
নবিনযুk  েনৗবািহনী  pধান  ভাiস  eডিমরাল  আবু
েমাজাফ্ফর মিহuিdন েমাহাmদ আoর েজব েচৗধুরীেক
রিববার pধানমntীর কাযর্ালেয় pধানমntী েশখ হািসনার
uপিsিতেত েসনাবািহনী pধান েজনােরল আিজজ আহেমদ
o িবমান বািহনী pধান eয়ার িচফ মাশর্াল মািস jামান
েসরিনয়াবাত যর্াংক পিরেয় েদন —আieসিপআর
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নবিনযুk  েনৗবািহনী
pধান  ভাiস-eডিমরাল
আবু  েমাজাফ্ফর
মিহuিdন  েমাহাmদ
আoর েজব  েচৗধুরী
গতকাল  রিববার
ধানমিn  32  নmের
জািতর  িপতা  ব বnু
েশখ মিুজবরু রহমােনর
pিতকৃিত  eবং  িশখা
aিনবর্ােণ  পু sবক
aপর্েণর  মাধয্েম  dা
িনেবদন কেরন। eছাড়া
নবিনযুk  েনৗবািহনী
pধান  জািতর  িপতা
ব বnু  েশখ  মিুজবরু
রহমােনর  pিতকৃিতেত
dা  িনেবদেনর  পর

বাংলােদশ  েনৗবািহনী
পিরবার কলয্াণ সংেঘর
(িবeনeফডিbue)
েpিসেডn  েবগম
আফেরাজা  আoর েজব

জািতর িপতা ব বnু েশখ মিুজবরু রহমােনর pিতকৃিতেত পু sবক aপর্েণর মাধয্েম dা
িনেবদন কেরন। আnঃবািহনী জনসংেযাগ পিরদpেরর (আieসিপআর) eক সংবাদ িবjিpেত
eকথা জানােনা হেয়েছ। eর আেগ সকােল pধানমntীর কাযর্ালেয় pধানমntী েশখ হািসনার
uপিsিতেত েসনাবািহনী pধান েজনােরল আিজজ আহেমদ o িবমানবািহনী pধান eয়ার চীফ
মাশর্াল  মািস jামান  েসরিনয়াবাত  েনৗবািহনী  pধান  িরয়ার  eডিমরাল  e  eম  eম  eম
আoর েজব েচৗধুরীেক ভাiস-eডিমরাল যর্াংক পিরেয় েদন। e সময় pধানমntীর িনরাপtা
িবষয়ক uপেদ া েমজর েজনােরল (aবঃ) তািরক আহেমদ িসিdক uপিsত িছেলন।

জািতর  িপতার pিতকৃিতেত  পু sবক  aপর্ণ  েশেষ  েনৗ  pধান  ঢাকা  েসনািনবাসs িশখা
aিনবর্ােণ পু sবক aপণর্ কেরন eবং পিরদশর্ন বiেত sাkর কেরন। eরপর েনৗpধান েনৗ
সদের eেস েপৗঁছােল eকিট সুসিjত দল তােক গাডর্  aব aনার pদান কের। িতিন গাডর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

পিরদশর্ন o সালাম gহণ কেরন। e সময় েনৗ সদর দpেরর িpিnপাল sাফ aিফসারগণ,
সকল  পিরদpেরর  পিরচালকগণ  eবং  ঊ র্তন  সামিরক-েবসামিরক  কমর্কতর্ াবnৃ  uপিsত
িছেলন।
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