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ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
ি ১৪২৪, ৫ নভভম্বর ২০১৭
দক্ষিণ প্লাজা, জাতীয় সংসদ ভবন, রক্ষববার, ২১ কাক্ষতক

ক্ষবসক্ষমল্লাক্ষির রািমাক্ষনর রাক্ষিম
উভবাধন অনুষ্ঠাভনর সভাপক্ষত, কমনওভয়লথ পালিাভমন্টাক্ষর এভসাক্ষসভয়শভনর ক্ষনব িািী কক্ষমটির চেয়ারপাস িন এবং বাংলাভদশ জাতীয়
সংসভদর মাননীয় স্পীকার ড. ক্ষশরীন শারক্ষমন চেৌধুরী, এমক্ষপ,
কমনওভয়লথ পালিাভমন্টাক্ষর এভসাক্ষসভয়শভনর সদস্যভূক্ত চদশসমূভির পালিাভমভন্টর মাননীয় স্পীকারগণ,
সম্মাক্ষনত সংসদ সদস্যগণ,
কূটননক্ষতক চকাভরর সদস্যবৃন্দ,
ভদ্র মক্ষিলা ও মভিাদয়গণ।
আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল এবং Very good Morning.
ঐক্ষতিাক্ষসক ঢাকায় কমনওভয়লথ পালিাভমন্টাক্ষর এভসাক্ষসভয়শভনর ৬৩তম সভম্মলভনর উভবাধন অনুষ্ঠাভন উপক্ষিত
থাকভত চপভর আক্ষম অতযন্ত আনক্ষন্দত। বাংলাভদভশর জনগণ, সরকার এবং আমার ক্ষনভজর পি চথভক সকল অক্ষতক্ষথভক স্বাগত
জানাক্ষি। এ ধরভণর আন্তজিাক্ষতক সভম্মলন গণতাক্ষন্ত্রক মূল্যভবাধ ও েোরি চিভে গুরুত্বপূণ ি ভূক্ষমকা পালন করভব।
জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ ক্ষিভসভব আমাভদর প্রথম ও প্রধান ননক্ষতক দাক্ষয়ত্ব িভি গণতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতাক্ষন্ত্রক রীক্ষতনীক্ষত ও
প্রক্ষতষ্ঠানভক আরও শক্ষক্তশালী করা এবং এসব রীক্ষতনীক্ষত ও প্রক্ষতষ্ঠাভনর প্রক্ষত জনগভণর পূণ ি আিা নতক্ষর করা।
জাক্ষতর ক্ষপতা বঙ্গবন্ধু চশখ মুক্ষজবুর রিমাভনর ক্ষবেিণ ও দূরদৃক্ষিসম্পন্ন ক্ষসদ্ধাভন্তর মাধ্যভম ১৯৭৩ সাভল ক্ষসক্ষপএ-এর
সদস্য ক্ষিভসভব অন্তভূিক্ত িয় বাংলাভদশ। এরই ধারাবাক্ষিকতায় ২০১৪ সাভল বাংলাভদশ জাতীয় সংসভদর মাননীয় স্পীকার ড.
ক্ষশরীন শারক্ষমন চেৌধুরী, এমক্ষপ, ক্ষসক্ষপএ-এর ক্ষনব িািী কক্ষমটির চেয়ারপাস িন ক্ষনব িাক্ষেত িন। ক্ষবশ্বব্যাপী কমনওভয়লথভূক্ত চদশগুভলার
সংসদ সদস্যগভণর প্রদত্ত এই স্বীকৃক্ষত বাংলাভদভশ গণতাক্ষন্ত্রক েোি ও মূল্যভবাভধর স্বীকৃক্ষতর একটি প্রামাক্ষণক দক্ষলল।
সুক্ষধবৃন্দ,
বাংলাভদশ রাষ্ট্র প্রক্ষতষ্ঠার মাধ্যভম গণতাক্ষন্ত্রক শাসনব্যবিা কাভয়ভমর চে আকাঙ্ক্ষা এ ভূখভের জনগণ লালন
কভরক্ষিভলন, বহু তযাগ ক্ষতক্ষতিার ক্ষবক্ষনমভয় তা বাস্তবাক্ষয়ত িভয়ভি। জাক্ষতর ক্ষপতা বঙ্গবন্ধু চশখ মুক্ষজবুর রিমান অগ্রভাভগ চথভক
এই সংগ্রাভম চনতৃত্ব ক্ষদভয়ভিন। এজন্য তাঁভক পাক্ষকস্তান শাসনামভলর ২৪ বিভরর মভধ্য প্রায় অভধ িকটা সময় কারাগাভর অন্তরীণ
থাকভত িভয়ভি।
পাক্ষকস্তান সামক্ষরক শাসনামভল ক্ষনরন্তর সংগ্রাভমর পর ১৯৭০ সাভল সাধারণ ক্ষনব িােন আদায় কভর চনন বঙ্গবন্ধু। চসই
ক্ষনব িােভন বাংলাভদশ আওয়ামী লীগ পাক্ষকস্তাভন ক্ষনরঙ্কুশ সংখ্যাগক্ষরষ্ঠতা অজিন কভর। ক্ষকন্তু তৎকালীন পাক্ষকস্তানী শাসকভগাক্ষষ্ঠ
গণতাক্ষন্ত্রক পন্থায় িমতা িস্তান্তর না কভর উভটা শক্ষক্ত প্রভয়াভগর মাধ্যভম অগণতাক্ষন্ত্রক শাসন ব্যবিা োক্ষপভয় চদওয়ার প্রয়াস
পায়।
বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মাভেরি ভাষভণ বাঙাক্ষল জাক্ষতভক স্বাধীনতার মভন্ত্র উজ্জীক্ষবত কভরন, ডাক চদন অসিভোগ আভন্দালভনর।
১৯৭১ সাভলর ২৫চশ মাে ি পাক্ষকস্তানী সামক্ষরক বাক্ষিনী অপাভরশন সাে ি লাইভটর মাধ্যভম গণিতযা শুরু করভল ২৬চশ মাভেরি প্রথম
প্রিভর ক্ষতক্ষন বাংলাভদভশর স্বাধীনতা চ াষণা চদন। নয় মাভসর রক্তিয়ী যুভদ্ধ ৩০ লাখ শক্ষিদ আর ২ লাখ মাভবাভনর সম্ভ্রভমর
ি িয় বাংলাভদভশর স্বাধীনতা।
ক্ষবক্ষনমভয় অক্ষজত
ি
যুদ্ধ ক্ষবধস্ত বাংলাভদশভক পুনগঠভনর
কাভজ েখন বঙ্গবন্ধু ক্ষনমগ্ন ক্ষিভলন, ঠিক তখনই পরাক্ষজত শক্ষক্তর চদাসররা
১৯৭৫ সাভলর ১৫ই আগস্ট জাক্ষতর ক্ষপতা বঙ্গবন্ধু চশখ মুক্ষজবুর রিমানভক সপক্ষরবাভর িতযা কভর। আক্ষম এবং আমার চিাটভবান
ক্ষবভদভশ অবিান করায় চেঁভে োই। আমাভদর চদভশ ক্ষিভর আসার পথ রুদ্ধ করা িয়। বঙ্গবন্ধুভক িতযার সভঙ্গ সভঙ্গ িতযা করা িয়
গণতাক্ষন্ত্রক শাসন ব্যবিা। শুরু িয় সামক্ষরক নস্বরশাসভনর যুগ।

প্রবাভস থাকাবিাভতই আক্ষম গণতন্ত্র পুনরুদ্ধাভরর সংগ্রাভম ক্ষলপ্ত িই। িয় বির ক্ষনব িাক্ষসত জীবন কাটিভয় ১৯৮১ সাভল
চদভশ ক্ষিভর আক্ষস। জনগভণর শাসন ক্ষিক্ষরভয় আনার সংগ্রাভম আমাভকও কম ক্ষনে িাতন সিয করভত িয়ক্ষন। গৃিবন্দী, চজলখানায়
আটক চথভক শুরু কভর জীবননাভশর প্রভেিা করা িভয় বার বার।
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধাভর আমার দভলর িাজার িাজার চনতাকমী ক্ষনে িাতভনর ক্ষশকার িওয়া সভত্বও আমরা গণতন্ত্র প্রক্ষতষ্ঠার
সংগ্রাম চথভক ক্ষবচ্যযত িইক্ষন। আমরা মভন কক্ষর একমাে গণতাক্ষন্ত্রক শাসন ব্যবিাই মানুভষর চমৌক্ষলক অক্ষধকারসমূি ভাভলাভাভব
পূরণ কভর উন্নত জীবন ক্ষনক্ষিত করভত পাভর।
দী ি ২১ বির পর বাংলাভদশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সাভল রাষ্ট্র পক্ষরোলনার দাক্ষয়ত্ব পায়। আমরা শাসক নই, জনগভণর
চসবক ক্ষিভসভব সাধারণ মানুভষর চমৌক্ষলক োক্ষিদা পূরভণ আত্মক্ষনভয়াগ কক্ষর। মাঝখাভন ৮ বির ক্ষবরক্ষতর পর আমার দল আওয়ামী
লীগ ২০০৯ সাভল আবারও রাষ্ট্র পক্ষরোলনার দাক্ষয়ত্ব পায়।
আমাভদর মূল লিয গণতাক্ষন্ত্রক শাসন ব্যবিার ক্ষভত শক্ষক্তশালী করার মাধ্যভম ক্ষুধা ও দাক্ষরদ্রমুক্ত বাংলাভদশ গভে
চতালা। চস লভিয আমরা রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন কক্ষর। সুক্ষনক্ষদ িি পক্ষরকল্পনার ক্ষভক্ষত্তভত আমরা আমাভদর কমিসূক্ষেভক এক্ষগভয় ক্ষনভয়
োক্ষি।
উপক্ষিত সুক্ষধমেলী,
‘সকভলর সভঙ্গ বন্ধুত্ব, কারও সভঙ্গ নবক্ষরতা নয়’- এই নীক্ষতর ক্ষভক্ষত্তভত আমাভদর পররাষ্ট্র নীক্ষত পক্ষরোক্ষলত িয়। ক্ষবভশষ
কভর প্রক্ষতভবক্ষশ চদশসমূভির সভঙ্গ আমরা সব সময়ই সুসম্পকি চজারদার করার লভিয কাজ কভর োক্ষি। এরিভল আমরা
ভারভতর সভঙ্গ গঙ্গা নদীর পাক্ষন-চ্যক্ষক্ত এবং িল সীমানা চ্যক্ষক্ত সম্পাদভনর মাধ্যভম দী িক্ষদভনর ক্ষবভরাভধর শাক্ষন্তপূণ ি ক্ষনষ্পক্ষত্ত করভত
চপভরক্ষি। একইভাভব ক্ষময়ানমার এবং ভারভতর সভঙ্গ সমুদ্রসীমা ক্ষনধ িারণ করা সম্ভব িভয়ভি।
ক্ষকন্তু ক্ষময়ানমাভরর রাখাইন রাভজয চরাক্ষিঙ্গা জনভগাষ্ঠীর উপর অমানক্ষবক ক্ষনে িাতন এবং তাভদর চজারপূব িক ক্ষবতাক্ষেত
কভর চদওয়া শুধু এ অঞ্চভল নয়, এর বাইভরও অক্ষিরতা নতক্ষর করভি। সাম্প্রক্ষতককাভল ক্ষময়ানমার সরকাভরর এই ক্ষনবতিনমূলক
আেরভণর িভল চসখান চথভক ৬ লাখ ২২ িাজাভররও চবক্ষশ অক্ষধবাসী বাংলাভদভশ প্রভবশ কভরভিন। ১৯৭৮ সাল চথভক ক্ষবক্ষভন্ন
সমভয় আরও প্রায় ৫ লাখ চরাক্ষিঙ্গা জনভগাক্ষষ্ঠ সীমান্ত অক্ষতক্রম কভর বাংলাভদভশ প্রভবশ কভর।
মানক্ষবক দৃক্ষিভকাণ চথভক সামক্ষয়কভাভব আমরা এই ক্ষবপুল সংখ্যক চরাক্ষি ঙ্গা নাগক্ষরকভক আশ্রয় ক্ষদভয়ক্ষি। আপনাভদর
অনুভরাধ জানাব চরাক্ষিঙ্গা ইসুযটি ক্ষবভশষ গুরুভত্বর সভঙ্গ আভলােনা করুন। ক্ষময়ানমারভক তার নাগক্ষরকভদর উপর ক্ষনে িাতন বন্ধ
করভত এবং বাংলাভদভশ আসা চরাক্ষিঙ্গাভদর ক্ষিক্ষরভয় ক্ষনভত োপ প্রভয়াগ করুন।
সুক্ষধবৃন্দ,
ক্ষুধা-দাক্ষরদ্রয ক্ষনরসভনর সংগ্রাভমর সভঙ্গ যুক্ত িভয়ভি সন্ত্রাস এবং জক্ষঙ্গবাদ চমাকাক্ষবলার নতুন সংগ্রাম। ক্ষকছু মানুভষর
অপক্ষরণামদশী কমিকাভের িভল ক্ষনরীি মানুভষর প্রাণ োভি। জক্ষঙ্গবাদ আজ আর চকান ক্ষনক্ষদ িি চদভশর সমস্যা নয়, এটি নবক্ষশ্বক
সমস্যায় পক্ষরণত িভয়ভি।
কভয়কক্ষদন আভগই ক্ষনউ ইয়ভকির রাস্তায় ট্রাক উঠিভয় ৮জন ক্ষনরীি মানুষভক িতযা করা িভয়ভি। আমাভদর সকলভক
ঐকযদ্ধভাভব জক্ষঙ্গবাদ সমস্যার চমাকাক্ষবলা করভত িভব।
জলবায়ুর ক্ষবরূপ প্রভাভবর িভল আমরাই সবভেভয় চবক্ষশ িক্ষতর সম্মুখীন িক্ষি। এবির অক্ষতবৃক্ষিসি কভয়কবার বন্যার
িভল আমাভদর ক্ষবশাল জনপদ চভভস চগভি। ব্যাপক িক্ষত িভয়ভি িসভলর। জলবায়ুর ক্ষবরূপ প্রভাব চমাকাক্ষবলার জন্য চেসব
সিায়তার প্রক্ষতশ্রুক্ষত চদওয়া িভয়ভি, চসগুভলার দ্রুত বাস্তবায়ন প্রতযাশা করক্ষি।
বাংলাভদভশ আমরা একটি দাক্ষরদ্রয ও ক্ষুধামুক্ত, অসাম্প্রদাক্ষয়ক গণতাক্ষন্ত্রক সমাজ গভে চতালার জন্য ক্ষনরলসভাভব কাজ
কভর োক্ষি। জাতীয় সংসদ, ক্ষবক্ষভন্ন স্তভরর িানীয় সরকারসি আমরা গণতাক্ষন্ত্রক প্রক্ষতষ্ঠানগুভলাভক শক্ষক্তশালী কভরক্ষি। ইউক্ষনয়ন
পে িায় চথভক শুরু কভর উপভজলা, চপৌরসভা, ক্ষসটি কভপিাভরশন ও চজলা পক্ষরষভদ ক্ষনব িাক্ষেত জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধগণ দাক্ষয়ত্ব পালন
করভিন। নারীর িমতায়ন ও ক্ষলঙ্গ নবষম্য ক্ষনরসভন আমাভদর অবিান দক্ষিণ এক্ষশয়ায় শীভষ ি।
গণতাক্ষন্ত্রক শাসন ব্যবিার অতন্দ্র প্রিরী স্বাধীন এবং শক্ষক্তশালী গণমাধ্যম। ক্ষবগত বিরগুভলাভত বাংলাভদভশর গণমাধ্যম
ব্যাপকভাভব ক্ষবকক্ষশত িভয়ভি। ক্ষনক্ষিত করা িভয়ভি তাভদর অবাধ স্বাধীনতা। মানুভষর তথ্যপ্রাক্ষপ্তর অক্ষধকার ক্ষনক্ষিত করা
িভয়ভি।

এমক্ষডক্ষজ বাস্তবায়ভনর সািভল্যর ধারাবাক্ষিকতায় আমরা এসক্ষডক্ষজ বাস্তবায়ন করক্ষি। আমাভদর েলমান সপ্তম
পঞ্চবাক্ষষ িক পক্ষরকল্পনায় এসক্ষডক্ষজ’র ক্ষবষয়সমূি অন্তর্ভিক্ত করা িভয়ভি।
বাংলাভদশ শাক্ষন্ত, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃক্ষদ্ধর পথ ধভর এক্ষগভয় েভলভি। ইভতামভধ্য আমরা ক্ষন ম্ন মধ্যম আভয়র চদভশর
মে িাদা লাভ কভরক্ষি। আমাভদর প্রতযাশা স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তীভত ২০২১ সাভল বাংলাভদশ ‘‘মধ্যম আভয়র চদশ’’ এবং ২০৪১
সাভল ‘উন্নত চদশ’ ক্ষিভসভব ক্ষবশ্ব মানক্ষেে মাথা উঁচ্য কভর দাঁোভব।
আসুন, এই পৃক্ষথবীভক ক্ষবশ্ববাসীর জন্য সুখময়, শাক্ষন্তপূণ ি ও সমৃদ্ধ বাসভূক্ষমভত পক্ষরণত কক্ষর। বাংলাভদভশ আপনাভদর
অবিান আনন্দময় এবং এ সভম্মলন িলপ্রসূ চিাক এই কামনা করক্ষি।
আপনাভদর সবাইভক আবারও ধন্যবাদ জাক্ষনভয় আক্ষম ৬৩তম কমনওভয়লথ পালিাভমন্টাক্ষর কনিাভরভের শুভ উভবাধন
চ াষণা করক্ষি।
চখাদা িাভিজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাভদশ ক্ষেরজীবী চিাক।
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