
বঙ্গবন্ধু শিশু শিশিোর মেলো আশয়োশিত িোতীয় সোাংস্কৃশতি প্রশতশ োশিতো- 

পুরস্কোর শবতরণ অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

েোননীয় প্রধোনেন্ত্রী  

মিখ হোশসনো  

ঢোিো, িশনবোর, ০৫ চৈত্র ১৪১৭, ১৯ েোৈ চ ২০১১  

 

শবসশেল্লোশহর রোহেোশনর রোশহে  

শপ্রয় সহিেীবৃন্দ,  

অনুষ্ঠোশনর আশয়োিিবৃন্দ,  

অশভভোবিেন্ডলী,  

সুশধবৃন্দ,  

আেোর প্রোণশপ্রয় ম োট্ট মসোনোেশণরো,  

আসসোলোমু আলোইকুে।  

সবোইশি আশে আন্তশরি শুশভচ্ছো িোনোশচ্ছ।  

১৭ েোৈ চ সব চিোশলর সব চশেষ্ঠ বোঙোশল, িোশতর শিতো বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর রহেোশনর িন্মশিন এবাং িোতীয় শিশু শিবস। এ 

উিলশে বঙ্গবন্ধু শিশু-শিশিোর মেলো আশয়োশিত িোতীয় সোাংস্কৃশতি প্রশতশ োশিতোর পুরস্কোর শবতরণ অনুষ্ঠোশন সিল শিশু-

শিশিোরশি িোনোশচ্ছ আন্তশরি অশভনন্দন।  

েোৈ চ েোস আেোশির স্বোধীনতোর েোস। িোশতর শিতোর িশন্মর েোস। আেোশির মুশির েোস। স্বোধীনতো অিচশনর চূড়োন্ত 

অধ্যোয় মুশিযুদ্ধ শুরুর েোস।  

আশে সব চিোশলর সব চশেষ্ঠ বোঙোশল, িোশতর শিতো বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর রহেোনশি িভীর েদ্ধোর সোশে স্মরণ িরশ । স্মরণ 

িরশ  িোতীয় ৈোর মনতোশি। স্মরণ িরশ  িহীি মুশিশ োদ্ধোশিরশি। সোলোে িোনোই বীর মুশিশ োদ্ধোশির।  

ম োট্ট বন্ধুরো,  

মতোেরো শনশ্চয়ই িোন িোশতর শিতো ১৯২০ সোশল মিোিোলিঞ্জ মিলোর টুঙ্গীিোড়োয় িন্মগ্রহণ িশরন। এটি শ ল এিটি প্রতযন্ত 

অঞ্চল। ঢোিো মেশি ম শত সেয় লোিত ২২ ঘন্টো। ম োট মবলো মেশিই শতশন শ শলন সৎ ও সোহসী। অন্যোয় মিখশল প্রশতবোি িরশতন। 

শিটিি শবশরোধী আশন্দোলশন শতশন স্কুল িীবন মেশিই সশিয় শ শলন। ৫২'র ভোষো আশন্দোলন, ৬৬'র ৬ িফো, ৬৯-এর িণঅভ্যযত্থোন 

সব চত্রই শতশন শ শলন মনতৃশের ভূশেিোয়।  

১৯৭১ সোশলর ৭ েোৈ চ শতশন তাঁর  োদুিরী এি সশমোহনী ভোষশণ স্বোধীনতোর অনোনুষ্ঠোশনি মঘোষণো মিন। িশর ২৬ েোৈ চ 

প্রেে প্রহশর বোাংলোশিশির স্বোধীনতোর আনুষ্ঠোশনি মঘোষণো মিন। িীঘ চ নয় েোস রিেয়ী যুশদ্ধর েধ্য শিশয় বোাংলোশিি স্বোধীন হয়। 

আিোশি উশড় আেোশির শপ্রয় লোল-সবুশির িতোিো ।  

িোশতর শিতো অসাংখ্যবোর মিল মখশটশ ন। িোশিস্তোনী চস্বর িোসিশির জুলুে-শন চোতন সহয িশরশ ন। তাঁর মনতৃে 

িোশতশি আিও অনুপ্রোশণত িশর। মতোেরো বড় হশয় িড়োশলখো িরশব। তাঁর সম্পশিচ িোনশব। মুশিযুশদ্ধর ইশতহোস িোনশব।    

আেোর শপ্রয় মসোনোেশণরো,  

িোশতর শিতো তাঁর িীবশনর মসোনোলী সেয় শবসিচন শিশয়শ শলন এই মিশির িন্য। মিশির েোনুশষর িন্য। শতশন  খন 

স্বোধীন মিিশি সুন্দরভোশব িশড় মতোলোর িোশি হোত শিশলন তখনই তোশেঁ শনে চেভোশব ১৯৭৫ সোশলর ১৫ আিস্ট হতযো িরো হল। 

মুশিযুশদ্ধর সেয় িোশিস্তোশন িবর মখাঁড়ো হশলও তোশেঁ েোরোর সোহস িত্রুরো িোয়শন। তাঁর বুশিই গুশল ৈোলোশলো স্বোধীন বোাংলোশিশির 

শবিেিোেী ষড় ন্ত্রিোরীরো।  



তোরো শুধু িোশতর শিতোশিই হতযো িশরশন। তোরো ঐ রোশত হতযো িশরশ ল আেোর েো, ১০ ব শরর ম োট্ট রোশসলসহ 

িশরবোশরর ১৮ িনশি। আশে আর ম োট মবোন মরহোনো শবশিশি েোিোর িোরশণ মেঁশৈ  োই।  

আশে  খনই মতোেোশির েোশে আশস, আেোর ম োট ভোই রোশসশলর িেো েশন িশড়। িী মিোষ িশরশ ল রোশসল? িী মিোষ 

িশরশ ল আেোর েো, আেোর ভোই-ভোবীরো?  

আি মসই শনে চে খুনীশির শবৈোর হশয়শ । আেরো মতোেোশির িন্য এেন বোাংলোশিি িড়শত ৈোই ম খোশন শনশব চৈোশর িোউশি 

প্রোণ শিশত নো হয়। ম খোশন শিশুরো আিোেীর স্বপ্ন বুনশব। আশে এেন এিটি বোাংলোশিি মতোেোশির উিহোর শিশত ৈোই ম খোশন মিোন 

বঞ্চনো, মিোষণ, অন্যোয়, অশবৈোর েোিশব নো। ম েনটি মৈশয়শ শলন িোশতর শিতো বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর রহেোন। আেরো বঙ্গবন্ধুর 

স্বশপ্নর মসই মসোনোর বোাংলো িড়শত ৈোই।  

মতোেরো িোশতর ভশবষ্যৎ িণ চধোর। মতোেরো এশিশির প্রকৃত ইশতহোস িোনশব। শনশিশিরশি প্রকৃত মিিশপ্রশেি শহশসশব 

িশড় তুলশত িোরশব।  

আশে বড়শিরশি অনুশরোধ িোনোব শিশুশির মিি ও মিশির িোতীয় মনতোশির সঠিি ইশতহোস িোনোশত।  

সুশধবৃন্দ,  

শিশুরোই িোশতর সবৈোইশত বড় সম্পি। শিশুর মবশড় ওঠোর স্বোভোশবি িশরশবি শনশশ্চত িরশত হশব। আিশির শিশুই 

আিোেীশিশন মিি ও িোশতর মনতৃে মিশব।  

আেরো ৈোই, এিটি শিশু তোর িীবশনর ন্যযনতে ৈোশহিো পূরণ িশর েোনুশষর েত েোনুষ হশয় বাঁৈোশব। বোাংলোশিিশি শবশ্ব 

িরবোশর েোেো উঁচু িশর িাঁড়োশত তোরোই এশিশয় আসশব।  

বঙ্গবন্ধুর িোসনোেশল ১৯৭৪ সোশল শিশু আইন প্রশণত হয়। শতশন শিশুশির মিিশপ্রশেি, আিি চ েোনুষ শহশসশব িশড় তুলশত 

মৈশয়শ শলন। তোশির অশধিোর প্রশতষ্ঠো ও িশরৈ চোর শবষয়টি অতযন্ত গুরুে শিশতন। মসই আিশি চর িে ধশরই বতচেোন সরিোর িোি 

িশর  োশচ্ছ।  

১৯৯৬ সোশল সরিোর িঠন িশর শিশুশির উন্নয়শন অশনিগুশলো িেসূশৈ হোশত শনশয়শ লোে। িরবতী সরিোর তো অব্যোহত 

রোশখশন। আেরো মসই সেয় সোেরতোর হোর ৬৫.৬ িতোাংশি উন্নীত িশরশ লোে। দুভ চোশের শবষয়, মসই সোফশের ধোরো িরবতী 

সরিোর ধশর রোখশত িোশরশন।  

আেরো এবোর িোশয়ে শনশয় শিশুশির িেোশণ শবশভন্ন িিশেি গ্রহণ িশরশ । িোশতসাংঘ শিশু অশধিোর সনি 

অনুসেে চনিোরী রোষ্ট্রসমূশহর েশধ্য বোাংলোশিি অন্যতে। বোাংলোশিশির সাংশবধোন ও আন্তিচোশতি সনিসমূশহর আশলোশি শিশু 

অশধিোর শনশশ্চত িরশত আেোশির সরিোর িোতীয় শিশুনীশত প্রণয়ন িশরশ ।  

আেরো শিশুর প্রোি-প্রোেশেি শিেো ব্যবস্থোশি আরও ফলপ্রসু িরোর লশেয শিশুর প্রোরশিি শবিোি শবষয়ি িো চিেশি 

আরও িশিিোলী ও সম্প্রসোশরত িশরশ । এ শবষশয় এিোশধি প্রিল্প গ্রহণ িরো হশয়শ ।  

২০১১ সোশলর েশধ্য িতভোি শিশুশি শবদ্যোলশয় আসোর লেযেোত্রো শনধ চোরণ িশরশ । শিশুশিরশি েোনসমত প্রোেশেি 

শিেো শিশত ৈোই। ২০১৪ সোশলর েশধ্য মিিশি শনরেরমুি িরোর েোধ্যশে রূিিল্প ২০২১ শবশনে চোশণ বতচেোন সরিোর অঙ্গীিোরোবদ্ধ।  

ব শরর প্রেে শিশন েোধ্যশেি ি চন্ত মিশির সিল শিেো প্রশতষ্ঠোশন শবনোমূশে রশঙ্গন িোঠ্যপুস্তি শবতরণ িরো হশয়শ । 

আেরো িহরোঞ্চশলর িে চিীবী শিশুশির িন্য িে চশভশতিকি শিেো ব্যবস্থো ৈোলু িশরশ ।  

শিশুশির মিোনভোশবই রোিননশতি িে চিোশন্ড ব্যবহোর িরো  োশব নো। সরিোর এ ব্যোিোশর সশৈষ্ট। প্রোকৃশতি দুশ চোশি 

শিশুরোই সবশৈশয় মবশি েশতগ্রস্থ হয়। এর িোিোিোশি আশ  শিশু িোৈোর ও শন চোতনসহ নোনো রিে অিরোধ ও চবষম্যমূলি আৈরণ। 

শিশুশির সুরেোর িন্য এই সিল প্রশতকূলতো দূর িরশত হশব। শিশুশির িন্য সোেোশিি শনরোিতিকো বলয় চতশর িরশত ৈোই।   

আেরো িোঠ্যপুস্তশি মুশিযুশদ্ধর সঠিি ইশতহোস তুশল ধশরশ ।  

প্রশতবন্ধী ও অটিশস্টি শিশুরো আেোশির সেোশির অশবশচ্ছদ্য অাংি। প্রশতবন্ধী শিশুশির িেোশণ বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিব 

মেশিিযোল শবশ্বশবদ্যোলশয় মসন্টোর ফর শনউশরো মিশভলিশেন্ট এন্ড অটিিে ইন শৈলশেন ৈোলু িরো হশয়শ । আেরো প্রশতবন্ধী 

শিশুশির উন্নয়শনর মূল মেতধোরোয় শনশয় আসোর িন্য তোশির সব ধরশণর সুশ োি-সুশবধো বৃশদ্ধ িশরশ ।  



শিশু সাংিোন্ত সহেোব্দ উন্নয়ন লেযসমূহ অিচশন আেরো উশল্লখশ োে অবিোন মরশখশ । শিশু মৃতুযহোর হ্রোশস সোফশের িন্য 

িোশতসাংঘ এেশিশি-৪ পুরস্কোর লোভ িশরশ ।  

শিশুশির স্বোস্থয মসবো শনশশ্চত িরশত আেরো প্রশতটি হোসিোতোশল শিশু শবভোি মখোলোর শনশি চি শিশয়শ । শিশুশির মখলোধুলো 

ও শবশনোিশনর িন্য রোিধোনীসহ সিল িহশরর শিশু িোিচ িখলমুি িরো হশব।  

সোাংস্কৃশতি ৈৈ চোর েোধ্যশে শিশুশির েোনশসি শবিোি েরোশিত হয়। এশিশি আেরো শবশিষ গুরুে শিশয়শ ।  

ম োট্ট বন্ধুরো,  

আি মতোেোশির এত উচ্ছোস, এত আনন্দ মিশখ আশে মুগ্ধ। মতোেোশির শনষ্কলুষ এবাং উচ্ছোসভরো েোনশসিতোশি ধশর রোখশত 

মতোেরো সশৈষ্ট হশব।  

মতোেরো িড়োশিোনোয় েশনোশ োিী হও। শিেি ও গুরুিনশির িেো মেশন ৈল। আর শবশিষভোশব বলশত ৈোই, মতোেোশির 

িোশি ম সব প্রশতবন্ধী ও িশরদ্র শিশু আশ  তোশির প্রশত অশধি িরিী হও। তোশির েশধ্য অশনি মেধো, প্রশতভো লুশিশয় আশ । 

মতোেরো তোশিরশি ভোলবোসশব, িোশ  মটশন শনশব। মিখশব তোরোও মতোেোশির েত অশনি কৃশতশের স্বোের রোখশব  ো মিশির 

িেোশণ, শবশ্ববোসীর িেোশণ িোশি লোিশব।  

আি  োরো মতোেোশির মেধোর সশব চোচ্চ উিোড় িশর শবিয়ী হশয়শ ো তোশির প্রশত আেোর অশভনন্দন।  োরো এই 

প্রশতশ োশিতোয় অাংি শনশয়  তোশিরশিও অশভনন্দন িোনোই। িয়-িরোিয় বড় িেো নয়, অাংিগ্রহণই বড়। মতোেোশির এই ৈৈ চো ধশর 

রোখশব। মিখশব এিশিন মতোেরোই এশিশির মনতৃে শিশব।  

সেশবত সুশধেন্ডলী,  

শনব চোৈনী ইসশতহোর অনু োয়ী আেরো মিশির উন্নয়শনর িন্য িোি িশর  োশচ্ছ। আেরো রূিিল্প ২০২১ শবশনে চোশণর িন্য 

অঙ্গীিোরোবদ্ধ। আেোর প্রতযোিো সিশলর সহশ োশিতোয় আেরো এিটি উন্নত, সমৃদ্ধ, প্রিশতিীল, শিশিটোল বোাংলোশিি িশড় তুলশত 

িোরব।  

এখন মেশিই আেোশির শিশুশিরশি মসই বোাংলোশিি িশড় মতোলোর িন্য প্রস্ত্তিকত িরশত হশব। অশভভোবিশির আশে 

অনুশরোধ িোনোব আিনোরো আিনোশির সন্তোনশির শুধু বইশয়র মবোেো শিশয় ৈোশিশয় রোখশবন নো। তোশিরশি মখলোধুলো ও সোাংস্কৃশতি 

ৈৈ চোর েোধ্যশে িশরপূণ চ েোনুষ রূশি িশড় তুলুন।  

আসুন, আেরো আেোশির বতচেোনশি এই শিশুশির িন্য উৎসি চ িশর। আিোেী শিশন তোরো বোাংলোশিিশি শবশ্ববোসীর িোশ  

উন্নত, সমৃদ্ধ মিি শহশসশব সবোর ঊশবচ তুশল ধরুি। এই প্রতযোিো মরশখ আশে আেোর বিব্য মিষ িরশ ।  

মখোিো হোশফি।  

িয় বোাংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোাংলোশিি শৈরিীবী মহোি।  

.....  


