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ক্তবসক্তমল্লাক্তহর রাহমাক্তনর রাক্তহম  

মহামান্য রাষ্ট্র ক্তি,  

সহকমীবৃন্দ,  

সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবগ জ,  

অক্তিক্তিবৃন্দ,  

সুক্তধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম এবাং very good morning to you all.  

েীদির এই ক্তনম জল সকাদল বাাংলাদেদের মহান মুক্তিযুদে ক্তবদেেী বন্ধুদের সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাদন উ ক্তিি সবাইদক 

আন্তক্তরক শুদভচ্ছা র্ানাক্তচ্ছ।  

আগামীকাল আমাদের ৪১িম ক্তবর্য় ক্তেবস। ক্তবর্দয়র মাদস আ নাদের সম্মাক্তনি করার মাধ্যদম এবাদরর ক্তবর্য় 

ক্তেবস উেযা ন ক্তবদেষ মাত্রা লাভ কদরদে। আক্তম এ সুদযাদগ শেেবাসী এবাং ক্তবদেেী বন্ধুদের ক্তবর্য় ক্তেবদসর শুদভচ্ছা র্ানাক্তচ্ছ।  

আর্দকর এই সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাদন আ নাদের মাদে উ ক্তিি হদি শ দর আক্তম ক্তনদর্দক সম্মাক্তনি শবাধ করক্তে। 

১৯৭১ সাদলর ভয়াবহ ক্তেনগুদলাদি আ নারা শয সমি জন ক্তেদয়ক্তেদলন, িা কৃিজ্ঞক্তিদে স্মরণ করক্তে। আমাদের মহান মুক্তিযুদে 

আ নাদের গুরুত্বপূণ জ অবোন বাঙাক্তল র্াক্তির হৃেদয়  ক্তিরক্তেন অম্লান হদয় িাকদব।  

আর্দকর এই মহিী সমাদবে প্রমাণ করদে ১৯৭১ সাদল আমাদের মদধ্য শয বন্ধুত্ব এবাং ভ্রাতৃত্দত্বর বধন ন রিক্তর 

হদয়ক্তেল িা আর্ও অটুট রদয়দে। আর্দক আমরা িতুি জবাদরর মি এই সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাদনর আদয়ার্ন কদরক্তে। এর 

আদগ ভারদির সাদবক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমক্তি ইক্তন্দরা গাধন ীসহ ১৪৫ র্ন ক্তবদেেী বন্ধু ও সাংিাদক সম্মননা শেওয়া হদয়দে।  

আক্তম ক্তবশ্বাস কক্তর এ ধরদণর অনুষ্ঠান এদেদের র্নগণ ক্তবদেষ কদর নতুন প্রর্মদক আমাদের মহান মুক্তিযুদে ক্তবদেেী 

বন্ধুদের অবোন সম্পদকজ র্ানদি সাহায্য করদব।  

সম্মাক্তনি অক্তিক্তিবৃন্দ,  

আমাদের এই ভূখন্ড এবাং র্নগণ অনাক্তেকাল ধদর নানা ধরদণর ক্তন ীড়ন ও ক্তনবিজনমূলক আিরদণর ক্তেকার হদয়দে। 

ক্তকন্তু এদেদের সাহসী এবাং অকুদিাভয় র্নগণ এসব ক্তনয জািদনর প্রক্তিবাে কদরদে। মুক্তির র্ন্য সাংগ্রাম কদরদে। এর্ন্য 

িাঁদেরদক মূল্যও কম ক্তেদি হয়ক্তন। সব জদেষ ১৯৪৭ সাদল ক্তির্াক্তি িদের ক্তভক্তেদি শেে ক্তবভাদগর  র নতুন কদর শোষণ এবাং 

ক্তন ীড়দনর সম্মুখীন হন িারা। সব জকাদলর সব জদেষ্ঠ বাঙাক্তল, র্াক্তির ক্ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্ুরর রহমান এ সময় বাঙাক্তলর 

মুক্তির ক্তেোক্তর হদয় আক্তবভূ জি হন। ক্তিক্তন বাঙাক্তল র্াক্তিদক মুক্তির  ি শেখান।  

১৯৭১ সাদল র্াক্তির ক্ত িার আহবাদন সাড়া ক্তেদয় বাঙাক্তল র্াক্তি মুক্তিযুদে োঁক্ত দয়  দড়। নয়মাস রিক্ষয়ী যুদের  র 

অবদেদষ ১৬ই ক্তিদসম্বর চূড়ান্ত ক্তবর্য় অক্তর্জি হয়।  

শস সময় আমাদের হাদি ক্তকছুই ক্তেল না। প্রক্তি ক্ষ আধুক্তনক সমরাস্ত্র-সক্তিি মহা রাক্রমোলী। ক্তকন্তু আমাদের 

মানক্তসক েক্তি এই িরম প্রক্তিকূল অবিাদক র্য় করদি সাহায্য কদরক্তেল। আমরা যখন  াক্তকস্তানী েখলোর বাক্তহনীর সদঙ্গ 

অসমযুদে ক্তলপ্ত, শসই কঠিন সমদয় ক্তবদেেী বন্ধুরা আমাদের  াদে এদস সাহাদয্যর হাি বাক্তড়দয় ক্তেদয়ক্তেদলন। আমরা সাহস 

শ দয়ক্তেলাম। আস্বস্ত হদয়ক্তেলাম।  

আমাদের অ রাধ ক্তেল আমরা রবষদের ক্তবরুদে রুদখ োঁক্তড়দয়ক্তেলাম। ন্যায়ক্তবিার এবাং আত্মময জাোর র্ন্য সাংগ্রাম 

করক্তেলাম। ১৯৭১ সাদল বাাংলাদেদে যা ঘদটক্তেল িা ক্তেল মানব ইক্তিহাদসর সবদিদয় অধন কারময় অধ্যায়। সমসামক্তয়ক ক্তবশ্ব 

ইক্তিহাদস এ ধরদণর গণহিযা এবাং ক্তনষ্ঠরুিা আর শকউ প্রিযক্ষ কদরক্তন।  



িদব ক্তবদশ্বর অক্তধকাাংে মানুষ আমাদের ন্যায্য সাংগ্রাদমর প্রক্তি সমি জন ক্তেদয়ক্তেদলন। বস্ত্েিঃ দক্ষ আমাদের ক্তবদেেী 

বন্ধুরা ক্তবশ্ববাসীদক আমাদের  দক্ষ ক্তনদয় আসদি গুরুত্বপূণ জ ভূক্তমকা  ালন কদরক্তেদলন।  

আ নাদের অসামান্য অবোদনর ফদলই আমাদের মুক্তি সাংগ্রাম শর্ারোর হয়। আ নাদের হস্তদক্ষদ র ফদলই অদনক 

শেদের দৃক্তিভক্তঙ্গরও  ক্তরবিজন হয়। শুরুদি অদনদকই আমাদের প্রক্তি িিটা সহানুভূক্তিেীল ক্তেদলন না। ক্তবদেেী বন্ধুরা আমাদের 

ন্যায্য োবীর প্রক্তি সমি জন ক্তেদয় ক্তবশ্ববাসীর কাদে আমাদের দঃখ-দে জো এবাং মানক্তবক ক্তব য জদয়র ক্তবষদয় তুদল ধদরন।  

আমাদের অদনক ক্তবদেেী বন্ধুরই িখন বাাংলাদেদের সদঙ্গ শকান সম্পকজ ক্তেল না। অদনদক বাাংলাদেে সম্পদকজ হয়ি 

সামান্যই র্ানদিন। বাাংলাদেে স্বাধীন না হদল িাঁদের ক্তকছুই হি না। ক্তকন্তু িুরও আ নারা রনক্তিক, মানক্তসক এবাং রবষক্তয়ক 

সাহাদয্যর হাি বাক্তড়দয় ক্তেদয়ক্তেদলন। আ নারা অন্তদরর িাদক েখলোর বাক্তহনীর ক্তনয জািদনর ক্তবরুদে শসাচ্চার হদয়ক্তেদলন।  

আ নারা আমাদের আো-আকাঙ্ক্ষা এবাং োবীর সাদি একাত্মিা প্রকাে কদরক্তেদলন। এটা আ নারা কদরক্তেদলন 

একটি ন্যায্য োবীর সমি জদন। ক্তনদর্দের ক্তবদবদকর িাড়নায়। অদনক সময় ঝুঁক্তক ক্তনদয়ও আ নারা ক্তনর্ শেদের সরকাদরর 

ক্তবরুদে োঁক্তড়দয়ক্তেদলন। এখাদনই আ নাদের মহানুভবিা। মানবিার র্ন্য এ এক অনন্য দৃিান্ত হদয় আদে।  

সূক্তধবৃন্দ,  

র্াক্তির ক্ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্ুরর রহমাদনর স্বদের সুখী-সমৃে এবাং োক্তন্তময় শসানার বাাংলা প্রক্তিষ্ঠার র্ন্য আমরা 

ক্তনরলসভাদব কার্ করক্তে। আগামী এক েেদকর মদধ্য আমরা বাাংলাদেেদক একটি মধ্যম আদয়র শেে ক্তহদসদব প্রক্তিক্তষ্ঠি 

করদি িাই।  

গণিন্ত্রদক প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক রূ োন, আইদনর োসন প্রক্তিষ্ঠা, নারীর ক্ষমিায়ন, মানবাক্তধকার সমুন্নি রাখা, খাদ্য ক্তনরা ো 

ক্তনক্তিিকরণ, নারী ক্তেক্ষা ক্তবস্তার এবাং ক্তেশু ও মাদয়দের স্বািযদসবার উন্নয়দন আমাদের অর্জন আর্ আন্তর্জাক্তিকভাদব 

প্রোংক্তসি।  

আন্তর্জাক্তিক ক্তবক্তভন্ন ক্তবষদয় বাাংলাদেে আর্ গুরুত্বপূণ জ ভূক্তমকা  ালন করদে। রবক্তশ্বক র্লবায়ু  ক্তরবিজদনর প্রভাব 

শমাকাক্তবলায় আমরা শসাচ্চার ভূক্তমকা রাখক্তে। ক্তবশ্ব োক্তন্ত প্রক্তিষ্ঠায় বাাংলাদেদের ভূক্তমকা আর্ সব জর্নক্তবক্তেি। সমদয়া দযাগী 

আক্তি জক ব্যবিা না আমাদের অি জনীক্তিদক রবক্তশ্বক মন্দার প্রভাব শিদক সুরক্ষা ক্তেদি শ দরদে। একটি ধম জক্তনরদ ক্ষ রাষ্ট্র প্রক্তিষ্ঠায় 

আমরা সবধরদণর শমৌলবাে ও সন্ত্রাস ক্তনমূ জদল বে ক্তরকর।  

সমিা, গণিন্ত্র, সামাক্তর্ক ন্যায়ক্তবিার, সামক্তগ্রক উন্নয়ন এবাং আইদনর োসদনর প্রক্তি আমরা সবসময়ই আিােীল। 

ক্তবশ্ব আর্ বাাংলাদেেদক একইসদঙ্গ একটি আধুক্তনক এবাং সাম্প্রোক্তয়ক সম্প্রীক্তির শেে ক্তহদসদব শিদন। বাাংলাদেে আর্ 

উেীয়মান অি জননক্তিক েক্তি ক্তহদসদব স্বীকৃি। আমাদের এই অর্জদন আ নারাও সমান অাংেীোর।  

সমদবি ক্তবদেেী বন্ধুগণ,  

আ নাদের প্রিযাো অনুযায়ী আমরা এমন একটি বাাংলাদেে প্রক্তিষ্ঠার র্ন্য কার্ করক্তে শয র্ন্য আ নারা ১৯৭১ 

সাদল আমাদের সমি জন ক্তেদয়ক্তেদলন। আমরা প্রমাণ করদি িাই, শয ক্তবশ্বাস এবাং আিা আ নারা আমাদের উ র অ জন 

কদরক্তেদলন, িা আমরা যিাযিভাদব  ালন করদি শ দরক্তে।  

আ নাদের সম্মাক্তনি করার মাধ্যদম র্াক্তি ক্তহদসদব আমরা আর্ গক্তব জি। আর্দকর এই সম্মাননা প্রোদনর মাধ্যদম 

আ নাদের ক্তনর্ ক্তনর্ শেদের সদঙ্গ নতুন কদর বধন দনর সূত্র াি হল।  

আর্দকর এই অনুষ্ঠাদন শযাগোদনর র্ন্য আক্তম আ নাদের সবার প্রক্তি কৃিজ্ঞিা র্ানাক্তচ্ছ। িার েেক  দর হদলও 

আ নারা আমাদের আহবাদন সাড়া ক্তেদি ক্তেধা কদরনক্তন। আ নাদের অদনদকই বাধ জকযর্ক্তনি র্টিলিা এবাং ব্যক্তিগি অসুক্তবধা 

উদ ক্ষা কদর হার্ার হার্ার মাইল  ি  াক্তড় ক্তেদয় আর্দকর এই অনুষ্ঠাদন শযাগ ক্তেদয়দেন। এসবই বাাংলাদেদের প্রক্তি 

আ নাদের ভালবাসা এবাং বন্ধুদত্বর অকৃক্তত্রম ক্তনেে জন।  

আ নাদের প্রক্তি রইল আমার অদেষ ভালবাসা এবাং শুদভচ্ছা। সবাইদক ধন্যবাে।  

শখাো হাদফর্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেে ক্তিরর্ীবী শহাক।  

... 


