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ওবায়দুল কােদর বেলেছন, জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
সততা েথেক িশক্ষা িনেয় আগামীর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলা কের এিগেয়
েযেত হেব।
িতিন বেলন,‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরেণ েশখ হািসনার হাতেক শক্িতশালী
করেত হেব। তাঁর সততা েথেক িশক্ষা িনেয় আগামীর সকল চ্যােলঞ্জ
েমাকােবলা কের এিগেয় েযেত হেব।’
ওবায়দুল কােদর আজ মঙ্গলবার সকােল সড়ক ও জনপথ অিধদপ্তর আেয়ািজত
‘বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্িষকী’ উপলক্ষ্েয আেয়ািজত আেলাচনা সভায়
প্রধান অিতিথর বক্তব্েয এসব কথা বেলন। িতিন তাঁর সরকাির বাসভবন
েথেক িভিডও কনফােরন্েসর মাধ্যেম সভায় যুক্ত হন।
সড়ক ও জনপথ অিধদপ্তের আেয়ািজত অনুষ্ঠােন প্রধান প্রেকৗশলী েমাঃ
আবদুস সবুেরর সভাপিতত্েব সভায় ভার্চুয়ািল যুক্ত িছেলন বঙ্গবন্ধুর
জন্মশতবার্িষকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কিমিটর সভাপিত ড. কামাল
আবদুল নােসর েচৗধুরী, কলািমস্ট ৈসয়দ আবুল মকসুদ, সড়ক পিরবহন ও
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িবভােগর
সিচব
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ইসলাম,
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কার্যালেয়র সিচব েমাঃ েতাফাজ্জল েহােসন িময়াসহ সড়ক ও জনপথ
অিধদপ্তেরর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।
এিদেক পের আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর পাবনা
েজলার চাটেমাহর উপেজলা আওয়ামী লীেগর সম্েমলেন িভিডও কনফােরন্েসর
মাধ্যেম যুক্ত হেয় প্রধান অিতিথর বক্তব্য রােখন।
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রাজনীিতেত িবএনিপর আন্েদালন ভাবনায় সংকেটর কােলা ছায়া েফেলেছ।
িনেজেদর ব্যর্থতা ঢাকেতই মানুেষর স্বস্িত নষ্ট করার পায়তারা করেছ
িবএনিপ।
আন্েদালন ও িনর্বাচেন ব্যর্থতার মেতা ভ্যাক্িসন িনেয়ও িবএনিপর
অপরাজনীিত জনগণ প্রত্যাখ্যান কেরেছ উল্েলখ কের আওয়ামী লীেগর
সাধারণ সম্পাদক বেলন, তারা ভ্যাক্িসন িনেয় সংশয় সৃষ্িট এবং
দুর্নীিতর েয গল্প ৈতিরর অপেচষ্টা কেরিছেলা তা হােল পািন পায়িন।
১৩ িদেন ২৩ লাখ মানুেষর ভ্যাক্িসন গ্রহণ েশখ হািসনার সুদক্ষ ও

েদশপ্েরিমক েনতৃত্েবর েসানালী বার্তা।
িতিন বেলন, েদশ িবেদেশ অপপ্রচােরর বাক্স খুেল বসা িবএনিপ
আন্েদালেনর নােম আগুন সন্ত্রাস এবং েদশ ও সরকার িবেরাধী আল
জািজরার অপপ্রচার একই সূত্ের গাঁথা।
ওবায়দুল কােদর বেলন, সম্েমলেনর মাধ্যেম কিমিট গঠন করেত হেব, পেকট
কিমিট করা যােব না। েনতা বানােত হেব কর্মীেদর সমর্থন ও মতামেতর
িভত্িতেত।
চাটেমাহর উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত এডেভােকট সাখাওয়াত েহােসেনর
সভাপিতত্েব সম্েমলেন অন্যান্েযর মধ্েয বক্তব্য রােখন আওয়ামী
লীেগর সাংগঠিনক সম্পাদক এসএম কামাল েহােসন, েকন্দ্রীয় কিমিটর
সদস্য নুরুল ইসলাম ঠান্ডু, েমিরনা জাহান কিবতা ও আবদুল আউয়াল
শামীম,সােবক স্বরাষ্ট্র প্রিতমন্ত্রী এডেভােকট শামসুল হক টুকু,
েজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক েগালাম ফারুক প্িরন্স প্রমুখ।
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