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 আারামু আরাইকুভ।  

 

 ফাাংরাচে পুবর একাচডবভচত ৩৬তভ বফবএ (পুবর) ব্যাচচয বক্ষানবফ কাযী পুবর সুাযগচেয প্রবক্ষে 

ভানী কুচকায়াজ অনুষ্ঠাচন করচক জানাই আন্তবযক শুচবচ্ছা। 

 এক ফছযব্যাী শভৌবরক প্রবক্ষে পরবাচফ ম্পন্নকাযী নফীন কভ মকতমাচেয আবভ জানাবচ্ছ উষ্ণ অববনন্দন  আন্তবযক 

শুচবচ্ছা। আজ আনাচেয দৃবিনন্দন  সুশৃঙ্খর কুচকায়াজ আভাচক মুগ্ধ কচযচছ। আবভ এ কুচকায়াচজ অাংগ্রেকাযী 

করচক জানাই আন্তবযক ধন্যফাে।  

 এই ভাচন্দ্রক্ষচে আবভ গবীয শ্রদ্ধায াচে স্মযে কযবছ ফ মকাচরয ফ মচশ্রষ্ঠ ফাঙাবর, জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু  বফশ্বফন্ধু শখ 

মুবজবুয যভানচক। আবভ আয স্মযে কযবছ জাতীয় চায শনতা, ভান স্বাধীনতা াংগ্রাচভ জীফন উৎগ মকাযী ৩০ রাখ বে, ২-

রাখ বনম মাবতত ভা-শফানচক। মুবিযুচদ্ধ বে কর পুবর েচেয গবীয শ্রদ্ধায াচে স্মযে কযবছ। 

 ১৯৭১ াচরয ২৫-এ ভাচ ম কারযাচত াক ানাোয ফাবনীয বফরুচদ্ধ প্রেভ স্ত্র প্রবতচযাধ গচে তুচরবছচরন যাজাযফাগ 

পুবর রাইনস্ এয বনবীক পুবর েেযা। ভান স্বাধীনতা যুচদ্ধ ফাাংরাচে পুবর একাচডভীয যচয়চছ শগৌযফভয় ইবতা। 

একাচডভীয শেচপ্রবভক ২৪ জন কভ মকতমা-কভ মচাযী বে ন।  

 স্বাধীনতা াংগ্রাচভ পুবরচয শগৌযচফাজ্জ্বর ভূবভকায স্বীকৃবতস্বরূ আভযা ফাাংরাচে পুবরচক ‘স্বাধীনতা েক ২০১১’ এ 

ভূবলত কচযবছ। আভায দৃঢ় বফশ্বা, পুবরচয নফীন কভ মকতমাযা তাঁচেয পূফ মসূযীচেয ন্যায় শেচপ্রভ, শাোবযত্ব  অীভ 

াবকতায াচে শেচয কল্যাচে কাজ কচয মাচফন। 

সুবধবৃন্দ, 

 ১৯৭২ াচরয ৯ই শভ ফাাংরাচে পুবরচয প্রেভ প্রবক্ষে ভানী কুচকায়াজ এ াযোয় অনুবষ্ঠত য়। শই 

কুচকায়াজ বযে মন কচযন জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুবজবুয যভান।  

 ফঙ্গফন্ধু তাঁয ফবরষ্ঠ  দূযেী শনতৃচত্বয ভাধ্যচভ ফ মোই এ শেচয পুবরচক জনগচেয পুবর বচচফ গচে শতারায জন্য 

অনুপ্রাবেত কযচতন। ফঙ্গফন্ধু পুবর েেচেয উচেচে ফরচতন ‘আনাযা স্বাধীন শেচয পুবর। আনাযা বফচেী শালকচেয 

পুবর নন-জনগচেয পুবর। আনাচেয কতমব্য জনগচেয শফা কযা, জনগেচক বারফাা, দুবে মচন জনগেচক াায্য কযা।’  



 আবভ আা কবয আনাযা জাবতয বতায শই প্রতযাা পূযচে আনাচেয উয অব মত বফত্র োবয়ত্ব মোমেবাচফ 

ারচন ফ মো চচি োকচফন। 

নফীন কভ মকতমাগে, 

 ফতমভান ভচয় অযাচধয ধযে প্রবতবনয়ত বযফবতমত চচ্ছ। গতানুগবতক অযাচধয াাাব াইফায ক্রাইভ, 

ভাবনরন্ডাবযাং, ভানফাচায ইতযাবে বফবশ্বক অযাধ াংগঠিত চচ্ছ। এয াচে যুি চয়চছ ন্ত্রা, জবঙ্গফাে  ভােচকয ভত অশুব 

াভাবজক ব্যাবধ। ভাজ শেচক এফ অকভ ম বনর্ম মচর এফাং ভাভবয়ক কর চযাচরঞ্জ শভাকাবফরায় ফাইচক ফ মো চচি োকচত 

চফ।  

 জবঙ্গফাে েভচন ফাাংরাচে পুবরচয অব্যাত াপল্য শুদৄ শেচই নয়, আন্তজমাবতক অঙ্গচন ব্যাকবাচফ প্রাংবত 

চয়চছ। এচেচয ভাটিচত শকানবাচফই জবঙ্গ, ন্ত্রাী  যুদ্ধাযাধীচেয ঠাঁই চফ না। 

 প্রযুবিয অব্যফায কচয একটি স্বাে মাচেলী ভর বফববন্ন ভয় গুজফ যটিচয় াধাযে ভানুলচক বফভ্রান্ত কযচছ। এফ গুজফ 

যটনাকাযীচেয আইচনয আতায় বনচয় আায াাাব াধাযে ভানুলচক চচতন কযায কভ মসূবচ গ্রে কযচত চফ।  

ম্মাবনত সুধী, 

 আভাচেয যকায বফগত ২০০৯ াচর োবয়ত্ব গ্রচেয য এচেচয াবফ মক উন্নয়ন  জনভানুচলয জীফনমাত্রায 

ভাচনান্নয়ন শফা প্রাবি জতয কযায রচক্ষয বফববন্ন উচযাগ গ্রে কচযচছ। কৃবল, বক্ষা, স্বািয, বফদুযৎ  জ্বারাবন, বফচেবক 

নীবত  ম্পকম, গ্রাভীে  নগয অফকাঠাচভা, ব্যফা-ফাবেজয, াভাবজক বনযাত্তা-প্রবতটি শক্টচযই আজ কাবিত রক্ষয অজমন 

ম্ভফ চয়চছ।  

 ফঙ্গফন্ধু োচটরাইট-১ উৎচক্ষে এয ভাধ্যচভ ভাকাচ আভাচেয অগ্রমাত্রা শুরু চয়চছ। শমাগাচমাগ খাচত আভাচেয 

যুগান্তকাযী উন্নয়ন াবধত চয়চছ। শভচরা শযর এফাং বনজস্ব অে মায়চন দ্মা শতুয বনভ মাে কাজ দ্রুত এবগচয় চচরচছ। ইচতাভচধ্যই 

জাবতাংঘ ফাাংরাচেচক স্বচপান্নত শে চত উন্নয়নীর শে বচচফ শঘালো কচযচছ।  

 কচরয ঐকাবন্তক প্রচচিায় ফাাংরাচে আজ আন্তজমাবতক অঙ্গচন উন্নয়চনয শযার ভচডর বচচফ ভাদৃত চচ্ছ। এই 

শগৌযফভয় অজমচনয অন্যতভ অাংীোয ফাাংরাচে পুবর। বফগত ১০ ফছচয আভযা পুবরচয ক্ষভতা বৃবদ্ধয জন্য বফববন্ন কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন কচযবছ। এগুচরায ভচধ্য উচল্লখচমাগ্য চচ্ছ: 

 ফাাংরাচে পুবরচ ইচতাভচধ্য প্রায় ৪৯ াজায ২০০ ে সৃজন কযা চয়চছ।  

 ফবধ মত জনফচরয চঙ্গ প্রচয়াজনীয় মানফান  যঞ্জাভাবে যফযা কযা চচ্ছ; 

 গাজীপুয  যাংপুয শভচরাবরটন পুবর গঠন কযা চয়চছ; 

 জবঙ্গ  ন্ত্রা বনর্ম মচর পুবরচয ‘এবি শটচযাবযজভ ইউবনট’, ‘ইন্ডাবিয়ার পুবর’, ‘পুবর বুযচযা অফ ইনচববিচগন 

(ববফআই), ট্যযবযি পুবর, শনৌ পুবর এফাং ২টি শোর ববকউবযটি এন্ড প্রচটকন ব্যাটাবরয়ন গঠন কযা চয়চছ; 

 ‘গাড ম এন্ড প্রচটকন পুবর’ গঠচনয উচযাগ শনয়া চয়চছ; 

 এআই/াচজমি েচক ৩য় শশ্রবে চত ২য় শশ্রবেচত এফাং ২য় শশ্রবেয ইন্সচক্টয েচক ১ভ শশ্রবে চে উন্নীত কযা চয়চছ; 

 জাবতয বতা প্রেত্ত আইবজব’য ম মা ঙ্ক ব্যাজ পুনঃপ্রফতমন কচয আইবজব’য েচক ববনয়য বচফ েভম মাোয় উন্নীত কযা 

চয়চছ; 

 ইন-াবব ম শরবনাং শিায িান কযা চয়চছ আয ৪টি শরবনাং শিায িাচনয কাজ চরচছ; 

 ঝুঁবক বাতা প্রফতমন, ‘৯৯৯’, বফবড পুবর শপরাইন এফাং অনরাইন পুবর বিয়াচযন্স াবব ম চালু, 

 পুবরচয বফববন্ন স্তচয নাযীচেয বনচয়াগ। ১৯৭৪ াচর জাবতয বতা ফ মপ্রেভ পুবরচ নাযীচেয বনচয়াগ শেন; 

 পুবরচয আফান, শযন, বচবকৎা সুবফধা বৃবদ্ধ, উন্নত প্রবক্ষে, রবজবিক, মানফান, প্রচয়াজনীয় অফকাঠাচভা বনভ মাে 

বফববন্ন উন্নয়ন বযকপনা ফাস্তফায়ন অব্যাত শযচখবছ।  

 ২০০৯ াচর ফতমভান যকায োবয়ত্ব গ্রচেয য শেচক ধাচ ধাচ  ৯৫,১৫৬ জন পুবর েেচক বনচয়াগ।  



 অবত ম্প্রবত ফাাংরাচে পুবরচ প্রায় ে াজায কনিফর বনচয়াগ শেয়া চয়চছ। এই বনচয়াগ প্রবক্রয়াটি অতযন্ত স্বচ্ছতা 

 বনযচক্ষতায চঙ্গ পরবাচফ ম্পন্ন য়। 

নফীন পুবর কভ মকতমাবৃন্দ, 

 আজ আনাযা শভৌবরক প্রবক্ষে শচল কভ মচক্ষচত্র প্রচফ কযচত মাচচ্ছন। ভচন যাখচত চফ, একজন ভানুল তায ফচচচয় 

বফচেয ভয় পুবরচয কাচছ াাচয্যয জন্য আচ। তাই আনাচেয শফা  ভানবফক আচযচেয ভাধ্যচভ গেভানুচলয আিা 

অজমচন চচি োকচত চফ।  

 জনগচেয ভোচক শেখচত চফ একান্ত আন্তবযক  ভানবফক দৃবিচকাে শেচক। জনগচেয ভচন পুবর ম্পচকম শমন 

অর্মরক বীবত না োচক শজন্য জনগচেয চঙ্গ বনবফে ম্পকম গচে তুরচত চফ। ভাচজয নাযী, বশু  প্রফীেচেয প্রবত 

াংচফেনীর আচযে কযচত চফ।  

 ভাজ শেচক অযাধ বনর্ম মচর জনম্পৃিতায ভাধ্যচভ জনফান্ধফ পুবর গঠচন আনাচেয অগ্রবেচকয ভূবভকা ারন 

কযচত চফ। শাগত োবয়ত্ব ারচনয ভয় জনগচেয শভৌবরক অবধকায, ভানফাবধকায  আইচনয ানচক ফ মাবধক গুরুত্ব বেচত 

চফ।  

বপ্রয় বক্ষানবফগে, 

 আভযা গেতন্ত্রচক সুপ্রবতবষ্ঠত কযায ভাধ্যচভ শেচ আইচনয ান  ন্যায়বফচায বনবিত কযচত চাই। আবভ আা কবয, 

আনাশেয প্রবক্ষেরব্ধ জ্ঞান  অববজ্ঞতাচক কাচজ রাবগচয় ‘রূকপ-২০২১’ এফাং ‘রূকপ-২০৪১’ ফাস্তফায়চনয ভাধ্যচভ জাবতয 

বতায স্বচেয শানায ফাাংরাচে বফবনভ মাচে আন্তবযকবাচফ চচি োকচফন।  

 আবভ ৩৬ তভ বফবএ (পুবর) কযাডাচযয বক্ষানবফ কাযী পুবর সুাযগচেয শাগত াপল্য  উজ্জ্বর ববফষ্যৎ 

কাভনা কযবছ। 

 করচক অচল ধন্যফাে। 

শখাো াচপজ। 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাচে বচযজীফী শাক। 

... 


