
বিএমএ িঙ্গিন্ধু কমপ্লেক্স উপ্লবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শেখ হোবিনো  

বিএমএ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রোম, েবনিোর, ২৭ আবিন ১৪২০, ১২ অপ্লটোির ২০১৩  

 

বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

িহকমীবৃন্দ,  

শিনো, শনৌ ও বিমোনিোবহনীর প্রধোনগণ,  

ঊর্ধ্বতন িোমবরক ও শিিোমবরক কম বকতবোবৃন্দ,  

বপ্রয় সিবনক ও কযোশেটবৃন্দ এিং  

উপবিত সুধী।  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

বিএমএ িঙ্গিন্ধু কমপ্লেক্স-এর উপ্লবোধন অনুষ্ঠোপ্লন আবম িিোইপ্লক আন্তবরক শুপ্লভচ্ছো জোনোবচ্ছ।  

আবম িশ্রদ্ধবচপ্লে স্মরণ করবি মহোন মুবিযুপ্লদ্ধর ৩০ লোখ েহীদ এিং ২ লোখ বনর্ বোবতত মো-শিোনপ্লক। স্মরণ করবি 

িি বকোপ্ললর িি বপ্লশ্রষ্ঠ িোঙোবল, জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমোনপ্লক। স্মরণ করবি জোতীয় চোর-শনতোপ্লক। যুদ্ধোহত মুবিপ্লর্োদ্ধো 

এিং েহীদ পবরিোপ্লরর িদস্যপ্লদর আন্তবরক িমপ্লিদনো জোনোবচ্ছ। শদের িোি বপ্লভৌমত্ব রক্ষোয় এিং বিশদশে েোবন্ত প্রবতষ্ঠো করপ্লত বগপ্লয় 

শর্িি িীরপ্লিনোনী েোহোদতিরণ কপ্লরপ্লিন, তাঁশদর প্রবত আবম গভীর শ্রদ্ধো জোনোই।  

আবম মহোন আল্লোহতোয়োলোর দরিোপ্লর েহীদপ্লদর আত্মোর মোগবিতোর কোমনো করবি।  

উপবিত সুধী,  

১৭৫৭ িোশল িিোধীনতো-বিশরোধী বিিোিঘোতক কুচক্রী মীরজোির-রোয়দুল বভ-উবমচাঁদপ্লদর ষড়র্শন্ত্রর কোরপ্লণ পলোেীর 

আম্রকোনন িোঙোবল জোবতর স্বোধীনতোর সূর্ ব অস্তবমত হয়।  

আমরো আিদ্ধ হই পরোধীনতোর শৃঙ্খল। ১৯৪৭ িোশল এক বুক স্বপ্ন বনশয় সৃবি হয় পোবকস্তোন। বকন্তু শেষ হয় নো িোঙোবলর 

শেোষণ-িঞ্চনো। শুরু হয় নব্য উপবনশিবেক েোিন ও শেোষণ।  

িোঙোবল জোবতর স্বপ্নভপ্লঙ্গর এই শিদনো শেশকই শুরু হয় আপ্লন্দোলন ও িংগ্রোপ্লমর নতুন অধ্যোয়। প্রবতিোদী হপ্লয় ওঠ িোঙোবল। 

িোহোন্নর ভোষো আপ্লন্দোলন, আটোন্নর িোমবরক েোিন বিপ্লরোধী আন্দোলন, শিষবট্টর িয়দিো, ঊনিেপ্লরর গণঅভ্যযত্থোনিহ বিবভন্ন 

আপ্লন্দোলন ও িংগ্রোপ্লমর মোধ্যপ্লম স্বোবধকোর প্রবতষ্ঠোর জন্য িোঙোবল বুপ্লকর তোজো রি শেপ্লল শদয়।  

িোঙোবল জোবতর অবিিংিোবদত শনতো, জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমোপ্লনর শনতৃপ্লত্ব উেোল হপ্লয় ওশঠ িমগ্র 

িোংলোশদে। িঙ্গিন্ধু হশয় ওশঠন িোঙোবল জোবতর আেো আকোঙ্ক্ষো ও স্বোধীনতোর মূতব প্রতীক। তাঁর দূরদেী, িবলষ্ঠ ও শতপ্লজোদ্দীপ্ত 

শনতৃত্ব শেঁপ্লপ ওশঠ িোমবরক িরকোপ্লরর মিনদ।  

অিপ্লেপ্লষ সস্বরোচোরী িোমবরক জোন্তো িেপ্লরর িোধোরণ বনি বোচন বদপ্লত িোধ্য হন। এ বনি বোচপ্লন িঙ্গিন্ধুর শনতৃত্ব আওয়োমী লীগ 

অজবন কশর বনরঙ্কুে িংখ্যোগবরষ্ঠতো। বকন্তু এর পপ্লরও শেষ হয় নো ষড়র্ন্ত্র, ক্ষমতো হস্তোন্তর বনপ্লয় চলপ্লত েোপ্লক এশকর পর এক 

টোলিোহোনো।  

শক্ষোভ-বিশক্ষোপ্লভ শিশট পশড় বচর িংগ্রোমী, অকুপ্লতোভয় ও মুবিপোগল আপোমর িোঙোবল। িঙ্গিন্ধুর শনতৃপ্লত্ব শুরু হয় 

অিহপ্লর্োগ আপ্লন্দোলন। ৭ই মোচ ব শরিপ্লকোি ব ময়দোপ্লন জনতোর মহোিমুপ্লে িঙ্গিন্ধু শঘোষণো কপ্লরন: ‘‘এিোপ্লরর িংগ্রোম আমোপ্লদর মুবির 

িংগ্রোম, এিোপ্লরর িংগ্রোম স্বোধীনতোর িংগ্রোম।''  

২৫শে মোপ্লচ বর কোলরোপ্লত শুরু হয় অপোপ্লরেন ‘িোচ ব-লোইট'। িোঙোবল বনধপ্লন শুরু হয় পৃবেিীর ইবতহোপ্লির নৃেংি ও িি বরতম 

গণহতযো। শগ্রিতোর হন িঙ্গিন্ধু, বনবক্ষপ্ত হন পোবকস্তোপ্লনর অন্ধকোর কোরো প্রপ্লকোপ্লষ্ঠ।  



শুরু হয় প্রহিপ্লনর বিচোপ্লরর মোধ্যশম িঙ্গিন্ধুশক হতযোর নীল-নকেো ও গভীর ষড়র্ন্ত্র। অন্যবদপ্লক িঙ্গিন্ধুর েোপ্লক িোড়ো বদপ্লয় 

শদেজুড় শুরু হয় িি বোত্মক স্বোধীনতো িংগ্রোম তেো মুবিযুদ্ধ। এক িোগর রপ্লির বিবনমপ্লয় অবজবত হয় িোঙোবলর দীঘ ব প্রতীবক্ষত 

স্বোধীনতো। বিশির মোনবচশে অভ্যযদয় ঘশট স্বোধীন-িোি বশভৌম িোংলোশদে নোমক নতুন এক রোষ্ট্র িোংলোপ্লদপ্লের।     

িম্মোবনত সুধী,  

১৯৭২ িোপ্ললর ১০ জোনুয়োবর যুদ্ধবির্ধ্স্ত িদ্য স্বোধীন িোংলোপ্লদপ্লে প্রতযোিতবন কশরন মুবিযুপ্লদ্ধর মহোনোয়ক, আপোমর জনতোর 

প্রোণবপ্রয় শনতো, িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমোন। শুরু হয় িংগ্রোপ্লমর আর এক নতুন অধ্যোয়। এ িংগ্রোম শদে গঠপ্লনর িংগ্রোম। িঙ্গিন্ধু 

তাঁর নতুন কম বপবরকল্পনো শঘোষণো কপ্লরন। এ কম বপবরকল্পনোর অন্যতম প্রধোন বিষয় বিল একটি দক্ষ, আধুবনক ও বিিমোশনর 

িোমবরক িোবহনী গশড় শতোলো।  

স্বোধীনতো অজবপ্লনর মোে বতন িিপ্লরর মপ্লধ্যই ১৯৭৪ িোপ্লল কুবমল্লো শিনোবনিোপ্লি বতবন প্রবতষ্ঠো কপ্লরন িোংলোপ্লদে বমবলটোবর 

একোপ্লেবম। ১৯৭৫ িোশলর ১১ই জোনুয়োবর এ একোপ্লেবমর প্রেম ব্যোপ্লচর কযোপ্লেটপ্লদর প্রবেক্ষণ িমোপনী কুচকোওয়োজ অনুষ্ঠোশন িঙ্গিন্ধু 

প্রধোন অবতবে বহপ্লিপ্লি উপবিত বিশলন।  

প্রধোন অবতবের িিপ্লব্য বতবন শিবদন িোংলোপ্লদে বমবলটোবর একোপ্লেবমশক বনপ্লয় তাঁর সুদূরপ্রিোরী স্বপ্লপ্নর কেো ব্যি কপ্লরন। 

শিবদন বতবন িপ্ললবিশলন, এ একোপ্লেবম শুধু দবক্ষণ পূি ব এবেয়োয়ই নয়, িরং িমগ্র বিশির মশধ্য একটি শশ্রষ্ঠ িোমবরক একোপ্লেবম বহ-

শিপ্লি প্রবতবষ্ঠত  হশি এিং িমস্ত পৃবেিীর মোনুষ একবদন এই একোপ্লেবম শদখশত আিপ্লি।  

বকন্তু দুভ বোগ্যজনকভোশি ১৯৭৫ িোশলর ১৫ই আগস্ট িঙ্গিন্ধু কবতপয় বিপেগোমী দুষ্কৃতকোরীর হোপ্লত বনহত হন। তাঁর শি 

স্বপ্লপ্নর িোস্তিোয়ন ব্যোহত হয় ।  

সুবধবৃন্দ,  

এিোর রোষ্ট্র পবরচোলনোর দোবয়প্লত্ব আিোর পর আমোর িরকোর িঙ্গিন্ধুর শি স্বপ্ন িোস্তিোয়প্লন উশদ্যোগ গ্রহণ কপ্লর। আধুবনক ও 

যুপ্লগোপপ্লর্োগী প্রবেক্ষণ প্রদোপ্লনর লশক্ষয একটি বিিমোপ্লনর বমবলটোবর একোপ্লেবম গপ্লড় শতোলোর জন্য ‘‘িঙ্গিন্ধু কমপ্লেক্স'' বনম বোপ্লণর 

বিদ্ধোন্ত শনওয়ো হয়।  

২০০৯ িোপ্ললর ২৪শে বেপ্লিম্বর আবম এই কমপ্লেপ্লক্সর বভবেপ্রস্তর িোপন কবর। দীঘ ব প্রোয় চোর িৎির ধশর অব্যোহত পবরশ্রম 

ও বনরলি প্রশচিোর পর এ কমপ্লেপ্লক্সর কোজ িম্পন্ন হপ্লয়প্লি।  

আবম ‘‘িঙ্গিন্ধু কমপ্লেক্স'' বনম বোশণর িোশে িংবিি িকলপ্লক জোনোই আন্তবরক ধন্যিোদ ও অবভনন্দন। িোপতযকলোর অনন্য 

সেবলপ্লত বনবম বত নোন্দবনক ও সুরম্য এ কমপ্লেপ্লক্স িবন্নপ্লিবেত হপ্লয়শি িকল প্রকোর অতযোধুবনক সুপ্লর্োগ-সুবিধো।  

এই কমপ্লেপ্লক্স রপ্লয়প্লি ৪৮টি ক্লোিরুম, ৩০টি শলকচোর গ্যোলোবর, মপ্লেল রুম, বিমুপ্ললটর রুম, ল্যোিপ্লরটবর, লোইপ্লেবর, বিবভন্ন 

অবিি, বভবভআইবপ সুযট, ব্যোঙ্কুয়ট হল, বতনটি েোজো, কোরপোকব, ১৬টি বিঁবড় ও ৭টি বলফ ট।  

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোপ্লদে িরকোপ্লরর প্রধোনমন্ত্রী বহপ্লিশি নয়, িরং জোবতর বপতোর কন্যো বহপ্লিপ্লি এই কমপ্লেক্স উশবোধন 

করপ্লত শপশর আজ আবম বনপ্লজপ্লক অতযন্ত শিৌভোগ্যিোন মপ্লন করবি।  

এই কমপ্লেক্স শদশখ আমোর িোপ্লে আপনোরোও িিোই একমত হপ্লয় িলপ্লিন, িোংলোপ্লদে বমবলটোবর একোপ্লেবমর শক্ষপ্লে আমরো 

িঙ্গিন্ধুর স্বপ্লপ্নর িোস্তিোয়ন করপ্লত িমে ব হপ্লয়বি। বিশির বিবভন্ন শদে শেশক শদখপ্লত আিোর মত একটি একোপ্লেবম সতবর করোর শক্ষপ্লে 

আমরো িিল  হপ্লয়বি। এজন্য মহোন আল্লোহতোয়োলোর কোপ্লি শুকবরয়ো আদোয় করবি।  

িোংলোশদে বমবলটোবর একোপ্লেবমর উেপ্লরোের িমৃবদ্ধ ঘটশি এিং িেস্ত্র িোবহনীর অবিিোর সতবরর শক্ষপ্লে এই একোপ্লেবম 

আরও গুরুত্বপূণ ব ভূবমকো পোলন করপ্লি িপ্লল আবম আেোিোদী।   

মহোন আল্লোহ রোব্বলু আলোবমন আমোপ্লদর িকপ্ললর িহোয় শহোক।  

শখোদো হোপ্লিজ।  

জয় িোংলো, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িোংলোপ্লদে বচরজীিী শহোক।  


