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আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনার নতৃে  একটানা  তৃতীয়বার িবপুল আসন িনেয় আওয়ামী লীগ
সরকার গঠেন স মতা অজন করায় ধানম ীেক অিভন ন জািনেয়েছ বাংলােদশ সিচবালয় কমকতা ও
কমচারী  ঐক  পিরষদ। ম লবার সংগঠনিটর প  থেক এক িববিৃতেত বলা হয়,  ধানম ীর নতৃে
বাংলােদেশ উ য়েনর য অ যা া  হেয়েছ তা আরও বগবান করেব ঐিতহািসক এ িবজয়। তারা আশা

কাশ কেরন,  িনকট ভিব েত বাংলােদশ পৃিথবীর বেুক নতনু এক উ তায় পৗঁেছ যােব।  এর আেগ
সংগঠিটর এক জ ির সভায় ধ বাদ াব গহৃীত হয়। এ সময় ধানম ীেক অিভন ন জানােনাসহ তার

িত সিচবালেয়র সব েরর কমকতা-কমচারীেদর প  থেক কৃত তা  কাশ কের ব ব  দন ঐক
পিরষেদর  সভাপিত  মহুা দ  বদ ল  হায়দার,  মহাসিচব  মা.  ল  আিমন,  এও  সিমিতর  সভাপিত
মাহা দ মঈ ল ইসলাম, িপও সিমিতর সভাপিত আিনছুল হক, চতথু ণী কমচারী সিমিতর সভাপিত
মাহা দ  আলী,  ঐক  পিরষেদর অিতির  মহাসিচব  হলাল  উি ন,  িপও সিমিতর সাধারণ  স াদক
মাশেফক শাহ,  আ সু সালাম,  মিহলািবষয়ক স াদক নািসমা আ ার,  রােবয়া  আ ার,  সাংগঠিনক

স াদক িনয়াজ মােশদ িমঠ ু মখু।

ব ারা বেলন, ধানম ী শখ হািসনা সরকাির কমচারীেদর কল ােণ যা কেরেছন তা আর কােনা সরকার
কেরিন। তারা মেন কেরন,  তােদর অবিশ  ছাটখােটা  যসব দািব-দাওয়া আেছ তাও সময়মেতা িতিন
বা বায়ন করেবন।

একইসে  ১০ বছর ধের সিচবালেয় মিু যেু র সপে র কমকতা-কমচারী সংগঠনেক আরও ঐক ব  ও
শি শালী করার জ  কাযকর ভিূমকা রাখায় ধানম ীর সােবক এিপএস ও ানীয় সরকার িবভােগর
যু -সিচব মা. খাই ল ইসলামেক ধ বাদ জানান। িব ি

  যগুা র ড    
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