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উৎসবমুখর পররবববে প্রধানমন্ত্রীর জন্মরিন পালন  

 
 

রববেষ প্ররিরনরধ ॥ দিবে না থাকবলও প্রধানমন্ত্রী দেখ হারসনার জন্মরিন পালবন কম মসূচীর এিটুকুও কমরি রিল না। েরনবার রিনভর ববরী 

আবহাওয়া উবপক্ষা কবর উৎসবমুখর পররবববে রাজধানীসহ সারাবিবে আওয়ামী লীগসহ রবরভন্ন রাজননরিক, সামারজক ও সাাংস্কৃরিক সাংগঠন 

দকক দকবে, আনন্দ র যারল, দিায়া ও রমলাি মাহরিল, মসরজি-মরন্দবর রববেষ দমানাজাি ও প্রাথ মনা সভা, দুস্থবির মধ্য খাদ্য রবিরণ এবাং 

আবলাচনা সভার মাধ্যবম পালন কবরবি বাঙালীর সমৃরির পবথ এরগবয় চলার বারিঘর, জারির রপিা বঙ্গবন্ধুর দজযষ্ঠ কন্যা দেখ হারসনার ৭৩িম 

জন্মরিন।  

রবরভন্ন আবলাচনা সভায় অাংে রনবয় আওয়ামী লীবগর রসরনয়র দনিারা ববলবিন, েি ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও মৃত্যযভয় উবপক্ষা কবর প্রধানমন্ত্রী দেখ 

হারসনা বাাংলাবিেবক সবরিক দথবক এরগবয় রনবয় যাবেন। শুধু দিবেই নয়, রবশ্ব িরবাবর প্রধানমন্ত্রী দেখ হারসনা এখন োরন্তর দূি রহবসবব 

পরররচি। দিবের জন্য দেখ হারসনা যা হাররবয়বিন িা দকউ হারায়রন। আর যা রিবয়বিন িা দকউ দিয়রন। রববশ্বর সব দথবক দবরে সময় রাষ্ট্রীয় 

ক্ষমিায় থাকা নারী রাজনীরিরববির সম্মানও ও এখন ির র িখবল। প্রঞা, দূরিরে মিা, রবচক্ষণিা আর সাহসী দনতৃত্ব গুবণর কারবণ দিবের গ-র  

িারড়বয় দেখ হারসনা এখন রনবজবক আসীন কবরবিন রবশ্ব দনতৃবত্বর কািাবর। িাই সারাবিবে এখন একই আওয়াজ- ‘দেখ হারসনার সরকার, বার 

বার িরকার’, দেখ হারসনার হাবি দিে, পথ হারাবব না বাাংলাবিে’।  

জারিসাংবঘর সাধারণ পররষবির ৭৪িম অরধববেন উপলবক্ষ প্রধানমন্ত্রী দেখ হারসনা বিমমাবন যুক্তরাবষ্ট্র অবস্থান করবলও বাাংলাবিবে ির র 

জন্মরিন উৎসবমুখর পররবববে পালন কবরবি আওয়ামী লীগসহ রবরভন্ন সামারজক ও সাাংস্কৃরিক সাংগঠনগুবলা। ঢাকাসহ সারাবিবে আনন্দ র যারল 

ও দোভযাত্রা দবর করা হয়, বঙ্গবন্ধুর িীঘ মায়ু কামনা কবর রববেষ দমানাজাি ও রমলাি মাহরিল অনুরষ্ঠি হয়।  

প্রধানমন্ত্রীর জন্মরিন উপলবক্ষ বাি আসর গণভববন রমলাি ও দিায়া মাহরিল অনুরষ্ঠি হবয়বি। রমলাি মাহরিবল প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থয ও সিলিা 

কামনা কবর দমানাজাি করা হয়। রমলাি মাহরিবল প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরচব নরজবুর রহমান, এযাডবভাবকে সাইফুজ্জামান রেখর এমরপ, আওয়ামী 

লীবগর দকন্দ্রীয় বন ও পররববে রবষয়ক সম্পািক দিবলায়ার দহাবসন, দকন্দ্রীয় দনিা এস এম কামাল দহাবসনসহ প্রধানমন্ত্রীর কায মালয় ও 

গণভববনর কম মকিমা এবাং কম মচারীরা উপরস্থি রিবলন।  

িবলর ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকরমও র উবদ্যাবগ সকাবল ইরিরনয়াস ম ইনরিও উেন রমলনায়িবন দিায়া মাহরিল এবাং দুস্থবির মবধ্য দসলাই 

দমরেন রবিরবণর আবয়াজন কবর। ঢাবকশ্বরী মরন্দবর দবলা ১১োয় এ উপলবক্ষ রববেষ প্রাথ মনা সভা অনুরষ্ঠি হবয়বি। প্রাথ মনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর 

সুস্বাস্থয ও িীঘ মায়ু কামনা করা হয়। একইভাবব সকাল ১০োয় আন্তজমারিক দবৌি রবহার ও সকাল ৯োয় খ্রীিান এযাবসারসবয়েন বাাংলাবিে 

(রসএরব) ওয়াইএমরসএ চযাবপল, রমরপুর দসনপাড়া পব মিায় রববেষ প্রাথ মনা অনুরষ্ঠি হয়।  



জারির রপিা বঙ্গবন্ধু দেখ মুরজবুর রহমাবনর জন্মেিবারষ মকী উিযাপন জািীয় করমও  প্রধানমন্ত্রী দেখ হারসনার জন্মরিন উপলবক্ষ এক আবলাচনা 

সভার আবয়াজন কবর। করমও র সভাপরি জািীয় অধ্যাপক ড. দমাোঃ ররিকুল ইসলাবমর সভাপরিবত্ব আন্তজমারিক মাতৃভাষা ইনরিও উবের 

মহাপররচালক রজনাি ইমরিয়াজ আলী, জািীয় বাস্তবায়ন করমও র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাবসর দচৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাবখন।  

বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেখ হারসনার জন্মরিন উপলবক্ষ জািীয় দপ্রসক্লাববর আবদুস সালাম হবল বঙ্গবন্ধু পররষি এক আবলাচনা সভা ও দিায়া 

মাহরিবলর আবয়াজন কবর। সাংগঠবনর সাধারণ সম্পািক ডাোঃ এস এ মাবলবকর সভাপরিবত্ব অনুষ্ঠাবন ঢাকা রবশ্বরবদ্যালবয়র সাববক উপাচায ম 

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আবররিন রসরিক, দেবরবাাংলা কৃরষ রবশ্বরবদ্যালবয়র উপাচায ম ড. কামাল উরিন আহবমি, বাাংলাবিে অথ মনীরি সরমরির 

সভাপরি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাি, সাাংবারিক অরজি কুমার সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাবখন।  

বঙ্গবন্ধু রেক্ষা ও গববষণা পররষবির উবদ্যাবগ ঢাকা ররবপাে মাস ম ইউরনও র সাগর-রুনী রমলনায়িবন এক আবলাচনা সভার আবয়াজন করা হয়। 

সাংগঠবনর সভাপরি ও ঢারবর সাববক রভরস আ আ ম স আবররিন রসরিবকর সভাপরিবত্ব আবলাচনায় অাংে দনন মরহলা ও রেশু রবষয়ক প্ররিমন্ত্রী 

দবগম িরজলাত্যন দনসা ইরন্দরা, প্রবীণ আইনজীবী আবদুল বাবসি মজুমিার, বঙ্গবন্ধু দেখ মুরজব রহমান দমরডকযাল রবশ্বরবদ্যালবয়র উপাচায ম 

অধ্যাপক ডাোঃ কনক কারন্ত বড়–য়া, সাববক উপাচায ম প্রবিসর ড. োহীনুর রহমান, আওয়ামী লীবগর ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ রবষয়ক সম্পািক 

সুরজি রায় নন্দী প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কবরন অধ্যাপক রসরাজুল হক আবলা।  

প্রধানমন্ত্রীর জন্মরিন উপলবক্ষ বণ মাঢয আনন্দ রমরিল দবর কবর িাত্রলীগ। মধুর কযারিন দথবক আনন্দ রমরিলও  শুরু হবয়বি ঢাকা রবশ্বরবদ্যালবয়র 

রবরভন্ন সড়ক প্রিরক্ষণ দেবষ সমাববে কবর। রমরিবল দনতৃত্ব দিন দকন্দ্রীয় িাত্রলীবগর ভারপ্রাপ্ত সভাপরি আল নারহয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত 

সাধারণ সম্পািক দলখক ভট্টাচায ম। দমাল্লা দমাোঃ আবু কাউিার ও পাংকজ দিবনাথ এমরপর দনতৃবত্ব দস্বোবসবক লীগ এবাং নাজমা আখিার ও 

অধ্যারপকা অপু উরকবলর দনতৃবত্ব যুব মরহলা লীগ পৃথক আনন্দ দোভযাত্রা ও আবলাচনা সভার আবয়াজন কবর।  

এরিবক প্রধানমন্ত্রীর জন্মরিন উপলবক্ষ েরিকুল বাহার মজুমিার ও পুর দনতৃবত্ব রণাঙ্গবনর বীর মুরক্তবযািারা রাজধানীবি বণ মাঢয র যারল দেবষ 

সমাবববের মাধ্যবম বঙ্গবন্ধুর কন্যার িীঘ মায়ু ও সুস্থিা কামনা কবরবিন। প্রধানন্ত্রীর জন্মরিন উপলবক্ষ শুবভো জারনবয়বিন ইনরিও উেন অব 

রডবলামা ইরিরনয়াস ম বাাংলাবিবের সভাপরি এ দক এম এ হারমি ও সাধারণ সম্পািক োমসুর রহমান।  

রবএনরপ কযারসবনা সাংস্কৃরি চালু কবর- মরিয়া দচৌধুরী ॥ রবএনরপ বাাংলাবিবে কযারসবনা সাংস্কৃরি চালু কবরবি অরভবযাগ কবর িাবির িবলর 

দনিারা দকান মুবখ কযারসবনার কথা ববলন িা জানবি দচবয়বি আওয়ামী লীগ সভাপরিম-লীর সিস্য দবগম মরিয়া দচৌধুরী। রাজধানীর রমনা 

ইরিরনয়াস ম ইনরিও উেবনর দসরমনার কবক্ষ প্রধানমন্ত্রী দেখ হারসনা ৭৩িম জন্মরিন উপলবক্ষ দুস্থ অসহায় ও সুরবধা বরিিবির মাবে দসলাই 

দমরেন রবিরণ অনুষ্ঠাবন রিরন এসব কথা ববলন। আওয়ামী লীবগর ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ-করমও  এ অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন কবর। 

সাববক কৃরষমন্ত্রী মরিয়া দচৌধুরী ববলন, িাবির (রবএনরপ) জাবনর জান, পরাবণর পরাণ দনিা িাবরক রহমাবনর আবয়র উৎস এই কযারসবনা। 

লন্ডবন নানা ধরবনর অপকবম মর োকা থাকার একো সুরবধা আবি। দসই সুরবধা রনবয়বি িাবরক রহমান। ইনকাম ট্যাবের িাইবল নানা ধরবনর 

অপকবম মর োকা কযারসবনা দথবক আয় ববল চারলবয় রিবয়বি রবএনরপর পলািক এই দনিা। 

রবএনরপর সমাবলাচনা কবর রিরন ববলন, পরবত্র হবজর জাহাজ রহজবুল বাহারবক প্রবমাি িরীবি পররণি কবররিবলন রজয়াউর রহমান। রিরন যুব 

সমাজবক ধ্বাংস কবররিবলন। একও  দিবের রাষ্ট্রপরি িাত্রবির রনবয় প্রবমাি রবহাবর যায় কীভাবব? আর রজয়াউর রহমানই এ দিবে মি-জুয়া, 

হাউরজর লাইবসন্স দিয়। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারর দিবে রিবর মি-জুয়া রনরষি কবরন। দিবে মবির বারও রিল না। রকন্তু রবএনরপ আবার চালু কবর। 

এগুবলাই হবে রবএনরপর সাংস্কৃরি। 

িবলর যুগ্ম সাধারণ সম্পািক মাহবুবউল আলম হারনি ববলন, দুনীরি, অরনয়ম, অপকম ম কবর দকউ িাড় পাবব না। িা আওয়ামী লীগ বা 

রবএনরপর দযই দহাক না দকন। রবএনরপই দিবে সব মপ্রথম কযারসবনা-জুয়া চালু কবররিল। দয স্বপ্ন রনবয় দিে স্বাধীন হবয়রিল, বঙ্গবন্ধুবক হিযার 

মাধ্যবম িা ধ্বাংস কবরন রজয়াউর রহমান। রিরন (রজয়া) মুরক্তযুবির পবক্ষর েরক্তবক ধ্বাংবসর দচষ্টায় রলপ্ত রিবলন। আজবক কযারসবনা রনবয় 

রবএনরপ রমথ্যাচার করবি। আওয়ামী লীগ সরকাবরর ওপবর দিাষ চারপবয় রমথ্যাচার করবি।  

ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকরমও র দচয়ারম্যান এএিএম িখরুল ইসলাম মুরন্সর সভাপরিবত্ব অনুষ্ঠাবন আরও বক্তব্য রাবখন আওয়ামী লীবগর যুগ্ম 

সাধারণ সম্পািক জাহাঙ্গীর করবর নানক, আব্দুর রহমান, সাাংগঠরনক সম্পািক রবএম দমাজাবম্মল হক, আ ি ম বাহাউিীন নারিম, ত্রাণ ও 

সমাজ কল্যাণ সম্পািক সুরজি নরন্দ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠাবন প্রধানমন্ত্রী দেখ হারসনার িীঘ মায়ু কামনা কবর রববেষ দিায়া ও দমানাজাি করা হয়। 

অনুষ্ঠান দেবষ দুস্থ ও অসেল নারীবির মাবে ৭৩ও  দসলাই দমরেন রবিরণ করা হয়। 

 


