
স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১০ উদ্বাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ হাসিনা  

 

ঢাকা, বৃহস্পসতবার, ১১ চৈত্র ১৪১৬, ২৫ মাৈ চ ২০১০  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

মাননীয় সস্পকার,  

িহকমীবৃন্দ,  

মান্যবর কূটনীসতকবর্ চ,  

পদকপ্রাপ্ত সুসধবৃন্দ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

 

আস িালামু আলাইকুম।  

 

মহান স্বাধীনতা সদবদ্ির প্রাক্কাদ্ল আসম শ্রদ্ধার িাদ্ে স্মরণ করসি িব চকাদ্লর িব চদ্শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুসজবুর রহমানদ্ক। বঙ্গবন্ধুর আহবাদ্ন মুসিযুদ্দ্ধ ঝাঁসপদ্য় পদ্েসিল িমগ্র বাঙাসল জাসত। স্বাধীন কদ্রসিল এ শদেদ্ক। শ্রদ্ধা জানাই 

৩০ লাখ েহীদ ও িম্ভ্রমহারা দু লাখ মা-শবানদ্ক।  

কৃতজ্ঞসৈদ্ে আরও স্মরণ করসি মুসিযুদ্দ্ধ শনতৃত্বদানকারী জাতীয় শনতা - চিয়দ নজরুল ইিলাম, তাজউসিন আহদ্মদ, 

এম মনসুর আলী এবং এ এইৈ এম কামরুজ্জামানদ্ক। শ্রদ্ধা জানাই িকল বীর মুসিদ্ াদ্ধাদ্ক-  াঁরা জীবদ্নর মায়াদ্ক তুচ্ছজ্ঞান কদ্র 

পাসকস্তানী হানাদার বাসহনী এবং তাদ্দর এ শদেীয় শদাির রাজাকার-আলবদরদ্দর সবরুদ্দ্ধ যুদ্ধ কদ্রসিদ্লন।  

িম্মাসনত সুসধবৃন্দ,  

জাসতর জনদ্কর আজীবদ্নর স্বপ্ন সিল বাঙাসল জাসতর জন্য একটি সনজস্ব আবািভূসম প্রসতষ্ঠা করা। বাঙাসল জাসতর 

রাজননসতক ও অে চননসতক স্বাধীনতা অজচন।  

শিজন্যই সতসন ৭ই মাদ্ৈ চর ঐসতহাসিক ভাষদ্ণ শ াষণা কদ্রসিদ্লন: এবাদ্রর িংগ্রাম আমাদ্দর মুসির িংগ্রাম, এবাদ্রর 

িংগ্রাম আমাদ্দর স্বাধীনতার িংগ্রাম।  

বঙ্গবন্ধুর শনতৃদ্ত্ব যুদ্ধ কদ্র আমরা স্বাধীন হদ্য়সি। সকন্তু ৩৮ বিদ্রও আমাদ্দর শদদ্ের মানুদ্ষর অে চননসতক মুসি 

আদ্িসন। ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ই আর্স্ট বঙ্গবন্ধুদ্ক হতযার পর এদ্কর পর এক িামসরক োিদ্করা কখনও িরািসর আবার কখনও বা 

শবিামসরক শলবাদ্ি শদে োিন কদ্রদ্ি। জনর্দ্ণর কল্যাণ নয়, তাদ্দর মূল লক্ষ্য সিল সনদ্জদ্দর আদ্খর শর্ািাদ্না।  

মাঝখাদ্ন ১৯৯৬ শেদ্ক ২০০১ িাল প চন্ত সিল এ শদদ্ের মানুদ্ষর জন্য সুবণ চ িময়। শি িময় বাংলাদ্দে প্রেমবাদ্রর মত 

খাদ্ে স্বয়ংিম্পূণ চতা অজচন কদ্র। শদদ্ে সুোিন ও আইদ্নর োিন প্রসতসষ্ঠত হদ্য়সিল।  

এবার আমরা দাসয়ত্ব শনওয়ার পর সনব চাৈনী ইেদ্তহার অনু ায়ী আমাদ্দর প্রেম কাজ সিল খােেদ্ের দাম িাধারণ 

মানুদ্ষর নার্াদ্লর মদ্ে সনদ্য় আিা। দাসয়ত্ব শনওয়ার এক-শদে মাদ্ির মদ্েই আমরা শি ওয়াদা পূরণ করদ্ত িমে চ হই।  



পাোপাসে িাধারণ মানুদ্ষর কল্যাদ্ণ আমরা সবসভন্ন কম চসূসৈ হাদ্ত সনদ্য়সি। সভসজএফ, সভসজসিিহ সবসভন্ন কম চসূসৈর 

মােদ্ম খাে সবতরদ্ণর পসরসধ আমরা ব্যাপকভাদ্ব বৃসদ্ধ কদ্রসি।  

সবর্ত ইসর-শবাদ্রা এবং আমন শমৌসুদ্ম কৃষকদ্দরদ্ক সবরসতহীনভাদ্ব সবদুযৎ িরবরাহ করা হদ্য়দ্ি। এক বিদ্রর মদ্ে দু-

দুবার িাদ্রর দাম কসমদ্য় ৯০ টাকার িার বতচমাদ্ন ২২ টাকা করা হদ্য়দ্ি। কৃষদ্করা  াদ্ত ন্যায্যদাদ্ম িার পায় শি ব্যবিা শনওয়া 

হদ্য়দ্ি।  

কৃষকদ্দর মদ্ে নর্দ ভতুচসক শদওয়ার জন্য কৃসষকাি চ সবতরণ করা হদ্চ্ছ। কৃষদ্করা  াদ্ত মাত্র ১০ টাকা জমা কদ্র ব্যাংক 

একাউন্ট খুলদ্ত পাদ্র শি ব্যবিা শনওয়া হদ্য়দ্ি।  

আমাদ্দর িমসিত উদ্োদ্র্র ফদ্ল রংপুর-কুসেগ্রাম অঞ্চদ্ল এবার আর মঙ্গা শনই।  

আমরা সদন বদদ্লর িনদ বাস্তবায়ন করদ্ত ৈাই। আমরা একটি দাসরদ্র্যমুি বাংলাদ্দে র্েদ্ত ৈাই। ২০২১ িাদ্লর মদ্ে 

দাসরদ্দ্র্র হার েতকরা ১৫ ভাদ্র্ নাসমদ্য় আনার জন্য িামাসজক সনরাপো শবষ্টসনদ্ত বয়স্ক ভাতা, সবধবা ভাতািহ সবসভন্ন কম চসূসৈর 

ভাতার হার ও উপকারদ্ভার্ীর িংখ্যা বাোদ্না হদ্য়দ্ি।  

অসত দসরদ্র্দ্দর জন্য কম চিংিান কম চসূসৈ গ্রহণ ও অস্বচ্ছল প্রসতবন্ধী সেক্ষ্ােীদ্দর সেক্ষ্া উপবৃসে প্রদাদ্নর জন্য প্রদ্য়াজনীয় 

অে চ বরাি শদওয়া হদ্য়দ্ি। গ্রামীণ অে চনীসতদ্ক িৈল রাখদ্ত ‘‘একটি বােী একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদ্চ্ছ।  

সুসধমন্ডলী,  

সনব চাৈনী প্রসতশ্রুসত অনু ায়ী িরকার  দ্র  দ্র কম চিংিান সৃসষ্টর লদ্ক্ষ্য ইদ্তামদ্ে ন্যােনাল িাসভ চি কম চসূসৈ ৈালু 

কদ্রদ্ি। র্ত ৬ মাৈ চ কুসেগ্রাম শজলায় উদ্বাধনীর মে সদদ্য় এই কম চসূসৈর  াত্রা শুরু হদ্য়দ্ি। আর্ামীদ্ত ৭ লক্ষ্াসধক শবকাদ্রর 

কম চিংিান হদ্ব এই কম চসূসৈর মােদ্ম।  

দাসরদ্র্য সবদ্মাৈন ও উন্নয়দ্নর প্রধান শকৌেল সহদ্িদ্ব আমরা সেক্ষ্াদ্ক িদ্ব চাচ্চ অগ্রাসধকার সদদ্য়সি। এই প্রেম এিএিসি 

পরীক্ষ্ার আদদ্ল শদেব্যাপী অসভন্ন পদ্ধসতদ্ত পঞ্চম শশ্রণীর পরীক্ষ্া গ্রহণ ও ওদ্য়ব িাইদ্ট ফলাফল প্রকাে করা হদ্য়দ্ি।  

পাঠ্যসূসৈদ্ত মুসিযুদ্দ্ধর িঠিক ইসতহাি িসন্নদ্বসেত হদ্য়দ্ি। অন্তভূ চি হদ্য়দ্ি জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর 

রহমাদ্নর জীবনী। িরকার প্রােসমক, মােসমক, কাসরর্সর, এবদ্তদায়ী ও দাসখল স্তদ্রর সেক্ষ্ােীদ্দর সবনামূদ্ল্য বই সবতরণ 

কদ্রদ্ি। এবারই প্রেম ওদ্য়ব িাইদ্ট পাঠ্যপুস্তক শদওয়া হদ্য়দ্ি।  

প্রোিদ্নর কাদ্ি জনর্ণদ্ক আিদ্ত হদ্ব না-  াবতীয় শিবাই শপৌৌঁদ্ি  াদ্ব জনিাধারদ্ণর হাদ্তর কাদ্ি¾এটাই আমাদ্দর 

লক্ষ্য।  

িম্মাসনত সুসধবৃন্দ,  

স্বািয শিবা জনর্দ্ণর নার্াদ্লর মদ্ে শপৌৌঁদ্ি সদদ্ত আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবর্ত শজাট িরকাদ্রর আমদ্ল বন্ধ কদ্র শদওয়া 

কমুযসনটি সিসনকগুদ্লা আবার আমরা ৈালুর ব্যবিা সনদ্য়সি। প্রসত ৬ হাজার মানুদ্ষর জন্য একটি কদ্র কমুযসনটি সিসনক িাপন 

করা হদ্চ্ছ। এ িব সিসনদ্ক িািার সনদ্য়ার্ শুরু হদ্য়দ্ি। উপদ্জলা স্বািয শকন্দ্র প চাদ্য় কসিউটার ও ইন্টারদ্নট িংদ্ ার্ শদওয়া 

হদ্য়দ্ি এবং হািপাতাল প চন্ত ওদ্য়ব কযাদ্মরা িাপন করা হদ্য়দ্ি। উপদ্জলা প চাদ্য় ‘‘শমাবাইল শফান স্বািয শিবা'' প্রদান করা 

হদ্চ্ছ।  

শ ার্াদ্ ার্ ব্যবিার উন্নয়দ্ন পদ্মা শিতু সনম চাদ্ণর কা চক্রম হাদ্ত শনওয়া হদ্য়দ্ি। ২০১৩ িাদ্লর মদ্ে পদ্মা শিতুর কাজ 

শেষ হদ্ব।  

 ানজট সনরিদ্ন সবমান বন্দর হদ্ত  াত্রাবােী প চন্ত ৩২ সকদ্লাসমটার Elevated Expressway সনম চাদ্ণর 

পদদ্ক্ষ্প শনওয়া হদ্য়দ্ি। িাটুসরয়া-শর্ায়ালন্দ অবিাদ্ন সবতীয় পদ্মা বহুমুখী শিতু সনম চাদ্ণ প্রােসমক পদদ্ক্ষ্প শনওয়া হদ্য়দ্ি। ঢাকা-

ৈট্টগ্রাম মহািেকদ্ক ৈার শলন-এ উন্নীত করা হদ্চ্ছ। ঢাকা শেদ্ক কক্সবাজার শরললাইন সনম চাণ করা হদ্ব।  

ঢাকা েহদ্রর িল পদ্ের উপর ৈাপ কমাদ্নার জন্য ঢাকার ৈারসদদ্ক িাকুচলার ওয়াটার ওদ্য়জ ৈালু করার কাজ ৈলদ্ি। 

নদীর নাব্যতা বৃসদ্ধর জন্য কযাসপটাল শেসজং কম চসূসৈ হাদ্ত শনওয়া হদ্য়দ্ি।  

দসক্ষ্ণাঞ্চদ্লর জসমদ্ত লবণািতা শরাধ ও পসল পো হ্রাি করার জন্য র্োই নদী পুনরুদ্ধার কা চক্রম শুরু হদ্য়দ্ি। জলবায়ূ 

পসরবতচদ্নর ক্ষ্সত শমাকাসবলায় সনজস্ব তহসবল শেদ্ক আমরা ৭০০ শকাটি টাকার জলবায়ু পসরবতচন ফান্ড র্ঠন কদ্রসি। র্ত 



সিদ্িম্বদ্র শকাদ্পনদ্হদ্র্দ্ন অনুসষ্ঠত সবশ্ব জলবায়ু িদ্ম্মলদ্ন আমরা বাংলাদ্দেিহ িবদ্ৈদ্য় ক্ষ্সতগ্রস্ত শদেগুদ্লার জন্য ক্ষ্সতপূরদ্ণর 

শ  দাবী উত্থাপন  কদ্রসি, তা শজারাদ্লাভাদ্ব িমে চন শপদ্য়দ্ি।   

শদদ্ের বন্দরগুদ্লাদ্ক উন্নততর করা হদ্চ্ছ। মংলা বন্দরদ্ক আন্তজচাসতক মাদ্নর িমুদ্র্ বন্দদ্র রূপান্তর করার পসরকল্পনা 

শনওয়া হদ্য়দ্ি এবং কক্সবাজাদ্রর শিানাসদয়ায় র্ভীর িমুদ্র্ বন্দর িাপদ্নর উদ্োর্ শনওয়া হদ্য়দ্ি।  

আপনারা জাদ্নন, সবএনসপ-জামাত শজাট িরকাদ্রর িময় ৫-বিদ্র এবং পরবতী তত্ত্বাবধায়ক িরকাদ্রর িময় ২ বিদ্র 

শদদ্ে এক শমর্াওয়াট সবদুযৎ উৎপাদন হয়সন। ১৯৯৬-২০০১ িাদ্ল আমরা সবদুযৎ উৎপাদদ্নর পসরমাণ ১৬০০ শমর্াওয়াট শেদ্ক 

বাসেদ্য় ৪৩০০ শমর্াওয়াদ্ট উন্নীত কদ্রসিলাম।  

এবার দাসয়ত্ব শনওয়ার পর ইদ্তামদ্েই আমরা প্রায় ১০০০ শমর্াওয়াট সবদুযৎ জাতীয় সগ্রদ্ি শ ার্ কদ্রসি। ৈলসত বিদ্রর 

মদ্ে আরও ১ হাজার শমর্াওয়াট সবদুযৎ শ ার্ হদ্ব।  

এখন শিৈ মওসুম ৈলদ্ি। আসম শদেবািীদ্ক আহবান জানাব, আপনারা সবদুযৎ ব্যবহাদ্র িাশ্রয়ী শহান।  

সুসধমন্ডলী,  

আমাদ্দর মুসিযুদ্ধ জাতীয় ইসতহাদ্ির এক শর্ৌরদ্বাজ্জ্বল অোয়। বীর মুসিদ্ াদ্ধারা জাসতর শশ্রষ্ঠ িন্তান। আমরা 

মুসিযুদ্দ্ধর বীরত্বর্াঁো, শর্ৌরবময় ইসতহাি, ঐসতহয ও স্মৃসত িংরক্ষ্ণ ও বীর মুসিদ্ াদ্ধাদ্দর িাসব চক কল্যাদ্ণর জন্য সবসভন্ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করসি।  

শদদ্ের স্বাধীনতা যুদ্দ্ধ েহীদ পসরবার ও যুদ্ধাহত মুসিদ্ াদ্ধাদ্দর জন্য বরািকৃত পসরতযি বাসে হস্তান্তদ্রর সিদ্ধান্ত শনওয়া 

হদ্য়দ্ি এবং প্রদ্য়াজনীয় সনদ্দ চেনাও জারী করা হদ্য়দ্ি। সবষয়টি ৩৮ বির  াবৎ উদ্পসক্ষ্ত এবং অসনষ্পন্ন সিল। প্রদ্তযক বীরদ্শ্রষ্ঠ 

পসরবার, যুদ্ধাহত মুসিদ্ াদ্ধা, েহীদ পসরবার এবং অিচ্ছল মুসিদ্ াদ্ধাদ্দর িম্মানীভাতা প্রদান করা হদ্চ্ছ।  

ৈলসত অে চ বিদ্র বীরদ্শ্রষ্ঠ পসরবার, যুদ্ধাহত মুসিদ্ াদ্ধা ও েহীদ পসরবাদ্রর শক্ষ্দ্ত্র িম্মানী ভাতা বৃসদ্ধ করা হদ্য়দ্ি। 

িরকাসর ৈাকুসরদ্ত সনদ্য়াসজত কম চকতচা ও কম চৈাসরদ্দর অবির গ্রহদ্ণর বয়িিীমা ৫৭ বির শেদ্ক ৫৯ বিদ্র উন্নীত করা হদ্য়দ্ি ।  

ইতঃপূদ্ব চ প্রকাসেত কসব হািান হাসফজুর রহমান িিাসদত বাংলাদ্দদ্ের স্বাধীনতাযুদ্দ্ধর ১৫ খদ্ন্ডর দসললপত্র 

পুণঃমূদ্র্দ্ণর ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। ২০০৪ িাদ্ল প্রকাসেত সবকৃত ও অিতয তথ্য িম্বসলত ‘‘বাংলাদ্দদ্ের স্বাধীনতাযুদ্ধ 

দসললপত্র'' িারা শদে শেদ্ক প্রতযাহার করা হদ্চ্ছ।  

যুদ্ধাপরাধীদ্দর সবৈাদ্রর লদ্ক্ষ্য ইদ্তামদ্েই The International Crimes Tribunals 

(Amendment) Act, 2009 পাে করা হদ্য়দ্ি। খুব সের্সর্রই যুদ্ধাপরাধীদ্দর সবৈার প্রসক্রয়া শুরু হদ্ব।  

বঙ্গবন্ধুদ্ক িপসরবাদ্র হতযাকারীদ্দর সবৈার শেদ্ষ খুনীদ্দর সবরুদ্দ্ধ প্রদে রায় কা চকর করার মােদ্ম জাসত আজ সকছুটা 

হদ্লও কলঙ্কমুি হদ্য়দ্ি। এ মামলার িাজাপ্রাপ্ত অন্যান্য আিাসমদ্দর সবদ্শ্বর শ  প্রাদ্ন্তই লুসকদ্য় োকুক না শকন, তাদ্দরদ্ক খু ৌঁদ্জ 

শবর কদ্র ফাঁসির রায় কা চকর করা হদ্ব ইনোআল্লাহ।  

পদকপ্রাপ্ত সুসধবৃন্দ,  

শদে ও জাসতর কল্যাদ্ণ অিাধারণ অবদান রাখার জন্য শ  ১১ জন র্সব চত িন্তান/প্রসতষ্ঠান ‘‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১০'' এ 

ভূসষত হদ্য়দ্িন তাঁদ্দর জন্য রইল আমার আন্তসরক অসভনন্দন।  

আসম মদ্ন কসর এই িম্মান পাওয়ার মে সদদ্য় আপনাদ্দর দাসয়ত্ব আরও শবদ্ে শর্ল। শদে ও জাসতর কল্যাদ্ণ আপনারা 

সনদ্জদ্দর আরও র্ভীরভাদ্ব সনদ্য়াসজত করদ্বন এবং অন্যদ্দর উৎিাসহত করদ্বন।  

আমরা িকদ্ল সমদ্ল কাজ করদ্ল অবশ্যই বাংলাদ্দেদ্ক একটি ক্ষুধা, দাসরদ্র্যমুি উন্নত শদে সহদ্িদ্ব প্রসতসষ্ঠত করদ্ত 

পারব - এ সবশ্বাি আমার আদ্ি।  

সুসধবৃন্দ,  

বাঙাসল জাসত বীদ্রর জাসত। আমরা পসরশ্রমী জাসত। সবদ্শ্ব আমরা মাো উঁচু কদ্র বাঁৈদ্ত ৈাই। জাসতিংদ্ র ৬৪তম 

িাধারণ পসরষদ্দ বাংলায় ভাষণ সদদ্য় আসম বাংলাদ্ক জাসতিংদ্ র দাপ্তসরক ভাষা সহদ্িদ্ব অন্তভূ চসির দাসব জাসনদ্য়সি।  



সবশ্বমন্দা িদ্ত্ত্বও র্ত বির আমাদ্দর অে চনীসত ভাল সিল। আমাদ্দর সরজাদ্ভ চর পসরমাণ শরকি চ ১০ সবসলয়ন িলার িাসেদ্য় 

শর্দ্ি। মুদ্র্াস্ফীসতর হার ১১ েতাংে শেদ্ক কদ্ম ৫-৬ - এ শনদ্ম এদ্িদ্ি। প্রবািীদ্দর পাঠাদ্না শরসমদ্টন্স তার আদ্র্র বিদ্রর শৈদ্য় 

েতকরা ২২ ভার্ শবদ্েদ্ি। মেপ্রাদ্ৈয জনেসি রপ্তাসন ও প্রবািীদ্দর িমো িমাধনকদ্ল্প বাস্তবমুখী  পদদ্ক্ষ্প শনওয়া হদ্য়দ্ি।  

আমরা এদ্দেদ্ক এমনভাদ্ব র্দ্ে তুলদ্ত ৈাই শ খাদ্ন োকদ্ব না দুঃোিন, দুনীসত এবং অসেক্ষ্া। শ খাদ্ন োকদ্ব না 

দাসরদ্র্য। মানুষ তার িম্মান এবং ম চাদা সনদ্য় র্দ্ে তুলদ্ব িমৃদ্ধ জীবন। আমরা ২০২১ িাদ্লর মদ্ে শিই বাংলাদ্দে র্োর স্বপ্ন 

শদসখ শ  শদে হদ্ব সেক্ষ্া-িংস্কৃসত, জ্ঞান-সবজ্ঞান ও প্রযুসিদ্ত অগ্রির-সিসজটাল বাংলাদ্দে।  

এজন্য শদদ্ের িকল শশ্রণীর মানুদ্ষর উদ্োর্ ও িহদ্ াসর্তা প্রদ্য়াজন। আসুন মহান স্বাধীনতা যুদ্দ্ধ েহীদদ্দর লাসলত স্বপ্ন 

বাস্তবায়দ্ন িকদ্ল একদ্ াদ্র্ কাজ কসর। এদ্দদ্ের দঃখী মানুদ্ষর মুদ্খ হাসি শফাটাই।  

শখাদা হাদ্ফজ  

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে সৈরজীবী শহাক। 


