তথ্য
চাওয়ায়
সাংবািদেকর
িবরুদ্েধ
মামলার
হুমিকর
অিভেযাগ

সাংবািদক জিমর উদ্িদন
িনউজ েডক্স : তথ্য জানেত চাওয়ায় এক সাংবািদেকর নােম মামলা করার
হুমিক
েদয়ার
অিভেযাগ
উেঠেছ
েরলওেয়
পূর্বাঞ্চেলর
িবভাগীয়
ব্যবস্থাপক (িডআরএম) তােরক েমাহাম্মদ সামছ তুষােরর িবরুদ্েধ।

েরলওেয়র িটিকট িবক্িরর প্রায় ৯৪ হাজার টাকা ‘হাওয়া’ হেয় যাওয়ার
ঘটনার তদন্ত কিমিটর প্রিতেবদেনর িবষেয় শিনবার (৯ জানুয়াির) েবলা
সােড় ১১টার িদেক েমাবাইল েফােন জানেত চাইেল িতিন জিমর উদ্িদন
নােম ওই সাংবািদকেক এ হুমিক েদন।

জিমর অনলাইন িনউজেপার্টাল বাংলািনউেজর স্টাফ কেরসপন্েডন্ট। িতিন
বেলন, গত ২৯ িডেসম্বর েনায়াখালী রুেটর ছয়িট স্েটশেনর মধ্েয িতনিট

স্েটশেনর িটিকট িবক্িরর ৯৪ হাজার ৭০০ টাকার হিদস না পাওয়ার িবষেয়
চার সদস্েযর একিট তদন্ত কিমিট গঠন করা হয়। ওই কিমিটর সর্বেশষ
কার্যক্রম সম্পর্েক েমাবাইল েফােন জানেত চাইেল সামছ তুষার
ক্িষপ্ত হন। এর এক পর্যােয় এই েরল কর্মকর্তা আমােক ‘িডিজটাল
িনরাপত্তা আইেন মামলা করেত পাির’ বেল হুমিক েদন।

েফানালােপর েরকর্ড রেয়েছ উল্েলখ কের জিমর উদ্িদন দািব কেরন,
েফানালােপর শুরুেত িতিন সালাম িদেয় কুশল িবিনময় কেরন। পের িতিন
িটিকট িবক্িরর টাকা খুঁজেত গিঠত তদন্ত কিমিটর িরেপার্ট সম্পর্েক
জানেত চাইেতই সামছ তুষার ক্িষপ্ত হেয় ওেঠন। এর এক পর্যােয়
সাংবািদক জিমর তদন্ত িরেপার্েটর সময়সীমার িবষেয় জানেত চাইেল আরও
রুঢ় ব্যবহার শুরু কেরন ওই েরল কর্মকর্তা।

সাংবািদক জিমেরর ভাষ্যমেত, এরপর িতিন (সামছ তুষার) বেলন, ‘এটা িক
আপনােদর? আপিন দুই িদন পরপর েফান করেতেছন। আপিন িকভােব জােনন এক
সপ্তােহর মধ্েয িরেপার্ট িদেত হেব? আমার েভতেরর িজিনস আপিন
কীভােব জানেলন? েক িদেয়েছ এই তথ্য ? এই েয েশােনন, আপিন েয এই
তথ্যটা ইেয় করেছন, আিম িকন্তু আপনার িবরুদ্েধ িডিজটাল অ্যাক্েট
অ্যাকশন িনেত পাির।’

এ িবষেয় জানেত চাইেল তােরক েমাহাম্মদ সামছ তুষার বেলন, ‘আিম
হুমিক েদইিন, আমার কােছ কল েরকর্ড আেছ।’

চট্টগ্রাম-েনায়াখালী রুেটর (েনায়াখালী েথেক ঢাকাগামী েনায়াখালী
এক্সপ্েরস ট্েরেনর) ছয়িট স্েটশেনর িটিকট িবক্িরর ৯৪ হাজার ৭০০
টাকা চট্টগ্রােম পাঠােনার উদ্েদেশ িসন্দুেক িসলগালা কের লাকসাম
স্েটশন মাস্টার শাহাবুদ্িদেনর কােছ পাঠােনা হয়।

শাহাবুদ্িদন িসন্দুকিট গার্েডর কাছ েথেক বুেঝ িনেয় ৩০ িডেসম্বর
ময়মনিসংহ েথেক আসা চট্টগ্রামগামী নািসরাবাদ এক্সপ্েরস ট্েরেন
তুেল েদন। ট্েরেনর গার্ড চট্টগ্রাম েপ অ্যান্ড ক্যাশ অিফেস
বুিঝেয় িদেত েগেল েদখা যায় িসন্দুকিটর তালা ভাঙা। একই

সঙ্েগ িসন্দুক েথেক ‘হাওয়া’ হেয় যায় ৯৪ হাজার ৭০০ টাকা।

অিভেযাগ পাওয়া েগেছ, লাকসাম স্েটশন মাস্টার শাহাবুদ্িদনেক
িসন্দুেকর তালা ভাঙার িবষেয় অবিহত করা হেয়িছল। এরপরও িতিন
ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেক না জািনেয় িসন্দুেকর গােয় নতুন একিট কার্ড
ট্যাগ লািগেয় চট্টগ্রাম পািঠেয় েদন।

এ
ঘটনায়
েরলওেয়
পূর্বাঞ্চেলর
সহকারী
পিরবহন
কর্মকর্তা
মিনরুজ্জামানেক প্রধান কের চার সদস্েযর একিট তদন্ত কিমিট গঠন করা
হয়। কিমিটেক সাত িদেনর মধ্েয িরেপার্ট িদেত বলা হয়। জােগা িনউজ

২৬
মার্চ
মুক্িতেযাদ্ধােদর
চূড়ান্ত তািলকা

িনউজ েডক্স : মুক্িতযুদ্ধিবষয়ক মন্ত্রী আ ক ম েমাজাম্েমল হক
বেলেছন, আগামী ২৬ মার্চ মুক্িতেযাদ্ধােদর চূড়ান্ত তািলকা প্রকাশ
করা হেব। এ িনেয় কােরা যিদ তদন্তাধীন েকােনা িবষয় থােক তাহেল
েসগুেলা বাদ থাকেব। পরবর্তীকােল তারা মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব
িবেবিচত হেল তািলকায় নাম যুক্ত হেব।

শিনবার িবেকেল গাজীপুর মহানগরীর কালাৈকর এলাকায় সািমট গ্রুেপর
অর্থায়েন ৩৮নং কালাৈকর সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়র নবিনর্িমত
িতনতলা ভবন উদ্েবাধন েশেষ প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন এসব কথা
বেলন।

েমাজাম্েমল
হক
বেলন,
আগামী
েফব্রুয়ািরর
প্রথম
সপ্তােহ
মুক্িতেযাদ্ধােদর তািলকা প্রকাশ কের ৩০ িদন সময় েদয়া হেব। এ
িবষেয় কারও আপত্িত আেছ িক-না তা েদখা হেব। আপত্িত না থাকেল ২৮
েফব্রুয়ািরর মধ্েয খসড়া চূড়ান্ত তািলকা প্রকাশ করেবা। আর
চূড়ান্ত তািলকা প্রকাশ করা হেব ২৬ মার্চ।

িতিন

আরও

বেলন,

গাজীপুর

িসিট

করেপােরশেনর

১৩

নম্বর

ওয়ার্েডর

কালাৈকর সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়িট জরাজীর্ণ অবস্থায় িছল।
েসিটেক সািমেটর অর্থায়েন িতনতলা ভবন করা হেয়েছ। আমরা এখন এই
প্রাথিমক িবদ্যালয়িটেক উচ্চ মাধ্যিমক পর্যায় উন্নীত করেবা।
সািমেটর মেতা অন্যেদরও এলাকাবাসীর উন্নয়েন কাজ করা উিচত।

নগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্িসলর েখারেশদ আলম সরকােরর সভাপিতত্েব
অনুষ্ঠােন অন্যান্েযর মধ্েয বক্তব্য রােখন আওয়ামী লীেগর সভাপিত
মন্ডলীর সদস্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্িকত সংসদীয় স্থায়ী
কিমিটর সভাপিত েল. কর্েনল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান, গাজীপুর
িসিট করেপােরশেনর েময়র জাহাঙ্গীর আলম, সািমট গ্রুেপর ভাইস
েচয়ারম্যান লিতফ খান, েজলা প্রাথিমক িশক্ষা কর্মকর্তা েমা.
েমাফাজ্জল েহােসন, িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক ফারজানা আক্তার
প্রমুখ।

অনুষ্ঠােন সািমট গাজীপুর-২ পাওয়ার এবং এইস অ্যালােয়ন্স পাওয়ার
ব্যবস্থাপনা পিরচালক প্রেকৗশলী েমা. েমাজাম্েমল েহােসন জানান,
সািমট গ্রুেপর অর্থায়ন ও সার্িবক ব্যবস্থাপনায় ৫ েকািট ৫৭ লাখ
টাকা ব্যেয় শূন্য দশিমক ৮ একর জিমর উপর নতুন িতনতলা ভবনিট
িনর্মাণ
করা
হেয়েছ।
িবদ্যালেয়
আেগ
৩০৪
বর্গফুেটর
চারিট
শ্েরিণকক্ষ িছল। এখন ৫৪০ বর্গফুেটর দশিট শ্েরিণকক্ষ করা হেয়েছ।

সােয়ন্স ল্যাব ও কম্িপউটার ল্যােবর জন্য িনর্ধািরত কক্ষ করা
হেয়েছ। একিট গ্রন্থাগার করা হেয়েছ। স্কুেল অিভভাবকেদর জন্য
িবশ্রামাগার, িশক্ষকেদর কক্ষ দুিট, একিট সভাকক্ষসহ পুেরা স্কুেল
সীমানা প্রাচীর িনর্মাণ করা হেয়েছ।

উল্েলখ, সািমট বাংলােদেশর অবকাঠােমা খােতর বৃহত্তম প্রিতষ্ঠান
এবং েবসরকাির খােত েদেশর বৃহত্তম িবদ্যুৎ উৎপাদানকারী। েদেশর
হসিপটািলিট িশল্প, ফাইবার অপিটক্স, েটিলকিমউিনেকশন টাওয়ার,
হাইেটক পার্ক, বন্ধর ব্যবস্থাপনা, জ্বালািন েতলসহ িবিভন্ন খােত
সািমট ব্যবসা পিরচালনা কের।

েদেশ েয
অনুভূিত

কারেণ

শীেত

গরেমর

িনউজ েডক্স : েদেশর সবেচেয় শীতলতম মাস জানুয়াির হেলও এবার িচত্র
পুেরা উল্েটা। গত ১২ েথেক ১৫ িদন ধের ক্রমাগত তাপমাত্রা বাড়েছ।
এ সমেয়র মধ্েয সর্েবাচ্চ তাপমাত্রা উেঠিছল ৩৩ িডগ্ির েসলিসয়ােস।
েদেশর িবিভন্ন অঞ্চেল তাপমাত্রা েঘারােফরা কেরেছ ৩০ েথেক ৩৩
িডগ্ির েসলিসয়ােস। েনই ৈশত্যপ্রবােহর েদখা।

আবহাওয়ািবদরা বলেছন, জানুয়ািরেত এমন তাপমাত্রা অস্বাভািবক।
ভারতীয় অঞ্চেল জলবায়ু পিরবর্তেনর কারেণ েঘার শীেতর মধ্েযও এমন
অস্বাভািবক তাপমাত্রা েদখা িদেয়েছ।

আবহাওয়ার এ আচরেণর ব্যাখ্যা িদেয় শিনবার (৯ জানুয়াির) আবহাওয়ািবদ
বজলুর রিশদ বেলন, ‘সারােদেশ িদেনর তাপমাত্রা ২ েথেক ৬ িডগ্ির
েবিশ। িদেনর তাপমাত্রা ঢাকােত ৫ িডগ্ির েবিশ, আর রােতর তাপমাত্রা
েবিশ হচ্েছ ৬ দশিমক ৫ িডগ্ির। এটা অস্বাভািবক, মােন গরেমর মেতা
হেয় েগেছ। শুধু এখােন (ঢাকা) না, পুেরা েদেশই এই অবস্থা ।’

জলবায়ুগত
পিরবর্তেনর
প্রভােব
এমনটা
হচ্েছ
উল্েলখ
কের
এ
আবহাওয়ািবদ বলন, ‘জলবায়ু পিরবর্তেনর কারেণ অেনক িকছু পিরবর্তন
হেয় েগেছ। ২০২০ সােল প্রকািশত উপমহােদেশর জলবায়ু পিবর্বতন
সংক্রান্ত একিট প্রিতেবদন পড়লাম। ওখােন িদল্িল েথেক বা িহমালয়
পাহােড়র িনচ েথেক পুেরা বাংলােদশেক িহন্দুেকাষ বলা হেয়েছ।
িহন্দুেকােষর ১৯৫০ সাল েথেক ২০১৫ সােলর উপাত্ত িবশ্েলষেণ েদখা
েগেছ, তাপমাত্রা েবেড় েগেছ প্রায় ১ দশিমক ৫ িডগ্ির েসলিসয়াস। এর
মােন অেনক িকছু পিরবর্তন হেয় েগেছ। এর প্রভাবই এখন পড়েছ। এ বছর
হঠাৎ গরম পেড় েগেছ। আবার েকােনা েকােনা বছর এমন ঠাণ্ডা যােব
েয…। মােন তীব্র ঘটনাগুেলা েবিশ ঘটেব।’

এবার জানুয়াির এতটা গরম হওয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা কের বজলুর রিশদ
বেলন, ‘শীেতর েয ক্রাইেটিরয়া (িনর্ণায়ক) স্বাভািবকভােব েসটােক
আমরা বিল উচ্চচাপ বলয়। অেনক উপর েথেক িহেমল বাতাস িনেচর িদেক
েঢােক, বা উপর েথেক ঠাণ্ডা বাতাস িনেচর িদেক েঢােক। েকােনা কারেণ
পশ্িচমা লঘুচাপ থাকেল শীেত মােঝ মােঝ বৃষ্িট হয় বা গরম আবহাওয়া
িবরাজ কের। শীেত মােঝ মােঝ পশ্িচমা লঘুচাপ এেস গুঁিড় গুঁিড়
বৃষ্িট বা তাপমাত্রা বােড়। পশ্িচমা লঘুচাপ প্রধানত উৎপন্ন হয়
ভূ-মধ্যসাগর েথেক। েসখান েথেক লঘুচাপ পূর্ব িদেক এেস কাজাখস্তান,
ইরান, আফগািনস্তােন এেস দুিট ভােগ ভাগ হেয় যায়। এর একটা িহমালয়
পাহােড়র উত্তর িদেয় চেল যায়, আর একটা িদল্িল হেয় উত্তরপ্রেদশ
হেয় িবহার হেয় বাংলােদেশ প্রেবশ কের।’

িতিন বেলন, ‘এ বছর পশ্িচমা লঘুচাপ আসার পের আফগািনস্তান ও
পািকস্তান অঞ্চেল এেস আর নড়াচড়া করেছ না। এর প্রধান কারণ
আরিবয়ান সাগর েথেক জলীয়বাষ্প েপেয়েছ, েয কারেণ েসটা ওখােন
অবস্থান করেছ। অবস্থান করার কারেণ েসটা ওখান েথেক ব্লক কের
িদেয়েছ। ফেল িদল্িলেত অেনক ঠান্ডা। িদল্িলর পের উত্তরপ্রেদশ েথেক
আর ঠান্ডা েনই। উত্তরপ্রেদশ, িবহার, বাংলােদেশ গরম। ওখােন েযেহতু
ব্লক হেয় েগেছ, ওটা না ছাড়ার কারেণ ঠান্ডা বাতাস আর ঢুকেত পারেছ
না। শীতকােল জলীয়বাষ্প আসেল সাধারণত েসটা িতন েথেক চারিদন থােক।
িকন্তু এ বছর েদখা যাচ্েছ প্রায় ১৫ িদন এরকম হেয় েগেছ। আশা করা
যায় আরও দুই িদন লাগেব ওটা কাটেত।’

বজলুর রিশদ বেলন, ‘এর কারণ হচ্েছ উইন্ড (বাতাস) প্যাটার্ন
পিরবর্তন হেয় েগেছ। সাধারণত বাতাসটা এ সময় উত্তর-পূর্ব িদক েথেক
আেস। পশ্িচমা লঘুচাপ যিদ আরব সাগর েথেক জলীয়বাষ্প েপেল ওখােন
স্িথর হেয় থােক। েযেহতু বাতােসর ধরন পিরবর্তন হেয় েগেছ, তাই েসটা
দীর্ঘসময় েসখােন অবস্থান করেছ। েসজন্য সারােদেশর তাপমাত্রা েবেড়
েগেছ।’ জােগা িনউজ

ইন্েদােনিশয়ার িনেখাঁজ িবমােনর
সম্ভাব্য
ধ্বংসাবেশষ
পাওয়া
েগেছ

আন্তর্জািতক েডক্স : ইন্েদােনিশয়ার জাকার্তা েথেক উড্ডয়েনর পর
িনেখাঁজ হেয় যাওয়া িবমানিটর সম্ভাব্য ধ্বংসাবেশেষর েখাঁজ পাওয়া
েগেছ। উদ্ধারকর্মীরা পািনেত িকছু ধ্বংসাবেশষ েপেয়েছন, যা িনেখাঁজ
িবমানিটর বেলই ধারণা করা হচ্েছ। বাসারনাস অনুসন্ধান ও উদ্ধার
সংস্থার কর্মকর্তা আগুস হারেয়ােনার বরাত িদেয় বার্তা সংস্থা
রয়টার্স এ তথ্য জািনেয়েছ।

হারেয়ােনা বেলন, ধ্বংসাবেশষগুেলা িনেখাঁজ িবমান শ্িরিয়জায়া এয়ার
ফ্লাইট এসেজ১৮২-এরই িকনা তা এখেনা িনশ্িচত হওয়া যায়িন।

এিদেক এক িনরাপত্তা কর্মকর্তার বরাত িদেয় িসএনএন ইন্েদােনিশয়া
জািনেয়েছ, ‘আমরা পািনেত িকছু ক্যাবল, িজন্েসর টুকরা ও ধাতব টুকরা
েপেয়িছ।’

িবিবিস জানায়, অর্ধশতািধক যাত্রী িনেয় িবমানিট শিনবার স্থানীয়
সময় দুপুর ২টা ৪০ িমিনেটর িদেক জাকার্তা েথেক উড্ডয়ন কেরিছল।
উড্ডয়েনর মাত্র েদড় িমিনেটরও কম সমেয়র মধ্েয ১০ হাজার ফুট
উচ্চতা েথেক িবমানিটর সঙ্েগ কন্ট্েরাল রুেমর েযাগােযাগ িবচ্িছন্ন
হেয় যায়।

েরিজস্ট্েরশেনর তথ্য অনুযায়ী, েবািয়ং ৭৩৭-৫০০ িবমানিটর বয়স ২৭
বছর।
এিট
জার্কাতার
শ্িরিয়জায়া
এয়ারলাইন্েসর
মািলকানাধীন।
শ্িরিয়জায়া জািনেয়েছ, তারা িবমানিটর তথ্য সংগ্রেহ তৎপরতা চািলেয়
যাচ্েছন।

স্থানীয় েটিলিভশেনর ফুেটেজ েদখা েগেছ, িনেখাঁজ যাত্রীেদর স্বজনরা
এেক অপরেক জিড়েয় ধের কান্নাকািট ও প্রার্থনা করেছন।

২০১৮ সােলও ইন্েদােনিশয়ায় আেরকিট ভয়াবহ িবমান দুর্ঘটনা ঘেটিছল।
েদশিটর ‘লায়ন এয়ার’ এয়ারলাইন্েসর একিট িবমান জাকার্তা েথেক
উড্ডয়েনর ১২ িমিনট পর সাগের িবধ্বস্ত হয়। ওই দুর্ঘটনায় ১৮৯
যাত্রী প্রাণ হারান।

আিমরাবােদ শীতবস্ত্র ও সুরক্ষা
সামগ্রী িবতরণ করল ‘দেশ িমেল
কির কাজ’

িবজেয়র ৫০ বছর পদার্পণ উপলক্েষ েলাহাগাড়া উপেজলার আিমরাবাদ
মল্িলক েছাবহান হািজর পাড়ার সামািজক ও েসবামূলক সংগঠন শতািধক
দুঃস্থেদর মােঝ ‘দেশ িমেল কির কাজ’ শীতবস্ত্র ও েকািভড সুরক্ষা
সামগ্রী িবতরণ কেরেছ। শুক্রবার (৮ জানুয়াির) িবেকেল স্থানীয়
িসদ্িদক-এ-আকবর
(রা.)
তািলমুল
েকারআন
মাদ্রাসার
মােঠ
এক
অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করা হয়।

সংগঠেনর প্রিতষ্ঠাতা িবিশষ্ট সাংবািদক
েচৗধুরীর সভাপিতত্েব ও িশক্ষক আবদুল
অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথ িছেলন হািজর
মাদ্রাসা পিরচালনা কিমিটর েসক্েরটারী

ও সংগঠক এম. সাইফুল্লাহ
বাকী েচৗধুরীর সঞ্চালনায়
পাড়া হােমিদয়া এবেতদায়ী
িশক্ষানুরাগী ও সমাজেসবক

আলহাজ¦ ইঞ্িজিনয়ার েসিলম উল্লাহ েচৗধুরী। িবেশষ অিতিথ িছেলন
নুরুল কিবর েচৗধুরী, েখারেশদ আলম েচৗধুরী, নজরুল ইসলাম েচৗধুরী,
মাহফুজুর রহমান েচৗধুরী, আবদুল কােদর েচৗধুরী, জাহাঙ্গীর
েচৗধুরী, নুরুল আলম েচৗধুরী ও েমা. আিরফুল ইসলাম ফয়সাল।

অনুষ্ঠােন বক্তারা বেলন, অসহায় শীতার্থ মানুেষর সহেযািগতায় এিগেয়
আসা আমােদর সকেলর দািয়ত্ব। িনেজরা ভােলা থাকার মধ্েযই সুখ ও
সাফল্য অনুভব করা যায় না। িনেজেদও পাশাপািশ সমােজর অসহায় মানুেষর
কল্যােণ কাজ করার মধ্েযই প্রকৃত সুখ অনুভব করা যায়।

বক্তারা আেরা বেলন, তীব্র শীেত অেনক অসহায় দুঃস্থ েমহনিত মানুষ
শীতবস্ত্েরও অভােব কষ্ট পাচ্েছ। এই অবস্থায় সরকােরর পাশাপািশ িনজ
িনজ এলাকার িবত্তবানেদর এিগেয় আসা উিচত। সকল শ্েরণীর েপশার মানুষ
যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এিগেয় আসেল ইনশাআল্লাহ দুঃস্থ শীতার্থ
মানুেষর কষ্ট অেনকাংেশ কেম যােব। পারস্পিরক সহেযািগতা সহমর্িমতা
ও েসৗহার্দ্যের মাধ্যেম একিট সুন্দর সমাজ ও েদশ পুর্ণতা পায়।

শীতবস্ত্র
ও
েকািভড
সুরক্ষা
সমাগ্রী
িবতরণকােল
সংগঠেনর
প্রিতষ্ঠাতা িবিশষ্ট সাংবািদক ও সংগঠক এম. সাইফুল্লাহ েচৗধুরী
বেলন, মানবতার জন্য হাত বাড়ােনার এখনই উপযুক্ত সময় সত্িযকােরর
অসহায় শীতার্থ মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার। আমােদর সবার উিচত িবেশ^র
এই ক্রান্িতকােল অসহায় মানুেষর পােশ দাঁিড়েয় তােদর দুঃখ কষ্েটর
ভাগীদার হওয়া। অতীেত েয েকান দূর্েযােগ সরকােরর পাশাপািশ এই
সংগঠন অসহায় পিরবােরর পােশ দাঁড়ােত েপেও মহান আল্লাহর শুকিরয়া
আদায় করিছ। পিরেশেষ িবেশ^ও এই ক্রান্িতকােল আমার আহবােন সাড়া
িদেয় েদশ-িবেদেশর িকছু সাদা মেনর মানুষ আর্িথক অনুদান, শ্রম,
পরামর্শ ও উৎসাহ িদেয় সহেযািগতা কেরেছন। িবেশষ কের প্রবাসী
মুিজবুর রহমােনর কােছ গভীরভােব কৃতজ্ঞ। আিম সকেলর জন্য মহান
আল্লাহর দরবাের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিছ।

এই কার্যক্রম সম্পাদেন যারা কেঠার শ্রম িদেয়েছন তারা হেলন, েমা.
েফারকান, েমা. েসিলম উদ্িদন, েমা. মাঈনুদ্িদন হাসান, েমা. মহিসন,
েমা. মিহন, েমা. রিবন, েমা. সািজদ ও েমা. িজহাদ প্রমুখ। প্েরস

িবজ্ঞপ্িত

