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ধানভবিয ৩২ নম্বয ড়লক অফবিত জাবতয জনক
ন
ন জাতীয়
ভানফাবধকায কবভলনয ভাননীয় প্রচয়াযম্যান কাজী বযয়াজুর ক, দস্যবৃন্দ  কভমকতমা/ কভমচাযীবৃন্দ। লয কবভন কাম মারলয়
বভরাদ  প্রদায়া ভাবপর এফং আলরাচনা বা অনুবিত য়।
আলরাচনা বায় বাবতয ফক্তলে কাজী বযয়াজুর ক ফঙ্গফন্ধু  তাঁয বযফালযয াাদাত ফযণকাযী দস্যলদয রুলয
ভাগবপযাত কাভনা কলয ফলরন, “আজ প্রথলক ৪৩ ফছয আলগ একদর বফথগাভী প্রনাদস্যলদয চক্রালে ফ মকালরয ফ মলেি
ফাঙাবর ফঙ্গফন্ধুলক বযফালয তযা কযা লয়বছর। ফঙ্গফন্ধুয জন্ম না লর স্বাধীন ফাংরালদলয জন্ম ত না, ফাঙাবর আজলকয
অফিালন আলত াযত না। ফঙ্গফন্ধু তাঁয যাজননবতক জীফলনয অলধ মক ভয় কাযাগালয কাটিলয়লছন প্রকফর এলদলয ভানুললয
বাগ্য উন্নয়লনয জন্য। প্রই ফঙ্গফন্ধু ম্পলকম না জানলর ফাংরালদলক জানা মালফ না। বতবন স্কুরজীফন প্রথলক অন্যালয়য বফরুলে
ংগ্রাভ কলযবছলরন। বতবন েথভ েবক্ত বমবন বালায জন্য ংগ্রাভ কলযবছলরন। এজন্য তৎকারীন ভয় তালক প্রজলর প্রমলত য়।
কাযাগালয ফল বতবন বালা ংগ্রালভ প্রনতৃত্ব বদলয়বছলরন। বতবন ফলরবছলরন, এই ভূখলিয নাভ লত লফ ফাংরালদ। তখন
প্রথলক বতবন ফাংরালদলয স্বপ্ন প্রদলখবছলরন। পৃবথফীলত অলনক যাজনীবতবফদ এললছন তলফ ফঙ্গফন্ধুয ভত াী যাজনীবতবফদ
পৃবথফীলত বফযর। এই ভূখলিয স্বায়ত্তালনয কথা বতবন ফলরবছলরন মায কাযলণ তাঁলক প্রগ্রতায কযা লয়বছর। তাঁয বফরুলে
আগযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা দালয়য কযা র। তাঁলক মুবক্তয নালভ প্রনাদতলয বনলয় বনভমভ অতযাচায কযা লয়বছর। তাঁয মুবক্তয
দাবফলত েচি আলন্দারলনয পলর স্বস্বযাচাযী াক আইয়ুফ খান ফঙ্গফন্ধুলক মুবক্ত বদলত ফাধ্য য়। ফঙ্গফন্ধুয অবযীভ
বফচক্ষনতায জন্য আভযা এলদ স্বাধীন কযলত প্রলযবছ। ফঙ্গফন্ধু এফং তাঁয বযফালযয েবতটি দস্য স্বাধীনতায েলে প্রকান
আ কলযনবন। ফঙ্গফন্ধুয স্বলপ্নয প্রানায ফাংরা গড়ায জন্য বকবালফ আভযা দাবযদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত ভাজ েবতবিত কযলত াবয
তায জন্য কলরয ঐকযফে েলচষ্টা কযলত লফ। তাঁয খুবনলদয বফচায বনবিত কযলত লফ। এজন্য বিদেদে পলাতক খুবিদের
দেদে এদি েবির আওতায় আিার জন্য সংবিষ্ট কর্তৃপক্ষদক কবিেি দেদক বিঠি পাঠাদিা হদি।” ভাননীয় প্রচয়াযম্যান কর
কভমকতমা/ কভমচাযীলক ফঙ্গফন্ধুয ভানফাবধকায দমলন দীবক্ষত য়ায আহ্বান জানান। প্রদায়া ভাবপলর ফঙ্গফন্ধু  তাঁয
বযফালযয দস্যলদয আত্মায ভাগলপযাত কাভনা কযা য়।
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