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অনুষ্ঠাননর িম্মাসনত িভাপসত, 

িহকমীবৃন্দ,  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বনরণ্য ব্যসিবর্ চ, 

এবং উপসিত সুসধমন্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৬ সবতরণ অনুষ্ঠানন উপসিত িবাইনক আন্তসরক শুনভচ্ছা জানাসচ্ছ। 

মাৈ চ আমানের স্বাধীনতার মাি। মহান স্বাধীনতা সেবনির প্রাক্কানল আসম র্ভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার িনে স্মরণ করসি 

িব চকানলর িব চনশ্রষ্ঠ বাাাসল, জাসতর সপতা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাননক। স্মরণ করসি জাতীয় ৈার শনতানক। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ 

মুসিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েহীে এবং ২-লাখ সনর্ চাসতত মানবাননক। যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধা এবং েহীে পসরবানরর িেস্যনের প্রসত 

িমনবেনা জানাসচ্ছ। আসম কৃতজ্ঞতার িনে স্মরণ করসি সবনের সবসভন্ন সমত্রনেনের িরকার ও জনর্ণনক, র্াঁরা আমানের 

মুসিযুনদ্ধ িহনর্াসর্তার হাত বাসিনয় সেনয়সিনলন। 

‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ শেনের িনব চাচ্চ জাতীয় পুরস্কার। এ বির ১৫ জন সবসেষ্ট ব্যসি এবং একটি প্রসতষ্ঠাননক মুসিযুদ্ধ, 

িাসহতয, িংস্কৃসত এবং উন্নয়নিহ জাতীয় জীবননর সবসভন্ন শেনত্র অিামান্য অবোননর জন্য স্বাধীনতা পুরস্কানর ভূসিত করা 

হনয়নি। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যসি ও প্রসতষ্ঠাননক আসম অসভনন্দন জানাই। র্াঁরা মরনণাত্তর পুরস্কার শপনয়নিন, তাঁনের স্মৃসতর প্রসত 

জানাই র্ভীর শ্রদ্ধা। 

পঁৈাত্তনরর ১৫ আর্স্ট িংঘটিত বব চর হতযার্জ্ঞ সিল বাাাসল জাসতর ইসতহানি িবনৈনয় কল্কজজনক অ্ায়। জাসতর 

সপতা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাননর িনে শিসেন োহােতবরণ কনরসিনলন আমার মা বেমাতা শেখ ফসজলাতুন শনিা 

মুসজব, আমার সতন ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রানিল। আমানের পসরবানরর শমাট ১৮জন িেস্যনক হতযা করা 

হয়। আসম র্ভীর শবেনা ও পরম শ্রদ্ধার িনে তাঁনেরনক স্মরণ করসি। পরম করুণাময় আল্লাহর কানি তাঁনের আত্মার 

মার্সফরাত কামনা করসি। 

সুসধমন্ডলী, 

জাসতর সপতার শনতৃনে েীঘ চ ২৩ বিনরর িংগ্রাম এবং অপসরিীম আত্মতযানর্র পর ১৯৭০-এর সনব চাৈনন আওয়ামী 

লীর্ িংখ্যার্সরষ্ঠতা অজচন কনর। সকন্তু পাসকস্তানী োিকনর্াসষ্ঠ েমতা হস্তান্তর না কনর টালবাহনা শুরু কনর। বেবন্ধু অিহনর্ার্ 

আনন্দালননর ডাক শেন। এর ধারাবাসহকতায় জাসতর সপতা ৭ই মাৈ চ তৎকালীন শরিনকাি চ ময়োনন স্বাধীনতার ডাক শেন। সতসন 

বনলন, ‘‘এবানরর িংগ্রাম আমানের মুসির িংগ্রাম। এবানরর িংগ্রাম স্বাধীনতার িংগ্রাম’’। 

পাসকস্তানী হানাোররা ২৫শে মানৈ চর কালরানত সনরস্ত্র বাাাসলর উপর র্ণহতযা শুরু কনর। বেবন্ধু শগ্রফতানরর পূব চ 

মূহুনতচ ২৬শে মানৈ চর প্রথম প্রহনর স্বাধীনতার শঘািণা শেন। তাঁর ডানক িািা সেনয় বাাাসল জাসত ৯ মানির রিেয়ী মুসিযুনদ্ধর 

মা্নম ১৯৭১ িানলর ১৬ সডনিম্বর চূিান্ত সবজয় অজচন কনর। 

স্বাধীনতার পর বেবন্ধু একাত্তনরর যুদ্ধাপরাধীনের সবৈানরর উনযার্ সননয়সিনলন। সকন্তু তাঁর োহােতবরনণর পর শি 

উনযার্ বানৈাল করা হয়। চস্বরোিক সজয়া অববধভানব রাষ্ট্র েমতা েখল কনরই িানি ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীনক মুসি শেয় 

তানেরনক রাজনীসতনত পুনব চািন কনর। োহ আসজজ, আব্দুল আলীমনের মত সৈসিত যুদ্ধাপরাধীনের রাষ্ট্রীয় েমতার অংেীোর 

কনর। বেবন্ধু শর্ালাম আর্নমর নার্সরকে বাসতল কনরসিনলন। সজয়া তানক শেনে সননয় আনি। সজয়ার পথ অনুিরণ কনর 

সবএনসপ শনত্রী খানলো সজয়াও মসতউর রহমান সনজামী, মুজাসহে, িাকা শৈৌধুরীনের মন্ত্রী বানান। 



 

সজয়া হাজার হাজার মুসিনর্াদ্ধা চিসনকনের হতযা কনর। রাজনীসত ও অথ চনীসতনত ঘটায় দুবৃ চত্তায়ন। পসবত্র 

িংসবধাননক র্নথচ্ছা পসরবতচন কনর স্বাধীনতার মূল শৈতনানক করা হয় ভূলুসিত। রাষ্ট্রীয় পর্ চানয় মুসিযুনদ্ধর ইসতহািনক সবকৃত 

করা হয়। বেবন্ধুর অনন্য অবোননক ইসতহাি শথনক মুনি শফলার অপনৈষ্টা করা হয়।  

এ িব ঘৃণ্য অপনৈষ্টার পরও বেবন্ধু আনিন বাাাসল জাসতর হৃেনয়র র্ভীনর, আর শোসিত ও বসিত মানুনির 

অসবিংবাসেত শনতা সহিানব তাঁর ভূসমকা আজও সবেব্যাপী স্বীকৃত ও প্রেংসিত। 

িংসবধাননর ধারাবাসহকতা রো, র্ণতন্ত্রনক সুিংহত করা, িন্ত্রাি-জসেবাে-শমৌলবাে সনমূ চল করা এবং যুদ্ধাপরাধী ও 

মানবতাসবনরাধী অপেসির হাত শথনক শেেনক রো করার েপথ সননয় পুনরায় জনর্নণর ম্যানন্ডট গ্রহণ কনর আমরা িরকার 

র্ঠন কনরসি।  

একটি র্ণতাসন্ত্রক, অিাম্প্রোসয়ক, সুখী-িমৃদ্ধ বাংলানেে র্নি শতালার অেীকার সননয় আমরা শর্ র্াত্রা শুরু 

কনরসিলাম, শেেবািীর অকুি িমথ চন ও িহনর্াসর্তায় তা আরও এসর্নয় সননত আমরা দৃঢ়প্রসতজ্ঞ। 

মুসিযুনদ্ধর শৈতনার সভসত্তনত আইননর োিন ও ন্যায়সবৈার সনসিত করনত ১৯৭১ িানল িংঘটিত র্ণহতযা, 

যুদ্ধাপরানধর সবৈার সিল ২০০৯ িানল র্ঠিত মহানজাট িরকানরর অন্যতম সনব চাৈনী অেীকার।  

এ লেয The International Crimes (Tribunals) Act, 1973’র আওতায় দু’টি আন্তজচাসতক অপরাধ 

ট্রাইবুযনাল র্ঠন করা হয়। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাসবনরাধী অপরানধ অসভযুিনের সবৈানরর শেনত্র আন্তজচাসতক আইন ও 

রীসতনীসতর প্রসত ি্পূরণ চ শ্রদ্ধােীল শথনক ট্রাইবুযনাল যুদ্ধাপরানধর সবৈার ি্পনন্ন করনি। ইনতামন্ শবে কনয়কটি সবৈানরর রায় 

কার্ চকর করা হনয়নি। 

সুসধমন্ডলী, 

সবেব্যাপী মন্দা িনেও আমানের িমনয়াসৈত পেনেনপর ফনল শেনের িামসষ্টক অথ চবনসতক সিসতেীলতা ও ভারিাম্য 

বজায় রনয়নি। র্ত পাঁৈ বিনর র্নি ৬ েেসমক সতন েতাংে হানর প্রবৃসদ্ধ অসজচত হনয়নি। ২০১৪-১৫ অথ চবিনর সজসডসপ প্রবৃসদ্ধ 

োঁসিনয়নি ৬ েেসমক পাঁৈ-এক েতাংনে। মাথাসপছু জাতীয় আয় ২০০৫-০৬ িানলর ৫৪৩ মাসকচন ডলার শথনক বৃসদ্ধ শপনয় 

বতচমানন ১ হাজার ৩১৬ ডলার হনয়নি। বাংলানেে সনম্নম্ম-আনয়র শেনে উন্নীত হনয়নি।  

২০২১ িানলর মন্ একটি সুখী-িমৃদ্ধ ‘সডসজটাল বাংলানেে’ সনম চানণর লনেয িরকার ২০১০-২১ শময়ােী শপ্রসেত 

পসরকল্পনার মা্নম ব্যাপক কম চসূসৈ বাস্তবায়ন কনর র্ানচ্ছ।  

ইনতামন্ ২০১১-১৫ শময়ােী িষ্ঠ পিবাসি চক পসরকল্পনার অিমাপ্ত কাজ এবং SDG-শত অন্তর্ভ চি নতুন 

সবিয়িমূনহর িনে িামঞ্জস্য শরনখ ২০১৬-২০ শময়ােী িপ্তম পিবাসি চক পসরকল্পনা প্রণয়ন করা হনয়নি।  

িহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রার অসধকাংেই আমরা অজচন কনরসি। ২০২১ িানলর মন্ বাংলানেে একটি ম্ম-আনয়র 

শেনে পসরণত হনব, এটাই আমানের প্রতযাো।  

২০১৫-১৬ অথ চবিনর বানজনটর আকার ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ শকাটি টাকায় উন্নীত করা হনয়নি। ২০১৫-১৬ 

অথ চবিনরর বাসি চক উন্নয়ন কম চসূসৈর আকার ১ লাখ ৯৯৬ শকাটি ৯২ লাখ টাকায় সনধ চারণ করা হনয়নি।  

সুসধমন্ডলী, 

িরকানরর োসরদ্র্যবান্ধব কম চসূসৈ এবং পসরকল্পনা বাস্তবায়ননর ফনল োসরনদ্র্যর হার কমার পাোপাসে অথ চবনসতক 

চবিম্য হ্রাি শপনয়নি। োসরনদ্র্যর হার ১৯৯১ িানল সিল ৫৬.৭%। ২০১৫ িানল ২২.৪ েতাংনে হ্রাি শপনয়নি।   

২০১৪-১৫ অথ চবিনর ৩ শকাটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার শমসট্রক টন খায-েস্য উৎপােন হনয়নি। আমরা ৈাল রপ্তাসন শুরু 

কনরসি। 

িামাসজক সনরাপত্তা শবষ্টনী িারানেনে ব্যাপকভানব িম্প্রিাসরত কনর খায সনরাপত্তা সনসিত করা হনয়নি। গ্রামীণ 

েসরদ্র্ জননর্াষ্ঠীর মন্ শটস্ট সরসলফ, সভসজএফ, সভসজসড ও কাসবখা কম চসূসৈর মা্নম স্বল্পমূনে সকংবা সবনামূনে সনয়সমত 

খায সবতরণ করা হনচ্ছ।  

ৈলসত সেোবিনর প্রাক-প্রাথসমক শথনক মা্সমক পর্ চানয়র সেোথীনের মন্ শমাট ৩৩ শকাটি ৪৫ লাখ ১৮ হাজার     

৬৩৫ কসপ পাঠ্যপুস্তক সবতরণ করা হনয়নি। 

সবদুযৎ উৎপােননর িেমতা কযাপটিভিহ বতচমানন ১৪ হাজার ৬১২ শমর্াওয়াট। সবদুযনতর সুসবধানভার্ী জনর্নণর 

িংখ্যা েতকরা ৭৫ ভানর্ উন্নীত হনয়নি। ২০২১ িাল নার্াে ঘনর ঘনর সবদুযৎ শপৌৌঁনি শেওয়া হনব।  



 

ঢাকা মহানর্রীর র্ানজট সনরিন এবং র্াত্রী পসরবহন িহজ করার লনেয উত্তরা শথনক বাংলানেে ব্যাংক পর্ চন্ত         

২০ েেসমক এক শূন্য সকনলাসমটার েীঘ চ শমনট্রানরল-এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু হনয়নি। ২০১৯ িানল শমনট্রানরনল ঢাকাবািী 

র্াতায়াত করনত পারনবন।  

পাোপাসে এয়ারনপাট চ শথনক র্াজীপুর পর্ চন্ত ২০ সকনলাসমটার েীঘ চ Bus Rapid Transit-এর বাস্তবায়ন কার্ চক্রমও 

শুরু হনয়নি। শেনে প্রথমবানরর মত underground metro Rail সনম চানণরও পসরকল্পনা গ্রহণ করা হনয়নি। সবমানবন্দর 

হনত ঢাকা-ৈট্টগ্রাম মহািিনকর কুতুবখালী পর্ চন্ত সপসপসপ’র সভসত্তনত ‘ঢাকা এসলনভনটড এক্সনপ্রিওনয়’ এর সনম চাণ কাজ শুরু 

হনয়নি। ২০১৮ িাল নার্াে এ কাজ শেি হনব।  

িরকার ৈট্টগ্রাম েহনরর দুই অংনের মন্ িংনর্ার্ িাপননর লনেয ৮ হাজার ৪৪৬ শকাটি ৬৪ লাখ টাকা প্রাক্কসলত 

ব্যনয় কণ চফুলী নেীর তলনেনে টাননল সনম চানণর উনযার্ গ্রহণ কনরনি। 

আমরা সনজস্ব অথ চায়নন শেনের িব চবৃহৎ িিক অবকাঠানমা ৬ েেসমক এক-পাঁৈ সকনলাসমটার েীঘ চ পদ্মা শিতুর 

সনম চাণকাজ শুরু কনরসি। ২০১৮ িানলর মন্ পদ্মা শিতু র্ানবাহন ৈলাৈনলর জন্য খুনল শেওয়া িম্ভব হনব ।  

জাসতর সপতা ১৯৭৪ িানলর ১৬ শম ঐসতহাসিক ভারনতর িনে ‘িল িীমানা চুসি’ স্বাের কনরন। ১৯৭৫ িানল 

বেবন্ধুর োহােতবরনণর পর চুসি বাস্তবায়ননর পুনরা সবিয়টি থমনক র্ায়। র্ত বিনরর ৬-৭ জুন ভারনতর প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র 

শমােীর বাংলানেে িফরকানল Instrument of Ratification সবসনমনয়র মা্নম ‘িল িীমানা চুসি ১৯৭৪’ ও ২০১১ এর 

প্রনটাকলটি কার্ চকর করা হয়। এ িীমান্ত চুসি বাস্তবায়ননর ফনল প্রসতনবেী শেনের িনে োসন্তপূণ চভানব িীমান্ত িমস্যা িমাধান 

হনয়নি। 

বাাাসল জাসতর ইসতহানি িবনৈনয় শর্ৌরনবা ল অ্ায় ১৯৭১-এর মহান মুসিযুদ্ধ। িরকার মুসিনর্াদ্ধা, েহীে 

মুসিনর্াদ্ধা, শখতাবপ্রাপ্ত মুসিনর্াদ্ধা এবং যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধানের কোনণ বহুমুখী পেনেপ গ্রহণ কনরনি।  

িাধারণ মুসিনর্াদ্ধানের মাসিক িম্মানী ভাতার পসরমাণ ৯০০ টাকা শথনক পর্ চায়ক্রনম ৮ হাজার টাকায় এবং 

ভাতানভার্ীর িংখ্যা ১ লাখ শথনক বৃসদ্ধ কনর ২ লানখ উন্নীত করা হনয়নি।  

৬৭৬ জন শখতাবপ্রাপ্ত বীর মুসিনর্াদ্ধার মন্ বীরনশ্রষ্ঠ শখতাবপ্রাপ্ত মুসিনর্াদ্ধানের জন্য মাসিক ৩০ হাজার টাকা, 

বীনরাত্তম শখতাবপ্রাপ্ত মুসিনর্াদ্ধানের জন্য মাসিক ২৫ হাজার টাকা, বীর-সবক্রম শখতাবপ্রাপ্ত মুসিনর্াদ্ধানের জন্য মাসিক          

২০ হাজার টাকা এবং বীর-প্রতীক শখতাবপ্রাপ্ত মুসিনর্াদ্ধানের জন্য মাসিক ১৫ হাজার টাকা হানর িম্মানী ভাতা সনধ চারণ করা 

হনয়নি।  

যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধা ও েহীে পসরবারবনর্ চর মাসিক রাষ্ট্রীয় ভাতার পসরমাণ বৃসদ্ধ করা 

হনয়নি। পঙ্গুনের ধরণ অনুর্ায়ী মাসিক িনব চাচ্চ ৪৮ হাজার টাকা এবং িব চসনমণ ১৮ হাজার টাকা হানর ভাতা প্রোননর ব্যবিা 

শনওয়া হনচ্ছ।  

েহীে এবং যুদ্ধাহত মুসিনর্াদ্ধানের জন্য ঢাকার শমাহাম্মেপুনরর র্জনবী িিনক ১৫তলা সবসেষ্ট আবাসিক-কাম-

বাসণসজযক ভবন সনম চাণকাজ ইনতামন্ ি্পনন্ন হনয়নি।  

মুসিযুনদ্ধর শর্ৌরবময় ইসতহািনক িংরেনণর জন্য আর্ারর্াঁওনয় মুসিযুদ্ধ জাদুঘনরর নতুন ভবননর সনম চাণকাজ শেি 

হনয়নি। বীর মুসিনর্াদ্ধানের িমাসধিল, মুসিযুনদ্ধর ঐসতহাসিক িান এবং িম্মুখ িমনরর িানিমূহ িংরেনণর জন্য গৃহীত 

প্রকল্পিমূনহর বাস্তবায়ন কার্ চক্রম ৈলমান রনয়নি।  শজলা ও উপনজলা পর্ চানয় মুসিনর্াদ্ধা কমনেক্স ভবন সনম চাণ করা হনচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী, 

স্বাধীনতা ও মুসিযুদ্ধ এবং জাতীয় জীবননর সবসভন্ন শেনত্র অনন্য িাধারণ অবোননর স্বীকৃসতস্বরূপ ২০০৯ শথনক 

২০১৫ িাল পর্ চন্ত ৫৫ জন সবসেষ্ট ব্যসি ও ৈারটি খ্যাতনামা প্রসতষ্ঠাননক স্বাধীনতা পুরস্কানর ভূসিত করা হনয়নি। মুসিযুনদ্ধ 

অবোননর জন্য সবর্ত বিরগুনলানত আমরা ৩২৭ জন সবনেসে বন্ধু ও ১১টি প্রসতষ্ঠাননক িম্মাননা প্রোন কনরসি। 

লে প্রানণর সবসনমনয় আমরা একটি স্বাধীন ও িাব চনভৌম রাষ্ট্র শপনয়সি। স্বাধীনতার মূল লেয সিল একটি োসরদ্র্যমুি, 

চবিম্যমুি এবং অিাম্প্রোসয়ক বাংলানেে প্রসতষ্ঠার। আসুন ধম চ, বণ চ-শর্াত্র সনসব চনেনি আমরা বাংলানেনের আথ চ-িামাসজক 

উন্নয়ন েরাসিত করার মা্নম লানখা েহীনের রনির ঋণ পসরনোধ কসর।  

শর্ জাসত ভািার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, র্ণতন্ত্র প্রসতষ্ঠার জন্য জীবন সেনত পানর, শিই জাসত অবশ্যই পারনব 

উন্নয়ননর পথ শথনক িকল প্রসতবন্ধকতা দূর কনর সবে েরবানর মাথা উঁচু কনর োঁিানত। 



 

স্বাধীনতার শৈতনায় উদ্বুদ্ধ হনয় জাতীয় জীবননর সবসভন্ন শেনত্র শর্ৌরনবা ল ও কৃসতেপূণ চ অবোননর স্বীকৃসতস্বরূপ 

আপনারা আজ িনব চাচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কানর ভূসিত হনলন। আপনানের িবাইনক আবারও জানাই আন্তসরক অসভনন্দন। র্াঁরা 

মারনণাত্তর পুরস্কার লাভ কনরনিন, তাঁনের স্মৃসতর প্রসত জানাই আন্তসরক শ্রদ্ধা। 

িবাইনক আবারও আন্তসরক ধন্যবাে। 

শখাো হানফজ। 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলানেে সৈরজীবী শহাক। 

... 


