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খােলদােক মের ফলার

 মেতা অমানিবক কাজ

সরকার করেব না

িবেশষ িতিনিধ

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর বেলেছন, ভারেতর
লাকসভা িনবাচেন ধানম ী নের  মািদ অিধক শি শালী হেয় ফর মতায় এেসেছন। আমরা আশা

করব এবার িত া সম াসহ ই দেশর মেধ  অমীমাংিসত সম া েলার সমাধান হেব। গতকাল বার
ধানমি ডেত আওয়ামী লীগ সভােন ীর রাজৈনিতক কাযালেয় দেলর স াদকম লীর সভা শেষ সাংবািদক
সে লেন িতিন এ কথা বেলন।

ওবায় ল কােদর বেলন, নের  মািদ সরকােরর আমেল ই দেশর সীমা  সম ার সমাধান হেয়েছ।
এবার িত া চিু সহ অমীমাংিসত িবষয় য েলা রেয়েছ, স েলার সমাধােনর ি য়াটা আেরা ত হেব।
খােলদা িজয়ার িচিক সা-সং া  ে র জবােব ওবায় ল কােদর বেলন, বগম িজয়া আইনগত কারেণ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কারাগাের রেয়েছন। তােক িবনা িচিক সায় মের ফলেত হেব— এ ধরেনর অমানিবক ও িন রু কাজ
আওয়ামী লীগ সরকার করেব না। শখ হািসনার সরকার অমানিবক নয়। সাংগঠিনক কায ম সে  িতিন
বেলন,  ব ব রু  জ শত  বািষকী  উপলে  আমরা  কায ম  চািলেয়  যাি ।  ঈেদর  পের  সাংগঠিনক
স াদকেদর  নতৃে  ৮িট  িটম  মােঠ  নামেব।  তারা  তৃণমলূ  পযােয়  সংগঠনেক  সে লেনর  মাধ েম
শি শালী  কের গেড় তলুেব।  দেলর কাউি ল  িঘের িবধাবাদীেদর অ েবেশর িবষেয় িতিন বেলন,

েযাগস ানীরা  িচরিদন  এটা  কের  থােক।  আমােদর  দেলর  িস া  পির ার—পরীি ত,  ত াগী
নতা-কমীেদর তৃণমলূ  থেক নতৃে  আনা  হেব।  কােনাখােন  কােনা  েযাগস ানীর ান  হেব  না।

সে লেনর মাধ েম দেল অ েবশকারীেদর ঢাকার েযাগ থাকেব না। যারা পরীি ত সিনক দীঘিদন
ধের দেল কাজ করেছ তারাই নতা হওয়ার েযাগ পােবন। এ সময় দেলর যু  সাধারণ স াদক মাহববু
উল আলম হািনফ, আব র রহমান, সাংগঠিনক স াদক আ ফ ম বাহাউি ন নািছম, এনামলু হক শামীম,
িবএম মাজাে ল  হক, মজবাহ উি ন িসরাজ,  আইন িবষয়ক স াদক শ ম রজাউল কিরম  মখু
উপি ত িছেলন।
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