
জাতীয় পেশাজীবী মহাসমাববশ  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

পশখ হাসসনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তজজাসতক সবেলন পকন্দ্র, ঢাকা, রসববার, ২১ আসিন ১৪২০, ০৬ অবটাবর ২০১৩  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

অনুষ্ঠাবনর সভােসত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

পেশাজীবী সমন্বয় েসরষবদর পনতৃবৃন্দ,  

উেসিত সুসধমন্ডলী,  

                        আসসালামু আলাইকুম।  

শরবতর এই সিগ্ধ সকাবল জাতীয় পেশাজীবী মহাসমাবববশর এ অনুষ্ঠাবন উেসিত সকলবক আসম আন্তসরক শুবভচ্ছা 

জানাসচ্ছ।  

সপ্রয় পেশাজীবীবৃন্দ,  

আমাবদর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুসিযুদ্ধ, স্বস্বরশাসবনর উৎখাত, গণতন্ত্র পুনঃপ্রসতষ্ঠাসহ একটি গণতাসন্ত্রক, 

ধম জসনরবেক্ষ, শাসন্তপূণ জ সমাজ সবসনম জাবণর সবসভন্ন আবন্দালন ও সংগ্রাবম আেনাবদর অনন্য অবদান আসম শ্রদ্ধার সাবে স্মরণ করসি।  

আেনাবদর সনশ্চয়ই স্মরণ আবি বাংলাবদবশর প্রসতষ্ঠাতা সব জকাবলর সব জবশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সেতা বঙ্গবন্ধু পশখ মুসজবুর 

রহমাবনর দীর্ জ সংগ্রামী জীবন এবং স্বাধীনতাবতার বাংলাবদশ পুনগ জঠবন সতসন পেশাজীবীবদর যবেষ্ঠ গুরুবের সাবে সম্পৃি 

কবরসিবলন।  

সশক্ষক, প্রবকৌশলী, কৃসষসবদ, সিসকৎসক, সাংবাসদক, আইনজীবী, অে জনীসতসবদসহ সবসভন্ন পেশার ব্যসিবদর সাবে 

বঙ্গবন্ধুর সম্পজক সিল ঈষ জনীয়। বঙ্গবন্ধুর বড় সন্তান সহবসবব আসম খুব কাবি পেবক তা প্রতযক্ষ কবরসি। আেনারা সনশ্চয়ই স্বীকার 

করববন ব্যসিগতভাবব আসম, আমার দল ও সরকার বঙ্গবন্ধুর প্রদসশ জত েবেই রবয়সি।  

জাসতর সেতা পয বাংলাবদবশর স্বপ্ন পদখবতন আমরা পস বাংলাবদশ সবসনম জাবণর জন্যই কাজ করসি। সতসন তাঁর সাবড় সতন 

বিবরর শাসনামবল পদবশর প্রসতটি পসটবরর উন্নয়বনর জন্য পয েসরকল্পনা সদবয়সিবলন আমরা পসেবেই পদশবক সামবনর সদবক 

এসগবয় সনসচ্ছ।  

জাসতর সেতা বলবতন, ‘‘পসানার বাংলা গড়বত হবল পসানার মানুষ িাই''। পদবশ এ পসানার মানুষ গড়ার জন্য সতসন  

সবসভন্ন পেশায় দক্ষ মানবসম্পদ স্বতসরর সভসত রিনা কবরন।  

পদবশর পেশাজীবীবদর উন্নয়নবক অগ্রাসধকার পদন। যুদ্ধসবধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাবদশ তাঁর দূরদশী েসরকল্পনায় যখন 

এসগবয় পযবত োবক তখনই র্াতবকর সনম জম বুবলট তাঁবক স্তব্ধ কবর পদয়। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট সেসরবাবর জাসতর সেতাবক হতযার 

ের পেবম যায় বাংলাবদবশর উন্নয়বনর িাকা। পেবম যায় গববষণা, মুিসিন্তা ও বুসদ্ধবৃসতর ির্চ্জা।  

সুসধমন্ডলী,  

'৭৫ েরবতী সরকারগুবলা স্বাধীনতার পিতনাবক ধ্বংস করবত পিবয়সিল। তারা একাতবরর েরাসজত শসিবক বাংলার 

মাটিবত পুনব জাসসত কবর। সেসরবাবর জাসতর সেতা হতযার সবিার বন্ধ করবত সজয়াউর রহমান ইনবেসমসনটি অধ্যাবদশ জাসর কবর। 

তাবদর সববদশী দূতাবাবস িাকুসর পদয়। পুরস্কৃত কবর।  

১৯৯০ সাবল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধাবরর আবন্দালবন পদবশর সকল পশ্রণী-পেশার মানুষ একতাবদ্ধ হয়। েতন হয় স্বস্বরািাবরর । 

জনগণ আশা কবরসিল পদবশ গণতাসন্ত্রক প্রসিয়া শুরু হবব। পদশ এসগবয় যাবব। সকন্তু সবএনসে স্বাধীনতা সববরাধী শসি জামাবতর 



সংবগ পজাট পেঁবধ পমৌলবাদী শসিবক প্রসতসষ্ঠত করার নীল নকশায় পমবত ওবঠ। যুদ্ধােরাধীবদর পদবশর মন্ত্রী বানায়। তাবদর 

গাড়ীবত জাতীয় েতাকা তুবল পদয়। মুসিযুবদ্ধর পিতনা ও গণতন্ত্র পসই সতসমবরই পেবক যায়।  

পদবশর জনগবণর পভাট ও ভাবতর অসধকার পুনঃপ্রসতষ্ঠা করবত বাংলাবদশ আওয়ামী লীগ আবন্দালন শুরু কবর। এ 

আবন্দালবন পেশাজীবীসমাজসহ পদবশর সব জস্তবরর জনগণ সম্পৃি হয়। দীর্ জ ২১ বির েবর ১৯৯৬ সাবল আমরা সরকার গঠন কসর। 

পদবশর কৃসষ, সশক্ষা, স্বািয, সবদ্যযৎ, পযাগাবযাগসহ সকলখাবত আবার প্রাণ সিবর আবস। মুসিযুবদ্ধর পিতনা ও মানুবষর গণতাসন্ত্রক 

অসধকার পুনঃপ্রসতসষ্ঠত হয়।  

২০০১ সাবল সবএনসে জামাত পজাট ক্ষমতায় এবস শুরু কবর হতযা ও ধ্বংবসর রাজনীসত। তারা আওয়ামী লীবগর ২২ 

হাজার পনতা-কমীবক হতযা কবর। পজাট সরকাবরর আমবল হারুন-অর-রসশদ, সরদার শুকুর পহাবসন, হুমায়ুন কসবর বালু, মাসনক 

িন্দ্র সাহা, পশখ পবলাল উসিন, কামাল পহাবসন, দীেঙ্কর িিবতী, শহীদ আবনায়ার, স্বসয়দ িারুক আহবমদ, পগালাম মাহফুজ ও 

নাসবল আব্দুল লসতিসহ ১৬ জন সাংবাসদকবক হতযা করা হয়। অসংখ্য সরকাসর কম জকতজাবক িাকুসরচ্যযত করা হয়। সবসভন্ন 

পেশাজীবীবদর উের সনম জম সনয জাতন পনবম আবস। সবএনসে-জামাত পজাবটর কারবণই অগণতাসন্ত্রক তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রীয় 

ক্ষমতায় পেঁবক ববস।  

সুসধবৃন্দ,  

জনগবণর সবপুল ম্যাবন্ডট সনবয় আমরা ২০০৯ সাবল পুনরায় সরকার গঠন কসর। সবএনসে-জামাত পজাট আর তত্ত্বাবধায়ক 

সরকাবরর অিলাবিা কাটিবয় তুবল পদশবক সামবনর সদবক এসগবয় পনই। সবিব্যােী অে জননসতক মন্দা সবত্ত্বও সবগত ৫ বির যাবৎ 

আমরা সজসেসে'র প্রবৃসদ্ধ ৬ শতাংবশর উেবর রাখবত পেবরসি। পযখাবন স্বাধীনতার ৩৬ বিবর আমাবদর মাোসেছু জাতীয় আয় 

সিগুণ হবয়সিল পসখাবন গত সাবড় ৪ বিবর আমরা মাোেসছু আয় সিগুণ কবর ১০৪৪ মাসকজন েলাবর উন্নীত কবরসি। বাংলাবদশ এখন 

সববির ৫ম উর্চ্ প্রবৃসদ্ধ অজজনকারী পদশ।  

আমরা পদবশর প্রসতটি পসটবর সুষম উন্নয়ন বাস্তবায়ন কবরসি। আমরা একটি সব জজন স্বীকৃত জাতীয় সশক্ষানীসত প্রণয়ন 

কবরসি। প্রসত বির প্রায় ১ পকাটি ১৯ লক্ষ সশক্ষােীবক উেবৃসত প্রদান করা হবচ্ছ। আমরা ৭টি োবসলক সবিসবদ্যালয় কবরসি। 

সশক্ষাখাবত ব্যােকভাবব তথ্য-প্রযুসি ও অবকাঠাবমাগত উন্নয়ন করা হবয়বি।  

আমরা একটি যুবগােবযাগী জাতীয় স্বািযনীসত প্রণয়ন কবরসি। পমসেকযাল কবলজ, পেন্টাল কবলজ, পহলে পটকবনালসজ 

ইনসস্টটিউট, নাসস জং কবলজ ও নাসস জং পেসনং ইনসস্টটিউটসহ নতুন নতুন সাধারণ এবং সববশষাসয়ত হাসোতাল সনম জাণ কবরসি। 

পদবশর ৪২১ টি উেবজলায় উেবজলা স্বািয কমবেক্স সনম জাণ করা হবয়বি। হাসোতাবলর শয্যা সংখ্যা বহুগুবণ বৃসদ্ধ কবরসি। ১৫ 

হাজার ৫০০ কসমউসনটি সিসনক ও ইউসনয়ন স্বািযবকন্দ্র প্রসতষ্ঠা কবরসি। স্বািযবসবা মানুবষর পদারবগাড়ায় পেৌৌঁবি সদবয়সি।  

আমাবদর কৃসষবান্ধব নীসতর কারবণ পদশ এখন খাবদ্য প্রায় স্বয়ং সম্পূণ জ। প্রায় ৫০ হাজার পকাটি টাকা কৃসষঋণ এবং ১ 

পকাটি ৪৪ লক্ষ কৃষকবক কৃসষ উেকরণ কাে জ সবতরণ করা হবয়বি। কৃষকগণ এখন ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলবত োরবিন। 

আমাবদর সবজ্ঞানীগণ পদশী ও তুষা োবঠর জীবন রহস্য উবমািন কবরবিন। সজংক সমৃদ্ধ ধাবনর জাতসহ উর্চ্ িলনশীল ৮টি ধাবনর 

জাত উদ্ভাবন কবরবিন। আমরা সামাসজক সনরােতা পবষ্ঠনীর খাতগুবলাবত বরাি বহুগুবণ বৃসদ্ধ কবরসি। মানুবষর কম জসংিান 

পববড়বি। ৫ পকাটি দসরদ্র মানুষ মধ্যসববত উন্নীত হবয়বি।  

আমরা পদবশ ২১ হাজার সকবলাসমটার সড়ক সনম জাণ কবরসি। ১৩ টি বৃহৎ পসতু সনম জাণ কবরসি। ঢাকা শহবর সমরপুর 

এয়ারবোট জ পরাে ফ্লাইওভার, বনানী ওভারোস, কুসড়ল ফ্লাইওভার, হাসতরসিল প্রকল্প িালু করা হবয়বি। অন্যান্য ফ্লাইওভারগুবলাও 

অসিবরই িালু হবব। ঢাকা-িট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসসংহ হাইওবয় িার পলবন উন্নীতকরবণর কাজ প্রায় পশষ েয জাবয়।  

পদবশ আজ ৬ হজার ৬৭৫ পমগাওয়াট সবদ্যযৎ উৎোসদত হবচ্ছ। উৎোদন ক্ষমতা ৯,৭১৩ পমগাওয়াবট উন্নীত হবয়বি। ৫৭টি 

সবদ্যযৎ পকন্দ্র সনম জাণ কবরসি। ৩৩টি সবদ্যযৎ পকন্দ্র সনম জানাধীন আবি। ৩৪ লাখ নতুন গ্রাহকবক সবদ্যযৎ সংবযাগ প্রদান করা হবয়বি। 

পদবশ এই প্রেম োরমাণসবক সবদ্যযৎ পকবন্দ্রর সনম জানকাজ উবিাধন করা হল।  

আমরা পদবশর প্রসতটি ইউসনয়বন তথ্য ও পসবাবকন্দ্র িালু কবরসি। পমাবাইল পিাবনর সসবমর সংখ্যা ১০ পকাটিবত এবং 

ইন্টারবনট গ্রাহকসংখ্যা সাবড় সতন পকাটিবত উন্নীত হবয়বি। আসম আশা কসর, ২০২১ সাবলর অবনক আবগই আমরা ‘সেসজটাল 

বাংলাবদশ' প্রসতষ্ঠা করবত োরববা।  



আমরা তথ্য অসধকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কসমশন গঠন কবরসি। নতুন ১৬টি পটসলসভশন ও ৭টি পরসেও িযাবনবলর 

অনুবমাদন সদবয়সি। ১৪টি কসমউসনটি পরসেও'র লাইবসন্স সদবয়সি। পদবশর গণমাধ্যম এখন সম্পূণ জ স্বাধীনতা সনবয় কাজ করবি।  

পদবশ পমাট ৫ হাজার ৭৪৫টি সনব জািন অনুসষ্ঠত হবয়বি। ৬৩ হাজার ৯৬৩ জন জনপ্রসতসনসধ সনব জাসিত হবয়বিন। প্রসতটি 

সনব জািন অবাধ, সুষ্ঠু ও সনরবেক্ষভাবব সম্পন্ন হবয়বি।  

আমার পদওয়া ‘‘জনগবণর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন'' মবেল জাসতসংর্ সাধারণ েসরষবদ গৃহীত হবয়বি। আমরা এমসজসে 

এযাওয়াে জ, সাউে সাউে এযাওয়াে জসহ অসংখ্য আন্তজজাসতক পুরস্কার োসচ্ছ। আমরা সমুদ্র সবজয় অজজন কবরসি। এভাবরস্ট জয় 

কবরসি। প্রসতটি পক্ষবে বাংলাবদশ সামবন এসগবয় যাবচ্ছ।  

সপ্রয় পেশাজীবীবৃন্দ,  

আমাবদর এ অগ্রযাোয় আেনাবদর অসামান্য অবদান রবয়বি। আেনারা সরকাবরর রূেকল্প-২০২১ বাস্তবায়বনও 

তাৎেয জপূণ জ ভূসমকা রাখবিন।  

বতজমান সরকার আেনাবদর পদওয়া প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়বনর প্রবিষ্টা অব্যাহত পরবখবি। ইবতামবধ্য সরকাসর িাকুসরবত 

অবসবরর বয়সসীমা ৫৯ বিবর উন্নীত হবয়বি। িায়ী পে-কসমশন গঠন প্রসিয়াধীন রবয়বি। প্রশাসনবক গসতশীল করার জন্য 

ইবতামবধ্য ২৬ কযাোবরর ৩৫টি েদবক ১নং পগ্রবে উন্নীত করা হবয়বি। সাংবাসদকবদর জন্য ৮ম ওবয়জ পবাে জ গঠন করা হবয়বি 

এবং ইবতামবধ্যই ৭৫ ভাগ পবতন-ভাতা বৃসদ্ধ কবর পরাবয়দাদ পর্াষণা করা হবয়বি।  

সকল সবিসবদ্যালয় সশক্ষকবদর িাকুসরর বয়সসীমা ৬৫ বিবর উন্নীত করা হবয়বি। ৪০ বির ের পদবশর ২৬ হাজার 

১৯৩টি পবসরকাসর সবদ্যালয় এবং এর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন সশক্ষবকর িাকুসর জাতীয়করণ করা হবয়বি। সশক্ষার মাবনান্নয়ন 

এবং সশক্ষকবদর যোযে সোন প্রদাবনর সবষয়টি আমরা সবব জার্চ্ গুরুবের সাবে সবববিনা কবরসি।  

সপ্রয় পেশাজীবীগণ,  

আমরা আইবনর শাসনবক সমুন্নত পরবখসি। সাধারণ আইবনই সেসরবাবর জাসতর সেতা হতযার সবিাবরর রায় কায জকর করা 

হবয়বি। জাসত কলঙ্কমুি হবয়বি। লাবখা শহীবদর অতৃপ্ত আত্মার শাসন্তর জন্যই যুদ্ধােরাধীবদর সবিার প্রবয়াজন সিল। আমরা পস 

সবিার করবত সক্ষম হবয়সি। রায় পদওয়া হবচ্ছ। রায় কায জকর করা হবব।  

সনব জািনী অঙ্গীকার বাস্তবায়বন গত সাবড় িার বির আমরা সবব জার্চ্ আন্তসরকতা সদবয় কাজ কবরসি। পকান পকান পক্ষবে 

সনব জািনী ওয়াদার পিবয় পবশী কাজ কবরসি। সব জদা আেনাবদরবক োবশ পেবয়সি। সমাবজর গণ্যমান্য ব্যসি সহবসবব আেনাবদর 

সুখ্যাসত রবয়বি। এবদবশর সাধারণ মানুষ আেনাবদর মতামবতর উের শ্রদ্ধাশীল োবকন। আমার প্রতযাশা, বতজমান সরকার 

সারাবদবশ পয ব্যােক উন্নয়ন কম জকান্ড কবরবি, সরকাবরর জাতীয় ও আন্তজজাসতকভাবব পয সকল অজজন রবয়বি তা আেনারা 

জনগবণর সনকট তুবল ধরববন।  

পদবশর সংসবধান ও গণতন্ত্রবক সমুন্নত রাখবত সরকাবরর ধারাবাসহকতা রক্ষা করা একান্ত প্রবয়াজন। পকান অগণতাসন্ত্রক 

শসি যাবত আর যাবত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না আসবত োবর পসসদবক আেনাবদর সজাগ দৃসষ্ট রাখার আহ্বান জানাই।  

আসম আশা কসর, মহান মুসিযুবদ্ধর পিতনাবক সমুন্নত রাখবত আমরা একতাবদ্ধ োকব। সকবলর সসেসলত প্রয়াবস আমরা 

বাংলাবদশবক জাসতর সেতার ক্ষুধা, দাসরদ্রয ও সনরক্ষরতামুি স্ববপ্নর পসানার বাংলায় েসরণত করবত সক্ষম হব।  

আসম আেনাবদর সকবলর সুস্বািয ও মঙ্গল কামনা করসি। সকলবক আবারও ধন্যবাদ জাসনবয় আমার বিব্য এখাবনই 

পশষ করসি।  

পখাদা হাবিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাবদশ সিরজীবী পহাক।  


