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অনলাইন �ড�

পেহলা �বশাখ বাংলা নববষ� উপলে� �সামবার স��া সােড় ৭টায় জািতর উে�েশ ভাষণ িদেয়েছন �ধানম�ী

�শখ হািসনা। ভাষণিট �ব� তুেল ধরা হেলা-

ি�য় �দশবাসী,

আসলামু আলাইকুম।

১৪২৭ ব�াে�র নববেষ�র �েভ�া। �দেশ-িবেদেশ - �য �যখােনই আেছন - সবাইেক জানাই বাংলা নববেষ�র

�েভ�া। �ভ নববষ�।

�সামবার জািতর উে�েশ ভাষণ �দন  �ধানম�ী �শখ হািসনা -িপআইিড





বাংলা নববেষ�র �া�ােল আিম গভীর ��ার সে� �রণ করিছ সব�কােলর সব�ে�� বাঙািল, জািতর িপতা ব�ব�ু

�শখ মুিজবুর রহমানেক। ��া জানাি� জাতীয় চার �নতার �িত। �রণ করিছ মুি�যুে�র ৩০ লাখ শিহদ এবং ২

লাখ িনয�ািতত মা-�বানেক। ��া জানাি� সকল বীর মুি�েযা�ােক। 

আিম �রণ করিছ ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগে�র কাল�ােত ঘাতকেদর হােত িনহত আমার মা �বগম ফিজলাতুন

�নছা মুিজব, িতন ভাই- মুি�েযা�া ক�াে�ন �শখ কামাল, মুি�েযা�া �লফেটন�া� �শখ জামাল ও দশ বছেরর

�ছা� �শখ রােসলেক- কামাল ও জামােলর নবপিরণীতা বঁধু - সুলতানা কামাল ও �রাজী জামাল, আমার চাচা

মুি�েযা�া �শখ আবু নােসরসহ সকল শিহদেক।

বাঙািলর সব�জনীন উৎসব বাংলা নববষ�। �িতিট বাঙািল আন�-উ�ােসর মধ� িদেয় উদযাপন কের থােকন এই

উৎসব। এ বছর িব�ব�াপী �াণঘাতী কেরানাভাইরােসর মহামারীর কারেণ পয়লা �বশােখর বিহরা�েণর সকল

অনু�ােনর উপর িনেষধা�া আেরাপ করা হেয়েছ। এটা করা হেয়েছ বৃহ�র জন�াে��র কথা িবেবচনা কের।

কারণ, ইেতামেধ�ই এই ভাইরাস আমােদর �দেশও ভয়াল থাবা বসােত �� কেরেছ। 

ইতঃপূেব� জািতর িপতার জ�শতবািষ�কীর উে�াধন অনু�ান এবং �াধীনতা িদবেসর অনু�ানও জনসমাগম এিড়েয়

�রিডও, �টিলিভশন এবং িডিজটাল মাধ�েম স�চার করা হেয়েছ। পয়লা �বশােখর অনু�ানও আমরা একইভােব

উদযাপন করেবা।

 ি�য় �দশবাসী,

আমরা ঘের বেসই এবােরর নববেষ�র আন� উপেভাগ করেবা। কিব��র কালজয়ী গান ‘‘এেসা �হ �বশাখ,
এেসা এেসা/মুেছ যাক �ািন, ঘুেচ যাক জরা/অি��ােন �িচ �হাক ধরা” �গেয় আ�ান করেবা নতুন বছরেক।

অতীেতর সকল জ�াল-�ািন ধুেয়-মুেছ আমরা সামেন দৃ�-পােয় এিগেয় যােবা; গড়েবা আেলােকা�ল ভিবষ�ত।

 

কেরানাভাইরােসর �য গভীর আঁধার আমােদর িব�েক �াস কেরেছ, �স আঁধার �ভদ কের �বিরেয় আসেত হেব

নতুন িদেনর সূয�ােলােক। কিব সেত��নাথ দে�র ভাষায় তাই বলেত চাই:

�মঘ �দখ �কউ কিরসেন ভয়

আড়ােল তার সূয� হােস,

হারা শশীর হারা হািস

অ�কােরই িফের আেস। 

সম� বাংলােদেশ এবং �বােস বাঙািলরা বাংলা নববষ� আন�ঘন পিরেবেশ উদযাপন কের থােকন। রাজধানীেত

রমনা পাক�, চা�কলা চ�র, �সাহরাওয়াদ�ী উদ�ানসহ নগরীর নানা �ান মানুেষর িভেড় মুখিরত থােক এিদনিট।

�ামীণ �মলা, হালখাতাসহ নানা অনু�ােন �গাটা �দশ �মেত উেঠ। 



এবার সবাইেক অনুেরাধ করেবা কাঁচা আম, জাম, �পয়ারা, তরমুজ-সহ নানা মওসুমী ফল সং�হ কের পিরবােরর

সবাইেক িনেয় বািড়েত বেসই নববেষ�র আন� উপেভাগ ক�ন। আপনারা িবনা কারেণ ঘেরর বাইের যােবন না।

অযথা �কাথাও িভড় করেবন না। �া��িবিধ �মেন চলুন। কেরানাভাইরাস সং�মণ �থেক িনেজেক র�া ক�ন,
পিরবােরর সদস�েদর র�া ক�ন। 

 ি�য় �দশবাসী,

িচিকৎসক, নাস�সহ অন�ান� �া��কম�ীগণ স�েদর সীমাব�তা এবং মৃতু� ঝুঁিক উেপ�া কের এেকবাের সামেনর

কাতাের �থেক কেরানাভাইরাস-আ�া� �রাগীেদর িচিকৎসােসবা িদেয় যাে�ন। আপনােদর �পশাটাই এ রকম

চ�ােলে�র। এই �াি�কােল মেনাবল হারােবন না। �গাটা �দশবাসী আপনােদর পােশ রেয়েছ। 

আিম �দশবাসীর প� �থেক আপনােদর সকলেক ধন�বাদ ও অিভন�ন জানাি�। �য সব সরকাির �া��কম�ী

�ত��ভােব কেরানাভাইরাস �রাগীেদর িনেয় কাজ করেছন ইেতামেধ�ই তাঁেদর তািলকা �তিরর িনেদ�শ িদেয়িছ।

তাঁেদর িবেশষ স�ানী �দওয়া হেব। এ জন� ১০০ �কািট টাকা বরা� �দওয়া হে�। 

কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িচিকৎসক, নাস�, �া��কম�ী, মাঠ �শাসেনর কম�কত�া, আইন-শৃ�লা বািহনীর সদস�,
সশ� বািহনী ও িবিজিব সদস� এবং �ত��ভােব িনেয়ািজত �জাতে�র অন�ান� কম�চারীর জন� বীমার ব�ব�া

করা হে�। 

দািয়� পালনকােল যিদ �কউ আ�া� হন, তাহেল পদময�দা অনুযায়ী �েত�েকর জন� থাকেছ ৫ �থেক ১০ লাখ

টাকার �া��বীমা এবং মৃতু�র ��ে� এর পিরমাণ ৫ �ণ বৃি� পােব। �া��বীমা ও জীবনবীমা বাবদ বরা� রাখা

হে� ৭৫০ �কািট টাকা।

সুর�া সর�ােমর �কান ঘাটিত �নই। িনেজেক সুরি�ত �রেখ �া��কম�ীগণ সেব�া� �সবা িদেয় যােবন- এটাই

�দশবাসীর �ত�াশা। একইসে� সাধারণ �রাগীরা যােত �কানভােবই িচিকৎসােসবা �থেক বি�ত না হন, �সিদেক

নজর রাখার জন� আিম �িতিট সরকাির ও �বসরকাির হাসপাতাল কতৃ�প�েক অনুেরাধ জানাি�।

সামািজক দূর� বজায় রাখেত িনেয়ািজত পুিলশ-সহ আইন-শৃ�লা বািহনী ও সশ�বািহনীর সদস�বৃ�, সরকাির

কম�কত�া, িমিডয়া কম�ী, কেরানাভাইরােস আ�া� �রাগী আনা-�নওয়ার কােজ এবং মৃত ব�ি�র দাফন ও

সৎকােরর দািয়ে� িনেয়ািজত কম�ীগণসহ জ�ির �সবা কােজ যাঁরা িনেয়ািজত রেয়েছন, তাঁেদর আিম আ�িরক

ধন�বাদ জানাি�।  

ি�য় �দশবাসী,

কেরানাভাইেসর কারেণ �গাটা িব� আজ অথ�ৈনিতক ম�ার স�ুখীন হেত যাে� বেল িবিভ� আ�জ�ািতক আিথ�ক

সং�া আভাস িদে�। 



আপনারা জােনন, এই �রাগ �িতেরােধর সবেচেয় কায�কর উপায় হে� �কায়ােরি�ন বা স�িনেরাধ। অথ�াৎ

িনেজেক ঘরবি� কের রাখা। িবে�র ২৫০ �কািটরও �বিশ মানুষ আজ ঘরবি�। �কাথাও লকডাউন, �কাথাও

গণছুিট আবার �কাথাও কািফ�উ জাির কের মানুষেক ঘরবি� করা হেয়েছ। 

বাংলােদেশও গত ২৫-এ মাচ� �থেক ২৫-এ এি�ল পয�� একটানা ৩২ িদন সাধারণ ছুিট বলবৎ হেয়েছ। জ�ির

�সবা কায��ম ছাড়া সবিকছু ব� �ঘাষণা করা হেয়েছ। আজ �দেশর িসংহভাগ িশ� ও ব�বসা �িত�ান এবং

�ছাট-খােটা কারখানা ব�। 

গণপিরবহন ও িবমান চলাচল �িগত। আমােদর আমদািন-র�ািনর উপর �নিতবাচক �ভাব পড়েত �� কেরেছ।

এই �াণঘাতী ভাইরােসর �া�ভ�ােবর ফেল �বিশরভাগ �দেশ �বাসী ভাইেবােনরা কম�হীন হেয় পেড়েছন। �িবরতা

�নেম এেসেছ �রিমেট� �বােহ।

আমরা িব� ব�ব�ার বাইের নই। িবে�র অথ�ৈনিতক ম�ার ধা�া আমােদর অথ�নীিতর জন� �ঃিচ�ার কারণ হেয়

দাঁিড়েয়েছ। 

আমরা জািনেন, এই স�ট কতিদন থাকেব এবং তা আমােদর অথ�নীিতেক কীভােব �িত�� করেব। তবুও স�াব�

অথ�ৈনিতক �নিতবাচক �ভাব �মাকািবলায় আমরা কাজ কের যাি�। আমরা ইেতামেধ� ৯৫ হাজার ৬১৯ �কািট

টাকার িবিভ� �েণাদনা প�ােকজ �ঘাষণা কেরিছ। যা িজিডিপ’র ৩.৩ শতাংশ। 

কেরানাভাইরােসর কারেণ অথ�নীিতর ওপর স�াব� িব�প �ভাব উ�রেণ আমরা চারিট মূল কায��ম িনধ�ারণ

কেরিছ। যা অিবলে� অথ�াৎ চলিত অথ�বছেরর অবিশ� িতন মােস, ��-�ময়ােদ -আগামী অথ�বছের এবং মধ�-
�ময়ােদ - পরবত�ী িতন অথ�বছের - এই িতন পয�ােয় বা�বায়ন করা হেব। চারিট কায��ম হে�:

(১) সরকাির ব�য় বৃি� করা : সরকির ব�েয়র ��ে� ‘কম�সৃজনেকই’ �াধান� �দওয়া হেব। 

(২) আিথ�ক সহায়তার প�ােকজ �ণয়ন : অথ�ৈনিতক কম�কা� পুন��ীিবত করা, �িমক-কম�চারীেদর কােজ বহাল

রাখা এবং উেদ�া�ােদর �িতেযািগতার স�মতা অ�ু� রাখাই হেলা আিথ�ক সহায়তা প�ােকেজর মূল উে�শ�।

(৩) সামািজক সুর�া কায��েমর আওতা বৃি� : দাির��সীমার নীেচ বসবাসকারী জনগণ, িদনমজুর এবং

অ�ািত�ািনক কম�কাে� িনেয়ািজত জনসাধারেণর �মৗিলক চািহদা পূরেণ িবদ�মান সামািজক সুর�া কায��েমর

আওতা বৃি� করা হেব। 

(৪) মু�া সরবরাহ বৃি� করা : অথ�নীিতর িব�প �ভাব উ�রেণ মু�া সরবরাহ এমনভােব বৃি� করা  �যন

মু�া�ীিত না ঘেট।

িবদ�মান সামািজক সুর�া কায��মসমূহ অব�াহত রাখার পাশাপািশ কেরানাভাইরাসজিনত কারেণ �াি�ক

জনেগাি�র সুর�ায় �যসব কম�সূিচ �হণ করা হেয়েছ �স�েলা হে�:

(১) ��-আেয়র মানুষেদর িবনামূেল� খাদ� সাম�ী িবতরণ করার জন� ৫ লাখ �মি�ক টন চাল এবং ১ লাখ

�মি�ক টন গম বরা� করা হেয়েছ। এর �মাট মূল� ২ হাজার ৫০৩ �কািট টাকা।



(২) শহরা�েল বসবাসরত িন� আেয়র জনেগা�ীর জন� ওএমএস-এর আওতায় ১০ টাকা �কিজ দের চাউল

িব�য় কায��ম চালু করা হেয়েছ। আগামী িতন মােস ৭৪ হাজার �মি�ক টন চাল এই কায��েমর আওতায়

িবতরণ করা হেব। এ জন� ২৫১ �কািট টাকা ভতু�িক �দান করেত হেব।

(৩) িদনমজুর, িরকশা বা ভ�ান চালক, মটর �িমক, িনম�াণ �িমক, পি�কার হকার, �হােটল �িমকসহ অন�ান�

�পশার মানুষ যাঁরা দীঘ� ছুিট বা আংিশক লক-ডাউেনর ফেল কাজ হািরেয়েছন তাঁেদর নােমর তািলকা ব�াংক

িহসাবসহ �ত �তিরর করার িনেদ�শ �দওয়া হেয়েছ। এই তািলকা �ণয়ন স�� হেল এককালীন নগদ অথ�

সরাসির তাঁেদর ব�াংক িহসােব পাঠােনা হেব। এখােত ৭৬০ �কািট বরা� করা হেয়েছ।

(৪) সামািজক সুর�া কায��েমর আওতায় পিরচািলত ‘বয়� ভাতা’ ও ‘িবধবা ও �ামী িনগৃহীতা মিহলােদর

জন� ভাতা’ কম�সূিচর আওতা সব�ািধক দাির���বণ ১০০িট উপেজলায় শতভােগ উ�ীত করা হেব। বােজেট এর

জন� বরাে�র পিরমাণ ৮১৫ �কািট টাকা।

(৫) জািতর িপতার জ�শতবািষ�কী উপলে� গৃহীত অন�তম কায��ম গৃহহীন মানুষেদর জন� গৃহ িনম�াণ কম�সূিচ

�ত বা�বায়ন করা হেব। এ বাবদ সব�েমাট ২ হাজার ১৩০ �কািট টাকা বরা� করা হেব। �কউ গৃহহীন থাকেবন

না।

িশ�খােত �য সব আিথ�ক প�ােকজ �হণ করা হেয়েছ �স�েলার মেধ� রেয়েছ : �িত�� িশ� ও সািভ�স

�স�েরর �িত�ানসমূেহর ওয়ািক�ং ক�ািপটােলর জন� ৩০ হাজার �কািট টাকা, অিত-�ু�, �ু� ও মাঝাির িশ�

�িত�ানসমূেহর ওয়ািক�ং ক�ািপটােলর জন� ২০ হাজার �কািট টাকা,  Export Development Fund
-ইিডএফ-এর সুিবধা বাড়ােনার জন� ১২ হাজার ৭৫০ �কািট টাকা, Pre-shipment Credit Refinance
Scheme- এর আওতায় ৫ হাজার �কািট টাকা এবং র�ািনমুখী িশ� �িত�ানসমূেহর জন� িবেশষ তহিবল

বাবদ ৫ হাজার �কািট টাকার ঋণ সুিবধা।

ি�য় �দশবাসী,

এই �ঃসমেয় আমােদর কৃিষ উৎপাদন ব�ব�া �ধু সচল রাখা নয়, আরও �জারদার করেত হেব। সামেনর

িদন�িলেত যােত �কান�কার খাদ� স�ট না হয়, �সজন� আমােদর একখÐ জিমও �ফেল রাখা চলেব না। 

এজন� কৃিষ-সংি�� ম�ণালয়�েলােক �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দওয়া হেয়েছ। বীজ, সার, কীটনাশকসহ সকল

ধরেনর কৃিষ উপকরেণর ঘাটিত যােত না হয় এবং সময়মত কৃষেকর হােত �পৗঁেছ - �স ব�ব�া আমরা িনেয়িছ। 

কৃষেকরা যােত উৎপািদত �বােরা ধােনর ন�ায�মূল� পান �স জন� চলিত মওসুেম গত বছেরর �চেয় ২ লাখ �মি�ক

টন অিতির� ধান �য় করা হেব। এজন� অিতির� ৮৬০ �কািট টাকা ব�য় হেব। কৃিষ য�পািত �েয়র জন� ২০০

�কািট টাকা বরা� �দওয়া হেয়েছ। 

কৃিষ খােত চলিত মূলধন সরবরােহর জন� ৫ হাজার �কািট টাকার একিট তহিবল গঠন করা হে�। এ তহিবল

হেত �ু� ও মাঝাির চাষীেদর কৃিষ, মৎস�, �ডইির এবং �পাি� খােত ৪ শতাংশ সুদহাের ঋণ �দান করা হেব।

কৃিষ ভতু�িক বাবদ বরা� রাখা হে� ৯ হাজার ৫০০ �কািট টাকা।



কেরানাভাইরােসর মহামারী �থেক আমােদর বাঁচেত হেব। আমরা পিরি�িতর উপর নজর রাখিছ। যখন �য ব�ব�া

�নওয়া দরকার তা �নওয়া হে�। এ মুহূেত� আমােদর �কান খাদ� স�ট �নই। সরকাির �দােম �যমন পয�া�

পিরমাণ খাবার মজুত রেয়েছ, �তমিন রেয়েছ গৃহ�েদর ঘের ঘের। 

আ�াহর রহমেত গত মওসুেম আমােদর �রাপা আমেনর বা�ার ফলন হেয়েছ। চলিত মওসুেম �বােরা ধােনরও

ভােলা ফলন হওয়ার পূব�াভাস পাওয়া যাে�। খাদ� ও কৃিষ পণ� সরবরাহ ও িবতরণ ব�ব�া অটুট রাখেত িবেশষ

ব�ব�া �নওয়া হেয়েছ। 

অেনক সদাশয় ব�ি� ও �িত�ানও দির� জনগেণর সহায়তায় �াণসাম�ী িবতরেণ এিগেয় এেসেছন। তেব, এসব

�াণসাম�ী ও সহায়তা িবি��ভােব না িবিলেয় �ানীয় সরকার �িত�ান এবং আইন-শৃ�লা বািহনীর সদস�েদর

মাধ�েম শৃ�লার সে� িবতরণ করা �েয়াজন। তা না হেল ভাইরাস সং�মেণর স�াবনা �থেক যােব। আিম

িব�বানেদর এই সহায়তা �দান অব�াহত রাখার অনুেরাধ জানাি�।

িশ�া �িত�ান�েলা ব� থাকাব�ায় সংসদ �টিলিভশেনর মাধ�েম �াথিমক ও মাধ�িমক পয�ােয় িশ�া কায��ম

অব�াহত রাখা হেয়েছ। 

ি�য় �দশবাসী,

আপনারা ভয় পােবন না। ভয় মানুেষর �িতেরাধ �মতােক দূব�ল কের। �কউ আত� ছড়ােবন না। আমােদর

সকলেক সাহেসর সে� পিরি�িতর �মাকািবলা করেত হেব। সরকার সব সময় আপনার পােশ আেছ। িকছু িকছু

�াথ�াে�ষী মহল �জব ছিড়েয় মানুষেক িব�া� করার �চ�া করেছ। এ স�টকােল এটা �কানভােবই কাম� নয়। 

আপনারা িব�া� হেবন না। িমিডয়া কম�ীেদর �িত অনুেরাধ দািয়�শীলতার সে� সিঠক তথ� তুেল ধের এই

মহামারী �মাকািবলা করেত আমােদর সহায়তা ক�ন।  

�য আঁধার আমােদর চারপাশেক িঘের ধেরেছ, তা একিদন �কেট যােবই। �বশােখর �� �প আমােদর সাহসী

হেত উ�ু� কের। মািতেয় �তােল �ংেসর মধ� �থেক নতুন সৃি�র �নশায়। িবে�াহী কিবর ভাষায় তাই বলেত চাই:

ঐ নূতেনর �কতন ওের কাল-�বােশখীর ঝড়।

�তারা সব জয়�িন কর!

�তারা সব জয়�িন কর!

�ংস �দেখ ভয় �কন �তার? - �লয় নূতন সৃজন-�বদন!

আসেছ নবীন- জীবন-হারা অ-সু�ের করেত �ছদন!

 ি�য় �দশবাসী,

বাঙািল বীেরর জািত। অতীেত নানা �েয�াগ-�িব�পােক বাঙািল জািত সাহেসর সে� �স�েলা �মাকািবলা কেরেছ। 



১৯৭১ সােল মহান মুি�যুে� আমরা িবজয় অজ�ন কেরিছ। িবজয়ী জািত আমরা। আমরা সি�িলতভােব

কেরানাভাইরাসজিনত মহামারীেক �িতেরাধ করেত স�ম হেবা, ইনশাআ�াহ। 

নতুন বছের মহান আ�াহর কােছ কায়মনবােক� �াথ�না, মহামারীর এই �লয় �ত �থেম যাক। আপনারা সবাই

ভােলা থাকুন, সু� থাকুন। সবাইেক আবারও নতুন বছেরর �েভ�া। সব�শি�মান আ�াহ আমােদর সহায় �হান।

 �খাদা হােফজ।

জয় বাংলা, জয় ব�ব�ু

বাংলােদশ িচরজীবী �হাক।

গণভবন �থেক সরাসির
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