
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পাদে সরকার 

এম জসীম উতিন 

 

 জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের শেতৃনে িাতিস্তাতে োসিনের শোষণ-বঞ্চোর তবরুনে 

রক্তক্ষয়ী স্বাধীেিা সংগ্রানমর মধ্য তেনয় বাংলানেে স্বাধীেিা অজজে িনরনে। শসই স্বাধীেিা সংগ্রানম 

অংেগ্রহণিারী বীর মুতিদ াদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। শ্রেে মাতৃকার শ্রসবায় মুতিদ াদ্ধাদের অবোন জাতি 

তিরতেন েদ্ধাভদর স্মরণ করদব। 

 

 বিতমান সরকার জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সদব তাচ্চ সন্মান তেদি বদ্ধপতরকর। প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো সম্প্রতি 

শেনের মুতক্তযুনে সিল েতহে ও বীর মুতক্তনযাোনের িতরবার যানি ময জাোপূণ জ জীবেযািে িরনি িানর িা তেতিি 

িরার জন্য শজলা প্রোসিনের সব জাত্মি প্রনেষ্টার তেনে জে তেনয়নেে।  তিতে তিতস এবং মন্ত্রণালয়নি বনলে, “আতম 

শিানো েতহে মুতক্তনযাোর িতরবারনি তিক্ষা িরনি শেখনি োই ো। মুতক্তনযাোনের িল্যাণ আমানের সিল 

িম জিানের েীনষ জ রনয়নে”।  

বীর মুতিদ াদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়দন সরকার তবগি ১৩ বছর ধদর কাজ করদছ। িারই ধারাবাতিকিায় 

২০২১-২২ অর্ তবছদর মুতিযুদ্ধ তবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অনুকূদল ৬ িাজার ৩েি ৪৩ টাকা বরাি তেদয়দছ। বীর 

মুতিদয়াদ্ধাদের পূণ তাঙ্গ িথ্য সম্বতলি Management Information System প্রস্তুি কদর G2P 

প্রতিয়ায় সকল বীর মুতিদ াদ্ধার সমানানী অ অযানাযান ভািা বাালাদেে যাংাাক িদি সরাসতর ভািাদভাগীর যাংাাক 

তিসাদব প্রোন কা িম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তবগি ১৫ শ্রেব্রুয়াতর ২০২১ িাতরদে উদবাধন কদরদছন। বিতমাদন যুদ্ধািি 

মুতিদ াদ্ধা, মৃি যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধা পতরবার, শ্রেিাবপ্রাপ্ত মুতিদ াদ্ধা অ েতিে মুতিদ াদ্ধা পতরবাদরর সেস্যদের 

সমানানীভািা অন-লাইদনর মাধ্যদম িাঁদের তনজস্ব তিসাব নম্বদর শ্রপ্ররণ করা িদে। এছাড়া মুতজববদষ তর উপিার তিদসদব 

অসেল বীর মুতিদ াদ্ধা এবা েিীে মুতিদ াদ্ধা পতরবাদরর সেস্যদের জযান তনরাপে আবাসন তনতিি করদি ৪ 

িাজার ১ েি ২২ শ্রকাটি টাকা যাংদয় ৩০ িাজার ‘বীর তনবাস’ তনম তাণ প্রকদের কাজ শুরু িদয়দছ  ‘বীর তনবাস’ নাদমর 

এই নান্দতনক ঘর গুদলা শ্রেদে ৮ টি তবভাগ অ ৬৪ শ্রজলায় তনতম তি িদে।  পাোপাতে বীর মুতিদ াদ্ধাদের আর্ ত-

সামাতজক অবস্থার উন্নয়দনর লদযে শ্রেদেরর প্রতিটি শ্রজলা- উপদজলায় মুতিদ াদ্ধা কমদেক্স তনম তাণ প্রকদের কাজ  

চূড়ান্ত প তাদয় রদয়দছ। 

বিতমান সরকার ২০০৯ সাল িদি প তায়িদম বীর মুতিদ াদ্ধাদের সমানানী ভািার িার মাতসক ৯০০ টাকা 

শ্রর্দক বৃতদ্ধ কদর মাতসক ২০ িাজার টাকায় উন্নীি কদরদছ এবা উৎসব ভািা প্রোন কদরদছ। ২০০৯ সাল িদি 

ভািাদভাগী মুতিদ াদ্ধার সাখ্যা প তায়িদম ১ লয শ্রর্দক বৃতদ্ধ কদর ২ লদয উন্নীি করা িদয়দছ। তবতভন্ন শ্রেতণর 

সব তদমাট ৭ িাজার ৮ে ৩৮ জন যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধা, মৃি যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধা পতরবার, েতিে পতরবার অ বীরদেষ্ঠ 

েতিে পতরবাদরর মাতসক রাষ্ট্রীয় ভািার পতরমাণ বৃতদ্ধ কদর প্রোন করা িদে। ঢাকার শ্রমািামানেপুরস্থ গজনবী সড়দক 

তনতম তি মুতিদ াদ্ধা টাঅয়ার-১ এ ৮৪টি ফ্ল্োট অ ৭৪টি শ্রোকান আদছ। িন্মদধ্য ৩৩টি ফ্ল্োট অ ৩৩টি শ্রোকান যুদ্ধািি 

মুতিদ াদ্ধাদের মদধ্য বরাি প্রোন করা িদয়দছ। বাালাদেে মুতিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদের ভািাভাতগ সকল শ্রেতণর 

যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধা, মৃি যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধা পতরবারদক স্বে মূদল্য শ্ররেন প্রোন করা িদে। তেযা ভািা, তববাি 

ভািা, উৎসব ভািা, তিতকৎসা েরি, যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধাদের িলাদেরার জযান হুইল শ্রিয়ার, িোি, লাঠি, কৃতিম অঙ্গ 

প্রিেঙ্গ, জুিা, শ্রমাজা, েবণ  ন্ত্র, িেমা ইিোতে প্রোন করা িদে। মৃি শ্রেি োেন/সৎকার: রাষ্ট্রীয় সমানানী ভািাপ্রাপ্ত 

যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধা মৃত্যেবরণ করদল িাঁর ইোকৃি স্থাদন গার্ ত অব অনারসি রাষ্ট্রীয় ম তাোয় মৃি শ্রেি 

োেন/সৎকাদরর যাংবস্থা গ্রিণ করা িদে। পাতনর অ পয়ঃ তনস্কােন তবল, গ্যাস তবল, শ্রিাতডা ট্যাক্স সুতবধা শ্রেয়া িদে। 

তিতকৎসা অ অযানাযান কাদজ ট্রাদের কম তকিতাদের সতিি শ্র াগাদ াদগর জযান ২০১৭ সাদল হুইল শ্রিয়াদর িলািলকারী 

যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধাদের শ্রমাবাইল শ্রোন শ্রেঅয়া িদয়দছ। এ োদি প্রতিজনদক মাতসক ১,১০০/- টাকা িদি ১৯০০/- 

প তন্ত শ্রমাবাইল তবল প্রোন করা িদয় র্াদক। যুদ্ধািি মুতিদ াদ্ধাদেরদক পতরিয়পি প্রোন করা িয়। উি পতরিয়পি 

প্রেে তন কদর িাঁরা তনম্নবতণ তি সুদ াগ-সুতবধা শ্রপদয় র্াদকনঃ 
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যুদ্ধািি মুু্তিদ াদ্ধাগণ পতরিয়পি প্রেে তন কদর বাালাদেে শ্ররলঅদয়র প্রর্ম শ্রেতণদি তবনা ভাড়ায়  ািায়াি সুতবধা 

শ্রপদয় র্াদকন। বাালাদেে তবমাদনর অভেন্তরীণ রুদট এবা আন্তজতাতিক শ্র  শ্রকান রুদট (ইদকানতম) বছদর একবার 

 ািায়াি সুতবধা শ্রপদয় র্াদকন। তবআরটিতসর বাদস তবনা ভাড়ায়  ািায়াদির সুতবধা শ্রপদয় র্াদকন। তব, আই, র্তিউ, 

টি, এ’র জল াদন প্রর্ম শ্রেতণদি তবনা ভাড়ায়  ািায়াদির সুতবধা শ্রপদয় র্াদকন। শ্রসত্য পারাপাদরর শ্রযদি গাতড়র 

শ্রটাল মঅকুে সুতবধা শ্রপদয় র্াদকন। তবআইর্তিউটিএ’র শ্রেতর পারাপাদরর শ্রযদি িাঁদের বিনকাতর প্রাইদভট কার, 

মাইদিাবাস অ এোমু্বদলন্স তবনা ভাড়ায় পারাপাদরর সুতবধা শ্রপদয় র্াদকন। 

সারাদেদের িাট-বাজাদরর ইজারালব্ধ অর্ ত িদি প্রাপ্ত ৪% টাকা অসিায় মুতিদ াদ্ধাদের প্রোন করা িয়। 

মুতিযুদদ্ধর ইতিিাস সঠিকভাদব ত্যদল ধরদি অ নত্যন প্রজন্মদক মুতিযুদদ্ধর শ্রিিনায় উদ্ধুদ্ধ করদি ৬৪টি শ্রজলায় প্রায় 

৪০০টি লাইদেতরদি তবনামূদল্য অনুোন তিদসদব মুতিযুদ্ধতভতিক বই/পুস্তক তবিরণ করা িদয়দছ। জািীয় মুতিদ াদ্ধা 

কাউতন্সদলর সুপাতরদের আদলাদক ১৮৮ জন মতিলা মুতিদ াদ্ধার (বীরাঙ্গনার) নাম শ্রগদজদট প্রকাে। মুতজব নগর 

মুতিযুদ্ধ স্মৃতিদকন্দ্র স্থাপন। ভূতমিীন অ অসেল মুতিদ াদ্ধাদের জীবন ািার মান উন্নয়ন করার লদয ২৯৭১টি 

বাসস্থাদনর তনম তাণ কাজ সমাপ্ত।  এর পাোপাতে শ্রেদের সকল সরকাতর িাসপািাদল বীর মুতিদ াদ্ধাদের বীনামূদল্য/ 

স্বে মূদল্য তিতকৎসা শ্রসবা শ্রেয়ার যাংবস্থা কদরদছ সরকার। 

মুতিদ াদ্ধাদের নাদমর আদগ ‘বীর’ েব্দটি যাংবিাদরর তবধান কদর ২০২০ সাদল শ্রগদজট প্রকাে কদর মুতিযুদ্ধ 

তবষয়ক মন্ত্রণালয়। শ্রগদজদট, বাালাদেে মুতিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাে আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(১১) এ মুতিদ াদ্ধাদেরদক 

‘বীর মুতিদ াদ্ধা’ তিদসদব সাজ্ঞাতয়ি করা িদয়দছ। িারই ধারাবাতিকিায় ১৩ শ্রেব্রুয়াতর ২০২২ িাতরদে জািীয় 

পতরিয়পদি ‘বীর মুিদ াদ্ধা’ েতিি উন্নিমাদনর স্মাট ত কার্ ত অধ তেিাতধক মুতিদ াদ্ধাদের িাদি ত্যদল তেদয়দছ তনব তািন 

কতমেন।  

মুতিদ াদ্ধারা আমাদের েদ্ধার পাি। তবগি ১৩ বছদর িাদের জীবন মান উন্নয়দন সরকাদরর নানাতবধ 

পেদযপ প্রোসা কুতড়দয়দছ। এই সমদয়র মদধ্য জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের  জীবনমাদনর যাংাপক উন্নতি সাতধি 

িদয়দছ।   িতেন বাালাদেে র্াকদব িিতেন  পরম েদ্ধায় জাতি িার  শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মদন রােদব ।  
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