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আপন�কেক মুরি�ববকে� �রা শুকে�চ্ছা�।
আপরিন অবগত আকে#ন কুরি%য়া� চেপ&রাস��রা প(চা রা�স্তা�রা চেম�কে* সব �ক�কেলরা সব �কে+ষ্ঠ ব�ঙা�ল. আম�কে/রা ��রিতরা রিপত� বঙ্গবন্ধু চে2খ মুরি�বুরা রাহাম�ন
এঁরা রিনম ��ণা�ধী.ন ��ষ্কর্য � ��:চুকেরারা ঘৃণ্য ঘটন�য়া স�রা�কে/কে2রা ম�নু� প্রচাণ্ড ক্ষুব্ধ। এরা প্ররিতব�কে/ চালকে# ন�ন� কম �সূরিচা। এ ঘটন�য়া ব�:ল�কে/2 রিসরি�ল
স�রি� �কেসরা সকল কG�ডা�কেরারা সরিIরিলত প্ল্যাG�টফম � রিবরিসএস অল কG�ডা�রা চেফ�রা�ম এরা উকেM�কেগও চেনয়া� হাকেয়াকে# কম �সূরিচা।  ০৯ রিডাকেসম্বরা ২০২০
ত�রিরাখ সন্ধ্যাG�য়া অরিফস�স � ক্লা�ব ঢা�ক�য়া চেফ�রা�কেমরা স��য়া  সকল উপকে�ল�,  চে�ল�,  রিব��গ ও ঢা�ক� মহা�নগকেরা এককের্য�কেগ  সম�কেব2 কম �সূরিচা
চেঘ��ণা� করা� হাকেয়াকে#।  ��ষ্কর্য � ��:চুকেরারা ঘৃণ্য ঘটন�রা স�কেW �রি*ত স্বা�ধী.নত� রিবকেরা�ধী. স�ম্প্র/�রিয়াক প্ররিতরিZয়া�2.ল অপ2রি[কেক প্ররিতকেরা�কেধীরা প্রWম
কম �সূরিচা রিহাকেসকেব আগ�ম. ১২ রিডাকেসম্বরা চে/2ব্যা�প. সম�কেব2 অনুরিষ্ঠত হাকেব। ঢা�ক� মহা�নগকেরারা সম�কেব2টি অনুরিষ্ঠত হাকেব বঙ্গবন্ধু আন্ত���রিতক
সকেIলন চেককে` ১২ রিডাকেসম্বরা  সক�ল ১০.৩০ট�য়া। এ কম �সূরিচারা �ন্য রিনব ��রিচাত চেc�গ�ন হাকেচ্ছা - “��রিতরা রিপত�রা সI�ন রা�খকেব� চেম�রা� অম্লা�ন”। 

রিবরিসএস স�ধী�রাণা রি2ক্ষ� সরিমরিত এ কম �সূরিচারা স�কেW এক�ত্মত� প্রক�2 ককেরাকে#। স্বা�ধী.নত� রিবকেরা�ধী. স�ম্প্র/�রিয়াক অপ2রি[রা এ হা.ন
কম �ক�কেণ্ড  আমরা� �.�ণা ক্ষুব্ধ। আমরা� মকেন করিরা এট� আম�কে/রা অরিস্তাকেhরা উপরা আঘ�ত। আম�কে/রা অব্যা�হাত অগ্রর্য�ত্রা�কেক ব�ধী�গ্রস্তা করা�রা
�*র্যন্ত্র। ম�নন.য়া প্রধী�নমন্ত্র. চে2খ হা�রিসন�রা চেনতৃকেh ��রিত র্যখন চেক�রি�ডা ১৯ এরা  ফকেল সৃ% সঙ্কট সফল��কেব চেম�ক�কেবল� করাকে# তখন
প্ররিতরিZয়া�2.ল চাকেZরা এ ধীরাকেনরা চারাম ঔদ্ধতGপূণা � আচারাণা চেক�কেন���কেবই আমরা� চেমকেন রিনকেত প�রিরান�।  মুরি�ববকে� � রিব�কেয়ারা ম�কেস ��রিতরা রিপত�রা
��স্কর্য � ��:চুকেরারা মকেত� �ঘন্যতম অপরা�কেধীরা স�কেW �রি*ত স�ম্প্র/�রিয়াক ও স্বা�ধী.নত�রিবকেরা�ধী. 2রি[কেক প্ররিতকেরা�কেধী আমরা� যুWবদ্ধ।

স:রিc% উপকে�ল�/চে�ল�/ রিব��গ/ঢা�ক� মহা�নগকেরারা সম�কেবকে2  আপরিন ও আপন�রা সহাকমuকে/রা সরাব উপরিvরিত ক�মন� করাকে# রিবরিসএস
স�ধী�রাণা রি2ক্ষ� সরিমরিত। 

আসুন সম�কেব2 সফল করিরা। চে/2কেx�হা.কে/রা প্ররিতকেরা�ধী করিরা। �য়া ব�:ল�।
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„̀wó AvKl©Yt চে�ল� সম্পা�/ক, wewmGm mvaviY wkÿv mwgwZ, স:রিc% চে�ল�।                 
                   BDwbU m¤úv`K, wewmGm mvaviY wkÿv mwgwZ, mswkøó K‡jR//প্তরা
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