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সহিমীবৃন্দ, 

সম্মাদনত মুদিশ াদ্ধাবৃন্দ,  

শেশহর দিশু-দিশিার শসানামদণরা, 

উপদিত সুদধমন্ডলী।  

        আসসালামু আলাইকুম। 

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উপলশে আশয়াদজত জাতীয় দিশু-দিশিার সমাশবশি উপদিত সবাইশি 

আমার আন্তদরি শুশভচ্ছা জানাদচ্ছ। 

মাৈ চ আমাশির সংগ্রাশমর মাস, ইদতহাস-ঐদতশহের মাস। মাশৈ চর এই দিশন আদম গভীর শ্রদ্ধার সাশে স্মরণ িরদি 

সব চিাশলর সব চশশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমানশি। দ দন বাঙাদল জাদতশি স্বাধীনতার মশন্ত্র উজ্জীদবত 

িশরশিন, প্রস্ত্তত িশরশিন মুদিযুশদ্ধর জন্য। িাি দিশয়দিশলন-মুদির সংগ্রাশম। দতদনই আমাশিরশি স্বাধীন, সাব চশভৌম 

বাংলাশিি  দিশয় শগশিন। শিিবাসীর পে শেশি আদম জাদতর দপতার প্রদত দবনম্র শ্রদ্ধা জানাই।  

শ্রদ্ধা জানাদচ্ছ জাতীয় ৈার শনতার প্রদত। স্মরণ িরদি-মুদিযুশদ্ধর ৩০ লাখ িহীি এবং ২ লাখ দন চাদতত মা-শবানশি। 

শ্রদ্ধা জানাদচ্ছ সিল বীর মুদিশ াদ্ধাশির। যুদ্ধাহত মুদিশ াদ্ধা ও িহীি মুদিশ াদ্ধাশির পদরবাশরর সিস্যশির জানাদচ্ছ মহান 

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবশসর শুশভচ্ছা।  

এবাশরর জাতীয় দিবশস আমাশির অঙ্গীিার শহাি-অে চননদতি মুদি দনদিত িরা। ৭১’র মহান মুদিযুশদ্ধ রাজননদতি 

স্বাধীনতা এশলও জাদতর দপতার অবতচমাশন অে চননদতি মুদির লেে বাস্তবাদয়ত হয়দন। জাদতর দপতার দনশি চিনা অনু ায়ী 

শিশির মানুশষর অে চননদতি মুদি দনদিত িরশত ব্যাপি িম চসূদৈ হাশত দনশয়দি। সাধারণ মানুষ এসব িম চসূদৈর সুফলও শপশত 

শুরু িশরশি। আমাশির লড়াই এখন িাদরশযের দবরুশদ্ধ। 

অে চননদতি মুদির িম চসূদৈশি এবার আশন্দালশন রূপ দিশত হশব। তশবই আমরা গশড় তুলশত পারব ক্ষুধা-িাদরযেমুি 

জাদতর দপতার স্বশের ‘শসানার বাংলা’। আমরা স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রদতটি ঘশর শপৌৌঁশি দিশত ৈাই।  

 এই প্রসশঙ্গ ১৯৭৪ সাশলর ১৫ দিশসম্বর জাদতর উশেশে শিওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষশণর অংি দবশিষ তুশল ধরদি। শসই 

ভাষশণ বঙ্গবন্ধু বশলদিশলন, ‘‘ ঊদনি’ি এিাতর সাশলর দিশসম্বর মাশসর ১৬ তাদরশখ আমাশির রাজননদতি স্বাধীনতা 

সংগ্রাশমর সমাদি এবং অে চননদতি মুদিযুশদ্ধর শুরু। এই যুশদ্ধ এি মরণপণ সংগ্রাম আমরা শুরু িশরদি। এই সংগ্রাম অশনি 

শবিী সময়সাশপে ও িষ্টসাধ্য। তশব আমরা  দি ঐিেবদ্ধ শেশি িশ ার পদরশ্রম িদর এবং সৎ পশে োদি তশব, ইনিাআল্লাহ 

জয় আমাশির অদনবা চ।’’   

 আদম লেে িরদি, শিশির অদধিাংি সাধারণ মানুষ বতচমান সরিাশরর অে চননদতি মুদির আশন্দালশন সদিয় হশয় 

উ শি। তশব ষড় ন্ত্রিারীরাও রশয়শি। তাশির দবরুশদ্ধ সতিচ োিশত হশব।  

 আমার িশলর শনতা-িমী, সমে চি ও শুভািাঙ্ক্ষী সবাইশি ঐিেবদ্ধভাশব অে চননদতি মুদির আশন্দালনশি এদগশয় 

দনশত হশব। আমাশির মশন রাখশত হশব, আওয়ামী লীশগর শনতৃশেই  শিশির স্বাধীনতা এশসদিল। আমাশির হাশতই অে চননদতি 

মুদি আসশব। 

শিাট্ট শসানামদণরা,  

আজ শতামাশির ৈমৎিার কুৈিাওয়াজ শিশখ অতেন্ত খুদি হশয়দি। শতামাশির দিসশে খুব ভাল হশয়শি। শতামরা  ারা 

িরীর ৈৈ চায় অংিগ্রহণ িশরি, সিলশি আন্তদরি অদভনন্দন।  

আমরা আজ স্বাধীন শিশি বাস িরদি। শতামাশির হাশত শ  লাল-সবুশজর জাতীয় পতািা শিাভা পাশচ্ছ। এর দপিশন 

রশয়শি অশনি তোশগর ইদতহাস। শিিশপ্রশমর শস ইদতহাস শতামাশিরও জানশত হশব।  



 

আত্মতোশগর ইদতহাশস শ  মানুষটি সবশৈশয় শবদি তোগ স্বীিার িশরদিশলন, দ দন পাদিস্তানী িাসি শগাদষ্ঠর দন চাতন 

এবং বঞ্চনা শেশি পরাধীন বাঙাল জাদতশি মুদির স্বে শিদখশয়দিশলন দতদন জাদতর দপতা, বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান। 

পাদিস্তানী িাসনামশলর ২৩ বিশরর অশধ চশিরও শবদি সময় দতদন শজশল িাটিশয়শিন। বঙ্গবন্ধু শুধু স্বেই শিখানদন, 

শগাটা জাদতশি ঐিেবদ্ধ িশর স্বাধীনতা সংগ্রাশমর জন্য প্রস্ত্তত িশরদিশলন।  

আমাশির স্বাধীনতা এিদিশন আশসদন। স্বাধীনতা সংগ্রাশমর সূৈনা হয় ৫২’র ভাষা আশন্দালশনর মধ্য দিশয়। বঙ্গবন্ধুই 

ভাষা আশন্দালশনর জন্য িাত্রশির সংগিতত িশরন।  এরপর আওয়ামী মুসদলম লীগ গ ন, ৫৪’র দনব চাৈন, ৬২’র দিো 

আশন্দালন, ৬৬’র  িয়-িফা, ১১-িফা, ৬৯’র গণঅভ্যেত্থান এবং ৭০’র দনব চাৈশনর পে শপদরশয় শিিবাসী সমশবত হয় ৭১’র ৭ 

মাশৈ চর ঐদতহাদসি মহা-সমাশবশি। শসখাশনই বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান মুদিযুশদ্ধর চূড়ান্ত দিি-দনশি চিনা দিশলন।    

৭১’র ৭ মাৈ চ শসাহরাওয়ািী উদ্যাশনর শসই উতাল জনসমুশয িাঁদড়শয় জাদতর দপতা শঘাষণা শিন ‘‘এবাশরর সংগ্রাম 

আমাশির মুদির সংগ্রাম, এবাশরর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা’’। এভাশবই জাদতর দপতার জীবন দঘশর গশড় ওশ  

বাংলাশিশির স্বাধীনতা সংগ্রাশমর ইদতহাস। 

বঙ্গবন্ধুর আহবাশন সাড়া দিশয় সমগ্র জাদত মুদিযুশদ্ধর প্রস্ত্তদত শুরু িশর। বাঙাদলর মুদিসংগ্রাম স্তব্ধ িশর দিশত 

এিাতশরর ২৫শি মাশৈ চর িালরাশত পাদিস্তানী বাদহনী দনরীহ ও দনরস্ত্র বাঙাদলর উপর অতদিচত হতো জ্ঞ শুরু িশর। জাদতর 

দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান ২৬শি মাশৈ চর প্রেম প্রহশর আনুষ্ঠাদনিভাশব বাংলাশিশির স্বাধীনতা শঘাষণা িশরন।  

বঙ্গবন্ধুর িাশিই সাড়া দিশয় বাঙাদল জাদত ৯-মাশসর রিেয়ী যুশদ্ধর মাধ্যশম ১৯৭১ সাশলর ১৬ই দিশসম্বর চূড়ান্ত 

দবজয় দিদনশয় আশন। 

সুদধমন্ডলী, 

১৯৭২ সাশলর ১০ জানুয়াদর বঙ্গবন্ধু পাদিস্তান িারাগার শেশি শিশি দফশর সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধদবধ্বস্ত শিিশি গশড় 

শতালার িাশজ হাত শিন। দতদন দবশ্বাস িরশতন শলখাপড়ার পািাপাদি শখলাধুলা, সংস্কৃদত ৈৈ চা, সামাদজি িাদয়েশবাধ-

ইতোদির মাধ্যশম দিশুশির িারীদরি ও মানদসি উৎিষ চ সাধন িরশত হশব। 

বঙ্গবন্ধুর সরিাশরর ঐিাদন্তি প্রশৈষ্টায় ১৯৭৩ সাশলর সব চপ্রেম ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রােদমি দবদ্যালয় এবং এসব 

দবদ্যালশয়র দিেিশির ৈািদর জাতীয়িরণ িরা হয়। দতদন প্রােদমি দিোশি অনবতদনি িশরন।  
জাদতর দপতা ১৯৭৪ সাশল দিশু আইন প্রণয়ন িশরন। আমাশির সংদবধাশন দিশুশির জন্য রাষ্ট্রশি দবশিষ দবধান 

প্রণয়শনর দবষয়টি দতদন সংশ াজন িশরন। জাদতর দপতা মুদিযুশদ্ধ েদতগ্রস্ত নারীশির সন্তানশির শলখাপড়ার জন্য বৃদত প্রো 

ৈালু িশরন,  া এখন ‘দুঃি মদহলা ও দিশু িল্যাণ তহদবল’ নাশম পদরৈাদলত হশচ্ছ।  

স্বাধীনতার সাশড় দতন বিশরর মাোয় ৭৫’র ১৫ আগে মুদিযুশদ্ধর পরাদজত িদি বঙ্গবন্ধুশি সপদরবাশর হতো িশর। 

শসদিন অশনশির সশঙ্গ আমার মা শবগম ফদজলাতুন শনিা মুদজব, দতন ভাই িোশেন শিখ িামাল, শলফট্যাশনন্ট শিখ জামাল, 

১০-বিশরর শিাট দিশু শিখ রাশসলশিও হতো িশর। 

সুদধবৃন্দ, 

দিশুশির িল্যাশণর লশেে আমরা এিটি যুশগাপশ াগী ’জাতীয় দিশুনীদত’ প্রণয়ন িশরদি। বিশরর শুরুশত দবনামূশল্য 

রদঙ্গন পাঠ্যপুস্তি প্রিান িরা হশচ্ছ। প্রায় িতভাগ দিশু স্কুশল  াশচ্ছ। দিশুর ঝশর পড়া শরাশধ দবদ্যালশয় দিশুবান্ধব পদরশবি 

সৃদষ্ট, দিো উপবৃদত প্রিান ও দমি-শি দমল ৈালু িরা হশয়শি। আনন্দঘন দিোর পদরশবি দনদিতিরশত মাদিদমদিয়া ক্লািরুম 

ও আইদসটি ল্যাব প্রদতষ্ঠা িরা হশয়শি।  

আমরা দিশুশির জন্য জাদতর দপতার জীবন ও িম চদভদতি বই প্রিাি এবং পাঠ্য বইশয় মুদিযুশদ্ধর প্রকৃত ইদতহাস 

সংশ াজন িশরদি। শ্রমজীবী দিশিার-দিশিারী ও িদরয পদরবাশরর দিশুশির জন্য দিশুবান্ধব দিো শিন্দ্র ৈালু িরা হশয়শি।  

আমরা প্রদতবন্ধী দিশুশির দবদভন্ন দবষশয় প্রদিেণ দিদচ্ছ। অটিজম দবষশয় সশৈতনতা বৃদদ্ধ এবং অটিদেি দিশুশির 

িল্যাশণ নানাদবধ উশদ্যাগ গ্রহণ িরা হশয়শি। পেদিশু, ঝৌঁদিপূণ চ িাশজ দনশয়াদজত দিশু, দবদ্যালয় শেশি ঝশরপড়া দিশু ও 

প্রদতবন্ধী দিশুশির িল্যাশণ আদে চি সহায়তা প্রিান িরা হশচ্ছ। 

দিশুশির প্রদতভা ও উদ্ভাবনী িদির দবিাশি সৃজনিীল শমধা অশেষণ িা চিম পদরৈাদলত হশচ্ছ। বাংলাশিি দিশু 

এিাশিদম ও দিল্পিলা এিাশিদম দিশুবান্ধব দবদভন্ন সাংস্কৃদতি িম চসূদৈ বাস্তবায়ন িরশি। িারীদরি ও মানদসি দবিাশির 



 

লশেে প্রােদমি দবদ্যালশয় িাত্র-িাত্রীশির জন্য ‘বঙ্গবন্ধু শগাল্ডিাপ’ এবং ‘বঙ্গমাতা শবগম ফদজলাতুন শনিা মুদজব শগাল্ডিাপ’ 

ফুটবল টুন চাশমন্ট ৈালু িরা হশয়শি। 

দপ্রয় শসানামদণরা, 

জাদতর দপতা দিশুশির খুব ভালবাসশতন। দতদন সহপা ী ও বন্ধুশির খুব ভালবাসশতন। সহপা ীশির শিান দজদনশসর 

অভাব শিখশল দনশজর দজদনস দিশয় দিশতন। দতদন শতামাশির জন্য এিটি স্বাধীন শিি দিশয় শগশিন। শতামরা জাদতর দপতার 

সংগ্রামী জীবশনর িো, মুদিযুশদ্ধর ইদতহাস, মুদিশ াদ্ধাশির আত্মতোশগর িো জানশব।  

িদরয, অসহায় ও প্রদতবন্ধীশির পাশি িাঁড়াশব। স্বাধীনতাদরশরাধী ও তাশির শিাসররা  াশত শিিশি আর দপদিশয় দিশত 

না পাশর শস ব্যাপাশর শতামরা অতন্দ্র প্রহরীর মত তৎপর োিশব। জদঙ্গবাি ও মািিশি ঘৃণা িরশব।  

আজ শতামরা দিশু-দিশিার, এিদিন শতামরা অশনি বড় হশব। শতামরাই শিিশি আরও সামশনর দিশি এদগশয় 

দনশব। শতামাশির মশধ্য শেশিই শিউ ভদবযতেশত রাষ্ট্রনায়ি, প্রিাসি, দবজ্ঞানী, সাদহদতেি হশব। শতামাশির প্রদতভা ও শমধা 

দিশয় এই শিিশি সাদজশয় তুলশব। আমাশির সরিার শতামাশির সুনাগদরি এবং শিিশপ্রদমি হশয় শবশড় উ শত  া  া প্রশয়াজন 

তার সবদিছুই দনদিত িরশি। 

সুদধমন্ডলী, 

লে প্রাশণর দবদনমশয় অদজচত স্বাধীনতা বাঙাদল জাদতর শশ্রষ্ঠ অজচন। এই অজচনশি অে চপূণ চ িরশত সবাইশি 

মুদিযুশদ্ধর প্রকৃত ইদতহাস জানশত হশব। স্বাধীনতার শৈতনাশি ধারণ িরশত হশব। এই শৈতনা প্রজন্ম শেশি প্রজন্মান্তশর শপৌৌঁশি 

দিশত হশব।  

বাংলাশিি আওয়ামী লীগ  খনই সরিার গ ন িশরশি মহান স্বাধীনতা ও মুদিযুশদ্ধর শৈতনাশি ধারণ িশর শিি ও 

জাদতর উন্নয়শন িাজ িশরশি। আমাশির সিল িাশজর মূল লেে-জনগশণর অে চননদতি মুদি দনদিত িরা।  

গত আট  বিশর আমরা প্রদতটি শসক্টশর ব্যাপি উন্নয়ন িম চিান্ড বাস্তবায়ন িশরদি। এরফশল আমাশির িয় েমতা, 

মাোদপছু আয়, চবশিদিি মুযার দরজচাভ, রিাদন, দবদনশয়াগ. িম চসংিান বহুগুশণ বৃদদ্ধ শপশয়শি। তৃণমূল শেশি সিল প চাশয় 

মানুশষর জীবন ধারন মান উন্নত হশয়শি। বাংলাশিি আজ উন্নয়শনর শরাল মশিল।  

আমরা সপদরবাশরর জাদতর দপতার হতো দবৈাশরর রায় িা চির িশরদি। এিাতশরর মানবতা দবশরাধী যুদ্ধাপরাধীশির 

দবৈাশরর রায় িা চির িরা হশচ্ছ। এশত বাংলাশিি অদভিাপ মুি হশয় আশলার পশে  াত্রা শুরু িশরশি। 

স্বাধীনতাদরশরাধী সাম্প্রিাদয়ি শগাষ্ঠী এবং গণতন্ত্রদবশরাধী অপিদি এখনও শিশির গণতন্ত্র ও সরিাশরর উন্নয়শনর 

ধারা বানৈাশলর ষড় শন্ত্র দলি রশয়শি। তারা জদঙ্গবাি উশে দিশচ্ছ। এ সিল অপিদির শ -শিান অপতৎপরতা ঐিেবদ্ধভাশব 

শমািাদবলা িরার জন্য আদম শিিবাসীর প্রদত আহবান জানাই। 

আিা িদর, বাংলাশিিশি এিটি িাদন্তপূণ চ, অসাম্প্রিাদয়ি ও উন্নত-সমৃদ্ধ রাশষ্ট্র পদরণত িরশত প্রদতটি বাঙাদল 

শিিশপ্রশমর মশন্ত্র উজ্জীদবত হশয় স্ব-স্ব অবিান শেশি আত্মদনশবদিত হশবন।  

আমাশির লেে-২০২১ সাশলর মশধ্য বাংলাশিিশি এিটি মধ্যম আশয়র শিশি উন্নীত িরা এবং ২০৪১ সাশলর মশধ্য 

উন্নত-সমৃদ্ধ শিশি পদরণত িরা।  

স্বাধীনতা দিবশসর এই আনন্দঘন পদরশবশি সিশলর প্রদত আমার আহবান, আসুন ঐিেবদ্ধ হশয় আগামী প্রজশম্মর 

জন্য এিটি সমৃদ্ধ বাংলাশিি গশড় তুদল।  

সিলশি আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবশসর শুশভচ্ছা। 

শখািা হাশফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাশিি দৈরজীবী শহাি। 

... 


