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‘প্রথম স্মরণসভা’ শিনবার
উপেজলা কেরসপন্েডন্ট : পাবনা- ৪ (ঈশ্বরদী-আটঘিরয়া) আসেনর
বর্িষয়ান রাজনীিতক, ভাষাৈসিনক ও মুক্িতেযাদ্ধা প্রয়াত সােবক
ভূিমমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ িডলু এমিপ’র মাগিফরাত কামনা কের
‘প্রথম স্মরণসভা’ শিনবার (৫ েসপ্েটম্বর) অনুষ্িঠত হেব।

কেরানাভাইরাস দূর্েযাগ এর কারেণ সামািজক দূরত্ব বজায় রাখার কারেণ
যা এেতািদন করা সম্ভব হয়িন।

পাবনা েজলা আওয়ামীলীগ এর আেয়াজেন ঈশ্বরদীর ঈমান কিমউিনিট েসন্টার
প্রথম স্মরণসভায় প্রধান অিতিথ িহসােব উপস্িথত থাকেবন, বাংলােদশ
আওয়ামীলীগ েকন্দ্রীয় কিমিটর রাজশাহী িবভােগর দািয়ত্বপ্রাপ্ত
সাংগঠিনক সম্পাদক কামাল েহােসন।

বৃহস্পিতবার (৩ েসপ্েটম্বর) সন্ধায় ঈশ্বরদী আওয়ামীলীগ কার্যালেয়
উপেজলা ও েপৗর যুবলীেগর আেয়াজেন িবেশষ সভায় আওয়ামী যুবলীগ পাবনা
েজলা যুবলীেগর িসিনয়র যুগ্ন আহবায়ক,সােবক ছাত্রেনতা িশবলী সািদক
এতথ্য িনশ্িচত কেরেছন।

আগামী শিনবার (৫ েসপ্েটম্বর) বর্িষয়ান এই প্রয়াত রাজনীিতেকর
স্মরণসভা সার্থক করেত ঈশ্বরদী তথা পাবনার আওয়ামীলীেগর সকল অঙ্গসহেযাগী সংগঠেনর েনতাকর্মীেক উপস্িথত থাকার অনুেরাধ জানােনা
হেয়েছ।

ঈশ্বরদী উপেজলা যুবলীেগর সভাপিত িশরহান শরীফ তমােলর সভাপিতত্েব
েপৗর যুবলীেগর সভাপিত আলাউদ্িদন িবপ্লেবর সঞ্চলেন বর্িধত সভায়

পাবনা-৪ আসেন উপ-িনর্বাচেন
করার আহবানও জানােনা হয়।

েনৗকা

মার্কার

প্রার্থীেক

জয়যুক্ত

এছাড়া আরও বক্তব্য রােখন, েজলা যুবলীেগর সদস্য মামুন হায়দার রিন,
আিসফ ইকবাল জিন, েসৗহার্দ বসাকসহ ঈশ্বরদী উপেজলা েপৗর এবং
িবিভন্ন ইউিনয়ন যুবলীগ সভাপিত ও সাধারন সম্পাদকসহ েনতৃবৃন্দ।

প্রয়াত শামসুর রহমান শরীফ িডলুর স্মরণসভায়
িবেশষ,অিতিথ িহসােব উপস্িথত থাকেবন, স্কয়ার গ্রুেপর েচয়ারম্যান
মুক্িতেযাদ্ধা অঞ্জন েচৗধুরী িপন্টু, েজলা পিরষেদর েচয়ারম্যান
েরজাউর রিহম লাল, সােবক স্বরাষ্ট্র ও প্রিতমন্ত্রী অ্যাডেভােকট
শামছুল হক টুকু, পাবনা সদর আসেনর সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক িপন্স
প্রমুখ।

এছাড়াও পাবনা েজলার আওয়ামীলীগ অঙ্গ-সহেযাগী সংগঠেনর েনতৃবৃন্দ
উপস্িথত থাকেবন।

প্রধান অিতিথর বক্তব্েয, পাবনা েজলা যুবলীেগর যুগ্ম আহবায়ক িশবলী
সািদক বেলন, পাবনা েথেক আসার পেথ যতদূর েচাখ যায়, এমন েকান এলাকা
নাই, েযখােন
লােগিন।

শামসুর

রহমান

শরীফ

এর

দৃশ্যমান

উন্নয়েনর

েছায়া

১৯৯৬ সােল আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর েথেক শুরু কের ২০০১ সােল
েজাট সরকােরর আমেল যখন আওয়ামীলীেগর মাত্র কেয়কিট আসন, তখনও িতিন
আসনিট েথেক েনৗকা মার্কা প্রিতক উপহার িদেয়েছন।

২০০৮ সােল িতিন িবপুল েভােট িনর্বািচত হন। ২০১৪ সােল িবনা
প্রিতদ্বন্দ্বী িহসােব জয়লাভ কের টানা ৫ বছর সফল ভূিমমন্ত্রীর
দািয়ত্ব পালন কেরেছন।

২০১৯ সােলর িনর্বাচেন িবএনিপর প্রার্থীেক দুই লাখ েভােটর
ব্যবধােন পরািজত কের পঞ্চমবার এর মেতা েনৗকা উপহার িদেয়েছন। শুধু
তাই না, পাবনা েজলা আওয়ামীলীেগর সভাপিত থাকার সুবােদ-িবএনিপজামায়ােতর পাঁচিট আসন েনৗকার প্রার্থীেক জয়লাভ কিরেয়েছন।

িশবলী সািদক আরও বেলন, িবেরাধী দেলর েনতারা গর্ব কের
রাজনীিত যিদ িশখেত চাও, পাবনায় যাও। েগাটা বাংলােদেশ
রাজনীিত কের তারা আজও পাবনা-৪ এর রাজনীিত িনেয় গর্ব কের।

বেল,
যারা

এই অসাধ্য কাজগুেলা টানা ২৫ বছর িনরলস ও পিরশ্রম কের েগেছন
প্রয়াত সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শরীফ িডলু এমিপ। তার অবদােনর কথা
েকউ ভূলেব না।

আগামী ২৬ েসপ্েটম্বর েয উপ-িনর্বাচন হেত যাচ্েছ, েক প্রার্থী
েসটা িবষয় না। টানা ২৫ বছর েয দৃশ্যমান উন্নয়েনর েজায়ার সৃষ্িট
হেয়েছ, তা এলাকার সকল শ্েরনী েপশার মানুষ েকানিদনই ভুলেব না।

