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রাষ্ট্রকে ব্যবহার েকর ২১ আগকের মক া ঘটনা ববকে ববরল : বিোর 

 

আইবি রহমাকনর ১৫ ম মৃতু্য বাবষ িেী উপলকে শবনবার মবহলা সবমব  বমলনায় কন আকয়াবি  অনুষ্ঠাকন বক্ত ৃা েকরন িা ীয় সংসকের 

বিোর ড. বশরীন শারবমন চ ৌধুরী। পাকশ আওয়ামী লীকগর চেবসবডয়াম সেস্য চবগম মব য়া চ ৌধুরী -চ াোস বাংলা 

যাযাবে বরকপাট ি 

 

বিোর ড. বশরীন শারবমন চ ৌধুরী এমবপ বকলকেন, ২১ আগে চেকনড হামলা েধানমন্ত্রী চশখ হাবসনা ও িাব কে চনতৃত্বশূন্য েরক ই সংঘটি  

েরা হকয়বেল। চসই হামলায় আইিী রহমানসহ আওয়ামী লীকগর ২৪ িন চন ােমী বনহ  হকয়বেকলন। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার েকর এমন িঘন্য ম 

পবরেবি  হ যাোকের নবির ববকে ববরল। শবনবার বাংলাকেশ মবহলা সবমব র আইিী রহমান বমলনায় কন চবগম আইিী রহমাকনর ১৫ ম 

মৃতু্যবাবষ িেী উপলকে আকয়াবি  আকলা না সিায় েধান অব বির বক্তকব্য এসব েিা বকলন ব বন। 

 

অনুষ্ঠাকন ববকশষ অব বি বহকসকব বক্তব্য রাকখন আওয়ামী লীকগর সিাপব মেলীর অন্য ম সেস্য সাকবে কৃবষমন্ত্রী চবগম মব য়া চ ৌধুরী এমবপ, 

আওয়ামী লীকগর সিাপব মেলীর সেস্য সাকবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অযাডকিাকেট সাহারা খাতন এমবপ এবং পাবনসম্পে মন্ত্রণালকয়র উপমন্ত্রী এ চে এম 

এনামুল হে শামীম এমবপ। 

 

বিোর  ার বক্তকব্যর শুরুক  ১৫ আগে িা ীয় চশাে বেবস উপলকে িাব র বপ া বঙ্গবন্ধু চশখ মুবিবুর রহমান ও  ার পবরবারবকগ ির সব 

শহীে এবং একুকশ আগে চেকনড হামলায় বনহ কের গিীর শ্রদ্ধার সকঙ্গ স্মরণ েকরন। 

 

বিোর বকলন, নারীকের রািনীব ক  আসার পিটা মসৃণ বেল না। বেন্তু আইিী রহমান সারািীবন নারীকের রািনীব ক  এবগকয় বনক  োি 

েকর চগকেন। ব বন আকদালন-সংোকমর পাশাপাবশ গঠনমূলে োিও েকরকেন যাক  নারীরা বনকিকের েব ষ্ঠার মাধ্যকম এবগকয় চযক  পাকরন। 

আইিী রহমান নারীকের বনেট অনুেরণীয় হকয় িােকবন। 

 

ব বন বকলন, আইিী রহমান চনতৃকত্বর মাধ্যকম আওয়ামী লীগকে সুসংগঠি  েকরকেন, নারীকের ঐেযবদ্ধ এবং এবগকয় বনকয় চগকেন।  ার েম িময় 

িীবন ববকেষণ েরকল চেখা যায় ব বন নারীমুবক্ত ও নারীেল্যাকণ আিীবন োি েকর চগকেন। এ সময় বিোর মহীয়সী নারী আইিী রহমাকনর 

আেশ িকে ধারণ েকর নারীর অবধোর েব ষ্ঠায় োি েরক  নারীকের েব  আহ্বান িানান। ব বন বকলন, েধানমন্ত্রী চশখ হাবসনার চনতৃকত্ব 

বাংলাকেকশর নারীকের অেগব  দৃশ্যমান। ব বন আইন ও নীব মালা েণয়ন েকর নারীর েম ায়ন বনবি  েকরকেন। 

 

চবগম আইিী রহমাকনর মৃতু্যবাবষ িেী পালন েবমটির সিাপব  এম এ েবরকমর সিাপব কত্ব এবং েবমটির সেস্য সব ব লায়ন মবশউর আহকমকের 

পবর ালনায় সিায় িাবেয়া পারিীন খানম এমবপ, চডপুটি অযাটবন ি চিনাকরল অযাডকিাকেট চশখ চমা. বসরাজুল ইসলাম, স্বাধীন া পবরষকের 

সিাপব  বিন্না  আলী বিন্নাহ এবং স্বাধীন া পবরষকের সাধারণ সম্পােে শাহাো  চহাকসন েমুখ বক্তব্য রাকখন। 

 

http://www.jaijaidinbd.com/assets/news_photos/2019/08/25/image-63798-1566657495.jpg

