সংবাদ ববজ্ঞবি
তারিখ: ৩১/০৮/২০১৯ বিষ্টাব্দ

বাংলাদদশ জাতীয় জাদুঘদে জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুি িহমাদেে ৪৪তম োহাদত বারষ িকী ও
জাতীয় শোক রদবস িালন উিলক্ষ্যে সসবমোে আদয়াজে
স্বাধীেতাে মহাে স্থপবত জাবতে বপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুে েহমাদেে ৪৪তম শাহাদত বাবষ িকী ও জাতীয় সশাক বদবস ২০১৯ পালে উপলদযে
বাংলাদদশ জাতীয় জাদুঘদেে উদযাদে জাদুঘদেে কবব সুবিয়া কামাল বমলোয়তদে ২৫ সসদেম্বে ১৯৭৪: জাবতসংদঘ বঙ্গবন্ধুে ভাষণ ও সশাষণমুক্ত
পৃবিবী েঠদেে দাশিবেক ভাবো শীষ িক এক সসবমোদেে আদয়াজে কো হয়। সসবমোদে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপে কদেে মােেীয় প্রধােমন্ত্রী সশখ হাবসোে
ব্যবক্তেত সহায়ক, আন্তজিাবতক যুদ্ধাপোধ ট্রাইবুেোল (আইবসটিবববি) ও বাংলাদদশ সহবেদেজ িাউদেশদেে প্রবতষ্ঠাতা সেয়ােম্যাে জোব ওয়াবলউে
েহমাে। সসবমোদে প্রধাে অবতবি বহদসদব উপবস্থত রিক্ষ্লন সংস্কৃবত ববষয়ক মন্ত্রণালদয়ে মােেীয় প্রবতমন্ত্রী জোব সক এম খাবলদ, এমবপ। সম্মাবেত
আদলােক বহদসদব উপবস্থত রিক্ষ্লন জাতীয় ববশ্বববযালদয়ে উপাোর্ ি বববশষ্ট োষ্ট্রববজ্ঞােী প্রদিসে ি. হারুে-অে-েবশদ এবং আন্তজিাবতক ববদেষক ও
ঢাকা ববশ্বববযালশয়ি আন্তজিাবতক সম্পকি ববভাদেে প্রদিসে ি. সদদলায়াে সহাদসে। সসবমোদে সভাপবতত্ব কদেে বাংলাদদশ জাতীয় জাদুঘদেে
মহাপবেোলক জোব সমা. বেয়াজ আহম্মদ।
স্বাগত ভাষক্ষ্ে বাাংলাক্ষ্দে জাতীয় জাদুঘক্ষ্িি সরিব শমা. আবদুল মরজদ বক্ষ্লন, হাজাি বিক্ষ্িি শেষ্ঠ বাঙারল জারতি জনক বঙ্গবন্ধুি স্বক্ষ্েি শসানাি
বাাংলাি গরব িত নাগরিক আমিা। সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রোলক্ষ্য়ি িিামক্ষ্ে ি আজক্ষ্ক আমিা আক্ষ্য়াজন কক্ষ্িরি ২৫ সসদেম্বে ১৯৭৪: জাবতসংদঘ বঙ্গবন্ধুে
ভাষণ ও সশাষণমুক্ত পৃবিবী েঠদেে দাশিবেক ভাবো শীষ িক শসরমনাি। আজক্ষ্কি শসরমনাক্ষ্িি মাধ্যক্ষ্ম আমিা জারতি রিতাি দােিরনক রিন্তাভাবনা
সম্পক্ষ্কি অক্ষ্নক জানা-অজানা কথা জানক্ষ্ত িািব।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপদে জোব ওয়াবলউে েহমাে বদলে, সসদেম্বে ২৫, ১৯৭৪ সাল। জারতসাংক্ষ্ঘি সাধািে িরিষক্ষ্দি ২৯তম অরধবেক্ষ্ন রবশ্বমক্ষ্ে
দাঁরিক্ষ্য় হাজাি বিক্ষ্িি শেষ্ঠ বাঙারল বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুি িহমান এি োরন্তি বাতিা রনক্ষ্য় এক অরবস্মিেীয় ভাষে। বঙ্গবন্ধুি ভাষে রনক্ষ্য় আক্ষ্লািনাি
পূক্ষ্ব ি আমাক্ষ্দি স্বাধীনতা পূব ি কক্ষ্য়কটি রবষক্ষ্য় আক্ষ্লাকিাত কিা দিকাি। প্রথমত রিতীয় রবশ্বযুদ্ধ, রিতীয়ত রভরি সিকাি, তৃতীয়ত আলক্ষ্জরিয়াি
যুদ্ধ, িতুথ িত রভক্ষ্য়তনাম যুদ্ধ এবাং িেমত েীতলযুদ্ধ। রবশ্বমক্ষ্ে বাাংলায় ভাষে রদক্ষ্য় বঙ্গবন্ধু ইরতহাস সৃরি কিক্ষ্লন। রতরন স্মিে করিক্ষ্য় রদক্ষ্লন
বাাংলা আমাক্ষ্দি মাতৃভাষা। রবশ্বক্ষ্নতািা তারকক্ষ্য় রিল বঙ্গবন্ধুি রদক্ষ্ক। রতরন শুধু মাত্র বাাংলাক্ষ্দক্ষ্েি স্বাধীনতাক্ষ্ক প্ররতরনরধত্ব কক্ষ্িনরন। রবক্ষ্শ্বি সকল
অেক্ষ্লি রনক্ষ্েরষত মানুক্ষ্ষি িক্ষ্য কথা, রনর্ িারতত জনক্ষ্গাষ্ঠীি কথা বক্ষ্লরিক্ষ্লন। বক্ষ্লরিক্ষ্লন ববষক্ষ্েি কষাঘাক্ষ্ত রনক্ষ্েরষত রবশ্বদারিক্ষ্যেি কথা। শস
সময় রবশ্ব ব্যবস্থাি িলমান সমস্যাি একটি অথ িননরতক কািে ও রবক্ষ্েষে আমিা বঙ্গবন্ধুি ভাষক্ষ্ে খক্ষ্ুঁ জ িাই। খক্ষ্ুঁ জ িাই তাঁি একটি সমাধাক্ষ্নি
উিায়ও। সক্ষ্ব িািরি বঙ্গবন্ধুি ভাষে ির্ িাক্ষ্লািনায় প্রস্ফুটিত হয় একজন আদেি রবশ্বক্ষ্নতাি প্ররতরূি- একটি নাম, একটি ইরতহাস। ৪৫ বিি িিও
আজক্ষ্কি রবশ্ব িরিক্রমায় শস বাতিা প্রােবন্ত ন্যায়-সাংগ্রাক্ষ্মি প্রতীকরূক্ষ্ি। বজ্রকক্ষ্েি শস অমীয় োরন্তি বােী রবশ্ববাসীি জন্য োরন্তপ্ররতষ্ঠাি িাক্ষ্েিী হক্ষ্য়
থাকক্ষ্ব জনম জনম ধক্ষ্ি। আি আমিা! গব ি ভক্ষ্ি বলক্ষ্বা, এ-ই আমাক্ষ্দি বঙ্গবন্ধু! এ-ই আমাক্ষ্দি জারতি রিতা! নাম তাঁি শেখ মুরজবুি িহমান।
সম্মাবেত আদলােদকে বক্তদব্য প্রদিসে ি. হারুে-অে-েবশদ বদলে, বঙ্গবন্ধুি শনতৃক্ষ্ত্ব আমিা শিক্ষ্য়রি স্বাধীন বাাংলাক্ষ্দে। দুুঃখী মানুক্ষ্ষি মুক্ষ্খ হাঁরস
ফুটাক্ষ্না রিল তাঁি দেিন ও তাঁি আদেি। ২৫ সসদেশেি ভাষে রিল রবক্ষ্শ্বি শোরষত রনক্ষ্িরিত মানুক্ষ্ষি কণ্ঠস্বি। রতরন সামরগ্রক রবশ্বক্ষ্ক তুক্ষ্ল
ধক্ষ্িরিক্ষ্লন তাঁি মানবতাবাদী কণ্ঠস্বক্ষ্িি মধ্য রদক্ষ্য়। রতরন প্রাকৃরতক দুক্ষ্র্ িাক্ষ্গি কথা বক্ষ্লক্ষ্িন, বক্ষ্লক্ষ্িন রবশ্ব োরন্তি কথা। রতরন সবাইক্ষ্ক ঐকেবদ্ধ হক্ষ্য়
কাজ কিাি আহব্বান কক্ষ্িক্ষ্িন। রবশ্ব োরন্তি জন্য তাঁি রদকরনক্ষ্দ িেনা ও প্রখি দূিদরেিতাি রবরেিটি ফুক্ষ্ত উক্ষ্েক্ষ্ি তাঁি ভাষক্ষ্ে। রনক্ষ্িরিত, বরেত
মানুক্ষ্ষি িক্ষ্য কথা বলাি মক্ষ্ধ্য তাঁি দােিরনকতাি িরিিয় িাওয়া র্ায়।
প্রদিসে ি. সদদলায়াে সহাদসে বদলে, অক্ষ্নক তাৎির্ িপূে ি একটা রবষয় রনক্ষ্য় আজক্ষ্কি শসরমনাি। ১৯৭১ সাক্ষ্লি ৭ মাক্ষ্ি িি মক্ষ্তাই আক্ষ্িকটি ভাষে ২৫
শসক্ষ্েেি ১৯৭৪ সাল, শর্টা হক্ষ্য়রিক্ষ্লা রবশ্বমক্ষ্ে। জারতসাংক্ষ্ঘি সাধািে িরিষদক্ষ্ক বঙ্গবন্ধু মানবজারতি িালিাক্ষ্মন্ট বক্ষ্ল উক্ষ্েখ কক্ষ্িন। রবশ্ব োরন্ত ও
মানবতা রিল তাি ভাষক্ষ্েি মূল প্ররতিাদ্য রবষয়। িািস্পারিক সহক্ষ্র্ারগতাি মাধ্যক্ষ্ম মানব মুরিি কথা বক্ষ্লন। ঐরতহারসক এই ভাষক্ষ্েি প্রক্ষ্তেকটা
কথা রিল প্রাসরঙ্গক। বাঙারল জারত ন্যায় রবক্ষ্শ্বি শোরষত, রনক্ষ্িরিত অরধকাি বরেত মানুক্ষ্ষি িক্ষ্য কথা বক্ষ্লরিক্ষ্লন তাঁি ভাষক্ষ্েি মাধ্যক্ষ্ম।
প্রধাে অবতবিি বক্তদব্য সংস্কৃবত ববষয়ক মন্ত্রণালদয়ে মােেীয় প্রবতমন্ত্রী জোব সক এম খাবলদ, এমবপ বক্ষ্লন, ১৯৭৫ সাল িিবতী সময় রিল আমাক্ষ্দি
শদক্ষ্ে ও জারতি জন্য ইরতহাক্ষ্সি এক কাক্ষ্লা অধ্যায়। রবক্ষ্শ্বি শোরষত মানুষক্ষ্ক রনক্ষ্য় ভাবক্ষ্তন, রনর্ িাতক্ষ্নি রবরুক্ষ্দ্ধ কথা বলক্ষ্তন রতরন। সক্ষ্ব িািরি
পৃরথবীি মানুক্ষ্ষি োরন্তি কথা বলক্ষ্তন। আজক্ষ্ক আমাক্ষ্দি শদক্ষ্েি শর্ সারব িক উন্নয়ন সম্ভব হক্ষ্য়ক্ষ্ি তাঁি মূক্ষ্ল িক্ষ্য়ক্ষ্ি আমাক্ষ্দি জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু।
সভাপবতত্ব বক্তদব্য জোব সমা. বেয়াজ আহম্মদ বক্ষ্লন, বাঙাবলে অববসংবাবদত সেতা র্খে জাবতসংদঘ ভাষণ বদবিদলে, তখে সাো বাংলাদদশ
েবব িত হদয় উদঠবিদলা সসবদে। সর্ ভাষদণ বতবে তাঁে সদশ ও তাঁে জাবতে সংগ্রাদমে ইবতহাস, দৃঢ়তা এবং প্রতেদয়ে কিা সকলদক শুবেদয় এই
জাবতদক সম্মাবেত ও সেৌেবাবিত কদেবিদলে। বতবে সবসময় বেপীবিত মানুদষে পদয বিদলে। বাঙারলি শপ্রিোি নাম। এজন্য বঙ্গবন্ধুে বণ িাঢে
জীবদেে োো বদক, আদশি মতাদশিে আমাদদে আোমী প্রজদেে কাদি আিও সববশ কদে তুদল ধেদত হদব।
উরেরখত সাংবাদ রবজ্ঞরিটি আিনাি বহুল প্রিারিত সাংবাদ মাধ্যক্ষ্ম প্রকাে/প্রিাি কিাি জন্য আিনাক্ষ্ক রবক্ষ্েষভাক্ষ্ব অনুক্ষ্িাধ জানাক্ষ্না হক্ষ্লা।
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