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বৃহস্পমিবার, ০২ োনু ামর ২০১৪, বঙ্গবন্ধু আন্তেজামিক সয়ম্মলন গকন্দ্র, ঢাকা   

 

   

মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

   

অনুষ্ঠায়নর সভাপমি,    

সহকিীবৃন্দ,    

মপ্র  গগাপালগঞ্জবাসী,    

ও উপমস্থি সুমধিন্ডলী ।    

   

আসসালামু আলাইকুম্।     

ঢাকাস্থ গগাপালগঞ্জ গেলা সমিমি আয় ামেি এ অনুষ্ঠায়ন উপমস্থি সকলয়ক আমি শুয়ভচ্ছা োনামচ্ছ। নতুন ইংয়রেী 

বছয়রর শুরুয়ি সবাইয়ক অমভনন্দন োনামচ্ছ।    

আমি গভীর শ্রদ্ধার সায়ে স্মরণ করমছ সব জকায়লর সব জয়শ্রষ্ঠ বাাামল, োমির মপিা বঙ্গবন্ধু গেখ মুমেবুর রহিানয়ক, 

যাঁর অমবসংবামিি গনতৃয়ে আিরা গপয় মছ আিায়ির মপ্র  স্বাধীনিা। আমি শ্রদ্ধার সায়ে স্মরণ করমছ োিী  চার গনিা, 

মুমিযুয়দ্ধর ৩০ লাখ েহীি, দু'লাখ মনয জামিি িা-গবানয়ক যায়ির সয়ব জাচ্চ িযায়গর মবমনিয়  আিরা কামিি মবে  অেজন 

কয়রমছ।    

সুমধিন্ডলী,    

োমির মপিার স্বপ্ন মছল একটি সুখী-সমৃদ্ধ গসানার বাংলা গয়ে গিালা। স্বাধীনিার পর যখন মিমন যুদ্ধমবধ্বস্ত 

বাংলায়িে পুনগ জঠয়নর কায়ে হাি গিন িখনই ১৯৭৫ সায়লর ১৫ আগষ্ট স্বাধীনিামবয়রাধী চক্র োমির মপিায়ক সপমরবায়র 

মনি জিভায়ব হিযা কয়র।    

আমি ও গছাট গবান গরহানা এসি  মবয়িয়ে োকা  প্রায়ণ গেঁয়চ যাই। শুরু হ  মনব জামসি েীবন। অবণ জনী  দুুঃখ-কষ্ট ও 

অমনশ্চ িার িয়ে কায়ট িীর্ জ ছ টি বছর। মপছয়ন মপছয়ন ছুয়ট মৃতুযর মবভীমষকা।    

বাংলায়িয়ে িখন মহংস্র সািমরক োন্তার বুয়টর িলা  মপষ্ট হমচ্ছল পমবত্র সংমবধান, গণিন্ত্র ও িানবামধকার। উন্ন ন 

ও অগ্রগমির চাকা েিয়ক মগয় মছল। চলমছল হিযা, কুয আর ষেযয়ন্ত্রর রােনীমি। গযাগ্য গনতৃয়ের অভায়ব েনগণ আশ্র হীন 

হয়  পয়েমছল। এ মছল এক সভযিাবমেজি, গণিন্ত্রহীন কায়লা অো ।    

এিনই এক ক্রামন্তলয়ে গোকাহি অসহা  োমির পায়ে িাঁোয়নার েন্য েীবয়নর ঝুঁমক মনয়  আমি ১৯৮১ সায়লর ১৭ 

গি স্বয়িয়ে প্রিযাবিজন কমর। বাংলায়িে আও ািী লীয়গর হাল ধমর। েনগণয়ক সায়ে মনয়  শুরু কমর গণিন্ত্র ও িানুয়ষর 

অমধকার আিায় র সংগ্রাি।   

গণিন্ত্র পুনরুদ্ধার ও েনগয়ণর অমধকার আিায় র আয়ন্দালন-সংগ্রায়ি গনতৃেিায়নর কারয়ণ আমি বার বার গগ্রপ্তার 

হয় মছ, গৃহবন্দী গেয়কমছ, মনয জািয়নর মেকার হয় মছ। গচাখ গেঁয়ধ কযানটনয়িয়ে মনয়  যাও া হয় য়ছ। সিায়বয়ে বার বার 

গবািার মবয়ফারণ র্টায়না হয় য়ছ। আিায়ক লক্ষ্য কয়র গুমল গছাো হয় য়ছ। ধানিমন্ড ৩২ নম্বয়রর বাসা  গগ্রয়নড হািলা চালায়না 

হয় য়ছ।    



এসকল হিযাপ্রয়চষ্টা, গুমলবষ জণ, গবািাবামে, গগ্রয়নড হািলা আিায়ক েনগয়ণর অমধকার আিায় র আয়ন্দালন গেয়ক 

মবচ্যযি করয়ি পায়রমন। সকল বাধা ও যেযন্ত্র অমিক্রি কয়র িীর্ জ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সায়লর মনব জাচয়ন বাংলায়িে আও ািী 

লীগ মবপুল গভায়ট মবে ী হ । সরকার গঠন কয়র। োমির মপিার অসিাপ্ত কাে আিরা পুনরা  শুরু কমর।    

সুমধবৃন্দ,   

১৯৯৬ গেয়ক ২০০১ মছল গিয়ের ইমিহায়স স্বণ জযুগ। িীর্ জ ২১ বছর পর গিয়ের িানুষ গণিয়ন্ত্রর স্বাি পা । 

িানবামধকার, আইয়নর োসন মিয়র আয়স। মুমিযুয়দ্ধর গচিনা পুনুঃপ্রমিমষ্ঠি হ । গিয়ের প্রমিটি গসক্টয়র সুষি উন্ন ন 

বাস্তবাম ি হ । খাদ্য র্াটমির গিেয়ক আিরা খাদ্য উদ্বৃয়ের গিয়ে পমরণি কমর। সািামেক মনরাপো গবষ্টনীর খািগুয়লায়ি 

বরাদ্দ বৃমদ্ধ কমর। িামরদ্র্যমবয়িাচয়নর লয়ক্ষ্ ‘একটি বামে একটি খািার' প্রকল্প চালু কমর। গ্রািীন েনয়গাষ্ঠীর গিারয়গাো  

স্বাস্থযয়সবা গপ ুঁয়ছ মিয়ি গিেব্যাপী কমিউমনটি মিমনক মনি জাণ কমর। ঘূমণ জঝে, বন্যাসহ সকল প্রাকৃমিক দূয়য জাগ সািয়ের সায়ে 

গিাকামবলা কমর। প্রাকৃমিক দূয়য জাগ গিাকমবলা  গিয়ের সাির্থ্জ বৃমদ্ধ কমর। সেক, গন , গরলসহ গযাগায়যায়গর প্রমিটি খায়ি প্রাণ 

মিয়র আয়স।    

আিরা ভারয়ির সায়ে ৩০ বছর গি ািী গঙ্গার পামন বণ্টন চ্যমি স্বাক্ষ্র কমর। পাব জিয চট্টগ্রায়ি োমন্ত মিমরয়  আমন। 

োমন্ত চ্যমির িয়ল বন্ধ হ  িীর্ জ মিয়নর হানাহামন-সংগ্রাি। আিায়ির কায জকর পিয়ক্ষ্য়পর িয়ল িহান ২১গে গিব্রু ামর 

আন্তেজামিক িাতৃভাষা মিবস মহয়সয়ব স্বীকৃমি পা । িামরদ্র্যমবয়িাচয়ন অগ্রগমি, গণমেক্ষ্া  অভাবনী  সািে, নারীর 

ক্ষ্িিা ন, মবমভন্ন গিয়ের সায়ে মদ্বপামক্ষ্ক সম্পয়কজর উন্ন নসহ সকল গক্ষ্য়ত্র বাংলায়িে এমগয়  যা । িানুষ মিয়র পা  

হারায়না আস্থা। সািয়ন চলার আত্মমবশ্বাস।    

সুমধিন্ডলী,    

২০০১ সায়ল মবএনমপ-োিাি গোট ক্ষ্িিা  আসয়ল আবারও স্থমবর হয়  পয়ে গিয়ের উন্ন য়নর চাকা। দ্র্ব্যমূয়ের 

সীিাহীন ঊধ্বজগমি, দুনীমি, চাঁিাবামে, গটন্ডারবামে, ধষ জণ, সংখ্যালঘু মনয জািন, মবনা মবচায়র িানুষ হিযা, প্রোসয়নর সব জস্তয়র 

িলী করণ ও মবচার মবভায়গর উপর অযামচি হস্তয়ক্ষ্প মছল এসিয় র মনিয ননমিমেক র্টনা। গন কা  গভাট গি ার অপরায়ধ 

িানুয়ষর গচাখ উপয়ে গিলা হয় য়ছ। োহ্ এ এি এস মকবমর া, আহসানউল্লাহ্ িাস্টারসহ আও ািী লীয়গর ২২ হাোর গনিা-

কিীয়ক হিযা করা হয় য়ছ। আিায়ক হিযার েন্য ২০০৪ সায়লর ২১গে আগষ্ট গগ্রয়নড হািলা চালায়না হয় য়ছ। িারা সারা 

গিেয়ক উগ্র সাম্প্রিাম ক গগাষ্ঠীর অভ ারয়ে পমরণি কয়রমছল। ৬৩টি গেলা  মসমরে গবািা হািলা, বাংলাভাই এ সবই মছল 

িায়িরই সৃমষ্ট।    

২০০৮ এর মনব জাচয়ন েনগণ পুনরা  আও ািী লীগয়ক মবপুল গভায়ট মবে ী কয়র। মবএনমপ-োিাি গোট আর 

িত্ত্বাবধা ক সরকায়রর অচলাবস্থা কাটিয়  তুয়ল আিরা গিেয়ক আবার সািয়নর মিয়ক এমগয়  গনই।    

সুমধবৃন্দ,    

গগাপালগঞ্জ োমির মপিার েন্মস্থান। িাঁর স্মৃমি মবেমেি পূেভূমি। মবএনমপ-োিাি গোট একারয়নই কখনও এ 

গেলার গকান উন্ন ন কয়রমন। িাছাো গগাপালগয়ঞ্জর িানুষ আও ািী লীগয়ক গভাট গি  - এটা গযন িাঁয়ির অপরাধ। বছয়রর 

পর বছর অবয়হমলি মছল এ গেলার গযাগায়যাগ, মেক্ষ্া, স্বাস্থয, অবকাঠায়িাসহ সকল উন্ন ন কি জকান্ড। আিরা সরকায়র এয়স 

গিয়ের অন্য গেলাগুয়লার িি গগাপালগয়ঞ্জর উন্ন নয়কও অগ্রামধকার মিয় মছ। গগাপালগঞ্জ গেলা  আিরা মবজ্ঞান ও প্রযুমি 

মবশ্বমবদ্যাল , গিমডয়কল কয়লে, চক্ষু ইনমস্টটিউট এন্ড গেমনং গসোর, গস্টমড াি, দৃমষ্টনন্দন গলক ও ৫০ গিগাও াট 

পাও ারপ্লাে মনি জাণ কয়রমছ। গিয়ের অন্যান্য অঞ্চয়লর সায়ে এ গেলার সেক গযাগায়যাগ উন্নি করা হয় য়ছ। নতুন নতুন 

সেক, রাস্তা, কালভাট জ, মিে মনি জাণ করা হয় য়ছ। মবদ্যিান অবকাঠায়িার উন্ন ন ও সংস্কার করা হয় য়ছ। এ গেলার স্বাস্থয, 

মেক্ষ্া, িামরদ্র্য মবয়িাচন, সািামেক মনরাপোসহ প্রমিটি খায়ি বরাদ্দ বৃমদ্ধ কয়রমছ। গগাপালগঞ্জবাসী এখন এসকল উন্ন ন 

কি জকায়ন্ডর সুিল গভাগ করয়ছন।    

শুধু গগাপালগঞ্জই ন । গি পাঁচ বছয়র সারা গিয়ে আিরা গয উন্ন ন কয়রমছ িা মবগি ২০ বছয়রও সম্ভব হ মন। 

২০০৮ এর মনব জাচনী ইেয়িহার ‘মিন বিয়লর সনয়ি' আিরা গয অঙ্গীকার কয়রমছলাি আিরা িার অমধকাংেই পূরণ কয়রমছ। 

গকায়না গকায়না গক্ষ্য়ত্র লয়ক্ষ্যর গচয় ও গবমে অমেজি হয় য়ছ।    

সুমধিন্ডলী,    



আিরা যখন গিে পমরচালনার িাম ে গনই িখন গিয়ে চরি দুরবস্থা মবরাে করমছল। আন্তেজামিক অঙ্গয়ন আমে জক 

সংকট ও িন্দা চলমছল। এ অবস্থার উেরয়ণ সরকার গঠয়নর পর প্রেি মিনই আিরা িমন্ত্রপমরষয়ির নবঠক কয়র িাৎক্ষ্মণক, 

স্বল্প, িে ও িীর্ জয়ি ামি করণী  মনধ জারণ কমর ।    

আিায়ির কায জকর পিয়ক্ষ্য়পর িয়ল গিয়ের কৃমষ, মেক্ষ্া, স্বাস্থয, গযাগায়যাগ, কি জসংস্থান, অবকাঠায়িা, িামরদ্র্য 

মবয়িাচন, সািামেক মনরাপো, আইন-শৃঙ্খলা, ব্যবসা-বামণেয, নবয়িমেক সম্পকজসহ প্রমিটি খায়ি আমূল পমরবিজন এয়সয়ছ। 

আিায়ির সািমষ্টক অে জনীমির প্রমিটি সূচক এখন ইমিবাচক। আিরা প্রবৃমদ্ধর হার ৬ েিাংয়ের উপয়র ধয়র রাখয়ি সক্ষ্ি 

হয় মছ। সরকামর-গবসরকামর খাি মিমলয়  গিয়ে ১ গকাটিরও গবেী িানুয়ষর কি জসংস্থান হয় য়ছ। ৫ গকাটির গবেী িানুষ 

মনিণমবে গেয়ক িেমবয়ে উন্নীি হয় য়ছ। িানুয়ষর ক্র  ক্ষ্িিা গবয়েয়ছ। িাোমপছু আ  ১,০৪৪ ডলায়র উন্নীি হয় য়ছ। মরোভ জ 

১৮ মবমল ন ডলার ছামেয়  গগয়ছ। িামরয়দ্র্যর হার ২৬ েিাংয়ে গনয়ি এয়সয়ছ।    

আিরা সব জেন স্বীকৃি একটি োিী  মেক্ষ্া নীমি প্রণ ন কয়রমছ। েিভাগ মেশুর স্কুয়ল ভমিজ মনমশ্চি হয় য়ছ। ৪০ বছর 

পর আবার গিয়ের ২৬ হাোর ১৯৩টি গবসরকামর প্রােমিক মবদ্যাল  এবং এসব মবদ্যালয়  কি জরি ১ লক্ষ্ ৩ হাোর ৮৪৫ েন 

মেক্ষ্য়কর চাকুরী োিী করণ কয়রমছ। বছয়রর প্রেি মিন মবনামূয়ে পাঠ্যপুস্তক মবিরণ করমছ। উচ্চ িােমিক পয জন্ত গিয় য়ির 

গবিন িওকুি এবং স্নািক পয জায়  গিয় য়ির অববিমনক মেক্ষ্ার ব্যবস্থা করা হয় য়ছ। িাদ্র্াসা মেক্ষ্ায়ক যুয়গাপয়যাগী করা 

হয় য়ছ। ৯টি নতুন পাবমলক মবশ্বমবদ্যাল  প্রমিষ্ঠা কয়রমছ। বিজিায়ন সরকামর-গবসরকামর মবশ্বমবদ্যালয় র সংখ্যা ১০৭টি। িমরদ্র্ 

ও গিধাবী মেক্ষ্ােীয়ির েন্য ‘প্রধানিন্ত্রীর মেক্ষ্া সহা িা োস্ট িান্ড' গঠন করা হয় য়ছ।    

কৃমষ উৎপািন ব্যাপক গবয়েয়ছ। কৃষক ১০ টাকা  ব্যাংক একাউে গখালার সুয়যাগ পায়চ্ছন। আিায়ির মবজ্ঞানীরা গিেী 

ও তুষা পায়টর েীবন রহস্য উয়ন্মাচন কয়রয়ছন। উমিি মবধ্বংসী ছত্রায়কর েীবন রহস্য আমবষ্কার কয়রয়ছন। খরা, বন্যা ও 

লবণািিা সমহষ্ণু িসয়লর োি উিাবন কয়রয়ছন। বাংলায়িে আে খায়দ্য প্রা  স্ব ংসম্পূণ জ। আিরা সািামেক মনরাপো 

গবষ্টনীর খাি গুয়লায়ি বরাদ্দ বহুগুয়ন বামেয় মছ। মবদুযৎ উৎপািন ক্ষ্িিা ১০,০০০ গিগাও াট অমিক্রি কয়রয়ছ। এটি একটি 

িাইলিলক।    

আিরা একটি গমিেীল ও যুয়গাপয়যাগী োিী  স্বাস্থযনীমি প্রণ ন কয়রমছ। প্রা  ১৫ হাোর ৬০০ কমিউমনটি মিমনক 

ও ইউমন ন স্বাস্থয গকন্দ্র মনি জাণ কয়রমছ। রােধানীয়ি গবে কয় কটি মবয়েষাম ি হাসপািালসহ মবমভন্ন গেলা  ২৪টি সরকারী 

হাসপািাল মনি জাণ করা হয় য়ছ। আিায়ির উয়দ্যায়গর িয়ল মেশুমৃতুয ও িাতৃমৃতুযর হার উয়ল্লখয়যাগ্য হায়র কয়িয়ছ। বাংলায়িে 

োমিসংয়র্র এিমডমে এও াড জ ও সাউে-সাউে এও াড জ গপয় য়ছ।    

আিরা গিয়ের প্রমিটি ইউমন য়ন ইোরয়নট সামভ জস ও ির্থ্ গসবা গকন্দ্র চালু কয়রমছ। ইোরয়নয়টর ব্য  হ্রাস ও গমি 

বৃমদ্ধর কারয়ণ ইোরয়নট গ্রাহক সংখ্যা ৭ গুণ বৃমদ্ধ গপয়  ৪ গকাটিয়ি উন্নীি হয় য়ছ।  গেলা ির্থ্ বািা ন, গেলা ই-গসবা গকন্দ্র, 

ইউমন ন ির্থ্ ও গসবা গকন্দ্র, কমম্পউটার োব, ই-বুক নিমর, োিী  ডাটা গসোর, হাইয়টক পাকজ স্থাপনসহ ির্থ্ ও 

প্রযুমিমনভ জর মেল্প মবকায়ের িােয়ি িরুণ প্রেয়ন্মর ব্যাপকহায়র কি জসংস্থান সৃমষ্ট হয় য়ছ।    

আিরা ১৩টি বৃহৎ গসতু মনি জাণ কয়রমছ। েহীি আহসান উল্লাহ িাস্টার উোল গসতু, চট্টগ্রাি বন্দর সংয়যাগ ফ্লাইওভার, 

বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার, মিরপুর-এ ারয়পাট জ গরাড ফ্লাইওভার, কুমেল ফ্লাইওভার, গি র হামনি ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস ও 

হামিরমঝল প্রকল্প চালু করা হয় য়ছ।    

গিয়ের আইন-শৃঙ্খলা পমরমস্থমির উন্নমি হয় য়ছ। বিজিান সরকায়রর সিয়  অনুমষ্ঠি প্রমিটি মনব জাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও 

মনরয়পক্ষ্ভায়ব সম্পন্ন হয় য়ছ। আিরা গণিন্ত্র, আইয়নর োসন ও িানবামধকারয়ক সমুন্নি গরয়খমছ। োমির মপিা হিযা িািলার 

রা  কায জকর কয়রমছ। যুদ্ধাপরাধীয়ির মবচার চলয়ছ। একেন যুদ্ধাপরাধীর মবচায়রর রা  কায জকর করা হয় য়ছ। োমির প্রিযাো 

অনুযা ী োমির মপিার অবমেষ্ট খুনী ও সকল যুদ্ধাপরাধীয়ক মবচায়রর আওিা  আনা হয়ব। োমস্ত কায জকর করা হয়ব। এর িে 

মিয়  বাাামল োমি অমভোপমুি হয়ব। োিী  চারয়নিা হিযাকান্ড, ২১গে আগয়স্টর গগ্রয়নড হািলা, ১০ োক অস্ত্র িািলাসহ 

িানবিামবয়রাধী প্রমিটি অপরায়ধর মবচার কােও দ্রুি এমগয়  চলয়ছ।    

আিরা সমুয়দ্র্ মবে  অেজন কয়রমছ। োিী  ও আন্তেজামিক পুরস্কার পামচ্ছ। গিে সকল গক্ষ্য়ত্র সািয়ন এমগয়  চলয়ছ। 

বাংলায়িে এখন উন্ন য়নর গরাল িয়ডল।    

আিরা বাংলায়িেয়ক আরও এমগয়  মনয়  গযয়ি চাই। মবয়রাধী িয়লর প্রমি আহবান; হরিাল, অবয়রাধ মিয়  িানুষ 

হিযা কয়র, েনগণ ও সরকায়রর সম্পি ধ্বংস কয়র এ গিেয়ক মপমছয়  গিয়বন না। আসুন সকল গভিায়ভি ভুয়ল একসায়ে 

গিয়ের উন্ন য়ন কাে কমর। গণিন্ত্র, আইয়নর োসন, িানবামধকার ও সংমবধানয়ক সমুন্নি রামখ।    



মপ্র  গগাপালগঞ্জবাসী,    

আে আপনারা আিার প্রমি গযিন ভায়লাবাসা গিমখয় য়ছন আগািী মিনগুয়লায়িও আমি আপনায়ির গিিমন 

ভায়লাবাসা এবং সিে জন প্রিযাো করমছ। আপনায়ির সকয়লর সিে জয়ন আবার সরকার গঠন করয়ি পারয়ল বাংলায়িয়ের 

উন্ন য়নর ধারা অব্যাহি রাখব - এ অঙ্গীকার পুনব্যজি করমছ।      

সবয়েয়ষ আমি গগাপালগঞ্জ গেলা ও গগাপালগঞ্জ গেলা সমিমির উেয়রাের সমৃমদ্ধ কািনা করমছ। সকলয়ক আবারও 

ধন্যবাি।   

   

গখািা হায়িে।    

ে  বাংলা।  ে  বঙ্গবন্ধু।    

বাংলায়িে মচরেীবী গহাক।  

--- 


