িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটর েচষ্টা করেল
সমুিচত জবাব েদয়া হেব- এনামুল
হক শামীম
িনজস্ব প্রিতেবদক:

পািন সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীেগর সােবক সাংগঠিনক সম্পাদক
এেকএম এনামুল হক শামীম বেলেছন, িবএনিপ আবারও জ্বালাও-েপাড়াও করার
ষড়যন্ত্র করেছ। মেন রাখেবন সিহংসতা কের েদেশ যিদ েকােনা
িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করেত চান, প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার উন্নয়ন
ব্যাহত করেত চান, তাহেল জনগণেক সঙ্েগ িনেয় দাঁতভাঙা জবাব িদেত
আমরা প্রস্তুত। েদেশর িভতর যিদ েকােনা িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটর
অপেচষ্টা করেল সমুিচত জবাব েদয়া হেব।

আজ মঙ্গলবার শরীয়তপুেরর সিখপুেরর িডএমখালী ইউিনয়ন আওয়ামীলীগ ও
সহেযাগী সংগঠেনর বর্িধত সভা এবং সদস্য নবায়ন ও সংগ্রহ কর্মসূিচেত
ভার্চুয়ািল যুক্ত হেয় প্রধান অিতিথর িতিন বক্তব্েয এসব কথা বেলন।

উপ-মন্ত্রী শামীম বেলন, সরকার পতেনর আন্েদালেনর কথা আমরা গত ১৩
বছর ধেরই শুেন আসিছ। েয দেলর েনতারা পুরুষ হেয়ও নারীর েবেশ
েবারখা পের আদালেত জািমেনর জন্য হািজর হয়। যােদর ওপর তােদর
েনতাকর্মীেদর আস্থা েনই, তারা কতটুকু িক করেত পারেব। তােদর
শক্িত, সামর্থ্য সম্পর্েক আমরা জািন, জনগণও জােন। িকন্তু
আন্েদালেনর নােম তারা যিদ িবশৃঙ্খলা, জ্বালাও- েপাড়াও বা আেগ
েযভােব মানুষ েপাড়ােনার মেহাৎসব কেরেছ েসিট করার অপেচষ্টা কের,
জনগণেক সােথ িনেয় তা প্রিতহত করা হেব।

এনামুল হক শামীম বেলন, উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলােদশ, মুক্িতযুদ্েধর
েচতনােক

রক্ষায়

আওয়ামীলীগ

আেছ,

থাকেব।

বঙ্গবন্ধু

কন্যা

েশখ

হািসনা মানিবক বেলই সাজাপ্রাপ্ত আসািম খােলদা িজয়ােক বাসায় থাকার
সুেযাগ িদেয়েছন। সুতরাং মানবতােক দূর্বলতা ভাবার সুেযাগ েনই।
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরা মােঠ নামেল পালাবার পথ পােবন না।
নাশকতার েকােনা পিরকল্পনা করেল েকােনা প্রকার ছাড় েদয়া হেব না।

উপমন্ত্রী বেলন, িবএনিপ-জামায়াত সবসময় বাংলােদেশর ইিতহাস ও
ঐিতহ্য ধ্বংস করার েচষ্টায় থােক। েদেশর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কের
েদেশ সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা লাগােনার েচষ্টা কের। এেদর একটাই
স্বপ্ন েদেশর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কের রাজৈনিতক ফায়দা েলাটা। এেদর
একটাই লক্ষ্য েদেশ পািকস্তািন ও তােলবািন শাসন কােয়ম করা।
িবএনিপ-জামায়ােতর
েকােনা
ষড়যন্ত্র
িনর্বাচনেক
বানচাল
করেত
পারেবনা। তােদর সব অপরাজনীিত প্রিতহত করেত আমােদরেক সব সময় সজাগ
থাকেত হেব।

শামীম

আেরা

বেলন,

েদেশর

সংিবধান

অনুযায়ী

যথাসমেয়

িনর্বাচন

অনুষ্িঠত হেব। িনর্বাচেন কাউেক আনা না আনা সরকােরর দািয়ত্ব না।
আইন অনুযায়ী, িনর্বাচন পিরচালনার সম্পূর্ণ দািয়ত্ব িনর্বাচন
কিমশেনর উপর ন্যস্ত। তেব আমরা প্রত্যাশা কির, গণতান্ত্িরক েচতনায়
িবশ্বাসী সকল রাজনীিতক দল িনর্বাচেন অংশগ্রহণ করেব এবং িবএনিপ
ষড়যন্ত্েরর পথ পিরহার কের জনকল্যােণর রাজনীিতেত িনেজেদর িনেয়ািজত
করেব।

িডএমখালী ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর ভারপ্রাপ্ত সভাপিত জিসম উদ্িদন
মুন্সীর সভাপিতত্েব ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহেমদ েবপারীর
সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন বক্তব্য রােখন, সিখপুর থানা আওয়ামী লীেগর
সভাপিত ও েভদরগঞ্জ উপেজলা েচয়ারম্যান আলহাজ্ব হুমায়ুন কিবর
েমাল্যা, েজলার িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত সম্পাদক কাওসার আহেমদ তিক,
থানার সাধারন সম্পাদক আিতকুর রহমান মািনক সরকার, সহ-সভাপিত িজতু
িময়া েবপারী, েকািহনূর সুলতানা েদালা, নািসর আহম্েমদ সরদার,
উপেজলা ভাইস-েচয়ারম্যান আকিলমা আক্তার িলিপ, িডএমখালী ইউিপ
েচয়ারম্যান মহিসন হক আবু েবপারী, কাঁিচকাটা ইউিপ েচয়ারম্যান
নুরুল আিমন েদওয়ান প্রমূখ।

