
মা েষর জীবেন  হেয়েছ ইিতবাচক পিরবতন

িশরীন শারিমন চৗধরুী

জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী এমিপ বেলেছন, ব ব কু া শখ হািসনার নতৃে
দেশর িতিট ে  শখ হািসনার উ য়েনর  ছায়ঁা  লেগেছ। মা েষর  জীবেন   হেয়েছ ইিতবাচক

পিরবতন। ি কার  আ া কাশ কেরন য, ত উ য়েনর চলমান এই ধারায় িদনাজপুরও নেব এক উ ল
ভূিমকা। ি কার গতকাল িবকােল িদনাজপুর শহেরর গার-এ শহীদ বড় ময়দােন জনেনতা অ াডেভােকট
এম আব র রিহেমর তৃতীয় য়াণ িদবস উপলে  আেয়ািজত রণসভায় ধান অিতিথর ভাষণ িদি েলন।

রণসভার আেয়াজক :  এম আব র রিহম সমাজ কল াণ ও মুি যু  গেবষণা  ক ,  িদনাজপুর। এেত
সভাপিত  কেরন  কে র সভাপিত অ াডেভােকট আিজজুল  ইসলাম জুগল।ু ব তৃা  কেরন  িদনাজপুেরর
জলা শাসক মাহমু ল আলম, জলা পিরষদ চয়ারম ান ও আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক আিজজলু

ইমাম চৗধরুী, িদনাজপুর স াব সভাপিত প ব ী বা  ু মুখ।

ি কার তার ভাষেণ এম আব র রিহেমর িত গভীর া  িনেবদন কের বেলন,  ব ব রু ঘিন  সহচর
িহেসেব এম আব র রিহম দশ মাতৃকার মুি র জ  লড়াই কের গেছন। সমাজেসবী িহেসেবও পালন কের
গেছন তাৎপযময়  ভূিমকা। িন াবান  এই রাজনীিতক দেশর  আে ালন  সং ােমর সে  ওতে াতভােব

জিড়ত িছেলন। আগরতলা ষড়য  মামলার িলগ াল এইড কিমিটর পূণ সদ  িছেলন। তার অেনক 
অজেনর মেধ  যােক মাইলফলক বলা যায় তা হেলা দেশর সংিবধান ণয়ন কিমিটর অ তম সদ  িছেলন
িতিন।

আপেডট : ১৪ সে র, ২০১৯ ০০:০০

িদনাজপরু িতিনিধ
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এ সরকােরর আমেল িদনাজপুের যসব উ য়ন হেয়েছ তার বণনা িদেয় ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী বেলন,
ধানম ী  শখ  হািসনার  সমেয়  সারা    দেশ  য  ষম  উ য়ন  পিরক না  বা বায়ন  হে  তার  ছায়ঁা

িদনাজপুেরও রেয়েছ।

ি কার বেলন, শখ হািসনা এেদেশর মা েষর মুেখ হািস ফাটােত িনর র কাজ কের যাে ন। ইবােরর
ময়ােদ বাংলােদেশর দাির  শতকরা ৪০ ভাগ থেক ২১ ভােগ কিমেয় আনা হেয়েছ। দেশ িতিট ঘের

িব ৎ পৗঁেছ দওয়া হে । শতকরা ৯২ ভাগ মা ষ এখন িব ৎ িবধা ভাগ করেছ। ি কার তার ভাষণ
শষ কেরন রবী নাথেক উ তৃ কের- সাথক জনম মােগা জে িছ এই দেশ, সাথক জনম মােগা তামায়

ভােলােবেস।

অ ােন িবেশষ অিতিথেদর মেধ  ব তৃা কেরন, িবচারপিত এনােয়তরু রিহম, বাংলােদশ িতিদন স াদক
নঈম িনজাম ও ৭১ িটিভর ধান িনবাহী মাজাে ল হক বাবু। মে  উপি ত িছেলন সংসেদর ইপ এম
ইকবালরু রিহম এমিপ।

বাংলােদশ িতিদন স াদক নঈম িনজাম তার ব তৃায় বেলন, আজ দেশ ছা  রাজনীিত থেক  কের
িবিভ  ে  মা েষর মেধ  লাভ-লালসার লাগামহীন অিতশয , যখন সততা ও িন ার রাজনীিতর দা ণ
অভাব তখন আজীবন সৎ রাজনীিতক িহেসেব দেশর সবা  কের যাওয়া  মহান  রাজনীিতক এম আব র
রিহেমর িত া জানােনার এই েযাগ িতিন হাতছাড়া করেত চানিন বেলই এখােন এেসেছন। নামখ াত
এই সাংবািদক বেলন,  আিম এখােন  এমন  এক নতােক া  জানােত  েযাগ  পেয়িছ  িযিন  একা ের
িদনাজপুরসহ  এ  অ েলর মুি যু  সংগঠেনর  দািয়ে  িছেলন,  িদি েত  গেল  যােক িবমানব ের  এেস
অভ থনা জািনেয়িছেলন ইি রা গা ী এবং যার সে  কেরিছেলন ি প ীয় বঠক। িতিন বেলন, এম আব র
রিহম জীবনভর ধু দশেক িদেয় গেছন। িবিনমেয় িকছইু ননিন। এমন আদিশক রাজনীিতেকর জীবনধারা
থেক িশ া নওয়ার জ  িতিন এ যুেগর নবীন বীণেদর িত আ ান জানান। পের ‘এম আব র রিহম

সমাজ  কল াণ  ও  মুি যু  গেবষণা  ক ’  আেয়ািজত  িচ া ন,  মুি যু  গান,  ‘ শখ  হািসনার  তথ
যুি িনভর ভাবনা  :  সমৃ  আগামীর বাংলােদশ’  িবষয়ক রচনা  িতেযািগতার িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার

িবতরণ করা হয়।
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