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আসসালা আলাই ম।
মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৮ উপলে আেয়ািজত জাতীয় িশ -িকেশার সমােবেশ উপি ত সবাইেক
আমার আ িরক েভ া জানাি ।
মাচ আমােদর সং ােমর মাস, ইিতহাস-ঐিতেহ র মাস। মােচর এই িদেন আিম গভীর ার সােথ রণ করিছ
সবকােলর সবে বাঙািল, জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমানেক।
া জানাি জাতীয় চার নতার িত। রণ করিছ- ি ে র ৩০ লাখ শিহদ এবং ২ লাখ িনযািতত মা- বানেক।
া জানাি সকল বীর ি েযা ােদর। াহত ি েযা া ও শিহদ ি েযা া পিরবােরর সদ েদর জানাি মহান
াধীনতা ও জাতীয় িদবেসর েভ া।
৭১’র মহান ি ে রাজৈনিতক াধীনতা এেলও জািতর িপতার অবতমােন অথৈনিতক ি আেসিন। জািতর
িপতা মা সােড় িতন বছের এক
িব
দশেক গেড় েল ে া ত দেশর পযােয় রেখ যান। আজেক সখান থেক
বাংলােদশ উ য়শীল দেশ উ ীত হেয়েছ। তেব, যিদ জািতর িপতা েচ থাকেতন তাহেল াধীনতার ১০ বছেরর মে ই
বাংলােদশ উ ত দেশর পযােয় চেল যেত পারেতা।
আপনারা জােনন গত ১৭ মাচ িছল জািতর িপতার ৯৮তম জ িদন। ঐিদন আমরা উ য়নশীল দেশ উ রেণর এই
সংবাদ পাই।
জািতসংেঘর মানদ অ যায়ী এক দেশর মাথািপ জাতীয় আয় (িজএনআই) হেব ১,২৩০ ডলার অথবা আেরা
বিশ। ২০১৬-১৭ অথবছের বাংলােদেশর মাথািপ জাতীয় আয় দ িড়েয়েছ ১ হাজার ৬১০ ডলার।
এক দেশর মানবস দ চক, িহউ ান অ ােসটস ইনেড (এইচএআই) অব ই ৬৬ অথবা বিশ থাকেত হেব।
এে ে বাংলােদেশ আেছ ৭২ দশিমক ৯। অথৈনিতক ভ রতা, ইেকানিমক ভালনােরিবিল ইনেড (ইিভআই) ৩২ অথবা
িনেচ থাকেত হেব। এ ে বাংলােদেশর চক ২৪ দশিমক ৮।
এই িতন মানদে র মে
রণ করেলই হয়, িক বাংলােদশ হে িবে থম দশ য িতন মানদ ই রণ
কেরেছ।
এতিদন অেনেকই আমােদর গরীব বেল উপহাস করত। এক সময় যারা বাংলােদশেক ‘তলািবহীন িড়’ বেল কটা
কেরেছ, আজ তারাই আমােদর উ য়েনর রাল মেডল বলেছ। গরীব বেল কউ আর আমােদর অব া করেত পারেব না।
অথৈনিতক ি র কম িচেক এবার আে ালেন প িদেত হেব। তেবই আমরা গেড় লেত পারব ধা-দাির
জািতর িপতার ে র ‘ সানার বাংলা’। আমরা াধীনতার ফল বাংলার িত ঘের পৗঁেছ িদেত চাই।
এই সে ১৯৭৪ সােলর ১৫ িডেস র জািতর উে ে দওয়া ব ব র ভাষেণর অংশ িবেশষ েল ধরিছ। সই
ভাষেণ ব ব বেলিছেলন, ‘‘ ঊিনশ’শ একা র সােলর িডেস র মােসর ১৬ তািরেখ আমােদর রাজৈনিতক াধীনতা
সং ােমর সমাি এবং অথৈনিতক ি ে র । এই ে এক মরণপণ সং াম আমরা
কেরিছ। এই সং াম অেনক
বশী সময়সােপ ও ক সা । তেব আমরা যিদ ঐক ব থেক কেঠার পির ম কির এবং সৎ পেথ থািক তেব, ইনশা াহ
জয় আমােদর অিনবায ।’’

আিম ল করিছ, দেশর অিধকাংশ সাধারণ মা ষ বতমান সরকােরর অথৈনিতক ি র আে ালেন সি য় হেয়
উঠেছ। তেব ষড়য কারীরাও রেয়েছ। তােদর থেক সতক থাকেত হেব।
আমার দেলর নতা-কম , সমথক ও ভাকা ী সবাইেক ঐক ব ভােব অথৈনিতক ি র আে ালনেক এিগেয়
িনেত হেব। আমােদর মেন রাখেত হেব, আওয়ামী লীেগর ন ে ই দেশর াধীনতা এেসিছল। আমােদর হােতই অথৈনিতক
ি আসেব।
ছা সানামিণরা,
আমরা আজ াধীন দেশ বাস করিছ। তামােদর হােত য লাল-স েজর জাতীয় পতাকা শাভা পাে , এর িপছেন
রেয়েছ অেনক ত ােগর ইিতহাস। দশে েমর স ইিতহাস তামােদরেকও জানেত হেব। জািতর িপতাই এে ে সবেচ’ বিশ
ত াগ ীকার কেরিছেলন।
আমােদর াধীনতা একিদেন আেসিন। াধীনতা সং ােমর চনা হয় ৫২’র ভাষা আে ালেনর ম িদেয়। আর
জািতর িপতার ন ে এই ভাষা আে ালেনর
১৯৪৮ সােলর ১১ই মাচ। ৫৪’র িনবাচন, ৬২’র িশ া আে ালন, ৬৬’র
ছয়-দফা, ১১-দফা, ৬৯’র গণঅ ান এবং ৭০’র িনবাচেনর পথ পিরেয় দশবাসী সমেবত হয় ৭১’র ৭ মােচর ঐিতহািসক
মহা-সমােবেশ। সখােনই ব ব শখ িজ র রহমান ত র ঐিতহািসক ৭ মােচর ভাষেণর মা েম জািতেক ি ে র
ড়া িদক-িনেদশনা দান কেরন।
৭১’র ৭ মাচ সাহরাওয়াদ উ ােনর জনস ে দ িড়েয় জািতর িপতা ঘাষণা দন ‘‘এবােরর সং াম আমােদর
ি র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম।’’
য ভাষণেক ইউেনে া আজ িব ঐিতেহ র অ
দিলল িহেসেব তােদর মেমাির অব ওয়া রিজ াের অ
কেরেছ। এই অ ি েত আজ সম দশ ও জািত গিবত। সম িবে এ বাঙািল জািতর মযাদা ি কেরেছ।
তাই নয়. ি শ গেবষক, সাংবািদক ও লখক জ াকব এফ িফ আড়াই হাজার বছেরর
ভাষণ েলার মে
মা ষেক ি র মে উ ীিবত করার য ৪১ ভাষণ বেছ নন ত র ‘উই াল ফাইট অন া িবেচস, া ি েচস াট
ইন ারড িহ ী’ ে , সখােনও জািতর িপতার ভাষণ ান পেয়েছ।
৭ মাচ ব ব র আ ােন সাড়া িদেয় সম জািত ি ে র
িত
কের। বাঙািল জািতর ি আকা ােক
িচরতের
কের িদেত একা েরর ২৫ শ মােচর কালরােত পািক ানী বািহনী িনরীহ ও িনর বাঙািলর উপর অতিকত
হত ায
কের।
পািক ানী বািহনী ও তােদর দাসরেদর সই িন ুর হত ায েক আ জািতক ী িত আদােয়র াপাের আমরা
সবা ক উে াগ হণ কেরিছ। িক পরািজত শি রা স াপােরও ষড়যে িল ।
জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান ২৬ শ মােচর থম হের আ ািনকভােব বাংলােদেশর াধীনতা
ঘাষণা কেরন। য ঘাষণা তৎকািলন ইিপআর’র (বতমান িবিজিব) ওয় ারেলেসর মা েম সম দেশ ছিড়েয় পেড়। নয়
মােসর র য়ী ে র মা েম ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র বীর বাঙািল ড়া িবজয় িছিনেয় আেন।
িধম লী,
১৯৭২ সােলর ১০ জা য়াির ব ব শখ িজ র রহমান পািক ান কারাগার থেক দেশ িফের স
াধীন হওয়া
িব
দশেক গেড় তালার কােজ হাত দন। িতিন িব াস করেতন লখাপড়ার পাশাপািশ খলা লা, সং িত চচা,
সামািজক দািয় েবাধ-ইত ািদর মা েম িশ েদর শারীিরক ও মানিসক উৎকষ সাধন করেত হেব।
জািতর িপতা ১৯৭৪ সােল িশ আইন ণয়ন কেরন। আমােদর সংিবধােন িশ েদর জ রা েক িবেশষ িবধান
ণয়েনর িবষয় িতিন সংেযাজন কেরন। জািতর িপতা ি ে
িত নারীেদর স ানেদর লখাপড়ার জ ি থা
চা কেরন, যা এখন ‘ ঃ মিহলা ও িশ ক াণ তহিবল’ নােম পিরচািলত হে । িতিনই ৩৬ হাজার ১৬৫ াথিমক
িব ালয় এবং এসব িব ালেয়র িশ কেদর চাকির জাতীয়করণ কেরন। াথিমক িশ ােকও অৈবতিনক কেরন।
াধীনতার সােড় িতন বছেরর মাথায় ৭৫’র ১৫ আগ ি ে র পরািজত শি ব ব েক সপিরবাের হত া কের।
সিদন অেনেকর সে আমার মা বগম ফিজলা ন নছা িজব, িতন ভাই ক াে ন শখ কামাল, লফ ােন শখ জামাল,
১০-বছেরর ছাট িশ শখ রােসলেকও হত া কের।

িশ েদর ক ােণর লে আমরা এক েগাপেযাগী ’জাতীয় িশ নীিত’ ণয়ন কেরিছ। বছেরর েত িবনা ে
রি ন পা
ক দান করা হে । ায় শতভাগ িশ েল যাে । িশ র ঝের পড়া রােধ িব ালেয় িশ বা ব পিরেবশ
ি , িশ া উপ ি দান ও িমড- ড িমল চা করা হেয়েছ। আন ঘন িশ ার পিরেবশ িনি ত করেত মাি িমিডয়া
াশ ম ও আইিস
াব িত া করা হেয়েছ।
আমরা িশ েদর জ জািতর িপতার জীবন ও কমিভি ক বই কাশ এবং পা বইেয় ি ে র ত ইিতহাস
সংেযাজন কেরিছ। মজীবী িকেশার-িকেশারী ও দির পিরবােরর িশ েদর জ িশ বা ব িশ া ক চা করা হেয়েছ।
আমরা িতব ী িশ েদর িবিভ িবষেয় িশ ণ িদি । অ জম িবষেয় সেচতনতা ি এবং অ ি ক িশ েদর
ক ােণ নানািবধ উে াগ হণ করা হেয়েছ। পথিশ , িঁ ক ণ কােজ িনেয়ািজত িশ , িব ালয় থেক ঝের পড়া িশ ও
িতব ী িশ েদর ক ােণ আিথক সহায়তা দান করা হে ।
শারীিরক ও মানিসক িবকােশর লে
াথিমক িব ালেয় ছা -ছা ীেদর জ ‘ব ব গা কাপ’ এবং ‘ব মাতা
বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ’ টবল নােম চা করা হেয়েছ।
ি য় সানামিণরা,
জািতর িপতা িশ েদর ব ভালবাসেতন। িতিন সহপাঠী ও ব েদর ব ভালবাসেতন। সহপাঠীেদর কান িজিনেসর
অভাব দখেল িনেজর িজিনস িদেয় িদেতন। িতিন তামােদর জ এক াধীন দশ িদেয় গেছন। তামরা জািতর িপতার
সং ামী জীবেনর কথা, ি ে র ইিতহাস, ি েযা ােদর আ ত ােগর কথা জানেব।
দির , অসহায় ও িতব ীেদর পােশ দ ড়ােব। াধীনতািবেরাধী ও তােদর দাসররা যােত দশেক আর িপিছেয় িদেত
না পাের স াপাের সজাগ থাকেব। জি বাদ ও মাদকেক ণা করেব।
আজ তামরা িশ -িকেশার, একিদন তামরা অেনক বড় হেব। তামরাই দশেক আরও সামেনর িদেক এিগেয়
িনেব। তামােদর মে থেকই কউ ভিব েত রা নায়ক, শাসক, িব ানী, সািহিত ক হেব। তামােদর িতভা ও মধা
িদেয় এই দশেক সািজেয় লেব। আমােদর সরকার তামােদর নাগিরক এবং দশে িমক হেয় বেড় উঠেত যা যা েয়াজন
তার সবিক ই িনি ত করেছ।
আমােদর ল -২০২১ সােলর মে বাংলােদশেক এক ম ম আেয়র দেশ উ ীত করা এবং ২০৪১ সােলর মে
উ ত-স
দেশ পিরণত করা।
াধীনতা িদবেসর এই আন ঘন পিরেবেশ সকেলর িত আমার আ ান, আ ন ঐক ব হেয় আগামী জে র জ
এক স বাংলােদশ গেড় িল।
সকলেক আবারও াধীনতা ও জাতীয় িদবেসর েভ া।
খাদা হােফজ।
জয় বাংলা, জয় ব ব
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।
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