েদশপ্েরম সুসংহত করেত বঙ্গবন্ধুর
ওপর চর্চা বাড়ােত হেব : আইিজিপ
াফ িরেপাটার‘বাঙািল জািত কখেনা িনেজরা শাসন কেরনিন, শািসত হেয়েছন। চার হাজার বছেরর ঘাত-িতঘােতর পর নানা চডা় ই উৎরাইেয়র
ভতর িদেয় আমােদরেক াধীনতার িদেক িনেয় গেছন ববু। তাঁর নত ৃে বাংলােদশ াধীন হেয়েছ।’
ইেপর জনােরল অব পিু লশ (আইিজিপ), বাংলােদশ ড. বনজীর আহেমদ িবিপএম (বার) আজ ব ৃহিতবার সকাল
এগােরাটায় রাজারবােগ বাংলােদশ পিু লশ অিডেটািরয়ােম বাংলােদশ পিু লশ মিু য
ু জাঘর আেয়ািজত ‘ববু ও বাংলােদশ’
় উোচন অনু ােন ধান অিতিথর বৃতায় একথা বেলন।
শীষক আেলাচনা এবং ‘িদশারী’ বইেয়র মাডক
অনু ােন মখু  আেলাচক িছেলন বাংলা একােডিমর মহাপিরচালক কিব হাবীবু াহ িসরাজী। িডএমিপ কিমশনার মাহাঃ শিফকুল
ইসলােমর সভাপিতে সভায় অনােনর মেধ অিতির আইিজ ড. মইনরু রহমান চৗধরু ী, এসিবর অিতির আইিজ মীর
শহীল ইসলাম, পিু লশ াফ কেলেজর রর ড. মাহাদ নািজবরু রহমানসহ ঢাকা পিু লেশর িবিভ ইউিনেটর ধানগণ,
ঊতন পিু লশ কমকতাগণ এবং পিু লশ সদসরা উপিত িছেলন।
পিু লশ ধান বেলন, আমােদরেক ববুর চচা করেত হেব দশেম সস
ু ংহত করার জন। আমরা যত বিশ ববুেক চচা
করেবা ততেবিশ আমরা দশেেম সস
ু ংহত হব। ববুর ৭ মােচর ভাষণেক রাজনীিতর ‘মাগিনফািয়ং াস’ িদেয় না দেখ
দশেেমর ‘মাগিনফািয়ং াস’ িদেয় দখার আান জািনেয় আইিজিপ বেলন, ববুর এ ভাষেণর মেধ বাঙািল জািতর চার
হাজার বছেরর শাষণ-বনার ‘এেস’ রেয়েছ।
িতিন বেলন, ৭ মােচর ভাষণ আেরা পিরবা গেবষণার দাবী রােখ। িতিন বেলন, মাননীয় ধানমী া জেনািচত নত ৃ িদেয়
দশেক এিগেয় িনেয় যােন। উয়েনর এ ধারােক অবাহত ও সস
ু ংহত রাখেত আমােদর সবাইেক সিয় থাকেত হেব। আমরা
২০৪১ সােল ধনী এবং উত দেশর মানষু হেবা।
ববুর অবদানেক অের লালন কের, িবােস ধেরই আমরা এিগেয় যাব। আইিজিপ তাঁর বেবর েত ববু এবং ১৫
আগের ভয়াল রােত ববুর পিরবােরর সদসসহ শাহাদতবরণকারীেদর িত গভীর া জানান। িতিন সকল মিু েযাােদর

াভের রণ কেরন। কিব হাবীবু াহ িসরাজী বেলন, বাঙািল কখেনা াধীন িছল না। বাংলােদশেক িযিন াধীন কেরেছন িতিন
ববু। তাঁেক িনেয় কান িধা নই, সংশয় নই।
িতিন  রেখ বেলন, আমরা যিদ িপতােক অীকার কির তাহেল আমরা িকভােব এ দেশ বাস কির। আমরা তােক দেয়
রাখেবা, সকেলর মােঝ তাঁ◌ঁর চতনােক ছিডে় য় িদব। িতিন বেলন, বাংলােদেশর াধীনতা, মিু য
ু এবং ধমিনরেপতার
সমথেন আমরা ববুেক রণ করেবা।
ববুর চতনােক জ থেক জাের বািহত করার জন আমােদর েতকেক কাজ করেত হেব। সভাপিতর বেব
িডএমিপ কিমশনার বেলন, ববুেক ভালবাসেত হেব। ববুেক ভােলাবাসেল আমরা দশেক ভালবাসেত পারেবা, দেশর
জনগণেক ভালবাসেত পারেবা।
পের আইিজিপ অনান অিতিথেদর িনেয় ১৫ আগ উপলে বাংলােদশ পিু লশ মিু য
ু জাঘর আেয়ািজত রচনা িতেযািগতায়
় উোচন কেরন।
অংশহণকারীেদর সরা রচনা িনেয় কািশত ‘িদশারী’ প
ু েকর মাডক

