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চট্টগ্রাম-১৭ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

মহান ববিজয় বদিবিস উপলকক্ষে ১৫০ জন
বিীর মুবক্তিকযাদ্ধাককে সম্মাননা প্রদিান কেরকলা চট্টগ্রাম বসবটি কেকপর্পে াকরশন
৪৭ তম মহান সবিজয় সদিবিসি উরলরক্ষে ১৭ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ . রেসবিবিারে, পবিলা ১১ টিায়
ইসঞ্জিসনয়াসির্পে ইনসষ্টিসটিউটি সমলনায়তরন ১৫০ জন বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধারক সিম্মাননা প্রেদিান করেল
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন । স্বরসরেবিাররে মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে সিরেবি উরসস্থিসতরত সবিরেল এ
আরয়াজরন সিভারসতত্ব কররেন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন। বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে প্রেরতত্যেকরক নগদি ১০ হাজারে টিাকা, সিম্মাননা পক্রেষ্টি ও সিনদি
এবিং ফুরলল শুরভচ্ছায় সিংবিসরর্পেত কররেন সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন । সিম্মাননা
প্রেদিান অনুষ্ঠারন বিক্তিবিত্যে রোরখন ভারেরতরে সিহকারেী হাই কসমশনারে শ্রী অসনন্দত্যে বিত্যোনাজর ,
রোসশয়ারে একসটিং কনসিুল পজনাররেল সভরশ-সাবি জাখারেবি (Mr.Viacheslav Jakharb),
বিাংলারদিশ মুসক্তিরযাদ্ধা সিংসিদি মহানগরে ইউসনটি এবিং সিারবিক কমান্ডারে পমাজাফফরে
আহমদি। অনুষ্ঠারন স্বাগত বিক্তিবিত্যে রোরখন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেরান সনবির্পোহী
কমর্পেকতর্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা। অনুষ্ঠান মরঞ্চে রত্যোরনল পময়রে সমরসিসি পজাবিাইরো নাসগর্পে সি খান
ও প্রেরফসিরে সনছিারে উসদ্দন আহরমদি মঞ্জিু উরসবিষ্টি সছিরলন। অনুষ্ঠানসটি উরস্থিারনায় সছিরলন
পময়ররেরে একান্ত সিসচবি পমাহাম্মদি মঞ্জিুরুল ইসিলাম ও জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদিুরে
রেসহম। অনুষ্ঠারনরে শুরুরত রসবিত্র পকারেআন , গীতা ও সত্রসরটিক পথেরক রাঠ করো হয় ।
অনুষ্ঠারন সিারবিক পময়রে এ সবি এম মসহউসদ্দন পচৌরুরেীসিহ মহান মুসক্তিযুরদ্ধ শহীদিরদিরে
স্মরেরণে দিাঁ সড়িরয় ১ সমসনটি সনরেবিতা রালন করো হয় এবিং বিাংলারদিরশরে জাতীয় সিঙ্গীত
রসরেরবিশরনরে সিময় সনরেরবি দিাঁ সড়িরয় সিম্মান প্রেদিশর্পে ন করো হয়। অনুষ্ঠারন জাসতরে সরতারে ৭
মারচর্পে রে ঐসতহাসসিক ভাষণে, মহান মুসক্তিযুরদ্ধরে পপ্রেক্ষোরটি, মুসক্তিযুদ্ধ এবিং মুসক্তিযুরদ্ধরে স্মৃসত
ইতত্যোসদি সবিষরয় একসটি প্রোমানত্যেসচত্র প্রেদিশর্পে ন করো হয় । সিভারে সিভারসত চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন মহান মুসক্তিযুরদ্ধ অংশগ্রহণেকারেী শহীদি বিীরে
মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে স্মরেণে কররে বিরলন , দিাসয়ত্ব গ্রহণে করোরে ররেই অবিরহসলত ও অসিচ্ছল
মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে দিূদির্পেশারে কথো সবিরবিচনায় এরন ৫০ জন মুসক্তিরযাদ্ধারক ঘরে ততরেী কররে
পদিয়ারে রসরেকল্পনা গ্রহণে করো হয় তৎমররত্যে ২০১৭-২০১৮ অথের্পে বিছিররে ১০ জন মুসক্তিরযাদ্ধারে
জনত্যে ১০সটি গৃহসনমর্পোরণেরে কাযর্পেক্রেম চলমান আরছি । বিাসকরদিরে পময়ারদিরে মররত্যে গৃহসনমর্পোণে
কররে পদিয়া হরবি। বিীরেমুসক্তিরযাদ্ধারো জাসতরে পশ্রষ্ঠ সিন্তান। তাঁ রদিরে মররত্যে যারো সনঃস্ব বিা
অভাবিগ্রস্থি তারদিরে রারশ বিত্যেসক্তিগতভারবিও আসম সিহরযাগী সহরসিরবি রারশ থোকবি। পময়রে
বিরলন, বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধারে পকান সিন্তান সবিরদিগামী হরত রাররে না। স্বারীনতা সবিররোরী চরক্রেরে

সিারথে পকান মুসক্তিরযাদ্ধারে সিন্তান আররাষ করেরত রাররে না। সতসন মুসক্তিরযাদ্ধা , তারদিরে
রসরেবিাররেরে সিদিসিত্যে সিকলরক সিন্তানরদিরে প্রেসত নজরে রোখারে ররোমশর্পে সদিরয় বিরলন , পদিরশ
স্বারীনতা সবিররোরীরদিরে রৃষ্টিররাষকতা পদিয়ারে জনত্যে অসিংখত্যে সিংগঠন কাজ করেরছি।
তারদিরে খপ্পররে যারত পকান মুসক্তিরযাদ্ধারে সিন্তান না রররে পসি সবিষরয় সিুদিসৃ ষ্টি রোখরত হরবি ।
প্রেসিঙ্গক্রেরম পময়রে বিরলন, গণেপ্রেজাতন্ত্রী বিাংলারদিশ সিরেকাররেরে প্রেরানমন্ত্রী বিঙ্গবিন্ধুরে তনয়া
জনরনত্রী পশখ হাসসিনা দিাসয়ত্ব গ্রহণে করোরে ররে মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে প্রেসত সিসবিরশষ গুরুত্ব
সদিরয়রছিন। তাঁ রে আমরল মুসক্তিরযাদ্ধা , পখতাবিপ্রোপ বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধা, যুদ্ধাহত মুসক্তিরযাদ্ধা,
শহীদি রসরেবিারেসিহ সবিরেঙ্গণোরদিরে মুসক্তিরযাদ্ধা উরারী প্রেদিান কররে ভাতা চালু কররেরছি ।
তাছিাড়িাও মুসক্তিরযাদ্ধারে সিন্তান ও নাসত-নাতনীরদিরে সিরেকাসরে চাকুরেীরত সনরয়ারগরে পকাটিা
চালু কররেরছিন। মুসক্তিযুরদ্ধরে পচতনায় সিরেকারে পদিশ রসরেচালনা করেরছি। এ সিময় পময়রে বিীরে
মুসক্তিরযাদ্ধা ও তারদিরে রসরেবিারে সিকলরক পদিশরপ্রেরমরে ররেীক্ষোয় আররো গুরুত্বরূণের্পে অবিদিান
রোখারে আহবিান জানান। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলন, চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
সবিসরবিদ্ধ আইনদ্বারো রসরেচাসলত হয়। পখতাবিপ্রোপ বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধা, শহীদি মুসক্তিরযাদ্ধা ও
যুদ্ধাহত মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে পহাসল্ডিং টিত্যোক্স সবিষরয় সিরেকাররেরে পগরজটি সবিজ্ঞসপরত পযসিকল
সিুসবিরা সনসশ্চিত কররেরছি পসি আরলারক চটিগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশনও নগরেীরে পখতাবিপ্রোপ
বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধা, শহীদি মুসক্তিরযাদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুসক্তিরযাদ্ধারদিরে পহাসল্ডিং টিত্যোক্স পথেরক ছিাড়ি
পদিয়ারে সিুরযাগ সিৃসষ্টি কররে সদিরয়রছি । এছিাড়িাও দিসরেদ্র ও হতদিসরেদ্র মুসক্তিরযাদ্ধা ও সিারারেণে
নাগসরেকরদিরেরক পহাসল্ডিং টিত্যোরক্সরে আওতামুক্তি রোখা হরয়রছি। সিীসমত আরয়রে নাগসরেকরদিরে
পহাসল্ডিং টিত্যোক্স সিীসমত আকাররে রাযর্পেত্যে করো হরয়রছি। পময়রে বিরলন , চট্টগ্রারম স্মৃসত পসিৌর
সনমর্পোণে করো হরবি। আরুসনক স্থিাররতত্যেরে সভসত্তিরত স্মৃসত পসিৌর সনমর্পোরণেরে রসরেকল্পনা চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে রেরয়রছি। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলন , মহান মুসক্তিযুরদ্ধরে
স্মৃসত সবিজসড়িত সিকল জায়গা সিংরেক্ষেণে করোরে রসরেকল্পনাও সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে রেরয়রছি।
চট্টগ্রাম-১৭ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

৪৭ তম মহান ববিজয় বদিবিকস বসবটি কেকপর্পোকরশকনর কেুচকোওয়াজ, বডিসকপ্লে ও
পুরষ্কার ববিতরণ, শহীদি ববিদিীকত শ্রদ্ধা বনকবিদিন এবিং জাবতর বপতার
প্রবতকেৃবতকত পুষ্পমাল্য অপর্পে ন মুবক্তিযুদ্ধ হাজার বিছকরর বিাঙাবলর সবির্পেকশ্রষ
বগৌরবি ও মুবক্তিযুকদ্ধর ববিজয় বিাঙাবলর সবির্পেকশ্রষ অজর্পে ন
বিাঙাসল হাজারে বিছিররেরে স্বরপ্নে স্বারীনতা ও মহান মুসক্তিযুরদ্ধ ৪৭ তম সবিজরয়রে সদিন আজ
১৬ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন মহান সবিজয় সদিবিসি যথোরযাগত্যে মযর্পোদিায়
রালন কররেরছি। এ উরলরক্ষেত্যে সিূরযর্পোদিরয়রে সিারথে সিারথে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে
আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন পনতৃ রত্ব কাউসন্সিলরে এবিং চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে উরর্পেতন
কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ চট্টগ্রাম পকসন্দ্রিয় শহীদি সমনাররে শহীদি পবিদিীরত স্বারীনতারে শহীদিরদিরে স্মৃসতরে
প্রেসত ফুল সদিরয় এবিং নগরে ভবিরন জাসতরে সরতা ’রে প্রেসতকৃসতরত ফুল সদিরয় শ্রদ্ধা

সনরবিদিরনরে মারত্যেরম সদিনবিত্যোসর কমসিূসচ ’রে সিুচনা কররেন। এ সিময় রত্যোরনল পময়রে সনছিারে
উসদ্দন আহরমদি মঞ্জিু, কাউসন্সিলরে তাররেক পসিালায়মান পসিসলম, নাজমুল হক সডিউক,
হাসিান মুরোদি সবিপ্লবি, এইচ এম পসিারহল, তশবিাল দিাশ সিুমন, সিারহদি ইকবিাল বিাবিু, জহুরুল
আলম জসসিম, সিংরেসক্ষেত ওয়াডির্পে কাউসন্সিলরে সমরসিসি আসবিদিা আজাদি , চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে প্রেরান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া, প্রেরান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া, প্রেরান সশক্ষো কমর্পেকতর্পে া,
প্রেরান প্রেরকৌশলীসিহ সবিভাগীয় ও শাখা প্রেরানগণে উরসস্থিত সছিরলন। মহান সবিজয় সদিবিসি
উরলরক্ষে চট্টগাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিকল প্রেসতষ্ঠারনরে ভবিন সিমূরহ আরলাক সিজ্জা
এবিং পভাররে প্রেরান কাযর্পোলয়সিহ সিবিগুরলা স্থিারনায় জাতীয় ও কররর্পে াররেশরনরে রতাকা
উরত্তিালন করো হয়। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিাকসলয়া সসিসটি কররর্পে াররেশন পষ্টিসডিয়ারম
কররর্পে াররেশন ভু ক্তি সশক্ষো প্রেসতষ্ঠান সিমূরহরে স্কাউটি, গালসির্পে গাইডি, পরোভারে পরেঞ্জিারে, কাবি দিল
ও ছিাত্র ছিাত্রীরদিরে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠারন সিালাম গ্রহণে এবিং ছিাত্র -ছিাত্রীরদিরে মরনাজ্ঞ
সডিসিরপ্ল উররভাগ কররেন । কুচকাওয়াজ ও সডিসিরপ্ল পশরষ সবিজয়ীরদিরে মারঝে রুরেষ্কারে
সবিতরেণে করো হয়। এরত সিভারসতত্ব কররেন সশক্ষো ও স্বাস্থিত্যে সবিষয়ক স্থিায়ী কসমসটিরে সিভারসত
কাউসন্সিলরে নাজমুল হক সডিউক। এরত প্রেরান অসতসথে সছিরলন চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন। রুরেষ্কারে সবিতরেণেী অনুষ্ঠারন রত্যোরনল পময়রে
সনছিারে উসদ্দন আহরমদি মঞ্জিু, কাউসন্সিলরে হাজী নুরুল হক, হাসিান মুরোদি সবিপ্লবি, সিাইরয়দি
পগালাম হায়দিারে সমন্টু , তাররেক পসিালায়মান পসিসলম, পমা. সগয়াসি উসদ্দন, তশবিাল দিাশ
সিুমন, সমরসিসি আসবিদিা আজাদি, প্রেরান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা, প্রেরান রোজস্ব
কমর্পেকতর্পে া ডি.মুহম্মদি মুস্তাসফজুরে রেহমান, প্রেরান সশক্ষো কমর্পেকতর্পে া নাসজয়া সশসরেন, প্রেরান
প্রেরকৌশলী পল. করণের্পে ল মসহউসদ্দন আহমদি, পময়ররেরে একান্ত সিসচবি পমা. মঞ্জিুরুল ইসিলাম,
পস্পেশাল মত্যোসজরষ্ট্রেটি সমরসিসি জাহানারো পফরেরদিৌসি, উরসিসচবি আরশক রেসিুল পচৌরুরেী সটিরু ,
জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদিুরে রেসহম, সশক্ষো কমর্পেকতর্পে া সিাইফুরে রেহমান, সসিদ্ধাথের্পে
করেসিহ চসসিক এরে প্রেরকৌশলীবিৃন্দ এবিং শাখা প্রেরান ও সশক্ষো প্রেসতষ্ঠান সিমূরহরে প্রেরানগণে
উরসস্থিত সছিরলন। সবিরকরল মহান সবিজয় সদিবিসি উরলরক্ষে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
আরয়াসজত সচত্রাংকন ও সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাসগতায় সবিজয়ীরদিরে মারঝে রুরেষ্কারে সবিতরেণে
করো হয়। রেচনা, উরসস্থিত বিক্তিৃতা, সচত্রাংকন, সিারারেণে নৃতত্যে, পলাকনৃতত্যে, আবিৃসত, রেবিীন্দ্রি
সিংসগত, নজরুল সিংগীত, পদিরশরে গান, পলাক সিংসগতসিহ ১০ সটি সবিষরয়রে প্রেসতরযাসগতায়
সবিজয়ীরদিরে মারঝে চসসিক প্রেরান কাযর্পোলরয়রে রাসকর্পেং স্পেরটি রুরেষ্কারে সবিতরেণে অনুষ্ঠান
অনুসষ্ঠত হয়। রুরেষ্কারে সবিতরেণেী অনুষ্ঠারন সিভারসতত্ব কররেন প্রেরান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা .
সিামসিুরদ্দাহা। এরত প্রেরান অসতসথে সছিরলন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
নাসছিরে উদ্দীন। রুরেষ্কারে সবিতরেণেী অনুষ্ঠারন স্বাগত বিক্তিবিত্যে রোরখন সশক্ষো ও স্বাস্থিত্যে সবিষয়ক
স্থিায়ী কসমসটিরে সিভারসত কাউসন্সিলরে নাজমুল হক সডিউক। মরঞ্চে উরসবিষ্টি সছিরলন রত্যোরনল
পময়রে সমরসিসি পজাবিাইরো নাসগর্পে সি খান, কাউসন্সিলরে সিাইরয়দি পগালাম হায়দিারে সমন্টু , হাসিান
মুরোদি সবিপ্লবি, সমরসিসি আঞ্জিুমান আরো পবিগম, পজসিসমন রারেভীন পজসসি, ভারেপ্রোপ সিসচবি

ডি.মুহম্মদি মুস্তাসফজুরে রেহমান,প্রেরান সশক্ষো কমর্পেকতর্পে া নাসজয়া সশসরেন, উর সিসচবি আরশক
রেসিুল পচৌরুরেী সটিরু, জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদিুরে রেসহমসিহ অনত্যেরো। রররে পময়রে
সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাসগতায় সবিজয়ীরদিরে হারত রুরেষ্কারে তু রল পদিন। সডিসিরপ্ল ও কুচকাওয়াজ
উরদ্বারনী অনুষ্ঠান এবিং সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাসগতায় রুরেষ্কারে সবিতরেণে অনুষ্ঠারন সসিসটি পময়রে
আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলন, মুসক্তিযুদ্ধ হাজারে বিছিররেরে বিাঙাসলরে সিবির্পেরশ্রষ্ঠ পগৌরেবি ও
মুসক্তিযুরদ্ধরে সবিজয় বিাঙাসলরে সিবির্পেরশ্রষ্ঠ অজর্পে ন । সতসন হাজারে বিছিররেরে পশ্রষ্ঠ বিাঙাসল জাসতরে
সরতা বিঙ্গবিন্ধু পশখ মুসজবিুরে রেহমান, জাতীয় চারে পনতা, শহীদি মুসক্তিরযাদ্ধা সিহ ১৯৭১
পথেরক আরজাবিসদি সিকল শহীদিরদিরে স্মৃসত ’রে প্রেসত শ্রদ্ধা সনরবিদিন কররে বিরলন , ৪৬ বিছিরে
আরগ এসদিরন অপ্রেসতররোরত্যে মুসক্তিরযাদ্ধারো পদিরশরে জাসত-রমর্পে-বিণের্পে সনসবির্পেরশরষ স্বারীনতাকামী
সিকল মানুরষরে সিবির্পোত্মক সিহরযাসগতায় রাসকস্তাসন ঔরসনরবিশক শাসিরনরে শৃংখল সছিন
কররে অজর্পে ন কররেসছিল একসটি সিাবির্পেরভৌম ভু খন্ড যা সবিশ্ব মানসচরত্র পখাসদিত হরলা
বিাংলারদিশ। সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলন , জাসতরে সরতারে বিসলষ্ঠ ও
আররাষহীন পনতৃ রত্ব ১৯৫২ সিরনরে ভাষা আরন্দালন , ১৯৬২ সিরনরে সশক্ষো আরন্দালন,
১৯৬৬ সিরনরে ৬ দিফা, ১৯৬৯ সিরন ৬ ও ১১ দিফা’রে আরন্দালন ও গণে-অভু ত্যেত্থারনরে মরত্যে
সদিরয় স্বারীনতারে পক্ষেত্র ততরেী করো হয় এবিং ১৯৭০ সিরনরে সিারারেণে সনবির্পোচরন সবিজরয়রে
মারত্যেরম বিাঙাসল তবির সভসত্তি অজর্পে ন কররে । ১৯৭১ সিরনরে ৭ মাচর্পে ঐসতহাসসিক পরেসিরকাসির্পে
ময়দিারনরে জনসিরমুদ্র দিাঁ সড়িরয় জাসতরে সরতা দিৃপ করন্ঠে পঘাষনা পদিন “এবিাররেরে সিংগ্রাম
আমারদিরে মুসক্তিরে সিংগ্রাম, এবিাররেরে সিংগ্রাম স্বারীনতারে সিংগ্রাম” এ পথেরকই বিাঙাসল
স্বারীন হওয়ারে জনত্যে প্রেস্তুসত পনন । ১৯৭১ সিরনরে ১৬ সডিরসিম্বরে বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধা ও সমত্র
বিাসহনী’রে সনকটি ররোসজত হরয় রাক সিামসরেক জান্তা আত্মসিমরর্পে ন কররে। জাসত রায়
স্বারীন রোষ্ট্রে, সনজস্ব রতাকা ও জাতীয় সিংগীত। যুদ্ধ কররে ও জীবিন সদিরয় বিাঙাসল জাসত
সবিরশ্ব নতু ন ইসতহাসি সিৃসষ্টি কররে। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলন , ১৯৭৫ সিরন
বিঙ্গবিন্ধু’রে পসিানারে বিাংলায় জাসতরে সরতারক স্বরসরেবিাররে শহীদি হরত হয় । একই বিছিরে ৩
নরভম্বরে পজল খানায় জাতীয় চারেরনতারদিরে নৃশংসিভারবি হতত্যো এবিং পদিরশ মাশর্পে াল ল’ জারেী
কররে গণেতন্ত্রও হতত্যো করো হয়। অববির সিরেকারে পদিশ রসরেচালনা কররে , সিংসবিরান বিহুবিারে
ক্ষেত সবিক্ষেত কররে। পসিই সিময় সিংবিাদি ররত্ররে স্বারীনতাও রুদ্ধ করো হয়। পময়রে আ জ ম
নাসছিরে উদ্দীন বিরলন, ১৯৯৬ সিরন সিংগ্রাম ও আত্মতত্যোরগরে সবিসনমরয় জনরনত্রী পশখ
হাসসিনা গণেতন্ত্র প্রেসতষ্ঠা কররেন। বিাংলারদিরশরে জনগণে আজ মুক্তি। আথের্পে সিামাসজক উনয়ন,
ক্ষেুরা ও দিাসরেদ্র মুক্তি পসিানারে বিাংলা গরড়ি পতালারে প্রেয়াসি চলরছি বিতর্পে মান প্রেরানমন্ত্রী
জনরনত্রী পশখ হাসসিনারে পনতৃ রত্ব। সতসন বিরলন, মহান মুসক্তিযুরদ্ধরে পচতনায় ঐকত্যেবিদ্ধ হরয়
পদিরশরে উনয়ন ও গণেতন্ত্র রেক্ষোরে দিাসয়ত্ব সিকলরক সনরত হরবি । পময়রে আশা কররেন. বিীরে
চট্টলারে আরামরে জনগণে গণেতন্ত্র ও উণে œ য়রনরে রারোবিাসহকতা রেক্ষোয় সিরচষ্টি হরবিন এবিং
বিাংলারদিরশরে জাতীয় রতাকা বিতর্পে মান প্রেজন্ম বিহণে কররে আগামী প্রেজরন্মরে হারত তু রল
পদিরবিন।

সংবিাদিদিাতা
বমা. আবিদিুর রবহম
জনসংকযাগ কেমর্পেকেতর্পে া

