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মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উপলক্ষে আক্ষয়াদজত জাতীয় দিশু-দিক্ষিার সমাক্ষবক্ষি উপদিত সিলক্ষি আমার 

আন্তদরি শুক্ষভচ্ছা জানাদচ্ছ। দিশু-দিক্ষিার শসানামদনক্ষির আমত্মদরি অদভনন্দন জানাদচ্ছ।  

আদম গভীর শ্রদ্ধার সাক্ষে স্মরণ িরদ  স্বাধীনতা সংগ্রাক্ষমর অগ্রদূত সব চিাক্ষলর সব চক্ষশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ 

মুদজবুর রহমানক্ষি। শ্রদ্ধা জানাদচ্ছ জাতীয় ৈার শনতার প্রদত।  

স্মরণ িরদ  মুদিযুক্ষদ্ধর দত্রি লে িহীি এবং ২ লে দনর্ চাদতত মা-শবানক্ষি। শ্রদ্ধা জানাদচ্ছ সিল বীর মুদিক্ষর্াদ্ধাক্ষি।  

আদম শ্রদ্ধার সাক্ষে স্মরণ িরদ  মরহুম মহামান্য রাষ্ট্রপদত এবং মহান মুদিযুক্ষদ্ধর অন্যতম সংগঠি শমাোঃ দজল্লুর 

রহমানক্ষি। জাদতক্ষি শিাক্ষির সাগক্ষর ভাদসক্ষয় গত ২০ মাৈ চ দতদন ইক্ষন্তিাল িক্ষরন।  

সুদধমন্ডলী,  

মাৈ চ বাঙাদলর গক্ষব চর মাস। এমাক্ষস আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল শভক্ষঙ্গ স্বাধীনতার লালসূর্ চ দ দনক্ষয় এক্ষনদ । ঔপদনক্ষবদিি 

িদি িীর্ চদিন আমাক্ষির িাসন ও শিাষণ িক্ষরক্ষ । িীর্ চ ২৪ ব র আমরা সংগ্রাম িক্ষরদ  পাদিস্তাদন িাসি ও শিাষিক্ষির দবরুক্ষদ্ধ। 

জাদতর দপতার শনতৃক্ষে স্বাধীনতার এ িীর্ চ সংগ্রাক্ষম ৫২'র ভাষা আক্ষন্দালন, ৫৪'র দনব চাৈন, ৬২'র দিো আক্ষন্দালন, ৬৬'র  য়-িফা, 

১১-িফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থ্যাুান এবং ৭০'র দনব চাৈক্ষনর পে শপদরক্ষয় আমরা উপনীত হই ৭১'র ৭ মাক্ষৈ চর মহা-দমলন শমাহনায়। 

শসাহরাওয়ািী উদ্যাক্ষন জনতার সমুক্ষে িাঁদিক্ষয় জাদতর দপতা দৃপ্তিক্ষে শর্াষণা শিন, ‘‘এবাক্ষরর সংগ্রাম আমাক্ষির মুদির সংগ্রাম, 

এবাক্ষরর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।''  

শসদিন শেক্ষিই বাঙাদল জাদত মুদিযুক্ষদ্ধর প্রস্ত্তদত দনক্ষত শুরু িক্ষর। র্ার র্া দিছু আক্ষ  তাই দনক্ষয় িত্রুর শমািাক্ষবলা শুরু 

িক্ষর। বঙ্গবন্ধুর দনক্ষি চক্ষি অসহক্ষর্াগ আক্ষন্দালন শুরু হয়। পাদিস্তানী সামদরি িাসন অৈল হক্ষয় পক্ষি। মূলতোঃ জাদতর দপতার 

দনক্ষি চক্ষিই বাংলাক্ষিি পদরৈাদলত হয়। ২৫ মাৈ চ িালরাক্ষত পাদিস্তানী বাদহনী দনরীহ ও দনরস্ত্র বাঙাদলর উপর ‘অপাক্ষরিন সাৈ চ লাইট' 

নাক্ষম হতুার্জ্ঞ শুরু িক্ষর। ২৬ শি মাক্ষৈ চর প্রেম প্রহক্ষর জাদতর দপতা বাংলাক্ষিক্ষির স্বাধীনতার শর্াষণা শিন। িীর্ চ ৯ মাক্ষসর রিেয়ী 

যুক্ষদ্ধর মাধ্যক্ষম ১৯৭১ সাক্ষলর ১৬ দিক্ষসম্বর আমরা চূিান্ত দবজয় অজচন িদর। আমরা পাই এিটি স্বাধীন ভূখন্ড। এিটি পতািা। 

এিটি জাতীয় সঙ্গীত। বাঙাদল বীক্ষরর জাদত দহক্ষসক্ষব দবক্ষে পদরদৈদত হয়।  

 



সুদধবৃন্দ,  

এিটি যুদ্ধদবধ্বস্ত শিি গিার পািাপাদি জাদতর দপতা দিশুক্ষির িল্যাক্ষণ অক্ষনি িাজ িক্ষর শগক্ষ ন। জাদতসংক্ষর্র সাধারণ 

পদরষি ১৯৮৯ সাক্ষল ‘দিশু অদধিার সনি' গ্রহণ িক্ষর। জাদতর দপতা ১৯৭৪ সাক্ষল বাংলাক্ষিক্ষি দিশু আইন প্রণয়ন িক্ষরন। আমাক্ষির 

সংদবধাক্ষনও দিশুক্ষির জন্য রাষ্ট্রক্ষি দবক্ষিষ দবধান প্রণয়ক্ষনর দবষয়টি দতদন সংক্ষর্াজন িক্ষরন। জাদতর দপতা মুদিযুক্ষদ্ধ েদতগ্রস্ত 

নারীক্ষির সন্তানক্ষির শলখাপিার জন্য বৃদত প্রো ৈালু িক্ষরন। এখন ‘দোঃি মদহলা ও দিশু িল্যাণ তহদবল' নাক্ষম পদরৈাদলত হক্ষচ্ছ। 

দতদন প্রােদমি দিোক্ষি অববতদনি িক্ষরন। সিল প্রােদমি দবদ্যালয় এবং দিেিক্ষির ৈাকুরী জাতীয়িরণ িক্ষরন।  

আমরা জাদতর দপতার পিাঙ্ক অনুসরণ িক্ষর সংদবধান, জাদতসংক্ষর্র দিশু অদধিার সনি এবং জাদতর দপতা প্রণীত দিশু 

আইন অনুর্ায়ী এিটি যুক্ষগাপক্ষর্াগী ‘জাতীয় দিশুনীদত' প্রণয়ন িক্ষরদ । দিশুক্ষির শলখাপিার সুক্ষর্াগ বৃদদ্ধ িক্ষরদ । ব ক্ষরর শুরুক্ষত 

দবনামূক্ষল্য রদঙ্গন পাঠ্যপুস্তি প্রিান িরা হক্ষচ্ছ। প্রায় িতভাগ দিশু স্কুক্ষল র্াক্ষচ্ছ। দিশুক্ষির উপর সিল ধরক্ষণর িারীদরি ও মানদসি 

িাদস্ত দনদষদ্ধ িরাসহ দিশুবান্ধব দিোিান পদ্ধদত ৈালু িরা হক্ষয়ক্ষ । আিষ চণীয় দিো উপিরক্ষণর ব্যবিা িরা হক্ষয়ক্ষ । 

মাদিদমদিয়া ক্লাসরুম ৈালু িরা হক্ষয়ক্ষ ।  

বাংলাক্ষিি দিশু এিাক্ষিমী ৩০টি শজলায় ‘দিশুক্ষির জন্য িদিউটার প্রদিেণ' িম চসূদৈ ৈালু িক্ষরক্ষ । দিল্পিলার উপর 

দিশুক্ষির প্রদিেণ দিক্ষচ্ছ। আন্তজচাদতি দিশু দৈত্রিলা প্রদতক্ষর্াদগতার আক্ষয়াজন িরক্ষ । দিশুক্ষতাষ বই ও মাদসি দিশু পদত্রিা প্রিাি 

িরক্ষ । জাতীয় দিশু পুরস্কার, দবদভন্ন শমৌসুমী প্রদতক্ষর্াদগতা এবং দিশু বই শমলারও আক্ষয়াজন িরা হক্ষচ্ছ।  

আমরা প্রদতবন্ধী দিশুক্ষির দবদভন্ন দবষক্ষয় প্রদিেণ দিদচ্ছ। তাক্ষির দিোর সুক্ষর্াগ বাদিক্ষয়দ । পেদিশু, ঝুঁদিপূণ চিাক্ষজ 

দনক্ষয়াদজত দিশু, দবদ্যালয় শেক্ষি ঝক্ষর পিা দিশু ও প্রদতবন্ধী দিশুক্ষির িল্যাক্ষণ আদে চি সহায়তা প্রিান িরা হক্ষচ্ছ।  

সুদধমন্ডলী,  

গত ৈার ব ক্ষর আমরা শিক্ষির প্রদতটি শসক্টক্ষর সুষম উন্নয়ন দনদিত িক্ষরদ । শিক্ষি তথ্য-প্রযুদির দবপ্লব র্ক্ষটক্ষ । মানুষ 

সক্ষৈতন হক্ষয়ক্ষ । স্বদনভ চর হক্ষয়ক্ষ । আত্মিম চসংিাক্ষনর সুক্ষর্াগ শবক্ষিক্ষ । মানুক্ষষর ক্রয় েমতা শবক্ষিক্ষ ।  

দবে মন্দা সক্ষেও প্রবৃদদ্ধ ৬ িতদমি ৫ িতাংি অদজচত হক্ষয়ক্ষ । আমাক্ষির মাোদপছু আয় শবক্ষি হক্ষয়ক্ষ  ৮৫০ মাদিচন 

িলার। আমাক্ষির কৃদষ-বান্ধব নীদতর িারক্ষণ শিি এখন খাক্ষদ্য প্রায় স্বয়ং-সম্পূণ চ। ৫ শিাটি মানুষ দনম্নদবত শেক্ষি মধ্যদবক্ষত উন্নীত 

হক্ষয়ক্ষ । দবদুৎ উৎপািন ৩২০০ শমগাওয়াট শেক্ষি বৃদদ্ধ শপক্ষয় ৬৩৫০ শমগাওয়াক্ষট উন্নীত হক্ষয়ক্ষ । সারাক্ষিক্ষি প্রায় ১৫ হাজার 

িমুুদনটি দক্লদনি এবং স্বািু শিন্দ্র িাপন িরা হক্ষয়ক্ষ । গ্রামীণ মা ও দিশুর দৈদিৎসা শসবা দনদিত হক্ষয়ক্ষ । বাংলাক্ষিি এখন দবক্ষে 

উন্নয়ক্ষনর শরাল মক্ষিল।  

শ াট্ট শসানামদনরা,  

শতামরা শিিক্ষি আরও সামক্ষনর দিক্ষি এদগক্ষয় দনক্ষব। শতামাক্ষির জন্য দিো, শখলাধুলা এবং শবক্ষি ওঠার প্রক্ষয়াজনীয় 

সিল সুক্ষর্াগ-সুদবধা আমরা দনদিত িক্ষরদ । প্রদতটি স্কুক্ষল িরীরৈৈ চা ও শখলাধুলার ব্যবিা িক্ষরদ । এিদিক্ষি শতামরা শলখাপিা 

দিখক্ষব। অপরদিক্ষি শতামরা িরীরৈৈ চা ও শখলাধুলায় পারিিী হক্ষব। শিক্ষি-দবক্ষিক্ষি সুনাম অজচন িরক্ষব।  

আমরা ২০২১ সাক্ষল স্বাধীনতার সুবণ চ জয়ন্তীক্ষত বাংলাক্ষিিক্ষি ক্ষুধা, িাদরেু, দনরেরতামুি দিদজটাল বাংলাক্ষিি দহসাক্ষব 

গক্ষি শতালার জন্য িাজ িরদ । আজ র্ারা দিশু-দিক্ষিার, ২০২১ সাক্ষলর মক্ষধ্য শতামরা বি হক্ষব। শতামাক্ষির প্রদতভা ও শমধা দিক্ষয় 

এই শিিক্ষি সাদজক্ষয় তুলক্ষব।  

শতামরা স্বাধীনতার িো, মুদিযুক্ষদ্ধর িো, মুদিক্ষর্াদ্ধাক্ষির িো জানক্ষব। জাদতর দপতার িো, শিি ও শিক্ষির মানুক্ষষর 

িো জানক্ষব। বিক্ষিরক্ষি শ্রদ্ধা িরক্ষব। িদরে, অসহায় ও প্রদতবন্ধী দিশুক্ষির পাক্ষি িাঁিাক্ষব। স্বাধীনতাদবক্ষরাধী ও তাক্ষির শিাসররা 

র্াক্ষত শিিক্ষি আর দপদ ক্ষয় দিক্ষত না পাক্ষর শস ব্যাপাক্ষর শতামরা অতন্দ্র প্রহরীর মক্ষতা তৎপর োিক্ষব।  

আজ র্ারা এখাক্ষন এই সুন্দর কুজিাওয়াজ ও িরীর ৈৈ চায় অংিগ্রহণ িরক্ষ া, শতামাক্ষির সিলক্ষি আবারও অদভনন্দন। 

শতামাক্ষির এই উচ্ছ্বাস, আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাক্ষি মুগ্ধ িক্ষরক্ষ । শতামাক্ষির শৈাক্ষখ-মুক্ষখর দৃঢ় প্রতুয় শিক্ষখ আমার দবোস 

জক্ষেক্ষ  বাংলাক্ষিি এিদিন দবক্ষের বুক্ষি মাো উঁচু িক্ষর িাঁিাক্ষবই।  



আমরা বীক্ষরর জাদত। আমরা যুদ্ধ িক্ষর স্বাধীনতা শপক্ষয়দ । আমরা ভাষার জন্য জীবন দিক্ষয়দ । আমরা সমুে জয় িক্ষরদ । 

এভাক্ষরষ্ট জয় িক্ষরদ । আমরা দবেসভায় বাংলাক্ষিিক্ষি সম্মাক্ষনর আসক্ষন তুক্ষল ধক্ষরদ । র্ত বাধা আসুি আমরা সিল বাধাক্ষি 

অদতক্রম িক্ষর সামক্ষনর দিক্ষি এদগক্ষয় র্াক্ষবা-এ আমার দৃঢ় প্রতুয়।  

সুদধবৃন্দ,  

আসুন, আমরা স্বাধীনতার শৈতনাক্ষি সব চস্তক্ষর প্রদতদষ্ঠত িদর। জাদতর দপতার আিক্ষি চ উজ্জ্বীদবত হক্ষয় শিি গিার িাক্ষজ 

আত্মদনক্ষয়াগ িদর। শিক্ষির িাদন্ত, উন্নয়ন ও স্বাধীনতাদবক্ষরাধী অপিদিক্ষি প্রদতক্ষরাধ িরক্ষত এিতাবদ্ধ হই।  

স্বাধীনতা দিবক্ষসর এই আনন্দর্ন পদরক্ষবক্ষি সিক্ষলর প্রদত আমার আহ্বান, আসুন সিল শভিাক্ষভি ভ্যক্ষল দগক্ষয় আগামী 

প্রজক্ষের জন্য; এই দিশু-দিক্ষিারক্ষির জন্য এিটি সমৃদ্ধ বাংলাক্ষিি গক্ষি তুদল।  

সিলক্ষি আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবক্ষসর শুক্ষভচ্ছা।  

শখািা হাক্ষফজ।  

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাক্ষিি দৈরজীবী হউি। 


