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অশোন্ত পররক্বশ সৃরির পাঁয়তোরো চলক্ে : যুবলীগ নেতোক্ের সক্ে 

ববঠক্ে প্রধোেমন্ত্রী 

েংক্েস প্রস্তুরত েরমটির আহ্বোয়ে চয়ে ইসলোম, সেস্য সরচব হোরুনুর ররশে * েতুে েরমটিক্ত নেতোক্ের 

বয়সসীমো ৫৫ বের * ন োলোর পরররিরতক্ত নেশবোসীক্ে বধর্ য ধরোর আহ্বোে প্রধোেমন্ত্রীর * অর র্োে চলক্ব, 

দুেীরতবোজ নেউ নরহোই পোক্ব েো 

 

যুবলীক্গর আসন্ন েংক্েস উপলক্ে নরোববোর গণ বক্ে ববঠক্ে বক্তব্য নেে প্রধোেমন্ত্রী নশখ হোরসেো। েরব: যুগোন্তর 

আওয়োমী লীক্গর সহক্র্োগী সংগঠে যুবলীগক্ে আরও গরতশীল েরোর রেক্ে যশ রেক্য়ক্েে আওয়োমী লীগ স োপরত প্রধোেমন্ত্রী নশখ হোরসেো। রতরে 

বক্লে, আমোক্ের সময় খুব েম। সোমক্ে যুবলীক্গর েংক্েস। সুষ্ঠু োক্ব েংক্েস েরক্ত রতরে প্রস্তুরত েরমটি গঠে েক্র রেক্য়ক্েে। 

যুবলীক্গর নপ্ররসরিয়োম সেস্য চয়ে ইসলোমক্ে আহ্বোয়ে এবং হোরুনুর ররশেক্ে সেস্য সরচব েক্র েংক্েস প্রস্তুরত েরমটি হক্য়ক্ে। এ েরমটিক্ত 

যুবলীক্গর েোর্ যরেব যোহী েরমটির নেতোরো সেস্য রহক্সক্ব আক্েে। েতুে েরমটিক্ত নেতোক্ের বয়সসীমো রেধ যোরণ েরো হক্য়ক্ে ৫৫ বের। 

এর নচক্য় নবরশ বয়ক্সর নেউ যুবলীক্গ থোেক্ত পোরক্বে েো। প্রধোেমন্ত্রী বক্লে, েক্লর নহোে আর বোইক্রর নহোে দুেীরত েক্র নেউ নরহোই পোক্ব েো। 

র্োরো রবতরেযত তোক্ের রবরুক্ে আইরে ব্যবিো চলমোে আক্ে। র্োক্ের েোক্ম নেরতবোচে খবর প্রেোশ হক্ে তোরো নেউ েক্ল থোেক্ত পোরক্ব েো। 

অর র্োে চলক্তই থোেক্ব। স্বে  োবমূরতযর নলোে এবং  োক্লো মোনুষ সংগঠে েরক্ব। চলমোে ‘শুরে অর র্োে’র নপ্রেোপক্ে যুবলীগ নেতোেমীক্ের 

সতেযবোতযোও নেে রতরে।  

নরোববোর রোক্ত প্রধোেমন্ত্রীর সরেোরর বোস বে গণ বক্ে যুবলীক্গর নেতোক্ের সক্ে ববঠক্ে এ রসেোন্ত নেে আওয়োমী লীগ স োপরত প্রধোেমন্ত্রী নশখ 

হোরসেো। এ সময় রতরে বক্লে, ন োলোর নবোরহোেউরিে উপক্জলোয় মোনুষক্ে সমক্বত েরোর নপেক্ে উক্িশ্য েী? 

আবোর পুরলক্শর ওপর আক্রমণ হল। অশোন্ত পররক্বশ সৃরির জন্য নেসবুক্ে েোেো ধরক্ের অপপ্রচোর েড়োক্েো হক্ে। এরো েোরো, এক্ের উক্িশ্য রে। 

প্রধোেমন্ত্রী এ অবিোয় নেশবোসীক্ে বধর্ য ধরোর আহ্বোে জোেোে। রতরে বক্লে, নেক্শ এেেো অশোন্ত পররক্বশ সৃরির পাঁয়তোরো চলক্ে। 

সবোই জোক্েে, নেশেো এেটু  োক্লো োক্ব চলক্ে, অেগরত হক্ে। এেেো নিরণ আক্ে, র্োরো এমে সময় েোেো োক্ব অশোন্ত পররক্বশ সৃরি েরক্ত চোয়। 

েোক্জই এেো নর্ে তোরো েো েরক্ত পোক্র, আরম এজন্য সোধোরণ মোনুক্ষর েোক্ে সহক্র্োরগতো চোই। 

র্োরো এ ঘেেোক্ে নেন্দ্র েক্র নঘোলো পোরেক্ত মোে রশেোর েরক্ত চোয়, তোক্ের রবরুক্েও র্থোর্থ ব্যবিো নেয়ো হক্ব। প্রধোেমন্ত্রী বক্লে, সবক্চক্য় 

দু যোগ্য হল আইরিেো হযোে হল আর তোরপর এ ধরক্ের ঘেেো ঘেোল, আর নসেোক্ে নেন্দ্র েক্র েোরো েী উক্িশ্য রেক্য় সমক্বত হল, আর পুরলক্শর 

ওপর আক্রমণ েরল।  

ববঠক্ের শুরুক্ত সূচেো বক্তব্য নেে প্রধোেমন্ত্রী। রতরে বক্লে, সব সহক্র্োগী সংগঠক্ের সক্েলে েক্ ম্বক্রর মক্ে নশষ েরক্ত হক্ব। এ জন্য প্রস্তুরত 

েহক্ণর রেক্ে যশ নেে। এেই সক্ে সংরিি রবষক্য় রতরে আক্লোেপোত েক্রে। রতরে বক্লে, প্রক্তযেেো েরমটির সক্েই আরম বসব। 

সবোর সক্েই আরম আক্লোচেো েরব। নস্বেোক্সবে লীগ, কৃষে লীগ, িরমে লীক্গর নিে ইরতমক্ে নেয়ো হক্য়ক্ে। তোক্ের সবোর সক্েলে প্রস্তুরত 

েরমটি েক্র নেয়ো হক্ব। রতরে বক্লে, রিক্সম্বক্র আওয়োমী লীক্গর সক্েলক্ের প্রস্তুরত চলক্ে। 

রেয়মতোরন্ত্রে োক্ব সক্েলে হক্ল সংগঠে চোেো হয়, সংগঠক্ের গরত বোক্ড় এবং সংগঠে এরগক্য় নর্ক্ত পোক্র। আমোক্ের সহক্র্োগী সংগঠেগুক্লো 

আরও সুসংগঠিত নহোে নসেোই আমরো চোই। 

রতরে বক্লে, আমরো আেটি রব োগীয় েরমটি েক্র রেক্য়রে। এসব রব োগীয় েরমটি রবর ন্ন জোয়গোয় রগক্য় বরধ যত স ো েরক্ে। নেতোক্ের সক্ে 

আক্লোচেো েরক্ে। তৃণমূল পর্ যোয় নথক্ে আওয়োমী লীক্গর সব েরমটির িোেোক্বজ বতরর েরো হক্ে। 

প্ররতটি নজলোয় অরেস েক্র, িোেোক্বজ েক্র রিরজেোল পেরতক্ত নর্ে আমোক্ের সংক্র্োগেো হয় নসই ব্যবিো েক্র রেরে। এ জন্য এেটি টিম 

আওয়োমী লীগ অরেক্স েোজ েরক্ে। 
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এ সময় আওয়োমী লীক্গর উপক্েিো পররষক্ের সেস্য আরমর নহোক্সে আমু, নতোেোক্য়ল আহক্মে, সোধোরণ সম্পোেে ওবোয়দুল েোক্ের উপরিত 

রেক্লে। 

রমরিয়োর প্ররত আহ্বোে জোরেক্য় প্রধোেমন্ত্রী বক্লে, অশোন্ত পররক্বশ সৃরি েক্র এমে রবষয় সব সময় ধোরোবোরহে োক্ব প্রচোর েরক্বে েো। বরং র্োরো 

সরতযেোর অপরোধী তোক্ের নেখোে। 

নেে এ োক্ব আক্রেজক্ের আইরি চুরর েরক্ব, তোক্ে নশষ েক্র তোর েোক্ে চাঁেো চোইক্ব, েোেো রেক্ত েো পোরক্ল রমথ্যো অপপ্রচোর চোলোক্ব, আর 

নসেোও চোলোক্ব ইসলোম ধক্ম যর রবরুক্ে বো মহোেবী (সো.)-এর রবরুক্ে। 

এ অপরোধীক্েরই শেোক্ত েরো েরেোর এবং তোক্ের জোরতর সোমক্ে তুক্ল ধরো েরেোর। আরম এটুকুই বলব, এ ধরক্ের েোেো চক্রোন্ত আমোর রবরুক্ে 

সব সময় হক্য় থোক্ে।  

রতরে বক্লে, রিরজেোল বোংলোক্েশ েক্র রেক্য়রে, রিরজেোল বোংলোক্েক্শর সুেল নর্মে মোনুষ ন োগ েরক্ে, নস রেম এর কুেলও ন োগ েরক্ে। 

সোবধোে থোেক্ত হক্ব নেউ নর্ে রবপক্ে নেলক্ত েো পোক্র। 

বোংলোক্েক্শ সব ধক্ম যর মোনুক্ষর স্বোধীে োক্ব ধম য পোলক্ের অরধেোর থোেোর রবষয়টি তুক্ল ধক্র রতরে বক্লে, েোরও ধমীয় অনুভূরতক্ত আঘোত নেয়ো 

নেোক্েো োক্বই েহণক্র্োগ্য েয়। র্োর র্োর ধম য তোর তোর েোক্ে। 

সব ধক্ম যর মোনুষ এ নেক্শ বোস েরক্ব। নস োক্বই আমরো নেশেোক্ে গক্ড় তুলক্ত চোই।  

ন োলোর নবোরহোেউরিে উপক্জলোর ঘেেো বণ যেো েক্র প্রধোেমন্ত্রী বক্লে, নসখোক্ে এেটি রহন্দু নেক্লর নেসবুে আইরি হযোে েক্র তোর েোম রেক্য় 

েতগুক্লো রমথ্যোচোর েরো হক্য়ক্ে। র্োর নেসবুে হযোে েরো হক্য়ক্ে তোক্ে নেোে রেক্য় রবশ হোজোর েোেো চোওয়ো হয়। 

েোেো েো রেক্ল তোর নেসবুে আইরিক্ত এমে সব েথো রলখক্ব নসেো তোর জন্য েরত হক্ব। এ েথোেো পোওয়োর পরপরই ওই রহন্দু নেক্ল পুরলশ 

নেশক্ে নগক্ে। নস নসখোক্ে এেেো রজরিও েক্রক্ে। সক্ে সক্ে নেরলক্েোেেো নর্ েক্ররেল তোক্ে নেেতোর েরো হক্য়ক্ে। 

এ ব্যোপোক্র নেসবুে েতৃযপক্ের েোক্ে তথ্য চোওয়ো হক্য়ক্ে। 

নশখ হোরসেো বক্লে, এ ঘেেোক্ে নেন্দ্র েক্র নসখোক্ে অেোেোরিত ঘেেো ঘক্ে নগক্ে। আইরি হযোে েক্র এেজে মুসলমোে হক্য় েী োক্ব েবী েররম 

(সো.)-নে রেক্য় এ ধরক্ের বোক্জ েথো নলক্খ? এবং আক্রেজেক্ে জড়োক্েোর নচিো েক্র। 

রতরে বক্লে, নেউ র্রে সরতযেোর ইসলোম ধক্ম য রবশ্বোস েক্র। র্রে তোক্ের েবী েররম (সো.)-এর প্ররত এতটুকু সেোে থোক্ে তোহক্ল আক্রেজক্ের 

েরত েরোর জন্য এ ধরক্ের জঘন্য েথোেো েী োক্ব নলক্খ? এেোও আমোর এেেো প্রশ্ন।  

নশখ হোরসেো বক্লে, উক্িশ্যপ্রক্ণোরেত োক্ব নেক্শ এেেো অশোন্ত পররক্বশ সৃরি েরোর জন্য এসব ঘেেো ঘেোক্েোর নচিো েরো হয়। র্খেই নেখো র্োয় 

নেশেো এেটু  োক্লো োক্ব চলক্ে, অেগরত হক্ে। 

তখেই এেেো নিরণ আক্ে েোেো োক্ব অশোন্ত পররক্বশ সৃরি েরক্ত চোয়। এেো নর্ে নেোক্েো োক্ব েরক্ত েো পোক্র নসজন্য আরম সোধোরণ মোনুক্ষর 

সহক্র্োরগতো চোই। 

রতরে বক্লে, নেউ র্রে আমোক্ের েবী েররম (সো.)-এর রবরুক্ে রেছু রলক্খ থোক্ে রেশ্চয়ই তোর রবরুক্ে ব্যবিো নেয়ো হক্ব। অক্ন্যর েরত েরোর 

জন্য র্োরো এ ধরক্ের েথো রলখক্ব তোক্ের রবরুক্ে ব্যবিো নেয়ো হক্ব। আমরো সন্ত্রোস-জরেবোে, মোেে এবং দুেীরতর রবরুক্ে অর র্োে অব্যোহত 

রোখব। 

এক্েক্ে অপরোধীর েমো নেই। তোক্ের রবরুক্ে আমরো ব্যবিো নেব। েোরণ আমরো র্খে নেশক্ে উন্নয়ক্ের রেক্ে এরগক্য় রেক্য় র্োই স্বো োরবে োক্বই 

রেছু মোনুক্ষর ন তক্র এেেো নলো  সৃরি হয়। 

র্োর েলোেল আমোক্ের সমোজেোক্ে ধ্বংক্সর রেক্ে রেক্য় র্োয়। েোক্জই এ ধরক্ের অন্যোয়-অরবচোর বরেোশত েরো হক্ব েো।  

আওয়োমী লীগ স োপরত বক্লে, সবোই  োক্লো থোকুে, সেল থোকুে। অথ যনেরতে োক্ব স্বোবলম্বী নহোে নসেো আমরো চোই। রেন্তু অন্যোয় োক্ব র্রে 

নেউ রেছু েক্র তোর রবরুক্ে ব্যবিো নেয়ো এেো এেোন্ত োক্ব প্রক্য়োজে। 

েোরণ র্খে এেেো পররবতযে আক্স তখে নেখো র্োয় রেছু মোনুষ হঠোৎ রোতোরোরত আঙুল ফুক্ল েলোগোে হক্য় র্োয়। রেছু মোনুষ গররব নথক্ে র্োয়। 

এ আয় ববষম্যেো নর্ে েো থোক্ে নসরেক্ে দৃরি নরক্খ আমরো এক্েবোক্র েোক্মর মোনুক্ষরও নর্ে আয় বৃরে পোয়, তোরোও নর্ে সেল োক্ব থোক্ে, 

তোরোও নর্ে সুন্দর োক্ব বাঁচক্ত পোক্র নস উক্যোগ রেরে। 

অথ যোৎ সমোক্জর সব যস্তক্রর মোনুক্ষর অথ যনেরতে উন্নরত এেোই আমোক্ের লেয। নসই লেয রেক্য় আমরো েোজ েক্র র্োরে। 

সততো, রেষ্ঠো, এেোেতো রেক্য় নেশক্প্রক্ম উদু্বে হক্য় নেশ ও জোরতর নসবো েরক্ত যুবলীগ নেতোেমীক্ের প্ররত আহ্বোে জোেোে রতরে। 

এ সময় রতরে যুবলীগ নেতোেমীক্ের জোরতর রপতোর ‘অসমোপ্ত আত্মজীবেী’, ‘েোরোগোক্রর নরোজেোমচো’ এবং পোরেস্তোরে নগোক্য়ন্দো সংিো জোরতর 

রপতোর রবরুক্ে নর্সব প্ররতক্বেে েরত, নসগুক্লো পড়োর পরোমশ যও নেে।  

ববঠে নশক্ষ ওবোয়দুল েোক্ের সোংবোরেেক্ের বক্লে, আমোক্ের স োপরত যুবলীক্গর নপ্ররসরিয়োম সেস্য ও সোংগঠরেে সম্পোেেক্ের সক্ে অনুরষ্ঠত 

ববঠক্ে আগোমী জোতীয় েংক্েস রেক্য় রেক্ে যশেো রেক্য়ক্েে। 

আহ্বোয়ে েরমটি আগোমী সক্েলে পর্ যন্ত েোরয়ত্ব পোলে েরক্ব। র্োক্ের রবরুক্ে অর ক্র্োগ আক্ে তোক্ের অব্যোহরত নেয়োর জন্য নেেীর রেক্ে যশ 

রক্য়ক্ে। তোহক্ল েী নচয়োরম্যোেক্ে বরহষ্কোর েরো হক্য়ক্ে এমে প্রক্শ্নর উত্তক্র েোক্ের বক্লে, তো হয়রে। 

তক্ব নচয়োরম্যোেক্ে অব্যোহরত নেয়ো হক্য়ক্ে। নচয়োরম্যোক্ের েোরয়ত্ব পোলে েরক্ব নে এমে প্রক্শ্নর উত্তক্র েোক্ের বক্লে, এখে সক্েলে প্রস্তুরত 

েরমটি সব েরক্ব। 

ববঠে সূক্ে জোেো র্োয়, যুবলীগ সোধোরণ সম্পোেে হোরুনুর ররশক্ের সমোক্লোচেো েক্রে শহীে নসররেয়োবোত। রতরে বক্লে, যুবলীক্গর  রজ নে 

শোমীক্মর পে রবষক্য় সোধোরণ সম্পোেেক্ে বক্লরে স্বোের েো েরক্ত। রতরে নসটি েরক্লে। রতরে এটি নেে েক্রক্েে আমোর নবোধগম্য েয়।  

আরমর নহোক্সে গোজী তোর বক্তক্ব্য বক্লে- আপো, সোরো নেক্শ যুবলীক্গর বেেোম হক্য়ক্ে। আমরো র্োরো যুবলীগ েরর শুেক্ত খুব েি লোক্গ। 



ববঠক্ে যুবলীগ নচয়োরম্যোক্ের অনুপরিরতক্ত েোউক্ে  োরপ্রোপ্ত নচয়োরম্যোক্ের েোরয়ত্ব নেয়ো প্রসে উঠক্ল নশখ হোরসেো বক্লে, এখে আর েোউক্ে 

 োরপ্রোপ্ত নচয়োরম্যোে েরোর েরেোর নেই। 

সক্েলে প্রস্তুরত েরমটির আহ্বোয়েই েংক্েক্স স োপরতত্ব েরক্ব। যুবলীক্গর রবতরেযতক্ের নর্ে নেোক্েো েোক্জ সম্পৃক্ত েরো েো হয়। আক্েোয়োরুল 

ইসলোম আওয়োমী লীগ স োপরতক্ে স্মরণ েররক্য় নেে, যুবলীক্গর েেতর সম্পোেে বরহষ্কৃত। 

তখে নশখ হোরসেো বক্লে, েেতর সম্পোেে েরেোর নেই। সক্েলে প্রস্তুরত েরমটিই েোজ চোরলক্য় নেক্ব। 

সূে জোেোয়, ববঠক্ে যুবলীগ নচয়োরম্যোে ওমর েোরুে নচৌধুরীর েোেো অপেক্ম যর রবষয় তুক্ল ধরো হয়। সো োর ও আশুরলয়োয় েরমটিক্ত অক্থ যর 

রবরেমক্য় অন্য েক্লর নেতোক্ে গুরুত্বপূণ য পে নেয়োর রবষয়টি তোরো আওয়োমী লীগ স োপরতর দৃরি আেষ যণ েক্রে।  

এ সমক্য় আওয়োমী লীগ স োপরত নশখ হোরসেো বক্লে, আরম সব জোরে। নতোমরো সবোই েোয়ী। এসব েথো নতোমরো আক্গ বলরে নেে? এখে আরম 

জোেোর পক্র র্খে ব্যবিো রেরে, সবোইক্ে ধররে, তখে আর নতোমোক্ের এসব েথো বলোর েরেোর নেই। 

এ সময় প্রধোেমন্ত্রী বক্লে গত ৭ বের এ এে ব্যরক্তর রবরুক্ে নেউ েথো বক্লরে।  

গণ বক্ে প্রক্বশ রেক্ষধোজ্ঞোয় নচয়োরম্যোেসহ চোরজে : নশষ পর্ যন্ত গণ বক্ে প্রক্বক্শ রেক্ষধোজ্ঞো বলবৎ থোেল যুবলীগ নচয়োরম্যোে ওমর েোরুে 

নচৌধুরী ও নপ্ররসরিয়োম সেস্য নূরুন্নবী নচৌধুরী শোওক্ের। 

এর সক্ে েতুে েক্র নর্োগ হক্য়ক্েে নপ্ররসরিয়োম সেস্য নশখ েজলুর রহমোে মোরুে এবং নশখ আরতয়োর রহমোে েীপু। যুবলীক্গর পোঠোক্েো 

তোরলেোয় তোক্ের েোম থোেক্লও ঢুেক্ত পোক্রেরে গণ বক্ে। 

এেোক্ে গণ বে েতৃযপক্ের এেোন্ত এখরতয়োর রহক্সক্ব নেখক্েে সংগঠেটির সোধোরণ সম্পোেে হোরুনুর ররশে। অবক্শক্ষ তোক্ের বোে রেক্য়ই 

আওয়োমী লীগ স োপরত প্রধোেমন্ত্রী নশখ হোরসেোর সক্ে ববঠক্ে বসক্ত হয় যুবলীক্গর অন্য নেতোক্ের।  

েযোরসক্েো ব্যবসোর সক্ে জরড়ত থোেোয় যুবলীক্গর েরতপয় নেতোর রবরুক্ে ব্যবিো নেয়োর জন্য প্রধোেমন্ত্রীর রেক্ে যক্শর পর যুবলীগ ঢোেো মহোেগর 

েরেক্ণর স োপরত ইসমোইল নহোক্সে নচৌধুরী সম্রোে, সহ-স োপরত আরমোে, সোংগঠরেে সম্পোেে খোক্লে মোহমুে ভূ ূঁইয়ো, সমবোয় সম্পোেে রজ নে 

শোমীম, উত্তক্রর যুগ্ম সোধোরণ সম্পোেে তোক্রকুজ্জোমোে রোজীব প্রমুখ নেেতোর হে। 

এক্ের যুবলীগ নথক্ে বরহষ্কোরও েরো হয়। েযোরসক্েো ব্যবসো এবং এর সক্ে জরড়তক্ের মেে নেয়োর অর ক্র্োগ ওক্ঠ যুবলীগ নচয়োরম্যোে, 

স োপরতমণ্ডলীর সেস্য এবং যুবলীক্গর সোক্বে এে সোধোরণ সম্পোেক্ের রবরুক্ে। 

এর পররক্প্ররেক্ত যুবলীগ নচয়োরম্যোেক্ে েোড়োই এর আক্গ ববঠে েক্র সংগঠেটি। ২৩ েক্ ম্বর অনুরষ্ঠতব্য সক্েলক্ের প্রস্তুরত ও েরণীয় রেক্য় 

যুবলীগ নেতোরো প্রধোেমন্ত্রীর সক্ে সোেোৎ প্রোথ যেো েরক্ল আজ নেখো েরোর সময় নেে রতরে। নস নপ্রেোপক্েই যুবলীগ নেতোরো আজ গণ বক্ে 

র্োক্েে।  

আক্লোচেোয় অংশেহণ েক্রে- আওয়োমী যুবলীগ সোধোরণ সম্পোেে নমো. হোরুনুর রশীে, নপ্ররসরিয়োম সেস্য নশখ শোমসুল আক্বেীে, শরহে 

নসররেয়োবোত, মরজবুর রহমোে নচৌধুরী, নমো. েোরুে নহোক্সে, মোহবুবুর রহমোে রহরে, আবদুস সোত্তোর মোসুে, নমো. আতোউর রহমোে, অযোিক্ োক্েে 

নবলোল নহোসোইে, আলতোব নহোক্সে বোচ্চু, চয়ে ইসলোম, ি. আহক্েে আল েরবর, নমো. রসরোজুল ইসলোম নমোল্লো, আবুল বোশোর, নমোহোেে আলী 

নখোেে, অেোপে এরবএম আমজোে নহোক্সে, আক্েোয়োরুল ইসলোম, ইরিরেয়োর রেরখল গুহ, শোহজোহোে ভূ ূঁইয়ো মোখে, অযোিক্ োক্েে নমোতোহোর 

নহোক্সে সোজু, িো. নমোখক্লছুজ্জোমোে রহরু, যুগ্ম সম্পোেে মরহউরিে আহক্েে মরহ, সুব্রত পোল, সোংগঠরেে সম্পোেে এমরোে নহোক্সে খোে, এসএম 

জোরহে, আরমর নহোক্সে গোজী, মুহো. বরেউল আলম, েজলুল হে আরতে, আবু আহক্েে েোরসম পোক্ ল, আসোদুল হে, আজহোর উরিে, েোরুে 

হোসোে তুরহে। 

  


