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ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবিনা  

ওিমানী স্মৃবত বমলনায়তন, বৃহস্পবতিার, ১০ চৈত্র ১৪১৭, ২৪ মাৈ চ ২০১১  

 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

মাননীয় বস্পকার,  

িহকমীবৃন্দ,  

মাননীয় প্রধান বিৈারপবত এিং সুবপ্রম শকার্ট চর মাননীয় বিৈারপবতবৃন্দ,  

কূটনীবতকির্ চ,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

সুবধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

আমার্দর ৪০ তম স্বাধীনতা বদির্ির প্রাক্কার্ল আবম িকলর্ক অবভনন্দন জানাবি।  

আজ আবম র্ভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার িার্ে স্মরণ করবি িি চকার্লর িি চর্শ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর 

রহমানর্ক। এই মহান শনতা ও ক্ষণজন্মা পুরুর্ষর জন্ম না হর্ল, আমরা এই স্বাধীন ভূখন্ড শপতাম না। শপতাম না জাতীয় পতাকা, 

জাতীয় িঙ্গীত।  

১৯৭১ িার্লর রক্তঝরা ঘটনািহুল মাৈ চ। জাগ্রত িাঙাবল জাবতর্ক দাবির্য় রাখার িি শৈষ্টা ব্যে চ হর্য়বিল। পাবকস্তাবন 

শোষক শর্াষ্ঠী তখন িাঙাবলর্দর ওপর অতযাৈার-বনপীড়ন-বনর্ চাতন িাবড়র্য় শদয়। িাঙাবলর রর্ক্ত রাজপে রবিত হর্ত োর্ক। আর্ি 

ঐবতহাবিক ৭ মাৈ চ।  

িঙ্গিন্ধু শিাহরাওয়াদী উদ্যার্নর বিোল জনিভায় পাবকস্তাবন শোষক শর্াষ্ঠীর্ক ৈযার্লি বদর্য় িলর্লন, ‘িাত শকাটি 

মানুষর্ক দািায়া রাখর্ত পারিা না।' বতবন িাঙাবল জাবতর্ক ঘর্র ঘর্র দুর্ চ র্র্ড় শতালার আহিান জানান। র্া বকছু আর্ি তাই বনর্য় 

েত্রুর শমাকার্িলা করার বনর্দ চে শদন। ১১ বমবনর্টর এই মহাকাবব্যক ভাষর্ণর িমাবির্ত বতবন িংগ্রার্মর লক্ষয কী তাও িাঙাবল 

জাবতর্ক ির্ল শদন। তাঁর দৃি কণ্ঠ, ‘এিার্রর িংগ্রাম আমার্দর মুবক্তর িংগ্রাম। এিার্রর িংগ্রাম স্বাধীনতার িংগ্রাম।'  

কার্ চতঃ ৭ মাৈ চ শের্কই বনি চাহী বিভার্ ও বিৈার বিভার্ িাংলার মুকুটহীন িম্রাট িঙ্গিন্ধুর বনর্দ চর্ে পবরৈাবলত হর্ত 

োর্ক। পাবকস্তাবন শোষকরা আর্লাৈনার নার্ম িময় শক্ষপণ কর্র। পাবকস্তান শের্ক চিন্য, অস্ত্র-িস্ত্র আনর্ত োর্ক। িঙ্গিন্ধু 

পবরকল্পনা অনুর্ায়ী আওয়ামী লীর্র্র শনতা-কমীর্দরর্ক বনবদ চষ্ট দাবয়ত্ব বদর্য় বিবভন্ন স্থার্ন পাঠান। িাঙাবলরাও যুর্দ্ধর প্রস্ত্তবত 

শনয়।   

এভার্িই আর্ি ২৫ মার্ৈ চর কার্লা রাবত্র। পাক হানাদার িাবহনী সৃবষ্ট কর্র মানি ইবতহার্ির জঘন্যতম িি চর হতযাকান্ড। 

হাজার হাজার ঘুমন্ত িাঙাবলর্ক বনবি চৈার্র হতযা কর্র। জাবতর বপতা পাবকস্তাবন শিনার্দর হার্ত িবন্দ হওয়ার পূি চমুহূর্তচ ২৬ মাৈ চ 

প্রেম প্রহর্র িাংলার্দর্ের স্বাধীনতা শঘাষণা কর্রন। বতবন শঘাষণায় ির্লন, ‘িম্ভিতঃ এটাই আমার শেষ িাতচা। আজ শের্ক 

িাংলার্দে স্বাধীন। ... চূড়ান্ত বিজয় আমার্দরই। জয় িাংলা।' তাইর্তা আমরা ২৬ মাৈ চর্ক মহান স্বাধীনতা বদিি বহর্ির্ি পালন 

কবর।  

আজর্কর বদর্ন আবম স্মরণ কবর, জাতীয় ৈার শনতার্ক। র্ভীর শ্রদ্ধা জানাই, মুবক্তযুর্দ্ধ ৩০ লাখ েহীদ এিং ২ লাখ 

বনর্ চাবতত মা-শিানর্ক। শ্রদ্ধা জানাই িকল মুবক্তর্র্াদ্ধার্ক। র্ভীর িমর্িদনা জানাই যুদ্ধাহত মুবক্তর্র্াদ্ধার্দরর্ক।  

কৃতজ্ঞতা জানাই, ভারতিহ শর্িি শদে ও মানুষ আমার্দর মুবক্তযুর্দ্ধ িহায়তা কর্রর্ি, িমে চন বদর্য়র্ি, িাহি যুবর্র্য়র্ি 

তার্দরর্ক।  



স্মরণ করবি, মহান ভাষা আর্ন্দালন শের্ক শুরু কর্র িাঙাবলর অবধকার রক্ষার আর্ন্দালর্ন র্ারা আত্মাহুবত বদর্য়র্িন 

তাঁর্দরর্ক।  

র্ভীর শিদনা ও শ্রদ্ধার িার্ে স্মরণ কবর, ১৯৭৫ িার্লর ১৫ আর্স্ট ঘৃণ্য ৈক্রান্তকারীর্দর গুবলর্ত জাবতর বপতার িার্ে র্াঁরা 

জীিন উৎির্ চ কর্রর্িন। আমার মা শির্ম ফবজলাতুর্ন্নিা মুবজি, আমার বতন ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল ও বেশুভাই শেখ 

রার্িল এিং আমার্দর অর্নক আত্মীয়স্বজনর্ক।  

স্মরণ কবর, বিএনবপ-জামাত শজার্টর দুঃোির্নর িময় বনহত আওয়ামী লীর্র্র শনতা-কমীর্দরর্ক।  

সুবধমন্ডলী,  

আবম বিশ্বাি কবর, আজর্ক আমরা শর্ শর্খার্ন আবি শদে স্বাধীন না হর্ল আমরা এ অিস্থার্ন আির্ত পারতাম না। তাই 

২৬ মাৈ চ িাঙাবল জাবতর জন্য অতযন্ত তাৎপর্ চপূণ চ একটি বদন। িঙ্গিন্ধু পাবকস্তার্নর কারার্ার শের্ক মুক্ত হর্য় শদর্ে শফরার পর্ে 

ির্লবির্লন, ‘আবম শ্মোন িাংলার্ক শিানার িাংলায় পবরণত করর্িা।' িঙ্গিন্ধু শদর্ে বফর্রই যুদ্ধবিধ্বস্ত িাংলার্দের্ক পুনর্ চঠর্নর 

কার্জ হাত শদন। রাস্তা-ঘাট, বিজ,  বেক্ষা প্রবতষ্ঠান, বিবভন্ন স্থাপনা বনম চাণ কর্রন।  

বতবন এক িির্রর মাোয় জাবতর্ক একটি িংবিধান উপহার শদন। জাতীয়তািাদ, িমাজতন্ত্র, র্ণতন্ত্র ও ধম চবনরর্পক্ষতা - 

এ ৈার মূলনীবতর ওপর প্রবতবষ্ঠত আমার্দর িংবিধান আর্জা বিশ্বনবন্দত।  

িঙ্গিন্ধু শদের্ক খার্দ্য স্বয়ংিম্পূণ চ করার লর্ক্ষ কৃবষর ওপর শজার শদন। িন্ধ হর্য় োকা বেল্প-কলকারখানাগুর্লা ৈালুর 

ব্যিস্থা কর্রন। একটা ধ্বংিস্তুপ শের্ক শদের্ক শটর্ন তুর্লন। শদে অগ্রর্বতর বদর্ক এবর্র্য় র্াবিল। তখনই স্বাধীনতার েত্রুরা 

জাবতর বপতার্ক িপবরিার্র হতযা কর্র। শদর্ে শনর্ম আর্ি অমাবনোর অন্ধকার। ক্ষমতায় শৈর্প ির্ি অবিধ িরকার। ির্ঙ্গ শনয় 

যুদ্ধাপরাধী এিং শদের্রাহীর্দর। স্বাধীনতার লক্ষয ও উর্েশ্য ভূ-লুবণ্ঠত হয়। শদে অে চবনবতক, িামাবজক, রাজবনবতক িকল শক্ষর্এই 

বপিার্ত োর্ক।  

িহু িংগ্রাম ও তযার্র্র বিবনমর্য় ১৯৯১ িার্ল শদর্ে র্ণতন্ত্র প্রবতবষ্ঠত হয়। বকন্তু বিএনবপ ক্ষমতায় এর্িই শদর্ের উন্নয়র্নর 

পবরির্তচ বনর্জর্দর ভাগ্য উন্নয়র্ন মত হর্য় পর্ড়। দুনীবত ও অপোির্নর রাজত্ব কার্য়ম কর্র। পর্র জনর্র্ণর ঐকযিদ্ধ আর্ন্দালর্নর 

মুর্খ তারা িরকার্রর শময়াদ পূরর্ণর পূর্ি চই বিদায় বনর্ত িাধ্য হয়।  

সুবধমন্ডলী,  

আওয়ামী লীর্ িরকার ১৯৯৬ িার্ল দাবয়ত্ব বনর্য়ই শদর্ের উন্নয়র্ন আত্মবনর্য়ার্ কর্র। শদে খার্দ্য স্বয়ংিম্পূণ চ হয়। 

শদর্ের রিাবন আয় বিগুণ হয়। বিবনর্য়ার্র্র সুষ্ঠ ুপবরর্িে সৃবষ্ট হয়। িন্ত্রাি, ৈাঁদািাবজ, ঘুষ, দুনীবতর্ক কর্ঠার হর্স্ত দমন করা হয়।  

বিদুযৎ উৎপাদন ১৬০০ শমর্াওয়াট শের্ক ৪৩০০ শমর্াওয়ার্ট উন্নীত করা হয়। গ্যার্ির উৎপাদন িাড়ার্না হয়। বির্দেী 

বিবনর্য়ার্ আর্ি। '৯৮-এর ভয়ািহ িন্যার িময়ও রিাবনর ৈাকা িৈল রাখা হয়। র্ণতর্ন্ত্রর অগ্রর্াত্রা বনবিত করা হয়। জনর্ণ 

িামাবজক বনরাপতা পায়। দাবররয হ্রাি পায়। বেক্ষার হার িার্ড়। বির্দর্ে কম চিংস্থার্নর সুর্র্ার্ বৃবদ্ধ পায়।  

বিএনবপ-জামাত শজাট ষড়র্ন্ত্র কর্র ২০০১ িার্ল ক্ষমতায় আর্ি। এর্িই তারা আওয়ামী লীর্র্র শনতা-কমী এিং 

িংখ্যালঘু িম্প্রদার্য়র িদস্যর্দর ওপর বনপীড়ন, বনর্ চাতন ৈালায়। িহু বনরপরাধ মানুষর্ক হতযা কর্র। শদর্ে ত্রার্ির রাজত্ব প্রবতষ্ঠা 

কর্র। তারা ব্যাপক লুটপাট, িন্ত্রাি, ৈাঁদািাবজ, আর আর্খর শর্ািার্ত ব্যস্ত হর্য় পর্ড়। ব্যাপক দুনীবতর মাধ্যর্ম জনর্র্ণর টাকা 

আত্মিাৎ কর্র িম্পর্দর পাহাড় র্র্ড়। বির্দর্ে অে চ পাৈার কর্র। জঙ্গীিাদ ও শমৌলিাদর্ক প্রশ্রয় শদয়।  

স্বাধীনতা-বির্রাধীর্দর মন্ত্রী িানায়। ৩০ লাখ েহীর্দর রর্ক্ত শভজা জাতীয় পতাকার ৈরম অিমূল্যায়ন কর্র। শদের্ক 

আিার খাদ্য আমদাবনকারক শদর্ে পবরণত কর্র। দুনীবতর কারর্ণ বিদুযৎ ও গ্যার্ির উৎপাদন িাড়ার পবরির্তচ কর্ম র্ায়।  

সুবধমন্ডলী,  

আওয়ামী লীর্ র্খনই রাষ্ট্র পবরৈালনার দাবয়ত্ব শপর্য়র্ি তখনই শদর্ের জন্য কাজ কর্রর্ি। এিারও িরকার র্ঠর্নর 

পরপরই আমরা আে চ-িামাবজক প্রবতটি খার্ত বনবদ চষ্ট লক্ষয বনর্য় কাজ কর্র র্াবি।  

আমরা র্ণতন্ত্র পুনরুদ্ধার কর্রবি। অে চবনবতক প্রবৃবদ্ধ বনবিত কর্রবি। আইন-শৃঙ্খলার উন্নবত কর্রবি। জাবতর বপতার 

হতযাকারীর্দর বিৈার িম্পন্ন কর্রবি। িাঙাবলর ইবতহাি-ঐবতহয িমুন্নত শরর্খবি। িমার্জ ধমীয় মূল্যর্িাধ প্রবতষ্ঠা এিং িকল 

িম্প্রদার্য়র জনর্র্ণর োবন্তপূণ চ িহািস্থান বনবিত কর্রবি।  



িন্ত্রাি, দুনীবত ও জঙ্গীিাদ বনমূ চর্ল কার্ চকর পদর্ক্ষপ শনয়া হর্য়র্ি। শদর্ের এক ইবি জবমও িন্ত্রািীর্দর ব্যিহার করর্ত 

শদয়া হর্ি না এ ব্যাপার্র িতচমান িরকার িদ্ধপবরকর। শদর্ে সুোিন প্রবতষ্ঠা করা হর্য়র্ি।  

যুদ্ধাপরাধীর্দর বিৈার্রর লর্ক্ষয আন্তজচাবতক অপরাধ ট্রাইবুযনাল র্ঠন করা হর্য়র্ি। তদন্ত শের্ষ েীঘ্রই বিৈারকাজ শুরু 

হর্ি।  

মহান মুবক্তযুদ্ধ আমার্দর শর্ৌরি, আমার্দর অহঙ্কার। মুবক্তর্র্াদ্ধার্ণ জাবতর শশ্রষ্ঠ িন্তান। মুবক্তযুর্দ্ধর শর্ৌরির্াঁো ও  স্মৃবত 

িংরক্ষণ এিং মুবক্তর্র্াদ্ধার্দর কল্যার্ণ আমরা বিবভন্নমুখী  কম চসূবৈ িাস্তিায়ন করবি। িীরর্শ্রষ্ঠ পবরিার, যুদ্ধাহত মুবক্তর্র্াদ্ধা ও 

েহীদ পবরিার্রর িম্মানী ভাতা িাড়ার্না হর্য়র্ি।  

ৈাকুবর শক্ষর্ত্র মুবক্তর্র্াদ্ধার্দর ৩০ ভার্ শকাটা তাঁর্দর িন্তান ও নাবত-নাতবনর্দর জন্যও িংরক্ষণ করা হর্য়র্ি।  

মুবক্তর্র্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টর্ক শের্ল িাজার্না হর্য়র্ি। অিিল মুবক্তর্র্াদ্ধার্দর জন্য আিািন প্রকল্প গ্রহণ করা হর্য়র্ি। 

মুবক্তর্র্াদ্ধা পল্লী বনম চাণ, উন্নত বৈবকৎিার জন্য আধুবনক হািপাতাল বনম চাণিহ বিবভন্ন কম চসূৈী গ্রহণ করা হর্ি।  

পাঠ্যসূবৈর্ত মুবক্তযুর্দ্ধর প্রকৃত ইবতহাি িবন্নর্িবেত হর্য়র্ি। জাবতর বপতার জীিনী অন্তর্ভ চক্ত হর্য়র্ি।  

স্বাধীনতা বির্রাধীর্দর ষড়র্ন্ত্র শের্ম শনই। তাই একাতর্রর পরাবজত েবক্তর বিরুর্দ্ধ স্বাধীনতার িপক্ষ েবক্তর্ক িংহত 

হর্ত হর্ি। ঐকযিদ্ধ োকর্ত হর্ি। স্বাধীনতার মূল্যর্িাধ িমার্জর িি চস্তর্র প্রবতষ্ঠা করর্ত হর্ি। এজন্য নতুন প্রজন্মর্ক একাতর্রর 

শৈতনায় উেীি হর্য় নতুন িংগ্রার্ম িতী হর্ত হর্ি।  

সুবধমন্ডলী,  

২০০৯ িার্ল আমরা র্খন দাবয়ত্ব গ্রহণ কবর তখন বিশ্বব্যাপী অে চবনবতক মন্দা ৈলর্ি। বনতযপ্রর্য়াজনীয় বজবনিপর্ত্রর দাম 

বিল আকােচুম্বী। বিবনর্য়ার্কারী ও ব্যিিায়ীরা হাত গুটির্য় ির্িবিল। আমরা তার্দরর্ক ৈাঙ্গা কবর। শদড় মার্ির মর্ধ্য ৈাল, আটা, 

ডাল, শভাজযর্তল িহ িিবকছুর দাম স্বাভাবিক অিস্থায় বফবরর্য় আবন।  

বির্ত দুই িির্র আমরা বেক্ষা, শর্ার্ার্র্ার্, বিদুযৎ-জ্বালাবন, বেল্প, স্বাস্থয, অিকাঠার্মা উন্নয়নিহ বিবভন্ন শক্ষর্ত্র ব্যাপক 

উন্নয়ন কম চসূবৈ িািত্মিায়ন কর্রবি। মাধ্যবমক পর্ চন্ত বেক্ষােীর্দর বিনামূর্ল্য পাঠ্যিই বিতরণ কর্রবি।  

কৃবষ উৎপাদন আর্রা বৃবদ্ধর লর্ক্ষ আমরা িার্রর দাম বতন দফা কবমর্য়বি। এ িির ১২ হাজার শকাটি টাকা কৃবষঋণ 

শদওয়া হর্ি। কৃষকর্দরর্ক ৬ হাজার শকাটি টাকা ভতুচবক শদয়া হর্ি। ১০ টাকায় ব্যাংক অযাকাউন্ট শখালার সুর্র্ার্ কর্র শদয়া 

হর্য়র্ি। কৃবষ র্র্িষণায় বিবনর্য়ার্ িাড়ার্না হর্য়র্ি। কৃবষর্ক র্াবন্ত্রকীকরণ করা হর্ি। প্রবত ইবি কৃবষ জবম আিাদ করর্ত কৃষকর্ক 

উৎিাবহত করা হর্ি।  

িফটও   র এিং তথ্য প্রযুবক্ত-শিিা রফতাবনর লর্ক্ষ আইবিটি আইন ও নীবতমালা প্রণয়ন করা হর্য়র্ি। হাইর্টক পাকচ 

কর্তচপক্ষ আইন করা হর্য়র্ি। কবম্পউটার বেক্ষা িাধ্যতামূলক করা হর্য়র্ি। িফটওর্য়র শটকর্নার্লাজী পাকচ স্থাপর্নর কাজ দ্রুত 

এবর্র্য় ৈলর্ি। োকািহ বিভার্ীয় েহরগুর্লার্ত আইটি বভর্লজ স্থাপর্নর উর্দ্যার্ শনয়া হর্য়র্ি। িাংলা ভাষায় ই-তথ্য শকাষ ৈালু 

করা হর্য়র্ি।  

আমরা িরকাবর কম চকতচা-কম চৈারী এিং শ্রমজীিী মানুর্ষর শিতন বৃবদ্ধ কর্রবি। বনম্নআয় শভার্ীর্দর জন্য শরের্নর ব্যিস্থা 

কর্রবি। ওএমএি ও শফয়ার প্রাইি কাড চ ৈালু করা হর্য়র্ি। শ্রবমকর্দর ন্যযনতম মজুবর ১,৬৬২ টাকা শের্ক িাবড়র্য় ৩,০০০ টাকা 

করা হর্য়র্ি। মানুর্ষর জীিনর্াত্রার মান শির্ড়র্ি। র্ত দুই িির্র মাোবপছু আয় ৬৬০ ডলার শের্ক ৭৮০ ডলার্র উন্নীত হর্য়র্ি।  

বিশ্ব িম্প্রদার্য়র কার্ি িাংলার্দে এখন একটি উদার, র্ণতাবন্ত্রক এিং অে চবনবতকভার্ি িম্ভািনাময় শদে বহর্ির্ি প্রবতষ্ঠা 

শপর্য়র্ি। বেশু মৃতুয হার হ্রাি িংক্রান্ত এমবডবজ-৪ অজচর্ন আমরা িাফল্য অজচন কর্রবি। এই জন্য জাবতিংঘ আমার্দরর্ক এমবডবজ 

পদক বদর্য়র্ি।  

এমবডবজ-৫ িহ প্রবতটি লর্ক্ষ অজচর্নই আমরা এবর্র্য় আবি। নারীর ক্ষমতায়র্ন পদর্ক্ষপ শনয়া হর্ি। ফর্ল িমার্জর 

িি চর্ক্ষর্ত্র নারীর অংেগ্রহণ িাড়র্ি।  

শদর্ে বিবনর্য়ার্র্র পবরর্িে বিরাজ করর্ি।  

র্ত দুই িির্র আমরা ১৪ে শমর্াওয়াট বিদুযৎ জাতীয় গ্রীর্ড শর্ার্ কর্রবি। ৩৪টি নতুন বিদুযৎ শকন্দ্র বনম চার্ণর কাজ 

ৈলর্ি।  



র্ানজট বনরির্ন োকায় এবলর্ভর্টড এক্সর্প্রিওর্য় বনম চার্ণর কাজ শুরু হর্ি।  

স্বাস্থয শিিার্ক জনর্র্ণর শদারর্র্াড়ায় শপৌৌঁর্ি শদওয়ার জন্য আমরা নতুন কর্র প্রায় ১১ হাজার কমুযবনটি বিবনক ৈালু 

কর্রবি। বিএনবপ-জামাত শজাট িরকার এগুর্লা িন্ধ কর্র বদর্য়বিল। প্রবত িয় হাজার মানুর্ষর জন্য একটি কর্র বিবনক প্রবতষ্ঠা 

করার লর্ক্ষ আমরা ১৮ হাজার বিবনক স্থাপন করর্িা। িার্ড় শতর হাজার কমুযবনটি শহলের্কয়ার শপ্রাভাইডার বনর্য়ার্ করা হর্ি। 

স্বাস্থযখার্ত এ পর্ চন্ত ১২ হাজার্রর শিবে পর্দ বনর্য়ার্ শদয়া হর্য়র্ি। েীঘ্রই বিবভন্ন পর্দ আর্রা প্রায় ৫১ হাজার বনর্য়ার্ শদয়া হর্ি। 

প্রর্কৌেল, বৈবকৎিা িহ উচ্চ বেক্ষার সুর্র্ার্ িাড়ার্না হর্য়র্ি।  

বেক্ষা শক্ষর্ত্র গুণর্ত পবরিতচন আনার জন্য একটি বিজ্ঞানিম্মত, যুর্র্াপর্র্ার্ী বেক্ষানীবত প্রণয়ন করা হর্য়র্ি।  

দাবররয ও শিকারত্ব বনরির্ন আমরা যুিিমার্জর কম চিংস্থার্নর ওপর গুরুত্ব বদর্য়বি। ২ লাখ ২১ হাজার শিকার্রর 

কম চিংস্থান হর্য়র্ি। ন্যােন্যাল িাবভ চি কম চসূবৈর প্রেম পর্ চার্য় বতনটি শজলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ নারী-পুরুর্ষর কম চিংস্থান হর্য়র্ি। 

৫২ হাজার িহকারী বেক্ষক এিং প্রায় দুই হাজার প্রধান বেক্ষক বনর্য়ার্ শদওয়া হর্য়র্ি। র্ার অবধকাংেই নারী।  

আমার্দর ‘৯৬ িরকার্রর িময় জাবতিংঘ একুর্ে শফব্রুয়াবরর্ক আন্তজচাবতক মার্তভাষা বদিি বহর্ির্ি শঘাষণা কর্র। এিার 

আমরা িাংলার্ক আন্তজচাবতক ভাষা বহর্ির্ি স্বীকৃবত অজচর্নর শৈষ্টা করবি।  

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাির্ণ,  

িাংলার্দর্ের ির্ি চাচ্চ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পুরস্কার এই ‘স্বাধীনতা পুরস্কার'। এিার্রর পুরস্কার প্রাির্দরর্ক আবম অবভনন্দন 

জানাই। এ পদক পাওয়ায় জাবতর প্রবত আপনার্দর দাবয়ত্ব ও কতচব্য আর্রা শির্ড় শর্ল।  

সুবধমন্ডলী,  

আমার্দর আর্রা অর্নক বকছু করার আর্ি। আমরা এখর্না দবরর জনর্র্াষ্ঠীর ক্ষমতায়র্নর অঙ্গীকার পূরণ করর্ত পাবরবন। 

শদর্ের িাবি চক অগ্রর্বতর িার্ে তার্দরর্ক িম্পৃক্ত কর্র একটি সুষম িমাজ র্ঠন করর্ত ৈাই। জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর 

রহমান এই স্বপ্নই শদখর্তন। তাঁর রাজনীবতর মূল লর্ক্ষই বিল িাধারণ জনর্র্ণর অে চবনবতক মুবক্ত। র্া আর্জা অবজচত হয়বন।  

আমরা ২০২১ িার্ল স্বাধীনতার সুিণ চ জয়ন্তী পালন করর্িা। তখন িাংলার্দে একটি দাবররযমুক্ত সুখী িমৃদ্ধ শদর্ে পবরণত 

হর্ি। এ লক্ষয বনর্য় আমরা রূপকল্প-২০২১ িাস্তিায়ন করবি। রূপকল্প িাস্তিায়র্ন প্রবতটি জনর্ণর্ক এবর্র্য় আির্ত হর্ি। শর্াটা 

জাবতর্ক ঐকযিদ্ধ হর্য় কাজ করর্ত হর্ি। আসুন, আমরা িিাই বমর্ল জাবতর বপতার স্বর্প্নর শিানার িাংলা র্ড়ার লর্ক্ষয  

আত্মবনর্য়ার্ কবর। ৪০তম স্বাধীনতা বদির্ির প্রাক্কার্ল এই শহাক আমার্দর দৃঢ় অঙ্গীকার। এ প্রতযয় ব্যক্ত কর্র আমার িক্তব্য 

এখার্নই শেষ করবি।  

শখাদা হার্ফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলার্দে বৈরজীিী শহাক।  

......  


