ৈশলকুপায় যুবলীগ
জন্মিদন পালন

প্রিতষ্ঠাতার

িটপু সুলতান, িঝনাইদেহর েচাখঃ
মুক্িতযুদ্ধকালীন বাংলােদশ িলবােরশন েফার্স তথা মুিজব বািহনীর
অন্যতম
প্রধান
কমান্ডার,
বাংলােদশ
নামক
এই
মৃত্িতকার
ম্যািকয়ােভিলয়ান ‘প্িরন্স’ ও যুবলীেগর প্রিতষ্ঠাতা েচয়ারম্যান
েশখ ফজলুল হক মিনর ৮০তম জন্মিদন েকক েকেট পালন কেরেছ িঝনাইদেহর
ৈশলকুপা উপেজলা আওয়ামী যুবলীেগর েনতৃবৃন্দ।
জন্মিদন উপলক্েষ প্রথেম বুধবার আসর নামায বাদ উপেজলা জােম মসিজেদ
িমলাদ ও েদায়া মাহিফল ও পের উপেজলা পিরষদ কার্যালেয় েকক েকেট
জন্মিদন পালন করা হয়।
এসময় উপেজলা যুবলীেগর সভাপিত ও সােবক উপেজলা ভাইস েচয়ারম্যান
শামীম েহােসন েমাল্যার সভাপিতত্েব ও সাধারন সম্পাদক শামীমার রশীদ
শামীেমর পিরচালনায় উপস্িথত িছেলন, উপেজলা যুবলীেগর সহ-সভাপিত
রািকবুল ইসলাম, রিবউল ইসলাম সাবু, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জািহদুল
ইসলাম জািহদ, সাংগঠিনক সম্পাদক ফুরকান আহেমদ পল্টন, শিহদুল ইসলাম
টুলু, েরজাউল ইসলাম বাচ্চু, দপ্তর সম্পাদক িরপন েমাল্যা, অর্থ
সম্পাদক িমজানুর রহমান েরন্টু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহমুদ
জুেয়ল, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য আব্দুল মান্নান, এনামুর রহমান
স্বপন, দুর্জয় েমৗিলক, রািকবুল হাসান েডিবট, সজীব েহােসন, রািকব
হাসান, িলটন মন্ডল, েরজাউল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম েটাকন, িমঠুন
েহােসন ও ১নং ত্িরেবনী ইউিনয়ন যুবলীেগর সভাপিত িসদ্িদকুর রহমান
প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন, সােবক উপেজলা
মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান আফেরাজা নাসিরন িলিপ, স্েবচ্ছােসবক লীেগর
সােবক সভাপিত েমাস্তািফজুর রহমান নওেরাজ, সভাপিত (বর্তমান কিমিট)
জুেয়ল পারেভজ কর্েনল, সাধারন সম্পাদক রাজীব বাহাদুর, ছাত্রলীগ
সভাপিত িদনার িবশ^◌াস, সাধারন সম্পাদক শাওন িশকদার।

কালীগঞ্েজ ইউিনয়েন কাউন্িসল ও
১৬ িডেসম্বর উদযাপন উপলক্েষ
সভা
আিরফ েমাল্ল্যা, িঝনাইদেহর েচাখঃ
িঝনাইদেহর কালীগঞ্েজ শান্িতপূর্ণ পিরেবেশ মহান িবজয় িদবস উদযাপন
ও উপেজলার সকল ইউিনয়ন সম্েমলেন নতুন কিমিট গঠন করার লক্েষ
মঙ্গলবার িবকােল সরকারী নলডাঙ্গা ভূষন স্কুল েরাডস্থ আওয়ামীলীেগর
দলীয় কার্যালেয় আেলাচনা সভা অনুষ্িঠত হেয়েছ।
আেলাচনা সভায় আগামী ১৭ েথেক ৩০ েশ িডেসম্বেরর মধ্েয উপেজলার সকল
ইউিনয়ন সম্েমলেন নতুন কের েময়ােদাত্তীর্ণ সকল ইউিনয়ন কিমিট গঠন
করার িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়েছ।
আেলাচনা সভায় উপেজলা আ’লীেগর সভাপিত সােবক সাংসদ আব্দুল
মান্নােনর সভাপিতত্েব বক্তব্য েদন প্রধান অিতিথ, স্থানীয় সংসদ
সদস্য ও কালীগঞ্জ উপেজলা আওয়ামীলীেগর সাধারন সম্পাদক আেনায়ারুল
আিজম আনার।
িবেশষ অিতিথ, উপেজলা েচয়ারম্যান জাহাঙ্গীর িসদ্িদকী ঠান্ডু,
উপেজলা আ’লীেগর সােবক সাধারন সম্পাদক ইসরাইল েহােসন,কালীগঞ্জ
েপৗর েময়র ও েপৗর আ’লীেগর সাংগাঠিনক সম্পাদক আশরাফুল আলম আশরাফ,
েজলা পিরষদ সদস্য ও উপেজলা যুবলীেগর সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর
েহােসন েসােহল ও যুবলীেগর সহ-সভাপিত উপেজলা ভাইচ েচয়ারম্যান
িশবলী েনামানী, সােবক ইউিপ েচয়ারম্যান অিহদুজ্জামান ওদু।
সােবক ছাত্রলীগ েনতা মিতয়ার রহমান মিতর সঞ্চালনায় অন্যন্েনর
মধ্েয আেরা বক্তব্য রােখন,উপেজলার সকল ইউিনয়ন েচয়ারম্যান বৃন্দ,
েপৗর আ’লীেগর ভারপ্রাপ্ত সভাপিত ফিরদ উদ্িদন, উপেজলা ছাত্রলীেগর
সভাপিত নাজমুল হাসান নািজম, সাধারন সম্পাদক মিনর েহােসন সুমনসহ
সকল ইউিনয়ন আওয়মীলীেগর সভাপিত ,সাধারন সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ ও
অঙ্গসংগঠেনর েনতাকর্মীবৃন্দ।

েরড
ক্িরেসন্ট
িঝনাইদহ
ইউিনেটর
অনুষ্িঠত

েসাসাইিট
িনর্বাচন

খাইরুল ইসলাম িনরব, িঝনাইদেহর েচাখঃ
বাংলােদশ েরড ক্িরেসন্ট েসাসাইিট িঝনাইদহ ইউিনেটর ৪৭ তম বার্িষক
সাধারণ সভা ও িনর্বাচন অনুষ্িঠত হেয়েছ।
েসামবার সকােল কিব সুকান্ত সড়েকর েরড ক্িরেসন্ট েসাসাইিট
কার্যালেয় এ সভা ও িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়। েজলা পিরষেদর
েচয়ারম্যান ও েরড ক্িরেসন্ট েসাসাইিট িঝনাইদহ ইউিনেটর েচয়ারম্যান
কনক কান্িত দাস এর সভাপিতত্েব অনুষ্ঠােন অন্যান্যেদর মধ্েয
বক্তব্য রােখন ভাইস েচয়ারম্যান মাহমুদুল ইসলাম েফাটন, সাধারণ
সম্পাদক েজ এম রিশদুল আলম রিশদ, িনর্বাহী সদস্য জীবন কুমার
িবশ্বাস, িজয়াউল হক আজাদ, এনামুল হক এনাম, ইউিনট েলেভল অিফসার
তাসিলমা খাতুন ও যুব ইউিনট প্রধান শািহনুর রহমান মৃদুল।
সাধারণ সভা েশেষ ত্ির-বার্িষক কিমিটর িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়।
িনর্বাচেন িবনা প্রিতদ্বন্িদতায় েজলা পিরষেদর েচয়ারম্যান কনক
কান্িত দাস েচয়ারম্যান পেদ ও েজ এম রিশদুল আলম রিশদ সাধারণ
সম্পাদক পেদ পুনরায় িনর্বািচত হন।

মেহশপুের

১৫

বছর

পর

আ’লীেগর

ত্ির-বার্িষক সম্েমলন অনুষ্িঠত
েমাঃ আজাদ, িঝনাইদেহর েচাখঃ
মেহশপুর

উপেজলা

আওয়ামীলীেগর

ত্িরবার্িষক

সম্েমলেন

সাজ্জাদুল

ইসলাম সাজ্জাদ সভাপিত ও মীর সুলতানুজ্জামান িলটন সাধারন সম্পাদক
িনর্বািচত হেয়েছন।
ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্েয িদেয় িঝনাইদেহর মেহশপুর উপেজহলা
আওয়ামী লীেগর ত্ির-বার্িষক সম্েমলন অনুষ্িঠত হেয়েছ। দীর্ঘ ১৫ বছর
পর আজ শিনবার মেহশপুর মাধ্যিমক িবদ্যালয় মােঠ এ সম্েমলেনর আেয়াজন
করা হয়।
সম্েমলেন উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত সাজ্জাতুয জুম্মা েচৗধুরীর
সভাপিতত্ব কেরন। মেহশপুর উপেজলা েচয়ারম্যান ময়জদ্দীন হািমেদর
সঞ্চলনায় অনুষ্ঠােনর শুভ উদ্েবাধন কেরন েজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত
আব্দুল হাই এমিপ। প্রধান অিতিথ িছেলন, বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর
সাংগঠিনক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এমিপ।
সম্েমলেন অন্যান্েযর মধ্েয উপস্িথত িছেলন, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ
িবষয়ক সম্পাদক শ্রী সুিজত রায় নন্দী, েকন্দ্রীয় েনতা পারভীন
জামান কল্পনা, েজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক সাইদুল কিরম
িমন্টু, শিফকুল আজম খান চঞ্চল এমিপ, তাহজীব আলম িসদ্িদকী সিম
এমিপ, আেনায়ারুল আজীম আনার এমিপ, খােলদা খানম এমিপ, সােবক এমিপ
েমাহাম্মদ নবী েনওয়াজ, সিফকুল ইসলাম অপু, সােবক এমিপ আব্দুল
মান্নান, েজলা আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত এ্যাড. আিজজুর রহমান,
িঝনাইদহ সদর উপেজলা েচয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশীদ, ৈশলকুপা
উপেজলা েচয়ারম্যান েমাশারফ েহােসন েসানা িশকদার, েকাটচাঁদপুর
উপেজলা েচয়ারম্যান শিরফুন্েনছা িমিক, কালীগঞ্জ উপেজলা েচয়ারম্যান
জাহাঙ্গীর
জাহাঙ্গীর

িসদ্িদকী ঠান্ডু, হিরনাকুন্ডু
েহােসন, মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল

উপেজলা
েহােসন,

েচয়ারম্যান
ৈতয়ব আলী

েজায়ার্দ্দার, শাহাজাহান আলী, মীর সুলতানুজ্জামান িলটন, হাজী
শিরফুল ইসলাম, সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ, েমাক্তার েহােসন, হারুন
অর রিশদ, মুকুল েচৗধুরী, আমানুল্লাহ, েসিলম েরজা, এমদাদুল হক,
হুমায়ন কিবরসহ আওয়ামী লীেগর অঙ্গ-সংগঠেনর িবিভন্ন পর্যােয়র
েনতৃবৃন্দ।

মেহশপুর
আওয়ামীলীেগর
ত্িরবার্িষক সম্েমলন (িভিডও সহ)
িঝনাইদেহর েচাখঃ
িঝনাইদেহর মেহশপুের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্েয িদেয় িদনব্যাপী
আওয়ামীলীেগর ত্ির-বার্িষক সম্েমলন অনুষ্িঠত হচ্েছ।
দীর্ঘ ১৫ বছর পর মেহশপুর উপেজলা আওয়ামীলীেগর সম্েমলন অনুষ্ঠােন
উপেজলা আওয়ামীলীেগর সভাপিত সাজ্জাতুয জুম্মা েচৗধুরীর সভাপিতত্েব
প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন, বাংলােদশ আওয়ামীলীেগর
সাংগঠিনক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এমিপ।
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন, েকন্দ্রীয় েনতা শ্রী সুিজত
রায় নন্দী, পারভীন জামান কল্পনা, সাংসদ আব্দুল হাই, সাংসদ শিফকুল
আযম খান, প্রাক্তন সাংসদ শিফকুল ইসলাম অপু, সাধারণ সম্পাদক ও
েপৗর েময়ল সাইদুল কিরম িমন্টুসহ আওয়ামীলীেগর স্থানীয় েনতৃবৃন্দ।

ক্ষমতা হেয় েগেছ লুটপােটর উৎসিঝনাইদেহ
মুজািহদুল
ইসলাম
েসিলম
িঝনাইদেহর েচাখঃ
ক্ষমতা হেয় েগেছ লুটপােটর উৎস, বেল মন্তব্য কেরেছন িসিপিব সভাপিত
মুজািহদুল ইসলাম েসিলম।

আজ দুপুের িঝনাইদহ প্েরসক্লােবর ‘দুর্নীিত দুঃশাসন হটাও-বাম
িবকল্প গড়’ শ্েলগানেক সামেন েরেখ িসিপিব’র সুধী সমােবেশ প্রধান
অিতিথর বক্তব্েয িতিন একথা বেলন।
রাজনীিত হেলা অর্থনীিতর ঘিনভূত প্রকাশ উল্েলখ কের িতিন বেলন,
নামমাত্র শুদ্িধ অিভযােন রুই কাতলা ধের প্রচার না কের হাঙ্গর
কুিমর ধেরন।
িসিপিব েজলা শাখার সভাপিত রিবউল আলম’র সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত সূধী
সমােবেশ িসিপিবর েকন্দ্রীয়, িবভাগীয় ও েজলা শাখার েনতৃবৃন্দ
েসসময় বক্তব্য রােখন।

িঝনাইদহ
আইনজীবী
িনর্বাচেন
আ’লীগ
প্যােনল জয়ী

সিমিতর
সমর্িথত

িঝনাইদেহর েচাখঃ
িঝনাইদহ আইনজীবী সিমিতর িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ সমর্িথত প্যােনল
জয়ী হেয়েছ।
কার্য িনর্বাহী কিমিটর ১৯িট পেদর মধ্েয সভাপিতসহ ১৫িট পেদ আওয়ামী
সমর্িথত আইনজীবীরা জয়ী হেয়েছন। সাধারণ সম্পাদকসহ ৪িট পেদ িবএনিপ
সমর্থক আইনজীবীরা জয়ী হেয়েছন।
বৃহস্পিতবার বার ভবেন এ িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়। েভাট গণনা েশেষ
গভীর রােত িনর্বাচন কিমশনার অ্যাডেভােকট েমা. আিজজুর রহমান ফলাফল
েঘাষণা কেরন।
সভাপিত পেদ খান আকতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক পেদ েমা.
জাকািরয়া িমলন িনর্বািচত হেয়েছন। সহ সভাপিত পেদ েমা. আব্দুল
খােলক, সহ সম্পাদক পেদ েমা. আবু রওশান িরপন, িহসাব িনরীক্ষক পেদ

েমা. আব্বাস উদ্িদন, সািহত্য ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পেদ সাহানা
সুলতানা, ক্রীড়া ও প্রেমাদ সম্পাদক পেদ েগৗতম কুমার িবশ্বাস,
ধর্মীয় ও আপ্যায়ন সম্পাদক পেদ েমা. জািহদুল ইসলাম (জািহদ) এবং
তথ্য প্রযুক্িত সম্পাদক পেদ স্বপন িমত্র িনর্বািচত হেয়েছন।
সদস্য পেদ মীর শাখাওয়াত েহােসন, েমা. েমাজাম্েমল েহােসন, েমা.
হািববুল্লাহ বাহার, েমা. শামসুজ্জামান লািক, েমা. আিতয়ার রহমান,
িমস শাহ আফেরাজা নাসিরন ( িরনা), েমা. মীর আক্কাস আিল, েমা.
আব্দুল মান্নান, আ ম েসাহানুর েজায়ার্দ্দার সাথী ও েমা.
েমাস্তািফজুর রহমান িমথুন িনর্বািচত হেয়েছন।

সম্েমলন
উপলক্েষ
মেহশপুর
েসেজেছ বর্িণল সােজ (িভিডও সহ)
েমাঃ আজাদ, িঝনাইদেহর েচাখঃ
র্দীঘ ১৫ বছর পর িঝনাইদেহর মেহশপুর উপেজলা আওয়ামীলীেগর সম্েমলন
অনুষ্িঠত হেত যাচ্েছ ৩০ নেভন্বর।
সম্েমলন উপলক্েষ মেহশপুর শহরেক সাজােনা হেয়েছ রঙ্গীন সােজ।
ব্যানার আর েফস্টুন িদেয় সাজােনা হেয়েছ পুেরা শহরেক। সন্ধা হেতই
শহেরর িবিভন্ন ভবন আর গােছ গােছ জ্বলেছ লাল সবুেজর িমিট িমিট
আেলা। বাংলােদশ স্বাধীেনর পর এই প্রথম েকান রাজৈনিতক দেলর
সম্েমলেন পুেরা শহরেক রঙ্গীন সােজ সাজােনা হেলা।
এিদেক ৩০ নেভন্বর আওয়ামীলীেগর সম্েমলনেক স্বাগত জািনেয় চলেছ
প্রিতিদন
সকাল-িবকাল
আওয়ামীলীগ,যুবলীগ,স্েবচ্ছােসবক
লীগ
আর
ছাত্রলীেগর আনান্দ িমিছল।
উপেজলা আওয়ামীলীেগর সােবক প্রচার সম্পাদক মুক্তার েহােসন জানান,
ইিত পুর্েব আওয়ামীলীেগর সম্েমলন হেয়েছ ঘেরর মধ্েয আর না হয় েকান
হেলর মধ্েয। িকন্তু এবার আওয়ামীলীেগর সম্েমলন হেব েখলার মােঠ।
িতিন আেরা জানান, আমােদর েনতা সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শিফকুল আজম খান

চঞ্চেলর িদক িনর্েদশনা মতই সম্েমলন উপলক্েষ পুেরা মেহশপুর শহরেক
বর্িণল সােজ সাজােনা হেয়েছ।
েজলা পিরষেদর সদস্য ও আওয়ামীলীগ েনতা েশখ হােশম আলী জানান,
মেহশপুর-েকাটচাঁদপুর এলাকার মানূেষর পরম বন্ধু িঝনাইদহ-৩ আসেনর
সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শিফকুল আজম খান চঞ্চল। মেহশপুর বাসীর আশা
এবােরর সম্েমলেন উপেজলা আওয়ামীলীেগর সভাপিত িহেবেস এলাকার গনমানুেষর বন্ধু সংসদ সদস্য শিফকুল আজম খান চঞ্চলেক েদখেত চাই।
আজমপুর ইউিনয়ন আওয়ামীলীগ েনতা আিজজুর রহমান মন্টু জানান, েয
মানুষিটর হােতর েছায়ায় এলাকার রাস্তা-ঘােটর উন্নয়ন হেয়েছ আমরা
েসই মানুষিটেকই সভাপিত িহেসেব েপেত চাই।
সম্েমলন প্রস্তুত কিমিটর সদস্য সিচব ও নব-িনর্বািচত উপেজলা
পিরষেদর েচয়ারম্যান ময়জদ্দীন হািমদ জানান, বাংলােদেশর ইিতহােস
আেগ কখেনা েকান দেলর সম্েমলন উপলক্েষ শহরেক এভােব ব্যানারেফস্টুন আর রঙেব-রঙ্েগর আেলায় সাজােনা হয়িন। এবারই প্রথম উপেজলা
আওয়ামীলীেগর সম্েমলন উপলক্েষ সাজােনা হেলা।

মেহশপুের
উপলক্েষ
অনুষ্িঠত

আ’মীলীেগর
সম্েমলন
প্রস্তুিত
সভা

েমা: আজাদ, িঝনাইদেহর েচাখঃ
র্দীঘ ১৫ বছর পর িঝনাইদেহর মেহশপুের আগামী ৩০ নেভন্বর অনুষ্িঠত
হেত যাচ্েছ উপেজলা আওয়ামীলীেগর সম্েমলন।
বুধবার সকােল সম্েমলন উপলক্েষ উপেজলা আওয়ামীলীেগর উদ্েযােগ
সম্েমলন প্রস্তুত কিমিটর আহবায়ক ও িঝনাইদহ-৩ আসেনর সংসদ সদস্য
শিফকুল আজম খাঁন চঞ্চেলর সভাপিতত্েব প্রস্তুিত মূলক সভা অনুষ্িঠত
হেয়েছ।

সম্েমলন প্রস্তুিত মূলক সভায় উপস্িথত িছেলন সম্েমলন প্রস্তুত
কিমিটর সদস্য সিচব ও উপেজলা আওয়ামীলীেগর সাধারন সম্পাদক মইজদ্িদন
হািমদ,উপেজলা আ’মীলীেগর িসিনয়র সহ-সভাপিত েশখ িনজাম উদ্িদন,সােবক
সংসদ সদস্য নবী েনওয়াজ,সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ,হারুন আর
রিশদ,মীর সুলতানুজ্জামান িলটন, েপৗরসভার েময়র আব্দুর রিশদ খাঁন ও
ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যানগন ও উপেজলা আওয়ামীলীেগর িবিভন্ন অঙ্গ
সংগঠেনর েনতৃবৃন্দ প্রমুখ।

িঝনাইদেহ
ওয়ার্কার্স
মতাদর্শ রক্ষা সমন্বয়
েজলা কিমিট গঠন

পার্িট
কিমিটর

সািহদুল এনাম পল্লব, িঝনাইদেহর েচাখঃ
“েলজুড়বৃত্িত সুিবধাবাদ দুর্বৃত্তায়ন রুেখ দাঁড়ান, জনগেণর িবকল্প
শক্িত বাম ঐক্য গেড় তুলুন” এই শ্েলাগান েক ধারন কের েরাজ বুধবার
সকাল ১১ টায় িঝনাইদহ েজলা িরেপাটার্স ইউিনিট অিফেস িঝনাইদেহর
কিমউিনস্ট েনতা শামছুর রহমান আখতােরর সভাপিতত্েব বাংলােদেশর
ওয়ার্কার্স পার্িট মতাদর্শ রক্ষা সমন্বয় কিমিট এক আেলাচনা সভা
অনুষ্িঠত হয় ।
আেলাচনা সাভায় প্রধান অিতিথ িহসােব বক্তব্য রােখন বাংলােদেশর
ওয়ার্কার্স পার্িট মতাদর্শ রক্ষা সমন্বয় কিমিটর েকন্দ্রীয় সদস্য
কমেরড জািকর েহােসন হিব ও কমেরড েমাফাজ্েজল েহােসন মঞ্জু।
সভায় প্রধান অিতিথ বেল েয বুর্জুয়া েলজুড়বৃত্িত ও দক্িষণ পন্থী
সুিবধা বািদ রাজনীিত পিরহার কের সত্িয কােরর একিট িবল্পবী পার্িট
তুলেত, পুঁিজবাদ সাম্রাজ্যবাদ- িবেরাধী সংগ্রাম তথা জাতীয়
স্বার্েথ েতল গ্যাস িবদ্যুৎ বন্ধর রক্ষার সংগ্রামেক েবগমান করেত,
স্বাধীনতা ও মুক্িতযুদ্েধর েচতনায় অসাম্প্রদািয়ক ধর্ম িনেরেপক্ষ
বাংলােদশ গেড় েতালার সংগ্রাম এিগেয় িনেত, জনগণতান্ত্িরক িবল্পব

সম্পন্ন করার লক্েষ কর্মসূচী িভত্িতক বাম গণতান্ত্িরক ফ্রন্ট গেড়
েতালার পাশা পাশী বহুধা িবভক্ত কিমউিনস্ট আন্েদালন পুনর্গঠেনর
মাধ্যেম এক পতাকার নীেচ ঐক্য বদ্ধ কিমউিনস্ট পার্িট গেড় েতালার
অঙ্গীকার বাস্তবায়েন আগামী ২৯ ও ৩০ েশ নেভম্বর ২০১৯ যেশাের জাতীয়
সম্েমলেন েযাগদােনর আহবান জানায়।
আেলাচনা েশেষ কমেরড েমাফাজ্েজল েহােসন মজু েক আহ্বায়ক ও কমেরড
শামছুর রহমান আখতার েক যুগ্ন আহ্বায়ক কের ১৭ সদস্য িবিশষ্ট
বাংলােদেশর ওয়ার্কার্স পার্িট মতাদর্শ রক্ষা সমন্বয় কিমিটর
িঝনাইদহ েজলা শাখা কিমিট গঠন করা হয়। েজলা কিমিটর অন্যন্য
সদস্যরা হেলা কমেরড আব্দুল জিলল, সািহদুল এনাম পল্লব, স্বপ্না
সুলতানা, আব্দুল খােলক ঝন্টু, আব্দুর রাজ্জাক, নজরুল ইসলাম,
আব্দুর রাজ্জাক রাজা, েগালাম েমাস্তফা প্রমুখ।

