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শেখ হাসিনা 
বৃহস্পসতবার, ২৩ মার্ চ ২০১৭,ওিমানী স্মৃসত সমলনায়তন, ঢাকা 

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

অনুষ্ঠাননর িম্মাসনত িভাপসত, 

িহকমীবৃন্দ,  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বনরণ্য ব্যসিবর্ চ, 

এবং উপসিত সুসধমন্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৭ সবতরণ অনুষ্ঠানন উপসিত িবাইনক আন্তসরক শুনভচ্ছা জানাসচ্ছ। 

মার্ চ আমানের স্বাধীনতার মাি। মহান স্বাধীনতা সেবনির প্রাক্কানল আসম র্ভীর শ্রদ্ধার িনে স্মরণ করসি িব চকানলর 

িব চনশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাননক। স্মরণ করসি জাতীয় র্ার শনতানক। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ মুসিযুনদ্ধর 

৩০ লাখ েসহে এবং ২-লাখ সনর্ চাসতত মানবাননক। যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধা এবং েসহে পসরবানরর িেস্যনের প্রসত িমনবেনা 

জানাসচ্ছ। আসম কৃতজ্ঞতার িনে স্মরণ করসি সবনের সবসভন্ন শেনের িরকার ও জনর্ণনক, র্াঁরা আমানের মুসিযুনদ্ধ 

িহনর্াসর্তার হাত বাসিনয় সেনয়সিনলন। 

আসম র্ভীর শবেনা ও শ্রদ্ধার িনে স্মরণ করসি ১৯৭৫ িানলর ১৫ই আর্নে েসহে আমার মা, সতন ভাইিহ 

পসরবানরর িেস্যনের। পরম করুণাময় আল্লাহর কানি তাঁনের রুনহর মার্সিরাত কামনা করসি। 

‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ শেনের িনব চাচ্চ জাতীয় পুরস্কার। এ বির ১৫ জন সবসেষ্ট ব্যসি এবং একটি প্রসতষ্ঠাননক মুসিযুদ্ধ, 

িাসহতয, িংস্কৃসত এবং উন্নয়নিহ জাতীয় জীবননর সবসভন্ন শেনে অিামান্য অবোননর জন্য স্বাধীনতা পুরস্কানর ভূসষত করা 

হনয়নি।  

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যসি ও প্রসতষ্ঠাননক আসম অসভনন্দন জানাই। র্াঁরা মরনণাত্তর পুরস্কার শপনয়নিন, তাঁনের স্মৃসতর প্রসত 

জানাই র্ভীর শ্রদ্ধা। 

সুসধমন্ডলী, 

আর মাে ২সেন পর আমানের মহান স্বাধীনতা এবং জাতীয় সেবি। ১৯৭১ িানলর ২৫শে মার্ চ এনেনে সবনের 

নৃেংিতম র্ণহতযা শুরু হনয়সিল। পাসকস্তানী শিনাবাসহনী এবং তানের এনেেীয় শোির - রাজাকার, আল-বের, আল-োমি 

বাসহনী - মাে নয় মানি এবং ৫৬ হাজার বর্ চমাইনল ৩০ লাখ সনরীহ মানুষনক হতযা কনর। এত কম িময় ও স্বল্প পসরিনর এত 

সবপুল িংখ্যক মানুষ হতযার নসজর সবনে আর শনই।  

শুধু মানুষ হতযা নয়, একইিনে নারী ধষ চণ, অসি িংনর্ার্, লুটপাট, বাসিঘর শেনক সবতাসিত করািহ এমন শকান 

অপরাধ শনই শর্ তারা কনরসন।  

র্ত ২০শে মার্ চ মসন্ত্রপসরষে ২৫শে মার্ চ-শক র্ণহতযা সেবি সহনিনব পালননর প্রস্তাব অনুনমােন সেনয়নি। এর আনর্ 

র্ত ১১ই মার্ চ মহান জাতীয় িংিনে সবষে আনলার্নার পর ২৫শে মার্ চনক র্ণহতযা সেবি সহনিনব পালননর প্রস্তাব 

িব চিম্মসতক্রনম গৃহীত হয়। আমরা ১৯৭১ িানল বাংলানেনে িংঘটিত র্ণহতযার আন্তজচাসতক স্বীকৃসত আোনয়র উনযার্ গ্রহণ 

কনরসি। 

সিজাসততনের সভসত্তনত পাসকস্তান রানের প্রসতষ্ঠার পর শেনকই পসিম পাসকস্তানীরা বাঙাসলনের িনে সবমাতাসুলভ 

আর্রণ শুরু কনর। অে চননসতক ববষম্য িািাও তারা আমানের ভাষা ও িংস্কৃসতর উপর আঘাত হানন। উর্দ চনক একমাে রােভাষা 

করার উনযার্ শনয়। পাসকস্তানীনের এিব অন্যানয়র সবরুনদ্ধ বেবন্ধু প্রেম রুনখ োঁিান। তাঁর শনতৃনে শুরু হয় বাঙাসলর 

স্বাসধকার আনন্দালননর িংগ্রাম। 

৫২’র ভাষা আনন্দালন, ৫৪’র যুিফ্রন্ট সনব চার্ন, ৬২’র সেো আনন্দালন, ৬৬’র ৬-েিা আনন্দালন, ৬৯’র র্ণঅভ্যযত্থান 

এবং ৭০’র িাধারণ সনব চার্নন সবজনয়র পে ধনর বাঙাসলর মুসি িংগ্রাম মুসিযুনদ্ধর সেনক ধাসবত হয়। 



 

আর্রতলা মামলা সেনয় বেবন্ধুনক আটক করা হয়। র্ণ-অভ্যযত্থাননর মাধ্যনম বেবন্ধুনক মুি কনর আনন বাঙাসল। 

আইয়ুব খাননর পতন হয়। ইয়াসহয়া খান েমতা েখল কনর সনব চার্ননর প্রসতশ্রুসত শেয়। 

১৯৭০-এর সনব চার্নন আওয়ামী লীর্ িংখ্যার্সরষ্ঠতা অজচন কনর। সকন্তু পাসকস্তানী োিকনর্াসষ্ঠ েমতা হস্তান্তর না কনর 

টালবাহনা শুরু কনর। বেবন্ধুর ডানক অিহনর্ার্ আনন্দালন শুরু হয়। এরই ধারাবাসহকতায় জাসতর সপতা ৭ই মার্ চ তৎকালীন 

শরিনকাি চ ময়োনন স্বাধীনতার ডাক শেন। সতসন শঘাষণা কনরন, ‘‘এবানরর িংগ্রাম আমানের মুসির িংগ্রাম। এবানরর িংগ্রাম 

স্বাধীনতার িংগ্রাম’’। পাসকস্তাননর ২৪ বিনরর োিননর মনধ্য প্রায় অনধ চকটাই শজনল শকনটনি বেবন্ধুর।  

বেবন্ধু শগ্রিতানরর পূব চ মূহুনতচ ২৬শে মানর্ চর প্রেম প্রহনর স্বাধীনতার শঘাষণা শেন। তাঁর ডানক িািা সেনয় বাঙাসল 

জাসত ৯ মানির রিেয়ী মুসিযুনদ্ধর মাধ্যনম ১৯৭১ িানলর ১৬ই সডনিম্বর চূিান্ত সবজয় অজচন কনর। 

সুসধবৃন্দ, 

১৯৭২ িানলর ১০ জানুয়াসর পাসকস্তাননর কারার্ার শেনক শেনে সিনর বেবন্ধু যুদ্ধসবধ্বস্ত শেে পুনর্ চঠনন আত্মসননয়ার্ 

কনরন। সতন মানির মনধ্য ভারতীয় সমেবাসহনীর বিন্যনের শেনে শিরত পাঠাননার ব্যবিা কনরন। সবনের প্রায় িকল শেনের 

স্বীকৃসত আোয় কনরন।  

সকন্তু শেনে-সবনেনে শুরু হয় ষির্ন্ত্র। পরাসজত প্রসতসক্রয়ােীল েসি ১৯৭৫ িানলর ১৫ই আর্ে জাসতর সপতানক 

িপসরবানর হতযা কনর। বাংলানেনের অগ্রর্াো েমনক র্ায়। 

বেবন্ধু িরকার আন্তজচাসতক অপরাধিমূহ (ট্রাইবুনালি) আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন কনর যুদ্ধাপরাধীনের সবর্ার শুরু 

কনরসিনলন। সকন্তু তাঁর মৃত্যযর পর শি উনযার্ বানর্াল করা হয়।  

বস্বরোিক সজয়া অনবধভানব রাে েমতা েখল কনরই িানি ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীনক মুসি শেয়। তানের 

রাজনীসতনত পুনব চািন কনর। োহ আসজজ, আব্দুল আলীমনের মত সর্সিত যুদ্ধাপরাধীনের রােীয় েমতার অংেীোর কনর। 

বেবন্ধু শর্ালাম আর্নমর নার্সরকে বাসতল কনরসিনলন। সজয়া তানক শেনে সননয় আনি। সজয়ার পে অনুিরণ কনর সবএনসপ 

শনেী খানলো সজয়াও সনজামী-মুজাসহে-িাকা শর্ৌধুরীনের মন্ত্রী বানান। 

সজয়া হাজার হাজার মুসিনর্াদ্ধা বিসনক হতযা কনর। রাজনীসত ও অে চনীসতনত র্ালু কনর র্দবৃ চত্তায়ন। পসবে 

িংসবধাননক র্নেচ্ছা পসরবতচন কনর স্বাধীনতার মূল শর্তনানক ভূলুসিত কনর। রােীয় পর্ চানয় মুসিযুনদ্ধর ইসতহািনক সবকৃত 

করা হয়।  

বেবন্ধুর অনন্য অবোননক ইসতহাি শেনক মুনি শিলার অপনর্ষ্টা করা হয়। এিব ঘৃণ্য অপনর্ষ্টার পরও বেবন্ধু 

আনিন বাঙাসল জাসতর হৃেনয়র র্ভীনর আর শোসষত ও বসিত মানুনষর অসবিংবাসেত শনতা সহনিনব সবেব্যাপী স্বীকৃত ও 

প্রেংসিত। 

সুধী, 

একটি র্ণতাসন্ত্রক, প্রর্সতেীল, অিাম্প্রোসয়ক, সুখী ও িমৃদ্ধ বাংলানেে র্নি শতালার অেীকার সননয় আমরা শর্ র্াো 

শুরু কনরসিলাম, শেেবািীর অকুি িমে চন ও িহনর্াসর্তায় তা অননকটা এসর্নয় শর্নি।  

বাংলানেে আজ উন্নয়ননর িব চজনীন মনডল। অে চননসতক অগ্রর্সতর সূর্নক বাংলানেে আজ সবনের েীষ চ পাঁর্টি শেনের 

একটি। পূব চবতী ৭ বিনর শেনে র্নি ৬.৫ েতাংে হানর সজসডসপ প্রবৃসদ্ধ অসজচত হনয়নি। র্ত অে চ-বিনর সজসডসপ প্রবৃসদ্ধ 

োঁসিনয়নি ৭.১১ েতাংে। মাোসপছু আয় বৃসদ্ধ শপনয় ১ হাজার ৪৬৬ মাসকচন ডলানর উন্নীত হনয়নি।  

আমানের বানজনটর আকার প্রসতবির বািনি। ২০১৬-১৭ অে চ-বিনর বানজনটর আকার পূব চবতী অে চ-বিনরর 

িংনোসধত বানজনটর ত্যলনায় ২৮ েেসমক িাত েতাংে বৃসদ্ধ কনর ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ শকাটি টাকায় উন্নীত করা হনয়নি।  

মানুনষর ক্রয়েমতা বৃসদ্ধ এবং মূল্যস্ফীসত িহনীয় পর্ চানয় োকায় মানুনষর জীবনমাননর উন্নয়ন হনয়নি। ২০০৯ িানল 

মূল্যস্ফীসত সিল ডাবল সডসজনট। বতচমানন মূল্যস্ফীসত পাঁর্ েেসমক শূন্য-সতন েতাংে। 

২০০৫-০৬ অে চ বিনর রপ্তাসন আয় সিল মাে ১০ েেসমক পাঁর্-র্দই সবসলয়ন মাসকচন ডলার। ২০১৫-১৬ অে চ-বিনর তা 

বৃসদ্ধনপনয় ৩৪ েেসমক ২৪ সবসলয়ন মাসকচন ডলানর উন্নীত হনয়নি।  

২০০৫-০৬ অে চ-বিনর ববনেসেক মুদ্রার সরজাভচ সিল মাে সতন েেসমক পাঁর্ সবসলয়ন মাসকচন ডলার। বতচমানন 

ববনেসেক মুদ্রার সরজাভচ ৩২ সবসলয়ন মাসকচন ডলার িাসিনয় শর্নি।  

োসরনদ্রযর হার ২০১০ িানলর ৩১.৫ েতাংে শেনক হ্রাি শপনয় ২০১৬ িানল ২৩.৬ েতাংনে শননম এনিনি। এটানক 

আমরা ১৫ েতাংনের নীনর্ নাসমনয় আনব।  

শেে আজ খানয স্বয়ং-িম্পূণ চ। খাযেস্য উৎপােন বৃসদ্ধ শপনয় প্রায় ৪ শকাটি শমসট্রকটনন উন্নীত হনয়নি। র্লসত ২০১৬-

১৭ অে চ-বিনরর বানজনট কৃসষ ভত্যচসক বাবে ৯ হাজার শকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হনয়নি।  



 

িামাসজক সনরাপত্তা শবষ্টনী  খানত র্লসত অে চ-বিনর ৩৩ হাজার ৬৬ শকাটি ৬২ লে টাকা বরাদ্দ রাখা হনয়নি। র্ত 

শিনেম্বর মাি শেনক ৫০ লাখ পসরবারনক প্রসতনকসজ ১০ টাকা মূনল্য র্াল িরবরাহ করা হনচ্ছ। একটি বাসি একটি খামার 

প্রকনল্পর অধীনন ক্ষুদ্র িিনয়র মাধ্যনম োসরদ্রয সবনমার্ন কম চসূসর্ বাস্তবায়ন করা হনচ্ছ। আশ্রয়ণ প্রকনল্পর মাধ্যনম এ পর্ চন্ত ১ 

লাখ ৪০ হাজার পসরবারনক পুনব চািন করা হনয়নি।  

বিনরর প্রেমসেনন প্রাক-প্রােসমক শেনক মাধ্যসমক পর্ চানয়র সেোেীনের শমাট ৩৬ শকাটি ২১ লে ৮২ হাজার ২৪৫ টি 

পাঠ্যপুস্তক সবতরণ করা হনয়নি। র্ত অে চ-বিনর প্রায় ৪১ লাখ সেোেীর মনধ্য উপবৃসত্ত সহনিনব ৮২৫ শকাটি ৯০ হাজার টাকা 

সবতরণ করা হনয়নি।  

২০০৯ শেনক এ পর্ চন্ত ৩৬৫টি কনলজ িরকাসর করার অনুনমােন শেওয়া হনয়নি এবং ৩১ হাজার ১৩১টি সেো 

প্রসতষ্ঠানন কসিউটার ল্যাব ও মাসিসমসডয়া ক্লািরুম িাপন করা হনয়নি। বতচমানন িােরতার হার ৭১ েতাংনে উন্নীত 

হনয়নি। 

২০০৯ িাল শেনক ২০১৬ িানলর শিনেম্বর মাি পর্ চন্ত ৮টি পাবসলক সবেসবযালয় িাপন করা হনয়নি। বতচমানন শেনে 

শমাট পাবসলক সবেসবযালনয়র িংখ্যা ৪২টি এবং শবিরকাসর সবেসবযালনয়র িংখ্যা ৯৫টি। 

কযাপটিভিহ সবর্দযৎ উৎপােননর িেমতা ১৫ হাজার ৭২৬ শমর্াওয়ানট শপৌৌঁনিনি এবং সবর্দযনতর সুসবধানভার্ী 

জনিংখ্যা ৪৭% শেনক ৮০ েতাংনে উন্নীত হনয়নি।  

আমরা স্বািযনিবা মানুনষর শোরনর্ািায় শপৌৌঁনি সেনত ১৬ হাজার ৪৩৮টি কসমউসনটি সক্লসনক ও ইউসনয়ন স্বািযনকন্দ্র 

িাপন কনরসি। েসরদ্রয মানুষনক সবনামূনল্য ৩০ ধরনণর ওষুধ শেওয়া হনচ্ছ। মানুনষর র্ি আয়ু বৃসদ্ধ শপনয় ৭০ েেসমক ৯ বিনর 

উন্নসত হনয়নি। 

িারানেনে ৫ হাজার ২৭৫টি সডসজটাল শিন্টার িাপন  করা হনয়নি। মানুষ ২০০ ধরনণর িরকাসর শিবা পানচ্ছন।  

িরকার মুসিনর্াদ্ধা, েসহে মুসিনর্াদ্ধা, শখতাবপ্রাপ্ত মুসিনর্াদ্ধা এবং যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধানের কল্যানণ বহুমুখী পেনেপ 

গ্রহণ কনরনি।  

িাধারণ মুসিনর্াদ্ধানের মাসিক িম্মানী ভাতার পসরমাণ ৯০০ টাকা শেনক পর্ চায়ক্রনম ১০ হাজার টাকায় এবং 

ভাতানভার্ীর িংখ্যা এক লাখ শেনক বৃসদ্ধ কনর ২ লানখ উন্নীত করা হনয়নি।  

লে প্রানণর সবসনমনয় আমরা একটি স্বাধীন ও িাব চনভৌম রাে শপনয়সি। একাত্তনরর েসহেনের কানি আমানের  ণ 

পসরনোধ হওয়ার নয়। আসুন ধম চ-বণ চ-শর্াে ও অবিান সনসব চনেনষ আমরা বাংলানেনের আে চ-িামাসজক উন্নয়ন েরাসম্বত করার 

মাধ্যনম লানখা েসহনের রনির  ণ পসরনোধ কসর।  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত সুসধবৃন্দ, 

স্বাধীনতার শর্তনায় উিুদ্ধ হনয় জাতীয় জীবননর প্রসতটি শেনে শর্ৌরনবাজ্জ্বল ও কৃসতেপূণ চ অবোননর স্বীকৃসতস্বরূপ 

আপনারা আজ িনব চাচ্চ রােীয় পুরস্কানর ভূসষত হনলন। আপনারা িমানজ অনুকরণীয় ব্যসিে। আপনানের শমধা-মনন সেনয় 

একটি প্রর্সতেীল িমাজ র্ঠনন ভূসমকা রাখনবন- এই প্রতযাো কসর। 

আমানের স্বাধীনতা যুনদ্ধর মূল শর্তনাই সিল একটি অিাম্প্রোসয়ক বাংলানেে। আজনক একটি শর্াসষ্ঠ শি শর্তনানক 

ধূসলস্যাৎ করনত তৎপর। ধনম চর নানম তারা িমাজনক কলুসষত করনত র্ানচ্ছ। আমানের শেনের মানুষ ধম চপ্রাণ, ধম চান্ধ নয়। 

ইিলানমর নানম এখানন শকান জসেবােী কার্ চক্রম িহয করা হনব না।  

অননক প্রসতকূলতা শমাকাসবলা কনর আমরা যুদ্ধাপরাধীনের সবর্ার কার্ চক্রম এসর্নয় সননয় র্াসচ্ছ। জনর্নণর অকুি 

িমে চন না োকনল এটা িম্ভব হত না। আমার প্রতযাো বাংলানেনের প্রসতটি শেেনপ্রসমক মানুষ মুসিযুনদ্ধর শর্তনায় উিুদ্ধ হনয় 

শেে র্িার কানজ িহায়তা করনবন। 

আমানের লেয বাংলানেেনক ২০২১ িানলর মনধ্য একটি সুখী-িমৃদ্ধ মধ্যম আনয়র শেে সহনিনব প্রসতসষ্ঠত করা। 

আসুন, িকনল সমনল বেবন্ধুর সুখী, িমৃদ্ধ শিানার বাংলানেে র্নি ত্যসল। 

িবাইনক আন্তসরক শুনভচ্ছা ও ধন্যবাে। 

শখাো হানিজ। 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলানেে সর্রজীবী শহাক। 

... 


