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মাতৃগেভ  িলিব  মা রার িশ  রাইয়ার িতব ী  হেয়  ওঠার  খবের সরকার তার িচিক সার ভার
নওয়ার কথা জািনেয়েছ।  গতকাল ম লবার স ায় মা রা শহরতলীর দায়াপােড় রাইয়ার বািড় িগেয়
জলা শাসক আলী অকবর একথা জানান। জলা শাসেনর প  থেক এ সময় কক কেট রাইয়ার

জ িদনও পালন করা হয়।

২০১৫ সােলর ২৩  জুলাই  স ায়  দায়াপাড়  এলাকায়  আওয়ামী  লীেগর ই  পে র সংঘেষর মেধ
িলিব  হন সােড় সাত মােসর অ ঃস া গৃহবধ ূনাজমা বগম। এ সময় তাঁর গেভ থাকা িশ িটও িলিব

হয়। ঐ রােত মা রা সদর হাসপাতােল অে াপচাের রাইয়ার জ  হয়। রাইয়ার ডান চাখ স ণূ ন
হেয় গেছ। বাম চাখও ন  হওয়ার পেথ। পা িটও ধীের ধীের অেকেজা হেয় যাে ।

জলা শাসক ও তার দ েরর ঊ তন কতকতারা কক, নতুন পাশাক, খলনা ও িবিভ  খাবার িনেয়
রাইয়ার  জ িদন  পালন  কেরন।  এ  সময়  জলা  শাসেনর  প  থেক  ধানম ীর  কাযালেয়র

সহেযািগতায় ঢাকায় িনেয় রাইয়ার িচিক সাসহ সকল সহেযািগতা দােনর আ াস দন জলা শাসক
আলী অকবর। িতিন   বেলন,  ‘চার বছর পূণ হওয়া রাইয়া িচিক সার অভােব িতব ী হেয় যাে ।
ম লবার িবিভ  িমিডয়ায় সংবাদ কািশত হয়, যা মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র নজের আেস।’

এ সংবােদর সূ  ধেরই ধানম ীর কাযালয় থেক ফােন রাইয়ােক ঢাকায় এেন যথাযথ িচিক সা ও
পিরবারিটর সািবক সহেযািগতা িদেত বলা হয় মা রা জলা শাসনেক। এরপর জলা শাসেনর প
থেক তা িণকভােব তারঁ বািড় িগেয় রাইয়া ও তার পিরবােরর খাজঁখবর নওয়া হয়।

রাইয়ার িচিক সায় সহেযািগতা দওয়ার খবের সে াষ কাশ কেরেছন রাইয়ার মা নাজমা বগম। এ
জ  িতিন ধানম ীর দীঘায়ু ও তা কামনা কেরন। একইসে  জলা শাসক ও সাংবািদকেদর িত
কৃত তা কাশ কেরন।
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