
শিশু সমাবেি, আব াচনা সভা ও সাাংস্কৃশিক অনুষ্ঠান  

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শিখ হাশসনা 

েঙ্গেন্ধু সমাশধ কমবেক্স, টুশঙ্গপাড়া, রশেোর, ৩ চচত্র ১৪১৯, ১৭ মাচ চ ২০১৩  

 

শেসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম  

সহকমীবৃন্দ  

সামশরক ও শেসামশরক কম চকিচাবৃন্দ,  

সম্মাশনি সুধী ও  

প্রাণশপ্রয় শ াট শসানামশণরা।  

আসসা ামু আ াইকুম।  

সে চকাব র সে চবেষ্ঠ োঙাশ  জাশির শপিা েঙ্গেন্ধু শিখ মুশজবুর রহমাবনর ৯৩িম জন্ম শিন ও জািীয় শিশু শিেবসর 

অনুষ্ঠাবন উপশিি সক বক আমার আন্তশরক শুবভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

জািীয় শিশু শিেবসর এ শিবন আশম জাশির শপিার স্মৃশির প্রশি গভীর েদ্ধা জানাশচ্ছ। একই সাবে সে চিশিমান আল্লাহর 

িরোবর ১৯৭৫ সাব র ১৫ আগষ্ট জাশির শপিার পশরোরেগ চ ও শনকটজন িাহািি েরণ কবরব ন, িাবির সকব র শেবিহী আত্মার 

মাগবেরাি কামনা করশ । আশম স্মরণ করশ  ১৯৭৫ সাব র ৩রা নবভম্বর কারাগাবরর শনজচন প্রবকাবষ্ঠ শনম চমভাবে শনহি জািীয় 

চার শনিাবক, মুশিযুবদ্ধ শত্রি  ক্ষ িহীিবক, শনর্ চাশিি ২  ক্ষ মা-শোনবির ও যুদ্ধাহি মুশিবর্াদ্ধাবির।  

চকবিার শেবকই েঙ্গেন্ধু শ ব ন শনভীক ও অশমি সাহসী। দূরদৃশষ্ট সম্পন্ন ও িীক্ষ্ণ বুশদ্ধমত্তার অশধকারী। েঙ্গেন্ধু শ ব ন 

স্বাধীনবচিা ও রাজনীশি সবচিন। শকবিার েয়বসই িাঁর মবে শনতৃবের গুণাে ী ফুবট উবেশ  । েঙ্গেন্ধু িাঁর সুিীর্ চ রাজননশিক 

জীেবন ভাষা আবন্দা ন শেবক শুরু কবর, োঙাশ র সক  আবন্দা ন সাংগ্রাবম সামবন শেবক শনতৃে শিবয়ব ন।  

১৯৭১ সাব র এই মাচ চ মাবসই েঙ্গেন্ধুর ডাবক সাড়া শিবয় োাং ার আপামর জনিা পাশকস্তাশন হানািার োশহনীর শেরুবদ্ধ 

মুশিযুবদ্ধ ঝাশপবয় পবড়। িীর্ চ নয় মাবসর এক সিস্ত্র রিক্ষয়ী মুশিযুবদ্ধর মে শিবয় শ শনবয় আবন োাং ার  া  সবুজ পিাকা।  

েঙ্গেন্ধুর েশ ষ্ঠ ও সে  শনতৃবে পরাধীনিার শাংখ  শভবঙ্গ স্বাধীন ও সাে চবভৌম োাং াবিবির অভ্যূিয় র্বট। শিশন 

শ ব ন শেবের সক  শনপীশড়ি, শিাশষি ও েশিি মানুবষর অশধকার আিায় ও মুশির প্রশিভ্য। িাঁর সবম্মাহনী ও র্াদুকরী ব্যশিে 

সক বক আকৃষ্ট করি।  

দুভচাবের শেষয় শিশন র্খন যুদ্ধশেধ্বস্ত স্বাধীন োাং াবিবির পুনগ চেবন আত্মশনবয়াগ কবরন , ঠিক িখনই ১৯৭৫ সাব র ১৫ 

আগষ্ট স্বাধীনিার পরাশজি িশি িাঁবক সপশরোবর হিূা কবর। েে চর র্ািকবির রক্ষার জন্য জাশর হয় ইনবডমশনটি অোবিি। 

পরেিীকাব  আমরা আইবনর িাসন ও ন্যায় শেচার প্রশিষ্ঠার  বক্ষূ শসই ইনবডমশনটি কাব া আইন োশি  কবর েঙ্গেন্ধুর 

হিূাকাবের শেচার ও রায় কার্ চকর কবর জাশিবক ক ঙ্কমুি কবরশ । শজ  হিূা ও ১৯৭১ সাব  মুশিযুদ্ধ কা ীন মানেিাশেবরাধী 

অপরাবধর সাবে যুি ঘৃণ্যিম যুদ্ধাপরাধীবির শেচাবরর রায় প্রিান শুরু হবয়ব ।  

সম্মাশনি সুধী,  

আপনারা জাবনন ২০২০ সাব  জাশির শপিা েঙ্গেন্ধু শিখ মুশজবুর রহমাবনর জন্ম িি োশষ চকী। ২০২১ সাব  পাশ ি হবে 

োাং াবিবির স্বাধীনিার সুেণ চজয়ন্তী। ২০২১ সাব র মবে ক্ষুধা, িাশরদ্র্ূমুি, সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মশনভ চর োাং াবিি গড়বি আমরা 

কম চপশরকল্পনা প্রণয়ন কবরশ । শর্াষণা কবরশ  ‘‘রূপকল্প ২০২১''। রূপকল্প-২০২১ োস্তোয়বন আমরা কাজ কবর র্াশচ্ছ।  

আমরা সাক্ষরিার হার ৪৫ ভাগ শেবক ৬৫ ভাবগ উন্নীি কবরশ । আমাবির শনে চাচনী ইিবিহার অনুর্ায়ী িিভাগ শিশুর 

শেদ্যা বয় ভশিচ শনশিি করা হবয়ব । উপবৃশত্তর আওিায়  াত্র- াত্রীর সাংখ্যা ৪৮  াখ শেবক ৭৮  াবখ উন্নীি করা হবয়ব । প্রশি 

ে বরর প্রেম শিবন প্রােশমক ও মােশমক স্তবরর সক   াত্র- াত্রীর হাবি শেনামূবে পাঠ্য পুস্তক শপৌৌঁব  শিবি সক্ষম হবয়শ । ২০১৩ 

সাব  পবহ া জানুয়াশর সম্পূণ চ নতুন কাশরকুূ াবমর ২৭ শকাটি েই শেিরণ করা হবয়ব ।  



স্বল্প সমবয় দ্রুিিার সাবে জনগবণর শিারবগারায় শসো শপৌৌঁব  শিয়ার  বক্ষূ শিবির প্রশিটি ইউশনয়বন িথ্য ও শসো শকন্দ্র 

চালু করা হবয়ব । ইউশনয়ন িথ্য শসো শকন্দ্র শেবক এখন  াত্র- াত্রীরা িাবির পরীক্ষার ে াে  জানবি পারব । কব জ ও 

শেেশেদ্যা বয় অন াইবন ভশিচ েরম পূরণ করার সুবর্াগ পাবচ্ছ। সে চসাধারণ নাগশরক ও িাপ্তশরক শসোর জন্য অন াইবন শেশভন্ন 

িপ্তবরর সাবে শর্াগাবর্াগ করার সুবর্াগ পাবচ্ছ।  

এ ে র আমরা মা বয়শিয়ায় সরকাশরভাবে কমী শপ্ররবণ উবদ্যাগ শনবয়শ । অন াইন শরশজবেিন পদ্ধশিবি  টাশরর 

মােবম কমী শনে চাচন হওয়ায় র্ারা শনে চাশচি হবয়ব ন মাত্র ৪০,০০০/- টাকা খরচ কবর িারা মা বয়শিয়া শর্বি পারবেন।  

শপ্রয় সুধী,  

২০০৮ সাব  জািীয় শনোচ চবন শেজয়ী হবয় আমরা িাশয়ে শনয়ার পর শেেব্যাপী অে চননশিক মন্দা সবেও োাং াবিবির 

প্রবৃশদ্ধর উচ্চহার অব্যাহি রবয়ব । চার ে বর গড় প্রবৃশদ্ধ অজচন ৬.৪ িিাাংি। চেবিশিক মুদ্র্ার শরজচাভ সরকাবরর িাশয়ে গ্রহবণর 

সময় শ   ৫.৭৮ শেশ য়ন মাশকচন ড ার। েিচমাবন িা বৃশদ্ধ শপবয় িাঁশড়বয়ব  ১২.৩ শেশ য়ন মাশকচন ড ার। েিচমান সরকাবরর চার 

ে বর শিবির মানুবষর ক্রয় ক্ষমিা শেবড়ব । শেবড়ব  মানুবষর জীেন র্াত্রার মান। মাোশপছু জািীয় আয় ২০০৮-০৯ অে চ ে বরর 

৬৭৬ মাশকচন ড ার শেবক েিচমাবন ৮৪৮ মাশকচন ড াবর উন্নীি হবয়ব । ২০০৭-০৮ অে চ ে বরর তু নায় ২০১১-২০১২ অে চ ে বর 

আমরা ১৯  াখ ৩৬ হাজার শমশিক টন শেিী খাদ্য িস্য উৎপািন করবি সক্ষম হবয়শ । শিশু মৃতুূর হার হ্রাবসর সােবের স্বীকৃশি 

শহবসবে আমরা শপবয়শ  আন্তজচাশিক পুরস্কার।  

সম্মাশনি সুধী,  

শিশু স্বাে চ সাংরক্ষবণর  বক্ষূ ১৯৭৪ সাব  শিশু আইন প্রণয়ন কবরন। পরেিীবি ১৯৮৯ সাব  জাশিসাংর্ শিশু অশধকার 

সনি প্রণীি হয়। এরই ধারাোশহকিায় শিশুর সাশে চক  সুরক্ষার  বক্ষূ ২০১১ সাব  আমরা জািীয় শিশুনীশি-২০১১ প্রণয়ন কশর।  

শিশুবির শিক্ষা িান সহজ ও আনন্দময় করার  বক্ষূ অবনক শিক্ষা প্রশিষ্ঠাবন মাশিশমশডয়া ক্লাস রুম চালু করা হবয়ব । 

আিা কশর অশচবরই সক  শিক্ষা প্রশিষ্ঠান শডশজটা  পাে িান পদ্ধশির এ সুশেধা শভাগ করবে। শিবির ভশেষ্যৎ প্রজন্ম শিশুবির 

সৃজনিী িা, সুপ্তপ্রশিভা ও শমধা শেকাবি জাশিসাংর্ শিশু অশধকার সনি ও জািীয় শিশুনীশির আব াবক শিশু অশধকার সাংরক্ষবণ 

েিচমান সরকার অঙ্গীকারােদ্ধ।  

শ াট শসানামশনরা,  

জাশির শপিার জন্মশিন ও জািীয় শিশু শিেবসর এ মহিী অনুষ্ঠাবন শিামাবির সাবে একশত্রি হবি শপবর আজ আশম খুেই 

আনশন্দি। শিামাবির দু'জন শিশু প্রশিশনশধ অবনক সুন্দর, সাে ী  ও গেনমূ ক েিব্য প্রিান কবর । শিামরা শিশুর শিক্ষা ও 

স্বািূ সুরক্ষার কো েব  , েব   শিশুেম, শিশু শনর্ চািন, শিশু পাচার ও শিশু অপহরণ েবের কো। আমাবির সরকার এসে 

শেষবয় আন্তশরক ও অিূন্ত কবোর।  

শজবন  শিশুরা েঙ্গেন্ধুর েড় শপ্রয় শ  , শ   েড় আিবরর। শিামাবির জন্য শিশন শচশড়য়াখানা ও র্াদুর্র িাপন কবরব ন। 

েঙ্গেন্ধু আমাবির মাবঝ শেঁবচ শনই। শিশু রাবস ও শেঁবচ শনই। র্ািকরা শসশিন িাবকও শরহাই শিয়শন। অেচ িার েয়স শ   মাত্র 

িি ে র। শস শনষ্পাপ ও সক  হানাহাশনর উবদ্ধচ শ  । শিামাবির মাবঝ আশম আমার শ াট ভাই রাবস বক খু ৌঁবজ শেশর। শিামাবির 

শিশু হৃিবয়র মি শনম চ , স্বচ্ছ ও পশেত্র শ   শিখ রাবসব র হৃিয়। এ কো স্মরণ কবর শিামরা িাবক ভা োস। আর েঙ্গেন্ধুর 

আিি চবক স্মরণ কবর িাঁর স্ববের শসানার োাং াবক সাশজবয় শিা । আজ এ পশেত্র শিবন মহান সৃশষ্টকিচার শনকট শিামাবির উজ্জ্ব  

ভশেষ্যবির জন্য শিায়া কশর।  

আোরও উপশিি সোইবক ধন্যোি জাশনবয় শেিায় শনশচ্ছ।  

শখািা হাবেজ,  

জয় োাং া, জয় েঙ্গেন্ধু,  

োাং াবিি শচরজীেী শহাক। 


