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িচফ ইপ িলটন ও এমিপ িন ন চৗ রীর অিলি ক িভেলেজর ান পিরদশন 

িশবচর (মাদারী র):শিনবার িশবচর ও সদর েরর মাঝামািঝ ােন অিলি ক িভেলেজর জ  জায়গা পিরদশন কেরন জাতীয় 
সংসেদর িচফ ইপ র-ই-আলম চৗ রী িলটন এমিপ ও ফিরদ র-৪ (ভা া-সদর র-চরভ াসন) আসেনর সংসদ সদ  মিজ র 
রহমান চৗ রী িন নসহ সনা বািহনীর ঊ তন কমকতাগণ —ইে ফাক 

িশবচর (মাদারী র) সংবাদদাতা 

গতকাল শিনবার ের িশবচর ও সদর েরর মাঝামািঝ ােন অিলি ক িভেলেজর জ  জায়গা পিরদশন কেরন জাতীয় সংসেদর 
িচফ ইপ ও আওয়ামী লীগ সংসদীয় দেলর সাধারণ স াদক র-ই-আলম চৗ রী িলটন এমিপ। এ সময় তার সে  আরও উপি ত 
িছেলন ফিরদ র-৪ (ভা া-সদর র-চরভ াসন) আসেনর সংসদ সদ  মিজ র রহমান চৗ রী িন ন, মাদারী র জলা আওয়ামী 
লীেগর িসিনয়র সহ-সভাপিত ও িবিশ  বসায়ী িনর চৗ রী, সনাবািহনীর ঊ তন কমকতা , মাদারী েরর িলশ পার ত 

মার হালদার, অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সজল র, উপেজলা িনবাহী অিফসার মা. আসা ামান, িশবচর-সদর র-ভা া- 
চরভ াসন উপেজলার সরকাির কমকতা , িবিভ  উপেজলার চয়ার ান সহ ানীয় আওয়ামী লীেগর ন  ও গ মা  

ি বগ। পের িশবচেরর দ পাড়ায় মর ম ইিলয়াছ আহেমদ চৗ রী দাদা ভাইেয়র কবর ান িজয়ারত কেরন অিতিথ । এরপর 
সদর র উপেজলা চয়ার ান কাজী শির ল রহমান, ভা া উপেজলা চয়ার ান এসএম হািব র রহমান, চরভ াসন উপেজলা 
চয়ার ান িভিপ মাশা জাতীয় সংসেদর িচফ ইপ র-ই-আলম চৗ রী িলটন এমিপেক েলর তাড়া িদেয় েভ া জানান। এর 

আেগ সকাল ১১টায় িচফ ইপ িলটন ও এমিপ িন ন চৗ রীসহ ঊ তন কমকতারা  এসএ-৩ সনা বািহনী ক াে র অিলি ক 
িভেলেজর জ  জায়গা পিরদশেনর াপাের মতিবিনময় কেরন। অিলি ক িভেলেজ থাকেব ায় ৪টা খলার মাঠ ও ৬টা ফাইভ 

ার হােটল। পের র ১টায় নবিনবািচত িশবচর উপেজলা চয়ার ান সাম ি ন খােনর এক অ ােন যাগদান কেরন। র 
৩টায় িচফ ইপ র-ই-আলম চৗ রী িলটন এমিপ িশবচর স ােবর উে াধনী অ ােন যাগ দন। িবকাল ৪টা ৩০ িমিনেট চৗ রী 
িফেরাজা বগম িশ কলা একােডিম মে  িশবচর িথেয়টার ক ক আেয়ািজত ৩য় না  মলার ভ উে াধনী অ ােন যাগদান 
কেরন।  

 


