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িনজ  সংবাদদাতা,  িকেশারগ ,  ৮  অে াবর  ॥  রা পিত  মাঃ  আব ল  হািমদ  ৭  িদেনর  সফের  বধুবার  ধী
সমােবশসহ বশিকছু  অ ােন  যাগদান  করেত  তাড়াইল  এবং  জলা  সদরসহ িনজ  জ ভূিম  হাওড়  অধু িষত
িমঠামইন-ইটনা ও অ াম উপেজলায় আসেছন। রা পিতর কাযালয় থেক জলা শাসক বরাবর পাঠােনা এক
বাতায় এই তথ  িনি ত করা হেয়েছ। রা পিতর সফরকােল িতন উপেজলার িবিভ  উ য়ন কাজ পিরদশন, সরকারী
কমকতা, গণ মা  ব ি  ও িবিভ  সংগঠেনর নতবৃেৃ র সে  মতিবিনময় করেবন। এ সফেরর সময় রা পিতর
কাযালেয়র উধতন কমকতারা  ছাড়াও  জলার িবিভ  পযােয়র সরকারী  কমকতা  এবং  জন িতিনিধরা  উপি ত
থাকেবন।

এিদেক রা পিতর সফরেক ক  কের আইনশৃ লা র াকারী বািহনীসহ শাসেনর প  থেক নয়া হেয়েছ ব াপক
িনরাপ া ব ব া।

এছাড়া ানীয় আওয়ামী লীেগর প  থেকও ব াপক িত হণ করা হেয়েছ। উৎসেবর আেমজ দখা িদেয়েছ
দলীয়  নতাকমীেদর মেধ । ধী  সমােবশ  লসহ আশপাশ  এলাকা  ও  জলা  আইনজীবী  সিমিতর অ ানসহ
রা পিত যাতায়াত করেবনÑ এমন রা া েলা  সং ার- মরামত করা হেয়েছ। রা পিতেক াগত জািনেয় অেনক
তারণ িনমাণ, চুনকািলসহ পির ার-পির তা করা হেয়েছ িবিভ  সড়েকর ইপাশ। বিণল সােজ সাজােনা হেয়েছ

িকেশারগ  শহরেক। এছাড়াও িবিভ  ব ানার- ফ েুনর মাধ েম সরকােরর উ য়েনর িচ  তুেল ধরা হেয়েছ। এ
জলার কতৃী স ান মািটর মা ষেক বরণ করার পাশাপািশ আপনজনেক যন কােছ পাবার আন  িশহিরত করেছ

িকেশারগে র আপামর জনসাধারণেক। সংি  সূে  জানা গেছ, থমিদন বুধবার বলা একটায় রা পিত ঢাকা
থেক হিলক ারেযােগ জলার তাড়াইল উপেজলার িশমুলহািট হিলপ ােড অবতরণ করেবন। সখান থেক িতিন

তাড়াইল সদের াধীনতা ৭১ ভা য উে াধন কের পা বতী বালরু মােঠ গাড অব অনার হণ করেবন। পের িবেকল
িতনটায়  রা পিত  তাড়াইল  মিু েযা া  িডি  কেলজ মােঠ  ধী  সমােবেশ  যাগ  িদেবন।  ইেতামেধ  িবশাল
আেলােকা ল  ম ,  মাঠজুেড়  ি পল  টািনেয়  আগত  মা েষর বসার ব ব া  ও  িবিভ  িশ া িত ান  ধানসহ
িবভাগীয় ধান এবং নারীেদর জ  িবেশষ বসার ব ব া নয়া হেয়েছ। পের িবেকল পাঁচটায় রা পিত তাড়াইল থেক
হিলক ারেযােগ শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম িডয়ােম অবতরণ করেবন। সখান থেক রা পিত িকেশারগ

সািকট হাউেস িগেয় গাড অব অনার হণ কের স া সাতটায় জলার সরকারী কমকতা, ানীয় গণ মা  ব ি বগ
ও িবিভ  সংগঠেনর নতৃবেৃ র সে  মতিবিনময় শেষ জলা শহেরর খরমপি েত তাঁর িনজ বাসভবেন যাি যাপন
করেবন।

ি তীয় িদন বৃহ িতবার বলা ১২টায় জজেকাট া েণ রা পিত মাঃ আব ল হািমদ জলা আইনজীবী সিমিত
আেয়ািজত অ ােন যাগদান করেবন। সখােন রা পিত জলা বােরর ১০ম তলা ভবেনর িভি র াপন করেবন।
পের িবেকল িতনটায় িতিন াম র আখড়া পিরদশন করেবন। স া সাতটায় রা পিত িকেশারগ  সািকট হাউেস
সরকারী কমকতা, ানীয় গণ মা  ব ি বগ ও িবিভ  সংগঠেনর নতৃবেৃ র সে  মতিবিনময় শেষ জলা শহেরর
খরমপি েত তাঁর িনজ বাসভবেন যাি যাপন করেবন।
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ততৃীয়  িদন  বার  বলা  ১২টায়  রা পিত  মাঃ  আব ল  হািমদ  হিলক ারেযােগ  িনজ  জ ভিূম  িমঠামইন
উপেজলায় যােবন। িমঠামইন ডাকবাংেলােত রা পিত গাড অব অনার হণ শেষ কামালপুর বািড়র পােশর জােম
মসিজেদ জুমার নামাজ আদায় করেবন। িবেকল িতনটায় রা পিত মিু েযা া আব ল হক সরকারী িডি  কেলজ
সংল  মােঠ ধী সমােবেশ যাগদান করেবন। স া সাতটায় ানীয় গণ মা  ব ি েদর সে  মতিবিনময় শেষ
ওইিদন রা পিত কামালপুের িনজবািড়েত  যাি যাপন করেবন। চতুথ িদন শিনবার বলা  ১২টায়  রা পিত  মাঃ
আব ল হািমদ িনমাণাধীন সারা বছর চলাচল উপেযাগী ইটনা-িমঠামইন ও অ াম সড়কসহ উপেজলার িবিভ
উ য়নমলূক কাজ পিরদশন করেবন।
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