জাপাদন ১১ মার্চ ২০১১ এর স্মরণাতীত কাদলর ভু মমকম্প ও সুনামমদত ক্ষমতগ্রস্থদের সাহায্যাদথচ দ্বােশ
ৃ দক্ষর কাদে (২১ এমিল ২০১১) হস্তান্তর
টটামকও ববশাখী টমলায় সাংগ ৃহীত অনুোন, েশ লক্ষ ইদয়ন টতামশমা কু কতচপ
কদরদে টমলা কমমমট। অনুষ্ঠাদন টতামশমা কু টময়র উপমস্থত থাকার কথা থাকদলও আসন্ন মনবচার্দনর কারদণ থাকদত
না পারায় তাাঁর িমতমনমিত্ব কদরন টতামশমা কু টডপুমট টময়র মাসামহদকা মমজুমশমা। এ সময় টু যমরজম মবভাদগর িিান
টতামশয়ুমক মশবা ও পাবমলমসমট মবভাদগর িিান সুদয়ামশ টতাজাওয়া সহ, টবশ কদয়কজন উচ্চপেস্থ কমচকতচা উপমস্থত
মেদলন। টমলা কমমমটর পদক্ষ উপমস্থত মেদলন, িিান সমন্বয়ক ডঃ টশখ আলীমুজ্জামান, সমন্বয়ক- সুদখন ব্রহ্ম,মাসুদুর
রহমান,খন্দকার আসলাম হীরা এবাং অন্যান্যরা। কমচমেবস হওয়ার কারদণ কাদজর র্াদপ অদনদক আসদত পাদরন মন।
এবাদর টমলা িাঙ্গন টথদক সাংগ ৃহীত আমথচক অনুোন এর পমরমাণ মেল আট লক্ষ একুশ হাজার েয় শত সদতদরা
ইদয়ন। টমলা কমমমট তার সাদথ আদরা এক লক্ষ আটাত্তর হাজার মতনশত মতরামশ ইদয়ন টয্াগ কদর টমাট অনুোদনর
পমরমান েশ লক্ষ ইদয়দন ব ৃমি কদর। সাংগ ৃহীত অথচ সরাসমর দুগচত অঞ্চদল পাঠাদনা উমর্ৎ নামক অন্য বযবস্থা টনওয়া
উমর্ৎ,টস মবষদয় টডপুমট টময়র টমলা কমমমটর অমভমত জানদত র্াইদল, জাপান টরডক্রদস পাঠাদনার অমভমত টেওয়া
হয়। টসই অনুু্য্ায়ী অনুোদনর অথচ ত োশিমো কু এর মোধ্যমম জাপান টরডক্রদস পামঠদয় টেওয়া হদে।
আমথচক অনুোদনর সাদথ টমলা িাঙ্গদন টোটদের বতরী হাজার সারদসর অমরগামম এবাং ভু মমকম্প ও সুনামমদত
ক্ষমতগ্রস্থদের উদেদশয টলখা মতনমট টমদসজও টবাডচও টডপুমট টময়দরর হাদত তু দল টেওয়া হয়। টমদসজ টবাডচ এর
ৃ ক্ষদক কয়দকমট টমদসদজর জাপানী অনুবাে পদে
অমিকাাংশ টমদসজ বাাংলায় টলখা মেল মবিায় টতামশমা মসমট কতচপ
টশানাদনা হয়। একমট টমদসদজর বক্তবয মেল,“আমরা পালাদবা না,সুসমদয় টতামাদের সাদথ মেলাম,দুঃসমদয়ও
টতামাদের পাদশই থাকদবা - গাম্বাদরা মনপ্পন”।টমদসদজর হৃেয়স্পশচী বক্তদবয আদবগ আপ্লত
ু হদয় ওদঠন উপমস্থত
জাপানীরা। টতামশমা কু টময়র আগামী সপ্তাদহ মময়ামগ টজলার ভু মমকম্প ও সুনামমদত ক্ষমতগ্রস্থ অঞ্চল পমরেশচদন
য্াদবন। অমরগামম ও টমদসজ টবাডচগুমল তাাঁর হাত মেদয় পাঠাদনা হদব বদল মসিান্ত টনওয়া হয়।
পমরদশদষ টডপুমট টময়র িবাসীদের ভাদলা মদন্দর টখাাঁজ খবর টনন ও আগামীদত শহীে মমনার িাঙ্গদণ
ৃ াষা মেবদসর অনুষ্ঠানমটদত টতামশমা কু কতচপ
ৃ দক্ষর সব িরদণর সহদয্ামগতা ব ৃমির অঙ্গীকার বযক্ত
আন্তজচামতক মাতভ
কদরন।
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