আগামীকাল
িদবস

ঐিতহািসক

মুিজবনগর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামীকাল মঙ্গলবার ১৭ এপ্িরল ঐিতহািসক মুিজবনগর িদবস।
১৯৭১ সােল মুক্িতযুদ্ধ চলাকােল এিদেন েমেহরপুেরর ৈবদ্যনাথতলা
গ্রােমর আম্রকানেন স্বাধীন বাংলােদেশর প্রথম অস্থায়ী সরকার
আনুষ্ঠািনকভােব শপথগ্রহণ কের। পের এই ৈবদ্যনাথতলােকই ঐিতহািসক
মুিজবনগর িহেসেব নামকরণ করা হয়।
১৯৭১ সােলর ২৫ মার্চ কাল রােত পািকস্তান হানাদার বািহনী িনরস্ত্র
বাঙািলর ওপর বর্বেরািচত হামলা চালােনার পর একই বছেরর ১০ এপ্িরল
আনুষ্ঠািনকভােব
সার্বেভৗম
গণপ্রজাতন্ত্র
রূেপ
বাংলােদেশর
প্রিতষ্ঠা েঘাষণা করা হয়।
অস্থায়ী সরকােরর সফল েনতৃত্েব ৯ মােসর সশস্ত্র মুক্িতযুদ্েধর
মাধ্যেম ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসম্বর িবজেয়র মধ্যিদেয় বাংলােদশ
স্বাধীনতা অর্জন কের। এ িদন েঘািষত েঘাষণাপত্ের ২৬ মার্চ
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর স্বাধীনতা েঘাষণােক দৃঢ়ভােব
সমর্থন ও অনুেমাদন করা হয়।
েঘাষণাপত্ের সংিবধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমানেক প্রজাতন্ত্েরর রাষ্ট্রপিত ও ৈসয়দ নজরুল ইসলামেক
প্রজাতন্ত্েরর উপ-রাষ্ট্রপিত েঘাষণা করা হয়।
এ ছাড়াও তাজউদ্িদন আহেমদ অস্থায়ী সরকােরর প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার
েমাশতাক আহেমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্েটন মুহাম্মদ মনসুর আলী
অর্থমন্ত্রী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও
পুনর্বাসন মন্ত্রী িনযুক্ত হন।
অপরিদেক েজনােরল আতাউল গিন ওসমানী অস্থায়ী সরকােরর মুক্িতবািহনীর
প্রধান কমান্ডার এবং েমজর েজনােরল আবদুর রব চীফ অব স্টাফ িনযুক্ত
হন।
১১ এপ্িরল বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্িদন আহেমদ েদশবাসীর
উদ্েদেশ েবতার ভাষণ েদন, যা আকাশবাণী েথেক একািধকবার প্রচািরত
হয়। তাজউদ্িদেনর ভাষেণর মধ্যিদেয়ই েদশ-িবেদেশর মানুষ জানেত পাের

বাংলােদেশর মুক্িত সংগ্রাম পিরচালনার লক্ষ্েয একিট আইনানুগ সরকার
গিঠত হেয়েছ।
এরই পথপিরক্রমায় ১৭ এপ্িরল সকােল মুিজবনগের আনুষ্ঠািনকভােব
শপথগ্রহেণর মাধ্যেম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলােদশ সরকার প্রিতষ্ঠা লাভ
কের।
পেরর িদন েদশ-িবেদেশর পত্র-পত্িরকা এবং সংবাদ মাধ্যেম ১৭ এপ্িরল
শপথগ্রহেণর এই সংবাদ ফলাও কের ছাপা হয়। বাংলােদশ সরকােরর
আনুষ্ঠািনক সূচনা বা আনুষ্ঠািনক আত্মপ্রকাশ িহেসেব এই িদনিটর
তাৎপর্য িছেলা িবশাল।
মুিজবনগর
িদবস
উপলক্েষ
রাষ্ট্রপিত
েমা.
আবদুল
হািমদ
ও
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা আজ পৃথক বাণী েদেবন। এ উপলক্েষ ঢাকা
এবং মুিজবনগের পৃথক কর্মসূিচ গ্রহণ করা হেয়েছ।
কর্মসূিচ হচ্েছ এিদন েভার ৬টায় বঙ্গবন্ধু ভবন ও েকন্দ্রীয় এবং
েদেশর সকল েজলা কার্যালেয় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্েতালন। সকাল ৭টা
বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গেণ রক্িষত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর প্রিতকৃিতেত পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ।
মুিজবনগেরর

কর্মসূিচর

মধ্েয

রেয়েছ

সকাল

১০টায়

মুিজবনগর

স্মৃিতেসৗেধ পুষ্পস্তবক অর্পণ, সকাল ১০টা ১৫ িমিনেট গার্ড অব
অনার এবং ১০টা ৩০ িমিনেট মুিজবনগেরর েমেহরপুের েশখ হািসনা মঞ্েচ
মুিজবনগর িদবেসর জনসভা।
এেত সভাপিতত্ব করেবন আওয়ামী লীগ সভাপিতম-লীর সদস্য ও ঐিতহািসক
মুিজবনগর িদবস উদযাপন কিমিটর আহ্বায়ক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী
েমাহাম্মদ নািসম। প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত থাকেবন উপেদষ্টা
পিরষদ সদস্য ও িশল্পমন্ত্রী আিমর েহােসন আমু ।
এ ছাড়াও ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্িষণ আওয়ামী লীেগর উদ্েযােগ
রাজধানী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জািতক সম্েমলন েকন্দ্ের আেলাচনা
সভা অনুষ্িঠত হেব। আেলাচনা সভায় প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত
থাকেবন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর।
িনউজিবিড৭১/আ/১৬ এপ্িরল, ২০১৮

