
বফশ্ব বশু বদফ ও বশু অবধকায প্তা-২০১৯ 

বালণ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

শখ াবনা 

ফাাংরাদদ বশু একাদডবভ, ঢাকা, বুধফায, ২৪ আবশ্বন ১৪২৬, ০৯ অদটাফয ২০১৯ 

বফবভল্লাবয যাভাবনয যাবভ 

অনুষ্ঠাদনয বাবত, 

কভীবৃন্দ, 

বপ্রয় বশু-বকদায শানাভবণযা ও  

উবিত সুবধভণ্ডরী,  

আারামু আরাইকুভ। 

ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য উদযাদগ ফাাংরাদদ বশু একাদডবভ আদয়াবজত বফশ্ব বশু বদফ ও বশু অবধকায 

প্তা-২০১৯ উদমান উরদে আবভ ফাাংরাদদ বফদশ্বয কর বশুদক আন্তবযক শুদবচ্ছা জানাবচ্ছ।  

আবভ গবীয শ্রদ্ধায াদথ স্মযণ কযবছ ফ বকাদরয ফ বদশ্রষ্ঠ ফাঙাবর, জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুবজবুয যভানদক। স্মযণ 

কযবছ জাতীয় চায শনতা, মুবিমৄদদ্ধয ৩০-রাখ বদ ও ২-রাখ বনম বাবতত ভা-শফানদক। ফীয মুবিদমাদ্ধাদদয জানাই কৃতজ্ঞতা। 

আজদকয বশুযা আগাভী বদদনয কণ বধায। তাযাই আগাভীদত বফশ্ব বযচারনায় শনতৃত্ফ শদদফ, বযতা ও াংস্কৃবতদক 

এবগদয় বনদয় মাদফ। এজন্য বশুদদয শমাগ্যতভ নাগবযক বদদফ গদে তুরদত দফ। এই দৃবিদকাণ শথদক এ ফছয বফশ্ব বশু বদফ ও 

বশু অবধকায প্তাদয মূর প্রবতায বনধ বাযণ কযা দয়দছ - আজদকয বশু আনদফ আদরা, বফশ্বটাদক যাখদফ বাদরা। 

শছাট্ট শানাভবণযা, 

জাবতয বতা বশুদদয গবীযবাদফ বাদরাফাদতন। এ কাযদণ তাঁয জন্বদনদক বশুদদয জন্য উৎগ ব কদয আভযা ‘জাতীয় 

বশুবদফ’ ারন কযবছ।  

জাবতয বতা ছাত্রজীফন শথদকই দবযদ্র-অায় াঠীদদয াায্য কযদতন। তাদদযদক আন কদয বনদতন। আবভ চাই 

শতাভযা জাবতয বতায আদ বদক ধাযণ কদয ফভয়ই দবযদ্র, অায় ও প্রবতফন্ধী বশুদদয াদ দাঁোদফ।  

শতাভাদদয ভত আভাযও একটি শছাট্ট বাই বছর। আবভ শতাভাদদয ভাদঝ আভায শই শছাটবাই যাদরদক খ ুঁদজ বপবয। 

শতাভাদদয জন্য জাবতয বতা এই সুন্দয শদ বদদয় শগদছন। বতবনই এ শদদয বশুদদয জন্য প্রাথবভক বো অবফতবনক 

কদয বদদয়দছন। শভদয়দদয বো ভাধ্যবভক ম বন্ত অবফতবনক কদয শদন। বশুদদয অবধকায মাদত বনবিত য়, তায জন্য জাবতয 

বতা ১৯৭৪ াদর ফাাংরাদদদ বশু আইন প্রণয়ন কদযন। তখনও জাবতাংঘ বশুদদয অবধকায াংযেদণয জন্য আইন প্রণয়ন 

কদযবন। জাবতাংঘ আইন কদযবছর ১৯৮৯ াদর।  

আভায প্রতযাা, শতাভযা ফে দয় জাবতয বতায অভাপ্ত কাজ ভাপ্ত কদয তাঁয স্বদেয ‘শানায ফাাংরাদদ’ গদে 

তুরদফ। ফাাংরাদদদক বফদশ্বয বুদক ভম বাদাপূণ ব আদন তুদর ধযদফ। 

বপ্রয় সুবধভণ্ডরী, 

বশুদদয শদদয শমাগ্য নাগবযক বদদফ গদে শতারায অববপ্রাদয় ভানবক ও াাংস্কৃবতক বফকা সুপ্ত প্রবতবায বফকা 

াধদনয রদেয আওয়াভী রীগ যকায ব্যাক কভ বসূবচ ফাস্তফায়ন কদয মাদচ্ছ। বশুশ্রভ বনযন নীবত-২০১০, জাতীয় বশুনীবত-

২০১১, বশু আইন-২০১৩ এফাং প্রবতফন্ধী ব্যবিদদয অবধকায ও সুযো আইন-২০১৩, ফাল্যবফফা প্রবতদযাদধ আইন ও ফাাংরাদদ 

বশু একাদডবভ আইন-২০১৮ প্রণয়ন কযা দয়দছ।  

আভযা থবশু, ঝুঁবকপূণ ব কাদজ বনদয়াবজত বশু, বফযারয় শথদক ঝদয ো ও প্রবতফন্ধী বশুদদয কল্যাদণ আবথ বক 

ায়তা প্রদান কযবছ। বশুয বো ও পুবি বনবিত কযদত স্কুদর বভড-শড-বভর চালু কদযবছ। তদবযদ্র ও বছন্নমূর বশুদদয জন্য 

আভযা বশু বফকা শকন্দ্র কার্মক্রভ প্রাযণ কদযবছ। চা-ফাগান ও গাদভ বন্ট কভীদদয বশুদদয জন্য শড-শকয়ায িান কদযবছ। 

কর বশুয ভঅবধকায বনবিত কদয সুন্দয ববফষ্যৎ গদে শতারাই আভাদদয রেয।  



ম্মাবনত অবতবথবৃন্দ, 

আভাদদয বশুযা মাদত আধুবনক প্রমৄবিয দঙ্গ ম্পকব গদে তুরদত াদয এফাং প্রমৄবি বোদেদত্র াযদব বতা অজবন 

কযদত াদয শবদদক রেয শযদখ কবম্পউটায বো, ভাবিবভবডয়া ক্লারুভ ও কবম্পউটায ল্যাফ ততবয কদয বদবচ্ছ। প্রবতটি শজরায় 

একটি কদয বালা প্রবেণ ল্যাফ াযা শদদয বো প্রবতষ্ঠাদন আভযা শখ যাদর বডবজটার ল্যাফ িান কদযবছ।  

বোথীদদযদক বফনামূদল্য ফই বফতযণ কযবছ। দৃবিপ্রবতফন্ধীদদয জন্য শেইর ফইদয়য ব্যফিা কযা দয়দছ। ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীয 

জন্য তাদদয বালায় ফই শদওয়া দচ্ছ। বশুদদযদক অবধক াদয াদঠ ভদনাদমাগী কদয শতারায রদেয বশু একাদডবভ শথদক ৯০০ 

এয অবধক বশুদতাল গ্রন্থ প্রকা কযা দয়দছ। বশুদদয জন্য জাবতয বতায জীফন ও কভ ববববিক গ্রন্থ প্রকা এফাং াঠ্য ফইদয় 

মুবিমৄদদ্ধয প্রকৃত ইবতা াংদমাজন কযা দয়দছ। 

বশু বনম বাতন শযাধ ও বশু বনম বাতদনয বফরুদদ্ধ ব্যফিা বনদত আভযা বজদযা টরাদযন্প নীবত গ্রণ কদযবছ। বশুয সুযো 

এফাং বশু মৃতুয শযাদধয শেদত্র ফাাংরাদদ অভূতপূফ ব াপল্য অজবন কদযদছ। 

উবিত সুবধভণ্ডরী, 

ফাাংরাদদ একটি উজ্জ্বর ববফষ্যদতয বদদক এবগদয় মাদচ্ছ। আজদকয বশুযা ক’বদন দযই শভদরাদযদর চেদফ। স্বদেয 

দ্মাদতু শদখদফ। আজ বশু একাদডবভদত প্রথভ জাতীয় বশু বচত্রকরা প্রদ বনীয উশবাধন কযরাভ। আবভ ভদন কবয, এফ ক্ষুদদ 

বচত্রবল্পীদদয ভধ্য শথদক উদঠ আদফ আগাভী বদদনয জয়নুর আদফবদন, এ এভ সুরতান, কাভরুর াান-এয ভত স্বনাভধন্য 

বচত্রবল্পী।  

আভযা চাই আজদকয বশুযা দফ আভাদদয স্বদেয বতযকায উিযাবধকায। সুবফধাফবিত ও স্বল্প সুবফধাপ্রাপ্ত বশুদদয 

শদাযদগাোয় উন্নত জীফনভাদনয সুদমাগ-সুবফধা শ ুঁদছ বদদয় আভযা সৃবি কযদত চাই একটি কল্যাণমুখী সুলভ বশুফান্ধফ বযদফ। 

আভযা চাই বডবজটার ফাাংরাদদ-এয ফটুকু সুবফধা আভাদদয বশুযাও শবাগ কযদফ। তদফ তথ্যপ্রমৄবিয ব্যফায মাদত শনবতফাচক 

না য় শবদদক কদরয রেয যাখদত দফ। 

আবভ জাবন, ফায ঘদয ঘদয শভাফাইর শপান আদছ। শছাট্ট শানাভবণ ফন্ধুযা, শুদন যাদখা- শখরদত দফ ভাদঠ। শভাফাইর 

শপাদন নয়। ভাদঠ না শগদর তুবভ আকা শদখদত াদফ না। াবখয উোউবে শদখদত াদফ না। প্রজাবত বচনদত াদফ না। বনয়বভত 

শরখাোয াাাব সৃজনীর াাংস্কৃবতক কভ বকাদণ্ড মৄি থাকদত দফ। ভা-ফাফায কথা শুনদত দফ, ফেদদযদক শ্রদ্ধা কযদত দফ।  

বপ্রয় অবববাফক ও সুবধবৃন্দ, 

অবববাফকদদয কাদছ আভায অনুদযাধ বশুদদয তনবতক বোয় ববেত কদয গদে তুলুন শকননা এই বশুযাই একবদন 

ফে দয় আদরা ছোদফ। তয, সুন্দয এফাং ততায ঠিক চচ বায ভধ্য বদদয় বশুদদয গদে তুরদত াযদর আগাভী বদশনয ফাাংরাদদ 

দয় উঠদফ আযও মৃদ্ধ। তাই আদয, শে, বাদরাফাায াাাব বশুদদয প্রবত এভন আচযণ প্রকা করুন, মাদত শ বনযাদ 

শফাধ কদয।  

বফযারয় দফ বশুদদয াযীবযক ও ভানবক বফকাদয চাযণদেত্র। বশুদদয মুবিমৄদদ্ধয ঠিক ইবতা জানাদত দফ। 

স্বদদদপ্রদভ উবুদ্ধ কযদত দফ। প্রবতফন্ধী ও অটিবিক বশুযা আভাদদয ভাদজয অবফদচ্ছয অাং। বো জীফদনয প্রবতটি শেদত্র 

তাদদয বক্রয় অাংগ্রণ বনবিত কযদত দফ।  

আসুন, আভযা আদরাবকত ববফষ্যৎ গদে তুরদত বশুদদযদক যাঁ ফবর। বশুদদয জন্য বনযাদ, াবন্তপূণ ব ফাাংরাদদ গদে 

তুবর। বশুয প্রবত বাং আচযণ এফাং কর ধযদনয বনম বাতন ফন্ধ কযায জন্য আবভ ভাদজয ফ বস্তদযয জনগদণয প্রবত অনুদযাধ 

জানাবচ্ছ।  

আজদকয বশু আনদফ আদরা, বফশ্বটাদক যাখদফ বাদরা- এই প্রতযয় ব্যি কদয বফশ্ব বশু বদফ ও বশু অবধকায প্তা-

২০১৯-এয শুব উদবাধন শঘালণা কযবছ। 

শখাদা াদপজ। 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ বচযজীফী শাক। 

... 


