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জাতির জনকের জন্মশিবাতষ িেী পালকন বরাদ্দ 

তবকশষ প্রতিতনতি ॥ আগামী অর্ িবছকর দেশব্যাপী সাড়ম্বকর জাতির জনে বঙ্গবন্ধু দশখ মুতজবুর রহমাকনর 

জন্মশিবাতষ িেী উেযাপন েরা হকব। সেল স্তকরর জনগণকে সকঙ্গ তনকে দেশ-তবকেকশ উৎসকবর আতঙ্গকে এটিকে 

উেযাপন েরার ব্যাপে প্রস্তুততি ললকছ। এ জ্য  আগামী অর্ িবছকর প্রস্তাতবি বাকজক  পয িা্ত বরাদ্দ রাখা হকেকছ।  

প্রিানমন্ত্রী দশখ হাতসনা ২০১৮ সাকল ‘জাতির তপিার জন্মশিবাতষ িেী পালন উপলকে ২০২০ সাকলর মাল ি দর্কে 

২০২১ সাকলর মাল ি পয িন্ত ‘মুতজববষ ি’ পালন েরার দ াষণা দেন। ২০২১ সাকলর ২৬ মাল ি বাাংলাকেকশর স্বািীনিার 

সুবণ ি জেন্তী পালন েরা হকব। দেকশ-তবকেকশ জাতির তপিার জন্মশিবাতষ িেী সাড়ম্বকর পালকন ইকিামকে 

সরোরীভাকব এেটি শতিশালী জািীে েতমটি গঠন েরা হকেকছ। প্রিানমন্ত্রী ও আওোমী লীগ সভাকনত্রী দশখ 

হাতসনাকে সভাপতি এবাং প্রিানমন্ত্রীর োয িালকের সাকবে মুখ্যসতলব ড. োমাল আবদুল নাকসর দলৌধুরীকে সেস্য 

সতলব েকর এই েতমটি গঠন েরা হকেকছ। েমিাসীন েল আওোমী লীগও মুতজববষ ি তৃণমূল পয িাে পয িন্ত উৎসাহ-

উদ্দীপনাে পালকন ব্যাপে প্রস্তুততি তনকেকছ।  

শুধু রাজননতিেভাকব নে, প্রশাসতনেভাকবও অিযন্ত গুরুত্ব সহোকর এবার পালন েরা হকব জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু 

দশখ মুতজবুর রহমাকনর জন্মশিবাতষ িেী। প্রতিটি মন্ত্রণালে, তবভাগ ও দসক্টকর আলাো আলাো েম িসূলীর মােকম 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবাতষ িেী উেযাপন েরা হকব।  

সাংতিষ্ট সূত্র জানাে, জাতির জনে বঙ্গবন্ধু দশখ মুতজবুর রহমাকনর জন্মশিবাতষ িেী উপলকে তবস্তাতরি েম িসূলীর 

মকে িার ছাত্র এবাং রাজননতিে জীবন ছাড়াও রাষ্ট্র পতরলালনাোলীন স্মৃতিগুকলা সাংরেকণ গুরুত্ব দেো হকব। 

বঙ্গবন্ধুর রাজননতিে জীবকন সারাকেকশ ঘুকর দবতড়কেকছন। এ সমে তৃণমূকল তবতভন্ন দনিার সকঙ্গ ের্া বকলকছন, 

ছতব তুকলকছন, অকনকের বাতড়কি রাি োটিকেকছন। এসব তবষে তনকে স্মৃতিলারণ, ছতব সাংগ্রকহর জ্য  অকনে 

আকগই তনকে িশনা তেকেকছন প্রিানমন্ত্রী দশখ হাতসনা।  

অনুরূপভাকব রাষ্ট্র পতরলালনাোকল রাষ্ট্র নােে তহকসকব বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূণ ি েী েী পেকেপ তনকেতছকলন, মন্ত্রণালে 

তভতিে তবতভন্ন তসদ্ধান্ত গ্রহণ ও তবতভন্ন মন্ত্রণালে পতরেশ িনসহ তবতভন্ন োয িক্রমগুকলাকে সমন্বে েকর এযালবাম তিতর 

েরা হকব। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর সকঙ্গ োরও দোন স্মৃতি র্ােকল দসগুকলা তলতখি আোকর সমন্বে েকর প্রোশনা 

তিতর েরা হকব। 

আর েলীেভাকব দেন্দ্র দর্কে প্রান্ত পয িন্ত অর্ িাৎ দজলা-মহানগর দর্কে ইউতনেন পয িন্ত ব্যাপে উৎসাহ-উদ্দীপনাে 

বছর িকর বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবাতষ িেী পালন েরকব েমিাসীন েল আওোমী লীগ। ইকিামকে েকলর নীতিতনি িারে 

পয িাকের দনিাকের সকঙ্গ দু’েফা তবঠে েকর েীভাকব সাড়ম্বকর দেশব্যাপী মুতজববষ ি পালন েরা যাে দস তবষকে 

পরামশ ি তনকেকছন প্রিানমন্ত্রী দশখ হাতসনা। যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ আওোমী লীকগর সহকযাগী ও ভ্রাতৃপ্রিীম 

সাংগঠনগুকলাও পৃর্েভাকব বছরব্যাপী েম িসূলী পালন েরকব। এছাড়া প্রতিটি তবশ্বতবদ্যালে ও তশো প্রতিষ্ঠাকনও 

পৃর্ে েম িসূলী পাতলি হকব।  



দেশব্যাপী সাড়ম্বকর জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু দশখ মুতজবুর রহমাকনর জন্মশিবাতষ িেী উেযাপন েরার জ্য ই এবাকরর 

প্রস্তাতবি বাকজক  পয িান্ত বরাদ্দ রাখার দ াষণা দেন অর্ িমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা োমাল। বৃহস্পতিবার জািীে সাংসকে 

২০১৯-২০ অর্ িবছকরর বাকজ  প্রস্তাব উত্থাপনোকল তিতন এ দ াষণা দেন। 

 


