
বাাংলাদেদের মহান মুক্তিযুদে ক্তবদেেী বন্ধুদের সম্মাননা অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাক্তসনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাক্তিক সদম্মলন শকন্দ্র, ঢাকা, রক্তববার, ১৬ আক্তিন ১৪২০, ০১ অদটাবর ২০১৩  

 

ক্তবসক্তমল্লাক্তহর রাহমাক্তনর রাক্তহম  

মাননীয় রাষ্ট্রপক্তি,  

বাাংলাদেদের অকৃক্তিম বন্ধু ও আর্দকর ক্তবক্তেষ্ট অক্তিক্তিবৃন্দ,  

আমক্তন্ত্রি অক্তিক্তিবৃন্দ,  

ভদ্র মক্তহলা ও মদহােয়গণ।  

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন।  

বাাংলাদেদের মহান মুক্তিযুদে সহায়িাোনকারী ক্তবদেেী বন্ধুদের সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাদন উপক্তিি সবাইদক আক্তম 

আন্তক্তরক শুদভচ্ছা র্ানাক্তচ্ছ। এসব ক্তবদেেী বন্ধুরা ১৯৭১ সাদল বাঙাক্তল র্াক্তির সবদেদয় কঠিন দুঃসমদয় সমদবেনা ও সাহাদের হাি 

বাক্তিদয় ক্তেদয়ক্তিদলন।  

শুরুদিই আক্তম গভীর শ্রোর সদঙ্গ স্মরণ করক্তি সব জকাদলর সব জদশ্রষ্ঠ বাঙাক্তল, র্াক্তির ক্তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্বুর 

রহমানদক। স্মরণ করক্তি শর্লখানায় ক্তনহি র্ািীয় োর-শনিাদক। আক্তম মহান মুক্তিযুদের বীর েহীেদের প্রক্তি শ্রো র্ানাক্তচ্ছ। 

মুক্তিযুদে ক্তনর্ জাক্তিি মা-শবানদের প্রক্তি র্ানাক্তচ্ছ গভীর সমদবেনা। যুোহি মুক্তিদর্াো এবাং েহীে পক্তরবাদরর সেস্যদের প্রক্তি 

সমদবেনা র্ানাক্তচ্ছ।  

আমাদের র্াক্তিসত্ত্বার ইক্তিহাদস মহান মুক্তিযুে সবদেদয় শগৌরদবাজ্জ্বল মুহূিজ। র্াক্তির ক্তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্বুর 

রহমাদনর উোত্ত আহ্বাদন সািা ক্তেদয় এদেদের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিযুদে ঝাঁক্তপদয় পদিক্তিদলন। অদর্য় মদনাবল , অসীম সাহস 

এবাং বীরত্ব ক্তনদয় বব জদরাক্তেি আক্রমদনর ক্তবরুদে যুে কদর এদেদের মানুষ শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটান।  

বঙ্গবন্ধুর আর্ীবদনর স্বপ্ন ক্তিল এদেদের শোক্তষি মানুদষর স্বাধীনিা ও মুক্তি অর্জন করা। ক্তিক্তন বাঙ্গাক্তল র্াক্তিদক 

র্ািীয়িাবােী মদন্ত্র উজ্জীক্তবি কদরন, িাঁদেরদক অেম্য মদনাবদল উদ্দীপ্ত কদরন এবাং সদব জাপক্তর পক্তরকক্তিি গণহিযার ক্তবরুদে সেস্ত্র 

যুদে উদ্বুে কদরন।  

সম্মাক্তনি অক্তিক্তিবৃন্দ,  

আপনারা র্াদনন, প্রাকৃক্তিক ববক্তেদির লীলাভূক্তম এ ভূখদের সম্পে লুদট শনওয়ার এবাং এদেদের মানুদষর োক্তন্ত ক্তবনষ্ট 

করার র্ন্য বাইদরর েত্রুরা বারবার এদেদের র্নগদণর উপর আক্রমণ কদরদি। ক্তকন্তু বাঙাক্তল বীদরর র্াক্তি। সাহক্তসকিার সাদি 

বারবার িাঁরা েত্রুর ক্তবরুদে রুদখ োঁক্তিদয়দি।  

একটি স্বিন্ত্র ও সমৃে র্াক্তিসত্তা এবাং নবগঠিি পাক্তকস্তাদনর সাংখ্যাগক্তরষ্ঠ র্নদগাষ্ঠী হওয়া সদত্বও আমরা ১৯৪৭ সাদল শেে 

ক্তবভাদগর পর শকবল বঞ্চনা ও ববষদম্যর ক্তেকার হদয়ক্তি। আমাদের ভাষা ও সাংস্কৃক্তির ওপর বারবার আঘাি এদসদি। আমরা 

অবদহলা, অমর্ জাো ও েরম অি জননক্তিক ববষদম্যর ক্তেকার হদয়ক্তি।  

বাঙ্গাক্তল র্াক্তি িার অক্তবসাংবাক্তেি মহান শনিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তর্বুর রহমাদনর শনতৃদত্ব ঐকযবে হয় অক্তধকার আোদয়র 

সাংগ্রাদম।  

১৯৭০ সাদলর ক্তনব জােদন আওয়ামী লীগ ক্তবপুল শভাদট র্য়ী হয়। সুদর্াগ আদস এসব অক্তবোর সাংদোধদনর। ক্তকন্তু পাক্তকস্তানী 

োসকদগাষ্ঠী ক্ষমিা হস্তান্তদরর পক্তরবদিজ ১৯৭১ সাদলর ২৫শে মাে জ আমাদের উপর অন্যাে যুে োক্তপদয় শেয়। শুরু কদর েিাব্দীর 

র্ঘন্যিম বপোক্তেক গণহিযা।  

গণিাক্তন্ত্রক অক্তধকার এবাং একটি শোষণহীণ সমার্ব্যবিা প্রক্তিষ্ঠার োবীই ক্তিল বাাংলাদেদের মানুদষর একমাি অপরাধ।  



অকুদিাভয় বাঙাক্তল র্াক্তি এ নৃোংস আেরদণর ক্তবরুদে রুদখ োঁিায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বাদন সািা ক্তেদয় ১৯৭১ সাদল ২৬শে মাে জ 

র্ািীয় স্বাধীনিার র্ন্য সেস্ত্র সাংগ্রাদম ঝাঁক্তপদয় পদি।  

শসসময় আপনারা, বাাংলাদেদের ক্তবদেেী বন্ধুরা, আমাদের পাদে এদস োঁক্তিদয়ক্তিদলন। আমাদের পদক্ষ ক্তবি র্নমি ও 

সমি জন আোদয়র পদি শনদমক্তিদলন।  

আপনাদের অকুণ্ঠ সমি জন প্রমাণ কদরক্তিল শর্ আমাদের সাংগ্রাম ক্তিল ন্যাদয়র পদক্ষ, ন্যাে অক্তধকাদরর পদক্ষ। অন্যায়-

অিযাোদরর ক্তবরুদে বাাংলার র্নগদণর পদক্ষ শনওয়া আপনাদের অবিান আমাদের সাংগ্রামী র্নগদণর মদনাবলদক সুদৃঢ় কদরক্তিল। 

আমাদের পদক্ষ আন্তর্জাক্তিক র্নমি বিক্তর করদি সহায়িা কদরক্তিল।  

বাাংলার অকুদিাভয় র্নগণ র্খন রণাঙ্গদন যুেরি, িখন ক্তবদির ক্তবক্তভন্ন প্রাদন্তর ক্তবক্তভন্ন শশ্রণী-শপোর মানুষ শর্মন শলখক, 

সাাংবাক্তেক, বুক্তের্ীবী, সাংস্কৃক্তি কমী, কূটনীক্তিক্তবে আমাদের সাহাদের র্ন্য পদি শনদমক্তিদলন।  

সকল সীমাবেিা অক্তিক্রম কদর আপনারা সাহাদের হাি বাক্তিদয় ক্তেদয়ক্তিদলন ক্তবপন্ন মানুদষর প্রক্তি। খাদ্য, আশ্রয়, 

মানক্তবক সহায়িা, ক্তেক্তকৎসাদসবা, অি জ, অস্ত্র, র্নমি সাংগঠন এবাং ক্তবি ক্তবদবক র্াগ্রি করার মহান ব্রদি আপনারা এক্তগদয় 

এদসক্তিদলন।  

মানবিা ও ক্তবদবদকর ডাদক সািা ক্তেদয় আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘদবর র্ন্য আপনারা শর্ শেে স্বীকার কদরদিন, িা 

অক্তবস্মরণীয়। অদনদক ক্তবপে ও হুমক্তকর মূদখও বধেজ হারা হনক্তন।  

আমরা আর্ সশ্রেক্তেদত্ত্ব ক্তবদেেী বন্ধুদের এসব অবোদনর কিা স্মরণ করক্তি। আপনাদের সম্মাক্তনি করার মাধ্যদম আমরা 

ক্তনদর্রা সম্মাক্তনি শবাধ করক্তি। আপনাদের মাধ্যদম আপনাদের শেদের সকল র্নগদণর প্রক্তি আমরা শ্রো র্ানাক্তচ্ছ।  

আপনাদের সম্মাননা প্রোদনর মধ্য ক্তেদয় আমরা আর্ স্বাধীনিা সাংগ্রাদমর মূল লক্ষয সাম্য, গণিন্ত্র, সামাক্তর্ক ন্যায়ক্তবোর, 

আইদনর োসন এবাং সকল নাগক্তরদকর র্ন্য সমান সুদর্াগ সৃক্তষ্টর প্রক্তি আমাদের প্রক্তিশ্রুক্তি পুনব্যজি করক্তি।  

ভদ্র মক্তহলা ও মদহােয়গণ,  

আক্তম আনদন্দর সাদি আপনাদের র্ানাদি োই শর্, োয়মুক্তির শর্ সাংস্কৃক্তি একাত্তদরর ঘািদকরা বাাংলাদেদের উপর 

োক্তপদয় ক্তেদয়ক্তিল, ক্তবলদে হদলও িা শিদক আমরা শবক্তরদয় আসার প্রক্তক্রয়া শুরু কদরক্তি। আমাদের এ উদদ্যাগ ক্তবোরহীনিার বেদল 

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ক্তবোর প্রক্তক্রয়ার মাধ্যদম ক্তবোরপ্রাক্তপ্তর পি সুক্তনক্তিি কদরদি।  

এ শক্ষদি আমরা সম্পূণ জরূদপ স্বাধীন এবাং প্রভাবমুি প্রক্তক্রয়া অনুসরণ করক্তি। আমরা আোবােী, এই প্রক্তক্রয়ার মাধ্যদম 

ক্তবোরপ্রািীরা অবদেদষ িাঁদের ওপর সাংঘটিি অন্যাদয়র প্রক্তিকার পাদবন। একইসাদি আমাদের র্ািীয় র্ীবদনর এক কলঙ্কময় 

অধ্যাদয়র পক্তরসমাক্তপ্ত ঘটদব।  

িদব, মানবিা ক্তবদরাধী অপরাধ সাংঘটদনর ৪ েেদকরও অক্তধক সময় পর অপরাধীদের ক্তবোদরর আওিায় আনা সহর্ 

কার্ নয়। ক্তকন্তু এ ব্যাপাদর আমরা দৃঢ় সাংকিবে। সুষ্ঠুভাদব এ ক্তবোর প্রক্তক্রয়া সম্পন্ন করার র্ন্য আমরা আপনাদেরও সমি জন োই।  

ভদ্র মক্তহলা ও মদহােয়গণ,  

বাাংলাদেদের পি েলায় অর্জন অদনক। আি জ-সামাক্তর্ক উন্নয়দনর সকলদক্ষদি বাাংলাদেে প্রভূি অগ্রগক্তি সাধন কদরদি। 

বাাংলাদেে আর্ উন্নয়নেীল ক্তবদির র্ন্য োক্তরদ্রয দূরীকরণ, সাব জর্নীন ক্তেক্ষা, নারীর ক্ষমিায়ন, ক্তেশু ও মাতৃ-স্বািযদসবা এবাং 

উদল্লখদর্াগ্য অি জননক্তিক প্রবৃক্তে ও সাক্তব জক অি জননক্তিক ক্তিক্তিেীলিা অর্জদনর শক্ষদি এক সফল এবাং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।  

ববক্তিক অি জননক্তিক মন্দা সদত্বও ক্তবগি সাদি ৪ বিদর আমরা ৬.৪ েিাাংে হাদর প্রবৃক্তে অর্জন কদরক্তি। েীঘ জদময়ােী প্রবৃক্তে 

অর্জদনর মাপকাঠিদি বাাংলাদেে আর্ ক্তবদির পঞ্চম েীষ জ শেে। সামাক্তর্ক উন্নয়ন ও মানবসম্পে উন্নয়দনর শক্ষদি বাাংলাদেে আর্ 

ক্তবদি একটি অনুকরণীয় মদডল।  

োক্তরদ্রয ক্রদমই অপসাক্তরি হদচ্ছ। ক্তবগি সাদি ৪ বিদর প্রায় ৫ শকাটি েক্তরদ্র মানুষ মধ্যক্তবত্ত শশ্রণীদি উন্নীি হদয়দি। োক্তরদ্রয 

ক্তবদমােদন বাাংলাদেে স্টার পারফরমার ক্তহদসদব আখ্যাক্তয়ি হদয়দি।  

বাাংলাদেদে আমরা শর্ সামাক্তর্ক ক্তনরাপত্তা শবষ্টনী বিক্তর কদরক্তি, নারী ক্তেক্ষা ও সাব জর্নীন ক্তেক্ষাব্যবিা োলু কদরক্তি, িা 

আন্তর্জাক্তিকভাদব প্রোংক্তসি হদয়দি। প্রযুক্তির ব্যবহাদর, আধুক্তনক অবকাঠাদমা ক্তনম জাদণ, ক্তেি ও বাক্তণদর্যর নতুন খাি উন্নয়দন, 



ববদেক্তেক বাক্তণদর্যর সম্প্রসারদণ বাাংলাদেে দ্রুি অগ্রসর হদচ্ছ। কৃক্তষদক্ষদি সাফদের ধারাবাক্তহকিায় বাাংলাদেে আর্ খাদ্য 

উৎপােদন প্রায় স্বয়াংসম্পূণ জিা অর্জন কদরদি।  

আমার সরকার সাফদের পি শবদয় ক্তনরন্তর এক্তগদয় র্াওয়ার র্ন্য সাংকিবে। বাাংলাদেদের মানুদষর প্রক্তিভা, 

সৃর্নেীলিা এবাং সম্ভাবনাদক কাদর্ লাক্তগদয় বঙ্গবন্ধুর ‘‘শসানার বাাংলা''র স্বপ্ন বাস্তবায়দন আমরা বেপক্তরকর।  

আমরা মুক্তিযুদের মূল আেে জ ও উদদ্দশ্য শিদক অনুদপ্ররণা ক্তনদয় এক অভূিপূব জ উন্নয়ন ও সমৃক্তের পদি বাাংলাদেেদক 

এক্তগদয় ক্তনদয় শর্দি োই। স্বাধীনিার সুবণ জর্য়ন্তীদি ২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেেদক একটি মধ্যম আদয়র শেদে পক্তরণি করার 

এই অক্তভর্ািায় আমরা আপনাদের বনক্তিক সমি জন কামনা কক্তর।  

অদনক বন্ধুই ইদিামদধ্য আমাদের শিদি ক্তেরক্তবোয় ক্তনদয়দিন। আক্তম িাঁদের প্রক্তি ক্তবনম্র শ্রো র্ানাক্তচ্ছ। আপনাদের 

অদনদকরই বয়স হদয়দি। িবু আপনারা কষ্ট কদর এখাদন উপক্তিি হদয়দিন, এর্ন্য আক্তম ব্যক্তিগিভাদব আপনাদের প্রক্তি কৃিজ্ঞিা 

র্ানাক্তচ্ছ।  

আপনারা ভাল িাকুন, সুি িাকুন। সুন্দর ও সফল শহাক আপনাদের সকদলর র্ীবন। ক্তেরিায়ী শহাক বাাংলাদেদের সাদি 

আপনাদের আক্তিক বন্ধন।  

সকলদক আবারও আমার আন্তক্তরক ধন্যবাে র্ানাক্তচ্ছ।  

শখাো হাদফর্।  

র্য় বাাংলা  র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেে ক্তেরর্ীবী শহাক।  

 


