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মিদয়নায় বীর মুক্তিয োদ্ধো শহীে ক্যোযেন শশখ কািাল-এরঁ ৭৩তি জন্মবামষিকী পালন  
 

মিদয়নাস্থ বাাংলাদেশ েূতাবাস ও স্থায়ী মিশদনর উদেযাদগ যথাদযাগয িযিাোয় স্বাধীনতার িহান স্থপমত, সর্বক্োযের 
সর্বযেষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ শশখ িুমজবুর রহিাদনর শজযষ্ঠ পুত্র র্ীর মুক্তিয োদ্ধো শহীদ কযাদেন শশখ কািাদলর 
৭৩তি জন্মবামষিকী পালন করা হযয়যে। িহািারী শকামিড-১৯ এর শেমিদত ক্তর্ক্তিন্ন মবমধমনদষদধর কারদে এ উপেযযয 
এক্ক্তি অনেোইন আযেোচনো অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়।   
 
০২। পমবত্র শকারআন শতলাওয়াদতর িাধযদি আযেোচনো অনুষ্ঠাদনর কাযিক্রি শুরু হয়। অনুষ্ঠাদনর শুরুযে বীর িুমিদযাদ্ধা 
শহীদ শশখ কািাদলর কিিিয় জীবদনর ওপর একমি োিােযমিত্র েেশিন করা হয়। আদলািনায় অাংশগ্রহে কদর বিারা 
শহীদ শশখ কািাদলর বেিাঢ্য ও কিিিয় জীবদনর মবমিন্ন মেক তুদল ধদরন। বিারা বদলন, জামতর মপতার সন্তান মহদসদব 
শশখ কািাল র্ঙ্গর্নু্ধর শযাগয উত্তরসূরী মহদসদব গযে উযেক্তেযেন। জামতর মপতার িতই তাঁর িদধযও শনতৃত্ব শেওয়ার অসািানয 
গুোবমল মবেযািান মিল এবাং শসই গুোবমলর কারদেই িাত্র বাইশ বির বয়দস িুমিযুদদ্ধ অাংশগ্রহেসহ স্বাধীনতার পরর্েবী 
সমযয় ক্রীড়া ও সাাংসৃ্কমতক শিদত্র একজন সফল সাংগঠক মহদসদব মনদজদক শিদল ধরদত সিি হদয়মিদলন।       
  
০৩। অনুষ্ঠাদনর েধান অমতমথ বাাংলাদেশ আওয়ািীলীদগর শকন্দ্রীয় কমিমির সাাংগঠমনক সম্পােক ও বাাংলাদেশ মক্রদকি 
শবাদডির পমরিালক জনাব শমফউল আলি শিৌধুরী (নাদেল) বদলন র্োাংেোযদযশর ক্রীেোঙ্গনযক্ আন্তর্বোক্তেক্ মোযন উন্নীে ক্রোর 
অক্তি োত্রোয় র্ীর মুক্তিয োদ্ধো শহীদ কযাদেন শশখ কািাদলর প্রদক্তশবে পথ, আদশব এর্াং ক্তদক্-ক্তনযদবশনো আর্ও এক্ অনুক্রণীয় 
মযেে। ক্তেক্তন বদলন শহীদ কযাদেন শশখ কািাল আমোযদর মোযে অনুযপ্ররণোর উৎস হযয় সদোর্োগ্রে আযেন এর্াং িক্তর্ষ্যযেও 
থোক্যর্ন।  
 
০৪। অনুষ্ঠাদনর সিাপনী বিদবয েূতাবাদসর িাজি েযা অযাদফয়াসি জনাব রাহাত মবন জািান সর্বক্োযের সর্বযেষ্ঠ বাঙামল, 
জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ শশখ িুমজবুর রহিান ও তাঁর পমরবাদরর সকল শহীদ এবাং িুমিযুদদ্ধর সকল শহীদযদর েমত গিীর 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কদরন। মতমন র্ীর মুক্তিয োদ্ধো শহীদ কযাদেন শশখ কািাদলর বেিাঢ্য কিিজীবদনর মবমিন্ন মেক উদেখ কদরন। 
ক্তেক্তন র্যেন, এক্র্ন দয ও ক্তর্চযণ সাংগেক্ ক্তহযসযর্ শহীদ শশখ কািাল র্োাংেোযদযশর ক্রীেো ও সাংসৃ্কক্তের উন্নয়ন এর্াং 
ক্তর্ক্োযশ য  গুরুত্বপূণব অর্দোন যরযে যগযেন েো র্োাংেোযদযশর  ুর্ সমোযর্র ক্োযে অসীম অনুযপ্ররণোর উৎস হযয় থোক্যর্। 
ক্তেক্তন র্যেন, শহীদ শশখ কািাদলর জীবন ও কিি এবাং তাঁর গুোবলী েজন্ম শথদক েজন্মান্তদর িমড়দয় মেদত হদব। সবদশদষ 
মতমন শেশ ও জামতর িঙ্গল কািনা কদর তারঁ বিবয শশষ কদরন।  

   
০৫। মবদশষ শিানাজাদতর িাধযদি অনুষ্ঠোনক্তি সিাি হয়।    
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