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িঙ্গিন্ধুকে ণনকয়ে ষড়েযন্ত্রোরীকদর অপকেষ্টা ঐেযিদ্ধভাকি প্রণিহি েরকি হকি 

- শ ম প্ররজাউল েণরম 

নারায়েিগঞ্জ, ০৫ ণডকসম্বর ২০২০ (শণনিার) 

িঙ্গিন্ধুকে ণনকয়ে ষড়েযন্ত্রোরীকদর অপকেষ্টা ঐেযিদ্ধভাকি প্রণিহি েরার আহ্বান জাণনকয়েকেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম 

প্ররজাউল েণরম এমণপ। 

শণনিার (০৫ ণডকসম্বর) ণিকেকল নারায়েিগকঞ্জর প্রজলা গিগ্রন্থাগার ণমলনায়েিকন নারায়েিগঞ্জ প্রজলা সাংিাণদে ইউণনয়েকনর নি 

ণনি বাণেি েণমটির অণভকষে অনুষ্ঠান ২০২০ এ প্রধান অণিণির িক্তকে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। 

িাংলাকদশ ও িঙ্গিন্ধু অণিকেদ্য উকেখ েকর ণিণন এ সময়ে িকলন, "িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুণজবুর রহমান এেটি অণিনাশী সত্তা। এেটি 

আদশ ব। এেটি দশ বন। প্রণিণষ্ঠি এেটি ইনণিটিউশন।ণিণন ণিশ্ব পণরমণ্ডকল ণনয বাণিি মানুকষর আশা-আোঙ্খার ণিমূিব প্রিীে। ণিণন 

মৃত্যযঞ্জয়েী। িাঁকে এভাকি েখকনা ণনিঃকশষ েরা যায়ে না। যারা মুণক্তযুকদ্ধর প্রেিনায়ে ণিশ্বাস েণর, অসাম্প্রদাণয়েেিায়ে ণিশ্বাস েণর, 

পারস্পাণরে ধম বণিশ্বাকস ণিশ্বাস রাণখ, িারা সিাই ণমকল িঙ্গিন্ধুকে ণনকয়ে ষড়েযন্ত্রোরীকদর ণিরুকদ্ধ ঐেযিদ্ধভাকি রুকখ দাঁড়োকি 

হকি।" 

নারায়েিগঞ্জ প্রজলা সাংিাণদে ইউণনয়েকনর সভাপণি আিদুস সালাকমর সভাপণিকে অনুষ্ঠাকন ণিকশষ অণিণি ণহকসকি উপণিি ণেকলন 

নারায়েিগঞ্জ-৫ আসকনর সংসদ সদস্য এ প্রে এম প্রসণলম ওসমান। অনুষ্ঠাকন প্রধান িক্তা ণেকলন িাংলাকদশ প্রেডাকরল সাংিাণদে 

ইউণনয়েন (ণিএেইউকজ) এর সভাপণি প্রমাো জালাল। ণিএেইউকজ-এর মহাসণেি শািান মাহমুদ, নারায়েিগঞ্জ প্রজলা পণরষকদর 

প্রেয়োরম্যান প্রমািঃ আকনায়োর প্রহাকসন, নারায়েিগঞ্জ প্রজলা মুণক্তকযাদ্ধা সংসকদর সাকিে েমান্ডার প্রমাহাম্মদ আলী, নারায়েিগকঞ্জর 

পুণলশ সুপার প্রমাহাম্মদ জাকয়েদুল আলম, য বাি-১১ এর অণধনায়েে প্রল. েকি বল খন্দোর সাইফুল আলম, দদণনে সংিাকদর েিিাপনা 

সম্পাদে োকশম হুমায়ে়ুন, অণিণরক্ত প্রজলা প্রশাসে প্রসণলম প্ররজা, ঢাো সাংিাণদে ইউণনয়েকনর মহাসণেি সাজ্জাদ আলম 

িপু ও ণিএেইউকজ এর প্রোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ অনুষ্ঠাকন িক্তে প্রদান েকরন। 

এসময়ে মন্ত্রী আকরা িকলন, "গিমাধ্যম মুক্ত মাধ্যম ণহকসকি োজ েরকি না পারকল ত্রুটি-ণিচ্যযণি ধরার প্রেউ িােকি না। গিমাধ্যম 

যি শণক্তশালী িােকি, রাষ্ট্র পণরোলনায়ে সুশাসন প্রণিষ্ঠার প্রক্ষত্র িকিা প্রিণশ সমৃদ্ধ হকি। গিিন্ত্র িি এণগকয়ে যাকি।প্রধানমন্ত্রী প্রশখ 

হাণসনা ণিশ্বাস েকরন গিমাধ্যমকে অিাধ স্বাধীনিা ণদকি হকি। ণিণন সাংিাণদেিান্ধি। প্রশখ হাণসনা িথ্য অণধোর আইন েকর 

ণদকয়েকেন। োরি ণিণন ণিশ্বাস েকরন রাকষ্ট্রর মাণলে জনগি।ণিণন িকথ্যর অিাধ প্রিাহকে উন্ম়ুক্ত েকর ণদকয়েকেন। গিমাধ্যম 

েমীকদর জন্য আইনও প্রণিয়োধীন আকে। িিবমান সরোর গিমাধ্যকমর জন্য সংকিদনশীল। িকি সাংিাণদেকদর োে প্রিকে িস্তুণনষ্ঠ 

সাংিাণদেিা োম্য।" 
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