎv ïiæ nq| GB j¨ve ¯^v¯’¨, wbwg©Z cwi‡ek, †hvMv‡hvM e¨e¯’v I
mvgvwRK D‡`¨vM Lv‡Z D™¢vebx avibvi †Lvu‡R "wbivc` mgv‡Ri Rb¨ D™¢veb" wk‡ivbv‡g GKwU K¨v‡¤cBb ïiæ K‡i
weMZ 25‡k wW‡m¤^i 2017 †_‡K 31‡k Rvbyqvix 2018 ch©šÍ| Gi ci wewfbœ cÖwµqvi gva¨‡g wba©vib Kiv nq
evQvBK…Z †miv 12 D™¢vebx avibv|
†Wc D™¢vebx j¨ve evsjv‡`k, P‚ovšÍ evQvBK…Z 12 Rb D™¢veK‡K Zv‡`i cÖKí ev¯Íevq‡b M‡elYv I Ab¨vb¨ Kv‡Ri
Rb¨ mvwe©K Avw_©K, KvwiMwi mn Ab¨vb¨ my‡hvMmyweav cÖ`vb Ki‡e e‡j Rvbvb, D™¢vebx j¨ve e¨e¯’vcK, Wt dzqv`yj
Bmjvg|
D³ Abyôv‡b ÷vU© †bUIqvK© Gi fve&q¨v kªxwbevmb, XvKv KwgDwbwU nvmcvZvj Uªv÷ Gi †Pqvig¨vb cÖ‡dmi KvRx
Kvgiæ¾vgvb; cÖ‡dmi gvngy`yi ingvb, mgš^qK Ges cÖKí I M‡elbv wefv‡Mi cwiPvjK †Mvjvg †gv¯Ídv, †Wc
D™¢vebx j¨ve evsjv‡`k Gi mKj m`m¨ Ges B‡j±ªwbK I wcÖ›U wgwWqvi Kg©xe„›` Dcw¯’Z wQ‡jb|
XvKv KwgDwbwU nvmcvZvj, wmWm †UKwbK¨vj mvwf©m, fviZ; †m›Uvi di wimvP© Ab `v Gwc‡W‡gv‡jvwR, †ejwRqvg;
BDwbfvwm©wU Ad wbD mvD_ I‡qjm, A‡÷ªwjqv; Ges Gwkqvb wWRv÷vi wiWvKkb GÛ †imcÝ †bUIqvK©, GB 5
m‡nv‡hvMx cÖwZôv‡bi mw¤§wjZ D‡`¨v‡M MwVZ †Wc D™¢vebx j¨ve evsjv‡`k| GwU BD‡K GBW Gi A_©vq‡b Ges
÷vU© †bUIqvK© I wm.wW.G.wm. †bUIqv‡K©i mn e¨e¯’vcbvq cwiPvwjZ ‡Møvevj j¨ve Gi GKwU Ask|

