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                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ১৭ আগস্ট’২০২১সি. 
 

 

মহানগর শ্রমমক লীগগর শ াক মিবগের আগলাচনা েভায়-শময়র 

বাাংলাগিগ র অগ্রযাত্রাগক বযাহত করার জনয 

খুমনরা বঙ্গবনু্ধগক হতযা কগরগে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে বীে মুক্তির াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বঙ্গবনু্ধ ম  বাংলারেশ সসিষ্ঠা করেরেন িা মশাসিি মানুরিে 

বাির াগয ভূসমে জনয।  াো ইসিহারিে চাকারক উরটা ্রে ্াসেচালনা কেরে িারেে মুরখাশ উরমাসচি কেরি হরব এবং ইসিহাি সবকৃসিকােীরেে 

আস্তাকুরে সনসি) কেরি হরব। আমো মশাকরক শক্তিরি ্সেণি কেরি ম্রেসে বরল বাংলারেশ আজ ঘুরে োাঁোরি িিম হরয়রে। আজ মঙ্গলবাে 

সবরকরল োরুল ফজল মারকপিস্থ েলীয় কা পালরয় জািীয় মশাক সেবি উ্লরি জািীয় শ্রসমক লীগ চট্টগ্রাম মহানগে শাখা আরয়াক্তজি আরলাচনা িভায় 

সধান অসিসেে বিরবয সিসন এ কো বরলন।  

চট্টগ্রাম মহানগে শ্রসমক লীরগে িভা্ সি বখসিয়াে উক্তিন খারনে িভা্ সিরে অনুটষ্ঠি িভায় সবরশি অসিসেে বিবয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী 

লীরগে িহিভা্ সি মুক্তির াদ্ধা এডরভারকি ইব্রাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুল, জািীয় শ্রসমক লীগ মকন্দ্রীয় কসমটিে িারবক  ুগ্ম িম্পােক মুক্তির াদ্ধা 

এডরভারকি মাহফুজেু েহমান খান, িেয ও গরবিণা িম্পােক চন্দন ধে, জািীয় মসহলা শ্রসমক লীরগে আন্তজপাসিক িম্পােক রুবা হািান মচৌধুেী, 

কালুেঘাি আঞ্চসলক শ্রসমক লীগ িভা্ সি মমা. আলী আকবে, নাসিোবাে আঞ্চসলক শ্রসমক লীগ িভা্ সি আহিান উল্লাহ মচৌধুেী আহিান, ডক বন্দে 

শ্রসমক লীরগে আঞ্চসলক শ্রসমক লীরগে িাধােণ িম্পােক মমা. জামাল, নাসিেবাে আঞ্চসলক শ্রসমক লীরগে িাধােণ িম্পােক আবুল বশে মাস্টাে, 

গারম পন্টি শ্রসমক মনিা আবেুল মান্নান, বাসি মেব বম পন, মমা. আলাউক্তিন, মোকান কম পচােী মফডারেশরনে িাধােণ িম্পােক মমা. জয়নাল আরবেীন, 

মকারিায়ালী োনা শ্রসমক লীগ িভা্ সি সসবে কুমাে মঘাি, সবীন শ্রসমক মনিা নুরুল আলম, জািীয় শ্রসমক লীগ মনিা িাইফুল ইিলাম মচৌধুেী, েসফউক্তিন 

খান, মমা. সমজান মচৌধুেী, মেরলায়াে মহারিন, োরশেুল আলম, আজগে আলী, আবু িারহে ক্তজহােী, িাইফুে েহমান ¯^্ন সমুখ। 

সিসন আরো বরলন, োজনীসিরি আমারেে িবাইরক ্সেশুদ্ধ হরি হরব। আেসশ পক িযাগী মনিারেে েরলে মনিৃরে আনরি হরব, িাহরলই েল আরো 

শক্তিশালী হরব। বাংলারেরশে ¯^াাধীনিা, মুক্তি ুদ্ধ ও ¯^াাধীকাে আরন্দালরনে ্ািায় ্ািায় ধ্রæব িাোে মি জ¦লজ¦ল কো এক নিরেে নাম বঙ্গবনু্ধ 

মশখ মুক্তজবুে েহমান। স সন আমৃিয য ¯^প্ন মেরখরেন িুধা-োসেদ্রমুি নযায় ও িারমযে একটি মেরশে। বাংলারেরশে অগ্র াোরক বযাহি কোে জনয খুসনো 

বঙ্গবনু্ধরক হিযা করেরে। বঙ্গবনু্ধে মচিনায় নিযন সজন্মরক উদ্ভাসিি কো মগরলই আেশ পয বাংলারেশ গো িম্ভব হরব।  

মহানগে আওয়ামী লীরগে িহিভা্ সি এডরভারকি ইব্রাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুল বরলন, মেশ ¯^াাধীন হওয়াে ্ে ¯^াাধীনিা সবরোধী চক্র জািরেে েে 

োয়ায় বঙ্গবনু্ধ িেকারেে সবরুরদ্ধ নানাসবধ ধ্বংিাত্ম কা পকলা্  করে। মমজে ক্তজয়া ¯^াাধীনিাে শেæ শাহ ্আক্তজক্তজরক সধানমন্ত্রী সনরয়াগ করে ও 

অনযানযরেে মন্ত্রী িভাে িেিয এবং এমস্  সনব পাসচি করেন। খারলো ক্তজয়া আলী আহিান মুজাসহেরেে মন্ত্রী বাসনরয় ¯^াাধীনিা সবরোধীরেে িারে িাে ম  

বনু্ধে েরয়রে িা জাসিে কারে স্পষ্ট করেরে। 
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