
পীরগে  ি কার

মূল েবাধস  জ  গডে়ত ভূিমকা রাখেব মেডল

মসিজদ
১১ ঘ া আেগ

পীরগ  (রংপরু) িতিনিধ

ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী বেলেছন, ধানম ী শখ হািসনার একা  েচ ায় সারােদেশ ৫০০িট মেডল

মসিজদ িনমাণ হে । এ মসিজদ েলা ধম াণ মসুি েদর ধমীয় কােজ আরও সিুবধা িনি ত করেব। গতকাল

শিনবার পুের রংপুেরর পীরগ  উপেজলার লালদীিঘ বাজাের মেডল মসিজদ িনমাণ কােজর িভি ফলক

উে াচনকােল ধান অিতিথর ব েব  িতিন এসব কথা বেলন।
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ি কার বেলন, বতমান সরকার অ ািধকার িদেয় এসব মসিজদ িনমাণ করেছ। পাঁচ ওয়া  নামাজ আদােয়র

পাশাপািশ িশ েদর জন  ধমীয় িশ ার সেুযাগ থাকেব এখােন। মলূ েবাধ স  ভিবষ ৎ জ  গেড় তুলেত এ

মেডল মসিজদ েলা ভিূমকা রাখেব  বেল িতিন উে খ কেরন। ায় ১৫ কািট টাকা ব েয় এ মসিজেদর কাজ

হে ।

এর আেগ লালদীিঘর ফেতপেুরর জয়সদেন পািরবািরক কবর ােন িবিশ  পরমাণ ুিব ানী ড. এমএ ওয়ােজদ

িময়ার কবের পু বক অপণ কের া জানান ি কার। এ সময় িতিন দায়া ও মানাজােত অংশ নন।

পের ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী পীরগ  ইউিনয়ন পিরষেদ নারীেদর জন  মাসব াপী সলাই িশ েণর

উে াধন কেরন। ২৫ নারী সলাই িশ েণ অংশ িনে ন।

এ সময় উপেজলা িনবাহী কমকতা িটএমএ মিমন, পৗর ময়র ও উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক

তািজমলু ইসলাম শামীম, উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান নূর মাহা াদ ম ল, জলা আওয়ামী লীেগর িসিনয়র

সহসভাপিত ছায়াদত হােসন বকুল, জলা আওয়ামী লীেগর সাং িৃতক স াদক শিহ ল ইসলাম িপ ,ু
উপেজলা আওয়ামী লীেগর ভার া  সভাপিত অ াডেভােকট আিজজরু রহমান সরকার রা া, জলা ছা লীেগর

সভাপিত মেহদী হাসান রিন উপি ত িছেলন।
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