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দািবেত গতকাল রিববার িডিপoর িবরুে  কম র্সূিচ েঘাষণা কের। েবলা 3টার মে  বিহ ারােদশ তয্াহার করা না হেল িবকাল সােড় 
5টায় মেহশপুর uপেজলা চতব্ের মানবব ন কম র্সূিচ েঘাষণা কের। 

e াপাের িডিপo আ ারু ামান বেলন, ঊধব্র্তন কতৃর্প  o িশ ক সিমিতর েনতােদর সে  আেলাচনা কের oi িশি কার 
বিহ ারােদশ তয্হার করার িস া  েনoয়া হেয়েছ। 

েক ীয় িশ ক সিমিতর িসিনয়র সহস াদক আবদুল হক e িতেবদকেক জানান, িদব্প ীয় আেলাচনার পিরে ি েত বিহ ারােদশ 
তয্াহার করা হেয়েছ। e কারেণ কম র্সূিচo িগত করা হেয়েছ। 

e িবষেয় িশি কা নািগ র্স সুলতানা বেলন, িডিপo সােহব ভুল িশকার কের বিহ ারােদশ তয্াহার কের িনেয়েছন। 

 


