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বক্তবয 

মঙ্গলবার, ৩রা জলুাই, ২০১৮   

সন্ধ্যা ৬:৩০ 

এট্রিয়াম, চ্যান্সেরর   

 

রিজ এক্সন্সসন্সলন্সে আবুল িাসান মািমুদ আলী এম. রি., মাননীয় িররাষ্ট্রমন্ত্রী ; 

মাননীয় প্রধান অরিরি ড.ক্যাসওন্সয়ল, নন্স া রবজ্ঞানী এবং মিাক্ান্সে ফ্লাইট রনয়ন্ত্রণক্ারী; গণযমানয 

বযন্সিবগ গ, বনু্ধ্ ও সিক্মীরা: 

আসসালামু আলাইকু্ম, নমস্কার, শু  সন্ধ্যা। 

যুিরাষ্ট্র দিূাবান্সস আিনান্সদর স্বাগিম এবং ৪ঠা জলুাইন্সয়র আগাম শুন্স চ্ছা! আগামীক্াল 

রবশ্বজনু্সে আন্সমররক্ানরা িান্সদর িররবার-িররজন ও বনু্ধ্ন্সদর সন্সঙ্গ এই ছুট্রটর রদনট্রট উদযািন 

ক্রন্সব। আিনান্সদর অন্সনন্সক্ই যযমনট্রট জান্সনন, বাংলান্সদন্সে যুিরান্সষ্ট্রর রাষ্ট্রদিূ রিন্সসন্সব এটাই 

আমার যেষ স্বাধীনিা রদবস উদযািন। যুিরান্সষ্ট্রর ২৪২িম স্বাধীনিা বারষ গক্ী উদযািন্সন আিনারা 

আমান্সদর সন্সঙ্গ যযাগ যদওয়ায় আরম অিযন্ত কৃ্িজ্ঞ। 

যুিরান্সষ্ট্রর স্বাধীনিা রদবসট্রট রনছক্ আমান্সদর যদন্সের জন্মলান্স র বারষ গক্ী নয়। এটা যসই োশ্বি 

সিযন্সক্ই স্মরণ ক্ররন্সয় যদয় যয, এক্টা জনন্সগাষ্ঠী যচ্ষ্টা ক্রন্সল িান্সদর রনজস্ব  রবষযি গন্সে রনন্সি 

িান্সর। এমন  রবষযি যা অবযািি ান্সব জীবন্সনর অরধক্ার ও স্বাধীনিা রনন্সিি ক্রা এবং যদন্সের 

সক্ল নাগররন্সক্র জনয সখু-োরন্ত প্ররিষ্ঠার যচ্ষ্টা ক্ন্সর যায়। এক্টা সুরবোল িরীক্ষা- 

স্বোসন,গণিন্ত্র ও স্বাধীনিার জনয অরবচ্ল সাধনার এক্ িরীক্ষা- যয রবশ্বন্সক্ বদন্সল রদন্সি িান্সর ৪ ঠা 

জলুাই িার প্রকৃ্ষ্ট প্রমাণ। যসই িরীক্ষাট্রট আমান্সদর মান্সে যবেঁন্সচ্ আন্সছ এবং আজন্সক্ িা 

 ান্সলা ান্সবই আন্সছ  যিরদন আমরা আমান্সদর স্বাধীনিার প্ররিষ্ঠািারা  যা য াষণা ক্ন্সরন্সছন 

“আন্সরা রনখুেঁি ঐক্য গন্সে িুলন্সি”    িা  অনুসরণ ক্ররছ ।  

আিনারা িয়ন্সিা এই সাজসজ্জা যিন্সক্ বুেন্সি িারন্সছন, এবান্সরর স্বাধীনিা রদবস উদযািন্সনর সময় 

সামন্সন িুন্সল ধরার জনয আমরা যবন্সছ রনন্সয়রছ যুিরান্সষ্ট্রর সবন্সচ্ন্সয় বে অজগনগুন্সলার এক্ট্রটন্সক্ -যা 



এক্ইসন্সঙ্গ সবন্সচ্ন্সয় রবনীি  টনাও বন্সট । যসট্রট িন্সচ্ছ আমান্সদর মিাক্াে অর যান এবং নাসার 

৬০িম প্ররিষ্ঠাবারষ গক্ী। 

এক্টা সময় এটা রছল যুিরাষ্ট্র ও যসার ন্সয়ি ইউরনয়ন্সনর মন্সধয এক্ িুমুল প্ররিন্সযারগিা, যা দুদগানি  

দ্বন্দ্বন্সক্ ধারণ ক্ন্সররছল এবং আমান্সদর জীবন্সনর প্রায় প্ররিট্রট যক্ষত্রন্সক্ নিুন ক্ন্সর সংগারয়ি ক্ন্সরন্সছ 

। সুদরূ মিােূন্সনয যবররন্সয় িন্সে অনুসন্ধ্ান্সনর অদময আক্াঙ্খা আমান্সদর নিুন নিুন প্রযুন্সি 

আরবস্কান্সরর প্রন্সচ্ষ্টান্সক্ উৎসাি যুরগন্সয় এরগন্সয় রনন্সয়ন্সছ। এসব প্রযুন্সি রবন্সশ্বর প্ররিট্রট প্রান্সন্তর অগণন 

মানুন্সষর জীবনমান উন্নয়ন্সন  ূরমক্া যরন্সখন্সছ। ক্যান্সমরা য ান ও যখন্সলায়ােন্সদর জিুা যিন্সক্ শুরু 

ক্ন্সর বিনন্সযাগয িারন যোধন্সনর যন্ত্র এবং জীবনরক্ষাক্ারী িুট্রষ্টসমদৃ্ধ রেশু  মূ গলা  -এ রক্ম অন্সনক্ 

উদ্ভাবনই আমান্সদর মিাক্াে ক্ম গসূরচ্র প্রিযক্ষ  ল। আর বিগমান্সন মিাক্াে অনুসন্ধ্ান ও 

গন্সবষণার রবষয়ট্রট কূ্টনীরির যক্ষন্সত্রও অপ্রিযারেি ান্সব িন্সলও এক্ অননয র রি যিন্সয়ন্সছ। 

চ্লরি বছর রবশ্ব বাংলান্সদেন্সক্ নাসা ও যেসএক্স-এর সিায়িায় বঙ্গবনু্ধ্-১ সযান্সটলাইট মিাক্ান্সে 

উৎন্সক্ষিণ ক্রন্সি যদখল। বাংলান্সদন্সের মধযম আন্সয়র যদন্সে উন্নীি িওয়ার িন্সি দ্রিুগরির 

অর যাত্রায় এটা এক্ নিুন অধযান্সয়র সূচ্না ক্ন্সরন্সছ। বাংলান্সদরে জনগন্সণর অদময সংক্ল্প আর 

সটৃ্রষ্টেীলিার এক্ ট্রট খা েঁট্রট নন্সজর এট্রট।  

আমার রবশ্বাস, এই   দৃঢ় সংক্ল্প আর প্রবনৃ্সদ্ধ ও অগ্রগরির জনয এই উচ্চার লাষই আন্সমররক্ান ও 

বাংলান্সদরেন্সদর ঐক্যবদ্ধ ক্ন্সরন্সছ। আমান্সদর উ য় যদন্সের সংরবধান্সন এই ধারণা সরন্নন্সবরেি আন্সছ 

যয, সক্ল মানুষ জন্মগি ান্সব সমান। িান্সদর রচ্ন্তা, উদ্ভাবন আর রনন্সজন্সদর প্রক্াে ক্রার সুন্সযাগ ও 

স্বাধীনিা যদওয়া িন্সল অিার সম্ভাবনার সটৃ্রষ্ট িন্সব। 

এ বছন্সরর যেষ  ান্সগ আমান্সদর উ য় যদন্সেই এসব মূলযন্সবান্সধর এক্টা িরীক্ষা িন্সি যান্সচ্ছ। উ য় 

যদন্সের নাগররন্সক্রাই বযালটবান্সক্স রনন্সজন্সদর মন্সির প্ররি লন  টান্সব, যা িন্সব স্বোসন্সনর 

সরিযক্ান্সরর বরিিঃপ্রক্াে।  

বাংলান্সদন্সে দারয়ত্ব িালন্সনর যেষ লন্সে এন্সস আরম বাংলান্সদে সরক্ার ও এ যদন্সের জনগণন্সক্ যসই 

আহ্বানট্রটই জানান্সি চ্াই, যা আরম বলন্সি চ্াই আমার রনন্সজর যদন্সের সরক্ার এবং জনগণন্সক্ও। 

যসটা িন্সচ্ছ: আমান্সদর সমি গন ক্রন্সি িন্সব অরিংস, অবাধ ও রবশ্বাসন্সযাগয রনব গাচ্ন যা রক্না জনগন্সণর 

ইচ্ছার প্ররি লন। 

 

বাংলান্সদেী  জনগন্সণর  প্রজ্ঞা  এবং  প্রিযয়  দ্বারাই এক্ট্রট  স্বাধীন , ধম গ  রনরন্সিক্ষ  ও  গণিারন্ত্রক্  

রান্সষ্ট্রর  জন্ম  সম্ভব  িন্সয়রছল I সািচ্রিে বছর ির  যসই  এক্ই  প্রজ্ঞা  আর  প্রিযয়  এখন  মিা  

আক্ান্সে  বঙ্গবনু্ধ্  সযান্সটলাইট  স্থািন সম্ভব  ক্ন্সরন্সছ I  আরম  রবশ্বাস  ক্রর  যসই  এক্ই  প্রজ্ঞাও  

প্ররিট্রট   রবষৎ  প্রজন্সন্মর  জনয  যসানার  বাংলার  স্বপ্ন  িূরণ  ক্রন্সব I 



 বাংলান্সদে যছন্সে যযন্সি আমার ক্ষ্ট িন্সব। িন্সব আরম ইিমন্সধযই এখান্সন আবার আসার িররক্ল্পনা 

ক্ন্সর য ন্সলরছ। আবার যখন আসব িখন এন্সক্বান্সরই র ন্ন এক্ট্রট বাংলান্সদে যদখার প্রিযাো ক্রর 

আরম। আরও অগ্রসর, আরও উন্নি এক্ বাংলান্সদে। িন্সব যস বাংলান্সদন্সে িাক্ন্সব স্বাধীনিার জনয 

যসই এক্ই সংক্ল্প ও আন্সবগ যা ১৯৭১ সাল যিন্সক্ এ যদন্সের মানুন্সষর মন্সন জাগরুক্।  

যুিরান্সষ্ট্রর ৫০িম স্বাধীনিা রদবন্সস জীবনাবসান িন্সয়রছল আমান্সদর স্বাধীনিার য াষণার প্রন্সণিা 

টমাস যজ ারসন্সনর। মিুৃযর আন্সগ রিরন িয়ন্সিা আমান্সদর আজন্সক্র উদযািন্সনর ছরবটা ক্ল্পনা 

ক্রন্সি  যিন্সররছন্সলন। টমাস যজ ারসন রলন্সখরছন্সলন: “প্ররিবছর এ রদনট্রটর প্রিযাবিগন যযন রচ্ররদন 

ওই অরধক্ারগুন্সলা রনন্সয় আমান্সদর স্মরৃি আর অমরলন শ্রদ্ধা নিুন ক্ন্সর োরলন্সয় যনওয়ার সুন্সযাগ 

ক্ন্সর  যদয়।“ 

আজ আরম ২৪২ বছর ধন্সর সগন্সব গ ট্রটন্সক্ িাক্া ওইসব অরধক্ার আর প্ররিষ্ঠাক্ালীন নীরিগুন্সলা 

আিনান্সদর সন্সঙ্গ উদযািন ক্রন্সি যিন্সর আনন্সিি। সব গজনীন এসব অরধক্ার ও নীরি আমান্সদর দুই 

যদেন্সক্ নানা ান্সব বন্ধ্ন্সন আবদ্ধ ক্ন্সর। িাোিারে উ য় যদন্সের নাগররক্ িিা রবন্সশ্বর জনয বন্সয় 

আন্সন অর ন্ন ক্লযাণ।  

আমান্সদর সন্সঙ্গ যুিরান্সষ্ট্রর স্বাধীনিা রদবস উদযািন্সনর জনয আিনান্সদর ধনযবাদ! 

অন্সনক্ ধনযবাদ! 

আবার যদখা িন্সব! 

======================= 
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