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ক্তবিক্তর্ল্লোক্তহর রোহ  ত র্োক্তনর রোক্তহর্  

 

িেোক্তনি িভোপক্তি,  

িহকর্ীবৃন্দ,  

মুক্তিয োদ্ধোবৃন্দ,  

উপক্তিি সুক্তধর্ন্ডলী।  

আিিোলোমু আলোইকুর্।  

মুক্তিয োদ্ধো কল্যোণ ট্রোযের আবোক্তিক ও বোক্তণক্তযিক ভবন ক্তনর্ মোণ প্রকযল্পর নোর্ফলক উযমোচন অনুষ্ঠোযন উপক্তিি িবোইযক 

আন্তক্তরক শুযভচ্ছো যোনোক্তচ্ছ। ঢোকো ও চট্টগ্রোযর্র ৩টি প্লযে এিব ভবন ক্তনর্ মোণ করো হযব।  

স্বোধীনিোর পর েহীদ মুক্তিয োদ্ধোযদর অিহোয় পক্তরবোর ও যুদ্ধোহি মুক্তিয োদ্ধোযদর কল্যোযণর যন্য িব মকোযলর িব মযেষ্ঠ 

বোঙোক্তল, যোক্তির ক্তপিো বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তযবুর রহর্োন বোাংলোযদে মুক্তিয োদ্ধো কল্যোণ ট্রোে গঠন কযরন।  

কল্যোণ ট্রোযের অধীযন পোক্তকস্তোনীযদর পক্তরিিোি লোভযনক প্রক্তিষ্ঠোনিহ হ ন্যস্ত করো হয়। এিব প্রক্তিষ্ঠোন শেযক অক্তযমি 

লভিোাংে মুক্তিয োদ্ধোযদর কল্যোযণ ব্যয় করো হয়।  

১৯৭৫ িোযলর ১৫ই আগে ষড় ন্ত্রকোরীরো যোক্তির ক্তপিোযক িপক্তরবোযর ক্তনর্ মর্ভোযব হিিো কযর। এরপর ক্ষর্িোিীন 

েোিযকরো অন্যোন্য প্রক্তিষ্ঠোযনর র্ি মুক্তিয োদ্ধো কল্যোণ ট্রোযের প্রক্তিষ্ঠোনগুযলোযক ধ্বাংযির দ্বোরপ্রোযন্ত ক্তনযয়  োয়।  

১৯৭৮ িোযল ১১টি অলোভযনক প্রক্তিষ্ঠোন ট্রোযের অধীযন ন্যস্ত করো হয়। এরফযল মুক্তিয োদ্ধো কল্যোণ ট্রোে শলোকিোযনর 

মুযখ পযড়। ক্তবক্তভন্ন ধরযনর অব্যবিো ও চক্রোযন্তর র্োধ্যযর্ এযকর পর এক প্রক্তিষ্ঠোন বন্ধ কযর শদওয়ো হয়।  

২০০৯ িোযল আর্রো দোক্তয়ত্ব গ্রহযণর পর শদখলোর্ কর্ মকিমো-কর্ মচোক্তরযদর শবিনভোিো হযচ্ছ নো। অযনকগুযলো প্রক্তিষ্ঠোন বন্ধ। 

অবির গ্রহণকোরী কর্ মকিমো-কর্ মচোক্তরগণ গ্রিোচুইটি ও প্রক্তভযেন্ট ফোযন্ডর েোকো পোযচ্ছন নো। গ্যোি-ক্তবদ্যিৎ ক্তবল বোবদ শকোটি শকোটি েোকো 

বযকয়ো পযড় আযে।  

১২৬ শকোটি েোকো ঋণ আদোযয়র যন্য ব্যোাংক শেযক শক্রোক্তক পযরোয়োনো যোক্তর করো হযয়যে। ভূক্তর্র র্োক্তলকোনো দোবী কযর 

স্বোে মোযেষী র্হযলর দোযয়রকৃি র্োর্লোয় ট্রোযের হ ল্যবোন যক্তর্ শবহোি হওয়োর উপক্রর্ হক্তচ্ছল। িকযলর র্যধ্য একটি ধোরণো হযয়ক্তেল 

ট্রোে ক্তবলীন হযয়  োযব।  

 ট্রোযের এই শবহোল অবিো আর্োযক ব্যক্তেি কযর। স্বোধীনিো অযমযনর যন্য  াঁরো ক্তনযযর ও পক্তরবোযরর কেো নো শভযব শদে 

ও যনগযণর যন্য আত্মিিোগ কযরযেন, িাঁযদর কল্যোযণর যন্য প্রক্তিক্তষ্ঠি ট্রোে ধ্বাংি হযি পোযর নো।  

যোক্তির ক্তপিোর হোযি গড়ো প্রক্তিষ্ঠোন পুনরুজ্জীবযনর যন্য আর্রো ৮১ শকোটি েোকো ব্যযয় উদ্ধোর পক্তরকল্পনো গ্রহণ কক্তর।  



ক্তবগি ক্তিন বেযর ট্রোে অগ্রগক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টোন্ত িোপন কযরযে।  আর্রো ট্রোযের ১২৬ শকোটি েোকো ঋণ র্ওকুফ কযর 

ক্তদযয়ক্তে। ৭ শকোটি েোকোর ইউটিক্তলটি ক্তবল পক্তরযেোধ করো হযয়যে। ৪০ বৎির পর নোরোয়ণগযে ৭০ শকোটি েোকো হ যল্যর যোয়গো উদ্ধোর 

হযয়যে।  

যক্তর্র র্োক্তলকোনো িাংক্রোন্ত র্োর্লো ক্তনস্পক্তি কযর চট্টগ্রোর্ ও ঢোকোর হ ল্যর্োন ৪টি যোয়গোর র্োক্তলকোনো ক্তনরঙ্কুে করো 

হযয়যে।  

দীর্ ম ২০/২৫ বৎির  োবৎ পযড় েোকো ৫টি প্রক্তিষ্ঠোযনর অযকযযো  ন্ত্রপোক্তি ক্তনলোযর্ ক্তবক্তক্র কযর যোয়গোগুক্তল ব্যবহোর 

উপয োগী করো হযয়যে।  

কর্ মকিমো/কর্ মচোরীযদর িকল বযকয়ো পক্তরযেোধ করো হযয়যে। ট্রোযের র্োক্তলকোনোধীন িকল যোয়গো-যক্তর্র বযকয়ো খোযনো 

পক্তরযেোধ কযর র্োক্তলকোনোর িকল শরকে ম হোলনোগোদ করো হযয়যে।  

শ খোযন কর্ মচোরীযদর শবিন বন্ধ ক্তেল, শিখোযন এখন িকল দোয়-শদনো পক্তরযেোধ ও দদনক্তন্দন খরচ ক্তনব মোযহর পর ট্রোযের 

িহক্তবযল অক্তিক্তরি অে ম যর্ো আযে।  

ট্রোে এখন ক্তনযস্ব িহক্তবল দ্বোরো চট্টগ্রোযর্ একটি ওয়িোর হোউয ক্তনর্ মোযণর কোয হোযি ক্তনযয়যে। শ খোন শেযক প্রক্তি বৎির 

প্রোয় এক শকোটি েোকো আয় হযব।  

বিমর্োযন গৃহীি ৪টি প্রকল্প বোস্তবোক্তয়ি হযল উদ্ধোর পক্তরকল্পনো অনু োয়ী ২০১৪ িযনর র্যধ্য ট্রোযে প্রোয় ৩০০ শকোটি েোকো 

হ লধন যর্ো হযব।  

সুক্তধবৃন্দ,  

বোাংলোযদে আওয়োর্ী লীযগর শনতৃযত্ব র্হোন মুক্তিযুযদ্ধর র্োধ্যযর্ শদে স্বোধীন হযয়যে। আওয়োর্ী লীগ িোই িব ির্য়ই 

মুক্তিযুযদ্ধর শচিনো িাংরক্ষণ এবাং মুক্তিয োদ্ধোযদর কল্যোযণ কোয করযি অঙ্গীকোরোবদ্ধ।  

১৯৯৬ িোযল দোক্তয়ত্ব ক্তনযয় আর্রো মুক্তিয োদ্ধোযদর রোষ্ট্রীয় র্ মোদোয় দোফযনর প্রেো চোলু কক্তর। মুক্তিয োদ্ধোযদর িন্তোনযদর উচ্চ 

ক্তেক্ষো এবাং িরকোক্তর চোকুক্তরযি শকোেো িাংরক্ষযণর ব্যবিো কক্তর। এবোর মুক্তিয োদ্ধোযদর নোক্তি-নোিক্তনর যন্য শকোেো িাংরক্ষযণর ব্যবিো 

কযরক্তে।  

যুদ্ধোহি মুক্তিয োদ্ধোযদর যন্য উযল্লখয োগ্য হোযর বোযযে বৃক্তদ্ধ করো হযয়যে। মুক্তিয োদ্ধো িেোনী ভোিো শভোগীর িাংখ্যো ১ লোখ 

শেযক বৃক্তদ্ধ কযর শদড় লোখ করো হযয়যে। র্োক্তিক িেোনী ভোিো ৯০০ শেযক বৃক্তদ্ধ কযর ২০০০ েোকো করো হযয়যে।  

ভূক্তর্হীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিয োদ্ধোযদর যন্য ২২৮ শকোটি েোকো ব্যযয় ২ হোযোর ৯১৫ ইউক্তনে ক্তবক্তেষ্ট আবোিন প্রকল্প বোস্তবোয়ন 

করো হযচ্ছ।  

২৫ হোযোর ৮১৬ মুক্তিয োদ্ধো পক্তরবোযরর িদস্যযক শরেক্তনাং এর আওিোয় আনো হযয়যে। মুক্তিয োদ্ধো কর্ মকিমো-কর্ মচোক্তরযদর 

চোকুক্তরর বয়িিীর্ো ৫৭ শেযক ৫৯ করো হযয়যে।  

৬৪টি শযলোয় মুক্তিয োদ্ধো কর্যপ্লক্স ক্তনর্ মোযণর উযযোগ শনওয়ো হযয়যে। মুক্তিয োদ্ধোযদর যন্য েোেোযবয দিক্তরর কোয চলযে। 

শদযের ক্তবক্তভন্ন িোযন মুক্তিযুযদ্ধর স্মৃক্তি ক্তবযক্তড়ি িোযন স্মৃক্তি স্তম্ভ ক্তনর্ মোণ করো হযচ্ছ।  

আর্রো মুক্তিযুযদ্ধ অবদোন রোখোর যন্য বযরণ্য ব্যক্তিযদর িেোননো প্রদোন করক্তে। ক্তবযদেী নোগক্তরকযদর অবদোন ও গুরুযত্বর 

ক্তভক্তিযি বোাংলোযদে স্বোধীনিো িেোননো, বোাংলোযদে মুক্তিযুদ্ধ িেোননো এবাং মুক্তিযুদ্ধ দর্ত্রী িেোননো প্রদোযনর ব্যবিো করো হযয়যে।  

বোাংলোযদযের মুক্তিযুযদ্ধ অক্তবস্মরণীয় অবদোযনর যন্য ভোরযির প্রয়োি প্রধোনর্ন্ত্রী শ্রীর্ক্তি ইক্তন্দরো গোন্ধীযক ক্তবযদেী 

নোগক্তরকযদর শক্ষযত্র বোাংলোযদযের িযব মোচ্চ িেোননো ‘বোাংলোযদে স্বোধীনিো িেোননো' (র্রযণোির) প্রদোন করো হয়।  

এ বেযরর ২৭ র্োচ ম ৮২ ব্যক্তি ও িাংগঠনযক ‘বোাংলোযদে মুক্তিযুদ্ধ িেোননো' এবাং ‘মুক্তিযুদ্ধ দর্ত্রী িেোননো' প্রদোন করো 

হয়। অবক্তেষ্ট ব্যক্তি ও িাংগঠনযক প মোয়ক্রযর্ িেোননো প্রদোন করো হযব।  

উপক্তিি সুক্তধর্ন্ডলী,  

আওয়োর্ী লীগ িরকোর িোধোরণ র্োনুযষর ভোগ্য উন্নয়যনর যন্য কোয কযর। গি শর্য়োযদর র্ি এবোরও আর্রো িোধোরণ 

র্োনুযষর যীবনর্োন উন্নয়যন কোয কযর  োক্তচ্ছ।  



আর্োযদর অব্যোহি প্রযচষ্টোর ফযল দোক্তরযযির হোর প্রোয় ১০ েিোাংে কযর্যে। র্োেোক্তপছু আয় ৮২৮ র্োক্তকমন েলোযর উন্নীি 

হযয়যে।  

আর্রো দোক্তয়ত্ব শনওয়োর ির্য় শর্োেো চোযলর দোর্ ক্তেল ৪০/৪২ েোকো। বিমর্োযন ২২/২৩ েোকোয় ক্তবক্তক্র হযচ্ছ। ক্তনম্নআযয়র 

র্োনুযষর র্যধ্য আর্রো কর্দোযর্ চোল ক্তবক্তক্র করোর ব্যবিো কযরক্তে। িোযরর দোর্ ক্তিন-দফো কক্তর্যয় কৃষযকর ক্রয় ক্ষর্িোর র্যধ্য আনো 

হযয়যে। গ্রোর্ীণ র্োনুযষর স্বোিিযিবো ক্তনক্তিি করযি প্রোয় বোর হোযোর কমুিক্তনটি ক্তিক্তনক চোলু কযরক্তে।  

দোক্তয়ত্ব শনওয়োর পর আর্রো িোযড় ক্তিন বেযর প্রোয় ৩৫০০ শর্গোওয়োে নতুন ক্তবদ্যিৎ যোিীয় ক্তগ্রযে শ োগ কযরক্তে। এখন 

দদক্তনক ক্তবদ্যিৎ উৎপোদযনর পক্তরর্োণ ৫৫০০ শর্গোওয়োে।  

অযনযক কুইক শরন্টোযলর ির্োযলোচনো করযেন। ক্তকন্তু দ্রুিির্ ির্যয় এ ক্তবদ্যিৎ যোিীয় ক্তগ্রযে শ োগ নো হযল শ  কী দ্যক্তব মিহ 

অবিোর সৃক্তষ্ট হি িো শভযব  শদখযি হযব। এ ক্তবদ্যিৎ শ োগ হওয়োর ফযলই ক্তবশ্বর্ন্দো িযত্বও আর্রো ৬.৭ েিোাংে প্রবৃক্তদ্ধ অযমন করযি 

িক্ষর্ হযয়ক্তে। ক্তবগি িোযড় ক্তিন বেযর শুধু িরকোক্তর খোযিই প্রোয় িোযড় ৪ লোখ কর্ মিাংিোযনর ব্যবিো কযরক্তে।  

আর্োযদর অব্যোহি প্রযচষ্টোর ফযলই ব্যে ম রোযষ্ট্রর সূচযক বোাংলোযদযের অবিোযনর উন্নক্তি হযয়যে। র্োক্তকমন যুিরোযষ্ট্রর 

র্োনবপোচোর সূচযকও অগ্রগক্তি হযয়যে।  

সুক্তধবৃন্দ,  

৩০ লোখ েহীযদর আত্মিিোগ এবাং ২ লোখ র্োযবোযনর িম্ভ্রযর্র ক্তবক্তনর্যয় আর্রো র্হোন স্বোধীনিো অযমন কযরক্তে। শ  যোক্তি 

স্বোধীনিোর যন্য এি িিোগ স্বীকোর করযি পোযর, শি যোক্তি ক্তপক্তেযয় েোকযি পোযর নো।  

বোঙোক্তল পক্তরের্ী যোক্তি। গণিোক্তন্ত্রক েোিন ব্যবিোর ধোরোবোক্তহকিো রক্ষো করযি পোরযল আর্রো অবশ্যই একটি র্ মোদোেীল 

যোক্তি ক্তহযিযব ক্তবযশ্বর বুযক র্োেো উঁচু কযর দাঁড়োযি পোরব, ইনেোআল্লোহ।  

আসুন, মুক্তিযুযদ্ধর শচিনোয় ঐকিবদ্ধ হযয় একটি ক্ষুধো ও দোক্তরযিমুি িমৃদ্ধ বোাংলোযদে গড়োর যন্য িযচষ্ট হই।  

শখোদো হোযফয ।  

যয় বোাংলো, যয় বঙ্গবন্ধু  

বোাংলোযদে ক্তচরযীবী শহোক।  

... 


