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আ্্ালামু আলাইকুে। 

শেখ ফজিলাতুন শনছা মুজিব শেমোজিয়াল শেজিমি নাজ্ সিং েমলমিি জেক্ষা োর্ সক্রে আি শেমে শুরু হমে। 

আিমেি এ অনুষ্ঠামন উিজিে ্বাইমে আজে আন্তজিে শুমভো িানাজে। 

আিমেি এজিমন আজে গভীি শ্রদ্ধাি ্ামে স্মিণ েিজছ ্ব সোমলি ্ব সমশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজেি জিো বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুজিবুি িহোনমে। স্মিণ েিজছ আোি েজহয়্ী ো বঙ্গোো শেখ ফজিলাতুমেছা মুজিব্হ ১৯৭৫ ্ামলি ১৫ই আগস্ট 

ঘােমেি হামে জনহে আোি িজিবামিি ্েল ্িস্যমে।  

র্াঁি নামে এই হা্িাোমলি নােেিণ েিা হময়মছ, জেজন শুধু আোি ো-ই নন, জেজন জছমলন এেিন েজহয়্ী নািী। 

বািংলাি মুজি ্িংগ্রামেি ইজেহাম্ আোি জিো বঙ্গবন্ধুি নামেি িাোিাজে োঁি নােটিও জৈিজিন ্মুজ্জ্বল হময় োেমব।  

োিণ জেজন িাজেি জিোি িীঘ স িািননজেে ্িংগ্রামে ছায়াি েে োঁি িামে শেমেমছন। োঁমে ্াহ্ যুজগময়মছন, 

িিােে স জিময়মছন। ্ঠিে জ্দ্ধান্ত জনমে ্াহায্য েমিমছন।  

িাজেি জিো োঁি িািননজেে িীবমনি অজধোিংে ্েয়ই শিলখানায় োটিময়মছন। বাবা র্খন শিলখানায় োেমেন, 

েখন ো শুধু ্িং্ািই ্ােজলময় িাখমেন না, জেজন িমলি এবিং শনো-েেীমিি শখাঁি খবি জনমেন। োঁমিি জিে-জনমি সেনা 

জিময় িলমে সু্িংগঠিে িাখাি োি েিমেন। 

সুজধবৃন্দ, 

২০১১ ্ামলি ১৪ িানুয়াজি আজে এই হা্িাোমলি জভজিপ্রস্তি িািন েমিজছলাে। এিিি ২০১৩ ্ামলি ১৮ নমভম্বি 

োলময়জেয়াি প্রধানেন্ত্রী িামোজ্জি শোহাম্মি নজিব জবন তুন আবদুল িািাে, আজে এবিং আোি শছাটমবান শেখ শিহানা 

শর্ৌেভামব এই হা্িাোমলি োর্ সক্রে উমবাধন েজি।  

োলময়জেয়াি শ্বা ্িংিা োেপুলান শিরুোন িহি (KPJ) এই আধুজনে হা্িাোমলি ্াজব সে ব্যবিািনাি িাজয়ত্ব 

িালন েিমছ। এটি িাবজলে-প্রাইমভট-িাট সনািেীি িদ্ধজেমে বাস্তবাজয়ে হময়মছ। 

এই হা্িাোমলি ্মঙ্গ আেিা এেটি নাজ্ সিং েমলি প্রজেষ্ঠা েমিজছ। আোমিি শিমে শিাগীি তুলনায় নাম্ সি ্িংযা 

অমনে েে। িাোিাজে উেেোমনি নাম্ সি ঘাটজে িময়মছ। এই ঘাটজে পূিমণি িন্যই এখামন নাজ্ সিং েমলি প্রজেষ্ঠা েিা 

হময়মছ। আেিা আো েিজছ এখান শেমে উচ্চজেজক্ষে িক্ষ না্ স শবজিময় আ্মবন। োঁিা শিমেি িাোিাজে জবমিমেি 

হা্িাোলগুমলামে োমিি সুমর্াগ িামবন।  

সুধী, 

িাজেি জিোি আিীবমনি স্বপ্ন জছল এমিমেি ্াধািণ োনুমষি ভামেি িজিবেসন েিা। োনুমষি িীবন-োমনি 

উেয়ন েিা। োই গিীব িনমগাষ্ঠীি েল্যামণ ১৯৯৪ ্ামল িাজেি জিো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহোন শেমোজিয়াল ট্রাস্ট গঠন 

েজি।  
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আজে এবিং শেখ শিহানা উিিাজধোি সূমত্র প্রাপ্ত ধানেজি ৩২ নম্বমিি বাজি্হ ্ব অে স-্ম্পি ট্রামস্টি হামে তুমল 

শিই।  

এই ট্রাস্ট শেমে প্রায় ১ হািাি ৭০০ িজিদ্র ও প্রজেবন্ধী জেক্ষােীমে বৃজি শিওয়া হমে। দুুঃি আওয়ােী লীগ শনো-

েেীমিি ্হায়ো শিওয়া হয়। ২০০৪ ্ামলি ২১শে আগস্ট শগ্রমনড হােলায় আহেমিি জৈজেৎ্াি ব্যয় শেটামনা হমে।  

শিেব্যািী আই েযাম্প িািন্হ গিীব শিাগীমিি জৈজেৎ্া সুজবধা শিওয়া হমে। জবজভে জেক্ষা প্রজেষ্ঠামনি কৃজে 

জেক্ষােীমিি বৃজি শিওয়া হমে। এই ট্রামস্টি ্ব সবৃহৎ িনেল্যাণমূলে োর্ সক্রে হমে শেখ ফজিলাতুন শনছা মুজিব শেমোজিয়াল 

শেজিমি জবমেষাজয়ে হা্িাোল ও নাজ্ সিং েমলি। 

৬ এেি িজেি উিি ২১৫ শোটি টাো ব্যময় জনজে সে ২৫০ েয্যাি এই হা্িাোমল শিমেি িজিদ্র িনমগাষ্ঠী 

অগ্রাজধোি িামব। জেল্প-েল-োিখানা, ইজিমিড এবিং আমেিামে অমনে গামে সন্ট্ েেী ব্বা্ েমিন। োিা উেে শ্বা 

িামবন। ্ব ধিমণি জৈজেৎ্া শ্বাি িাোিাজে নািী, জেশু এবিং প্রজেবন্ধী জবমেষ েমি অটিিমে আক্রান্ত ব্যজিমিি জৈজেৎ্াি 

সুমর্াগ োেমব।  

সুজধেণ্ডলী,  

গ্রােীণ িনমগাষ্ঠীি স্বািযম্বা জনজিে েিাি িন্য আেিা ১৯৯৬-২০০১ শেয়ামি ্ািামিমে িন্য েজেউজনটি জিজনে 

িািমনি োি শুরু েজি। ২০০১ ্ামল জবএনজি-িাোে শিাট জিজনেগুমলা বন্ধ েমি শিয়।  

২০০৯ ্ামল ্িোি িজিৈালনাি িাজয়ত্ব জনময় আেিা জিজনেগুমলা আবাি ৈালু েজি। বেসোমন প্রায় ১৫ হািাি 

৬০০টি েজেউজনটি জিজনে এবিং ইউজনয়ন স্বািয ও িজিবাি েল্যাণ শেন্দ্র শেমে গ্রােীণ জেশু ও নািী-পুরুষ জৈজেৎ্া শ্বা 

িামেন। জবনামূমল্য প্রায় ৩০ ধিমণি ঔষধ শিওয়া হমে।  

আেিা এেটি যুমগািমর্াগী স্বািযনীজে প্রণয়ন েমিজছ। উিমিলা, শিলা ও জবভাগীয় হা্িাোলগুমলাি ব্যািে উেয়ন 

েিা হময়মছ। জবগে ৬ বছমি ্িোজি হা্িাোলগুমলামে প্রায় ৮ হািাি শবড বািামনা হময়মছ। উেে র্ন্ত্রিাজে ও অযামু্বমলন্স 

্িবিাহ েিা হময়মছ।  

ঢাো্হ জবজভে শিলায় ২৪টি ্িোিী হা্িাোল জনে সাণ েিা হময়মছ। ির্ সাপ্ত জৈজেৎ্ে, না্ স ও স্বািয ্হোিী 

জনময়াগ শিওয়া হময়মছ। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজডমেল জবশ্বজবদ্যালয়মে শ্ন্টাি অফ এজিমলন্স জহম্মব গমি শোলা হমে। এি শবড ্িংযা 

৭০০ শেমে ১৫০০-শে উেীে েিা হময়মছ। এখামন নবজনজে সে আউটমডাি েেমেমিি উমবাধন েিা হময়মছ। এখন ২৪-ঘন্টা 

্াজভ স্  শিওয়া হমে।  

আেিা ৫০-েয্যা জবজেষ্ট িােীয় ৈক্ষু জবজ্ঞান ইনজস্টটিউট ও হা্িাোল িািন েমিজছ। ৫০-েয্যা জবজেষ্ট িােীয় 

েযান্সাি ইনজস্টটিউটমে ৩০০ েয্যায় উেীে েিা হময়মছ। ৫০০-েয্যাি ন্যােনাল ইনজস্টটিউট অব জনউমিা্াময়ন্স িািন 

েমিজছ। ্িোজি েে সৈাজিমিি িন্য ১৫০-েয্যাি আধুজনে হা্িাোল এবিং িােীয় ইএনটি ইনজস্টটিউট িািন েমিজছ। ঢাো 

শেজডমেল েমলি হা্িাোমলি ২য় ইউজনট ৈালু েিা হময়মছ। 

ঢাোি কুজে সমটালায় ৫০০ েয্যাজবজেষ্ট শিনামিল হা্িাোল এবিং জখলগাঁওময় ১৫০০ েয্যাজবজেষ্ট শিনামিল 

হা্িাোল ৈালু েমিজছ। ৩০০ েয্যাি িােীয় বান স ও োজস্টে ্ািসাজি ইন্সটিটিউট িািমনি প্রো্জনে অনুমোিন শিওয়া 

হময়মছ।  

স্বািয জেক্ষাি প্র্ামি ্িোজি ৫টি ্হ ২০টি নতুন শেজডেযাল েমলি, ১১টি শডন্টাল েমলি, ৪৭টি ইনজস্টটিউট অব 

শহলে শটেমনালজি, ৭২টি শেজডেযাল এজ্্মটন্ট শট্রজনিং স্কুল, ১০টি নাজ্ সিং েমলি এবিং ৩১টি নাজ্ সিং শট্রজনিং ইনজস্টটিউট িািন 

েিা হময়মছ। জেড ওয়াইফািী শো্ স ৈালু েিা হময়মছ। োতৃত্বোলীন ছুটি ৪ ো্ শেমে ৬ োম্ উেীে েিা হময়মছ।  

আেিা োতৃস্বািয ভাউৈাি স্কীে এবিং শলেমটটিিং োিাি ভাো ৈালু েমিজছ। জেশুমিি টিোিান জনজিে েমিজছ। 

অটিজস্টে জেশুমিি জৈজেৎ্া ও শ্বা শিয়াি সুমর্াগ সৃজষ্ট েিা হময়মছ। ্াধািণ োনুমষি খাদ্য ও পুজষ্ট জনিািিা জনজিে েিা 

হময়মছ।  

এ্ব উমদ্যামগি ফমল জেশুমৃতুয ও োতৃমৃতুযি হাি উমল্লখমর্াে হামি েমেমছ। এিন্য বািংলামিে িাজে্িংমঘি 

এেজডজি এওয়াড স ও ্াউে-্াউে এওয়াড স শিময়মছ। োনুমষি গি আয়ু ৭০ বছমি উেীে হময়মছ।  

স্বািযম্বাি িাোিাজে গে িাঁৈ বছমি জেক্ষা, কৃজষ, জেল্প-বাজণিয, শর্াগামর্াগ, ক্রীিা প্রজেটি শক্ষমত্রই ব্যািে উেয়ন 

হময়মছ। েথ্যপ্রযুজি শ্বা ঘমি ঘমি শিৌৌঁমছ জিময়জছ। অে সনীজেমে ৬.২ েোিংে হামি প্রবৃজদ্ধ অজিসে হমে। বািংলামিে এখন 

উেয়ন েমডল জহম্মব িজিজৈজে শিময়মছ। 

আেিা আিও অমনে এজগময় শর্মে িািোে। োনুষ ভামলা আমছ শিখমলই, জবএনজি শনত্রীি োো খািাি হময় র্ায়। 
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জবগে জেনটি ো্ ধমি োিা অোিমণ োনুমষি উিি অেযাৈাি, জুলুে, জনর্ সােন ৈাজলময়মছ। এেে’ি শবজে জনিীহ োনুষমে 

শিমট্রাল শবাোয় পুজিময় হেযা েমিমছ। েময়ে ে’ োনুষ িঙ্গুত্ববিণ েমিমছ। হািাি হািাি বা্, ট্রাে, র্ানবাহন পুজিময় 

জিময়মছ। ২০১৪ ্ামলি জনব সাৈমনি আমগও োিা এেইভামব োনুষ হেযা এবিং অে সনীজেি ক্ষজে্াধন েমিমছ। 

োনুষ োমিি এই হেযা, জ্বালাও-শিািাও িািনীজে প্রেযাযান েমিমছ। োমিি আমন্দালমন োনুষ ্ািা শিয়জন। 

োিণ, োনুষ উেয়ন ৈায়, ভামলাভামব শেঁমৈ োেমে ৈায়। বািংলামিমেি োনুষ আি িিমুখামিক্ষী হময় োেমে ৈায় না। 

আেিা শিেমে স্বাবলম্বী েমি তুমলজছ। খাদ্য উৎিািমন স্বয়িং-্ম্পূণ সো অিসন েমিজছ। মুদ্রাস্ফীজে ৬ েোিংমে শনমে 

এম্মছ। চবমিজেে মুদ্রাি জিিামভ সি িজিোণ ২৩ জবজলয়ন ডলাি ছাজিময় শগমছ। জবএনজি-িাোমেি ধ্বিং্াত্বে োর্ সেলামিি 

েমেও আোমিি িপ্তাজন আয় লক্ষযোত্র অনুর্ায়ী অজিসে হমে। আেিা জনমিমিি অে সায়মন িদ্মাম্তু জনে সাণ েিজছ।  

আেিা ২০২১ ্ামলি েমে বািংলামিেমে েেে আময়ি এবিং ২০৪১ ্ামলি েমে উেে শিমে িজিণে েিব, 

ইনোআল্লাহ। আসুন, ্েল শভিামভি ভুমল এে্মঙ্গ শিমেি এবিং শিমেি োনুমষি িন্য োি েজি। বািংলামিেমে িাজেি 

জিোি স্বমপ্নি শ্ানাি বািংলায় িজিণে েজি। 

আিমে নাজ্ সিং শো্ স ৈালুি েে জিময় শেখ ফজিলাতুন শনছা মুজিব শেমোজিয়াল শেজিমি হা্িাোল এবিং নাজ্ সিং 

েমলি িজিপূণ সো শিল। এিন্য আজে িাজেি িনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহোন শেমোজিয়াল ট্রামস্টি ্েল ্িস্যমে 

ধন্যবাি িানাই। ধন্যবাি িানাই ্োি েল্যাণ েন্ত্রণালয়্হ এই হা্িাোল জনে সামণি ্ামে ্িংজিষ্ট ্েলমে।  

আিনামিি ্বাইমে ধন্যবাি িাজনময় আজে এই েমলমিি নাজ্ সিং োর্ সক্রমেি শুভ উমবাধন শঘাষণা েিজছ। 

 

শখািা হামফি। 

িয় বািংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বািংলামিে জৈিিীবী শহাে। 

... 


