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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

পশখ হাসসনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তজজাসতক সবেলন পকন্দ্র, রসববার, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ২০ নবেম্বর ২০১১  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

উেসিত পেশাজীবী পনতৃবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।        

আইনজীবী, সশক্ষক, সাংবাসদক, প্রবকৌশলী, কৃসষসবদ, সিসকৎসক এবং অর্ জনীসতসবদসহ সকল পেশাজীবীর এ 

মহাসমাবববশ সবাইবক আন্তসরক শুবেচ্ছা জানাসচ্ছ।  

১৯৫২ সাবলর মহান োষা আবন্দালন পর্বক শুরু কবর মহান মুসিযুবে পেশাজীবীগণ বসলষ্ঠ ভূসমকা োলন কবরবেন। মহান 

মুসিযুবে আমাবদর পেশাজীবীবদর অবনবকই শাহাদত বরণ কবরবেন। আসম তাঁবদর স্মৃসতর প্রসত গেীর শ্রো জানাসচ্ছ।  

১৯৭৫ সাবল ১৫ই আগস্ট সব জকাবলর সব জবশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সেতা বঙ্গবন্ধু পশখ মুসজবুর রহমানবক হতযার ের পদবশ 

সামসরক শাসবনর জগদ্দল োর্র পিবে ববস। আমাবদর অকুবতােয় পেশাজীবীগণ পসসদন চুে কবর ঘবর ববস র্াবকনসন। তাঁরা 

স্বৈরশাসবনর অবসান, গণতন্ত্র পুনরুোর এবং পোট ও োবতর অসধকার আদাবয়র আবন্দালবন বার বার রাস্তায় পনবমবেন। এজন্য 

অবনকবক নানা রকম হয়রানী এবং সনর্ জাতবনর সশকার হবত হবয়বে। আসম আেনাবদর আত্মতযাগ গেীর কৃতজ্ঞতার সবঙ্গ স্মরণ 

করসে।  

সুসধবৃন্দ,  

জাসতর সেতার পনতৃবে এবদবশর আোমর মানুষ মুসিযুে কবরসেল একটি সুখী-সমৃে বাংলাবদশ প্রসতষ্ঠার লবক্ষয। ৩০ 

লাখ মানুষ আত্মাহুসত সদবয়সেল একটি বঞ্চনামুি সমাজ প্রসতষ্ঠার লবক্ষয। আমাবদর পস লক্ষয পূরণ হয়সন। এ লক্ষয বাস্তবায়বন 

পেশাজীবীবদর ৈ ৈ অবিান পর্বক কার্ জকর ইসতবািক ভূসমকা আজ খুবই জরুসর।    

সুসধমন্ডলী,  

১৯৯৬ সাবল একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও সনরবেক্ষ সনব জািবনর মাধ্যবম বাংলাবদশ আওয়ামী লীগ সরকার েসরিালনার দাসয়ে 

োয়। পদবশ উন্নয়বনর ধারা সিবর আবস। পদবশ সেল ২৬ লাখ টন খাদ্য ঘাটসত। অবকাঠাবমা সেল েঙ্গুর, সবের্ জস্ত।  

এ অবিায় আওয়ামী লীগ সরকার েসরিালনার দাসয়ে সনবয় ৫ বেবর  পদশবক খাদ্য-উবৃবের পদবশ েসরণত কবর।  

জাসতসংঘ খাদ্য ও কৃসষ সংিা এ অনন্য অবদাবনর জন্য আমাবদরবক ‘পসবরস' েদবক ভূসষত কবর। পদশ র্খন উন্নয়বনর 

সদবক ধাসবত হসচ্ছল ঠিক পসই সমবয় শতকরা ৪১ শতাংশ পোট োওয়া সবেও ২০০১ সাবলর ষড়র্ন্ত্রমূলক সনব জািবন বাংলাবদশ 

আওয়ামী লীগবক েরাসজত হবত হয়।   

সবএনসের পদাসর ৈাধীনতা সববরাধী শসি জামাবতর পনতৃবে পদশ জঙ্গীবাবদর উব জর পক্ষবে েসরণত হয়। সববে বাংলাবদশ 

েসরসিসত োয় জঙ্গীবাবদর, সন্ত্রাবসর পদশ সহবসবব। এবার সরকার েসরিালনার দাসয়ে সনবয় পস বদনাম ঘুসিবয়সে। বসহসব জবে পদবশর 

োবমূসতজ উজ্জ্বল হবয়বে।  

সুসধবৃন্দ,  

আেনারা জাবনন আদালবতর রাবয়র পপ্রসক্ষবত জাতীয় সংসবদ সংসবধাবনর েঞ্চদশ সংবশাধনী োশ হবয়বে। সনব জািন 

কসমশনবক শসিশালী করা হবয়বে। বতজমান সরকাবরর সমবয় জাতীয় সংসবদর উে-সনব জািন, সসটি কবে জাবরশন সনব জািন, উেবজলা 



েসরষদ সনব জািন, পেৌরসো সনব জািন এবং ইউসনয়ন েসরষদ সনব জািন হবয়বে। এসব সনব জািন অবাধ, সনরবেক্ষ ও সুষ্ঠু হবয়বে। সরকার 

পকার্াও হস্তবক্ষে কবরসন। অবনক িাবন সরকারী প্রার্ী েরাসজত হবয়বে।  

জাতীয় সংসবদর মাননীয় সববরাধী দলীয় পনতা আমাবদর েসবে সংসবধান ছুবড় পিলবত পিবয়বেন। র্ারা সংসবধানবক 

ছুবড় পিলবত িায়, তারা এবদবশর ৈাধীনতায় সবোস কবর সক না পস প্রশ্ন জনমবন পদখা সদবত োবর।  

আমরা ইবতামবধ্যই যুোেরাধীবদর সবিাবরর কার্ জক্রম শুরু কবরসে। শীষ জ যুেেরাধীবদর সবরুবে অসেবর্াগ গঠন করা 

হবয়বে। অসিবরই ৈাক্ষয গ্রহবণর মাধ্যবম সবিার প্রসক্রয়ার আনুষ্ঠাসনক কার্ জক্রম শুরু হবব।  

সববরাধী দল যুেেরাধীবদর েবক্ষ অবিান সনবয়বে। যুোেরাধীবদর েবক্ষ সববরাধী দলীয় পনেী সমথ্যািার কবর িবলবেন। 

এবদবশর জনগণবক সবভ্রান্ত করার অেবিষ্টা িালাবচ্ছন। আেনারা এখাবন সবসেন্ন পেশার সোসনত ব্যসিবগ জ একসেত হবয়বেন। 

সমথ্যািার আর সবভ্রাসন্ত েড়াবনার অেবিষ্টার সবরুবে ঐকযবে হবত হবব। দুনীসতর সবরুবে অগ্রর্াোর েবক্ষ আেনাবদর অবিান সনবত 

হবব।   

সপ্রয় পেশাজীবীবৃন্দ,  

সবে অর্ জননসতক মন্দার মবধ্য আমরা সরকার েসরিালার দাসয়ে গ্রহণ কবরসে। তারেরও আমরা গত বের ৬.৭ শতাংশ 

প্রবৃসে অজজন করবত সক্ষম হবয়সে। ৪১ শতাংশ রপ্তাসন আয় পববড়বে।  

অবকাঠাবমা উন্নয়ন ও র্ানজট সনরসবন তৃতীয় বুসড়গঙ্গা পসতু, ৪৮ সকবলাসমটার দীঘ জ ঢাকা বাইোস সড়ক, টঙ্গীবত শহীদ 

আহসানউলস্নাহ্ মাস্টার উড়াল পসতু, শীতলক্ষযা নদীর উের সুলতানা কামাল পসতু ও কণ জফুসল নদীর উের হর্রত শাহ আমানত 

(রহঃ) পসতু, বসরশাবলর শহীদ পসরসনয়াবাত পসতু সনম জাণ কবরসে।  

ঢাকা এসলবেবটড এক্সবপ্রসওবয়, গুসলস্তান-র্াোবাসড় ফ্লাইওোর এবং কুসড়ল বহুমাসেক ফ্লাইওোর সনম জাণ দ্রম্নত গসতবত 

এসগবয় িবলবে। জরুরী সেসিবত সবদুযৎ উৎোদন কবরসে। এ ের্ জন্ত ২৪০০ পমগাওয়াট সবদুযৎ জাতীয় গ্রীবড পর্াগ করবত সক্ষম 

হবয়সে। গ্যাবসর উৎোদন বৃসে কবরসে। নতুন গ্যাবসর সন্ধান পেবয়সে।  

সুসধবৃন্দ,  

মানব সম্পদ উন্নয়নবক অগ্রাসধকার সদবয় জাতীয় সশক্ষা নীসত ২০১০ প্রণয়ন করা হবয়বে। সডসজটাল বাংলাবদশ কম জসূসির 

আওতায় ১৪৭টি উেবজলায় ‘কসমউসনটি ই-পসন্টার' এবং ৪,৫০১টি ইউসনয়বন ‘ইউসনয়ন তথ্যবসবা পকন্দ্র' িালু করা হবয়বে। ৬৪টি 

পজলায় ই-পসবা পকন্দ্র িালু হবয়বে। সরকাসর কার্ জক্রম ৈচ্ছতার সাবর্ েসরিালনার লবক্ষয  ই-পটন্ডার, ই-গেণ জবনন্স িালু করার 

প্রসক্রয়া িলমান রবয়বে। তথ্য প্রযুসি ব্যবহাবরর মাধ্যবম নারী ও সশশু ৈািয উন্নয়বন অসামান্য অবদাবনর জন্য বাংলাবদশ সাউর্-

সাউর্ এযাওয়াবড জ ভূসষত হবয়বে। এমসডসজ-৪ অজজবন সরকাবরর সািবের জন্য জাসতসংঘ আমাবদর পুরস্কৃত কবরবে। সহস্রাব্দ 

উন্নয়ন লক্ষযমাো অজজন এবং জনগবণর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়বনর লবক্ষয ‘‘জনগবণর ক্ষমতায়ন মবডল'' নাবম শাসন্তর মবডল 

জাসতসংবঘর সাধারণ েসরষবদর ৬৬তম অসধববশবন উেিােন কবরসে। সবসেন্ন পদবশর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ এর ভূয়সী প্রশংসা 

কবরবেন।                      

সুধী,  

বতজমান সরকার অতযন্ত সনষ্ঠার সাবর্, সততার মধ্য সদবয় কবঠার েসরশ্রম কবর র্াবচ্ছ। লক্ষয একটাই জনগবণর োগ্য 

উন্নয়ন। পদবশর উন্নয়ন।  

আসুন, ২০২১ সাবলর মবধ্য বাংলাবদশবক একটি মধ্যম আবয়র উন্নত, গণতাসন্ত্রক, অসাম্প্রদাসয়ক শাসন্তপূণ জ পদশ সহবসবব 

গবড় তুসল। এ কাবজ আমরা সিল হব ইনশাআল্লাহ। সবাইবক আবারও আন্তসরক শুবেচ্ছা জাসনবয় জাতীয় পেশাজীবী মহাসমাববশ 

ও কনবেনশন ২০১১-এর শুে উববাধন পঘাষণা করসে।  

পখাদা হাবিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাবদশ সিরজীবী পহাক।  

--- 

 


