পাবনায়
বঙ্গবন্ধুর
উদ্েবাধন
বার্তা

সংস্থা

িপপ,

পাবনা

১০০

:

দুইিদনব্যাপী
জন্েমাৎসেবর

িবশ্েবর

শ্রদ্ধা

-বাঙািলর

েগৗরব

জািতর
জনক
বঙ্গবন্ধু
১০০
জন্েমাৎসব
শীর্ষক
দুইিদনব্যাপী
অনুষ্ঠানমালা গতকাল শুক্রবার িবেকেল উদ্েবাধন করা হেয়েছ।

পাবনার
ঈশ্বরদী
উপেজলার
লক্ষ্মীকুন্ডা
ইউিনয়েনর
চরগড়গিড়েত
েবসরকাির উন্নয়ন সংস্থা ওসাকার সহেযািগতায় এ অনুষ্ঠােনর আেয়াজন
কের স্থানীয় মুক্িতযুদ্ধ স্মৃিত পাঠাগার ও চরিনেকতন কাব্য মঞ্চ।

সন্ধ্যায় জািতসত্ত্বার কিব মুহম্মদ েমাহাম্মদ নুরুল হুদা এ
অনুষ্ঠানমালার উদ্েবাধন কেরন। অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথ িছেলন
েনৗপিরবহন মন্ত্রণালেয়র প্রিতমন্ত্রী খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী এমিপ।

আেলাচনা সভায় বক্তারা বেলন, যতদূর বাংলা ভাষা, তেতাদূর বাংলােদশ।
জাতীর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান অনন্তকাল ইিতহােসর
অমরকীর্িত।
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জািতর
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স্বপিরবাের হত্যা কেরেছ ইিতহােস তারা অনন্তকালই িনন্িদত ও ঘৃিণত।

জািতর িপতার হত্যাকারীেদর ফাঁিস এবং এেদেশর মহান মুক্িতযুদ্েধর
সমেয়
িবেরাধীতাকারী
রাজাকার
আলবদর
আলশামসেদর
িবচার
কের
বঙ্গবন্ধুর েসানার বাংলায় দায় মুক্িত িদেয় আন্তর্জািতক অঙ্গেন
বাংলােদেশর নাম স্বর্ণাক্ষের িনেয় েগেছন বঙ্গবন্ধুর সুেযাগ্য

কন্যা, আওয়ামীলীগ সভাপিত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।

বাংলােদেশর উন্নয়েনর ধারা অব্যাহত রাখেত মুক্িতযুদ্েধর েচতনায়
উদ্বুদ্ধ হেত হেব।

ওসাকার িনর্বাহী পিরচালক কিব ড. মিজদ মাহমুেদর সভাপিতত্েব
অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথর বক্তব্য েদন বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ
আন্তর্জািতক পর্ষদ এর প্রধান সমন্বয়ক, জাতীয় নজরুল ইন্সিটিটউেটর
সােবক িনর্বাহী পিরচালক কিব আসলাম সািন, পাবনা েজলা পিরষদ
েচয়ারম্যান েরজাউল রিহম লাল, অিতিরক্ত েজলা ম্যািজষ্ট্েরট জািহদ
েনওয়াজ, অিতিরক্ত পুিলশ সুপার িফেরাজ কিবর, পাবনা প্েরসক্লােবর
সভাপিত এিবএম ফজলুর রহমান, ঈশ্বরদী প্েরসক্লােবর সভাপিত স্বপন
কুমার কুন্ডু প্রমুখ।

অনুষ্ঠােন পাবনা সদর উপেজলা েচয়ারম্যান আলহাজ েমাশাররফ েহােসন,
ঈশ্বরদী েপৗর েময়র আবুল কালাম আজাদ িমন্টু, আটঘিরয়া উপেজলা পিরষদ
েচয়ারম্যান তানভীর ইসলাম, পাবনা প্েরসক্লােবর সাধারন সম্পাদক
ৈসকত আফেরাজ আসাদ, পাবনা িরর্েপাটার্স ইউিনিটর সাধারণ সম্পাদক
কাজী মাহবুব েমার্েশদ বাবলা, পাবনা উপেজলা আওয়ামীলীেগর সাধারণ
সম্পাদক েসােহল হাসান শাহীন, েজলা যুবলীেগর আহবায়ক আলী মর্তুজা
িবশ্বাস সিন, যুগ্ম আহবায়ক িশবলী সািদক, ওসাকার পিরচালক েমা.
মাজাহারুল ইসলাম,

পিরচালনা কিমিটর েচয়ারম্যান ইঞ্িজিনয়ার েমা, নুরুল ইসলামসহ নানা
সামািজক, সাংস্কৃিতক, জনপ্রিতিনিধ, রাজনীিতিবদসহ সুধীজেনরা এ সময়
উপস্িথত িছেলন।

আেলাচকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ১০০ জন্েমাৎসব উপলক্েষ মুিজবাব্দ বর্ষ
েঘাষনার দাবী জানান।

দুইিদন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্েয রেয়েছ বর্ণাঢ্য েশাভাযাত্রা,

উদ্েবাধনী পর্ব, শ্রদ্ধার্ঘ্য, আেলাচনা সভা, েসিমনার,
কিবতা আবৃত্িত এবং মেনাজ্ঞ সাংস্কৃিতক অনুষ্ঠান।

ছড়া

ও

েমা. মাজাহারুল ইসলাম, মাধবী ইসলাম, অেলাক চক্রবর্িত, আবু সাইদ
খান, প্রদীপ দাস সংগীত পিরেবশন কেরন। তােল িছেলন রেমশ েঘাষ এবং
েবৗটুবানী পাঠশালার প্রিশক্ষক সুমাইয়া আিখসহ অন্যরা িবিভন্ন
িবষেয় সহেযািগতা কেরন।

অনুষ্ঠােনর শুরুেতই জাতীয় সংগীেতর সােথ জাতীয় পতাকা উত্েতালন ও
শান্িতর প্রিতক পায়রা উিড়েয় অনুষ্ঠােনর সুচনা, বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয়
সকল গণতান্ত্িরক আন্েদালেন জীবন উৎসর্গকারীেদর স্মরেন এক িমিনট
দাঁিড়েয় শ্রদ্ধা জানােনা েশেষ অনুষ্ঠান িঘের প্রকাশনা শুভনীড়
মুিজববর্েষ উন্নয়ন স্পর্েশ শীর্ষক েমাড়ক উন্েমাচন করা হয়।

