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 স্বাধীন ফাংরাদদদয স্বপ্নদষ্টা  স্থজত জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুজজবুয যভাদনয জন্মতফাজল ষকী উরদে শদ-

জফদদদ ফছযব্যাী ব্যাক কভ ষসূজচ গ্রণ কযা য়। জফশ্বব্যাী কদযানাবাইযা ভাভাজযয কযার গ্রাদ মুজজফফদল ষয এ কভ ষসূজচ 

অদনকটাই ীজভত কযদত য়। জাজতয জতাদক স্মযণ কদয জাতীয় ংদদ একটি জফদল অজধদফন য়ায কথা জছদরা 

ভাদচ ষই। কদযানাবাইযাদয কাযদণ শ অজধদফন জজছদয় অনুজিত দরা ৫ শথদক ১৫ নদবম্বয ২০২০। এদত জাজতয জতায ফণ ষাঢয 

যাজননজতক জীফন, কভ ষ, আদর্  দ ষন - এয য জফস্তাজযত আদরাচনা য়। গত শাভফায (৯ নদবম্বয) যাষ্ট্র্রজত শভাোঃ আফদুর 

াজভদদয বালদণয ভধ্য জদদয় আনুিাজনকবাদফ এ অজধদফন শুরু য়। যাষ্ট্র্রজতয বালদণয য জাতীয় ংদদ ফঙ্গফন্ধুয জীফন  

কদভ ষয য আদরাচনায ভাধ্যদভ তাঁয প্রজত শ্রদ্ধা জানাদত ংদ কাম ষজফজধয ১৪৭ অনুদেদ অনুমায়ী প্রস্তাফ উত্থান কদযন ংদ 

শনতা  প্রধানভন্ত্রী শখ াজনা। ংদদ কর দদরয ংদ দস্যদদয াঁচ কভ ষ জদফদয আদরাচনায় অংগ্রদণয ভধ্য জদদয় 

ফঙ্গফন্ধুদক শ্রদ্ধা জাজনদয় প্রধানভন্ত্রী উত্থাজত প্রস্তাফ গতকার (১৫ নদবম্বয) কণ্ঠদবাদট ফ ষম্মজতক্রদভ গৃীত য়। 
 

 যাষ্ট্র্রজত ৯ নদবম্বয  জাতীয় ংদ অজধদফদন তাঁয বালদণ ফদরন, ফঙ্গফন্ধু  ফাংরাদদ আরাদা কদয শদখায সুদমাগ 

শনই। ফাংরাদদদক জানদত দর ফাঙাজরয মুজিয ংগ্রাভ  মুজিযুদ্ধ ম্পদকষ জানদত দফ, ফঙ্গফন্ধুদক জানদত দফ। এই দুই 

ত্তাদক আরাদাবাদফ শদখায শচষ্টা মাযা কদযদছন, তাযা ব্যথ ষ দয়দছন। আজদকয ফাস্তফতা এয ফদচদয় ফড় প্রভাণ।  যাষ্ট্র্রজত 

আদযা ফদরন, ফঙ্গফন্ধু শখ মুজজবুয যভান শুধু একটি নাভ নয়, ফঙ্গফন্ধু একটি প্রজতিান, একটি ত্তা, একটি ইজতা। জীজফত 

ফঙ্গফন্ধুয ভদতাই অন্তযাদরয ফঙ্গফন্ধু জিারী। মতজদন ফাংরাদদ থাকদফ, ফাঙাজর থাকদফ, এদদদয জনগণ থাকদফ, ততজদনই 

ফঙ্গফন্ধু ফায অনুদপ্রযণায উৎ দয় থাকদফন। যাষ্ট্র্রজত ফদরন, জনীজড়ত-জনম ষাজতত ভানুদলয মুজিয আদরাকফজতষকা দয় জতজন 

জফশ্বদক কদযদছন আদরাকভয়। বজফষ্যৎ প্রজন্ম মাদত ফঙ্গফন্ধুয নীজত, আদ ষ  মুজিযুদদ্ধয শচতনায়  শফদড় উঠদত াদয,  শ 

রদেয ফাইদক উদযাগী য়ায আহ্বান জানান শভাোঃ আফদুর াজভদ। 
 

 মাযা শদদয াধাযণ ভানুলদক জফভ্রান্ত কদয তাদদয জফরুদদ্ধ ঐকয গড়ায আহ্বান জাজনদয় যাষ্ট্র্জত ফদরন, স্বাধীনতায 

সুপর প্রজতটি ঘদয ঘদয শ ৌঁদছ জদদত দফ। ফঙ্গফন্ধুয শানায ফাংরা গদড় শতারায অঙ্গীকায ফাস্তফায়দন ফদচদয় ফড় প্রদয়াজন 

ঐকয। জনগদণয ঐকয, জফদলকদয মুজিযুদদ্ধয দেয ঐকয। শম ঐকয একাত্তদয আভাদদয এক কদযজছর, শ ঐকযই গদড় তুরদত 

দফ াম্প্রদাজয়কতা, অগণতাজন্ত্রকতা, অজষ্ণুতা  জংায জফরুদদ্ধ।  
 

 যাষ্ট্র্জত ফদরন, গণতন্ত্রদক প্রাজতিাজনক রূ জদদত যাজননজতক দরগুদরাদক যভতজষ্ণুতা, াযস্পজযক শ্রদ্ধা শফাদধয 

ংস্কৃজত গশড় তুরদত দফ। মাযা ফাস্তফদক অস্বীকায কদয কজিতকাজনী  জযজস্থজত ফাজনদয় শদদয যরপ্রাণ ভানুলদক জফভ্রান্ত 

 জফদগাভী কদয, শদদয াজন্ত অগ্রগজতয ধাযাদক ব্যাত কযদত চায়, তাদদয জফরুদদ্ধ একাত্তদযয শচতনায় উদ্বুদ্ধ দয় প্রজতদযাধ 

গদড় তুরদত দফ। তাদরই প্রজতজিত শফ ফঙ্গফন্ধুয স্বদপ্নয শানায ফাংরা, াথ ষক দফ ফঙ্গফন্ধুয জন্মতফাজল ষকী উদমান। 
 

 জাজতয জতায প্রজত শ্রদ্ধা জানাদত প্রস্তাফ উত্থানকাদর প্রধানভন্ত্রী শখ াজনা ফদরন, ফঙ্গফন্ধু একটি স্বাধীন শদ, রার 

বুজ তাকা  ংজফধান উায জদদয়দছন, জফশ্ব বায় ফাঙাজরদক আত্মজযচয় জদদয় গজফ ষত জাজত রূদ ভাথা উচৌঁ কদয চরায 

শেত্র যচনা কদযদছন। স্বাধীনতায য একটি যুদ্ধ জফধ্বস্ত শদ গদড় শতারায জন্য ভাত্র াদড় জতন ফছয ভয় শদয়জছদরন জতজন। 

শই ভদয়য ভদধ্যই শদদয উন্নয়দনয াভজগ্রক জযকিনা গ্রণ  ফাস্তফায়দনয কাজ শুরু কদযন।  
 

 ংদ শনতা ফদরন, ’৭৫ এয ১৫ আগস্ট জাজতয জতা জনভ ষভবাদফ জনত না দর ফাংরাদদ ফহু আদগই উন্নত শদদ 

জযণত দতা। আয়াভী রীগ যকায েভতায় শথদক ফঙ্গফন্ধুয জন্মতফাজল ষকী উদমান কযদত াযাদক শ বাগ্য জদদফ ফণ ষনা 

কদযন প্রধানভন্ত্রী। এজন্য জতজন জনগদণয প্রজত কৃতজ্ঞতা জানান। ফঙ্গফন্ধুয তযা যফতী ফাংরাদদদয জচত্র তুদর ধদয প্রধানভন্ত্রী 

ফদরন,  এক ভয় ফঙ্গফন্ধুয নাভ এফং বালা আদদারন জফজবন্ন আদদারদন তাঁয অফদান ইজতা শথদক মুদছ শপরা য়। 

জতজন ফদরন, এভনজক ‘৭৫ এয ১৫ আগস্ট জাজতয জতায জনভ ষভ তযাকাদেয য ঐজতাজক ৭ই ভাদচ ষয বালণ জনজলদ্ধ শঘালণা 

কযা য়। এটা আভাদদয দুবষাগ্য। শ ঐজতাজক বালণ এখন জফশ্ব প্রাভাণ্য শজযদটজ। প্রধানভন্ত্রী ফদরন, ইজতা মুদছ শপরা 

জ নয়, ইজতা প্রজতদাধ শনয়। জতজন ফদরন, এখন শথদক আয শকউ ইজতা শথদক শই নাভ (জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু শখ 

মুজজবুয যভান) মুছশত াযদফ না, এটাই ফাস্তফতা। 
 

 প্রধানভন্ত্রী ফদরন, ফঙ্গফন্ধুয ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’, ‘কাযাগাদযয শযাজনাভচা’, ‘আভায শদখা নয়া চীন’ দড় জনগণ 

প্রকৃত ইজতা জানদত াযদফ। ‘াজকস্তাজন ইনদটজরদজন্স জযদাট ষ অন পাদায অভ্ য ন্যান’ শথদক প্রকৃত ইজতা জানা 

মাদফ। প্রধানভন্ত্রী জানান, ‘স্মৃজতকথা’ জদযানাদভ জাজতয জতায শরখা আদযকটি ফইদয়য প্রকাদয কাজ চরদছ। 
 

 প্রধানভন্ত্রী ফদরন, জাজতয জতা জফশ্বা কযদতন শদদয ভানুল তাঁদক অতযন্ত বারফাদ এফং তাযা তাঁদক ভাযদত াযদফ 

না। জকন্তু অতযন্ত দুোঃখজনক শম, ফাঙাজর জাজত জাজতয জতায শ জফশ্বা যো কযদত াদযজন।  
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শখ াজনা ফদরন, ফঙ্গফন্ধু (মৃতুযয আদগ) জফশ্বাঘাতকদদয শদদখ জগদয়জছদরন, জকন্তু শছদনয লড়মন্ত্রকাযীদদয জতজন 

শদদখ শমদত াদযনজন। জতজন ফদরন, জফযাট ংখ্যক নয়, গুটিকদয়ক ব্যজি এ ঘৃণ্য তযাকাে ঘটিদয়দছ।  
 

 প্রধানভন্ত্রী ফদরন, াজকস্তাজন শজর শথদক মুি দয় ১৯৭২ াদরয ১০ জানুয়াজয স্বাধীন শদদ জপদয প্রথভ বালদণ 

জাজতয জতা শদফাীদক ফদরজছদরন, লড়মন্ত্র চরদছ, লড়মন্ত্র শভাকাজফরায় ফাইদক ঐকযফদ্ধ থাকদত দফ। জকন্তু তাযা লড়মদন্ত্রয 

জফরুদদ্ধ ঐকযফদ্ধ থাকদত ব্যথ ষ য়।  
 

 প্রধানভন্ত্রী ফদরন, জাজতয জতা আজ আভাদদয ভাদঝ শনই। তাঁয আদ ষ, তাঁয প্রজতটি কথা, ফাকয আভাদদয জন্য অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ষ। কাযণ এগুদরা আভাদদয জন্য জেণীয় জফলয়। দুোঃখ, দুদ ষা দূয কদয শদদয ভানুদলয মুদখ াজ শপাটাদত জাজতয 

জতায আজন্ম স্বদপ্নয কথা উদল্লখ কদয প্রধানভন্ত্রী ফদরন, তাঁয স্বদপ্নয ক্ষুধা  দাজযদ্র্যমুি, উন্নত, মৃদ্ধ ফাংরাদদ গড়দত আভযা 

অঙ্গীকাযফদ্ধ। 
 

 ফাংরাদদ আয়াভী রীদগয াধাযণ ম্পাদক, ড়ক জযফণ  শতুভন্ত্রী ফায়দুর কাদদয ংদদ তাঁয ফিদব্য 

ফদরন, ফাংরায াজায ফছদযয ইজতাদ নফাফ জযাজউদদ রা, পজকয ভজনু া, জততুভীয অদনদকই স্বাধীনতায ডাক 

জদদয়জছদরন, জকন্তু পর নজন। শকফর জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুজজবুয যভানই পর দয়দছন এফং আভাদদয একটি স্বাধীন 

শদ উায জদদয় শগদছন 
 

 ংদদ ফঙ্গফন্ধুয য আদরাচনায জদ্বতীয় জদদন (১০ নদবম্বয) শজযি ংদ দস্য শতাপাদয়র আদভদ ফদরন, ১৯৬৬ 

াদর ঐজতাজক ৬ দপা শঘালণায য ফঙ্গফন্ধু ৩৫ জদদন ৩২টি জনবা কদযজছদরন। এ ভয় ৮ ফায তাঁদক শগ্রপতায কযা য়। 

শতাপাদয়র আদভদ ফদরন, এই পৃজথফীদত অদনক শনতা আদফন, জকন্তু ফঙ্গফন্ধুয ভদতা আয শকাদনা শনতা আদফন না। জতজন 

জছদরন জফদশ্বয ভম ষাদাপূণ ষ শনতা। জতজন মৃতুযফযণ কদযনজন, জতজন আদছন, থাকদফন। 
 

 য়াকষা ষ াটি ষয বাজত যাদদ খান শভনন এভজ ফদরন, ৬ দপা ফঙ্গফন্ধুদক একক শনতায় জযণত কদযজছর। জতজন 

শকফর একটি দদরয শনতা জছদরন না, জতজন জছদরন শদদয শনতা, ভানুদলয শনতা। জতজন শুধু আয়াভী রীদগয শনতা নন, জতজন 

জাজতয জনক। 
 

 মুজিযুদ্ধ জফলয়ক ভন্ত্রী আ ক ভ শভাজাদম্মর ক ফদরন, খুজনযা বুদঝজছর, ফঙ্গফন্ধুয যদিয জছদটদপাঁটা মজদ থাদক, 

তাদক শকন্দ্র কদয ফাংরাদদ ঘুদয দাঁড়াদফ। এ কাযদণ তাযা জশু যাদরদক ম ষন্ত েভা কদযজন, কাউদকই শযাই শদয়জন। 

শ বাগ্যক্রদভ শখ াজনা  শখ শযানা শেঁদচ মান। ফঙ্গফন্ধুয অম্পন্ন কাজ ম্পন্ন কযদছন প্রধানভন্ত্রী শখ াজনা।   
 

 তৃতীয় জদদনয (১১ নদবম্বয) আদরাচনায় অং জনদয় শডপুটি জস্পকায পজদর যাব্বী জভয়া ফঙ্গফন্ধুয ৭ই ভাদচ ষয 

ঐজতাজক বালণ স্কুর-কদরদজয াঠ্যক্রদভ অন্তর্ভ ষজিয দাজফ জানান।   

 ংদ দস্য আফদুর ভজতন খরু কজভন গঠদনয ভাধ্যদভ ফঙ্গফন্ধু তযাকাদেয ‘ভাস্টাযভাইন্ড’শদয জফচাদযয 

আতায় আনায দাজফ জানান। ফঙ্গফন্ধুয খুজনদদয নাদভয াদথ জিদগজডয়ায ফা কদন ষর এয ভদতা ম ষা ন্ক ব্যফায না কযায কথা 

ফদরন।  
 

 মুজজফফদল ষ জাতীয় ংদদয জফদল অজধদফদনয চতুথ ষজদদনয (১২ নদবম্বয) আদরাচনায় আয়াভী রীগ শনতা আজভয 

শাদন আমু এভজ ফদরন, ১৯৭১-এয ভান মুজিযুদদ্ধ যাজজত স্বাধীনতা জফদযাধী জিয লড়মদন্ত্র জনত ফঙ্গফন্ধু তাঁয শানায 

ফাংরায স্বপ্ন পূযণ কযদত াদযনজন, ফঙ্গফন্ধুয সুদমাগ্য কন্যা প্রধানভন্ত্রী শখ াজনা তাঁয স্বপ্ন ফাস্তফায়দন কাজ কদয মাদেন।  
 

 জাতীয় ভাজতাজন্ত্রক দদরয বাজত াানুর ক ইনু এভজ ফদরন, ফঙ্গফন্ধু একটি তাকা, একটি আদদারন, একটি 

জফপ্লফ, একটি ইজতা। ফঙ্গফন্ধু একজন যাজনীজতয কজফ এফং ইজতাদয একজন ভানায়ক। জতজন ফদরন, ফঙ্গফন্ধু জফদশ্বয 

ফদচদয় শভধাফী যাজনীজতজফদ এফং ‘স্টযাদটজজস্ট’। জতজন কর ফাঙাজরদক এক এক জন মুজজদফ জযণত কদযজছদরন।  
 

 ংদদ জফদযাধীদরীয় জচপ হুই ভজউয যভান যাঙা ফদরন, ফঙ্গফন্ধুয তযাকাে ইজতাদয বয়াফ ঘটনা। এ 

তযাকাদেয ভধ্য জদদয় পুদযা জাজত অজববাফকীন দয় দড়। মজদ খুজনদদয জফচায দয়দছ, জকন্তু তযাকাদেয শছদনয 

কুজরফযা এখদনা ধযাদছাঁয়ায ফাইদয। জতজন ফদরন, ভান মুজিযুদদ্ধ াজকস্তাজন ানাদায ফাজনীয শদায যাজাকায আরফদযদদয 

স্থান এ ংদদ দফ না, এ শদদয শকাথা দফ না।  
 

 জফএনজ দরীয় ংদ দস্য ারুনুয যীদ মুজজফফদল ষয জফদল অজধদফদন ফিৃতাকাদর ফঙ্গভাতা শফগভ 

পজজরাতুদন্নছায একটি শরখা াঠ কদযন শমখাদন ১৯৭১ াদরয ২৫ ভাচ ষ কারযাদত ফঙ্গফন্ধুদক শগ্রপতাদযয ফণ ষনা কযা দয়দছ। এ 

জফলদয় ারুনুয যীদ ফদরন, ২৫ ভাচ ষ ফঙ্গফন্ধুয জদ্ধান্ত ঠিক জছর। জতজন মজদ াজরদয় শমদতন ফা বাযদত আশ্রয় জনদতন, তাদর 

তাঁদক জফজছন্নতাফাদী শনতা ফরা দতা। জফএনজ শনতা ফদরন, ভানুদলয অজধকায আদাদয়য জন্য শখ মুজজবুয যভান শম দীঘ ষ 

ংগ্রাভ কদযদছন, তা অস্বীকায কযায উায় শনই। 

 



-৩- 

 

 ংদদ জফদযাধী দরীয় শনতা শফগভ যন এযাদ আদরাচনায শল জদদন (১৫ নদবম্বয) তাঁয ফিৃতায় ফদরন, মাযা 

ফঙ্গফন্ধুয নাভ ইজতা শথদক মুদছ শপরদত শচদয়জছর, তাযাই ইজতা শথদক জনজিন্ন দয় শগদছ। জতজন প্রধানভন্ত্রী শখ াজনায 

শনতৃদত্বয প্রংা কদয ফদরন, ‘আজভ প্রধানভন্ত্রীয ভদধ্য ফঙ্গফন্ধুয প্রজতেজফ শদখদত াই।’  
 

 জাতীয় ংদদয জস্পকায ড. জযীন াযজভন শচ ধুযী অজধদফদন বাজতত্বকাদর ফদরন, মুজিযুদ্ধ আয ফঙ্গফন্ধুয 

দ ষণ ধাযণ কদয তাঁয াদত যজচত ১৭২-এয ংজফধাদনয জবজত্তদতই ক্ষুধা  দাজযদ্র্যমুি মৃদ্ধ ফাংরাদদ গড়দত দফ।  
 

 ংদদ কণ্ঠদবাদট জাজতয জতাদক শ্রদ্ধাজ্ঞান প্রস্তাফ াদয ঠিক আদগ ৫ভ জদদন (১৫ নদবম্বয) আদরাচনায় অংগ্রণ 

কদয প্রধানভন্ত্রী শখ াজনা ফদরন, পুদযা জাজতদক ঐকযফদ্ধ কযায রদেয জাজতয জতা ফাংরাদদ কৃলখ শ্রজভক আয়াভী রীগ-

ফাকার গঠন কদযন। জকন্তু পুদযা ধাযণাটা র্ভরবাদফ ব্যাখ্যা কযা য়। ংদ শনতা ফদরন, াধাযণ ভানুদলয আথ ষ-াভাজজক 

অফস্থায দ্রুত উন্নয়দন জাজতয জতা জদ্বতীয় জফপ্লদফয কভ ষসূজচ শঘালণা জদদয়জছদরন। জতজন ংজফধান ংদাধন কদযন এফং ৫ 

ফছদযয কভ ষসূজচ াদত শনন। শখ াজনা ফদরন, ‘আভায জফশ্বা, জতজন মজদ শ কভ ষসূজচ ফাস্তফায়ন কযদত াযদতন, আজ 

ফাংরাদদ জফদশ্বয একটি উন্নত শদ জদদফ প্রজতজিত দতা।’ জকন্তু দুবষাগ্যজনকবাদফ তাঁদক তা কযদত শদয়া য়জন। 
 

 মতজদন ফাংরাদদ থাকদফ, ততজদন থাকদফ ফঙ্গফন্ধুয নাভ। জাজত যুদগয য যুগ, তাব্দীয য তাব্দী ধদয 

ফঙ্গফন্ধুদক স্মযণ কযদফ। জাজতয জতায জন্মতফাজল ষকী স্মযদণ জাতীয় ংদদয এ জফদল অজধদফন ফাংরাদদদয জাতীয় 

ংদদয ইজতাদ প্রথভ জফদল অজধদফন মা একাদ জাতীয় ংশদয দভ অজধদফন। এয আদগ জাতীয় ংদদয জফদল 

অজধদফন আয য়জন। তদফ, দু’টি জফদল বফঠদকয কথা জানা মায়। ১৯৭৪ াদরয ৩১ জানুয়াজয  ১৮ জুন অনুজিত ংদদয 

জফদল বফঠদক বালণ শদন মথাক্রদভ তৎকারীন যুদগাস্লাব যাষ্ট্র্জত ভা ষার শমাদপ শিাজ টিদটা এফং বাযদতয তৎকারীন 

যাষ্ট্র্জত জব জব জগজয।  

# 

১৬.১১.২০২০                                               জআইজড জপচায 
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