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াণি য় ছা  সানামিণরা এবং  

উপি ত িধম লী, 

 

 আসসালা  আলাই ম। 

সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান- র ৯৯তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস 

উপলে  আেয়ািজত আজেকর অ ােন উপি ত সকলেক আিম আ িরক েভ া জানাি ।  

“ব ব র জ িদন, িশ র জীবন কেরা রিঙন” এ িতপা েক সামেন রেখ এ বছর জািতর িপতার ৯৯তম জ বািষকী 

এবং জাতীয় িশ  িদবস উদযািপত হে । 

ব ব র ে র সানার বাংলা িত ার মা েম িশ েদর জ  এক  র বাসেযা  বাংলােদশ িত ার চ া আমরা 

কের যাি ।  

ব ব  শখ িজ র রহমান ১৯২০ সােলর ১৭ই মাচ গাপালগ  জলার ি পাড়ায় জ হণ কেরন। িতিন 

বাংলােদেশর িত াতা। িতিন জািতর িপতা। তাই ত র জ িদনেক আামরা ‘জাতীয় িশ  িদবস’ ঘাষণা কেরিছ।  

আজেক এই মহান নতার জ িদেন ত র িতর িত জানাই গভীর া। আিম ার সে  রণ করিছ ১৯৭৫ সােলর 

১৫ই আগ  ঘাতকেদর হােত িনহত আমার মা-ভাইসহ সকলেক। রণ জাতীয় চার- নতােক, মহান ি ে র ি শ লাখ শিহদ, 

িনযািতত ২ লাখ মা- বানেক। 

ছা  ব রা, 

ব ব  িছেলন খর ি ম ার অিধকারী। িশ  বয়স থেকই ন  দওয়ার ণাবলী অজন কেরিছেলন িতিন। িতিন 

িছেলন পেরাপকারী। ব েক ধের িনেয় মারধর করা হি ল, সই খবর েন দলবল িনেয় িগেয় িতিন তােক উ ার কের আেনন। 

আর এজ  তার নােম মামলা হয়। যেত হয় কারাগােরও। সটা ১৯৩৮ সােলর ঘটনা। 

কলকাতা ইসলািময়া কেলেজ পড়ার সময় িতিন পািক ান বা বায়ন আে ালেনর সে  জিড়েয় পেড়ন। সখােন 

জািতগত দা ার সময় িতিন িনেজর জীবন িবপ  কের মা ষেক র া কেরেছন।  

িক  ১৯৪৭ সােল ি শ ভারত ভে  য পািক ােনর জ  হয়, স পািক ান বাঙািলর আবাস িম িছল না- এ সত  

সবার আেগ ঝেত পেরিছেলন ব ব  শখ িজ র রহমান। তাইেতা িতিন কলকাতা থেক িফের এেস সবার আেগ রা ভাষা 

বাংলার দািবেত আে ালন গেড় লেত সি য় িমকা পালন করেছন। ঢাকা িব িব ালেয়র চ থ িণর কমচািরেদর আে ালেন 

সংহিত কাশ কেরন। জল খােটন। িব িব ালয় থেক বিহ ার হন। 

রা ভাষা বাংলার দািবেত িপেক ং করার সময় ১৯৪৮ সােলর ১১ই মাচ ত েক ফতার কের জেল পাঠােনা হয়। 

পািক ান শাসনামেলর পরবত  ২২ বছের জলখানাই িছল ত র অেনকটা ায়ী িনবাস। িতিন মাট ৪,৬৮২ িদন কারাগাের িছেলন।  



৬৯-এর ঐিতহািসক গণঅ ােনর ম িদেয় ছা -জনতা ত েক ব ব  উপািধ দয়। ৭০-এর িনবাচেন বাঙািল ব ব র 

৬-দফার পে  জানায় অ  সমথন। িক  পািক ািন শাসকেগা ী ব ব র ন ে  বাঙািলর এ িনবাচনী িবজয়েক মেন নয়িন। 

৭ই মাচ সাহরাওয়াদ  উ ােন ব ব  ব কে  ঘাষণা কেরন, “এবােরর সং াম আমােদর ি র সং াম, এবােরর সং াম 

াধীনতার সং াম”।  

২৫-এ মাচ কালরাি েত পািক ািন সামিরক বািহনী িনর  বাঙািলর ওপর আ মণ  করেল ২৬-এ মােচর থম হের 

ব ব  ওয় ারেলেসর ম েম াধীনতার ঘাষণা দন। এরপর ব ব েক ত র বাসভবন থেক ফতার কের পি ম পািক ােনর 

কারাগাের িনেয় যাওয়া হয়।  

৯ মােসর সশ  ি ে  ৩০ লাখ শিহেদর আ দান এবং ২ লাখ মা- বােনর স েমর িবিনমেয় বীর বাঙািল একা েরর 

১৬ই িডেস র ড়া  িবজয় অজন কের।  

ব ব  পািক ােনর কারাগার থেক ি লাভ কের ১৯৭২-এর ১০ই জা য়াির াধীন-সাবেভৗম বাংলােদেশ িফের 

আেসন। ব ব  যখন িব  দশ নগঠন ও নবাসেনর কাজ করিছেলন, তখনই িতি য়াশীল াধীনতা িবেরাধী শি  

১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ  ত েক সপিরবাের হত া কের। 

সবেচেয় ঃেখর িবষয়, মতােলাভী ষড়য কারীরা হত াকারীেদর শাি  দওয়ার বদেল র ত কের। েঘািষত 

নীেদর অেনকেক িবেদেশ বাংলােদেশর তাবােস টনীিতেকর চা ির দওয়া হয়। আবার কাউেক কাউেক রাজনীিতেত 

নবাসন কের সংসেদ বসায়।  

নীরা ভেবিছল কউ কানিদন তােদর িবচােরর েখা িখ করেত পারেব না। জনগেণর সমথেন ব ব র নীেদর 

িবচার হেয়েছ। িবচােরর রায় কাযকর হেয়েছ। কেয়কজন নী িবেদেশ পািলেয় আেছ। আমরা তােদর দেশ িফিরেয় এেন িবচােরর 

রায় কাযকর করব। 

৭৫-পরবত  শাসেকরা জািতর িপতার নাম েছ ফলার জ  মিরয়া হেয় উেঠিছল। াধীনতার ইিতহাস থেক ব ব র 

নাম েছ ফলার উে াগ নয় শাসেকরা। পা  েক িব ত ইিতহাস সংেযাজন কের কামলমিত িশ েদর িব া  করা হয়। য 

৭ই মােচর ভাষণ েন গাটা বাঙািল জািত ি ে  ঝ িপেয় পেড়িছল, সই ভাষণ িনিষ  করা হয়। বাঙািলর ইিতহােসর 

মহানায়কেক কলি ত করার এমন কান হীন েচ া নই য তারা কেরিন। 

আজেকর িশ ই আগামী িদেন এ দশেক ন  িদেব। তােদর নাগিরক িহেসেব গেড় তালার লে  ব ব  ১৯৭৪ 

সােল িশ  আইন ণয়ন কেরন। জািতসংঘ ক ক িশ  অিধকার সনদ ণীত হয় ১৯৮৯ সােল। তারই আেলােক জাতীয় 

িশ নীিত-২০১১ ণয়ন করা হয়।  

বা িববাহ রােধ আমরা অ ীকারাব । এ লে  বা  িববাহ িনেরাধ আইন সমেয়াপেযাগী করা হেয়েছ। ায় শতভাগ 

িশ র েল ভিত িনি ত করা হেয়েছ। সারা দেশ েল ঝেরপড়া রােধ উপ ি  এবং অেপ া ত অ ত এলাকায় িমড- ড িমল 

চা  করা হেয়েছ। ফেল ঝেড়পড়ার হার কেম এেসেছ। মাি িমিডয়া াস ম াপেনর মা েম িশ ােক করা হেয়েছ আন দায়ক 

ও সহজেবা ।  

িত  জলা সদের এক  কের মাট ৬৫  ভাষা িশ ণ াবসহ সারােদেশ ই হাজার এক  িশ া িত ােন াপন 

করা হেয়েছ শখ রােসল িডিজটাল াব- যা ি  বহাের আমােদর িশ াথ েদর িব মােনর কের গেড় লেব।  

ছা  সানামিণরা,  

তামরা জেনছ ব ব  িছেলন িশ েদর িত অত  হপরায়ণ। িশ র িত অ ি ম ভালবাসার জ ই জািতর িপতা 

তামােদর জ  িচিড়য়াখানা ও জা ঘর াপন কেরিছেলন। িশ  রােসল িছল ব ব র অত  আদেরর। ব ব  আজ েচ নই। 

িশ  রােসলও নই। তামােদর মে  আিম আজও আমার ছা  ভাই রােসলেক েঁজ িফির। ব ব  য সানার বাংলার  

দেখিছেলন, তামােদর মা েমই তা রণ হেব।  

আজেকর এ মহতী অ ােন তামােদর সে  িমিলত হেত পের আজ আিম অত  আনি ত। তামরা য সব িবষেয়র 

অবতারণা কেরছ, স েলা বা বায়েনর চ া করব।  



আমার ি গত কান চাওয়া-পাওয়া নই। আিম  কাজ করিছ এই দশটােক তামােদর বসবােসর উপেযাগী কের 

গেড় তালার। বাংলােদেশর িত  মা ষ যােত খেয়-পেড় ভালভােব ব চেত পাের, িত  িশ  যােত পড়ােলখার েযাগ পায়, 

সবাই যােত উ ত-স  জীবেনর াদ পায়, সটা অজন করাই আমার ল । এজ ই আিম িদনরাত পির ম করিছ এবং যতিদন 

ব চব, যতিদন সাম  থাকেব, তা কের যাব। আিমও তামােদর সে  র িমিলেয় এই গাপালগে রই কালজয়ী 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।’ 

 সবাই ভাল থা ন,  থা ন।  

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


