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ব বnুর জnশতবািষর্কীর িব sীকৃিত

  

জািতর িপতা ব বnু েশখ  মুিজবুর রহমােনর জnশতবািষর্কী িঘের আগামী বছেরর 17 মাচর্  েথেক 2021
সােলর 17 মাচর্  পযর্n সময়েক ‘মিুজববষর্’ েঘাষণা কের িবশাল পিরসের uদয্াপেনর psিত িনেc সরকার।
বাংলােদেশর সে  েযৗথভােব মিুজববষর্ uদয্াপেনর িসdাn িনেয়েছ জািতসংেঘর িশkা, িবjান o সাংsৃিতক
সংsা iuেনসেকা। ধু বাংলােদেশর সীমানার মেধয্i নয়, বছরবয্াপী নানা আেয়াজেন মিুজববষর্ uদয্ািপত

হেব িবে র 195িট েদেশo।

গত  েসামবার  পয্ািরেস  iuেনসেকার  সদর  দpের  সংsার  40তম  সাধারণ  পিরষেদর  পূণর্া  aিধেবশেন
বাংলােদেশর িশkামntী  ডা.  দীপু  মিনর uপিsিতেত  সবর্সmতভােব  বাংলােদেশর  সে  মিুজববষর্  uদয্াপেনর
িসdাn  গৃহীত  হয়।  গতকাল  বুধবার  গণভবেন  ব বnুর  জnশতবািষর্কী  uদয্াপন  psিত  কিমিটর  সভায়

pধানমntী  েশখ  হািসনা  iuেনসেকার  সে  মিুজববষর্  eকেযােগ  পালেনর  আনু ািনক  েঘাষণা  িদেয়েছন।
iuেনসেকা ei আেয়াজেন যুk হoয়ায় সুেযাগ সৃি  হেলা আnজর্ ািতক পিরম েল িব েনতা ব বnুর বণর্াঢয্
কমর্ময়  জীবন  আেরা  বয্াপক  পিরসের  ছিড়েয়  েদoয়ার।  eর  আেগ  চলিত  বছেরর  eিpল  মােস  পয্ািরেস
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206তম iuেনসেকা িনবর্াহী েবাডর্ সভায় ব বnুর জnশতবািষর্কী iuেনসেকার সে  েযৗথভােব uদয্াপেনর
psাব সংsািটর সাধারণ সভার 40তম aিধেবশেন aনুেমাদেনর জনয্ সুপািরশ করা হয়। তেব ei psােব দiু

সদসয্ রাে র িলিখত সমথর্েনর pেয়াজন পেড়। বাংলােদেশর ei psােব ভারত, জাপান, িকuবা, েনপাল o

েপালয্াn িলিখত সমথর্ন েদয়। ফেল 206তম েবাডর্ সভায় psাবিট সবর্সmিতkেম পাস হয়। eরপর গত 14
নেভmর iuেনসেকা সাধারণসভার চলিত aিধেবশেনর pgাম o বােজট সmিকর্ ত eিপek কিমশন কতৃর্ ক
psাবনািট চূড়াn aনেুমাদেনর জনয্ সুপািরশসহ েpনাির েসশেন পাঠােনা হয়।

জানা যায়, গত বছেরর 28 aেkাবর িশkা মntণালয়াধীন বাংলােদশ iuেনসেকা জাতীয় কিমশন েথেক e
িবষেয়  pধানমntীর  কােছ  eকিট  সারসংেkপ  পাঠােনা  হয়।  eর  সারসংেkেপ  ব বnুর  জnশতবািষর্কী
iuেনসেকার  সে  েযৗথভােব  uদয্াপেনর  জনয্  iuেনসেকােত  েpরেণর  eকিট  psাব  pধানমntী  aনুেমাদন
কেরন।  pধানমntীর  aনেুমাদেনর  পিরেpিkেত  িশkা  মntণালয়  মাধয্িমক  o  uc  িশkা  িবভােগর  িসিনয়র
সিচব  eবং  বাংলােদশ iuেনসেকা জাতীয়  কিমশেনর  সিচব  েসাহরাব  েহাসাiনেক  আhায়ক  eবং  বাংলােদশ
iuেনসেকা জাতীয় কিমশেনর েডপুিট েসেkটাির েজনােরল মনজরু েহােসনেক সদসয্সিচব কের সাত সদেসয্র
eকিট  psাবনা  psিত  কিমিট  গঠন  করা  হয়।  psাবনািট  চলিত  বছেরর  জানয়ুািরেত  aনেুমাদন  কেরন

িশkামntী।

পয্ািরেস  বাংলােদেশর  রা দতূ  কাজী  iমিতয়াজ  েহােসন,  pথম  সিচব  িনঝর্ র  aিধকারী,  iuেনসেকােত
বাংলােদেশর sায়ী pিতিনিধদল psাবনািট psেত সহায়তা কের।

জানা যায়, iuেনসেকা িশkা, সংsৃিত, িবjান, সামািজক িবjান eবং তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk িনেয় কাজ
কের। 50 বছর বা eর িণতক েযেকােনা বািষর্কী যিদ iuেনসেকার কাযর্kেমর সে  সংি  হয়, তাহেল oi

িদবস েযৗথভােব পালেনর িসdাn gহণ কের। েসi িহসােব 2020 সােলর 17 মাচর্  েথেক 2021 সােলর 17 মাচর্

পযর্n মুিজবেষর্র িব sীকৃিত েদয় iuেনসেকা। eর ফেল iuেনসেকা বা eর 195 সদসয্ রাে র সে  েযৗথ বা

িdপkীয়ভােব ei িদবসিট পালেনর সুেযাগ ৈতির হেলা।

ব বnুর জnশতবািষর্কী িব বয্াপী পালেনর বয্াপাের বাংলােদেশর পk েথেক eকািধক যুিk তুেল ধরা হয়।
েসখােন বলা হয়—সদয্ sাধীন েদেশ dততম সমেয় সংিবধান রচনার পাশাপািশ গণতnt o বাkব্াধীনতা eেন
িদেয়েছন  িতিন।  ব বnু  তাঁর  সারা  জীবেন  িশkা,  িবjান  o  সংsৃিতর  মাধয্েম  জনগেণর  কলয্ােণ  কাজ

কেরেছন,  যা  সমােজ  শািn  o  িsিতশীলতা  রkায়  বয্াপক  ভূিমকা  েরেখেছ।  িতিন  তাঁর  জীবdশায়  eকজন

রা নায়ক িহেসেব সহনশীলতার সংsৃিতেক লালেনর পাশাপািশ pিত ায় আtিনেয়াগ কেরেছন। যুdিব s

েদেশ শািn pিত ায় সহায়তা কেরেছন; েয িবষয়িট iuেনসেকার মূল pিতপােদয্র সে  সাম সয্পূণর্। ব বnু

সদয্  sাধীন  বাংলােদেশর  রা নায়ক  িহেসেব  বেলিছেলন,  ‘িশkাi  সবর্ে  িবিনেয়াগ।’  যা  eখন  িব বয্াপী

sীকৃত। eর আেগ iuেনসেকার েমেমাির aব দয্ oয়াlর্  কয্াটাগিরেত sান পায় ব বnুর 7i মােচর্ র ভাষণ।

গতকাল গণভবেন aনিু ত সভার েত জািতর িপতা ব বnু েশখ মুিজবরু রহমান জnশতািষর্কী uদয্াপন
জাতীয়  বাsবায়ন  কিমিটর  pধান  সমnয়ক  ড.  কামাল  আb ুল  নােসর  েচৗধুরী  eকিট  পাoয়ার  পেয়n
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uপsাপনার  সাহােযয্  জািতর  িপতার  জn  শতবািষর্কী  uদয্াপেনর  িবিভn  িদক  তুেল  ধেরন।  িতিন  বেলন,

আগামী 17 মাচর্  িবেকল 4টায় জাতীয় পয্ােরড েsায়াের uেdাধনী aনু ান  হেব।

কামাল েচৗধুরী বেলন, aনু ানমালার মেধয্ রেয়েছ সশst বািহনী িবভােগর াiপাs, eক শ িশlীর aংশgহেণ
যntসংগীত, বাংলা eবং iংেরিজেত িথম সং পিরেবশন, 55 িমিনেটর সাংsৃিতক aনু ান eবং েলজার েশা।
িতিন বেলন, aনু ােন ব বnুর বড় কনয্া pধানমntী েশখ হািসনা eবং েছাট কনয্া েশখ েরহানার হােত ‘ dা
sারক’ তুেল েদoয়া হেব। রা পিত আবদলু হািমদ eবং pধানমntী েশখ হািসনা uেdাধনী aনু ােন ভাষণ

েদেবন। পের  pধানমntী  মুিজববেষর্র  aনু ানমালার  uেdাধন  করেবন। পাশাপািশ  কেয়কিট েদেশর  রা  o

সরকারpধান aনু ােন বkবয্ েদেবন। 

েশখ হািসনার সভাপিতেt সভায় জাতীয় aধয্াপক ড. রিফkল iসলাম o aধয্াপক আিনসুjামান, সােবক
aথর্মntী আবলু মাল আb ুল মুিহত, তথয্মntী ড. হাছান মাহমদু, িশkামntী ডা. দীপু মিন, পররা মntী ড. e েক
আb ুল েমােমন, গৃহায়ণ o গণপূতর্  মntী শ ম েরজাuল কিরম, pধানমntীর uপেদ া eiচ িট iমাম, ড. গoহর
িরজভী, ড. েতৗিফক-i-eলাহী েচৗধুরী eবং সালমান eফ রহমান, সংsৃিত িবষয়ক pিতমntী েক eম খািলদ,
পররা  pিতমntী েমা. শাহিরয়ার আলম. আiিসিট িবষয়ক pিতমntী জনুােয়দ আহেমদ পলক pমখু uপিsত
িছেলন।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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