
 

সর্ বাধিক জনগণের অংশগ্রহণে সমণর্ত কণে জাতীয় সংগীত  

পধরণর্শণনর মাধ্যণম “GUINNESS WORLD RECORDS” এ  

র্াংলাণেণশর নাম সংণ াজন অনুষ্ঠান 

ভাষে 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

শশখ হাধসনা 

জাতীয় প্যাণরড শকায়ার, ঢাকা, ১২ চৈত্র, ১৪২০, ২৬ মাৈ ব, ২০১৪ 

 

ধর্সধমল্লাধহর রাহমাধনর রাধহম 

 

সম্মাধনত সভাপধত, 

সহকমীবৃন্দ, 

ধতনর্াধহনী  প্রিানগে, 

উপধিত ভাই ও শর্াণনরা 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

আজ আমাণের ৪৩তম মহান স্বািীনতা ও জাতীয় ধের্স।  

আপনারা জাণনন, ১৯৭১ সাণলর ২৫ মাৈ ব কালরাণত পাধকস্তানী হানাোর র্াধহনী ধনরস্ত্র র্াঙাধলর উপর ঝাঁধপণয় পণে। 

শুরু হয় ইধতহাণসর র্র্ বরতম গেহতযা।  

২৬শশ মাণৈ বর প্রথম প্রহণর জাধতর ধপতা স্বািীনতার শ াষো শেন। জনগেণক সশস্ত্র প্রধতণরাি গণে শতালার আহ্বান 

জানান। তাঁরই আহ্বাণন সাো ধেণয় নয়মাণসর রক্তক্ষয়ী মুধক্তযুণের পর ১৬ ধডণসম্বর আমরা চূোন্ত ধর্জয় অজবন কধর।  

আজ আধম শ্রোর সাণথ স্মরে করধি সর্ বকাণলর সর্ বণশ্রষ্ঠ র্াঙাধল, জাধতর ধপতা র্ঙ্গর্ন্ধু শশখ মুধজবুর রহমানণক। 

স্মরে করধি জাতীয় ৈার শনতাসহ সকল শহীেণক এর্ং ধন বাধতত মা-শর্ানণক। সমণর্েনা জানাধি যুোহত র্ীর মুধক্তণ াো 

এর্ং শহীে পধরর্াণরর সেস্যণের প্রধত। 

আজণকর এই ধেণন আমরা আর্াণরা এক নতুন ইধতহাস সৃধি করণত ৈণলধি। আজ আধম আপ্লুত, উণেধলত।  

এই জনসমুণে উপধিত আণিন মুধক্তণ াো, স্কুল, কণলজ ও ধর্শ্বধর্দ্যালণয়র িাত্র-িাত্রীরা, সশস্ত্র র্াধহনীর সেস্য, 

ধর্ধজধর্, পুধলশ, র যার্, আনসার ও ধভধডধপ, গাণম বন্টস শ্রধমক, নারী-ধশশু, সাংস্কৃধতক কমীসহ সকল শশ্রধে ও শপশার জনগে। 

আধম আপনাণের মাণঝ উপধিত শথণক আমাণের প্রাণের স্পন্দন জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যণম ধর্শ্বণরকড ব িাপণন অংশ 

হণত শপণর ধনণজণক ভাগ্যর্ান মণন করধি। 

সর্ বাধিক জনগণের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যণম “GUINNESS WORLD RECORDS” 

এ র্াংলাণেণশর নাম সংণ াজণনর এ উণদ্যাগ আন্তজবাধতক অঙ্গণে র্াংলাণেণশর ভার্মূধতব উজ্জ্বল করণর্। আমাণের 

জাতীয়তাণর্াি ও শেশণপ্রমণক শাধেত করণর্।  

ধপ্রয় ভাই ও শর্াণনরা, 

র্াঙালী জাধত র্ীণরর জাধত, ইধতহাস গোর জাধত। ‘‘লাণখা কণে শসানার র্াংলা’’ গাওয়ার আণয়াজনটি শকর্ল ধর্শ্ব 

শরকড ব গোর আণয়াজন নয়। এ আণয়াজন শেণশর সকল শশ্রধে ও শপশার মানুষণক ধর্ণশষ কণর তরুে প্রজন্মণক স্বািীনতার 

শৈতনায় উজ্জীধর্ত ও ঐকযর্ে করণর্।  

ধপ্রয় ভাই ও শর্াণনরা, 

শুধু জাতীয় প্যাণরড শকায়াণরই নয়, সারা শেণশর সকল স্তণরর জনগেসহ প্রর্াসী র্াঙাধলরাও আজ গাইণর্ ‘‘আমার 

শসানার র্াংলা’’। প্রৈন্ড গরমণক কণর দূর-দূরান্ত শথণক আপনারা শেশ ও মাটির টাণন, প্রাণের টাণন এখাণন উপধিত হণয়ণিন। 
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এজন্য আধম সর্াইণক আন্তধরক িন্যর্াে জানাধি। এই প্যাণরড শকায়াণরর র্াইণরও শ  শ খাণন আণিন এর্ং শেশ-ধর্ণেণশর 

ধর্ধভন্ন িান শথণক জাতীয় সংগীত শগণয় ইধতহাণসর অংশীোর হণিন তাণের সকণলর জন্য রইল আমার প্রােঢালা শুণভিা।  

আধম এই আণয়াজণনর সাণথ সম্পৃক্ত সংস্কৃধত ধর্ষয়ক মন্ত্রোলয়, সশস্ত্র র্াধহনীর সকল সেস্য, সংধিি সকল 

মন্ত্রোলয়, প্রধতষ্ঠান ও সংিা  াণের অক্লান্ত পধরশ্রণম এই ধর্শাল আণয়াজন সুৈারুরূণপ সম্পন্ন হণত  াণি তাণের সর্াইণক 

আন্তধরক িন্যর্াে ও কৃতজ্ঞতা জানাধি।  

আধম উপধিত সর্াইণক ধর্শ্ব শরকড ব গোর জন্য আমাণের জাতীয় সংগীত উচ্চ স্বণর, একটি শব্দও না শিণে, অতযন্ত 

মণনাণ াগী হণয় ও খুশী মণন শগণয় পৃধথর্ীণক অর্াক কণর শেয়ার আহ্বান জানাধি। 

 

শখাো হাণেজ। 

জয় র্াংলা, জয় র্ঙ্গর্ন্ধু 

র্াংলাণেশ ধৈরজীর্ী শহাক। 

... 


