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ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শিখ হাদসনা 

 

বঙ্গবন্ধু জাতীয় শেদিয়াম, ঢািা, িদনবার, ১২ চৈত্র ১৪১৭, ২৬ মাৈ চ ২০১১  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

 

ভূটাশনর মান্যবর রাজা,  

দপ্রয় সহিমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যবৃন্দ,  

কূটনীদতিবর্ চ,  

আমার প্রাণদপ্রয় শ াট্ট শসানামদণরা এবং  

সুদধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম। Very Good Morning to you all.  

 

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১১ উপলশে আশয়াদজত জাতীয় দিশু-দিশিার সমাশবশি উপদিত দিশু-দিশিারশির 

আদম অদভনন্দন জানাদি। শিিবাসীশি জানাদি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবশসর শুশভিা।  

আজশির এই দিশন আদম র্ভীর শ্রদ্ধার সশঙ্গ স্মরণ িরদ  স্বাধীনতা সংগ্রাশমর মহান শনতা, সব চিাশলর সব চশশ্রষ্ঠ বাঙাদল, 

জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমানশি। শ্রদ্ধা জানাদি জাতীয় ৈার-শনতার প্রদত। স্মরণ িরদ  মুদিযুশদ্ধ ৩০ লাখ িহীি 

এবং ২ লাখ দনর্ চাদতত মা-শবানশি। শ্রদ্ধা জানাদি সিল বীর মুদিশর্াদ্ধাশি।  

মাৈ চ মাস বাঙ্গাদলর র্শব চর মাস। এ মাশস আমরা স্বাধীনতার লালসূর্ চ দ দনশয় আদন। এ মাশসই জন্মগ্রহণ িশরদ শলন 

জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমান।  

১৯৭১ সাশলর ৭ই মাৈ চ জাদতর দপতা তৎিালীন শরসশিাস চ ময়িাশন লাশখা জনতার মহাসমাশবশি শ াষণা দিশয়দ শলন: 

এবাশরর সংগ্রাম আমাশির মুদির সংগ্রাম, এবাশরর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।  

পাদিস্তান হানািার বাদহনী ২৫শি মাৈ চ রাশত র্ণহতযা শুরু িশর। তারা ধানমদন্ডর ৩২ নম্বশর বঙ্গবন্ধুশি শগ্রফতার িরশত 

র্ায়। শগ্রফতার হওয়ার পূশব চই জাদতর দপতা ২৬ মাশৈ চর প্রথম প্রহশর তৎিালীন ইদপআর-এর ওয়ারশলশসর মাধ্যশম বাংলাশিশির 

স্বাধীনতার আনুষ্ঠাদনি শ াষণা শিন। তার আহবাশন সাড়া দিশয় মুদিিামী বাঙাদল প্রদতশরাধ যুদ্ধ শুরু িশর। মুদিযুশদ্ধর শ াষণা 

সারাশিশি প্রৈারপত্র ও মাইদিং-এর মাধ্যশম প্রৈার িরা হয়।  

নয় মাশসর রিেয়ী মুদিযুশদ্ধর পর ১৯৭১ সাশলর ১৬ই দিশসম্বর আমরা চূড়ান্ত দবজয় অজচন িদর।  

সুদধবৃন্দ,  

দিশুরা জাদতর ভদবষ্যৎ িণ চধার। আজশির দিশু আর্ামী দিশনর শিি র্ড়ার িাদরর্র। শসজন্য প্রদতটি দিশুশি সুন্দর ও 

সুষ্ঠু পদরশবশি শবশড় উঠার সুশর্ার্ িশর দিশত হশব।    



দিশুশির আিি চ নার্দরি দহশসশব র্শড় শতালা সবশৈশয় বড় দবদনশয়ার্। এটা পদরবাশরর জন্য শর্মন সতয, শতমদন সমাজ 

এবং রাশের জন্যও সতয।  

আমরা র্দি এিটি প্রজন্মশি দিো-িীো, জ্ঞান-দবজ্ঞান ও প্রযুদিশত পারিিী িশর সদতযিারভাশব আিি চ নার্দরি 

দহশসশব র্শড় তুলশত পাদর, পরবতী প্রজন্ম আপনা-আপদন শস ধারাবাদহিতা রো িরশব।  

এ িাদয়ত্ব আমাশির বড়শির। এ িাদয়ত্ব সমাশজ র্াঁরা সামর্থ্চবান আশ ন তাঁশির। সঙ্কীণ চ ব্যদি স্বাথ চ ভুশল আমাশির বৃহত্তর 

জাতীয় স্বাশথ চ িাজ িরশত হশব। তশবই শিশির িল্যাণ দনদিত হশব।  

স্বাধীনতার ৪০ ব র পার হশয় শর্শ । এখনও অশনি দিশুশি শেঁশৈ থািার জন্য হাড়ভাঙা পদরশ্রম িরশত হয়। পড়াশলখার 

মাঝপশথ অশনশির দিোজীবন বন্ধ হশয় র্ায়। দিশুশিরশি ব্যবহার িরা হয় নানারিম অপরাধমূলি িাশজ।  

আমাশির এসব বন্ধ িরশত হশব। আমরা ৈাই না এিটি দিশুও অর্ত্ন, অপুদি আর অবশহলায় শবশড় উঠুি।  

আমরা ৈাই প্রদতটি দিশু তার দিোজীবন শিষ িরুি। বড় হশয় দনশজর প ন্দমত শপিা শবশ  দনশয় শিি র্ড়ার িাশজ 

আত্মদনশয়ার্ িরুি।  

আমরা সরিাশরর পে শথশি এ ব্যাপাশর দবদভন্ন পিশেপ দনদি। ৈলদত ব শরর মশধ্য িতভার্ দিশুশি দবদ্যালশয় দনশয় 

আসার লেযমাত্রা দনধ চারণ িরা হশয়শ । ২০১৪ সাশলর মশধ্য শিিশি দনরেরমুি িরা হশব। এজন্য দবনামূশল্য বই, দিো-

উপবৃদত্তসহ দবদভন্ন প্রশণািনা শিওয়া হশি।  

তশব সরিাশরর এিার পশে এ দবিাল িম চর্জ্ঞ সম্পািন িরা সম্ভব নয়। এজন্য সমাশজর সিলশি এদর্শয় আসশত হশব।  

আমাশির সমত্মানশির সৎ, শর্াগ্য ও শিিশপ্রদমি নার্দরি দহশসশব র্শড় তুলশত হশল তাশির মশধ্য জাতীয়তাশবাধ জাগ্রত 

িরশত হশব।  

তাশিরশি জানাশত হশব মহান স্বাধীনতা সংগ্রাশমর ইদতহাস, মুদিযুশদ্ধর িথা; আমাশির হাজার ব শরর ইদতহাস, ঐদতহয 

ও সংস্কৃদতর িথা। জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুদজবুর রহমাশনর সংগ্রামী জীবন সম্পশিচ দিশুশির জানাশত হশব। স্বাধীনতা 

সংগ্রাশম বঙ্গবন্ধুর সহিমীশির অসামান্য অবিান সম্পশিচ আমাশির দিশুদিশিারশির সম্যি ধারণা দিশত হশব।  

তশবই তারা বড় হশয় আিি চ শিিশপ্রদমি নার্দরি দহশসশব শিশির এবং শিশির মানুশষর জন্য িাজ িরশব।  

দপ্রয় শসানামদণরা,  

আজ র্ারা এখাশন এই সুন্দর কুৈিাওয়াজ ও িরীর ৈৈ চায় অংিগ্রহণ ির , শতামাশির সিলশি অদভনন্দন। শতামাশিরশি 

এই উিাস, এই জীবনীিদি ধশর রাখশত হশব।  

আর্ামী ২০২১ সাশল আমাশির স্বাধীনতার সুবণ চজয়ন্তী পাদলত হশব। আমরা ২০২১ সাশলর মশধ্য বাংলাশিিশি এিটি 

ক্ষুধা, িাদরদ্র্য ও দনরেরতামুি দিদজটাল বাংলাশিি দহশসশব র্শড় তুলব।  

আজ শতামরা র্ারা দিশু-দিশিার, ২০২১ সাশলর মশধ্য শতামরা বড় হশব। শসই স্বশের বাংলাশিি র্শড় তুলশত শতামাশির 

সহশর্াদর্তা প্রশয়াজন। শস জন্য শতামাশির দনশজশিরশি প্রস্ত্ত্তত িরশত হশব। শতামাশির প্রদতভা ও শমধা দিশয় এই শিিশি সাদজশয় 

তুলশত হশব।  

শতামরা পড়াশিানায় মশনাশর্ার্ী হশব। দিেি ও গুরুজনশির িথা শমশন ৈলশব। দবশিষভাশব বলশত ৈাই, শতামাশির পাশি 

শর্সব প্রদতবন্ধী ও িদরদ্র্ দিশু আশ  তাশির প্রদত সংশবিনিীল হশব। তাশির প্রদত সাহাশের হাত বাড়াশব।  

তাশির মশধ্য অশনি শমধা, প্রদতভা লুদিশয় আশ । শতামরা তাশিরশি ভালবাসশব, িাশ  শটশন দনশব। শিখশব তারাও 

শতামাশির মত কৃদতশত্বর স্বাের রাখশব।  

দপ্রয় শসানামদণরা,  

শতামাশির মত আমারও এিটি শ াট ভাই দ ল। ১৯৭৫ সাশলর ১৫ই আর্ে  াতশিরা আমার বাবা-মাসহ পদরবাশরর 

১৮জন সিস্যসহ আমার শ াট ভাই রাশসলশি হতযা িশর। ফুশলর মত দনষ্পাপ আমার ভাই রাশসলশিও তারা শরহাই শিয়দন।  

আদম র্খন শতামাশির মাশঝ আদস, তখন আদম রাশসলশি শতামাশির মাশঝ শিখশত পাই। আদম ৈাই শতামরা মানুশষর মত 

মানুষ হশয় বাংলাশিিশি বঙ্গবন্ধুর স্বশের শসানার বাংলা দহশসশব প্রদতষ্ঠা িশর দিশু হতযার প্রদতশিাধ দনশব।  

 



দপ্রয় শসানামদণরা,  

আজশি শতামাশির এই আনন্দ-উিলতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাশি মুগ্ধ িশরশ । শতামাশির শৈাশখ-মুশখর দৃঢ় প্রতযয় 

শিশখ আমার দৃঢ় দবশ্বাস জশন্মশ  বাংলাশিি এিদিন দবশশ্বর বুশি মাথা উঁচু িশর িাঁড়াশবই।  

আমরা যুদ্ধ িশর ৩০ লাখ িহীশির রশির দবদনমশয় এশিি স্বাধীন িশরদ । আমরা বীশরর জাদত। এশিশির মানুষ প্রকৃদতর 

সশঙ্গ সংগ্রাম িশর শেঁশৈ থাশি। এশিশির মানুষ অথ চননদতিভাশব দপদ শয় থািশত পাশর না।   

আজশির স্বাধীনতা দিবশসর এই আনন্দ ন পদরশবশি সিশলর প্রদত আহবান, আসুন সিল শভিাশভি ভুশল দর্শয় 

শিিশপ্রশম উদ্বুদ্ধ হশয় আমরা বাংলাশিিশি জাদতর জনশির স্বশের শসানার বাংলা দহশসশব র্শড় তুদল। শর্ বাংলাশিি হশব দিশুশির 

জন্য আিি চ বাসভূদম। শর্ বাংলাশিি হশব উন্নত ও সমৃদ্ধ।  

সবাইশি আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবশসর শুশভৈ া জানাদি।                

শখািা হাশফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাশিি দৈরজীবী শহাি।  

......  


