
শিহদ বিু জীবী িদবস উপলে  রা পিত মা. আব ল হািমদ
ও  ধানম ী  শখ  হািসনা  গতকাল  িমরপুর  শিহদ  বিু জীবী

িৃতেসৗেধ  পু াঘ  অপণ  কের জািতর  স ানেদর িত
া িনেবদন কেরন। এরপর তােদর িৃতর িত া জানােত

সখােন  িকছু ণ  দাঁিড়েয়  নীরবতা  পালন  কেরন  — ফাকাস
বাংলা

া ও ভােলাবাসায় শিহদ বিু জীবীেদর রণ
িমরপুের িৃতেসৗেধ রা পিত ও ধানম ীর া

কাশ : ১৫ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবন  া  ও
ভালবাসায় জািতর 
স ান  শহীদ
বিু জীবীেদর  রণ,
ইিতহাস িবকতৃকারীেদর

েখ দওয়া, মুি যেু র
চতনায় দশেক এিগেয়
নওয়া,  গণহত ার

আ জািতক  ীকিৃত
আদায়,  সব
যু াপরাধীেদর  ফাঁিস
কাযকর,  দশিবেরাধী
সব  ষড়য  েখ  িদেয়
উ ত-সমৃ
অসা দািয়ক
বাংলােদশ  গড়ার

ত েয়র  মধ  িদেয়
যথােযাগ  মযাদায়
গতকাল শিনবার শহীদ
বিু জীবী  িদবস  পালন
কেরেছ দশবাসী। া
জানােত  আসা  মা েষর
কে  িছল  াভও।

বিু জীবী িদবেসর িঠক একিদন আেগ যু াপরাধী আ লু কােদর মা ােক ‘শিহদ’ বলায় তারা তী  িন া জািনেয়েছ দিনক
সং ােমর িত। সইসে  সং ােমর কাশনা বে র দািবও িছল তােদর কে । এিদেক একা ের াণ  হারােনা সই সূয
স ানেদর পণূা  তািলকা না হওয়ায় াভ কাশ কেরেছন শহীদস ান ও মুি েযা ারা। পাশাপািশ এখনও ঘাপিট মের
থাকা একা েরর ঘাতক ও তােদর দাসরেদর চহারা উে াচেনর আ ান জািনেয়েছন তারা।

রা পিত ও ধানম ীর া  :সকােল িমরপেুর শহীদ বিু জীবী িৃতেসৗেধ পু বক অপণ কেরন রা পিত মা. আব ল
হািমদ ও ধানম ী শখ হািসনা। া িনেবদেনর পর তারা সখােন িকছু ণ িনরেব দািঁড়েয় থােকন। এ সময় িবউগেল ক ণ

র বেজ ওেঠ। পের আওয়ামী লীেগর সভােন ী শখ হািসনা দলীয় ধান িহেসেব ক ীয় নতােদর সে  িনেয় িৃতেসৗেধ
আেরক বার পু বক অপণ কেরন। পের রা পিত ও ধানম ী যু াহত মুি েযা া ও শহীদ বিু জীবী পিরবােরর সদ েদর
সে  শল িবিনময় কেরন এবং তােদর খাজঁ-খবর নন। এরপর ধানম ী ধানমি ডেত যান এবং জািতর িপতা ব ব ু শখ
মুিজবরু রহমােনর িতকিৃতেত পু বক অপণ কেরন। ধানম ী সখােনও িকছু ণ নীরেব দািঁড়েয় থােকন। পের আওয়ামী

  ইে ফাক িরেপাট
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লীগ ও এর সহেযাগী ও াতৃ িতম সংগঠেনর নতাকমীরা ব ব রু িতকিৃতেত ফুল িদেয় া জানান ।

এিদেক রা পিত ও ধানম ীর া  িনেবদন শষ হেল িবিভ  সামািজক,  সাং িৃতক,  রাজৈনিতক সংগঠন ও সব েরর
মা েষর  া  িনেবদেনর  জ  শহীদ  বিু জীবী  িৃতেসৗেধর  বিদ  উ ু  কের  দওয়া  হয়।  এ  সময়  িবিভ  সংগঠন
সািরব ভােব া  িনেবদন কের। এসময় এেক এেক া  জানায় ক ীয় ১৪ দল, শহীদ পিরবােরর স ান ও যু াহত
মুি েযা ারা,  বাংলােদশ ওয়াকাস পািট,  বাংলােদেশর কিমউিন  পািট,  জাতীয়  পািট,  গণেফারাম,  জাতীয়  সমাজতাি ক
দল-জাসদ (ই ), ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিট, উদীচী িশ ীেগা ী, ঢাকা িব িবদ ালয়সহ িবিভ  দল, সংগঠন ও িত ান।

বিু জীবী িৃতেসৗেধ রা পিত ও ধানম ীর পু বক অপণকােল  জাতীয় সংসেদর ি কার ড.  িশিরন শারিমন চৗধরুী,
আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর, মুি যু  িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল
হকসহ ম ী  পিরষদ সদ বৃ ,  সংসদ সদ গণ,  িতন বািহনীর ধানগণ,  ঢাকা  উ র িসিট  কেপােরশেনর ময়র এবং
উ পদ  সামিরক ও বসামিরক কমকতারা উপি ত িছেলন।

আওয়ামী  লীেগর প  থেক া  িনেবদনকােল অ াে র মেধ  দেলর উপেদ া  পিরষেদর সদ  আিমর হােসন আমু,
িসিডয়াম সদ  বগম মিতয়া চৗধরুী, অ াডেভােকট আ লু মিতন খস , ড. আ রু রা াক, যু  সাধারণ স াদক মাহববু

উল আলম হািনফ মুখ উপি ত িছেলন। এছাড়া িমরপরু শহীদ বুি জীবী িৃতেসৗেধ ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী ও
ডপিুট ি কার ফজেল রা ী িময়া পু াঘ  অপণ কের জািতর  স ানেদর িত া িনেবদন কেরন।

বিু জীবীেদর পণূা  তািলকা  দািব  :  গতকাল  িদনভর আবাল-বৃ -বিণতাসহ িবিভ  িণ- পশার লােখা  মা ষ জেড়া
হেয়িছল িমরপরু আর রােয়রবাজার িৃতেসৗেধ। তােদর হােত িছল ফুল, কে  িছল সব যু াপরাধীেদর িবচােরর রায় কাযকেরর
দািব। রােয়রবাজার বধ ভিূমেত া জানােত এেস বিু জীবীেদর পণূা  তািলকা না হওয়া িনেয় াভ কাশ কেরন ই শহীদ
বিু জীবীর স ান ডা. জহাত চৗধরুী ও শমী কায়সার। শহীদ িচিক সক আ লু আলীম চৗধরুীর মেয় জহাত চৗধরুী বেলন,
‘আমােদর  মােয়রা  চেল যাে ন,  সা ীরা  চেল  যাে ন।  তাই  বিু জীবীেদর পণূা  তািলকািট  অ ািধকার িভি েত করা
দরকার।’ মুি যু  িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক বেলন, দিনক সং াম আ লু কােদর মা ােক ‘শিহদ’ বেল ঘৃণ
কাজ কেরেছ। রা ীয়ভােব এ ঘটনার িন া ও িতবাদ জানাই। একইসে  দিনক সং ােম িব ে  আইনা গ ব ব া নওয়া
হেব।

গণহত ার আ জািতক ীকিৃত দািব :মিু যেু  পািক ািন বািহনীর চালােনা গণহত ার আ জািতক ীকিৃত আদােয়র দািব
এেসেছ শহীদ বিু জীবী িদবেস। গতকাল সকােল রােয়রবাজার বিু জীবী িৃতেসৗেধ া িনেবদেনর পর স র কমা ডারস
ফারাম,  মুি যু -৭১  এর মহাসিচব হা ন হাবীব  এই দািব  জািনেয়  বেলন,  ‘গণহত ার জাতীয় ীকিৃত এেসেছ।  এখন

জািতসংেঘর ীকিৃত আদােয়র দািব জানাি ।’

জিপর া :  শহীদ বিু জীবী িদবস উপলে  সকাল সােড় ৬টায় জাতীয় পািট- জিপর ক ীয় কাযালয়সহ দেলর সকল
কাযালেয় জাতীয় ও দলীয় পতাকা অধনিমত রাখা হয়। সকাল ৭টায় জিপর প  থেক িমরপরু শহীদ বিু জীবী িৃতেসৗধ
এবং সকাল ৮টায় রােয়রবাজার িৃতেসৗেধ ফুল িদেয় া জানােনা হেয়েছ। এসময় জিপর সাধারণ স াদক ও সােবক ম ী
শখ শহী ল ইসলােমর নতৃে  অ াে র মেধ  উপি ত িছেলন দেলর িসিডয়াম সদ  মিফজুল হক বব,ু এজাজ আহেমদ

মু া, িনবাহী স াদক সােদক িসি কী, ভাইস চয়ারম ান আিজজ বাঙাল, যু -সাধারণ স াদক এম.সালাহ উি ন আহেমদ,
সাংগঠিনক স াদক আবলু খােয়র িসি কী আবু ও জাতীয় যবু সংহিতর সভাপিত অ াডেভােকট এনামুল ইসলাম েবল।
এসময় শখ শহী ল ইসলাম বেলন, ‘জািতেক মধাশূ  করার জ  িবজেয়র পবূলে  গিতশীল বিু জীবীেদর হত া করা
হেয়িছল। সইসব হত াকারীেদর িবচােরর ব ব া কের জািতেক িকছটুা হেলও কল মু  কেরেছ সরকার।’

এিদেক সভাপিত আবলু খােয়র ও সাধারণ স াদক দীপু  সােরায়ােরর নতৃে  বাংলােদশ াইম িরেপাটাস এেসািসেয়শন
( াব)  নতৃবৃ  িমরপরু  শহীদ বুি জীবী  িৃতেসৗধ ও রােয়রবাজার বধ ভিূমেত পু বক  অপেণর মাধ েম জািতর সূয
স ানেদর িত া জািনেয়েছন।
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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।
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