
বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষ িকী এবং জাতীয় র্িশু র্িবস-২০১১ উিযাপন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শিখ হার্সনা  

 

টুর্ঙ্গপাড়া মাজার প্রাঙ্গন, বৃহস্পর্তবার, ০৩ চৈত্র ১৪১৭, ১৭ মাৈ ি ২০১১  

 

   

র্বসর্মল্লার্হর রাহমার্নর রার্হম  

সভাপর্ত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

সুর্ধমন্ডলী,  

শ াট্ট শসানামর্ণরা,  

 

            আসসালামু আলাইকুম।  

 

আজ ১৭ই মাৈ ি। সব িকাললর সব িলেষ্ঠ বাঙার্ল জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুর্জবুর রহমান-এর জন্মর্িন। জাতীয় র্িশু র্িবস 

আজ। জার্তর র্পতার ৯১তম জন্মবার্ষ িকী এবং জাতীয় র্িশু র্িবলসর আজলকর এ অনুষ্ঠালনর সবাইলক আর্ম আন্তর্রক শুলভৈ া 

জানার্ি।  

মাৈ ি মাস বাঙার্ল জার্তর জন্য শগৌরলবর মাস। এ মালস জার্তর জনক জন্মগ্রহণ কলরল ন। আবার এ মালসই তাঁর শনতৃলে 

বাঙার্ল জার্ত শিলির স্বাধীনতা অজিন কলর। অজিন কলর র্নজস্ব আবাসভূর্ম। লাল-সবুলজর পতাকা।  

আজলকর এ র্িলন আর্ম গভীর েদ্ধা জানার্ি জার্তর র্পতার পর্বত্র স্মৃর্তর প্রর্ত। স্মরণ করর্  ১৫ই আগলে ঘাতকলির 

হালত র্নহত িহীিলির। েদ্ধা জানার্ি শজলখানায় র্নহত জাতীয় ৪-শনতালক। স্মরণ করর্  মহান মুর্িযুলদ্ধর ৩০ লাখ িহীি এবং 

২-লাখ র্নয িার্তত মা-শবানলক। আর্ম যুদ্ধাহত মুর্িলযাদ্ধালির প্রর্ত গভীর সহমর্ম িতা জানার্ি।  

আর্ম মহান মুর্িযুদ্ধ, ১৫ই আগে এবং সকল গণতার্ন্ত্রক আলন্দাললন িহীিলির আত্মার মাগর্িরাত কামনা করর্ ।  

বঙ্গবন্ধু র্িশুলির খুবই ভালবাসলতন। আমরা তাই তাঁর জন্মর্িনলক জাতীয় র্িশু র্িবস র্হলসলব শঘাষণা কলর তাঁর প্রর্ত 

েদ্ধা র্নলবিন করর্ ।  

সুর্ধমন্ডলী,  

১৯২০ সাললর আজলকর র্িলন বঙ্গবন্ধু শিখ মুর্জবুর রহমান এই টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ কলরন। বঙ্গবন্ধুর জলন্মর পর তাঁর 

নানা তাঁর নাম মুর্জব শরলখ বললর্ ললন: এ শ লল একর্িন জগৎ শজাড়া খ্যাত হলব।  

পার্কস্তানী চস্বরিাসকলির জগদ্দল িাসলনর নাগপাি শেলক জার্তলক মুর্ি শিওয়ার জন্য জার্তর র্পতা ২৩ ব র সংগ্রাম 

কলরল ন। ব লরর পর ব র শজলল কাটিলয়ল ন। সব আরাম-আলয়ি, শলাভ-লালসা তযাগ কলর মানুলষর অর্ধকার আিালয়র 

আলন্দালন কলরল ন। মৃত্যযর মুলখামুর্খ িাঁর্ড়লয়ও র্তর্ন নর্ত স্বীকার কলরনর্ন। ২৩ ব র ধলর জার্তলক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা 

এবং মুর্িযুলদ্ধর জন্য প্রস্ত্তত কলরল ন।  



অবলিলষ ১৯৭১ সাললর ২৬শি মালৈ ির প্রেম প্রহলর পার্কস্তান সামর্রক বার্হনীর হালত শগ্রিতার হওয়ার পূলব ি জার্তর 

জনক স্বাধীনতার আনুষ্ঠার্নক শঘাষণা শিন। তাঁর শনতৃলে বাঙার্ল জার্ত ৯ মালসর সিস্ত্র মুর্িযুদ্ধ কলর র্বজয় র্ র্নলয় আলন।  

১৯৭২ সালল পার্কস্তালনর কারাগার শেলক শিলি র্িলর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ-র্বধ্বস্ত শিি গড়ার কালজ হাত শিন। ৯ মালসর যুলদ্ধ 

পার্কস্তান বার্হনী শিলির সব অবকাঠালমা ধবংস কলর র্িলয়র্ ল। রাস্তা-ঘাট, র্িজ-কালভাট ি, স্কুল-কললজ পুনঃর্নম িালণ মলনার্নলবি 

কলরন। মহান মুর্িযুলদ্ধর শৈতনা ও লক্ষ্যলক সামলন শরলখ স্বল্পতম সমলয় একটি সংর্বধান রৈনা কলরন। ক্ষুধা, িার্রদ্র্য, শিাষণ ও 

বঞ্চনামুি বাংলালিি গড়ার কালজ আত্মর্নলয়াগ কলরন।  

বঙ্গবন্ধু যখন শিি গড়ার কালজ ব্যস্ত, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা প্রস্ত্তর্ত র্নলি তাঁলক হতযা করার জন্য। এই ষড়যলন্ত্রর কো 

তালক শকউ শকউ বললর্ ললন। র্কন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর শিলির মানুষলক র্বশ্বাস করলতন, ভালবাসলতন। িলল শকান ষড়যলন্ত্রর কো র্তর্ন 

পাতাই শিনর্ন।  

র্তর্ন শিলির রাষ্ট্রপর্ত র্ ললন। বঙ্গভবলন তাঁর োকার কো। র্কন্তু ৩২ নম্বলরর শ াট্ট বার্ড় শেলক র্তর্ন অন্য শকাোও 

যানর্ন। শসখালনই ঘাতলকরা তাঁলক ১৫ই আগলের কালরালত হতযা কলর। শুধু তাঁলক নয়, শসইসলঙ্গ আমার শেহময়ী মা, ভাই শিখ 

কামাল, শিখ জামাল, তাঁলির স্ত্রী, ৈাৈা শিখ নালসরলক হতযা কলর। এমন র্ক আমার িি ব লরর শ াট ভাই রালসললকও ঘাতলকরা 

শরহাই শিয়র্ন।  

আমরা দু'শবান শিলি োকলল হয়লতা আমালিরও একই পর্রণর্ত হত।  

ঘাতলকরা শুধু বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পর্রবালরর সিস্যলির হতযা কলরই ক্ষ্ান্ত হয়র্ন। ১৯৭৫ সলনর ৩রা নলভম্বর শজলখানায় 

হতযা কলর জাতীয় ৈার শনতালক। আর এই ঘাতকলির রক্ষ্ার জন্য র্জয়াউর রহমান জার্র কলর ইনলেমর্নটি অধ্যালিি।  

১৯৯৬ সালল আওয়ামী লীগ শিি পর্রৈালনার িার্য়ে শপলয় কুখ্যাত শসই ইনলেমর্নটি অধ্যালিি বার্তল কলর। আমরা 

বঙ্গবন্ধু হতযাকালন্ডর সুষ্ঠু র্বৈার ও রায় কায িকর কলর জার্তলক র্কছুটা হললও কলঙ্কমুি কলরর্ । শজল হতযা ও যুদ্ধাপরালধর সলঙ্গ 

যুি ঘৃণ্যতম অপরাধীলির র্বৈার প্রর্িয়াও এর্গলয় ৈললল ।  

বঙ্গবন্ধুলক হতযা কলর শিি কী শপলয়ল ? ঘাতলকরা এবং তাঁলির সুর্বধালভাগীরা জনগণলক কী র্িলয়ল ?  

িীঘ ি ২১ ব র বাংলার মানুষ হতযা, কুয, ষড়যন্ত্র আর দুঃিাসন শপলয়ল । ভাত ও শভালটর অর্ধকার শেলক বর্ঞ্চত হলয়ল । 

মহান মুর্িযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রালমর শৈতনা ধবংস করা হলয়ল । স্বাধীনতা র্বলরাধী ির্িলক রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মতায় বসালনা হলয়ল । 

শিলির সম্পি র্বলিলি পাৈার করা হলয়ল । মানুষ ির্রদ্র্ শেলক ির্রদ্র্তর হলয়ল ।  

২১ ব র পর ১৯৯৬ সালল আমরা শিি পর্রৈালনার িার্য়ে র্নলয় সাধারণ মানুলষর ভালযান্নয়লন মলনার্নলবি কর্র। 

মুর্িযুলদ্ধর শৈতনা পুনরুদ্ধালর কাজ শুরু কর্র। শিিলক খালে স্বয়ং-সম্পূণ ি কর্র। র্কন্তু ষড়যন্ত্র ৈললত োলক। ২০০১ সালল আবারও 

কারচুর্পর র্নব িাৈলন আওয়ামী লীগলক পরার্জত শিখালনা হয়।  

র্বএনর্প-জামাত শজাট ক্ষ্মতা িখল কলর শিিলক আবার উলটা পলে র্নলয় যায়। শুরু হয় আওয়ামী লীগ শনতা-কমীলির 

র্নধন আর লুটপালটর পালা।  

র্বএনর্প-জামাত শজাট তাঁলির ৫ ব লর িাহ এ এম এস র্কবর্রয়া, সংসি সিস্য আহসানউল্লাহ মাোর, সালবক সংসি 

সিস্য মমতাজউর্দ্দন, খুলনার মজু্ঞরুল ইমামসহ ২৬ হাজার শনতা-কমীলক হতযা কলর। হাজার হাজার শনতা-কমীলক পঙ্গু কলর 

শিয়। তাঁলিরলক বার্ড়ঘর  াড়া কলর।  

শজাট সরকালরর পৃষ্ঠলপাষকতায় শগাটা শিলি  র্ড়লয় পলড় জর্ঙ্গবাি। জর্ঙ্গরা শিলির ৬৩টি শজলায় একলযালগ শবামার 

র্বলফারণ ঘটায়। র্পলরাজপুলর দুই র্বৈারকলক হতযা কলর।  

আমালক হতযার উলদ্দলে ২১শি আগে আমার জনসভার উপর শগ্রলনে হামলা করা হয়। আইর্ভ রহমানসহ ২১ শনতাকমী 

র্নহত হন। আহত হন কলয়ক ি শনতাকমী।  

শজাট সরকালরর ৫ ব লর রালষ্ট্র হাজার হাজার শকাটি টাকা লুটপাট হয়।  

 

 

 



সুর্ধবৃন্দ,  

২০০৯ সালল সরকার পর্রৈালনার িার্য়ে র্নলয় আমরা আবার শৈষ্টা করর্  শিিলক উন্নয়লনর পলে র্নলয় শযলত। শসজন্য 

আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করর্ । ইলতামলধ্য আমরা কৃর্ষ, র্িল্প, অবকাঠালমা উন্নয়ন, র্বদুযৎ, র্িক্ষ্াসহ র্বর্ভন্ন শক্ষ্লত্র ব্যাপক 

কম িসূর্ৈ বাস্তবায়ন কলরর্ ।  

সকললর মতামলতর র্ভর্তলত ইলতামলধ্য আমরা জাতীয় র্িক্ষ্া নীর্ত গ্রহণ কলরর্ । র্বগত ২ ব লর সাক্ষ্রতার হার 

িতকরা ৪৫ভাগ শেলক ৬৫ ভালগ উন্নীত হলয়ল । মাধ্যর্মক পয িায় পয িন্ত নত্যন ব লরর প্রেমর্িলনই র্িক্ষ্ােীলির হালত র্বনামূলে 

পাঠ্যপুস্তক শপৌৌঁল  শিওয়া হলয়ল ।  

গ্রামীণ জনগলণর স্বাস্থ্যলসবার জন্য ইলতামলধ্য প্রায় ১১ হাজার কমুযর্নটি র্ির্নক স্থ্াপন করা হলয়ল । সারালিলি সালড় ৪ 

হাজালররও শবর্ি তথ্য ও শসবালকন্দ্র শখালা হলয়ল ।  

গত দু ব লর সরকার্র খালত প্রায় আড়াই লাখ কম িসংস্থ্ান হলয়ল । র্তনটি শজলায় আমরা পরীক্ষ্ামূলকভালব ন্যািনাল 

সার্ভ িস কম িসূর্ৈ ৈালু কলরর্ । র্তন িিা সালরর িাম হ্রাস কলর কৃষলকর নাগাললর মলধ্য র্নলয় এলসর্ । শসলৈর জন্য র্বদুযৎ র্নর্িত 

করার ব্যবস্থ্া শনওয়া হলয়ল ।  

৮২ লাখ কৃর্ষ কাে ি র্বতরণ করা হলয়ল । ১০ টাকায় ব্যাংক র্হসাব শখালার সুলযাগ কলর র্িলয়র্ ।  

িার্য়ে গ্রহলণর পর এ যাবৎ আমরা ১,৪০৩ শমগাওয়াট র্বদুযৎ জাতীয় র্গ্রলে শযাগ কলরর্ ।  ৩,৩১৭ শমগাওয়াট নত্যন 

র্বদুযৎ উৎপািলনর চুর্ি স্বাক্ষ্র্রত হলয়ল । আগামী ৫/৬ মালসর মলধ্য প্রায় ৪,১৬৬ শমগাওয়ালটর চুর্ি স্বাক্ষ্র করা হলব। আগামী 

র্েলসম্বলরর মলধ্য আরও প্রায় ২,০১৩ শমগাওয়াট র্বদুযৎ জাতীয় র্গ্রলে যুি হলব বলল আিা করর্ ।  

সুর্ধবৃন্দ,  

একটি সুন্দর জার্ত গঠলনর মূলর্ভর্ত হল র্িশুরা। পর্রবার ও র্িক্ষ্া প্রর্তষ্ঠান শেলক শুরু কলর সকল জায়গায় র্িশুর 

অর্ধকার ও ময িািা রক্ষ্া করা জরুর্র।  

র্িশুলির সার্ব িক কোণ র্নর্িত করার জন্য জার্তর জনক বঙ্গবন্ধুর শনতৃোধীন সরকার ১৯৭৪ সালল র্িশু আইন প্রণয়ন 

কলরন।  

আমরা র্কছুর্িন আলগ একটি যুলগাপলযাগী জাতীয় র্িশুনীর্ত প্রণয়ন কলরর্ । এই র্িশু নীর্তলত র্িশুর উপর সকলপ্রকার 

র্নয িাতন ও চবষম্য বন্ধ কলর তালির র্নরাপতা র্বধালনর র্নলি িি শিওয়া হলয়ল ।  

পািাপার্ি সকল র্িশুলক র্বনামূলে প্রাের্মক র্িক্ষ্া প্রিান, মাধ্যর্মক সত্মলরর র্িক্ষ্ার আওতায় আনা, র্বোলয় শেলক 

র্িশুর ঝলর পড়া শরাধ করা, র্িশুলির উপর সকল ধরলনর িারীর্রক ও মানর্সক িার্স্ত র্নর্ষদ্ধ করা হলয়ল ।  

র্িশুলির জন্য র্বোললয় শখলার মাঠ ও শখলার সরঞ্জালমর ব্যবস্থ্া করা, প্রর্তটি র্বোললয় র্বলনািলনর ব্যবস্থ্া করা এবং 

র্িশুপাকি গলড় শতালার র্বধান রাখা হলয়ল  এ র্িশু নীর্তলত।  

র্িশুলির সৃজনিীলতা, প্রর্তভা ও শমধা র্বকাি এবং র্িশু অর্ধকার সংরক্ষ্ণ ও বাস্তবায়লন বতিমান সরকার 

অঙ্গীকারাবদ্ধ।  

আমরা পয িায়িলম র্িশুেম বন্ধ করব। প্রর্তবন্ধী, অটির্েক, পিািপি ও সুর্বধাবর্ঞ্চত জনলগাষ্ঠীর র্িশুসহ প্রর্তটি 

র্িশুলকই সমান দৃর্ষ্টলত গলড় শতালা হলব।  

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনায় র্িশু অর্ধকার বাস্তবায়ন ও র্িশু উন্নয়লনর র্বষয়সমূহ সুর্নর্ি িষ্টভালব অন্তর্ভ িি করা হলি।  

আমরা পাঠ্যপুস্তলক মুর্িযুলদ্ধর সঠিক ইর্তহাস অন্তভূ িি করার ব্যবস্থ্া কলরর্ ।  

শ াট্ট শসানামর্ণরা,  

শতামালির আমালির শিলির ভর্বষ্যত। এজন্য শতামালিরলক মানুলষর মত মানুষ হলয় গলড় উঠলত হলব। শতামালির 

জানলত হলব মুর্িযুলদ্ধর কো, বঙ্গবন্ধুর কো, মুর্িলযাদ্ধালির কো, শিি এবং শিলির মানুলষর কো। তলবই বড় হলয় শতামরা 

শিলির এবং শিলির মানুলষর শসবা করলত পারলব।  

বড়লিরলক েদ্ধ করলব। আলিপালির ির্রদ্র্ ও অসহায় র্িশুলির সাহা্য  করলব। জার্তর র্পতার জীবনী পড়লল শিখলব 

র্তর্ন অসহায় র্িশুলির কীভালব সাহা্য  করলতন।  



অর্ভভাবকলির আহবান জানাব, র্িশুলির উপর অর্তর্রি ৈাপ নয়, তালিরলক মুিমলন বড় হলত সাহা্য  করুন। শিলির 

ইর্তহাস, ঐর্তহয সম্পলকি জানলত আগ্রহী কলর ত্যলুন। তাঁলিরলক ভালবাসা, শেহ র্িলয় বড় করুন। বড় হলয় শযন তাঁরা সর্তযকার 

শিিলপ্রর্মক নাগর্রক হলয় মানুলষর কোলণ কাজ করলত পালর।   

আগামী ২০২০ সালল জার্তর জনক বঙ্গবন্ধু শিখ মুর্জবুর রহমালনর জন্মিতবার্ষ িকী। ২০২১ সালল পার্লত হলব 

বাংলালিলির স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তী। এই সমলয়র মলধ্য আমরা এমন একটি বাংলালিি গলড় ত্যললত ৈাই শয বাংলালিি হলব 

িার্রদ্র্য, ক্ষুধা ও র্নরক্ষ্রতা মুি। শয বাংলালিলি সকল র্িশুর শমৌর্লক অর্ধকার র্নর্িত হলব। আসুন আমরা সকলল র্মলল 

আমালির আগামী ভর্বষ্যত প্রজন্ম র্িশুলির কোলণ র্নলজলির উৎসগ ি কর্র।  

শখািা হালিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলালিি র্ৈরজীবী শহাক।  

..... 


