
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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ড. এম এ ওয়ােজদ িময়ার মত আেলািকত
মা ষ েয়াজন
—ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী

কাশ : ১৯ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী এমিপ বেলেছন, জ  থেক জে , ঘের ঘের ড.
এম  এ  ওয়ােজদ  িময়ার মত আেলািকত মা ষ  েয়াজন।  পীরগে র মািটেত জ  িনেয়  িবে  িত
ছিড়েয়েছন এমএ ওয়ােজদ িময়া। িনেজ আেলািকত হেয়েছন এবং আেলািকত কেরেছন দেশর মা ষেক।
গতকাল শিনবার পীরগে র সরকাির শা  আ রু রউফ কেলজ া েণ ড. এমএ ওয়ােজদ িময়ার দশম
মতৃু বািষকী  উপলে  বাংলােদশ  আওয়ামী  লীগ  পীরগ  উপেজলা  শাখা  আেয়ািজত আেলাচনা  সভা,
ইফতার ও দায়া মাহিফেল ধান অিতিথর ব েব  িতিন এসব কথা বেলন। ি কার বেলন, ধানম ী
শখ হািসনার বিল  নতৃে  বাংলােদশ এিগেয় যাে । সই ধারাবািহকতায় পীরগে ও উ য়েনর ফল
পৗঁেছ যাে । ইফতাের দশ, জািত ও মসুিলম উ াহর শাি  কামনা কের মানাজাত করা হয়। এর আেগ

ি কার  লালদীিঘর ফেতহপুের য়াত  পরমাণু  িব ানীর কবর িজয়ারত  কেরন।  পের  িতিন  উপেজলা
পিরষদ  অিডেটািরয়াম  হল েম  ু  ন-ৃ গাি ,  বকার যবুক-যবু  মিহলােদর িতনমাস  ময়ািদ  াইিভং

িশ েণর উে াধন কেরন।

উপেজলা  আওয়ামী  লীেগর  ভার া  সভাপিত  অ াডেভােকট  আিজজরু  রহমান  রা ার  সভাপিতে
আেলাচনা সভায় ব ব  রােখন রংপুর জলা আওয়ামী লীেগর ভার া  সভাপিত মমতাজ উি ন আহেমদ,
িসিনয়র সহসভাপিত ছায়াদত হােসন ব ল, সাং িৃতক িবষয়ক স াদক শািহ ল ইসলাম িপ ট,ু পীরগ
উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান র মাহা দ ম ল, উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ও
পৗর ময়র তািজমলু ইসলাম শামীম মখু।
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