
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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জাতীয় সংসেদর িচফ ইপ ও আওয়ামী লীেগর সংসদীয় কিমিটর সাধারণ স াদক নরূ-ই-আলম চৗধরুী
িলটন বেলেছন, প া সতুেত মা েষর মাথা লাগেব বেল একিট চ  সারা দেশ য জব ছড়াে  আসেল
প া সতু তা িশবচেরই হে , এখােন মা েষর মাথা কাটার মেতা কােনা ঘটনা ঘেটিন। আসেল এিট
একিট ষড়য । িতিন তারঁ ছােটা বান ও তারঁ ামীর উে ে  বেলন,  অতীেত িশবচের অেনক িশ া

িত ানেক তারঁা অ দান িদেয়েছন। আজও আটিট িশ া িত ানেক ২৫ লাখ টাকা কের মাট ২ কািট 
টাকা অ দান দান করায় িশবচরবাসীর প  থেক আিম তাঁেদরেক ধ বাদ জানাই। শিনবার একিট

াম উে াধনসহ উপেজলার আটিট িশ া িত ানেক ২৫ লাখ টাকা কের মাট ২ কািট টাকা অ দান
দানকােল ধান অিতিথর ব েব  িতিন এসব কথা বেলন। এ সময় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত

িছেলন িচফ ইেপর ছােটা  বান  াগ ই টার াশনােলর পিরচালক িনপা  চৗধরুী  ও  তার ামী  াগ
ই টার াশনােলর এমিড হায়দার হােসন এবং মাদারীপুর জলা আওয়ামী লীেগর িসিনয়র সহসভাপিত
মিুনর চৗধরুী। দি ণ বেহরাতলা ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান মা. অিলউ াহ খালাসীর সভাপিতে
ভূিম ম ণালেয়র অথায়েন ৭৫ লাখ টাকা ব েয় গৃহহীন ৫০িট পিরবােরর মােঝ নতুন ঘেরর চািব দান
অ ােন আেরা উপি ত িছেলন উপেজলা চয়ারম ান বীর মিু েযা া  আলহাজ শাম ি ন খান,  পৗর
ময়র আওলাদ হােসন খান, উপেজলা িনবাহী অিফসার মা. আসা ামান মখু।

  িশবচর (মাদারীপুর)
সংবাদদাতা
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