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সমাজ  পিরবতেন  াউট  আে ালন  জারদার  করেত  হেব  :
রা পিত

সমাজ পিরবতেন াউট আে ালন জারদার করেত হেব : রা পিত

সমাজ পিরবতেনর হািতয়ার িহেসেব াউট আে ালনেক ব বহার করার জ  াউট নতারা, অিভভাবক,
িশ ক, জন িতিনিধসহ সংি  সবার িত আ ান জািনেয়েছন রা পিত মা. আব ল হািমদ। িতিন বেলন,
সমাজ পিরবতেনর হািতয়ার িহেসেব াউট আে ালনেক ব বহার করা যেত পাের। আ ািনক উপল ,
সভা ও সিমনার কের যা করা না যােব, াউট আে ালেনর মাধ েম সিট করা স ব।

গতকাল বুধবার িবেকেল রাজধানীর বাংলােদশ িশ কলা একােডিমেত আেয়ািজত বাংলােদশ াউটেসর
জাতীয় কাউি েলর ৪৮তম বািষক সাধারণ সভায় (এিজএম) রা পিত তারঁ িলিখত ভাষেণ এ কথা বেলন।
বাংলােদশ াউটেসর ধান  রা পিত অিনবায কারেণ অ ােন যাগ িদেত না  পারায় তারঁ সিচব স দ
বড়য়ুা াউট কাউি েলর উে াধনী অ ােন রা পিতর িলিখত ব ব  পাঠ কের শানান।

রা পিতর অ পি িতেত বসামিরক িবমান  ও পযটন িতম ী  এম মাহবুব আলী অ ােন  ধান অিতিথ
িহেসেব  উপি ত  িছেলন।  অ ােন  অ েদর  মেধ  বাংলােদশ  াউটস  িসেড ট  এবং  ধানম ীর
কাযালেয়র এসিডিজ িবষয়ক ধান সম য়কারী আবুল কালাম আজাদ, বাংলােদশ াউটেসর িচফ াশনাল
কিমশনার এবং নীিত দমন কিমশেনর কিমশনার ড. এম মাজাে ল হক খান ব ব  দন। সূ  : বাসস।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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