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মাননীয় মন্ত্রী, 

কম শকর্শাবৃন্দ,  

ও উপক্তির্ সুধী। 

 আস্ িালামু আলাইকুম। 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালভয়ি িিাইভক আন্তক্তিক শুভেচ্ছা জানাক্তচ্ছ। এিাি িিকাি গঠভনি পি পর্ শায়ক্রভম িকল মন্ত্রণালয় 

পক্তিদর্ শন কিক্তি। এ ধািািাক্তহকর্ায় আজ আক্তম মুক্তি   ক্তিষয়ক মন্ত্রণালভয় এভিক্তি। মন্ত্রণালভয়ি কম শকাভে গক্তর্িঞ্চাি এিাং 

আপনাভদি ক্তিক্তেন্ন িমস্যা এিাং িম্ভািনা িম্পভকশ অক্তিক্তহর্ হওয়াি জন্য আমাি এ পক্তিদর্ শন।  

সুক্তধবৃন্দ, 

 শুরুভর্ই আক্তম শ্রদ্ধা জানাক্তচ্ছ িি শকাভলি িি শভশ্রষ্ঠ িাঙাক্তল, জাক্তর্ি ক্তপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুক্তজবুি িহমাভনি প্রক্তর্। র্াঁি শনতৃভে 

৯-মাি িিক্ষয়ী যুভদ্ধি মাধ্যভম িাঙাক্তল জাক্তর্ ক্তিক্তনভয় এভনভি স্বাধীনর্াি লাল সূর্ শ। শ্রদ্ধা জানাক্তচ্ছ জার্ীয় িাি শনর্া এিাং লাভখা 

র্হীদভদি। স্মিণ কিক্তি ২-লাখ ক্তনর্ শাক্তর্র্ মাভিানভক। িমভিদনা জানাক্তচ্ছ যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধা এিাং র্হীদ পক্তিিাভদি িদস্যভদি 

প্রক্তর্। মুক্তিভর্াদ্ধাভদি প্রক্তর্ িইল আমাি লাল িালাম।  

পাক্তকস্তাভনি কািাগাি শেভক মুি হভয় শদভর্ ক্তিভি িঙ্গিন্ধু যুদ্ধক্তিধ্বস্ত শদর্ভক পুনগ শঠভনি কাজ শুরু কভিন। ক্তর্ক্তন প্রেভমই 

শুরু কভিন মুক্তিভর্াদ্ধা, র্হীদ পক্তিিাি, ক্তনর্ শাক্তর্র্ নািী ও ক্ষক্তর্গ্রস্ত পক্তিিাভিি পুনি শািভনি কাজ। মুক্তিভর্াদ্ধাভদি িহায়র্াি জন্য 

ক্তর্ক্তন ১৯৭২ িাভল গঠন কভিন মুক্তিভর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। ক্তর্ক্তন পাক্তকস্তানীভদি শিভল র্াওয়া ৩২টি ক্তর্ল্প ও িাক্তণক্তজিক প্রক্তর্ষ্ঠান এই 

ট্রাভস্টি অধীভন ন্যস্ত কভিন।  

িঙ্গিন্ধু র্খন িমগ্র জাক্তর্ভক ঐকিিদ্ধ কভি অে শননক্তর্ক মুক্তিি পভে এক্তগভয় র্াক্তচ্ছভলন, ঠিক র্খনই পিাক্তজর্ র্ক্তি র্াঁভক 

িপক্তিিাভি হর্িা কভি। একইিভঙ্গ হর্িা কিা হয় মুক্তিযুভদ্ধি অজশন এিাং শির্নাভক। িন্ধ হভয় র্ায় মুক্তিভর্াদ্ধা, র্হীদ এিাং 

ক্ষক্তর্গ্রস্ত পক্তিিাভিি পুনি শািভনি কাজ।  

ঘার্ভকিা শুধু িন্ধিন্ধুভক হর্িা কভিই ক্ষান্ত হয়ক্তন, র্াঁিা শিষ্টা কভিক্তিল িঙ্গিন্ধু ও মুক্তিযুভদ্ধি স্মৃক্তর্ ক্তিজক্তির্ িি 

প্রক্তর্ষ্ঠানভক ধ্বাংি কভি শদওয়াি।  

িঙ্গিন্ধুভক হর্িাি পি ক্তিক্তেন্ন িমভয় স্বাধীনর্া ক্তিভিাধী র্ক্তি িাাংলাভদভর্ি িাষ্ট্রীয় ক্ষমর্ায় অক্তধক্তষ্ঠর্ োকাকাভল 

মুক্তিভর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এি আওর্াধীন লােজনক প্রক্তর্ষ্ঠানগুভলাভক অর্িন্ত সুপক্তিকক্তল্পর্োভি িন্ধ কভি শদয় এিাং িাংিাটি পক্তিণর্ 

হয় শলাকিানী প্রক্তর্ষ্ঠাভন। 

আমিা দাক্তয়ে গ্রহভণি পি িাাংলাভদর্ মুক্তিভর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টভক উদ্ধাভি ‘কল্যাণ ট্রাস্ট উদ্ধাি পক্তিকল্পনা’ নাভম একটি 

িাস্তিমুখী পক্তিকল্পনা গ্রহণ কভিক্তি।  
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এই পক্তিকল্পনাি র্োর্ে িাস্তিায়ভনি মাধ্যভম মুক্তিভর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট র্াি হািাভনা শগৌিি পুনরুদ্ধাি কভি পুনিায় একটি 

স্বয়াং-িম্পূণ শ প্রক্তর্ষ্ঠাভন পক্তিণর্ হভি- এটাই আমাি প্রর্িার্া। 

ক্তপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

 আওয়ামী লীগ জনগণভক িাভে ক্তনভয় শদভর্ি স্বাধীনর্া এভনভি। কাভজই মুক্তিযুভদ্ধি স্মৃক্তর্ িাংিক্ষণ এিাং মুক্তিভর্াদ্ধাভদি 

কল্যাভণি জন্য জনগভণি প্রর্িার্া স্বাোক্তিকোভিই আওয়ামী লীভগি উপি অভনক শিক্তর্। জনগভণি শিই প্রর্িার্া আমাভদি পূিণ 

কিভর্ হভি।  

আমিা মুক্তিযুভদ্ধি স্মৃক্তর্ িাংিক্ষণ এিাং স্বাধীনর্াযুভদ্ধি র্হীদ, মুক্তিভর্াদ্ধা, ও র্াঁভদি পক্তিিাভিি পুনি শািভনি জন্য ক্তিক্তেন্ন 

কম শসূক্তি িাস্তিায়ন কিক্তি। 

ক. আমিা িীি মুক্তিভর্াদ্ধাভদি মাক্তিক িন্মানীোর্াি পক্তিমাণ ৯০০ টাকা শেভক পর্ শায়ক্রভম বৃক্তদ্ধ কভি ৫ হাজাি টাকায় উন্নীর্ 

কভিক্তি। োর্াভোগীি িাংখ্যা ১ লাখ শেভক বৃক্তদ্ধ কভি ২ লাভখ উন্নীর্ কিা হভয়ভি।  

খ. গর্ িিভিি ১লা নভেম্বি হভর্ ক্তিক্তেন্ন শশ্রণীি ৭ হাজাি ৮৩৮ জন যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধাভক ‘এ,ক্তি,ক্তি ও ক্তি’ শশ্রণীভর্ োগ 

কভি যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধা, মৃর্ যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধা, শখর্ািপ্রাপ্ত ও র্হীদ পক্তিিািিভগ শি মাক্তিক িন্মানী োর্াি পক্তিমাণ পুনঃক্তনধ শািণ 

কিা হভয়ভি।  

এিিভল ‘এ’ শশ্রণীভুি ২০ জন মাক্তিক ৩০ হাজাি টাকা হাভি, ‘ক্তি’ শশ্রণীভুি ১৪৬ জন ২০ হাজাি টাকা, ‘ক্তি’ শশ্রণীভুি ২ 

হাজাি ৩২৯ জন ১৬ হাজাি টাকা এিাং ‘ক্তি’ শশ্রণীভুি ২ হাজাি ৫৩২ জন ৯ হাজাি ৭০০ টাকা হাভি োর্া পাভচ্ছন। 

এিািা, ২ হাজাি ৫০০ র্হীদ পক্তিিাি মাক্তিক ১৫ হাজাি টাকা, মৃর্ যুদ্ধাহর্ ৩০৩ পক্তিিাি মাক্তিক ১৫ হাজাি টাকা, ৭ 

িীিভশ্রষ্ঠ র্হীদ পক্তিিাি মাক্তিক ২৮ হাজাি টাকা এিাং র্ািামন ক্তিক্তি, িীিপ্রর্ীক মাক্তিক ১৫ হাজাি টাকা হাভি োর্া পাভচ্ছন। 

োর্াি পার্াপাক্তর্ এই ৭ হাজাি ৮৩৮ পক্তিিাি পুক্তলভর্ি ন্যায় শির্ন িামগ্রী পাভচ্ছন।  

গ. মহান স্বাধীনর্া যুভদ্ধ িীিেপূণ শ অিদাভনি জন্য ৬৭৬ জন শখর্ািপ্রাপ্ত মুক্তিভর্াদ্ধাি োর্া িীিভশ্রষ্ঠভদি জন্য ১২ হাজাি টাকা, 

িীি উত্তমভদি জন্য ১০ হাজাি টাকা, িীি ক্তিক্রমভদি জন্য ৮ হাজাি  টাকা এিাং িীি প্রর্ীকভদি জন্য ৬ হাজাি টাকায় উন্নীর্ কিা 

হভয়ভি। এই িক্তধ শর্ োর্া ২০১৩ িাভলি জুলাই শেভক কার্ শকি হভয়ভি। 

ঘ. র্ািািাও িাষ্ট্রীয় িম্মানী োর্াপ্রাপ্ত িকল যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধাভক িিকাক্তি র্ানিাহভনি মাধ্যভম (শিলওভয় ১ম শশ্রণী, 

ক্তিআিটিক্তি’ি শকাি-িাি, জলর্ান) এিাং িাাংলাভদর্ ক্তিমাভন অেিন্তিীণ ও আন্তজশাক্তর্ক রুভট িিভি একিাি ক্তিনাোিায় র্ার্ায়াভর্ি 

সুক্তিধা পাভচ্ছন। মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় এজন্য পক্তিিয়পত্র প্রদান কভিভি। প্রক্তর্ ৫ িিি পি এটা নিায়ন কিা হয়।  

ঙ. যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধগণ ক্তিভর্ষজ্ঞভদি ক্তিক্তকৎিকভদি িমন্বভয় গঠির্ শমক্তিভকল শিাভি শি সুপাক্তির্ক্রভম িভি শাচ্চ ৮ লাখ টাকা 

অনুদান গ্রহণ কভি ক্তিভদভর্ (োির্, োইল্যাে ও ক্তিঙ্গাপুি) উন্নর্ ক্তিক্তকৎিাি সুভর্াগ শপভয় োভকন। 

ি. মুক্তিভর্াদ্ধা কম শকর্শা/কম শিাক্তিভদি িাকুক্তি হভর্ অিিি গ্রহভণি িময়িীমা বৃক্তদ্ধ কভি ৬০ িিভি উন্নীর্ কিা হভয়ভি। 

ি. িাকুক্তিভক্ষভত্র মুক্তিভর্াদ্ধাভদি িন্তান ও নাক্তর্-নার্নীভদি জন্য ৩০% িাংিক্ষণ কিা হভয়ভি।  

জ. ক্তিভর্ষ ক্তিক্তিএি ও ক্তর্ক্ষক ক্তনভয়াগ পিীক্ষাি মাধ্যভম মুক্তিভর্াদ্ধাি িন্তান ও নাক্তর্-নার্নীভদি িাকুক্তিি ব্যিিা কিা 

হভয়ভি। এিািা, মুক্তিভর্াদ্ধাভদি শমধািী িন্তান ও র্াঁভদি পিির্ী প্রজভন্মি জন্য শলখাপিায় িহায়র্া ও উৎিাহ প্রদাভনি জন্য ক্তর্ক্ষা 

প্রক্তর্ষ্ঠাভন েক্তর্শি জন্য ৫% শকাটা িাংিক্ষণ কিা হভয়ভি। মুক্তিভর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাভস্টি মাধ্যভম ‘িঙ্গিন্ধু িাত্র বৃক্তত্ত’ িালু কিা হভয়ভি। 

ঝ. ১৯৭১ িাভলি মহান মুিযুভদ্ধ ক্তিভেি ক্তিক্তেন্ন শদভর্ি শর্ িকল িভিণ্য িাষ্ট্রনায়ক, িাজনীক্তর্ক্তিদ, দার্ শক্তনক, ক্তর্ল্পী-িাক্তহক্তর্িক 

বুক্তদ্ধজীিী, ক্তিক্তর্ষ্ট নাগক্তিক এিাং িাংগঠনভক িাাংলাভদভর্ি স্বাধীনর্াি পভক্ষ গুরুেপূণ শ অিদান শিভখভিন র্াঁভদিভক িম্মাননা প্রদান 

কিা হভচ্ছ। এজন্য িিকাি (১) িাাংলাভদর্ স্বাধীনর্া িম্মাননা (২) িাাংলাভদর্ মুক্তিযুদ্ধ িম্মাননা (৩) মুক্তিযুদ্ধ মমত্রী িম্মাননা পদক 

প্রির্শন কভিভি।  

এিই ধািািাক্তহকর্ায় ২০১১ িাভলি ২৫ জুলাই প্রেমিাভিি মর্ োিভর্ি প্রয়ার্ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমক্তর্ ইক্তন্দিা গান্ধীভক ক্তিভদর্ী 

নাগক্তিকভদি জন্য িভি শাচ্চ িম্মাননা ‘‘িাাংলাভদর্ স্বাধীনর্া িম্মাননা’’ প্রদান কিা হয়। কাংভগ্রি িোভনত্রী শিাক্তনয়া গান্ধী এই পদক 

গ্রহণ কভিন। 
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এ পর্ শন্ত িি শভমাট ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০টি িাংগঠনভক ‘িাাংলাভদর্ মুক্তিযুদ্ধ িম্মাননা’ এিাং ‘মুক্তিযুদ্ধ মমত্রী িম্মাননা’ প্রদান 

কিা হভয়ভি। 

 মুক্তিযুভদ্ধি স্মৃক্তর্ িাংিক্ষণ এিাং মুক্তিভর্াদ্ধাভদি জন্য আমিা আিও অভনকগুভলা সুভর্াগ-সুক্তিধা প্রদান এিাং উন্নয়ন প্রকল্প 

ও কম শসূক্তি গ্রহণ কভিক্তি। এগুভলাি মভধ্য িভয়ভি: 

1. ঢাকাি শিাহিাওয়াদী উদ্যাভন ১৭৪ শকাটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যভয় স্বাধীনর্া স্তম্ভ ক্তনম শাণ কিা হভয়ভি। এিািাও 

িাাংলাভদভর্ি স্বাধীনর্া অজশভন ক্তিক্তেন্ন িমভয়ি আভন্দালন-িাংগ্রাভমি ইক্তর্হাি, ঐক্তর্হাক্তিক ঘটনা ও মুক্তিযুভদ্ধি িক্তিত্র 

ইক্তর্হাি ও দক্তললপত্রিহ শমাট ১৪৪টি গ্লাি প্যাভনল মুরণ ণ কভি  -গেশি জাদুঘি িক্তির্ কিা হভয়ভি। পার্াপাক্তর্ 

ক্তনক্তম শর্ জাদুঘভি লাইটিাং, িাউে ক্তিভস্টম ও মাক্তিক্তমক্তিয়া শর্া িাপন এিাং জাক্তর্ি ক্তপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুক্তজবুি 

িহমাভনি িমাক্তধি শিক্তিকা ক্তনম শাণ কিা হভয়ভি। 

2. িীি মুক্তিভর্াদ্ধাভদি পুনি শািভনি জন্য ২২৭ শকাটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যভয় ‘ ক্তমহীন অিচ্ছল মুক্তিভর্াদ্ধাভদি জন্য 

িািিান ক্তনম শাণ’ প্রকল্প গ্রহণ কিা হভয়ভি। এি আওর্ায় শমাট ২ হাজাি ৯৭১টি আিািিল ক্তনম শাণ কিা হভি। 

ইভর্ামভধ্য ২৪১টি িািিান ক্তনম শাণ কিা হভয়ভি এাং ৬৭৮টি িািিান ক্তনম শাণ কাজ িলমান িভয়ভি। 

3. ঢাকাি শমাহাম্মদপুভিি গজনিী িিভক র্হীদ যুদ্ধাহর্ মুক্তিভর্াদ্ধাভদি জন্য ৬২ শকাটি ৯০ লাখ টাকা ব্যভয় ১৫র্লা 

ক্তিক্তর্ষ্ট আিাক্তিক-কাম-িাক্তণক্তজিক েিভনি ক্তনম শাণ শর্ষ হভয়ভি। এই েিভনি ১ম শেভক ৬ষ্ঠ র্লা পর্ শন্ত িাক্তণক্তজিক 

ব্যিহাভিি মাধ্যভম অক্তজশর্ আয় মুক্তিভর্াদ্ধাভদি কল্যাভণ ব্যয় কিা হভি। ৭ম হভর্ ১৫ র্লা পর্ শন্ত আিাক্তিক ফ্লাট 

যুদ্ধাহর্ ও র্হীদ মুক্তিভর্াদ্ধাি মভধ্য ক্তির্িণ কিা হভয়ভি। 

4. মুক্তিযুভদ্ধি শগৌিিময় ইক্তর্হািভক িাংিক্ষভণি জন্য আগািগাঁভয় ১০০ শকাটি টাকা ব্যভয় একটি িায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘি 

ক্তনম শাণ কিা হভচ্ছ। এিািা ১০টি শজলায় ১৩টি িাভন মুক্তিযুদ্ধকালীন উভেখভর্াগ্য িম্মুখ িমভিি িানগুভলা ক্তিক্তির্ 

কভি স্মৃক্তর্স্তম্ভ ক্তনম শাণ কিা হভয়ভি। 

5. মুু্ক্তিযুভদ্ধি স্মৃক্তর্স্তম্ভ ক্তনম শাণ প্রকভল্পি আওর্ায় ৩৫টি শজলায় ৬৫টি িাভন স্মৃক্তর্স্তম্ভ ক্তনম শাভণি উভদ্যাগ শনওয়া হভয়ভি। 

ইভর্ামভধ্য ৩১টি স্মৃক্তর্স্তভম্ভি ক্তনম শাণ কাজ িম্পন্ন হভয়ভি। অিক্তর্ষ্ট স্মৃক্তর্স্তম্ভিমূভহি ক্তনম শাণ কাজ িলমান িভয়ভি। 

6. শদভর্ি ৬৪টি শজলায় মুক্তিভর্াদ্ধা কমভিক্স েিন ক্তনম শাণ কিা হভচ্ছ। ইভর্ামভধ্য ১৮টি শজলা েিভনি ক্তনম শাণ কাজ 

িম্পন্ন হভয়ভি। র্ািািা ২৫টি েিভনি ক্তনম শাণ কাজ িলভি।   

7. ১ হাজাি ৭৮ শকাটি টাকা ব্যভয় ৪২২টি উপভজলায় মুক্তিভর্াদ্ধা কমভিক্স েিন ক্তনম শাণ কিা হভচ্ছ। ইভর্ামভধ্য ১৩টি 

মুক্তিভর্াদ্ধা কমভিক্স েিন ক্তনম শাণ কাজ শর্ষ হভয়ভি। ৭০টি উপভজলায় েিন ক্তনম শাভণি কাজ িলভি। 

8. আধুক্তনক পদ্ধক্তর্ভর্ মুক্তিভর্াদ্ধাভদি একক র্াক্তলকা প্রকাভর্ি জন্য িাটাভিইজ মর্ক্তিি কাজ িলভি।  

ক্তপ্রয় কম শকর্শাবৃন্দ, 

আমাভদি মভন িাখভর্ হভি, মুক্তিভর্াদ্ধাভদি িিম আমত্র্িাগ এিাং ৩০ লাখ প্রাভণি ক্তিক্তনমভয় আমিা আমাভদি মাতৃ ক্তমি 

স্বাধীনর্া শপভয়ক্তি। ক্তিভেি বুভক আজ আমিা গক্তি শর্ জাক্তর্। কাভজই মুক্তিভর্াদ্ধাভদি িভি শাচ্চ িম্মান প্রদান এিাং র্াঁভদি কল্যাণ 

ক্তনক্তির্ কিা আমাভদি িকভলি কর্শব্য। িাাংলাভদর্ আওয়ামী লীগ িিকাি মুক্তিভর্াদ্ধাভদি কল্যাভণ আভগও শর্মন কাজ কভিভি 

েক্তিষ্যভর্ একইোভি কাজ কভি র্াভি। 

আমাভদি লক্ষি হল িঙ্গিন্ধু ও মুক্তিযুভদ্ধি আদভর্ শ উিীক্তির্ একটি সুখী-িমৃদ্ধ, অিাম্প্রদাক্তয়ক িাাংলাভদর্ গভি শর্ালা। 

২০২১ িাভলি আভগই আমিা িাাংলাভদর্ভক মধ্যম আভয়ি এিাং ২০৪১ িাভলি মভধ্য উন্নর্ শদভর্ পক্তিণর্ কিি ইনর্াআোহ। আসুন 

আমিা িকভল ঐকিিদ্ধোভি জাক্তর্ি ক্তপর্াি শিানাি িাাংলা গভি তুক্তল। আপনাভদি িিাইভক ধন্যিাদ। 

শখাদা হাভিজ। 

জয়িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাভদর্ ক্তিিজীিী শহাক। 

...  


