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াফ িরেপাটার ॥ জাতীয় পািটর চয়ারম ান ও িবেরাধী দলীয় উপেনতা গালাম মাহা দ কােদর এমিপ বেলেছন,
আমরা স াস, নীিতমু , মাদক ও বকার মু  দশ চাই। িতিন বেলন, ঐক ব ভােব কাজ করেত চাই যােত

াধীনতার ফল সবার মােঝ পৗেঁছ।

সামবার জাতীয় িৃতেসৗেধ পু বক অপণ শেষ গণমাধ মকমীেদর সে  আলাপকােল িতিন এসব কথা বেলন।
এিদেক িবক ধারার মহাসিচব মজর (অব) আব ল মা ান বেলেছন, গণত েক আরও ব দূর এিগেয় িনেয় যেত
হেব।

িবজয় িদবস উপলে  দশবাসীেক অিভন ন ও েভ া জািনেয় সােবক ম ী িজএম কােদর বেলন, জাতীয় পািট
ধুা, দাির  ও স াসমু  দশ গড়ার লে  কাজ কের যাে । আমরা আশা করিছ, সামেনর িদেক দেশ বকার

থাকেব না। মা ষ শাি েত বাস করেব, রা  থেক য সকল েযাগ- িবধা ভাগ করেত পারেব যা তােদর পাওয়ার
কথা।

সাংবািদকেদর এক ে র জবােব জাতীয় পািটর চয়ারম ান বেলন, যারা াধীনতা যেু  িবেরািধতা কেরিছেলন,
তােদর স েক জািতর ভােব ধারণা থাকা দরকার। তাই সিত কার রাজাকারেদর তািলকা দশবাসীর জ
ম লজনক। অপর এক ে র জবােব জাতীয় পািটর চয়ারম ান বেলন, আমরা গণতে র পেথ এিগেয় যাি । এর
ধারাবািহকতা ধের রাখেত হেব। যিদ তা আমরা সবাই িমেল করেত পাির তাহেল দেশর চহারা আরও বদেল যােব।

িতিন বেলন, গণত েক শতভাগ অজন করা স ব হয় না। তেব যতটা বিশ স ব, ততটাই গণত  আমরা অজন
করেত কাজ করব এবং স পেথ আমরা এিগেয় যাি । সাংবািদকেদর আেরক ে  জাতীয় পািট চয়ারম ান বেলন,
ধমিভি ক রাজৈনিতক দল এিগেয় যাে , এটা বাংলােদেশর াপেট সিঠক নয়। িতিন বেলন, আমরা একই সে
ধািমক এবং ধেমর িবষেয় সা দািয়ক নই। সই রাজনীিতই এখন বাংলােদেশ এিগেয় যাে ।

এ সময় উপি ত িছেলন, জাতীয় পািটর মহাসিচব মাঃ মিসউর রহমান রা া এমিপ, িসিডয়াম সদ  সয়দ আবু
হােসন বাবলা এমিপ, এস.এম. ফয়সল িচশতী, নাজমা আ ার এমিপ, রওশন আরা মা ান এমিপ, ল ইসলাম

, বাহাউি ন আহেমদ বাবুল, আহসান আেদলরু রহমান এমিপ, মা ফা আল মাহমদু, শখ আলমগীর হােসন,
লতান আহেমদ সিলম, মাঃ আিমর হােসন ভঁূইয়া, ফখ ল আহসান শাহজাদা, ম ু ল হক, এম.এ. রা াক

খান, ইসরাি ল খাকন, আবলু কালাম আজাদ মুখ।

গণত  আরও ব দূর এিগেয় িনেত হেব

দেশর গণত  আরও ব দূর এিগেয় িনেয় যেত হেব বেল ম ব  কেরেছন িবক ধারা বাংলােদেশর মহাসিচব
মজর (অব) আব ল মা ান। িবজয় িদবস উপলে  সাভার জাতীয় িৃতেসৗেধ া িনেবদন শেষ সাংবািদকেদর

িতিন আরও বেলন, াধীনতার ৪৮ বছের আমােদর অেনক াি  এবং অজন রেয়েছ। তারপরও আমােদর গণত েক
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আরও অেনক দূর এিগেয় িনেয় যেত হেব। যারা মিু যেু র িবেরািধতা কেরেছন, মুি যেু র িবপে  কাজ কেরেছন
আমরা তােদর ঘৃণা কির। াধীনতািবেরাধী কান কমকা- বাংলােদেশর মা ষ হণ করেব না।

িতিন বেলন, গণত  আরও শি শালী করেত হেব। কান িকছুর শতভাগ অজন স ব না। গণতাি ক পেথই আমরা
এেগাি । আমরা গণতাি ক পেথ আরও ব দূর এিগেয় যাব। াধীনতার ৪৮ বছের গণত  কতটু  অজন হেয়েছ
তার িবচােরর দািয়  জনগেণর ওপেরই ছেড় িদলাম।
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