
যুদ্ধাহত মুক্তিয াদ্ধা ও সুক্তিধািক্তিত শারীক্তরক প্রক্ততিন্ধীযের মযে হুইল চেয়ার ক্তিতরণ অনুষ্ঠান  

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

চশখ হাক্তিনা  

ঢাকা, শক্তনিার, ০৬ আষাঢ় ১৪১৬, ২০ জুন ২০০৯ 

 

ক্তিিক্তমল্লাক্তহর রহমাক্তনর রক্তহম 

িম্মাক্তনত িভাপক্তত  

িহকমীবৃন্দ  

উপক্তিত িীর মুক্তিয াদ্ধাগণ  

সুক্তিধািক্তিত ক্তশশু ও ভাইযিাযনরা  

সুক্তধমন্ডলী।  
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চরাটারী ক্লাি অি মক্ততক্তিল আযয়াক্তিত যুদ্ধাহত মুক্তিয াদ্ধা এিং শারীক্তরক প্রক্ততিন্ধী ক্তশশু, পুরুষ ও মক্তহলাযের মযে হুইল 

চেয়ার ক্তিতরণ অনুষ্ঠাযন আপনাযের িিাইযক আন্তক্তরক শুযভচ্ছা িানাক্তচ্ছ। এধরযণর একটি মহতী অনুষ্ঠাযন আমন্ত্রন িানাযনার িন্য 

উযযািাযের ধন্যিাে িানাক্তচ্ছ।  

আক্তম অতযন্ত খুশী হযয়ক্তি, আপনারা িাক্ততর চেষ্ঠ িন্তান িীর মুক্তিয াদ্ধাযের িহায়তায় এক্তগযয় এযিযিন।  

মুক্তিয াদ্ধাযের ক্তিযশষ কযর, আহত ও দুি মুক্তিয াদ্ধাযের োক্তয়ত্ব চনওয়ার ভার রাযের। ক্তকন্তু আপনারা িাযনন, ১৯৭৫ 

িাযল ১৫ই আগস্ট িাক্ততর িনক িঙ্গিন্ধুযক হতযার পর চিশীর ভাগ িময় রােীয় ক্ষমতায় ক্তিল মুক্তিযুযদ্ধর চেতনা ক্তিযরাধী শক্তি। 

চিকারযণই মুক্তিয াদ্ধারা িার িার িক্তিত হযয়যিন। স্বাধীনতাক্তিযরাধী শক্তি রােীয় আনুকূল্য চপযয়যি।  

স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধাহত মুক্তিয াদ্ধাযের ক্তেক্তকৎিা ও পুনি বািযনর িন্য িাক্ততর িনক িঙ্গিন্ধু চশখ মুক্তিবুর রহমাযনর 

ব্যক্তিগত আগ্রহ ও িহয াক্তগতায় প্রখ্যাত মাক্তকবন অয্ বাযপক্তিক িািবন অোপক আর চি গাস্টব ঢাকায় একটি ট্রমা ও অয্ বাযপক্তিক 

হািপাতাল (RIHD) প্রক্ততষ্ঠা কযরন। িতবমাযন  া িাতীয় অয্ বাযপক্তিক হািপাতাল ও পুনি বািন প্রক্ততষ্ঠান নাযম পক্তরক্তেত। এিাড়া, 

িঙ্গিন্ধু যুদ্ধাহত মুক্তিয াদ্ধাযের ্াকার িন্য চমাহাম্মেপুযর একটি আেয়যকন্দ্র িাপন কযরক্তিযলন। পাশাপাক্তশ, মুক্তিয াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট গঠন কযর অযনকগুযলা ক্তশল্প-কলকারখানা ট্রাস্টযক ক্তেযয় ক্তেযয়ক্তিযলন  াযত কযর এিযির আয় চ্যক মুক্তিয াদ্ধাযের ও 

তাযের পক্তরিারযক প্রযয়ািন মত িাহায্য িহয াক্তগতা চেওয়া  ায়।  

ক্তকন্তু অতযন্ত দূঃযখর ক্তিষয়, ৭৫ পরিতী িরকারগুযলা চিিি কলকারখানার অযনকগুযলা িন্ধ কযর ক্তেযয়যি, আিার 

লুটপাযটর ফযল অযনকগুযলা লাভিনক প্রক্ততষ্ঠান চলাকিানী প্রক্ততষ্ঠাযন পক্তরণত হযয়যি। আমরা ক্তিগত ১৯৯৬-২০০১ িাযলর 

শািনামযল মুক্তিয াদ্ধাযের কল্যাযণর িন্য িােমত চেষ্টা কযরক্তি। এিারও চি ধারা অব্যাহত রযয়যি। আপনারা িাযনন, আমাযের 

অ্ ব মন্ত্রী চ  িাযিট চপশ কযরযিন, চিখাযন দুি মুক্তিয াদ্ধাযের ও মুক্তিয াদ্ধা পক্তরিাযরর িন্য ভাতা বৃক্তদ্ধ করা হযয়যি।   

অিচ্ছল মুক্তিয াদ্ধাযের ভাতার হার মাক্তিক ৯০০ টাকা হযত ১ হািার ৫০০ টাকা ও ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিয াদ্ধাযের িংখ্যা ১ 

লাখ চ্যক িাক্তড়যয় ১ লাখ ২৫ হািার করা হযচ্ছ। এ খাযত আগামী িির ২২৫ চকাটি টাকা িরাযের প্রস্তাি করা হযয়যি। গত 

িিযরর তুলনায় এ খাযত িরাে বৃক্তদ্ধ পাযি ১১৭ চকাটি টাকা।  

৬৫ িির িা তদর্ধ্ব িয়যির মুক্তিয াদ্ধাযের  াতায়াযতর সুক্তিধায্ ব চরল, িাি ও লযি ক্তিনামূযল্য েলােযলর সুয াগ চেওয়া 

হযি। মুক্তিয াদ্ধা কল্যাণ ট্রাযস্টর মােযম চেণীভুি রােীয় চখতািপ্রাপ্ত মুক্তিয াদ্ধাযের িম্মানী ভাতা িািে িরাে ৪০ শতাংশ বৃক্তদ্ধর 

প্রস্তাি করা হযয়যি। আগামী অ্ বিিযরর িাযিযট এিন্য ৫৯ চকাটি ১৬ লক্ষ টাকা িরাে রাখা হযয়যি।  

ক্তপ্রয় চরাটাক্তরয়ানবৃন্দ,  

আপনারা আি মুক্তিয াদ্ধাযের পাশাপাক্তশ অন্যান্য দুি প্রক্ততিন্ধীযের মযেও হুইল চেয়ার ক্তিতরণ করযিন। আপনারা 

িাযনন, েক্তরদ্র মানুযষর িন্য িামাক্তিক ক্তনরাপত্তা িলয় সৃক্তষ্টযত িাযিযট আমরা এিার ৮ হািার ২৪৭ চকাটি টাকা িরাে কযরক্তি। 



 া গত িিযরর তুলনায় ৭২৯ চকাটি টাকা চিশী। এিাড়া, প্রক্ততিন্ধী িনযগাক্তষ্ঠর িন্য িরাে চ মন বৃক্তদ্ধ করা হযয়যি চতমক্তন এর 

পক্তরক্তধও িাড়াযনা হযয়যি।  

অিচ্ছল প্রক্ততিন্ধীযের ভাতার আওতায় সুক্তিধাযভাগীর িংখ্যা ২ লাখ চ্যক ২ লাখ ৬০ হািাযর বৃক্তদ্ধ কযর মা্াক্তপছু 

মাক্তিক িরাে ৩০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাি করা হযচ্ছ।  

প্রক্ততিন্ধী ব্যক্তিযের ক্তশক্ষা, কম বিংিান, েলাযফরা এিং তাযের িামাক্তিক ম বাো প্রক্ততষ্ঠার ক্তিযশষ ব্যিিা চনওয়া 

আমাযের ক্তনি বােনী প্রক্ততশ্রুক্তত। এই প্রক্ততশ্রুক্তত পূরযণর িন্য িরকার প্রক্ততিন্ধী ব্যক্তিযের স্বািযযিিা ও িহায়ক উপকরণ িরিরাহ 

করার িন্য ওয়ান স্টপ িাক্তভ বি প্রক্ততষ্ঠার উযযাগ গ্রহণ কযরযি। এ লযক্ষয আগামী অ্ বিিযরর রািস্ব িাযিযটর আওতায় প্রক্ততিন্ধী 

চিিা ও িহায়ক চকন্দ্র শীষ বক একটি নতুন কম বসূক্তে গ্রহযণর িন্য ৫ চকাটি ৪১ লক্ষ টাকা িরাে রাখার প্রস্তাি করা হযয়যি।  

প্রক্ততিন্ধীতা চকান চরাগ নয়। প্রক্ততিন্ধীযের মযেও রযয়যি চমধা ও প্রক্ততভা। একটু িহয াক্তগতা ও িহমক্তম বতা তাঁযের এই 

প্রক্ততভা ক্তিকাযশ ক্তিশাল ভূক্তমকা রাখযত পাযর। চেযশ প্রায় ৮০ লাখ মানুষ ক্তিক্তভন্ন প্রক্ততিন্ধীতায় ভুগযিন। িরকাযরর িম্পে িীক্তমত। 

এই িীক্তমত িম্পে ক্তেযয় িরকাযরর একার পযক্ষ িি িহায়তা প্রোন করা িম্ভি নয়। এযক্ষযে চিিরকাক্তর চস্বচ্ছাযিিী 

প্রক্ততষ্ঠানগুযলাযক িাহাযয্যর হাত িাক্তড়যয় এক্তগযয় আিযত হযি। ঠিক চ ভাযি চরাটারী ক্লাি আিযক দৃষ্টান্ত চরযখযি, চিভাযি অন্যরাও 

উৎিাক্তহত হযি।  

ক্তিগত আওয়ামী িরকাযরর আমযল ২০০০ িাযল চ  প্রক্ততিন্ধী কল্যাণ অযাক্ট প্রণয়ন করা হযয়ক্তিল, তাযক আরও 

যুযগাপয াগী কযর প্রক্ততিন্ধীযের কল্যাযণর কাযি লাগাযনা হযি। তাঁযের চলখাপড়া, োকুক্তর, েলাযফরা এিং চ াগায াযগর িন্য 

ক্তিযশষ ব্যিিা চনওয়ার পাশাপাক্তশ তাযের িামাক্তিক ম বো বৃক্তদ্ধর পেযক্ষপ চনওয়া হযি।  

সুক্তধবৃন্দ,  

চরাটারী ইন্টারন্যাশনাযলর চিিাধমী কা বক্রম ক্তিশ্বব্যাপী নক্তন্দত। ক্তিযশষ কযর এই িংগঠযনর চপাক্তলও ক্তনমূ বল অক্তভ াযনর 

ক্া আমরা িিাই িাক্তন। তাযের িহয াক্তগতায় ক্তিযশ্বর ৪টি চেশ ব্যতীত চগাটা ক্তিশ্ব আি চপাক্তলওমুি।  

চরাটারী ক্লাি অি মক্ততক্তিল-এর িেস্যযের আক্তম ধন্যিাে িানাই যুদ্ধাহত মুক্তিয াদ্ধা এিং শারীক্তরক প্রক্ততিন্ধীযের মযে 

হুইল চেয়ার ক্তিতরণ করার িন্য। আক্তম আশা কক্তর তাঁরা এ ধরযনর কা বক্রম আগামীযতও অব্যাহত রাখযিন। আমাযের িকযলর 

প্রযেষ্টায় প্রক্ততিন্ধী ভাইযিাযনরা ভালভাযি, আত্ম-ম বাো ক্তনযয় িমাযি মা্া উঁচু কযর চেঁযে ্াকুক - এটাই আমরা োই। আপনাযের 

িকলযক আিারও ধন্যিাে।  

চখাো হাযফি।  

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু। 

িাংলাযেশ ক্তেরিীিী চহাক। 


