
মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাদ্ধযাৎসব, উদ্ধবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ হাক্তসনা 
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ক্তবসক্তমল্লাক্তহর রাহমাক্তনর রাক্তহম 

 

অনুষ্ঠাদ্ধনর সভাপক্তত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সাংস্কৃক্তত অঙ্গদ্ধনর ক্তবক্তেষ্ট ব্যক্তিবর্ গ,  

সুক্তধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

মুক্তিযুেক্তভক্তিক েতাক্তধক নাটক ক্তনদ্ধয় বাাংলাদ্ধেে ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমী আদ্ধয়াক্তজত ‘‘মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় 

নাদ্ধযাৎসব'' এর উদ্ধবাধন অনুষ্ঠাদ্ধন উপক্তিত সকলদ্ধক আমার আন্তক্তরক শুদ্ধভচ্ছা জানাক্তচ্ছ।  

‘‘ক্তেদ্ধল্পর আদ্ধলায় মহান মুক্তিযুে'' কম গসূচীর আওতায় নাদ্ধযাৎসবসহ কক্তবতা, নৃতয, যাত্রাপালা, নৃতযনায, 

মূকাক্তভনয় প্রভৃক্তত আদ্ধয়াক্তজত হদ্ধচ্ছ। শজলা ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমীগুদ্ধলাদ্ধতও মুক্তিযুে ক্তবষয়ক নাটক মঞ্চাক্তয়ত হদ্ধচ্ছ।  

শেদ্ধের প্রতযন্ত অঞ্চদ্ধলর মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের স্মৃক্তত, মুক্তিযুদ্ধের খন্ড খন্ড ক্তচত্র ক্তনদ্ধয় ক্তনক্তম গত এসব ক্তেল্পকম গ ক্তেশু শেদ্ধক 

প্রবীণ সবার মনদ্ধক ছুঁদ্ধয় যাদ্ধব বদ্ধল আক্তম মদ্ধন কক্তর।  

আক্তম আো কক্তর, এ উৎসদ্ধবর মধ্য ক্তেদ্ধয় েে গক-শরাতা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইক্ততহাস, মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের বীরত্বপূণ গ 

কাক্তহনী, শবেনাময় ঘটনা ও বীরাঙ্গনাদ্ধের সদ্ধব গাচ্চ তযাদ্ধর্র কো, পাক্তকস্তাক্তন হানাোর বাক্তহনী ও তাদ্ধের এ শেেীয় শোসরদ্ধের 

ক্তনম গম ক্তনয গাতদ্ধনর কাক্তহনী জানদ্ধত পারদ্ধব। অপেক্তি েমন কদ্ধর শেদ্ধের অগ্রর্ক্তত ক্তনক্তিদ্ধত নতুন কদ্ধর উদ্দীপ্ত হদ্ধত পারদ্ধব।  

সুক্তধমন্ডলী,  

মহান মুক্তিযুে আমাদ্ধের র্ব গ। আত্ম-পক্তরচদ্ধয়র অহাংকার। আমাদ্ধের শচতনার ক্তনতযসঙ্গী। আমাদ্ধের অগ্রযাত্রার 

শপ্ররণা। বাঙাক্তল জাক্ততর ক্তেো। তাই মুক্তিযুে সম্পৃি শকাদ্ধনা অনুষ্ঠাদ্ধন আসদ্ধত পারদ্ধল আমার খুব ভাল লাদ্ধর্।  

আক্তম সব গকাদ্ধলর সব গদ্ধরষ্ঠ বাঙাক্তল, জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তজবুর রহমানদ্ধক রোর সাদ্ধে স্মরণ করক্তি।  

জাতীয় চার শনতাসহ মুক্তিযুদ্ধের বীর েহীে এবাং মহান ভাষা আদ্ধন্দালন শেদ্ধক শুরু কদ্ধর ক্তবক্তভন্ন র্ণআদ্ধন্দালদ্ধন 

জীবন ক্তবসজগন শেয়া সকল েহীেদ্ধক রোর সাদ্ধে স্মরণ করক্তি।  



জাক্ততর ক্তপতা শেেীয় ঐক্ততহয, মূল্যদ্ধবাধ, কৃক্তষ্টর চচ গা ও সাংরক্ষদ্ধণ ১৯৭৪ সাদ্ধল বাাংলাদ্ধেে ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমী 

প্রক্ততষ্ঠা কদ্ধরন। এই প্রক্ততষ্ঠানদ্ধক ক্তঘদ্ধর তাঁর অদ্ধনক স্বপ্ন ক্তিল। স্বাধীনতা ক্তবদ্ধরাধী অপেক্তি জাক্ততর ক্তপতার অদ্ধনক স্বপ্নই পূরণ 

করদ্ধত শেয়ক্তন।  

জাক্ততর ক্তপতা স্বাধীনতার পরই েহীে মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের পক্তরবার ও যুোহত মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের কল্যাদ্ধণ বাাংলাদ্ধেে 

মুক্তিদ্ধযাো কল্যাণ ট্রাস্ট র্ঠন কদ্ধরন। ক্তনয গাক্ততত দুঃি মক্তহলা ও ক্তেশু কল্যাণ শকন্দ্র িাপন কদ্ধরন।  

সুক্তধবৃন্দ,  

আমাদ্ধের সাাংস্কৃক্ততক স্বকীয়তা, সাংর্ীত, নৃতযকলা, চারুক্তেল্প, নাটক, চলক্তচ্চত্র জাক্তত ক্তহদ্ধসদ্ধব ক্তবদ্ধে এক পৃেক মাত্রা 

শযার্ কদ্ধরদ্ধি। ভাষার জন্য জীবন ক্তেদ্ধয় বাঙাক্তল জাক্তত আজ ক্তবে অঙ্গদ্ধন অনুকরণীয় ক্তহদ্ধসদ্ধব প্রক্ততক্তষ্ঠত হদ্ধয়দ্ধি। ২৪ বিদ্ধরর 

স্বাধীনতা সাংগ্রাম ও মুক্তিযুে আমাদ্ধের ঐক্ততহযদ্ধক মক্তহমাক্তিত কদ্ধরদ্ধি। শর্ৌরবাক্তিত কদ্ধরদ্ধি।  

আমরা স্বাধীন হদ্ধত শপদ্ধরক্তি বদ্ধলই ক্তবদ্ধে আমাদ্ধের পৃেক সত্ত্বা ক্তনক্তিত হদ্ধয়দ্ধি। আমাদ্ধের নাটক ও ক্তচত্রকলা আজ 

আন্তজগাক্ততকভাদ্ধব অতযন্ত সমাদৃত হদ্ধচ্ছ। আমাদ্ধের ক্তেশুনাযও অদ্ধনক উৎসদ্ধব অাংেগ্রহণ কদ্ধর সুনাম অজগন কদ্ধরদ্ধি।  

সুক্তধবৃন্দ,  

আওয়ামী লীদ্ধর্র শনতৃদ্ধত্ব মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যদ্ধম শেে স্বাধীন হদ্ধয়দ্ধি। তাই আওয়ামী লীর্ যখনই সরকার র্ঠন 

কদ্ধরদ্ধি তখনই শেে মুক্তিযুদ্ধের শচতনায় উবুে হওয়ার সুদ্ধযার্ শপদ্ধয়দ্ধি। বাঙাক্তল সাংস্কৃক্তত ক্তবকাে লাভ কদ্ধরদ্ধি।  

১৯৯৬ সরকাদ্ধরর সময় আমরা ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমীদ্ধত জাতীয় নাযোলা ক্তনম গাণ কক্তর। জাতীয় ক্তচত্রোলা, জাতীয় 

সঙ্গীত ও নৃতযকলা শকদ্ধন্দ্রর ক্তনম গাণ কাজ শুরু কক্তর। ইদ্ধতামদ্ধধ্য সাংর্ীত ও নৃতযকলা ভবন ক্তনক্তম গত হদ্ধয়দ্ধি এবাং জাতীয় 

ক্তচত্রোলার ক্তনম গাণও সমাক্তপ্তর পদ্ধে।  

আমরা মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের সন্তান, নাক্তত-নাতনীর জন্য ক্তেক্ষা ও চাকুরীদ্ধত শকাটা ক্তনধ গারণ কদ্ধর ক্তেদ্ধয়ক্তি। আবাসন 

ব্যবিার উদ্ধযার্ শনয়া হদ্ধয়দ্ধি।  

অস্বচ্ছল মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের সম্মানী ভাতা দই হাজার টাকায় উন্নীত করা হদ্ধয়দ্ধি। েহীে পক্তরবার ও যুোহত 

মুক্তিদ্ধযাোদ্ধের শরেন এবাং ক্তচক্তকৎসা ও সম্মানী ভাতা শেয়া হদ্ধচ্ছ। দুঃি সাংস্কৃক্ততদ্ধসবীদ্ধের ভাতা শেয়া হদ্ধচ্ছ।  

অযত্ন ও অবদ্ধহলার ক্তেকার মুক্তিদ্ধযাো কল্যাণ ট্রাস্টদ্ধক সচল করা হদ্ধয়দ্ধি। প্রক্ততষ্ঠানটির ঋণ ও অন্যান্য পাওনা 

শোধ করা হদ্ধয়দ্ধি। জক্তম উোর করা হদ্ধয়দ্ধি। এটি এখন লাভজনক হদ্ধয়দ্ধি।  

সুক্তধমন্ডলী,  

সাংস্কৃক্তত-বান্ধব বতগমান সরকার সাংস্কৃক্ততর ক্তবক্তভন্ন োখার সাক্তব গক উন্নয়দ্ধন কাজ করদ্ধি। শজলা, উপদ্ধজলা ও গ্রাম 

পয গাদ্ধয় সাংস্কৃক্তত চচ গার সুদ্ধযার্ সৃক্তষ্ট করদ্ধি। শজলা ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমীর কায গক্রমদ্ধক আদ্ধরা ক্তবস্তৃত করার উদ্ধযার্ শনয়া 

হদ্ধয়দ্ধি।  

স্বাধীনতার ৪১ বিদ্ধরর অক্তধকাাংে সময়ই বতগমান প্রজন্মদ্ধক প্রকৃত ইক্ততহাস জানদ্ধত শেয়া হয়ক্তন। এদ্ধত তরুণ প্রজন্ম 

ক্তবধাগ্রস্ত ক্তিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইক্ততহাস ও ঐক্ততহয সাংরক্ষদ্ধণ সবাইদ্ধক উদ্ধযার্ী হদ্ধত হদ্ধব। ক্তেশু-ক্তকদ্ধোর ও তরুণ প্রজন্মদ্ধক 

মুক্তিযুে ও শেেীয় সাংস্কৃক্ততর শচতনায় উবুে করদ্ধত হদ্ধব। এজন্য ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমীসহ ক্তেক্ষা, সাক্তহতয ও সাংস্কৃক্তত ক্তবকাদ্ধে 

ক্তনদ্ধয়াক্তজত প্রক্ততষ্ঠানগুদ্ধলাদ্ধক অগ্রণী ভূক্তমকা পালদ্ধনর আহবান জানাই।  

যুোপরাধীদ্ধের ক্তবচারকাজ শুরু হদ্ধয়দ্ধি। শকাদ্ধনা ষড়যন্ত্রই তা রুখদ্ধত পারদ্ধব না। তরুণ প্রজন্মসহ শেেদ্ধপ্রক্তমক প্রক্ততটি 

নার্ক্তরক আজ এ লদ্ধক্ষয ঐকযবে। একক্তেন ষড়যন্ত্রকারীদ্ধের মুদ্ধখােও উদ্ধন্মাক্তচত হদ্ধব। জনক্তনক্তন্দত ও র্ণক্তধকৃত হদ্ধব। শেদ্ধের 

সুনাম নষ্টকারী যুোপরাধীদ্ধের মেেোতাদ্ধেরদ্ধক সতয ও ন্যাদ্ধয়র পদ্ধে ক্তিদ্ধর আসার আহবান জানাই। রাজনীক্ততদ্ধত েল-মত 

োকদ্ধব। তাই বদ্ধল ক্ষমতা শভাদ্ধর্র জন্য শেদ্ধের ক্তবরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, জনর্ণ শমদ্ধন শনদ্ধব না।  



সুক্তধবৃন্দ,  

আক্তম আো কক্তর, ক্তেল্পকলা একাদ্ধেমী নতুন প্রজন্মদ্ধক মুক্তিযুদ্ধের শচতনায় উবুে করদ্ধত নতুন নতুন কম গসূচী গ্রহণ 

করদ্ধব। যাদ্ধত তারা ক্ষুধা-োক্তরদ্র্যমুি, সমৃে, োক্তন্তপূণ গ, অসাম্প্রোক্তয়ক বাাংলাদ্ধেে র্ড়ায় অনুদ্ধপ্ররণা পায়। বঙ্গবন্ধুর স্বদ্ধপ্নর 

শসানার বাাংলা প্রক্ততক্তষ্ঠত করদ্ধত পাদ্ধর।  

আসুন, আমরা সবাই ক্তমদ্ধল এ লদ্ধক্ষয কাজ কক্তর এবাং ২০২১ সাদ্ধলর মদ্ধধ্য শোষণহীন, আধুক্তনক, ক্তবজ্ঞানমনষ্ক, দৃঢ় 

প্রতযয়ী বাাংলাদ্ধেে র্দ্ধড় তুক্তল।  

এই উৎসদ্ধবর সাদ্ধে সম্পৃি সকলদ্ধক আন্তক্তরক ধন্যবাে জাক্তনদ্ধয় আক্তম আনুষ্ঠাক্তনকভাদ্ধব মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় 

নাদ্ধযাৎসব এর শুভ উদ্ধবাধন শঘাষণা করক্তি।  

সবাইদ্ধক আবাদ্ধরা আন্তক্তরক ধন্যবাে।  

শখাো হাদ্ধিজ।  

জয়বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদ্ধেে ক্তচরজীবী শহাক।  

... 


