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িবিডিনuজ ॥ েদশ াপী ছিড়েয় থাকা মুি যুে র uপাদান সংর ণ কের বত র্মান o ভিব ত জে র কােছ তুেল েদয়ার ব া েনয়ার 
আহব্ান জািনেয়েছন রা পিত েমাঃ আবদুল হািমদ। িতিন বেলেছন, ‘েদশ াপী ছিড়েয় রেয়েছ মুি যুে র িত o iিতহাস। eগুেলা 
আমােদর মুি যুে র iিতহােসর গুরুতব্পূণ র্ uপাদান। তাi eসব uপাদান য  সহকাের সংর ণ করেত হেব eবং বত র্মান o ভিব ত 
জ  যােত তা জানেত পাের েস ব া িনেত হেব।’ েসামবার ব ভবেনর দরবার হেল ‘2৯82 : িতেরাধ সং াম িবজয়’ শীষ র্ক 

মুি যু  িবষয়ক eকিট গেবষণাধম  বiেয়র কাশনা uৎসেব রা পিত eসব কথা বেলন। বiিটর েলখক রা পিতর সামিরক সিচব 
েমজর েজনােরল েমাঃ সেরায়ার েহােসন। বiিটর iংেরজী সং রণ গত বছেরর 22 জানুয়ািরেত বাংলা eকােডিম েথেক কািশত হয়। 
েসিটরo কাশনা uৎসব ব ভবেন aনুি ত হয়। aনু ােন রা পিত বেলন, মুি যুে র তয্ দশ  o বীর মুি েযা ােদর সংখয্া 
েমi কেম আসেছ। হয়ত বা আগামী 21/31 বছর পর আর েকui ে েচ থাকেব না। িক  মুি যুে  তােদর aবদান, তােদর বীরতব্ 

o মুি যুে র েগৗরবগাথা িচর ন o িচর a ান হেয় থাকেব। আিম আশা করব আমােদর া  েলখক, গেবষক, সাংবািদক o 
বুি জীবীগণ মুি যু  o মুি সং াম িনেয় গেবষণা চালােবন। eেত জে র পর জ  মুি যুে র সিঠক iিতহাস জানেত পারেব, 
িনেজেদরেক মুি যুে র েচতনায় সমৃ  করেত পারেব। আর তাহেলi েদশ o জািত uপকৃত হেব। aনু ােন রা পিত বেলন, 
সব্াধীনতািবেরাধী eকিট চ  eখনo সুেযাগ েপেলi মুি যুে র iিতহাস িবকৃত করেত uেঠ পেড় লােগ। aতীেতo e চ িট 
আমােদর মুি সং াম o মহান মুি যুে র iিতহাসেক বার বার বদলাবার aপেচ া কেরেছ। সামিয়কভােব e েচ া সফল হেলo 
চূড়া ভােব তারা পরা  হয়। ‘আপনারা জােনন, iিতহাস তার িনজসব্ গিতেত চেল। েকu তা বদলােত পাের না, বরং যারা e 
aপেচ া কের তারাi iিতহােসর আ াকুেঁড় িনি  হয়। তাi বত র্মান o ভিব ত জ  যােত মুি যুে র সিঠক iিতহাস জানেত 
পাের তা িনি ত করা আমােদর সকেলর পিব  দািয়তব্ o কতর্ ।’ বাংলা eকােডিমর সভাপিত iেমিরটাস a াপক আিনসু ামান 
কাশনা aনু ােন সভাপিততব্ কেরন। দরবার হেল aনুি ত aনু ােন আরo ব  রােখন িবশব্িব ালয় ম ির কিমশেনর সােবক 

েচয়ার ান e েক আজাদ েচৗধুরী, a াপক ƣসয়দ মনজুরুল iসলাম o a াপক মুহ দ জাফর iকবাল। 
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