
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৯৪িম জন্মবাতষ িকী  

এবং জািীয় তেশু তিবস-২০১৪ উদ যািে অনুষ্ঠাে 

 

ভাষণ 

 

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী 

 

শেখ হাতসো 

 

বঙ্গবন্ধু সমাতধ শসৌধ কমনেক্স, টুতঙ্গিাড়া,  শসামবার, ০৩ চৈত্র, ১৪২০, ১৭ মাৈ ি, ২০১৪ 

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতের রাতহম 

 

অনুষ্ঠানের সভািতি, 

সহকমীবৃন্দ, 

প্রাণতপ্রয় শ াট্ট শসাোমতণরা এবং  

উিতিি সুতধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

জাতির তিিার ৯৪িম জন্মবাতষ িকী ও জািীয় তেশু তিবস উিলনে আনয়াতজি এই অনুষ্ঠানে উিতিি সকলনক আতম 

আন্ততরক শুনভচ্ছা জাোতচ্ছ।  

শিনের সকল তেশুনক জাোতচ্ছ প্রাণলালা শুনভচ্ছা ও অতভেন্দে। শিেবাসীনক শুনভচ্ছা। 

জাতির তিিার জন্মতিেনক তেশুনির জন্য উৎসর্ ি কনর জািীয় তেশু তিবস তহসানব িালে কনর আসত । 

মাৈ ি মাস বাঙাতল জাতির জীবনে এক শর্ৌরনবর মাস। এ মাস স্বাধীেিার মাস। জাতির তিিার জনন্মর মাস।  

১৯২০ সানলর এই তিনে জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে টুতঙ্গিাড়ানি জন্ম্রহহণ কনরত নলে। ১৯৭১ 

সানলর মাৈ ি মানসর ৭ িাতরনখ তিতে তবনের শেষ্ঠিম স্বাধীেিার ভাষণ তিনয়ত নলে। ১৯৭১ সানলর ২৬শে মানৈ ির প্রথম প্রহনর 

স্বাধীেিার শ াষণা শিে।  

আতম র্ভীর েদ্ধা জাোতচ্ছ জাতির তিিার িতবত্র স্মৃতির প্রতি। ্মররণ করত  ১৫ই আর্নে  ািকনির হানি তেহি 

েহীিনির।  

েদ্ধা জাোতচ্ছ শজলখাোয় তেহি জািীয় ৪-শেিানক। ্মররণ করত  মুতিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েহীি এবং ২-লাখ তেয িাতিি 

মা-শবােনক। যুদ্ধাহি মুতিনযাদ্ধানির প্রতি সহমতম িিা জাোতচ্ছ। 

জাতির তিিা তেনজনক তবতলনয় তিনয়ন ে তবে মােবিার জন্য। িরর জীবে ও কনম ির প্রতিি  িািায় িািায় রনয়ন  

সং্রহানমর ইতিহাস। মানুনষর অতধকার আিানয়র ইতিহাস। সিয, ন্যায় ও োতন্ত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।  

িাতকস্তােী চস্বরোসনের োর্িাে শথনক জাতিনক মুতি শিওয়ার জন্য ২৩ ব র সং্রহাম কনরন ে। ১৩ ব নররও শবতে 

সময় শজলখাোয় কাি নয়ন ে। আরাম-আনয়ে, শলাভ-লালসা, ভয়-ভীতি উনিো কনর সং্রহাম কনরন ে।  

মুতিযুনদ্ধর সময় িাতকস্তানের কারার্ানর ফরতসর আসামী তহনসনব তিতে মৃত্যযর প্রহর গুনেে। ফরতসর শসনলর িানেই 

িরর জন্য কবর শখাড়া হয়। মৃত্যযর মুনখামুতখ িরতড়নয়ও তিতে বনলন ে, ‘‘আতম বাঙাতল, আতম মানুষ, আতম মুসলমাে; 

মুসলমাে একবার মনর দুইবার মনরো’’।  



 

স্বাধীেিার ির যুদ্ধ-তবধ্বস্ত শিনের ভগ্নস্ত্তনির উির িরতড়নয় বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, িাতরদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চোমুি বাংলানিে 

র্ড়ার কানজ আত্মতেনয়ার্ কনরে। রাস্তা- াট, তিজ-কালভাট ি, স্কুল-কনলজ পুেঃতেম িাণ করা হয়। রাষ্ট্রকাঠানমানক শলনল সাজানো 

হয়। স্বল্পিম সমনয় বঙ্গবন্ধু রৈো কনরে আমানির িতবত্র সংতবধাে। বাংলানিে সামনে এতর্নয় শযনি থানক। 

বঙ্গবন্ধু যখে শিে র্ড়ার কানজ ্যস্ত, িখে ষড়যন্ত্রকারীরা ১৫ই আর্নের কালরানি িরনক হিযা কনর। হিযা কনর 

আমার মা, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, িরনির স্ত্রী, ৈাৈা শেখ োনসরনক। িে ব নরর ভাই রানসলনকও  ািনকরা শরহাই 

শিয়তে। আমরা দু'শবাে শিনে থাকনল হয়নিা আমানিরও একই িতরণতি হি।  

সুতধবৃন্দ,  

বঙ্গবন্ধুনক হিযার ির শিনে শেনম আনস এক কানলা অধ্যায়। শুরু হয় হিযা, কুয ও ষড়যনন্ত্রর রাজেীতি।  

বন্দুনকর শজানর তজয়াউর রহমাে অববধভানব েমিা িখল কনর। ইেনেেতমি  অতে িনেন্স জাতর কনর বঙ্গবন্ধু হিযার 

তবৈানরর িথ বন্ধ কনর শিয়। বঙ্গবন্ধুর হিযাকারীনির পুরস্কৃি কনর। দূিাবানস ৈাকুরী শিয়। যুদ্ধািরাধীনির োর্তরকত্ব শিয়। 

রাষ্ট্রেমিার অংেীিার কনর।  

িী ি ২১ ব র মানুষ শুধু হিযা, কুয, ষড়যন্ত্র আর দুঃোসে শিনয়ন । ভাি ও শভানটর অতধকার শথনক বতঞ্চি হনয়ন । 

১৯৯৬ সানল আমরা সরকার র্ঠনের ির সাধারণ মানুনষর ভানযান্নয়নে কাজ শুরু কতর। মানুষ আিা ও আত্মতবোস তফনর 

িায়।  

২০০১ সানল কারচুতির তেব িাৈনে তবএেতি-জামাি শজাট েমিা িখনলর ির শুরু কনর হিযা-সন্ত্রাস-ধষ িণ-সংখ্যালঘু 

তেয িািে আর দুেীতির উৎসব। সানবক অথ িমন্ত্রী োহ এ এম এস তকবতরয়া, সংসি সিস্য আহসােউল্লাহ মাোর, সানবক সংসি 

সিস্য মমিাজউতদিে, খুলোর মঞ্জুরুল ইমামসহ ২৩ হাজার শেিা-কমীনক হিযা কনর। হাজার হাজার শেিা-কমীনক িঙ্গু কনর 

শিয়।  

সারানিনে জতঙ্গবাি  তড়নয় শিয়। জতঙ্গরা শিনের ৬৩ি  শজলায় একনযানর্ ৫’শোর শবামার তবনফারণ  টায়। 

তিনরাজপুনর দুই তবৈারকনক হিযা কনর। আমানক হিযার উনদিনে ২১শে আর্ে শ্রহনেে হামলা ৈালায়। আইতভ রহমােসহ ২২ 

জে শেিাকমী তেহি হে। আহি হে কনয়ক’ে শেিাকমী।  

হাওয়া ভবে সৃতি কনর তবএেতি শেত্রী ও িার সন্তানেরা রানষ্ট্রর হাজার হাজার শকাি  টাকার সম্পি লুটিাট কনর, 

িাৈার কনর। বাংলানিে দুেীতিনি তবেৈযাতম্পয়ে হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবানির শিে তহসানব কানলা িাতলকাভুি হয়। 

সুতধমন্ডলী,  

২০০৮ সানল শিনের জের্ণ আমানিরনক তেব িাতৈি কনর। বাংলানিে আবার সামনে এতর্নয় শযনি থানক। 

তবে্যািী মন্দা সনেও অথ িেীতির প্রতিি  সূৈক ত ল ইতিবাৈক। আমরা প্রবৃতদ্ধর হার ৬ েিাংনের উিনর ধনর রাখনি 

সেম হনয়ত । সরকাতর-শবসরকাতর খাি তমতলনয় শিনে ১ শকাি রও শবেী মানুনষর কম িসংিাে হনয়ন । মানুনষর ক্রয় েমিা 

শবনড়ন । মাথাতিছু আয় শবনড় ১ হাজার ৪৪ েলানর উন্নীি হনয়ন । আমরা খানে স্বয়ংসম্পূণ িিা অজিে কনরত । তেোর হার ও 

মাে শবনড়ন । শযার্ানযার্ ্যবিার আমূল িতরবিিে হনয়ন ।  

িথ্য-প্রযুতির ্যািক তবস্তানরর মাধ্যনম আমরা তেতজটাল বাংলানিে বাস্তবায়ে করত । মানুনষর শিারনর্াড়ায় 

স্বািযনসবা ও ইন্টারনেট সুতবধা শিৌৌঁন  তিনয়ত । আথ ি-সামাতজক উন্নয়নের শেনত্র বাংলানিে আজ তবনের বুনক শরাল মনেল। 

র্ি ৫ জানুয়াতরর তেব িাৈনে জের্ণ আমানিরনক আবারও তেব িাতৈি কনরন । আমরা আমানির অসমাপ্ত উন্নয়ে কাজ 

সম্পন্ন করত । আমরা রূিকল্প ২০২১ এর িাোিাতে রূিকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ে করত ।  

সুতধবৃন্দ,  

 জাতি র্ঠনের মূলতভতত হল তেশুরা। জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু তেশুনির কল্যাণ তেতিি করনি ১৯৭৪ সানল তেশু আইে 

প্রণয়ে কনরত নলে। তেশুর জন্য প্রাথতমক তেোনক অববিতেক কনরত নলে। 

আমরা ২০১১ সানল জািীয় তেশুেীতি প্রণয়ে কনরত । তেশুর োরীতরক ও মােতসক তেয িািে এবং চবষম্য বনন্ধ ্যবিা 

তেনয়ত ।  

তেশুনির জন্য আমরা প্রাক-প্রাথতমক তেো ্যবিা কনরত । তবোলনয় প্রনয়াজেীয় শখলার সরঞ্জাম ও তবনোিনের 

্যবিা করা হনয়ন । ব নরর প্রথম তিনে তবিরণ করা হনচ্ছ তবোমূনল্য রতঙ্গে িাঠ্যপুস্তক। তেশুর ঝনর িড়া শরাধ করনি 



 

প্রনয়াজেীয় ্যবিা তেনয়ত । প্রাথতমক ও মাধ্যতমক িয িানয়র সকল বই ই-বুনক রূিান্তর কনরত । মাতিতমতেয়া ক্লােরুম ও 

আইতসি  ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হনয়ন ।  

তেব িাৈেী ইেনিহার-২০১৪ শি আমরা প্রাথতমক তেোনক অিম শেণীনি উন্নীি এবং অিম শেণী িয িন্ত প্রাথতমক 

তেোনক অববিতেক ও বাধ্যিামূলক করার লেয তির কনরত । েিভার্ তেশুর জন্য তেো তেতিি করা আমানির অঙ্গীকার।  

সুতধবৃন্দ,  

িড়ানোোর িাোিাতে োরীতরক ও মােতসক তবকানের জন্য সকল প্রাথতমক তবোলনয়  াত্রনির জন্য বঙ্গবন্ধু 

শর্াল্ডকাি এবং  াত্রীনির জন্য বঙ্গমািা শবর্ম ফতজলাত্যনন্নসা মুতজব শর্াল্ডকাি প্রাথতমক তবোলয় ফুটবল টুে িানমন্ট ৈালু 

কনরত ।  

তেশুনির শেতৃত্ব তবকানে আমরা ২০১০ সাল হনি প্রতিি  তবোলনয় স্টুনেন্টস কাউতন্সল র্ঠনের উনোর্ তেনয়ত । 

২০১১ সাল হনি শিনের সকল প্রাথতমক তবোলনয়র  াত্র- াত্রীনির অংে্রহহনণ আন্তঃপ্রাথতমক তবোলয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক 

প্রতিনযাতর্িারও আনয়াজে করা হনচ্ছ।  

সারানিনের তেশু তবকাে শকনে তেশুনির জন্য তকেস্ কে িার ও সাংস্কৃতিক উিিািোর জন্য উন্মুি মঞ্চ চিতর করা 

হনয়ন । তেশুনির শেখার সুনযার্ বৃতদ্ধ ও তেোর ৈাতহিা শমটানোর জন্য তসতসমপুর আউটতরৈ প্রকল্প বাস্তবায়ে করা হনয়ন । 

তেশুনির জন্য জাতির তিিার জীবে ও কম িতভততক ২৫ি  ্রহন্থ প্রকাে করা হনয়ন । িাঠ্য বইনয় মুতিযুনদ্ধর প্রকৃি 

ইতিহাস সংনযাজে কনরত । সৃতিেীলিার তবকানে তি-বাতষ িক তৈত্রাঙ্কে প্রতিনযাতর্িার আনয়াজে করা হনচ্ছ। আমরা উিনজলা 

িয িায় শথনক জািীয় িয িায় িয িন্ত তেশু োট্য প্রতিনযাতর্িা ও উৎসব আনয়াজে করত ।  

িথতেশু, ঝৌঁতকপূণ ি কানজ তেনয়াতজি ও তবোলয় শথনক ঝনর িড়া তেশুনির কল্যানণ আতথ িক সহায়িা শিয়া হনচ্ছ। 

অি তেক ও প্রতিবন্ধী তেশুনির কল্যানণ তবনেষ ্যবিা তেনয়ত । কারার্ানর আটক তেশুনির সংনোধে ও পুেব িাসে করার 

মাধ্যনম িানিরনক স্বাভাতবক জীবনে তফতরনয় শিওয়া হনচ্ছ। 

শ াট্ট শসাোমতণরা, 

তেশুরা ত ল জাতির তিিার খুবই তপ্রয়, খুবই আিনরর। তিতে শিামানির জন্য একি  স্বাধীে শিে তিনয়ন ে। শযখানে 

শিামরা ইনচ্ছ মনিা হাসনব, শখলনব, শবনড় উঠনব শযায োর্তরক তহসানব।  

জাতির তিিা আমানির মানঝ শেঁনৈ শেই। আমার শ াট্ট ভাই রানসলও শেই।  ািকরা শসতিে িানকও শরহাই শিয়তে। 

শিামানির মানঝ আতম রানসলনক খু ৌঁনজ তফতর।  

আতম ৈাই শিামরা জাতির তিিার আিে িনক ধারণ করনব। বড়নিরনক েদ্ধা করনব। আনেিানের িতরদ্র্ ও অসহায় 

তেশুনির সাহায্য করনব। জাতির তিিার জীবেী িড়নল শিখনব তিতে অসহায় তেশুনির কীভানব সাহায্য করনিে।  

শিনের মানুনষর কথা, মুতিযুনদ্ধর কথা, মুতিনযাদ্ধানির কথা জােনব। জাতির তিিা শয শসাোর বাংলার স্বপ্ন 

শিনখত নলে শিামরা িরর শসই অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ে করনব।  

সুতধমন্ডলী, 

আসুে, রূিকল্প ২০২১ ও রূিকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যনম আমরা আর্ামী প্রজনন্মর জন্য একি  উন্নি, সমৃদ্ধ শিে 

র্নড় ত্যতল।   

আমানির বিিমােনক আমরা তেশুনির জন্য উৎসর্ ি কতর। শমধা-মেনে শসরা একি  আর্ামী প্রজন্ম র্নড় ত্যতল।  

সকলনক আবারও ধন্যবাি জাতেনয়, সকল তেশুর কল্যাণ কামো কনর আমার বি্য এখানেই শেষ করত । 

 

শখািা হানফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানিে তৈরজীতব শহাক। 

... 


