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েনতার দল নয়, কর্মীর দল
েলাহাগাড়ায় আিমনুল ইসলাম

ও
:

এলিনউজ২৪ডটকম : বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর েকন্দ্রীয় কিমিটর উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আিমনুল ইসলাম আিমন বেলন, সুদীর্ঘ ২১
বৎসর আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর উপর িনর্যাতন-িনপীড়ন ও ইষ্িটম
েরালার চািলেয়িছল। কখেনা িজয়া সরকার, আবার কখেনা এরশাদ সরকার এ
িনর্যাতন চািলেয়িছল। তবুও বাংলােদশ েথেক আওয়ামী লীগেক িনচ্িছন্ন
করা যায়িন। কারণ আওয়ামী লীগ এমিপ, মন্ত্রী ও েনতার দল নয়, আওয়ামী
লীগ কর্মীর দল। িতিন আেরা বেলন, বঙ্গবন্ধু কন্যা েশখ হািসনার
েনতৃত্েব বাংলােদশ িবশ্েবর দরবাের আজ মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয়েছ।
েশখ হািসনার েযাগ্য েনতৃত্ব আজ িবশ্েবর কােছ প্রশংিসত এবং অিবভূত
িবশ্ববাসী। িবশ্েবর প্রভাবশালী রাষ্ট্র প্রধানরা স্বীকৃিত িদেয়
যাচ্েছন েশখ হািসনার কােছ অেনক িকছু িশখার আেছ। আজ ২৮ আগষ্ট
মঙ্গলবার িবেকল ৪টায় স্থানীয় এক কিমউিনিট েসন্টাের েলাহাগাড়া
উপেজলা আওয়ামী লীেগর উদ্েযােগ আেয়ািজত বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমােনর শাহদাত বার্িষকী উপলক্েষ আেলাচনা সভা, েদায়া মাহিফল ও
েমজবান অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন উপেরাক্ত কথাগুেলা
বেলন।

েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীগ সভাপিত েখারেশদ আলম েচৗধুরীর
সভাপিতত্েব ও সাধারণ সম্পাদক েমাঃ সালাহ উদ্িদন িহরুর সঞ্চালনায়
অনুষ্িঠত এ আেলাচনা সভায় প্রধান বক্তা িছেলন চট্টগ্রাম দক্িষণ
েজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক মিফজুর রহমান। এেত িবেশষ অিতিথ
িছেলন চট্টগ্রাম দক্িষণ েজলা আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত ও েজলা িপিপ
এড. এেকএম িসরাজুল ইসলাম েচৗধুরী, সােবক সংসদ সদস্য ও চট্টগ্রাম
দক্িষণ েজলা মিহলা আওয়ামী লীেগর সভােনত্রী েচমন আরা ৈতয়ব, দক্িষণ
েজলা আওয়ামী লীেগর উপ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা নুরুল আবছার, উপদপ্তর সম্পাদক িবজয় কুমার বড়–য়া, চট্টগ্রাম দক্িষণ েজলা
স্েবচ্ছােসবকলীেগর সভাপিত ও সাতকািনয়া েপৗরসভা েময়র েমাঃ
েজাবােয়র।
এেত অন্যেদর মধ্েয বক্তব্য রােখন েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর
িসিনয়র সহ-সভাপিত আলহাজ্ব জান েমাহাম্মদ িসকদার, সম্পাদক মন্ডলীর
সদস্য ফিরদ আহমদ, নাজমুল হাসান িমন্টু, মুিজবুর রহমান, এড. েমাঃ
িময়া ফারুক, ৈতয়বুল হক েবদার, আবুল কালাম আজাদ, এম এস মামুন,
মুক্িতেযাদ্ধা নুরুল ইসলাম, হাজী মাহমুদুল হক, আিনছ উল্লাহ, আবু
তােলব, মামুনুর রিশদ েচৗধুরী, কলাউজান ইউিনয়ন সভাপিত গাজী ইছহাক,
সাধারণ সম্পাদক সমশুল ইসলাম, চুনিত ইউিনয়ন সভাপিত শাহ আলম পল্টু,
সাধারণ সম্পাদক জােন আলম, েলাহাগাড়া ইউিনয়ন সভাপিত জিসম উদ্িদন,
সাধারণ সম্পাদক েহফাজত উল্লাহ, বড়হািতয়া ইউিনয়ন সভাপিত সােজদুর
রহমান দুলাল, সাধারণ সম্পাদক িরটন বড়–য়া েরানা, আধুনগর ইউিনয়ন
সভাপিত নুরুল কিবর, সাধারণ সম্পাদক আলী আহমদ, পুিটিবলা ইউিনয়ন
সভাপিত বিদউল আলম, চরম্বা ইউিনয়ন সভাপিত মাষ্টার শিফকুর রহমান,
সাধারণ সম্পাদক আছহাব উদ্িদন, পদুয়া ইউিনয়ন সাধারণ সম্পাদক আবছার
আহমদ, আিমরাবাদ ইউিনয়ন সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্িদন, উপেজলা
শ্রিমকলীগ সভাপিত ফিরদ উদ্িদন, উপেজলা স্েবচ্ছােসবকলীেগর আহবায়ক
নুরুল কিবর সিলল, যুগ্ম আহবায়ক আবছার উদ্িদন, চট্টগ্রাম দক্িষণ
েজলা ছাত্রলীেগর সহ-সভাপিত িরহান পারেভজ েচৗধুরীসহ উপেজলা
ছাত্রলীগ, েমাস্তিফজুর রহমান িবশ্বিবদ্যালয় কেলজ ছাত্রলীগ, বার
আউিলয়া িবশ্বিবদ্যালয় কেলজ ছাত্রলীগ েনতৃবৃন্দ।
উক্ত সভায় প্রায় ৫ হাজার েলাক সমাগম হয়। আেলাচনা েশেষ বঙ্গবন্ধু
ও তাঁর পিরবােরর জন্য িবেশষ েমানাজাত করা হয়।

