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মেস ববজ্ঞবি
বিএইচবিএফবি’র ২৫ মাচ চ নৃশংি গণহত্যা বিিি বিষয়ক ভার্চয়চ াল
আললাচনা িভা অনুবিত্

স্বাধীন িাংলালিলশর মহান স্থপবত্ জাবত্র বপত্া িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমালনর জন্মশত্িাবষ চকী ও স্বাধীনত্ার
সুিণ চজয়ন্তী উপললযয িাংলালিশ হাউি বিবডং ফাইনান্স কলপচালরশন (বিএইচবিএফবি) এর ১০ বিনব্যাপী গৃহীত্
কমচসূচীর অংশ বহলিলি

২৫-০৩-২০২১ ত্াবরখ শিলা ১১.০০ ঘটিকায় “২৫ মাচ চ নৃশংি গণহত্যা বিিি

বিষয়ক” এক ভার্চয়চ াল িভা অনুবিত্ হয়। বিএইচবিএফবি’র ব্যিস্থাপনা পবরচালক জনাি শমাোঃ আফজাল কবরম
এর িভাপবত্লে অনুিালন প্রধান অবত্বি বহলিলি িংযুক্ত বিললন বিএইচবিএফবি’র শচয়ারম্যান প্রলফির ড. শমাোঃ
শিবলম উবিন, এফবিএ, এফবিএমএ। বিলশষ অবত্বি বহলিলি িংযুক্ত বিললন বিএইচবিএফবি’র িম্মাবনত্
পবরচালক জনাি ত্পন কুমার শঘাষ। আলরা িংযুক্ত বিললন বিএইচবিএফবি’র মহাব্যিস্থাপক, উপমহাব্যিস্থাপক। এিাড়া অবফিার কল্যাণ িবমবত্, িঙ্গিন্ধু পবরষি, িঙ্গমাত্া পবরষলির শনতৃবৃন্দ ও িির
িফত্রিহ মাঠ পর্ চালয়র িকল স্তলরর কমচকত্চা-কমচচারীবৃন্দ যুক্ত বিললন।
প্রধান অবত্বি প্রলফির ড. শমাোঃ শিবলম উবিন িক্তলব্যর শুরুলত্ িি চকাললর িি চলেি িাঙালী জাবত্র বপত্া
িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমানলক িেদ্ধবচলে স্মরণ কলরন। বত্বন আলরা স্মরণ কলরন ২৫ মাচ চ কালরালত্

পাবকস্তাবন হানািার িাবহনীর হালত্ গণহত্যার বশকার িকল শহীিলির । বত্বন ২৫ মাচ চ গণহত্যা বিিি উপললযয
আললাচনায় িললন, িাঙাবল জাবত্লক বচরত্লর স্তব্ধ কলর শিিার উলিলে ১৯৭১ িাললর ২৫ মাচ চ পাবকস্তাবন
হানািার িাবহনী ‘অপালরশন িাচ চ লাইট’ নালম বনরস্ত্র িাঙাবলর ওপর বনবি চচালর গণহত্যা চালায়। বত্বন
পাবকস্তাবন হানািার িাবহনীর িীভৎি হত্যাকান্ড শুধু িাংলালিলশর নয় বিশ্বমানিত্ার ইবত্হালি একটি কাললা
অধ্যায় বহলিলি আখ্যা কলরন। ‘অপালরশন িাচ চ লাইট’ বিল িাঙাবলর একটি প্রজন্মলক বনবিহ্ন কলর শিওয়ার
এক নারকীয় পবরকল্পনা। এমন গণহত্যা আর শকািাও র্ালত্ না ঘলট শি জন্য বত্বন এ বিনটিলক আন্তজচাবত্ক
গণহত্যা বিিি বহলিলি স্বীকৃবত্ লালভর জন্য শজার প্রলচষ্টা অব্যাহত্ রাখার িািী জানান।
বত্বন িললন, জাবত্র বপত্া শর্ অিাম্প্রিাবয়ক, ক্ষুধা-িাবরদ্র্য মুক্ত ও উন্নত্ শিানার িাংলা বিবনমচালণর স্বপ্ন
শিলখবিললন ত্াঁর সুলর্াগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শশখ হাবিনা শি স্বপ্ন িাস্তিায়লন কাজ করলিন। বত্বন িললন,
িাংলালিশ আজ স্বল্প উন্নত্ শিশ হলত্ উন্নয়নশীল শিলশর স্বীকৃবত্ লাভ কলরলি, ২০৪১ িাললর মলধ্য িাংলালিশ
উন্নত্ ও িমৃদ্ধ শিলশ পবরণত্ হলি। বত্বন গণহত্যার শশাকলক শবক্তলত্ রূপান্তর কলর িমৃদ্ধ িাংলালিশ গড়ার
ললযয িঙ্গিন্ধুর শিখালনা পলি র্ার র্ার অিস্থান শিলক কাজ করার শপি বনলত্ িকললক আহিান জানান।
বিলশষ অবত্বি িম্মাবনত্ পবরচালক জনাি ত্পন কুমার শঘাষ ত্াঁর িক্তলব্য িললন, স্বাধীনত্া শুধুমাত্র চার
অযলরর একটি শব্দ নয়; এর বপিলন অলনক ত্যাগ, বত্ত্ীযা, িংগ্রাম, অশ্রু ও রক্ত ঝলড়লি। বত্বন িললন, ১৯৭১
িাললর এই বিলন হানািার িাবহনী িি চরত্ম হত্যাকান্ড পবরচালনা কলর। বিত্ীয় বিশ্বযুলদ্ধর পর পৃবিিীর শকািাও
এত্ কম িমলয় এত্ শিবশ মানুষ হত্যা করা হয়বন মলমচ বত্বন বিবভন্ন গলিষকলির কিা তুলল ধলরন। বত্বন এ
বিিিটি পাললনর ত্াৎপর্ চ ব্যাখ্যা কলর িললন শহীিলির আত্মত্যাগ গভীরভালি স্মরণ করা এিং ত্ালির প্রবত্ েদ্ধা
বনলিিলনর মাধ্যলম নতুন প্রজলন্মর কালি স্বাধীনত্ার শচত্না িঞ্চাবরত্ করলত্ পারলল বিিিটি পালন স্বাি চক হলি
। জাবত্র বপত্া স্বপ্ন শিলখলিন অিম্প্রিাবয়ক িাংলালিশ, ক্ষুধা-িাবরদ্র্য মুক্ত িাংলালিশ, উন্নত্ ও িমৃদ্ধ
িাংলালিশ । বত্বন মুবক্তযুলদ্ধর শচত্নায় ঐকযিদ্ধ হলয় জাবত্র বপত্ার স্বপ্ন িাস্তিায়লন িকললক একলর্ালগ কাজ
করার আহিান জানান।
ব্যিস্থাপনা পবরচালক জনাি শমাোঃ আফজাল কবরম আললাচনার শুরুলত্ িি চকাললর িি চলেি িাঙাবল জাবত্র বপত্া
চ
িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমান ও স্বাধীনত্া যুলদ্ধ জীিন উৎিগকারী
িকল মুবক্তলর্াদ্ধালির েদ্ধাভলর স্মরণ কলরন।
বত্বন ২৫ মাচ চ কাললা রাত্লক পৃবিিীর জঘন্যত্ম ও বনিুরত্ম গণহত্যা বহলিলি আখ্যা কলরন । বত্বন স্বাধীনত্ার
শপ্রযাপলট িঙ্গিন্ধু কতৃক
চ উত্থাবপত্ ৬ িফা বকভালি িাঙাবল জাবত্র প্রালণর িািীলত্ পবরণত্ হয় ত্া বিশিভালি
তুলল ধলরন। বত্বন ১৯৬৬ িাললর ৬ িফা, ১৯৬৮ িাললর আগরত্লা ষড়র্ন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ িাললর গণঅভ্যযত্থান,
১৯৭০ এর বনি চাচন এিং ১৯৭১ িালল ৭ই মালচ চর ভাষণ িম্পলকচ বিশি আললাচনা কলরন। এ িমলয় িঙ্গিন্ধুর
ঐবত্হাবিক শনতৃে এিং িাঙাবললির উপর পাবকস্তানীলির জুলুম, বনর্ চাত্ন ও িঞ্চনার কিা তুলল ধলরন।
পরাধীন রালের কষ্ট ও বিষলম্যর কিাও তুলল ধলরন। িাঙাবলর হাজার িিলরর স্বপ্ন বিল পৃবিিীর বুলক একটি
স্বাধীন িাি চলভৌম রাে প্রবত্িা এিং িঙ্গিন্ধু-ই ত্ালির প্রিম স্বাধীন রালের স্বপ্ন শিবখলয়বিললন। এ কারলণই
িঙ্গিন্ধুলক হাজার িিলরর শেি িাঙাবল িলল আখ্যাবয়ত্ করা হয়। বত্বন স্বাধীনত্ার সুিণ চজয়ন্তীলত্ আবি চক

প্রবত্টি সূচলক পাবকস্তালনর তুলনায় িাংলালিলশর এবগলয় িাকার ত্থ্য তুলল ধলরন। িঙ্গিন্ধু কন্যা মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শশখ হাবিনা িঙ্গিন্ধুর শিানার িাংলা গলড় শত্ালার প্রত্যলয় বনরলিভালি কাজ কলর র্ালেন। ত্াই
িকললক র্ার র্ার অিস্থান শিলক অবপচত্ িাবয়ে র্িার্িভালি পাললনর মাধ্যলম িঙ্গিন্ধুর আিশচ ও শচত্না
িাস্তিায়লন কাজ করার আহিান জানান।
ভার্চয়চ াল িভায় আলরা িক্তব্য রালখন বিএইচবিএফবি’র মহাব্যিস্থাপক জনাি শমাোঃ জিীম উিীন, জনাি শমাোঃ
খাইরুল ইিলাম, বিভাগীয় প্রধান জনাি আবু িকর বিবিক খান, শজানাল ম্যালনজার জনাি শমাোঃ ইউসুফ
িালাউবিন, শাখা ম্যালনজার বনগার সুলত্ানা বমতু, অবফিার কল্যাণ িবমবত্র িিস্য িবচি জনাি শমাোঃ
মাহফুজুর রহমান, বিএইচবিএফবি’র িঙ্গিন্ধু পবরষলির িভাপবত্ জনাি ত্ালরক ইমবত্য়াজ খান এিং িঙ্গমাত্া
পবরষলির িাধারণ িম্পািক জনাি শমাোঃ আবু িাঈি। িঞ্চালক বহলিলি িভাটি পবরচালনা কলরন
বিএইচবিএফবি’র িহকারী মহাব্যিস্থাপক জনাি শমাোঃ নজরুল ইিলাম ও বিবনয়র অবফিার ফাইজা শনাবশন।

