
অভিষেক অনুষ্ঠান অভিসাস স ক্লাব ভনব সাহী কভিটি ২০০৯-২০১১  

িােণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শেখ হাভসনা  

অভিসাস স ক্লাব প্রাঙ্গণ, ঢাকা, শুক্রবার, ০১ কাভতসক ১৪১৬, ১৬ অষটাবর ২০০৯  

 

ভবসভিল্লাভহর রাহিাভনর রাভহি 

 

িভন্ত্রসিার সম্মাভনত সদস্যবৃন্দ,  

সম্মাভনত সংসদ সদস্যগণ,  

গণিাধ্যষির প্রভতভনভধবৃন্দ,  

অভিসাস স ক্লাষবর নব-ভনব সাভিত ভনব সাহী কভিটি ও সকল পর্ সাষয়র সদস্যবগ স,  

এবং  

উপভিত সুভধিন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুি।  

অভিসাস স ক্লাষবর নব-ভনব সাভিত ভনব সাহী কভিটির অভিষেক অনুষ্ঠাষন উপভিত সবাইষক জানাভি আিার আন্তভরক শুষিিা।  

অভিসাস স ক্লাষবর সদস্যরা সবাই সরকাষরর গুরুত্বপূণ স দাভয়ষত্ব ভনষয়াভজত। কি সব্যস্ত ভদন শেষে সবাই িায় ভনি সল ভবষনাদন, 

শখলাধুলা ও সংস্কৃভতিি সার সুষর্াগ। এই অবকাে তাষদর নতুন ভদষনর কাষজ িষনাভনষবে করষত েভি শর্াগায়।  অভিসাস স ক্লাব 

আপনাষদর শসই ভবষনাদন ও সািাভজক সভম্মলন এর িাভহদা পূরণ কষর। পাোপাভে, ভবভিন্ন পর্ সাষয়র কি সকতসাষদর িষধ্য আন্তভরক 

পভরষবষে িাব ভবভনিষয়র সুষর্াগ সৃভি হয়। আভি িষন কভর পরস্পষরর িষধ্য এ ধরষনর অনানুষ্ঠাভনক আলাপ-আষলািনা 

কি সষেষেও কাষজ আষস।   

সুভধিন্ডলী,  

সরকাভর কি সকতসাষদর অবসর ভবষনাদষনর শকন্দ্র এই প্রভতষ্ঠানটির প্রভত জাভতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুভজবুর রহিাষনর ভিল 

অতযন্ত সুদৃভি। সদ্য স্বাধীন শদষের হাজারও সিস্যার িষধ্য কি সকতসাষদর ভিত্তভবষনাদষনর এ প্রভতষ্ঠানষক শস সিয়ও ভতভন নানািাষব 

পৃষ্ঠষপােকতা দান কষরষিন। এ ক্লাষবর প্রভত তাঁর আকে সণ শেষকই জাভতর জনক ১৯৭৫ সাষল এ ক্লাষবই আষয়াজন কষরভিষলন তাঁর 

ভপ্রয় পুেষদর শবৌিাত অনুষ্ঠাষনর।  

শদষের প্রধান ভনব সাহী ভহষসষব ইষি করষল ভতভন অষনক ভবলাসবহুল িাষন এ শবৌ-িাত অনুষ্ঠাষনর আষয়াজন করষত 

পারষতন। ভকন্তু এ প্রভতষ্ঠাষনর প্রভত িালবাসা শেষকই ভতভন এখাষন শবৌ-িাত অনুষ্ঠাষনর আষয়াজন কষরভিষলন।  

তাই এখাষন এষল আভি আষবগাপ্লুত হষয় পভি। একভদষক িষন পষি ভপ্রয় িাইষদর শবৌ-িাত অনুষ্ঠাষনর সুখস্মৃভত, আর 

অন্যভদষক তািা কষর ভিষর এর কষয়কভদন পরই ইভতহাষসর িি সাভন্তক ট্রাষজভির িাধ্যষি জাভতর জনষকর সপভরবাষর 

োহাদাতবরষণর শবদনািয় স্মৃভত।  

নববধুষদর হাষতর শিষহদীর রঙ শিািার আষগই ভনষি ভগষয়ভিল তাঁষদর সম্ভাবনািয় জীবন। আজ আভি ক্লাষবর এ প্রাঙ্গণ 

শেষক জাভতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুভজবুর রহিান ও ১৫ আগষির সকল েহীষদর পভবে স্মৃভতর প্রভত গিীর শ্রদ্ধা জানাই।  

সম্মাভনত সুভধিন্ডলী,  

জাভতর জনক এষদষের িানুষের সািভিক মুভির জন্য আজীবন সংিাি কষর শগষিন। শজল-জুলুি, অতযািার, ভনপীিন 

ভকছুই তাঁষক গণিানুষের মুভি ও কল্যাষণর সংিাি শেষক ভনবৃত্ত করষত পাষরভন। তাঁর স্বপ্ন ভিল একটি সমৃদ্ধোলী স্বাধীন কল্যাণ 

রাষ্ট্র প্রভতষ্ঠা করা। তাঁরই শনতৃষত্ব িহান মুভিযুষদ্ধর িাধ্যষি ১৯৭১ সাষলর ১৬ ভিষসম্বর আিরা স্বাধীন বাংলাষদে শপষয়ভি। ভকন্তু 

এজন্য আিাষদর ভতভরে লে িানুেষক জীবন ভদষত হষয়ষি, দু'লে িা-শবানষক ভনর্ সাভতত হষত হষয়ষি।  



স্বল্পসংখ্যক রাজাকার-আলবদর ও দালালরা িািা সারাষদষের প্রায় সকল িানুে নানািাষব ভনগৃহীত ও ভনপীভিত 

হষয়ষিন। এঁষদর িষধ্য ভিষলন বহু কি সকতসা এবং তাঁষদর পভরবাষরর সদস্যরাও। আজ আভি তাঁষদর সবার প্রভত গিীর শ্রদ্ধা ভনষবদন 

করষি।  

শিষব শদখুন, বাংলাষদে স্বাধীন না হষল আিরা শক শকাোয় কীিাষব োকতাি। আপনাষদর শদষখ গষব স আিার বুক িষর 

র্াষি। আজ আিরাই আিাষদর শদে পভরিালনা করভি। সষব সাচ্চ পর্ সায় শেষক সব সে আজ বাঙাভলরা। অেি শদে স্বাধীন না হষল 

আিরা ভিতীয় শশ্রণীর নাগভরক ভহষসষব অভত ভনম্ন পদ শেষক আিাষদর জীবন শেে করষত হত। এ সবই স্বাধীনতার সুিল, বঙ্গবন্ধুর 

অবদান।  

অেি স্বাধীনতার পরাভজত েভি জাভতর জনকষক সপভরবাষর হতযা কষর আিাষদর অিগভতর িাকাষক শপিষন ভিভরষয় 

ভদষত শিষয়ভিল। হতযা, লুণ্ঠন, সািভরক োসন আর প্রাসাদ েির্ষন্ত্রর িাধ্যষি বাংলাষদষের স্বাধীনতার শিতনাষক তারা ধুভলস্যাৎ 

করষত শিষয়ষি বারবার।  

ভকন্তু তাষদর শস েির্ন্ত্র ব্যে স হষয়ষি। স্বাধীনতার শিতনায় উজ্জীভবত বাঙাভল জাভত বারবার বাংলাষদষের আওয়ািী লীষগর 

পাষে দাঁভিষয় স্বাধীনতার শিতনা  বাস্তবায়ষন অঙ্গীকার ভনষয় এভগষয় এষসষি। এবাষরর সুষ্ঠু, স্বাধীন ও ভনরষপে পভরষবষে অনুভষ্ঠত 

জাতীয় সংসদ ভনব সািষন তাই তাঁরা বাংলাষদে আওয়ািী লীগষক ভবপুলিাষব শিাট ভদষয় ভনব সাভিত কষরষি।  

জনগণ শর্ ভবপুল আিা ভনষয় বাংলাষদে আওয়ািী লীষগর এ ভবোল জষয় ভূভিকা শরষখষি শসখাষন আজ আিাষদর কাঁষধ 

বষতসষি জনগষণর স্বপ্ন পূরষণর এবং স্বাধীনতার শিতনা বাস্তবায়ষনর সুভবোল গুরুদাভয়ত্ব।  

এ গুরুদাভয়ত্ব পালষন আিরা গত ৯ িাস ধষর সুভনভদ সি কি সসূভি ভনষয় এভগষয় িষলভি। জনগষণর এই ভবপুল আিাষক 

শকানিাষবই ব্যাহত হষত শদওয়া র্াষব না। আপনারা জাষনন, আজও েির্ন্ত্র শেষি শনই, তষব জনগষণর ভবপুল েভির কাষি 

েির্ন্ত্রকারীষদর শর্ষকান অপষিিা পরাভজত হষত বাধ্য।   

আপনারা জাষনন, বঙ্গবন্ধুর স্বষপ্নর শসানার বাংলা গষি শতালার লষেয ভদন বদষলর অঙ্গীকার ভনষয় আিরা ভিেন-২০২১ 

শ ােণা কষরভি। ভিভজটাল বাংলাষদে গষি তুলষত এবং ভিেন ২০২১-এর সকল লেয অজসষন আিাষদর সবাইষক অঙ্গীকার ভনষয় 

একষর্াষগ কাজ করষত হষব।  

ভপ্রয় সরকাভর কি সকতসাবৃন্দ,  

আপনারা সরকাষরর শিভেনারী। ভকন্তু আভি িষন কভর, আপনারা শিভেন বা র্ন্ত্র নন, আপনারা িানুে এবং আপনাষদর 

রষয়ষি িানভবক শবাধ ও িানভবক দাভয়ত্ব। কাষজই শর্ শকান কাজ করার সিয় আপনাষদরষক িানভবক মূল্যষবাষধর ভবেয়টি িাোয় 

রাখষত হষব। পাোপাভে জনকল্যাষণ আপনাষদর ওপর অভপ সত দাভয়ত্ব সততা, ভনষ্ঠা ও ভনরষপেতার সষঙ্গ সুষ্ঠুিাষব ও র্োসিষয় 

সম্পাদন করষত হষব।  

আিলাতষন্ত্রর প্রািীন ধ্যান-ধারণাষক পভরতযাগ কষর িানুষের কল্যাণ কাজ করষত হষব। আপনাষদর িষন রাখষত হষব, 

আপনারা জনগষণর শসবক, োসক নন। আপনারা ভনি সষয়, সততার সষঙ্গ কাজ করুন, আপনাষদর সব ধরষনর সুষর্াগ-সুভবধা সরকার 

শদখষব। তষব, একটা কো আপনাষদর স্মরণ কষর ভদষত িাই, আিরা জনগষণর সরকার। জনগষণর িাষযান্নয়ষনর সষঙ্গ আিরা 

শকানিাষবই আষপাে করব না। আপনাষদর শস ভবেয়টি িাোয় শরষখ কাজ করষত হষব।  

বাংলাষদে আওয়ািী লীগ র্খনই সরকাষরর দাভয়ত্ব িহণ কষর তখনই সরকাভর কি সকতসা-কি সিাভরষদর িাষযান্নয়ষনর 

শিিা কষরষি। ১৯৯৬-২০০১ সিষয়ও আিরা প্রোসনসহ সব সস্তষর ব্যাপক পষদান্নভত ভদষয়ভিলাি, এবারও শস ধারাবাভহকতা অব্যাহত 

আষি। ইষতািষধ্যই আিরা সভিব শেষক শুরু কষর উপসভিব পর্ সায় পর্ সন্ত ৬৯২ জন কি সকতসার পষদান্নভত ভদষয়ভি। এ ধারা অব্যাহত 

োকষব। ভবগত শিয়াষদর িত এবারও আিরা জাতীয় শবতন শেল শ ােণা করষত র্াভি। এিাষসই তা শ ােণা করা হষব 

ইনোআল্লাহ এবং জুলাই শেষক তা কার্ সকর হষব।  

         , 

ক্লাষবর নব-ভনব সাভিত সাধারণ সম্পাদক উষল্লখ করষলন শর্, ভবষয় অনুষ্ঠাষনর জন্য হলরুি বা শস্পস িািা ভদষয়ই এ ক্লাব 

সবষিষয় শবভে আয় কষর োষক। আিার িাবষত িাল লাগষি, জাভতর জনক তাঁর ভপ্রয় পুেষদর শবৌ-িাত অনুষ্ঠাষনর আষয়াজন 

এখাষন কষর শর্ িািার সূিনা কষরভিষলন, শসই ধারাটিই আজ এ ক্লাষবর আষয়র প্রধান উৎস হষয় উষেষি।  



আিাষদর ভবগত শিয়াষদ এ অভিসাস স ক্লাষবর উন্নয়ষনর জন্য অষনক পদষেপ ভনষয়ভিষলি। সুভনভদ সি কি সপভরকল্পনা ভনষয় 

ক্লাষবর উন্নয়ষন প্রস্তাব ভনষয় আসষল আভি অবশ্যই তা ভবষবিনা করব।  

ভনষজষদর ভবষনাদষনর পাোপাভে আপনারা সািাভজক কল্যাণমূলক কাষজ অংেিহণ করষত পাষরন ভক না শসটা শিষব 

শদখার জন্য আভি আপনাষদর আহবান জানাব। অসুি বা দুি কি সকতসাষদর িষধ্য অনুদান, শিধাবী িােিােীষদর িষধ্য বৃভত্ত প্রদানসহ 

নানা কল্যাণমূলক কাষজ আপনাষদর এ ক্লাব অবদান রাখষত পাষর।   

অভিসাস স ক্লাব তার ঐভতহযষক ধারন কষর নতুন এভতহয ভনি সাষণ সািষনর ভদষক এভগষয় িলুক নব-ভনব সাভিত কভিটির 

অভিষেক অনুষ্ঠাষন নব-ভনব সাভিত কি সকতসাষদর কাষি এ আিার প্রতযাো। আভি নতুন কভিটির কি সকাষন্ডর সাভব সক সিলতা কািনা 

করভি।  

আপনাষদর সবাইষক ধন্যবাদ।           

শখাদা হাষিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাষদে ভিরজীবী শহাক।  

--- 


