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আসসলামু আলাইকুম। 

আজ জাধির ধপিার ৯৭িম জন্মধিন। এই ধিনটিপ্লক আমরা প্রধি ব র জািীয় ধিশু ধিবস ধহপ্লসপ্লব পালন কধর। 

উপধিি সকলপ্লক আধম জাধির ধপিার জন্মধিন ও জািীয় ধিশু ধিবস-২০১৬ উপলপ্লে আন্তধরক শুপ্লভচ্ছা জানাধচ্ছ। 

মধুমধির সকাল সেপ্লষ যাওয়া টুধঙ্গপাড়ায় ১৯২০ সাপ্ললর ১৭ মাৈ চ সব চকাপ্ললর সব চপ্লেষ্ঠ বাঙাধল, জাধির ধপিা বঙ্গবন্ধু 

সিখ মুধজবুর রহমান জন্মগ্রহণ কপ্লরন। এই মাৈ চ মাপ্লসই ধিধন িিাব্দীর অন্যিম ৭ মাপ্লৈ চর ভাষপ্লণর মাধ্যপ্লম বাঙাধল জাধিপ্লক 

স্বাধীনিার ডাক সিন। আর ২৬ মাপ্লৈ চর প্রথম প্রহপ্লর পাকবাধহনী ধনরীহ বাঙাধলর ওপর সিস্র আক্রমণ শুরু করপ্লল বঙ্গবন্ধুই 

বাংলাপ্লিপ্লির স্বাধীনিার সোষণা সিন।  

 মাৈ চ মাস ঐধিহাধসকভাপ্লবই আমাপ্লির কাপ্ল  আলািা গুরুত্ব বহন কপ্লর।  

 একধিপ্লক জাধির ধপিার জন্ম গ্রহপ্লণর মাস। আবার মুধিযুদ্ধ শুরুর মাস।  

 েদ্ধার সাপ্লথ ্মররণ করধ  জাধির ধপিা বঙ্গবন্ধু সিখ মুধজবুর রহমানপ্লক। ্মররণ করধ  ১৫ আগপ্লে োিকপ্লির 

হাপ্লি ধনহি িহীিপ্লির।  

 েদ্ধা জানাধচ্ছ জািীয় ৈার সনিার প্রধি। ৩০ লাখ িহীপ্লির প্রধি েদ্ধা ধনপ্লবিন করধ ।  

 একাত্তপ্লর সম্ভ্রম হারাপ্লনা ২ লাখ মা-সবানপ্লক েদ্ধা জানাধচ্ছ এবং কৃিজ্ঞিা প্রকাি করধ ।  

জাধির ধপিার সংগ্রামী জীবন পধরক্রমাাঃ 

 জািীর ধপিার জীবনপ্লক আবিচন কপ্লর বাংলার ইধিহাস রধৈি হপ্লয়প্ল । ধিধন ২৩ ব প্লরর সংগ্রামী জীবপ্লনর ১৩ 

ব প্লরর সবধি সময় কারাবন্দী ধ প্ললন। 

 ১৯৩৭ সাপ্লল সগাপালগঞ্জ ধমিনারী স্কুপ্ললর  াত্র ধহসাপ্লব মুখ্যমন্ত্রী এ.সক. ফজলুল হক এবং েমমন্ত্রী সহাপ্লসন িহীি 

সসাহরাওয়ািীর কাপ্ল  স্কুপ্ললর  াি ধিপ্লয় পাধন পড়া বপ্লে ব্যবিা গ্রহপ্লণর িাবী জানান।    

 ১৯৪১ সাপ্লল ধিধন এন্ট্রান্স (ম্যাধিক) পরীো সিন এবং উত্তীণ চ হন।  

 ১৯৪২ সাপ্লল ধিধন কলকািা ইসলাধময়া কপ্ললপ্লজ ভধিচ হন এবং সসখান সথপ্লক গ্রাজুপ্লয়িন কপ্লরন।  

 ১৯৪৮ সাপ্লল ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালপ্লয় আইন ধবভাপ্লগ ভধিচ ও জানুয়ারীপ্লি মুসধলম  াত্রলীপ্লগর প্রধিষ্ঠা কপ্লরন।  

 ধিধন ধবশ্বধবদ্যালপ্লয়র ৈতুথ চ সেণীর কম চৈারীপ্লির আপ্লন্দালপ্লন সমথ চন ধিপ্লয় পাধকস্তান সরকাপ্লরর সরাষানপ্লল 

পপ্লড়ন। এ জন্য িাঁর  াত্রত্ব বাধিল করা হয়।  

 ৪৮ সাপ্ললর ১১ মাৈ চ সথপ্লক ভাষা আপ্লন্দালপ্লনর রূপকার ধহসাপ্লব ৫২’র ২১ সফব্রুয়ারী মাতৃভাষার অধধকার রোর 

আপ্লন্দালপ্লন ধবজয় ধনধিি কপ্লরন।  

 ১৯৫৩ সি আওয়ামী মুসধলম লীপ্লগর কাউধন্সপ্লল িপ্ললর সাধারণ সম্পািক ধনব চাধৈি হন।  



 

 ১৯৫৪-সি যুিফ্রপ্লের হপ্লয় ধনব চাৈপ্লন ধবজয় এবং প্রাপ্লিধিক সরকাপ্লরর সমবায় ও  কৃধষ মন্ত্রীর িাধয়ত্ব গ্রহণ 

কপ্লরন। 

 ১৯৫৫-সি গণপধরষপ্লির সিস্য ধনব চাধৈি হন।  

 ১৯৫৬ সাপ্লল ধিধন প্রাপ্লিধিক স্বায়ত্তিাসপ্লনর িাধব সিাপ্ললন। এই ব র ধিধন সকায়াধলপ্লয়িন সরকাপ্লরর ধিল্প, 

বাধণজয, েম, দুনীধি িমন ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর িাধয়ত্ব পান।  

 ১৯৫৭ সাপ্লল িল সগা াপ্লনার জন্য মন্ত্রীপ্লত্বর পি  াপ্লড়ন।  

 ১৯৫৮ সি সামধরক িাসন ধবপ্লরাধী আপ্লন্দালপ্লনর অগ্রভাপ্লগ ৈপ্লল আপ্লসন।  

 ৬২’র ধিো আপ্লন্দালন, ৬৬’র ৬ িফা, ১৯৬৮-সি আগরিলা ষড়যন্ত্র মামলা সমাকাধবলা কপ্লরন। 

 ১৯৬৯ সাপ্লল গণঅভ্যযত্থাপ্লনর মাধ্যপ্লম ধিধন মুধি পান। এ সময় ধিধন ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধধপ্লি ভ্যধষি হন।   

 ৭০’র ধনব চাৈপ্লন িাঁর সনতৃপ্লত্ব আওয়ামী লীগ প্রাপ্লিধিক ও জািীয় পধরষপ্লি ধনরঙ্কুি ধবজয় অজচন কপ্লর।  

 ৭১’র ৭ মাৈ চ ঐধিহাধসক ভাষপ্লণ বঙ্গবন্ধু সমগ্র সিিবাসীপ্লক সিস্র মুধির সংগ্রাপ্লম ঝাঁধপপ্লয় পড়ায়  উদ্বুদ্ধ কপ্লরন।  

 ২৫ মাৈ চ ধিবাগি রাপ্লি ঘুমন্ত বাঙাধলর উপর পাকবাধহনীর আক্রমণ কপ্লর।  

 ২৬ মাপ্লৈ চর প্রথম প্রহপ্লর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনিার সোষণা সিন। সসই রাপ্লি পাকবাধহনী বঙ্গবন্ধুপ্লক সগ্রফিার কপ্লর 

পধিম পাধকস্তাপ্লন ধনপ্লয় যায়।   

 মুধিযুপ্লদ্ধর ৯ মাস পধিম পাধকস্তাপ্লনর কারাগাপ্লর এবং পপ্লর মুধি সপপ্লয় ’৭২ সাপ্ললর ১০ জানুয়াধর স্বপ্লিপ্লি 

প্রিযাবিচন কপ্লরন।  

 মাত্র ৯ মাপ্লস বাংলাপ্লিিপ্লক পৃধথবীর সেষ্ঠ সংধবধান উপহার সিন।  

 একটা অসহায়, ঘুমন্ত, সিাধষি, ধনপ্লেধষি জাধিপ্লক ধিধন মুধির মপ্লন্ত্র উজ্জীধবি কপ্লরধ প্ললন।   

 ধিধনই ধিপ্লয় সগপ্ললন লাল-সবুপ্লজর পিাকা, একটি স্বাধীন সিি ও পৃধথবীর মানধৈপ্লত্র সাব চপ্লভৌম ভ্য-খন্ড। বাঙাধলর 

ইধিহাপ্লস ধিধনই মহানায়ক। 

’৭৫ এর আগে িাপ্লজডীাঃ 

 ধিধন যখন যুদ্ধধবধ্বস্ত বাংলাপ্লিি পুনগ চঠপ্লন ব্যস্ত। ঠিক িখনই ৭১’র পরাধজি িধি ও িাপ্লির সিাসররা ১৯৭৫-এ 

স্বপধরবাপ্লর জাধির ধপিাপ্লক হিযা কপ্লর।  

 ১৫ আগপ্লের ধবপ্লয়াগান্তক িাপ্লজডীপ্লি অেকার সনপ্লম আপ্লস বঙ্গবন্ধুর স্বপ্লের ‘সসানার বাংলায়’।  

 িখন সামধরক জান্তা সজনাপ্লরল ধজয়ার বুপ্লটর িলায় ধপষ্ট হয় মানবাধধকার, গণিন্ত্র এবং পধবত্র সংধবধান।  

 বাংলাপ্লিিপ্লক মুধিযুপ্লদ্ধর সৈিনার উপ্লটা রপ্লথ ৈধড়প্লয় সিয় ৭৫’র োিক ৈক্র।  

 ২১ ব র পর ১৯৯৬ সাপ্লল আওয়ামী লীগ সরকার পধরৈালনার িাধয়ত্ব ধনপ্লল রাষ্ট্র আবার মুধিযুপ্লদ্ধর সৈিনার 

ধিিারী হপ্লয় ওপ্লঠ।  

 ধকন্তু িাপ্লিও স ি পপ্লর-২০০১ সাল সথপ্লক ২০০৮ সাল পয চন্ত।  

 আবার ২০০৯ সাপ্লল আমাপ্লির সরকার সিপ্লির িাধয়ত্ব ধনপ্লল রাষ্ট্র মুধিযুপ্লদ্ধর সৈিনা ও অঙ্গীকাপ্লরর প্রধি 

েদ্ধািীল হপ্লয় ওপ্লঠ। 

ধিশুপ্লির প্রধি িাঁর ভালবাসাাঃ 

 জাধির ধপিা ধিশুপ্লির খুব ভালবাসপ্লিন। িাঁর জন্মধিনপ্লক ধিশুপ্লির জন্য উৎসগ চ কপ্লরধ ।  

 ধিশুপ্লির প্রধি জাধির ধপিার অনুভ্যধি সম্পপ্লকচ একটি েটনা আমার মপ্লন পপ্লড়- কামাল িখন অল্প অল্প কথা বলা 

ধিপ্লখপ্ল । ধকন্তু আব্বাপ্লক ও কখনও সিপ্লখধন, সৈপ্লনও না। আধম যখন বার বার আব্বার কাপ্ল  ছুপ্লট যাধচ্ছ, আব্বা 



 

আব্বা বপ্লল ডাকধ  ও শুধু অবাক হপ্লয় িাধকপ্লয় সিখপ্ল । ও হঠাৎ আমাপ্লক ধজজ্ঞাসা করল-হাসু আপা সিামার 

আব্বাপ্লক আধম একটু আব্বা বধল। 

 দু’ ভাইপ্লবাপ্লনর কপ্লথাপকথপ্লনর ধবষয়টি উপ্লল্লখ কপ্লর জাধির ধপিা িাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’-সি ধলপ্লখপ্ল ন 

‘‘আধম আর সরনু দু’ জপ্লনই শুনলাম। আপ্লস্ত আপ্লস্ত ধব ানা সথপ্লক উপ্লঠ সযপ্লয় ওপ্লক সকাপ্লল ধনপ্লয় বললাম, ‘আধম 

সিা সিামারও আব্বা। কামাল আমার কাপ্ল  আসপ্লি ৈাইি না। আজ গলা ধপ্লর রইল। বুঝপ্লি পারলাম, এখন আর 

ও সহয করপ্লি পারপ্ল  না।’  

 জাধির ধপিা ধিশুপ্লির জন্য প্রাথধমক ধিোপ্লক অববিধনক কপ্লরধ প্ললন। ধিশুপ্লির কল্যাণ ধনধিি করপ্লি ১৯৭৪ 

সাপ্লল ধিশু আইন প্রণয়ন কপ্লরধ প্ললন।  

 বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথধমক ধবদ্যালয়প্লক জািীয়করণ কপ্লরধ প্ললন।  

ধিশুপ্লির জন্য বিচমান সরকাপ্লরর গৃহীি পিপ্লেপাঃ 

 জাধির ধপিার সিখাপ্লনা পপ্লথই আমরা ধিশুপ্লির কল্যাপ্লণ কাজ করধ । ২০১১ সাপ্লল আমরা যুপ্লগাপপ্লযাগী জািীয় 

ধিশুনীধি প্রণয়ন কপ্লরধ ।   

 বঙ্গবন্ধু প্রাথধমক ধিোপ্লক জািীয় করপ্লণর ৪০ ব র পর আমার সরকার ২০১৩ সাপ্লল সিপ্লির ২৬ হাজার ১৯৩টি 

সবসরকাধর প্রাথধমক ধবদ্যালয় জািীয়করণ কপ্লরধ ।  

 প্রাথধমক ধবদ্যালয় সথপ্লক ধিশুর ঝপ্লর পড়া সরাপ্লধ আমরা ধমড সড ধমল ৈালু  কপ্লরধ ।  

 পথধিশু, েমজীবী ও অনগ্রসর পধরবাপ্লরর ধিশুপ্লির ধিশুবােব ধিখন সকন্দ্র ৈালু কপ্লরধ ।  

 কারাগাপ্লর আটক ধিশুপ্লির সংপ্লিাধন ও পুনব চাসপ্লনর মাধ্যপ্লম স্বাভাধবক জীবপ্লন ধফধরপ্লয় সনওয়া হপ্লচ্ছ। 

 ধিশুপ্লির জন্য আমরা ২০১৩ সাপ্লল প্রাক-প্রাথধমক ধিোর ব্যবিা ৈালু কপ্লরধ ।  

 প্রাথধমক স্তপ্লর এখন উপবৃধত্ত প্রাপ্লপ্তর সংখ্যা ৭৮ লে ১৭ হাজার ৯৭৭ জন উন্নীি।  

 অনুন্নি এবং ক্ষুদ্র নৃিাধিক জনপ্লগাষ্ঠী অধুযধষি এলাকার ধিশুপ্লির জন্য ২১ হাজার ৬২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রধিষ্ঠা 

কপ্লরধ ।  

 প্রাথধমপ্লক স্বািয ও পধরপ্লবি ধবষপ্লয় ধারণা ধিপ্লি ‘সুস্বাপ্লিয সুধিো’ ধবষয়ক কম চসূধৈ গ্রহণ কপ্লরধ ।  

 প্রাথধমক ধবদ্যালপ্লয়  াত্র াত্রীপ্লির জন্য বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ এবং বঙ্গমািা সবগম ফধজলাতুন সন া মুধজব 

সগাল্ডকাপ ফুটবল টুন চাপ্লমে আপ্লয়াজন করা হপ্লচ্ছ।   

 ২০১০ সাল হপ্লি প্রধিটি ধবদ্যালপ্লয় ‘স্টুপ্লডেস কাউধন্সল’ গঠন করা হপ্লচ্ছ ।  

 প্রাথধমক ধবদ্যালপ্লয়র প্রধিবেী  াত্র- াত্রীপ্লির মাধসক ৫০০ টাকা হাপ্লর বৃধত্ত প্রিান করা হপ্লচ্ছ। 

 আমরা বঙ্গবন্ধু সিখ মুধজব সমধডপ্লকল ধবশ্বধবদ্যালপ্লয় অটিধেকসহ স্নায়ধবক ও ধবকািজধনি প্রধিবেী ধিশুপ্লির 

জন্য ‘ধসনাক’ নাপ্লম একটি সসোর প্রধিষ্ঠা কপ্লরধ । 

সমাপনীাঃ 

 জাধির ধপিা ধ প্ললন ধবপ্লশ্বর সিাধষি মানুপ্লষর সনিা। বঙ্গবন্ধু িাঁর এক ভাষপ্লণ বপ্ললধ প্ললন, ‘ধবশ্ব আজ দু’ ভাপ্লগ 

ধবভি। একধিপ্লক সিাষক, অন্যধিপ্লক সিাধষি। আধম সিাধষপ্লির পপ্লে।’ 

 বঙ্গবন্ধু খুব সকামল হৃিপ্লয়র মানুষ ধ প্ললন। সিপ্লির মানুপ্লষর জন্য িাঁর ভালবাসার সীমা ধ ল না।  

 ধবপ্লিিী এক সাংবাধিক বঙ্গবন্ধুপ্লক প্রশ্ন কপ্লরধ প্ললন-What is your qualification? ধিধন হাসপ্লি 

হাসপ্লি বপ্ললধ প্ললন, ‘I love my people.’ সাংবাধিক আবার প্রশ্ন করপ্ললন, What is your 

disqualification? বঙ্গবন্ধু বপ্ললধ প্ললন, ‘I love them too much.’ 

 জাধির ধপিা  াত্রজীবন সথপ্লকই িধরদ্রয-অসহায় সহপাঠীপ্লির সাহায্য করপ্লিন। িাপ্লিরপ্লক আপন কপ্লর ধনপ্লিন।  

 সিামাপ্লির মপ্লিা আমারও একটি স াট্ট ভাই ধ ল। োিকরা সসধিন িাপ্লকও সরহাই সিয়ধন।  



 

 ‘হাসু আপা, হাসু আপা’-বপ্লল রাপ্লসপ্ললর ডাক আজও আমার কাপ্লন বাপ্লজ।  

 ধিশুরা আমাপ্লির ভধবষ্যৎ। আসুন সকপ্লল ধমপ্লল ধিশুপ্লির জন্য ধনরাপি ও িাধন্তপূণ চ বাংলাপ্লিি গপ্লড় তুধল।  

 বাংলাপ্লিি অধমি সম্ভাবনার সিি। সকপ্লল ধমপ্লল ২০২১ সাপ্লল উচ্চ মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সাপ্লল উন্নি সমৃদ্ধ 

বাংলাপ্লিি গপ্লড় তুলপ্লি ৈাই। 

 আসুন, ধিশুপ্লির সুন্দর আগামীর জন্য বিচমানপ্লক উৎসগ চ কধর।  

 বাংলাপ্লিিসহ ধবপ্লশ্বর সকল ধিশুর কল্যাণ কামনা কপ্লর আমার বিব্য সিষ করধ ।  

সখািা হাপ্লফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাপ্লিি ধৈরজীবী সহাক। 

.... 


