াধীনতা র ার ২০১৮
ভাষণ

মাননীয় ধানম ী
শখ হািসনা
ওসমানী িত িমলনায়তন, ঢাকা, রিববার, ১১ চ ১৪২৪, ২৫ মাচ ২০১৮

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম
াধীনতা র াের িষত বের
ি য় সহকম ,
স ািনত িধম লী।

ি বগ,

আসসালা আলাই ম।
াধীনতা র ার ২০১৮ িবতরণ অ ােন সবাইেক আ িরক েভ া জানাি ।
আিম া জানাি সবকােলর সবে বাঙািল, জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমানেক। য র ন ে বাঙািল
জািত ২৩ বছেরর সং াম এবং ৯ মাস সশ ি ে র মা েম াধীন-সাবেভৗম বাংলােদশ িত া কের। রণ করিছ চার
জাতীয় নতা, ি ে র সকল শিহদ এবং িনযািতত মা- বানেক। ি েযা ােদর সালাম জানাি ।
ত তাভের আরও রণ করিছ িবে র িবিভ িম েদেশর সরকার ও জনগণেক, য রা আমােদর ি ে
সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়িছেলন।
য সকল বের
ি ২০১৮ সােলর াধীনতা র ার পেয়েছন, ত েদর আিম আ িরক অিভন ন জানাি । য রা
মরেণা র র ার লাভ কেরেছন, ত েদর িতর িত জানাই গভীর া।
আজ সই ভয়াবহ িচেশ মাচ। ১৯৭১ সােলর আজেকর রােতই পািক ািন হানাদার বািহনী অপােরশন সাচ লাইট
নােমর শংস অিভযােন িনরীহ বাঙািল হত ায় মেত উেঠিছল। আিম সই কালরােতর শিহদেদর রণ করিছ।
এই রােতই পািক ান সনাবািহনী আমােদর ধানমি র ৩২ ন র বািড়েত হানা দয় ব ব েক ফতােরর জ ।
ফতােরর আেগই ব ব াধীনতার ঘাষণা দন। তৎকালীন ইিপআর-এর ওয়ারেলেসর মা েম এই াধীনতার ঘাষণা
চািরত হয়। ২৬ শ মাচ চ াম বতার থেক ব ব র াধীনতার ঘাষণা বার বার চার করা হয়।
১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ জািতর িপতােক সপিরবাের হত ার পর াধীনতার ঘাষণা িনেয় নানা ক কািহনী তির
করা হয়। ইিতহাস িব িতর মা েম ব ব র নাম েছ ফলার চ া করা হয়। ৭ই মােচর ভাষণ চার িনিষ করা হয়।
িক সত চাপা দওয়া যায় না। ইিতহােসর অেমাঘ িনয়েম সত সামেন চেল এেসেছ। গত বছর ইউেনে া জািতর
িপতার ৭ই মােচর ভাষণেক িব ঐিতহ দিলেলর অংশ িহেসেব ী িত িদেয়েছ। ৭ই মােচর ভাষণ এখন
বাংলােদেশর
স দ নয়, এ িবে র স দ।
৪৮তম াধীনতা িদবেসর া ােল বাঙািল জািতর জ আেরক খবর আমরা পেয়িছ। জািতসংঘ বাংলােদশেক
ে া ত দশ থেক উ য়নশীল দশ িহেসেব উ রেণর সনদপ িদেয়েছ।
িবগত িতন বছর ধের ে া ত দশ থেক উ য়নশীল দেশ উ রেণর জ
ধানত িতন শেতর মে ২ শত
রণ করেলই উ রেণর সনদ পাওয়া যায়। িক , বাংলােদশ িতন শতই বশ বড় বধােন রণ কেরেছ।
(1) িবগত ৩ বছেরর মাথািপ স াশনাল ইনকাম (িজএনআই)- এর গড় ১ হাজার ২৪২ মািকন ডলােরর বিশ হেত
হয়। বাংলােদেশর বতমান মাথািপ আয় ১ হাজার ৬১০ মািকন ডলার।
(2) িহউ ান অ ােসট ইনেড (এইচএআই) ৬৬ বা তার উপের হেত হয়। বতমােন বাংলােদেশর এইচএআই ৭২.৯।
(3) ইকনিমক ভালনােরিবিল ইনেড (ইিভআই) ৩২-এর িনেচ হেত হয়। এে ে বাংলােদেশর ইিভআই ২৫।
এর আেগ ২০১৫ সােল িব াংক আমােদর িন ম ম আেয়র দশ িহেসেব ী িত িদেয়েছ।
এেদেশর ষক, িমক, মহনিত মা েষর েমর ফেলই এসব সফলতা এেসেছ। আমরা সরকাের থেক নীিত ণয়ন
কেরিছ, পিরক না িদেয়িছ। সাধারণ মা ষ তা বা বায়ন কেরেছন। আিম ি য় দশবাসীেক অিভন ন জানাি ।

আিম একজন আশাবাদী মা ষ। এেদেশর মা েষর উপর আ া আমার সব সময়ই িছল। জািতর িপতাও কানিদন
সাধারণ মা েষর উপর আ া হারানিন। িতিন য
দেখিছেলন, এ দেশর মা ষ উ ত জীবেনর েযাগ পােব, আমরা
দিরেত হেলও সিদেক এিগেয় যাি ।
১৯৭৫ সােল জািতর িপতােক হত ার পর বাংলােদশ আওয়ামী লীগ থম ২১ বছর এবং পের আরও ৭ বছর রা
পিরচালনার বাইের িছল। আমরা ’দফায় ১৪ বছর রা পিরচালনা করিছ।
আিম জার িদেয় বলেত পাির, আমােদর এই ১৪ বছের বাংলােদশ যতটা এিগেয় গেছ আওয়ামী লীেগর বাইেরর
দল েলা ি ণ সময় মতায় থেকও তা করেত পােরিন।
অথৈনিতক অ গিতর চেক বাংলােদশ আজ িবে র শীষ প চ দেশর এক । অথনীিত ও সামািজক ে র
অিধকাংশ চেক আমরা দি ণ এিশয়ার দশ েলােক ছািড়েয় গিছ। বাংলােদশেক উ য়নশীল দশ েলার রাল মেডল
িহেসেব ী িত পেয়েছ।
আিম আথ-সামািজক খােতর কেয়ক চেকর লনা িদি । এেতই সবিক পির ার হেব।
কেয়ক চেকর লনা লক িচ
িমক
চক
িবএনিপ-জামাত
আওয়ামী লীগ
২০০৫-০৬
২০১৬-১৭
১
মাথািপ আয়
৫৪৩ মািকন ডলার
১,৬১০ মািকন ডলার
২
দাির
৪১.৫ শতাংশ
২২ শতাংশ
৩
ি র হার
৫.৪০ শতাংশ
৭.২৮ শতাংশ
৪
র ািন
১০.৫ িবিলয়ন ডলার
৩৪.৬৭ িবিলয়ন ডলার
৫
িজিডিপ’র আকার
৪ লা. ৮২ হা. ৩৩৭ কা টাকা
১৯ লা. ৭৫ হা. ৮১৭ কা টাকা
৬
িরজাভ
৩.৪৮ িবিলয়ন ডলার
৩৩ িবিলয়ন ডলার
৭
া ীিত
৭.১৬
৫.৮৪ িডেস র পয
৮
ব. িবিনেয়াগ
০.৭৪৪ িবিলয়ন ডলার
ায় ৩ িবিলয়ন ডলার
৯
বােজট
৬১ হাজার ৫৭ কা
৪ লাখ ২৬৬ কা টাকা
১০
এিডিপ
১৯ হাজার কা টাকা
১ লাখ ৬৪ হাজার কা টাকা
১১
িব ৎ
৩২০০ মগাওয়াট
১৬,৬০০ মগাওয়াট
িধ

,

াধীনতার পর ব ব একা েরর াপরাধ ও মানবতািবেরাধী অপরােধর জ দায়ী ি েদর িবচার কাজ
কেরিছেলন। িক িজয়াউর রহমান সােড় ১১ হাজার সাজা া
াপরাধীেক জলখানা থেক ি দয়। রাজাকারআলবদরেদর রাজনীিতেত নবাসন ও রা ীয় মতার অংশীদার কের। স দ কের বলত: I will make politics
difficult.
সিত ই বাংলােদশেক স এমন একটা অব ায় রেখ গেছ, সখান থেক দশ স ক পেথ িনেয় আসেত বগ পেত
হে । ইিতহােস িব িতর মা েম একটা জ েক ল পেথ পিরচািলত করা হেয়েছ। টপাট, ন িত, রা ীয় স ােসর গাড়া
প ন ঘেটেছ তার সমেয়। তারই ধারাবািহকতায় খােলদা িজয়া িনজামী- মাজািহদেদর গািড়েত জাতীয় পতাকা েল দয়।
যারা বাংলােদেশর জে র িবেরািধতা করল, তােদর বািড়েত-গািড়েত এ দেশর পতাকা েল দওয়া হল! াধীন
দেশর নাগিরক িহেসেব এর চেয় ল ার আর কী থাকেত পাের?
আমরা ায়িবচার ও শাসন িনি ত করেত ১৯৭১ সােল সংঘ ত গণহত া, মানবতািবেরাধী অপরাধ ও
াপরােধর িবচােরর লে আ জািতক অপরাধ াই নাল গঠন কির। াপরাধ ও মানবতািবেরাধী অপরােধ অিভ েদর
আ জািতক আইন ও রীিতনীিত মেন িবচার স
করা হে ।
আমরা স াস-জি বােদর িত
সহনশীলতা নীিত হণ কেরিছ। বাংলােদশ সব ধেমর, সকল মা েষর।
ইসলােমর নােম কউ মা ষ হত া করেল তা মেন নওয়া হেব না। ইসলাম শাি র ধম। এই শাি র ধমেক ক িষত হেত
দওয়া হেব না।

িধ

,

আমরা গব করার মত অেনক িক ই অজন করেত যাি । ঈ রদীেত পারমাণিবক িব ৎেক িনমােণর কাজ চলেছ।
এই িব ৎেক িনমােণর মা েম আমরা ‘স া ’ (এিলট) পারমাণিবক ােবর সদ হেয়িছ। আর কেয়কিদেনর মে ই
মহাকােশ বাংলােদেশর পতাকা-সংবিলত আমােদর িনজ ব ব
ােটলাইট-১ উৎে পণ করা হেব। এর মা েম আমরা
ােটলাইট ােবর সদ হেত যাি । রাজধানী ঢাকায় ে র মে ােরেলর কাজ এিগেয় চলেছ। য কান মগািস র জ
মে ােরল এক অিত েয়াজনীয় এবং আিভজােত র িবষয়। আমরা স িনমাণ করিছ। িনজ অথায়েন প ােস র মত
মগা ক বা বায়ন করিছ। এেত আমােদর আিথক স মতার িতফলন ঘেটেছ।
বাংলােদশ আজ এিগেয় যাে । এই এিগেয় যাওয়া যােত াহত না হয়, এজ আমােদর সতক থাকেত হেব।
বাংলােদশ যখনই এিগেয় যায়, তখনই ষড়য হয়। সকল ষড়য িছ কের আমােদর এিগেয় যেত হেব।
আমরা এক গণতাি ক, গিতশীল, অসা দািয়ক, খী ও স বাংলােদশ গড়েত চাই। আমরা জািতর িপতার
রেণ ঢ় িত । আমােদর এখােন থেম থাকেল চলেব না। ন ন উ েম এিগেয় যেত হেব। কারণ, এখনও অেনক পথ
পািড় িদেত হেব আমােদর।
স ািনত িধম লী,
াধীনতা ও ি
এবং জাতীয় জীবেনর িবিভ
ে অন সাধারণ অবদােনর ী িত প ২০০৯ থেক
২০১৭ সাল পয ৮৫ জন িবিশ ি ও ছয় িত ানেক াধীনতা র াের িষত করা হেয়েছ। এ বছর ১৬ জন িবিশ
ি েক াধীনতা র ার দান করা হ’ল।
াধীনতার চতনায় উ ু হেয় ি
সহ জাতীয় জীবেনর িবিভ
ে গৗরেবা ল ও িত ণ অবদােনর
ী িত প আপনারা আজ সেবা রা ীয় র াের িষত হেলন।
আিম মেন এই র ার পাওয়ার ম িদেয় দেশর এবং দেশর মা েষর ক ােণ কাজ করার দািয় আরও বেড়
গল আপনােদর। ন ন জ েক ি
এবং াধীনতার চতনায় উ ু করেত অ ািণত করেবন-এটাই আমার ত াশা।
আপনােদর সবাইেক আবারও আ িরক অিভন ন ও েভ া।
খাদা হােফজ।
জয় বাংলা, জয় ব ব
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।
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