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দবসদম  দহর রহমাদনর রাদহম 

 

সহিমীবৃন্দ, 

সম্মাদনত মুদিশ াদ্ধাবৃন্দ,  

শেশহর দিশু-দিশিার শসানামদিরা, 

উপদিত সুদধমন্ডলী।  

 

  আসসালামু আলাইকুম। 

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উপলশে আশয়াদজত জাতীয় দিশু-দিশিার সমাশবশি উপদিত সবাইশি 

আমার আন্তদরি শুশেচ্ছা। 

আজশির এই দিশন আদম গেীর শ্রদ্ধার সাশে স্মরি িরদি স্বাধীনতার িপদত, সব চিাশলর সব চশশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর 

দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমানশি। দ দন আমাশিরশি এিটি স্বাধীন, সাব চশেৌম রাষ্ট্র উপহার দিশয়শিন। 

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

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

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবশসর শুশেচ্ছা।  

শিাট্ট শসানামদনরা,  

আমরা শ  স্বাধীন শিশি বাস িরদি, শতামাশির হাশত শ  লাল-সবুশজর জাতীয় পতািা শিাো পাশচ্ছ তা দিন্তু 

এিদিশন আশসদন। এর দপিশন রশয়শি অশনি আত্মতাাশগর ইদতহাস।  

আর শ  মানুষটি সবশৈশয় শবদি আত্মতাাগ িশরদিশলন, দ দন পাদিস্তানী িাসি শগাদষ্ঠর দন চাতন এবং বঞ্চনা শেশি 

জাদতশি মুদির স্বপ্ন শিদখশয়দিশলন দতদন জাদতর দপতা, বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান। পাদিস্তানী িাসনামশলর ২৩ বিশরর 

প্রায় অশধ চিটা সময় দতদন শজশল িাটিশয়শিন। বঙ্গবন্ধু শুধু স্বপ্নই শিখানদন, শগাটা জাদতশি ঐিাবদ্ধ িশর স্বাধীনতা সংগ্রাশমর 

জন্য প্রস্ত্তত িশরদিশলন।  

আমাশির স্বাধীনতা এিদিশন আশসদন। স্বাধীনতা সংগ্রাশমর সূৈনা হয় ৫২’র োষা আশন্দালশনর মধ্য দিশয়। এরপর 

৫৪’র দনব চাৈন, ৬২’র দিো আশন্দালন, ৬৬’র িয়-িফা, ১১-িফা, ৬৯’র গিঅভ্যাত্থান এবং ৭০’র দনব চাৈশনর পে শপদরশয় 

আমরা উপনীত হই ৭১’র ৭ মাশৈ চর ঐদতহাদসি মহা-সমাশবি।  

১৯৭১ সাশলর ৭মাৈ চ শসাহরাওয়ািী উদ্যাশন লাশখা জনতার সমুশে িাঁদিশয় জাদতর দপতা শ াষিা শিন ‘‘এবাশরর 

সংগ্রাম আমাশির মুদির সংগ্রাম, এবাশরর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা’’।  

বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বাশন সািা 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 হতাা জ্ঞ শুরু িশর। জাদতর 

দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান ২৬শি মাশৈ চর প্রেম প্রহশর আনুষ্ঠাদনিোশব বাংলাশিশির স্বাধীনতা শ াষিা িশরন।  

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

দবজয় দিদনশয় আশন। 

সুদধমন্ডলী, 

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

শতালার িাজ শুরু িশরন। দতদন দবশ্বাস িরশতন শলখাপিার পািাপাদি শখলাধুলা, সংস্কৃদত ৈৈ চা, সামাদজি িাদয়ত্বশরাধ 

ইতাাদির মাধ্যশম দিশুশির িারীদরি ও মানদসি উৎিষ চ সাধন িরশত হশব। তাঁর ঐিাদন্তি প্রশৈষ্টায় ১৯৭৩ সাশল সব চপ্রেম 



 

৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রােদমি দবদ্যালয় এবং এসব দবদ্যালশয়র দিেিশির ৈািদর জাতীয়িরি িরা হয়। দতদন প্রােদমি 

দিোশি অববতদনি িশরন।  

জাদতর দপতা ১৯৭৪ সাশল দিশু আইন প্রিয়ন িশরন। আমাশির সংদবধাশনও দিশুশির জন্য রাষ্ট্রশি দবশিষ দবধান 

প্রিয়শনর দবষয়টি দতদন সংশ াজন িশরন। জাদতর দপতা মুদিযুশদ্ধ েদতগ্রস্ত নারীশির সন্তানশির শলখাপিার জন্য বৃদত প্রো 

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

দিন্তু স্বাধীনতার সাশি দতন বিশরর মাোয় মুদিযুশদ্ধর পরাদজত িদি বঙ্গবন্ধুশি সপদরবাশর হতাা িশর। শসদিন 

অশনশির সশঙ্গ আমার মা শবগম ফদজলাতুন শনিা মুদজব, দতন োই শিখ িামাল, শিখ জামাল, ১০-বিশরর অবুঝ দিশু শিখ 

রাশসলশিও হতাা িশর। 

সুদধবৃন্দ, 

দিশুশির িল্যাশির লশো আমরা এিটি যুশগাপশ াগী ’জাতীয় দিশুনীদত’ প্রিয়ন িশরদি। বিশরর শুরুশত দবনামূশল্য 

রদঙ্গন পাঠ্যপুস্তি প্রিান িরা হশচ্ছ। প্রায় িতোগ দিশু স্কুশল  াশচ্ছ। দিশুর ঝশরপিা শরাশধ দবদ্যালশয় দিশুবান্ধব পদরশবি সৃদষ্ট, 

দিো উপবৃদত প্রিান ও দমি-শি দমল ৈালু িরা হশয়শি। আনন্দ ন দিোর পদরশবি দনদিতিরশত মাদিদমদিয়া ক্লািরুম ও 

আইদসটি ল্যাব প্রদতষ্ঠা িরা হশয়শি। শ্রমজীবী দিশিার-দিশিারী ও িদরে পদরবাশরর দিশুশির জন্য দিশুবান্ধব দিো শিন্দ্র ৈালু 

িরা হশয়শি। 

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

সংশ াজন িশরদি। 

আমরা প্রদতবন্ধী দিশুশির দবদেন্ন দবষশয় প্রদিেি দিদচ্ছ। অটিজম দবষশয় সশৈতনতা বৃদদ্ধ এবং অটিদেি দিশুশির 

িল্যাশি নানাদবধ উশদ্যাগ গ্রহি িরা হশয়শি। পেদিশু, ঝুঁদিপূি চ িাশজ দনশয়াদজত দিশু, দবদ্যালয় শেশি ঝশরপিা দিশু ও 

প্রদতবন্ধী দিশুশির িল্যাশি আদে চি সহায়তা প্রিান িরা হশচ্ছ। 

দিশুশির প্রদতো ও উদ্ভাবনিদির দবিাশি সৃজনিীল শমধা অশেষি িা চক্রম পদরৈাদলত হশচ্ছ। বাংলাশিি দিশু 

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

লশো প্রােদমি দবদ্যালশয় িাত্র-িাত্রীশির জন্য বঙ্গবন্ধু শগাল্ডিাপ এবং বঙ্গমাতা শবগম ফদজলাতুন শনিা মুদজব শগাল্ডিাপ 

ফুটবল টুন চাশমন্ট ৈালু িরা হশয়শি। 

দপ্রয় শসানামদিরা, 

আজশি শতামাশির ৈমৎিার কুৈিাওয়াজ শিশখ অতান্ত খুদি হশয়দি। শতামরা  ারা িরীর ৈৈ চায় অংিগ্রহি িশরি, 

সিলশি আন্তদরি অদেনন্দন। 

জাদতর দপতা দিশুশির খুব োশলাবাসশতন। দতদন শতামাশির জন্য এিটি স্বাধীন শিি দিশয় শগশিন। শতামরা জাদতর 

দপতার সংগ্রামী জীবশনর িো, মুদিযুশদ্ধর ইদতহাস, মুদিযুদ্ধাশির আত্মদবসজচশনর িো জানশব।  

িদরে, অসহায় ও প্রদতবন্ধীশির পাশি িাঁিাশব। স্বাধীনতাদরশরাধী ও তাশির শিাসররা  াশত শিিশি আর দপদিশয় দিশত 

না পাশর শস ব্যাপাশর শতামরা অতন্দ্র প্রহরীর মত তৎপর োিশব।  

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

দনশব। শতামাশির মশধ্য শেশিই শিউ েদবষ্যশত রাষ্ট্রনায়ি, প্রিাসি, দবজ্ঞানী, সাদহদতাি হশব। শতামাশির প্রদতো ও শমধা 

দিশয় এই শিিশি সাদজশয় তুলশব। আমাশির সরিার শতামাশির সুনাগদরি এবং শিিশপ্রদমি হশয় শবশি উঠশত  া  া প্রশয়াজন 

তার সবদিছুই দনদিত িরশি। 

সুদধমন্ডলী, 

লে প্রাশির দবদনমশয় অদজচত স্বাধীনতা বাঙাদল জাদতর শশ্রষ্ঠ অজচন। এই অজচনশি অে চপূি চ িরশত সবাইশি 

মুদিযুশদ্ধর প্রকৃত ইদতহাস জানশত হশব, স্বাধীনতার শৈতনাশি ধারি িরশত হশব। প্রজনম শেশি প্রজন্মান্তশর শপৌুঁশি দিশত হশব।  

বাংলাশিি আওয়ামী লীগ  খনই সরিার গঠন িশরশি মহান স্বাধীনতা ও মুদিযুশদ্ধর শৈতনাশি ধারি িশর শিি ও 

জাদতর উন্নয়শন িাজ িশরশি। গত সাত  বিশর আমরা প্রদতটি শসক্টশর ব্যাপি উন্নয়ন িম চিান্ড বাস্তবায়ন িশরদি। এরফশল 

আমাশির ক্রয় েমতা, মাোদপছু আয়, চবশিদিি মুোর দরজচাে, রপ্তাদন, দবদনশয়াগ. িম চসংিান বহুগুশি বৃদদ্ধ শপশয়শি।  



 

বাংলাশিি আজ উন্নয়শনর শরাল মশিল। জাদতসং সহ দবশশ্বর দবদেন্ন রাষ্ট ও সংিা আমাশির প্রিংসা িশরশি, 

পুরস্কৃত িশরশি। 

আমরা সপদরবাশরর জাদতর দপতার হতাা দবৈাশরর রায় িা চির িশরদি। এিাতশরর মানবতা দবশরাধী যুদ্ধপরাধীশির 

দবৈাশরর রায় িা চির িরা হশচ্ছ। বুদদ্ধজীবী হতাািারীশির দবৈাশরর রায়ও িা চির িরা হশব। স্বাধীনতাদরশরাধী সাম্প্রিাদয়ি 

শগাষ্ঠী এবং গিতন্ত্রদবশরাধী অপিদি এখনও শিশির গিতন্ত্র ও সরিাশরর অব্যাহত উন্নয়শনর ধারা বানৈাশলর ষি শন্ত্র দলপ্ত 

রশয়শি। এ সিল অপিদির শ -শিান অপতৎপরতা ঐিাবদ্ধোশব শমািাদবলা িরার জন্য আজশির এদিন আদম শিিবাসীর 

প্রদত আহ্বান জানাই। 

আমরা স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রদতটি  শর শপৌুঁশি দিশত দৃঢ়প্রদতজ্ঞ। আমাশির লশো ২০২১ সাশলর মশধ্য 

বাংলাশিিশি এিটি মধ্যম আশয়র শিশি উন্নীত িরা এবং ২০৪১ সাশলর মশধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ শিশি পদরিত িরা।  

আদম আিা িদর, বাংলাশিিশি এিটি িাদন্তপূি চ, অসাম্প্রিাদয়ি ও উন্নত-সমৃদ্ধ রাশষ্ট্র পদরিত িরশত প্রদতটি বাঙাদল 

শিিশপ্রশমর মশন্ত্র উজ্জীদবত হশয় স্ব-স্ব অবিান শেশি আত্মদনশয়াগ িরশবন। 

স্বাধীনতা দিবশসর এই আনন্দ ন পদরশবশি সিশলর প্রদত আমার আহ্বান, আসুন সিল শেিাশেি ভ্যশল দগশয় আগামী 

প্রজশম্মর জন্য, দিশু-দিশিারশির জন্য এিটি সমৃদ্ধ বাংলাশিি গশি তুদল।  

সিলশি আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবশসর শুশেচ্ছা। 

শখািা হাশফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাশিি দৈরজীবী শহাি। 

... 


