প্রাণবন্ত আয াজযে অেুষ্ঠিত হয া এক্স শাহীে স্কু এন্ড কয যজর পিকপেক
এক্স শাহীে এযিাপিয শে ডেস্ক:
পিেপে, অযেপ া
৩০ ডিযেম্বর পিেপের অযেপ াে মাউন্ট আোে - পবগ আইপে া গাযেেযে অেুষ্ঠিত হয া
এক্স পবএএফ শাহীে স্কু এন্ড কয যজর পিকপেক। এক্স শাহীে এযিাপিয শে এর উয্যাযগ
প্েবযাপি জমজমাট এ আয াজযে শহযরর পবপিন্ন প্রান্ত ডেযক প্রপতিাযের প্রাক্তে পশক্ষক,
ছাত্র-ছাত্রী ও শুিাকাাংখীরা ড াগ ড্ে।
এক্স শাহীে োপিম িামা্, আহবা ক প াংকে শপফউল্লাহ িাংগঠেষ্ঠটর উযেশয ও এর প্র াি
তু য ধযরে এবাং আগত িক অপেপতয্র স্বাগত জাোে। িারাপ্ে পছয া োোরকম ডখ াধু া
আর আড্ডা। ডখ াধু ার মযধয উযল্লখয াগয পছয া িুরুষয্র ৫০ পমটার ড্ৌড়, বাচ্চায্র
চকয ট ড্ৌড়, বড়য্র ডমারগ ড়াই, মপহ ায্র ওযিেষ্ঠট বায াযস্কাি ও বাচ্চায্র ডটন্ট ডগম
ডশা l এ িযবরে তত্বাবধাযে পছয ে িাইরা, ফাপরহা, প াংকে, রুমাো হক, এহিাে ডরজা, মামুে,
রাযি , িাজ্জা্, হাপিে ও োপিউ রুযব ।
্ুিুযর পছয া ডিা াও, পচযকে ডরাষ্ট, মাটে কাপর, মাযছর ড্াোঁপি াজু, ডিজজযটব িহ িুস্বা্ু
খাবাযরর ডিাজ ও ফ মূ । এই িযবরে ত্ারপকর ্াপ যত্ব পছয ে রান্নাঘর পমযন্টা। ১৯৯১ বযাচ
পবপিন্ন ধরযের ফয র ড াগাে ড্ে, অপতপেগণ এধরযের আয াজযে েতু েত্ব ডখাোঁযজ িাে।
এবাযরর পিকপেযকর িবযচয মজার িব পছয
ে
া মধযাহ্নযিাযজর ফাোঁযক ফাোঁযক োপিম িামা্,
প াংকে, আবু ডরজা আযরপফে, ফাপরহািহ অেযােযয্র হািযযকৌতু ক রিযবাযধ।
এরির পবজ ীয্র মযধয িুরুষ্কার পবতরে করা হ । এ িযব স্পেির
ে
কযরযছে োপিম িামা্
ও জন্মিূ পম ডটপ পিশে অযেপ ার পিইও রাযহ া আযরপফে ও িাইরা পমজো । িুযরা
অেুিােষ্ঠটর পিপেও ধারে কযরযছ রুযব । উিস্থািো িবযশষ
ে
পছয া াযফ
ে
ড্র। এযত
িামীে শাখাও াত জজযত ডে 'কে্জি
ু ' মঞ্চ োটযকর ্ু'ডটা ষ্ঠটযকট।
প াংকে শপফউল্লাহ তার অেব্য উিস্থািো উিপস্থত িক যক ডমাপহত কযরে এবাং িকয র
আন্তপরক িহয াপগতা প্রপত বছর পিকপেযকর আয াজে করার আশা বযক্ত কযরে। িারাপ্ে
হহ হচ, আেন্দধ্বপের মধযপ্য ডশষ হ এক্স শাহীযের এই পিন্নধমী পিকপেযকর।

