
Notes on 12
th

 KAP and PLHIV Constituency Meeting 

11
th

 April 2019 

BARACA – Children DIC Cum Night Shelter 

7 no Haybot Nogor, Babubajar, Dhaka – 1100। 

 

১২ তম KAP and PLHIV Constituency Meeting ১১ই এপ্রিল ২০১৯ বারাকা প্রিলড্রেন প্রি আই প্রি কাম নাইট 

শেল্টার, বাবুবাজার, ঢাকা অনুপ্রিত হয়। এই িভা পপ্ররিালনা কড্ররন NPUD এর শিপ্রিড্রিন্ট প্রম িাড্রহদ ইবড্রন 

ওবাড্রয়দ শ াটন এবং  শিক্স ওয়াককার ও শনটওয়াকক এর mvavib m¤úv`K Av‡jqv AvKZvi wjwj| we wm wm Gg  

এর পড্রে সপপ্র ত প্র ড্রলন প্রম মড্রনাজ,  প্রম হারুন ও KAP and PLHIV Constituency  শেড্রক শমাট ৪০ জন 

সপপ্র ত প্র ড্রলন| 

প্রমটং শুরু হয় শবলা ১১ টায়।  প্রমটং এর শুরু শত আড্রের প্রমটং প্রমপ্রনUm প‡o শুনা‡bv হয়। প্রমপ্রনটি ট পড্রর শুনান 

NPUD এর একজন িদস্যা প্রম িাড্রজদুল কপ্ররম।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



we Í̄vwiZ Av‡jvPbv : 

এর আড্রের প্রমপ্রনটি গুড্রলা ইংড্ররপ্রজড্রত প্র ল বড্রল অড্রনড্রক আপ্রভড্র াে জানায় এবং িব কিম্মপ্রত ক্রড্রম এইবার wgwUs 

wgwbUm বাংলায় করা হয়। 

 

 

we wm wm Gg এর পড্রে প্রম মড্রনাজ প্রবপ্রভন্ন পদড্রেপ ও কা কক্রম িবার িামড্রন তুড্রল ধড্ররন। এই প্রমটং এ ও প্রবপ্রভন্ন 
িং া শেড্রক িকড্রলর অংkগ্রহড্রনর সপর শজার শদয়া হয়। 

 

 

 

শুরুড্রতই প্রহজরা বড্রল িড্রবাধন করায় এ wel‡q A‡b‡KB AvcwË K‡ib। পড্রর প্রম শ াটন ও প্রমি প্রলপ্রল তাড্রদর শক 

প্রবষয়ট বুপ্রিড্রয় বড্রলন | 



 

 

শিক্স ওয়াককার ও শনটওয়াকক এর mfv‡bÎx চুমপ্রক ‡eMg শিক্স ওয়াককার ও শনটওয়াকক এর প্রবপ্রভন্ন িং ার আপ্রে কক 

িহায়তা প্রবষড্রয় তুড্রল ধড্ররন, এর সত্তড্রর প্রম শ াটন জানান এই প্রবষড্রয় অড্রনক বার কো বলা হড্রয়ড্র  প্রকন্তু িহায়তা 

পাওয়া  ায় প্রন। 

 

 

এ ারাও ICAAP এর ২০১৯ শিড্রেবর এ অড্রেপ্রলয়া শত অনুপ্রিত হড্রব এর জন্য ফম ক প্রফলাপ ও স্কলারপ্রেপ 

আড্রবদনপত্র জমা িপ্রক্রয়া শুরু হড্রয়ড্র  , প্রকভাড্রব আড্রবদন করা  াড্রব, কোয় আড্রবদন করড্রত হড্রব শি িব প্রবষয় 

বুপ্রিড্রয় বড্রলন প্রম মড্রনাজ। 

 

িবড্রেড্রষ িকল শক ধন্যবাদ জাপ্রনড্রয় িভার িমাপ্রি শ াষণা কড্ররন প্রম িাড্রহদ ইবড্রন ওবাড্রয়দ শ াটন।       


