
যবুলীেগর চয়ারম ান ও সাধারণ স াদেকর নতৃে  গতকাল
ধানমি ডর ৩২ ন ের ব ব রু িতকৃিতেত পু াঘ অপণ করা
হয় —ইে ফাক

ব ব রু িতকিৃতেত যুবলীেগর া

িশি ত যবুসমাজেক আকষণ করেত কাজ করব
:পরশ

কাশ : ২৫ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যবুলীেগর নবিনবািচত চয়ারম ান শখ ফজেল শামস  পরশ বেলেছন,  ‘যবুলীেগর অজন অেনক িক
আমরা  নেগিটভ চারণা  বিশ  িন।  যবুলীেগর  সিত কােরর  অজন েলা  এবং  ভিব েত  য  ভােলা
কাজ েলা করেত চায়, তার ওপরই আমরা বিশ  দব। িশি ত যবুসমাজেক আকষণ করার লে
কাজ করেব যবুলীগ।’  গতকাল রিববার পুের রাজধানীর ধানমি ড ৩২ ন র সড়েকর সামেন রি ত
ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর িতকৃিতেত ফলু িদেয় া িনেবদন শেষ সাংবািদকেদর িতিন এ কথা
বেলন।

জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর িতকৃিতেত ফলু িদেয় া জািনেয়েছ আওয়ামী যবুলীেগর
নবিনবািচত কিমিট।  এ সময় যবুলীেগর সাধারণ স াদক মাই ল হােসন খান িনিখল, সদ  সােবক

  িবেশষ িতিনিধ
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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।

|

সাধারণ স াদক হা ন অর রিশদ, মহানগর উ েরর যু  সাধারণ স াদক তাসভী ল হক অ  মখু
উপি ত িছেলন।

ব ব রু িতকৃিতেত া িনেবদন শেষ যবুলীগ িনেয় ভিব ত্ পিরক নার কথা সাংবািদকেদর বেলন
যবুলীেগর চয়ারম ান  শখ পরশ।  িতিন  বেলন,  ‘আমােদর পিরক না  এমন একিট  যবুলীগ  উপহার
দওয়া, যটা জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ও তার ক া ধানম ী শখ হািসনার দশে ম,

কিমটেম ট ও আদশ ারা গিঠত একিট সংগঠন হেব।’ আপিন বেলেছন ‘আই হট পিলিটকস’ থেক ত ণ
জ েক বর কের আনেত চান। এ িবষেয় আপনার কােনা পিরক না আেছ িক না, জানেত চাইেল িতিন

বেলন, “যবুসমাজ ও িশি ত সমােজ আজেক এমন একটা নেগিটভ মানিসকতা দখা যায়। সটা থেক
আমােদর বিরেয় আসেত হেব। িশি ত যবুসমাজ যিদ যবুলীেগর পতাকাতেল না আেস, অবদান না রােখ,
তাহেল দশ আগােব না। সজ  আমােদর ল  থাকেব িশি ত যবুসমাজেক ‘পিলিটকেস এনেগইজড’
করা। এই ‘এনেগইজড িসিটেজনিশপ’ আমরা চাই। সজ  যবুলীগ িশি ত যবুসমাজেক আকিষত করার
লে  কাজ করেব। সরকােরর চালােনা ি  অিভযােন যবুলীগ সব ধরেনর সহেযািগতা করেব।”

স াস ও মাদেকর িব ে  অব ান সে  এক ে র জবােব পরশ বেলন, “মাদক িনেয় আমার একটা
মেসজ আেছ, সটা হেলা ‘ স না টু াগস’। ‘ াগস’ কােনাভােবই সমােজ শাি  আনেত পাের না।

পিরবােরও শাি  আনেত পাের না। দশেকও কল াণকর িকছু িদেত পাের না। আর কােরা যিদ হতাশার
কােনা জায়গা থােক, আমােদর কােছ তুেল িনেয় আসেত পােরন। স েলার ওপর ‘ বইস’ কের আমরা

আপনােদর িদকিনেদশনা িদেত পারব।”

এ সময় সাংবািদকেদর সে  কথা বেলন সংগঠেনর নতুন িনবািচত সাধারণ স াদক মাই ল হােসন খান
িনিখলও। িতিনও নতুনভােব কাজ করার আশা কাশ কের বেলন, ‘আমরা মাদেকর িব ে  যবুসমাজেক
সেচতন করব। আমােদর সংগঠেন যন এ ধরেনর (মাদকসংি ) কােনা যবুক অ ভু  না হেত পাের, স
ব াপাের সতক থাকব। কারণ আপনারা জােনন, একজন মাদকেসবী ও মাদক ব বসায়ী সমাজেক অিত
কের তােল।’

এিদেক  ব ব রু  িতকৃিতেত  া  িনেবদন  শেষ  বনানী  কবর ােন  আওয়ামী  যবুলীেগর  িত াতা
চয়ারম ান শখ ফজললু হক মিনসহ ১৫ আগে  িনহত সব শহীেদর এবং যবুলীগ চয়ারম ান শখ

ফজেল শামস পরেশর দাদা মর ম শখ ল হক, দািদ মর মা শখ আিছয়া বগেম কবের পু াঘ
অপণ কেরন যবুলীেগর নতারা। পের ফািতহা পাঠ ও িবেশষ দায়া- মানাজাত অ ি ত হয়। এ সময়
যবুলীেগর  সদ  সােবক কিমিটর িসিডয়াম  সদ  বলাল  হাসাইন  ও  আেনায়া ল  ইসলাম;  যু
স াদক মিহউি ন মিহ, ত পাল ও ম রু আলম শাহীন; সাংগঠিনক স াদক বিদউল আলম, ফজললু
হক আিতক ও আব ুআহে দ নাসীম পােভল; সহস াদক তাজউ ীন আহেমদ মখু উপি ত িছেলন।

উে খ ,  ১৯৭৫ সােলর  ১৫ আগ  সপিরবাের  ব ব েুক  হত ার  রােত  ধানমি ড  ৩২  ন র  ছাড়াও
ঘাতেকরা আ মণ কের আব র রব সরিনয়াবাত ও ভাগেন শখ ফজললু হক মিনর ধানমি ডর বািড়েত।
ঘাতেকর বেুলেট মিন ও তার ী শখ আরজু মিন িনহত হেলও ভাগ েম বেঁচ যান ই িশ পু  শখ
ফজেল  শামস  পরশ  ও  শখ  ফজেল  নরূ  তাপস।  স িত  ক ািসেনাকা সহ  িবিভ  অিভেযােগ
ইেমজ-সংকেট পেড় যবুলীগ। সংকট থেক উ ার পেত যার হাত িদেয় গেড় উেঠিছল যবুলীগ, সই শখ
ফজললু হক মিনর ছেলেকই বেছ িনেয়েছন কাউি লররা। শিনবার সংগঠনিটর স ম জাতীয় কংে েস
পরশেক সভাপিত িনবািচত করা  হয়।  আর সংকট  উ রেণর এই  যা ায়  পরশ সে  পেয়েছন  ঢাকা
মহানগর উ র যবুলীেগ দীঘিদন নতৃ  দওয়া িনিখলেক।

 

print | িশি ত যুবসমাজেক আকষণ করেত কাজ করব :পরশ | শষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/108500/িশি ত-যুব...

2 of 2 11/25/2019 10:25 AM


