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দ্বাদশ ট াত্রকও ববশাখী টেলায় িুত্রেকম্প ও সুনাত্রেচ্ে ক্ষত্রেগ্রস্থচ্দর সাহায্োচ্ জ সৃগীহীে অদাদান দশ লক্ষ 

ইচ্য়ন,  ২১ এত্রপ্রল,  টোত্রশো কু কেীজপচ্ক্ষর কাচ্ে হস্তান্তর কচ্রচ্ে টেলা কত্রেত্র । অদাষ্ঠাচ্ন টোত্রশো কু টেয়র 
উপত্রস্থে  াকার ক া  াকচ্লও আসন্ন ত্রনবজাযচ্নর কারচ্ে  াকচ্ে না পারায় োাঁর প্রত্রেত্রনত্রিত্ব কচ্রন টোত্রশো কু 
টেপতু্র  টেয়র োসাত্রহচ্কা ত্রের্ুত্রশো। এ সেয়  ুেত্ররর্ে ত্রবিাচ্গর প্রিান টোত্রশয়ুত্রক ত্রশবা ও পাবত্রলত্রসত্র  ত্রবিাচ্গর 
প্রিান সুচ্য়াত্রশ টোর্াওয়া সহ,  টবশ কচ্য়কর্ন উচ্চপদস্থ কেজকেজা উপত্রস্থে ত্রেচ্লন। টেলা কত্রেত্র র পচ্ক্ষ উপত্রস্থে 
ত্রেচ্লন টেলার সেন্বয়ক েঃ টশখ আলীেুজ্জাোন, সুচ্খন ব্রহ্ম, োসুদুর রহোন, খন্দকার আসলাে হীরা ও দশত্রদক 
পত্রিকার সম্পাদক সানাউল হক প্রেুখ। কেজত্রদবস হওয়ার কারচ্ে টবশ কচ্য়কর্ন কাচ্র্র যাচ্প আসচ্ে পাচ্রন ত্রন। 
এবাচ্র টেলা প্রাঙ্গন ট চ্ক সৃগীহীে  আত্র জক অদাদান এর পত্ররোে ত্রেল আ  লক্ষ একুশ হার্ার েয় শে সচ্েচ্রা 
ইচ্য়ন। টেলা কত্রেত্র  োর সাচ্  আচ্রা এক লক্ষ আ াত্তর হার্ার ত্রেনশে ত্রেরাত্রশ ইচ্য়ন টয্াগ কচ্র টো  অদাদাচ্নর 
পত্ররোন দশ লক্ষ ইচ্য়চ্ন বীত্রি কচ্র। সৃগীহীে অ জ সরাসত্রর দুগজে অঞ্চচ্ল পাঠাচ্না উত্রযৎ নাত্রক অন্য বেবস্থা টনওয়া 
উত্রযৎ, টস ত্রবষচ্য় টেপতু্র  টেয়র টেলা কত্রেত্র র অত্রিেে র্ানচ্ে যাইচ্ল,  র্াপান টরেক্রচ্স পাঠাচ্নার অত্রিেে 
টদওয়া হয়। টসই অদাু্য্ায়ী অদাদাচ্নর অ জ র্াপান টরেক্রচ্স পাত্রঠচ্য় টদওয়া হচ্ে।   

 
আত্র জক অদাদাচ্নর সাচ্  টেলা প্রাঙ্গচ্ন টো চ্দর বেরী হার্ার সারচ্সর অত্ররগাত্রে এবৃ িতু্রেকম্প ও সুনাত্রেচ্ে 

ক্ষত্রেগ্রস্থচ্দর উচ্েচ্ে টলখা ত্রেনত্র  টেচ্সর্ও টবােজও টেপতু্র  টেয়চ্রর হাচ্ে েুচ্ল টদওয়া হয়। টেচ্সর্ টবােজ এর 
অত্রিকাৃশ টেচ্সর্ বাৃলায় টলখা ত্রেল ত্রবিায় টোত্রশো ত্রসত্র  কেীজপক্ষচ্ক কয়চ্কত্র  টেচ্সচ্র্র র্াপানী অদাবাদ পচ্ে 
টশানাচ্না হয়। একত্র  টেচ্সচ্র্র বক্তবে ত্রেল, “আেরা পালাচ্বা না, সুসেচ্য় টোোচ্দর সাচ্  ত্রেলাে, দুঃসেচ্য়ও 
টোোচ্দর পাচ্শই  াকচ্বা -  গাম্বাচ্রা ত্রনপ্পন” । টেচ্সচ্র্র হৃদয়স্পশজী বক্তচ্বে আচ্বগ আপ্লেু হচ্য় ওচ্ঠন উপত্রস্থে 
র্াপানীরা। টোত্রশো কু টেয়র আগােী সপ্তাচ্হ ত্রেয়াত্রগ টর্লার িুত্রেকম্প ও সুনাত্রেচ্ে ক্ষত্রেগ্রস্থ অঞ্চল পত্ররদশজচ্ন 
য্াচ্বন। অত্ররগাত্রে ও টেচ্সর্ টবােজগুত্রল োাঁর হাে ত্রদচ্য় পাঠাচ্না হচ্ব বচ্ল ত্রসিান্ত টনওয়া হয়।  

 
পত্ররচ্শচ্ষ টেপতু্র  টেয়র প্রবাসীচ্দর িাচ্লা েচ্ন্দর টখাাঁর্ খবর টনন ও আগােীচ্ে শহীদ ত্রেনার প্রাঙ্গচ্ে 

আন্তর্জাত্রেক োেীিাষা ত্রদবচ্সর অদাষ্ঠানত্র চ্ে টোত্রশো কু কেীজপচ্ক্ষর সব িরচ্ের সহচ্য্াত্রগো বীত্রির অঙ্গীকার বেক্ত 
কচ্রন। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


