
বঙ্গবন্ধু শিশু শিশিোর মেলো আশয়োশিত িোতীয় সোাংস্কৃশতি প্রশতশ োশিতো   

পুরষ্কোর শবতরণ অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

েোননীয় প্রধোনেন্ত্রী  

মিখ হোশসনো  

ঢোিো, িশনবোর, ১৪ চৈত্র ১৪১৫, ২৮ েোৈ চ ২০০৯  

 

শবসশেল্লোশহর রোহেোশনর রোশহে  

শপ্রয় সহিেীবৃন্দ,  

অনুষ্ঠোশনর আশয়োিিবৃন্দ,  

সভোর সুধী ও অশভভোবিেন্ডলী,  

আেোর প্রোণশপ্রয় ম োট্ট ম োট্ট শিশু ও মসোনোেশণরো,  

আসসোলোমু আলোইকুে।  

েোৈ চ েোস স্বোধীনতোর েোস, বোাংলোশেশির েোটিশত মনশে আসো এি িোশলো রোশত্রর েোস, আেোশের মুশির িন্তব্য শির িরোর 

েোস। েোৈ চ আেোশের স্বোধীনতোর সাংগ্রোে ম োষণোর েোস, স্বোধীনতো অিচশনর চূড়োন্ত অধ্যোয় মুশিযুদ্ধ শুরুর েোস, বোঙোশল িোশতর িনি 

হোিোর ব শরর মেষ্ঠ বোঙোশল বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর রহেোশনর িশের েোস। আেোশের আনন্দ-মবেনো ও মিৌরশবর এই েোশসই 

স্বোধীনতো শেবস পোলশনর দু'শেন পশরই বঙ্গবন্ধু শিশু-শিশিোর মেলো আশয়োশিত িোতীয় সোাংস্কৃশতি প্রশতশ োশিতোর আশয়োিন তোই 

সেশয়োপশ োিী ও তোৎপ চেশন্ডত। এই প্রশতশ োশিতোর পুরস্কোর শবতরণী অনুষ্ঠোন এবাং আিশির এই প্রোশণোচ্ছল শিশু শিশিোরশের 

শেলনশেলোয় িোশেল হশত মপশর আশে আনশন্দত।  

আশে এই প্রশতশ োশিতোর আশয়োিিবৃন্দ এবাং অাংিগ্রহণিোরী সিল শিশু শিশিোরশি অশভনন্দন িোনোই। শবশিষভোশব 

অশভনন্দন িোনোই শবিয়ীশেরশি  োরো তোশের মেধোর সশব চোচ্চ উিোড় িশর শেশয় আিশি পুরস্কোর পোশচ্ছো।  

আশে বিশব্যর শুরুশতই বোাংলোশেশির স্বোধীনতো সাংগ্রোশের অশবসাংবোশেত মনতো িোশতর িনি বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর 

রহেোনসহ সিল িোতীয় মনতোর প্রশত িভীর েদ্ধো িোনোই। আশে েদ্ধোভশর স্মরণ িরশ  স্বোধীনতো যুশদ্ধ িহীে ৩০ লোখ অকুশতোভয় 

বোঙোশলশি, শন চোশতত ২ লোখ েো-মবোনশি। কৃতজ্ঞশৈশে, সহোনুভূশতর সোশে েদ্ধো িোনোই যুদ্ধোহত অসাংখ্য বীর বোঙোশলর প্রশত।  

সুশধবৃন্দ,  

            আেোশের শেন বেশলর সনশের প্রশত পূণ চ আিো িোশনশয় িনিণ আেোশেরশি মেি মসবোর সুশ োি শেশয়শ । এই সনে 

মসোনোর বোাংলো িড়োর শেি শনশে চিনোস্বরূপ। আর মসোনোর বোাংলো িড়োর লশযে অে চননশতি মুশির মিোন শবিল্প নোই। আর এই মুশি 

অিচশনর লশযে আেোশের আিশির শিশুশের অে চোৎ আিোেী প্রিেশি সঠিি পশরৈ চোর েোধ্যশে িশড় তুলশত হশব। আেোশের মেশির 

শিশুরো শিযোয়-েীযোয় উন্নত হশয় আেোশের িব চ শহশসশব িশড় উঠশব, মসটোই আেোশের িোেনো। আেরো ৈোই, এিটি শিশু তোর 

িীবশনর ন্যেনতে ৈোশহেো পূরণ িশর েোনুশষর েশতো েোনুষ হশয় বাঁৈশব। বোাংলোশেিশি শবশ্ব েরবোশর েোেো উঁচু িশর োঁড়োশত তোরোই 

এশিশয় আসশব।  

            শিন্তু  খন মেশখ মেশি শিশুেে, শিশু শন চোতন, শিশু পোৈোর, েোেি দ্রশব্যর ব্যবসোসহ অনবধ শবশভন্ন িে চিোশন্ড অবুঝ 

শিশুশের ব্যবহোর অহরহ  শট, তখন প্রৈন্ড িষ্ট পোই। আেরো মতো এই দৃশ্য মেখোর িন্য যুদ্ধ িশর নোই। শিশুশেরশি অ ত্ন, অপুশষ্ট ও 

অবশহলো মেশি বাঁৈোশত হশব। স্বোধীনতোর মূল লযে পূরশণ এটি অগ্রতে িতচ। তোশের িোরীশরি ও েোনশসি শবিোি  োশত  শট 

মসশেশি সিলশি শবশিষ িশর  াঁরো সেোশির শবেবোন ও প্রশতশষ্ঠত তাঁশেরশি নির শেশত হশব। সরিোর আপনোশের পোশি আশ , 

 ো  ো িরোর, আেরো িরশবো।  

            শবশিষ িশর, প্রশতবন্ধী শিশুরো  োরো সুশবধোবশিত, তোশেরশি উন্নয়শনর মূল মরোতধোরোয় শনশয় আনোর শেশি আেোশের 

লযে রোখশত হশব। সরিোর এই সুশবধোবশিত প্রশতবন্ধী শিশুশের শিযো, শৈশিৎসো শনশিত িরশত পেশযপ গ্রহণ িরশব।  



সুশধেন্ডলী,  

            আপনোরো িোশনন, বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর রহেোন ১৯৭৪ সোশল শিশু আইন প্রণয়ন িশরশ শলন। আেরো তাঁরই উেসূরী। 

১৯৯৬ সোশল সরিোর িঠন িশর শিশুশের উন্নয়শন অশনিগুশলো িে চসূশৈ হোশত শনশয়শ লোে  ো পরবতী সরিোর অব্যোহত রোশখশন। 

আেরো মসই সেয় সোযরতোর হোর ৬৫.৬ িতোাংশি উন্নীত িশরশ লোে। দুভ চোশের শবষয়, মসই সোফশের ধোরো পরবতী সরিোর ধশর 

রোখশত পোশরশন।  

            শিছুশেন আশি, িত ১৭ েোৈ চ িোশতর িনি বঙ্গবন্ধুর িেশেশন এ ব শরর িোতীয় শিশু শেবশসর অনুষ্ঠোশন আশে ম োষণো 

শেশয়শ লোে,  ২০১৪ সোশলর েশধ্য বোাংলোশেিশি সম্পূণ চভোশব শনরযরতোমুি িশর িশড় তুলশত ৈোই। েশরদ্র ও সীশেত আশয়র 

পশরবোশরর শিশুশের উচ্চ শিযো শনশিত িরশত শিশগ্র প চন্ত সেস্ত শিযো অনবতশনি িশর শেশবো। ঝুঁশিপূণ চ িোশি শিশুশের ব্যবহোর 

এেনশি রোিননশতি িোশিও তোশের ব্যবহোর বন্ধ িরশত হশব। আশে আি আবোশরো আেোর সশেচ্ছো এবাং অঙ্গীিোশরর িেো 

পুনরোবৃশে িরশ ।  

            তশব, এিটো িেো আেোশের েশন রোখশত হশব, সবশিছু আইন ও সনে দ্বোরো ৈশল নো। সবশিছুর িন্য সরিোশরর শেশি 

তোশিশয় েোিশল হশব নো। আেোশের েন-েোনশসিতোর  শে পশরবতচন নো হয় তোহশল মিোন আইন আর সনেই িোশি আসশব নো। 

শিশুশের প্রশত আরও েরেী ও েশনোশ োিী হশত হশব। মবসরিোশর প চোশয় শিশুশের শবিোশি  েো ে উশযোি শনশত হশব। এই সরিোর 

িনিেোণমুখী সরিোর। িনিশণর িেোশণ ম  মিোন মবসরিোশর উশযোশি সরিোর সোহোশের হোত বোশড়শয় মেশব।  

            আিশি বঙ্গবন্ধু শিশু শিশিোর মেলো শিশুশের েোনশসি উৎিষ চতোর শবিোশি ম  উশযোি শনশয়শ  তো সশতেই প্রিাংসনীয়। 

বোাংলোশেশির আনোশৈ-িোনোশৈ এরিে িে চসূশৈ  োশত  শড়শয় পড়শত পোশর মস ব্যোপোশর সিলশি উশযোিী হশত হশব।  

আেোর শপ্রয় মসোনোেশণরো,  

            মতোেোশের এত উৎসোহ, এত িল-িোিশল মেশখ িশবগুরুর ভোষোয় বলশত ইশচ্ছ িরশ , ‘ওশর নবীন, ওশর আেোর িাঁৈো। 

আধেরোশের  ো মেশর তুই বাঁৈো'। সোরো মেি মতোেোশের শেশি তোশিশয় আশ ।  খনই এই মেশির িশতশত ভোটো পড়শব, তখনই 

মতোেরো তোশি সফল িরোর উশযোি মনশব।  

            মতোেোশের শনষ্কলুষ এবাং উচ্ছোসভরো েোনশসিতোশি ধশর রোখশত মতোেরো সশৈষ্ট হশব, আেোর এটোই িোেনো। মতোেরো 

এশেশির স্বোধীনতোর ইশতহোস িোনোর মৈষ্টো িরশব, মতোেোশের িোশ  আেোশের মেশির সোহসী মনতোশের িীবনী  েো েভোশব মপৌুঁশ  

মেওয়ো মহোি, এটোই আেোর ৈোওয়ো।  

            মতোেরো  শে, বঙ্গবন্ধু ও আেোশের িোতীয় মনতৃবৃন্দ এবাং বোাংলোর হোিোর ব শরর সাংগ্রোে সম্পশিচ ভোশলোভোশব িোনশত 

পোশরো তশব মতোেরোও হশয় উঠশব সোহসী ও ম োে নোিশরি, হশয় উঠশব সশতেিোশরর মেিশপ্রশেি। মেধো ও জ্ঞোন শেশয় ভশবষ্যশতর 

বোাংলোশেিশি মনতৃত্ব মেওয়োর েযতো মতোেোশের েশধ্য শবিশিত হশব।  

            মতোেরো শনিয়ই িোশনো, বঙ্গবন্ধু মিখ মুশিবুর রহেোন এশেশির এিটি প্রতেন্ত গ্রোে টুঙ্গীপোড়ো মেশি বড় হশয় ধীশর ধীশর 

বোাংলোশেশির স্বোধীনতো সাংগ্রোশের প্রধোন পুরুষ হশয় উশঠশ শলন। স্কুল িীবন মেশি তাঁর েশধ্য মেি ও সেোি সম্পশিচ শবশিষ 

সশৈতনতোশবোধ িোি িশরশ ল। ম  মিোন অন্যোয় অতেোৈোশরর শবরুশদ্ধ সোহশসর সোশে প্রশতবোে িরশত শপ পো হশতন নো। শিটিি 

শবশরোধী আশন্দোলন, ৫২'র ভোষো আশন্দোলন, ৬৬'র ৬ েফো, ঊনসত্তুশরর িণঅভ্যেত্থোন সব চত্র তাঁর অগ্রণী ভূশেিো ও মনতৃত্ব আেোশেরশি 

ম েন আশিো অনুপ্রোশণত িশর, মতেশন মতোেোশেরশিও িরশব বশল আেোর শবশ্বোস। ১৯৭১ সোশলর ৭ েোৈ চ তাঁর স্বোধীনতোর সাংগ্রোে ও 

মুশির সাংগ্রোে ম োষণোর ভোষণ মস সেয়িোর প্রশতটি বোঙোশলর রশি মেোলো শেশয়শ ল। িনিণ প্রস্ত্েত হশয় শিশয়শ ল স্বোধীনতো 

যুশদ্ধর িন্য। তোরপর েী চ নয় েোস রিযয়ী যুশদ্ধর েধ্য শেশয় বোাংলোশেি স্বোধীন হয়। মেশির েোটিশত উশড় আেোশের অশত শপ্রয় 

লোল-সবুশির পতোিো।  

ম োট্ট বন্ধুরো,  

            ম  েোনুষটি তাঁর িীবশনর মসোনোলী সেয় শবসিচন শেশয়শ ল মেশির িন্য, েোনুশষর িন্য। ম  েোনুষটি অসাংখ্যবোর মিশল 

শিশয়শ ল মেিেোতৃিোশি রযোয় ভূশেিো রোখোর িোরশণ, ম  েোনুষটির িন্য পোশিস্তোশন িবর মখাঁড়ো হশলও তাঁশি েোরোর সোহস িত্রুরো 

পোয়শন, তাঁর বুশিই গুশল ৈোলোশলো স্বোধীন বোাংলোশেশির শবপেিোেী ও ষড় ন্ত্রিোরীরো।  খনই শতশন স্বোধীন মেিশি সুন্দরভোশব িশড় 

মতোলোর িোশি হোত শেশলন তখনই তাঁশি শনে চেভোশব ১৫ আিস্ট হতেো িরো হশলো।  



            শুধু তোই নয়, ঐ রোশতই আেোর েো, ১০ ব শরর ম োট্ট রোশসলসহ পশরবোশরর ১৮ িনশি হতেো িরশলো  োতিরো। আল্লোহর 

অশিষ রহেত আশে আর আেোর ম োট মবোন মরহোনো তখন শবশেশি েোিোয় মেঁশৈ শিশয়শ লোে।  

            শিন্তু আশিো আশে এই প্রশের উের খ ুঁশি পোইশন, শি মেোষ িশরশ ল আেোর েো, আেোর ভোই - ভোবীরো? শি মেোষ 

িশরশ ল ১০ ব শরর শিশু রোশসল?  

            মেি শি স্বোধীন হশয়শ ল ১০ ব শরর শিশুশি হতেো িরশত? মুি মেশি এই শিশুর হতেোিোরীরো বোর বোর পুরস্কৃত হশত 

েোিশব?     

            মতোেরো শনিয়ই ৈোও, ভশবষ্যশত এভোশব ম ন িোউশি আর প্রোণ শেশত নো হয়। আশে মতোেোশের ৈোওয়োশি বুশঝ। বঙ্গবন্ধুর 

মসোনোর বোাংলো িশড় মতোেোশের এই ৈোওয়োশি বোস্তশব রূপ শেশত আশে বদ্ধপশরির। তোই আিোেীশত ম  মিোন ষড় ন্ত্র মেশি মেিশি 

রযো িরোর িপশে আশে অটল। মতোেোশেরশিও এিন্য এশেশির প্রকৃত ইশতহোস সম্পশিচ ওয়োশিবহোল েোিশত হশব।  

            আশে মতোেোশের িোশ  মেি ও মেশির িোতীয় মনতোশের সঠিি ইশতহোস মপৌুঁশ  মেওয়োর িন্য বড়শেরশি অনুশরোধ 

িশরশ । পোঠ্যপুস্তশি বঙ্গবন্ধুর িীবনী এবাং ৭ েোশৈ চর ভোষণ সশন্নশবশিত িরোর শসদ্ধোন্ত সরিোর শনশয়শ । মতোেরো মসগুশলো পড়শব। 

তোহশল মতোেরো ভোশলো-েন্দ বুঝশত পোরশব। শনশিশেরশি আেি চ মেিশপ্রশেি শহশসশব িশড় তুলশত পোরশব।  

উপশিত সুশধবৃন্দ,  

            আেোশের আিোেী শেশনর ভশবষ্যত আিশির শিশুরো। তোশের অশধিোর রযো ও িেোশণ আেোশের সিলশি িোি িরশত 

হশব।  

            আপনোরো িোশনন, ২০২১ সোশল আেরো স্বোধীনতোর সুবণ চিয়ন্তী পোলন িরব। ঐ সেশয়র েশধ্য এিটি উন্নত, সমৃদ্ধ, 

প্রিশতিীল, শিশিটোল বোাংলোশেি িশড় তুলশত আেোশের এখন মেশিই সশৈষ্ট হশত হশব।  

            এখন মেশিই এই শিশুশেরশিই মসই বোাংলোশেি িশড় মতোলোর িন্য প্রস্ত্েত িরশত হশব। অশভভোবিশের িোশ  আেোর 

এিটোই েোবী, পড়োশিোনোর পোিোপোশি শিশুশের েোনশসি শবিোশির লশযে তোশের সোেোশিি ও সোাংস্কৃশতি শবিোশি উৎসোহ প্রেোন 

িরুন।  

            আর মতোেরো  োরো শিশু তোরো পড়োশিোনোর প্রশত েশনোশ োিী হও, শিযি ও গুরুিনশের িেো মেশন ৈশলো। আর 

শবশিষভোশব বলশত ৈোই, মতোেোশের পোশি ম  সব প্রশতবন্ধী ও েশরদ্র শিশু আশ  তোশের প্রশত অশধি েরেী হও। েশন রোখশব  োরো 

ভোশলোভোশব িেো বলশত পোশর নো, ৈলশত পোশর নো অেবো  োরো অশে চর অভোশব পড়োর সুশ োি পোশচ্ছ নো তোরোও শিন্তু মতোেোশেরই বন্ধু, 

তোরোও স্বোভোশবি েোনুশষর েশতো। তোশেরশি আপন িশর মনশব, অবশহলো িরশব নো। তোশেরশি িোশ  মটশন মনশব। মেখশব তোশের 

েশধ্যও লুশিশয় আশ  অশনি বড় প্রশতভো  ো মতোেোর এবাং মেশির িোশি লোিশব।  

            আিশি  োরো শবিয়ী হশয়শ ো এবাং  োরো এই প্রশতশ োশিতোয় অাংি শনশয়শ ো সিশলর প্রশত আবোশরো আেোর অশভনন্দন। 

মতোেরো মতোেোশের সাংস্কৃশত ৈৈ চোর এই েোনশসিতো ধশর মরশখো। মেখশব এিশেন মতোেরোই এই মেশির মনতৃত্ব মেশব।  

সেশবত সুশধেন্ডলী,  

            আসুন আেোশের বতচেোনশি এই শিশুশের িন্য উৎসি চ িশর। তোরো ম ন উন্নত েোনুষ শহশসশব শবশ্ব সভোয় েোেো উঁচু িশর 

োঁড়োশত পোশর। এই আহবোন িোশনশয় আশে আেোর বিব্য মিষ িরশ ।  

            সবোইশি ধন্যবোে।                

মখোেো হোশফি।  

িয় বোাংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোাংলোশেি শৈরিীবী মহোি।  


