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ে িসেড  েমা. আবদুল হািমদ বেলেছন, ছা  জীবেন ভােলা েরজা  করেত পািরিন। তেব ছয় দফাসহ েদেশর িতিট ছা  আে ালেনর সময় 
তােদর দািব-দাoয়া আদােয়র ে ে  a ণী ভূিমকা পালন কেরিছ। গতকাল িবকােল িনজ জ ভূিম হাoর uপেজলা িমঠামiেন ে িসেড  আবদুল 
হািমদ ফাuে শেনর uে ােগ িমঠামiন, iটনা o a াম uপেজলার কৃতী িশ াথ েদর স াননা o বৃি দান uপলে  আেয়ািজত aনু ােন 
ে িসেড  েমা. আবদুল হািমদ eসব কথা বেলন। ব ৃতায় ে িসেড  িশ াথ েদরেক েয েকােনা িতেযািগতামূলক পরী ায় u ীণ র্ হেত 
মেনােযাগ িদেয় পড়াশুনা করার তািগদ েদয়ার পাশাপািশ েদশে েম u ীিবত হেয় ভিব েত েদশ o জািতর ক ােণ কাজ করার আহব্ান 
জািনেয়েছন।হাoের ঝেরপড়া o িপিছেয় থাকা িশ াথ েদর মােনা য়েন সবাiেক eিগেয় আসার আহব্ান জািনেয় ে িসেড  বেলন, েয েকােনা 
িনেয়াগ পরী ায় aিধকাংশ ে ে  ি িলেতi িশ াথ রা aকৃতকায র্ হেয় পেড়। e ে ে  শহেরর েছেলেমেয়েদর তুলনায় হাoরা েলর িশ াথ রাi 
েবিশ। e জ  িতিন িশ াথ েদর পড়ােশানার ে ে  িশ ক-aিভভাবকেদরেক আরo েবিশ মেনােযাগী দৃি  রাখার আহব্ান জািনেয়েছন।ে িসেড  
আবদুল হািমদ ফাuে শেনর সদ  সিচব a  আবদুল হেকর সভাপিতেতব্ aনু ােন ব ৃতা কেরন িকেশারগ -5 আসেনর সংসদ সদ  
ে িসেড পু  েরজoয়ান আহা দ েতৗিফক, রা পিত কায র্ালেয়র সিচব স দ ব য়া, েজলা পিরষেদর েচয়ার ান aয্াডেভােকট েমা. িজ র 
রহমান, েজলা আoয়ামী লীেগর িসিনয়র যু  সাধারণ স াদক o িপিপ শাহ আিজজুল হক মুখ। e সময় ে িসেডে র ে স সিচব েমা. 
জয়নাল আেবদীন, েজলা শাসক েমা. সারoয়ার মুেশ র্দ েচৗধুরী, পুিলশ সুপার েমা. মাশরুকুর রহমান খােলদ িবিপeম (বার), েজলা কৃষক লীেগর 
সাধারণ স াদক আেনায়ার েহােসন বা সহ িবিভ  সামিরক, েবসামিরক uধব্র্তন কম র্কত র্াগণ uপি ত িছেলন। ে িসেড  আবদুল হািমদ 
aিডটিরয়ােম aনুি ত ei aনু ােন ে িসেড  আবদুল হািমদ ফাuে শেনর uে ােগ িমঠামiন, iটনা o a াম uপেজলার ায় 96 জন 
িশ াথ েক স াননা o বৃি দান করা হয়। eছাড়া িমঠামiেনর 26 জন ি েক েসলাi েমিশন দান করা হয়। eর আেগ েবলা 23টায় 
ে িসেড  েমা. আবদুল হািমদ কামালপুেরর িনজবািড় েথেক াটািরচািলত eকিট aেটািরকশা কের িনম র্াণাধীন সারা বছর চলাচল uপেযাগী 
iটনা-িমঠামiন-a াম সড়েকর দুিট েসতুসহ িবিভ  u য়নমূলক কাজ পিরদশ র্ন কেরন। e সময় িতিন ায় 21 িকেলািমটার সড়ক aেটািরকশা 
িদেয় ঘুের েদেখন। পের ে িসেড  তার িনজবািড়র েপছন িদেকর শাি রহাট iসলামপুর-িমঠামiন বাজার সড়েকর u য়ন কাজo পিরদশ র্ন 
কেরন। eরপর িতিন েজলা পিরষদ ডাকবাংেলায় িব ামসহ গাড র্ aব aনার হণ কেরন। স য্ায় িতিন িমঠামiন  আবদুল হক িডি  কেলেজ 
িপঠা uৎসব o সাং িতক aনু ােনর পিরেবশনা েদেখন। ে িসেড  কামালপুর ােমর িনজবািড়েত রাি যাপন কের আজ েরাববার িতিন iটনা 
uপেজলা সফের যােবন। 
স ত ে িসেড  েমা. আবদুল হািমদ গত ৯i aে াবর 8 িদেনর সফের িকেশারগে  eেসেছন। তারঁ e সফের iিতমে  তাড়াiল uপেজলায় 

সুধী সমােবশ o েজলা সদের আiনজীবী সিমিতর সংবধ র্নাসহ েবশিকছু aনু ােন েযাগদান eবং িনজ জ ভূিম হাoর uপেজলা িমঠামiেন সুধী 
সমােবশ o u য়ন কাজ পিরদশ র্নসহ িশ াথ েদর স াননা o বৃি দান aনু ােন েযাগদান কেরেছন। সফেরর েশষিদন আগামী 26i aে াবর 
a াম uপেজলার িবিভ  u য়নমূলক কাজ পিরদশ র্ন েশেষ েবলা দুiটায় ে িসেড  েহিলক ারেযােগ ঢাকার uে ে  রoনা হেবন।  
 


