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বাংলােদশ তাবাস আ ধাবী গত 17 এি ল 2021 তািরেখ যথােযা  মযাদায় ঐিতহািসক িজবনগর িদবস 
পালন কেরেছ। এিদন অপরাে  তাবাস িমলনায়তেন মা বর রা েতর সভাপিতে  আেলাচনা সভা 
অ ি ত হয়। সখােন তাবােসর সকল কমকতা-কমচারীগণ, জনতা াংক, িবমান, বাংলােদশ ল, ব ব  
পিরষদ, বাংলােদশ সিমিতর ন সহ ানীয় বাসী ন  অংশ হন কেরন। পিব  রআন তলয়ােতর 
মাে েম সভা  হয় এরপর িদবস  উপলে  মহামা  রা পিত ও মাননীয় ধানম ীর বাণী পাঠ করা হয় 
এবং িজব নগর িদবস স িকত ামা  িচ  দিশত হয়। 
 
মা বর রা ত তার ব েব িজব নগর সরকার গঠেনর ঐিতহািসক তৎপয ও ে র উপর আেলাকপাত 
কের এ ঘটনােক আমােদর াধীনতা অজেনর পেথ এক ণ মাইল ফলক িহেসেব অিভিহত কেরন। িতিন 
বেলন. এক  াধীন রাে র জ  য চার  মৗিলক উপাদান থাকা দরকার তার অ তম হেলা রাে র এক  
সরকার থাকেত হেব। িজব নগর সরকার গঠেনর মাে েম বাংলােদশ সই শত রণ কের এবং সাবেভৗম  
অজেনর লে  উ  সরকার দেশ ি  পিরচালনার পাশাপািশ িবেদেশ াপক টৈনিতক কায ম 
পিরচালনা কের।এর ধারাবািহকতায় আমরা মা  নয় মােস ড়া  িবজয় অজন করেত স ম হই। ব ব র 
আদেশ অ ািণত হেয় জাতীয় চার নতাসহ তৎকািলন ন  িজব নগর সরকােরর মাে েম দেশর 
আপামর জনগনেক সংগ ত কের দেশর াধীনতা এেন িদেয়িছলন। য  িনেয় তারা দশ াধীন কের 
িছেলন, আজ ব ব র েযা  ক া মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা স  বা বায়েন এিগেয় যাে ন। এ 
কােজ সকলেক িনজ িনজ অব ােন থেক িমকা রাখার জ  িতিন বাসীেদর আহবান জানান।  
 
সাধারণ আেলাচনায় ব ব  পিরষেদর সভাপিত, বাংলােদশ সিমিতর সভাপিত, বাংলােদশ েলর অ  

খ অংশ িনেয় িজব নগর সরকার গঠেনর িবিভ  িবষেয় আেলাকপাত কেরন। আেলাচকগণ িজব নগর 
সরকার গঠেন জাতীয় চার নতার অসামা  অবদান গভীর ার সােথ রণ কেরন। সকল েরর বাঙালীর 
মে  াধীনতার য তী  আকাংখা িলত হেয়িছল ব ব  7 মােচর ভাষেণ তার ড়া  বিহ: কাশ 
হয়।ব ব  এ ভাষেণ ি  সং ােমর জ  িতর য আহবান জািনেয়িছেলন, িজব নগর সরকার গঠেণর 
মাে েম স িনেদশনা বা বায়ন কেরিছেলন জাতীয় চার নতাসহ তৎকািলন ন । িজব নগর িদবস 
পালেনর মাে েম পরবত  জ  াধীনতা ও ি ে র স ক ইিতহাস জানেত পারেব বেল ব াগণ 
অিভমত  কেরন।  
 
আেলাচনা শেষ জািতর িপতা, ত র পিরবারবগ জাতীয় চার নতা এবং ি ে র সকল শহীেদর েহর 
মাগেফরাত কামনা এবং দশ জািতর স ি  ও অ গিত কামনায় িবেশষ দায়া মানাজাত করা হয় উপি ত 
সকেলর মােঝ ইফতার  পিরেবশনার মাে েম সভার সমাি  হয়। 


