
প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট এে ৪২তে েসতষ্ঠা বাসষ ডকী-২০১৭ 

     

োননীয় েধানেন্ত্রী 

প্রেখ হাসিনা 

ঢাকা, বুধবাে, ২১ আষাঢ় ১৪২৪, ০৫ জুলাই ২০১৭ 

সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে 

সনোপত্তা উপডেষ্টা, 

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধানগণ, 

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কোন্ডাে ও ্যানাযান িেযবৃন্দ, 

উপসিত সুসধেন্ডলী। 

 আিিালামু আলাইকুে। 

 ঐসতহযবাহী প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট এে ৪২তে েসতষ্ঠা বাসষ ডকী উদ্ যাপন ্নুষ্ঠাডন আপনাডেে োডে উপসিত হডত 

প্রপডে আসে গসব ডত ও আনসদত। আপনাো আোে আন্তসেক ্সিনদন ও শুডিচ্ছা গ্রহণ করুন।  

সেয় গাে ডি ও উপসিত সুধী, 

 আপনাো িাডনন, ১৯৭৫ িাডলে ০৫ জুলাই িাসতে সপতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন তাঁে ্িাোযান দূেেসে ডতায় োষ্ট্রীয় 

েডয়ািডন এই প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কডেন। সপসিআে এে েসতষ্ঠা বাসষ ডকীে এ োডহন্দ্রক্ষডণ আসে শ্রদ্ধািডে স্মেণ কেসি আোডেে 

িাসতে সপতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোনডক। আসে আেও স্মেণ কেসি পডনে আগডে োহাোৎবেণকােী প্রবগে ফসিলাতুডেিা 

মুসিব ও িাসতে সপতাে পসেবাডেে িেযবৃবগ ডিহ িকল েহীেডক। আেও স্মেণ কেসি িাতীয় চাে প্রনতা, েহান মুসিযুডদ্ধ 

আত্মোনকােী িকল বীে মুসিডযাদ্ধাডক। 

 িাসতে সপতাে েসতসষ্ঠত প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট কাডলে আবডতড আি স্বেসহোয় উজ্জ্বল ও ঐসতডহয িাস্বে। িংসিষ্ট 

সনোপত্তা োসয়ত্ব ও োষ্ট্রাচাে ্নুষ্ঠাডন আপনাডেে ভূসেকা আি িব ডিন েেংসিত। 

 বাংলাডেে প্রিনাবাসহনীে িাডে আোডেে পসেবাডেে আডি গিীে বন্ধন। আোে িাই েহীে কযাডেন প্রেখ কাোল 

বাংলাডেে প্রিনাবাসহনীে িেযবৃ সহিাডব মুসিযুডদ্ধ ্ংেগ্রহণ কডেন। ্পে িাই মুসিডযাদ্ধা েহীে প্রলফডেযানান্ট প্রেখ িাোল 

ন্ডেডনে স্বনােধযান েযান্ডহােড সেসলোেী একাডেসে প্রেডক কসেেন লাি কডে বাংলাডেে প্রিনাবাসহনীডত সনযুি হন। িবাে প্রিাে 

িাই প্রেখ োডিডলেও ইচ্ছা সিল বড় হডয় প্রি প্রিনাবাসহনীডত প্রযাগোন কডে প্রেে প্রিবা কেডব। প্রি প্রিনািেডযবৃে কে ডকান্ড প্রেডখ খুবই 

উৎিাহডবাধ কেত। সকন্তু ঘাতডকে বুডলে েে বিডেে সেশুটিে প্রিাট্ট বুক সবেীণ ড কোয় তাে স্বডেেও যবসনকা হয়। আসে আপনাডেে 

োডে আোে হাোডনা িাইডেে স্মৃসত খু ুঁডি পাই।  

সেয় গাে ডি 

 িেকাে েধান সহডিডব এ প্রেসিডেডন্টে িাডে আোে একটি সনসবড় িম্পকড েডয়ডি। আোে োসয়ত্ব পালনকাডল 

আপনাডেে িাডে েসতসেনই প্রেখা হয়। আপনাডেে েক্ষতা, কতডব্যপোয়ণতা ও একাগ্রতা েোণ কডে আপনাো িকডলই 

সবডেষিাডব সনব ডাসচত ও সনি ডেডযাগ্য গাে ডি িেযবৃ। আপনাো ্তযন্ত� সবশ্বস্ততা, আনুগতয, শৃঙ্খলা ও প্রপোোসেডত্বে িাডে গাে ডি 

এে োসয়ত্ব পালন কেডিন।  

 আপনাডেে সনেলি পসেশ্রে ও তযাডগে সবসনেডয় গাে ড প্রেসিডেন্ট আি সুিংহত ও িব ডিন েেংসিত। সেন-োত প্রোে, 

ন্সষ্ট, েড় উডপক্ষা কডে আপনাডেে একসনষ্ঠ কতডব্য পালন প্রেডখ আসে মুগ্ধ ও গসব ডত হই। 

সেয় গাে ডি 

 আোডেে িেকাে িব ডেেে ১৯৯৮ িাডল গাে ডি িেযবৃডেে ঝুঁসকে কো সবডবচনা কডে গাে ডি িাতাে েচলন কডে। এই 

প্রেসিডেডন্টে িাংগঠসনক কাঠাডোডত ব্যাপক পসেবতডন কডে প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্টডক পূডব ডে তুলনায় ্ডনক প্রবসে 

কায ডকেী ও েসিোলী রূডপ পুনগ ডঠিত কো হয়।  

 গাে ডি িেযবৃডেে প্রেসনং কায ডক্রেডক আেও িহায়ক ও কায ডকে কেডত ইডতােডে ঢাকা প্রিনাসনবাডি একটি নতুন 

োসিপােপাি প্রেে সনে ডাণ হডয়ডি। গণিবন সপসিআে ব্যাোডক চােতলা িবন উডবাধডনে োেডে আবািন িেযবৃা ্ডনকোই 

িোধান হডয়ডি। এিাড়াও ঢাকা প্রিনাসনবাডি গাে ডি পসেবাডেে িযান আলাো ১৪-তলা পাসেবাসেক বািিাডনে সনে ডাণ কায ডক্রে 

চলোন েডয়ডি। এটি আোে পক্ষ প্রেডক গাে ডি িেযবৃডেে িযান একটি উপহাে। িসবষ্যডতও গাে ডিডেে উেয়ডন সবসিে উেয়ন 

কায ডক্রে ্ব্যাহত োকডব বডল আসে আো োসখ।  



 

 আসে িবিেয় চাই আপনাডেে যোিাে িাডলা োখডত। আপনাডেে উেত িীবনযাত্রা সনসিত কেডত িকল পেডক্ষপ 

আোডেে িেকাে গ্রহণ কেডব, ইনোআল্লাহ। 

সেয় সিসনকন্দ 

 প্রেডেে েসতেক্ষা ব্যবিা সুদৃঢ় কোে লডক্ষয প্রফাডি ডি প্রগাল-২০৩০ এে আডলাডক বাংলাডেে প্রিনাবাসহনীে 

আধুসনকায়ন ও িম্প্রিােডণে কাি আেো ্গ্রাসধকাে সিসত্তডত কডে যাসচ্ছ। এেই ্ংে সহডিডব প্রিনাসনবাি ও িােসেক 

িাপনািমূডহ েসেক্ষণ ও সিসনক কল্যাডণে লডক্ষয সবসিে ্বকাঠাডো ও িাপনা সনে ডাণ কডেসি। প্রিনা িেযবৃ সহডিডব এে 

সুফল আপনাোও পাডচ্ছন। আোডেে িেকাে িােসগ্রকিাডব িেস্ত্র বাসহনীডক আেও যুডগাপডযাগী কডে গডড় প্রতালাে িযান 

সনেলিিাডব কাি কেডি। 

সেয় গাে ডি 

 আোডেে িেকাে প্রেডেে আে ড-িাোসিক উেয়ডন সবেসতহীনিাডব কাি কডে যাডচ্ছ। একটি উেত ও আধুসনক প্রেডেে 

িযান সেক্ষা, স্বািযিহ প্রেকিই ্বকাঠাডো গিীে িমুদ্রবদে, পােোণসবক সবদ্যযৎ প্রকন্দ্র, কয়লাসিসত্তক সবদ্যযৎ েকল্প, 

প্রেডোডেল, প্রফাে প্রলন-োস্তা, আন্তঃডেেীয় প্রেল েকল্প এবং এলএনসি োসে ডনাল, বঙ্গবন্ধু যবৃাডেলাইে ও কণ ডফুসল নেীে 

তলডেডে প্রেডেে েেে োডনল, আেো সনিস্ব ্ে ডায়ডন পদ্মা প্রিতু সনে ডাণ কেসি।  আসে সবশ্বাি কসে, এ িকল েকল্প বাস্তবায়ন 

হডল আোডেে ্ে ডনীসত আেও েসিোলী হডব। 

আোডেে সনেলি েডচষ্টাে ফডল বাংলাডেে আে ড-িাোসিক উেয়ডনে প্রক্ষডত্র ব্যাপক িাফল্য ্িডন কডেডি। 

ো     ে হাে ২০১০ িাডলে ৩১.৫ েতাংে প্রেডক হ্রাি প্রপডয় ২০১৬ িাডল ২২.৪ েতাংডে প্রনডে এডিডি। 

সবসিে েসতকূলতা িডেও গত ্ে ডবিে আেো ৭.২৪% েন্সদ্ধ ্িডন কডেসি। োোসপছু আয় প্রবডড় ১ হািাে ৬০২ 

োসকডন েলাডে উেীত হডয়ডি। োনুডষে গড় আয়ু ন্সদ্ধ প্রপডয় হডয়ডি ৭২ বিে। বাংলাডেে ইডতােডেই সনম্ন-েেে আডয়ে 

প্রেডেে স্বীকৃসত লাি কডেডি। এখন আোডেে লক্ষয ২০২১ িাডলে েডে েেে-আডয়ে এবং ২০৪১ িাডলে েডে উেত িমৃদ্ধ 

প্রেডেে েয ডাো লাি কো।  

আেো এেসেসি বাস্তবায়ডন ব্যাপক িাফল্য ্িডন কডেসি। এেসেসি িাফডল্যে ধাোবাসহকতায় আেো এিসেসি 

বাস্তবায়ডনে পডে এসগডয় যাসচ্ছ। আোডেে চলোন িপ্তে পঞ্চবাসষ ডকী পসেকল্পনায় এিসেসি’ে সবষয়িমূহ ্ন্তর্ভ ডি কডে 

বাস্তবায়ডনে উডযাগ সনডয়সি।  

সেয় গাে ডি 

 আোডেে প্রিনাবাসহনী আন্তডিাসতকিাডব োসন্ত েক্ষায় সবসিে প্রেডে সনডয়াসিত আডি। আন্তডিাসতক ্ঙ্গডন োসন্ত েসতষ্ঠায় 

েক্ষতা ও সনেলি পসেশ্রডেে োেডে তাডেে প্রশ্রষ্ঠত্ব ইডতােডেই তাো েোণ কডেডি। এিযান প্রেে ও িাসত হডয়ডি গসব ডত ও 

আোসিত। আপনাো িকডল প্রিই গসব ডত ও েক্ষ প্রিনাবাসহনী প্রেডক সবডেষিাডব সনব ডাসচত। 

 আপনাডেে দৃপ্ত পেচােণায় এবং কতডব্য পালডনে একসনষ্ঠতায় আসে একটি ্তযন্ত সুশৃঙ্খল ও প্রপোোে বাসহনীে 

েসতচ্ছসব প্রেখডত পাই। আল্লাহ োব্বলু আলােীন প্রযন আপনাডেে এ িম্মান সচেসেন ্ক্ষুণ্ণ োডখন। 

সেয় সিসনকন্দ 

 কায ডকেী কোন্ড চযাডনল প্রিনাবাসহনীডত প্রয প্রকান কাি িোধাডন মুখ্য ভূসেকা োডখ। আসে সবশ্বাি কসে, িকল স্তডেে 

কোন্ডােডেে েসত শ্রদ্ধাডবাধ ও তাডেে েসত ্নুগত োকডল প্রয প্রকান কাি েক্ষতা, শৃঙ্খলা ও সনপূডযানে িাডে িম্পে কো 

িম্ভব। প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূণ ড আিা প্রেডখ িকল কাডি আপনাো এসগডয় যাডবন বডল আসে েতযাো কসে। একই িাডে আসে 

আো কসে িকল স্তডেে কোন্ডােগণও তাডেে ্ধীনিডেে েসত িবিেয়ই েডয়ািনীয় েডনাডযাগ বিায় োখডবন এবং 

সনয়েতাসন্ত্রকিাডব যত্নেীল োকডবন।  

 আপনাো িবিেয় স্মেণ োখডবন, কোন্ড চযাডনল কায ডকে প্রেডখ িকল আডেে সনডষধ োযান কডে কতডব্য পালন 

কোই একটি সুশৃঙ্খল বাসহনীে ্যানতে েধান সবসেষ্টয। 

সেয় গাে ডি 

 িােসেক িীবডন েসেক্ষডণে প্রকান সবকল্প প্রনই। েসেক্ষডণে োেডে েক্ষতা ্সিডত হয় এবং সনপূযান সনসিত কো যায়। 

িঠিক েসেক্ষণ িকলডক প্রপোগত োন ন্সদ্ধ কেডত িাহায্য কডে। সেসিোল বাংলাডেডেে রূপকাে সহডিডব আোডেে িেকাে 

িব ডডক্ষডত্র তথ্যেযুসিে ব্যবহাে সনসিত কেডত চায়।  



 

 িকল প্রক্ষত্র ও েসতষ্ঠাডনে যানায় সপসিআেও তাে োসয়ত্ব পালডন তথ্য েযুসিে ব্যবহাে কেডি। এই েযুসিে ব্যবহাে 

তাডেে কাসয়ক শ্রে লাঘব এবং সনোপত্তা ব্যবিাডক আেও কায ডকেী কডেডি। কতডব্য পালডনে পাোপাসে নতুন নতুন েযুসি 

ব্যবহাডেে প্রক্ষডত্র আপনাো সনয়সেত েসেক্ষণ ও প্রপোগত ্নুেীলন চাসলডয় যাডবন বডল আসে আোবােী। 

সেয় গাে ডি 

 আি আসে স্মেণ কেসি, আপনাডেে পূব ডসূেীডেে, যাো কতডব্য পালনকাডল িডব ডাচ্চ আত্মতযাডগে োেডে এ 

প্রেসিডেডন্টে ইসতহািডক কডেডি প্রগৌেডবাজ্জবল এবং ্নুকেণীয়। প্রেডেে োষ্ট্রেধান ও িেকাে েধাডনে ব্যসিগত সনোপত্তা 

সনসিতকডল্প আপনাডেে একাগ্রতা ও আডত্মাৎিডগ ডে েডনািাব প্রযন সচেসেন বিায় োডক। এ সবডেষ মুহুডতড প্রেসিডেন্ট গাে ড 

প্রেসিডেডন্টে িকল েহীেডেে আতোে োগডফোত কােনা কেসি। েহান আল্লাহ-তাআলা প্রযন তাঁডেে প্রবডহেত বািী কডেন। 

 িাসতে সপতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন তাঁে ্িাোযান তযাগ ও িংগ্রাডেে চূড়ান্ত ফলাফল রূডপ একটি স্বাধীন-

িাব ডডিৌে প্রেে আোডেে উপহাে সেডয়ডিন। মুসিযুডদ্ধে প্রয েহান প্রচতনায় উবুদ্ধ হডয় িেগ্রিাসত প্রিসেন বঙ্গবন্ধুে োডক িাড়া 

সেডয় েেণপণ যুডদ্ধ ্ংে সনডয়সিডলা, প্রিই প্রচতনা ও মূল্যডবাধ সচে্ম্লান।  

 মুসিযুডদ্ধে প্রচতনাডক িমুেত োখা আোডেে পসবত্র কতডব্য। প্রেেডক িালডবডি েহান মুসিযুডদ্ধ আত্মোনকােী 

েহীেডেে স্মৃসতে েসত োয়বদ্ধ প্রেডক মুসিযুডদ্ধে ্িডনেসূহ আোডেে লালন কেডত হডব।  

 আেো েি সেডয় প্রেে েত্রুমুি কডেসি। বীেত্বপূণ ড েিক্ষয়ী যুডদ্ধ িয়লাি কডেসি। আেো সবিয়ী িাসত। িাসতে 

সপতাে িাষায় বলডত পাসে আোডেে প্রকউ োবায় োখডত পােডব না। প্রেেী-সবডেেী প্রকান চক্রাডন্তে কাডি আোডেে োো নত 

কসে না। আেো পদ্মা প্রিতুে সনডয় হওয়া ষড়যন্ত্র প্রোকাসবলা কডে প্রযেন সনিস্ব ্ে ডায়ডন প্রিতু সনে ডাণ কেসি, প্রতেসন দ্যনীসত 

েডচষ্টাে ্পবাে সেথ্যা েোণ কডেসি। মুসিযুডদ্ধে িঠিক বস্ত্ত্তসনষ্ঠ ইসতহাি আোডেে িানডত হডব। তাহডলই আেো একটি 

আত্মসবশ্বািী িাসত হডয় উঠডত পােব। আোডেে প্রেেডেে ও োনুডষে েসত কতডব্যডবাধ বাড়ডব। 

সেয় সুধী, 

 পসেডেডষ, আসে আপনাডেে িকডলে সুস্বািয, েঙ্গল ও উত্তডোত্তে িমৃসদ্ধ কােনা কেসি। প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট 

তাে সচোচসেত সুনাে ্ক্ষুণ্ণ প্রেডখ িসবষ্যডত ্সধক িফলতা ্িডডন িক্ষে প্রহাক। আত্মসবশ্বািী পেিাডে তাো আেও িােডন 

এসগডয় যাক এ কােনা কডে আসে আোে বিব্য প্রেষ কেসি। েহান আল্লাহ্ আোডেে িকডলে িহায় প্রহান। 

আল্লাহ হাডফি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাডেে সচেিীবী প্রহাক। 

... 


