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 ৩রা নয়ভম্বর ঐকত্হাকস  জেলহত্যা কিবস। ১৫ আগয়ের কনম মম হত্যা ায়ের পর বাঙাকল োকত্র ইকত্হায়স এ  

 লঙ্কেন   অধ্যাে।  

 ১৯৭৫ এর ৩রা নয়ভম্বর ঢা া জ ন্দ্রীে  ারাগায়র রায়ত্র আঁধায়র কনম মমভায়ব হত্যা  রা হে োত্ীে চারয়নত্া সসেি 

নেরুল ইসলাম, ত্ােউদ্দীন আহমি,  যায়েন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম  ামারুজ্জামানয়  । 

  ারাগায়রর কনরাপি আশ্রয়ে থা া অবস্থাে এমন নৃেিংস ও বব ময়রাকচত্ হত্যা াে পৃকথবীর ইকত্হায়স নকেরকবহীন।  

 োকত্র কপত্ায়  সপকরবায়র হত্যার ধারাবাকহ ত্াে োত্ীে চারয়নত্ায়  হত্যা।  

 োকত্য়  জনতৃত্বশূন্য  রয়ত্ এবিং বঙ্গবন্ধুয়  হত্যার পর আওোমী লীগয়  ধ্বিংস  রয়ত্ই এ েঘন্য হত্যা াে। 

 োত্ীে চারয়নত্া েীবন কিয়ে, রক্ত কিয়ে োকত্র কপত্ার আিে ময়  সমুন্নত্ জরয়খয়নন। 

 স্মরণ  রকন সব ম ায়লর সব ময়শ্রষ্ঠ বাঙাকল, োকত্র কপত্া বঙ্গবন্ধুয় , োত্ীে চারয়নত্ায় । মুকক্তযুয়ের স ল েহীিয় । 

সম্ভ্রমহারা মা,জবান ও পঙ্গুত্ব বরণ  রা মুকক্তয় াোয়ির সালাম। 

 মহান আল্লাহ্ ত্াোলার  ায়ন ১৫ আগয়ের েহীয়ির ও ৩ নয়ভম্বর েহীি োত্ীে চারয়নত্ার রূয়হর মাগয়েরাত্  ামনা 

 রকন। 

 এ কিয়ন বাবা-মা, ভাইসহ পকরবায়রর ১৮ েনয়  হাকরয়েকন। স্বেন হারায়নার জবিনা আকম বুকি। 

 বঙ্গবন্ধুয়  হত্যার পর আমায়  জিয়ে আসয়ত্ বাধা। মানুয়ের ভালবাসাে জিয়ে কেয়রকন।  

 জিয়ে জেরার পর  খুকন কেো ৩২ নম্বয়রর বাকিয়ত্ কমলাি প মন্ত পিয়ত্ জিেকন।  

 বঙ্গবন্ধুয়  সপকরবায়র হত্যার পর স্বাধীনত্া কবয়রাধীরা ক্ষমত্া িখল  য়র। খুনী জমােত্া  নব্য মীরোের। 

 কেোর েি ন্ত্র ও জমােত্ায় র  কনয়ি ময়ে জেল খানাে োত্ীে চারয়নত্ায়  হত্যা  রা হে। আত্মস্বীকৃত্ খুনীরাই 

বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যা ায়ে কেোর েকিত্ থা ার  থা স্বী ার  য়রয়ন।  

 োত্ীে চার জনত্ায়  হত্যার ৩৬ ঘণ্টা পর স্বেনয়ির োনায়না হে। লাে জেরত্ কিয়ত্ টালবাহানা। 

 অসািংকবধাকন  পয়থ কেোর ক্ষমত্া িখল। কেো বঙ্গবন্ধুর খুনী ও োত্ীে চার জনত্ার খুনীয়ির কবয়িয়ে পাঠাে।  

 ইকত্হাস কবকৃকত্। ১১ হাোর িালালয়  জনয়ি জিে। োহ আকেে প্রধানমন্ত্রী। রাো ার আকলম মন্ত্রী। ইনয়েমকনটি 

আইন। বঙ্গবন্ধু ও চারয়নত্ার কবচার বাধাগ্রস্ত। আইয়নর োসন ধ্বিংস। 

 ১৫ আগয়ের পর িীঘ ম ২১ বনর ধয়র বঙ্গবন্ধু হত্যা াে ও োত্ীে চারয়নত্ার হত্যা ায়ের কবচারয়  বাধাগ্রস্ত  রা 

হে। 

 খুকন রকেি ১৫ জেব্রুোকর কনব মাচয়ন কবয়রাধীিয়লর জনত্া। খুকন হুিা এমকপ। কনোমী-মুোকহি খায়লিা কেোর মন্ত্রী।  

 ১৯৯৬ সায়ল সর ার গঠন। ২১ বনয়রর অপরােনীকত্, দুঃোসন আর গণত্ন্ত্র হত্যার জখলা বন্ধ হে।  

 ১৯৯৬ জথয়  ২০০১ প মন্ত সমে াল কনল জিয়ের েন্য সােয়ের জগৌরয়বাজ্জ্বল ইকত্হাস।  

 ১৯৯৬ এ সর ার গঠয়নর পর ইনয়েমকনটি বাকত্ল  কর। বঙ্গবন্ধু ও োত্ীে চারয়নত্া হত্যার কবচার  াে শুরু  কর। 

 বঙ্গবন্ধু হত্যার কবচায়রর রাে  া ম র  য়র োকত্য়   লঙ্কমুক্ত  য়রকন। োত্ীে চারয়নত্ার হত্যার কবচার সম্পন্ন 

হয়েয়ন। 

 বঙ্গবন্ধুর পলাত্  খুনীয়ির ও জেলহত্যার সাোপ্রাপ্ত খুনীয়ির জ য় ান মূয়ে কেকরয়ে এয়ন রাে  া ম র  রয়বা।  

 ২০০১ সায়ল কবএনকপ-োমাত্ ক্ষমত্া িখয়লর পর আবার রাো ায়রর গাকিয়ত্ োত্ীে পত্া া।  

 কবএনকপর  ােই হল খুনী আর দনীকত্বােয়ির পুরস্কৃত্  রা। হাওো ভবন। কবএনকপ জনত্রীর দই জনয়লর অথ মপাচার। 

মাক মন, কসঙ্গাপুয়রর আিালত্। এেকবআই। প্রধানমন্ত্রী হয়েও  ায়লা টা া সািা  য়রকনল। কবএনকপ জনত্রীর জনয়ল ও 

ভাইয়েরা রাষ্ট্রােত্ব ব্যািংয় র ৯৮০ জ াটি টা া লুটপাট। 



 

 ২১ আগে। আমায়  হত্যার জচষ্টা। আইকভ রহমানসহ ২২ জনত্া- মীয়  হত্যা। বািংলাভাই। ৫০০ স্থায়ন জবামা হামলা। 

১০ ট্রা  অস্ত্র। ক বকরো, আহসানউল্লাহ মাষ্টার, মমত্ােউকদ্দন- ২১ হাোর জনত্া- মী হত্যা। ১৬ েন সািংবাকি  

হত্যা। হাোর হাোর নারী ও কেশু গণধে মণ।  

 সর ার গঠয়নর সমে অথ মনীকত্ কবধ্বস্ত, আত্িংয় র োসন। দ্রব্যমূয়ের উধ্বমগকত্। সারা কবয়ে অথ মননকত্  মন্দা। 

 সব েঞ্জাল-জবািা জঠয়ল জিেয়  একগয়ে কনয়ে  াই।  

 ২০১৪ এর ৫ োনুোকর কনব মাচন বয়ন্ধ কবএনকপ োমায়ত্র সকহিংসত্া। কনব মাচয়ন োমাত্ আয়সকন বয়ল কবএনকপও 

আয়সকন। 

 যুোপরাধীয়ির রক্ষ ও ৫ োনুোকর কনব মাচন বয়ন্ধ কবএনকপ োমাত্ ৩৪ কিয়নর অবয়রায়ধ ১৩৫ েনয়  হত্যা। মসকেি, 

মকন্দয়র আগুন। হাোর হাোর জ ারআন েরীে পুকিয়েয়ন। পকরবহন খায়ত্র ৫৫ েনয়  হত্যা। কনব মাচয়নর কিন ২৬ 

েন হত্যা। ৫৮২টি স্কুয়ল আগুন। কপ্রসাইকেিং অকেসার হত্যা, আইনশৃঙ্খলাবাকহনীর ২০ েনয়  হত্যা।  

 েনগয়ণর জভায়ট আমরা কনব মাকচত্ হয়ে সর ার গঠন। গণত্ন্ত্রয়  কবেেী  রাে েনগণয়  ধন্যবাি। 

 সারাকবয়ে বািংলায়িে  খন উন্নেয়নর জরাল ময়েল, কবকভন্ন জক্ষয়ত্র বািংলায়িে স্বীকৃকত্ ও পুরস্কায়র ভূকেত্ হয়ে ত্খনই 

২০১৫ সায়লর ৪ োনুোকর জথয়  কবএনকপ োমাত্ আবারও জিয়ে সন্ত্রাস, সকহিংসত্া শুরু  য়র।  

 যুোপরাধীয়ির রক্ষা এবিং কবএনকপ জনত্রী আিালত্ হাকেরাে অনুপকস্থত্ থা ার উয়দ্দয়ে কবএনকপ-োমাত্ 

অকনকি মষ্ট ায়লর অবয়রাধ শুরু  য়র সারায়িয়ে ত্া-ব ও হত্যা জ্ঞ। জপয়ট্রালয়বামাে ২৩১ েন কনরীহ মানুে কনহত্ এবিং 

১ হাোর ১৮০ েন আহত্  য়র। ২,৯০৩ টি গাকি, ১৮টি জরল গাকি ও ৮টি লয়ে আগুন।  

 কবএনকপ জনত্রী ৯২ কিন অকেয়স জথয়  হত্যা জ্ঞ ও ত্ােব চাকলয়ে ব্যথ মত্া হয়ে আিালয়ত্ হাকেরা কিয়ে বাকি কেয়রন। 

 অকি-সন্ত্রাসীয়ির আট   য়র কবচায়রর আওত্াে আনা হয়েয়ন। ত্ায়ির কবচার  াে চলয়ন। জিােীরা োকস্ত পায়বই। 

 আওোমী লীগ সর ার সবসমেই েনগয়ণর  োয়ণ  াে  য়র। অত্ীয়ত্র জ য় ান সময়ের তুলনাে মানুে ভায়লা 

আয়ন, সর ায়রর উন্নেয়নর সুেল জভাগ  রয়ন।  

 বািংলায়িয়ের অথ মনীকত্ এখন কেকেকপ’র কভকিয়ত্ কবয়ে ৪৫ত্ম এবিং ক্রেক্ষমত্ার কভকিয়ত্ ৩৩ত্ম স্থান অকধ ার 

 য়রয়ন। 

 অথ মননকত্  অগ্রগকত্য়ত্ কবয়ের েীে ম ৫টি জিয়ের এ টি বািংলায়িে।  

 ৭ বনয়র গি প্রবৃকে ৬.৬৭ েত্ািংে। এ বনর প্রবৃকে ৭.১ েত্ািংে এবিং আগামী বনয়রর প্রবৃকে হয়ব ৭.৪%। 

 মাথাকপছু আে আে ১ হাোর ৪৬৬ মাক মন েলার। মানুয়ের গি আয়ু জবয়ি এখন ৭১ বনয়রর জবেী।  

 িাকরয়দ্রযর হার ব্যাপ ভায়ব হ্রাস। িাকরয়দ্রযর হার এখন ত্া ২২.৪% েত্ািংে। অকত্ িাকরয়দ্রযর হার ৭.৯২ েত্ািংে। 

 জিয়ে কবয়িয়ে প্রাে জিি জ াটি মানুয়ের  ম মসিংস্থান। ৫ জ াটি মানুে কনম্নকবি জথয়  মধ্যকবি জশ্রণীয়ত্ উন্নীত্ হয়েয়ন। 

 রপ্তাকন আে ৩৪২.৪০ জ াটি েলার, জরকমট্যান্স আে ১৪৯.৩ জ াটি েলার। করোভ ম ৩১.০২ কবকলেন েলার।  

 কবয়িেী কবকনয়োগ প্রাকপ্তয়ত্ িকক্ষণ একেোে কিত্ীে বািংলায়িে। এ বনর  সবয়িকে  কবকনয়োগ ২২৩ জ াটি েলার। 

 ১০০টি কবয়েে অথ মননকত্  অেল প্রকত্ষ্ঠার  াে চলয়ন, এয়ত্ এ  জ াটির জবকে জলায় র  ম মসিংস্থান হয়ব। 

 ১০৫ টির জবকে কবদযৎ জ ন্দ্র, বত্মমায়ন কবদযৎ উৎপািন সক্ষমত্া ১৫ হাোর জমগাওোট। জিয়ের ৭৮ েত্ািংে মানুে 

কবদযয়ত্র আওত্াে এয়সয়ন। ২০২১ সায়লর আয়গই ১০০ েত্ািংে মানুে কবদযয়ত্র আওত্াে আসয়ব।  

 সায়ি ৭ বনয়র কৃকের ব্যাপ  অগ্রগকত্। খাদ্য-কনরাপিা কনকিত্ ও কৃকে উৎপািন বৃকে। খাদ্য উৎপািন ৩ জ াটি ৯০ 

লাখ জমকট্র টন। কৃকেয়ত্ ভতুমক  বৃকে। ৭ বনয়র ৪০ হাোর ২৭৮ জ াটি টা ার কৃকে সহােত্া। 

 কৃে য়ির েন্য ১০ টা ার কবকনময়ে ব্যািং  এ াউন্ট। ৯৮ লাখ ৫৪ হাোর ৬০৬টি ব্যািং  কহসাব। ২ জ াটি ৫ লাখ 

৭৫ হাোর ৩ েত্ ৯৭ েন কৃে য়  কৃকে উপ রণ  াে ম কবত্রণ  রা হয়েয়ন। 

 আশ্রেণ, গৃহােণ, এ টি বািী এ টি খামার, ঘয়র জেরা  া মক্রম, দস্থভাত্াসহ ১৪৫টি সামাকে  কনরাপিা জবষ্টনীর 

 ম মসূচী। বেস্কভাত্া, দুঃস্থ ভাত্া, মাতৃ ালীন ভাত্া, প্রকত্বন্ধী ভাত্ায়ভাগীর সিংখ্যা হয়েয়ন ৫৫ লাখ ৫০ হাোর।  

 বত্মমায়ন কেক্ষার হার ৭১ েত্ািংে। ২০০১-এ কবএনকপ-োমাত্ সর ার কেক্ষার হার ৬৫ েত্ািংে জথয়  ৪৪ েত্ািংয়ে 

নাকময়ে এয়নকনল। 



 

 ৬ বনয়র মাধ্যকম  প মাে প মন্ত কেক্ষাথীয়ির ময়ধ্য কবনামূয়ে ১৯৩ জ াটি বই কবত্রণ। এ বনয়রর ১ োনুোকর 

কেক্ষাথীয়ির ময়ধ্য ৩৩ জ াটি ৩৭ লাখ ৬২ হাোর ৭২২টি পাঠ্যবই কবনামূয়ে কবত্রণ। 

 ২০১৫-১৬ অথ মবনয়র প্রথম জশ্রণী জথয়  কেকগ্র প মন্ত ১ জ াটি ৭২ লাখ ৯৩ হাোর ১১৮ েন কেক্ষাথীর ময়ধ্য ২ হাোর 

৭ ে ৬ জ াটি ৭৭ লাখ ৯১ হাোর টা ার জমধাবৃকি ও উপবৃকি কবত্রণ। 

 ২৬ হাোর ১৯৩টি প্রাথকম  কবদ্যালে োত্ীে রণ, এ ইসয়ঙ্গ ১ লাখ ২০ হাোর কেক্ষয় র চাকুকর সর াকর রণ। 

 মাধ্যকম  প মায়ে সহ াকর কেক্ষ য়ির পিম মািা ৩ে জশ্রণী জথয়  ২ে জশ্রণীয়ত্ এবিং সর াকর প্রাথকম  কবদ্যালয়ের 

প্রধান কেক্ষ য়ির পিম মািা ৩ে জশ্রণী জথয়  ২ে জশ্রণীয়ত্ উন্নীত্।   

 ৭ বনয়র ৩ হাোর ৫৪৪টি কেক্ষা প্রকত্ষ্ঠায়ন  কম্পউটার োব স্থাপন। ৪৫০০টি প্রাথকম  কবদ্যালয়ে ও ২৩ হাোর 

৩৩১টি মাধ্যকম  কেক্ষা প্রকত্ষ্ঠায়ন মাকিকমকেো ক্লাসরুম। 

 কবদ্যালেকবহীন ১ হাোর ১২৫টি গ্রায়ম নতুন প্রাথকম  কবদ্যালে স্থাপন। এ প মন্ত ৩৬৫টি  য়লে সর াকর রণ।  

 প্রকত্ জেলাে এ টি সর াকর বা জবসর াকর কবেকবদ্যালে এবিং প্রকত্টি উপয়েলাে এ টি  য়র স্কুল ও  য়লে 

সর াকর  রা হয়ব।  

 স্বাস্থযয়সবা মানুয়ের জিারয়গািাে। ১৬ হাোর ৪৩৮টি  কমউকনটি কক্লকন  ও ইউকনেন স্বাস্থযয় ন্দ্র। কবনামূয়ে ৩০ 

পয়ির ঔেধ।  

 ৭ বনয়র ১২ হাোর ৭২৮ েন সহ াকর সােমন এবিং ১১৮েন জেন্টাল সােমন কনয়োগসহ ১৩ হাোর স্বাস্থয মী ও ৯ 

হাোর ৪৮৪ েন নায়স মর চা কর। নায়স মর পিম মািা ৩ে জথয়  ২ে জশ্রণীয়ত্ উন্নীত্। ৩ হাোর কমেওোইোকর পি 

সৃকষ্ট।  

 মাতৃমৃতুয প্রকত্ হাোয়র ১.৮ েন এবিং কেশু মৃতুয ২৯ েয়ন জনয়ম এয়সয়ন। 

 ৭ বনয়র ঢা াসহ কবকভন্ন জেলাে নতুন ২৪টি সর াকর হাসপাত্াল কনম মাণ। সর াকর হাসপাত্ায়লর এখন ৬১২টিয়ত্ । 

 ২৮৭টি উপয়েলা স্বাস্থয  ময়েক্সয়  ৩১-েয্যা জথয়  ৫০-েয্যাে এবিং ২৯ জেলা হাসপাত্ালয়  ১০০-েয্যা জথয়  

২৫০-েয্যাে উন্নীত্। প্রয়ত্য  জেলাে এ টি  য়র জমকেয় ল  য়লে ও হাসপাত্াল প্রকত্ষ্ঠা  রা হয়ব।  

 ৪৮টি বৃহৎ জসতু কনম মাণ। আমায়ির কনেস্ব অথ মােয়ন পদ্মায়সতুর কনম মাণ।  ২০১৮ সায়ল জসতুয়ত্  ান চলাচল  রয়ব।  

 কেকেটাল বািংলায়িে আে স্বপ্ন নে, বাসত্মবত্া। সারায়িয়ে ৫ হাোর ২৭৫টি কেকেটাল জসন্টার। ২০০ ধরয়ণর 

কেকেটাল জসবা প্রকত্ মায়স ৪০ লায়খর জবকে গ্রামীণ মানুে পায়েন।  

 বত্মমায়ন জমাবাইল সীম ায়ে মর সিংখ্যা ১৩ জ াটির উপর। ইন্টারয়নট ব্যবহার ারীর সিংখ্যা ৬ জ াটি ২০ লায়খর জবকে। 

২০১৭ সায়ল মহা ায়ে বঙ্গবন্ধু স্যায়টলাইট-১ উৎয়ক্ষপয়নর লয়ক্ষয আমরা  াে  য়র  াকে। 

 ২৫ হাোর ওয়েবসাইট কনয়ে কবয়ের বৃহিম ওয়েব জপাট মাল ত্থ্য বাত্ােন। ইন্টারয়নট ব্যবহায়র এখন ভারত্ ও 

পাক স্তায়নর জচয়ে একগয়ে বািংলায়িে। থ্রীকে জমাবাইল জসবা চালু  রা হয়েয়ন। জোর-কে অকচয়রই শুরু হয়ব। 

 ৫২ হাোর কনটমহলবাসী এখন জিয়ের নাগকর । ইউকনেন কনব মাচয়নর মাধ্যয়ম এবারই প্রথম জভাট জিবার সুয় াগ 

জপল। 

 আমরা ওোিা  য়রকনলাম যুোপরাধীয়ির কবচার  রব। কবচার চলয়ন রাে  া ম রা হয়ে। যুোপরাধীয়ির রক্ষাে লক্ষ 

লক্ষ েলার ব্যে। জ উ কবচার বাধাগ্রস্ত  রয়ত্ পারয়ব না। 

 েকঙ্গয়ির আশ্রে প্রশ্রে িান ারী হয়লা কবএনকপ োমাত্। েকঙ্গবাি উয়স্ক কিয়ে খায়লিা কেো সেল হয়ত্ পারয়ব না।   

 েনগণ সন্ত্রাস ও েকঙ্গবায়ির কবরুয়ে ঐ যবে হয়েয়ন।  সন্ত্রাস ও েকঙ্গবায়ির কবরুয়ে কেয়রা টলায়রন্স নীকত্। েকঙ্গবাি 

এয়িয়ে মাথাচািা কিয়ে িাঁিায়ত্ পারয়ব না।  

 আমরা মুকক্তযুে  য়র জিে স্বাধীন  য়রকন। বাঙাকল বীয়রর োকত্। সন্ত্রাস, েি ন্ত্র জিয়ের অগ্র াত্রা থামায়ত্ পারয়বনা। 

 ২০২০ সায়ল োকত্র কপত্া বঙ্গবন্ধু জেখ মুকেবুর রহমায়নর েন্মেত্বাকে ম ী এবিং ২০২১ সায়ল স্বাধীনত্ার সুবণ মেেন্তী। 

 বািংলায়িে ২০২১ সায়ল মধ্যম আয়ের জিে  এবিং ২০৪১ সায়ল উন্নত্ সমৃে জিে কহয়সয়ব প্রকত্কষ্ঠত্ হয়ব। 

... 


