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জনক ােণ আ িনেয়াগ করুন 
 আoয়ামী লীেগর িত াবািষ র্কীর আেলাচনা সভায় েনতাকম েদর িত েশখ হািসনা 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী o আoয়ামী লীগ সভােন ী েশখ হািসনা মুিজব আদশ র্ বুেক ধারণ কের জনক ােণ আ িনেয়াগ করার 
জ  দেলর েনতাকম েদর িত আহব্ান জািনেয় বেলেছন, েদশ o জনগেণর জ  কাজ কের বেল জ ল  েথেকi আoয়ামী লীেগর 
oপর বার বার আঘাত eেসেছ। িক  বাংলােদেশর িত aজর্েনর iিতহােস আoয়ামী লীেগর নাম eখনo সমু ল। আoয়ামী লীেগর 
িশকড় eতi গভীের ে ািথত েয, শত ষড়য  কের েকu uপেড় েফলেত পােরিন, বরং আoয়ামী লীেগর oপর যতবার আঘাত 
eেসেছ, ভা ার েচ া করা হেয়েছ- আoয়ামী লীগ ততi শি শালী হেয়েছ। তাi গত 81 বছেরর iিতহােস uপমহােদেশর সবেচেয় 
াচীন o সুসংগিঠত রাজৈনিতক দেলর নামi হে  বাংলােদশ আoয়ামী লীগ।  

আoয়ামী লীগেক হীরার সে  তুলনা কের ধানম ী বেলন, হীরা যত কাটা হয়, তত েবিশ u ল হয়। eকiভােব িত ার পর 
েথেকi আoয়ামী লীেগর oপর যত আঘাত eেসেছ, ততi দলিট u ল o শি শালী হেয়েছ। বাংলােদেশর মানুেষর ভালবাসার 
কারেণi বারবার আঘাত o িনয র্াতেনর পরo শি শালী হেয়েছ আoয়ামী লীগ। েদেশর মানুেষর িত কতর্ , তয্াগ-িতিত া িনেয় 
কাজ কের যাে  বেলi বার বার আঘাত আসা সে o আoয়ামী লীগ 81 বছর ধের িটেক আেছ। আoয়ামী লীগ িদেন িদেন েয ভােব 
শি শালী হে , তা ধের েরেখ দলেক আরo শি শালী কের গেড় তুলেত হেব। তাi দেলর িতিট েনতাকম েক মুিজবাদেশ র্ দীি ত 
হেত হেব, আমরা জািতর িপতার সব্ে র ধা-দাির য্মু  u ত-সমৃ  েসানার বাংলা গেড় তুলবi।  

েসামবার রাজধানীর ব ব  আ জর্ািতক সে লন েকে  ঐিত বাহী েদেশর াচীন রাজৈনিতক সংগঠন বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর 
81তম িত াবািষ র্কী uপলে  দেলর প  েথেক আেয়ািজত আেলাচনা সভায় সভাপিতর ব  রাখেত িগেয় িতিন eসব কথা 
বেলন। িতিন বেলন, 2868 সােলর 34 জুন বাংলা সব্াধীনতা হািরেয়িছল। নবাব িসরাজ-uদ-েদৗলা পরািজত হেয়িছেলন মীরজাফেরর 
ষড়যে । ei মীরজাফর েতা গািলেতi পিরণত হেয়েছ। eরপর দুiশ বছর ি িটশ েবিনয়ারা শাসন কেরেছ ei ভূখ । দুiশ বছর 
পর 2৯5৯ সােলর 34 জুন িতি ত হয় বাংলােদশ আoয়ামী লীগ। েসi দুiশ বছর আেগ হািরেয় েফলা সব্াধীনতা, েসi সব্াধীনতােক 
আoয়ামী লীগi আবার িফিরেয় eেনেছ।  

ধানম ী েশখ হািসনার সভাপিতেতব্ আেলাচনায় aংশ েনন আoয়ামী লীেগর uপেদ া পিরষেদর সদ  আিমর েহােসন আমু, 
েতাফােয়ল আহেমদ, সভাপিতম-লীর সদ  সােবক কৃিষম ী েবগম মিতয়া েচৗধুরী, েশখ ফজলুল কিরম েসিলম, েমাহা দ নািসম, 
iিতহাসিবদ-কলািম  ব ব  a াপক মুনতাসীর মামুন, যু  সাধারণ স াদক জাহা ীর কিবর নানক, আবদুর রহমান, ঢাকা 
মহানগর আoয়ামী লীগ u েরর সভাপিত e েক eম রহমতু াহ eমিপ, দি েণর সভাপিত হাজী আবুল হাসনাত। সূচনা ব  
রােখন দেলর সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর। আেলাচনা সভা পিরচালনা কেরন দেলর েক ীয় চার স াদক ত ম ী ড. 
হাছান মাহমুদ o uপ- চার স াদক আিমনুল iসলাম আিমন।  

আoয়ামী লীেগর জ িদেন েদশবাসীেক শুেভ া o aিভন ন জািনেয় ধানম ী বেলন, আoয়ামী লীেগর iিতহােসর সে  েদেশর 
মানুেষর ক াণ, মুি , সব্াধীনতা o সকল aজর্েনর iিতহাস জিড়ত। eকিট েদেশর জ  আoয়ামী লীেগর িবপুল সংখয্ক েনতাকম  
িবশাল আ তয্াগ কেরেছন। a  েকান রাজৈনিতক দল েনi েয েদশ o েদেশর মানুেষর জ  eত আ তয্াগ েযটা আoয়ামী লীগ 
কেরেছ। আoয়ামী লীগেক িনঃেশষ করেত বার বার আঘাত o ভা ার েচ া করা হেয়েছ। িক  আoয়ামী লীগ হে  হীেরর টুকরার 
মেতা। হীরােক যতi টুকেরা করা হয় ততi u ল হয়, েতমিন আoয়ামী লীেগর oপর যতবার আঘাত eেসেছ ততi আoয়ামী লীগ 
শি শালী o u ল হেয়েছ। যতেবিশ আঘাত eেসেছ আoয়ামী লীগ ততবার ঘুের দাঁিড়েয় দলেক শি শালী কের গেড় তুেলেছ।  

ধানম ী েশখ হািসনা গত 21 বছের েদেশর u য়ন o a গিতর িচ  েদশবাসীর সামেন তুেল ধের বেলন, গত 21 বছের 
বাংলােদেশর িচ i পাে  েগেছ। সারািবেশব্ বাংলােদশ eখন স ান পাে , u য়েনর েরালমেডল িহেসেব সব্ীকৃিত পাে । আoয়ামী 
লীগেক ধব্ংস করার aেনক ষড়য  হেয়েছ। িক  আoয়ামী লীগ যখনi মতায় eেসেছ eেদেশর মানুষ িকছু েপেয়েছ। 52 ভাগ 



েথেক দািরে য্র হার আমরা 32 ভােগ নািমেয় eেনিছ। ei হার আরo নামাব। aেনক u ত েদেশo eখন দািরে য্র হার 28/29 
ভােগর মেতা রেয়েছ। েসসব u ত েদশ েথেক দািরে য্র হার আমরা eকভাগ হেলo নামাব, e ল য্ িনেয়i আমরা কাজ কের 
যাি ।  

আoয়ামী লীেগর িতিট েনতাকম েক জািতর িপতা ব ব র আদশ র্ বুেক ধারণ কের জনক ােণ কাজ করার আহব্ান জািনেয় 
ধানম ী বেলন, দেলর িতিট েনতাকম েক মেন রাখেত হেব, e দলিটর u রসূিররা েযভােব আ তয্াগ কের েগেছন, সকলেক 

তােদর আদশ র্ িনেয় চলেত হেব। ব ব  বলেতন, u মােনর িচ াভাবনা করেব, আর সাধারণভােব জীবনযাপন করেব। েয েকান 
মহৎ aজর্েনর েপছেন বড় তয্ােগর ঘটনা জিড়ত আেছ। তাi ব ব র আদশ র্ o নীিত েমেন কাজ কের যাি  বেলi েদশ আজ u িতর 
চরম িশকেড় u ীত হেয়েছ।  

আেবগজিড়ত কে  ব ব র ক া েশখ হািসনা বেলন, েদেশর eেককটা যখন aজর্ন হয়, মেন হয় িন য় আমার বাবা (ব ব ) 
েবেহ  েথেক িন য়i েদখেছন। িতিন েদখেছন বাংলােদেশর eখন েকu আর না েখেয় থােক না, েকu ে ড়া কাপড় পের চেল না। 
িতিন বেলন, আমরা েদেশর সকল মানুেষর ক ােণ কাজ কের যাি । েদেশর eকিট মানুষ গৃহহীন থাকেব না, িতিট মানুষেক আমরা 
ঘর ƣতির কের েদব। কারণ আিম সবসময় মেন কির, েদেশর eকিট মানুষ ক  েপেল ব ব র আ া ক  পােব। আজ েদেশর িতিট 
মানুেষর ঘের ঘের িবদুয্ত। েদেশর ei u য়েনর গিতধারা a াহত রাখেত হেব।  

বার বার িনব র্াচেন েভাট িদেয় েদশেসবার সুেযাগ দােনর জ  েভাটারসহ েদশবাসীর িত কৃত তা জািনেয় ধানম ী বেলন, 
েদেশর মানুেষর িত কৃত তা জানাi। তারা আমােদর oপর আ া-িবশব্াস েরেখেছ। বার বার িনব র্াচেন েভাট িদেয় আমােদর েদশ 
েসবার সুেযাগ িদেয়েছ। সরকােরর ধারাবািহকতা a াহত রেয়েছ বেলi আমরা েদেশর eত u য়ন করেত েপেরিছ। তাi আমরা 
েকান aহিমকা করব না, েদেশর মানুষ সারািবেশব্ েযন মাথা চু কের ময র্াদা িনেয় চলেত পাের- েসটাi আমােদর eকমা  ল য্। 

েদশবাসীর কাছ েথেক িবeনিপ-জামায়াত েজােটর িবশব্াস-আ া হািরেয় েফলার কারণ uে খ কের েশখ হািসনা বেলন, oয়ান 
iেলেভেনর পর 311৯ সােলর িনব র্াচেন খােলদা িজয়ার দল মা  3৯িট আসন েপেয়িছল। জনগেণর আ া-িবশব্াস তারা হািরেয় 
েফেলিছল। মতায় থাকেত ব াহীন দুন িত, ে েনড হামলা, জ ীবাদ-স াসবাদ সৃি , হাoয়া ভবেনর নােম েদেশর মানুেষর স দ 
লু ন কের িবেদেশ পাচার, দুঃশাসন সৃি  eবং মানুেষর স দ লুট কের খাoয়ার ঘটনায় েদেশর মানুষ িবeনিপ-জামায়াত েজােটর 
িত aিত  িছল। তাi তারা িনব র্াচেন তােদর তয্াখয্ান কের।  

আoয়ামী লীগেক শি শালী o জনগেণর দেল পিরণত করেত জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর দীঘ র্ আ তয্ােগর কথা 
রণ কের তাঁর ক া েশখ হািসনা বেলন, মoলানা ভাসানী যখন আoয়ামী লীগ েভে  াপ কেরিছল, তখন ব ব  ম ী িছেলন। 

দলেক শি শালী কের গেড় তুলেত জািতর িপতা ম ীর পদ েথেক পদতয্াগ কের আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক পদ হণ কেরন 
eবং সারােদশ ঘুের েবিড়েয় িতিন দলেক শি শালী িভি র oপর দাঁড় কিরেয়েছন, েগাটা জািতেক সব্াধীনতার মে  u ীিবত o 
ঐকয্ব  কেরিছেলন। আoয়ামী লীগ জ ল  েথেকi জনগেণর েশাষণ-ব নার কথা বেলেছন, তােদর ভােগয্র পিরবত র্ন o ক ােণ 
সং াম কের েগেছ।  

ধানম ী েদেশর িতিট েনতাকম েক আ তয্ােগর মানিসকতা িনেয় ব ব র আদশ র্ িনেয় েদশেসবার আহব্ান জািনেয় বেলন, আমরা 
েদশেক শুধু u িতi করিছ না, আমরা শতবছেরর পিরক না িদেয়িছ। আগামী eকশ’ বছেরর জ  েড া য্ান িদেয়িছ। আমরা 
3131 সােল ব ব র জ শতবািষ র্কী, 3132 সােল সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী পালন করব। 3182 সাল পয র্  আমরা েকu ে েচ থাকব 
না। তবুo আগামী জে র জ  o েদেশর u য়েন আমরা eক শ’ বছেরর পিরক না হণ কেরিছ। আমরা ব ব র সব্ে র ধা-
দাির য্মু  u ত-সমৃ  েসানার বাংলা গেড় তুলবi।  

আoয়ামী লীেগর েজয্  েনতা o সােবক িশ ম ী আিমর েহােসন আমু বেলন, পািক ান রিচত হেয়িছল সা দািয়ক িবষবা  িদেয় 
িদব্জািততে । েসi সা দািয়কতােক পিরহার কের aসা দািয়ক মে  েগাটা জািতেক ঐকয্ব  কের আoয়ামী লীেগর েনতৃেতব্ 
বাংলােদশেক সব্াধীন কেরিছেলন জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান। বাংলােদেশ eমন eকিট পিরবার েনi েযi পিরবাের 
আoয়ামী লীগ েনi। e কারেণi 32 বছর ধের নানা চ া  কেরo েকu আoয়ামী লীগেক িনঃেশষ করেত পােরিন। 

আেরক আoয়ামী লীেগর েজয্  েনতা o সােবক বািণজয্ম ী েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, জািতর িপতা ব ব  আoয়ামী লীগ সৃি  
করার মা েম বাংলােদেশর সব্াধীনতার বীজ েরাপণ কেরিছেলন। জািতর িপতা ব ব র দুিট সব্  িছল। eকিট সব্াধীনতা, a িট ধা-



দাির য্মু  সমৃ  বাংলােদশ িবিনম র্াণ। ব ব  সব্াধীনতা িদেয় েগেছন, আর তাঁর ক া েশখ হািসনা ব ব র িদব্তীয় সব্  েসানার 
বাংলা গেড় তুলেত িনরলসভােব কাজ কের যাে ন।  

সােবক কৃিষম ী েবগম মিতয়া েচৗধুরী বেলন, আoয়ামী লীেগর 81 বছেরর মে  49 বছরi ব ব র ক া েশখ হািসনা দলেক 
eিগেয় িনেয় যাে ন। আoয়ামী লীগ আজ বটবৃ । সম  ষড়য েক িছ িভ  কের জনগেণর হৃদয় জয় কের আoয়ামী লীগ eিগেয় 
েগেছ, যাে  eবং যােব। বাংলােদশ আoয়ামী লীগ 81 বছর ধেরi বাংলােদেশর মানুষেক ছায়া িদেয় যাে ।  

iিতহাসিবদ a াপক মুনতাসীর মামুন বেলন, জ ল  েথেক আoয়ামী লীেগর িবরুে  নানা ষড়য  হেয়েছ। েদশী-িবেদশী সকল 
ষড়য  েমাকােবলা কের আoয়ামী লীগ িচরিদন িছল, আেছ eবং থাকেব। আoয়ামী লীগ শুধু গিরবেদর নয়, পুেরা জনগেণর আ ার 
দেল পিরণত হেয়েছ। সাহেসর সময় সাহস, সংযেমর সময় সংযম eবং িবনেয়র সময় িবনয় েদিখেয়েছ বেলi আoয়ামী লীগ 81 
বছর ধের শি শালীভােব িটেক আেছ।  

সভাপিতম-লীর সদ  েশখ ফজলুল কিরম েসিলম বেলন, বাংলােদশ মােনi ব ব  o আoয়ামী লীগ। জািতর িপতা দু’বার ফাঁিসর 
মে  েগেছ, 5479 বার কারাগাের েগেছন e েদেশর মানুেষর মুি  o সব্াধীনতার জ । পািক ােনর েকu ব ব েক হতয্া করার 
সাহস পায়িন। হতয্া কেরেছ মুশতাক o িজয়া। েজনােরল িজয়া বাংলােদেশর নাগিরক নয়, পািক ােনর নাগিরক। িজয়ার িপতা-
মাতার কবরo পািক ােন। পািক ােনর eেজ  িহেসেব িজয়ােক 7৯ সােল পূব র্ পািক ােন েপাি ং েদয়া হয়। মুশতাক o িজয়া 
ব ব র খুনী বেলi iনেডমিনিট িদেয়িছল।  

সােবক সব্া য্ম ী েমাহা দ নািসম বেলন, েদেশ েকািট েকািট মানুেষর আ ার বড় পিরবার হে  আoয়ামী লীগ পিরবার। চরম 
দুঃসমেয়o আoয়ামী লীেগর েনতাকম রা চরম িনয র্াতন স  কেরেছ, িক  কখনo েবiমািন িকংবা মাঠ েছেড় চেল যায়িন। 2৯78 
সােল জািতর িপতা ব ব  আমােদর বাসায় িগেয় আমার কান ধের বেলিছেলন, মনসুর আলীর পু  েকন ছা  iuিনয়ন করেব? আজ 
েথেক তুi (নািসম) ছা লীগ করিব। েসi ব ব র হাত ধের ছা লীেগ যু  হেয় আজ পয র্  আoয়ামী লীেগর সে i আিছ, আমৃতুয্ 
থাকব।  

সূচনা ব ে  দেলর সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর দেলর েনতাকম েদর uে  কের বেলন, আজ আমােদর শপথ িনেত হেব 
েযেকান মূে  দলেক ঐকয্ব  রাখেত হেব। েনতৃেতব্ সততা বজায় েরেখ আমােদর েদেশর u য়ন o a গিত a াহত রাখেত হেব। 
সবাiেক মেন রাখেত হেব, eকজন রাজনীিতেকর জীবেন মানুেষর ভালবাসার েচেয় বড় িকছু েনi। আoয়ামী লীগ সব সময় সিঠক 
সমেয় সিঠক িস া  িনেয় কাজ কেরেছ। আমােদর মেন রাখেত হেব, ei আদেশ র্র পতাকা আমােদরi বহন করেত হেব। 
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