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িবেশষ িতিনিধ ॥ জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর জ পু , িবিশ  ীড়া সংগঠক ও বীর মুি েযা া
শহীদ শখ কামােলর আজ ৭০তম জ বািষকী। ১৯৪৯ সােলর এই িদেন ব মাি ক সৃি শীল িতভার অিধকারী
শখ কামাল গাপালগে র টিু পাড়ায় জ হণ কেরন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  ভয়াল কালরাি েত মা  ২৬

বছর বয়েস িতিন জািতর জনেকর ঘাতক ঘণৃ  শ েদর িনমম-িন রু ববেরািচত হত াযে র িশকার হেয় শাহাদাত
বরণ কেরন।

তা েণ র দী  তীক শহীদ শখ কামাল ঢাকার শাহীন লু থেক মাধ িমক এবং ঢাকা কেলজ থেক উ  মাধ িমক
পাস করার পর ঢাকা িব িবদ ালেয়র সমাজ িব ান িবভাগ থেক িবএ অনাস পাস কেরন। বাংলােদেশর িশ ,
সািহত , সং িৃত অ েনর িশ ার অ তম উৎসমখু ছায়ানেটর সতার বাদন িবভােগর ছা ও িছেলন শখ কামাল।

াধীনতা উ র যু -িব  বাংলােদশ পুনগঠন ও পুনবাসন কমসূচীর পাশাপািশ সমােজর প াৎপদ জনেগা ীর
ভােগ া য়েন সমাজ চতনায় উ ু করেণ ম  নাটক আে ালেনর ে  শখ কামাল িছেলন থম সািরর সংগঠক।

ব মখুী িতভার অিধকারী শখ কামাল ব ু িশ ীেদর িনেয় গেড় তুেলিছেলন ‘ ন’ িশ ী গা ী। এছাড়া িতিন
িছেলন  ঢাকা  িথেয়টােরর অ তম  িত াতাও। অিভেনতা  িহেসেবও ঢাকা  িব িবদ ালেয়র নাট া েন  িতি ত
িছেলন। শশব থেক ফুটবল, ি েকট, হিক, বাে টবলসহ িবিভ  খলাধুলায় চ ড উৎসাহ িছল শখ কামােলর।
িতিন উপমহােদেশর অ তম ীড়া সংগঠন ও আধুিনক ফটুবেলর বতক আবাহনী ীড়াচে র িত াতা িছেলন।

শহীদ শখ কামাল আমতুৃ  আমােদর দেশর না িনক ফুটবল ও ি েকটসহ অ া  দশীয় খলার মােনা য়েন তাঁর
অ া  ম িদেয় অপিরসীম অবদান রেখিছেলন। নতুন নতুন খেলায়াড় সৃি র লে  িশ ণ িশিবর গেড় তলুেতন
এবং তােদর সে  িনয়িমত অ শীলন করেতন। ১৯৭৫ সােলর ১৪ জলুাই ঢাকা িব িবদ ালেয়র ‘ ’ু দশবেরণ
এ াথেলট লতানা খু র সে  তাঁর িবেয় হয়। ছা লীেগর একজন িনেবিদত, সং ামী ও আদশবাদী কমী িহেসেব
‘৬৯-এর গণঅভু ান ও একা েরর মিু যেু  বীর পণূ ভূিমকা পালন কেরন। িতিন াধীন বাংলােদেশর থম ওয়ার
কােস িশ ণ া  হেয় মিু বািহনীেত কিমশন লাভ কেরন ও মুি যেু র ধান সনাপিত জনােরল ওসমািনর

এিডিস িহেসেব দািয়  পালন কেরন।

াধীনতার পর শখ কামাল  সনাবািহনী  থেক  অব াহিত  িনেয়  পনুরায়  লখাপড়ায়  মেনািনেবশ  কেরন।  িতিন
বাংলােদশ  ছা লীেগর  ক ীয়  কাযিনবাহী  সংসেদর  সদ  িছেলন  এবং  শাহাদাতবরেণর  সময়  বাংলােদশ
কষৃক- িমক আওয়ামী লীেগর অ -সংগঠন জাতীয় ছা লীেগর ক ীয় কিমিটর সদ  িছেলন। ১৯৭৫ সােলর ১৫
আগ  শাহাদাতবরেণর সময় িতিন সমাজ িব ান িবভােগর এম এ বেষর শষ পেবর পরী া িদেয়িছেলন।

শহীদ শখ কামােলর ৭০তম  জ বািষকী  যথােযাগ  মযাদায় পালেনর জ  আওয়ামী  লীগসহ  িবিভ  সংগঠন
িব ািরত কমসূচী হণ কেরেছ। আওয়ামী লীেগর কমসূচীর মেধ  রেয়েছ সকাল ৮টায় ধানমি- ত আবাহনী াব

া েণ শহীদ শখ কামােলর িতকিৃতেত পু াঘ  অপণ, সকাল ৯টায় বনানী গার ােন িচরিন ায় শািয়ত শখ

শখ কামােলর জ িদন আজ » শেষর পাতা » DAILYJANAKANTHA.COM http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/439417/

1 of 2 8/5/2019 10:37 AM



কামােলর  সমািধেত  াঘ  িনেবদন,  কারানখািন,  িমলাদ  ও  দায়া  মাহিফল।  আবাহনী  িলিমেটড  অতীেতর
ধারাবািহকতায় এবারও াবিটর িত াতা শখ কামােলর জ িদন উপলে  া  িনেবদন,  িদনব াপী  কারান
তলাওয়াত, িৃতচারণ, িমলাদ ও দায়া মাহিফেলর আেয়াজন কেরেছ।
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