
 

নবনননম িত মুনিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্বাধন অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হানিনা 

আগারগাঁও, শেদ্রবাাংলা নগর, ঢাকা, রনববার, ০৩ ববোখ ১৪২৪, ১৬ এনপ্রল ২০১৭ 

নবিনমল্লানহর রাহমাননর রানহম 

িম্মাননত িভাপনত, 

িহকমীবৃন্দ, 

বীর মুনিদ্ াদ্ধা ও েনহদ পনরবাদ্রর িদস্যবৃন্দ, 

মুনিদ্ াদ্ধা জাদুঘদ্রর ট্রানিবৃন্দ, 

উপনিত সুনধমন্ডলী। 

আিিালামু আলাইকুম। 

নবনননম িত মুনিযুদ্ধ জাদুঘদ্রর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন িকলদ্ক আনম আন্তনরক শুদ্ভচ্ছা জানানচ্ছ।  

আমার বিদ্ের শুরুদ্তই আনম গভীর শ্রদ্ধা জানানচ্ছ িব িকাদ্লর িব িদ্শ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুনজবুর 

রহমানদ্ক।  াঁর শনতৃদ্ে আমরা ৯-মাদ্ির িেস্ত্র মুনিযুদ্দ্ধর মাধ্যদ্ম নবজয় অজিন কদ্রনি। স্মরণ করনি জাতীয় চার-শনতাদ্ক। শ্রদ্ধা 

জানানচ্ছ মুনিযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েনহদ এবাং ২-লাখ নন িানতত মা-শবানদ্ক। যুদ্ধাহত মুনিদ্ াদ্ধা এবাং েনহদ পনরবাদ্রর িদস্যদ্দর প্রনত 

িমদ্বদনা জানানচ্ছ। বীর মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর িালাম। 

সুনধবৃন্দ, 

বাাংলাদ্দদ্ের স্বাধীনতার ইনতহাি শুধু নয় মাদ্ির মুনিযুদ্দ্ধর মদ্ধ্যই িীমাবদ্ধ নয়। এক দীঘ ি িাংগ্রাম এবাং আত্মতযাদ্গর 

মাধ্যদ্ম বাঙানল শপদ্য়দ্ি ননজস্ব আবািভূনম। ১৯৪৭ িাদ্লর পর জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ২৪ বির পানকস্তানী োিকদ্দর নবরুদ্দ্ধ 

লড়াই-িাংগ্রাম কদ্রদ্িন। বার বার শজদ্ল নগদ্য়দ্িন। নন িাতদ্নর নেকার হদ্য়দ্িন। নকন্তু নতনন আদ্পাষ কদ্রননন। 

বঙ্গবন্ধুর শনতৃদ্ে ৫১’র ভাষা আদ্ন্দালন, ৫৪’র যুিফ্রন্ট ননব িাচন, ৬২’র নেক্ষা আদ্ন্দালন, ৬৬’র ৬-দফা, ৬৯’র 

গণঅভ্যযত্থান, ৭০’র ননব িাচদ্নর পথ শবদ্য় বাঙানল’র িাংগ্রাম চূড়ান্ত পনরণনতর নদদ্ক ধানবত হয়। পানকস্তাননদ্দর দমন-পীড়ন এবাং 

হুমনক উদ্পক্ষা কদ্র ১৯৭১ িাদ্লর ৭ই মাচ ি নতনন শঘাষণা শদন, ‘এবাদ্রর িাংগ্রাম আমাদ্দর মুনির িাংগ্রাম, এবাদ্রর িাংগ্রাম 

স্বাধীনতার িাংগ্রাম।’ নতনন  ার  া নকছু আদ্ি, তাই ননদ্য় েত্রুর শমাকানবলা করার আহবান জানান। ২৫শে মাদ্চ ির মধ্যরাদ্ত 

পানকস্তান িামনরক বানহনী অপাদ্রেন িাচ ি লাইদ্ের নাদ্ম গণহতযা শুরু কদ্র। ২৬শে মাদ্চ ির প্রথম প্রহদ্র শগ্রফতার হওয়ার পূদ্ব ি 

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার শঘাষণা শদন।  

পানকস্তানী শিনাবানহনী এবাং তাদ্দর এদ্দেীয় শদাির - রাজাকার, আল-বদর, আল-োমি বানহনী - মাত্র নয় মাদ্ি ৩০ 

লাখ ননরীহ মানুষদ্ক হতযা কদ্র। ২-লাখ মাদ্বাদ্নর িম্ভ্রমহানন কদ্র। লাখ, লাখ বানড়ঘর পুনড়দ্য় শদয়। িম্পদ লুেপাে কদ্র। 

১৯৭২ িাদ্লর ১০ জানুয়ানর পানকস্তাদ্নর কারাগার শথদ্ক শদদ্ে নফদ্র বঙ্গবন্ধু যুদ্ধনবধ্বস্ত শদে পুনগ িঠদ্ন আত্মননদ্য়াগ 

কদ্রন। নতন মাদ্ির মদ্ধ্য ভারতীয় নমত্রবানহনীর বিন্যদ্দর শদদ্ে শফরত পাঠাদ্নার েবিা কদ্রন। নবদ্ের প্রায় িকল শদদ্ের 

স্বীকৃনত আদায় কদ্রন।  

নকন্তু শদদ্ে-নবদ্দদ্ে শুরু হয় ষড় ন্ত্র। পরানজত প্রনতনিয়ােীল েনি ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ই আগি জানতর নপতাদ্ক 

িপনরবাদ্র হতযা কদ্র। বাাংলাদ্দদ্ের অগ্র াত্রা থমদ্ক  ায়। 

সুনধবৃন্দ, 

বঙ্গবন্ধুদ্ক হতযার পর তারা মুনিযুদ্দ্ধর নাম ননোনা মুদ্ি শফদ্ল পানকস্তাদ্নর ভাবাদদ্ে ির রাষ্ট্র প্রনতষ্ঠার স্বদ্ে নবদ্ভার 

হদ্য়নিল। পানকস্তান নজন্দাবাদ্দর আদদ্ল বাাংলাদ্দে নজন্দাবাদ, বাাংলাদ্দে শবতাদ্রর নাম পনরবতিন কদ্র শরনিও পানকস্তাদ্নর ন্যায় 

শরনিও বাাংলাদ্দে করা হয়। িবনকছুদ্তই পানকস্তানী ভাবধারা নফদ্র আদ্ি। গণমাধ্যদ্ম বঙ্গবন্ধুর নাম নননষদ্ধ হদ্য়  ায়।  



 

বঙ্গবন্ধু িরকার আন্তজিানতক অপরাধিমূহ (ট্রাইবুনালি) আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন কদ্র যুদ্ধাপরাধীদ্দর নবচার শুরু 

কদ্রনিদ্লন। বস্বরোিক নজয়া অববধভাদ্ব রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল কদ্রই িাদ্ড় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীদ্ক মুনি শদয়। তাদ্দর রাজনীনতদ্ত 

পুনব িািন কদ্র। োহ আনজজ, আব্দুল আলীমদ্দর মত নচনিত যুদ্ধাপরাধীদ্দর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অাংেীদার কদ্র। বঙ্গবন্ধু শগালাম 

আ দ্মর নাগনরকে বানতল কদ্রনিদ্লন। নজয়া তাদ্ক শদদ্ে ননদ্য় আদ্ি। নজয়ার পথ অনুিরণ কদ্র নবএননপ শনত্রী খাদ্লদা নজয়াও 

ননজামী-মুজানহদ-িাকা শচৌধুরীদ্দর মন্ত্রী বানান। 

আওয়ামী লীদ্গর শনতৃদ্ে শদে স্বাধীন হদ্য়দ্ি। একমাত্র আওয়ামী লীগই মুনিযুদ্দ্ধর শচতনা িমুন্নত শরদ্খ শদেদ্ক এনগদ্য় 

ননদ্ত িক্ষম।   

৭৫’র পর আওয়ামী লীগ ২১ বির রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইদ্র নিল। বাাংলাদ্দে নভক্ষুদ্কর শদদ্ে পনরণত হদ্য়নিল। নবদ্দনে 

িাহায্য িাড়া বাদ্জে বতনর হত না। খাদ্য িাহাদ্য্যর জন্য হাত শপদ্ত থাকদ্ত হত। যুদ্ধাপরাধীদ্দর নবচার করা শতা দূদ্রর কথা , 

তাদ্দর রাষ্ট্র ক্ষমতার অাংেীদার করা হয়। অন্যনদদ্ক হাজার হাজার মুনিদ্ াদ্ধা বিননক-অনফিারদ্ক নজয়া হতযা কদ্র। তাদ্দর 

আমদ্ল মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর শকান িম্মান নিল না। মুনিদ্ াদ্ধা পনরচয় নদদ্ত ভয় শপত। পাযপপুস্তদ্ক মুনিযুদ্দ্ধর নবকৃত ইনতহাি তুদ্ল 

ধদ্র শকামলমনত নেক্ষাথীদ্দর নবভ্রান্ত করা হদ্য়দ্ি। 

আনম কথা নদদ্য়নিলাম আমরা যুদ্ধাপরাধীদ্দর নবচার করব। আমরা শি কথা শরদ্খনি। শকান হুমনক-ধামনক আমাদ্ক 

থামাদ্ত পাদ্রনন। কারণ, আমার েনি এদ্দদ্ের মানুষ। মানুদ্ষর কল্যাদ্ণই আনম আমার িব িেনি ননদ্য়াগ কদ্রনি।  

সুনধবৃন্দ, 

জানতর শশ্রষ্ঠ িন্তান মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর  থা থ ম িদা নদদ্ত আমরা নবনভন্ন কম িসূনচ বাস্তবায়ন কদ্র  ানচ্ছ। মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর 

একো বড় অাংে নিল গ্রাদ্মর দনরদ্র পনরবাদ্রর। তাঁদ্দর অদ্নকদ্কই বৃদ্ধ বয়দ্ি দুুঃি জীবন- াপন করদ্ত হনচ্ছল। আমরা িকদ্লর 

জন্য ভাতা প্রদাদ্নর েবিা কদ্রনি।  

আমরা িাধারণ মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর মানিক িম্মানী ভাতার পনরমাণ ৯০০ োকা শথদ্ক প িায়িদ্ম ১০ হাজার োকায় এবাং 

ভাতাদ্ভাগীর িাংখ্যা এক লাখ শথদ্ক বৃনদ্ধ কদ্র ২ লাদ্খ উন্নীত কদ্রনি।  

৬৭৬ জন শখতাবপ্রাপ্ত বীর মুনিদ্ াদ্ধার মদ্ধ্য বীরদ্শ্রষ্ঠ শখতাবপ্রাপ্ত মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর জন্য মানিক ৩০ হাজার োকা, 

বীদ্রাত্তম শখতাবপ্রাপ্ত মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর জন্য মানিক ২৫ হাজার োকা, বীর-নবিম শখতাবপ্রাপ্ত মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর জন্য মানিক ২০ 

হাজার োকা এবাং বীর- প্রতীক শখতাবপ্রাপ্ত মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর জন্য মানিক ১৫ হাজার োকা হাদ্র িম্মানী ভাতা প্রদান করা হদ্চ্ছ।  

বতিমাদ্ন যুদ্ধাহত মুনিদ্ াদ্ধাগণ পঙ্গুদ্ের ধরণ অনু ায়ী মানিক িদ্ব িাচ্চ ৪৫ হাজার োকা এবাং মানিক িব িননম্ন ২৫ হাজার 

োকা, েনহদ মুনিদ্ াদ্ধা পনরবার মানিক ৩০ হাজার োকা, মৃত যুদ্ধাহত মুনিদ্ াদ্ধা পনরবার মানিক ২৫ হাজার োকা িম্মানী ভাতা 

পাদ্চ্ছন। 

এ িাড়া বাাংলাদ্দে মুনিদ্ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদ্ির মাধ্যদ্ম রাষ্ট্রীয় িম্মানীভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুনিদ্ াদ্ধা, েনহদ পনরবার ও মৃত 

যুদ্ধাহত মুনিদ্ াদ্ধা পনরবারদ্ক স্বল্পমূদ্ল্য শরেনিামগ্রী প্রদান করা হদ্চ্ছ। এিাড়া তাদ্দর উৎিব ভাতা, নচনকৎিা-খরচ (শদদ্ে-

নবদ্দদ্ে), জাতীয় পনরচয়পত্র, পানন ও পয়ননস্কােন নবল, বানড়র শহানডাং ট্যাক্স, গ্যাি নবল, নবদুযৎ নবল মওকুফ এবাং তাদ্দর 

িন্তানদ্দর নেক্ষাভাতা, নববাহ ভাতািহ (কন্যািন্তাদ্নর শক্ষদ্ত্র) আরও অদ্নক সুদ্ াগ-সুনবধা প্রদান করা হদ্চ্ছ। েনহদ এবাং যুদ্ধাহত 

মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর কল্যাদ্ণ ঢাকার শমাহাম্মদপুদ্রর গজনবী িড়দ্ক ১৫-তলা নবনেষ্ট আবানিক কাম বানণনজযক ভবন ননম িাণ কাজ 

িম্পন্ন হদ্য়দ্ি। 

বীর মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর পুনব িািদ্নর লদ্ক্ষয ‘ভূনমহীন ও অিচ্ছল মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর জন্য বািিান ননম িাণ’ েীষ িক প্রকল্পটি ২২৭ 

দেনমক নয়-িাত শকাটি োকা েদ্য় গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি।  ার মদ্ধ্য ১ হাজার ৯৫৮টি ইউননদ্ের ননম িাণকাজ িম্পন্ন হদ্য়দ্ি। বীর 

মুনিদ্ াদ্ধাদ্দর িমানধিল, মুনিযুদ্দ্ধর ঐনতহানিক িান এবাং িম্মুখ িমদ্রর িানিমূহ িাংরক্ষদ্ণর জন্য গৃহীত প্রকল্পিমূদ্হর 

বাস্তবায়ন কা িিম চলমান রদ্য়দ্ি।  

‘শজলা মুনিদ্ াদ্ধা কমদ্েক্স ভবন’ ননম িাণ েীষ িক প্রকদ্ল্পর আওতায় ৬৪টি ভবদ্নর মদ্ধ্য ৪৫টি ভবদ্নর ননম িাণ কাজ িম্পন্ন 

হদ্য়দ্ি। ৪৭০টি উপদ্জলায় ‘উপদ্জলা মুনিদ্ াদ্ধা কমদ্েক্স ভবন’ ননম িাণ করা হদ্চ্ছ। ইদ্তামদ্ধ্য ১৭০টি ‘উপদ্জলা মুনিদ্ াদ্ধা 

কমেক্স ভবন’-এর ননম িাণ কাজ িমাপ্ত হদ্য়দ্ি।  



 

মুনিযুদ্দ্ধ েনহদদ্দর স্মৃনত রক্ষাদ্থ ি ‘মুনিযুদ্দ্ধর স্মৃনতস্তম্ভ ননম িাণ’ েীষ িক প্রকদ্ল্পর আওতায় ৩৫টি শজলার ৬৫টি িাদ্ন 

স্মৃনতস্তদ্ম্ভর ননম িাণ কাজ িম্পন্ন হদ্য়দ্ি। মুনিদ্ াদ্ধা কম িকতিা কম িচানরদ্দর চাকনর শথদ্ক অবির গ্রহদ্ণর বয়িিীমা বৃনদ্ধ কদ্র ৬০ 

বিদ্র উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। িরকানর চাকনরদ্ত মুনিদ্ াদ্ধা ও উত্তরানধকারীদ্দর জন্য ৩০ েতাাংে শকাো ননধ িরণ করা হদ্য়দ্ি। 

 ২৫ শে মাচ িদ্ক গণহতযা নদবি নহদ্িদ্ব পালদ্নর নিদ্ধান্ত জাতীয় িাংিদ এবাং মনন্ত্রপনরষদ্দ অনুদ্মানদত হদ্য়দ্ি। গণহতযা 

নদবদ্ির আন্তজিানতক স্বীকৃনত আদাদ্য়র উদ্দ্যাগ আমরা ননদ্য়নি। 

সুধী, 

১৯৯৫ িাদ্ল আেজন ট্রানি  খন মুনিযুদ্ধ জাদুঘদ্রর পনরকল্পনা গ্রহণ কদ্রন, শিই প্রস্ত্ত্তনতপদ্ব ি আনম তাঁদ্দর উৎিাহ 

নদদ্য়নি; তাদ্দর কা িিদ্মর িদ্ঙ্গ যুি হদ্য়নি। 

আনম এই িায়ী জাদুঘর ননম িাদ্ণর জন্য আগারগাঁও এ জনমটি হস্তান্তর কদ্রনি। অথ িাভাদ্ব  াদ্ত জাদুঘর ননম িাণ োহত না 

হয়, শিজন্য প্রস্তাব আিার িদ্ঙ্গ িদ্ঙ্গ আনম ননদ্জ নবনভন্ন োাংক শথদ্ক জাদুঘদ্রর পদ্ক্ষ আনথ িক অনুদান গ্রহণ কদ্রনি। নবগত িাত 

বির  াবৎ জাতীয় বাদ্জদ্ে এই জাদুঘদ্রর জন্য আনথ িক বরাদ্দ শরদ্খনি। তদ্ব িকদ্লর িহায়তা িাড়া এ জাদুঘর ননম িাণ করা িম্ভব 

হত না।  াঁরা অনুদান নদদ্য়দ্িন, তাঁদ্দর িকদ্লর প্রনত আন্তনরক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

জাদুঘর অতীত জানার এবাং ইনতহাি নেক্ষার িান। অতীদ্তর উপরই ভনবষ্যত নননম িত হয়। আজদ্কর প্রজন্ম  নদ না জাদ্ন 

শ  এই শদে স্বাধীন করদ্ত কত মানুষ রি নদদ্য়দ্ি, কত মা-শবান িম্ভ্রম হানরদ্য়দ্ি, কত মানুষ অমানুনষক নন িাতদ্নর নেকার 

হদ্য়দ্ি, তাহদ্ল তাদ্দর মদ্ধ্য শদেদ্প্রম জাগদ্ব কী কদ্র?   

বই-পুস্তক পড়ার পাোপানে জাদুঘদ্র িাংরনক্ষত স্মৃনতনচিগুদ্লা মানুষদ্ক নবদ্েষ কদ্র নেক্ষাথীদ্দর ইনতহাি জানদ্ত 

িাহায্য করদ্ব। আমার প্রতযাো মুনিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মদ্ক আমাদ্দর মহান মুনিযুদ্দ্ধর শগৌরবগাঁথা এবাং ইনতহাি িম্পদ্কি 

অবনহত করদ্ত অনন্য ভূনমকা পালন করদ্ব। 

আজদ্ক দুুঃদ্খর িদ্ঙ্গ বলদ্ত হয়, িঠিক ইনতহাি চচ িা না থাকার কারদ্ণ নকছু নকছু তরুণ ভ্যল পদ্থ পা বানড়দ্য়দ্ি। 

জনঙ্গবাদ, িন্ত্রাদ্ির িদ্ঙ্গ জনড়দ্য়দ্ি। মুনিযুদ্দ্ধর শচতনায় উবদু্ধ শকান তরুণ এ ধরদ্ণর ভ্যলপদ্থ পা বাড়াদ্ত পাদ্র না। একমাত্র 

মুনিযুদ্দ্ধর শচতনায় উবুদ্ধ জনদ্গানষ্ঠই পারদ্ব আজদ্কর এই িঙ্কে শমাকানবলা করদ্ত।  

আমাদ্দর লক্ষয মুনিযুদ্দ্ধর শচতনায় উবুদ্ধ হদ্য় একটি সুখী, িমৃদ্ধ শোষণমুি বাাংলাদ্দে গদ্ড় শতালা; শ  বাাংলাদ্দদ্ের 

জন্য জানতর নপতা আজীবন িাংগ্রাম কদ্রদ্িন, মুনিদ্ াদ্ধাগণ আত্মতযাগ কদ্রদ্িন। আসুন, আমরা আমাদ্দর িন্তানদ্দর মুনিযুদ্দ্ধর 

শচতনায় উবুদ্ধ কনর, তাদ্দর মদ্ধ্য শদেদ্প্রম জানগদ্য় তুনল। তাহদ্লই আমরা জানতর নপতার স্বে বাস্তবায়ন করদ্ত পারব।  

শখাদা হাদ্ফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদ্দে নচরজীবী শহাক। 

... 


