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 আিিালামু আলাইকুম। 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালদয়ি িিাইদক আন্তক্তিক শুদেচ্ছা জানাক্তচ্ছ। এিাি িিকাি গঠদনি পি পর্ শায়ক্রদম িকল 

মন্ত্রণালয় পক্তিদর্ শন কিক্তি। এ ধািািাক্তহকর্ায় আজ আক্তম মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালদয় এদিক্তি। মন্ত্রণালদয়ি কম শকাদে 

গক্তর্িঞ্চাি এিাং আপনাদদি ক্তিক্তেন্ন িমস্যা এিাং িম্ভািনা িম্পদকশ অক্তিক্তহর্ হওয়াি জন্য আমাি এ পক্তিদর্ শন। 

সুক্তধবৃন্দ, 

 শুরুদর্ই আক্তম শ্রদ্ধা জানাক্তচ্ছ িি শকাদলি িি শদশ্রষ্ঠ িাঙাক্তল, জাক্তর্ি ক্তপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুক্তজবুি িহমাদনি প্রক্তর্। র্াঁি 

শনতৃদে ২৪ িিি িাজননক্তর্ক িাংগ্রাম এিাং ৯-মাি িিক্ষয়ী মুক্তিযুদদ্ধি মধ্য ক্তদদয় িাঙাক্তল জাক্তর্ ক্তিক্তনদয় এদনক্তিল স্বাধীনর্াি 

লাল সূর্ শ। শ্রদ্ধা জানাক্তচ্ছ জার্ীয় িাি শনর্া এিাং ৩০ লাখ র্হীদদদি। স্মিণ কিক্তি ২-লাখ ক্তনর্ শাক্তর্র্ মাদিানদক। িমদিদনা 

জানাক্তচ্ছ যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধা এিাং র্হীদ পক্তিিাদদি িদস্যদদি প্রক্তর্। মুক্তিদর্াদ্ধাদদি জানাই আন্তক্তিক শুদেচ্ছা।  
পাক্তকস্তাদনি কািাগাি শেদক মুি হদয় শদদর্ ক্তিদি িঙ্গিন্ধু যুদ্ধক্তিধ্বস্ত শদর্দক পুনগ শঠদনি কাজ শুরু কদিন। ক্তর্ক্তন 

প্রেদমই শুরু কদিন মুক্তিদর্াদ্ধা, র্হীদ পক্তিিাি, ক্তনর্ শাক্তর্র্ নািী ও ক্ষক্তর্গ্রস্ত পক্তিিাদিি পুনি শািদনি কাজ। মুক্তিদর্াদ্ধাদদি 

িহায়র্াি জন্য ক্তর্ক্তন ১৯৭২ িাদল গঠন কদিন মুক্তিদর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। ক্তর্ক্তন পাক্তকস্তানীদদি শিদল র্াওয়া ৩২টি ক্তর্ল্প ও 

িাক্তণক্তজিক প্রক্তর্ষ্ঠান এই ট্রাদস্টি অধীদন ন্যস্ত কদিন।  

িঙ্গিন্ধু র্খন িমগ্র জাক্তর্দক ঐকিিদ্ধ কদি অে শননক্তর্ক মুক্তিি পদে এক্তগদয় র্াক্তচ্ছদলন, ঠিক র্খনই পিাক্তজর্ র্ক্তি 

র্াঁদক িপক্তিিাদি হর্িা কদি। একইিদঙ্গ ধ্বাংি কিাি অপদিষ্টা কিা হয় মুক্তিযুদদ্ধি অজশন এিাং শির্নাদক। িন্ধ হদয় র্ায় 

মুক্তিদর্াদ্ধা, র্হীদ এিাং ক্ষক্তর্গ্রস্ত পক্তিিাদিি পুনি শািদনি কাজ।  

ঘার্দকিা শুধু িন্ধিন্ধুদক হর্িা কদিই ক্ষান্ত হয়ক্তন, র্ািা শিষ্টা কদিক্তিল িঙ্গিন্ধু ও মুক্তিযুদদ্ধি স্মৃক্তর্ ক্তিজক্তির্ িি 

প্রক্তর্ষ্ঠানদক ধ্বাংি কদি শদওয়াি।  

িঙ্গিন্ধুদক হর্িাি পি ক্তিক্তেন্ন িমদয় স্বাধীনর্া ক্তিদিাধী র্ক্তি িাাংলাদদদর্ি িা্ীয় ক্ষমর্ায় অক্তধক্তষ্ঠর্ ক্তিল। র্ািা 

মুক্তিদর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টি আওর্াধীন লােজনক প্রক্তর্ষ্ঠানগুদলাদক অর্িন্ত সুপক্তিকক্তল্পর্োদি িন্ধ কদি শদয় এিাং এটি পক্তিণর্ 

হয় শলাকিানী প্রক্তর্ষ্ঠাদন। 

আমিা দাক্তয়ে গ্রহদণি পি মুক্তিদর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টদক স্বািলম্বী কিাি জন্য ‘কল্যাণ ট্রাস্ট উদ্ধাি পক্তিকল্পনা’ নাদম 

একটি পক্তিকল্পনা গ্রহণ কদিক্তি।  

এই পক্তিকল্পনা র্োর্েোদি িাস্তিায়দনি মাধ্যদম মুক্তিদর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট র্াি হািাদনা শগৌিি ক্তিদি পাদি িদল 

আক্তম আর্া কিক্তি।  

ক্তপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

 আওয়ামী লীগ জনগণদক িাদে ক্তনদয় শদদর্ি স্বাধীনর্া এদনদি। কাদজই মুক্তিযুদদ্ধি স্মৃক্তর্ িাংিক্ষণ এিাং 

মুক্তিদর্াদ্ধাদদি কল্যাদণি জন্য জনগদণি প্রর্িার্া স্বাোক্তিকোদিই আওয়ামী লীদগি কাদি অদনক শিক্তর্। জনগদণি শিই 

প্রর্িার্া আমাদদি পূিণ কিদর্ হদি।  

আমিা মুক্তিযুদদ্ধি স্মৃক্তর্ িাংিক্ষণ এিাং স্বাধীনর্াযুদদ্ধি র্হীদ, মুক্তিদর্াদ্ধা, ও র্াঁদদি পক্তিিাদিি পুনি শািদনি জন্য 

ক্তিক্তেন্ন কম শসূক্তি িাস্তিায়ন কিক্তি। 
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ক. আমিা িীি মুক্তিদর্াদ্ধাদদি মাক্তিক িন্মানীোর্াি পক্তিমাণ ৩০০ টাকা শেদক পর্ শায়ক্রদম বৃক্তদ্ধ কদি ৫ হাজাি টাকায় 

উন্নীর্ কদিক্তি। োর্াদোগীি িাংখ্যা ৪২ হাজাি শেদক বৃক্তদ্ধ কদি ২ লাদখ উন্নীর্ কিা হদয়দি। এজন্য িলক্তর্ অে শিিদি িাদজদট 

১২০০ শকাটি টাকা িিাদ্দ িাখা হদয়দি। 

খ. ২০১৩ িাদলি ১লা নদেম্বি হদর্ ক্তিক্তেন্ন শশ্রণীি ৭ হাজাি ৮৩৮ জন যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধাদক ‘এ,ক্তি,ক্তি ও ক্তি’ শশ্রণীদর্ 

োগ কদি যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধা, মৃর্ যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধা, শখর্ািপ্রাপ্ত ও র্হীদ পক্তিিািিদগ শি মাক্তিক িন্মানী োর্াি পক্তিমাণ 

পুনঃক্তনধ শািণ কিা হদয়দি।  

এিিদল ‘এ’ শশ্রণীভুি ২০ জন মাক্তিক ৩০ হাজাি টাকা হাদি, ‘ক্তি’ শশ্রণীভুি ১৪৬ জন ২০ হাজাি টাকা, ‘ক্তি’ 

শশ্রণীভুি ২ হাজাি ৩২৯ জন ১৬ হাজাি টাকা এিাং ‘ক্তি’ শশ্রণীভুি ২ হাজাি ৫৩২ জন ৯ হাজাি ৭০০ টাকা হাদি োর্া 

পাদচ্ছন। 

এিািা, ২ হাজাি ৫০০ র্হীদ পক্তিিাি মাক্তিক ১৫ হাজাি টাকা, মৃর্ যুদ্ধাহর্ ৩০৩ পক্তিিাি মাক্তিক ১৫ হাজাি টাকা, 

৭ িীিদশ্রষ্ঠ র্হীদ পক্তিিাি মাক্তিক ২৮ হাজাি টাকা এিাং র্ািামন ক্তিক্তি, িীিপ্রর্ীক মাক্তিক ১৫ হাজাি টাকা হাদি োর্া 

পাদচ্ছন। োর্াি পার্াপাক্তর্ এই ৭ হাজাি ৮৩৮ পক্তিিাি পুক্তলদর্ি ন্যায় শির্ন িামগ্রী পাদচ্ছন।  

গ. র্ািািাও িা্ীয় িম্মানী োর্াপ্রাপ্ত িকল যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধাদক িিকাক্তি র্ানিাহদনি মাধ্যদম (শিলওদয়, 

ক্তিআিটিক্তি’ি শকাি-িাি, জলর্ান) িদি শাচ্চ শশ্রণীদর্ ক্তিনাোিায় ভ্রমদণি সুদর্াগ প্রদান কিা হদয়দি। এিািা, িাাংলাদদর্ 

ক্তিমাদন অেিন্তিীণ ও আন্তজশাক্তর্ক রুদট িিদি একিাি ক্তিনাোিায় র্ার্ায়াদর্ি সুক্তিধা পাদচ্ছন।  

ঘ. যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধগণ ক্তিদর্ষজ্ঞ ক্তিক্তকৎিকদদি িমন্বদয় গঠির্ শমক্তিদকল শিাদি শি সুপাক্তির্ক্রদম িদি শাচ্চ ৮ লাখ টাকা 

অনুদান গ্রহণ কদি ক্তিদদদর্ (োির্, োইল্যাে ও ক্তিঙ্গাপুি) উন্নর্ ক্তিক্তকৎিাি সুদর্াগ শপদয় োদকন। 

ি. মুক্তিদর্াদ্ধা কম শকর্শা/কম শিাক্তিদদি িিকাক্তি িাকুক্তি হদর্ অিিি গ্রহদণি িময়িীমা বৃক্তদ্ধ কদি ৬০ িিদি উন্নীর্ কিা 

হদয়দি। 

ি. িাকুক্তি পাওয়াি শক্ষদে মুক্তিদর্াদ্ধাদদি িন্তান ও নাক্তর্-নার্নীদদি জন্য ৩০ র্র্াাংর্ শকাটা িাংিক্ষণ কিা হদয়দি।  

জ. ক্তিদর্ষ ক্তিক্তিএি ও ক্তর্ক্ষক ক্তনদয়াগ পিীক্ষাি মাধ্যদম মুক্তিদর্াদ্ধাি িন্তান ও নাক্তর্-নার্নীদদি িাকুক্তিি ব্যিিা কিা 

হদয়দি। এিািা, মুক্তিদর্াদ্ধাদদি শমধািী িন্তান ও র্াঁদদি পিির্ী প্রজদন্মি জন্য শলখাপিায় িহায়র্া ও উৎিাহ প্রদাদনি জন্য 

ক্তর্ক্ষা প্রক্তর্ষ্ঠাদন েক্তর্শি জন্য ৫% শকাটা িাংিক্ষণ কিা হদয়দি। মুক্তিদর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টি মাধ্যদম ‘িঙ্গিন্ধু িাে বৃক্তি’ িালু 

কিা হদয়দি। 

ঝ. ১৯৭১ িাদলি মহান মুিযুদদ্ধ ক্তিদেি ক্তিক্তেন্ন শদদর্ি শর্িি িদিণ্য িা্নায়ক, িাজনীক্তর্ক্তিদ, দার্ শক্তনক, ক্তর্ল্পী-

িাক্তহক্তর্িক, বুক্তদ্ধজীিী, ক্তিক্তর্ষ্ট নাগক্তিক এিাং িাংগঠন িাাংলাদদদর্ি স্বাধীনর্াি পদক্ষ গুরুেপূণ শ অিদান শিদখদিন র্াঁদদিদক 

িম্মাননা প্রদান কিা হদচ্ছ। এজন্য িিকাি (১) িাাংলাদদর্ স্বাধীনর্া িম্মাননা (২) িাাংলাদদর্ মুক্তিযুদ্ধ িম্মাননা (৩) মুক্তিযুদ্ধ 

মমেী িম্মাননা পদক প্রির্শন কদিদি।  

এিই ধািািাক্তহকর্ায় ২০১১ িাদলি ২৫ জুলাই প্রেমিাদিি মর্ োিদর্ি প্রয়ার্ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমক্তর্ ইক্তন্দিা গান্ধীদক 

ক্তিদদর্ী নাগক্তিকদদি জন্য িদি শাচ্চ িম্মাননা ‘‘িাাংলাদদর্ স্বাধীনর্া িম্মাননা’’ প্রদান কিা হয়। কাংদগ্রি িোদনেী শিাক্তনয়া 

গান্ধী এই পদক গ্রহণ কদিন। 

এ পর্ শন্ত িি শদমাট ৩৪৯ জন ব্যক্তি ও ১০টি িাংগঠনদক ‘িাাংলাদদর্ মুক্তিযুদ্ধ িম্মাননা’ এিাং ‘মুক্তিযুদ্ধ মমেী িম্মাননা’ 

প্রদান কিা হদয়দি। 

 মুক্তিযুদদ্ধি স্মৃক্তর্ িাংিক্ষণ এিাং মুক্তিদর্াদ্ধাদদি জন্য আমিা আিও অদনকগুদলা সুদর্াগ-সুক্তিধা প্রদাদনি জন্য উন্নয়ন 

প্রকল্প ও কম শসূক্তি গ্রহণ কদিক্তি। এগুদলাি মদধ্য িদয়দি: 

1. ঢাকায় শিাহিাওয়াদী উদ্যাদন ২৩৯ শকাটি ২৪ লাখ টাকা ব্যদয় স্বাধীনর্া স্তম্ভ ক্তনম শাণ কিা হদয়দি। এিািা 

িাাংলাদদদর্ি স্বাধীনর্া অজশদন ক্তিক্তেন্ন িমদয়ি আদন্দালন-িাংগ্রাদমি ইক্তর্হাি, ঐক্তর্হাক্তিক ঘটনা ও মুক্তিযুদদ্ধি 

িক্তিে ইক্তর্হাি ও দক্তললপেিহ শমাট ১৪৪টি গ্লাি প্যাদনল মুদ্রণ কদি ভূ-গেশি জাদুঘি িক্তির্ কিা হদয়দি। 

জাদুঘদি লাইটিাং, িাউে ক্তিদস্টম ও মাক্তিক্তমক্তিয়া শর্া িাপন এিাং জাক্তর্ি ক্তপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুক্তজবুি িহমাদনি 

িমাক্তধি শিক্তিকা ক্তনম শাণ কিা হদয়দি। 
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2. ঢাকাি শমাহাম্মদপুদি গজনিী িিদক র্হীদ যুদ্ধাহর্ মুক্তিদর্াদ্ধাদদি জন্য ৬২ শকাটি ৯০ লাখ টাকা ব্যদয় ১৫র্লা 

ক্তিক্তর্ষ্ট আিাক্তিক-কাম-িাক্তণক্তজিক েিদনি ক্তনম শাণ কাজ শর্ষ হদয়দি। এই েিদনি ১ম শেদক ৬ষ্ঠ র্লা িাক্তণক্তজিক 

ব্যিহাদিি মাধ্যদম অক্তজশর্ আয় মুক্তিদর্াদ্ধাদদি কল্যাদণ ব্যয় কিা হদি। ৭ম হদর্ ১৫ র্লা পর্ শন্ত আিাক্তিক ফ্লাট 

যুদ্ধাহর্ ও র্হীদ মুক্তিদর্াদ্ধাি মদধ্য ক্তির্িণ কিা হদয়দি। 

3. ১৫২ শকাটি টাকা ব্যদয় িকল শজলায় মুক্তিদর্াদ্ধা কমদিক্স েিন ক্তনম শাদণি প্রকল্প গ্রহণ কিা হদয়দি। ইদর্ামদধ্য 

১৫টি কমদিক্স ক্তনম শাণ শর্ষ হদয়দি এিাং ৩৩ টিি ক্তনম শাণ কাজ িলদি।  

4. শদদর্ি ৪২২টি উপদজলায় ১ হাজাি ৭৮ শকাটি টাকা ব্যদয় উপদজলা মুক্তিদর্াদ্ধা কমদিক্স েিন ক্তনম শাণ প্রকল্প 

গ্রহণ কিা হদয়দি। ১১টি কমদিক্স েিদনি ক্তনম শাণ কাজ িম্পন্ন হদয়দি, ৮৯টিি কাজ িলমান িদয়দি এিাং ৬৪টিি 

দিপে প্রক্তক্রয়াধীন আদি। 

5. ২২৮ শকাটি টাকা ব্যদয় ‘ভূক্তমহীন অিচ্ছল মুক্তিদর্াদ্ধাদদি জন্য িািিান ক্তনম শাণ’ প্রকল্প গ্রহণ কিা হদয়দি। এি 

আওর্ায় শমাট ২ হাজাি ৯৭১টি আিািিল ক্তনম শাণ কিা হদি। ইদর্ামদধ্য ৩০০টি িািিান ক্তনম শাণ কিা হদয়দি 

এিাং ৭৯৪টি িািিাদনি ক্তনম শাণ কাজ িলদি। 

6. মুক্তিযুদদ্ধি শগৌিিময় ইক্তর্হািদক িাংিক্ষদণি জন্য আগািগাঁদয় ১০০ শকাটি টাকা ব্যদয় একটি িায়ী মুক্তিযুদ্ধ 

জাদুঘি ক্তনম শাণ কিা হদচ্ছ।  

7. মুু্ক্তিযুদদ্ধি স্মৃক্তর্স্তম্ভ ক্তনম শাণ প্রকদল্পি আওর্ায় ২৫টি শজলাি ৩৫ উপদজলাি ৬৫টি িাদন স্মৃক্তর্স্তম্ভ ক্তনম শাদণি 

উদদ্যাগ শনওয়া হদয়দি। ইদর্ামদধ্য ৩২টি স্মৃক্তর্স্তদম্ভি ক্তনম শাণ কাজ িম্পন্ন হদয়দি। অিক্তর্ষ্ট স্মৃক্তর্স্তম্ভিমূদহি 

ক্তনম শাণ কাজ িলদি। 

8. ২৫০ শকাটি টাকা ব্যদয় িধ্যভূক্তম িাংিক্ষণ এিাং স্মৃক্তর্স্তম্ভ ক্তনম শাণ প্রকদল্পি ২য় পর্ শাদয়ি কাজ হাদর্ শনওয়া 

হদয়দি। ২০১৭ িাদল এ প্রকদল্পি কাজ শর্ষ হদি। 

9. আধুক্তনক পদ্ধক্তর্দর্ মুক্তিদর্াদ্ধাদদি একক র্াক্তলকা প্রকাদর্ি জন্য িাটাদিইজ মর্ক্তিি কাজ িলদি।  

ক্তপ্রয় কম শকর্শাবৃন্দ, 

আমাদদি মদন িাখদর্ হদি, মুক্তিদর্াদ্ধাদদি িিম আত্মর্িাগ এিাং ৩০ লাখ প্রাদণি ক্তিক্তনমদয় আমিা আমাদদি 

মাতৃভূক্তমি স্বাধীনর্া শপদয়ক্তি। ক্তিদেি বুদক আজ আমিা গক্তি শর্ জাক্তর্। মুক্তিদর্াদ্ধািা জাক্তর্ি শশ্রষ্ঠ িন্তান। কাদজই 

মুক্তিদর্াদ্ধাদদি িদি শাচ্চ িম্মান প্রদান এিাং র্াঁদদি কল্যাণ ক্তনক্তির্ কিা আমাদদি িকদলি কর্শব্য।  

আওয়ামী লীগ িিকাি মুক্তিদর্াদ্ধাদদি কল্যাদণ আদগও শর্মন কাজ কদিদি েক্তিষ্যদর্ও একইোদি কাজ কদি র্াদি। 

আমাদদি লক্ষি হল িঙ্গিন্ধু ও মুক্তিযুদদ্ধি আদদর্ শ উিীক্তির্ একটি সুখী-িমৃদ্ধ, অিাম্প্রদাক্তয়ক িাাংলাদদর্ গদি 

শর্ালা। ২০২১ িাদলি আদগই আমিা িাাংলাদদর্দক মধ্যম আদয়ি এিাং ২০৪১ িাদলি মদধ্য উন্নর্ শদদর্ পক্তিণর্ কিি, 

ইনর্াআল্লাহ। আসুন আমিা িকদল ঐকিিদ্ধোদি জাক্তর্ি ক্তপর্াি শিানাি িাাংলা গদি তুক্তল। আপনাদদি িিাইদক ধন্যিাদ। 

 

শখাদা হাদিজ। 

জয়িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদদর্ ক্তিিজীিী শহাক। 

...  


