
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৯২িম জন্মতিবস  

ও জািীয় তেশু তিবস ২০১২  

উনবাধে অনুষ্ঠাে  

ভাষণ  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী  

শেখ হাতসো  

টুতঙ্গিাড়া, শগািালগঞ্জ, েতেবার, ০৩ চৈত্র ১৪১৮, ১৭ মাৈ চ ২০১২  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতের রাতহম 

সম্মাতেি সভািতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

আওয়ামী লীনগর শেতৃবৃন্দ,  

সুতধমন্ডলী এবং প্রাণতপ্রয় শ াট্ট শসাোমতণরা। 

 আসসালামু আলাইকুম।  

সব চকানলর সব চনেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৯২িম জন্মতিবস ও জািীয় তেশু তিবস-২০১২ 

উিলনে আনয়াতজি এ অনুষ্ঠানে উিতিি সকলনক আমার আন্ততরক শুনভচ্ছা জাোতচ্ছ। 

আজ ১৭ই মাৈ চ। জাতির তিিার জন্মতিে। জািীয় তেশু তিবস। জাতির তিিা ১৯২০ সানলর এ তিনে টুতঙ্গিাড়ায় জন্মগ্রহণ 

কনরত নলে। মাৈ চ মাস স্বাধীেিার মাস। বাঙাতল জাতির শগৌরনবর মাস। 

 আতম গভীর েদ্ধা জাোতচ্ছ জাতির তিিার িতবত্র স্মৃতির প্রতি। েদ্ধাভনর স্মরণ করত  জািীয় ৪ শেিানক। েদ্ধা জাোতচ্ছ 

মুতিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েহীি ২ লাখ তের্ চাতিি মা-শবােনক এবং যুদ্ধাহি মুতিনর্াদ্ধানির।  

জাতির তিিার জন্মতিে ও জািীয় তেশু তিবনসর এই শুভেনণ আতম তবনের সকল তেশুর আেন্দময় চেেব ও আনলাতকি 

ভতবষ্যৎ কামো করত ।  

সুতধমন্ডলী,  

তেশুরা েরম মাটির মি। আমরা িানিরনক আিে চবাে কনর গনড় তুলনি িাতর। জাতিসংনের সাধারণ িতরষি ১৯৮৯ 

সানল ‘তেশু অতধকার সেি’ গ্রহণ কনর। িারও আনগ জাতির তিিা ১৯৭৪ সানল বাংলানিনে তেশু আইে প্রণয়ে কনরে। আমরা 

তেশুনির জন্য একটি যুনগািনর্াগী ‘জািীয় তেশুেীতি-২০১১ প্রণয়ে কনরত ।  

জাতির তিিা মুতিযুনদ্ধ েতিগ্রি োরীর সন্তােনির শলখািড়ার জন্য বৃতি প্রথা ৈালু কনরত নলে। র্া বিচমানে মতহলা 

তবষয়ক অতধিপ্তনরর আওিায় ‘দুঃি মতহলা ও তেশু কল্যাণ িহতবল’ োনম িতরৈাতলি হনচ্ছ। বঙ্গবন্ধু িার সংতেপ্ত োসোমনলই 

জাতির ভতবষ্যি তেশুনির জন্য বহু কল্যাণমূলক কাজ কনরন ে।  

সুতধবৃন্দ,  

জাতির তিিা সূিীে চ ২৩ ব র ধনর একটি স্বাধীে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মুতিযুনদ্ধর জন্য জাতিনক প্রস্ত্িি কনরত নলে। িীে চ 

আনন্দালে ও সংগ্রাম শেনষ ১৯৭১ সানলর ২৬ মানৈ চর প্রথম প্রহনর তিতে স্বাধীেিার আনুষ্ঠাতেক শোষণা শিে। িাঁর শেতৃনে বাঙাতল 

জাতি মরণিণ যুনদ্ধর মাধ্যনম স্বাধীেিা অজচে কনর। 

তিতে শিেনক, শিনের মানুষনক ভালবাসনিে। িানির তবোস করনিে। িাঁনক হিযার ষড়র্ন্ত্র হনচ্ছ একথা শকউ শকউ 

িাঁনক বনলত নলে। তকন্তু তিতে শিে গড়ার কানজ এিই মগ্ন ত নলে শর্ ষড়র্ন্ত্রনক িািা শিেতে। োিকরা ১৯৭৫ সানলর ১৫ আগষ্ট 

তেম চমভানব িাঁনক সিতরবানর হিযা কনর। হিযা কনর আমার মা, ভাই-ভাবী, িতরবানরর সিস্যনির। শ াট্ট রানসলনকও িারা শরহাই 

শিয়তে। এ তেম চম হিযাকানন্ড সারানিে িতবর হনয় িনড়। থমনক র্ায় শিনের উন্নয়নের ৈাকা।  

হিযাকারীনির রোর জন্য তজয়াউর রহমাে ইেনেমতেটি অধ্যানিে জাতর কনরত ল। হিযাকারীনির পুরস্কৃি কনর। তবনিেী 

দূিাবানস ৈাকুরী শিয়।  



আমরা এবার েমিায় আসার ির এ ঘৃণ্য হিযাকানন্ডর তবৈার সম্পন্ন এবং রায় কার্ চকর কনরত । যুদ্ধািরাধীনির তবৈানরর 

কাজও এতগনয় ৈলন । একটি মহল এ তবৈার বাধাগ্রি করার জন্য ষড়র্নন্ত্র তলপ্ত রনয়ন । তকন্তু বাংলার মানুষ িানির এ ষড়র্ন্ত্রনক 

সফল হনি শিনবো।  

সুতধমন্ডলী, 

আমরা তেশুনির জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলানিে গড়নি তেরলস কাজ করত । এবার েমিায় আসার ির তেশু অতধকার ও 

উন্নয়েনক মুল ধারায় সম্পৃি কনরত ।  

তেশু সৃতষ্টেীলিার তবকানে তৈত্রাঙ্কেসহ তবতভন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কম চসূতৈর আনয়াজে করা হনচ্ছ। তেশু একানেমী 

তেল্পকলার উির তেশুনিরনক প্রতেেণ তিনচ্ছ। তেশুনিাষ বই ও মাতসক তেশু িতত্রকা প্রকাে করন । আন্তজচাতিক তেশু তৈত্রকলা 

প্রতিনর্াতগিা, জািীয় তেশু পুরস্কার প্রতিনর্াতগিা, তবতভন্ন শমৌসুমী প্রতিনর্াতগিা এবং তেশু বই শমলারও আনয়াজে করা হনচ্ছ।  

তেশু-বান্ধব শকন্দ্র ও তেশু তেো শকনন্দ্রর মাধ্যনম তেশুরা উিকৃি হনচ্ছ। আমরা প্রতিবন্ধী তেশুনিরনকও তবতভন্ন তবষনয় 

প্রতেেণ তিতচ্ছ। প্রতিবন্ধী ও অটিতিক তেশুনির কল্যানণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজব শমতেনকল তবেতবদ্যালনয় তবনেষাতয়ি শসন্টার চিরী 

করা হনয়ন । আমরা িথ তেশু, ঝুঁতকপূণ চ কানজ তেনয়াতজি তেশু, ঝনর িড়া ও প্রতিবন্ধী তেশুনির কল্যানণ আতথ চক সহায়িা প্রিাে 

কম চসূতৈ ৈালু কনরত ।  

তেশু আইে-১৯৭৪ অনুর্ায়ী কারাগানর আটক তেশুনির সংনোধে ও পুেব চাসনের ব্যবিা করা হনয়ন । বাল্য তববাহ ও 

শর্ৌতুনকর তবরুনদ্ধ শিনে সামাতজক আনন্দালে শজারিার হনয়ন । তকনোরীনির েমিায়ে, শেতৃেিাে ও তবকানের লনেয আমরা 

তকনোরী ক্লাব গঠে কনরত । ইভটিতজং প্রতিনরানধ আইে কনরত । এর বাস্তবায়ে হনচ্ছ। ২৯টি শজলায় ২৯৩০টি ক্লানবর মাধ্যনম 

তকনোর-তকনোরীনির বাল্য তববাহ, ইভটিতজং, শর্ৌতুক, তেশু অতধকার ইিযাতি তবষনয় িেিামূলক প্রতেেণ প্রিাে করা হনচ্ছ। 

 আমরা সােরিার হার ৪৫ ভাগ শথনক ৬৫ ভানগ উন্নীি কনরত । প্রতিটি তেশুর কান  ব নরর প্রথম তিনেই তবোমুনল্য 

রতঙ্গে িাঠ্যপুস্তক তুনল তিতচ্ছ। তেশুনির উির সকল ধরনের োরীতরক ও মােতসক োতস্ত তেতষদ্ধ করাসহ তেশুবান্ধব তেোিাে 

িদ্ধতি ৈালু করা হনয়ন । আকষ চণীয় তেো উিকরনণর ব্যবিা করা হনয়ন ।  

তেশু মৃতুযর হার হ্রানস সফলিার জন্য আমরা জাতিসংনের এমতেতজ এযাওয়াে চ শিনয়ত । িথ্য-প্রযুতি ব্যবহানরর মাধ্যনম 

োরী ও তেশু স্বািয উন্নয়নের জন্য আমরা ২০১১ সানল সাউথ সাউথ এযাওয়াে চ অজচে কনরত । 

আমরা সারানিনে তেতজটাল বাংলানিে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করত । আইতসটি তবস্তানরর লনেয প্রতিটি ইউতেয়নে িথ্য 

শসবানকন্দ্র িািে কনরত ।  

কৃতষ, তেো, স্বািয, তবদযৎ, শর্াগানর্াগসহ সকল খানি আমরা উন্নয়েনক অগ্রাতধকার তিনয়ত ।  

শ াট্ট শসাোমতণরা,   

তেশুরা ত ল বঙ্গবন্ধুর বড় তপ্রয়। বড় আিনরর। তেশুনির  সাতন্যধ্য শিনল িাঁর দুঃখ, অবসাি শকনট শর্ি। িানে শকাে তেশু 

শিখনল তিতে তিনঠ হাি বুতলনয় আির করনিে। শকাে অনুষ্ঠানে তেশু-তকনোররা গণভবনে শগনল তিতে তেজ হানি সবাইনক তমতষ্ট 

তুনল খাওয়ানিে। শিামানির জন্য তৈতড়য়াখাো, র্াদের সব তিতে িািে কনরন ে।  

শিামরা শিামানির তেম চল, স্বচ্ছ ও িতবত্র হৃিয় তিনয় এ বাংলানিেনক শিখনব। শিামরা মুতিযুনদ্ধর কথা, মুতিনর্াদ্ধানির 

কথা জােনব। জাতির তিিার কথা, শিে ও শিনের মানুনষর কথা জােনব। িাহনল বড় হনয় শিনের শসবা করনি িারনব। বড়নিরনক 

েদ্ধা করনব। িতরদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী তেশুনির িানে িাঁড়ানব।  

সুতধমন্ডলী,  

আসুে আমরা তেশুনির জন্য একটি সুন্দর ভতবষ্যৎ তেম চাণ কতর। আমানির বিচমােনক িানির জন্য উৎসগ চ কতর। িানির 

জন্য এমে একটি বাংলানিে গনড় তুতল শর্ শিে হনব ক্ষুধা, িাতরদ্র, তেরেিামুি জাতির তিিার স্বনের শসাোর বাংলানিে।  

সকলনক আবানরা ধন্যবাি জাতেনয়, আতম জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৯২িম জন্মতিবস ও জািীয় তেশু 

তিবস-২০১২ এর শুভ উনবাধে শোষণা করত ।  

শখািা হানফজ ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানিে তৈরজীবী শহাক।  

... 


