
রািহ া ক াে  কাঁটাতােরর বড়া িনমাণ কাজ  ॥ সনা ধান
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াফ িরেপাটার, ক বাজার ॥ রািহ া ক াে  কাঁটাতােরর বড়া িনমােণর কাজ  হেয়েছ বেল জািনেয়েছন
সনাবািহনীর ধান জনােরল আিজজ আহেমদ। এরই অংশ িহেসেব থম পযােয় একিট ক াে র কাঁটাতােরর
বড়ার িনমাণ কাজ চলেছ। পযায় েম সব রািহ া ক াে  কাঁটাতােরর বড়া দয়া হেব বেল জানান সনা ধান।

রিববার  রামু  সনািনবােস  ছয়  ইউিনটেক  রিজেম ট  কালার  দান  অ ােন  সাংবািদকেদর  সে  আলাপকােল
সনা ধান এই তথ  জানান। িতিন বেলন, িতেবশী রাে র সে  স ক বজায় রাখেত চায় বাংলােদশ। সই

লে  আগামী মােস িময়ানমার সফর করেবন িতিন। িময়ানমার সফের ই দেশর স ক উ য়েনর পাশাপািশ
রািহ া ই সহ সািবক িবষেয় আেলাচনা করা হেব বেলও জানান সনা ধান আিজজ আহেমদ।

বাংলােদেশর িনরাপ ার ােথ ভারত ও িময়ানমােরর সীমাে  বডার রাড বা সীমা  সড়ক জ রী উে খ কের
সনা ধান বেলন, সরকার সীমাে  সড়ক িনমােণর পিরক না হােত িনেয়েছ। াথিমক পযােয় ২৮৭ িকেলািমটার

বডার রাড িনমােণর অ েমাদন হেয়েছ। তই এই কাজও  হেব।

রামু  সনািনবােস  ৬  ইউিনটেক  রিজেম ট  কালার  দান  অ ােন  সনা ধানেক  াগত  জানান  ১০ পদািতক
িডিভশেনর িজওিস মজর জনােরল মাঃ মইন উ াহ চৗধুরী। অ ােন ৬, ৯ ও ২৭ িফ  রিজেম ট আিটলাির, ৬
ইি িনয়ার এবং ১৩ ও ১৪ ইনফ াি  রিজেম টেক কালার দান করা হয়। এ সময় সােবক সনা ধানরা  ও
বাংলােদশ সনাবািহনীেত কমরত ও অবসর া  িসিনয়র কমকতারা উপি ত িছেলন।
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