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   বাণী 

জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৯৯িম জন্মবাতষ চকী ও জািীয় তেশু তিবস ২০১৯ উিলনে আতম এই মহাে 

শেিার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাোই। তিবসটি উিলনে আতম বাাংলানিেসহ তবনের সকল তেশু-তকনোরনক জাোই আন্ততরক শুনভচ্ছা ও 

অতভেন্দে। 

স্বাধীে-সাব চনভৌম বাাংলানিনের মহাে স্থিতি জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে ১৯২০ সানলর ১৭ মাৈ চ শগািালগনের 

টুতঙ্গিাড়ায় জন্মগ্রহণ কনরে। েণজন্মা এই মহাুরুষ চেেব শেনকই তিনলে অিযন্ত মােবিরিী তকন্তু অতধকার আিানয় আিসহীে। 

ৈতিনের িেনক এই িুণ িাত্রনেিা শহানসে েহীি শসাহরাওয়ািী ও শেনর বাাংলা এ শক ফজলুল হনকর সাংস্পনে চ এনস সতিয় 

রাজেীতিনি সম্পৃক্ত হে। ’৫২ এর ভাষা আনন্দালে, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট তেব চাৈে, ’৫৮ এর সামতরক োসে তবনরাধী আনন্দালে, ’৬৬ এর ৬-

িফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যযত্থাে, ’৭০ এর তেব চাৈেসহ বাঙাতলর মুতক্ত ও অতধকার আিানয় িতরৈাতলি প্রতিটি গণিাতিক ও স্বাতধকার 

আনন্দালনে তিতে শেতৃত্ব শিে। এজন্য িাঁনক বহুবার কারাবরণ করনি হনয়নি। সহয করনি হনয়নি অমানুতষক তের্ চািে। বাঙাতলর 

অতধকানরর প্রনে তিতে কখনো                 আিস কনরেতে। 

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সানলর ৭ মাৈ চ শরসনকাস চ ময়িানে লানখা জেিার উনেনে বজ্রকনে শর্ ঐতিহাতসক ভাষণ শিে িা তিল মূলি 

বাঙাতল জাতির মুতক্তর সেি। বাঙাতলর আনবগ ও আকাঙ্ক্ষানক ধারণ কনর তিতে বজ্রকনে শ াষণা কনরে ,   “এবানরর সাংগ্রাম আমানির 

মুতক্তর সাংগ্রাম, এবানরর সাংগ্রাম স্বাধীেিার সাংগ্রাম’’, র্া তিল মূলি স্বাধীেিার ডাক। ঐতিহাতসক ভাষনণর শসই ধারাবাতহকিায় ২৬ 

মাৈ চ ১৯৭১ জাতির তিিা শ াষণা কনরে বাঙাতল জাতির বহুকাতঙ্ক্ষি স্বাধীেিা। বঙ্গবন্ধুর শেতৃনত্ব িী চ ে’মাস সেস্ত্র মুতক্তযুনদ্ধর মাধ্যনম 

আমরা অজচে কতর স্বাধীে-সাব চনভৌম বাাংলানিে। একটি ভাষণ কীভানব শগাটা জাতিনক জাতগনয় শিানল,  স্বাধীেিার জন্য মুতক্তযুনদ্ধ 

ঝাঁতিনয় িড়নি উৎসাতহি কনর, বঙ্গবন্ধুর ০৭ মানৈ চর ভাষণ িার অেন্য উিাহরণ। ইউনেনকা ২০১৭ সানলর ৩০ অনটাবর বঙ্গবন্ধুর ০৭ 

মানৈ চর ভাষণনক World’s Documentary Heritage-এ              Memory of the World 

International Register-এ            । িাঁর অসামান্য অবিানের জন্য বাাংলানিে ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অতভন্ন 

সত্তায় িতরণি হনয়নি। বঙ্গবন্ধু আজীবে সাম্য, চমত্রী, গণিিসহ তবেোতন্ত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবিাে শরনখনিে।            তবনে 

তের্ চাতিি, তেিীতড়ি ও শোতষি মানুনষর স্বাধীেিার প্রিীক, মুতক্তর দূি। ১৯৭৩ সানলর ৯ শসনেম্বর আলতজয়ানস চ শজাট তেরনিে 

সনেলনে ভাষনণ তিতে বনলে, “তবে আজ দু’ভানগ তবভক্ত-শোষক আর শোতষি: আতম শোতষনির িনে”। 

রাজেীতিনি বঙ্গবন্ধু তিনলে েীতি ও আিনে চর প্রিীক। শিে ও জেগনণর কল্যাণ ও অতধকার আিানয় জীবেভর সাংগ্রাম কনর 

শগনিে। বঙ্গবন্ধু তেশুনির খুবই ভানলাবাসনিে। তিতে জােনিে সুখী-সমৃদ্ধ শসাোর বাাংলা গড়নি হনল েতুে প্রজন্মনক শসাোর মানুষ 

তহনসনব গনড় তুলনি হনব। চেেব শেনকই িানির মনধ্য ৈাতরতত্রক ণাণাবতলর উনন্মষ  টানি হনব। জ্ঞাে-গতরমা, তেো-িীো, সিিা, 

শিেনপ্রম ও তেষ্ঠানবাধ জাগ্রি করার মাধ্যনম িানির প্রকৃি মানুষ তহনসনব গনড় তুলনি হনব। বঙ্গবন্ধুর জন্মতিেনক জািীয় তেশু তিবস 

তহনসনব িালনের উনযাগনক আতম সাধুবাি জাোই। আতম আো কতর এ তিবসটি উির্ািনের মাধ্যনম েতুে প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবে, কম চ ও 

আিে চ সম্পনকচ জােনি িারনব এবাং শিেনপ্রনমর শৈিোয় উদ্বুদ্ধ হনয় আগামীনি জাতিগঠনে অবিাে রাখনি সেম হনব।  

বঙ্গবন্ধু আমানির তৈরন্তে শপ্ররণার উৎস। িাঁর েীতি ও আিে চ প্রজন্ম শেনক প্রজন্মান্তনর িতড়নয় িড়ুক, গনড় উঠুক সাহসী, িযাগী 

ও আিে চবািী শেতৃত্ব-এ প্রিযাো কতর। আতম জাতির তিিার ৯৯িম জন্মবাতষ চকীনি িাঁর তবনিহী আত্মার মাগতফরাি কামো কতর।  

শখািা হানফজ, বাাংলানিে তৈরজীবী শহাক। 

                                                           


