জাতিয তিায জন্মফাতল িকী  স্বাধীনিায সুফর্ িজন্তীয ঐতিাতক অয়াজন
নাযীন জাান তরত
দীঘ িকায়রয অয়দারন ংগ্রায়ভয ভধ্য তদয় তজিি ফাংরায়দয়য স্বাধীনিায ভানাক ফ িকায়রয ফ িয়েষ্ঠ
ফাঙাতর, জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভান। ১৯২০ ায়রয ১৭ ভাচ ি পতযদপুয শজরায শগাারগঞ্জ ভকুভায
টুতঙ্গাড়া গ্রায়ভ জন্মগ্রর্ কয়য অয়াীন শনতৃত্ব , দৃঢ় ভয়নাফর অয িযায়গয ভয়ধ্য তদয় তিতন য় য়ে ন ফাঙাতরয
স্বাতধকায অয়দারয়নয প্রধান শনিা। একআ ায়ে তিতন তফশ্ব শনতৃয়ত্বয প্রতিভূ , ভানফজাতিয জন্য নুয়প্রযর্ায ফাতিঘয।
১৯৭১ ায়র তনউজউআক তিকা িাঁয়ক ‘যাজনীতিয কতফ’ তবধা তবতি কয়য। তফশ্বফাীয কায়ছ তিতন মুতিকাভী
ভানুয়লয শনিা। শনতৃয়ত্বয এআ নন্যিায কাযয়র্ আ তপয়দর কায়রা িাঁয়ক তভারয়য য়ঙ্গ তুরনা কয়য ফয়রয়ছন , “অতভ
তভার শদতখতন শখ মুতজফয়ক শদয়খতছ”।
ফাঙাতরয়ক শকউ ‘দাফায় যাখয়ি াযয়ফ না ’। জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভান ৭ ভায়চ িয বালয়র্
ফাঙাতর জাতি ম্বয়ে ভয প্রিযন উায তদয় শগয়ছন , মা অজ ফাঙাতর য মূর অত্মতফশ্বা। স্বাধীনিায ত্রুয়দয
অঘায়ি জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভানয়ক তনভভিভবায়ফ তনি য়ি য়য়ছ। িাঁয মৃতুযয়ি অািঃ মৃতুয
ঘয়েতছর মুতিমৄয়েয শচিনা ফাংরায়দ গয়ড় শিারায ংগ্রায়ভয। ফাংরায়দ এতায সুআজাযল্যান্ড য় োয সুয়মাগ
াতযয় শপয়রতছর। স্বাধীনিাতফয়যাধী তিয ভে িনপুষ্ঠ াভতযক  স্বস্বযাচাযী ায়নয মাঁিাকয়র তষ্ঠ য়য়ছ াধাযর্
ভানুয়লয বাগ্য। এয়কফায়য ধ্বংস্তূ শেয়ক শজয়গ ো তপতনক্স াতখয ভয়িা ফঙ্গফন্ধুকন্যা শখ াতনায াি ধয়য
অফায ঘুয়য দাঁড়ায়নায শচষ্টা শুরু কয়যতছর ফাংরায়দ। ভধ্যভ অয়য শদ  য় ো ফাংরায়দ এখন উন্ননীর যায়েয
কািায়য তনয়জয স্থান কয়য তনয়ি শয়যয়ছ , ২০৪১ ার নাগাদ মৃে শদয় রূান্ততযি য়ি াযায স্বপ্ন শদখয়ছ শকফরভাি
জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয স্বপ্ন  দিয়নয অয়রা ে চরা ীভ াী শনিা শখ াতনায দৃঢ়
ভয়নাফর  শদয়প্রয়ভয কতষ্টােয়য যীতিি শনতৃয়ত্বয গুয়র্।
১৯২০ ার শেয়ক ২০২০ ার- এক’ ফছয়যয কারতযক্রভা শিয়জাদীপ্ত সূয়ম িয ভয়িা অয়রা ছড়ায়ি ছড়ায়ি
ভয়ন কতযয় তদয়তছর জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয জন্মিফাতল িকী উদ্যায়নয অনদ অয়াজয়নয
ভাঘ িয সুয়মায়গয কো । জাতিয তিায জন্মিফাতল িকী ফাস্তফায়নয মূর রিয য়রা -ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয
ীভ াতকিা, শদয়প্রভ, ভানতফক মূল্যয়ফাধ  াভান্য অত্মিযায়গয নন্য দৃষ্টান্ত বতফষ্যৎ প্রজয়ন্ময কায়ছ শ ৌঁয়ছ
শদা; মায়ি কয়য িাযা অগাভী তদয়নয মৃে ফাংরায়দয়য কুীরফ তশয়ফ অতফভূিি য়ি ায়য।
গি ১০ জানুাতয ২০২০ ফঙ্গফন্ধুয ঐতিাতক স্বয়দ প্রিযাফিিয়নয তদন শুরু য়তছর জন্মিফাতল িকী
অয়াজয়নয ির্গর্না। তফশ্বফাী ধীয হৃদয় য়িা কয়যয়ছ ভান শনিায জন্মির্ মুসৄিি উদ্যায়নয জন্য।
ির্গর্নায এ অয়াজয়ন জাতিয তিায সুয়মাগ্য কন্যা
ফাংরায়দয়য ভাননী প্রধানভন্ত্রী শখ াতনা উয়ন্মাচন
কয়যয়ছন মুতজফফয়ল িয শরায়গা। ফ িি ব্যফহৃি মুতজফফয়ল িয শরায়গাটি অজ ফঙ্গফন্ধুয প্রতি ন্তীন বায়রাফাায প্রিীক
য় দাঁতড়য়য়ছ।
২০২০ ায়রয ১৭ ভাচ ি, জািী প্যায়যড স্কায়য জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভা
শনয
জন্মিফাতল িকীয উয়বাধনী অয়াজন ায প্রস্তুতি ম্পন্ন য়তছর। শদ-তফয়দয়য ফয়যণ্য  নতদি ব্যতিগর্, তফতবন্ন
শদয়য যােপ্রধান  ফাংরায়দয়য ফন্ধুপ্রতিভ শদগুয়রায প্রতিতনতধ অয য়নয়কয ংগ্রয়র্য কো োকয়র
কয়যানাবাআযা ংক্রান্ত স্বফতশ্বক ভাভাতয  জন স্বায়স্থযয তফয়ফচনা ভাননী প্রধানভন্ত্রী শখ াতনা জনভাগভ
এতড়য় উৎফ অয়াজয়নয তনয়দ িনা প্রদান কয়যন। ফয়য়ল ফাংরায়দ শেতরতবয়নয ািা ধাযর্কৃি জাতিয
তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয জন্মিফাতল িকীয উয়বাধনী নুষ্ঠান ১৭ ভাচ ি ২০২০ িাতযখ যাি ৮:০০ো কর
শেতরতবন চযায়নর, নরাআন  াভাতজক ভাধ্যয়ভ এক শমায়গ ম্প্রচাতযি । উয়বাগ কয়যন াযা তফয়শ্বয শকাটি
দিক। এছাড়া জন্মিফাতল িকীয উয়বাধনী নুষ্ঠান উরয়িয প্রকাতি  মূল্যফান একটি প্রকানা ‘শকাটি ভানুয়লয
কণ্ঠস্বয’। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধুকন্যা শখ াতনা এআ প্রকানায প্রধান ম্পাদনা উয়দষ্টা তয়য়ফ দাতত্বারন
কয়যন। এআ ংকরয়নয তফয়ল অকল ির্ বাযয়িয ায়ফক যােতি ফাংরায়দয়য সুহৃদ প্রনফ মুয়খাাধ্যায়য জীফয়নয
শল তনফে ‘তনযর এক যাষ্টনাক’।

-২এয য শেয়ক জন্মিফাতল িকীয প্রতিটি অয়াজন জনভাগভ এতড়য় স্বাস্থযতফতধ শভয়ন একআবায়ফ ম্পন্ন
য়য়ছ। তডতজোর ফাংরায়দয়য সুতফধা গ্রর্ কযা প্রতিটি অয়াজন অয শফত ংখ্যক দিকয়ক ম্পৃি কযয়ি
শয়যয়ছ। ংফাদভাধ্যয়ভ গুরুয়ত্বয ায়ে কর অয়াজয়নয খফয প্রচাতযি য়য়ছ ফছয জুয়ড়। এয পয়র মুতজফফয়ল িয
শরায়গা, মুতজফফয়ল িয তেভ ঙ্গীি তফপুরবায়ফ তযতচতি শয়য়ছ , জনতপ্র য়য়ছ।
শকাতবড বাআযা উদ্ভূি প্রতিকূর তযতস্থতি তফয়ফচনা কয়য যকায
২০২১ ায়রয ১৬ তডয়ম্বয ম িন্ত
মুতজফফয়ল িয ভকার ফতধ িি কয়যয়ছ। ২০২১ ায়রয ২৬ ভাচ ি স্বাধীনিায সুফর্ ি জন্তীয অনদ অয়াজয়নয ায়ে
মুতজফফয়ল িয তভতরি অয়াজন অভায়দয জন্য অগাভীয়ি এক নুয়প্রযর্ায নাভ য় োকয়ফ। শকননা , ফাংরায়দ 
ফঙ্গফন্ধু তবন্ন ত্তা। অয িাআ জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয জন্মফাতল িকী  ভান স্বাধীনিায
সুফর্ িজন্তী উদ্যান উরয়িয ভান নী প্রধানভন্ত্রীয তনয়দ িনা নুমাী অগাভী ১৭ ভাচ ি ২০২১ য়ি ২৬ ভাচ ি ২০২১
ম িন্ত দ তদনব্যাী তফয়ল নুষ্ঠানভারা অয়াজয়নয কর প্রস্তুতি গ্রর্ কযা য়য়ছ। শকাতবড -১৯ জতনি তফদ্যভান
তযতস্থতিয়ি এফ নুষ্ঠান শেতরতবন চযায়নরমূয় , নরাআন  শাশ্যার তভতডা গুরুয়ত্ব য ায়ে ম্প্রচায কযা
য়ফ।
এ নুষ্ঠানভারায মূর প্রতিাদ্য তফল য়ে ‘মুতজফ তচযন্তন’। ি ফছয়যয তযক্রভা শয়ল ভাকায়রয িজিনী
তচযকার অয়রাক তখা য় ে শদখায়ফ, এআ তফলয়ক াভয়ন শযয়খ দ তদনব্যাী নুষ্ঠানভারায প্রয়িযক তদন োকয়ছ
পৃেক তেভতবতত্তক তড -তবজুযার, অয়রাচনা  াংস্কৃতিক নুষ্ঠান। ১৭ ভাচ ি িাতযয়খ জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ
মুতজবুয যভায়নয জন্মফাতল িকীয তদয়নয তেভ য়ে ‘শবয়ঙছ দুায এয়য়ছা শজযাতিভি ’। এআ তদনটি জািী তশু
তদফ। ি তশুয কয়ণ্ঠ জািী ঙ্গীি এফং শদাত্ময়ফাধক ঙ্গীি তযয়ফনা , ফঙ্গফন্ধুয়ক শরখা তশুয়দয তচঠিয
প্রিীতক উস্থানা তদফটিয়ক অয যতঙন কয়য তুরয়ফ। ভারবীয়য যােতি , কানাডায যােতি , ভূোয়নয যাজা
ফিব্য প্রদান কযয়ফন ফয়র অা কযা মায়ে।
১৮ ভাচ ি িাতযয়খ অয়াতজি নুষ্ঠায়নয তেভ ‘ভাকায়রয িজিনী ’। ঐতিাতক ৭ ভায়চ িয বালয়র্য ায়ে
য়কিস্ট্রা তভউতজক , তিয়তিকযার াযপযয়ভন্স , তফতবন্ন ভয় ফঙ্গফন্ধুয়ক তনয় সৃষ্ট গায়নয তযয়ফনা নানা
অয়াজন োকয়ছ এআ তদয়ন। য়যয তদন , ১৯ ভায়চ িয তেভ ‘মিকার যয়ফ দ্মা মমুনা’। ফঙ্গফন্ধুয স্বয়দ প্রিযাফিিন , িাঁয
দীঘ ি শজরজীফন  যাজননতিক জীফয়নয নানা তফলয়ক ন্তর্ভি ি কয়য তনতভিি তডতবজুযার উস্থানায াাাত
তফয়ল অয়রাচনা নুষ্ঠায়ন তফয়দত অয়রাচক তয়য়ফ ংমৄি অযফ অতভযায়িয ক্রাউন তপ্রন্স শখ শভাায়ভদ তফন
জায়দ অর নাহ্আায়নয উতস্থতিয ম্ভাফনা যয়য়ছ। ২০ ভায়চ িয তেভ য়ে ‘িারুয়ণ্যয অয়রাকতখা ’। এ তদয়নয
অয়রাচনা নুষ্ঠাশন শ তদ অযয়ফয ক্রাউন তপ্রন্স শভাায়েদ তফন ারভান ংগ্রর্ কযায ম্ভাফনা অয়ছ। াংস্কৃতিক
নুষ্ঠায়ন ফঙ্গফন্ধুয ছয়দয গানমূ , িারুয়ণ্যয উদ্দীনায়ক উজ্জীতফি কযয়ি তেম্যাটিক শকাতযগ্রাতপ োকয়ছ
অয য়নক তকছু।
২১ ভায়চ ি ‘ধ্বংস্তূয় জীফয়নয গান ’ তয়যানায়ভ তফয়ল অয়রাচনা নুষ্ঠায়ন জড িায়নয যাজা তবিী অব্দুল্লা
তফন অর -শায়আন ংগ্রর্ কযয়ফন। এ তদন ফঙ্গফন্ধুয়ক তনয় জাতয -াতয-ারা গান -ব্যান্ড ঙ্গীি ছাড়া একটি
তফয়ল নােয়কয তযয়ফনা োকয়ফ। এয য়যয তদন , ২২ ভাচ ি ‘ফাংরায ভাটি অভায ভাটি ’ তেয়ভ ফঙ্গফন্ধুয ফাংরায
ভাটিয প্রতি শম বায়রাফাা , িায প্রকা ঘেয়ফ। শনায়রয যােতি তফদ্যা শদফী বাণ্ডাতয
, অআতয শয়ক্রোতয
শজনায়যর ড . আউসুপ অর োআতভন -এয মূল্যফান ফিব্য শুনয়ি াফ অভযা।
২৩ ভাচ ি িাতযয়খয তেভ য়ে
‘নাযীমুতি, াম্য  স্বাধীনিা ’। নাযীয িভিায়ন ফঙ্গফন্ধুয দিন এফং এয উয তবতত্ত কয়য ফিিভান ফাংরায়দ
নাযীয িভিায়ন তফয়ল াপল্য জিন কয়যয়ছ। এ তফলয় তফয়দত অয়রাচক তয়য়ফ কুয়য়িয অভীয শখ নাপ
অর-অভাদ অর জায়ফয অর াফা এফং আউয়নয়স্কায প্রািন ভাতযচারক তভজ আতযনা ফকুবা ফিব্য যাখয়ফন ফয়র
ফয়র অা কযা য়ে। ২৪ ভাচ ি ‘াতন্ত-মুতি  ভানফিায গ্রদূি ’ তেভ তনয় অয়াজয়নয অয়রাচনা ংয়
তফ^াতন্তয়ি ফদায়নয জন্য জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয জুতর কুতয পুযস্কায রাব , াম্প্রদাতক
দাঙ্গা প্রতিয়যাধ , িাঁয াম্প্রদাতক জীফনয়ফাধ , ভানতফকিা, াতন্ত প্রতিষ্ঠা  তফশ্বাতন্তয়ি ফঙ্গ ফন্ধুয ফদান ,
জাতিংয়ঘ ফাংরা বালর্ প্রদান আিযাতদ তফলয়ক শফয়ছ শনা য়য়ছ। চীয়নয যােতি এ তফলয় ফিব্য যাখয়ফন।

-৩২৫ ভাচ ি ‘গর্িযায কারযাতি  অয়রায়কয তবমািা ’ তয়যানায়ভ শআ কারযায়ি াতকস্তান শনাফাতনীয
কযা পৃতেফীয নৃংিভ গর্িযা , জাতিয তিায স্বাধীনিা শঘালর্া এফং দখরদায ফাতনী কতৃক
ি িাঁয়ক শগ্রপিায কযা
আিযাতদ তফলয়য উয অয়রাকাি কযা য়ফ। তুযয়স্কয যােতি তযয় িায়আ এযয়দাগান
, জাায়নয ায়ফক
যােতি  ফঙ্গফন্ধুয ঘতনষ্ঠ ফন্ধু িাকাত াাকাায পুি ামু াাকাা ফিব্য যাখয়ফন ফয়র অা কযা য়ে।
২৬ ভাচ ি িাতযয়খয তেভ ‘স্বাধীনিায ঞ্চা ফছয  গ্রগতিয সুফর্ িয়যখা ’। বাযয়িয প্রধানভন্ত্রী নয়যন্দ্র শভাদী এআ তদয়নয
নুষ্ঠায়ন উতস্থি োকয়ফন ফয়র অা কযা মায়ে। াংস্কৃতিক নুষ্ঠায়ন োকয়ছ ‘তিা তদয়য়ছ স্বাধীন স্বয়দ , কন্যা
তদয়য়ছ অয়রা ’ তয়যানায়ভ তেম্যাটি ক তযয়ফনা এফং উভায়দয়য প্রখ্যাি াংস্কৃতিক ব্যতিত্ব তন্ডি জ
চক্রফিীয শনতৃয়ত্ব ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভানয়ক েো জাতনয় নতুনবায়ফ সৃতজি যাগ ‘স্বভতি (Moitree)’ উায 
তযয়ফনা।
দ তদয়নয অয়াজয়ন তফয়দত তল্পীয়দয তযয়ফনা াংস্কৃতিক নুষ্ঠায়ন ং
 তনয়ে বাযি , জাান,
সুআজাযল্যান্ড, আয়দায়নতা, দতির্ শকাতযা , শনার, চীন, কয়ম্বাতডা, ভারয়তা  অতানর্ভি শদমূ। এআ
অয়াজয়ন জাতিয তিায স্মৃতি  িাঁয ভতভাভ কয়ভিয প্রতি কৃিজ্ঞিা , েো অয বায়রাফাায ঘ িয প্রদায়নয ভধ্য
তদয় ‘মুতজফ তচযন্তন’ প্রতিায়দ্য সূতচি য়ফ ভান মুতিমৄয়েয রায়খা তয়দয অত্মদান , রায়খা ভায়য অত্মিযাগ এফং
জাতিয তিায ডায়ক ভযর্ন মৄয়ে ঝাঁতয় য়ড় শদয়য স্বাধীনিায সূম িয়ক তছতনয় অনা ভাী মুতিয়মাোয়দয
ফীযয়ত্বয জগাঁোয ি আতিা। এআ অয়াজয়নয াধাযর্ াপল্য কাভনা কযয়ছ ফাং
রায়দ াযা তফয়শ্বয
ভানুল।
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শরখক : প্রধান তভতডা কভিকিিা, জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভায়নয
জন্মিফাতল িকী উদমান জািী ফাস্তফান কতভটি
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