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রাষ্ট্রপিতর আহ্বান

করেত
প্রিত

রাষ্ট্রপিত েমা. আবদুল হািমদ তৃণমূেল িনর্বািচত জনপ্রিতিনিধেদর
ঐক্যবদ্ধভােব েভাটারেদর প্রিত ন্যায়িবচার ও কল্যাণ িনশ্িচত করার
আহ্বান জািনেয়েছন।
আজ রিববার েজলার িমঠামইন উপেজলায় রাষ্ট্রপিত আবদুল হািমদ
অিডেটািরয়ােম এক মতিবিনময় সভায় স্থানীয় িনর্বািচত জনপ্রিতিনিধেদর
বেলন, েভাটারেদর প্রিত ন্যায়িবচার িনশ্িচত করেত হেব, তােদর সঙ্েগ
ভােলা ব্যবহার করেত হেব।
প্রকৃত রাজৈনিতক েনতার আচরণ সর্বদাই জনবান্ধব- এ কথা উল্েলখ কের
রাষ্ট্রপিত বেলন, জনগণ তােদর ভাগ্য পিরবর্তেনর জন্য আপনােদর
িনর্বািচত কেরেছ এবং আপনােদর অবশ্যই তা মেন রাখেত হেব। অন্যথায়
ক্ষমতা হারােনার পর তারা আপনােদরেক এমনিক সালাম িদেয়ও সম্মান
জানােব না।
রাষ্ট্রপিত হািমদ বেলন, আপিন জনপ্রিতিনিধ এমনিক ইউিনয়ন পিরষেদর
সদস্য িকংবা এমিপ িহসােব িনর্বািচত হন, তাহেল আপনার িকছু দািয়ত্ব
চেল আেস এবং আপনার তােত জবাবিদিহতা থােক। আপনার ইিতবাচক মেনাভাব
তােদরেক রাজনীিতেত আকর্ষণ কের।
িতিন তােদর সবাইেক েদেশর ও জনগেণর কল্যােণ কাজ করার আহ্বান জানান
এবং বেলন, জনগণ তা আশা কের ও মেন প্রােণ চায়।
হাওরাঞ্চেল সাম্প্রিতক বন্যার কারেণ সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন
সংস্থা েথেক প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রী িবতরেণ িকছু সংখ্যক িনর্বািচত
জনপ্রিতিনিধ অিনয়ম ও দুর্নীিত করায় রাষ্ট্রপিত সংশ্িলষ্টেদর
প্রিত অসন্েতাষ প্রকাশ কের বেলন, আিম িকছু অিভেযাগ েপেয়িছ েয,
িকছু সদস্য ও সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতসহ কেয়কজন িনর্বািচত প্রিতিনিধ
এখােন যথাযথভােব বন্যাত্েতার ত্রাণসামগ্রী িবতরণ কেরনিন। িকন্তু
এটা কােরা কােছ গ্রহণেযাগ্য নয়।
িতিন বেলন, এমন েনিতবাচক কর্ম বা দুর্নীিত পিরহার করা এবং জনগেণর
কল্যােণ কাজ করার জন্যই েভাটাররা আপনােদর ক্ষমতায় এেনিছল।
রাষ্ট্রপিত বেলন, জনগণ মেন তােদর অিধকার (হক) ধারণ কের রােখ, যার
জন্য তারা িবশ্বাস কের আপনােদর েভাট িদেয়েছ।
িতিন সবাইেক ঐক্যবদ্ধভােব ভােলা কাজ করার পরামর্শ েদন, যার
মাধ্যেম শান্িতপূর্ণ সমাজ গঠেন সাহায্য করেব।
মুক্িতেযাদ্ধা অধ্যক্ষ আবদুল হক সভায় সভাপিতত্ব কেরন। েরেজায়ান
আহেমদ েতৗিফক এমিপ, েজলা পিরষদ েচয়ারম্যান িজল্লুর রহমান ও
রাষ্ট্রপিতর সংশ্িলষ্ট সিচবগণ এেত উপস্িথত িছেলন।

পের রাষ্ট্রপিত স্িপড েবােট িমঠামইন উপেজলার িকছু উন্নয়নমূলক
কার্যক্রম পিরদর্শন কেরন। এর আেগ িতিন েবলা প্রায় িতনটার িদেক
েহিলকপ্টারেযােগ িমঠামইন েপৗঁেছন। েসখােন তােক গার্ড অব অনার
প্রদান করা হয়। -বাসস

