
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর জামাতা ও ধানম ী শখ হািসনার
ামী িবিশ  পরমাণিুব ানী ড. এম এ ওয়ােজদ িময়ার ১০ম মতুৃ বািষকী আজ।

২০০৯  সােলর  ৯  ম  িতিন  ইে কাল  কেরন।  িতিন  তাঁর  মধা,  মনন  ও
সজৃনশীলতা িদেয় জনগেণর কল ােণ আমতুৃ  কাজ কের গেছন। ওয়ােজদ িময়া
তারঁ  কেমর  জ  ভিব ত্  জে র  কােছ  অ ে রণার  উ স  িহেসেব  বেঁচ
থাকেবন। অসাধারণ মধার অিধকারী ওয়ােজদ িময়া শশব থেকই িশ া রাগী
িছেলন। িতিন িছেলন দেশ আণিবক গেবষণার পিথকৃত্। িতিন পরমাণু গেবষণায়
উে খেযাগ  অবদান রেখ গেছন। ওয়ােজদ িময়া বাংলােদশ আণিবক শি
কিমশেনর চয়ারম ানসহ িবিভ  পেদ দ তা ও সাফেল র সােথ দািয়  পালন
কেরন।

িদবসিট পালেন পীরগ  উপেজলা আওয়ামী লীগ, এম এ ওয়ােজদ ফাউে ডশন এবং আওয়ামী লীেগর
সহেযাগী সংগঠন িব ানীর কবের ফলু িদেয় া িল, ফােতহা পাঠ ও িজয়ারত, িৃতচারণ ও িমলাদ
মাহিফলসহ নানা  কমসিূচ  হণ কেরেছ।  সকােল  িবিভ  সংগঠেনর প  থেক লালদীিঘর ফেতহপুের
জয়সদেন  য়াত  িব ানীর  কবের  ফলু  িদেয়  া িলসহ  িদবেসর  কমসিূচ   করা  হেব।  সকােল
ফেতহপুেরর জয়সদন া েণ আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফল অ ি ত হেব। িবকােল উপেজলা সদের
দলীয় কাযালেয় আওয়ামী লীগ ও তার সহেযাগী সংগঠন এবং ১৪ দেলর উেদ ােগ িব ানীর িৃতচারেণ
আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। িবকাল ৫টায় রাজা রামেমাহন াব িমলনায়তেন আেলাচনা সভা
ও ইফতার পািটর আেয়াজন করা হেয়েছ। এছাড়া ড. এম ওয়ােজদ িময়া মেমািরয়াল ফাউে ডশন আজ
সকােল জাতীয় স ােব আেলাচনা ও দায়া অ ােনর আেয়াজন কেরেছ।

ওয়ােজদ িময়ার মতৃু বািষকী উপলে  রা পিত মা.  আব ল হািমদ এক বাণীেত বেলন,  িব ানমন
জািত গঠেন ড. এম এ ওয়ােজদ িময়ার আদশ নতুন জে র পােথয় হেয় থাকেব।
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