বাাংলাদেশ আওযামীলীগ অদেললযার আদযাজনে
লিডলনদে “ বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ “ শীর্ষক েিলমনার অনুলিে
————————————————————
পি.এস.চুন্নু,পসডপি: জালের জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মু লজবু র রহমাদনর ৪৩েম শাহাোে বালর্ষকী ও জােীয েশাক লেবি উপলদে বাাংলাদেশ আওযামীলীগ অদেললযা
গে ১৭ েিদেম্বর, ২০১৮ েিামবার িন্ধযা ৭.৩০ লম. এ
েহাদেল হললদড ইন লিডলন এযারদপােষ এ “বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ “ শীর্ষক এক েিলমনাদরর আদযাজন কদর |
উক্ত েিলমনাদর প্রধান অলেলি হদয এদিলিদলন অযাডদ াদকে শ. ম. েরজাউল কলরম, আইনলবর্যক িম্পােক , বাাংলাদেশ আওযামীলীগ েকন্দ্রীয কলমটি |
লবদশর্ অলেলি লহদিদব উপলিে লিদলন মানযবর হাইকলমশনাদরর প্রলেলনলধ প্রিম িলিব লমদিি নাজমা আখোর ,বাাংলাদেশ হাইকলমশন কযানদবরা ও অলেলি
বক্তা লিদলন িাাংবালেক কলালমস্ট অজয োশগুপ্ত |
শুরুদেই জালের জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মু লজবু র রহমানিহ পদনারই অগাস্ট এর িকল শহীেদের স্মৃলের প্রলে শ্রদ্ধা জানাদনার জদনয েোআ এবাং োদের আত্মার
শালি কামনায এক লমলনে নীরবো পালন করা হয |
এরপর অদেললযায আমাদের েেিব বাাংলাদেশী লশশুদের জন্ম হদযদি , এখাদন োরা বদ া হদে োদেরদক লেদয জালের জনক বঙ্গবন্ধুদক শ্রদ্ধা জানাদে
েিললমা েবগদমর উপিাপনায “ প্রজদন্মর হৃেদয বঙ্গবন্ধু“
েিাট্ট পদবষর আদযাজন করা হয | লপ্রয প্রজন্ম ঐলহক োলরক রা কদে আবৃ লে করদলা কলব লনমষদলন্দু গুদনর লবখযাে কলবো “ স্বাধীনো শব্দটি লক াদব আমাদের
হদলা |” িালিনা জামান গাইদলা “ েিলেদনর িূ েষো .......”বীরমু লক্তদোদ্ধা লমজানু র রহমান েরুদনর িু র আর রলিক খাদনর কিায ইাংদরলজ গান “ েশখ মু লজব
বাঙালল েনশন “ গাইদলা লপ্রয প্রজন্ম আনান রহমান | ঈশান োলরক গাইদলা েিই কান্না ও আদেদপর গান “ েলে রাে েপাহাদল েশানা েেে বঙ্গবন্ধু মদর নাই |”
এই পবষটি েশর্ হয েরাকিানা রহমাদনর েনেৃ দে িমদবে কদে জােীয িাংগীদের মাধযদম | েিােদের পলরদবলশে এ পবষটি িবাইদক লবদমালহে কদর | এ পদবষ
েদে িহাযো কদরন ইযাজ পারদ জ, েিাদহল খান,িালকনা আখোর ও শব্দ লনযেদে ড. হাযোর আলী |
বাাংলাদেশ আওযামীলীগ অদেললযার ি াপলে লিরাজু ল হক ও িাধারে িম্পােক লপ.এি. িুন্নুর িঞ্চালনায েিলমনাদর শুদ ো বক্তবয রাদখন িাংগঠদনর লিলনযর
িাাংগঠলনক িম্পােক আব্দু ল বাদরক খান | এরপর আইন লবর্যক িম্পােক লরজ ী োলবি শাওন , লিলনযর জদযন্ট েিদেোলর লগযাি উলিন েমাল্লা, ওদযস্টানষ
লিডলন লবশলবেযালদযর ইলিলনযালরাং িযাকালির িহদোগী অধযাপক ড.স্বপন িাহা, ড.মলয লবশ্বাি, িাাংবালেক িজলু ল বারী, লিলনযর আযামীলীগ েনো ড.
অরলবন্দ িাহা, এিলবএি েরলডওর বাাংলালব াদগর পলরিালক িাাংবালেক আবু েরজা আদরলিন, বঙ্গবন্ধু পলরর্ে অদেললযার ি াপলে ড.রেন কুন্ডু, বাাংলাদেশ
আওযামী লীগ অদেললযার উপদেষ্টা ওদযস্টানষ লিডলন লবশলবেযালদযর আইদনর লশেক ড.মািু দুল হক, অলেলি বক্তা িাাংবালেক কলালমস্ট অজয োিগুপ্ত,
লবদশর্ অলেলি মানযবর হাই কলমশনার এর প্রলেলনলধ প্রিম িলিব লমদিি নাজমা আখোর ও প্রধান অলেলি অযাডদ াদকে শ.ম.েরজাউল কলরম, আইন িম্পােক
, বাাংলাদেশ আওযামী লীগ েকন্দ্রীয কলমটি ।
প্রধান অলেলি অযাডদ াদকে শ.ম. েরজাউল কলরম বঙ্গবন্ধু হেযা মামলার লবিার পযাদনদলর আইনজীবীদের অনযেম একজন লিদলন | নানা েিয-উপািয লেদয
লেলন জালের জনক বঙ্গবন্ধুিহ োর পলরবাদরর িেিযদের হেযা র্ েদের নানালেক েু দল ধদরন |লজযাউর রহমান লক াদব এই হেযাকাদের িাদি জল ে, লজযাখাদলো লক াদব এই হেযাকাদের েবলনলিলশযালর , হেযা র্ েদের অিমাপ্ত কাজ িম্পন্ন করদে খাদলো লজযা লক াদব েশখ হালিনাদক হেযার উদিদশ েেদনড
হামলার নকশাকার ো িলবস্তাদর েু দল ধদরন শ.ম.েরজাউল কলরম | লেলন মদন কলরদয লেদয বদলন, হাইদকােষ -িু লপ্রমদকাদেষর লবিাদর লজযার িমস্ত কােষেমদক
লনলর্দ্ধ করা হদযদি | েি কারদে লবএনলপিহ লজযার িব রাজননলেক কমষকান্ডও লনলর্দ্ধ ে ার্ো করা হদযদি বাাংলাদেদশর িদবষাচ্ি আোলদে | েিই িাংগঠনটির
িদঙ্গ গাাঁেিা া েবাঁদধ োরা েশখ হালিনার িকারদক উৎখাদের র্ েে করদিন োদের বযাপাদর িবাইদক িেকষ কদরন | লেলন িকলদক োরোর অবিাদন েিদক
আগামী জােীয িাংিে লনবষািদন ঐকযবদ্ধ াদব েনৌকা প্রেীকদক লবজযী কদর েশখ হালিনার হােদক শলক্তশালী করার মাধযদম বঙ্গবন্ধুর আজীবন লাললে স্বদের
েিানার বাাংলা লনমষাদের আহব্বান জানান | লপনপেন লনস্তব্ধোয মেমু দের মদো েশষক-েশ্রাোরা শ.ম.েরজাউল কলরদমর বক্তবয েশাদনন |
িবদশদর্ িাংগঠদনর ি াপলে লিরাজু ল হক উপলিে িকলদক ধনযবাে জানান এবাং ননশদ াদজ আমেে জালনদয েিলমনাদরর িমালপ্ত ে ার্ো কদরন |
েিলমনাদর বাাংলাদেশ আওযামীলীগ অদেললযািহ িাত্রলীগ, েস্বিাদিবকলীগ,েু বলীদগর েনো-কমী ও অনযানয িু ধীজদনরা উপলিে লিদলন |
মদর নাই |এরপর িঙ্গীে লশল্পী েরাখিানা রহমানিহ আমরা িবাইলমদল গাইলাম আমাদের জােীয িাংগীে “ আমার েিানার বাাংলা আলম েোমায াদলাবালি |“এ
পবষটি উপিাপনা কদরন েিললমা েবগম |
বাাংলাদেশ আওযামীলীগ অদেললযার ি াপলে লিরাজু ল হক ও িাধারে িম্পােক লপ.এি. িুন্নুরিঞ্চালনায েিলমনাদর শুদ ো বক্তবয রাদখন িাংগঠদনর লিলনযর
িাাংগঠলনক িম্পােক আব্দু ল বাদরক খান | এরপর আইন লবর্যক িম্পােক লরজ ী োলবি শাওন , লিলনযর জদযন্ট েিদেোলর লগযাি উলিন েমাল্লা, ওদযস্টানষ
লিডলন লবশলবেযালদযর ইলিলনযালরাং িযাকালির িহদোগী অধযাপক ড.স্বপন িাহা, ড.মলয লবশ্বাি, িাাংবালেক িজলু ল বারী, লিলনযর আযামীলীগ েনো ড.
অরলবন্দ িাহা, এিলবএি েরলডওর বাাংলালব াদগর পলরিালক িাাংবালেক আবু েরজা আদরলিন, বঙ্গবন্ধু পলরর্ে অদেললযার ি াপলে ড.রেন কুন্ডু, বাাংলাদেশ
আওযামী লীগ অদেললযার উপদেষ্টা ওদযস্টানষ লিডলন লবশলবেযালদযর আইদনর লশেক ড.মািু দুল হক, অলেলি বক্তা িাাংবালেক কলালমস্ট অজয োিগুপ্ত,
লবদশর্ অলেলি মানযবর হাই কলমশনার এর প্রলেলনলধ প্রিম িলিব লমদিি নাজমা আখোর ও প্রধান অলেলি অযাডদ াদকে শ.ম.েরজাউল কলরম, আইন িম্পােক
, বাাংলাদেশ আওযামী লীগ েকন্দ্রীয কলমটি ।
প্রধান অলেলি অযাডদ াদকে শ.ম. েরজাউল কলরম বঙ্গবন্ধু হেযা মামলার লবিার পযাদনদলর আইনজীবীদের অনযেম একজন লিদলন | নানা েিয-উপািয লেদয

লেলন জালের জনক বঙ্গবন্ধুিহ োর পলরবাদরর িেিযদের হেযা র্ েদের নানালেক েু দল ধদরন |লজযাউর রহমান লক াদব এই হেযাকাদের িাদি জল ে, লজযাখাদলো লক াদব এই হেযাকাদের েবলনলিলশযালর , হেযা র্ েদের অিমাপ্ে কাজ িম্পন্ন করদে খাদলো লজযা লক াদব েশখ হালিনাদক হেযার উদিদশ
েেদনড হামলার নকশাকার ো িলবস্তাদর েু দল ধদরন শ.ম.েরজাউল কলরম | লেলন মদন কলরদয লেদয বদলন, হাইদকােষ -িু লপ্রমদকাদেষর লবিাদর লজযার িমস্ত
কােষেমদক লনলর্দ্ধ করা হদযদি | েি কারদে লবএনলপিহ লজযার িব রাজননলেক কমষকান্ডও লনলর্দ্ধ ে ার্ো করা হদযদি বাাংলাদেদশর িদবষাে আোলদে | েিই
িাংগঠনটির িদঙ্গ গাাঁেিা া েবাঁদধ োরা েশখ হালিনার িকারদক উৎখাদের র্ েে করদিন োদের বযাপাদর িবাইদক িেকষ কদরন | লেলন িকলদক োরোর
অবিাদন েিদক আগামী জােীয িাংিে লনবষািদন ঐকযবদ্ধ াদব েনৌকা প্রেীকদক লবজযী কদর েশখ হালিনার হােদক শলক্তশালী করার মাধযদম বঙ্গবন্ধুর আজীবন
লাললে স্বদের েিানার বাাংলা লনমষাদের আহব্বান জানান | লপনপেন লনস্তব্ধোয মেমু দের মদো েশষক-েশ্রাোরা শ.ম.েরজাউল কলরদমর বক্তবয েশাদনন |
িবদশদর্ িাংগঠদনর ি াপলে লিরাজু ল হক উপলিে িকলদক ধনযবাে জানান এবাং ননশদ াদজ আমেে জালনদয েিলমনাদরর িমালপ্ত ে ার্ো কদরন |
েিলমনাদর বাাংলাদেশ আওযামীলীগ অদেললযািহ িাত্রলীগ, েস্বিাদিবকলীগ,েু বলীদগর েনো-কমী ও অনযানয িু ধীজদনরা উপলিে লিদলন |

