জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান এর ৯৮তম জ বািষকী
ও জাতীয় িশ িদবস-২০১৮ উদযাপন অ ান
ভাষণ

মাননীয় ধানম ী
শখ হািসনা
ব ব সমািধ সৗধ কমে

, ি পাড়া, শিনবার, ৩ চ ১৪২৪, ১৭ মাচ ২০১৮

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম
অ ােনর সভাপিত
সহকম
াণি য় ছা সানামিণরা এবং
উপি ত িধম লী,
আসসলা আলাই ম।
জািতর িপতার ৯৮তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ িদবস-২০১৮ উপলে আেয়ািজত এ অ ােন উপি ত সকলেক
আিম আ িরক েভ া জানাি । দেশর সকল িশ েক জানাি াণঢালা েভ া ও অিভন ন। দশবাসীেক েভ া।
ম মিতর কাল ঘষা ি পাড়ায় ১৯২০ সােলর ১৭ মাচ সবকােলর সবে বাঙািল, জািতর িপতা ব ব শখ
িজ র রহমান জ হণ কেরন। মাচ মাস বাঙািল জািতর গৗরেবর মাস। াধীনতার মাস। জািতর িপতার জে র মাস।
আিম গভীর া জানাি জািতর িপতার পিব
িতর িত। রণ করিছ ১৫ আগে ঘাতকেদর হােত িনহত
শিহদেদর। া জানাি জাতীয় চার নতােক। রণ করিছ ি ে র ৩০ লাখ শহীদ এবং ই লাখ িনযািতত মা- বানেক।
াহত ি েযা ােদর িত সহমিমতা জানাি ।
কাঠমা েত িবমান ঘটনায় িনহতেদর আ ার মাগেফরাত এবং আহেতর ত তা কামনা করিছ। শাকস
পিরবারেদর িত সমেবদনা জানাি ।
িধম লী,
জাতীর িপতার জীবনেক আবতন কের বাংলার ইিতহাস রিচত হেয়েছ। িতিন িছেলন িবে র শািষত-বি ত
িনপীিড়ত মা েষর নতা। িব মানবতার নতা। মা েষর জ ত র ভালবাসা িছল অিপরসীম।
এ সে জািতর িপতা ‘অসমা আ জীবনী’ ত িলেখেছন, ‘‘একজন মা ষ িহেসেব সম মানবজািত িনেয়ই আিম
ভািব। একজন বাঙািল িহসােব যা িক বাঙািলেদর সে স িকত তাই আমােক গভীরভােব ভাবায়। এই িনর র স ৃি র
উৎস ভােলাবাসা, অ য় ভােলাবাসা, য ভােলাবাসা আমার রাজনীিত এবং অি েক অথবহ কের তােল।’’
জািতর িপতার জীবন ও কেমর িত পাতায় পাতায় রেয়েছ সং ােমর ইিতহাস। সত ও অিধকার িত ার
ইিতহাস। এেদেশর মা েষর জ িতিন ভয়-ভীিত, জল- ম উেপ া কের দীঘ ২৩ বছর সং াম কেরেছন। ১৩ বছেররও
বিশ সময় জল খেটেছন।
 ১৯৩৭ সােল গাপালগ িমশনারী েলর ছা িহসােব
ম ী এ. ক. ফজ ল হক এবং মম ী হােসন শহীদ
সাহরাওয়াদ র কােছ েলর ছাদ িদেয় পািন পড়া বে ব া হেণর দাবী জানান।
 ১৯৪১ সােল িতিন এ া ( াি ক) পরী া িদেয় উ ীণ হন।
 ১৯৪২ সােল কলকাতা ইসলািময়া কেলেজ ভিত হন এবং সখান থেক া েয়শন কেরন।
 ১৯৪৮ সােল ঢাকা িব িব ালেয় আইন িবভােগ ভিত ও ৪ঠা জা য়াির ছা লীগ িত া কেরন।
 িতিন িব িব ালেয়র চ থ ণীর কমচারীেদর আে ালেন সমথন িদেয় পািক ান সরকােরর রাষানেল পেড়ন। এ
জ ত র ছা বািতল করা হয়।

 ’৪৮ সােলর ১১ মাচ থেক ভাষা আে ালেনর পকার িহসােব ৫২’র ২১ ফ য়াির মা ভাষার অিধকার র ার
আে ালেন সফলকাম হেয় মা ভাষা িহেসেব বাংলা ভাষার মযাদা িত া কেরন।
 ১৯৫৩ ত আওয়ামী সিলম লীেগর কাউি েল দেলর সাধারণ স াদক িনবািচত হন।
 ১৯৫৪- ত

ে র হেয় িনবাচেন িবজয় এবং ােদিশক সরকােরর সমবায় ও িষ ম ীর দািয়

 ১৯৫৫- ত গণপিরষেদর সদ

হণ কেরন।

িনবািচত হন।

 ১৯৫৬ সােল িতিন ােদিশক ায় শাসেনর দািব তােলন। এই বছর িতিন কায়ািলশন সরকােরর িশ , বািণজ ,
ম, ন িত দমন ও প ী উ য়ন ম ীর দািয় পান।
 ১৯৫৭ সােল দলেক সংগ ত ও শি শালী করেত মি

ছােড়ন।

 ১৯৫৮ ত সামিরক শাসন িবেরাধী আে ালেনর অ ভােগ চেল আেসন।
 ৬২’র িশ া আে ালন, ৬৬’র ৬ দফা, ১৯৬৮- ত আগরতলা ষড়য মামলা মাকািবলা কেরন।
 ১৯৬৯ সােল গণঅ

ােনর মা েম িতিন ি পান। এ সময় িতিন ‘ব ব ’ উপািধেত িষত হন।

 ৭০’র িনবাচেন ত র ন ে আওয়ামী লীগ ােদিশক ও জাতীয় পিরষেদ িনর শ িবজয় অজন কের।
 ৭১’র ৭ই মাচ ঐিতহািসক ভাষেণ ব ব সম দশবাসীেক সশ
 ২৫ মাচ িদবাগত রােত িনর
 ২৬ মােচর থম হের ব ব
পািক ােন িনেয় যায়।


ি র সং ােম ঝ িপেয় পড়ায় উ ু কেরন।

ম বাঙািলর ওপর পাকবািহনী আ মণ কের।
াধীনতার ঘাষণা দন। স রােতই পাকবািহনী ব ব েক

ি ে র ৯ মাস পি ম পািক ােনর কারাগাের এবং পের ি
কেরন।

ফতার কের পি ম

পেয় ’৭২ সােলর ১০ জা য়াির েদেশ ত াবতন

 মা ৯ মােস বাংলােদশেক সংিবধান উপহার দন। মা সােড় িতন বছের িতিন
উ য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় িগেয়িছেলন।

িব

স

াধীন দশেক

 একটা পরাধীন, শািষত, িনে িষত জািতেক িতিন ি র মে উ ীিবত কেরিছেলন।
 িতিনই আমােদর উপহার িদেয় গেছন লাল-স েজর পতাকা, এক

াধীন দশ ও সাবেভৗম -খ ।

 বাঙািলর ইিতহােস িতিনই মহানায়ক, াধীন বাংলােদেশর পিত, হাজার বছেরর
বাঙািল।
িধ ,
জািতর িপতা যখন িব বাংলােদেশর নগঠেন আ িনেয়াগ কেরেছন ক তখনই একা েরর পরািজত শি
’৭৫ এর ১৫ আগ কালরােত ত েক সপিরবাের হত া কের। বাংলােদশ িপছেন হ টেত
কের। হত া,
ও ষড়যে র
রাজনীিত
হয়। অৈবধ সনাশাসকরা গণত েক হত া কের, মা েষর অিধকার কেড় নয়। সংিবধান তিব ত কের।
মহান ি ে র ইিতহাস িব ত করা হয়।
ব েকর নেল িজয়াউর রহমান অৈবধভােব মতা দখল কের ব ব হত ার িবচােরর পথ ব কের দয়। ব ব র
হত াকারীেদর র ত কের িবেদেশর তাবােস চা ির দয়। াপরাধীেদর নাগিরক দয় এবং রা মতার অংশীদার
কের।
দীঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সােল বাংলােদশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন কের। আথ-সামািজক িত স ের
বাংলােদশ অভাবনীয় সাফ অজন কের। ১৯৯৬-২০০১ পয আওয়ামী লীেগর শাসনকাল িছল বাংলােদেশর জ
ণ গ।
২০০১ সােল িবএনিপ-জামাত জাট মতায় এেসই দশেক
উপত কায় পিরণত কের। টানা প চবার দশেক
ন িতেত িব চ াি য়ন কের। িবে দেশর ভাব িত ন কের। বাংলােদশ স াস ও জি বােদর দশ িহসােব পিরিচিত পায়।
২০০৯ সােল আমরা সরকার গঠন করার পর, গত নয় বছের জনগণেক কাি ত উ য়ন উপহার িদেয়িছ। বাংলােদশ
আজ িবে উ য়েনর রাল মেডল। মা ষ উ য়েনর ফল উপেভাগ করেছ। আমরা উ য়নশীল দেশর ী িত পেত যাি ।
স ািনত িধ,
িশ েদর িত ব ব র মমতা িছল অপিরসীম। ত র জ িদনেক িশ েদর জ উৎসগ কেরিছ।

জািতর িপতা িশ েদর জ
াথিমক িশ ােক অৈবতিনক কেরিছেলন। িশ েদর ক াণ িনি ত করেত ১৯৭৪
সােল িশ আইন ণয়ন কেরিছেলন। াথিমক িশ া বা তা লক কেরন। ৩৬ হাজার ১৬৫
াথিমক িব ালয়েক
জাতীয়করণ কেরিছেলন।
আমরা জািতর িপতার আদশেক ধারণ কের িশ েদর ক ােণ কাজ কের যাি । জাতীয় িশ নীিত ণয়ন কেরিছ।
 ২৬ হাজার ১৯৩

বসরকাির াথিমক িব ালয় জাতীয়করণ কেরিছ।



ায় শতভাগ িশ র েল ভিত িনি ত করা হেয়েছ।



াথিমক িব ালয় থেক িশ র ঝের পড়া রােধ িমড- ড িমল চা কেরিছ।



দেশ কান পথিশ থাকেব না। তােদর নবাসেনর ব া আমরা িনি ।
 পথিশ , িঁ ক ণ কােজ িনেয়ািজত িশ ও িতব ী িশ েদর ক ােণ আিথক সহায়তা দান করা হে । তােদর
জ িশ বা ব িশখন ক চা কেরিছ।


াক- াথিমক িশ ার ব া চা কেরিছ।

 অ ত এবং

-জনেগা ীর িশ েদর জ ২১ হাজার ৬২৩ ‘আন

 ২০১০ সাল হেত মা িমক পয িশ াথ েদর িবনা ে
িদেয়িছ।
 ৫

২৬০ কা

ল’ িত া কেরিছ।
৮৫ লাখ ৯১ হাজার ২৯০

বই উপহার

- েগা ীর িশ াথ েদর িনজ ভাষায় বই ছািপেয় িবতরণ করা হে ।

 ৮ম ণী পয ১ কা ৩০ লাখ ছা ছা ীর মােয়েদর মাবাইল ফােন উপ ি র টাকা পাঠােনা হে । িতব ী
িশ াথ েদর িশ া উপ ি দওয়া হে ।
 ১ হাজার ১২৫

ােম ন ন াথিমক িব ালয় াপন কেরিছ।

 পা
েক ি
কাশ করিছ।

ে র স ক ইিতহাস সংেযাজন কেরিছ। িশ েদর জ



াথিমক িব ালেয় ছা ছা ীেদর জ ব ব
টবল নােম আেয়াজন করা হে ।



িত িব ালেয় ‘ েড স কাউি ল’ গঠন করা হে ।

জািতর িপতার জীবন ও কমিভি ক বই

গা কাপ এবং ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ

 অ ি ক িশ েদর র ায় ২২ হাসপাতােল িশ িবকাশ ক


ায় ৫০ হাজার িশ া িত ােন কি উটার



ই হাজার িশ া িত ােন ‘‘ শখ রােসল িডিজটাল

িত া করা হেয়েছ।

াব ও মাি িমিডয়া াস ম াপন কেরিছ।
াব’’ াপন করা হেয়েছ।

 বা িববাহ িনেরাধ আইন সমেয়াপেযাগী কেরিছ। সারােদেশ ড- কয়ার স ার খালা হে ।
িধ ,
আমরা দেশর িশ েদর উ য়েন কাজ করিছ। আর িবএনিপ ন ী িনবাচন বানচােলর নােম ছা িশ েদর িড়েয়
মেরেছন। ৫৮২ ল িড়েয়েছন। পরী ার সময় হরতাল-অবেরাধ িদেয়েছন। মা ষ হত ার এ অপরাজনীিত বে র আ ান
জানাই।
কান স ান যন স াস ও জি বােদর িদেক না েঁ ক, সজ
েত ক মা-বাবা, িশ ক, ইমাম ও সকল
অিভভাবকেক স ানেদর স ক িশ া িদেত হেব।
ছা সানামিণরা,
জািতর িপতা েল পড়ার সমেয়ই দির ছেলেমেয়েদর বই িকেন িদেতন এবং পড়া নায় সাহা করেতন। গরীব
িশ াথ -ব েদর বািড়েত ডেক এেন িনেজর খাবার ভাগাভািগ কের খেতন। ছাটেবলা থেকই অ ােয়র িব ে িতবাদ
কের, দির মা েষর িত ভালবাসা ও সহা িত িদেয়ই িতিন বড় হেয়িছেলন।
তামােদর মেতা আমারও এক ছা ভাই িছল। ঘাতকরা সিদন তােকও রহাই দয়িন।

ঁ
‘হা আপা, হা আপা’-বেল রােসেলর ডাক আজও আমার কােন বােজ। তামােদর মােঝ আমার ছাট ভাইেক েজ
পাই।
সানামিণরা, তামরা আগামী িদেন জািতর ন িদেব। দেশর ভিব ত কণধার তামরা। তাই তামােদর কমত
লখাপড়া কের িনেজর গেড় লেত হেব।
িধম লী,
িশ রা আমােদর ভিব ৎ। আ ন, সকেল িমেল িশ েদর জ িনরাপদ ও শাি ণ বাংলােদশ গেড় িল। িশ েদর
র আগামীর জ বতমানেক উৎসগ কির।
আমরা সকেলর সি িলত েচ ায় ২০২১ সােলর মে ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর আেগ উ ত, স
বাংলােদশ গেড় লেত চাই।
বাংলােদশসহ িবে র সকল িশ র ক াণ কামনা কের আমার ব
শষ করিছ।
খাদা হােফজ।
জয় বাংলা, জয় ব ব
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।
...

