
বাাংলাদেদের মহান মুক্তিযুদে ক্তবদেেী বন্ধুদের সম্মাননা অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

শেখ হাক্তসনা  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাক্তিক  সদম্মলন শকন্দ্র, ঢাকা, রক্তববার, ১০ চৈত্র ১৪১৯, ২৪ মাৈ জ ২০১৩  

 

ক্তবসক্তমল্লাক্তহর রাহমাক্তনর রাক্তহম  

সম্মাননাপ্রাপ্ত বাাংলাদেদের অকৃক্তত্রম বন্ধুবর্ জ,  

আমক্তন্ত্রি অক্তিক্তিবৃন্দ,  

শ াট শসানামক্তণ ক্তেশু ক্তকদোরর্ণ,  

সুক্তধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম এবাং very good morning to you all.  

আর্দক আমরা এখাদন সমদবি হদয়ক্ত  আমাদের মহান মুক্তিযুদে শেসব ক্তবদেক্তে বন্ধুরা সহদোক্তর্িার হাি বাক্তিদয় 

ক্তেদয়ক্ত দলন, িাঁদের প্রক্তি সম্মান র্ানাদনার র্ন্য। এ অনুষ্ঠাদন উপক্তিি সবাইদক আক্তম আন্তক্তরক শুদভচ্ছা র্ানাক্তচ্ছ।  

মহামান্য রাষ্ট্রপক্তি শমাোঃ ক্তর্ল্লুর রহমান আর্দকর এ অনুষ্ঠাদন উপক্তিি শিদক আপনাদের মদে সম্মাননা ক্তবিরণ করার 

কিা ক্ত ল। শসভাদব সব প্রস্ত্তক্তি শনওয়া হদয়দ । ক্তকন্তু ক্তিক্তন ২০ শে মাৈ জ আমাদের শোদকর সার্দর ভাক্তসদয় ইদন্তকাল কদরন। আক্তম 

িাঁর ক্তবদেহী আত্মার মার্ক্তিরাি কামনা করক্ত । এই সম্মাননা িাঁর নাদমই শেওয়া হদচ্ছ। িাঁদকই উৎসর্ জ করা হদচ্ছ।  

আক্তম র্ভীর শ্রোর সদঙ্গ স্মরণ করক্ত  সব জকাদলর সব জদশ্রষ্ঠ বাঙাক্তল, র্াক্তির ক্তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্বুর রহমানদক। স্মরণ 

করক্ত  শর্লখানায় ক্তনহি র্ািীয় ৈার-শনিাদক। আক্তম মহান মুক্তিযুদের বীর েহীেদের প্রক্তি শ্রো র্ানাক্তচ্ছ। যুোহি মুক্তিদোো 

এবাং েহীে পক্তরবাদরর সেস্যদের প্রক্তি সমদবেনা র্ানাক্তচ্ছ।  

সুক্তধ,  

১৯৭১ সাদল ২৫ শে মাদৈ জর কালরাদি পাক্তকস্তানী েখলোর বাক্তহনী ক্তনরীহ, ক্তনরস্ত্র বাঙাক্তলর উপর অসম যুে ৈাক্তপদয় শেয়। 

িারা ক্তনক্তব জৈাদর মানুষ হিযা শুরু কদর। শসই দোঃসহ কঠিন সমদয় বাাংলাদেদের ক্তবপন্ন, অিযাৈাক্তরি ও অসহায় মানুদষর আক্তিজ 

আপনাদের ক্তবৈক্তলি কদরক্ত ল। বহুদূদর শিদকও স্বাধীনিা ও ন্যায়ক্তবৈারকামী একটি র্নদর্াষ্ঠীর পাদে এদস োঁিাদি আপনারা 

ক্তবন্দুমাত্র কুন্ঠাদবাধ কদরনক্তন।  

র্ণহিযা, ধষ জণ, লুটিরার্সহ এমন শকান ঘৃন্য অপরাধ শনই ো বাঙ্গাক্তল র্াক্তির উপর শনদম আদসক্তন। বাঙাক্তল র্াক্তির শসই 

ক্রাক্তন্তকাদল আপনাদের সব জাত্মক সহদোক্তর্িা ও সহমক্তম জিার বি শবক্তে প্রদয়ার্ন ক্ত ল। আপনারা এক্তর্দয় এদসক্ত দলন। আপনাদের 

ক্তনরলস প্রদৈষ্ঠায় ক্তবশ্ব ক্তবদবক র্াগ্রি হদয়ক্ত ল।  

আমরা এর্ন্য আপনাদের কাদ  কৃিজ্ঞ এবাং ক্তৈরঋণী। আপনাদের এই ঋণ পক্তরদোধ করার নয়। িবু কৃিজ্ঞিাদবাধ 

ক্তহদসদব এবার সরকার পক্তরৈালনার োক্তয়ত্ব গ্রহদণর পর আমরা ক্তবদেেী বন্ধুদের পে জায়ক্রদম সম্মাননা প্রোদনর উদযার্ গ্রহণ কক্তর।  

সম্মাক্তনি সুক্তধবৃন্দ,  

বাাংলাদেে নামক এ ভূখদন্ড হার্ার ব র ধদর বাঙ্গাক্তল র্াক্তি বসবাস কদর আসদ । ক্তবক্তভন্ন র্াক্তিদর্াক্তষ্ঠর সাংক্তমশ্রদণ 

বাঙাক্তল র্াক্তির একটি ক্তনর্স্ব র্ীবনপ্রণালী চিক্তর হদয়দ । র্াক্তি, ধম জ, র্লবায়ু এবাং আি জ-সামাক্তর্ক নানা উপকরণ বাঙ্গাক্তলর এই 

আলাো চবক্তেষ্ট্য চিক্তরদি অবোন শরদখদ ।  

আমাদের সাংস্কৃক্তির এই শসৌন্দে জ অনাক্তেকাল ধদর বক্তহক্তব জশ্বদক আকৃষ্ট্ কদরদ । আমরা ক্তবদেেী প্রভাব গ্রহণ কদরও ক্তনর্স্ব 

চবক্তেষ্ট্য ও স্বািন্ত্র বর্ায় শরদখ আমাদের ভাষা ও সাংস্কৃক্তিদক সমৃে কদরক্ত । আমরা আমাদের ক্তনর্স্ব কৃক্তষ্ট্ এবাং সাংস্কৃক্তির র্ন্য 

র্ব জদবাধ কক্তর। এ কারদণই সুেীর্ জকাল োবি বাঙাক্তল র্াক্তির সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ক্ত ল একটি স্বাধীন এবাং আত্মমে জাোেীল র্াক্তি ক্তহদসদব 

আত্মপ্রকাদের।  



একটি স্বিন্ত্র ও সমৃে র্াক্তিসতা এবাং নবর্ঠিি পাক্তকস্তাদনর সাংখ্যার্ক্তরষ্ঠ র্নদর্াষ্ঠী হওয়া সদেও আমরা ১৯৪৭ সাদল শেে 

ক্তবভাদর্র পর শকবল বঞ্চনা ও চবষম্য শপদয়ক্ত । আমাদের ভাষা ও সাংস্কৃক্তির  ওপর বারবার আর্াি এদসদ । আমরা অবদহলা, 

অমে জাো ও ৈরম অি জননক্তিক চবষদম্যর ক্তেকার হদয়ক্ত ।  

বাঙ্গাক্তল র্াক্তি িার অক্তবসাংবাক্তেি মহান শনিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্বুর রহমাদনর শনতৃদত্ব একিাবে হয় অক্তধকার আোদয়র 

আদন্দালদন।  

১৯৭০ সাদলর ৭ ক্তিদসম্বদর অনুক্তষ্ঠি ক্তনব জাৈদন আওয়ামী লীর্ ক্তবপুল শভাদট র্য়ী হয়। সুদোর্ আদস এসব অক্তবৈার 

সাংদোধদনর। ক্তকন্তু পাক্তকস্তানী োসকদর্াষ্ঠী ক্ষমিা হস্তান্তদরর পক্তরবদিজ আমাদের উপর অন্যায্য যুে ৈাক্তপদয় শেয়।  

অকুদিাভয় বাঙাক্তল র্াক্তি এ নৃোংস আৈরদণর ক্তবরুদে রুদখ োঁিায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বাদন সািা ক্তেদয় ১৯৭১ সাদল ২৬শে মাৈ জ 

র্ািীয় স্বাধীনিার র্ন্য সেস্ত্র সাংগ্রাদম ঝাঁক্তপদয় পদি।  

এই অসম যুদে মানবিাক্তবদরাধী এমন শকান অপরাধ শনই, ো আমাদের র্নর্দণর উপর শনদম আদসক্তন। আমাদের র্নর্ণ 

েখন মরণপণ মুক্তিযুদে ক্তলপ্ত, শসসময় আমরা ক্তবদেেী বন্ধুদের কা  শিদক অকুন্ঠ সমি জন পাই। আমাদের সাংগ্রাম আন্তর্জাক্তিক 

অঙ্গদন ব্যাপক র্নসমি জন পায়। ক্তবশ্ব র্ণমােদম আমাদের দোঃখ-দে জো ব্যাপক প্রৈার পায়।  

আমাদের ক্তবদেেী মুক্তিদোো বন্ধুরা বাাংলাদেদের ক্তনরীহ র্নর্দণর উপর অিযাৈাদরর  ক্তবরুদে শসাচ্চার হন। আপনারা ক্তনর্ 

ক্তনর্ শেদের সরকাদরর দৃক্তষ্ট্ভক্তঙ্গর উপরও প্রভাব ক্তবস্তার করদি সহায়িা কদরন।  

ক্তবক্তভন্ন শশ্রণী, শপো ও বয়দসর ক্তবদেেী বন্ধুরা েিজহীন এবাং স্বিোঃষ্ফূিজ সমি জদনর হাি বাক্তিদয়  শেন। এদক্ষদত্র ধনী-র্রীব, 

উন্নি-অনুন্নি শকান শভোদভে ক্ত ল না। আধুক্তনক ক্তবদশ্বর ইক্তিহাদস শেমন এক নক্তর্রক্তবহীন রিপাি বাাংলাদেদের স্বাধীনিা যুে; 

শিমক্তন নক্তর্রক্তবহীন আমাদের ক্তবদেেী বন্ধুদের অকুণ্ঠ সমি জন।  

সুক্তধবৃন্দ,  

সমিা, র্ণিন্ত্র, সুষম উন্নয়ন, সামাক্তর্ক ন্যায়ক্তবৈার এবাং আইদনর োসন বাাংলাদেদের স্বাধীনিা সাংগ্রামদক উদ্বুে 

কদরক্ত ল। স্বাধীনিার পর পরই বঙ্গবন্ধুর শনতৃদত্ব প্রণীি আমাদের সাংক্তবধাদন এসব নীক্তি ও আেদে জর েিােি প্রক্তিিলন র্দট।  

বাঙ্গাক্তলর স্বাধীনিার মূলমন্ত্র ক্ত ল ক্তবশ্বর্নীন মূল্যদবাদধ উজ্জীক্তবি একটি সমিাক্তভক্ততক, অসাম্প্রোক্তয়ক, উোর ও উন্নি 

সমার্ ব্যবিা ক্তনম জাণ ো ব্যক্তি ও সমক্তষ্ট্র সুপ্ত সৃক্তষ্ট্েীলিা ক্তবকােদক সাহায্য করদব।  

আপনাদের আর্ আনদন্দর সাদি বলদি ৈাই, আমরা শসপদি অদনকদূর এক্তর্দয় শর্ক্ত । ক্তবশ্ব অি জননক্তিক মন্দা সদত্বও 

েীর্ জদময়ােী প্রবৃক্তে অর্জদনর মাপকাঠিদি বাাংলাদেে আর্ ক্তবদশ্বর পঞ্চম শেে। সামাক্তর্ক উন্নয়ন ও মানবসম্পে উন্নয়দনর শক্ষদত্র 

বাাংলাদেে আর্ ক্তবদশ্ব একটি অনুকরণীয় মদিল। োক্তরদ্র্য ক্রদমই অপসাক্তরি হদচ্ছ। োক্তরদ্র্য ক্তবদমাৈদন বাাংলাদেে স্টার পারিরমার 

ক্তহদসদব আখ্যাক্তয়ি হদয়দ ।  

বাাংলাদেদে আমরা শে সামাক্তর্ক ক্তনরাপতা শবষ্ট্নী চিক্তর কদরক্ত , নারী ক্তেক্ষা ও সাব জর্নীন ক্তেক্ষাব্যবিা ৈালু কদরক্ত , িা 

আন্তর্জাক্তিকভাদব প্রোংক্তসি হদয়দ ।  

প্রযুক্তির ব্যবহার অি জাৎ ক্তিক্তর্টাল বাাংলাদেে র্দি শিালার শক্ষদত্র, আধুক্তনক অবকাঠাদমা ক্তনম জাদণ, ক্তেল্প ও বাক্তণদর্যর 

নতুন খাি উন্নয়দন, চবদেক্তেক বাক্তণদর্যর সম্প্রসারদণ বাাংলাদেে দ্রুি অগ্রসর হদচ্ছ। কৃক্তষদক্ষদত্র সািদল্যর ধারাবাক্তহকিায় 

বাাংলাদেে আর্ খাদয প্রায় স্বয়াংসম্পূণ জ।  

সুক্তধবৃন্দ,  

আর্ েখন শভৌি ও মানক্তবক উভয় শক্ষদত্র বাাংলাদেে এক্তর্দয় োদচ্ছ; েখন যুোপরাদধর েীর্ জ প্রিীক্তক্ষি ক্তবৈাদরর প্রদৈষ্ট্া 

সিল পক্তরণক্তির দ্বারপ্রাদন্ত, িখন দূভ জাগ্যর্নকভাদব একটি শর্াক্তষ্ঠ র্নর্দণর ধমীয় অনুভূক্তিদক অপব্যবহার কদর; সন্ত্রাস ও র্ঙ্গীবােী 

শকৌেল অবলম্বন কদর এই অগ্রোত্রা িাক্তমদয় শেওয়ার শৈষ্ট্া করদ ।  

ক্তবভ্রাক্তন্ত ও ক্তবভক্তির বীর্  িাবার এই অপপ্রয়াস কখনও বাাংলার মানুষ শমদন শনয়ক্তন; ভক্তবষ্যদিও শমদন শনদব না। কারণ, 

বাাংলাদেদের মানুষ ধম জপ্রাণ; ধম জান্ধ নয়। িাঁরা একাতদরর শৈিনায় উদ্বুে; ক্ষুধা ও োক্তরদ্র্মুি আধুক্তনক ও অসাম্প্রোক্তয়ক বাাংলাদেে 

ক্তনম জাদণ িাঁরা বেপক্তরকর।  



এই সাংগ্রাদম আমরা আপনাদের সমি জন ও শুদভচ্ছা ৈাই। আক্তম ক্তনক্তিি ১৯৭১ সাদল বাাংলার মানুদষর আকাঙ্ক্ষা 

বাস্তবায়দন শেভাদব আপনারা সমি জন ক্তেদয়ক্ত দলন, আর্দকও একইভাদব একটি োক্তরদ্র্য ও ক্ষুধামুি, সমৃে, অসাম্প্রোক্তয়ক 

বাাংলাদেে ক্তবক্তনম জাদণ আপনাদের চনক্তিক সমি জন আমরা পাব।  

অদনক বন্ধুই ইদিামদে আমাদের শ দি ক্তৈরিদর ৈদল শর্দ ন। আক্তম িাঁদের প্রক্তি ক্তবনম্র শ্রো র্ানাক্তচ্ছ। আপনাদের 

অদনদকরই বয়স হদয়দ । িবু আপনারা কষ্ট্ কদর এখাদন উপক্তিি হদয়দ ন, এর্ন্য আক্তম ব্যক্তির্িভাদব কৃিজ্ঞিা র্ানাক্তচ্ছ।  

আপনারা ভাল িাকুন, সুি িাকুন। সুন্দর ও সিল শহাক আপনাদের সকদলর র্ীবন। ক্তৈরিায়ী শহাক বাাংলাদেদের সাদি 

আপনাদের আক্তত্মক বন্ধন।  

শখাো হাদির্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেে ক্তৈরর্ীবী শহাক।  

 


