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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শর্খ হাবিনা 

জােীয় জাদুঘর, র্াহিাগ, ঢাকা, মঙ্গ িার, ৫ ফাল্গুন ১৪২১, ১৭ শফব্রুয়াবর ২০১৫ 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

অনুষ্ঠাতনর িভািবে, 

িহকমীবৃন্দ, 

উিবিে কূটনীবেকবৃন্দ, 

সুবধবৃন্দ। 

আিিা ামু আ াইকুম।  

আজতকর এই অনুষ্ঠাতন উিবিে িিাইতক আন্তবরক শুতভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

মহান ভাষা আতন্দা তনর এ মাতি গভীর শ্রদ্ধার িাতে স্মরণ করবি িা াম, িরকে, রবফক, জব্বার, র্বফকিহ িক  

ভাষা র্হীদতদর। স্বশ্রদ্ধবিতে আবম স্মরণ  করবি ভাষা আতন্দা তনর অন্যেম িবেকৃে িি বকাত র িি বতশ্রষ্ঠ িাঙাব , জাবের 

বিো িঙ্গিন্ধু শর্খ মুবজবুর রহমানতক।  

আবম স্মরণ করবি মহান মুবিযুতদ্ধর ৩০  াখ র্হীদ এিং ২  াখ বনর্ বাবেে মাতিানতক। ২১ আগস্ট শেতনড হাম ায় 

বনহে আইবভ রহমানিহ ২২ আওয়ামী  ীগ শনোকমীর স্মৃবের প্রবে শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ। 

িাতিক অে বমন্ত্রী র্াহ এএমএি বকিবরয়া, আহিানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরু  ইমামিহ বিএনবি-জামাে িন্ত্রািীতদর হাতে 

বনহে হাজার হাজার শনোকমীতক আবম স্মরণ করবি।  

আবম আরও স্মরণ করবি ২০১৪ িাত র বনি বািতনর আতগ এিং গে ৫ জানুয়াবর শেতক এ ির্ বন্ত বিএনবি-জামাতের 

িবহংিো এিং িি বতরাবিে শিতরোা  শিামায় বনহেতদর। আবম বনহেতদর রুতহর মাগবফরাে কামনা করবি। আহেতদর প্রবে 

আবম িমতিদনা জানাবচ্ছ। 

সুবধবৃন্দ, 

এটা অেযন্ত শিদনাদায়ক শর্ আজতক আমরা আত ািনা করবি একটি রাজননবেক শজাতটর অমানবিক আিরণ এিং 

নৃর্ংি কম বকান্ড বনতয়। োতদর শি কম বকান্ডটা কী? 

োরা শিতরোা  শিামা বদতয় মানুষ ড়িবেতয় মারতি। বনতজতদর হীন যক্বি িা শগাবষ্ঠ স্বাে ব উদ্ধাতরর জন্য োরা বনরীহ 

মানুষতক ড়িবেতয় মারতি। িাং াতদতর্র মানুষ এর আতগ এমন িি বতরাবিে আিরণ আর কখনও শদতখবন। বিশ্বিািীও এমন 

নৃর্ংিো শদতখবন। 

৫ই জানুয়াবরর বনি বািন িানিা  ও যুদ্ধািরাধীতদর রক্ষা করতে বিএনবি-জামাে শজাট িারাতদতর্ ত্রাতির রাজত্ব 

কাতয়ম কতরবি । োরা র্ে র্ে গাবেতে আগুন বদতয়তি এিং ভাংচুর কতরতি হাজার হাজার গাবে।  

মহািেকিহ োতমর রাস্তার দু’িাতর্র হাজার হাজার গাি শকতট শফত তি। ড়িব র্-বিবজবি-আনিার-শিনািাবহনীিহ 

আইন-শৃঙ্খ া িাবহনীর ২০ জন িদস্যতক হেযা কতরতি।  

োতদর িবহংি হাম া, শিতরোা  শিামা, অবিিংতর্াগ ও শিামা হাম ায় বনহে হতয়তি প্রায় দু’র্ বনরীহ মানুষ। 

িরকাবর অবফি, বিদুযৎ শকন্দ্র, যক্িিা প্রবেষ্ঠান, ফুটিাতের শদাকান োতদর হাে শেতক শরহাই িায়বন। শরহাই িায়বন মিবজদ, 

মবন্দর, িাি ব, প্যাতগাডা। জােীয় মিবজদ িায়তু  শমাকাররম-এর িামতন হাজার হাজার িবিত্র শকারান র্রীফ ড়িবেতয় বদতয়তি। 

শরোতনর  াইন উিতে শফত  এিং বফিতেট খুত  র্ের্ে িবগ এিং শর ইবিন ধ্বংি কতরতি। বনি বািতনর বদন ৫৮২টি 

স্কুত  আগুন বদতয়তি। বপ্রিাইবডং অবফিারিহ ২৬ জনতক হেযা কতরতি। বনি বািতনর ির িংখ্যা ঘু এিং আওয়ামী  ীগ 

িমে বকতদর িাবেঘতর হাম া িাব তয়তি, আগুন বদতয়তি।  

িন্ত্রাি, শিামািাবজ ও অবিিংতর্াগতক উতিক্ষা কতর জনগণ শভাটতকতন্দ্র বগতয়তিন। শভাট বদতয়তিন। গণেতন্ত্রর ধারাতক 

অযক্াহে শরতখতিন।  
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বনি বািতনর আতগ আমরা িং াতি িিার জন্য অতনক শিষ্টা কতরবি। িংবিধাতনর আওোয় বনি বািন অনুষ্ঠাতনর জন্য 

আমরা িি ধরতণর িাে বদতে শিতয়বি াম। বনি বািনকা ীন িি বদ ীয় মবন্ত্রিভা গঠতনর জন্য আমরা প্রস্তুে বি াম।  

িাং াতদতর্র িংবিধাতন অবনি বাবিে িরকাতরর শকান যক্িিা শনই। আমাতদর শুধু একটাই কো বি , িংবিধাতনর 

মতে শেতক আমরা বনি বািন করতে িাই। শিখাতন র্ে ধরতণর িাে শদওয়া িম্ভি, ো বদতে আমরা প্রস্তুে বি াম।  

বিএনবি-জামাে শজাট শিতয়বি  শদতর্ একটা অরাজক এিং অবিবের্ী  িবরবিবে সৃবষ্ট করতে। অরাজক িবরবিবে 

সৃবষ্ট কতর বিিতনর দরজা বদতয় োরা ক্ষমোয় শর্তে শিতয়বি । বকন্তু শদতর্র মানুষ োতদর শিই ষের্তন্ত্রর িাোতনা ফাঁতদ িা 

শদনবন। 

গে ৫ জানুয়াবর শেতক আিার একই কায়দায় োরা িারাতদতর্ মানুষ হেযায় শমতে উতঠতি। িাধারণ মানুতষর 

জানমাত র ক্ষবেিাধন করতি। গে ৫ জানুয়াবর শেতক এ ির্ বন্ত শিতরোা  শিামা এিং ককতট  হাম ায় বনহে হতয়তি ৫৫ জন। 

আহে হতয়তি ৫৫৬ জন। ৬৬৪টি র্ানিাহন শিতরোা  শিামা বদতয় ড়িবেতয় বদতয়তি। ৪১০টি র্ানিাহন ভাঙচুর কতরতি। ২৮টি 

িািনা ড়িবেতয় বদতয়তি। শর িতে নার্কো হতয়তি ২৫টি; শনৌিতে ৬টি। 

কী  াভ িাধারণ মানুষতক এভাতি হেযা কতর? োরা কী অজবন করতে িায় এভাতি শদতর্র অে বনীবেতক ধ্বংি কতর? 

িাধারণ মানুতষর রুটি-রুবজর উির আঘাে কতর োরা কার উির প্রবেতর্াধ বনতে িায়? 

অিশ্য বিএনবি’র জন্ম ইবেহাতির িতঙ্গ এই িি বরোর একটা শর্াগসূত্র রতয়তি। োতদর  শনো বজয়াউর রহমান 

িামবরক িাবহনীর উবদ ব িতে রাজনীবে শুরু কতর। শর্ কতন ব  োতহর োতক প্রাতণ রক্ষা কতরবিত ন, োঁতকই শি ফাঁবিকাতষ্ঠ 

ঝুব তয় হেযা কতর। িামবরক িাবহনীর মুবিতর্াদ্ধািহ র্ে র্ে অবফিার এিং বিিাহীতক হেযা কতর। 

বিএনবি শনত্রী োর প্রেম শময়াতদ ড়িব র্ িাবহনী বদতয় বনবি বিাতর ১৮ জন কৃষকতক হেযা কতরবি । ২০০১ িাত র 

বনি বািতনর ির িারাতদতর্ োরা িন্ত্রাতির রাজত্ব কাতয়ম কতর। হেযা, ধষ বণ লুণ্ঠনিহ এমন শকান মানিো বিতরাধী কাজ শনই শর্ 

োরা শি িময় কতরবন। ২০০১-২০০৬ শময়াতদ আওয়ামী  ীতগর ২২ হাজার শনোকমীতক োরা হেযা কতরতি। আমাতক হেযার 

জন্য ১৮ িার প্রতিষ্টা িা ায়। আল্লাহর কৃিায় আবম শেঁতি আবি। 

সুবধবৃন্দ, 

শদর্ র্খন অে বননবেকভাতি এবগতয় র্াতচ্ছ, েখন োরা এ ধরতণর ধ্বংিাত্মক কাতজ ব প্ত হয়। আমাতদর গৃহীে উন্নয়ন 

িবরকল্পনার িফ  িাস্তিায়তনর ফত  গে ৬ িিতর িাং াতদর্ আে ব-িামাবজক অেগবের শক্ষতত্র বিতশ্বর িামতন শরা  মতড  

হতয় দাঁবেতয়তি। িেবমাতন বিতশ্বর অে বননবেক উন্নয়তনর শক্ষতত্র এবগতয় র্াওয়া িাঁিটি শদতর্র একটি িাং াতদর্।  

আমরা ৬.২ র্োংর্ গে প্রবৃবদ্ধ অজবন কতরবি। মুদ্রাস্ফীবের হার ৬ র্োংতর্ শনতম এতিতি। ২০০৫-০৬ অে বিিতর 

িাতজতটর আকার বি  ৬১ হাজার ৫৭ শকাটি টাকা। ি বে ২০১৪-২০১৫ অে বিিতর িাতজতটর আকার ২  াখ ৫০ হাজার ৫০৬ 

শকাটি টাকায় বৃবদ্ধ কতরবি। 

বিএনবি-জামাে শজাট আমত র শর্ষ িির ২০০৬ িাত  মাোবিছু আয় বি  ৫৪৩ মাবকবন ড ার র্া আজ শিতে 

দাঁবেতয়তি ১,১৯০ মাবকবন ড াতর। ৫ শকাটি মানুষ বনম্ন আতয়র স্তর শেতক মে আতয়র স্ততর উন্নীে হতয়তি।  

২০০৬ িাত  দাবরতদ্রযর হার বি  ৪১.৫ র্োংর্। আমরা ো কবমতয় ২৪ র্োংতর্ নাবমতয় এতনবি। মানুতষর আয় 

শিতেতি। কম বিংিান শিতেতি। িরকাবর ও শিিরকাবর খাে বমব তয় আমরা একতকাটি মানুতষর কম বিংিান কতরবি। ২৫  াখ 

মানুতষর বিতদতর্ কম বিংিান হতয়তি। 

২০০৬ িাত  শরবমট্যান্স আয় বি  মাত্র ৪.৮০ বিব য়ন ড ার। ২০১৩-২০১৪ অে বিিতর ো বেনগুণ বৃবদ্ধ শিতয় 

দাঁবেতয়তি ১৪.২৩ বিব য়ন ড াতর। ২০০৫-২০০৬ অে বিিতর ৈিতদবর্ক মুদ্রার বরজাভ ব বি  ৩.৪৮ বিব য়ন ড ার। ো আজ 

িয়গুণ শিতে    ২২ বিব য়ন ড ার িাবেতয় শগতি। 

২০০৫-০৬ অে বিিতর রপ্তাবন আয় বি  ১০.৫৩ বিব য়ন মাবকবন ড ার র্া বেনগুণ বৃবদ্ধ শিতয় ২০১৩-১৪ অে বিিতর 

এতি দাঁবেতয়তি ৩০.১৯ বিব য়ন মাবকবন ড ার। 

২০০১ িাত  আমরা বিদুযৎ উৎিাদন শরতখ এতিবি াম ৪ হাজার ৫০০ শমগাওয়াট। বিএনবি-জামাতের িমতয় ো 

কতম দাঁোয় ৩ হাজার ২০০ শমগাওয়াতট। এখন আমাতদর বিদুযৎ উৎিাদন িক্ষমো ১৩ হাজার ২৮৩ শমগাওয়াট। 
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শর্াগাতর্াগ খাতে আমরা যক্ািক উন্নয়ন কতরবি। ঢাকায় হাবেরবি  প্রকল্প, কুবে -বিশ্বতরাড িহুমুখী উো  শিতু, 

বমরড়ির-বিমানিন্দর বজল্লুর রহমান উো  শিতু, িনানী ওভারিাি, শময়র হাবনফ উো  শিতু, টঙ্গীতে আহিানউল্লাহ মাস্টার 

উো  শিতু এিং িট্টোতম িহদ্দারহাট উো  শিতু িালু করা হতয়তি। মগিাজার-মাব িাগ উো তিতুর বনম বাণ কাজ ি তি।  

ঢাকায় এব তভতটড এক্সতপ্রিওতয় এিং শমতরোাতর  বনম বাতণর কাজ বর্গবগরই শুরু হতি। আমরা বনজস্ব অে বায়তন 

িদ্মাতিতুর বনম বাণ কাজ শুরু কতরবি।   

আমরা িিতরর প্রেমবদন িাত্রিাত্রীতদর হাতে িই তুত  বদতয়বি। অেি োরা স্কুত  শর্তে িারতি না। ১৫  াখ এিএিবি 

িরীক্ষােী িরীক্ষা বদতে িারতি না। শর্বদন িরীক্ষা শিবদনই োরা হরো  ডাকতি। িরীক্ষােীতদর বজবি কতর োরা োতদর 

স্বাে ব হাবি  করতে িাতচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ, 

আমরা রাজনীবেবিদরা মানুতষর কল্যাতণর জন্য রাজনীবে কবর। শিই মানুষতকই র্বদ শমতর শফ া হয়, োহত  

রাজনীবে কার জন্য? 

বিএনবি-জামাে শজাট র্া করতি, োতক শকানভাতিই রাজননবেক কম বকান্ড ি া র্ায় না। োরা িন্ত্রািী এিং 

জবঙ্গিাদী কম বকান্ড করতি। এই জবঙ্গিাতদর কাতি রাষ্ট্রর্ন্ত্র ও িাং াতদতর্র মানুষ হারতে িাতর না। মানুতষর ডাতক িাো না 

শিতয় োরা মানুতষর উির প্রবেতর্াধ বনতচ্ছ। 

বিএনবি শনত্রী ঘরিাবে শিতে অবফতি বদন কাটাতচ্ছন। োর উতদ্দশ্য আজ জাবের কাতি িবরস্কার। োর বনতদ বতর্ই 

িারাতদতর্ শিতরোা  শিামা, ককতট  হাম া হতচ্ছ। 

শকান ধতম বই মানুষতক বিনা কারতণ হেযার বিধান শনই। অেি বনবি বিাতর মানুষ ড়িবেতয় মারতি বিএনবি-জামাতের 

িন্ত্রািীরা।  

আবম মতন কবর বিএনবি-শে বনশ্চয়ই এখনও বকছু বিতিকিান মানুষ আতিন। োতদর কাতি প্রশ্ন: িদ-িদিীর জন্য 

আিনারা বক আিনাতদর শনত্রীর এিি অমানবিক কম বকান্ড শমতন বনতিন? ক্ষুদ্র স্বাতে বর জন্য বনতজর বিতিকতক এভাতি বিবি 

কতর বদতিন? কী জিাি বদতিন মানুতষর কাতি? কী জিাি বদতিন সৃবষ্টকেবার কাতি? 

গে র্বনিার বিএনবি-জামাে শজাট প্রবেিাদ কম বসূবির ডাক বদতয়বি । কই, শকাোও শো কাউতক শদখ াম না। োর 

অে ব বিএনবি’র মাঠ ির্ বাতয়র শনোরাও এই জবঙ্গিাদী কম বকাতন্ডর প্রবে অনািা জাবনতয়তি। 

আমাতদর েোকবেে নাগবরক িমাজ আত ািনার জন্য বজবগর তুত তিন। কই, কাউতক শিগম বজয়াতক ি তে 

শুন াম না শর্ - মানুষ ড়িবেতয় মারা িন্ধ করুন। কাউতক শো শদখ াম না, ড়িতে র্াওয়া মানুষগুত ার জন্য িামান্য িহানুভূবে 

জানাতে? ওরা িাধারণ মানুষ। োই ওতদর জীিতনর শকান দাম শনই? র্ে দরদ বিএনবি শনত্রীর জন্য !  

শদর্িািীর কাতি অনুতরাধ, আিনারা িাোয় মহল্লায় িেকব দৃবষ্ট রাখুন। দুষ্কৃেকারীতদর ধবরতয় বদন। িাং াতদতর্ 

জবঙ্গিাতদর শকান িান শনই। র্ারা মানুষ ড়িবেতয় মারতি োরা মানুষ না, দানি। আমরা এই দানিতদর শকান িাে শদি না। 

আমরা এই দানিতদর প্রবেহে কতর শদতর্ র্াবন্ত বফবরতয় আনি, ইনর্াআল্লাহ। 

 

শখাদা হাতফজ। 

জয় িাং া, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাং াতদর্ বিরজীিী শহাক। 

... 


