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সম্মাসনত সভাপসত,  

সহেমীগণ,   

উপসিত সুসধবৃন্দ।   

আসসালামু আলাইকুম।   

লালবাগ দুর্গ ের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শ া' এর উর্বাধন অ্নুষ্ঠার্ন উপসিত সবাইর্ে আন্তসরে শুর্ভচ্ছা জানাসচ্ছ।   

মহান ভাষা আর্ন্দালর্নর স্মৃসত সবজসিত মাস শেব্রুয়াসর। আসম সশ্রদ্ধসির্ে স্মরণ েরসি ভাষা  হীদর্দর। শ্রদ্ধা 

জানাসচ্ছ সব েোর্লর সব ের্শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শ খ মুসজবুর রহমানর্ে। স্মরণ েরসি জাতীয় িার শনতা, 

মুসিযুর্দ্ধর সি  লক্ষ  হীদ, সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-শবান ও গণতাসন্ত্রে  আর্ন্দালর্নর সেল  হীদর্ে ।   

রাজধানী ঢাোর শেন্দ্রির্ল অ্বসিত প্রািীন শমাগল িাপনা লালবাগ দুর্গ ে আজ শদর্ র ইসতহার্স প্রথমবার্রর মত 

লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শ া িালু হর্ত যার্চ্ছ।  

এই প্রযুসির মাধ্যর্ম দ েেরা আর্লাআঁধাসর পসরর্বর্  ঢাোর ের্য়ে-  বির্রর ইসতহার্সর ধারাবাসহেতা অ্তযন্ত 

আেষ েণীয়ভার্ব জানর্ত পারর্বন। ঐসতহাসসে লালবাগ দুর্গ ে আগত দ েনাথী ও পয েটের্দর জন্য এটি হর্ব এেটি নতুন 

আেষ েণ।   

শমাঘল আমর্লর অ্নন্য িাপতযেীসতে লালবাগ দুগ ে আমার্দর ইসতহাস ও ঐসতর্হযর অ্নন্য সনদ েন। অ্সনন্দয সুন্দর এ 

দুর্গ ের শগৌরর্বাজ্জ্বল ইসতহাস ও অ্নুপম িাপতযশ লীর্ে শদর্ র মানুর্ষর োর্ি আেষ েণীয়ভার্ব উপিাপর্নর লর্ক্ষয আমরা 

আমার্দর গত শময়ার্দ ১৯৯৭ সার্ল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শ া প্রেল্প বাস্তবায়র্নর উর্যাগ গ্রহণ েসর। দীঘ ে ১৭ বির পর প্রেল্পটি 

সুষ্ঠুভার্ব সম্পন্ন হর্য়র্ি।   

সংস্কৃসত সবষয়ে মন্ত্রণালর্য়র প্রত্নতত্ত্ব অ্সধদপ্তর ও বাংলার্দ  প্রর্েৌ ল সবশ্বসবযালর্য়র সবর্ ষজ্ঞ দর্লর সনসবি 

তত্ত্বাবধার্ন আধুসনে প্রযুসি ব্যবহার্রর মাধ্যর্ম প্রেল্পটি সম্পন্ন হর্য়র্ি।  

এরসর্ঙ্গ সম্পৃি সির্লন শদর্ র সবস ষ্ট েসব, সাসহসতযে, অ্সভর্নতা, আবৃসেোর, ইসতহাসসবদ ও প্রত্নতত্ত্বসবদগণ। 

তাঁর্দর সেলর্ে আন্তসরে ধন্যবাদ।  

আমরা শদর্ র আথ ে-সামাসজে উন্নয়র্নর পা াপাস  শদর্ র ইসতহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ঐসতহয ও কৃসষ্টর্ে অ্তযন্ত গুরুর্ের 

সার্থ সবর্বিনা ের্র থাসে।  

আয়তর্নর সদে শথর্ে শিাট হর্লও ইসতহাস এবং ঐসতর্হযর সদে শথর্ে বাংলার্দ  এেটি সমৃদ্ধ ালী শদ । 

প্রািীনোল শথর্েই এর্দর্ র সম্পদ, মানুর্ষর প্রসত সবর্দ ীর্দর এে ধরর্ণর আেষ েণ লক্ষয েরা যায়।  

সমর্য়র সববতের্ন সবর্দ ীরা এখান শথর্ে ির্ল শগর্িন। অ্বসান হর্য়র্ি ঔপসনর্বস ে  াসর্নর। সেন্তু তাঁর্দর স্মৃসত 

সবজসরত িাপনাগুর্লা আমার্দর জন্য এে মহামূল্যবান সম্পদ সহর্সর্ব রর্য় শগর্ি।  

এসব িাপনা আমার্দর সমৃদ্ধ ইসতহাস ও ঐসতর্হযর েথাই স্মরণ েসরর্য় শদয়। এগুর্লা শুধু ঐসতহাসসেভার্ব গুরুেপূণ ে 

নয়, এগুর্লা গুরুেপূণ ে পয েটনর্েন্দ্র সহর্সর্ব পসরসিসত শপর্য়র্ি।   

আমার্দর রর্য়র্ি সবর্শ্বর বৃহেম বালুোময় সমুদ্র সসেত েক্সবাজার। অ্সনন্দ সুন্দর সুন্দরবন। রর্য়র্ি পাহািপুর, 

ময়নামসতর প্রািীন শবৌদ্ধসবহার, বগুিার মহািানগি, বার্গরহার্টর ষাটগমু্বজ মসসজদসহ প্রািীন অ্র্নে িাপনা।  

সুন্দরভার্ব উপিাপন েরা শগর্ল এগুর্লা পয েটের্দর জন্য আেষ েণীয় িান সহর্সর্ব পসরণত হর্ত পার্র। েম েসংিার্নর 

পা াপাস  আমরা আয় েরর্ত পাসর প্রচুর সবর্দস ে মুদ্রা।  



আমার্দর মুসিযুর্দ্ধর স্মৃসতসবজসরত িানগুর্লাও শদস -সবর্দ ী পয েটের্দর আেষ েণীয় িান সহর্সর্ব গুরুে শপর্ত শুরু 

ের্রর্ি। এেসদর্ে ইসতহাস সংরক্ষণ, অ্ন্যসদর্ে নতুন প্রজন্মর্ে মুসিযুর্দ্ধর শিতনায় সমৃদ্ধ েরর্ত এসব িান গুরুেপূণ ে ভূসমো 

পালন েরর্ত পার্র।  

ইসতহাস, ঐসতহয এবং সংস্কৃসতর প্রসত আওয়ামী লীগ সরোর সবসময়ই যত্নবান। আসম মর্ন েসর, শয জাসত যত 

ইসতহাস সর্িতন, শস জাসত তত উন্নত। অ্তীত ঐসতহযই আমার্দর উন্নত ভসবষ্যর্তর সদর্ে এসগর্য় সনর্য় শযর্ত সাহায্য ের্র।  

আমরা সবগত ৫ বির্র ঐসতহাসসে এবং সাংস্কৃসতে ঐসতহযমসন্ডত িানগুর্লার সংরক্ষণ এবং উন্নয়র্নর জন্য ব্যাপে 

েম েসূসি বাস্তবায়ন ের্রসি।  

আপনারা জার্নন, ঐসতহাসতে শসাহরাওয়াদী উযানর্ে সঘর্র আমরা সাংস্কৃসতে বলয় গর্ি শতালার উর্যাগ সনর্য়সি। 

স্বাধীনতা স্তর্ের সনম োণ োজ শ র্ষর পয োর্য়।  

এের্ া ১৬ শোটি টাো ব্যর্য় নওগাঁর পাহািপুর্রর শবৌদ্ধসবহার, বগুিার মহািানগি, সদনাজপুর্রর োন্তাসজউ মসন্দর 

এবং বার্গরহার্টর ষাটগমু্বজ মসসজদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়র্নর োজ িলর্ি। পাহািপুর শবৌদ্ধসবহার ও বার্গরহাট ষাট গমু্বজ 

মসসজদ World Heritage Site- সহর্সর্ব স্বীকৃসত শপর্য়র্ি।  

বাংলার্দ  জাতীয় যাদুঘর্রর আধুসনেীেরর্ণর উর্যাগ গ্রহণ েরা হর্য়র্ি। যাদুঘর্রর লসবর্ত বঙ্গবন্ধুর জীবনসভসেে 

প্রামাণ্যসিি প্রর্জক্টার সক্রর্নর মাধ্যর্ম প্রদ েন েরা হর্চ্ছ।  

পাব েতয িট্টগ্রার্মর ক্ষুদ্র নৃর্গাসষ্ঠর বণ োঢয সাংস্কৃসতে ঐসতহয প্রসার্রর জন্য আমরা সবসভন্ন আঞ্চসলে সাংস্কৃসতে শেন্দ্র 

গর্ি তুর্লসি।   

সুসধবৃন্দ,  

অ্থ েশনসতেভার্ব আমরা আপাতত হয়ত খাসনেটা দুব েল অ্বিার্ন আসি। সেন্তু ইসতহাস, ঐসতহয, সাংস্কৃসতে শক্ষর্ি 

বাঙাসল জাসত গব ে েরর্ত পার্র। আমরা বাঙাসল জাসতর্ে জ্ঞান-সবজ্ঞান, সংস্কৃসত, মনর্ন সবর্শ্বর শশ্রষ্ঠ জাসত সহর্সর্ব প্রসতসষ্ঠত 

েরর্ত িাই।  

এজন্য স ক্ষার্ে আমরা সর্ব োচ্চ গুরুে সদর্য়সি। আমার্দর সনরমন্তর প্রর্িষ্টার ের্ল স ক্ষার্ক্ষর্ি সবগত ের্য়ে বির্র 

আমূল পসরবতেন সাসধত হর্য়র্ি। বির্রর শুরুর্ত শোটি শোটি স ক্ষাথীর হার্ত আমরা সবনামূর্ল্য বই তুর্ল সদসচ্ছ। বাংলার্দ  

আজ সব েজনীন সাক্ষরতার বারপ্রার্ন্ত উপনীত।  

এইসব প্রর্িষ্টার মধ্য সদর্য় ২০২১ সার্ল স্বাধীনতার সুবণ েজয়ন্তীর্ত আমরা আ া েসর, বাংলার্দ  এেটি মধ্যম আর্য়র 

শদর্  পসরণত হর্ব ।  

তৃতীয় শময়ার্দ সরোর্রর দাসয়ে গ্রহণ ের্র শদ  পসরিালনায় সেল শক্ষর্ি আমরা শদর্ র মানুর্ষর সব ো্মকে 

সহর্যাসগতা োমনা েসর।  

সবার সমসলত প্রর্িষ্টায় বাংলার্দ  অ্সির্রই সবর্শ্বর বুর্ে এেটি উন্নত সমৃদ্ধ ও আ্মকময োদাসম্পন্ন রার্ে পসরণত হর্ব - 

এই োমনা ের্র আসম শদর্ র প্রথম লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শ া'র শুভ উর্বাধন শঘাষণা েরসি ।   

শখাদা হার্েজ।  

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলার্দ  সিরজীবী শহাে।  

 


