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প্রধোনমন্ত্রী ঘশখ হোরিনো বীর মুক্তিয োদ্ধোযের িম্মোনী ভোতো ১২ হোজোর ঘেযক বোর়িযয ২০ হোজোর টোকো করোর 

ঘ োষণো রেযযযেন। বীর মুক্তিয োদ্ধোযের জনয ৩০ হোজোর  র রনম মোযণরও ঘ োষণো রেযযযেন রতরন। প্রধোনমন্ত্রী 

বযেযেন,  ুদ্ধ কযর ঘেশ স্বোধীন করো বীর মুক্তিয োদ্ধোরো তোাঁর িরকোযরর িময অবযহেোয েোকযত পোযরন 

নো। 

ঘশখ হোরিনো আজ ঘিোমবোর বীর মুক্তিয োদ্ধোযের বযক্তিগত ঘমোবোইে ঘেোযনর অযোকোউযে িরোিরর িম্মোনী 

ভোতো পোঠোযনো কো মক্রযমর উযবোধন অনুষ্ঠোযন এিব কেো বযেন। প্রধোনমন্ত্রী গণভবন ঘেযক রভরিও 

কনেোযরযের মোধযযম মূে অনুষ্ঠোনস্থে ওিমোনী স্মরৃত রমেনোযতযন ভোর্্চমযযোরে  ুি হন। মুক্তি ুদ্ধ 

মন্ত্রণোেয এ অনুষ্ঠোযনর আযযোজন কযর। 

প্রধোনমন্ত্রী বযেন, ‘এখন মুক্তিয োদ্ধো ভোতো ১২ হোজোর টোকোয উন্নীত করো হযযযে। তযব আরম মযন করর, এই 

িময ১২ হোজোর টোকো রকে্ই নয। এযক আমরো ২০ হোজোর টোকো কযর ঘেব। এটো করযত একট্ িময ঘনব। 

কোরণ, বোযজযট টোকো বরোদ্দিহ িবরকে্র বযবস্থো করযত একট্ িময েোগযব। তযব এটো আমরো কযর ঘেব।’ 

ঘশখ হোরিনো বযেন, মুক্তিয োদ্ধোযের এখন আর কোরও জনয অযপক্ষো করযত হযব নো, কোরও কোযে ধরনো 

রেযত হযব নো। িরকোর ঘেযক জনগণ, অে মোৎ ক্তজ ট্ রপর মোধযযম িরোিরর টোকো ঘপ ৌঁযে  োযব। এরেনই 

বোাংেোযেশ মুক্তিয োদ্ধো কেযোণ ট্রোযের ট্রোরে ঘবোযিমর িভোর প্রিঙ্গ ঘটযন রতরন বযেন, ‘আমোযের কেযোণ 

ট্রোে ঘবোযিমর রমটটাং রেে। 

ঘিখোযন এতগুযেো ভোগ নো কযর আমরো বযেরে, রনযর্চর ঘ  কযটো স্লট আযে, ঘিগুযেো এক জোযগোয কযর 

মুক্তিয োদ্ধোযের ভোতো ২০ হোজোর টোকোয বকৃ্তদ্ধ করব। অে মোৎ বীরযেষ্ঠ এবাং বীর উত্তম েো়িো বোরক  ো াঁরো 

আযেন, আরম মযন করর, িবোইযক একিযঙ্গ কযর ঘেওযোটোই ভোযেো। কোরণ, িবোই মুক্তি ুদ্ধ কযরযেন।’ 

রবজ্ঞোপন 

প্রধোনমন্ত্রী অনুষ্ঠোযন মুক্তজব বযষ ম গহৃহীনযের  রবোর়ি কযর ঘেওযোর জনয মুক্তজব বষ ম এবাং স্বোধীনতোর 

িুবণ মজযন্তী উপেযক্ষ িরকোযরর গহৃীত কম মিূরর্চর আওতোয মুক্তিয োদ্ধোযের জনয ৩০ হোজোর  র 

রনম মোযণরও ঘ োষণো ঘেন। মুক্তিয োদ্ধোযের জনয ৪ হোজোর ১২২ ঘকোটট টোকো বযযয গহৃীত এই প্রকযের 

উযদ্দশয িম্পযকম রতরন বযেন, ‘মুক্তিয োদ্ধোযের ঘকোযনো গহৃ েোকযব নো, তোাঁরো টঠকোনোরবহীনভোযব কষ্ট কযর 

েোকযবন—এটো আরম  ত রেন িরকোযর আরে, তো অন্তত হযত পোযর নো। মুক্তিয োদ্ধোযের প্রযতযযকর েোকোর 

মযতো আবোিন এবাং জীবন-জীরবকোর বযবস্থো আমরো কযর রেক্তি এবাং রোষ্ট্রীয িম্মোন রেক্তি এবাং তোাঁযের 

িুয োগ-িুরবধো বকৃ্তদ্ধযত িব ধরযনর পেযক্ষপ আমরো রনক্তি।’ 

মুক্তি ুদ্ধরবষযক মন্ত্রী আ ক ম ঘমোজোযম্মে হক এবাং িাংরিষ্ট মন্ত্রণোেযযর িরর্চব তপন কোরন্ত ঘ োষ 

অনুষ্ঠোযন বক্তৃতো কযরন। অনুষ্ঠোযন মুক্তি ুেধ্ মন্ত্রণোেযযর কো মক্রযমর ওপর একটট অরিও রভজযুযোে 



প্রেরশ মত হয। অনুষ্ঠোযনর িযঙ্গ ঢোকো এবাং গোজীপুযরর কোরেযোককর, কুর়িগ্রোযমর েুেবো়িী, খুেনোর 

পোইকগোেো এবাং র্চো াঁেপুযরর হোইমর্চর উপযজেো িাং ুি রেে। প্রধোনমন্ত্রী পযর এিব স্থোযনর উপকোরযভোগী 

মুক্তিয োদ্ধোযের িযঙ্গ মতরবরনময কযরন।  

প্রধোনমন্ত্রী তোাঁর মুক্তিয োদ্ধো কেযোণ ট্রোযের ববঠযকর রিদ্ধোন্ত অনু োযী মুক্তিয োদ্ধোযের ভোতো বকৃ্তদ্ধ প্রিযঙ্গ 

আরও বযেন, শহীে পররবোরযক মোরিক ৩০ হোজোর টোকো, মৃত  ুদ্ধোহত পররবোরযক মোরিক ২৫ হোজোর 

টোকো, ৭ বীরযেষ্ঠ শহীে পররবোরযক মোরিক ৩৫ হোজোর টোকো, বীর উত্তম ঘখতোবধোরীরো মোরিক ২৫ হোজোর 

টোকো, বীর রবক্রম ঘখতোবধোরীরো মোরিক ২০ হোজোর টোকো এবাং বীর প্রতীক ঘখতোবধোরীরো মোরিক ১৫ হোজোর 

টোকো হোযর ভোতো পোযিন। রতরন বযেন, এত ভোগ ভোগ নো কযর িবোইযক এক জোযগোয রনযয আিোর 

উযেযোগ ঘনওযো হযি এবাং বীর রবক্রম, বীর প্রতীকিহ িোধোরণ মুক্তিয োদ্ধোরো িবোই ২০ হোজোর টোকো কযর 

পোযবন। তযব বতমমোযন ১২ হোজোর টোকো হোযরই ভোতো আপোতত ইযেকট্ররনক পদ্ধরতযত মুক্তিয োদ্ধোরো 

পোযবন। 

 


