আারামু আরাইকুভ।
অনুষ্ঠাননয ম্মাননত বানত, ভাননীয় ংদ দস্যবৃন্দ,
ফানজতপুয উনজরায নফনবন্ন যাজনননতক দনরয ম্মাননত ননতৃবৃন্দ,
নফনবন্ন ম যানয়য জন-প্রনতনননধবৃন্দ,
উনজরায গণ্যভান্য ব্যনিফগ,য নক্ষানফদ, প্রাজ্ঞ াংফানদকবৃন্দ,
ব্যফায়ী ননতৃবৃন্দ,
ম্মাননত নক্ষক ও নপ্রয় ছাত্র-ছাত্রীগণ এফং
ম্মাননত সুধীভণ্ডরী
৫০
সুফণ যজয়ন্তী অনুষ্ঠানন
আনানদয ভানঝ উনিত নত ননয আনভ অতযন্ত আননন্দত। আনাযা
আভায আন্তনযক শুনবচ্ছা ও অনবনন্দন গ্রণ করুন। এ অঞ্চনর উচ্চ ভাধ্যনভক
নক্ষায অন্যতভ নযা প্রনতষ্ঠান

। ১৯৬৪ ানর প্রনতষ্ঠায য

কনরজটি এদতাঞ্চানর নক্ষা নফস্তানয গুরুত্বপূণ য ভূনভকা নযনে চনরনছ। শুরু
নথনক মাঁনদয প্রনচষ্টায় এ নক্ষা প্রনতষ্ঠানটি আজনকয এই ম যানয় এননছ আনভ
তাঁনদয কনরয অফদাননক শ্রদ্ধায ানথ স্মযণ কনয।
ফিনব্যয শুরুনত আনভ গবীয শ্রদ্ধায ানথ স্মযণ কযনছ ফাঙানর জানতয
অনফংফানদত ননতা ফ যকানরয ফ যনশ্রষ্ঠ ফাঙানর জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু নে
মুনজবুয যভাননক, নমনন স্বাধীন-াফ যনবৌভ ফাংরানদনয রূকায। আনভ যভ
শ্রদ্ধাবনয স্মযণ কযনছ ভান বালা আনন্দারন, মুনিযুদ্ধ স্বানধকায ও
গণতানিক আনন্দারনন
জীফন উৎগ য কনযনছন, তাঁনদয করনক। আনভ
শ্রদ্ধা নননফদন কযনছ এ এরাকায গুরুজননদয নফত্র স্মৃনতয প্রনত, মাঁনদয অতয
নেন ও আীফ যানদ আনভ ফড় নয়নছ। আনানদয অকৃনত্রভ বানরাফাা আভানক
গবীযবানফ অনুপ্রানণত ও উজ্জীনফত কনযনছ। আনাযা আভায শ্রদ্ধ ারাভ
গ্রণ করুন।
1

ম্মাননত এরাকাফাী,
গুরুদয়ার কনরনজ ছাত্রাফিায় ১৯৬১ ানর যাজনীনতনত আভায ানতেনড়।
ছাত্র থাকাকারীনই আইয়ুফ নফনযাধী আনন্দারনন অংগ্রণ কনযনছ। এ জনন্য
কাযানবাগও কযনত নয়নছ। নই নথনক দীর্ য াঁচ যুনগযও নফী যানয
যাজনননতক কভযকানণ্ডয ভধ্য নদনয়ই আভায জীফন নকনেনছ। আজ আনানদয
াভনন ানজয নয় আভায অননক স্মৃনত ভনন ড়নছ। আনভ াওনযয ন্তান,
াওনযয আনরা-াওয়ায় আনভ ফড় নয়নছ। জীফননয একো ফড় অং আভায
নকনেনছ এ এরাকায জনগনণয ানথ নভন। সুনে-দুঃনে আনভ ফভয়
আনানদয ান থাকায নচষ্টা কনযনছ। ফঙ্গবফনন অফিান কযনরও
ফানজতপুনযয আনরা-ফাতা ও এোনকায ভানুনলয সুে-দুঃনেয অনুভূনত আনভ
ঠিকই অনুবফ কযনত ানয।
যাজনীনত কযায কাযনণ নকনাযগঞ্জ নজরায কর উনজরায় আনভ
ঘুনযনছ। এোনন মাযা উনিত আনছন আনানদয অননকনকই আনভ
ব্যনিগতবানফ নচনন। অনননকয নতা, নতাভনয ানথ আভায নযচয় নছর।
আনানদয নমানগতা নননয় জনগনণয কল্যানণ কাজ কযায অনুনপ্রযণা
ননয়নছ। ফঙ্গফন্ধুয আীফ যানদ ১৯৭০-এ ননফ যাচনন অংগ্রণ কনয আনভ
নভয় ফ যকননষ্ঠ এভএনএ ননফ যানচত নয়নছরাভ। ১৯৭১ ানর ভান মুনিযুনদ্ধ
নিয় অংগ্রণ কনয। তাযয স্বাধীন ফাংরানদন প্রায় প্রনতটি ননফ যাচনন
অংগ্রণ কনযনছ এফং আনানদয ভথ যন ও বানরাফাা নননয় আনভ ফাযফায
ননফ যানচত নয়নছ। আনানদয প্রনত আভায কৃতজ্ঞতায নল ননই।
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ম্মাননত এরাকাফাী,
আনাযা জাননন আভায দীর্ য যাজনননতক জীফনন আনভ কেননা
অন্যায়নক প্রশ্রয় নদইনন। নীনতয প্রনে আ কনযনন। ফ ভয় এরাকায
নরাকজননয কথা নবনফনছ, তানদয জন্য কাজ কযায নচষ্টা কনযনছ। এরাকায
উন্নয়নন কাজ কযনত নগনয় অনননকয নমানগতা ননয়নছ। আজ তাঁনদয
অনননকই ননই, নকন্তু তাঁনদয স্মৃনত আভায হৃদয়নে আজীফন অক্ষয় নয়
থাকনফ। আনভ তাঁনদয আত্মায ভাগনপযাত কাভনা কনয। আনানদয ানথ
নভনর-নভন ফানক জীফন ায কনয নদনত চাই। নদেনত চাই একটি সুেীমৃদ্ধারী ফঙ্গফন্ধুয নানায ফাংরানদ।
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আজ আনাযা আভানক নমবানফ ম্মাননত কযনরন এজন্য আনভ
আনানদয প্রনত আফানযা কৃতজ্ঞতা প্রকা কযনছ। মতনদন নেঁনচ থাকফ,
আনানদয ান থাকফ, নদ ও জানতয কল্যানণ কাজ কনয মানফা। আভায
ব্যনিগত চাওয়া াওয়ায নকছুই ননই, আনানদয বানরাফাাই আভায যভ
াওয়া। আনাযা ফাই বার থাকুন, সুি থাকুন-এই কাভনা কনয। ভান
আল্লা আভানদয ায় নান।
নোদা ানপজ, ফাংরানদ নচযজীফী নাক।
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৫০
গণপ্রজাতিী ফাংরানদনয ভাভান্য যাষ্ট্রনত
জনাফ নভাুঃ আফদর ানভনদয বালণ
িানুঃ
ভাঠ
০৯ অনটাফয ২০১৭। ভয়: নফরা ২.০০ র্টিকা।

৫০
গণপ্রজাতিী ফাংরানদনয ভাভান্য যাষ্ট্রনত
জনাফ নভাুঃ আফদর ানভনদয বালণ
িানুঃ
ভাঠ
০৯ অনটাফয ২০১৭। ভয়: নফরা ২.০০ র্টিকা
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