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েদশ eিগেয় যাে , a যা া a াহত থাকেব 
 নববেষ র্র শুেভ া িবিনময়কােল ধানম ী 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী েশখ হািসনা বেলেছন, েদশ সািব র্কভােব eিগেয় যাে । েয u য়েনর a যা া শুরু হেয়েছ তা a াহত 
থাকেব। িবশব্ দরবাের বাঙালী জািত স ােনর সে  মাথা চু কের চলেব। িবেশব্ বাংলােদশ u ত-সমৃ  েদশ িহেসেব গেড় uঠেব। 
সম  েদশবাসীেক নববেষ র্র শুেভ া জািনেয় মুি যুে র েচতনায় ঐকয্ব ভােব ধা o দাির য্মু  u ত-সমৃ  েসানার বাংলােদশ 
গেড় েতালার জ  কাজ কের যাoয়ার আহব্ান জানান িতিন।  

রিববার গণভবেন আoয়ামী লীগ, িবিভ  সহেযাগী সংগঠেনর েনতাকম সহ সব র্ েরর মানুেষর সে  নববেষ র্র শুেভ া িবিনময়কােল 
ধানম ী বেলন, আমরা আমােদর সকল কেম র্র ম  িদেয় েদশ o জািতর ক াণ কের যাব। বাংলােদশ হেব ধামু , দাির য্মু  

েসানার বাংলােদশ। েয বাংলােদেশর সব্  জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান েদেখিছেলন। বাংলা নববষ র্ সবার জীবনেক 
সু র eবং u ািসত কের তুলেব eবং বাংলােদেশ তার সরকােরর েনতৃেতব্ চলমান u য়েনর a যা া a াহত থাকেব বেলo 
ধানম ী আশাবাদ  কেরন। িতিন বেলন, বাংলা নতুন বছর-2537‘র নতুন সূয র্ সবার জীবনেক সু র করুক, u ািসত করুক, 

সফল করুক েসটাi আিম কামনা কির। িতিন আরo বেলন, পুরাতন বছরেক েপছেন েফেল আমরা নতুন বছের পদাপ র্ণ করিছ। সম  
বাঙালী জািতেক ei নববেষ র্ আিম শুেভ া জানাি । শুভ নববষ র্! 

নতুন বছর বাঙালী জািতর জ  নতুন বাত র্া বেয় আনুক, eমন আশাবাদ  কের ধানম ী বেলন, আমরা eমন সময় জািতর 
িপতার জ শতবািষ র্কী uদযাপন করব eবং আমােদর সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী পালন করব যখন বাংলােদেশ হতদির  বেল িকছু 
থাকেব না। ধানম ী e সময় গত িনব র্াচেন আoয়ামী লীগেক েভাট িদেয় জয়যু  করায় দেলর সব র্ েরর েনতাকম সহ সম  
েদশবাসীর িত কৃত তা াপন কেরন। িতিন বেলন, িবেশষ কের আoয়ামী লীগ eবং আমােদর সহেযাগী সংগঠেনর সকল 
েনতাকম েক আিম িবেশষভােব শুেভ া জানাi, শুেভ া জানাi গত িনব র্াচেন যারা আoয়ামী লীগেক েনৗকা মাক র্ায় েভাট িদেয় জয়যু  
কের জািতর েসবা করার সুেযাগ িদেয়েছন তােদরেক। 

েশখ হািসনা বেলন, জািতর িপতার েনতৃেতব্ আমরা মহান মুি যুে  িবজয় aজর্ন কেরিছ। আজেক আমােদর ল য্ জািতর িপতার 
আদশ র্ বা বায়েনর ম িদেয় সারা িবেশব্ বাংলােদশেক u ত-সমৃ  েদশ িহেসেব গেড় েতালা। আমরা তা করেত পারব। িতিন e 
সময় পুনরায় েদেশ eবং বােস aব ানকারী সকল বাঙালীেক aিভন ন o শুেভ া জানান। ব ে র শুরুেতi আoয়ামী লীগ 
সভাপিত েশখ হািসনা জািতর িপতা ব ব , চার জাতীয় েনতা, মুি যুে র 41 লাখ শহীদ eবং স মহারা দুi লাখ মা-েবােনর িত 
গভীর া জানান।  

e সময় মে  uপি ত িছেলন জাতীয় সংসেদর uপেনতা eবং দেলর েজয্  সভাপিতম-লীর সদ  ƣসয়দা সােজদা েচৗধুরী, আoয়ামী 
লীেগর uপেদ া পিরষেদর সদ  আিমর েহােসন আমু, েতাফােয়ল আহেমদ, eiচিট iমাম, সভাপিতম-লীর সদ  েবগম মিতয়া 
েচৗধুরী, েশখ ফজলুল কিরম েসিলম eবং eয্াডেভােকট সাহারা খাতুন।  

ধানম ীর ক া eবং িবশব্ aিটজম আে ালেনর a পিথক সায়মা oয়ােজদ েহােসন eবং পিরবােরর a া  সদ o e সময় 
uপি ত িছেলন। সকাল 21টা 26 িমিনেট ধানম ী aনু ান ল গণভবেনর াংেকােয়ট হেল েবশ করেল আoয়ামী লীগ eবং eর 
সহেযাগী সংগঠেনর িশ ীবৃ  িবখয্াত রবী  স ীত eবং বষ র্বরেণর গান ‘eেসা েহ ƣবশাখ’, ‘আন ােলােক ম লােলােক’, ‘আেলা 
আমার আেলা’সহ কেয়কিট গান পিরেবশন কেরন। আন ােলােক-ম লােলােক গােনর সে  ধানম ীেকo ক  েমলােত েদখা যায়। 
পের আoয়ামী লীেগর uপেদ া পিরষদ eবং সভাপিতম-লীর সদ সহ a া  েক ীয় েনতৃবৃ  ধানম ী েশখ হািসনােক ফুেলর 
েতাড়া িদেয় বাংলা নববেষ র্র শুেভ া জানান। aনু ােন aিতিথেদর বাঙালী খাবার েযমন েমায়া, মুড়িক, মুরিল, কদমা eবং িজেলিপ 
িদেয় আ ায়ন করা হয়। 



মুি েযা ােদর ধানম ীর শুেভ া ॥ ধানম ী েশখ হািসনা রিববার বাংলা নববষ র্ uপলে  েদেশর সকল মুি েযা ােক শুেভ া 
জািনেয়েছন। a া  uৎসেবর মেতা বাংলা নববষ র্ পেহলা ƣবশাখ uপলে  শুেভ ার িনদশ র্নসব্রূপ ধানম ী রাজধানী 
েমাহা দপুেরর গজনবী েরােড aবি ত শহীদ o যু াহত মুি েযা া পুনব র্াসন েকে  (মুি েযা া টাoয়ার-2) যু াহত মুি েযা া o 
শহীদ পিরবােরর সদ েদর শুেভ া uপহার িহেসেব ফুল, ফল o িমি  পািঠেয়েছন। ধানম ীর সহকারী eকা  সিচব (eিপeস) 
গাজী হািফজুর রহমান িলকু, uপ-ে স সিচব শাখাoয়াত মুন রিববার সকােল তােদর কােছ ধানম ীর e শুেভ া uপহার েপৗঁেছ 
েদন। 

সব্াধীনতা িদবস, িবজয় িদবস, ঈদ o পেহলা ƣবশােখর মেতা িতিট জাতীয় িদবস o uৎসেব যু াহত মুি েযা া eবং শহীদ 
পিরবােরর সদ েদর রণ করায় তারা ধানম ীর িত গভীর কৃত তা কাশ কেরন o তােক আ িরক ধ বাদ জানান। eছাড়া 
েমাহা দপুের 24 তলািবিশ  আবািসক o বািণিজয্ক ভবন মুি েযা া টাoয়ার-2 িনম র্াণসহ যু াহত মুি েযা া o শহীদ পিরবােরর 
সদ েদর আবাসেনর জ  নানা পদে প হণ করায় ধানম ীর িত তারা গভীর কৃত তা কাশ কেরন। যু াহত মুি েযা া o 
শহীদেদর পিরবােরর সদ রা জানান, আoয়ামী লীগ eবং েশখ হািসনা মতায় থাকেলi েকবল তারা যথাযথ স ান পান। তারা 
ধানম ীর সুসব্া য্ o দীঘ র্া  কামনা কেরন। 
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