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সবিসমল্লাসহর রহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনত িভাপসত,  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত ব্যসিবর্ চ,  

সপ্রয় িহকমীবৃন্দ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

২০১৩ িাললর স্বাধীনতা পুরস্কার সবতরণ অনুষ্ঠালন িবাইলক জানাই আন্তসরক শুলভচ্ছা।  

পুরস্কারপ্রাপ্ত বলরণ্য ব্যসিবর্ চলক জানাই আন্তসরক অসভনন্দন। যাঁরা মরলণাত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ কলরলেন তাঁলের 

স্মৃসতর প্রসত জানাই র্ভীর শ্রদ্ধা।  

মহামান্য রাষ্ট্রপসত এবং মহান মুসিযুলদ্ধর অন্যতম িংর্ঠক শমাোঃ সজল্লুর রহমান জাসতলক শোলকর িার্লর ভাসিলয় র্ত 

২০ শে মাৈ চ ইলন্তকাল কলরলেন। আসম তাঁর স্মৃসতর প্রসত র্ভীর শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ এবং তাঁর সবলেহী আত্মার মার্সিরাত কামনা করসে।  

মহান স্বাধীনতা সেবলির প্রাক্কালালল আসম শ্রদ্ধাভলর মরণরণ করসে িব চকাললর িব চলশ্রষ্ঠ বালাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুসজবুর রহমানলক। মরণরণ করসে জাতীয় ৈার শনতালক। মরণরণ করসে িকল েহীেলক এবং সনয চাসতত মালবানলক। যুদ্ধাহত বীর 

মুসিলযাদ্ধা এবং েহীে পসরবালরর িেস্যলের প্রসত িমলবেনা জানাসচ্ছ। বীর মুসিলযাদ্ধালের প্রসত রইল আন্তসরক শুলভচ্ছা।  

প্রসতলবেী ভারতিহ শযিব বন্ধু শেলের িরকার ও জনর্ণ বাংলালেলের মুসিযুলদ্ধ সবসভন্নভালব িাহায্য-িহলযাসর্তা 

কলরসেললন, তাঁলের প্রসতও আসম শেেবািীর পক্ষ শেলক কৃতজ্ঞতা জানাসচ্ছ।  

আসম পরম শ্রদ্ধায় মরণরণ করসে পঁৈাত্তলরর পলনর আর্স্ট ঘৃণ্য ৈক্রান্তকারীলের  হালত জাসতর সপতার িলঙ্গ যাঁরা জীবন 

উৎির্ চ কলরন। এলের মলে সেললন আমার মমতাময়ী মা মহীয়িী নারী শবর্ম িসজলাতুলন্নো মুসজব, আমার ভাই শেখ কামাল, 

শেখ জামাল ও শেখ রালিলিহ ১৮জন।  

আজ ২৫শে মাৈ চ। ১৯৭১ িালল ২৫ শে মাৈ চ কালরালত পাসকস্তানী েখলোর বাসহনী সনরীহ, সনরস্ত্র বালাসলর উপর ঝাঁসপলয় 

পলেসেল। তারা সনসব চৈালর মানুষ হতযা শুরু কলর। বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মালৈ চর প্রেম প্রহলর স্বাধীনতার শ াষণা শেন। জনর্ণলক িেস্ত্র 

লোলয় ঝাঁসপলয় পোর আহবান জানান। তাঁরই আহবালন িাো সেলয় ৯-মাি মুসিযুলদ্ধর পর আমরা ১৬ সিলিম্বর চূোন্ত সবজয় অজচন 

কসর।  

িম্মাসনত সুধী,  

জনর্লণর সবপুল ম্যালন্ডট সনলয় বতচমান িরকার ২০০৯ িালল শেে পসরৈালনার োসয়ত্ব গ্রহণ কলর। এই র্ণরালয়র সভসত্ত 

সেল সেনবেললর িনে এবং মুসিযুলদ্ধর শৈতনার আললালক ক্ষুধামুি ও োসরদ্র্যমুি একটি প্রর্সতেীল, র্ণতাসন্ত্রক ও অিারদায়িোসয়ক 

বাংলালেে র্লে শতালার প্রসত িকল শশ্রণী-শপোর মানুলষর অকুন্ঠ িমে চন।  

২০২১ িাললর মলে একটি মেম-আলয়র জ্ঞানসভসত্তক, িমৃসদ্ধোলী ও সিসজটাল বাংলালেে র্লে শতালার ললক্ষয আমরা 

র্ত ৈার বের ধলর কলঠার পসরশ্রম কলর ৈললসে। অলনক শক্ষলত্রই অসজচত হলয়লে অভূতপূব চ িািল্য। আসম দৃঢ়ভালব আোবােী, 

িরকালরর অবসেষ্ট অঙ্গীকারগুওললাও দ্রুত বাস্তবায়ন করা িম্ভব হলব।  

িম্মাসনত সুধী,  

শেে স্বাধীন হওয়ার পর একাত্তলরর মানবতাসবলরাধী কম চকালন্ডর োলয় অসভযুিলের সবৈালরর উলযার্ শনওয়া হয়। সকন্তু 

জাসতর সপতালক হতযার মােলম তা রুদ্ধ করা হয়। অসভযুিলের অলনকলক রাজনীসতলত পুনব চািলনর মােলম ক্ষমতার অংেীোর 



করা হয়। র্ণতন্ত্রলক সনব চািলন পাঠিলয় মুসিযুলদ্ধর পরাসজত েসি শি িময় িংর্ঠিত হলয় েসি িঞ্চয় করলত োলক। প্রতযক্ষ-

পলরাক্ষ িামসরক োিলনর জর্দ্দল পাের বাংলালেলের ওপর শৈলপ বলি। রাজনীসত ও অে চনীসতলত  লট দুবৃ চত্তায়ন।  

পসবত্র িংসবধান কাটা-শেঁো কলর স্বাধীনতার মূল শৈতনালক করা হয় ভূলুসন্ঠত। রাষ্ট্রীয়ভালব মুসিযুলদ্ধর ইসতহাি সবকৃত 

করা হয়। ইসতহাি শেলক মুলে শিলার শৈষ্ট করা হয় বঙ্গবন্ধুর নাম। এিব অপলৈষ্টার পরও বঙ্গবন্ধু িমগ্র জাসতর হৃেলয়র 

মসণলকাঠায় অম্লান হলয় আলেন।  

জাসতর সপতা ও তাঁর পসরবালরর িেস্যলের নৃেংি হতযাকালন্ডর সবৈালরর মােলম জাসতর কলঙ্কলমাৈন হলয়লে।  

ন্যায়সবৈার সনসিত করলত ১৯৭১ িালল িং টিত যুদ্ধাপরালধর সবৈার সেল বতচমান িরকালরর অন্যতম সনব চাৈনী 

অঙ্গীকার। একাত্তলর যারা মানবতাসবলরাধী অপরাধ কলরসেল িরকার তালের সবৈালরর আওতায় এলনলে। আন্তজচাসতক আইন ও 

রীসতনীসতর প্রসত িম্পূণ চ শ্রদ্ধােীল শেলক আন্তজচাসতক অপরাধ ট্রাইবুযনাল র্ঠন করা হলয়লে। সবৈালরর কাজ ৈললে এবং রায় প্রোনও 

শুরু হলয়লে।  

জনর্লণর আকাঙ্ক্ষার প্রসত িম্মান শেসখলয় ইলতামলে আন্তজচাসতক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন িংলোধন কলর িকল পলক্ষর 

আসপললর িমান সুলযার্ সৃসষ্ট করা হলয়লে।  

জামায়াত-সেসবর ৈক্র যুদ্ধাপরাধীলের রক্ষা করার জন্য শেলে একটি সবশৃঙ্খল ও চনরাজযকর পসরসিসত সৃসষ্ট কলর শেেলক 

অসিসতেীল করলত ৈালচ্ছ। তারা ধম চপ্রাণ মুিলমানলের মলে সবভ্রাসন্ত েসেলয় তালের হীন উলদ্দশ্য ৈসরতাে চ করলত মসরয়া হলয় 

উলঠলে। দোঃখজনকভালব প্রধান সবলরাধী েল তালের ইন্ধন সেলচ্ছ।  

এ পসরসিসতলত িরকার শেেলপ্রসমক ও মুসিযুলদ্ধর শৈতনায় সবশ্বািী আপামর জনিাধারণলক িলঙ্গ সনলয় জামায়াত-সেসবর 

ৈলক্রর শয শকান ষেযন্ত্র ও চনরাজয কলঠার হলস্ত েমন করলত বদ্ধপসরকর। আমরা শকানরকম িন্ত্রািী এবং জঙ্গী তৎপরতা িহয 

করব না।  

িম্মাসনত সুধী,  

বতচমান িরকালরর শময়ালে এ যাবৎ অনুসষ্ঠত প্রায় ৬ হাজার সনব চাৈন সুষ্ঠুভালব িম্পন্ন হলয়লে। এিব সনব চাৈন সনলয় শকউ 

শকান প্রশ্ন শতাললনসন। এর মােলম প্রমাসণত হলয়লে, িততা ও সনষ্ঠা োকলল সনব চাসৈত িরকালরর অধীলনও অবাধ, সনরলপক্ষ ও সুষ্ঠু 

সনব চাৈন হওয়া িম্ভব।  

বতচমান িরকালরর সনব চাৈনী প্রসতশ্রুসত রূপকল্প ২০২১-এর চূোন্ত লক্ষয হল উন্নত প্রযুসি ও উচ্চতর প্রবৃসদ্ধর একটি মেম-

আলয়র বাংলালেে প্রসতষ্টা। শযখালন ক্ষুধা, োসরদ্র্য, সনরক্ষরতা োকলব না। িকল নার্সরলকর জন্য সেক্ষা, স্বািযলিবা এবং 

ন্যায়সবৈার ও আইলনর োিন সনসিত হলব।  

এিব সুদরপ্রিারী লক্ষয অজচলনর জন্য িরকার ২০১০-২১ শময়াসে শপ্রসক্ষত পসরকল্পনা এবং ২০১১-১৫ শময়াসে ষষ্ঠ 

পঞ্চবাসষ চক পসরকল্পনার আললালক ব্যাপক কম চসূসৈ বাস্তবায়ন করলে। এিকল কায চক্রলমর সুিল জনর্ণ ইলতামলে শপলত শুরু 

কলরলেন।  

সবশ্ব-অে চনীসতর ৈলমান িঙ্কট শমাকালবলা কলর বাংলালেে ৬.৫ েতাংে হালর প্রবৃসদ্ধ অজচন কলরলে। েী চলময়ােী প্রবৃসদ্ধ 

অজচলনর মাপকাঠিলত বাংলালেে আজ সবলশ্বর পঞ্চম শেে। প্রবািী আলয়র সেক শেলক অবিান ৭ম।  মাোসপছু আয় শবলে হলয়লে 

৮৫০ মাসকচন িলার।   

আমালের কৃসষবান্ধব নীসতর িলল শেে এখন খালয প্রায় স্বয়ং-িম্পূণ চ। সবদুযৎ উৎপােন ৩২০০ শমর্াওয়াট শেলক বৃসদ্ধ 

শপলয় প্রায় ৬৫০০ শমর্াওয়ালট উন্নীত হলয়লে। চবলেসেক মুদ্র্ার সরজাভ চ ১৪ সবসলয়ন িলালরর উপর।  

িারালেলে প্রায় ১৫ হাজার কমুযসনটি সিসনক এবং স্বািয শকদ্র স িাপন করা হলয়লে। প্রসতটি ইউসনয়লন তয ও ও শিবালকদ্র স 

ৈালু করা হলয়লে।  

িামাসজক উন্নয়ন ও মানবিম্পে উন্নয়লনর শক্ষলত্র বাংলালেে আজ সবলশ্ব একটি অনুকরণীয় মলিল। সবশ্বব্যাপী োসরদ্র্য 

সবলমাৈলন বাংলালেে এখন স্টার পারিরমার। ৫ শকাটি মানুষ েসরদ্র্ শেলক মেসবত্ত শশ্রণীলত উন্নীত হলয়লে।  

ৈলসত অে চ-বেলর বাংলালেলের ইসতহালি িব চবৃহৎ বাসষ চক উন্নয়ন কম চসূসৈ গ্রহণ করা হলয়লে। এ কম চসূসৈলত শমাট বরালদ্দর 

পসরমাণ ৫৫ হাজার শকাটি টাকা।  



িরকার র্ত সতন অে চ-বেলর িামাসজক সনরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খালত িব চলমাট ৬০ হাজার ১৫৬ শকাটি টাকা বরাদ্দ 

সেলয়লে।  

িকললক্ষলত্র িততা ও সুনীসতলক িমুন্নত ও কায চকর রাখা এবং দুনীসত প্রসতলরাধর একটি সুিমসিত কম চলকৌেল সহলিলব 

‘শিানার বাংলা র্োর প্রতযয়; জাতীয় শুদ্ধাৈার শকৌেল' প্রণয়ন করা হলয়লে। শকৌেলটি সুোিন প্রসতষ্ঠা এবং দুনীসতমুি শেে র্োর 

শক্ষলত্র গুরুত্বপূণ চ অবোন রাখলব।  

সুসধবৃন্দ,  

বালাসল জাসতর জীবলন িবলৈলয় আললাসকত অোয় ১৯৭১-এর মহান মুসিযুদ্ধ। মুসিলযাদ্ধার্ণ জাসতর শশ্রষ্ঠ িন্তান। এ 

িতয মলন শরলখ বতচমান িরকার অিচ্ছল মুসিলযাদ্ধা ভাতালভার্ীর িংখ্যা ও ভাতার পসরমাণ বৃসদ্ধ কলরলে। মুসিলযাদ্ধালের 

জীবনমান উন্নয়ন ও অিচ্ছল মুসিলযাদ্ধালের আয়বধ চক কম চসূসৈলত অন্তর্ভ চি করার জন্য িকল শজলা ও উপলজলায় মুসিলযাদ্ধা 

কমলেক্স ভবন সনম চাণ ও অিচ্ছল মুসিলযাদ্ধালের জন্য আবািন প্রকল্প গ্রহণ করা হলয়লে।  

তাঁলের উন্নত সৈসকৎিা প্রোলনর ললক্ষয একটি আধুসনক হািপাতাল সনম চালণর উলযার্ শনওয়া হলয়লে। মুসিলযাদ্ধা িরকাসর 

কম চকতচা ও কম চৈাসরলের অবির গ্রহলণর বয়ি ৫৯ বের শেলক বাসেলয় ৬০ বের করা হলয়লে।  

সত্রে লাখ েহীলের রলির সবসনমলয় অসজচত হলয়লে আমালের মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার শৈতনা িমুন্নত শরলখ আমরা 

জাসতর সপতার স্বলের শিানার বাংলা র্লে তুললত ৈাই। বাংলালেেলক েসক্ষণ এসেয়ার মলে িবলৈলয় োসন্তপূণ চ শেে সহলিলব র্লে 

তুললত ৈাই। আসুন ধম চ-বণ চ-শর্াত্র এবং েল-মত-পলের পাে চকয র্ভলল আমরা বাংলালেেলক একটি আধুসনক, অিারদায়িোসয়ক শিানার 

বাংলা সহলিলব র্লে তুসল। এর মােলম লালখা েহীলের রলির ঋণ পসরলোধ কসর।  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত সুসধবৃন্দ,  

মহান স্বাধীনতার অসবনােী শৈতনালক িমুন্নত রাখলত জাতীয় জীবলনর সবসভন্ন শক্ষলত্র শর্ৌরলবাজ্জ্বল ও কৃসতত্বপূণ চ অবোলনর 

স্বীকৃসতস্বরূপ শেলের শশ্রষ্ঠ িন্তানলেরলক প্রসত বের রাষ্ট্রীয়ভালব পুরস্কার প্রোন করা হয়। বাংলালেলের িলব চাচ্চ এ জাতীয় পুরস্কালরর 

ভূসষত হওয়ায় আপনালেরলক আবারও জানাই আন্তসরক অসভনন্দন।  

িবাইলক আসম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সেবলির শুলভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

 

শখাো হালিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলালেে সৈরজীবী শহাক।  

 


