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সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িদ্রণ্য িসিির্ চ,  

সপ্রয় িহকমীবৃন্দ,  

িম্মাসনত সুসধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

২০১২ িাদ্লর স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িদ্রণ্য ব্যসিির্ চদ্ক জানাই আন্তসরক অসভনন্দন। শদদ্ের শে ক’জন কৃতী িন্তান এিার 

মরদ্ণাত্তর পুরস্কার লাভ কদ্রদ্েন তাঁদ্দর স্মৃসতর প্রসত র্ভীর শ্রদ্ধা সনদ্িদন করসে।  

মহান স্বাধীনতা সদিদ্ির প্রাক্কাদ্ল আসম সিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার িদ্ে স্মরণ করসে িি চকাদ্লর িি চদ্শ্রষ্ঠ িাঙাসল, 

স্বাধীনতা িংগ্রাদ্মর অসিিংিাসদত শনতা, জাসতর সিতা িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানদ্ক।  

িেিন্ধুর শনতৃদ্ে দীর্ চ িংগ্রাম ও আদ্ন্দালদ্নর ির ১৯৬৬ িাদ্ল শর্াসষত িাঙাসলর মুসিিনদ-‘েয় দফা কম চসূসৈ’ িসরণত 

হয় স্বাধীনতার এক দফা আদ্ন্দালদ্ন।  

িেিন্ধু ১৯৭১ িাদ্লর ঐসতহাসিক ৭ মাৈ চ দৃপ্তকদ্ে শর্াষণা কদ্রন, ‘এিাদ্রর িংগ্রাম আমাদ্দর মুসির িংগ্রাম, এিাদ্রর 

িংগ্রাম স্বাধীনতার িংগ্রাম।’ আর ২৬ মাৈ চ প্রথম প্রহদ্র শর্াষণা কদ্রন, ‘আজ শথদ্ক িাংলাদ্দে স্বাধীন।’  

তাঁর এই শর্াষণায় িমগ্র জাসত ঝাঁসিদ্য় িদ্ে মহান মুসিযুদ্দ্ধ। ৯-মাি িেস্ত্র যুদ্দ্ধর মাধ্যদ্ম ১৬ই সিদ্িম্বর আমরা চূোন্ত 

সিজয় অজচন কসর।  

িম্মাসনত সুধী,  

আজ আসম র্ভীর কৃতজ্ঞতার িদ্ে স্মরণ করসে সত্রে লাখ অমর েহীদদ্ক। স্মরণ করসে সনে চাসতত মা-শিানদ্দর অিসরিীম 

তযার্ এিং িীর মুসিদ্োদ্ধাদ্দর অসিস্মরণীয় অিদাদ্নর কথা।  

স্মরণ করসে আমাদ্দর মুসিযুদ্দ্ধ িহায়তা ও িমথ চন প্রাদনকারী রাষ্ট্র, িংর্ঠন ও ব্যসিদ্দর অনন্য অিদান। স্মরণ করসে 

িাঙাসলর স্বাসধকার ও র্ণতন্ত্র প্রসতষ্ঠার আদ্ন্দালদ্ন আত্মদানকারী িকল েহীদদ্ক।  

র্ভীর শিদনা ও িরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করসে ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ই আর্দ্ে ঘৃণ্য ৈক্রান্তকারীদ্দর গুসলদ্ত জাসতর সিতার িদ্ে 

োঁরা জীিন উৎির্ চ কদ্রদ্েন - আমার শেহময়ী জননী ফসজলাতুদ্েো মুসজি, আমার সতন ভাই েহীদ শেখ কামাল, েহীদ শেখ 

জামাল ও সেশু ভাই েহীদ শেখ রাদ্িল এিং আমাদ্দর আত্মীয়-স্বজনদ্ক।  

িাঙাসল জাসতর ইসতহাি সনরন্তর িংগ্রাদ্মর ইসতহাি। দুঃোিন ও প্রিঞ্চনার সিরুদ্দ্ধ দি চার আদ্ন্দালন ও প্রসতিাদ্দর 

ইসতহাি।  



শদে স্বাধীন হওয়ার ির একাত্তদ্রর মানিতাসিদ্রাধী কম চকাদ্ন্ডর দাদ্য় অসভযুিদ্দর সিৈাদ্রর উদ্যার্ শনওয়া হদ্য়সেল। 

সকন্তু জাসতর সিতাদ্ক হতযার মাধ্যদ্ম তা রুদ্ধ করা হয়। অসভযুিদ্দর অদ্নকদ্ক রাজনীসতদ্ত পুনি চািদ্নর সুদ্োর্ সদদ্য় ক্ষমতার 

অংেীদার করা হয়।  

র্ণতন্ত্রদ্ক সনি চািদ্ন িাঠিদ্য় মুসিযুদ্দ্ধর িরাসজত েসি শি িময় িংর্ঠিত ও ক্ষমতািান হদ্য় উঠদ্ত থাদ্ক। প্রতযক্ষ-

িদ্রাক্ষ িামসরক োিদ্নর জর্দ্দল িাথর িাংলাদ্দদ্ের ওির শৈদ্ি িদ্ি। রাজনীসত ও অথ চনীসতদ্ত র্দ্ে দবৃ চত্তায়ন।  

এ িময় িসিত্র িংসিধান েদ্থচ্ছ কাো-শেঁো কদ্র স্বাধীনতার মূল শৈতনাদ্ক ভুলসিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় িে চাদ্য় এই িমদ্য় 

মুসিযুদ্দ্ধর ইসতহাি সিকৃত করা হয় এিং ইসতহাি শথদ্ক মুদ্ে শফলার শৈষ্টা করা হয় িেিন্ধুর অতুলনীয় অিদানদ্ক।  

এিি অিদ্ৈষ্টার িরও িেিন্ধু প্রসতসষ্ঠত রদ্য়দ্েন িমগ্র জাসতর মদ্নর মসণদ্কাঠায়। উেয়নেীল দসনয়ার অগ্রণী শনতা 

সহদ্িদ্ি তাঁর ভূসমকা আজ সিশ্বব্যািী স্বীকৃত।  

িম্মাসনত সুধী,  

২০০৯ িাদ্ল জনর্দ্ণর সিপুল ম্যান্ডে সনদ্য় িতচমান িরকার দাসয়ে গ্রহণ কদ্র। এ ম্যাদ্ন্ডে সেল মুসিযুদ্দ্ধর শৈতনায় 

উজ্জীসিত অিাপ্রদাদাসয়ক, চিষম্যহীন ও দাসরদ্র্যমুি িাংলাদ্দে প্রসতষ্ঠায় মহাদ্জাদ্ের ওির জাসতর আস্থার প্রসতফলন।  

দাসয়েভার গ্রহদ্ণর ির আমরা িাসি চক অথ চননসতক সস্থসতেীলতা সনসিতকরণ, দনীসতর সিরুদ্দ্ধ কাে চকর ব্যিস্থা গ্রহণ, 

সিদযৎ ও জ্বালাসন িঙ্কে সনরিন, দাসরদ্র্য সিদ্মাৈন, যুদ্ধািরাধীদ্দর সিৈার এিং সুোিন প্রসতষ্ঠাদ্ক অগ্রাসধকার প্রদান কদ্রসে।  

সনি চাৈনী ইেদ্তহার অনুোয়ী আমরা সিসভে শক্ষদ্ত্র সনধ চাসরত লক্ষযমাত্রা অজচদ্নর জন্য কাজ কদ্র োসচ্ছ। এিি লক্ষয 

অজচদ্ন আমরা ইদ্তামদ্ধ্য ২০১২-২১ শময়াদী শপ্রসক্ষত িসরকল্পনা এিং ২০১১-১৫ শময়াদী ষষ্ঠ িঞ্চিাসষ চক িসরকল্পনা প্রণয়ন কদ্রসে।  

িতচমান িরকার একাত্তদ্রর মহান মুসিযুদ্ধ ৈলাকাদ্ল মানিতাসিদ্রাধী অিরাধ এিং যুদ্ধািরাদ্ধর জন্য অসভযুিদ্দরদ্ক 

সিৈাদ্রর কাঠর্োয় দাঁে কসরদ্য়দ্ে।  

আন্তজচাসতক অিরাধ ট্রাইবুযনাদ্ল শদদ্ের প্রৈসলত আইন এিং আন্তজচাসতক মান অনুিরণ কদ্র এ সিৈার অনুসষ্ঠত হদ্চ্ছ।  

মুসিযুদ্ধ ৈলাকাদ্ল িংর্টিত মানিতাসিদ্রাধী অিরাদ্ধর তথ্য-উিাত্ত িংগ্রহ ও তদমত্ম কাদ্জর জন্য সকছুো িময় 

লার্দ্লও িে চায়ক্রদ্ম শদদ্ের িকল যুদ্ধািরাধীদ্ক সিৈাদ্রর আওতায় এদ্ন িতচমান িরকার তার সনি চাৈনী প্রসতশ্রুসত রক্ষা করদ্ি।  

জাসতর সিতা িেিন্ধু ও তাঁর িসরিাদ্রর িদস্যদ্দর নৃেংি হতযাকাদ্ন্ডর সিৈাদ্রর মাধ্যদ্ম জাসতর সকছুো হদ্লও 

কলঙ্কদ্মাৈন হদ্য়দ্ে। ২১ আর্দ্ের শগ্রদ্নি হামলা এিং জাতীয় ৈার শনতার হতযািহ িকল হতযাকাদ্ন্ডর সিৈার কাে চক্রদ্ম 

উদ্ল্লখদ্োগ্য অগ্রর্সত িাসধত হদ্য়দ্ে।  

২০০৯ িাদ্ল কসতিয় সিিথর্ামী সিসিআর িদস্য বারা শিনািাসহনীর শদেদ্প্রসমক অসফিারদ্দর নৃেংি হতযােদ্জ্ঞর 

সিৈাদ্রর কাজ দ্রুতর্সতদ্ত এসর্দ্য় ৈদ্লদ্ে।  

জেীিাদ ও শমৌলিাদসভসত্তক িন্ত্রাি সনমূ চদ্ল িতচমান িরকাদ্রর দৃঢ় অিস্থান আজ শদদ্ে ও সিদ্দদ্ে ব্যািকভাদ্ি স্বীকৃত ও 

প্রেংসিত।  

িম্মাসনত সুধী,  

িংসিধাদ্নর িঞ্চদে িংদ্োধনীর মাধ্যদ্ম ৭২ এর িংসিধাদ্নর শৈতনা ও আদে চ পুনরুজ্জীসিত হদ্য়দ্ে। এর মাধ্যদ্ম জাসতর 

সিতা িেিন্ধুর শনতৃদ্ে িসরৈাসলত আমাদ্দর মহান মুসিযুদ্দ্ধর মূল আদে চ পুনুঃপ্রসতসষ্ঠত হদ্য়দ্ে।  

শুরু হদ্য়দ্ে র্ণতদ্ন্ত্রর নতুন অসভোত্রা। অসনি চাসৈত সনদ চলীয় তত্ত্বািধায়ক িরকার ব্যিস্থা িাসতল করা হদ্য়দ্ে। মহামান্য 

রাষ্ট্রিসতর উদ্যাদ্র্ সিসভে রাজননসতক দদ্লর িদ্ে িংলাদ্ির ির িাৈ চ কসমটির সুিাসরদ্ের সভসত্তদ্ত স্বাধীন ও সনরদ্িক্ষ নতুন 

সনি চাৈন কসমেন র্ঠন করা হদ্য়দ্ে।  

িপ্রদাসত অনুসষ্ঠত সনি চাৈনগুদ্লার মাধ্যদ্ম প্রমাসণত হদ্য়দ্ে শে, সনি চাসৈত িরকাদ্রর অধীদ্ন অিাধ, সনরদ্িক্ষ, গ্রহণদ্োগ্য ও 

সুষ্ঠু সনি চাৈন অিশ্যই িম্ভি।  

শদদ্ে র্ণতদ্ন্ত্রর সিকাে এিং এদ্ক প্রাসতষ্ঠাসনক রূি শদওয়ার জন্য এখন আমাদ্দর িকলদ্ক ঐকযিদ্ধ হদ্য় কাজ করদ্ত 

হদ্ি।  



২০১০ িাদ্ল এমসিসজ-৪ অজচদ্ন িাফদ্ের জন্য িাংলাদ্দে জাসতিংর্ পুরস্কার শিদ্য়দ্ে। ২০১১ িাদ্ল নারী ও সেশুর 

জীিনমান এিং স্বাস্থয উেয়দ্ন তথ্য প্রযুসি ব্যিহাদ্রর শক্ষদ্ত্র অনন্য অিদাদ্নর জন্য িাংলাদ্দে িাউথ-িাউথ এযাওয়াি চ লাভ 

কদ্রদ্ে।  

জাসতিংর্ িাধারণ িসরষদ্দর ৬৬তম অসধদ্িেদ্ন আমার উিস্থাসিত ‘জনর্দ্ণর ক্ষমতায়ন’ মদ্িল আন্তজচাসতক অেদ্ন 

প্রেংসিত এিং জাসতিংদ্র্র প্রস্তািনা সহিাদ্ি গৃহীত হদ্য়দ্ে।  

িম্মাসনত সুধী,  

আিনারা জাদ্নন শে, িতচমান িরকার আইদ্নর োিন প্রসতষ্ঠা, মানিাসধকার িংরক্ষণ, সিৈার সিভাদ্র্র স্বাধীনতা 

সনসিতকরণ এিং স্বাধীন ও েসিোলী দনীসত দমন কসমেন র্ঠন কদ্রদ্ে।  

িতচমাদ্ন শদদ্ের িকল র্ণমাধ্যম িসরপূণ চ স্বাধীনতা শভার্ করদ্ে। জাতীয় নারী উেয়ন নীসত ও জাতীয় সেশু নীসত প্রণয়ন 

করা হদ্য়দ্ে। িরকার িামাসজক সনরািত্তাদ্িষ্টনী কম চসূসৈ িপ্রদািারণ কদ্রদ্ে। র্ত অথ চ-িেদ্র ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ব্যসিদ্ক ভাতা 

প্রদান করা হদ্য়দ্ে।  

িরকাসর কম চকতচা-কম চৈাসরদ্দর অিির গ্রহদ্ণর িয়ি িাসেদ্য় ৫৯ িের করা হদ্য়দ্ে। দক্ষতা ও শমধার সভসত্তদ্ত সতন স্তদ্র 

অদ্নক িরকাসর কম চকতচাদ্ক িদ্দােসত প্রদান করা হদ্য়দ্ে।  

র্ত ১৪ মাৈ চ আমরা িমুদ্র্ জয় কদ্রসে। সময়ানমাদ্রর িদ্ে িমুদ্র্ সিদ্রাদ্ধর মামলায় আমরা চূোন্ত সিজয় অজচন কদ্রসে। 

স্বাধীনতার ির এটি আমাদ্দর িিদ্ৈদ্য় িে অজচন। আমরা ভারদ্তর িদ্েও োসন্তপূণ চভাদ্ি িমুদ্র্ সিদ্রাধ মীমাংিা করি।  

িম্মাসনত সুধী,  

িীর মুসিদ্োদ্ধারা জাসতর শশ্রষ্ঠ িন্তান, আমাদ্দর র্ি চ। নতুন প্রজন্মদ্ক মুসিযুদ্দ্ধর প্রকৃত ইসতহাি জানাদ্ত আমরা 

মুসিযুদ্দ্ধর িীরের্াথা, শর্ৌরিময় ইসতহাি ও ঐসতহয িংরক্ষদ্ণর ব্যিস্থা কদ্রসে এিং মুসিদ্োদ্ধাদ্দর জন্য কোণকর সিসভে 

কাে চক্রম গ্রহণ কদ্রসে।  

ইদ্তামদ্ধ্য িীরদ্শ্রষ্ঠ িসরিার, যুদ্ধাহত মুসিদ্োদ্ধা ও েহীদ িসরিাদ্রর িম্মানী ভাতা বৃসদ্ধ করা হদ্য়দ্ে। মুসিদ্োদ্ধাদ্দর 

ৈাকসরর ৩০ ভার্ শকাো তাঁদ্দর িন্তান  ও নাসত-নাতনীদ্দর জন্য িংরক্ষণ করা হদ্য়দ্ে।  

মুসিদ্োদ্ধাদ্দর জীিনমান উেয়দ্নর জন্য মুসিদ্োদ্ধা কোণ ট্রােদ্ক স্বািলম্বীকরণ, অিচ্ছল মুসিদ্োদ্ধাদ্দর জন্য আিািন 

প্রকল্প গ্রহণ, মুসিদ্োদ্ধা িল্লী সনম চাণ এিং উেত সৈসকৎিা সুসিধা প্রদাদ্নর জন্য আধুসনক হািিাতাল সনম চাণিহ িহুসিধ কম চসূৈী গ্রহণ 

করা হদ্চ্ছ।  

িাংলাদ্দদ্ের  মহান মুসিযুদ্দ্ধ অসিস্মরণীয় অিদাদ্নর স্বীকৃসতস্বরূি সিদ্শ্বর সিসভে শদদ্ের িদ্রণ্য রাষ্ট্রনায়ক, 

রাজনীসতসিদ, দাে চসনক, সেল্পী-িাসহসতযক, বুসদ্ধজীিী, সিসেষ্ট নার্সরক এিং িংর্ঠনদ্ক িম্মাননা প্রদাদ্নর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে।  

ইদ্তামদ্ধ্য মুসিযুদ্দ্ধ িি চাত্মক িাহায্য ও িহদ্োসর্তা প্রদান এিং এ শক্ষদ্ত্র অিামান্য অিদাদ্নর জন্য ভারদ্তর প্রয়াত 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইসন্দরা র্ান্ধীদ্ক স্বাধীনতা িম্মাননায় ভূসষত করা হদ্য়দ্ে।  

িতচমান িরকার তথ্য প্রযুসির ব্যািক প্রদ্য়াদ্র্র মাধ্যদ্ম সেক্ষা, স্বাস্থয ও ভূসম ব্যিস্থািনায় উদ্ল্লখদ্োগ্য উেসত িাধন 

কদ্রদ্ে। তথ্য প্রযুসির মাধ্যদ্ম শিিা প্রদান, িরকাসর কাদ্জ স্বচ্ছতা ও জিািসদসহতা সনসিতকরণ এিং জনর্দ্ণর হয়রাসন িদ্ন্ধ 

কাে চকর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে।  

শর্ৌরদ্িাজ্জ্বল িাঙাসল জাসত িারিার ইসতহাি সৃসষ্ট কদ্রদ্ে। িাংলার মানুষ িঙ্কে-সিিে চয়-প্রাকৃসতক দদ্ে চার্ কখনও শথদ্ম 

থাদ্কসন। আদ্লার িন্ধাদ্ন িাঙাসলর অসিরাম িথৈলা ও নতুন িথ সৃসষ্টর অসমত ক্ষমতা সনদ্য় আমরা র্ি চ করদ্ত িাসর।  

শে িাঙাসল ভাষার মে চাদা, িাংস্কৃসতক স্বাতন্ত্রয, স্বাসধকার ও স্বাধীনতার জন্য অিলীলায় প্রাণ সিিজচন সদদ্য় ইসতহাি চতসর 

কদ্র, শে িাঙাসল প্রিল চিসশ্বক মন্দার মদ্ধ্যও সৃসষ্ট কদ্র অথ চননসতক সস্থসতেীলতার উজ্জ্বল উদাহরণ-শি িাঙাসলর িরাজয় শনই।  

আসুন, নতুন প্রজদ্ন্মর শোদ্ধাদ্দর িংর্ঠিত ও অনুপ্রাসণত কদ্র স্বাধীনতার সুিণ চজয়ন্তী ২০২১ িাদ্লর মদ্ধ্য ক্ষুধামুি, 

দাসরদ্র্যমুি, সুখী, িমৃদ্ধ ও ন্যায় সিৈার সভসত্তক োসন্তপূণ চ িাংলাদ্দে তথা-িেিন্ধুর ‘শিানার িাংলা’ সিসনম চাদ্ণর িংগ্রাদ্ম আমরা 

িকদ্ল ঐকযিদ্ধ হই।  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত সুসধবৃন্দ,  



মহান স্বাধীনতার অসিনােী শৈতনাদ্ক িমুেত রাখদ্ত জাতীয় জীিদ্নর সিসভে শক্ষদ্ত্র শর্ৌরদ্িাজ্জ্বল ও কৃসতেপূণ চ অিদাদ্নর 

স্বীকৃসতস্বরূি শদদ্ের শশ্রষ্ঠ িন্তানদ্দর প্রসত িের রাষ্ট্রীয়ভাদ্ি স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।  

িাংলাদ্দদ্ের িদ্ি চাচ্চ এ জাতীয় পুরস্কাদ্র ভূসষত হওয়ায় আিনাদ্দর আিারও জানাই আন্তসরক অসভনন্দন।  

িিাইদ্ক ধন্যিাদ ও শুদ্ভচ্ছা।  

শখাদা হাদ্ফজ ।  

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু  

িাংলাদ্দে সৈরজীিী শহাক।  

... 


