
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে ক্তিজস্ব ভবি ক্তির্ মাণ প্রকল্প -  

ক্তভক্তিপ্রস্তে স্থাপি অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রী  

শেখ হাক্তিিা  

ঢাকা, বুধবাে, ২১ ববোখ ১৪১৮, ০৪ শর্ ২০১১  

 

ক্তবিক্তর্ল্লাক্তহে োহর্াক্তিে োক্তহর্  

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে ট্রাক্তিবৃন্দ,  

র্ািিীয় স্পীকাে,  

িহকর্ীগণ,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

বীে মুক্তির াদ্ধা ও েহীদ পক্তেবারেে িদস্যবৃন্দ,  

সুক্তধর্ন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুর্।  

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে ক্তিজস্ব ভবরিে ক্তভক্তিপ্রস্তে স্থাপি অনুষ্ঠারি উপক্তস্থত িবাইরক আক্তর্ আন্তক্তেক শুরভচ্ছা জািাক্তচ্ছ।  

এই শুভ মুহুরতম আক্তর্ শ্রদ্ধা জািাক্তচ্ছ র্হাি মুক্তিযুরদ্ধে ৩০ লাখ েহীদ এবং ২ লাখ ক্তি মাক্ততত র্া-শবারিে প্রক্তত। আক্তর্ 

গভীে শ্রদ্ধাে িরে স্মেণ কেক্তি স্বাধীিতা িংগ্রারর্ে র্হািায়ক িব মকারলে িব মরশ্রষ্ঠ বাঙাক্তল, জাক্ততে ক্তপতা বেবন্ধু শেখ মুক্তজবুে 

েহর্ািরক।  াঁে আহবারি িাড়া ক্তদরয় বাঙাক্তল জাক্তত র্হাি মুক্তিযুরদ্ধ ঝাঁক্তপরয় পরড়ক্তিল। আক্তর্ শ্রদ্ধা জািাক্তচ্ছ জাতীয় ৪-শিতািহ 

যুদ্ধাহত মুক্তির াদ্ধারদে প্রক্তত। িশ্রদ্ধ িালার্ জািাক্তচ্ছ বীে মুক্তির াদ্ধা ভাইরবািরদে প্রক্তত।  

উপক্তস্থত সুক্তধজি,  

আজ শেরক ১৫ বিে আরগ ১৯৯৫ িারল মুক্তিযুরদ্ধে প্রক্তত ক্তিরবক্তদত প্রাণ ৮ জি ব্যক্তি গরড় তুরলক্তিরলি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃক্তত 

ট্রাি। তাঁরদে উরযারগ ১৯৯৬ িারলে ২২ শে র্ার্ ম শিগুিবাক্তগর্াে একটি ভাড়া বাক্তড়রত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে  াত্রা শুরু করে।  

বাঙাক্তল জাক্ততে স্বাক্তধকাে আদারয়ে িংগ্রার্ এবং বেবন্ধুে শিতৃরে পক্তের্াক্তলত র্হাি মুক্তিযুরদ্ধে শগৌেবদীপ্ত অজমিিমূরহে 

ইক্ততহাি িংগ্রহ, প্রদে মি ও ভক্তবষ্যৎ প্রজরেে জন্য তা িংেক্ষরণে উরেরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে  াত্রা শুরু হয়।  

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে িরে আর্াে ব্যক্তিগত িম্পৃিতা েরয়রি। এটারক আক্তর্ আর্াে ক্তিরজে প্রক্ততষ্ঠাি ক্তহরিরব র্রি কক্তে। 

শিজন্য শুরু শেরকই আক্তর্ শর্ষ্টা করে  াক্তচ্ছ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘেরক ক্তবক্তভন্নভারব িাহায্য-িহর াক্তগতা ক্তদরয় শ রত। আক্তর্ এবং আর্াে 

শিাটরবাি শেখ শেহািা বেবন্ধুে ব্যক্তিগত ব্যবহারেে শবে ক্তকছু স্মােক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে জন্য প্রদাি করেক্তি।  

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে  ারত ধাোবাক্তহকভারব িেকাক্তে অে ম িাহায্য পায় শি ব্যবস্থা আক্তর্ গ্রহণ কক্তে। এেফরল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে 

প্রক্ততবিে জাতীয় বারজট শেরক শোক বোে শপরয় আিরি।  

এ জাদুঘরেে জন্য প্ররয়াজি ক্তিল উপযুি স্থারি একটি স্থায়ী ভবি। এবাে িেকাে পক্তের্ালিাে দাক্তয়ে ক্তিরয় আর্ো 

জাদুঘেরক আগােগাঁওরয়ে এই ৮২ েতক জক্তর্ শদই।  

এ জক্তর্রত উেুি প্রক্ততর াক্তগতাে র্াধ্যরর্ একটি র্র্ৎকাে িকো জুক্তেরবার্ ম ক্তিব মার্ি করেি। িম্প্রক্তত োজউরকে প্রােক্তর্ক 

অনুরর্াদিও তাঁো শপরয়রিি।  

বাংলারদে ব্যাংরকে গভণ মরেে শিতৃরে ব্যাংক অযারিাক্তিরয়েি অব বাংলারদে আর্াে হারত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে ভবি 

ক্তির্ মারণে জন্য ১৯ শকাটি টাকাে শর্ক ক্তদরয়রিি। তাঁো িব মরর্াট ২৪ শকাটি টাকা শদওয়াে প্রক্তত্রুতক্তত ক্তদরয়রিি। এজন্য আক্তর্ ব্যাংক 

অযারিাক্তিরয়েি অব বাংলারদেরক ধন্যবাদ জািাক্তচ্ছ।  



িাধােণ বীর্া কতৃমপক্ষও ইরতার্রধ্য ৫০ লাখ টাকা প্রদাি করেরি। ব্যবিায়ী র্হল এবং ব্যক্তি উরযারগেও ক্তবপুল িাড়া 

পাওয়া শগরি।  

ক্তির্ মাণকারজ অে ম িঙ্কুলারিে জন্য আর্ো বতমর্াি আক্তে মক বিরে বারজরট ৫ শকাটি টাকা অে ম বোে ক্তদরয়ক্তি। আগার্ী 

দু‘বিরে আেও ১৫ শকাটি টাকা বোে শদওয়া হরব।  

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে িকল ধেরিে অে ম অনুদািরক জাতীয় োজস্ব শবার্ ম হরত কে শেয়াত প্রদাি কো হরয়রি।  

আক্তর্ আো কক্তে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে ক্তিজস্ব ভবি ক্তির্ মাণ ও পক্তের্ালিায় শকাি অে ম িঙ্কট হরব িা। আর্াে িেকারেে 

পক্ষ শেরক িকল ধেরিে িহর াক্তগতা প্রদাি কো হরব।  

আজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে ক্তভক্তিপ্রস্তে স্থাপি হরত  ারচ্ছ। এটা খুবই আিরন্দে কো। আজ শুধু আট জি ট্রাক্তিে স্বপ্নপূেরণে 

ক্তদি িয়, আজ ির্স্ত বাঙাক্তল জাক্ততে স্বপ্ন পূেরণে ক্তদি।  

ইরতার্রধ্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে শুধু তারদে স্মােক িংগ্রহ ভান্ডােই বৃক্তদ্ধ করেক্তি, হারত ক্তিরয়রি িািাক্তবধ ক্তেক্ষামূলক কর্ মসূক্তর্। 

তারদে িবরর্রয় মূল্যবাি কাজ হরচ্ছ বতমর্াি প্রজরেে কারি মুক্তিযুরদ্ধে শর্তিা শপৌৌঁরি শদওয়া।  

সুক্তধ,  

বাঙাক্তলে হাজাে বিরেে শশ্রষ্ঠ অজমি ক্তিরজরদে জন্য একটি ক্তিজস্ব আবািভূক্তর্ প্রক্ততষ্ঠা। িব মকারলে িব মরশ্রষ্ঠ বাঙাক্তল 

জাক্ততে ক্তপতা বেবন্ধু শেখ মুক্তজবুে েহর্ারিে শিতৃরে আর্ো একটি জাক্ততোষ্ট্র প্রক্ততষ্ঠা কেরত িক্ষর্ হরয়ক্তি।  

ক্তকন্তু অতযন্ত দুুঃরখে ক্তবষয় স্বাধীিতা লারভে িারড় ক্ততি বিরেে র্াোয় পোক্তজত েত্রুো জাক্ততে ক্তপতারক িপক্তেবারে হতযা 

করে স্বাধীিতাে অজমিগুরলারক এরক এরক িস্যাত করে।  

৭৫'ে পরিেই আগরিে পে শিিাোিক ক্তজয়াউে েহর্াি স্বাধীিতা ক্তবরোধী েক্তিরক পুিব মািি করে। অতযন্ত 

সুপক্তেকক্তল্পতভারব মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তির াদ্ধারদে ক্তবরুরদ্ধ অপপ্রর্াে র্ালারিা হয়। ইক্ততহাি ক্তবকৃক্ততে র্াধ্যরর্ িতুি প্রজেরক ক্তবভ্রান্ত 

কোে পে শবরি শিয়। িতুি প্রজে  ারত মুক্তিযুরদ্ধে শর্তিায় উদ্বুদ্ধ হরত িা পারে, শিজন্য মুক্তিযুরদ্ধে স্মােকগুরলারক ধ্বংি কো 

হয়। পাঠ্যপুস্তরক ক্তবকৃত ইক্ততহাি তুরল ধরে শকার্লর্ক্তত ক্তেশুরদে ক্তবভ্রান্ত কো হয়।  

দুুঃখজিক হরলও িক্ততয শ , মুক্তিযুরদ্ধে পে  াো জেগ্রহণ করেরি তারদে একটা বড় অংেরক এই পোক্তজত েক্তি ক্তবভ্রান্ত 

কেরত িক্ষর্ হরয়ক্তিল। দীঘ ম ২১ বিে মুক্তিযুরদ্ধে িপক্ষ েক্তি শদে পক্তের্ালিাে দাক্তয়রে ক্তিল িা। এ সুর ারগ োষ্ট্র ন্ত্ররক ব্যবহাে 

করে ইক্ততহাি ক্তবকৃক্তত র্লরত োরক।  

মুক্তিযুরদ্ধে অন্যতর্ লক্ষয ক্তিল শোষণ-ববষম্যহীি একটি প্রগক্ততেীল, োক্তন্তপূণ ম গণতাক্তন্ত্রক ির্াজ ব্যবস্থা গরড় শতালা। 

শ খারি র্ানুরষে শর্ৌক্তলক অক্তধকােগুরলা পূেরণে ক্তিশ্চয়তা োকরব। র্ানুষ শখরয়-পরে, সুরখ-োক্তন্তরত বিবাি কেরত পােরব।  

ক্তকন্তু বেবন্ধুরক হতযাে পে মুক্তিযুরদ্ধে শিই আকাঙ্ক্ষা শেরক শদেরক অরিক দূরে ক্তিরক্ষপ কো হয়। হতযা-ষড় রন্ত্রে 

োজিীক্তত কারয়র্ করে গণতন্ত্ররক ক্তিব মািি শদওয়া হরয়ক্তিল। গণতন্ত্র িা োকরল র্ানুরষে অক্তধকাে োরক িা। শদরেে উন্নয়িও হয় 

িা।  

তরব অন্ধকারেে পে আরলা আিরবই। আর্ো শি আরলাে ক্তিোিা শদখরত পাক্তচ্ছ। আর্ারদে িতুি প্রজে আরস্ত আরস্ত 

শজরগ উঠরি। ক্তবগত ক্তিব মার্রি িতুি প্রজে ঘৃণাভরে স্বাধীিতা ক্তবরোধীরদে প্রতযাখ্যাি করেরি।  

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে উরযািারদে ধন্যবাদ ক্তদরত র্াই এজন্য শ , িীক্তর্ত আকারে হরলও তাঁো আর্ারদে র্হাি মুক্তিযুরদ্ধে 

তযাগ-ক্ততক্ততক্ষা এবং শেৌয্যম-বীরয্যমে ইক্ততহাি িতুি প্রজরেে িার্রি তুরল ধেরত শপরেরি। একটা জাক্ততে জন্য এটা শ  কত 

প্ররয়াজিীয় তা বরল শেষ কো  ারব িা।  

একজি িাগক্তেক  ক্তদ তাে শদরেে জে ইক্ততহািই িা জািল, পূব ম পুরুরষে তযাগ-ক্ততক্ততক্ষা িম্পরকম ধােণা িা শপল, তাহরল 

শদরেে জন্য শি কী কাজ কেরব? শদরেে জন্য তাে ভালবািা কী করে বতক্তে হরব?  

মুক্তিযুদ্ধ র্লাকারল র্ানুষ শ ভারব তযাগ স্বীকাে করেরি, ক্তিরজে জীবিরক উৎিগ ম করেরি শিিব আর্ারদে িতুি প্রজেরক 

জািারত হরব। তারদেরক জািারত হরব, অরিক বন্ধু োষ্ট্র এবং ক্তবরদেী িাগক্তেক আর্ারদে কীভারব িাহায্য-িহর াক্তগতা করেরি।  

আক্তর্ শজরি আিক্তন্দত শ , মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে এিব ইক্ততহাি িংগ্রহ করে প্রদে মিীে ব্যবস্থা কেরি। ইক্ততহাি ক্তবকৃক্ততে ক্তবরুরদ্ধ 

বক্তলষ্ঠ ভূক্তর্কা পালি কেরি।  



মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে আর্ারদে র্হাি মুক্তিযুরদ্ধে স্মৃক্ততিমূহরক ধরে োখরি। এে র্াধ্যরর্ আর্ারদে বতমর্াি প্রজেিহ পেবতী 

প্রজরেে পে প্রজে এই শদে স্বাধীি কোে জন্য র্ানুরষে তযাগ-ক্ততক্ততক্ষা, ক্তবজয় শগৌেব আে হাোবাে শবদিাগুরলা জািরত ও 

উপলক্তি কেরত পােরব।  

আর্ো ইক্ততহাি শেরক ক্তেক্ষা শিব। মুক্তিযুরদ্ধে অজমি আর্ারদে ভক্তবষ্যত র্লাে পে শদক্তখরয় শদরব। ক্তবকৃত ইক্ততহাি শেরক 

আর্ারদে িরতযে ক্তদরক ধাক্তবত কেরব। আর্ারদে শদে গড়াে িততা, দৃঢ়তা ও একক্তিষ্ঠতা ক্তদরয় কাজ কেরত উৎিাহী কেরব।  

'৭১-এ যুদ্ধাপোধ ও র্ািবতাক্তবরোধী ঘৃক্তণত অপোধ  াো করেরি, তারদে ক্তবর্ারেে জন্য আন্তজমাক্ততক অপোধ ট্রাইবুন্যাল 

গঠি কো হরয়রি। শিখারি যুদ্ধাপোধীরদে ক্তবর্াে কা মক্রর্ শুরু হরয়রি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে এই ট্রাইবুন্যালরক িািাভারব িাহায্য-

িহর াক্তগতা ক্তদরয়  ারচ্ছ। বাংলাে র্াটিরত যুদ্ধাপোধীরদে ক্তবর্াে হরব- এটা শদরেে িকল র্ানুরষে দাবী।  

সুক্তধবৃন্দ,  

১৯৭১ িারলে ৭ই র্ার্ ম ঢাকাে তৎকালীি শেিরকাি ম র্য়দারিে জিিমুরে বেবন্ধু ‘ াে  া আরি তাই ক্তিরয় েত্রুে 

শর্াকাক্তবলাে' আহবাি জািাি। পাক্তকস্তািী শিিাবাক্তহিীে হারত বন্দী হওয়াে পূব ম মুহুরতম ২৬শে র্ারর্ মে প্রের্ প্রহরে ক্ততক্তি স্বাধীিতাে 

শঘাষণা শদি। তাঁে আ  শি িাড়া ক্তদরয় এ শদরেে আপার্ে র্ানুষ ১৯৭১ িারল মুক্তিযুরদ্ধ ঝাঁক্তপরয় পরড়ক্তিল।  

বাংলারদে আওয়ার্ী লীরগে শিতৃরে ৯-র্াি মুক্তিযুরদ্ধে র্াধ্যরর্ শদরেে স্বাধীিতা অক্তজমত হয়।  

স্বাধীিতাে পে পেই বেবন্ধু মুক্তির াদ্ধারদে পুিব মািরিে উরযাগ গ্রহণ করেি। বতক্তে করেি মুক্তির াদ্ধা কল্যাণ ট্রাি। 

শবে করয়কটি ক্তেল্প প্রক্ততষ্ঠাি এই ট্রারিে হারত শিরড় শদি।  ারত এে আয় শেরক দুস্থ মুক্তির াদ্ধারদে িাহায্য-িহর াক্তগতা শদওয়া 

 ায়। বস্বেোিরকো পেবতীরত অবে এে অরিকগুরলাই ক্তবক্তক্র করে ক্তদরয়রি।  

আর্ো মুক্তিযুরদ্ধে স্মােক স্মৃক্ততগুরলারক ধরে োখা এবং মুক্তির াদ্ধারদে কল্যারণে জন্য র্লক্তত অে মবিরে ৫৩৫ শকাটি ৮০ 

লাখ টাকাে ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ি কেক্তি। এগুরলাে র্রধ্য েরয়রি মুক্তজবিগে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃক্ততরকন্দ্র স্থাপি প্রকল্প, শিাহোওয়াদী 

উযারি স্বাধীিতা স্তম্ভ ক্তির্ মারণে ২য় প মায়, মুক্তিযুদ্ধকালীি উরল্লখর াগ্য িম্মুখ ির্রেে স্থািগুরলা িংেক্ষণ ও উন্নয়ি, ঢাকায় 

গজিবী িড়রক মুক্তির াদ্ধারদে কল্যাণারে ম বহুতল ক্তবক্তেষ্ট আবাক্তিক ও বাক্তণক্তজযক ভবি ক্তির্ মাণ, শদরেে ক্তবক্তভন্নস্থারি মুক্তির াদ্ধারদে 

স্মেরণ স্মৃক্ততস্তম্ভ ক্তির্ মাণ, িকল শজলায় মুক্তির াদ্ধা কর্রেক্স ভবি ক্তির্ মারণে ১র্ প মায় প্রকল্প এবং ক্তর্েপুরে মুক্তির াদ্ধারদে কল্যারণ 

প্রক্ততক্তষ্ঠত হািপাতারলে অক্তধকতে উন্নয়ি ও বাস্তবায়ি প্রকল্প।  

আর্ো দাক্তয়ে শিওয়াে পে ২০০৯ িারল ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তির াদ্ধারদে ভাতাে পক্তের্াণ ৯০০ টাকা শেরক বৃক্তদ্ধ করে ১৫০০ 

টাকা কক্তে। র্লক্তত বিরে ১৫০০ টাকা শেরক বৃক্তদ্ধ করে ২০০০ টাকা বৃক্তদ্ধ  করেক্তি। ভাতাপ্রাপ্ত মুির াদ্ধাে িংখ্যা শিায়া লাখ শেরক 

বৃক্তদ্ধ করে শদড় লাখ করেক্তি।  

সুক্তধবৃন্দ,  

শদখরত শদখরত আর্ো স্বাধীিতাে ৪০ বিরে পদাপ মি কেলার্। এই ৪০ বিরে শদেরক অরিকদুে এক্তগরয় শিওয়া শ ত।  

ক্তকন্তু ‘৭৫-এ বেবন্ধুরক হতযাে পে দুুঃোিি আে অপোিি আর্ারদে ইক্তিত লরক্ষয এগুরত শদয়ক্তি। আর্ো িেকারে 

এরি ক্তিেলি পক্তেশ্রর্ করে  াক্তচ্ছ িকলরক্ষরত্র শদরেে উন্নয়িরক তোক্তিত কেরত।  

আজ শেরক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেে ক্তির্ মাণ শুরু হরব। আো কক্তে ক্তিধ মাক্তেত ির্রয়ে র্রধ্যই জাদুঘে ক্তিজস্ব ভবি ক্তির্ মাণ কাজ 

িম্পন্ন করে িতুি করে এখারি কা মক্রর্ শুরু কেরব। এতক্তদি  া স্বপ্ন ক্তিল তা এখি বাস্তবাক্তয়ত হরত র্রলরি।  

আসুি, আর্ো িকরল ক্তর্রল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘে ক্তির্ মাণ কারজ িব ধেরণে িহর াক্তগতাে হাত বাক্তড়রয় শদই।  িবাইরক 

আবােও ধন্যবাদ।              

শখাদা হারফজ।  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু।  

বাংলারদে ক্তর্েজীবী শহাক।  

......  


