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সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে 

 

িম্মাসনত সনোিত্তা উিডদষ্টা, 

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধান, 

ঊর্ধ্ডতন িােসেক-প্রবিােসেক কে ডকতডাবৃন্দ, 

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কোন্ডাে ও অন্যান্য িদস্যবৃন্দ, 

উিসিত সুসধেন্ডলী,  

 

 আিিালামু আলাইকুে। 

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে ৪১তে েসতষ্ঠা বাসষ ডকী উিলডে গাে ডি িসেবাডেে িকল িদস্যডক িানাই আোে 

আন্তসেক শুডেচ্ছা ও অসেনন্দন। বাাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে অতযন্ত ঐসতহযবাহী ও স্বনােধন্য একটি সবোগ ‘‘প্রেসিডেন্ট গাে ড 

প্রেসিডেন্ট’’ এে েসতষ্ঠা বাসষ ডকীে এই আনন্দঘন িসেডবডে আিনাডদে িকডলে িাডে উিসিত হডত প্রিডে আসে অতযন্ত 

আনসন্দত। 

সেয় গাে ডি ও উিসিত সুধী,  

েসতষ্ঠা বাসষ ডকীে এই অনুষ্ঠাডন আসে শ্রদ্ধাে িডে স্মেণ কেসি হািাে বিডেে প্রশ্রষ্ঠ বাঙাসল, িাসতে সিতা বেবন্ধু 

প্রেখ মুসিবুে েহোনডক। যাঁে েজ্ঞা, সবচেণতা ও অিীে দুেদসে ডতাে কােডণ ১৯৭৫ িাডলে ০৫ জুলাই েসতসষ্ঠত হয় আিডকে 

এই প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট।   

আধুসনক ও িেিােসয়ক েডন কডে োষ্ট্রীয় নীসত-িসেকল্পনায় আেো প্রযিব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেডত যাই, প্রদসখ িাসতে 

সিতা স্বাধীনতাে িেই প্রিই িব কায ডক্রে শুরু কডে প্রগডিন।  

িীবনেে িাংগ্রাে কডে িাসতে সিতা আোডদে প্রকবল স্বাধীনতা সদডয় যানসন। একই িডে স্বাধীন বাাংলাডদে 

সকোডব আত্মেয ডাদােীল হডয় সব্ব  দেবাডে োো ুলডল দাঁাাডব তাে িব িসেকল্পনা হাডত সনডয়সিডলন। শুরু কডেসিডলন সবোল 

কে ডযজ্ঞ। সকন্তু ঘাতডকে দল স্বাধীনতাে মূল লেয অিডডন আঘাত হাডন িাসতে সিতাডক স্বিসেবাডে হতযাে ো্যমডে। 

ইসতহাডিে প্রিিব কাডলা অ্যমায় আিনাো িাডনন।  

বেবন্ধুে েসতসষ্ঠত প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট িেডয়ে ব্যবধাডন আি স্বেসহোয় উজ্জ্বল। সেআইসি সনোিত্তা দাসয়ত্ব 

ও োষ্ট্রাচাে অনুষ্ঠাডন আিনাডদে ভূসেকা এখন িব ডিন েোংসিত। িাসতে সিতা প্রয উডেডে আিনাডদে এই েসতষ্ঠান গডা 

প্রতাডলন-তা পূেডণ আিনাো েতোগ িফল।  

সবডেষ কডে আিনাডদে কতডব্যিোয়ণতা, দেতা এবাং সব্ব স্ততাে ো্যমডে িাসতে কাডি অতযন্ত সুশৃঙ্খল একটি 

েসতষ্ঠান সহডিডব স্বীকৃসত প্রিডয়ডিন। িেকােেধান সহডিডব আসে খুব কাডি প্রেডক আিনাডদে েতযে কসে। আিনাডদে 

কে ডতৎিেতা, দাসয়ত্বিোয়ণতা এবাং সনষ্ঠায় আসে মুগ্ধ।  

আসে অবগত েডয়সি -এই প্রেসিডেডন্টে িন্য আিনাো বাাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে সেতে প্রেডক সবডেষোডব সনব ডাসচত 

ও েসেসেত। প্রিোদাসেত্ব, আনুগতয এবাং শৃঙ্খলাে িেন্বডয় আিনাো িব িেয়ই সনি দাসয়ত্ব েতোগ িালন কেডবন -এই 

আিা ও দৃঢ়সব্ব াি আোে েডয়ডি। কষ্টাসিডত এই সুনাে অক্ষুন্ন োখডত আিনাো একসনষ্ঠোডব কাি কডে যাডবন -এটাই আোে 

েতযাো। 

সেয় গাে ডি, 

আিনাো িাডনন ১৯৯৬ িাডল িেকাে গঠডনে িে গাে ডি িদস্যডদে ঝুঁসকে সবষয়টি সবডবচনা কডে আেো গাে ডি 

োতা েচলন কসে। আিনাডদে িাাংগঠসনক কাঠাডোডত ব্যািক িসেবতডন অনুডোদন কডেসিলাে। যাে ো্যমডে প্রেসিডেন্ট গাে ড 



 

প্রেসিডেন্ট’প্রক পূডব ডে ুললনায় অডনক প্রবেী কায ডকেী ও েসিোলী রূডি পূনগ ডঠিত কডেসি। বতডোডন প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট 

গুরুত্বপূণ ড ব্যসিবডগ ডে সনোিত্তা সবধাডন অতযন্ত কায ডকেী ও েোংিনীয় ভূসেকা িালন কেডি। 

আিনাো িাডনন ইডতােড্যম গণেবডন আেো একটি আধুসনক সিসনক ব্যাোক সতসে কডেসি এবাং উডবাধনও কো 

হডয়ডি। এডত গণেবডন গাে ড িদস্যডদে দীঘ ডসদডনে বািিান িেস্যা দূে হডয়ডি। প্রিনাসনবাডি গাে ডি িসেবাডেে িন্য আলাদা 

িাসেবাসেক বািিান িসেকল্পনা বাস্তবায়ন কো হডব। আসে িব িেয়ই েডন-োডণ কােনা কসে আিনাো িবাই োডলা োকুন। 

আে এ িন্য এডকে িে এক েডয়ািনীয় িদডেি আসে গ্রহণ কেসি। আোে কাডি আিনাডদে খুব প্রবসে চাইডত হয় না। আসে 

সনডি প্রেডকই িবাে েডয়ািন সবডবচনা কডে কাি কডে যাই। 

সেয় গাে ডি, 

আিনাো িাডনন, আেো নুলন প্রবতন প্রেল বাস্তবায়ন কডেসি। এই নুলন প্রেডল োপ্ত প্রবতন িকডলে িীবন যাত্রাে 

োন বৃসদ্ধডত িহায়ক ভূসেকা িালন কেডব। বতডোডন আোডদে িেকাে অডনকগুডলা চযাডলঞ্জ সনডয় কাি কেডি।   

িাম্প্রসতক িেডয় েহল সবডেডষে েদডদ আকসস্মক োো চাঁাা সদডয় ওঠা িসে দেন আোডদে িােডন বা চযাডলঞ্জ। 

এই চযাডলডঞ্জ সবিডয়ে প্রকান সবকল্প প্রনই। িসেো হাডত প্রগানা গুটি কডয়ক। প্রিই ুললনায় প্রদডেে োনুষ েত-িহস্র গুণ। 

এডদডেে োনুষ ঐকযবদ্ধ হডল িাসতে িােডন প্রকান অিেসি দাঁাাডত িােডব না। তাই িসে সবডোধী আডন্দালডনও িনতাে 

ঐডকযে সবিয় অসনবায ড। িব প্রেডক বা কো হডচ্ছ -বাাংলাডদডেে োটিডত ইিলাে ধে ড অডেে উিে েে কডে আডিসন। এডিডি 

োনবতাে উিে সনে ডে কডে। টিডকও োকডব োনবতাে সবিয় িতাকা ঊডর্ধ্ড ুলডল ধডে। 

সনতয েডয়ািনীয় সিসনডিে বািাডে মূল্য সিসতেীল োখা, দুনীসতে সবরুডদ্ধ কায ডকে ব্যবিাগ্রহণ, সুোিন েসতষ্ঠা, 

সবদুযৎ ও জ্বালানী িাংকট সনেিন, উন্নত প্রযাগাডযাগ ব্যবিা গডা প্রতালা, সেসিটাল বাাংলাডদে েসতষ্ঠািহ অে ডননসতক মুসি 

অিডন আোডদে সনকটতে লেয। এ প্রদডেে িাধােণ োনুডষে ো্য  উন্নয়ডন ও প্রদডেে অগ্রগসতে িন্য েডয়ািনীয় িবসকুইই 

আেো কেডবা। এোডবই অদূে েসবষ্যডত গডা ুললডবা িাসতে সিতাে ‘স্বডেে প্রিানাে বাাংলা’।  

উিসিত সুসধবৃন্দ, 

আেো সিডলডট ১৭ িদাসতক সেসেেন গঠন কডেসি। িদ্মাডিুল েকল্প বাস্তবায়ডনে সনোিত্তা ও তদােসকে িন্য ১টি 

কডপাসিট সিডগে েসতষ্ঠা কো হডয়ডি। কক্সবািাে প্রিলাে োমুডত ১০ িদাসতক সেসেেন কো হডয়ডি। এিাাাও প্রেৌগসলক 

সবডবচনায় দসেণাঞ্চডলে িটুয়াখালী প্রিলাে প্রলবুখালীডত নুলন একটি প্রিনাসনবাি গঠন েসক্রয়াধীন েডয়ডি।  

প্রিনাবাসহনীে অিাডেেনাল িেেতা বৃসদ্ধে লডেয আেো ব্যািক কায ডক্রে বাস্তবায়ন কডেসি। ইডতােড্যম িয ডাপ্ত 

িাংখ্যক আধুসনক িেোে এবাং িেঞ্জাোসদ ক্রয় কো হডয়ডি। সবসেন্ন প্রিনাসনবাডি প্রেসেডকল কডলি, নাসি ডাং কডলি এবাং 

প্রেন্টাল কডলি িািডনে কায ডক্রে এসগডয় চলডি। আিনাডদে সচসকৎিা সুসবধা বৃসদ্ধে িডন্য সবসেন্ন সবষডয় সবডেষজ্ঞ 

সচসকৎিকডদে িোিসে প্রেিে িদবীডত অন্তর্ভ ডি কো হডয়ডি। 

িপডদে িীোবদ্ধতা িডেও আোডদে িেকাে প্রিনাবাসহনীে িদস্যডদে কল্যাণাডে ড সবসেন্ন কাি কডে যাডচ্ছ। 

প্রিনাবাসহনীে অন্যান্য িদবীে িদস্যডদে িন্য সবসেন্ন প্রিলায় প্রিনািল্লী নাডে আবািন েকল্প সতেী কডে স্বল্পমূডল্য বোডেে 

কায ডক্রে চলডি। 

আোডদে িেকাডেে আেডলই ট্রাস্ট ব্যাাংক িাসিত হডয়ডি। যাে ফডল আিনাো স্বল্প সুডদ গৃহসনে ডাণ, আিবাবিত্র ক্রয় 

ও আয়বধ ডনমূলক কাডিে িন্য িহি েডতড ঋণ িাডচ্ছন। আোে দূঢ় সব্ব াি িেকাডেে এিকল উডযাগ আিনাডদেডক যোযে 

দাসয়ত্ব িালডন আেও আত্মসব্ব ািী কডে ুললডব। প্রিনাবাসহনীে উন্নয়ডন আেো েডয়ািনীয় িবসকুইই কেব। 

বাাংলাডদে প্রিনাবাসহনী আন্তিডাসতক অেডন সবডেষ কডে সব্ব োসন্ত েসতষ্ঠায় প্রিোদাসেত্ব ও দেতাে ো্যমডে ভূয়িী 

েোংিা অিডডন িেে ড হডয়ডি। োসন্তেেী বাসহনীডত বাাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে আত্মতযাগ িাসতডক কডেডি প্রগৌেবাসন্বত। 

িাসতিাংঘ সেেন এলাকাে িাডে স্বল্প খেডচ িোিসে প্রটসলডযাগাডযাগ ব্যবিা েবতডন কো হডয়ডি। প্রিনাবাসহনীে িকল সুসবধা-

অসুসবধা আোডদে সবডবচনায় েডয়ডি। 

সেয় গাে ডি, 

আিনাডদে েডতযকডক েডন োখডত হডব, আিনাো িকডল গসব ডত ও দে প্রিনাবাসহনী প্রেডক সবডেষোডব সনব ডাসচত। 

িেকােেধান সহডিডব আসে প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল িদডস্যে শৃঙ্খলাডবাধ ও প্রিোদাসে েডনাোব খুব কাি প্রেডক 

প্রদসখ। আবাে শৃঙ্খলাডবাডধে িডে তাডদে প্রয সবনয় ও িদাচােণ প্রদসখ তাডত আসে গসব ডত এবাং আনসন্দত। েহান আল্লাহে 

কাডি িব িেয় আিনাডদে সুখ-িমৃসদ্ধ ও উত্তডোত্তে উন্নসত কােনা কেসি। 



 

কায ডকেী কোন্ড চযাডনল প্রিনাবাসহনীডত প্রযডকান কাি িোধাডন মুখ্য ভূসেকা োডখ। আসে সব্ব াি কসে, িকল স্তডেে 

কোন্ডােডদে েসত শ্রদ্ধাডবাধ ও তাডদে েসত অনুগত োকডল প্রয প্রকান কাি দেতা, শৃঙ্খলা ও সনপুনতাে িাডে িপন্ন কো 

িম্ভব।  

প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূণ ড আিা প্রেডখ িকল কাডি আিনাো এসগডয় যাডবন বডল আসে েতযাো কসে। েডন োখডবন, 

কোন্ড চযাডনল কায ডকেী প্রেডখ িকল আডদে-সনডষধ োন্য কডে কতডব্য িালন কোই একটি সুশৃঙ্খল বাসহনীে অন্যতে েধান 

সবসেষ্টয। 

আি আসে স্মেণ কেসি আিনাডদে পূব ডসূেীডদে, যাঁো কতডব্য িালনকাডল িডব ডাচ্চ আত্মতযাডগে ো্যমডে এ 

প্রেসিডেডন্টে ইসতহািডক কডেডি প্রগৌেডবাজ্জ্বল এবাং অনুকেণীয়। আিডকে এই সবডেষ মুহূডতড আসে িেগ্র িাসতে িে প্রেডক 

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল েহীদডদে আত্মাে োগডফোত কােনা কেসি। 

িেডয়ে ব্যবধাডন িসেবসতডত িসেসিসতে িাডে তাল সেসলডয় দাসয়ত্ব িালডন আিনাডদেডক দেতা ও কে ডডকৌেল 

সবডবচনায় িেডয়ািডযাগী হডয় উঠডত হডব। আিনাডদে কল্যাডণ আসে িবিেয়ই িাডে সিলাে এবাং োকব। প্রদডেে োষ্ট্রেধান 

ও িেকাে েধাডনে সনোিত্তা সনসিতকডল্প আিনাডদে একাগ্রতা ও আত্মউৎিডগ ডে েডনাোব প্রযন সচেসদন বিায় োডক।  

িসেডেডষ, আসে আিনাডদে িকডলে সুস্বািয, েেল ও উত্তডোত্তে িমৃসদ্ধ কােনা কেসি। প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট 

তাে সচোচসেত সুনাে অক্ষুণ্ণ প্রেডখ েসবষ্যডত অসধক িফলতা অিডডন িেে প্রহাক। আত্মসব্ব ািী িদোডে তাো আেও িােডন 

এসগডয় যাক -এ আো ব্যি কডে আসে আোে বিব্য প্রেষ কেসি। েহান আল্লাহ আোডদে িকডলে িহায় হউন। 

প্রখাদা হাডফি। 

িয় বাাংলা, িয় বেবন্ধু 

বাাংলাডদে দীঘ ডিীবী প্রহাক। 

... 


