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pধানমntী o আoয়ামী লীগ সভােনtী েশখ হািসনা বেলেছন, নীিত o আদশর্ না থাকেল েনতা হoয়া যায়
না। হেলo সামিয়ক েনতা হoয়া যায়, িকn েসi েনতৃt েদশেক িকছুi িদেত পাের না। নীিত-আদশর্ িনেয়
চলেল েদেশর মানেুষর আsা o িব াস aজর্ ন করা যায়। যা eকজন রাজনীিতিবেদর কােছ aমলূয্ সmদ।
তাi তয্ােগর মিহমায় ব বnুর নীিত-আদশর্ িনেয় eেদেশর মানুেষর জনয্ িকছু কের েযেত পারেলi জািতর
িপতার আtা শািn পােব। িতিন চাoয়া-পাoয়ার uে র্ uেঠ ব বnুর আদশর্ িনেয় েদেশর মানুেষর কলয্ােণ
আtিনেয়ােগর জনয্ ছাtলীেগর েনতাকমর্ীেদর pিত আhান জানান।
জাতীয় েশাক িদবস uপলেk আoয়ামী লীগ গৃহীত মাসবয্াপী কমর্সূিচর সমাপনী িদেন শিনবার গণভবেন
বাংলােদশ  ছাtলীগ  আেয়ািজত  আেলাচনা  সভায়  pধান  aিতিথর  বkেবয্  িতিন  ei  আহবান  জানান।

  িবেশষ pিতিনিধ
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pধানমntী  বেলন,  েদেশর  সকল  মানুষেক  ঐকয্বd  কের  বাকশাল  গঠেনর  মাধয্েম  ব বnু  aথর্ৈনিতক
মিুkর ডাক িদেয়িছেলন। ব বnুর বাকশাল কাযর্কর করা েগেল বাংলােদশ aেনক আেগi িব  দরবাের
মযর্াদার  আসেন  থাকেতা।  e  কারেণ  ষড়যntকারীরা  বাকশােলর  িব েd  নানা  aপpচার  চালােনার
পাশাপািশ  ধু  ব বnুেক  নয়,  ব বnুর  রেkর  utরাধীকারী  eকজনo েযন  েবেঁচ  না  থােকন,  েসজনয্
িনিবর্চাের সবাiেক হতয্া কের। eজনয্ খুিনরা িশ  েশখ রােসলেক পযর্n ছােড়িন। িতিন বেলন, বাকশাল
বেল aেনেক গািল েদয়! িকn বাকশাল বাsবায়ন হেল িব সভায় বাংলােদশ oi সময়i মাথা uঁচু কের
দাঁড়ােতা।
েশখ হািসনা বেলন, সারাজীবন ব বnু বাংলার মানষুেক ধু িদেয়i েগেছন, েকান িকছুi িনেয় যানিন।
েশেষ বেুকর রk পযর্n িদেয় েগেছন। তাঁর  সnান িহেসেব  আমার বয্িkগত েকান িকছু চাoয়া-পাoয়ার
েনi। সnানেদর জনয্ িক কের েগলাম েসিটo িচnা কির না। ধুমাt েদেশর মানুষেক কী িদেত পারলাম,
তােদর জনয্ কতটুk করেত েপেরিছ েসিটi আমার pধান লkয্, িবেবচয্ িবষয়। েসi লkয্ িনেয় o ব বnুর
আদশর্ বেুক ধারণ কের িদনরাত পির ম কেরিছ বেলi বাংলােদশ আজ unয়েনর মহাসড়ক িদেয় eিগেয়
যােc।
আেবগজিড়ত কে  pধানমntী বেলন, e েদেশর মানুেষর জনয্ ব বnু আজীবন লড়াi-সংgাম কেরেছন,
sাধীনতা িদেয় েগেছন। বেুকর রko িদেয় েগেছন, িকn িকছুi িনেয় যানিন। আমার মা-ভাiসহ িনহতেদর
সবাiেক  বনানী  কবরsােন  দাফন  করা  হয়,  কাফেনর  কাপড়টুko  েদoয়া  হয়িন।  আর  েরডkেসর
িরিলেফর  কাপেড়র  পাড়  িছঁেড়  জািতর  িপতােক  টুি পাড়ায়  দাফন  করা  হয়।  e  সময়  sজন  হারােনার
sৃিতচারণ করেত িগেয় কাnায় েভে  পেড়ন িতিন। পুেরা aনু ানsেল িপনপতন িনরবতার সৃি  হয়।
েশখ হািসনা বেলন, মাt 15 িদন আেগ আমরা দ’ুেবান িবেদেশ িগেয়িছলাম। িকn eক রােতi সবাiেক
হািরেয় আমরা িনঃs-িরk, eিতম হেয় যাi। ব বnু হতয্ার পর 6িট বছর আমােদর েদেশ িফরেত েদoয়া
হয়িন। ’81 সােল েদেশ িফরেলo oi সময় aৈবধভােব kমতা দখলকারী িজয়াuর রহমান আমােক িমলাদ
পড়েত  32  নmেরর  বািড়েত  ঢুকেত  েদয়িন।  রাsায়  বেস  বাবা-মাসহ  পিরবােরর  িনহত  সদসয্েদর
জনয্ েমানাজাত কেরিছ, িমলাদ পেড়িছ। েশাক-বয্াথা বেুক িনেয় েদেশ িফের আমােদর eকমাt লkয্i িছল
েদেশর মানুেষর ভােগয্র পিরবতর্ ন করা, unত জীবন েদoয়া। েস লkয্ িনেয়i কাজ কের যািc।
মাতা েবগম ফিজলাতুেnসা মিুজেবর aবদান বলেত িগেয় pধানমntী বেলন, তাঁর (ব বnু) পােশ আমার মা
সবসময় িছেলন। pকােশয্ রাজনীিতেত আেসনিন, ছিব েতােলিন, নাম ছােপনিন। িকn বাবার সে  েথেক
pিতটা কােজ সহায়তা কেরেছন। িনেজর সাধ-আhাদ িবসজর্ ন িদেয়েছন। eমনিক ছdেবেশ ছাtেনতােদর
কােছ ব বnুর িনেদর্শ েপৗঁেছ িদেতন, িনেদর্শনাo িদেতন। িতিন িছেলন সবেচেয় বড় েগিরলা।
জািতর িপতার আদশর্ সmেকর্  জানেত তাঁেক িনেয় েলখাপড়া করার জনয্ ছাtলীেগর েনতাকমর্ীেদর pিত
আhান  জািনেয়  pধানমntী  বেলন,  ব বnুর  আtজীবনী,  ব বnুর  ডােয়ির  িনেয়  েলখা  কারাগােরর
েরাজনামচা eবং sাধীনতা সংgােম ব বnুর িব েd পািকsািন েগােয়nা সংsার েলখা িরেপাটর্  িনেয় বi
pকািশত হেয়েছ। sাধীনতার জনয্ ব বnুর দীঘর্ সংgাম-আেnালন, আtতয্াগ eবং তাঁর আদশর্ সmেকর্
জানেত হেল ব বnুর েলখা বi েলা পড়েত হেব। িতিন আেরা বেলন, েদেশর pিতিট আেnালন-সংgােম
ছাtলীেগর  agণী ভূিমকা  রেয়েছ।  যিদ  িনেজেক  ব বnুর ৈসিনক  িহেসেব  গেড়  তুলেত  হয়  তাহেল  তাঁর
মেতা তয্াগী কমর্ী িহেসেব েদেশর জনয্, মানেুষর জনয্ কাজ করেত হেব।
ছাtলীেগর সভাপিত েরজoয়ানলু হক েচৗধুরী েশাভেনর সভাপিতেt eবং সাধারণ সmাদক o ডাকসুর
িজeস  েগালাম  রাbানীর  পিরচালনায়  আেলাচনা  সভায়  আরo  বkবয্  রােখন  ঢাকা  িব িবদয্ালয়
ছাtলীেগর  সভাপিত  স ীব  দাস,  সাধারণ  সmাদক  o  ডাকসুর  eিজeস  সাdাম  েহােসন,  ঢাকা  utর
ছাtলীেগর সভাপিত েমাহাmদ ibািহম, সাধারণ সmাদক সাiদরু রহমান হূদয়, ঢাকা মহানগর দিkেণর
সভাপিত েমেহদী হাসান o সাধারণ সmাদক েজাবােয়র আহেমদ। aনু ােন সুদীঘর্ 51 বছের বাংলােদশ
ছাtলীেগর  ঐিতহয্,  সংgাম  িনেয়  ৈতির  eকিট  pমাণয্  িচt  pদশর্ন  করা  হয়।  েদখােনা  হয়  ছাtলীেগর
কমর্ীেদর  বানােনা  মিুkযুdিভিtক  েমাবাiল  েগম  েpােমা।  ছাtলীেগর  বািষর্ক  pকাশনা  ‘মাতৃভূিম’ eবং
মািসক  pকাশনা  ‘জয়  বাংলা’র  েমাড়ক  uেnাচন  কেরন  pধানমntী।  ছাtলীেগর  পk  েথেক  ব মাতা
ফিজলাতুেnসা মুিজব, ব বnুর েজয্ পুt েশখ কামাল eবং কিন পুt েশখ রােসলেক িনেয় আঁকা িচtকমর্
pধানমntীেক uপহার েদoয়া হয়।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

eিদেক িবকাল চারটায় aনু ান  হoয়ার কথা থাকেলo ঢাকা িব িবদয্ালয়সহ ঢাকা মহানগর utর-
দিkেণর েনতাকমর্ীরা সকাল েথেকi গণভবেনর সামেন িভড় জমান। িবকােল েগেটর সামেন aেপkমান
ছাtলীেগর েনতারা হাতাহািতেত জিড়েয় পেড়ন। eক পযর্ােয় দiু পেkর সংঘেষর্ েবশ কেয়কজন আহত হন।
পের পুিলেশর হsেkেপ পিরিsিত শাn হয়।
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