
শ োকের মোস আগস্ট মোস।

এই মোকস বোাংলোকেক সাংঘটিত হক ়েকে ইততহোকসর ভ ়েোবহতম হতযোেোণ্ড ও নোরেী ়ে

শেকনড হোমলো। ১৫ আগস্ট জোতী ়ে শ োে তেবস। মোনব সভযতোর ইততহোকস ঘৃণ্য ও

নৃ াংসতম হতযোেোকণ্ডর েোতলমোতলপ্ত শবেনোতবধূর শ োকের তেন। ১৯৭৫ সোকলর এই তেকন

মোনবতোর  ত্রু প্রতততি ়েো ীল ঘোতেচকির হোকত বোঙোতল জোততর মুতি আকদোলকনর

মহোনো ়েে, তবকের লোতিত-বতিত-তনপীতড়েত মোনুকের মহোন শনতো, বোাংলো ও বোঙোতলর

হোজোর বেকরর আরোধ্য পুরুে, বোঙোতলর তনরন্তন শপ্ররণোর তচরন্তন উৎস, স্বোধীন বোাংলোকে 

রোকের স্থপতত, সব বেোকলর সব বকেষ্ঠ বোঙোতল জোততর তপতো বঙ্গবন্ধু শ খ মুতজবুর রহমোনকে

সপতরবোকর হতযো েরো হ ়ে।

শসতেন ইততহোকসর তনষ্ঠরুতম এই হতযোেোকণ্ড বঙ্গবন্ধুর সহধতম বনী, মতহ ়েসী নোরী শবগম

ফতজলোতুকেেো মুতজব, বঙ্গবন্ধুর এেমোত্র ভ্রোতো শ খ আবু নোকসর, জোততর তপতোর শজযষ্ঠ

পুত্র বীর মুতিক োদ্ধো েযোকেন শ খ েোমোল, তিতী ়ে পুত্র বীর মুতিক োদ্ধো শলফকেন্যোন্ট

শ খ জোমোল, েতনষ্ঠ পুত্র তনষ্পোপ ত শু শ খ রোকসল, নবপতরণীতো পুত্রবধূ সুলতোনো েোমোল

ও শরোজী জোমোল, মুতিযুকদ্ধর অন্যতম সাংগঠে শ খ ফজলুল হে মতণ ও তাঁর

অন্তঃসত্ত¡াো স্ত্রী শবগম আরজু মতণ, স্বোধীনতো সাংেোকমর অন্যতম সাংগঠে ও জোততর

তপতোর ভতিপতত আব্দুর রব শসরতন ়েোবোত, তাঁর শেোে শমক ়ে শববী শসরতন ়েোবোত, েতনষ্ঠ

পুত্র আতরফ শসরতন ়েোবোত, শেৌতহত্র সুেোন্ত আব্দুল্লোহ বোবু, ভোইক ়ের শেকল  হীে

শসরতন ়েোবোত, আব্দুল নঈম খোন তরন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রধোন তনরোপত্তো অতফসোর েকন বল জোতমল

উতিন আহকমে ও েতবব্যরত অকনে েম বেতবো-েম বচোরী নৃ াংসভোকব তনহত হন।



জোলতেয়ো উচ্চ তবদ্যোলয়

রোজবোড়ী সের, রোজবোড়ী।



জোলতেয়ো উচ্চ তবদ্যোলকয়র পক্ষকেকে গভীর েদ্ধো ।

বঙ্গবন্ধু শ খ মুতজবুর রহমোন বোাংলোকেক র অন্যতম প্রধোন রোজননততে শনতো, বোাংলোকে প্রততষ্ঠোর

সাংেোকম অন্যতম পুকরোধো ব্যতিত্ব এবাং বোাংলোকেক র জোততর জনে তহকসকব তবকবতচত।

বোাংলোকেক র প্রেম রোেপতত এবাং পরবতীকত একেক র প্রধোনমন্ত্রীর েোত ়েত্ব পোলন েকরন।

জনসোধোরকণর েোকে তততন ১৯৬৯ সোকল 'বঙ্গবন্ধু' উপতধকত ভূতেত হন।

আজ বঙ্গবন্ধু শ খ মুতজবুর রহমোকনর সাংেোমী রোজননততে জীবকন শেয়ো ২০টি উতি শেয়ো হল:

১. এবোকরর সাংেোম আমোকের মুতির সাংেোম, এবোকরর সাংেোম স্বোধীনতোর সাংেোম!

২. গণআকদোলন েোড়ো, গণতবপ্লব েোড়ো তবপ্লব হয় নো।

৩. অক োগ্য শনতৃত্ব, নীততহীন শনতো ও েোপুরুে রোজনীতততবেকের সোকে শেোন তেন

এেসোকে হকয় শেক র েোকজ নোমকত শনই। তোকত শে কসবোর শচকয় শেক র ও জনগকণর সব বনো ই শবত 

হয়।

৪. আমোর সবকচকয় বড়  তি আমোর শেক র মোনুেকে ভোলবোতস, সবকচকয় বড় দূব বলতো

আতম তোকেরকে খুব শব ী ভোলবোতস।

৫. শ মোনুে মৃতুযর জন্য প্রস্তত, শেউ তোকে মোরকত পোকর নো।

৬.  খন তুতম শেোন ভদ্রকলোকের সোকে শখলকব তখন শতোমোকে ভদ্রকলোে হকত হকব,  খন

তুতম শেোন শবজন্মোর সোকে শখলকব তখন অবশ্যই শতোমোকে তোর চোইকত বড়ে শবজন্মো হকত হকব। নকচত

পরোজ ়ে তনতিত।

৭. প্রধোনমন্ত্রী হবোর শেোন ইচ্ছো আমোর শনই। প্রধোনমন্ত্রী আকস এবাং  োয়। তেন্তু, শ 

ভোকলোবোসো ও সম্মোন শে বোসী আমোকে তেকয়কেন, তো আতম সোরোজীবন মকন রোখকবো।

৮. সোম্প্রেোতয়েতো শ ন মোেোচোরো তেকয় উঠকত নো পোকর। ধম ব তনরকপক্ষ রোে বোাংলোকে ।

মুসলমোন তোর ধম বেম ব েরকব। তহন্দু তোর ধম বেম ব েরকব। শবৌদ্ধ তোর ধম বেম ব েরকব। শেউ েোউকে বোধো

তেকত পোরকব নো।

৯. সোত শেোটি বোঙ্গোতলর ভোকলোবোসোর েোঙ্গোল আতম। আতম সব হোরোকত পোতর, তেন্তু

বোাংলোকেক র মোনুকের ভোকলোবোসো হোরোকত পোরব নো।



১০. শে  শেকে সব বপ্রেোর অন্যোয়, অতবচোর ও শ োেণ উকচ্ছে েরোর জন্য 

েরেোর হকল আতম আমোর জীবন উৎসগ ব েরব।

১১. এ স্বোধীনতো আমোর ব্যে ব হকয়  োকব  তে আমোর বোাংলোর মোনুে শপে 

ভকর ভোত নো খোয়। এই স্বোধীনতো আমোর পূণ ব হকব নো  তে বোাংলোর মো-শবোকনরো েোপড় নো 

পোয়। এ স্বোধীনতো আমোর পূণ ব হকব নো  তে একেক র মোনুে  োরো আমোর যুবে শেণী 

আকে তোরো চোেতর নো পোয় বো েোজ নো পোয়।

১২. তভক্ষুে জোততর ইজ্জত েোকে নো। তবকে  শেকে তভক্ষো েকর একন 

শে কে গড়ো  োকব নো। শেক র মকধ্যই পয়সো েরকত হকব।

১৩. ত তন শ খোকন রকয়কেন, তততন শসখোকন আপন েতবব্য পোলন েরকল 

শেক র মকধ্য তবশৃঙ্খলো সৃতি হকত পোকর নো।

১৪. সরেোরী েম বচোরীকের জনগকণর সোকে তমক  শ কত হকব। তোরো 

জনগকণর খোকেম, শসবে, ভোই। তোরো জনগকণর বোপ, জনগকণর শেকল, জনগকণর সন্তোন। 

তোকের এই মকনোভোব তনকয় েোজ েরকত হকব।

১৫. সমস্ত সরেোরী েম বচোরীকেই আতম অনুকরোধ েতর,  োকের অকে ব 

আমোকের সাংসোর চকল তোকের শসবো েরুন।

১৬. গরীকবর উপর অতযোচোর েরকল আল্লোহর েোকে তোর জবোব তেকত হকব।

১৭. জীবন অতযন্ত ক্ষণস্থোয়ী। এই েেো মকন রোখকত হকব। আতম বো 

আপনোরো সবোই মৃতুযর পর সোমোন্য েকয়ে গজ েোপড় েোড়ো সোকে আর তেছুই তনকয়  োব 

নো। তকব শেন আপনোরো মোনুেকে শ োেণ েরকবন, মোনুকের উপর অতযোচোর েরকবন?

১৮. শেক র সোধোরণ মোনুে,  োরো আজও দঃখী,  োরো আজও তনরন্তর 

সাংেোম েকর শেঁকচ আকে, তোকের হোতস-েোেো, সুখ-দঃখকে ত ল্প-সোতহতয-সাংস্কৃততর 

উপজীব্য েরোর জন্য ত ল্পী, সোতহততযে ও সাংস্কৃততকসবীকের প্রতত আহবোন জোনোতচ্ছ।

১৯. বোঙ্গোতল জোতীয়তোবোে নো েোেকল আমোকের স্বোধীনতোর অতস্তত্ব তবপে 

হকব।

২০. বোাংলোর মোটিকত যুদ্ধোপরোধীর তবচোর হকবই।


