
সংবাদ ববজ্ঞবি 

তারযখ: ১৫/০৮/২০১৯ বিষ্টাব্দ 
 

বাংলাদদশ জাতীয় জাদুঘদে জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভান-এয ৪৪তভ াাদত 

ফারল িকী  জাতীয় শাক রদফ ারন উরক্ষ্যে সসবমনাে আদয়াজন। 
 

স্বাধীনতায ভান স্থরত জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভান-এয ৪৪তভ াাদত ফারল িকী  জাতীয় শাক রদফ ২০১৯ ারন উরক্ষ্যে 

ফাাংরাক্ষ্দ জাতীয় জাদুঘয করফ সুরপয়া কাভার রভরনায়তক্ষ্ন ‘বয়াফ আগস্ট’ রক্ষ্যানাক্ষ্ভ এক শরভনাক্ষ্যয আক্ষ্য়াজন কযা য়। শরভনাক্ষ্য মূর প্রফন্ধ 

উস্থান কশযন াাংফারদক জনাফ প্রণফ াা। প্রধান অরতরথ রক্ষ্ক্ষ্ফ উরস্থত বিদলন াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারক্ষ্য়য রচফ ড. শভা. আবু শনা শভাস্তপা 

কাভার, এনরডর। ম্মারনত আক্ষ্রাচক রক্ষ্ক্ষ্ফ উরস্থত রছক্ষ্রন রফরষ্ট াাংফারদক জনাফ ভনজুরুর আান বুরবুর এফাং রফরষ্ট রযারফদ  ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারক্ষ্য়য াক্ষ্ফক উাচাম ি অধ্যাক আ.আ.ভ.. আক্ষ্যরপন ররিক। বারতত্ব কশযন ফাাংরাক্ষ্দ জাতীয় জাদুঘক্ষ্যয ভারযচারক জনাফ 

শভা. রযয়াজ আম্মদ। 
 

স্বাগত বালক্ষ্ণ ফাাংরাক্ষ্দ জাতীয় জাদুঘক্ষ্যয রচফ শভা. আফদুর ভরজদ ফক্ষ্রন, জারতয রতায স্বপ্ন, তযাই শচতনায পর আজক্ষ্কয শানায ফাাংরাক্ষ্দ। 

াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারক্ষ্য়য যাভক্ষ্ ি আজক্ষ্ক আভযা আক্ষ্য়াজন কক্ষ্যরছ বয়াফ  আগস্ট রক্ষ্যানাক্ষ্ভ শরভনায। আজক্ষ্কয শরভনাক্ষ্যয ভাধ্যক্ষ্ভ আভযা 

জারতয রতায জীফন  কভ ি ম্পক্ষ্কি অক্ষ্নক জানা অজানা কথা জানক্ষ্ত াযফ।  
 

 

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপদন জনাফ প্রণফ াা বদলন, ফল িরিয কাক্ষ্রা পৃষ্টায নাভ আগস্ট ভা। আগস্ট এক্ষ্রই ফাঙারর শাক্ষ্ক মুেভান য়, আতাংক রঘক্ষ্য 

ধক্ষ্য আভাক্ষ্দয। আগস্ট ভাক্ষ্নই কক্ষ্য়কটি বয়াফ ঘটনায ফারল িকী ারন। এই ভাক্ষ্ই রতন-রতনটি ঘটনা নারিক্ষ্য় রদক্ষ্য়রছর পুক্ষ্যা শদক্ষ্ক। ১৫, ১৭ আয 

২১ আগস্ট। ১৯৭৫ াক্ষ্রয ১৫  আগস্ট আভযা ারযক্ষ্য়রছ জারতয রতা  ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভানক্ষ্ক। শাকাফ এই কাক্ষ্রা রদফক্ষ্ শবাযযাক্ষ্ত 

শনাফারনীয রকছুাংখ্যক রফথগাভী দস্য ধানভরিয ফাবফক্ষ্ন নাযকীয় পারচক তোমক্ষ্েয ভাধ্যক্ষ্ভ জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয 

যভানক্ষ্ক রযফাক্ষ্য তো কযা য়। এ ভয় ফঙ্গফন্ধুয দুই শভক্ষ্য় শখ ারনা  শখ শযানা রফক্ষ্দক্ষ্ থাকায় প্রাক্ষ্ণ যযা ান। শদী -রফক্ষ্দী 

চক্রাক্ষ্েয অাং রছর এই তোকাি। তাই তাৎযরণক শকাক্ষ্না প্ররতক্ষ্যাধ আক্ষ্রন শকাথা শথক্ষ্ক। এযয ২০০৪ াক্ষ্রয ২১শ আগস্ট শেক্ষ্নড াভরায় 

শেঁক্ষ্ উক্ষ্েরছর াযাক্ষ্দ, ফঙ্গফন্ধু এরবরনউ শবক্ষ্রছর যাজননরতক শনতাকভীক্ষ্দয যক্ষ্ে। আয ২০০৫ াক্ষ্রয ১৭ই আগস্ট একই াক্ষ্থ ৬৩ শজরায় 

ররযজ শফাভা াভরা চাররক্ষ্য়রছর জরঙ্গ াংগেন শজএভরফ। আয এই রতনটি ঘটনায কাযক্ষ্ণই আভাক্ষ্দয কাক্ষ্ছ এখন আগস্ট ভা ভাক্ষ্নই এক বয়াফ 

আগস্ট। এজন্য এই বয়াফ  আগক্ষ্স্টই জারতক্ষ্ক থ রনক্ষ্ত ক্ষ্ফ ফাাংরাক্ষ্দ নাভক যাক্ষ্েয প্ররতষ্ঠাতা ফঙ্গফন্ধুয শনতৃক্ষ্ত্ব শম শচতনায় মুরেমৄদ্ধ ক্ষ্য়রছর 

শই শচতনায শদক্ষ্য জন্য কাজ কযায।  
 

সম্মাবনত আদলাচদেে বক্তদে জনাফ ভনজুরুর আান বুরবুর বদলন, ফঙ্গফন্ধুক্ষ্ক তো শুধু একজন যােরতক্ষ্ক তো কযা না, ফাঙারী জারতত্ত্বাক্ষ্ক 

তো কযা। এই ফফ িযতভ তোকাক্ষ্েয ভাধ্যক্ষ্ভ জারতক্ষ্ক কররিত কক্ষ্যক্ষ্ছ। ১৫ আগস্ট জারতয রতাক্ষ্ক তো, ২১শ আগস্ট শেক্ষ্নড াভরা এফাং ১৭ই 

আগস্ট ররযজ শফাভা াভরা এগুক্ষ্রা শুধু একটা তোকাে নয়, এগুক্ষ্রা ক্ষ্ে স্বাধীনতা রফক্ষ্যাধী চক্ষ্ক্রয লিমন্ত্র। একটা শদক্ষ্ক ঙ্গু কক্ষ্য শদয়ায জন্য 

এই লিমন্ত্র। এইফ াভরামক্ষ্েয াক্ষ্থ শদর রফক্ষ্দর অক্ষ্নক্ষ্ক চক্র জরিত রছর। বয়াফ  আগক্ষ্স্টয এই চক্রাক্ষ্েয শছক্ষ্ন মাযা জরিত তাযা শুধু এই 

স্বাধীন ফাাংরাক্ষ্দক্ষ্য ত্রু নয়, এযা ফাঙারী জারতয ত্রু। তাই এইফ চক্রােকাযীক্ষ্দয মুক্ষ্খা উক্ষ্ম্মাচন কযক্ষ্ত ক্ষ্ফ।    
 

অধ্যাক আ.আ.ভ.. আক্ষ্যরপন ররিক বদলন, ১৫ আগস্ট জারতয রতাক্ষ্ক তোয ভাধ্যক্ষ্ভ ফঙ্গফন্ধুয াংরফধানক্ষ্ক কররিত কক্ষ্যক্ষ্ছ। ঘাতক চক্র 

ফঙ্গফন্ধুক্ষ্ক তো কযক্ষ্র তায স্বপ্ন  আদক্ষ্ িয মৃত্যে ঘটাক্ষ্ত াক্ষ্যরন। ফঙ্গুফন্ধু শকান াধাযণ ভানুল রছক্ষ্রন না। রকন্তু ফঙ্গুফন্ধুয কন্যা যকায প্রধান 

ক্ষ্য় শকান যকভ যভতায প্রক্ষ্য়াগ ছািাই ১৫ই আগক্ষ্স্টয খুরনক্ষ্দয রফচায াধাযণ ভানুক্ষ্লয ভতই কক্ষ্যক্ষ্ছন। ইক্ষ্তাভক্ষ্ধ্য তোকাযীক্ষ্দয কক্ষ্য়কজক্ষ্নয 

পাঁর কাম িকয কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ এফাং আক্ষ্যা অক্ষ্নক্ষ্কয রফচায প্ররক্রয়া চরভান যক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  

 

প্রধান অরতরথয ফেক্ষ্ে ফেক্ষ্ে ড. শভা. আবু শনা শভাস্তপা কাভার, এনরডর ফক্ষ্রন, প্ররতফছয ১৫ই আগস্ট আক্ষ্ ফাঙাররয হৃদক্ষ্য় শাক আয কক্ষ্ষ্টয 

দীঘ িশ্বা ক্ষ্য়। পুক্ষ্যা জারত গবীয শাক  শ্রদ্ধায় শশ্রষ্ঠ োন জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভানক্ষ্ক  স্মযণ কক্ষ্য। জারতয রতাক্ষ্ক াযাক্ষ্নায 

শাকক্ষ্ক রেক্ষ্ত রযণত কক্ষ্য একটি অাম্প্রদারয়ক, ক্ষুধা  দারযদ্র্েমুে মৃদ্ধ ফাাংরাক্ষ্দ গিায রক্ষ্যে আভাক্ষ্দয ঐকেফদ্ধ ক্ষ্য় কাজ কযক্ষ্ত ক্ষ্ফ।  
 

সভাপবতত্ব েদেন বাংলাদদশ জাতীয় জাদুঘদেে মহাপবেচালে জনাব সমা. বেয়াজ আহম্মদ ফক্ষ্রন, ফাাংরাক্ষ্দ  ফাঙাররয ফক্ষ্চক্ষ্য় দয়রফদাযক  

শাক্ষ্কয রদন ১৫ আগস্ট। ১৯৭৫এয ১৫ই আগক্ষ্স্টয তোকাে ফঙ্গফন্ধুক্ষ্ক মুক্ষ্ছ রদক্ষ্ত াক্ষ্যরন। ফাাংরায ভানুল তাক্ষ্ক আক্ষ্গ শমভন  বাক্ষ্রাক্ষ্ফক্ষ্ক্ষ্ছ আজ 

তাক্ষ্ক হৃদয় রদক্ষ্য় বাক্ষ্রাফাক্ষ্। জারতয রতা শখ মুরজবুয যভান  ফাঙাররয কাক্ষ্ছ রচযস্মযণীয় এক নাভ। ফাঙাররয শপ্রযণায নাভ। রমরন না শথক্ষ্ক  

ফাাংরায ভানুক্ষ্লয হূদক্ষ্য় শেঁক্ষ্চ আক্ষ্ছন মৃত্যেিয়ী ফঙ্গফন্ধু ক্ষ্য়। 

  

উরিরখত াংফাদ রফেরিটি আনায ফহুর প্রচারযত াংফাদ ভাধ্যক্ষ্ভ প্রকা/প্রচায কযায জন্য আনাক্ষ্ক রফক্ষ্লবাক্ষ্ফ অনুক্ষ্যাধ জানাক্ষ্না ক্ষ্রা। 

 
              ড. বশহাফ াবেয়ায 

কীায, জনবশক্ষা ববভাগ 

ফাাংরাদক্ষ্ জাতীয় জাদুঘয 
 

ফাতিা ম্পাদক/ ফাতিা বেচারক 

--------------------- 

ঢাকা  


