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ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শিখ হাদসনা 

 

বঙ্গবন্ধু জাতীয় শেদিয়াম, ঢািা, শুক্রবার, ১২ চৈত্র ১৪১৬, ২৬ মাৈ চ ২০১০  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

 

দপ্রয় সহিমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যবৃন্দ,  

কূটনীদতিবর্ চ,  

আমার প্রাণদপ্রয় শ াট্ট শসানামদণরা এবং  

সুদধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

আজ ২৬শি মাৈ চ। আমাশির মহান স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবস। আজশির এইদিশন আদম শিিবাসীশি জানাই শুশভচ্ছা ও 

অদভনন্দন।  

১৯৭১ সাশলর ২৫ মাৈ চ িালরাশত পাদিস্তানী হানািার বাদহনী যখন এশিশির দনরীহ দনরস্ত্র মানুশষর উপর  দনদব চৈাশর 

হামলা ৈালায় তখন ২৬ মাশৈ চর প্রথম প্রহশর সব চিাশলর সব চশেষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর জনি বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান তৎিালীন 

ইদপআর-এর ওয়ারশলশসর মাধ্যশম বাংলাশিশির স্বাধীনতা শ াষণা িশরন। দতদন মুদিিামী সিল বাঙাদলশি মুদিযুশে ঝাঁদপশয় 

পড়ার আহবান জানান।  

িী চ নয় মাশসর রিক্ষয়ী মুদিযুশের মাধ্যশম ১৯৭১ সাশলর ১৬ দিশসম্বর আমরা চূড়ান্ত দবজয় অজচন িদর। স্বাধীন 

বাংলাশিি িত্রুমুি হয়।  

আজশির এই দিশন আদম েো জানাই আমাশির স্বাধীনতা সংগ্রাশমর মহান শনতা জাদতর জনি বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর 

রহমাশনর প্রদত। েো জানাই জাতীয় ৈার-শনতার প্রদত যাঁরা বঙ্গবন্ধুর অবতচমাশন মুদিযুে পদরৈালনা িশরন। স্মরণ িদর মুদিযুশে 

িহীি ৩০ লাখ বাঙাদলশি, দনয চাদতত ২ লাখ মা-শবানশি। েো জানাই সিল মুদিশযাোশি।  

সুদধবৃন্দ,  

দিশুরাই জাদতর ভদবষ্যৎ। আজশি যারা দিশু আর্ামীশত তারাই শিি পদরৈালনায় শনতৃত্ব দিশব। এিটি সুন্দর বাংলাশিি 

দনম চাশণর জন্য দিশুশিরশি পদরপূণ চ মানুষ দহশসশব র্শড় তুলশত হশব। তাশিরশি জানাশত হশব আমাশির সংগ্রাম, ইদতহাস, 

ঐদতশহের িথা। দিশুরা যাশত শিিশপ্রদমি নার্দরি দহশসশব র্শড় উশে, শস িাদয়ত্ব আমাশির প্রদতটি নার্দরশির।   

এজন্য তাশিরশি আমাশির স্বাধীনতা সংগ্রাশমর সঠিি ইদতহাস জানাশত হশব। জাদতর জনি বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর 

রহমানসহ স্বাধীনতা সংগ্রাশম যাঁরা অসামান্য অবিান শরশখদ শলন তাঁশির জীবনী সম্পশিচ ধারণা দিশত হশব। দিশুশির হাশত তুশল 

দিশত হশব প্রকৃত ইদতহাস। অতীশতর মত দবকৃত ইদতহাস ৈৈ চা শযন আর বাংলাশিশি না হয় শসদিশি সিলশিই লক্ষে রাখশত হশব।  

 



দপ্রয় শসানামদণরা,  

শতামাশির মত আমারও এিটি শ াট ভাই দ ল। ১৯৭৫ সাশলর ১৫ই আর্ে  াতশিরা আমার বাবা-মাসহ পদরবাশরর 

১৮জন সিস্যসহ আমার শ াট ভাই রাশসলশি হতো িশর। ফুশলর মত দনষ্পাপ আমার ভাই রাশসলশিও তারা শরহাই শিয়দন 

শসদিন।  

আদম যখন শতামাশির মাশঝ আদস, তখন আদম রাশসলশি শতামাশির মাশঝ শিখশত পাই। আদম ৈাই শতামরা মানুশষর মত 

মানুষ হশয় বাংলাশিিশি শসানার বাংলা দহশসশব প্রদতষ্ঠা িশর দিশু হতোর প্রদতশিাধ দনশব।  

সুদধবৃন্দ,  

স্বাধীনতার ৩৮ ব র পার হশয় শর্শ । আমাশির শিশির সব দিশুরা ভাল শনই। অশনি দিশু দিক্ষার অদধিার শথশি 

বদিত। শেঁশৈ থািার জন্য অশনি দিশুশি হাড়ভাঙা পদরেম িরশত হয়। দিশুশিরশি ব্যবহার িরা হয় নানারিম অপরাধমূলি 

িাশজ।  

এসব বন্ধ িরশত হশব। আমরা ৈাই না এিটি দিশুও অযত্ন, অপুদি আর অবশহলায় শবশড় উঠুি। সমাশজর সুদবধাবদিত 

দিশুশির ভাশযান্নয়শন আদম সিলশি এদর্শয় আসার আহবান জানাদচ্ছ।  

দপ্রয় শসানামদণরা,  

            শতামাশির উপর আমাশির অশনি আিা। শতামরা পদরপূণ চ মানুষ হশয় এশিশির শনতৃত্ব শিশব এটাই আমার ৈাওয়া। 

শতামরা পড়াশিানার প্রদত মশনাশযার্ী হশব। দিক্ষি ও গুরুজনশির িথা শমশন ৈলশব।  

            আর্ামী ২০২১ সাশল আমাশির স্বাধীনতার সুবণ চজয়ন্তী পাদলত হশব। আমরা শ াষণা দিশয়দ , ২০২১ সাশলর মশধ্য 

বাংলাশিিশি এিটি ক্ষুধা, িাদরদ্র্ে ও দনরক্ষরতামুি দিদজটাল বাংলাশিি দহশসশব র্শড় তুলব।  

            আজ শতামরা যারা শ াট্ট দিশু, ২০২১ সাশলর মশধ্য শতামরা অশনি বড় হশব। শসই স্বশের বাংলাশিি র্শড় তুলশত 

শতামাশির সহশযাদর্তা প্রশয়াজন। শস জন্য শতামাশির দনশজশিরশি প্রস্ত্তত িরশত হশব। শতামাশির প্রদতভা ও শমধা দিশয় এই 

শিিশি সাদজশয় তুলশত হশব।  

            আজশি যারা এখাশন এই সুন্দর কুৈিাওয়াজ ও িরীর ৈৈ চায় অংিগ্রহণ ির , শতামাশির সিলশি অদভনন্দন। শতামাশির 

এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধশর রাখশত হশব। তশবই বাংলাশিি পাশব সদতেিাশরর শিি র্ড়ার িাদরর্র।  

            অদভভাবিশির প্রদত অনুশরাধ, আপনার সন্তাশনর সাদব চি প্রদতভা দবিাশির জন্য পড়াশিানার পািাপাদি তার সামাদজি 

ও সাংস্কৃদতি দবিাশির প্রদতও সমান নজর দিন।  

সমশবত সুদধমন্ডলী,  

            আমরা যুে িশর ৩০ লাখ িহীশির রশির দবদনমশয় এশিি স্বাধীন িশরদ । আমরা বীশরর জাদত। আমরাই পারব 

এশিশির মানুশষর অথ চননদতি মুদি দিশত।       

আজশির স্বাধীনতা দিবশসর এই আনন্দ ন পদরশবশি সিশলর প্রদত আহবান, আসুন সিল শভিাশভি ভুশল দর্শয় 

শিিশপ্রশম উদ্বুে হশয় আমরা বাংলাশিিশি শসানার বাংলা দহশসশব র্শড় তুদল। আমাশির ভদবষ্যত প্রজশের জন্য এমন এিটি 

বাংলাশিি র্দড়, শযখাশন দিশুরা তাশির সিল অদধিার শভার্ িরশত পারশব। বাংলাশিি দবশের বুশি এিটি উন্নত শিি দহশসশব 

প্রদতদষ্ঠত হশব। এ শিি আমাশির দিশুশির জন্য এিটি আিি চ আবাসভূদম দহশসশব প্রদতদষ্ঠত হশব।  

ইনিাল্লাহ আমরা সবাই দমশল শিিশি এিটি আধুদনি, সমৃে, উন্নত বাংলাশিি দহশসশব র্শড় তুলব।  

শখািা হাশেজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাশিি দৈরজীবী শহাি। 


