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বিসবম      রাহমাবনর রাবহম 

সম্মাবনে সভািবে, 

সহকমীবৃন্দ, 

পিশাজীিী সমন্বয় িবরষতের পনতৃবৃন্দ,  

সারাতেশ পেতক আগে পিশাজীিীগণ। 

 

 আসসালামু আলাইকুম। 

 

 আিনাতের সিাইতক আমার আ          । 

স্বাধীনোর মাস মাতর্ চ আবম শ্রদ্ধার সাতে স্মরণ করবি সি চকাতলর সি চতশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবের বিো িঙ্গিন্ধু পশখ 

মুবজবুর রহমানতক। শ্রদ্ধা জানাবি জােীয় র্ার পনোর প্রবে। স্মরণ করবি মহান মুবিযুতদ্ধর বিশ লাখ শহীে এিং দুই 

লাখ বনর্ চাবেো মা-পিানতক। মুবিতর্াদ্ধাতের জানাবি আমার সালাম।  

বপ্রয় পিশাজীিীগণ, 

২৪ িিতরর বনর র সংগ্রাম আর এক সাগর রতির বিবনমতয় জাবের বিোর িবলষ্ঠ পনতৃতে িাঙাবল জাবে 

স্বাধীনো অজচন কতরতি। একটি ক্ষুধা-োবরদ্র্য-পশাষণ-িঞ্চনামুি িাংলাতেশ প্রবেষ্ঠার জন্য জাবের বিো আজীিন 

সংগ্রাম কতরতিন। বেবন স্বপ্ন পেতখবিতলন একটি অসাম্প্রোবয়ক িাংলাতেতশর। স্বাধীনোর ির প্রণীে সংবিধাতন এজন্য 

বেবন ধম চবনরতিক্ষোতক রাতের অন্যেম মূল  ম্ভ বহতসতি স্থান পেন। 

বকন্তু ১৯৭৫ সাতলর ১৫ই আগি জাবের বিোতক সিবরিাতর নৃশংসভাতি হেযার ির স্বাধীনো-বিতরাধী শবি 

প্রেতমই সংবিধাতনর উির আঘাে হাতন। সংবিধান পেতক ধম চবনরতিক্ষো মুতি পফতল। বজয়াউর রহমান রাজাকার-

আলিের-আল-শামসতক রাজনীবেতে পুনি চাসন কতর। সাতে ১১ হাজার সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধািরাধীতক কারাগার পেতক মুবি 

পেয়। ইনতেমবনটি অধ্যাতেশ জাবর কতর জাবের বিোর হেযার বির্াতরর িে        পেয়। আত্মস্বীকৃে খুনীতের 

দূোিাতস পলাভনীয় র্াকুবর বেতয় পুরস্কৃে কতর। 

আজতক পেতশ র্া ঘটতি ো ১৯৭৫-িরিেী কম চকা  রই ধারািাবহকো। ৭৫-িরিেী সরকারগুতলার িিিায়ায় 

পিতে উঠা স্বাধীনো বিতরাধী প্রবেবিয়াশীল পগাবষ্ঠ আজ িাঙাবল জাবে এিং িাংলাতেতশর অ  ে ধ্বংতসর জন্য মবরয়া 

হতয় উতঠতি। 

সাধারণ মানুষতক পুবেতয় পমতর, অে চনীবেতক ধ্বংস কতর, বশক্ষা ব্যিস্থাতক বিির্ চ  কতর বিএনবি-জামাে 

পজাট পেশতক অকার্ চকর রাতে িবরণে করার পখলায় পমতেতি। 
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র্ারা িতলন রাে-ক্ষমোয় র্াওয়ার জন্য বিএনবি পনিী আতন্দালন করতি, োতের উতেতশ আমার িিব্য: 

িাজননবেক েতলর     রাে-ক্ষমোয় র্াওয়ার অবভলাষ োকতেই িাতর। বকন্তু সাধারণ মানুষতক পুবেতয় পমতর রাে 

ক্ষমোয় পর্তে র্াওয়া এটা পকান ধরতণর রাজনীবে? এটা বক ক্ষমোর রাজনীবে না পেশ-ধ্বংতসর রাজনীবে? পকান 

সুস্থ মবিতের মানুষ পেশ ধ্বংতসর এ ধরতণর পখলায় পমতে উঠতে িাতর না। 

বিএনবি-জামাতের অমাবনিক নৃশংসোয় এ ির্ চ  শোবধক বনরীহ মানুষ বনহে হতয়তি। কতয়ক হাজার 

মানুষ আহে হতয়তি। পকউ পকউ এখনও মৃত্যযর সাতে িাঞ্জা লেতিন।  

বিএনবি-জামাতের সন্ত্রাসীরা কতয়ক হাজার র্ানিাহন ভাংচুর ও পিতরাল পিামা পমতর জ্বাবলতয় বেতয়তি। 

পরললাইতনর বফসতেট উিতে পফতল পরল র্লার্তল বিঘ্ন সৃবি কতরতি।  

পেতশর প্রায় ১৫ লাখ পকামলমবে বশক্ষােীতের এসএসবস িরীক্ষা অনুষ্ঠাতন িাধা প্রোন করতি। প্রায় ৪ পকাটি 

বশক্ষােীর বশক্ষা কার্ চিম িাধাগ্র  করতি।  

এসিই করা হতি বিএনবি পনিী খাতলো বজয়ার প্রেযক্ষ বনতে চতশ। গণবিবিন্ন বিএনবি পনিী ক্ষমোয় র্াওয়ার 

জন্য বেতশহারা হতয় নজীরবিহীন সবহংসো, জঙ্গী েৎিরো িবরর্ালনার মাধ্যতম জঙ্গীিােী পনিীতে িবরণে হতয়তিন।  

বেবন েলীয় কার্ চালতয় িতস সারাতেতশ েতলর পনোকমীতের বশশু ও নারীসহ সাধারণ মানুষতক পিতরালতিামায় 

বনম চমভাতি আগুতন পুবেতয় হেযার বনতে চশ বেতিন।  

যুদ্ধািরাধীতের রক্ষা এিং দুনীবের মামলা পেতক বনতজতক ও পিতলতক রক্ষার জন্য পিগম বজয়া মবরয়া হতয় 

উতঠতিন।  

বপ্রয় পিশাজীিীবৃন্দ, 

বিএনবি-জামাে পজাতটর ষের্ন্ত্র ও সবহংসো পমাকাতিলা কতর ২০১৪ সাতলর ৫ জানুয়াবর অনুবষ্ঠে 

বনি চার্তনর মাধ্যতম মুবিযুতদ্ধর িতক্ষর শবি টানা বিেীয় পময়াতে রাে িবরর্ালনার োবয়ে পিতয়তি। এরফতল উন্নয়ন 

কম চকা পক এবগতয় বনতয় র্াওয়ার সুতর্াগ সৃবি হতয়তি। 

আমাতের জনিান্ধি নীবের ফতল অে চনীবের সকল সূর্তক উ  খতর্াগ্য অগ্রগবে সাবধে হতয়তি। বি মন্দা 

সতেও পেতশর গে প্রবৃবদ্ধ হতয়তি ৬.২ শোংশ। মাোবিছু জােীয় আয় পিতে ১১৯০ মাবকচন েলাতর উন্নীে হতয়তি।  

মূল্যস্ফীবের হার ৬ শোংতশ হ্রাস পিতয়তি। োবরতদ্র্র হার ৪১.৫ শোংশ পেতক ২৪ শোংতশ হ্রাস পিতয়তি। 

মানুতষর গে আয়ু ৭০ িিতর বৃবদ্ধ পিতয়তি।  

গে অে চিিতর রপ্তাবন আয় বৃবদ্ধ পিতয় ৩০.২ বিবলয়ন মাবকচন েলাতর উন্নীে হতয়তি।  বিতেবশক মুদ্র্ার বরজাভ চ 

গে ২৬ পফ        বিল ২৩.০৩ বিবলয়ন মাবকচন েলার।  

পেতশর ৪ হাজার ৫৯৮টি ইউবনয়ন িবরষতে, ৩২১টি পিৌরসভায় এিং বসটি কতি চাতরতশতনর ৪০৭টি ওয়াতে চ 

বেবজটাল পসন্টার স্থািন করা হতয়তি। এসি পসন্টার পেতক প্রবেমাতস ৪৫ লাতখরও পিবশ মানুষ পসিা গ্রহণ করতিন। 

মানুষ এখন বেবজটাল পসন্টার পেতক ২০০ রকতমর পসিা িাতিন। 

প্রায় ১৫ হাজার কমুযবনটি বিবনক এিং ইউবনয়ন স্বাস্থযতকতের মাধ্যতম স্বাস্থয পসিা জনগতণর পোরতগাোয় 

পিৌৌঁতি পেওয়া হতয়তি। 

এ িিতরর প্রেমবেতন মাধ্যবমক ির্ চায় ির্ চ  বশক্ষােীতের মাতে বিনামূতল্য ৩২ পকাটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার 

৯২৩ খানা িই বিেরণ করা হতয়তি।  

জানুয়াবর ২০০৯ পেতক বেতসম্বর ২০১৪ ির্ চ  সার, পসর্, জ্বালাবন ও বিদুযৎ িািে ৪১ হাজার ৯৬৬ পকাটি ৩০ 

লাখ টাকা ভর্তচবক প্রোন করা হতয়তি। পেশ আজ খাদ্য উৎিােতন স্বয়ংসম্পূণ চ। গে অে চিিতর খাদ্যশতের উৎিােন বৃবদ্ধ 

পিতয় ৩ পকাটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার পমবরক টতন উন্নীে হতয়তি। আমরা এখন বিতেতশ র্াল রপ্তাবন করতে িারবি।  

ঐবেহাবসক সমুদ্র্ বিজতয়র মাধ্যতম িতঙ্গািসাগতরর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ িগ চবকতলাবমটার জলসীমায় 

আমাতের আইনগে অবধকার প্রবেবষ্ঠে হতয়তি। ফতল মৎে, পেল-গ্যাসসহ অন্যান্য সমুদ্র্ সম্পে আহরতণর নত্যন বেগ  

উতম্মাবর্ে হতয়তি।  
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বিদুযৎ উৎিােতনর সক্ষমো ১৩ হাজার ২৬৫ পমগাওয়াতট         । ঢাকা শহতরর র্ানজট বনরসতন MRT 

প্রকল্প িা      করা হতি। ইতোমতধ্য ঢাকায় পময়র হাবনফ উোল পসত্য, বমরপুর-বিমানিন্দর উোল পসত্য, কুবেল 

বিশ্বতরাে িহুমুখী উোলতসত্য, িনানী ওভারিাস বনম চাণ করা হতয়তি। পেজগাঁও-মাবলিাগ উোলতসত্যর কাজ র্লতি।  

জয়তেিপুর-ময়মনবসংহ মহাসেক এিং ঢাকা-র্রগ্রাম মহাসেতকর র্ারতলতন উন্নীে করতণর কাজ র্লবে 

িিতরর মতধ্য পশষ হতি। বনজস্ব অে চায়তন িদ্মা পসত্যর বনম চাণ কাজ   গবেতে এবগতয় র্তলতি। ঢাকা এবলতভতটে 

এক্সতপ্রসওতয় বনম চাতণর কাজও শু  হতয়তি।  

বপ্রয় পিশাজীিীবৃন্দ, 

আিনারা পিশাজীিীগণ স্বাধীনো-পূি চ িাংলাতেতশ জাবের বিোর পনতৃতে স্বাধীন িাংলাতেশ প্রবেষ্ঠার 

লোইতয় অসামান্য অিোন পরতখতিন। স্বাধীনোর ির জাবের বিোর পনতৃতে আিনাতের পমধা, প্রজ্ঞা, পিশাোবরে 

বেতয় পসানারিাংলা গোর সংগ্রাতম গু েপূণ চ অিোন পরতখতিন। ১/১১ িরিেী িবরবস্থবেতে পিশাজীিী সমন্বয় 

িবরষতের পনতৃবৃন্দ অেয  সাহবসকোর সাতে গণেন্ত্র পুন      অেয  গু েপূণ চ ভূবমকা পরতখতিন।  

পেশ এখন এক িা  কাল অবেিম করতি। এ সময় আিনাতের িতস োকতল র্লতি না। র্লমান সন্ত্রাস, 

সবহংসো ও জবঙ্গিাতের অিসান ঘটিতয় জাবের বিোর স্বতপ্নর পসানারিাংলা বিবনম চাতণ আিনাতের এবগতয় আসতে 

হতি।  

িাঙাবল িীতরর জাবে। িাঙাবল কখনই অন্যাতয়র কাতি মাোনে কতরবন। সকল ষের্ন্ত্র পমাকাবিলা কতর 

এিারও আমরা বিজয়ী হি, ইনশাআ  হ। িাংলাতেশ বিতশ্বর বুতক মাো উঁচু কতর োঁোতি। 

আসুন, সকল পভোতভে ভুতল আমরা সন্ত্রাস এিং জবঙ্গিাতের বি পদ্ধ একতর্াতগ     োঁোই। িাংলাতেশতক 

রা  ি কবর। পেশতক এবগতয় বনতয় র্াই। বিজয় আমাতের হতিই, ইনশাআ  হ। 

  

পখাো হাতফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাতেশ েীঘ চজীিী পহাক। 

... 


