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স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৪ প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠাক্ষন উপসিত িবাইক্ষক আসম আন্তসরক শুক্ষভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

মহান স্বাধীনতা সদবক্ষির প্রাক্কাক্ষল আসম সবনম্র েদ্ধা ও র্ভীর কৃতজ্ঞতার িক্ষঙ্গ স্মরণ করসি িব চকাক্ষলর িব চক্ষেষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর 

সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজর র রহমানক্ষক। স্মরণ করসি ৈার জাতীয় শনতা- চিয়দ নজরুল ইিলাম, তাজউসিন আহক্ষমদ, এম মনসুর আলী 

এবং এএইৈএম কামারুজ্জামানক্ষক।  

িেদ্ধসৈক্ষে স্মরণ করসি মুসিযুক্ষদ্ধ েহীদ সত্রে লাখ বাঙাসলক্ষক, দু লাখ মা-শবানক্ষক। েদ্ধা জানাসচ্ছ জাসতর শেষ্ঠ িন্তান িকল 

মুসিক্ষ াদ্ধাক্ষদর।  

অসভনন্দন জানাসচ্ছ আজ  াঁরা স্বাধীনতা পদক্ষক ভূসষত হক্ষয়ক্ষিন তাক্ষদর িবাইক্ষক। 

িম্মাসনত সুধী, 

বাঙাসল জাসতর ইসতহাি হাজার বিক্ষরর িংগ্রাক্ষমর ইসতহাি, দুুঃোিন ও বঞ্চনার সবরুক্ষদ্ধ দুব চার আক্ষন্দালন ও প্রসতক্ষরাক্ষধর 

ইসতহাি।  

১৯৪৭ িাল শেক্ষকই এই ভূ-খন্ড উপসনক্ষবেবাদ সবক্ষরাধী িংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৫২ এর ভাষা আক্ষন্দালক্ষনর মাধ্যক্ষম উক্ষেষ ঘক্ষে 

বাঙাসল জাতীয়তাবাক্ষদর। জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজর র রহমাক্ষনর অিীম িাহিী শনতৃক্ষে আইয়ুব সবক্ষরাধী আক্ষন্দালন, ৬৬-এর িয় 

দফা ও ৬৯ এর র্ণঅভ্যুত্থাক্ষনর বাঁক শপসরক্ষয় বাঙাসল জাসত উপনীত হয় ১৯৭০ এর সনব চাৈক্ষনর সমলন শমাহনায়।  

৭০-এর সনব চাৈক্ষন আওয়ামী লীর্ সনরঙ্কুে িংখ্যার্সরষ্ঠতা অজচন কক্ষর। সকন্তু  পাসকস্তানী োিকক্ষর্াসষ্ঠ বঙ্গবন্ধুর কাক্ষি েমতা 

হস্তান্তর না কক্ষর োলবাহানা শুরু কক্ষর। বঙ্গবন্ধু অিহক্ষ ার্ আক্ষন্দালক্ষনর ডাক শদন। এর ধারাবাসহকতায় ৭ই মাৈ চ তৎকালীন শরিক্ষকাি চ 

ময়দাক্ষন শদওয়া ঐসতহাসিক ভাষক্ষণ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক শদন।  

২৫শে মাক্ষৈ চর কালরাক্ষত পাসকস্তানী হানাদার বাসহনী সনরস্ত্র বাঙাসলর উপর র্ণহতুা শুরু কক্ষর। বঙ্গবন্ধুক্ষক শগ্রফতার করা হয়। 

শগ্রফতাক্ষরর পূক্ষব চ ২৬শে মাক্ষৈ চর প্রেম প্রহক্ষর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার শঘাষণা শদন। তাঁর এই শঘাষণা শেসলগ্রাম, শেসলসপ্রন্টার ও তৎকালীন 

ইসপআর-এর ওয়ারক্ষলক্ষির মাধ্যক্ষম িমগ্র বাংলাক্ষদক্ষে িসিক্ষয় শদওয়া হয়। আন্তজচাসতক র্ণমাধ্যক্ষমও এই শঘাষণা প্রৈাসরত হয়।  

৯-মাক্ষির রিেয়ী যুক্ষদ্ধর পর ১৬ই সডক্ষিম্বর বাঙাসল জাসত চূিান্ত সবজয় অজচন কক্ষর। ১৯৭২ িাক্ষলর ১০ জানুয়াসর বঙ্গবন্ধু 

শদক্ষে সফক্ষর আক্ষিন। সতসন  খন স্বাধীন বাংলাক্ষদক্ষের পুনর্ চঠন কাক্ষজ আত্মসনক্ষয়ার্ কক্ষরন, তখনই ১৯৭৫ িাক্ষলর ১৫ই আর্স্ট স্বাধীনতার 

পরাসজত েসি তাঁক্ষক িপসরবাক্ষর হতুা কক্ষর।  



 

এই হতুাকান্ডর মধ্য সদক্ষয় বাংলাক্ষদক্ষে র্ণতাসন্ত্রক অগ্র াত্রা ও উনকেয়নক্ষক স্তব্ধ কক্ষর শদওয়া হয়। স্বাধীনতা সবক্ষরাধী যুদ্ধাপরাধী 

এবং প্রসতসিয়ােীল েসি পুনব চাসিত হয়। জনর্ণ বসঞ্চত হয় ভাত ও শভাক্ষের অসধকার শেক্ষক। লংসঘত হয় িংসবধান। আইক্ষনর োিন 

পদদসলত হয়। সবকৃত করা হয় স্বাধীনতা ও মুসিযুক্ষদ্ধর ইসতহাি। মুক্ষি শফলার শৈষ্টা করা হয় বঙ্গবন্ধুর নাম।  

এিব অপক্ষৈষ্টার পক্ষরও বঙ্গবন্ধু রক্ষয়ক্ষিন প্রসতটি বাঙাসল মক্ষনর মসণক্ষকাঠায়। সবক্ষের সন চাসতত-সনপীসিত মানুক্ষষর শনতা 

সহক্ষিক্ষব বঙ্গবন্ধুর নাম আজও সবেব্যাপী স্বীকৃত।  

সুসধবৃন্দ, 

সবর্ত ৫ জানুয়াসরর সনব চাৈক্ষন জনর্ক্ষণর ম্যাক্ষন্ডে সনক্ষয় পুনরায় আমরা িরকার র্ঠন কক্ষরসি। 

জাতীয় ঐকু প্রসতষ্ঠা এবং আইক্ষনর োিন ও ন্যায়সবৈার সনসিত করক্ষত ১৯৭১ িাক্ষল িংঘটিত র্ণহতুা, মানবতার সবরুক্ষদ্ধ 

অপরাধ ও যুদ্ধাপরাক্ষধর সবৈার সিল ২০০৯ িাক্ষলর মহাক্ষজাে িরকাক্ষরর অন্যতম সনব চাৈনী অঙ্গীকার।  

বঙ্গবন্ধু এ সবৈার কাজ শুরু কক্ষরসিক্ষলন। সকন্তু ৭৫-এর ১৫ আর্ক্ষস্টর পর েমতািীনরা যুদ্ধাপরাধীক্ষদর সবৈার কাজ শুধু বন্ধ 

কক্ষরই শদয়সন,  াক্ষদর োসস্ত হক্ষয় শজক্ষল সর্ক্ষয়সিল, তাক্ষদরও মুি কক্ষর শদয়। যুদ্ধাপরাধীক্ষদর রাজননসতক ও িামাসজকভাক্ষব পুনব চাসিত 

করা হয়। পরবতীক্ষত সবএনসপ-জামাত শজাে েমতায় এক্ষি যুদ্ধাপরাধীক্ষদর মন্ত্রী বাসনক্ষয় মহান জাতীয় পতাকার ম চাদাক্ষক ভূলুসিত কক্ষর। 

সনব চাৈনী অঙ্গীকার অনু ায়ী আমরা যুদ্ধাপরাধীক্ষদর সবৈাক্ষরর জন্য The International Crimes (Tribunals) Act, 

1973- এর আওতায় আন্তজচাসতক অপরাধ ট্রাইর ুনাল র্ঠন কসর। ইক্ষতামক্ষধ্য ট্রাইর ুনাল কতৃচক প্রদে একটি রায় িকল আইসন প্রসিয়া 

অনুিরণ কক্ষর কা চকর করা হক্ষয়ক্ষি।  

এই রায় কা চকর করার মাধ্যক্ষম এবাক্ষরর স্বাধীনতা সদবি আরও অে চবহ ও তাৎপ চপুণ চ হক্ষয় উক্ষঠক্ষি। 

িম্মাসনত সুধী, 

২০০৯ িাক্ষল মহাক্ষজাে িরকার দাসয়ে গ্রহক্ষণর পর শেক্ষকই সবএনসপ-জামাত শজাে র্ঠনমূলক রাজনীসতর বদক্ষল িংঘাক্ষতর পে 

শবক্ষি শনয়। যুদ্ধাপরাধীক্ষদর রোয় মসরয়া হক্ষয় উক্ষঠ।  

িবরকম সুক্ষ ার্-সুসবধা সনক্ষয়ও তারা িমার্তভাক্ষব িংিদ বজচন কক্ষর। সনব চাৈন বজচন কক্ষর শদেব্যাপী চনরাজু, িন্ত্রাি ও 

নােকতা সৃসষ্ট কক্ষর।  

তাক্ষদর অব্যাহত িন্ত্রাি িক্ষেও ৫ জানুয়াসর ২০১৪ তাসরক্ষখ দেম জাতীয় িংিদ সনব চাৈন অবাধ ও সুষ্ঠুভাক্ষব অনুসষ্ঠত হক্ষয়ক্ষি। 

বাংলাক্ষদক্ষে প্রেমবাক্ষরর মত একটি সনব চাসৈত িরকার আক্ষরকটি সনব চাসৈত িরকাক্ষরর সনকে দাসয়ে হস্তান্তর কক্ষরক্ষি। বাংলাক্ষদক্ষে 

র্ণতক্ষন্ত্রর ধারাবাসহকতা রোর শেক্ষত্র এটি একটি মাইলফলক।  

জনর্ক্ষণর প্রতুাো অনু ায়ী জাতীয় জীবক্ষনর িকল শেক্ষত্র সুোিন ও আে চ-িামাসজক উনকেয়ক্ষনর র্সতধারা শবর্বান রাখক্ষত 

আমার িরকার দৃঢ়প্রসতজ্ঞ।  

সবর্ত পাঁৈ বিক্ষর র্ক্ষি ৬ দেসমক ২ েতাংে হাক্ষর প্রবৃসদ্ধ অসজচত হক্ষয়ক্ষি।  মাোসপছু আয় উনকেীত হক্ষয়ক্ষি ১ হাজার ৪৪ মাসকচন 

ডলাক্ষর। চবক্ষদসেক মুদ্রার সরজাভ চ র্ত শফব্রুয়াসর শেক্ষষ হক্ষয়ক্ষি ১৯ সবসলয়ন ডলাক্ষররও শবসে। বাংলাক্ষদে এখন আন্তজচাসতক অঙ্গক্ষন 

উনকেয়ক্ষনর শরাল মক্ষডল। 

আধুসনক, প্রযুসিসনভ চর, ক্ষুধা ও দাসরদ্রুমুি শদে র্ঠক্ষনর মাধ্যক্ষম ২০২১ িাক্ষলর মক্ষধ্য বাংলাক্ষদেক্ষক মধ্যম আক্ষয়র শদক্ষে 

পসরণত করাই আমাক্ষদর মূল লেু।  

বতচমান িরকাক্ষরর অন্যতম লেু হক্ষচ্ছ রাজস্ব আয় ও সবসনক্ষয়ার্ বৃসদ্ধর মাধ্যক্ষম ২০২১ িাল নার্াদ জাতীয় প্রবৃসদ্ধ ১০ েতাংক্ষে 

উনকেীত করা।  

আপনারা জাক্ষনন, র্ত পাঁৈ বিক্ষর িারাক্ষদক্ষে িামাসজক সনরাপো শবষ্টনী ব্যাপকভাক্ষব িম্প্রিাসরত হক্ষয়ক্ষি। খাদ্য সনরাপো 

সনসিত হক্ষয়ক্ষি। শদক্ষের শকাোও দুসভ চে বা মংর্া শনই। মানুক্ষষর িয় েমতা এবং আয় শবক্ষিক্ষি। দ্রব্যমূল্য কক্ষমক্ষি। িরকাসর কম চৈাসর-

কম চকতচাক্ষদর শবতন ভাতা বৃসদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষি। শপাোক েসমকক্ষদর শবতন বৃসদ্ধ কক্ষর প্রায় সিগুণ করা হক্ষয়ক্ষি। িরকাসর-শবিরকাসর প চাক্ষয় 

প্রায় ১ শকাটি মানুক্ষষর কম চিংিান হক্ষয়ক্ষি। প্রায় ৫ শকাটি ১০ লাখ মানুষ দসরদ্র শেক্ষক মধ্যসবে শেণীক্ষত উনকেীত হক্ষয়ক্ষি। 

খাদ্য উৎপাদক্ষন শদে স্বয়ংিম্পূণ চতা অজচক্ষনর িারপ্রাক্ষন্ত শপ ৌঁসিক্ষত িেম হক্ষয়ক্ষি। 

কৃসষ কাড চ সবতরণ, ১০ োকায় কৃষকক্ষদর ব্যাংক একাউন্ট শখালার সুক্ষ ার্ সৃসষ্ট এবং বর্ চা ৈাষীক্ষদর সবনা জামানক্ষত কৃসষ ঋণ 

প্রদান শদওয়া হক্ষচ্ছ। গ্রামীণ অে চনীসত ও জীবন াত্রার সবরাে পসরবতচন সূসৈত হক্ষয়ক্ষি।  



 

র্ত ৫ বিক্ষর ১৫ হাজার কমুুসনটি সিসনক এবং স্বািুক্ষক্র স্ িাপন করা হক্ষয়ক্ষি। সেোক্ষেক্ষত্র আমূল পসরবতচন এক্ষিক্ষি। বিক্ষরর 

শুরুক্ষতই িাত্রিাত্রীক্ষদর মক্ষধ্য সবনামূক্ষল্য বই সবতরণ করা হক্ষচ্ছ।  

সবএনসপ-জামাক্ষতর শদওয়া হরতাল-অবক্ষরাক্ষধর মক্ষধ্য এবারও বিক্ষরর প্রেম সদক্ষন আমরা ৩১ শকাটি বই সবনামূক্ষল্য িাত্র-

িাত্রীক্ষদর হাক্ষত তুক্ষল সদক্ষয়সি। 

প্রােসমক স্তক্ষর প্রায় ৭৯ লাখ এবং মাধ্যসমক স্তক্ষর ৪০ লাখ সেোেীক্ষক উপবৃসে শদওয়া হক্ষচ্ছ। স্নাতক প চাক্ষয় দসরদ্র ও শমধাবী 

িাত্রিাত্রীক্ষদর মক্ষধ্য উপবৃসে প্রদাক্ষনর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সেো িহায়তা ট্রাস্ট র্ঠন কক্ষর ১ হাজার শকাটি োকার ফান্ড র্ঠন করা হক্ষয়ক্ষি। 

প্রােসমক প চাক্ষয় প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার সেোেীক্ষক এ তহসবল শেক্ষক উপবৃসে প্রদান করা হক্ষয়ক্ষি। 

সবদুুৎ উৎপাদন েমতা ১০ হাজার শমর্াওয়াে অসতিম কক্ষরক্ষি।  

প্রসতটি ইউসনয়ক্ষন তথ্য ও শিবাক্ষক্র স্ ৈালু করা হক্ষয়ক্ষি। তথ্যপ্রযুসির ব্যবহাক্ষর বাংলাক্ষদে এখন দসেণ এসেয়ায় েীক্ষষ চ।  

বাংলাক্ষদক্ষে বতচমাক্ষন শমাবাইল িীম গ্রাহক্ষকর িংখ্যা ১১ শকাটি ৬ লাখ এবং ইন্টারক্ষনে গ্রাহক্ষকর িংখ্যা ৪ শকাটি। শমাবাইল 

শফাক্ষন থ্রী-সজ প্রযুসি ৈালু করা হক্ষয়ক্ষি। 

বতচমান িরকার অিচ্ছল মুসিক্ষ াদ্ধা ভাতাক্ষভার্ীর িংখ্যা ও ভাতার পসরমাণ বৃসদ্ধ কক্ষরক্ষি। তাঁক্ষদর মাসিক ভাতা ৯০০ োকা 

শেক্ষক বাসিক্ষয় ৩ হাজার োকায় বৃসদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষি। আর্ামী জুন মাি শেক্ষক এ ভাতা ৫ হাজার োকায় উনকেীত করা হক্ষব।  

সবসভনকে শজলা ও উপক্ষজলায় মুসিক্ষ াদ্ধ কমক্ষেক্স ভবন সনম চাণ ও অিৈিল মুসিক্ষ াদ্ধাক্ষদর জন্য আবািন প্রকল্প গ্রহণ করা 

হক্ষয়ক্ষি।  

েহীদ পসরবাক্ষরর কল্যাক্ষণর জন্য ঢাকার শমাহাম্মদপুক্ষর আবাসিক ও বাসণসজুক ভবন সনম চাণ করা হক্ষয়ক্ষি। তাঁক্ষদর উনকেত 

সৈসকৎিার জন্য একটি আধুসনক হািপাতাল সনম চাণ করা হক্ষচ্ছ। মুসিক্ষ াদ্ধা িরকাসর কম চকতচা ও কম চৈাসরক্ষদর অবির গ্রহক্ষণর বয়ি ৫৯ 

বির শেক্ষক বৃসদ্ধ কক্ষর ৬০ বির করা হক্ষয়ক্ষি। 

আর্ামীকাল ২৬ শে মাৈ চ মহান স্বাধীনতা সদবক্ষি রাজধানী ঢাকায় ৩ লোসধক মানুষ একিক্ষঙ্গ জাতীয় িঙ্গীত র্াইক্ষব। 

আপনাক্ষদর িবাইক্ষক আসম এই ঐসতহাসিক ঘেনায় োসমল হওয়ার আহ্বান জানাসচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী, 

বাংলাক্ষদেক্ষক ক্ষুধা, দাসরদ্রু ও সনরেরতামুি একটি িৃদসদ্ধোলী শদক্ষে ূপপান্তসরত করার লেু অজচক্ষনর মাধ্যক্ষমই আমরা 

২০২০ িাক্ষল জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজর র রহমাক্ষনর জেেতবাসষ চকী এবং ২০২১ িাক্ষল স্বাধীনতার সুবণ চজয়ন্তী উৎিব পালন 

করক্ষত ৈাই।  

আমাক্ষদর দৃসষ্ট ২০২১ িাল িাসিক্ষয় আরও িামক্ষনর সদক্ষক। ২০৪১ িাক্ষলর মক্ষধ্য আমরা বাংলাক্ষদে একটি উনকেত, িৃদদ্ধ উচ্চ 

আক্ষয়র শদক্ষে পসরণত করব, ইনোআল্লাহ।  

শ  জাসত ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মুসির জন্য, র্ণতক্ষন্ত্রর জন্য ৈরম আত্মতুাক্ষর্ কুসিত হয় না, শিই জাসত অবশ্যই 

পারক্ষব সবে-দরবাক্ষর মাো উচু কক্ষর দাঁিাক্ষত।  

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত সুসধবৃন্দ, 

জাতীয় জীবক্ষনর সবসভনকে শেক্ষত্র শর্ রক্ষবাজ্জ্বল ও কৃসতেপূণ চ অবদাক্ষনর স্বীকৃসতস্বূপপ আপনারা আজ িক্ষব চাচ্চ জাতীয় পুরস্কাক্ষর 

ভূসষত হক্ষলন। আপনাক্ষদর িবাইক্ষক আবারও জানাই আন্তসরক অসভনন্দন। পুরস্কারপ্রাপ্তক্ষদর মক্ষধ্য  াঁরা েহীদ হক্ষয়ক্ষিন তাঁক্ষদর স্মৃসতর প্রসত 

েদ্ধা জানাই এবং  াঁরা ইক্ষন্তকাল কক্ষরক্ষিন, তাঁক্ষদর আত্মার মার্ক্ষফরাত কামনা কসর। 

আপনাক্ষদর প্রদসে চত পে ধক্ষর নতুন প্রজে শদে শিবায় এসর্ক্ষয় আিক্ষব, এ প্রতুাো কক্ষর িবাইক্ষক আবারও শুক্ষভচ্ছা জাসনক্ষয় 

আমার বিব্য শেষ করসি। 

 

শখাদা হাক্ষফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাক্ষদে সৈরজীবী শহাক। 

... 


