িবেরাধী
দলীয়
েনতােক
প্রধানমন্ত্রীর ঈেদর শুেভচ্ছা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জাতীয় সংসেদর িবেরাধী দলীয় েনতা েবগম রওশন এরশাদ ও জাতীয়
পার্িটর েচয়ারম্যান হুেসইন মুহাম্মদ এরশাদেক পিবত্র ঈদুল আজহার
শুেভচ্ছা জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। বৃহস্পিতবার
দুপুের
পৃথক
ঈদ
কার্ড
পািঠেয়
তােদর
শুেভচ্ছা
জানান
প্রধানমন্ত্রী।
জানা েগেছ, বৃহস্পিতবার দুপুের িবেরাধী দলীয় েনতার সহকারী একান্ত
সিচব এ. েক. এম. আব্দুর রিহম ভূঞা এবং জাতীয় পার্িটর
েচয়ারম্যােনর সহকারী একান্ত সিচব েমা. মনজুরুল ইসলােমর কােছ ঈেদর
শুেভচ্ছা কার্ড েপৗঁেছ েদন প্রধানমন্ত্রীর প্রেটাকল কর্মকর্তা
এস. এম. খুরিশদ-উল-আলম।
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১/১১-এর
ষড়যন্ত্েরর
পাচ্িছ : ওবায়দুল কােদর

গন্ধ

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েদেশ এখন ওয়ান-ইেলেভেনর (১/১১) ষড়যন্ত্েরর গন্ধ পাওয়া
যাচ্েছ উল্েলখ কের আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর বেলেছন, ওয়ান-ইেলেভেন যারা েদশেক
িডপিলিটসাইজ (িবরাজনীিতকরণ) করেত েচেয়িছল, তােদর সহেযাগী িছল
িমিডয়ার একিট অংশ। যারা (িমিডয়ার ওই অংশ) উসকািন িদেয়
(প্রধানমন্ত্রী) েশখ হািসনার সরকারেক হটােনার চক্রান্ত করেছ।
বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ
বৃহস্পিতবার দুপুের

বার্িষকী ও জাতীয় েশাক িদবস উপলক্েষ
ইেডন মিহলা কেলজ িমলনায়তেন আেয়ািজত এক

আেলাচনা সভায় িতিন এসব কথা বেলন।
মন্ত্রী বেলন, সারা বাংলা যখন েশােক, তখন
মাধ্যেম পােপর েনাংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন
অগণতান্ত্িরকভােব ষড়যন্ত্রমূলকভােব একিট
চক্রান্ত করেছ। এেদরেক িচেন রাখেত হেব।
হেব।

ভুয়া জন্মিদবস পালেনর
কেরেছ িবএনিপ। তারাই
ৈবধ সরকারেক হটােনার
তােদর সম্পর্েক জানেত

ওবায়দুল কােদর আরও বেলন, ইিতহােসর বর্বরতম রাজৈনিতক হত্যাকাণ্ড
বঙ্গবন্ধুেক হত্যা। েয হত্যাকাণ্েড েবগম মুিজব, িশশু রােসল েথেক
শুরু কের অন্তঃস্বত্তা নারী- েকউ েরহায় পায়িন।
ইেডন মিহলা কেলজ শাখা ছাত্রলীেগর আহ্বায়ক তাসিলমা অাক্তােরর
সভাপিতত্েব সভায় আরও বক্তব্য রােখন কেলেজর অধ্যক্ষ শামসুন নাহার,
আওয়ামী লীেগর িশক্ষা ও মানবসম্পদ িবষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার
চাঁপা, আওয়ামী লীেগর সদস্য েমিরনা জাহান, পারভীন জামান কল্পনা,
মারুফা অাক্তার পিপ প্রমুখ।
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েকমন আেছন সােবক পিরেবশ
বনমন্ত্রী তিরকুল ইসলাম?

ও

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবগত চারদলীয় েজাট সরকােরর সময় তথ্য এবং পিরেবশ ও
বনমন্ত্রীর দািয়ত্ব পালন করা এম তিরকুল ইসলােমর একিট ছিব েদেখ
হতবাক হেয় েগেছ েসাশ্যাল িমিডয়া। িবএনিপর সর্েবাচ্চ নীিত
িনর্ধারণী েফারাম জাতীয় স্থায়ী কিমিটর সদস্েযর এমন ছিব কেয়কিদন
ধের েসাশ্যাল িমিডয়ায় ঘুের েবড়াচ্েছ। যা েদেখ েকউ িচনেতই পারেব
না। শক্তেপাক্ত েলাকিট অসুস্থ হেয় েকমন অসহায় হেয় েগেছন। চাহিনেত
েযন উদাস। েকন এই হাল?
জানা েগেছ নানা েরােগ আক্রান্ত হেয়ই এেকবাের অসুস্থ হেয় েগেছন

িবএনিপর এই গুরুত্বপূর্ণ েনতা। হৃদেরাগ,ডায়ােবিটস, শ্বাসকষ্টসহ
বার্ধ্যকজিনত নানা েরােগ ভুগেছন েদেশর বর্ষীয়ান এই রাজনীিতিবদ।
প্রায় এক বছর যাবৎ িনয়িমত তার িকডিন ডায়ালাইিসস করােত হচ্েছ।
িচিকৎসকেদর পরামর্েশ উন্নত িচিকৎসার জন্েয গত মার্েচ িসঙ্গাপুর
ন্যাশনাল ইউিনভার্িসিট হসিপটাল েথেক িচিকৎসা করােনা হয়। িকন্তু
অবস্থার পিরবর্তন েনই।
তিরকুল ইসলােমর েছাট েছেল িবএনিপর জাতীয় িনর্বাহী কিমিটর সহসাংগঠিনক সম্পাদক (খুলনা িবভাগ) অিনন্দ্য ইসলাম অিমত বেলন,
িসঙ্গাপুেরর একটা িসিটস্ক্যান করােত হেব। েসটার িরেপার্ট েপেলই
িসদ্ধান্ত হেব বাবােক িসঙ্গাপুের েনওয়া হেব িক না। তাঁর চলােফরা
এখন অেনকটাই কিঠন বেল জানােলন িতিন।
এই অসুস্থতার খবর তার সংগঠেনর েনতারা কতটা জােন? িবএনিপর িসিনয়র
যুগ্ম মহাসিচব অ্যাডেভােকট রুহুল কবীর িরজভী আহেমদ বেলন, জািন
িতিন অসুস্থ। আমরা িনয়িমত তাঁর েখাঁজ খবর িনচ্িছ। এছাড়াও উচ্চ
পর্যােয়র েনতারাও তিরকুেলর েখাঁজ িনচ্েছন বেল জানােলন েছেল অিমত
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ছাত্রছাত্রীেদর
হয়রািন
ও
িনর্যাতন করা হচ্েছ : িবএনিপ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িনরাপদ সড়েকর দািবেত আন্েদালেন জিড়ত ছাত্রছাত্রীেদর
হয়রািন ও িনর্যাতন করা হচ্েছ বেল অিভেযাগ কেরেছ িবএনিপ।
আজ বৃহস্পিতবার দুপুের রাজধানী নয়াপল্টেন দেলর েকন্দ্রীয়
কার্যালেয় আেয়ািজত সংবাদ সম্েমলেন িবএনিপর জ্েযষ্ঠ যুগ্ম মহাসিচব
রুহুল কিবর িরজভী এ অিভেযাগ কেরন।
িবএনিপ েনতা বেলন, ‘চলমান অরাজৈনিতক িশশুিকেশারেদর আন্েদালনেক
ৈপশািচক কায়দায় দমন করেত তােদর আসািম করা হেয়েছ। অৈবধ সরকার

েদেশর রাজনীিতেক প্রিতিহংসাপরায়ণ ও সংঘাতময় কের তুেলেছ। আইেনর
যেথচ্ছ অপপ্রেয়ােগর দ্বারা সরকারিবেরাধী দলেক িনশ্িচহ্ন করেত
উন্মাদ হেয় পেড়েছ।’ িতিন িশশু-িকেশারেদর িবরুদ্েধ িমথ্যা মামলা ও
িরমান্ড প্রত্যাহার কের তােদর মুক্িতর দািব কেরন।
িরজভী
বেলন,
‘িনরাপদ
সড়েকর
দািবেত
িশশু-িকেশারেদর
চলমান
আন্েদালেন সামািজক গণমাধ্যেম উসকািন ও সিহংসতার িমথ্যা অিভেযােগর
পিরপ্েরক্িষেত
িবিভন্ন
থানায়
৫১িট
মামলায়
প্রায়
শখােনক
ছাত্রছাত্রীেক
আটক
করা
হেয়েছ।
অেনক
ছাত্রছাত্রীেক
ওই
মামলাগুেলােত আসািম করা হেয়েছ। এই েকামলমিত িশশু-িকেশারেদর
আন্েদালন িবশ্েবর ইিতহােস নিজরিবহীন। তারা মানুেষর িবেবকেক নাড়া
িদেয়েছ। সমােজর অগ্রগণ্য মানুষরাও িবস্িমত হেয়েছ। তাঁরা যা
পােরনিন িশশু-িকেশাররা েচােখ আঙুল িদেয় েসটা কের েদিখেয়েছ।’
িবএনিপরর এ েনতা বেলন, ‘প্রধানমন্ত্রী বেলিছেলন, িশশু-িকেশাররা
পথ েদিখেয়েছ। িকন্তু এখন আন্েদালনরত িশশু-িকেশাররা েয পথ েদখেছ
তােত তারা প্রিতিদনই িশহিরত হেয় উঠেছ। তােদর তুেল িনেয় যাওয়া
হচ্েছ, িরমান্েডর হাড়-িহম করা অকথ্য িনর্যাতন করা হচ্েছ, এরপর
পাঠােনা হচ্েছ েজলখানায়। মুেখ যাই বলুক, সরকার িশশু-িকেশারেদর
সঙ্েগ
িনষ্ঠুর
প্রিতেশােধর
েখলায়
েমেত
বাচ্চােদর জীবন িনেয় শঙ্িকত, ভীত, িশহিরত।’

উেঠেছ।

অিভভাবকরা

িবএনিপ জ্েযষ্ঠ যুগ্ম মহাসিচব বেলন, ‘এখন শুধু ছাত্ররাই নয়,
ছাত্রীরাও েরহাই পাচ্েছ না আটক ও জুলুেমর করালগ্রাস েথেক।
েগােয়ন্দা পুিলশ একটার পর একটা ছাত্রী আটেকর েলামহর্ষক ঘটনার
জন্ম িদচ্েছ। ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র শামসুন্নাহার হেলর সামেন েথেক
সমাজ িবজ্ঞান িবভােগর তাসিনম ইিমেক আটক কের েগােয়ন্দা পুিলশ।
তােক পুিলিশ িজজ্ঞাসাবােদ কেয়ক ঘণ্টা িনর্মম প্রহর গুনেত হয়।
ইিমর আটেকর ১২ ঘণ্টা পর ইেডন কেলেজর েকাটা আন্েদালেনর আেরক
েনত্রী লুৎফুন্নাহার রুমােক িসরাজগঞ্েজ েবলকুিচ থানার একিট গ্রাম
েথেক গ্েরপ্তার কের পুিলশ। গ্েরপ্তােরর পের তােক ঢাকায় িনেয় আসা
হয়। এই জািলম সরকােরর হাত েথেক বাঁচেত আন্েদালেন অংশগ্রহণকারী
ছাত্রী ও সমর্থনকারী নারীরাও েরহাই পাচ্েছ না। এই সব ঘটনায় জািতর
সম্ভ্রম ধুলায় লুিটেয় েগেলও সরকােরর চণ্ডমূর্িতর েকােনা পিরবর্তন
হয়িন।’
িবএনিপ েনতা বেলেছন, ‘সরকােরর অন্যায় আর জুলুেমর িশকার হেয় সােবক
প্রধানমন্ত্রী খােলদা িজয়া ন্যায়িবচার েথেক বঞ্িচত হচ্েছন।

েদশেনত্রী েবগম িজয়ােক সব অিধকার েথেক দূের সিরেয় রাখা হেয়েছ।
এমনিন অসুস্থ েদশেনত্রীেক সুিচিকৎসা না িদেয় তাঁর জীবন িনেয়
িছিনিমিন েখলা হচ্েছ।’ িতিন বেলন, ‘খােলদা িজয়া সরকােরর
চক্ষুশূল। তাই প্রিতিহংসার জ্বালা িমটােতই অন্যায়ভােব বােনায়াট
অসত্য মামলা িদেয় অন্যায়ভােব সাজা েদওয়া হেয়েছ। বাংলােদশ এখন
জুলুেমর গ্যাস েচম্বাের পিরণত করা হেয়েছ। েদেশর সর্বত্র রক্ত
ঝরেছ।’
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জাতীয় ঐক্য প্রিতষ্ঠার আহ্বান
জানােবন ড. কামাল
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গণতন্ত্র, আইেনর শাসন ও েভাটািধকার রক্ষায় জাতীয় ঐক্য
প্রিতষ্ঠার আহ্বান জানােবন িবিশষ্ট আইনজীবী ও গণেফারাম সভাপিত ড.
কামাল েহােসন।
আগামী ২২ েসপ্েটম্বর রাজধানীর েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন ঐক্য
প্রক্িরয়ার ব্যানাের আহূত সমােবশ েথেক এ আহ্বান জানােনার
প্রস্তুিত িনচ্েছন িতিন।
েকােনা কারেণ েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন সমােবশ করার অনুমিত না িমলেল
িবকল্প েভন্যু িহেসেব জাতীয় প্েরসক্লােবর িমলনায়তনও িঠক কের রাখা
হেব এই সমােবেশর জন্য।
শাসক দল আওয়ামী লীগ, তােদর শিরক দলগুেলা এবং জামায়ােত ইসলামী
বােদ েদেশ সক্িরয় ডান-বাম-প্রগিতশীল ঘরানার প্রায় সবক’িট
রাজৈনিতক দেলর শীর্ষ েনতা এবং সুশীল সমােজর প্রিতিনিধেদর এেত
উপস্িথত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানােনা হেব।
বুধবার ড. কামাল েহােসেনর েবইলী েরােডর বাসায় ঐক্য প্রক্িরয়ার
েনতােদর এক ৈবঠেক এ িসদ্ধান্ত হয়।

ঐক্য প্রক্িরয়ার সদস্য সিচব ফেরায়ার্ড পার্িটর েচয়ারম্যান আবম
েমাস্তফা আিমন, সদস্য সােবক আওয়ামী লীগ েনতা সুলতান েমাহাম্মদ
মনসুর আেহমদ ছাড়াও ৈবঠেক গণেফারােমর িনর্বাহী সভাপিত অ্যাডেভােকট
সুব্রত েচৗধুরী, সাধারণ সম্পাদক েমাস্তফা মহিসন মন্টু, েকন্দ্রীয়
েনতা আওম শিফকউল্লাহ, জগলুল হায়দার আফ্িরক, েমাস্তাক েহােসন
প্রমুখ অংশ েনন।
ৈবঠেক আগামী ২২ েসপ্েটম্বেরর সমােবশ সফল করা, সমােবশ েথেক কী
েঘাষণা েদয়া হেব, সমােবেশ কােদরেক আমন্ত্রণ জানােনা হেব- এ
িবষয়গুেলা চূড়ান্ত করাসহ েদেশর সর্বেশষ রাজৈনিতক পিরস্িথিত িনেয়
আেলাচনা কেরন ঐক্য প্রক্িরয়া ও গণেফারাম েনতারা।
জানেত চাইেল এ প্রসঙ্েগ ঐক্য প্রক্িরয়ার সদস্য সিচব আবম েমাস্তফা
আিমন বুধবার বেলন, েদেশর িনর্বাচনী ব্যবস্থা পুেরাপুির ধ্বংস হেয়
েগেছ। অথচ িনর্বাচন না হেল গণতন্ত্র কখেনাই প্রিতষ্িঠত হেব না।
তেব এটাও িঠক, আমরা আরও একিট ৫ জানুয়ািরর মেতা প্রহসেনর িনর্বাচন
েদখেত চাই না। েদেশর মানুষও আর এ ধরেনর িনর্বাচন েহাক তা চায় না।
িতিন বেলন, আগামী িনর্বাচন হেত হেব অবাধ, সুষ্ঠু এবং িনরেপক্ষ।
অবশ্যই এই িনর্বাচন হেত হেব সব দেলর অংশগ্রহেণ। এর আেগ িনর্বাচন
কিমশনেক পুনর্গঠন করেত হেব। আর এসব দািবেত আমরা একিট জাতীয় ঐক্য
গেড় েতালার উদ্েযাগ িনেয়িছ। ২২ েসপ্েটম্বেরর সমােবশ েসই
উদ্েযােগর প্রথম ধাপ। আশা কির সরকার আমােদর এই উদ্েযােগ বাধা হেব
না।
জনমত গড়েত েসপ্েটম্বরজুেড় সভা সমােবশ করেব যুক্তফ্রন্ট
এিদেক অগণতান্ত্িরক শক্িতর িবরুদ্েধ জনমত গেড় েতালাসহ জনগেণর
সম্িমিলত শক্িতেক েজারদার করার লক্ষ্েয আগামী েসপ্েটম্বর মাসজুেড়
িবভাগ, েজলা ও উপেজলা পর্যােয় গণসংেযাগ, জনসভা ও সভা-সমােবশ করেব
যুক্তফ্রন্ট।
বুধবার েজােটর েচয়ারম্যান ও িবকল্পধারা বাংলােদেশর প্েরিসেডন্ট
সােবক রাষ্ট্রপিত অধ্যাপক ডা. এ.িকউ.এম বদরুদ্েদাজা েচৗধুরীর
সভাপিতত্েব
তার
বািরধারার
বাসভবন
“মায়া-িব”েত
অনুষ্িঠত
যুক্তফ্রন্েটর এক অিনর্ধািরত ৈবঠেক এ িসদ্ধান্ত েনয়া হয়।
ৈবঠেক বক্তব্য রােখন- জাতীয় সমাজতান্ত্িরক দেলর েজএসিডর সভাপিত
আ.স.ম আবদুর রব, নাগিরক ঐক্েযর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না,

িবকল্পধারার মহাসিচব েমজর (অব.) আবদুল মান্নান, েজএসিডর সাধারণ
সম্পাদক আবদুল মােলক রতন ও িবকল্পধারার সাংগঠিনক সম্পাদক
ব্যািরস্টার ওমর ফারুক।
সূত্র জানায়, ৈবঠেক যুক্তফ্রন্েটর কার্যক্রম িনেয় আেলাচনা েশেষ
ঈদুল আজহার পর েথেক পুেরা েসপ্েটম্বর মাসজুেড় িবভাগীয়, েজলা ও
উপেজলা পর্যােয় সাংগঠিনক সভা-সমােবশ, জনসভা ও গণসমােবশ করার
কর্মসূিচ েনয়া হয়।
ৈবঠক সূত্ের বলা হয়, যুক্তফ্রন্েটর এই কর্মসূিচর মূল উদ্েদশ্য
হেলা জনমত গঠন এবং অগণতান্ত্িরক শক্িতর িবরুদ্েধ জনগেণর সম্িমিলত
শক্িতেক েজারদার করা।
ৈবঠেক গৃহীত িসদ্ধান্েত বলা হয়, যুক্তফ্রন্েটর উদ্েদশ্য হেলা,
েদেশর সব জনগণেক একতাবদ্ধ করা, অত্যাচার, স্ৈবরাচার এবং
গণতন্ত্রিবেরাধী কার্যকলােপর িবরুদ্েধ জাতীয় েচতনা সৃষ্িট,
জনগণেক ভিবষ্যেত ইিতবাচক রাজনীিতেত উদ্বুদ্ধ করা এবং এই মতবাদ ও
মর্েম যারাই িবশ্বাসী এই ধরেনর সব রাজৈনিতক দল, েপশাজীবী ও সুশীল
সমােজর প্রিতিনিধেদর যুক্তফ্রন্েট স্বাগত জানােনা।
ৈবঠেকর

আেরক

িসদ্ধান্েত

বলা

হয়,

িনরাপদ

সড়েকর

দািবেত

ছাত্র

আন্েদালনকারীেদর িবরুদ্েধ সরকার েয িনর্যাতন কেরেছ যুক্তফ্রন্ট
তার জন্য তীব্র িনন্দা ও প্রিতবাদ জানাচ্েছ।
ৈবঠেক ফ্রন্ট েনতারা বেলন, পিবত্র ঈদুল আজহা সামেন, তাই ঈেদর
আনন্দ িনগৃহীত ছাত্ররা যােত িপতা-মাতা ও পিরবােরর সদস্যেদর সঙ্েগ
উপেভাগ করেত পাের এই সুেযাগ তােদর িদেত হেব। তারা ঈেদর আেগই আটক
ছাত্রেদর মুক্িত েদয়ার আহ্বান জানান।
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জনগণেক

সঙ্েগ

িনেয়

সকল

অপশক্িতেক প্রিতহত করা হেব :
ওবায়দুল কােদর
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জনগণেক সঙ্েগ িনেয় সকল অপশক্িতেক প্রিতহত করা হেব মন্তব্য
কের আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর বেলেছন: আজেকর এই
িদেন আমােদর শপথ হেব েশখ হািসনার েনতৃত্েব েয েকােনা অপশক্িত,
িবেশষ কের সাম্প্রদািয়ক অপশক্িতেক আমরা জনগণেক সঙ্েগ িনেয় পরািজত
করব, প্রিতহত করব।
১৫ আগস্ট জাতীয় েশাক িদবেস ধানমন্িড ৩২ নম্বের
প্রিতকৃিতেত শ্রদ্ধা িনেবদন েশেষ িতিন এ কথা বেলন।

বঙ্গবন্ধুর

কােদর বেলন: আমরা শঙ্কার মধ্েযই এিগেয় যাই। মৃত্যুর িমিছেল
দাঁিড়েয় আমরা জীবেনর জয়গান গাই, ধ্বংসস্তুেপর উপর দাঁিড়েয় আমরা
সৃষ্িটর পতাকা উড়াই-এটাই আওয়ামী লীেগর ইিতহাস।
েযাগ কেরন: আজ বঙ্গবন্ধুর প্রিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপেনই সীিমত থাকেল
চলেব না। আমরা আজ বঙ্গবন্ধুর সততা, বঙ্গবন্ধুর সাহেসর দৃষ্টান্ত
যিদ অনুসরণ কির তাহেলই বঙ্গবন্ধুর প্রিত যথাযথ শ্রদ্ধা িনেবদন
করা হেব। বঙ্গবন্ধু আজ েনই তার কন্যা েশখ হািসনা এখন বাঙািলর
মুক্িতর সংগ্রােমর আেপাষহীন কাণ্ডারী বেল মন্তব্য কেরন ওবায়দুল
কােদর।
েশখ হািসনার েনতৃত্েব সারা বাংলােদেশ েনতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ বেলও
সাংবািদকেদর জানান িতিন।
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পৃিথবীর অন্যতম নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড মন্তব্য
কের আওয়ামী লীেগর দ্িবতীয় সর্েবাচ্চ সাংগঠিনক এ েনতা বেলন:
পৃিথবীেত জুিলয়াস িসজার েথেক শুরু কের যত রাজৈনিতক হত্যাকাণ্ড
সংঘিটত হেয়েছ তার মধ্েয সবেথেক নৃশংসতম এবং বর্বরতা ৈপচািশক
হত্যাকাণ্ড পঁচাত্তেরর পেনরই আগস্ট, এই হত্যাকাণ্ড। অন্যান্য
রাজৈনিতক হত্যাকাণ্েড অবলা নারী িছল না, অবুঝ িশশু িছল না,
অন্তঃসত্ত্বা নারী িছল না। িকন্তু এখােন িছল।
খােলদা িজয়ার মুক্িত না হেল িবএনিপ িনর্বাচেন আসেব না। িবএনিপ
েনতােদর এমন বক্তব্েযর প্রিতক্িরয়ায় কােদর বেলন: িলগ্যাল

ব্যােটেল যান। এখােন আওয়ামী লীেগর েকােনা
েকােনা িবষয় েনই। এটা আইিন প্রক্িরয়া।

িবষয়

েনই,

সরকােরর

িশক্ষার্থীেদর অরাজৈনিতক আন্েদালন প্রসঙ্েগ িতিন বেলন: েযৗক্িতক
আন্েদালেনর
েযৗক্িতক
দািব
েমেন
েনওয়ার
মেতা
সৎ
সাহস
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার আেছ।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ আগস্ট, ২০১৮

‘আওয়ামী লীগ েফর ক্ষমতায় এেল
বঙ্গবন্ধুর
খুিনেদর
েদেশ
িফিরেয় আনা হেব’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামীেত আওয়ামী লীগ েফর ক্ষমতায় এেল িবেদেশ পািলেয় থাকা
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর খুিনেদর বাংলােদেশ িফিরেয় আনা
হেব। ইেতামধ্েয আেমিরকায় থাকা রােশদ েচৗধুরীেক েফরােনার ব্যাপাের
আেমিরকা সরকােরর সঙ্েগ আেলাচনা ফলপ্রসু হেয়েছ।বলেলন আইনমন্ত্রী
আিনসুল হক।
আজ মঙ্গলবার দুপুের ব্রাহ্মণবািড়য়ার আখাউড়ায় এক েশাকসভা ও িমলাদ
মাহিফেল প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন এসব কথা বেলন।
আইনমন্ত্রী বেলন, কানাডায় থাকা নূর েচৗধুরীেকও েদেশ িফিরেয় আনার
েচষ্টা চলেছ। তেব কানাডায় আইন আেছ- যিদ েকােনা েদেশ অন্যােয়র
জন্য মৃত্যুদণ্ড সাজা থােক তাহেল তােক েস েদেশ পাঠােনা হয় না।
কারণ কানাডা শাস্িত িহেসেব মৃত্যুদণ্ডেক সমর্থন কের না।
িতিন বেলন, েদেশর উন্নয়ন েহাক তা িবএনিপ চায় না। েশখ হািসনা
বাংলােদশেক িবশ্েব উন্নয়েনর েরাল মেডল কেরেছন েসটা িবএনিপ চায়
না। তারা চায় বাংলােদেশ পািকস্তান েহাক। েদশ িপিছেয় যাক।
মন্ত্রী বেলন, সমৃদ্ধ বাংলােদশ গড়েত িডেসম্বের েয িনর্বাচন হেব

তােত বঙ্গবন্ধু কন্যা েশখ হািসনােক আবার ক্ষমতায় আনেত হেব। তাই
আপনারা িনজ এলাকার েনৗকা মার্কার প্রার্থীেক েভাট িদেয় জয়ী করুন।
আখাউড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর আহ্বায়ক জয়নাল আেবদীেনর সভাপিতত্েব
অনুষ্িঠত েশাক সভায় অন্যেদর মধ্েয বক্তব্য রােখন, আখাউড়া
েপৗরসভার েময়র তাকিজল খিলফা, আখাউড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর যুগ্মআহ্বায়ক আবুল কােশম ভূঁইয়া প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

রাজধানীেত িবএনিপর
েসপ্েটম্বর!

সমােবশ

১

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর প্রিতষ্ঠাবার্িষকী উপলক্েষ আগামী ১ েসপ্েটম্বর
রাজধানীেত সমােবশ করেব বেল জািনেয়েছন দলিটর িসিনয়র যুগ্ম-মহাসিচব
অ্যাডেভােকট রুহুল কিবর িরজভী।
আজ মঙ্গলবার দুপুের নয়াপল্টেন দেলর েকন্দ্রীয় কার্যালেয় আেয়ািজত
সংবাদ সম্েমলেন িতিন এ েঘাষণা েদন।
রুহুল
কিবর
িরজভী
বেলন,
১
েসপ্েটম্বর
আমােদর
দেলর
প্রিতষ্ঠাবার্িষকী
উপলক্েষ
দলীয়
কার্যালেয়র
সামেন
অথবা
েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন সমােবশ করার অনুমিত চাইেবা। এ উপলক্েষ
গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও িডএমিপ কিমশনারেক িচিঠ েদওয়া হেব।
সংবাদ সম্েমলেন িবএনিপর েচয়ারপারসেনর উপেদষ্টা আব্দুস সালাম, সহসাংগঠিনক সম্পাদক অ্যাডেভােকট আব্দুস সালাম আজাদ, সহ-দপ্তর
সম্পাদক তাইফুল ইসলাম িটপু, মুিনর েহােসনসহ আেরা অেনেক উপস্িথত
িছেলন।
িরজভী বেলন, ১৯৭৮ সােলর ১ েসপ্েটম্বর রাষ্ট্রপিত িজয়াউর রহমান
বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল-িবএনিপ প্রিতষ্ঠা কেরন। খােলদা িজয়ার
জন্মিদন উপলক্েষ বুধবার সকাল ১১টায় নয়া পল্টেনর েকন্দ্রীয়

কার্যালেয় এবং সন্ধ্যায় গুলশােন েচয়ারপারসেনর কার্যালেয় েদায়া
মাহিফল হেব বেল জানান িরজভী।
এছাড়া দেলর পূর্বেঘাষণা অনুযায়ী সারােদেশ েজলা-উপেজলায় খােলদা
িজয়ার দীর্ঘায়ু ও আশু েরাগ মুক্িত কামনায় এই েদায়া মাহিফল হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

আমার েচেয় েকউ বড় আওয়ামী লীগার
হেবন না : ওবায়দুল কােদর
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজনীিতিবদরা িঠক হেল সব িঠক হেয় যােব।
রাজনীিতিবদেদর িঠক হেত হেব। রাজনীিতিবদরা িঠক
হেব। অেনেক বেলন, পুিলশ চাঁদাবািজ কের। আমরা
চাঁদাবািজ কির না? রাজনীিতিবদরা চাঁদাবািজ
চাঁদাবািজ করেব না।

এ জন্য সবার আেগ
হেল পুিলশও িঠক
রাজনীিতিবদরা িক
না করেল পুিলশও

বলেলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী
ওবায়দুল কােদর।
েসামবার
(১৩
আগস্ট)
রােত
রাজধানীর
রাজারবাগ
পুিলশ
লাইন
অিডেটািরয়ােম বাংলােদশ পুিলশ সার্িভস অ্যােসািসেয়শন আেয়ািজত েশাক
িদবেসর আেলাচনা সভায় িতিন এসব কথা বেলন।
ওবায়দুল কােদর বেলন, আমার েচেয় েকউ বড় আওয়ামী লীগার হেবন না,
প্িলজ। আপনােদর আওয়ামী লীগার হওয়ার দরকার েনই। এতিদন ধের েযভােব
জঙ্িগবােদর িবরুদ্েধ ও অসিহংসার পক্েষ কাজ কেরেছন েসিটই কের
যােবন। আপনােদর কােছ িনরেপক্ষতা আশা কির।
েসতুমন্ত্রী বেলন, িক কের দলীয় ক্যাডারেদর স্কুল েপাশাক পিরেয়
রাস্তায় নামােনা হেয়িছল? তারা িক কের স্কুল ব্যােগ িশল, নুিড়,
চাপািত িনেয়িছল? এটা িক সত্য নয়? এটা িক অস্বীকার করার মেতা?

আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক বেলন, রাজধানীর িজনিজরা েথেক স্কুল
েপাশাক ও ভুয়া আইিড কার্ড বািনেয় অেনকেক আন্েদালেন নামােনা
হেয়িছল। েযভােব ভুয়া আইিড কার্ড বানােনা হেয়েছ, দুিদন পর সংসদ
সদস্েযরও ভুয়া কার্ড ৈতির হেব। আছাদ ( িডএমিপ কিমশনার) সােহব এসব
িসিরয়াসিল েদেখন। তােদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা িনন।
কােদর বেলন, যারা মুখ েঢেক লাইেভ বেল েমেয়েদর ধর্ষণ করা হেয়েছ,
এরা কারা? এরা জািতর শত্রু। এেদর িচেন রাখেত হেব। সড়েক শৃঙ্খলা
আেগ িছল না, এখনও েনই।
প্রেকৗশল ও শক্িত প্রেয়ােগর েচেয় সবার সেচতনতা েবিশ প্রেয়াজন।
মানিসকতা পিরবর্তন না হেল সড়েক শৃঙ্খলা িফরেব না। শুধু িক চালকরা
েবপেরায়া, পথচারীরা েবপেরায়া নয়?
অেনকেক েদিখ কােন েহড েফান লািগেয় রাস্তা পারাপার হন।
িবএনিপ

েচয়ারপারসন

খােলদা

িজয়া

সংলােপর

পথ

বন্ধ

কের

িদেয়েছন

মন্তব্য কের সড়ক পিরবহন মন্ত্রী বেলন, তার েছেল েকােকা যখন মারা
েগল, তখন প্রধানমন্ত্রী তার বািড়র েগেট েগেছন িকন্তু িতিন েগট
েখােলনিন। তােদর সঙ্েগ িক কের সংলাপ করেবা। িতিন েতা তার ঘেরর
দরজা বন্ধ কের িদেয় সংলােপর দরজা বন্ধ কের িদেয়েছন।
অনুষ্ঠােন
উপস্িথত
িছেলন
িবশ্বিবদ্যালেয়র অধ্যাপক ড.

শাহজালাল
েমাহাম্মদ

িবজ্ঞান
ও
জাফর ইকবাল।

প্রযুক্িত
িতিন বেলন

বঙ্গবন্ধুেক অস্বীকার করা মােন বাংলােদশেক অস্বীকার করা। এেদেশ
রাজনীিত করেত হেল বঙ্গবন্ধুেক স্বীকার করেত হেব। মুক্িতযুদ্েধর
েচতনা িবশ্বাস করেত হেব।
জাফর ইকবাল আরও বেলন, বঙ্গবন্ধু শুধু িকছু ৈসিনকেদর হােত মারা
যানিন। এর েপছেন বড় বড় রাষ্ট্েরর ষড়যন্ত্র রেয়েছ। আমরা িবশাল
ষড়যন্ত্ের িশকার হেয়িছ। বঙ্গবন্ধুেক হত্যা করা যত বড় অপরাধ, তার
েচেয় বড় অপরাধ তােক ইিতহাস েথেক মুেছ েফলার েচষ্টা।
েক েবিশ অপরাধী; যারা বঙ্গবন্ধুেক হত্যা কেরিছল তারা, নািক যারা
তােক ইিতহাস েথেক মুেছ েফলেত েচেয়িছল? িযিন েদশিট উপহার
িদেয়িছেলন, একটা সময় েসই েদেশর েটিলিভশেন তােক েদখােনা হয়িন।
জাফর ইকবাল বেলন, েছাট েছাট েছেল েমেয়রা একটা সময় প্রশ্ন করেতা
স্বাধীনতার
েঘাষক
েক?
এেদেশর
িশক্ষার্থীেদর
বঙ্গবন্ধু
ও

বাংলােদেশর ইিতহাস িভন্নভােব পড়ােনা হেতা। তারা এখন েজেন েগেছ
একটা েঘাষণা িদেয় একটা েদশ স্বাধীন হয় না। এখন আর তারা এ
প্রশ্নটা কের না, তারা এখন সিঠক ইিতহাস জােন।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

আ.লীেগর
েবেড়েছ!

আয়-ব্যয়

দুেটাই

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গত বছর (২০১৭) আওয়ামী লীেগর আয় ও ব্যয় দুেটাই েবেড়েছ বেল
দলিটর পক্ষ েথেক জানােনা হেয়েছ। আজ মঙ্গলবার দুপুের আওয়ামী লীেগর
দফতর সম্পাদক আব্দুস েসাবহান েগালাপ এ তথ্য জািনেয়েছন। িতিন
জানান, ২০১৭ সােল দলিটর আয় হেয়েছ ২০ েকািট ২৪ লাখ ৯৬ হাজার ৪৩৬
টাকা এবং ব্যয় হেয়েছ ১৩ েকািট ৬৩ লাখ ৪৮ হাজার ৩১৯ টাকা। ফেল
বর্তমােন ক্ষমতাসীন এ দলিটর তহিবেল উদ্বৃত্ত রেয়েছ ৬ েকািট ৬১
লাখ ৪৮ হাজার ১১৭।
আগারগাঁওেয়র িনর্বাচন ভবেন িনর্বাচন কিমশন সিচব েহলালুদ্দীন
আহমেদর কােছ মঙ্গলবার দুপুের দেলর বার্িষক িহসাব জমা িদেত যান
দফতর সম্পাদক আব্দুস েসাবহান েগালাপ, তথ্য ও গেবষণা িবষয়ক
সম্পাদক অ্যাডেভােকট আফজাল েহােসন ও িবজ্ঞান-প্রযুক্িত িবষয়ক
সম্পাদক ইঞ্িজিনয়ার আবদুর সবুর। এরপর দেলর আয় ও ব্যেয়র খােতর
ব্যাপাের আব্দুস েসাবহান েগালাপ সাংবািদকেদর বেলন, ‘আেয়র প্রধান
উৎেসর মধ্েয রেয়েছ— দেলর নতুন ভবন িনর্মােণর অনুদান, দেলর
সদস্যেদর কাছ েথেক পাওয়া বার্িষক চাঁদা, ব্যাংেকর টাকা েথেক লাভ
ইত্যািদ। আর ব্যেয়র প্রধান খাতগুেলার মধ্েয রেয়েছ— দেলর ভবন
িনর্মাণ,
কর্মচারীেদর
েবতন-েবানাস,
আপ্যায়ন,
সভা-েসিমনার,
ইউিটিলিট িবল ইত্যািদ।’
আওয়ামী লীেগর দফতর সম্পাদক আব্দুস েসাবহান েগালাপ জানান, নতুন
ভবন িনর্মােণ প্রায় ১০ েকািট টাকার মেতা অনুদান পাওয়া েগেছ এবং
সমপিরমাণ অর্থ েসখােন তারা ব্যয় কেরেছ।

ইিস’র তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সােল আওয়ামী লীেগর আয় হেয়িছল ৪ েকািট
৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ৯৭ টাকা এবং ব্যয় হেয়েছ ৩ েকািট ১ লাখ ৮৪ হাজার
৭৯৯ টাকা। উদ্বৃত্ত রেয়েছ ১ েকািট ৮২ লাখ ৪৯ হাজার ২৯৯ টাকা।
২০১৫ সােল দলিটর আয় হেয়িছল ৭ েকািট ১১ লাখ ৬১ হাজার ৩৭৫ টাকা।
ব্যয় হেয়িছল ৩ েকািট ৭২ লাখ ৮১ হাজার ৪৬৯ টাকা। অর্থাৎ েস সময়
দলিট প্রায় সােড় ৩ েকািট টাকা উদ্বৃত্ত েদিখেয়িছল।
ইিসেত জমা েদওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সােল িবএনিপর েমাট আয় হেয়েছ
৯ েকািট ৪৬ লাখ ২৪ হাজার ৯০২ টাকা। েমাট ব্যয় হেয়েছ ৪ েকািট ১৯
লাখ ৪১ হাজার ৯৫৪ টাকা। উদ্বৃত্ত িহসােব ৫ েকািট ২৬ লাখ ৫২ হাজার
৯৪৮ টাকা হােত বা ব্যাংেক রেয়েছ।
এিদেক, এবার জাতীয় পার্িটর (জাপা) আয় েবেড়েছ। ২০১৭ সােল দলিট আয়
কেরেছ ১ েকািট ৮ লাখ ৫৫ হাজার ২৪০ টাকা। এসময় দলিট ব্যয় কেরেছ ১
েকািট ৭ লাখ ১৭ হাজার ৩৬১ টাকা। একলাখ টাকারও েবিশ উদ্বৃত্ত
রেয়েছ জাতীয় পার্িটর।
২০০৮

সােল

প্রিতবছর
িনবন্িধত

িনবন্ধন

প্রথা

চালুর

পর

গণপ্রিতিনিধত্ব

আর্িথক েলনেদেনর িহসাব েদওয়ার
রাজৈনিতক দলগুেলার। প্রিত বছেরর

আেদশ

বাধ্যবাধকতা
৩১ জুলাইেয়র

েমেন
রেয়েছ
মধ্েয

পূর্ববর্তী বছেরর িহসাব েদওয়ার িবধান রেয়েছ। আওয়ামী লীগসহ সাতিট
দল সময় মেতা িহসাব িদেত না পারায় ইিসেত আেবদন কের ১৫ িদন সময়
বািড়েয় েনয়।
প্রসঙ্গত, েকানও দল পরপর িতন বছর আয়-ব্যেয়র িহসাব জমা না িদেল
ইিস চাইেল তােদর িনবন্ধন বািতল করেত পাের।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

িবএনিপর
‘বৃহত্তর
ঐক্যফ্রন্ট’ ঈেদর পর!
িনউজিবিড৭১ডটকম

জাতীয়

ঢাকা : ঈদুল আজহার পর আত্মপ্রকাশ করেছ িবএনিপর নতুন িনর্বাচনী
েজাট। প্রাথিমকভােব ‘বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট’ নােম এই েজােটর
নাম িঠক করা হেয়েছ।
েসামবার রােত গুলশােনর িবএনিপ েচয়ারপারসেনর রাজৈনিতক কার্যালেয়
অনুষ্িঠত দলিটর সর্েবাচ্চ নীিত িনর্ধারণী েফারাম জাতীয় স্থায়ী
কিমিটর সভায় এ িবষেয় আেলাচনা হয় বেল জানা েগেছ। রাত েপৗেন ৮টায়
শুরু হেয় ওই সভা চেল প্রায় রাত ১০টা পর্যন্ত।
সভার িবষেয় গণমাধ্যেম আনুষ্ঠািনকভােব িকছু বলা না হেলও দলীয়
সূত্র জানায়, ক্ষমতার বাইের থাকা েবশ কেয়কিট রাজৈনিতক দল িনেয়
বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গঠন এবং িনর্দলীয় িনর্বাচনকালীন সরকােরর
দািবেত
রাজপেথ
নামার
পিরকল্পনারও
েবশ
অগ্রগিত
হেয়েছ।
প্রাথিমকভােব িবএনিপর নতুন রাজৈনিতক েজােটর নাম িঠক করা হেয়েছ
‘বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট’। পাশপািশ সাংগঠিনক শক্িত বৃদ্িধ,
বর্তমান সঙ্কট িনরসেন ক্ষমতাসীনেদর সঙ্েগ সংলাপ ও িনর্বাচেনর
প্রস্তুিতর িবষেয় কর্মপিরকল্পনা িকছু খসড়া প্রস্তুত করা হেয়েছ।
এছাড়াও একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচন সামেন েরেখ দেলর তৃণমূল েথেক
পাওয়া মতামেতর িভত্িতেত আগামী িদেনর আন্েদালেনর রূপেরখার একিট
সার-সংক্েষপ ৈতির কেরেছন িবএনিপর নীিতিনর্ধারকরা। এেত দেলর
েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার মুক্িত ও িনরেপক্ষ সরকােরর দািবেত
রাজপেথ েজারােলা আন্েদালেনর েরাডম্যােপর খসড়া প্রস্তুত হেয়েছ।
ঈেদর পর েকন্দ্রীয় েনতােদর সঙ্েগ আেরক দফা আেলাচনা কের তা দেলর
হাইকমান্েডর কােছ উপস্থাপন করা
সােপক্েষ িবষয়িট চূড়ান্ত করা হেব।

হেব।

হাইকমান্েডর

অনুেমাদন

জানা
েগেছ,
সভার
আেলাচনার
িবষয়ািদর
কিপ
লন্ডেন
িবএনিপর
ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যােনর কােছ পাঠােনা হেব। রূপেরখার খসড়া িনেয়
কারাবন্িদ দলীয় েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার সঙ্েগ ঈেদর আেগই েদখা
করেবন িসিনয়র েনতারা। েসই লক্ষ্েয তার সঙ্েগ েদখা করার অনুমিত
েচেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয় আেগ ভােগই আেবদন কের েরেখেছন
েনতারা। েসখােন দলীয় সকল িসদ্ধান্েতর িবষেয় খােলদা িজয়ার সঙ্েগ
িবস্তািরত আেলাচনা করেবন তারা।
িবএনিপ মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীেরর সভাপিতত্েব ওই সভায়
দেলর স্থায়ী কিমিটর সদস্য ড. খন্দকার েমাশাররফ েহােসন, ড. আব্দুল
মঈন খান, ব্যািরস্টার মওদুদ আহমদ, েলফেটন্যান্ট েজনােরল (অব.)

মাহাবুবুর রহমান, ব্যািরস্টার জিমর উদ্িদন সরকার, ব্যািরস্টার
রিফকুল ইসলাম িময়া, িমর্জা আব্বাস, গেয়শ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল
ইসলাম খান অংশ েনন।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

আসেছ
১৫
আগস্ট
হৃদয়িবদারকমর্মস্পর্শী েশােকর িদন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর ৪৩ তম শাহাদত
বার্িষকী ও জাতীয় েশাক িদবস ১৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সােলর এ িদেন
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙািল জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান শাহাদত বরণ কেরন। এিট বাঙািল জািতর সবেচেয় হৃদয়িবদারকমর্মস্পর্শী েশােকর িদন। ১৯৭৫ সােলর এই িদেনর কালরাত্িরেত ঘেটিছল
ইিতহােসর েসই কলঙ্কজনক ঘটনা।
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাঙািল জািতর ইিতহােস এক েবদনািবধুর ও কলঙ্কজনক
অধ্যায়। নৃশংস ওই ঘটনায় বাংলার
অিবসংবািদত েনতা বঙ্গবন্ধুর
সঙ্েগ েসিদন তাঁর পিরবােরর বাইশ সদস্যসহ িনহত হন। চক্রান্তকারী
ঘাতেকরা বঙ্গবন্ধুেক হত্যা কের তাঁর েসানার বাংলা গড়ার স্বপ্নেক
ধুিলসাৎ করেত েচেয়িছল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্েনর, আদর্েশর মৃত্যু
ঘটােত েচেয়িছল। িকন্তু তারা তা পােরিন বরং এেদেশর নতুন প্রজন্ম
আজ মুক্িতযুদ্েধর েচতনায় উজ্জ্বীিবত হেয়েছ বেল বাংলােদশ আজ একিট
সুখী-সমৃদ্ধ, জ্ঞান ও প্রযুক্িত িনর্ভর আধুিনক েদশ িহসােব এিগেয়
চেলেছ।
এরই মধ্েয বাংলােদশ মধ্েযম আেয়র েদেশ পিরণত হেয়েছ। বর্তমান
উন্নয়েনর ধারা অব্যাহত থাকেল বাংলােদশ ২০২১ সােল সমৃদ্ধ মধ্েযম
আেয়র েদেশ এবং ২০৪১ সােল উন্নত েদেশ পিরণত হেব। এছাড়াও এসিডিজ এর
১৭িট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হেব। েশাকাবহ এ িদেন আিম গভীর
শ্রদ্ধা জানাই মহান স্বাধীনতার স্থপিত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ

মুিজবুর রহমান এবং তাঁর পিরবােরর শহীদ সদস্যেদর স্মৃিতর প্রিত।
একই সােথ জাতীয় েশাক িদবেস পরম করুণাময় আল্লাহর কােছ েস-িদেনর
সকল শহীদেদর আত্মার মাগেফরাত কামনা করিছ।
জািতর িপতা অমর েহাক। জয় বাংলা – জয় বঙ্গবন্ধু- েমা. মিনর েহােসন
(মিনর), সােবক সাধারণ সম্পাদক, ৪৯নং ওয়ার্ড্ আওয়ামী লীগ (কাওলা),
দক্িষণখান ইউিনয়ন।
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