
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৯৬িম জন্মতিবস 
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শেখ হাতসো 
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অনুষ্ঠানের সভািতি, 

সহকমীবৃন্দ, 

প্রাণতপ্রয় শ াট্ট শসাোমতণরা এবং  

উিতিি সুতধমণ্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

জাতির তিিার ৯৬িম জন্মতিবস ও জািীয় তেশু তিবস-২০১৫ উিলনে আনয়াতজি এই অনুষ্ঠানে উিতিি সকলনক আতম 

আন্ততরক শুনভচ্ছা জাোতচ্ছ। শিনের সকল তেশুনক জাোতচ্ছ প্রাণঢালা শুনভচ্ছা ও অতভেন্দে। শিেবাসীনক শুনভচ্ছা। 

১৯২০ সানলর ১৭ মার্ চ সব চকানলর সব চনেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে জন্ম গ্রহণ কনরে। ১৯৭১ সানলর 

২৬ মানর্ চর প্রথম প্রহনর জাতির তিিা স্বাধীেিার শ াষণা শিে। িাই মার্ চ মাস বাঙাতল জাতির জীবনে এক শ ৌরনবর মাস। স্বাধীেিার 

মাস। জাতির তিিার জনন্মর মাস।  

আতম  ভীর েদ্ধা জাোতচ্ছ জাতির তিিার িতবত্র স্মৃতির প্রতি। স্মরণ করত  ১৫ আ নে  ািকনির হানি তেহি েহীিনির।  

েদ্ধা জাোতচ্ছ জািীয় র্ার শেিানক। স্মরণ করত  মুতিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েহীি এবং দুই লাখ তেয চাতিি মা-শবােনক। যুদ্ধাহি 

মুতিনযাদ্ধানির প্রতি সহমতম চিা জাোতচ্ছ। 

সুতধমন্ডলী, 

জাতির তিিা ত নলে তবনের শোতষি মানুনষর শেিা। তবে মােবিার শেিা। িাঁর জীবে ও কনম চর প্রতিটি িািায় িািায় 

রনয়ন  সংগ্রানমর ইতিহাস। সিয, ন্যায় ও োতন্ত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। 

বাংলার মাটি ও মানুনষর জন্য জাতির তিিা শলাভ-লালসা, ভয়-ভীতি উনিো কনর িী চ ২৩ ব র সংগ্রাম কনরন ে। ১৩ 

ব নররও শবতে সময় শজল শখনেন ে। 

মৃত্যযর মুনখ িাঁতড়নয়ও তিতে বনলন ে, ‘‘আতম বাঙাতল, আতম মানুষ, আতম মুসলমাে; মুসলমাে একবার মনর দুইবার মনরো’’। 

জাতির তিিা আমানির তিনয়ন ে তবনের বুনক মাথা উঁচু কনর বাঁর্বার অতধকার। আজ শয িি-িিবী ব্যবহার কনর আমরা 

 তব চি হই িা সম্ভব হনয়ন  আমরা স্বাধীে জাতি বনল। আর জাতির তিিা এই স্বাধীে সাব চনভৌম বাংলানিনের জেক।  

সুতধবৃন্দ, 

স্বাধীেিার ির জাতির তিিা যখে যুদ্ধতবধ্বস্ত বাংলানিনের পুে চঠনে ব্যসত্ম ঠিক িখেই একাত্তনরর িরাতজি েতি ’৭৫ এর 

১৫ আ ে কালরানি িাঁনক সিতরবানর হিযা কনর। অন্ধকার শেনম আনস িাঁর স্বনের ‘শসাোর বাংলায়’।  

এর িনরর ইতিহাস হিযা-ক্যয-ষড়যনন্ত্রর ইতিহাস। বাংলানিেনক যু  যু  তিত নয় শিওয়ার ইতিহাস। িখে সামতরক জান্তার 

বুনের িলায় তিে হয় মােবাতধকার,  ণিন্ত্র এবং িতবত্র সংতবধাে। 

বন্দুনকর শজানর তজয়াউর রহমাে অববধভানব েমিা িখল কনর। ইেনেেতমটি অতে চনেন্স জাতর কনর বঙ্গবন্ধু হিযার তবর্ানরর 

িথ বন্ধ কনর শিয়। বঙ্গবন্ধুর হিযাকারীনির পুরস্কৃি কনর। দূিাবানস র্াকুরী শিয়। যুদ্ধািরাধীনির ো তরকত্ব শিয়। রাষ্ট্রেমিার 

অংেীিার কনর।  



  

িী চ ২১ ব র ির ১৯৯৬ সানল বাংলানিে আওয়ামী লী  আবার সরকার  ঠে কনর। মানুষ তিনর িায় আিা ও আত্মতবোস।  

১৯৯৬-২০০১ িয চন্ত আওয়ামী লীন র োসেকাল ত ল বাংলানিনের জন্য স্ব চযু । এসময় আমরা খানে স্বয়ংসম্পূণ চিা অজচে 

কতর। দ্রব্যমূল্য হ্রাস িায়। মূল্যস্ফীতির হার ১.৫৯ েিাংনে শেনম আনস। এসময় আমরা  ঙ্গার িাতে বন্টে চুতি ও িাব চিয র্ট্টগ্রাম োতন্ত 

চুতি সম্পািে কতর। িখে স্বােরিার হার ৬৫ েিাংনে উন্নীি হয়। োরী ও তেশু উন্নয়ে, সামাতজক তেরািত্তা শবষ্টেী বৃতদ্ধসহ প্রতিটি 

শসক্টনর বাংলানিে অভাবেীয় সািল্য অজচে কনর।  

তকন্তু তবএেতি-জামাি শজাে ২০০১ সানল কারচুতির তেব চার্নের মাধ্যনম েমিা িখল কনর শুরু কনর হিযা-সন্ত্রাস-ধষ চণ-

সংখ্যালঘু তেয চািে আর দুেীতির উৎসব। আওয়ামী লীন র ২২ হাজার শেিা-কমীনক হিযা কনর। হাজার হাজার শেিা-কমীনক িঙ্গু 

কনর শিয়। বাংলাভাইসহ তবতভন্ন জতঙ্গসং ঠেনক িারা প্রকানে মিি শিয়। জতঙ্গরা শিনের ৬৩টি শজলায় একনযান  ৫’শোর শবেী 

শবামার তবনস্ফারণ  োয়। তিনরাজপুনর দুই তবর্ারকনক হিযা কনর। আমানক হিযার উনেনে ২১ আ ে শগ্রনেে হামলা র্ালায়। আইতভ 

রহমােসহ ২২ জে শেিাকমী তেহি হে। আহি হে কনয়ক’ে শেিাকমী। 

হাওয়া ভবে সৃতষ্ট কনর তবএেতি শেত্রী ও িার সন্তানেরা রানষ্ট্রর হাজার হাজার শকাটি োকার সম্পি লুেিাে কনর, িার্ার কনর। 

িারা বাংলানিেনক দুেীতিনি তবের্যাতম্পয়ে কনর। তবনিনে বাংলানিে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবানির শিে তহসানব কানলা িাতলকাভুি হয়। 

সুতধমণ্ডলী,  

জে নণর তবপুল ম্যানন্ডে তেনয় আমরা আবার ২০০৯ সানল সরকার  ঠে কতর। তবএেতি-জামাি আর িত্ত্বাবধায়ক সরকানরর 

অর্লাবিা কাটিনয় ত্যনল আমরা আবার শিেনক সামনের তিনক এত নয় তেনয় যাই। 

২০১৪ সানলর ৫ জানুয়াতরর তেব চার্নের মাধ্যনম জে ণ পুেরায় বাংলানিে আওয়ামী লী নক সরকার িতরর্ালো করার সুনযা  

তিনয়ন । আমরা উন্নয়নের ধরাবাতহকিা রো কনরত ।  ি  য় ব র অথ চেীতির প্রতিটি সূর্ক ত ল ইতিবার্ক। তজতেতি প্রবৃতদ্ধর  ড় হার 

ত ল ৬.২ েিাংে। মুদ্রাস্ফীতি ৬ েিাংনে শেনম এনসন । তেিযিণ্য সাধারণ মানুনষর ক্রয় েমিার মনধ্য রনয়ন । 

আমরা তবনিনে র্াল রপ্তােী করত । ববনিতেক মুদ্রার তরজাভ চ ২৩ তবতলয়ে েলার  াতড়নয় শ ন । মাথাতিছু আয় বৃতদ্ধ শিনয় 

১১৯০ েলানর উন্নীি হনয়ন । শিড় শকাটি মানুনষর কম চসংিাে হনয়ন । িাঁর্ শকাটির শবতে মানুষ তেম্নতবত্ত শথনক মধ্যতবনত্ত উনঠ এনসন ।  

িাতরনদ্রর হার ২৪ েিাংনের েীনর্ শেনম এনসন । তবদুযৎ উৎিািে সেমিা এখে ১৩ হাজার ২৮৩ শম াওয়াে। 

তেজস্ব অথ চায়নে আমরা িদ্মা শসত্যর তেম চাণ কাজ শুরু কনরত । সারানিনে ৫ হাজার ২৭৫টি তেতজোল শসন্টার র্ালু করা হনয়ন । 

সাধারণ মানুষ এসব শকন্দ্র শথনক ২০০-এর শবতে শসবা িানচ্ছে। ১২ হাজার ৫৫৭টি কতমউতেটি তিতেক এবং ৩ হাজার ৮৮১টি ইউতেয়ে 

স্বািযনকন্দ্র শথনক জে ণ স্বািযনসবা িানচ্ছে।  

প্রায় েিভা  শ নলনমনয় তবোলনয় যানচ্ছ। এ ব নরর প্রথমতিনেই সারানিনে মাধ্যতমক িয চন্ত তেোথীনির মনধ্য ৩২ শকাটি ৬৩ 

লে ৪৭ হাজার ৯২৩টি বই তবিরণ করা হনয়ন । 

আথ চ-সামাতজক অগ্র তির শেনত্র তবনের সামনে বাংলানিে আজ শরাল মনেল। তবনের অথ চবেতিক উন্নয়নের শেনত্র এত নয় 

যাওয়া িাঁর্টি শিনের একটি- বাংলানিে।  

সুতধবৃন্দ,  

জাতির তিিা তেশুর জন্য প্রাথতমক তেোনক অববিতেক কনরত নলে। তেশুনির কল্যাণ তেতিি করনি ১৯৭৪ সানল তেশু আইে 

প্রণয়ে কনরত নলে। আমরা জাতির তিিার িিাঙ্ক অনুসরণ কনরই তেশুনির কল্যানণ কাজ করত ।  

২০১১ সানল আমরা জািীয় তেশুেীতি প্রণয়ে কনরত । তেশুর োরীতরক ও মােতসক তেয চািে এবং ববষম্য বনন্ধ ব্যবিা তেনয়ত ।  

তেশুনির জন্য আমরা প্রাক-প্রাথতমক তেোর ব্যবিা কনরত । তবোলনয় প্রনয়াজেীয় শখলার সরঞ্জাম ও তবনোিনের ব্যবিা করা 

হনয়ন । ব নরর প্রথম তিনে তবিরণ করা হনচ্ছ তবোমূনল্য রতঙ্গে িাযপপুস্তক। তেশুর ঝনর িড়া শরানধ তবোলনয় তেশুবান্ধব িতরনবে সৃতষ্ট, 

তমে শে তমল র্ালু করা হনয়ন । প্রাথতমক ও মাধ্যতমক িয চানয়র সকল বই ই-বুনক রূিান্তর কনরত । মাতিতমতেয়া িােরুম ও আইতসটি 

ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হনয়ন ।  

আমরা প্রতিটি তবোলয়তবহীে গ্রানম তবোলয় িািে করত । েমজীবী তকনোর-তকনোরী ও অেগ্রসর িতরবানরর তেশুনির জন্য 

তেশুবান্ধব তেখে শকন্দ্র র্ালু করা হনয়ন । 

 তেশুনির প্রতিভা ও উদ্ভাবেী েতির তবকানে ২০১২ সাল শথনক ভাষা ও সাতহিয, বিেতন্দে তবজ্ঞাে,  তণি ও কতম্পউোর এবং 

বাংলানিে োতেজ এই র্ার তবভান  সৃজেেীল শমধা অনণষণ কায চক্রম িতরর্াতলি হনচ্ছ। 



  

োরীতরক ও মােতসক তবকানের লনে প্রাথতমক তবোলনয়  াত্রনির জন্য বঙ্গবন্ধু শ াল্ডকাি এবং  াত্রীনির জন্য বঙ্গমািা 

শব ম িতজলাত্যনন্নসা মুতজব শ াল্ডকাি ফুেবল টুে চানমন্ট র্ালু করা হনয়ন ।  

তেশুনির শেতৃত্ব তবকানে আমরা ২০১০ সাল হনি প্রতিটি তবোলনয় স্টুনেন্টস কাউতন্সল  ঠনের উনো  তেনয়ত । ২০১১ সাল 

হনি শিনের সকল প্রাথতমক তবোলনয়র  াত্র- াত্রীনির অংেগ্রহনণ আন্তঃপ্রাথতমক তবোলয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিনযাত িারও 

আনয়াজে করা হনচ্ছ।   

িথতেশু, ঝুঁতকপূণ চ কানজ তেনয়াতজি ও তবোলয় শথনক ঝনর িড়া তেশুনির কল্যানণ আতথ চক সহায়িা শিওয়া হনচ্ছ। অটিতেক ও 

প্রতিবন্ধী তেশুনির কল্যানণ তবনেষ ব্যবিা তেনয়ত । কারা ানর আেক তেশুনির সংনোধে ও পুেব চাসে করার মাধ্যনম িানিরনক 

স্বাভাতবক জীবনে তিতরনয় শিওয়া হনচ্ছ। 

সারানিনের তেশু তবকাে শকনন্দ্র তেশুনির জন্য তকেস্ কে চার ও সাংস্কৃতিক উিিািোর জন্য উন্মুি মঞ্চ বিতর করা হনয়ন । 

তেশুনির জন্য জাতির তিিার জীবে ও কম চতভতত্তক গ্রন্থ প্রকাে এবং িাযপ বইনয় মুতিযুনদ্ধর প্রকৃি ইতিহাস সংনযাজে করা হনয়ন । 

আমরা তি-বাতষ চক তর্ত্রাঙ্কে প্রতিনযাত িা এবং উিনজলা িয চায় শথনক জািীয় িয চায় িয চন্ত তেশু োট্য প্রতিনযাত িা ও উৎসব আনয়াজে 

করত । 

তেশু ও মাতৃস্বানিযর উন্নয়েনক আমরা অগ্রাতধকার তিনয়ত । তেশু মৃত্যযহার হ্রাস ও তেশু স্বািয রোয় সািনল্যর স্বীকৃতি স্বরূি 

আমরা এমতজতে অযাওয়াে চ ও সাউথ সাউথ অযাওয়াে চ লাভ কনরত ।  

সুতধবৃন্দ,  

আমরা যখে তেশুনির জন্য, শিনের উন্নয়নের জন্য কাজ করত  িখে তবএেতি শেত্রী কী করন  আিোরা জানেে। িানির হাি 

শথনক শ াট্ট তেশুও শরহাই িানচ্ছো। শবামা শমনর, আগুে তিনয় পুতড়নয় িারা স্কুল ামী তেশুনির হিযা করন । 

আিোনির মনে আন , িানির সতহংসিা ও োেকিার কারনণ ২০১৩ সানল মানসর ির মাস  াত্র- াত্রীরা স্কুনল শযনি িানরতে। 

তেব চার্ে বাের্াল করনি ৫৮২টি স্কুল আগুে তিনয় পুতড়নয় তিনয়ত ল। শবামা শমনর স্কুল ামী তেশুনিরনক হিাহি কনরত ল। 

আতম তবএেতি শেত্রীনক রাজেীতির োনম এ বির্াতেকিা বনন্ধর আহ্বাে জাোই। 

শ াট্ট শসাোমতণরা, 

 জাতির তিিা তেশুনির  ভীরভানব ভানলাবাসনিে। এ কারনণ িাঁর জন্মতিেনক তেশুনির জন্য উৎস চ কনর আমরা জািীয় 

তেশুতিবস শ াষণা কনরত ।  

জাতির তিিা  াত্রজীবে শথনকই িতরদ্রয-অসহায় সহিাঠীনির সাহায্য করনিে। িানিরনক আিে কনর তেনিে। আতম র্াই 

শিামরা জাতির তিিার আিে চনক ধারণ কনর সবসময়ই িতরদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী তেশুনির িানে িাঁড়ানব।  

শিামানির মনিা আমারও একটি শ াট্ট ভাই ত ল।  ািকরা শসতিে িানকও শরহাই শিয়তে। আতম শিামানির মানঝ আমার শসই 

শ ােভাই রানসলনক খ ুঁনজ তিতর। 

শিামানির জন্য জাতির তিিা এই সুন্দর শিে তিনয় শ ন ে। আমার প্রিযাো, শিামরা বড় হনয় জাতির তিিার অসমাপ্ত কাজ 

সমাপ্ত কনর িাঁর স্বনের ‘শসাোর বাংলা’  নড় ত্যলনব। বাংলানিেনক তবনে বুনক ময চািাপূণ চ আসনে ত্যনল ধরনব।  

সুতধমণ্ডলী, 

তেশুরা আমানির ভতবষ্যৎ। আসুে, আমরা তেশুনির জন্য তেরািি, োতন্তপূণ চ বাংলানিে  নড় ত্যতল। একটি তেশুর েরীনরও শযে 

আর শকাে শবামার আ াি ো লান । আসুে, আমরা তেশুনির জন্য হনলও এই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবানির তবরুনদ্ধ রুনখ িাঁড়াই। আসুে, 

তেশুনির সুন্দর আ ামীর জন্য আমানির বিচমােনক উৎস চ কতর।  

বাংলানিেসহ তবনের সকল তেশুর কল্যাণ কামো কনর আমার বিব্য এখানেই শেষ করত । 

শখািা হানিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানিে তর্রজীতব শহাক। 

... 


