
ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেমেে পুণজে িলনী-২০০৯  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

বেখ হাজিনা  

ইজেআেজি, বৃহস্পজিোে,২৮ কাজিিক ১৪১৬, ১২ নমভম্বে ২০০৯  

 

জেিজেল্লাজহে োহোজনে োজহে  

বিনাোজহনী প্রধান,  

এজেয়া কোন্ডাে,  

উপজিি েন্ত্রী পজেষমেে িেস্যগণ ও িংিে িেস্যবৃন্দ,  

আেজন্ত্রি অজিজিবৃন্দ,  

উপজিি িকল কে িেি ও অেিেপ্রাপ্ত অজিিাে,  

বিজিও, সিজনকবৃন্দ,  

েহীে পজেোমেে িেস্যবৃন্দ,  

এেং  

উপজিি সুজধেন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

আিমক এই সুন্দে িকামল আপনামেে োমে উপজিি হমি বপমে আজে অিযন্ত আনজন্দি। আি এই প্যামেড 

বকায়ামে োঁজিময় আজে স্মেণ কেজি বিইিে েীে বিনানীমেে যাঁো িে িকামলে িে িমেষ্ঠ োঙাজল িাজিে িনক েঙ্গেন্ধু বেখ 

মুজিবুে েহোমনে ডামক িািা জেময় ২৫ োমচ িে কালোমি এই প্যামেড বকায়াে এলাকায় বেমেে স্বাধীনিাে িন্য অস্ত্র হামি 

জনময়জিমলন এেং িেস্ত্র মুজিযুমে েহীে হময়মিন।  

আজে োগমিোি কােনা কেজি ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেমেে িকল েীে েহীেমেে প্রজি যাঁো বেেোতৃকাে 

স্বাধীনিাে িন্য অকািমে প্রাণ জেিিিন জেময়মিন। স্বাধীনিা যুমেে েীে বেষ্ঠ জিপাহী বোস্তিা কাোল, েীেমেষ্ঠ জিপাহী 

হাজেদুে েহোনিহ এই বেজিমেমেে ৩৭ িন েীে উত্তে, ৯১ িন েীে জেক্রে এেং ১৫৯ িন েীে প্রিীক বিনানী ইস্ট 

বেঙ্গল বেজিমেমেে ঐজিহযমক েজহোজিি কমেমিন, োংলামেেমক বগৌেোজিি কমেমিন।  

            আজে পেে েোভমে স্মেণ কেজি বেিে এে এ গজণমক, যাঁে িযাগ ও অক্লান্ত প্রমচষ্টাে িমল ১৯৪৮ িামল সৃজষ্ট 

হময়জিল আিমকে ঐজিহযোহী ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেে।  

সুজধবৃন্দ,  

            স্বাধীনিা পেেিী যুে জেধ্বস্ত বেমে আজি িক িীোেন্ধিা িমেও েঙ্গেন্ধু একটি িাে িমভৌে ও েজিোলী িােজেক 

োজহনী গমি বিালাে িন্য ব্যাপক পেমেপ জনময়জিমলন। ১০ িানুয়াজে ১৯৭২ িামল স্বমেমেে োটিমি পা জেময়ই জিজন 

ভােমিে জেত্রোজহনীমক জনি বেমে জিমে যাওয়াে অনুমোধ িানান। পৃজিেীে ইজিহামি আে একটি উোহেণও খ ুঁমি পাওয়া 

যামে না, বযখামন যুে িময়ে পে জেমেেী োজহনীমক এি অল্পিেময় জিজেময় বনওয়া হময়মি। জকন্তু েঙ্গেন্ধুে বযৌজিক োেী 

বেমন জনময় দুই োমিে েমে ১৯৭২ িামলে োচ ি োমিই ভােিীয় জেত্র োজহনী স্বমেমে জিমে যায়।  

            এেপে েঙ্গেন্ধু িােজেক োজহনীে প্রজেেমণে িন্য প্রিমেই প্রজিষ্ঠা কমেন জেজলটাজে একামডজে, কম্বাইন্ড আে িি 

স্কুল, প্রমিযক আে িি িাজভ িমিে িন্য জনিস্ব বিোে ও স্কুলিহ বেে জকছু প্রজিষ্ঠান। জেমেে হমি িংগ্রহ কমেজিমলন আধুজনক 



অস্ত্রেস্ত্র, যুেজেোন, ট্যাঙ্ক, কাোন ইিযাজে। এেই ধাোোজহকিায় আি একটি বচৌকি, েে ও বপোোে িােজেক োজহনী 

োংলামেমেে স্বাধীনিা েোয় অিন্দ্র প্রহেীে েি কাি কমে চমলমি।  

            আিমক আোে িােমন উপজিি নতুন প্রিমেে বিনানীমেে উমেমে েলজি: বয িযাগ ও জিজিোে জেজনেময় 

আোমেে জপ্রয় োতৃভূজে োংলামেমেে অভ্যযেয় হময়মি, িা আপনামেে িঠিকভামে িানমি হমে। এই িানা ও িানমি 

চাওয়াটাও একিন বেেমপ্রজেক নাগজেমকে িািীয় োজয়ত্ব। কােণ অিীমি বেমেে মুজিযুে জনময় অমনক জেকৃজি হময়মি। 

পাঠ্যপুস্তমক অিিয ি্য  বেওয়া হময়মি যা আোমেে বেমেে জেু-জকমোে ও আপনামেে েি িরুণ প্রিেমক জেভ্রান্ত 

কমেমি। অমনক িিয বগাপন         কো হময়মি, আোে অমনক অিিযমক িিয জহমিমে প্রজিজষ্ঠি কোে অপমচষ্টা কো 

হময়মি।  জকন্তু আজে জেশ্বাি কজে, িঠিক ইজিহাি একজেন প্রজিজষ্ঠি হমেই। আপনাো জনি উমযামগ িঠিক ইজিহাি িানাে 

বচষ্টা করুন। িঠিক ইজিহাি িানমলই বকেল বেমেে িন্য িজিযকামেে ভালোিা সৃজষ্ট হমে, বেমেে উন্নয়মন িযাগ কোে 

োনজিকিা সিজে হমে। আিমক উপজিি প্রেীণমেে প্রজিও িাকল আোে আহোন, নতুন প্রিমেে কামি িযাগ ও সুেীর্ ি 

িংগ্রামেে িঠিক ইজিহাি তুমল ধরুন।  

জপ্রয় সিজনকবৃন্দ,  

            বয বেমেে সৃজষ্টে িংগ্রামে ওিমপ্রািভামে িজিময় আমি ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেমেে নাে, বিই বেমেে িািীয় 

পিাকা েহন কোে বযাগ্যিা অিিন কো বয বকান ইউজনমটে িন্য একটি জেেল িম্মান ও বগৌেমেে জেষয়। এই জেেল িম্মান 

ও বগৌেে অিিন কোয় আজে ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩২িে ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেেমক িানাই আোে আন্তজেক অজভনন্দন।  

আো কজে আপনামেে প্রজি িাজিে এই আিা অটুট োখাে িন্য আপনাো িেিেয় িমচষ্ট িাকমেন এেং িাজিে 

ডামক বয বকান িযাগ স্বীকামে প্রস্ত্তুি িাকমেন।  

            বিনাোজহনী োংলামেমেে িেমচময় েি সুিংগঠিি োজহনী। এখামন োংলামেমেে িকল অঞ্চল, বেণী এেং 

িাোজিক স্তমেে প্রজিজনজধত্ব আমি। ধে ি, েণ ি ভ্যমল জগময় ুধুোত্র সিজনক পজেচময় আপনাো এখামন একিােে হময়মিন। এই 

সুন্দে িহােিান অেেই প্রেংিনীয়। জনয়ে ও শৃঙ্খলাে প্রজি আপনামেে বয েো িা বেমখ িকমলই উদ্বুে বহাক, এটা 

আোে কােনা।  

সুজধবৃন্দ,  

            ১৯৯৬ িামল িেকাে গঠন কমে আেো বিনাোজহনীে ব্যাপক উন্নয়ন কমেজিলাে। উন্নি প্রজেেণ, অস্ত্র-েমস্ত্রে 

আধুজনকায়ন, বিনাোজহনীে বলাকেল বৃজে, িকল স্তমেে সিজনকমেে আোিমনে িংখ্যা বৃজে, িােজেক হািপািালিমূমহ 

জনকট আত্মীময়ে জচজকৎিা সুজেধা চালু, বিনাজনোি িমূমহে অভযন্তমে োস্তা-র্ামটে উন্নয়নিহ অেকাঠামো উন্নয়ন, আপােে 

িনগমণে খাযাভামিে িমঙ্গ িঙ্গজি বেমখ দুপুমে রুটিে পজেেমিি ভাি চালু কো, জচত্তজেমনােন ভািা ও টিজিন ভািা চালু 

কো ইিযাজে জেজভন্ন ধেমনে উন্নয়নমূলক কাি কমেজিলাে।  

িমে পেেিীমি বিই ধাো অব্যাহি িামকজন। জকন্তু েিিোন িেকাে আধুজনক বিনাোজহনী গমি তুলমি 

প্রজিশ্রুজিেে। ইমিােমেই কল্যাণমূলক উন্নয়মনে জনেে িন আপনাো বেমখমিন। আপনামেে বেেন বৃজে কমে জিন োজহনীে 

েমে ভােিাম্য আনা হময়মি। িাজিিংর্ জেেনিমূমহ আপনামেে অংেগ্রহণ আেও োিামনাে িন্য কূটননজিক প্রমচষ্টা 

চলমি। এ োমিে ০১ িাজেখ হমি অল্প টাকায় এেং জকছুমেমত্র জেনামুমল্য জেমেে হমি সিজনকমেে পজেোে পজেিমনে 

িমঙ্গ কিা েলাে ব্যেিা কো হময়মি। িকল পয িাময়ে িেস্যমেে বপোোজেত্ব বৃজেমি েহুমুখী উন্নয়মন আোমেে প্রমচষ্টা 

আগােীমিও অব্যাহি িাকমে ইনোআল্লাহ।  

এটা আোমেে িন্য অিযন্ত আনমন্দে বয, আোমেে বিনাোজহনী ুধুোত্র বেে েোয় নয়, বেে গঠমনও গুরুত্বপূণ ি 

ভূজেকা োখমি। প্রলয়ঙ্কেী েন্যা, িমলাচ্ছ্বাি, ঘূজণ িেমিে েি িািীয় দুময িামগ জনেীহ িনগমণে পামে আপনামেেমক িে 



িেয়ই আেো বপময় এমিজি। পাে িিয চট্টগ্রামে োজন্ত প্রজিষ্ঠায় এেং িাজিিংর্ োজন্তেো জেেমন আপনামেে কৃজিত্বপূণ ি 

ভূজেকা বেে ও জেমেমে োংলামেমেে সুনাে িজিময়মি।  

িািীয় পজেচয়পত্র প্রোন ও বভাটাে িাজলকা সিেীে েি িািীয় গুরুত্বপূণ ি োজয়ত্ব সুষ্ঠুভামে পালন কমে আপনাো 

এই বেমে সুষ্ঠু গণিমন্ত্রে পি সুগে কমেমিন। এই জেেল িম্মামনে িন্য আোে অজভনন্দন গ্রহণ করুন।  

            আিমকে এই পুণজে িলনী উৎিমেে মূল উেীপনাই হমে অজভজ্ঞিাে আে নতুনমত্বে িংজেেন। আোমেে আিমকে 

সুন্দে েিিোন এমিমি আোমেেই েমে উপজিি অেিেপ্রাপ্ত িেস্যমেে জনেলি আে আন্তজেক প্রমচষ্টা বিমক। আিমকে এই 

অনুষ্ঠামন িোগি িকল অেিেপ্রাপ্ত কিেকিিাবৃন্দ - আপনাো কষ্ট কমে এই অনুষ্ঠামন বযাগোন কমেমিন, এ িন্য আজে 

আপনামেেমক আন্তজেক ধন্যোে িানাজে। আজে আন্তজেকভামে আো কেে, প্রেীণো আিও এই বেজিমেমেে সুনাে বৃজেমি 

আমগে েিই আন্তজেকিা জেময় যাঁে যাঁে বেত্র বিমক অেোন বেমখ যামেন।  

            পজেমেমষ, আি একটি সুশৃঙ্খল ও েমনাজ্ঞ কুচকাওয়াি উপহাে বেওয়াে িন্য আজে আপনামেেমক অজভনন্দন 

িানাজে। এেং একই িমঙ্গ আজে আন্তজেকভামে ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেমেে উত্তমোত্তে উন্নজি ও েঙ্গল কােনা কেজি। েহান 

আল্লাহ আোমেে িহায় হউন।         

বখাো হামিি।  

িয় োংলা, িয় েঙ্গেন্ধু।  

োংলামেে জচেিীেী বহাক।  

--- 

 


