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সং িৃত সংবাদ

মেনায়ার হােসন ॥ দূর থেকই চােখ পেড় কােলা রেঙর বাইসাইেকলিট। দশনালেয়র এক কােন াে ডর ওপর
একাকী দাঁিড়েয় আেছ ই চাকার বাহনিট। কােছ যেতই জান যায়,  ইিতহােসর সে  স ৃ  এই সাইেকেলর
স ক। একসময় এিটেত চেড়ই বাংলার পেথ- া ের ঘেুর বিরেয়েছন শখ মিুজব। ১৯৫৪ সােল  যু ে টর
িনবাচনী চােরর সময় সাইেকলিট  ব বহার  কেরিছেলন  জািতর জনক। জাতীয়  জা ঘেরর নিলনীকা  ভ শালী
গ ালািরেত ব ব রু বশ িকছু িৃত িনদশেনর সে  ঠাঁই কের িনেয়েছ সাইেকলিট। সাইেকল ছাড়াও দশনীেত
দখা মেল মুিজেবর ব ব ত কপার ধাতুেত গড়া কলমিট। শােকেস সািজেয় রাখা আেছ সািটন কাপেড়র ওপর িস

বডােরর লখা একিট মানপ । কলকাতার মৗলানা  আজাদ কেলেজর ছা রা ব ব েুক দান কেরিছেলন এই
অিভন নপ িট।  কােচর  একিট  বাে  ঔ ল  ছড়াে  ব ব েুক  দয়া  ইসলামপুেরর কাঁসািশ ীর  উপহােরর
চকচেক কাঁসার থালািট। এভােবই গ ালািরর একাংেশ ব বহাযসাম ীর মাধ েম অ ভতূ হয় মুিজেবর শ। তার
ব ব ত সাম ীর সে  তােক দয়া িবিভ  মানপ , মিু যু  এবং মিু যু  পরবতী সমেয় তােক িনেয় দশ-িবেদেশর
পি কার সংবােদর সিচ  িতেবদন, রাজৈনিতক থেক পািরবািরক জীবেনর িত িবময় আেলাকিচ , মিুজবেক
িনেয় িচি ত িচ কম এবং তাঁেক িনেয় রিচত স াের সাজােনা হেয়েছ দশনীিট। জাতীয় শাক িদবস উপলে
শিনবার থেক মিুজবময় এই িবেশষ দশনীর আেয়াজন কেরেছ জা ঘর কতৃপ ।

িব তৃ  পিরসেরর  গ ালািরর  চারপােশর  ছিড়েয়  দয়া  হেয়েছ  মুিজেবর  িৃত  িনদশন,  পপার  কািটংসহ  তােক
িতিনিধ  করা নানা অ ষ । সাদা কাগেজর ওপর শাপলার জলছােপর মােঝ একিট অিভন নপে  সদ  াধীন

দেশর ধােনর িত িশ াথীেদর আেবেগর কাশিট অ ভাব করা যায়। ১৩৭৮ ব াে  ময়মনিসংহ মিুম নিনসা
মিহলা কেলেজর িশ াথীরা ব ব রু হােত তেুল িদেয়িছেলন বরণপ িট। সখােন কলেমর কািলেত গাটা গাটা
হরেফ  লখা  রেয়েছÑ  িক  িদেয়  তামায়  করেবা  বরণ/ মারা  য  ির  সবহারা/যাবার  আেগ বাংলােক  কেরেছ

শান/ওই পাক দ রা ...। চারপােশর দয়ােল ঝুেল থাকা আেলাকিচ েলায় পাওয়া যায় তা ণ  থেক পিরণত
বয়েসর মিুজবেক। রাজনীিতর ময়দান থেক অ র মহেল। একিট ছিবেত িনজ লাইে িরেত গভীর মেনােযােগ বই
পড়েত  দখা  যায়  ব ব েুক।  আেরক  ছিবেত  তাজউ ীন  আহমেদর  সে  চলেছ  পূণ  কান  িবষেয়র
আলাপচািরতা। ১৯৫৩ সােল যু ে টর িনবাচেনর া ােল াথী মেনানয়েনর বঠেক তা েণ  ভরপুর মুিজেবর
দখা মেল। দশনীর এক কনাের শােকসবি  ১৯৭১ সােলর ৯ িডেস র কািশত দশ বাংলা পি কার একিট

সংখ া। ছিবসহ ধান সংবাদিটর িশেরানােম লখা ‘ওরা মুিজবেক হত া করেত চায়’। সই সংবােদর ইনসােট লখা
‘িক  কাপু েষর কিলজায় স সাহস নই’। অিধকাংশ  সাদা-কােলা ছিবর মােঝ একিট রিঙন ছিবেত ব ব রু
চমৎকার অিভব ি েক মব ী হেয়েছন ফিজলাতুে ছা মুিজব। ইেদর নামােজ শািমল হওয়া িপতার সে  ছা
শখ রােসেলর ছিবিট আলাদাভােব দশনাথীর নজর কােড়। রাজশাহীর একিট নদীেত শহীদ সাহরাওয়াদীর সে

ব ব রু নৗকা মেণর ছিবিট মেল ধেরেছ উভয় নতার সহজ স েকর বয়ান। িৃত িনদশেনর সে  শতািধক
আেলাকিচ  ও িচ কেমর সে  স াের সাজােনা িবেশষ দশনীিটর পরেত পরেত ছিড়েয় আেছ শখ মুিজেবর

শ।
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শিনবার িবেকেল  জা ঘেরর সং হশালা  থেক  সি ত  মাসব াপী  এ  িবেশষ  দশনীর উে াধন  হয়। উে াধনী
অ ােন ‘ দশ গঠেন ব ব ’ু িবষয়ক সিমনাের মলূ ব  উপ াপন কেরন গেবষক ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র বাংলা
িবভােগর অধ াপক ড. সৗিম  শখর। ধান অিতিথর ব ব  দন সং িৃত িতম ী ক এম খািলদ। িবেশষ অিতিথ
িছেলন সং িৃত সিচব ড. মাঃ আবু হনা মা ফা কামাল। সভাপিত  কেরন জাতীয় জা ঘর বাড অব াি েজর
সভাপিত িশ ী হােশম খান। াগত ব ব  দন জা ঘেরর মহাপিরচালক মাঃ িরয়াজ আহ দ।

মলূ বে  সৗিম  শখর বেলন, দশ গঠেন ব ব রু নতৃে র একিট পণূ বিশ  হেলা সংিবধান ণয়ন
করা। ১৯৭২ সােলর সংিবধােনর মলূনীিত েলা হে - বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজত , গণত  ও ধমিনরেপ তা।
১৯৭২ সােলর ১৩ জা য়াির  ব ব ু  মি পিরষেদর থম  সভায়  বাংলােদেশর জাতীয়  পতাকা,  জাতীয়  স ীত,
রণস ীত িনধারণ করা হয়। দেশর পনুগঠেন সংিবধান ণয়ন, এক কািট শরণাথীর পনুবাসন, যাগােযাগ ব ব া ও
সকল অবকাঠােমাগত উ য়ন সাধন, িশ া  ব ব ার স সারণ, অসামািজক কম দমন, মিু েযা া  ও  নারীেদর
পনুবাসন  এবং  কল ােণ  া  গঠন, কিৃষিশে র স সারণ, ব াংক-বীমা  জাতীয়করণ, ১২১িট  দেশর ীকিৃত
অজনসহ নানা পদে েপর মাধ েম ব ব ু বাংলােদশেক িবে র দরবাের মযাদাস  রা  িহেসেব িতি ত কেরন।
১৯৯৬ সােল  আওয়ামী  লীেগর মতা  হেণর পূব  পয  মিু যু িবেরাধীরা  আিধপত  িব ার কের রেখিছল।
বতমােন  ব ব রু  আদেশর  ধারক,  তারই  তনয়া  ধানম ী  শখ  হািসনা  আেলাকবিতকা  হেয়  আমােদর  পথ
দখাে ন। তাই ব ব রু ে র দশগঠন একিদন স  হেবই।

ক এম খািলদ বেলন, ব ব ু যখন জাতীয় নতা থেক আ জািতক নতা িহেসেব আ কাশ করেত থােকন িঠক
সসময় পচঁা েরর পেনেরা আগ  বাঙালীর াধীনতার ংসকামী ও মানবতার শ পী একদল নরপ  ারা িনমম

ও নৃশংসভােব পিরবারবগসহ িতিন শহীদ হন। দশ হারায় িবে র এক মহানায়কেক।

অ  ব ারা বেলন, বাঙালীর আেপাসহীন নতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান য সানার বাংলা ও ঃখী মা েষর মেুখ
হািস ফাটােনার  দেখিছেলন। তাঁর  িছল শাষণমু , গণতাি ক ও অসা দািয়ক বাংলােদশ িত া। ধু
আ ািনকতার বেৃ  ব ী না থেক িচ া, মনন ও কেম ব ব রু আদশ ধারণ ও তা বা বায়ন করেত পারেলই
সানার বাংলা িত া স ব হেব। তাঁর ে র গণতাি ক, অসা দািয়ক, সমতািভি ক খী ও সমৃ  বাংলােদশ

গড়াই হাক জাতীয় শাক িদবেসর অ ীকার।

ব ব রু িৃত িনদশন, আেলাকিচ , িচ কম এবং ব ব রু ওপর কািশত ে র দশনীিট চলেব ৩১ আগ
পয । শিন থেক বধুবার সকাল সােড় দশটা এবং িবেকল সােড় পাঁচটা এবং বার িবেকল সােড় িতনটা থেক
স া সােড় সাতটা পয  খালা থাকেব। বহৃ িতবার সা ািহক ছুিটর িদেন দশনী ব  থাকেব।
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