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ভাঙার িসਤােੰæ পઝধানমੰ੬ী িবরਡઙ
চ›গઝােমর োসই ੌઓল দઓিট রਉায় বઘবએઐা োনওয়ার িনেদગশ

িনজসં পઝিতেবদক, ঢাকা ও চ›গઝাম
পઝধানমੰ੬ী োশখ হািসনা চ›গઝােম োমেয়েদর ঐিতহઘবাহী দઓিট ੌઓল অপণગা চরণ ও কৄষ੨কઓমারী বািলকা উ੧চিবদઘালয় োভেঙ ি
সিট করেপােরশেনর বਗ਼তল ভবন িনমગােণর িসਤােੰæ  িবরিਡઙ পઝকাশ কেরেছন„ িতিন গতকাল োরাববার এ িবষেয় ি
শਉামੰ੬ী নઓরઔল ইসলাম নািহেদর সেਔ কথা বেলন এবং ੌઓল দઓিট রਉা করেত পઝেয়াজনীয় বઘবએઐা োনওয়ার িনেদગশ োদন„
এ পઝসেਔ জানেত চাইেল িশਉামੰ੬ী পઝথম অােলােক বেলন, Ôপઓেরােনা ੌઓল কীভােব অাধઓিনক, সઓ੯দর ও দৃিੈন੯দন করা
যায়, োসই উেদઘাগ গઝহণ করা উিচত„Õ পઝধানমੰ੬ীর মেনাভাব জানেত চাইেল নઓরઔল ইসলাম নািহদ বেলন, Ôিতিন িবরিਡઙ
পઝকাশ কের পઝেয়াজনীয় বઘবએઐা িনেত বেলেছন„Õ মੰ੬ী অারও বেলন, Ôੌઓল দઓিট কীভােব সઃপઝসারণ করা যায়, োস লেਉઘ
মੰ੬ণালয় পઝেয়াজেন সহেযািগতা করেব„ তেব বািণিজઘক কারেণ িশਉাপઝিতੋান এবং ঐিতহઘ নੈ করা যােব না„Õ 
এিদেক ੌઓল দઓিট রਉায় চ›গઝােম সਮাহবઘাপী অাে੯দালন ੂরઔ কেরেছ িবিভনੱ রাজৈনিতক ও োপশাজীবী সংগঠন„
অনઘিদেক োময়র এ িব এম মিহউিਣন োচৗধઓরীর িনেদગশ অনઓযায়ী পઝেকৗশল িবভাগ ੌઓল†েলার জায়গায় পাইিলং ੂরઔর
উেদઘাগ িনেয়েছ বেল করেপােরশন সકেਠ জানা যায়„ 
োখঁাজ িনেয় জানা োগেছ, অাজ োসামবার িবেকেল শহীদ িমনাের সমােবশ োডেকেছ সমাজতািੰ੬ক ছাਠਰ੯ট„ সমােবেশ
ছাਠ-িশਉক-অিভভাবক ও চ›গઝােমর িবিশੈ নাগিরেকরা উপিએઐত থাকেবন বেল জািনেয়েছন বাসেদর চ›গઝােমর
সমনੴয়ক মানস ন੯দী„ কাল মਔলবার িবেকেল ছাਠ ইউিনয়ন শহীদ িমনাের সমােবশ করেব„ বઓধবার িবেকেল চ›গઝােমর
সবગએæেরর সাংੌৄিতক কমગী ও সেচতন নাগিরক সমাজও একই એઐােন সমােবশ োডেকেছ„ ওই িদন দઓপઓের ੌઓল ফটেক
অিভভাবেকরা মানববਬন করেবন„
চ›গઝােমর সবગએæেরর মানઓেষর অাে੯দালন সেਡંও করেপােরশন ੌઓল োভেঙ বਗ਼তল বািণিজઘক ভবন িনমગােণর কাজ ੂরઔর
উেদઘাগ িনেয়েছ„ ইিতমেধઘ করেপােরশেনর পઝেকৗশল িবভাগ িশগিগর োসখােন পাইিলংেয়র কাজ ੂরઔ করেব বেল
জািনেয়েছ„ িসিট করেপােরশেনর পઝধান পઝেকৗশলী িনজাম উিਣন োচৗধઓরী পઝথম অােলােক বেলন, Ôসামেন গরেমর ো
মৗসઓম অাসেছ„ তার অােগই অামরা িটনেশেডর ੌઓল ভবন োথেক ছাਠীেদর একিট ভােলা ভবেন িনেয় অাসার লেਉઘ
কাজ ੂরઔ করব„Õ চ›গઝাম উনੱয়ন কতৄગপেਉর কােছ োদওয়া নকশার িভিਡেতই এ িনমગাণকাজ ੂরઔ হেব বেল িতিন জানান„
িসিডএর নকশা অনઓেমাদন ছাড়াই কীভােব িনমગাণকাজ ੂরઔ করেবন− জানেত চাইেল করেপােরশেনর পઝধান পઝেকৗশলী
বেলন, Ôঅামােদর সেਔ িসিডএর ভઓল োবাঝাবઓিঝ িছল, এটা দચઔত োসের যােব„Õ
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