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স্বাধীনতাণবদরাধী সাম্প্রদাণয়ক শণির ণবরুদে রুদে দাঁড়াদত হদব 

-শ ম প্ররজাউল কণরম 

ঢাকা, ০৮ ণিদসম্বর ২০২০ (মঙ্গলবার) 

স্বাধীনতাণবদরাধী সাম্প্রদাণয়ক শণির সকল অপচেষ্টার ণবরুদে প্রেদকান মূদে রুদে দাঁড়াদনার আহ্বান জাণনদয়দেন 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম প্ররজাউল কণরম এমণি।   

মঙ্গলবার (৮ ডিচসম্বর) ডপচরাজপুর মুক্ত ডিবস উপলচযে ডপচরাজপুচরর গ াপাল কৃষ্ণ টাউন হল ডমলানয়তচন 

ডপচরাজপুর গজলা প্রশাসন আচয়াডজত আচলােনা সভায় রাজধানীর সডেবালচয়র ডনজ িপ্তর গেচক ভার্চয়ুাডল সংযুক্ত 

হচয় প্রধান অডতডের বক্তচে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।  

ডপচরাজপুচরর গজলা প্রশাসক আবু আলী গমাোঃ সাজ্জাি গহাচসচনর সভাপডতচে ডপচরাজপুচরর পুডলশ সুপার হায়াতুল 

ইসলাম খান, ডপচরাজপুর গজলা আওয়ামী লীচ র সাধারণ সম্পািক এম এ হাডকম হাওলািার আচলােনা সভায় 

ডবচশষ অডতডে ডহচসচব উপডিত ডিচলন। ডপচরাজপুর গজলা মুডক্তচ াদ্ধা কমাচের সাচবক কমাোর সমীর কুমার 

িাস বাচ্চু ও গ ৌতম নারায়ণ রায় গেৌধুরী, গজলা আওয়ামী লীচ র গনতৃবৃন্দ, ডবডভন্ন প াুচয়র  ণ্যমান্য েডক্তব  ু

এসময় উপডিত ডিচলন।  

এসময় মন্ত্রী আচরা বচলন, “মুণিযুদের সাফে প্রকউ োদত ণেণনদয় ণনদত না িাদর, প্রসজন্য ণবজদয়র মাদস 

আমাদদর আবার প্রণতজ্ঞাবে হদত হদব। ১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগস্ট জাণতর ণিতা বঙ্গবন্ধু প্রশে মুণজবুর রহমানদক 

নৃশাংসভাদব হতযাকাদের ির বাাংলাদদশদক আবার িাণকস্তাদন িণরিত করার ষড় ন্ত্র করা হদয়ণেদলা। প্রগালাম 

আেমসহ যুোিরাধীদদর প্রদদশ ণফণরদয় এদন রাজনীণতদত প্রণতণিত কচর মুণিযুদের প্রিতনাদক ধ্বাংস কদর প্রফলা 

হদয়ণেদলা। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী প্রশে হাণসনা প্রদদশ ণফদর এদস আবার মুণিযুদের প্রিতনাদক সুপ্রণতণিত 

কচরচিন। যুোিরাধীদদর ণবিার কচরচিন, বঙ্গবন্ধুর খুনীদদর ণবিার কদরদেন। একইসাচে ণতণন অসাম্প্রদাণয়ক 

বাংলাচিশ ণবণনম মাি কদরদেন।” 

ডতডন আচরা গ া  কচরন, “চশখ হাডসনার গনতৃচে প্রদশ আজ উন্নত-সমৃে। এই শাণিপূি ম অবস্থার মদে আবার নতুন 

কদর সাম্প্রদাণয়ক সম্প্রীণত নষ্ট করার জন্য, প্রদশদক অণস্থণতশীল করার জন্য অিদিষ্টায় ণলি হদয়দে একটি মহল। 

তারা মুণিযুদের বাাংলাদদশদক ধ্বাংস করার ষড় ন্ত্র করচি। তাদদরদক প্রেদকান মূদে প্রণতহত করদত হদব। ণিশ 

লক্ষ শণহদদর স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লাণলত স্বপ্ন প্রকানভাদবই নষ্ট হদত প্রদয়া হদবনা।”  

ডতডন আচরা বচলন, “আমাদদর চূড়াি ণবজয় অজমন হদয়দে ১৬ ণিদসম্বর। ণকন্তু ণিদরাজপুর ৮ ণিদসম্বদরই 

হানাদারমুি হদয়ণেদলা। ণিদরাজপুদরর মানুদের প্রস প্রগৌরবগাঁথা ও ঐণতহয সণিণলতভাদব ধদর রােদত হদব।” 

[[[[স্বাক্ষণরত/- 

প্রমাোঃ ইফদতোর প্রহাদসন 

জনসাংদোগ কম মকতমা 
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