
শ্রভজীফী ভানুষলয প্রতি ফঙ্গফন্ধুয ভভত্বষফাধ আভাষেয প্রপ্রযণায ফাতিঘয 

প্রভা. আকিারুর ইরাভ 
 

       আভায ফষেষ ফড় তি আভায প্রেষয ভানুলষক বারফাত, ফষেষ ফড় দুফ বরিা আতভ িাষেযষক খুফ প্রফী 

বারফাত- কথাগুষরা স্বাধীন ফাাংরাষেষয ভান স্থতি জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুতজবুয যভাষনয। জাতিয তিা 

কৃলক-শ্রতভক প্রভনতি ভানুলষক আষযা প্রফত বারফাষিন। তিতন আজীফন প্রাতলি , ফতিি, তনীতডি, তনম বাতিি 

শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুষলয অতধকায প্রতিষ্ঠায জন্য াংগ্রাভ কষযষেন।  

  

       জাতিয তিা প্রমভন তেষরন বফলষেয তফরুষে প্রাচ্চায , প্রিভতন তিতন ‘দুুঃখী ভানুষলয মুষখ াত প্রপাটাষনায ’ জন্য 

তেষরন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯৭৫ াষরয ২৬প্র ভাে ব প্রাযাােী উদ্যাষন ভান স্বাধীনিা তেফষয বালষণ ফঙ্গফন্ধু 

োকতযজীফীষেয উষেষে ফষরতেষরন , "আতন োকতয কষযন আনায ভানা প্রে ঐ গযীফ কৃলক, আনায ভানা 

প্রে ঐ গযীফ শ্রতভক। আনায াংায েষর ঐ টাকা, আতভ গাতড় েতর ঐ টাকা। ষেয ম্মান কষয কথা ফলুন, 

ষেয ইজ্জি কষয কথা ফলুন, যাই ভাতরক" শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুষলয প্রতি কিটা টান,কিটা েযে, কিটা 

ভভত্বষফাধ থাকষর একজন যাষ্ট্র নাক িাঁয প্রেষয গযীফ শ্রভজীফীষেয প্রেষয ভাতরক ফষর প্রঘালণা তেষি াষযন। 

প্রতেন ফঙ্গফন্ধু শ্রভজীফী ভানুলষক নফ জাগযষণয প্রপ্রযণা তেষষেন। তিতন ফষরন, 

“শ্রতভক বাইষযা, আতভ শ্রতভক প্রতিষ্ঠান কষযতে। আনাষেয প্রতিতনতধ ইনডাতি তডাট বষভন্ট, প্ররফায তডাট বষভষন্টয 

শ্রতভক প্রতিতনতধ ফষ একটা প্লান কযষি ষফ। প্রই প্লান অনুমাী তক কষয আভযা ফাঁেষি াতয িায ফষদাফস্ত কযষি 

ষফ”। তিতন বুতিষষেন প্রম, শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুল ষে উৎােন, তষপান্নন, িথা অথ বননতিক উন্নষনয অতযাম ব 

উাোন, মাষেয অক্লান্ত তযশ্রষভয ভষে তনতি থাষক প্রেষয ম্ভাফনাভ বতফষ্যৎ।   

  

       ১৯৭৩ াষর আরতজাষ ব অনুতষ্ঠি প্রজাট তনযষক্ষ আষদারন - ন্যাভ ীল ব ষম্মরষন ফঙ্গফন্ধু িাঁয বালষণ 

ফষরতেষরন,“তফশ্ব আজ দুইবাষগ তফবি , এক তেষক প্রালক , আয অন্য তেষক প্রাতলি। আতভ প্রাতলষিয ষক্ষ ”| শুধু 

প্রেষযই ন , াযা তফষশ্বয প্রাতলি , ফতিি, তনীতডি, তনম বাতিি শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুলষক হৃেষ িষাি স্থান 

তেষতেষরন ফষরই তফশ্ব েযফাষয এভন ভভ বষবেী ফাণী উচ্চাযণ কষযতেষরন। তিতন  জানষিন প্রাতলি তনততড়ি 

ভানুষলয ন্যায্য অতধকায প্রতিতষ্ঠি না ষর ভাষজ ােিা আষফ না।  

  

      ভান স্বাধীনিা রাষবয ষযই জাতিয তিা নফ প্রনীি াংতফধাষনয প্রফ কষকটি অনুষেষে শ্রভজীফী প্রভনতি 

ভানুষলয অতধকাষযয তফল সুদৃঢ়কযণ কষযন। াংতফধাষনয ১৪ অনুষেষে কৃলক  শ্রতভষকয মুতিয কথা ফরা ষষে : 

যাষেয অন্যিভ প্রভৌতরক োতত্ব ষফ প্রভনতি ভানুলষক - কৃলক  শ্রতভষকয এফাং জনগষণয অনগ্রয অাং মূষক 

কর প্রকায প্রালণ ইষি মুতি োন কযা। ১৫ (খ) অনুু্ষেষে কভ ব  ভজুযীয অতধকায তনতিি কযা ষষে : কষভ বয 

অতধকায অথ বাৎ কষভ বয গুণ  তযভাণ তফষফেনা কষয মৄতিাংগি ভজুতযয তফতনভষ কভ বাংস্থাষনয তনতচেিায 

অতধকায; মৄতিাংগি তফশ্রাভ তফষনােন  অফকাষয অতধকায। ৩৪ অনুষেষে জফযেতস্ত - শ্রভ তনতলে কযা ষষে : 

কর প্রকায জফযেতস্ত শ্রভ ; এফাং এই তফধান প্রকানবাষফ রাংতঘি ইষর আইনি ; েন্ডনী অযাধ ফতরা গণ্য  ইষফ। 

ফঙ্গফন্ধু তনখাে আন্ততযকিা স্বাধীন ফাাংরাষেষয াংতফধাষন শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুষলয অতধকাষযয তফল অষনক 

প্রফত গুরুত্ব প্রষষে।   

  

      ১৯৭২ াষর জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুতজবুয যভান এয ঐকাতন্তক প্রষেো ফাাংরাষে আন্তজবাতিক শ্রভ াংস্থা 

(আইএর) এয েস্য ে  রাব কষয। ফাাংরাষে ১৯৭২ াষরয ২২ জুন আইএরত ষম্মরষন ৬টি প্রকায -

কনষবনন ২৯টি কনষবনন অনুভথ বন কষয। ফঙ্গফন্ধু ১৯৭৩ াষর ষরা প্রভ’প্রক প্রভ তেফ তষষফ স্বীকৃতি প্রেন 

এফাং যকাযী ছুটি প্রঘালণা কষযন। এয আষগ াতকস্তানী ান -প্রালণ প্রথষক ফাাংরায ভানুলষক মুি কযায জন্য জাতিয 

তিা ৬ েপা োতফ প্র কষযন , প্রখান তিতন ফাাংরায শ্রতভক -কভ বোযী ফ প্রশ্রণী -প্রায ভানুলষক মুতিয ভষে 

উদ্বুে কষযন। স্বপ্ন প্রেখান একটি প্রানাতর তেষনয , একটি স্বাধীন যাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায। প্র প্রিযাা শ্রভজীফী ভানুল উজ্জীতফি 

ষ ফঙ্গফন্ধুয প্রনতৃষত্ব একটি স্বাধীন যাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কযায প্রিযষ ঐকযফে ষি থাষক। ১৯৭১ াষর ভান মুতিমৄষে 

শ্রতভকযা আত্মিযাষগয েীক্ষা গ্রণ কষযষে।   

  

       শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুলষক ফঙ্গফন্ধু প্রমবাষফ আন কষয তনষষেন , ম্মান তেষষেন িা ইতিাষ তফযর। 

শ্রভজীফীষেয িাঁয ভভত্বষফাধ এ জাতিয প্রপ্রযণা , তেক তনষে বনা িথা প্রপ্রযণায ফাতিঘয তষষফ কাজ কষয। এ প্রষঙ্গ 

শ্রভ  কভ বাংস্থান প্রতিভেী প্রফগভ ভন্নুজান সুতপান ফষরন , “জাতিয তিায জন্িফাতল বকীষি আভযা আষযা 

উতজ্জতফি। ফঙ্গফন্ধুয আে বষক রারন কষয আভায ভেণারষয াংতিে কষর শ্রভজীফী ভা নুষলয অতধকায ফাস্তফাষন 

তনযর কাজ কষয মাষে। 

 



-২- 

 

ব্যতিগিবাষফ আতভ তনষজ ফঙ্গফন্ধুয প্রেিনা ফাস্তফাষন শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুষলয াষ আতে আজ ৪৮ ফেয” । 

প্রেষয উন্নন , শ্রভজীফী ভানুষলয   সুষমাগ সুতফধা , কল্যাণ, িাষেয জীফনভাষনয কথা তফষফেনা কষয এফাং অতধকাষযয 

প্রতি শ্রো জাতনষ ফঙ্গফন্ধুয াষি গড়া শ্রভ  কভ বাংস্থান ভেণার কষরয ষমাতগিা ফাাংরাষে শ্রভ আইনষক 

প্রষাজষনয তনতযষখ মৄষগাষমাগী কষযষে। ফষল ২০১৮ াষর শ্রভ আইষনয প্রভাট ৮৫ ধাযা, উ-ধাযা াংষাধন 

কযা ষষে। প্রেষয ইতিাষ   প্রথভফাষযয ভি প্রতণি শ্রভতফতধভারা -২০১৫প্রক মৄষগাষমাতগ কযায উষদ্যাগ প্রনা 

ষষে। তনযাে কভ বতযষফ তনতিষিয রষক্ষয ২০১৩ াষর জািী প্রাগি স্বাস্থয  প্রইপটি নীতিভারা এফাং 

গৃকভী সুযক্ষা  কল্যাণনীতি ২০১৫ প্রণন কযা ষষে।  কাযখানা শ্রতভকযা মাষি অতধকায ফতিি না  প্রজন্য 

প্রেড ইউতনষনয তনফন্ধন জ িয কযা ষষে। আষগ প্রেড ইউতনন গঠষন প্রমখাষন ৩০ িাাং শ্রতভষকয ভথ বন 

প্রষাজন ষিা, এখন ২০ িাাং শ্রতভষকয ভথ বষন প্রেড ইউতনন তনফন্ধন প্রো । প্রতিটি কাযখানাষক তযে বষনয 

আিা আনায প্রেো কযষে। াঁে াজাষযয ষয প্রতিষ্ঠান এফাং কাযখানা প্রড -প্রকায প্রন্টায - ভাতৃদুগ্ধ কণ বায 

তনতিি কযা ষষে। ফ কাযখানা প্রইপটি কতভটি গঠন এফাং প্রম প্রকাষনা প্রকায তফষযাধ তনষ্পতিষি াভাতজক 

াংরাষয উষদ্যাগ তনষষে। তপষক্টষয শ্রতভক-ভাতরক, যকায তিক্ষী কতভটি কাজ কযষে। 

  

      শ্রভ  কভ বাংস্থান ভেণারষয অধীষন প্রাতিষ্ঠাতনক -অপ্রাতিষ্ঠাতনক খাষি তনষাতজি শ্রতভকষেয কল্যাষণয জন্য 

যকায শ্রতভক কল্যাণ পাউষন্ডন িতফর এফাং শুধু গাষভ বন্ট শ্রতভকষেয কল্যাষণয জন্য প্রকন্দ্রী িতফর নাষভ তবন্ন 

একটি িতফর গঠন কষযষে। দুটি িতফর প্রথষক শ্রতভষকয মৃত্যয , দুযাষযাগ্য ব্যাতধষি আক্রান্ত তকাংফা িাষেয 

প্রেষরষভষপ্রেয উচ্চতক্ষা , নাযী শ্রতভকষেয ভাতৃত্বকারীন ািা এ িতফর প্রথষক প্রোন কযা ষে। শ্রতভষকয 

প্রাগি প্রযাষগয তেতকৎা , শ্রতভষকয প্রাগি স্বাস্থয  তনযািা তফলষ গষফলণা  প্রতক্ষষণয জন্য যাজাীষি ১৯ 

তফঘা জতভয য ১৬৫ প্রকাটি টাকা ব্যষ প্রাগি স্বাস্থয  প্রইপটি  ইনতিটিউট তনভ বাণ কযা ষে। শ্রতভষকয   ন্যায্য 

ভজুতয তনতিিকযষণয জন্য ৪২টি খাষিয ষজষফাড ব গঠন কযা ষষে। প্রটকই উন্নন রক্ষযভািা - এতডতজষক 

াভষন প্রযষখ ২০২৫ াষরয ভষে কর প্রকায তশুশ্রভ তনযষন জািী কভ বতযকপনা গ্রণ কযা ষষে। ঝুঁতকপূণ ব 

তশুশ্রভ তনযষন ২৮৪ প্রকাটি টাকা ব্যষ প্রকষপয কাজ শুরু ষষে।    

  

       েরভান কষযানা বাইযা াংক্রভষনয শুরুষিই শ্রভজীফী প্রভনতি ভানুষলয কল্যাষণয কথা তফষফেনা কষয 

প্রধানভেী প্রখ াতনা কষযানা াংক্রভণ প্রতিষযাষধ ৩১ েপা তনষে বনা প্রোন কষযন। প্রষণােনা তষষফ অথ বননতিক   

ভাষজয তফতবন্ন প্রক্টষযয ভানুলষক ষমাতগিা কযষি ১২ েতভক ১ তফতরন ডরাষযয ািা প্যাষকজ প্রঘালণা 

কষযন। গাষভ বন্ট শ্রতভকষেয প্রফিন তযষাষধ এক তফতরন ডরায ফযাে অন্যান্য সুতফধা প্রোন কষযষেন। কষযানা 

প্রভাকাতফরা শ্রভ  কভ বাংস্থান ভেণারষয করকাযখানা  প্রতিষ্ঠা ন তযে বন অতধেপ্তয এফাং শ্রভ অতধেপ্তয 

শ্রতভকষেয জন্য প্রটতরষভতডতন প্রফা োলু   এফাং আইএর এয ষমাতগিা প্রকাতবড -১৯ প্রতিষযাষধ প্রাগি স্বাস্থয 

 প্রইপটি গাইডরাইন বিতয কষযষে।  

  

      জাতিয তিায স্বষপ্নয প্রানায ফাাংরা গড়ায রষক্ষয িাঁয সুষমাগ্য কন্যা প্রধানভেী  প্রখ াতনায রুকপ -২০৪১ 

আষরাষক উন্নি -মৃে প্রে গঠষন তষপান্নন এফাং এতডতজয রক্ষযভািা পূযষণ শ্রতভক -ভাতরষকয সুম্পকব , িাষেয 

অতধকায, প্রাগি তনযািা  সুস্থিা তনতিিকযষণয প্রকাষনা তফকপ প্রনই। প্রেষয এ সুতফার শ্রভজীফী প্রভনতি 

ভানুষলয মথাষমাগ্য ভম বাো , ম্মান  অতধকায তনতিিকযণ , প্রাবন কভ বতযষফ , তশুশ্রভ তনযন , ন্যায্য ভজুতয 

তনধ বাযণ,  

শ্রতভক-ভাতরষকয ঐষকযয ভে তেষ জাতিয তিায জন্িফাতল বকী “মুতজফফল ব-১০০”প্রি িাঁয স্বষপ্নয প্রানায ফাাংরা 

গড়াই আভাষেয অতঙ্গকায। 
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