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রাস্তায় কােশেমর বাড়ী হইেত সাইফুেলর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সহ
ড্েরন এবং িডিসর বাংেলা হইেত লিতফ মাস্টােরর বাড়ী ভায়া মিজদ ও
আশরাফুেলর বাড়ী পর্যন্ত দু’িট রাস্তা সহ ড্েরন িনর্মাণ কােজর
উদ্েবাধন করা হেয়েছ।

শিনবার (১০ অক্েটাবর) দুপুের েজলা পিরষেদর বাস্তবায়েন পৃথক পৃথক
ভােব এ দু’িট রাস্তা উন্নয়ন কােজর উদ্েবাধন কেরন পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয় সম্পর্িকত সংসদীয় স্থায়ী কিমিটর সদস্য ও সদর-৫ আসেনর
সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক প্িরন্স।

উদ্েবাধন কােল এমিপ প্িরন্স বেলন, বর্তমােন শুধু সড়ক, মহাসড়ক
গুেলারই উন্নয়ন হচ্েছ না, প্রিতিট এলাকার অিল, গিলেতও পাকা করেণর
কাজ করেছ আওয়ামীলীগ সরকার।

েদেশর েকান এলাকার মানুষ যােত চলাচল করেত দুর্েভাগ েপাহােত না হয়
েয জন্যই সরকােরর এমন পদক্েষপ।

িতিন আেরা বেলন, মহামাির কেরানা ভাইরােস সারা িবশ্ব যখন স্থিবর ।
এমন অবস্থায়ও েশখ হািসনা সরকার েদেশর মানুষ কষ্ট লাঘেব কাজ কের
যাচ্েছ।

েকান মানুষেক এই কেরানা পিরস্িথিতর মধ্েযও না েখেয় থাকেত হয়
নাই।বাংলােদেশর েকান উন্নয়ন কাজও েথেম েনই। এজন্যই েশখ হািসনা
সরকার হচ্েছ জনদরদী সরকার।

এসময় আেরা উপস্িথত িছেলন উপেজলা পিরষেদর েচয়ারম্যান আলহাজ
েমাশারফ েহােসন, েজলা আওয়ামীলীেগর আইন িবষয়ক সম্পাদক এ্যাড:
আব্দুস সামাদ রতন, কৃিষ িবষয়ক সম্পাদক আব্দুল বাির বািক, উপেজলা
আওয়ামীলীেগর সাংগঠিনক সম্পাদক েশখ রােসল আলী মাসুদ, প্রচার
সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবষয়ক সম্পাদক
ফারুক েহােসন, েপৗর আওয়ামীলীেগর সহ-সভাপিত শ্রী িবশ্বিজৎ েঘাষ,
েপৗর আওয়ামীলীগ েনতা কামরুজ্জামান রিক,

সহ প্রচার সম্পাদক আেনায়ার েহােসন,েজলা পিরষেদর সদস্য েরজাউল
কিরম েরজা, েজলা যুবলীেগর সােবক সাংগঠিনক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,
েজলা ছাত্রলীেগর সােবক সভাপিত েমাস্তািফজুর রহমান সুইট, উপেজলা
যুবলীেগর
আহবায়ক
সাজ্জাদ
েহােসন
েখাকন,
আওয়ামীলীগ
েনতা
সানাউল্লাহ,েজলা যুবলীেগর আহবায়ক কিমিটর সদস্য েশখ লালু, পাবনা
িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয় ছাত্রলীেগর সােবক আহবায়ক
িমজানুর রহমান সবুজ, েজলা ছাত্রলীেগর সােবক েনতা সরদার স্বপন
আহেমদ, এডওয়ার্ড কেলজ ছাত্রলীেগর সােবক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল
মামুন, েজলা ছাত্রলীেগর সহ সভাপিত হািববুর রহমান িরংকু,তথ্য ও
প্রযুক্িত িবষয়ক সম্পাদক রাহাত েহােসন পল্লব, রওশন, মািনক সহ
স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গ সহেযািগ সংগঠেনর েনতৃবৃন্দ।

