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আারামু আরাইকুভ। 

অনুষ্ঠাননয ম্মাননত বানত, ভাননী ংদ দস্যবৃন্দ, 

কটিানদ উনজরায নফনবন্ন যাজনননতক দনরয ম্মাননত ননতৃবৃন্দ,  

নফনবন্ন ম যানয জন-প্রনতনননধবৃন্দ,  

উনজরায গণ্যভান্য ব্যনিফগ য, নক্ষানফদ,               ,  

প্রাজ্ঞ াংফানদকবৃন্দ, ব্যফাী ননতৃবৃন্দ,  

                              ম্মাননত নক্ষক  ছাত্র-ছাত্রীগণ 

এফং  

ম্মাননত সুধীভণ্ডরী 

 

                              ৭৫           নযকজন্তী 

অনুষ্ঠানন আনানদয ভানঝ উনিত নত ননয আনভ অতযন্ত আননন্দত। 

ফিনব্যয শুরুনত আনভ শ্রদ্ধাাফনত নচনতে  ্মরযণ কনয ফ যকানরয নশ্রষ্ঠ ফাঙানর 

জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু নখ মুনজবুয যভাননক, মাঁয ননতৃনে প্রনতনষ্ঠত  

স্বাধীন াফ যনবৌভ ফাংরানদ। আনভ যভ শ্রদ্ধাাবনয ্মরযণ কযনছ ভান 

মুনিমৄদ্ধা স্বানধকায  গণতানিক আনন্দারনন  কর ফীয ীদনক, মাঁযা 

নদনয জন্য জীফন উৎগ য কনযনছন। আনভ গবীয শ্রদ্ধাা নননফদন কযনছ এ 

এরাকায গুরুজননদয নফত্র স্মৃনতয প্রনত, মাঁনদয অতয নেন  আীফ যানদ 

আনভ ফড় ননছ। আনানদয অকৃনত্রভ বানরাফাা আভানক গবীযবানফ 

অনুপ্রানণত  উজ্জীনফত কনযনছ। আনাযা আভায শ্রদ্ধা ারাভ গ্রণ করুন।  
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ম্মাননত এরাকাফাী, 

 

 আজ আনানদয াভনন ানজয ন আভায অননক কথা, অননক স্মৃনত 

ভনন ড়নছ। আনভ ানযয ন্তান। ানযয ননকট আভায অননক ঋণ।  

জীফননয একটা ফড় অং আভায নকনটনছ এ এরাকায জনগনণয ানথ। আভায 

যাজনীনতনত নকনাযগনেয ভাটি আয ভানুলই নছর ফনচন ফড় অনুনপ্রযণা। 

আনানদয নদাা  আীফ যাদই চরায নথ আভানক া মৄনগননছ। তাই 

সুনখ-দুঃনখ আনভ ফভ আনানদয ান থাকায নচষ্টা কনযনছ। ফঙ্গবফনন 

অফিান কযনর নকনাযগনেয  আনরা-ফাতা  এখানকায ভানুনলয সুখ-

দুঃনখয অনুভূনত আভানক আনরানড়ত কনয। 

 

              ,  

আভযা এখন স্বাধীন নদনয গনফ যত নাগনযক। ফঙ্গফন্ধু  ননেনে যিক্ষী 

মুনিমৄনদ্ধায ভানেনভ আভযা অজযন কনয এ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা তখনই পূণ যতা 

া মখন নদনয প্রনতটি ভানুল এয সুপর নবাগ কযনত ানয। তাইনতা স্বাধীন 

নদন নপনযই ফঙ্গফন্ধু ফনরনছনরন, “ননতা নানফ ন, বাই নানফ আনভ 

আভায নদফাীনক ফরনছ, আভানদয াধাযণ ভানুল মনদ আশ্র না া, 

খাফায না া, মৄফকযা মনদ চাকুনয ফা কাজ না া, তা নর আভানদয এই 

স্বাধীনতা ব্যথ য ন মানফ-পূণ য নফ না। ২০২১ ানর আভযা স্বাধীনতায 

সুফণ যজন্তী উৎফ ারন কযনফা, ইনাল্লা। স্বাধীনতায সুফণ যজন্তীনত আভযা 

নকভন ফাংরানদ চাই তা করনক বাফনত নফ।  
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যকায ইনতাভনে রূকল্প ২০২১ নঘালণা কনযনছ। অথ যাৎ এ ভন 

নদনক ভে আনয নদন নযণত কযনত ানফ যক নযকল্পনা গ্রণ  

ফাস্তফান কযনছ। তাই আভানদয দানে নে রূকল্প ফাস্তফানন ননজ ননজ 

অফিান নথনক ফ যাত্মক প্রা চারাননা। উন্নননক াফ যজনীন রূ নদা। অথ যাৎ 

উন্নননয সুপর মানত ধভ য-ফণ য  ধনী-গযীফ নননফ যননল ফাই নবাগ কযনত 

ানয তা নননিত কযা। 

 

ম্মাননত সুধীভন্ডরী, 

 

 গণতি  উন্নন এনক অনযয নযপূযক। গণতি উন্নননক নফগফান 

কনয। আয গণতিীনতা অান  দনীনতনক নফস্তৃত কনয। এনত াভানজক 

শৃঙ্খরা নফনষ্ট । তাই ভানজয প্রনতটি স্তনয গণতনিয চচ যা ফাড়ানত নফ। 

িানী যকায প্রনতষ্ঠানগুনরানক নিারী কযনত নফ এফং এফ প্রনতষ্ঠাননয 

কাম যক্রনভ জনগনণয নক্র অংগ্রণ ফাড়ানত নফ। উন্নন প্রকল্প গ্রণ  

ফাস্তফানন জনগনণয ভতাভতনক প্রাধান্য নদনত নফ। তানরই উন্নন নফ 

াফ যজনীন এফং জনগণ এয সুপর ানফ। তৃণমূর ম যান গণতিনক সুদৃঢ় 

কযনত জনপ্রনতনননধনদয দানে নমভন অনযীভ নতভনন জনগনণয দানে 

নকান অংন কভ ন। কাযণ জনগণই তানদয নবাটানধকানযয ভােনভ 

জনপ্রনতনননধ ননফ যাচন কনয। তাই ননফ যাচননয ভ নমায প প্রাথীনক ননফ যানচত 

কযনত নফ। Money,  Muscle ও            ননফ যাচন  গণতিনক 

প্রবানফত কযনত না ানয ন-রনক্ষয করনক ঐকযফদ্ধা  জাগ থাকনত নফ। 
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মুনিমৄনদ্ধায নচতনানক মুন্নত যাখনত এফং স্বাধীনতা  নদ নফনযাধী নম নকান 

চক্রান্ত নভাকানফরা আনানদয ঐকযনক আনযা সুদৃঢ় কযনত নফ। 

নারানকায ঈনদয জাভাত নকনাযগনেয গফ য। াযা নদ নথনক ধভ যপ্রাণ 

মুসুনল্লযা এ জাভানত অং ননন। নকন্তু নকছু দষ্কৃতকাযী  জঙ্গীফাদী িাী 

কভ যকানন্ডয ভােনভ আভানদয ঐনতযনক ক্ষুণ্ন কনযনছ। তাই নকান জঙ্গীফাদী 

ফা িাী মানত আভানদয াম্প্রদানক ম্প্রীনতয ঐনতয  উন্নননয ধাযানক 

ব্যাত কযনত না ানয ন রনক্ষয যাজনননতক ভত-থ, ধভ য-ফণ য নননফ যননল 

করনক এনগন আনত নফ। তানরই আভযা ফঙ্গফন্ধুয স্বনেয ‘নানায 

ফাংরা’ গনড় তুরনত াযনফা, ইনাল্লা।  

 

ম্মাননত এরাকাফাী, 

 

আভায দীঘ য যাজনননতক জীফনন আনভ অননক চড়াই উৎযাই নদনখনছ। 

অননক ভানুনলয ানথ নভননছ। আভায ভনন ননছ াধাযণ ভানুলযাই আভায 

ফনচন ফড় ফন্ধু। তানদয কাছ নথনক অননক নকছু নখায আনছ। আনভ অকুণ্ঠ 

নচনতে  তানদয শ্রদ্ধাা জানাই। এখানন মাযা উনিত আনছন আনানদয 

অননকনকই আনভ ব্যনিগতবানফ নচনন। অনননকয নতা, নতাভনয ানথ 

আভায নযচ নছর। আনভ ংনদয নেপুটি স্পীকায, নফনযাধী দরী উ-

ননতা, স্পীকায থাকা অফিা আভায দযজা ফায জন্য নখারা নছর। নকছু 

কযনত ানয, ফা না ানয ফায কথা ভননানমাগ নদন শুননত াযতাভ। 

যাষ্ট্রনত নননফ ইনে কযনরই আনগয ভনতা নম নকাননা ভ আনানদয 

ানথ আভায াক্ষাৎ কযা ম্ভফ ন উনে না।  
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তাযয নকউ আভায ানথ নদখা কযনত চাইনর নমাগানমাগ কযনফন, 

আনভ নচষ্টা কযনফা, ভ নফয কনয মানত নদখা কযনত ানয, কথা ফরনত 

ানয। আনাযা জাননন আভায দীঘ য যাজনননতক জীফনন আনভ কখননা 

অন্যানক প্রশ্র নদইনন। নীনতয প্রননে  আ কনযনন। ফ ভ এরাকায 

নরাকজননয কথা নবনফনছ, তানদয জন্য কাজ কযায নচষ্টা কনযনছ। এরাকায 

উন্ননন কাজ কযনত নগন অনননকয নমানগতা নননছ। আজ তাঁনদয 

অনননকই ননই, নকন্তু তাঁনদয স্মৃনত আভায দয়দনট আজীফন অক্ষ ন 

থাকনফ। আনভ তাঁনদয আত্মায ভাগনপযাত কাভনা কনয। আনানদয ানথ 

নভনর-নভন ফানক জীফন ায কনয নদনত চাই। নদখনত চাই একটি সুখী 

মৃদ্ধাারী ফঙ্গফন্ধুয নানায ফাংরানদ। 

নপ্র সুধী, 

 াড়-ফাড় নদী নফনষ্টত নকনাযগে নজরায ভানুলনক নবৌনগানরক 

অফিানগত কাযনণই  প্রকৃনতয ানথ ননযন্তয ংগ্রাভ কনয নেঁনচ থাকনত । 

এই এরাকায উন্ননন ননজ ননজ অফিান নথনক করনক অফদান যাখনত নফ। 

মৄনগ মৄনগ অননক ননতা, নদনপ্রনভক  ভনীলী এই নজরা জন্মগ্রণ কনযনছন। 

আনভ আা কনয, তাঁনদয ধাযা অনুযণ কনয এরাকায উন্নন  ভানুনলয 

নফা আনাযা এনগন আনফন। াধাযণ জনগণ নফনল কনয ভানজয 

অফননরত অনধকায ফনিত ভানুনলয ান ভানফতা  নমানগতায াত 

প্রানযত কযায জন্য আনভ নফতে ফান  াভথ যফান নরাকনদয প্রনত উদাতে  

আফান জানাই। 
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ম্মাননত এরাকাফাী, 

 ১৯৭১ ানরয মুনিমৄনদ্ধায ভােনভ আভানদয স্বাধীনতা ংগ্রানভয ভানি 

ঘনট, শুরু  অথ যনননতক মুনিয মৄদ্ধা। মৄদ্ধানফধ্বস্ত স্বাধীন নদনয অথ যনীনত 

পূণগ যেননয ভােনভ ফঙ্গফন্ধু নই মৄদ্ধা শুরু কনযনছনরন। নকন্তু ১৯৭৫ ানর 

স্বাধীনতা নফনযাধীচক্র ফঙ্গফন্ধুনক তযা কনয নই মৄনদ্ধায ভানি টাননত 

নদনন। মৄদ্ধা নথনভ ননই। ফঙ্গফন্ধু কন্যা ভাননী প্রধানভিী নখ াননায 

ননতৃনে অথ যনননতক মুনিয ংগ্রাভ চরনছ। ফাংরানদ আজ উন্নননয 

ভাড়নক এনগন চনরনছ। প্রবৃনদ্ধা, উন্নন  ভতানবনতে ক ভাজ প্রনতষ্ঠা 

এখন আয কল্পনা ন, ফাস্তফতা। বফনিক নানা অনবঘাত নভাকানফরা কনয 

ফাংরানদ নফগত ফছযগুনরানত ৬ তাংনয উনয নজনেন’য প্রবৃনদ্ধা ায 

অব্যাত নযনখনছ। ভাথানছু আ বৃনদ্ধা নননছ, কনভনছ দানযনযযয ায। 

ভানুনলয গড় আয়ু বৃনদ্ধা নননছ। একই ানথ কভ যংিান, ভজুনয, খাদ্যস্য 

উৎাদন বৃনদ্ধা নননছ। ি  নফনননাগ, আভদানন, যিানন অথ যনীনতয 

নফনবন্ন সূচনক ফাংরানদ উনল্লখনমায প অগ্রগনত অজযন কনযনছ। বফনদনক 

নযজানব যয নযভাণ ফাড়নছ। দ্মা নতুয ভনতা বৃৎ প্রকল্প আভানদয ননজস্ব 

অথ যানন ফাস্তফানত নে। এটা কভ কথা ন। আথ য-াভানজক উন্নননয 

নক্ষনত্র ফাংরানদ এখন নফিব্যাী ‘নযার ভনের’। তনফ আভানদয ভনন যাখনত 

নফ উন্নননয জন্য প্রনাজন গণতনিয নফকা  যাজনননতক নিনতীরতা। 

যভতনষ্ণুতা, াযস্পনযক শ্রদ্ধাানফাধ এফং গণতানিক প্রনতষ্ঠান মূনক 

নিারীকযনণয ভােনভ গণতি নফকনত । গণতানিক ব্যফিা 

নফনবন্ন যাজনননতক দনরয ভতাদন যয াথ যকয থাকাই স্বাবানফক। 
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আভানদয দানে নফ গণতানিক যীনত-নীনত চচ যায ভােনভ গণতানিক 

অগ্রমাত্রানক আনযা নফগফান  অথ যফ কযা। নদ  জানতয বৃতে য কল্যানণ 

আভানদয নম্মনরতবানফ কাজ কনয নমনত নফ। 

 

ম্মাননত সুধীণ্ডরী, 

 

এ অিনর ভােনভক নক্ষায অন্যতভ নযা প্রনতষ্ঠান              

              । নফদ্যারটি ইনতাভনে ৭৫ ফছয অনতক্রভ কযনছ। শুরু 

নথনক মাঁনদয প্রনচষ্টা এ নক্ষা প্রনতষ্ঠানটি আজনকয এই ম যান  এননছ 

আনভ তানদয কনরয অফদাননক শ্রদ্ধাায ানথ ্মরযণ কনয। আনভ ভনন কনয 

ফতযভানন নফদ্যারনয নক্ষায ভান  নযনফ উবই বৃনদ্ধা নননছ। 

তনফ ভনন যাখনত নফ বানরা পরাপনরয জন্য নননজনদয প্রনচষ্টাই মুখ্য। 

প্রনতনমানগতামূরক নফনি টিনক থাকনত নননজনদয নমায প কনয গনড় তুরনত নফ। 

জানতনক অগ্রগনতয নথ এনগন ননন নমনত নেনজটার ফাংরানদনয রূকল্প 

গৃীত ননছ; এয পরাপর নদনয াধাযণ ভানুনলয জীফনভান উন্ননন কানজ 

রাগানত নফ। নকফর ফইনয কীট ন বানরা ছাত্র া মা না, বানরা ছাত্র 

নত নর ভাননফক নত নফ, নদনপ্রভ থাকনত নফ, নইানথ ৎ  াী 

নত নফ। তা নরই নতাভযা পরকাভ নফ। 
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ম্মাননত এরাকাফাী, 
 

আজ আনাযা আভানক নমবানফ ম্মাননত কযনরন এজন্য আনভ 

আনানদয প্রনত আফানযা কৃতজ্ঞতা প্রকা কযনছ। মতনদন নেঁনচ থাকফ, 

আনানদয ান থাকফ, নদ  জানতয কল্যানণ কাজ কনয মানফা। আভায 

ব্যনিগত চাা াায নকছুই ননই, আনানদয বানরাফাাই আভায যভ 

াা। আনাযা ফাই বার থাকুন, সুি থাকুন-এই কাভনা কনয। ভান 

আল্লা  আভানদয া নান। 

 

নখাদা ানপজ, ফাংরানদ নচযজীফী নাক। 
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                              ৭৫                 

গণপ্রজাতিী ফাংরানদনয ভাভান্য যাষ্ট্রনত  

জনাফ নভাুঃ আফদর ানভনদয বালণ 

িানুঃ                             ভাে 

 ১০ অনটাফয ২০১৭। ভ: নফরা ৩.০০ ঘটিকা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


