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রা ম ী বলেলন, খােলদার ারেল ি র আেবদন পেল ভাবেব সরকার 

জামাল র িতিনিধ    

কারাবি  িবএনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার ারেল ি  সে  রা ম ী আসা ামান খান বেলন, ‘ ারেল যিদ কাউেক 
ি  িদেত হয় তাহেল িনিদ  কারণ দিখেয় আেবদন করেত হয়। িক  ত র ারেল ি র াপাের কােনা আেবদন পায়িন 

সরকার। যিদ আেবদন পায় তাহেল িবষয়  িবেবচনা করেব সরকার।’ 

গতকাল শিনবার র ১টায় জামাল েরর দওয়ানগ  উপেজলার িচকাজানী ইউিনয়েনর খালাবািড় এলাকায় নবিনিমত 
বাহা রাবাদ ঘাট নৗ থানা ভবেনর উে াধন অ ান শেষ সাংবািদকেদর ে র জবােব িতিন এ কথা বেলন। 

দেশর ১৩ হাজার িলশ ন িত  িক না, উ  আদালেতর এমন ম  সে  রা ম ী বেলন, ‘এই দেশর কউই আইেনর ঊে  
নয়, সটা জনগণ বারবার মাণ পেয়েছ। আমরা এটাই দেখ আসিছ। দেশর সব িলশ তা আর অিনয়েমর সে  জিড়ত থােক না। 
িক  যারা জিড়ত হেয় িলশ বািহনীর ভাব িত ন  করেছ, তারাও আইেনর ঊে  নয়। তােদরও আইেনর আওতায় এেন িবচার করা 
হেব।’ 

নৗ থানা সে  ম ী বেলন, ‘শাি - লা ও িনরাপ া র ার জ  ধানম ী শখ হািসনার ন ে  দেশর জনগেণর জ  
েয়াজনীয় যা যা করা দরকার এেক এেক আমরা তার সব িক ই কের যাি । এরই অংশ িহেসেব আপনােদর এই এলাকার 

জানমােলর িনরাপ া এবং বাহা রাবাদ ঘাট নৗপেথর িনরাপ া িনি ত করেতই ভবনসহ এই নৗ থানা কের দওয়া হেলা।’ 

অ ােন অ াে র মে  উপি ত িছেলন জামাল র-১ আসেনর সংসদ সদ  মা. আ ল কালাম আজাদ, জামাল র-২ আসেনর 
সংসদ সদ  মা. ফির ল হক খান লাল, জামাল র-৫ আসেনর সংসদ সদ  েকৗশলী মা. মাজাফফর হােসন, িলেশর 
অিতির  মহাপিরদশক মা. খেল র রহমান, নৗ িলশ িবভােগর িডআইিজ শখ হ দ মা ফ হাসান, জলা শাসক আহেমদ 
কবীর, িলশ পার মা. দেলায়ার হােসন, জলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত হা দ বাকী িব াহ ও সাধারণ স াদক ফা ক 
আহাে দ চৗ রী, দওয়ানগ  উপেজলা পিরষদ চয়ার ান মা. আ ল কালাম আজাদ, দওয়ানগ  উপেজলা িনবাহী কমকতা 
(ইউএনও) মাহা দ গালাম মা ফা খ। 

পের িবেকেল রা ম ী আসা ামান খান দওয়ানগ  সরকাির উ  িব ালয় মােঠ জলা িলশ আেয়ািজত মাদক, জি বাদ ও 
স াসিবেরাধী সমােবেশ ধান অিতিথর ব  দন। 

 


