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িবসিম ািহর রহমািনর রািহম 

সহকম , 

স ািনত ি েযা া ,  

েহর িশ -িকেশার সানামিণরা, 

উপি ত িধম লী।  

        আসসালা  আলাই ম। 

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৯ উপলে  আেয়ািজত জাতীয় িশ -িকেশার সমােবেশ উপি ত সবাইেক আমার 

আ িরক েভ া জানাি । 

াধীনতা িদবেস আিম গভীর ার সে  রণ করিছ সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 

রহমানেক। া জানাি  জাতীয় চার নতার িত। রণ করিছ- ি ে র ৩০ লাখ শিহদ এবং ২ লাখ িনযািতত মা- বানেক। 

া জানাি  সকল বীর ি েযা ােদর। াহত ি েযা া ও শিহদ ি েযা া পিরবােরর সদ েদর জানাই সালাম। 

ছা  সানামিণরা,  

আমরা আজ াধীন দেশ বাস করিছ। তামােদর হােত য লাল-স েজর জাতীয় পতাকা শাভা পাে , এর িপছেন 

রেয়েছ অেনক ত ােগর ইিতহাস। দশে েমর স ইিতহাস তামােদর জানেত হেব। জািতর িপতাই এে ে  সবেচ’ বিশ ত াগ 

ীকার কেরিছেলন। 

আমােদর াধীনতা একিদেন আেসিন। রা ভাষা বাংলার দািবেত িপেক ং করার সময় ১৯৪৮ সােলর ১১ই মাচ 

ব ব েক ফতার কের জেল পাঠােনা হয়। পািক ান শাসনামেলর ২২ বছের জলখানাই িছল ত র অেনকটা ায়ী িনবাস। 

িতিন মাট ৪ হাজার ৬৮২ িদন কারাগাের িছেলন।  

১৯৫৪’র িনবাচন, ৬২’র িশ া আে ালন, ৬৬’র ছয়-দফা, ১১-দফা, ৬৯’র গণঅ ান এবং ৭০’র িনবাচেনর পথ 

পিরেয় দশবাসী সমেবত হয় ১৯৭১’র ৭ই মােচর ঐিতহািসক মহা-সমােবেশ। ৭ই মাচ সাহরাওয়াদ  উ ােনর জনস ে  দ িড়েয় 

জািতর িপতা ঘাষণা দন: “এবােরর সং াম আমােদর ি র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম, জয় বাংলা।”  

ব ব র এই আ ােন সাড়া িদেয় সম  জািত ি ে র িত  কের। বাঙািল জািতর ি  আকা ােক িচরতের 

 কের িদেত একা েরর ২৫-এ মােচর কালরােত পািক ানী বািহনী িনরীহ ও িনর  বাঙািলর উপর অতিকত হত ায   

কের। 

জািতর িপতা ২৬-এ মােচর থম হের আ ািনকভােব বাংলােদেশর াধীনতা ঘাষণা কেরন। য ঘাষণা তৎকািলন 

ইিপআর-এর ওয় ারেলেসর মা েম সম  দেশ ছিড়েয় পেড়। ৯ মােসর র য়ী ে র মা েম ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র বীর 

বাঙািল ড়া  িবজয় িছিনেয় আেন।  

ি য় সানামিণরা, 

জািতর িপতা িশ েদর ব ভালবাসেতন। ছাটেবলায় িতিন সহপাঠী ও ব েদর ব ভালবাসেতন। সহপাঠীেদর কান 

িজিনেসর অভাব দখেল িনেজর িজিনস িদেয় িদেতন। িতিন তামােদর জ  এক  াধীন দশ িদেয় গেছন। তামরা জািতর 

িপতার সং ামী জীবেনর কথা, ি ে র ইিতহাস, ি েযা ােদর আ ত ােগর কথা ভােলাভােব জানেব।  



দির , অসহায় ও িতব ীেদর পােশ দ ড়ােব। াধীনতািবেরাধী ও তােদর দাসররা যােত দশেক আর িপিছেয় িদেত না 

পাের স াপাের সজাগ থাকেব। জি বাদ ও মাদকেক ণা করেব।  

আজ তামরা িশ -িকেশার, একিদন তামরা অেনক বড় হেব। তামরাই দশেক আরও সামেনর িদেক এিগেয় িনেব। 

তামােদর মে  থেকই কউ ভিব েত রা নায়ক, শাসক, িব ানী, সািহিত ক হেব। তামােদর িতভা ও মধা িদেয় এই 

দশেক সািজেয় লেব। আমােদর সরকার তামােদর নাগিরক এবং দশে িমক হেয় বেড় উঠেত যা যা েয়াজন তার 

সবিক ই িনি ত করেছ। 

ব ব  িব াস করেতন লখাপড়ার পাশাপািশ খলা লা, সং িত চচা, সামািজক দািয় েবাধ-ইত ািদর মা েম িশ েদর 

শারীিরক ও মানিসক উৎকষ সাধন করেত হেব। 

জািতর িপতা ১৯৭৪ সােল িশ  আইন ণয়ন কেরন। আমােদর সংিবধােন িশ েদর জ  রা েক িবেশষ িবধান ণয়েনর 

িবষয়  িতিন সংেযাজন কেরন। ব ব  ি ে  িত  নারীেদর স ানেদর লখাপড়ার জ  ি  থা চা  কেরন, যা এখন 

‘ ঃ  মিহলা ও িশ  ক াণ তহিবল’ নােম পিরচািলত হে । 

এ দশটােক আগামী জে র জ  বসবাস উপেযাগী কের গেড় তালার জ  আমরা কাজ কের যাি । আমরা ২০২১ 

সােলর মে  বাংলােদশেক এক  ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত-স  দেশ পিরণত কবব, ইনশাআ াহ। 

এজ ই আিম িদনরাত পির ম করিছ। কিব কাে র ভাষায় বলেত চাই: 

“যত ণ দেহ আেছ াণ 

াণপেণ িথবীর সরাব জ াল, 

এ িব েক এ িশ র বাসেযা  কের যাব আিম- 

নবজাতেকর কােছ এ আমার ঢ় অ ীকার।” 

াধীনতা িদবেসর এই আন ঘন পিরেবেশ সকেলর িত আমার আ ান, আ ন ঐক ব  হেয় আগামী জে র জ  

এক  স  বাংলােদশ গেড় িল।  

সকলেক আবারও াধীনতা ও জাতীয় িদবেসর েভ া। 

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


