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হমান, িব eম 
গণভবেন িগেয়
র া  সাধারণ স
িমজর্া আজম, 
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সংেযােগর ঘট

কজন েনতা বে
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ক eবং আ ফ ম
ধানম ীর সে
বুবuল আলম হ
সংসেদর সােবক
থা বেলেছন 
েদoয়া হয়িন। 
দেলর ভাবমূিত
কভােবo তােদ
ম ীর সে  কথ
েছন, 3129 স
ব হেয় oেঠিন

বািহকতায় ঢাক
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সভাপিত সাiফু
আগামীকাল বৃ
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লেক জািনেয়েছন
ম বাহাuি ন ন
 কথা বেলেছন
হািনফ, কায র্িন
ক সদ  আলাu
ধানম ী। িতিন
eখনo কাuেক

িত র্  করেব ত
দর শাি  েপেত
থা বলার সময় ছ
সােলর 22-23 জু
িন। e িনেয় ছা
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কo e ধরেনর
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নম ী
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েনতা ধানম ীর aনুেমাদন িনেয় পূণ র্া  কিমিট েঘাষণা করা হেব। দল েগাছােনার িনেদ র্শ :আoয়ামী লীগ 
েনতােদর সে  কথা বলার সময় দল েগাছােনার িনেদ র্শ িদেয়েছন ধানম ী। oi সমেয় uপি ত েনতােদর 
aেনেকi সমকালেক জািনেয়েছন, ধানম ী আগামী aে াবেরর মে  দেলর জাতীয় সে লন আেয়াজেনর িত 
েনoয়ার তািগদ িদেয়েছন। e সময় িস াপুের িচিকৎসাধীন দেলর সাধারণ স াদক eবং সড়ক পিরবহন o 
েসতুম ী oবায়দুল কােদেরর সব্া য্ িনেয়o কথা বেলেছন িতিন। আoয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনা দেলর 
েনতােদর রণ কিরেয় িদেয় বেলেছন, জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান মি তব্ েছেড় িদেয় দেলর 
সাধারণ স াদেকর দািয়তব্ িনেয়িছেলন। ei দৃ া  aনুসরণ করেত হেব। দল েগাছােত হেব। তা ছাড়া 
জনগেণর সমথ র্ন িনেয় eকটানা িতন দফায় রা ীয় দািয়েতব্ আসায় পুরেনা ষড়য কারীরা নতুন কের ষড়য  শুরু 
কেরেছ। oi aপশি র ষড়য  রুখেত হেল সংগঠনেক আরo শি শালী করেত হেব। ধানম ী আরo বেলেছন, 
আমারo বয়স হেয়েছ। eখন েতামােদর হােত দেলর দািয়তব্ বুিঝেয় িদেয় আিম রাজনীিত েথেক aবসর েনব। e 
সময় আoয়ামী লীগ েনতারা eকসে  ধানম ীর uে েশ বেল oেঠন, রাজনীিত েথেক আপনার aবসেরর িস া  
আমরা মািন না। েদশ-জািতর শতভাগ ক াণ িনি ত করেত হেল আপনােক জীবেনর েশষ িদন পয র্  
রাজনীিতেত থাকেত হেব। 
 
 
 
 


