
প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট, ৩৪তে েসতষ্ঠাবাসষ ডকী - ২০০৯  

ভাষণ  

োননীয় েধানেন্ত্রী  

প্রেখ হাসিনা  

ঢাকা, েসববাে, ২১ আষাঢ় ১৪১৬, ০৫ জুলাই ২০০৯  

 

সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে  

িহকেীবৃন্দ,  

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধানগণ,  

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কোন্ড্যান্ট, অসিিাে ও সিসনকবৃন্দ,  

উপসিত সুসধেন্ড্লী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

ঐসতহযবাহী ‘‘প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট''-এে ৩৪তে েসতষ্ঠাবাসষ ডকীে এ অনুষ্ঠাডন আসে আপনাডেে িবাইডক আন্তসেক 

শুডভচ্ছা িানাসচ্ছ।  

গভীে শ্রদ্ধাে িাডে স্মেণ কেসি গত ২৫ প্রিব্রুয়াসে সবসেআে িেে েিতডে নৃেংি হতযাকাডন্ড্ েহীে প্রিনা কে ডকতডাডেে।  

সবডেষ কডে, স্মেণ কেসি এ সনে ডে ঘটনাে সেকাে কডণ ডল এেোদুল ইিলাে, কডণ ডল নাসিি উসিন আহডেে, প্রেিে 

েকবুল প্রহাডিন ও প্রেিে হুোয়ুন কবীেডক যাঁো একিেডয় েক্ষতা ও প্রযাগ্যতাে িাডে প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্ট কাি কডেডিন।  

১৯৭৫ িাডলে ৫ জুলাই িাসতে িনক বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন তাে সনিস্ব উডযাডগ প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট 

েসতষ্ঠা কডেন। অতযন্ত দুুঃডখে সবষয়, বঙ্গবন্ধু িীসবত োকডত সপসিআডেে আনুষ্ঠাসনক কায ডক্রে প্রেডখ প্রযডত পাডেনসন।  

আিডকে এই শুভসেডন আসে শ্রদ্ধাভডে স্মেণ কেসি আোডেে িাসতে সপতা, িব ডকাডলে িব ডডশ্রষ্ঠ বাঙাসল বঙ্গবন্ধু প্রেখ 

মুসিবুে েহোনডক।  

েীঘ ড পেপসেক্রোয় প্রি সেডনে প্রিই প্রিাট্ট প্রেসিডেন্টটি আি অডনক বড় হডয়ডি, সবকসেত হডয়ডি, হডয়ডি স্বয়ংিম্পূণ ড।  

আপনাডেে েডন োখডত হডব, প্রেডেে োষ্ট্রপসত বা েধানেন্ত্রী শুধুোত্র একিন ্যকসতি  নন, একটি েসতষ্ঠান। আপনাো এই 

েসতষ্ঠাডনে সনোপত্তায় সনডয়াসিত েডয়ডিন। শুধুোত্র উঁচুোডনে েডনাবল, কড াে েসেক্ষণ ও োসয়ত্বডবাধ এই গুরুোসয়ত্ব পালডন 

আপনাডেে সুনাে ও িিলতা আডো বৃসদ্ধ কেডব।  

প্রপোগত োসয়ত্ব পালডনে অংে সহডিডব আপনাডেে িডঙ্গ আোে েসতসেনই প্রেখা হয়। আপনাডেে িডততনতা, েক্ষতা, 

কতড্যকপোয়ণতা ও একাগ্রতা েোণ কডে, আপনাো সবডেষভাডব সনব ডাসতত ও আিাভািন সিসনক, যাঁো সুশৃঙ্খলতাে িাডে গাে ডি-

এে োসয়ত্ব পালন কেডিন।  

িেকাে েধান সহডিডব এ প্রেসিডেডন্টে িডঙ্গ আোে একটি সনসবড় িম্পকড েডয়ডি। আপনাডেে সনশ্চয়ই েডন আডি, গত 

প্রেয়াডে িেকাে পসেতালনাে িেয় ১৯৯৮ িাডল আসে আপনাডেে িন্য গাে ডভাতা তালু কসে। সপসিআডেে েসতি  বাড়াডনাে িন্য 

১৯৯৭ িাডল এই প্রেসিডেডন্টে িনবল আডো দুই প্রকাম্পাসন বৃসদ্ধ কো হয়। প্রিইিাডে বাড়াডনা হয় আধুসনক অস্ত্র ও আনুষসঙ্গক 

িেঞ্জাোসে।  

আপনাডেে সনেলি পসেশ্রে ও তযাডগে সবসনেডয় ‘‘গাে ড প্রেসিডেন্ট'' আি সুেসতসষ্ঠত ও িব ডিন েেংসিত। প্রযডকান 

েসতকূল পসেসিসত প্রোকাডবলা কডে আপনাো একসনষ্ঠভাডব কতড্যক পালন কডে যাডচ্ছন। আসে আো কসে, প্রযডকান অবিায় সনভীক 

সিসনক সহিাডব োসয়ত্ব পালন কডে  আপনাো সপসিআডেে প্রগৌেডবে পতাকাডক িবিেয় িমুন্নত োখডবন।  

সেয় গাে ডি,  

িেস্ত্র বাসহনীে েসত আোে দুব ডলতা ও ভাডলাবািা অডনক। কােণ, আোে আেডেে দুই প্রিাট ভাই প্রেখ কাোল ও প্রেখ 

িাোল সিডলা এই প্রিনাবাসহনীেই কে ডকতডা। ঘাতকডেে সনে ডে বুডলডট ৭৫ এে ১৫ আগষ্ট তাো োহাোতবেণ কডে।  



আওয়ােী লীগ যখনই ক্ষেতায় আডি তখনই িেস্ত্রবাসহনীে উন্নয়ডন কাি কডে। ১৯৯৬ িাডল ক্ষেতায় আিাে পে যখন 

িানডত পাসে প্রয, আোে সিসনকো দুপুডে ভাত প্রখডত পাডেনা তখন আসে ভীষণ কষ্ট প্রপডয়সি। িাডে িাডেই আসে তাডেেডক দুপুডে 

রুটিে পসেবডতড ভাত প্রেয়াে সনডে ডে সেডয়সিলাে। সিএেএইতএ িকল পেবীে সিসনকডেে সপতা-োতা ও শ্বশুে-শ্বাশুড়ীে সতসকৎিা 

সুসবধা তালু কসে। আে ডে প্রিাডি ডি প্রেসেডকল কডলি-এে িাডে আেো একটি ৫০০ েয্যাে হািপাতাল সতসেে কাি হাডত 

সনডয়সিলাে যাডত প্রিনািেস্যডেে পসেবাডেে সতসকৎিাডিবা সনসশ্চত হয়। দুুঃখিনক হডচ্ছ প্রয , গত িাত বিডেে এই হািপাতাল 

সনে ডাডণ উডল্লখডযাগ্য প্রকান অগ্রগসত হয়সন। ইনোল্লাহ্ বতডোন িেকাডেে প্রেয়াোকাডলই আেো এই হািপাতাডলে সনে ডাণকাি 

িোপ্ত কেডবা।  

সিসনকো যাডত দুই োডিে ছুটিে িেডয় তাডেে বাড়ী-ঘডড়ে প্রেোেত কাি কেডত পাডে প্রিিন্য আোডেে িেডয় 

তালুকৃত ট্রাষ্ট ্যকাংক প্রেডক িাোনতসবহীন ঋণ সুসবধা প্রেয়াে ্যকবিা প্রনই। এই ঋণ কায ডক্রেডক আডো বাড়াডনাে পসেকল্পনা 

আোডেে েডয়ডি।  

এইবাে িেকাে গ ডনে পে আসে সতন বাসহনীে প্রেেন ্যকবিায় িেতা আনাে সনডে ডে সেডয়সি। সেনসন্দন খাবাডেে 

েেলাভাতা যুডগাপডযাগী কো হডচ্ছ। এিাড়াও সিসনকডেে প্রেইসল এলাউন্স বৃসদ্ধ কোে িন্য আসে সনডে ডে সেডয়সি।  

আসে িাসন, সিসনকডেে পাসেবাসেক বািিান যডেষ্ট োনিম্মত নয়। তাই, প্রিনাসনবাডিে সভতডে আপনাডেে আবািন 

সুসবধা আডো বাড়াডনাে সবষয়টি আোডেে সবডবতনায় আডি। পাোপাসে, সিসনকডেে পুেডনা বািিানিমূডহে োডনান্নয়ন কো হডব।  

আপনাো িম্পূণ ডভাডব অবিডে যাওয়াে পূডব ড প্রযন যোযে েস্ত্তত্তসত সনডত পাডেন, প্রি িন্য আসে এল.সপ.আে বা অবিডেে 

পূডব ডে ছুটি ৪ োি হডত বাসড়ডয় ৬ োি কোে সনডে ডে সেডয়সি।  

আোডেে প্রিনাবাসহনী িাসতিংঘ োসন্ত সেেডনে অংে সহিাডব োসন্ত েক্ষায় সবসভন্ন প্রেডে সনডয়াসিত আডি। আন্তিডাসতক 

অঙ্গডন োসন্ত েসতষ্ঠায় তাঁো তাঁডেে েক্ষতা ও প্রশ্রষ্ঠত্ব েোণ কডেডিন।  

আন্তিডাসতক অঙ্গডন আোডেে সিসনকডেে ঔপসনডবসেক পেবী সনডয় সবডেেী সিসনকডেে িাডে কাি কেডত অসুসবধা 

হসচ্ছল। আোডেে নাডয়ক, হাসবলোে পেগুডলা আন্তিডাসতকভাডব পসেসতত নয়। এটা আোে িেকাডেে দৃসষ্টডগাতে হওয়াে িাডে 

িাডে পেবীগুডলাে আধুসনকায়ন কো হয়, কডপ ডাোল, িাডিডন্ট, ওয়াডেন্ট অসিিাে ইতযাসে পেবী তালু কো হয়।  

এবাে িেকাে গ ন কোে পে-পেই আোে নিডে আনা হয় প্রয, সবডেে হডত সিসনকো প্রেডে পসেবাে-পসেিডনে িাডে 

কো বলডত অডনক অে ড খেত কডে। এই অে ড তাডেে কষ্টাসিডত। অসতসেতি  অে ড ্যকডয়ে কােডণ অডনক িেয় কো বলাই িম্ভব হয় 

না। এডত কডে সিসনক ও তাে পসেবাে উভডয়ই বসিত হডচ্ছ। আসে সবটিআেসি প্রতয়ােম্যানডক সনডে ডে সেডয়সি প্রযন, সিসনকো 

নূন্যতে অে ড খেত কডে পসেবাডেে িাডে কো বলডত পাডে। আপনাো প্রিডন আনসন্দত হডবন প্রয, এই সবষয়টিে অডনকদূে অগ্রগসত 

হডয়ডি।  

আপনাো িকডলই প্রিই গসব ডত ও েক্ষ প্রিনাবাসহনী হডত সবডেষভাডব সনব ডাসতত। আপনাডেে েীপ্ত ও িাহিী পেতােণায় 

এবং কতড্যক পালডন একসনষ্ঠতায় আসে একটি অতযন্ত সুশৃঙ্খল ও েক্ষ বাসহনীে েসতচ্ছসব প্রেখডত পাই। আল্লাহ্ োববুল আল আেীন 

প্রযন আোডেে এ িম্মান সতে অক্ষুণ্ণ োডখন।  

কায ডকেী কোন্ড্ তযাডনলই প্রিনাবাসহনীডত প্রযডকান কাি িোধাডন িসক্রয় ভূসেকা োডখ। আসে সবশ্বাি কসে, িকল স্তডেে 

কোন্ড্ােডেে েসত শ্রদ্ধাডবাধ ও তাঁডেে েসত অনুগত োকডল প্রযডকান কাি েক্ষতা, শৃঙ্খলা ও আনুগডতযে িডঙ্গ িম্পন্ন কো িম্ভব। 

প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূণ ড আিা প্রেডখ িকল কাডি আপনাো এসগডয় যাডবন বডল আসে েতযাো কসে।  

সেয় গাে ডি,  

িােসেক িীবডন েসেক্ষডণে প্রকান সবকল্প প্রনই। িঠিক েসেক্ষণ িকলডক শৃঙ্খলাবদ্ধ োডখ, প্রপোগত জ্ঞান বৃসদ্ধ কেডত 

িহায্য কডে, েক্ষতা বাড়ায় এবং িডব ডাপসে অনুগত োকডত প্রেখায়। কতডড্যকে পাোপাসে তাই আপনাো েসেক্ষণও তাসলডয় যাডবন 

বডল আসে আোবােী।  

আি আসে স্মেণ কেসি আপনাডেে পূব ডসুেীডেে, যাঁো কতড্যক পালনকাডল িডব ডাচ্চ আত্মসবিিডডনে োধ্যডে এ প্রেসিডেডন্টে 

ইসতহািডক কডেডিন প্রগৌেডবাজ্জ্বল এবং অনুকেণীয়। প্রেডেে োষ্ট্রেধান ও িেকাে েধাডনে ্যকসতি গত সনোপত্তা সনসশ্চত কেডত 



আপনাডেে এই ভূসেকা প্রযডনা িবিেয় বিায় োডক। আসে িেগ্র িাসতে পক্ষ প্রেডক প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল েহীেডেে 

আত্মাে োগডিোত কােনা কেসি। েহান আল্লাহতাআলা প্রযন তাঁডেে প্রবডহেত নিীব কডেন।  

আসে আপনাডেে িকডলে সুস্বািয, েঙ্গল ও উত্তডোত্তে িমৃসদ্ধ কােনা কেসি। প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট তাে সুনাে 

অক্ষুণ্ণ প্রেডখ আেও িিলতা অিডডন িক্ষে প্রহাক, েতি  পাডয় তাো আেও িােডন এসগডয় যাক¾এ কােনা কডে আসে আোে বতি ্যক 

প্রেষ কেসি।  

       েহান আল্লাহতাআলা আোডেে িকডলে িহায় প্রহান।  

প্রখাো হাডিি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাডেে সতেিীবী প্রহাক।  

 


