
ভারতের সাতেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতে ইতিরা গান্ধীতক  

‘োাংলাতেশ স্বাধীনো সম্মাননা (মরত াত্তর)'  

ভাষ   

শশখ হাতসনা  

প্রধানমন্ত্রী  

গ প্রজােন্ত্রী োাংলাতেশ সরকার  

েঙ্গভেন, শসামোর, ১০ শ্রাে  ১৪১৮, ২৫ জুলাই ২০১১  

 

তেসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

 

মহামান্য রাষ্ট্রপতে,  

মান্যের তমতসস শসাতনয়া গান্ধী,  

সম্মাতনে অতেতিবৃি,  

সুতধমন্ডলী,  

 

            আসসালামু আলাইকুম  and Very Good morning to you all.  

 

ভারতের সাতেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতে ইতিরা গান্ধীতক ‘োাংলাতেশ স্বাধীনো সম্মাননা (মরত াত্তর)' প্রোন অনুষ্ঠাতন উপতিে 

িাকতে শপতর আতম অেযন্ত আনতিে।  

১৯৭১ সাতল োাংলাতেতশর মহান মুতিযুতে ভারতের েন্ধুপ্রেীম জনগ  তেতশষ কতর েৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতে ইতিরা 

গান্ধীর অসামান্য অেোতনর কিা আতম গভীর শ্রোর সতঙ্গ স্মর  করতি।  

পাতকস্তানী শসনাোতহনীর অেযাচাতরর হাে শিতক রক্ষা পাওয়ার জন্য সীমান্ত পাতি শেওয়া োাংলাতেতশর প্রায় ১ শকাটি 

শর ািীতক ভারে শুধু আশ্রয়ই শেয়তন, পাশাপাতশ োাংলাতেশ সরকারতক রাজননতেক, কূটননতেক, সামতরক  এোং মানতসক 

সমি থনসহ সে ধরত র সহায়ো তেতয়তিল।  

আমাতের মহান মুতিযুতে োাংলাতেশ-ভারে তমত্রোতহনীর শেসে ভারেীয় শসনাসেস্য আত্মোন কতরতিতলন, আতম োঁতের 

স্মৃতের প্রতে গভীর শ্রো জানাতি। স্মর  করতি মুতিযুতের ৩০ লাখ শহীে এোং ২ লাখ তনে থাতেে মা-শোনতক।  

১৯৭১ সাতল তমতসস গান্ধী োাংলাতেতশর স্বাধীনোর পতক্ষ এোং পাতকস্তাতনর শজতল ফাঁতসর আতেশ কাে থকতরর অতপক্ষায় 

েিী সে থকাতলর সে থতশ্রষ্ঠ োলাতল, জাতের তপো েঙ্গেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমাতনর মুতির লতক্ষয তেশ্ব জনমে তেতরর জন্য সারাতেশ্ব 

সফর কতরতিতলন।  

তমতসস গান্ধী সতেযকার অতি থই তিতলন োাংলাতেশ, েঙ্গেন্ধু এোং োাংলাতেতশর জনগত র একজন পরম তহোকাঙ্ক্ষী।  

োাংলাতেতশর স্বাধীনো লাতভর মাত্র তেন মাতসর মতেই েঙ্গেন্ধুর আহোতন তেতন োাংলাতেশ শিতক ভারেীয় শসনাোতহনী 

প্রেযাহার কতর শনন। সমসামতয়ক তেশ্ব ইতেহাতস এ তিল এক তেরল ঘটনা। যুেতেধ্বস্ত োাংলাতেশ পুনগ থঠতন ভারতের অসামান্য 

অেোন ভুলোর নয়।  

১৯৭৫ সাতল ঘােকরা আমার োো, জাতের তপো েঙ্গেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানতক সপতরোতর তনম থমভাতে হেযার পর 

ভারে সরকার এোং শ্রীমতে ইতিরা গান্ধী আমার শিাটতোন শশখ শরহানা এোং আমার পতরোরতক আশ্রয় প্রোন কতরতিতলন। 

আমাতের দুঃসমতয় শ্রীমতে ইতিরা গান্ধী অতভভােক তহতসতে এই অমূল্য সহায়ো তেতয় আমাতের তচরকৃেজ্ঞোপাতশ আেে 

কতরতিন।  



আতম ব্যতিগেভাতে এোং োাংলাতেতশর জনগত র পক্ষ শিতক ভারতের মহান শনো ইতিরা গান্ধীর স্মৃতের প্রতে গভীর 

শ্রো জানাতি। মহান মুতিযুতে অনন্য অেোতনর জন্য োঁতক োাংলাতেতশর সতে থাচ্চ সম্মাননা প্রোন করতে শপতর আমরা তনতজরাও 

সম্মাতনে শোধ করতি।  

ভারতের জােীয় কাংতেস শনত্রী শ্রীমতে শসাতনয়া গান্ধীতক োঁর পতরোতরর পক্ষ শিতক পুরস্কারটি েহ  করার জন্য কৃেজ্ঞো 

জানাতি।  

আতম আশা কতর, োাংলাতেশ ও ভারতের মতে তেদ্যমান সুসম্পকথ ভতেষ্যতে আরও সুদৃঢ় হতে।  

আতম েন্ধুপ্রেীম ভারেীয় জনগত র উত্ততরাত্তর সুখ ও সমৃতে কামনা করতি। তমতসস শসাতনয়া গান্ধী এোং োঁর পতরোতরর 

সকতলর সুস্বািয ও েীঘ থায়ু কামনা করতি।  

শখাো হাতফজ।  

জয় োাংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।  

োাংলাতেশ তচরজীেী শহাক।  

.....  


