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ভাষণ  

 

োননীয় েধানেন্ত্রী  

 

প্রেখ হাসিনা  

 

ঢাকা, প্রিােবাে, ২১ আষাঢ় ১৪১৭, ০৫ জুলাই ২০১০  

 

সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে  

িহকেীবৃন্দ,  

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধান,  

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কোন্ড্যান্ট ও অন্যান্য িদস্যবৃন্দ,  

উপসিত সুসধেন্ড্লী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

‘প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট'-এে ৩৫তে েসতষ্ঠাবাসষ ডকীে আিডকে এ অনুষ্ঠাডন উপসিত িবাইডক আন্তসেক শুডভচ্ছা 

িানাসচ্ছ।  

১৯৭৫ িাডলে ৫ই জুলাই িব ডকাডলে িব ডডেষ্ঠ বাঙাসল, িাসতে িনক বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন তাঁে সনিস্ব উডযাগ ও 

পসেকল্পনায় প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কডেন। অতযন্ত দুঃডখে সবষয়, বঙ্গবন্ধু িীসবত থাকডত সপসিআডেে আনুষ্ঠাসনক 

কার্ ডক্রে প্রদডখ প্রর্ডত পাডেনসন।  

আিডকে এই শুভসদডন আসে েদ্ধাভডে স্মেণ কেসি সপসিআডেে েসতষ্ঠাতা িাসতে িনক, বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে 

েহোনডক।  

িেডয়ে সববতডডন সপসিআে-এে পসেিে অডনক বৃসদ্ধ প্রপডয়ডি; স্বয়ংিম্পূণ ড হডয়ডি।  

োষ্ট্রীয় দাসয়ত্ব পালনকাডল আপনাডদে িাডথ আোে েসতসদনই প্রদখা হয়। আপনাডদে দক্ষতা, কতডব্যপোয়নতা ও 

একাগ্রতা েোণ কডে প্রর্, আপনাো িবাই সবডেষভাডব সনব ডাসিত ও আিাভািন সিসনক।  

িেকাে েধান সহডিডব এ প্রেসিডেডন্টে িাডথ আোে একটি সনসবড় িম্পকড েডয়ডি। আপনাডদে সনেলি পসেেে ও 

তযাডগে সবসনেডয় গাে ড প্রেসিডেন্ট আি সুেসতসষ্ঠত।  

ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রোদ-বৃসি উডপক্ষা কডে আপনাডদে একসনষ্ঠ কতডব্যপালন আোডক মুগ্ধ কডে।  

সেয় গাে ডি,  

আপনাো িাডনন, ‘সদন বদডলে িনদ' সনডয় বতডোন িেকাে র্াত্রা শুরু কডেডি। সনতযেডয়ািনীয় সিসনডিে দাে কোডনা, 

দনীসতে সবরুডদ্ধ কার্ ডকে ব্যবিা গ্রহণ, িসঙ্গ দেন, সুোিন েসতষ্ঠা, সবদযৎ ও জ্বালাসন িঙ্কট সনেিন- এিব িযাডলঞ্জ সনডয় এ 

িেকাে কাি কেডি।  

‘সভেন ২০২১' বাস্তবায়ডনে লডক্ষয আেো দীর্ ডডেয়াসদ কে ডসূসি প্রর্াষণা কডেসি। ২০২১ িাডলে েডে আেো বাংলাডদেডক 

সেসিটাল বাংলাডদডে রূপান্তে কেডত িাই। আেো ক্ষুধা, দাসেদ্র্য দূে কডে বাংলাডদেডক একটি সুখী িমৃদ্ধ োডষ্ট্র পসেণত কেডত 

িাই।  

প্রদে ও িাসতে িাসব ডক উন্নয়ডন এবং সবডেষভাডব িেস্ত্র বাসহনীে আধুসনকীকেডণ িাসতে সপতাে স্বপ্নডক বাস্তবায়ন কেডত 

আোে িেকাে বদ্ধপসেকে।  



িেস্ত্র বাসহনীে েসত আোে এক ধেডনে সবডেষ দব ডলতা েডয়ডি। কােণ, আোে আদডেে দই প্রিাট ভাই েহীদ কযাডেন 

প্রেখ কাোল ও প্রল. প্রেখ িাোল সিল এই প্রিনাবাসহনীেই কে ডকতডা। র্াতকডদে সনে ডে বুডলডট ৭৫ এে ১৫ই আগস্ট তাঁো 

োহাদাতবেণ কডে।  

১৯৯৬-২০০১ িাডল দাসয়ত্ব পালনকাডল আেো িেস্ত্র বাসহনীে উন্নয়ডন ব্যাপক কে ডসূসি গ্রহণ কডেসিলাে। প্রি িেয় 

দাসয়ত্ব প্রনওয়াে আসে র্খন িানডত পাসে প্রর্, সিসনকডদে দপুডে ভাত প্রদওয়া হয় না, তখন আসে িাডথ িাডথই দপুডে রুটিে 

পসেবডতড ভাডতে ব্যবিা কসে। প্রি িেডয় সিএেএইি-এ িকল পদবীে সিসনকডদে সপতা-োতা ও সনকটাত্মীডয়ে সিসকৎিা সুসবধা 

িালু কসে।  

আে ডে প্র াডি ডি প্রেসেডকল কডলি-এে িাডথ আেো একটি ৫০০ েয্যাে হািপাতাল সতসেে কাি হাডত সনডয়সিলাে, র্াডত 

প্রিনািদস্যডদে পসেবাডেে সিসকৎিাডিবা সনসিত হয়। দুঃখিনক হডচ্ছ, পেবতী িেকাডেে িেডয় এই হািপাতাল সনে ডাডণ প্রকান 

অগ্রগসত হয়সন। ইনোআল্লাহ্, অসিডেই আেো এই হািপাতাডলে সনে ডাণকাি িোপ্ত কেব।  

আেো দাসয়ত্ব প্রনওয়াে পেপেই প্রিনািদস্যডদে প্রেেন বাসড়ডয় সবোনবাসহনী ও প্রনৌবাসহনীে িোন কো হডয়ডি। অিায়ী 

কতডডব্যে িন্য সদসনক ভাতা প্রিসিও ও অন্যান্য পদবীে িন্য ৮০ প্রথডক ১৪০ টাকাে েডে আনুপাসতক হাডে বৃসদ্ধ, ইন এইে টু 

সিসভল পাওয়াে এ দাসয়ত্ব পালডনে িন্য সদসনক ভাতা ৯ টাকা প্রথডক ২০ টাকা এবং প্রিসিও ও অন্যান্য পদবীে সিসনকডদে 

এলসপআে এে িেয়কাল ও অডথ ডে পসেোণ ৪ োি প্রথডক বাসড়ডয় ৬ োি কো হডয়ডি।  

সিসনকো র্াডত দই োডিে ছুটিে িেডয় তাডদে বাড়ী-র্ডড়ে প্রেোেত কাি কেডত পাডে প্রিিন্য আোডদে িেডয় 

িালুকৃত ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথডক িাোনতসবহীন ঋণ সুসবধা প্রদওয়াে ব্যবিা সনডয়সি।  

আসে িাসন, সিসনকডদে পাসেবাসেক বািিান র্ডথি োনিম্মত নয়। তাই, প্রিনাসনবাডিে সভতডে আপনাডদে আবািন 

সুসবধা আেও বাড়াডনাে সবষয়টি আোডদে সবডবিনায় আডি। পাোপাসে, সিসনকডদে পুেডনা বািিানিমূডহে োডনান্নয়ন কো হডব।  

অবিেোপ্ত মৃত সিসনক িদডস্যে পাসেবাসেক প্রপনেডনে হাে এবং সিসকৎিা ভাতা বৃসদ্ধ কো হডয়ডি।  

এবাে িেকাে গঠন কোে পে-পেই আসে প্রদখলাে, সবডদে হডত সিসনকো প্রদডে পসেবাে-পসেিডনে িাডথ কথা বলডত 

অডনক অথ ড খেি কডেন। অসতসেক্ত অথ ড ব্যডয়ে কােডণ অডনক িেয় কথা বলাই িম্ভব হয় না। গত বিে ১লা নডভম্বে হডত 

স্বল্পমূডে এবং সকছু প্রক্ষডত্র সবনামূডে সেেন এলাকা হডত প্রটসলড াডন কথা বলাে ব্যবিা কো হডয়ডি।  

আন্তিডাসতক অঙ্গডন আোডদে সিসনকডদে ঔপসনডবসেক পদবী সনডয় সবডদেী সিসনকডদে িাডথ কাি কেডত অসুসবধা 

হসচ্ছল। আোডদে নাডয়ক, হাসবলদাে পদগুডলা আন্তিডাসতকভাডব পসেসিত নয়। এটা িেকাডেে দৃসিডগািে হওয়াে িাডথ িাডথ 

পদবীগুডলাে আধুসনকায়ন কো হয়। কডপ ডাোল, িাডিডন্ট, ওয়াডেন্ট অস িাে ইতযাসদ পদবী িালু কো হয়।  

আোডদে প্রিনাবাসহনী োসন্তেক্ষায় সবডেে সবসভন্ন প্রদডে সনডয়াসিত আডি। আন্তিডাসতক অঙ্গডন োসন্ত েসতষ্ঠায় দক্ষতা ও 

সনেলি পসেেডেে োেডে তাঁো তাডেঁে প্রেষ্ঠত্ব েোণ কডেডিন। এিন্য প্রদে ও িাসত হডয়ডি গসব ডত ।  

আপনাো প্রিডন খুেী হডবন প্রর্, গত ২৩প্রে জুন ২০১০ তাসেডখ সি-১৩০ সবোনডর্াডগ সবোন বাসহনীে ২৩ িন োসন্তেক্ষী 

িাসতিংর্ সেেডন দাসয়ত্ব পালডনে িন্য কডঙ্গাডত প্রোতাডয়ডনে োেডে বাংলাডদে সবডেে িব ডাসধক োসন্তেক্ষী প্রেেণকােী প্রদে 

সহডিডব তাে েীষ ডিান পুনরুদ্ধাে কডেডি।  

আোডদে িেকাে িেস্ত্র বাসহনীে িন্য উচ্চতে েসেক্ষণ ও িেঞ্জাোসদে ব্যবিািহ বাসহনীে আধুসনকায়ডন িকল পদডক্ষপ 

গ্রহণ কেডব র্াডত বাংলাডদে আেও প্রবেী কডে োসন্তেক্ষী প্রেেণ কেডত পাডে।  

আপনাো িবাই প্রিনাবাসহনী প্রথডক সবডেষভাডব সনব ডাসিত িদস্য। আপনাডদে গসব ডত পদিােণায় এবং কতডব্যপালডনে 

একসনষ্ঠতায় আসে একটি সুশংখল ও দক্ষ বাসহনীে েসতচ্ছসব প্রদখডত পাই।  

সেয় গাে ডি,  

িােসেক িীবডন েসেক্ষডণে প্রকান সবকল্প প্রনই। েসেক্ষডণে োেডে জ্ঞানািডন হয় আে জ্ঞানািডডনে োেডে সনোপত্তা 

সনসিত কো র্ায়। িঠিক েসেক্ষণ িবাইডক শঙ্খলাবদ্ধ োডখ, প্রপোগত জ্ঞান বৃসদ্ধডত িাহায্য কডে, দক্ষতা বাড়ায় এবং িডব ডাপসে 

অনুগত থাকডত প্রেখায়। কতডডব্যে পাোপাসে তাই আপনাো েসেক্ষণও িাসলডয় র্াডবন।  



আি আসে স্মেণ কেসি আপনাডদে পূব ডসূেীডদে, র্াঁো কতডব্য পালনকাডল িডব ডাচ্চ আত্মসবিিডডনে োেডে এ প্রেসিডেডন্টে 

ইসতহািডক কডেডিন প্রগৌেডবাজ্জ্বল এবং অনুকেণীয়। প্রদডেে োষ্ট্রেধান ও িেকাে েধাডনে ব্যসক্তগত সনোপত্তা সনসিত কেডত 

আপনাডদে একাগ্রতা ও আডত্মাৎিগী েডনাভাব সিেসদন প্রর্ন বিায় থাডক।  

আিডকে এ সদডন আসে িেগ্র িাসতে পক্ষ প্রথডক প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল েহীদডদে আত্মাে োগড োত 

কােনা কেসি।  

পসেডেডষ, আসে আপনাডদে িকডলে সুস্বািয ও উত্তডোত্তে িমৃসদ্ধ কােনা কডে আোে বক্তব্য প্রেষ কেসি। েহান আল্লাহ 

আোডদে িবাে িহায় প্রহান।  

প্রখাদা হাড ি  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাডদে সিেিীবী প্রহাক।  

--- 


