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তারিখ: ০ ২/০ ৯/২০১৯ বিষ্টাব্দ 

 

বাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদি জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুি িহমাদেি জন্মশতবারষ িকী িালে উিলদযে 

রশযার্থীদেি রেদয় বঙ্গবন্ধু, মুরিযুদ্ধ ও বাাংলাদেশ রবষয়ক একক বিতৃা িাদেি উদবাধেী অনুষ্ঠাে আদয়াজে 

    

বাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদি জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুি িহমাদেি জন্মশতবারষ িকী িালে উিলদযে রশযার্থীদেি রেদয় বঙ্গবন্ধু, 

মুরিযুদ্ধ ও বাাংলাদেশ রবষয়ক বিৃতা িাদেি উদবাধেী অনুষ্ঠাে আদয়াজে কদিদে। বেিব্যািী বিৃতা অনুষ্ঠাদেি অাংশ রহদেদব আ জ 

জাদুঘদিি করব সুরিয়া কামাল রমলোয়তদে আদয়াজে কিা হদয়দে বঙ্গবন্ধু, মুরিযুদ্ধ ও বাাংলাদেশ রবষয়ক একক বিৃতা িাে। এই 

বিৃতা অনুষ্ঠাদে মরতরিল আইরিয়ায় স্কুল এন্ড কদলদজি একােশ ও বােশ শেণীি বি ক্ষার্থ ীগে অ ংি গ্রহণ কর ের েন। আমরিত রশযার্থীদেি 

মাদি বঙ্গবন্ধু, মুরিযুদ্ধ ও বাাংলাদেশ রবষদয় একক বিৃতা কদিে স্বাধীেতা িেকপ্রাপ্ত বীিমুরিদ াদ্ধা শল: কদে িল (অব:) কাজী োজ্জাে 

আলী জরহি (বীি প্রতীক)। বিৃতা অনুষ্ঠাদেি স ভাপবিত্ব কের ব ন বাংলার দ ি জ ািীয় জাদুঘরে ে মহাপবেচ ালক জ ন াব ম মা. ব েয় াজ 

আহ ম্মদ ।  
 

স্বাগত ভাষদণ বাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদিি েরিব শমা. আবদুল মরজে বদলে, জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুি িহমাদেি 

জন্মশতবারষ িকী িালে উিলদযে আজদক আমিা আদয়াজে কদিরে বঙ্গবন্ধু, মুরিযুদ্ধ ও বাাংলাদেশ রবষদয় বক্তৃিা অ নু ষ্ঠান। অ নু স্থার ন এ কক 

বিৃতা রেদবে শলিদেন্যান্ট কদে িল (অব.) কাজী োজ্জাে আলী জরহি। রতরে রেদলে বাাংলাদেদশি স্বাধীেতা যুদদ্ধি একজে বীি 

মুরিদ াদ্ধা। রতরে ১৯৭১ োদল মুরিযুদদ্ধি েময় ৪োং শেক্টদিি (রেদলে অঞ্ছল) একজে শগরিলা যুদদ্ধি অরধোয়ক রহদেদব এবাং িিবতীদত 

রবতীয় গুলন্দাজ বারহেীি রহদেদব যুদদ্ধ অাংশগ্রহণ কদিে। আজদকি এ ই শেরমোদিি মাধ্যদম আমিা জারতি রিতাি জীবে-কম ি, মুবক্ত যুদ্ধ  ও 

বাংলার দ ি ন ার মে  স্বাধীন  োব িদভৌমত্ব শেশ গেদে জা বিে  বপ িাে  অ ব দ ান েম্পদকি অদেক জাো অজাো কর্থা জােদত িািব। 
 

প্রধাে বিা বীিমুরিদ াদ্ধা শল: কদে িল (অব:) কাজী োজ্জাে আলী জরহি (বীি প্রতীক) বদলে, আমার দ ে জা িীয়  ই বিহারস ে মে ষ্ঠিম 

অধ্যায় হদলা একাত্তর েে মু বক্তযুদ্ধ। স্বাধীনি াে মহা ন স্থপব ি জ াবি ে  বপিা  বঙ্গ বন্ধু  মিখ  মু বজবুে েহমান রেদলে ইরতহাদেি মহাোয়ক। 

বঙ্গবন্ধুি ৭ মাদি িি ঐবিহ াবস ক ভ া ষ র ণে ম ধ্য বদ র য়  ব াঙ ল ী জা বি মু ব ক্ত যুর দ্ধ ে জন্য  জা গ্রি হ য় ।  বিবন  ি ৎকাল ীন পূব ব পা বকস্তার নে  ( বি বম ার ন 

বাংলার দ ি) ব াঙ াবলরদ ের ক স্বাধীন িা স ংগ্রার ম ে জন্য প্রস্তুি হও য াে আহ্বান জ ানান।এ েই  পবেক্র ম ায়  ২৫ মাচ ব ম ধ্যোর ি পাবকস্ত াবন স স ন্য ো  

বাঙ াবল হিয াযজ্ঞ শু রুে  মা ধ্যর ম  মু বক্তযুদ্ধ শু রু হয়  এবং ১৬ বিরস ম্বে স্বাধীন িা ল ার ভে মধ্য  বদ র য়  এই  যুরদ্ধে পবেস ম াবি ঘরে। পৃ বর্থবী ে 

মানবচর ে  জ ন্ম  মন য  বাংলার দ ি  ন া র মে নতু ন একটি  স্বাধীে স া ব বর ভ ৌম শেশ। বঙ্গ বন্ধু  মিখ  মু বজবুে  ে হমান বাাংলাদেশদক রবদেি েিবাদি 

একটি ম িাো েম্পন্ন িাষ্ট্র রহদেদব প্ররতরষ্ঠত কদিে। রকন্তু তাঁি ির্থ িলা আি শবরশরেে েীঘ ি হয়রে। ১৯৭৫ োদলি ১৫ আগস্ট ধােমরন্ডি রেজ 

বােভবদে োিকীয় পিশারিক হতো দেি মাধ্যদম জারতি রিতাদক েিরিবাদি হতো কদি। এজন্যই বষ িিরিি কাদলা পৃষ্টাি োম আগস্ট 

মাে। আগস্ট এদলই বাঙারল শশাদক মুহেমাে হয়, আতাংকও রঘদি ধদি আমাদেি। আগামী ২০২০ োদল পূণ ি হদব জারতি জেক বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুরজবুি িহমাদেি জন্মশত বারষ িকী। এ উিলদযে গণপ্রজািন্ত্র ী বাংলার দ ি  স েকার ে ে ম াননীয় প্রধােমিী শশখ হারেো ২০২০-২১ 

োলদক ‘মুরজব বষ ি’  রহদেদব শঘাষণা কদিদেে এবাং ২০২০ োদলি ১৭ মাি ি বঙ্গবন্ধুি জন্ম তারিখ শর্থদক ২০২১ োদলি ২৬ মাি ি ি িন্ত 

মুরজব বষ ি িারলত হদব। 
 

স ভাপবিত্ব বক্তর ে জ না ব মম া. ব েয় া জ আহ ম্মদ বদলে, বাাংলাদেশ ও বাঙারলি েবদিদয় হেয়রবোিক ও শশাদকি রেে ১৫ আগস্ট। ৭৫এি 

রেম িম হতোকাণ্ড বঙ্গবন্ধুদক, বঙ্গবন্ধুি আেশ ি ও েশ িেদক মুদে রেদত িাদিরে। বাাংলাি মানুষ তাদক আদগও শ মে ভাদলাদবদেদে আজও 

তাদক হৃেয় রেদয় ভাদলাবাদে। জারতি রিতা শশখ মুরজবুি িহমাে বাঙারলি কাদে রিিস্মিণীয় এক োম। বাঙারলি শপ্রিণাি োম। র রে ো 

শর্থদকও বাাংলাি মানুদষি হূেদয় শেঁদি আদেে মৃত্যেিয়ী বঙ্গবন্ধু হদয়। 

 

উরিরখত োংবাে রবেরপ্তটি আিোি বহুল প্রিারিত োংবাে মাধ্যদম প্রকাশ/প্রিাি কিাি জন্য আিোদক রবদশষভাদব অনুদিাধ জাোদো 

হদলা। 

 

 

        ি. বিহ াব শাহবেয় াি 

কীিাি, জেবি ক্ষা  ববভাগ 

বাাংলােদশ জাতীয় জাদুঘি 

 

বাতিা েম্পােক/ বাতিা িবেচ ালক 
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ঢাকা  


