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ফবসফিল্লাফহর  রাহিাফির রাফহি 

সহকিীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

িব-ফিব সাফৈত ফিব সাহী কফিটির সদস্যগণ,  

কি সকতসাবৃন্দ,  

উপফিত সুফধিন্ডলী  

আসসালামু আলাইকুি।  

ঐফতহযবাহী অফিসাস স ক্লাব ঢাকার ২০১২-২০১৩ শিয়াষদর ফিব সাহী কফিটির এ অফিষেক অনুষ্ঠাষি উপফিত সবাইষক আফি 

শুষিচ্ছা জািাফচ্ছ। শদষের কল্যাষণ সরকাফর কি সসূফৈ বাস্তবায়ষি সরকাফর কি সকতসাগণ ফিব সাহী দাফয়ত্ব পালি কষর থাষকি। 

পুষি সাদ্যষি কাজ করার জন্য ফবশ্রাি ও ফবষিাদষির ফবকল্প শিই। শখলাধুলা এবং ফবষিাদষির শেষত্র অফিসাস স ক্লাব গুরুত্বপূণ স ভূফিকা 

পালি কষর আসষে।  

সম্মাফিত সুফধবৃন্দ,  

জাফতর ফপতা সরকাফর কি সকতসাষদর জীবিিাি ও শপোগত উন্নয়িষক সব সদাই অগ্রাফধকার ফদষয়ষেি। অফিসাস স ক্লাষবর 

প্রফত সব সিয়ই তাঁর সুদৃফি ফেল। যুদ্ধ-ফবধস্ত সদ্য স্বাধীি  শদষের  হাজারও সিস্যার িষেও এ প্রফতষ্ঠািষক ফতফি িািািাষব 

পৃষ্ঠষপােকতা কষরষেি। এ ক্লাষব আিাষদর পাফরবাফরক স্মৃফত জফিষয় আষে।  তখি এ ক্লাষবর এ রকি সুরম্যিবি ফেল িা।  

১৯৭৫ সাষল এ ক্লাষবরই উন্মুক্ত প্রাঙ্গষণ সাফিয়ািা টাফঙ্গষয়, প্যাষন্ডল কষর বঙ্গবন্ধু তাঁর ফপ্রয় পুত্রষদর শবৌিাত অনুষ্ঠাষির 

আষয়াজি কষরফেষলি। শদষের রাষ্ট্রিায়ক ফহষসষব ফতফি রাষ্ট্রীয় অফতফথ িবি ফকংবা ফবলাসবহুল িাষি এ অনুষ্ঠাষির আষয়াজি 

করষত পারষতি। ফকন্তু হৃদষয়র টাষি এখাষিই অনুষ্ঠাষির আষয়াজি কষরফেষলি। এটি ফেল স্বাধীি শদষের সরকাফর কি সকতসাষদর 

প্রফত জাফতর ফপতার সন্তািবৎ িাষলাবাসার বফহিঃপ্রকাে। ফবষয়-শবৌিাত অনুষ্ঠাষির ধারা আজও এখাষি অব্যাহত আষে। এখাষি এষল 

িাইষদর শবৌিাষতর শসই সুখিয় স্মৃফত আিার িষি পষি। তার ফকছুফদি পর ঘষট ’৭৫ এর ১৫ আগষের ফিি সি ঘটিা। িববধূষদর 

হাষতর শিষহদীর রঙ তখিও ফববণ স হয়ফি। আিার বাবা, িা, িাই-িাবীসহ পফরবাষরর সদস্যষদর ঘাতকরা হতযা কষর।  

সম্মাফিত সুফধবৃন্দ,  

িাৈ স িাস স্বাধীিতার িাস। ১৯৭১ সাষলর উত্তাল িাষৈ সর ৭ তাফরখ শরসষকাস স িয়দাষির এক িহাজিসমুষে সব সকাষলর 

সব সষশ্রষ্ঠ বাঙাফল, জাফতর ফপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুফজবুর রহিাি স্বাধীিতার ডাক ফদষয়ফেষলি। পষর ২৬ িাৈ স প্রথি প্রহষর 

আনুষ্ঠাফিকিাষব স্বাধীিতার শঘােণা শদি। তাঁর শিতৃষত্ব আিরা ১৯৭১  সাষলর ১৬ ফডষসম্বর চূিান্ত ফবজয় অজসি কফর। িহাি 

স্বাধীিতার এ িাষস আফি গিীর শ্রদ্ধা জািাফচ্ছ জাফতর ফপতার স্মৃফতর প্রফত ।   

শ্রদ্ধা জািাই ফত্রে লাখ েহীদ দু’ লাখ ফির্ সাফতত িা-শবাষির প্রফত। মুফক্তযুষদ্ধ  রাজাকার ও দালাল োিা শদষের প্রায় সকল 

িানুে িািািাষব ফিগৃহীত ও ফিপীফিত হষয়ফেল। বহু কি সকতসা এবং তাঁষদর পফরবার ফির্ সাতষির স্বীকার হষয়ষেি। অষিষক েহীদ 

হষয়ষেি। আফি তাঁষদর সবার প্রফত গিীর শ্রদ্ধা ফিষবদি করফে।  



জিগণ ফবপুল আিা ফিষয় শিাট ফদষয় আিাষদরষক ফিব সাফৈত কষরষেি। জিগষণর স্বপ্নপূরষণর দাফয়ত্ব আিাষদর কাঁষধ। গত 

ফতি বের আিরা অতযন্ত সািষল্যর সাষথ এ গুরুদাফয়ত্ব পালি কষর ৈলফে। চবফিক িন্দা শিাকাষবলা কষর অথ সনিফতক ফিফতেীলতা 

ফিফিত করা, দুিীফতর দিি, ফবদুযৎ ও জ্বালাফির উৎপাদি বৃফদ্ধ, দাফরেয ফবষিাৈি ও সুোসি প্রফতষ্ঠায় ইষতািষে আিরা সািল্য 

অজসি কষরফে। এোিা কৃফে, শর্াগাষর্াগ, তথ্য-প্রযুফক্ত, ফেো, স্বািযসহ সকল খাষত আিরা উন্নয়িষক অগ্রাফধকার ফদষয়ফে।  

এ সািল্য ধষর রাখষত আপিাষদর আরও িষিাষর্াগী ও দাফয়ত্বেীল হষত হষব। জিগণ আিাষদর উপর শর্ আিা শরষখষে 

শর্ শকাি মূষল্যই তা সমুন্নত রাখষত হষব। িষি রাখষবি শদে অথ সনিফতকিাষব উন্নত হষল তার সুিল আিরা সকষলই শিাগ করষবা। 

শদষের উন্নয়ষি সব সেফক্ত ফিষয়াফজত করষত হষব। আপিাষদর ঐকাফন্তক সহষর্াফগতা ও কি সতৎপরতায়  জিগণ  ইষতািষেই 

সরকাষরর উন্নয়ি কি সকাষন্ডর  সুিল শপষত শুরু কষরষে। এ জন্য আপিাষদর ধন্যবাদ জািাই।  

ফপ্রয় সরকাফর কি সকতসাবৃন্দ,       

আিরা এবার দাফয়ত্ব গ্রহষণর পর আপিাষদর শবতি িাতা বাফিষয়ফে। ৈাকুরীর বয়সসীিা বাফিষয়ফে। আধুফিক তথ্য-

প্রযুফক্ত ব্যবহাষরর িষল অফিষসর কাষজ িতুি গফত এষসষে। কি সকতসাষদর দেতা বািাষিার জন্য শদষে-ফবষদষে প্রফেেণ শদওয়া 

হষচ্ছ। সফৈব শথষক উপ-সফৈব পর্ সন্ত সকল শেষত্র পষদান্নফত প্রদাি করা হষয়ষে। পষদান্নফত প্রদাষির ব্যবিাষক ফিয়ফিতকরণ করা 

হষয়ষে।  

গত ফতি বেষর রাজস্বখাষত ২ লাষখর উপষর পদ সৃফি কষরফে। ফবফিন্ন সরকারী সংিায় প্রায় সাষি ৈার লে জিবল 

ফিষয়াগ ফদষয়ফে। আিরা ফসফিল সাফি সস আইি প্রণয়ষির জন্য কাজ করফে। আিরা ই-গিষি সন্স ৈালুর উষদ্যাগ ফিষয়ফে। আিার 

প্রতযাো আপিারা শদে ও জাফতর কল্যাষণ অফজসত অফি্ঞততা, দেতা ও শিধার সষব সাচ্চ প্রষয়াগ ঘটাষবি।  

ফপ্রয় কি সকতসাবৃন্দ,  

আপিাষদর শখলাধুলা, েরীরৈৈ সা, ফৈত্তফবষিাদষির শেষত্র এ ক্লাব একটি িান্দফিক পীঠিাি। আফি আো কফর, ফদষির 

কি সব্যস্ততা শেষে এ ক্লাব ফৈত্তফবষিাদষির িােষি পরবতী ফদষির কাষজ িতুি প্রাণেফক্ত সঞ্চষয় অতীষতর ন্যায় িফবষ্যষতও 

গুরুত্বপূণ স ভূফিকা পালি করষব। আফি এই ক্লাষবর ক্রীিা, সংস্কৃফত, সৃজিেীল ও কল্যাণমূলক কার্ সক্রষির িােষি কি সকতসাষদর 

িান্দফিকতা ও িািফবকষবাষধর আরও ফবকাে প্রতযাো কফর।  

সুফিফদ সি কি সপফরকল্পিা ফিষয় অফিসাস স ক্লাষবর উন্নয়ষি র্ফদ শকাি প্রস্তাব আিার কাষে শপ্ররণ করা হয় তাহষল তা আফি 

অবশ্যই ফবষবৈিা করষবা।  

অফিসাস স ক্লাব তার ঐফতহযষক ধারণ কষর িতুি ঐফতহয ফিি সাষণ সািষির ফদষক এফগষয় ৈলুক, িবফিব সাফৈত কার্ সকরী 

কফিটির প্রষতযক সদষস্যর কাষে এ আিার প্রতযাো। আো কফর দাফয়ত্ব পালষি তাঁরা সততা, ফিষ্ঠা ও সািষল্যর িতুি উদাহরণ সৃফি 

করষবি।  

আফি িতুি কফিটির সাফব সক সিলতা কািিা করফে। অফিসাস স ক্লাষবর উত্তষরাত্তর সমৃফদ্ধ কািিা করফে।  

শখাদা হাষিজ ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাষদে ফৈরজীবী শহাক।  

... 


