
ব�ব�ুর ৭ মােচ� র ভাষণ: বাঙািলর িচর�ীব অনেু�রণার মহাকাব�
"পৃিথবীর ইিতহােস যতিদন পরাধীনতা �থেক মিু�র জন� সং�াম থাকেব, ততিদন �শখ মিুজবরু রহমােনর ৭ মােচ� র
ভাষণ� িবে�র মিু�কামী মানেুষর মেন িচর জাগ�ক থাকেব।"

---ি�েটেনর সােবক �ধানম�ী এডওয়াড� িহথ

আজ ৭ মাচ� 'জাতীয় ঐিতহািসক িদবস'। ১৯৭১ সােলর এই িদেন ঐিতহািসক �রসেকাস� ময়দােন (বত� মান
�সাহরাওয়াদ� উদ�ান) পািক�ািন শাসকেদর �শাষণ ও অত�াচাের িনপীিড়ত িনে�িষত সােড় সাত �কা� বাঙািলেক
মিু�র সং�ােম উ�ী� কেরিছেলন হাজার বছেরর ��� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান। একা�ের
মােচ� র এই অি�ঝরা িদেন উ�াল জনে�ােতর মােঝ, এ রকম এক� ভারসাম�পূণ�, িদকিনেদ�শনামলূক ভাষণই �শখ
মিুজবেক অনন� এক ভাবমিূত� িদেয়েছ। িদেয়েছ অনন� মহান �নতার ময�াদা।জািতর িপতার ৭ মােচ� র ভাষণ আজ
�ধু বাংলােদেশর একক স�দ নয়, এ� এখন িব� মানবতার মিু�র �ামাণ� দিলল।৩০ অে�াবর ২০১৭ ইউেনসেকা
এ ভাষণেক িব�–ঐিতহ� স�দ িহেসেব �ীকৃিত িদেয় ‘দ� ই�ারন�াশনাল �মেমাির অব ওয়া�� �রিজ�ার’–এ
অ�ভু� � কেরেছ।
ঐিতহািসক ৭ ই মাচ� ,২০২২ জাতীয় িদবস িহেসেব যথাযথভােব উদযাপেনর লে�� প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী
�ুল এ� কেলজ, ব�ড়া কতৃ� ক িদনব�াপী কম�সূিচ �হণ করা হেয়েছ। এর মেধ� সূেয�াদেয়র সােথ সােথ জাতীয় পতাকা
উে�ালন। সকাল ৯.০০ ঘ�কায় একােডিম �া�েণ জািতর িপতার �ৃিতফলেক পু��বক অপ�েণর মধ� িদেয় জািতর
িপতার �িত ��া �াপন কেরন প�ী উ�য়ন একােডমী (আরিডএ), ব�ড়ার স�ািনত মহাপিরচালক, গণ�জাত�ী
বাংলােদশ সরকােরর অিতির� সিচব ও সভাপিত, প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ, জনাব
খিলল আহমদ ও অধ��,জনাব �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ  প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ ।
আরিডএ ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর ছা�-ছা�ীেদর অংশ�হেণ িচ�া�ন �িতেযািগতা ও ব�ব�ুেক িনেয়
ড�েম�াির ও চলি�� �দশ�নী এবং সাং�ৃিতক অন�ুােনর আেয়াজন করা হয় ।







"এ�শ মােন মাথা নত না করা"
-আবলু ফজল।

আজ ২১ �ফ�য়াির মহান শিহদ িদবস ও আ�জ� ািতক মাতৃভাষা িদবস-২০২২। িদবস� উপলে� প�ী উ�য়ন
একােডমী (আরিডএ),ব�ড়ার প� �থেক িবিভ� কম�সূিচ পালন করা হয়।সকাল ৬:৩৪ িমিনেট সূেয�াদেয়র সােথ
সােথ পতাকা উে�ালন (অধ�নিমত) এর মধ� িদেয় কম�সূিচর সূচনা হয়। সকাল ৭:৩০ িমিনেট কােলা ব�াচ পিরধান
ও �ুল �া�ণ �থেক শিহদিমনার পয�� �ভাতেফিরর আেয়াজন করা হয়। সকাল ৭ঃ৪৫ িমিনেট প�ী উ�য়ন একােডমী
(আরিডএ), ব�ড়ার স�ািনত মহাপিরচালক, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর অিতির� সিচব জনাব খিলল
আহমদ (সভাপিত,প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ ব�ড়া ) শহীদ িমনাের পু��বক অপ�ণ
কেরন। প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর অধ��,জনাব �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ ও িশ�ক,
ছা�,অিভভাবক সহ সব��েরর জনগণ শিহদিমনাের মহান ভাষা শিহেদর �িত ��া িনেবদন কেরন। এরপর
একােডমীর শিহদ িমনাের মহান মাতৃভাষা িদবেসর ��� ও তাৎপয� স�েক� আেলাচনা সভা, ব�ব�ুর অসমা�
আ�জীবনী হেত পাঠ, কিবতা আবিৃ� ও �দশা�েবাধক গান পিরেবশন করা হয়।



সব�কােলর সব�ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর জ�শতবািষ�কী এবং �াধীনতার সুবণ�জয়�ী
উদযাপন সং�া� জাতীয় কিম�র আেয়াজেন বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর দি�ণ �াজা হেত �দশব�াপী শপথ পাঠ
করান গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা। িবকাল ০৪:৩০ টায় আরিডএ �ুল এ�
কেলজ মােঠ মাননীয় �ধানম�ীর ব�ব� এবং মাননীয় �ধানম�ী কতৃ� ক শপথ অন�ুান �চািরত হয়, উ� শপথ �হণ
অন�ুােন উপি�ত িছেলন জনাব খিলল আহমদ  মহাপিরচালক প�ী উ�য়ন একােডমী ব�ড়া, অিতির� সিচব ও
সভাপিত প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটির �ুল এ� কেলজ ব�ড়া এবং অধ��, �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ   প�ী
উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ,ব�ড়া।



�াধীনতার সুবণ�জয়�ী উদযাপেনর অংশ িহেসেব আরিডএ ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর ছা�-ছা�ীেদর অংশ�হেণ
মেনাম�ুকর দলীয় নতৃ� ও িডসে� �দশ�ন



�াধীনতার সুবণ�জয়�ী উপলে�� দপুুর ১২:০০ টায় প�ী উ�য়ন একােডমী, ব�ড়ার অিডেটািরয়ােম মেনা�
সাং�ৃিতক অন�ুােনর আেয়াজন করা হয়।
মিু�যু�িভি�ক গান, নতৃ�, কিবতা আবিৃ� এবং না�কার মাধ�েম ফু�েয় �তালা হয় মিু�যুে�র ইিতহাস, তাৎপয�
এবং বাংলােদেশর �াধীনতােক। একােডমীর মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) খিলল আহমদ এঁর সভাপিতে� উ�
অন�ুােন উপি�ত িছেলন অধ��,জনাব  �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ, প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ�
কেলজ ব�ড়া এবং �ুল এ� কেলেজর সকল িশ�ক-িশি�কা ও ছা�-ছা�ীব�ৃ।



সব�কােলর সব�ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর জ�শতবািষ�কী এবং �াধীনতার
সুবণ�জয়�ী উদযাপেনর অংশ িহেসেব প�ী উ�য়ন একােডমী, ব�ড়া’য় �াথিমক ও মাধ�িমক �েরর িশ�াথ�েদর িশ�
অিধকার ও বয়ঃসি�কালীন �া�� িবষয়ক সেচতনতা বিৃ�করেণ ব�িত�মধম� “পুতুল নাচ”-এর আেয়াজন করা
হয়। একােডমীর অিডেটািরয়ােম অনিু�ত “পুতুল নাচ” এবং �াধীনতার সুবণ�জয়�ী উপলে�� সাং�ৃিতক অন�ুােনর
�ভ উে�াধন কেরন জনাব খিলল আহমদ মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) ও সভাপিত প�ী উ�য়ন একােডমী
ল�াবেরটির �ুল এ� কেলজ ব�ড়ার, জনাব খিলল আহমদ।
অধ�� জনাব, �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ,সকল িশ�ক-িশি�কা
ও ছা�-ছা�ীব�ৃ উপি�ত িছেলন।



সব�কােলর সব�ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর জ�শতবািষ�কী এবং �াধীনতার সুবণ�জয়�ী
যথাযথ ময�াদায় প�ী উ�য়ন একােডমী, ব�ড়ায় পািলত হয়। িদনব�াপী অন�ুানমালার অংশ িহেসেব আরিডএ
ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ মােঠ মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) খিলল আহমদ জাতীয় পতাকা উে�ালন, আরিডএ
ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর ছা�-ছা�ীেদর অংশ�হেণ প�ােরড, �চকাওয়াজ পিরদশ�ন কেরন এবং সালাম �হণ
কেরন। এরপর “জািতর িপতার �ে�র �সানার বাংলা িবিনম�ােন মিু�যুে�র �চতনা ধারণ ও িডিজটাল �যুি�র
সেব�া�ম ব�বহার” শীষ�ক আেলাচনা সভা অনিু�ত হয়। উ�আেলাচনা সভায় সভাপিত� কেরন আরিডএ �ুল এ�
কেলেজর অধ�� জনাব �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ। �ধান অিতিথ িহেসেব ব�ব� রােখন জনাব খিলল আহমদ
মহাপিরচালক(আরিড) ও সভাপিত প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটির �ুল এ� কেলজ ব�ড়ার জনাব খিলল
আহমদ। আেলাচনা অন�ুান �শেষ, আরিডএ ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর ছা�-ছা�ীেদর অংশ�হেণ মেনাম�ুকর
দলীয় নতৃ� ও িডসে� �দশ�ন করা হয়। এ সমেয় একােডমীর সকল পিরচালক, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর
�িতিনিধগণ, অনষুদ সদস�গণ, �ুল এ� কেলেজর সকল িশ�ক-িশি�কা, িবিভ� বিুনয়ািদ �িশ�ণ �কােস�র
�িশ�ণাথ�সহ সকল �েরর কম�কত� া-কম�চারীব�ৃ উপি�ত িছেলন।



প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ, ব�ড়ায় যথােযাগ� ময�াদায় “�শখ রােসল িদবস”
পািলত।

‘�শখ রােসল দী� জেয়া�াস, অদম� আ�িব�াস’- এ �িতপাদ� িনেয় জাতীয় কম�সূিচর অংশ িহেসেব প�ী উ�য়ন
একােডমী, ব�ড়ায় যথাযথ ময�াদায় উদযািপত হেলা ‘�শখ রােসল িদবস ২০২১’। প�ী উ�য়ন একােডমী, ব�ড়ায়
ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর কিন� পু� �শখ রােসেলর ৫৮তম জ�িদন ও �শখ রােসল িদবস উপলে�� সকাল
০৯:০০ টায় �শখ রােসেলর �িতকৃিতেত ��া িনেবদন ও পু�-�বক অপ�ণ কেরন আরিডএ ব�ড়ার মহাপিরচালক
(অিতির� সিচব) ও সভাপিত প�ী উ�য়ন ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ ব�ড়া জনাব খিলল আহমদ। এ সময়
অধ�� �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ ব�ড়া,িশ�ক-ছা�-ছা�ীব�ৃ
উপি�ত িছেলন। এরপর �বলনু উড়ােনা এবং ছা�-ছা�ীেদর মাধ�েম �কক কাটার আেয়াজন করা হয়।
ছা�-ছা�ীেদর মােঝ িদবস�র তাৎপয� তুেল ধরার �য়ােস একােডমীর অিডেটািরয়ােম এক� আেলাচনা সভার
আেয়াজন করা হয়। আেলাচনা সভায় মহাপিরচালক মেহাদয়সহ উপি�ত অনষুদ সদস�ব�ৃ, কম�চারীব�ৃ এবং
ছা�-ছা�ীব�ৃ তাঁেদর ব�েব� এ িদবস�র তাৎপয� তুেল ধেরন। আেলাচনা �শেষ এ িদবস উপলে�� আেয়ািজত
িবিভ� �িতেযািগতায় িবজয়ী ছা�-ছা�ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ করা হয়। এরপর মহাপিরচালক মেহাদয়
আরিডএ ল�াবঃ �ুল এ� কেলেজ “�শখ রােসল কণ�ার” এর �ভ উে�াধন কেরন।
িদবস� উপলে�� �শখ রােসলসহ ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান ও তাঁর পিরবাের শিহদ সকল সদেস�র ছিব স�িলত
ব�ানার-�ফ�ুন �দশ�ন করা হয়। বাদ �জাহর আরিডএ জােম মসিজেদ �শখ রােসলসহ ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান
ও তাঁর পিরবাের শিহদ সদস�বেৃ�র আ�ার মাগিফরাত কামনা কের ও �দশ-জািতর ম�ল কামনা কের �দায়ার
আেয়াজন করা হয়।







প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ , ব�ড়া’য় যথাযথ ময�াদা ও ভাবগা�ীেয�র সােথ �াধীনতার
মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর ৪৬তম শাহাদাত বািষ�কী ও জাতীয় �শাক িদবস- ২০২১
পািলত হয়। সূেয�াদেয়র সােথ সােথ অধ�নিমত জাতীয় পতাকা উে�ালেনর মাধ�েম িদবস�র কম�সূিচর সূচনা করা
হয়। যথাযথ �া��িবিধ অনসুরণপূব�ক কােলাব�াচ ধারণ কের মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) জনাব খিলল
আহমদ মেহাদেয়র �নতৃে� সকাল নয়টায় জািতর িপতার �িতকৃিতেত পু��বক অপ�ণ কেরন। এ সময় একােডমীর
আরিডএ ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর অধ��,�শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ ও িশ�কব�ৃ জািতর িপতার �িতকৃিতেত
পু��বক অপ�ণ কেরন।

আরিডএ ল�াব. �ুল এ� কেলজ, ব�ড়া কতৃ� ক ভাচু� য়াল �াটফেম� “ব�ব�ু, মিু�যু� ও বাংলােদশ” শীষ�ক িচ�া�ন,
রচনা, �ইজ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। উ� �িতেযািগতায় �ুল ও কেলেজর িশ�াথ�রা �তঃ�ুত� ভােব
অংশ�হন কের। এরপর একােডমীর অিডটিরয়ােম 'ব�ব�ুঃ �াধীনতার �পকার' শীষ�ক আেলাচনা সভার আেয়াজন
করা হয়।

অন�ুােনর ি�তীয় পেব� “িনেবিদত �ােণ িনেবদন” শীষ�ক কিবতা আবিৃ� অন�ােনর আেয়াজন করা হয়। একােডমীর
মহাপিরচালক মেহাদয়সহ একােডমীর কম�কত� াগণ, আরিডএ ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলেজর অধ�� �শখ শাহিরয়ার
�মাহা�দ, িশ�ক ও িশ�াথ�ব�ৃ ব�ব�ু ও তাঁর পিরবােরর শিহদ সদস�েদর িনেয় �লখা িবিভ� কিবতা আবিৃ�
কেরন। অন�ুান �শেষ মহাপিরচালক ও সভাপিত মেহাদয় অংশ�হণকারী এবং িবিভ� �িতেযািগতায় িবজয়ীেদর
মােঝ পুর�ার �দান করা হয়। উে�খ� �য, ব�ব�ু রিচত িতন� বই ‘অসমা� আ�জীবনী’, ‘কারাগােরর
�রাজনামচা’ এবং ‘আমার �দখা নয়াচীন’ সহ বাংলােদশ িশ� একােডিম �কািশত িশ�েদর জন� ব�ব�ুর জীবনীর
ওপর �লখা ২৬� বই পুর�ার িহেসেব অ�ভু� � করা হয়।



বাদ �জাহর ব�ব�ু ও তাঁর পিরবােরর অন�ান� সদস�সহ ১৫ আগে�র সকল শিহেদর �েহর মাগেফরাত কামনায়
িবেশষ �মানাজাত অনিু�ত হয়। এছাড়াও জাতীয় �শাক িদবস উপলে� িবেশষ িভউকাড� �কাশ ও িবতরণ করা
হয়।





আরিডএ'র িনজ� ব�ব�াপনায় �তির ১০১ � �কক �কেট জািতর িপতার ১০১তম জ�িদবস উদযাপন। আরিডএ
ল�াবঃ �ুল এ� কেলেজর ১০০ জন িশ�াথ� এবং মহাপিরচালক ও সভাপিত প�ী উ�য়ন একােডমী ল�াবেরটরী �ুল
এ� কেলেজর  পে� তার সহধিম�ণী িমেসস �িবনা আ�ার �কক কাটা কায��েম অংশ�হণ কেরন। এছাড়াও, সকেলর
অংশ�হেণ আেয়াজন করা হয় আন� �শাভাযা�া যার মাধ�েম ১০০ � লাল-সবজু �বলনু এবং ১০০ � শাি�র পায়রা
উিড়েয় ��াভের �রণ করা হয় মহান জািতর িপতােক। এসময় উপি�ত িছেলন অধ�� �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ

প�ী উ�য়ন একােডমী �ুল এ� কেলজ ব�ড়া।



জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান – এর জ�শতবািষ�কী ও জাতীয় িশ� িদবস উপলে�� আরিডএ ল�াবঃ
�ুল এ� কেলেজর ১০০ জন �মধাবী িশ�াথ�র মােঝ এককালীন বিৃ� �দান। অন�ুােন সভাপিত� কেরন একােডমীর
অিতির� মহাপিরচালক (ভার�া�) জনাব সুিফয়া নািজম। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মহাপিরচালেকর
সহধিম�ণী িমেসস �িবনা আ�ার
এবং �শখ শাহিরয়ার �মাহা�দ, অধ��, আরিডএ ল�াবঃ �ুল এ� কেলজ।



জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান রিচত ‘অসমা� আ�জীবনী’, ‘কারাগােরর �রাজনামচা’ এবং ‘আমার �দখা
নয়াচীন’ বই �থেক সংগৃহীত ১০০ � উ�ৃিত স�িলত �দশ�নী উে�াধন কেরন একােডমীর মহাপিরচালক (অিতির�

সিচব) জনাব, খিলল আহমদ।


