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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

অনুষ্ঠাননর িভাপসত, 

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যসিবর্ চ, 

িহকমীবৃন্দ ও উপসিত সুসধমণ্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৫ উপলনে আনয়াসিত আিনকর অনুষ্ঠানন উপসিত িবাইনক আসম আন্তসরক শুনভচ্ছা িানাসচ্ছ।  

শ্রদ্ধার িনে স্মরণ করসি িব চকানলর িব চনশ্রষ্ঠ বাঙাসল, িাসতর সপতা বেবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমাননক। স্মরণ করসি 

ৈার িাতীয় শনতা-চিয়দ নিরুল ইিলাম, তািউসিন আহনমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইৈএম কামারুজ্জামাননক। স্মরণ 

করসি মুসিযুনদ্ধর িকল েহীদনদর। িম্ভ্রমহারা মা-শবাননদর, আমানদর বীর মুসিন াদ্ধানদর।  

আসম র্ভীর কৃতজ্ঞতার িানে স্মরণ করসি সবনের সবসভন্ন সমত্রনদনের িরকার ও িনর্ণনক,  াঁরা মুসি-িংগ্রানম 

িহন াসর্তার হাত বাসিনয় সদনয়সিনলন।  

র্ভীর শবদনার িানে স্মরণ করসি পঁৈাত্তনরর ১৫ই আর্স্ট িাসতর সপতার িনে োহাদতবরণকারী আমার শেহময়ী মা 

ফসিলাতুনন্নিা মুসিব, আমার সতন ভাই শেখ কামাল, শেখ িামাল ও শেখ রানিলিহ শিই রানতর িকল েহীদনক। 

‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ শদনের িনব চাচ্চ িাতীয় পুরস্কার। সবর্ত বিরগুনলার ধারাবাসহকতায় আমরা এ বির িাতিন 

সবসেষ্ট ব্যসিনক স্বাধীনতা পুরস্কানর ভূসষত করা হনচ্ছ।  

শ  িকল বনরণ্য ব্যসি ২০১৫ িানলর স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ কনরনিন, তাঁনদরনক আসম অসভনন্দন িানাই।  াঁরা 

মরনণাত্তর পুরস্কার শপনয়নিন, তাঁনদর স্মৃসতর প্রসত িানাই শ্রদ্ধা। 

সুসধ, 

িাসতর সপতার শনতৃনে দীর্ চ ২৩ বিনরর সনরন্তর িংগ্রাম এবং অপসরিীম আত্মতযানর্র পর ১৯৭০-এর সনব চাৈনন 

আওয়ামী লীর্ িংখ্যার্সরষ্ঠতা অিচন কনর। সক্তু  পাসকস্তানী োিকনর্াসষ্ঠ েমতা হস্তান্তর না কনর টালবাহনা শুরু কনর। বেবন্ধু 

অিহন ার্ আনন্দালননর ডাক শদন। এর ধারাবাসহকতায় িাসতর সপতা ৭ই মাৈ চ তৎকালীন শরিনকাি চ ময়দানন স্বাধীনতার ডাক 

শদন। সতসন বনলন, ‘‘এবানরর িংগ্রাম আমানদর মুসির িংগ্রাম। এবানরর িংগ্রাম স্বাধীনতার িংগ্রাম’’। 

পাসকস্তানী হানাদাররা ২৫শে মানৈ চর কালরানত সনরস্ত্র বাঙাসলর উপর র্ণহতযা শুরু কনর। বেবন্ধু শগ্রফতানরর পূব চ 

মূহুনতচ ২৬শে মানৈ চর প্রেম প্রহনর স্বাধীনতার শর্াষণা শদন। তাঁর এই শর্াষণা শটসলগ্রাম, শটসলসপ্রন্টার ও তৎকালীন ইসপআর-এর 

ওয়ারনলনির মাধ্যনম িমগ্র বাংলানদনে িসিনয় পনি।  

প্রসতটি শিলা ও মহকুমায় আওয়ামী লীনর্র শনতৃনে এই শর্াষণা ব্যাপকভানব প্রৈার করা হয়। িানে িানে 

আন্তিচাসতক র্ণমাধ্যনমও এই শর্াষণা প্রৈাসরত হয়।  

৯-মানির রিেয়ী যুনদ্ধর পর ১৬ই সডনিম্বর বাঙাসল িাসত চূিান্ত সবিয় অিচন কনর। ১৯৭২ িানলর ১০ িানুয়াসর 

বেবন্ধু শদনে সফনর আনিন। সতসন  খন স্বাধীন বাংলানদনের পুনর্ চঠন কানি আত্মসননয়ার্ কনরন, তখনই ১৯৭৫ িানলর ১৫ই 

আর্স্ট স্বাধীনতার পরাসিত েসি তাঁনক িপসরবানর হতযা কনর।  

এই হতযাকানণ্ডর মধ্য সদনয় বাংলানদনের র্ণতাসন্ত্রক অগ্র াত্রা ও উন্নয়ননক স্বব্ধ কনর শদওয়া হয়।  

অববধভানব েমতা দখলকারী িামসরক োিক সিয়া স্বাধীনতাসবনরাধী ও যুদ্ধাপরাধীনদর রািনীসতনত পুনব চািন কনর। 

িনর্ণ বসিত হয় ভাত ও শভানটর অসধকার শেনক। িংসবধান ও আইননর োিন হয় দসলত। অবানধ ৈনল িংসবধান লঙ্ঘন, 

মুসিযুনদ্ধর ইসতহাি সবকৃসত আর সমথ্যাৈার। ইসতহাি শেনক মুনি শফলার শৈষ্টা করা হয় বেবন্ধুর নাম।  



  

এিব অপনৈষ্টার পরও বেবন্ধু প্রসতসষ্ঠত রনয়নিন প্রসতটি বাঙাসল মননর মসণনকাঠায়। সবনের সন চাসতত-সনপীসিত 

মানুনষর অসবিংবাসদত শনতা সহনিনব বেবন্ধুর ভূসমকা আিও সবেব্যাপী স্বীকৃত ও প্রেংসিত। 

িম্মাসনত সুসধমণ্ডলী, 

িাসতর সপতা বেবন্ধু আইন কনর যুদ্ধাপরাধীনদর সবৈারকাি শুরু কনরসিনলন। অনননকর নার্সরকে বাসতল হনয়সিল। 

হতযা-অসিিংন ার্ ও ধষ চনণর মনতা মানবতাসবনরাধী অপরানধর িানে িসিতনদর শগ্রফতার করা হনয়সিল। সক্তু  তাঁনক হতযা 

কনর শি উনযার্ বানৈাল করা হয়।  

সিয়া েমতায় এনি ১১ হািার িািাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীনক শিল শেনক শিনি শদয়। োহ আসিিনক প্রধানমন্ত্রী কনর। 

রািাকার মান্নান ও আলীমনদর মন্ত্রী বানায়। অন্যসদনক খানলদ শমাোররফ ও তানহরিহ মুসিন াদ্ধানদর হতযা কনর। 

তাঁর স্ত্রী খানলদা সিয়াও একই পে অনুিরণ কনর সনিামী-মুিাসহদনদর র্ািীনত তুনল শদয় লে েহীনদর রনি রসিত 

িাতীয় পতাকা। 

২০০৮ এর সনব চাৈনন িাসতর কানি আমরা অেীকার কনরসিলাম, িরকার র্ঠন করনল ১৯৭১ িানল িংর্ঠিত 

র্ণহতযা, মানবতার সবরুনদ্ধ অপরাধ ও যুদ্ধাপরানধর সবৈার করনবা। 

এ িন্য আমরা The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর আওতায় দু’টি 

আ িচাসতক অপরাধ ট্রাইবুযনাল র্ঠন কসর। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাসবনরাধী অপরানধ অসভযুিনদর সবৈানরর শেনত্র ট্রাইবুযনাল 

িম্পূণ চ সনরনপেভানব কাি কনর  ানচ্ছ।  

ইনতামনধ্য ট্রাইবুযনাল ১৮টি মামলার রায় প্রদান কনরনি। উচ্চ আদালনত আসপলিহ িকল আইসন প্রসিয়া অনুিরণ 

কনর একটি মামলার িনব চাচ্চ োসস্ত অে চাৎ মৃতুযদণ্ড কা চকর করা হনয়নি। অপর মামলাগুসলনতও  োে চ প্রসিয়া অনুিরণ কনর 

সবৈানরর প্রসিয়া অব্যাহত রনয়নি।  

২০০৯ িানল আমরা দাসয়ে গ্রহনণর পর শেনকই সবএনসপ-িামাত যুদ্ধাপরাধীনদর রোয় মসরয়া হনয় উনঠ।  

িাতীয় িংিদ সনব চাৈন অনুষ্ঠাননর পনেও তারা প্রসতবন্ধকতা সৃসষ্ট কনর এবং শদেব্যাপী চনরািয, িন্ত্রাি ও নােকতায় 

সলপ্ত হয়।  

৫ িানুয়াসর সনব চাৈননর আনর্ তারা শপনট্রাল শবামা, ককনটল হামলায় েতাসধক মানুষ হতযা কনর। হািার হািার 

র্াসিনত আগুন শদয়, ভাংচুর কনর। শরললাইন উপনি শফনল, সফেনেট খুনল শনয়। 

মিসিদ-মসন্দনর হামলা কনর। বায়তুল শমাকাররনমর িামনন হািার হািার শকারান েরীফ আগুন সদনয় পুসিনয় শদয়।  

সনব চাৈননর সদন ৫৮২টি স্কুনল আগুন শদয়। সপ্রিাইসডং অসফিারিহ ২৬ িননক হতযা কনর। সনব চাৈননর পর িংখ্যালঘু 

এবং আওয়ামী লীর্ িমে চকনদর বাসির্নর হামলা ৈালায়, আগুন শদয়।  

শদে  খন এসর্নয়  ানচ্ছ ঠিক তখনই সবএনসপ-িামাত শিাট সপিননর দরিা সদনয় েমতায়  াওয়ার শলানভ 

ধ্বংিাত্মক কানি সলপ্ত হনয়নি। র্ত ৬ িানুয়াসর শেনক র্ত আিাই মানির শবসে িময় ধনর তারা হরতাল অবনরানধর নানম 

মানুষ হতযা করনি।  

প্রায় ১৫ লাখ এিএিসি পরীোেীিহ িাত্র-িাত্রীনদর সেো িীবন পসরকসিতভানব ধ্বংি করার অপনৈষ্টা ৈাসলনয় 

 ানচ্ছ।  

সবএনসপ-িামানতর িন্ত্রািীনদর শপনট্রালনবামা শকনি সননয়নি মুসিন াদ্ধা, র্রীব ট্রাক ড্রাইভার, স্কুলিাত্রিহ সনরীহ 

মানুনষর িীবন। 

িনর্নণর িানমানলর সনরাপত্তা সবধান িরকানরর দাসয়ে। শিই দাসয়ে পালনন আমানদর িরকার শকান ধরনণর িাি 

শদনবনা। নােকতার িানে িসিত, অনে চর শ ার্ানদাতা ও সননদ চেদাতা িবাইনকই ধরা হনব। 

িম্মাসনত সুসধমণ্ডলী, 

র্ত সনব চাৈনন িনর্ণ মহান মুসিযুনদ্ধর শৈতনার আনলানক ক্ষুধা, দাসরদ্র্য, চবষম্য, িন্ত্রাি ও িাম্প্রদাসয়কতামুি 

সডসিটাল বাংলানদে র্িার ম্যানেট সদনয়নি।  

সবেমন্দা িনেও বাংলানদনের অে চনীসতর অব্যাহত প্রবৃসদ্ধ ও িামসষ্টক অে চনীসতর সিসতেীলতা অক্ষুণ্ণ রনয়নি। সবর্ত 

৬ বির ধনর ৬.২ েতাংে হানর প্রবৃসদ্ধ অসিচত হনয়নি। মাোসপছু আয় শবনি ১ হািার ১৯০ মাসকচন ডলার হনয়নি। মুল্যস্ফীসতর 

হার ৬ েতাংনে শননম এনিনি।  



  

২০১৫ িানলর শফব্রুয়াসর প চন্ত চবনদসেক মুদ্র্ার সরিাভ চ ২৩ সবসলয়ন মাসকচন ডলার িাসিনয় শর্নি। দাসরনদ্র্র হার 

২০০৯ িানলর েতকরা ৩৩ দেসমক ৪ ভার্ শেনক হ্রাি শপনয় ২০১৪ িানল েতকরা ২৪ দেসমক ৭ ভার্ হনয়নি।  

২০২১ িানলর মনধ্য বাংলানদে একটি মধ্য-আনয়র শদনে পসরণত করার লেয আমরা কাি করসি। এিন্য আমরা 

২০১০-২১ শময়ানদর শপ্রসেনত পসরকিনা এবং ২০১১-১৫ শময়ানদর ‘ষষ্ঠ পিবাসষ চক পসরকিনা’ িফলভানব বাস্তবায়ন করসি। 

িরকানরর অন্যতম লেয হনচ্ছ ২০২১ িাল নার্াদ িাতীয় প্রবৃসদ্ধ ১০ েতাংনে উন্নীত করা।  

বাংলানদে এখন িারাসবনে উন্নয়ননর শরাল মনডল। পদ্মা শিতু সনম চাণ কাি িরকানরর সনিস্ব অে চায়নন শুরু হনয়নি। 

২০১৮ িাল নার্াদ  ান ৈলাৈনলর িন্য খুনল শদওয়া িম্ভব হনব।  

এিািা, মহাকানে বাংলানদনের প্রেম স্যানটলাইট ‘বেবন্ধু স্যানটলাইট’ উৎনেপণ, পায়রা িমুদ্র্বন্দর সনম চাণ, রূপপুর 

পারমাণসবক সবদুযৎনকন্দ্র িাপন, ঢাকায় শমনট্রানরল িাপন, রামপাল ও মনহেখালীর মাতারবাসিনত কয়লাসভসত্তক সবদুযৎ 

উৎপাদননকন্দ্র, জ্বালাসন ও শ ার্ান ার্ অবকাঠানমা উন্নয়নন গৃহীত শমর্া প্রকিিমূহ বাস্তবাসয়ত হনচ্ছ।  

আমরা খাযেনস্য স্বয়ংিম্পূণ চতা অিচন কনরসি। শদনের ১৬ শকাটি মানুনষর খানযর ৈাসহদা সমটিনয় বাংলানদে 

বতচমানন সবনদনে খায রপ্তাসন করনি।  

‘সডসিটাল বাংলানদে’ সবসনম চানণ বাংলানদে দ্রুত এসর্নয়  ানচ্ছ। শপৌরিভা ও সিটি কনপ চানরেননর ওয়াড চ এবং 

ইউসনয়ন প চানয় ৫ হািার ২৭৫টি সডসিটাল শিন্টার ৈালু করা হনয়নি।  

সেো, স্বািয, শ ার্ান ার্ ও নারীর েমতায়ননর শেনত্র বাংলানদে উন্নয়ননর মহািিনক এসর্নয়  ানচ্ছ।  ইনোআল্লাহ 

২০৪১ িানলর মনধ্য আমরা উন্নত শদনের ম চাদায় অসধসষ্ঠত হনত পারব। 

িম্মাসনত সুসধমণ্ডলী, 

মুসিযুনদ্ধর শৈতনার সবকাে এবং মুসিন াদ্ধানদর কল্যানণ িরকার সবসভন্ন কম চসূসৈ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কনর আিনি।  

আমরা অিচ্ছল মুসিন াদ্ধা ভাতানভার্ীর িংখ্যা ও ভাতার পসরমাণ বৃসদ্ধ কনরসি। মুসিন াদ্ধানদর মাসিক ভাতা ৯০০ 

টাকা শেনক বৃসদ্ধ কনর ৫০০০ টাকা করা হনয়নি।  

সবসভন্ন শিলা ও উপনিলা মুসিন াদ্ধা কমনপক্স সনম চাণ ও অিচ্ছল মুসিন াদ্ধানদর িন্য আবািন প্রকি গ্রহণ করা 

হনয়নি।  

যুদ্ধাহত মুসিন াদ্ধানদর িন্য ঢাকার শমাহাম্মদপুনর আবাসিক ও বাসনসিযক ভবন সনম চাণ করা হনয়নি। তাঁনদর উন্নত 

সৈসকৎিানিবা প্রদাননর লনে একটি আধুসনক হািপাতাল সনম চানণর উনযার্ শনওয়া হনয়নি। মুসিন াদ্ধা িরকাসর কম চকতচা ও 

কম চৈারীনদর অবির গ্রহনণর বয়িিীমা ৫৯ বির শেনক বৃসদ্ধ কনর ৬০ বির করা হনয়নি। 

স্বাধীনতা ও মুসিযুদ্ধ এবং িাতীয় িীবননর সবসভন্ন শেনত্র অনন্যিাধারণ অবদাননর স্বীকৃসতস্বরূপ ২০০৯ শেনক ২০১৪ 

িাল প চন্ত    ৮৪ িন সবসেষ্ট ব্যসি ও ৈারটি খ্যাতনামা প্রসতষ্ঠাননক স্বাধীনতা পুরস্কানর ভূসষত করা হনয়নি।  

এ িািা সবর্ত বিরগুনলানত আমরা ৩২৫ িন সবনদসে বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী ও ১১টি প্রসতষ্ঠাননক িম্মাননা প্রদান 

কনরসি। 

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত সুসধবৃন্দ, 

স্বাধীনতার অসবনােী শৈতনায় উদ্বুদ্ধ হনয় িাতীয় িীবননর সবসভন্ন শেনত্র শর্ৌরনবাজ্জ্বল ও কৃসতেপূণ চ অবদাননর 

স্বীকৃসতস্বরূপ আপনারা আি িনব চাচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কানর ভূসষত হনলন। আপনানদর িবাইনক আবারও িানাই আন্তসরক অসভনন্দন।  

আপনারা শদে ও িনর্নণর কল্যানণ সননিনদর আরও র্ভীরভানব সননয়াসিত করনবন - এ প্রতযাো িবার। 

উপসিত িবাইনক আমার আন্তসরক শুনভচ্ছা ও ধন্যবাদ। 

 

শখাদা হানফি। 

িয় বাংলা, িয় বেবন্ধু 

বাংলানদে সৈরিীবী শহাক। 

... 


