
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে জাতীয় দিশু-দিক্ষিার সমাক্ষবি 

 

     

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শিখ হাদসনা 

 
বঙ্গবন্ধু জাতীয় শেদিয়াম, ঢািা, বৃহস্পদতবার, ১২ চৈত্র ১৪২১, ২৬ মাৈ চ ২০১৫ 

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম 

 

দপ্রয় সহিমীবৃন্দ,  

আমার শেক্ষহর দিশু-দিক্ষিার শসানামদনরা, 

উপদিত সুদধমণ্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

আজ ২৬ মাৈ চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ দিবস উপলক্ষে আক্ষয়াদজত জাতীয় দিশু-দিক্ষিার সমাক্ষবক্ষি 

উপদিত সিলক্ষি আমার আন্তদরি শুক্ষেচ্ছা জানাদচ্ছ। দিশু-দিক্ষিার শসানামদনক্ষির আন্তদরি অদেনন্দন জানাদচ্ছ। 

আদম গেীর শ্রদ্ধার সাক্ষে স্মরণ িরদি মহান স্বাধীনতার িপদত, সব চিাক্ষলর সব চক্ষশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু 

শিখ মুদজবুর রহমানক্ষি। শ্রদ্ধা জানাদচ্ছ জাতীয় ৈার শনতার প্রদত।  

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

সমাক্ষবক্ষি উপদিত যুদ্ধাহত মুদিক্ষর্াদ্ধা ও িহীি মুদিক্ষর্াদ্ধাক্ষির পদরবারবগ চক্ষি জানাদচ্ছ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় 

দিবক্ষসর শুক্ষেচ্ছা। 

সুদধমণ্ডলী, 

মাৈ চ মাস বাঙাদলর গক্ষব চর মাস। আমরা িীর্ চ ২৪ বির সংগ্রাম িক্ষরদি পাদিস্তানী িাসি ও শিাষিক্ষির দবরুক্ষদ্ধ। 

জাদতর দপতার অদবসংবাদিত শনতৃক্ষে এ িীর্ চ সংগ্রাক্ষমর পে শপদরক্ষয় আমরা অজচন িক্ষরদি স্বাধীন স্বাব চক্ষেৌম বাংলাক্ষিি।  

১৯৭১ সাক্ষলর ৭মাৈ চ শসাহরাওয়ািী উদ্যাক্ষন জনতার সমুক্ষে িাঁদিক্ষয় জাদতর দপতা শর্াষণা শিন, ‘‘এবাক্ষরর সংগ্রাম 

আমাক্ষির মুদির সংগ্রাম, এবাক্ষরর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।’’  

শসদিন শেক্ষিই বাঙাদল জাদত মুদিযুক্ষদ্ধর প্রত্ততিদত দনক্ষত শুরু িক্ষর। বঙ্গবন্ধুর দনক্ষি চক্ষি অসহক্ষর্াগ আক্ষন্দালন শুরু হয়। 

পাদিস্তানী সামদরি িাসন অৈল হক্ষয় পক্ষি। মূলত: জাদতর দপতার দনক্ষি চক্ষিই তখন শেক্ষি বাংলাক্ষিি পদরৈাদলত হয়। ২৫ মাৈ চ 

িালরাক্ষত পাদিস্তানী বাদহনী ‘অপাক্ষরিন সাৈ চ লাইট’ নাক্ষম হতযার্জ্ঞ 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 ভূখণ্ড। এিটি পতািা। এিটি জাতীয় সঙ্গীত। বাঙাদল বীক্ষরর জাদত দহক্ষসক্ষব দবক্ষে 

পদরদৈদত লাে িক্ষর।  

সুদধবৃন্দ, 

স্বাধীনতার পর জাদতর দপতা এিটি যুদ্ধদবধ্বস্ত শিি গিার পািাপাদি দিশু-দিক্ষিারক্ষির িল্যাক্ষণ অক্ষনি িাজ িক্ষর 

শগক্ষিন। জাদতর দপতা ১৯৭৪ সাক্ষল দিশু আইন প্রণয়ন িক্ষরন। আমাক্ষির সংদবধাক্ষনও দিশুক্ষির জন্য রাষ্ট্রক্ষি দবক্ষিষ দবধান 

প্রণয়ক্ষনর দবষয়টি দতদন সংক্ষর্াজন িক্ষরন। জাদতর দপতা মুদিযুক্ষদ্ধ েদতগ্রস্ত নারীক্ষির সন্তানক্ষির শলখাপিার জন্য বৃদি প্রো 
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ৈালু িক্ষরন র্া এখন ‘দুঃি মদহলা ও দিশু িল্যাণ তহদবল’ নাক্ষম পদরৈাদলত হক্ষচ্ছ। দতদন প্রােদমি দিোক্ষি অববতদনি 

িক্ষরন। সিল প্রােদমি দবদ্যালয় এবং দিেিক্ষির ৈাকুরী জাতীয়িরণ িক্ষরন।  

দিন্তু ১৯৭৫ সাক্ষলর ১৫ আগে সপদরবাক্ষর জাদতর দপতাক্ষি হতযার পর শেক্ষম র্ায় বাংলাক্ষিক্ষির অগ্রর্াত্রা। র্াতিরা 

শসদিন আমার ১০ বিক্ষরর শিাটোই রাক্ষসলক্ষিও দনম চমোক্ষব হতযা িক্ষর। 

সুদধমণ্ডলী, 

বাংলাক্ষিি আওয়ামী লীগ র্খনই সরিার গঠন িক্ষরক্ষি জাদতর দপতার প্রিদি চত পক্ষে দিশুক্ষির িল্যাক্ষণ িাজ িক্ষরক্ষি। 

আমরা এিটি যুক্ষগাপক্ষর্াগী ‘জাতীয় দিশুনীদত প্রণয়ন িক্ষরদি। দিশুক্ষির উপর সিল ধরক্ষণর িারীদরি ও মানদসি িাদন্ত দনদষদ্ধ 

িরাসহ দিশুবান্ধব দিোিান পদ্ধদত ৈালু িক্ষরদি। বিক্ষরর শুরুক্ষত দবনামূক্ষল্য রদঙ্গন পাঠ্যপুসস্তি প্রিান িরা হক্ষচ্ছ। প্রায় িতোগ 

দিশু স্কুক্ষল র্াক্ষচ্ছ। দিশুর ঝক্ষর পিা শরাক্ষধ দবদ্যালক্ষয় দিশুবান্ধব পদরক্ষবি সৃদি, দিো উপবৃদি প্রিান ও দমি শি দমল ৈালু িরা 

হক্ষয়ক্ষি। প্রােদমি ও মাধ্যদমি পর্ চাক্ষয়র সিল বই ই-বুক্ষি রূপান্তর িক্ষরদি। মাদিদমদিয়া ক্লািরুম ও আইদসটি ল্যাব প্রদতষ্ঠা 

িরা হক্ষয়ক্ষি। শ্রমজীবী দিক্ষিার-দিক্ষিারী ও অনগ্রসর পদরবাক্ষরর দিশুক্ষির জন্য দিশুবান্ধব দিখন শিন্দ্র ৈালু িরা হক্ষয়ক্ষি।  

বাংলাক্ষিি দিশু এিাক্ষিমী ও দিল্পিলা এিাক্ষিমী দিশুবান্ধব দবদেন্ন সাংস্কৃদতি িম চসূদৈ বাস্তবায়ন িরক্ষি। 

দিশুক্ষিরক্ষি দিল্পিলার উপর প্রদিেণ, আন্তজচাদতি দিশু দৈত্রিলা প্রদতক্ষর্াদগতার আক্ষয়াজন, দিশুক্ষতাষ বই ও মাদসি দিশু 

পদত্রিা প্রিাি এবং জাতীয় দিশু পুসরস্কারসহ দবদেন্ন শমৌসুমী প্রদতক্ষর্াদগতার আক্ষয়াজন িরা হক্ষচ্ছ।  

আমরা প্রদতবন্ধী দিশুক্ষির দবদেন্ন দবষক্ষয় প্রদিেণ দিদচ্ছ। তাক্ষির দিোর সুক্ষর্াগ বাদিক্ষয়দি। পেদিশু, ঝুঁদিপূণ চিাক্ষজ 

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

দিশুক্ষির প্রদতো ও উদ্ভাবনী িদির দবিাক্ষি সৃজনিীল শমধা অক্ষেষণ িার্ চক্রম পদরৈাদলত হক্ষচ্ছ। িারীদরি ও 

মানদসি দবিাক্ষির লক্ষেয প্রােদমি দবদ্যালক্ষয় িাত্রক্ষির জন্য বঙ্গবন্ধু শগাল্ডিাপ এবং িাত্রীক্ষির জন্য বঙ্গমাতা শবগম 

ফদজলাতুক্ষন্নসা মুদজব শগাল্ডিাপ ফুটবল টুন চাক্ষমন্ট ৈালু িরা হক্ষয়ক্ষি। ২০১১ সাল হক্ষত শিক্ষির সিল প্রােদমি দবদ্যালক্ষয় 

আন্তুঃপ্রােদমি দবদ্যালয় ক্রীিা ও সাংস্কৃদতি প্রদতক্ষর্াদগতার আক্ষয়াজন িরা হক্ষচ্ছ। দিশুক্ষির শনতৃে দবিাক্ষি প্রদতটি দবদ্যালক্ষয় 

স্টুক্ষিন্টস িাউদিল গঠন িরা হক্ষচ্ছ। 

আমরা দিশুক্ষির জন্য জাদতর দপতার জীবন ও িম চদেদিি গ্রন্থ প্রিাি এবং পাঠ্য বইক্ষয় মুদিযুক্ষদ্ধর প্রকৃত ইদতহাস 

সংক্ষর্াজন িক্ষরদি।  

শিাট্ট শসানামদনরা, 

আজক্ষির এই সমাক্ষবক্ষি শতামাক্ষির দবপুসল উপদিদত আমাক্ষি অতযন্ত আনদন্দত িক্ষরক্ষি। আজ র্ারা এখাক্ষন এই সুন্দর 

কুৈিাওয়াজ ও িরীর ৈৈ চায় অংিগ্রহণ িরক্ষিা, শতামাক্ষির সিলক্ষি আবারও অদেনন্দন। শতামাক্ষির এই উৎসাহ-উদ্দীপনা 

আমাক্ষি মুগ্ধ িক্ষরক্ষি। শতামাক্ষির শৈাক্ষখ-মুক্ষখর দৃঢ় প্রতযয় শিক্ষখ আমার দবোস জক্ষেক্ষি বাংলাক্ষিি এিদিন দবক্ষের বুক্ষি মাো 

উঁচু িক্ষর িাঁিাক্ষবই। 

জাদতর দপতা দিশুক্ষির খুব োক্ষলাবাসক্ষতন। দতদন শতামাক্ষির জন্য এিটি স্বাধীন শিি দিক্ষয় শগক্ষিন। শতামরাই এই 

শিক্ষির েদবষ্যৎ। শতামরাই এই শিিক্ষি আরও সামক্ষনর দিক্ষি এদগক্ষয় দনক্ষব। আমাক্ষির সরিার শতামাক্ষির দিো, শখলাধুলা 

এবং শবক্ষি উঠক্ষত র্া র্া প্রক্ষয়াজন তার সবদিছুই দনদিত িরক্ষি।  

শতামরা মন দিক্ষয় শলখাপিা িরক্ষব। পিাশুনার পািাপাদি দনক্ষজক্ষি েদবষ্যক্ষতর জন্য প্রত্ততিত িরক্ষব। শুধু পাঠ্য পুসস্তক্ষি 

জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখক্ষব না। িাদরগদর, দবজ্ঞান, সংস্কৃদত, শখলাধুলা সিলক্ষেক্ষত্র শতামাক্ষির পারিিী হক্ষত হক্ষব। শিক্ষি-দবক্ষিক্ষি 

সুনাম অজচন িরক্ষত হক্ষব। 

আমরা বীক্ষরর জাদত। যুদ্ধ িক্ষর জীবন দিক্ষয় স্বাধীনতা শপক্ষয়দি। আমরা োষার জন্য জীবন দিক্ষয়দি। আমরা সমুে জয় 

িক্ষরদি। এোক্ষরি জয় িক্ষরদি। আমরা দবেসোয় বাংলাক্ষিিক্ষি সম্মাক্ষনর আসক্ষন তুক্ষল ধক্ষরদি। র্ত বাধা আসুি, আমরা সিল 

বাধাক্ষি অদতক্রম িক্ষর সামক্ষনর দিক্ষি এদগক্ষয় র্াক্ষবা। এ শহাি আমাক্ষির দৃঢ় প্রতযয়। 

শতামরা জাদতর দপতার সংগ্রামী জীবক্ষনর িো, মুদিযুক্ষদ্ধর ইদতহাস, মুদিক্ষর্াদ্ধাক্ষির আত্মদবসজচক্ষনর িো জানক্ষব। 

আজ শতামরা দিশু-দিক্ষিার, এিদিন শতামরা অক্ষনি বি হক্ষব। শতামাক্ষির মক্ষধ্য শিউ েদবষ্যক্ষত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, দবজ্ঞানী, 

সাদহদতযি হক্ষব। শতামাক্ষির প্রদতো ও শমধা দিক্ষয় এই শিিক্ষি সাদজক্ষয় তুলক্ষব। আজক্ষির এই স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবক্ষস 

শতামাক্ষির িাক্ষি এটাই আমার ৈাওয়া। 
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সুদধবৃন্দ, 

আমরা শিক্ষির প্রদতটি শসক্টক্ষরর উন্নয়ক্ষনর পািাপাদি মুদিক্ষর্াদ্ধাক্ষির সম্মানী োতা বৃদদ্ধ, সরিাদর ৈািদরক্ষত সময়সীমা 

বৃদদ্ধ, বাসিান ও বাদণদজযি েবন দনম চাণ, শগক্ষজট প্রিািসহ নানা িম চসূদৈ বাস্তবায়ন িক্ষরদি। আমরা মুদিক্ষর্াদ্ধাক্ষির সঠিি 

তাদলিা প্রণয়ক্ষনর িাজও শুরু িরক্ষত র্াদচ্ছ। 

ইক্ষতামক্ষধ্য জাদতর দপতার হতযািারীক্ষির দবৈার ও রায় িার্ চির িরা হক্ষয়ক্ষি। মানবতাদবক্ষরাধী-যুদ্ধাপরাধীক্ষির দবৈার 

ৈলক্ষি। দবৈাক্ষরর রায় বাস্তবায়ন শুরু হক্ষয়ক্ষি। আজ দবএনদপ-জামাত শজাট দনীদতর মামলা এবং যুদ্ধাপরাক্ষধর দবৈার বাধাগ্রস্ত 

িরক্ষত এিািক্ষরর োইক্ষল শৈারাক্ষগাপ্তা হামলা ৈালাক্ষচ্ছ। পুসদিক্ষয় মানুষ হতযা িরক্ষি। শিক্ষির উন্নয়নক্ষি বাধাগ্রস্ত িরক্ষি।  

আসুন, আমরা স্বাধীনতার শৈতনাক্ষি সব চস্তক্ষর প্রদতদষ্ঠত িদর। শিক্ষির িাদন্ত, উন্নয়ন ও স্বাধীনতাদবক্ষরাধী অপিদিক্ষি 

প্রদতক্ষরাধ িরক্ষত এিতাবদ্ধ হই। 

স্বাধীনতা দিবক্ষসর এই আনন্দর্ন পদরক্ষবক্ষি সিক্ষলর প্রদত আমার আহ্বান, আসুন সিল শেিাক্ষেি ভুক্ষল দগক্ষয় আগামী 

প্রজক্ষের জন্য, দিশু-দিক্ষিারক্ষির জন্য এিটি সমৃদ্ধ বাংলাক্ষিি গক্ষি তুদল। 

সিলক্ষি আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবক্ষসর শুক্ষেচ্ছা। 

 

শখািা হাক্ষফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাক্ষিি দৈরজীবী শহাি। 

... 


