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পাবনা প্রিতিনিধ : িবিশষ্ট িশল্পপিত ও বীরমুক্িতেযাদ্ধা অঞ্জন
েচৗধুরী িপন্টু বেলেছন, েশখ হািসনার েনতৃত্েবই এেদেশ নারীর
ক্ষমতায়ন হেয়েছ।

আর্থ সামিজক উন্নয়েনর পাশপািশ বৃদ্িধ েপেয়েছ নারীর মর্যাদা ও
সম্মান। পুরুেষর পাশপািশ নারীরাও আজ উন্নয়েনর অন্যতম চািলকা
শক্িত। েদশ গঠেনর নারীরা যেথষ্ট ভুিমকা পালন কের চেলেছন।

অঞ্জন েচৗধুরী িপন্টু আরও বেলন, জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান েযমন নারীেদর কল্যােন িচন্তা করেতন তার কন্যা মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনাও নারীেদর কল্যােন িবিভন্ন কর্মসুিচ
িনেয়েছন।

েস জন্য পাবনা-৪ আসেনর উপিনর্বাচেন নারী েভাটাররা েনৗকা প্রতীেক
েভাট িদেয় নুরুজ্জামান িবশ্বাসেক জয়যুক্ত কের বঙ্গবন্ধু ও
স্বাধীনতার প্রতীেকর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেবন।

মঙ্গলবার (২২ েসপ্েটম্বর) সকােল পাবনা-৪ িনর্বাচনী এলাকার
আটঘিরয়ার উচ্চ িবদ্যালয় মােঠ উপেজলা মিহলালীেগর উদ্েযােগ নারী
েভাটারেদর িনেয় আেয়ািজত এক িনর্বাচনী পথসভায় সম্মািনত অিতিথর
ভাষেণ িবিশষ্ট িশল্পপিত বীরমুক্িতেযাদ্ধা অঞ্জন েচৗধুরী িপন্টু এ
কথা বেলন।

সভায় প্রধান অিতিথ িছেলন আওয়ামীলীেগর রাজশাহী িবভােগর সাংগঠিনক
সম্পাদক এস এম কামাল েহােসন।

আটঘিরয়া উপেজলা মিহলা আওয়ামীলীেগর সভাপিত উম্েম কুলসুম আরা
িবউিটর সভাপিতত্েব এ সভায় আেরা বক্তব্য েদন বাংলােদশ মিহলা
আওয়ামীলীেগর েকন্দ্রীয় সদস্য েমিরনা জাহান কিবতা, আটঘিরয়া েপৗর
েময়র শিহদুল ইসলাম রতন, আটঘিরয়া উপেজলা েচয়াম্যান তানভীর ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্িথত িছেলন পাবনা-২ আসেনর সংসদ সদস্য আহেমদ িফেরাজ
কিবর, আওয়ামীলীগ েনতা মুক্িতেযাদ্ধা হািববুর রহমান হািবব, পাবনা
েজলা যুবলীেগর আহবায়ক আলী মর্তুজা িবশ্বাস সিন, যুগ্ম আহবায়ক
িশবলী সািদক, েশখ রিন, ফািহমুল কবীর খান শান্তসহ স্থানীয়
েনতৃবৃন্দ।

সম্েমলেন প্রধান অিতিথ আওয়ামীলীেগর সাংগঠিনক সম্পাদক এস এম কামাল
েহােসন বেলন, সকল িবেভদ ভুেল েনৗকা প্রতীকেক িবজয়ী করেত
েনতাকর্মীেদর মােঠ নামেত হেব।

পাবনা-

৪

(ঈশ্বরদী-আটঘিরয়া)

আসেনর

উপ-িনর্বাচেন

আওয়ামীলীগ

প্রার্থী বীরমুক্িতেযাদ্ধা সৎ ব্যাক্িত নুরুজ্জামান িবশ্বাস
িবপুল েভােট িবজয়ী হেয় প্রমান করেব আওয়মীলীেগর জনপ্িরয়তা আেগর
েচেয় আরও েবেড়েছ।

িতিন বেলন, বঙ্গবন্ধু কন্যা েশখ হািসনা সব সময় েদেশর মানুেষর
কল্যােণ িচন্তা কেরন। যখন কেরানায় সারা পৃিথবী কািহল তখন েশখ
হািসনার দুদর্িশ েনতৃত্েবর কারেণ েদেশর একিট মানুষও না েখেয়
থােকিন।

িতিন বেলন, বঙ্গবন্ধুর েযাগ্য কন্যা েশখ হািসনা সারা েদেশ েয
উন্নয়ন কেরেছন তার কারেণ ঘের ঘের আওয়ামীলীেগর প্রার্থী আবারও
িবজয়ী হেব।

আওয়ামীলীেগর প্রিতিট েনতাকর্িমর
গুিছেয় েকন্দ্ের িনেয় আসা।
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