
ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতে শ্রী প্রণব মুখার্জীতে  

‘বাাংলাতেশ মুতিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রোন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাতসনা  

বঙ্গভবন, ২০ ফাল্গুন ১৪১৯, ০৪ মার্ চ ২০১৩  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

মহামান্য রাষ্ট্রপতে শমাোঃ তর্জল্লুর রহমান,  

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতে শ্রী প্রণব মুখার্জী,  

শ্রতদ্ধয় শ্রীমতে শুভ্রা মুখার্জী,  

এবাং সুতধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম এবাং শুভ সন্ধ্যা।  

বসতের এই মতনারম সন্ধ্যায় আতম ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতে শ্রী প্রণব মুখার্জী এবাং শ্রীমতে শুভ্রা মুখার্জীতে স্বাগে 

র্জানাতি। তশমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া সুতশাতভে বসে বাঙাতলর র্জীবতন এেইসতঙ্গ শোমলো ও শরাতহর আগুতন আপ্লুে েতর। 

আমাতের মহান ভাষা আতদালন এবাং স্বাধীনো যুতদ্ধর স্ফুতলঙ্গ এই বসতেই োনা শবতধতিল।  

আতম গভীর শ্রদ্ধার সতঙ্গ স্মরণ েরতি সব চোতলর সব চতশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্জাতের তপো বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্জবুর রহমানতে। স্মরণ 

েরতি মহান মুতিযুতদ্ধর বীর শহীেতের। শ্রদ্ধা র্জানাতি ভারতের েৎোলীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতে ইতদরা গান্ধ্ীতে। যুদ্ধাহে মুতিত াদ্ধা 

এবাং শহীে পতরবাতরর সেস্যতের প্রতে সমতবেনা র্জানাতি।  

১৯৭১ সাতল পাতেস্তানী েখলোর বাতহনীর সতঙ্গ অসমযুদ্ধ শুরু হতল বাাংলাতেতশর প্রায় ১ শোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় 

তনতয়তিতলন। ভারে সরোর ও র্জনগণ মানতবে সাহায্য শেওয়া িাড়াও বাাংলাতেশ সরোরতে োরা রার্জননতেে, কূটননতেে, 

সামতরে সমর্ চন তেতয়তিতলন।  

এেই সতঙ্গ পাতেস্তাতনর বদীশালায় আটে র্জাতের তপো বঙ্গবন্ধুর মুতির র্জন্য ভারে সরোর সব চাত্মে প্রতর্ষ্টা গ্রহণ 

েতর। ভারতের এই সহায়ো-সমর্ চন আমাতের স্বাধীনো অর্জচনতে অতনেটাই ত্বরাতিে েতরতিল। ভারে সরোর এবাং র্জনগতণর 

আত্মেযাগ, সাহায্য ও সহত াতগো বাাংলাতেতশর র্জনগণ তর্রতেন কৃেজ্ঞোর সাতর্ স্মরণ েরতব।  

ভারতের বেচমান রাষ্ট্রপতে শ্রী প্রণব মুখার্জী ১৯৭১ সাতল বাাংলাতেতশর মুতিযুতদ্ধ অসামান্য অবোন শরতখতিন। র্জাতের 

তপো বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্জবুর রহমাতনর আহবাতন মুতিযুদ্ধ শুরু হতল তবতভন্ন মহতলর বাধা উতপক্ষা েতর শ্রী প্রণব মুখার্জী মুতিযুতদ্ধর 

পতক্ষ দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান শনন। তেতন বাাংলাতেতশর পতক্ষ তবশ্ব র্জনমে গঠতন বতলষ্ঠ ভূতমো রাতখন।  

শ্রী প্রণব মুখার্জী বাাংলাতেতশর দোঃসমতয়র এের্জন অকৃতিম বন্ধু। োঁর সহত াতগোর ের্া বাাংলাতেতশর মানুষ তর্রতেন 

কৃেজ্ঞোর সাতর্ স্মরণ েরতব।  

আর্জতে বাাংলাতেতশর এই অকৃতিম বন্ধুতে ‘‘বাাংলাতেশ মুতিযুদ্ধ সম্মাননায়'' ভূতষে েরতে শপতর র্জাতে তহতসতব আমরা 

সম্মাতনে শবাধ েরতি।  

সুতধবৃদ,  

েতক্ষণ এতশয়ার শেশসমূতহর ভাগ্য এেই সূোয় গাঁর্া। এ অঞ্চতল শাতে ও অর্ চননতেে উন্নয়তনর র্জন্য পারস্পতরে 

সহত াতগো এোে প্রতয়ার্জন। এ র্জন্য আমাতের সহর্জ শ াগাত াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসা-বাতণর্জয সম্প্রসারণ, সাাংস্কৃতেে 

আোনপ্রোন শর্জারোরেরণ, সন্ত্রাস ও র্জঙ্গীবাে তনমূ চল, নারী, তশশু ও অস্ত্রপার্ার শরাতধ ঐেযবদ্ধভাতব োর্জ েরতে হতব। োহতলই এ 

অঞ্চতলর েতরর মানুষতের ভাতগ্যান্নয়ন সম্ভব হতব।  



আতম আশা েতর ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতের এ সফতরর মধ্য তেতয় দই প্রতেতবশী ভ্রাতৃপ্রতেম শেতশর মতধ্য তবদ্যমান 

মমিীর বন্ধ্ন আরও সুদৃঢ় হতব। আতম ভারতের র্জনগতণর উত্ততরাত্তর সমৃতদ্ধ োমনা েরতি। শসই সাতর্ আর্জতের মহান অতেতর্ 

বাাংলাতেতশর তপ্রয়বন্ধু শ্রী প্রণব মুখার্জীর সুস্বাস্থয, েীর্ চায়ু ও সব চাঙ্গীণ েল্যাণ োমনা েরতি।  

বাাংলাতেতশর মহামান্য রাষ্ট্রপতে শমাোঃ তর্জল্লুর রহমান, আর্জতের মহান অতেতর্ শ্রী প্রণব মুখার্জী, শ্রীমতে শুভ্রা মুখার্জী এবাং 

সম্মাতনে অতেতর্বগ চতে আবারও আেতরে শুতভিা ও ধন্যবাে র্জানাতি।  

শখাো হাতফর্জ।  

র্জয় বাাংলা, র্জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাতেশ তর্রর্জীবী শহাে  

বাাংলাতেশ-ভারে মমিী েীর্ চর্জীবী শহাে। 


