
 
১৭ মাচর্ বঙ্গবনু্ধর জন্মিদন/ জাতীয় িশশু িদবস উপলেক্ষ বক্তবয্ বা ভাষন 

১৭ই মাচর্ বঙ্গবনু্ধর জন্মিদন ও জাতীয় িশশু িদবসঃ বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মিদন এবং জাতীয় িশশু 
িদবস উপলেক্ষ আেয়ািজত আজেকর এই অনুষ্ঠােনর সম্মািনত সভাপিত, পৰ্ধান অিতিথ, িবেশষ অিতিথ, িশক্ষক- 
িশিক্ষকা, ছাতৰ্-ছাতৰ্ী ও উপিস্থত সম্মািনত সুধী, আসসালামু আলাইকুম।  

১৯২০ সােলর এই িদেন েগাপালগেঞ্জর টুিঙ্গপাড়ায় জন্মগৰ্হণ কেরন বাঙািলর মুিক্তর সংগৰ্ােমর অিবসংবািদত েনতা 
েশখ মুিজবুর রহমান। তাঁর সাহসী ও আপসহীন েনতৃেতব্ অনুপৰ্ািণত হেয়ই পািকস্তািন ঔপিনেবিশক শাসেনর 
িবরুেদ্ধ সব্াধীনতাসংগৰ্ােম ঝাঁিপেয় পেড়িছল বাঙািল জািত। িতিন েছাটেবলা েথেকই পৰ্িতবাদী, অনয্ায় সহয্ করেতা 
না। েকাথাও তা েদখেল পৰ্িতবাদ করেতা। অনয্ােয়র িবরুেদ্ধ পৰ্িতবাদী মানিসকতা, গিরব- দুঃখী মানুেষর পৰ্িত 
ভােলাবাসা ও তােদর দুঃখ দূর করার পৰ্িতজ্ঞা পরবতর্ীেত তাঁেক রাজনীিতেত িনেয় আেস।  

১৯২৭ সােল েশখ মুিজব িগমাডাঙ্গা পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় পড়ােশানা শুরু কেরন। ১৯২৯ সােল েগাপালগঞ্জ পাবিলক 
সু্কেল ভিতর্ হন এবং ১৯৩৪ সাল পযর্ন্ত পড়ােশানা কেরন। ১৯৩৭ সােল েগাপালগঞ্জ িমশন সু্কেল সপ্তম েশৰ্িণেত 
ভিতর্ হন। ১৯৪১ সােল অসুস্থ শরীর িনেয় ময্ািটৰ্ক পরীক্ষায় আংশগৰ্হণ কেরন। রাজনীিতেত যুক্ত হওয়ার েক্ষেতৰ্ 
তাঁর িপতা তাঁেক বাধা েদনিন। বেলিছেলন,  

বাবা, রাজনীিত কর আপিত্ত করব না, পািকস্তােনর জনয্ সংগৰ্াম করছ এত সুেখর কথা, তেব েলখাপড়া করেত 
ভুেলা না। েলখাপড়া না িশখেল মানুষ হেত পারেব না। আর একটা কথা মেন েরখ, Sincerity of purpose 
and honesty of purpose থাকেল জীবেন পরািজত হেব না। 

  

ময্ািটৰ্ক পরীক্ষার পরপরই মুিজব কলকাতায় যান ৷ কলকাতার ইসলািময়া কেলেজর ছাতৰ্ থাকা অবস্থায় 
রাজৈনিতক জীবেনর বড় পিরবতর্নগুেলা শুরু হয় ৷ িতিন পািকস্তান আেন্দালেন সিকৰ্য় হন এবং েহােসন শহীদ 
েসাহরাওয়াদর্ী, আবুল হািশেমর মেতা েনতােদর সািন্নেধয্ আেসন। ১৯৪৭ সােল পািকস্তান রাষ্টৰ্ সৃিষ্ট হেল েশখ 
মুিজবও ঢাকায় চেল আেসন। নতুন রাজৈনিতক িচন্তােচতনা িনেয় ১৯৪৮ সােল ছাতৰ্লীগ গঠন কেরন। ১৯৪৯ সােল 
নবগিঠত পূবর্ পািকস্তান আওয়ামী মুসিলম লীেগর যুগ্ম সম্পাদক িনবর্ািচত হন। বাংলােক অনয্তম রাষ্টৰ্ভাষা করার 
দাবী িনেয় গেড় ওঠা আেন্দালেন অংশ েনয়ার মাধয্েমই েশখ মুিজেবর রাজৈনিতক তত্পরতার তব্রািনব্ত হয় ৷ 
১৯৪৮ েথেক ১৯৫২ এর মহান ভাষা আেন্দালন, ১৯৫৮ এর সামিরক শাসনিবেরাধী আেন্দালন,১৯৬২ এর িশক্ষা 
আেন্দালন ও১৯৬৬ এর ঐিতহািসক ছয় দফা িভিত্তক আেন্দালেনর মাধয্েম িতিন হেয় ওেঠন বাঙািলর 
অিবসংবািদত েনতা। 

১৯৬৯ এর গণঅভুয্ত্থােনর মধয্ িদেয় ছাতৰ্ জনতা তােক ‘বঙ্গবনু্ধ' উপািধ েদয়। ১৯৭০ সােলর িনবর্াচেন বাঙািলরা 
বঙ্গবনু্ধর ৬ দফার পেক্ষ অকুন্ঠ সমথর্ন জানায়।িকন্তু পািকস্তানী শাসকেগাষ্ঠী আওয়ামী লীগেক ক্ষমতা হস্তান্তর না 



কের বাঙািলেদর িবরুেদ্ধ ষড়যেন্তৰ্র রাজনীিত শুরু কের। বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান ১৯৭১ সােলর ৭ই মাচর্ তার 
ঐিতহািসক ভাষেণ সব্াধীনতার ডাক েদন। ২৫ েশ মাচর্ পািকস্তানী বািহনী পিরকিল্পত গণহতয্া শুরু করেল ২৬ মাচর্ 
বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান সব্াধীনতার েঘাষণা েদন।তাঁর ডােক সাড়া িদেয় েদেশর আপামর জনগণ পৰ্ায় নয় মাস 
যুদ্ধ কের সব্াধীন সাবর্েভৗম বাংলােদশ অজর্ন কের।তাঁর অিবসংবািদত েনতৃেতব্ রক্তক্ষয়ী সশস্তৰ্ সংগৰ্ােমর মধয্ িদেয় 
অিজর্ত হয় সব্াধীনতা। 

িবশব্ মানিচেতৰ্ অভুয্দয় ঘেট সব্াধীন সাবর্েভৗম বাংলােদশ নামক রােষ্টৰ্র। সব্াধীন বাংলােদেশর রূপকার এই মহান 
েনতার জন্মিদেন গভীর শৰ্দ্ধাঞ্জিল। েকােনা িবেশষ ঘটনা বা আনেন্দর িদনেক িশশু িদবস িহেসেব পালন করা হয়৷ 
বাংলােদেশর মানুেষর জনয্ সবেচেয় আনেন্দর িদন জািতর িপতা বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মিদন। এজনয্ 
১৭ মাচর্ বঙ্গবনু্ধর জন্মিদনেক জাতীয় িশশু িদবস িহেসেব পালন করা হয়।  

বঙ্গবনু্ধ িশশুেদর অতয্ন্ত আদর করেতন, ভােলাবাসেতন। িশশুেদর সােথ গল্প করেতন, েখলা করেতন।িতিন িবশব্াস 
করেতন আজেকর িশশুরাই আগামীিদেন েদশ গড়ার েনতৃতব্ িদেব। তরুণ পৰ্জন্ম এই মহান েনতার আদশর্ েথেকই 
েদশ গড়ার অনুেপৰ্রণা লাভ কের৷বাংলােদেশর মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা বেলন, “িশশুেদর পৰ্িত বঙ্গবনু্ধর 
মমতা িছল অপিরসীম। তাই তাঁর জন্মিদনেক িশশুেদর জনয্ উত্সগর্ কের আমরা জাতীয় িশশু িদবস েঘাষণা 
কেরিছ। িতিন বেলন, বঙ্গবনু্ধর অিবসংবািদত েনতৃতব্, সেম্মাহনী বয্িক্ততব্ ও ঐিতহািসক ভাষণ সমগৰ্ জািতেক 
ঐকয্বদ্ধ কেরিছল।যার ফেল আমরা েপেয়িছ সব্াধীন, সাবর্েভৗম বাংলােদশ।  

আজেকর িদবসিট মূলত বঙ্গবনু্ধর িশশুকালেক স্মরেণর উেদ্দেশয্ উদযািপত হেলও এ িদবেসর সােথ জিড়েয় আেছ 
এেদেশর পৰ্েতয্কিট িশশুর হািস-কান্না, সুখ-দুঃখ । িশশুেদর সম্পেকর্ সুকান্ত ভট্টাচাযর্ তার ‘আগামী’ িশেরানােমর 
কিবতায় যথাথর্ই বেলেছন, "জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকােরর খিনজ/আিম েতা জীবন্ত পৰ্াণ, আিম এক অঙু্কিরত 
বীজ।"  

িশশু িদবেস জািতসংেঘর চাওয়া হেলা- িশশুেক িশশুর সেঙ্গ েমলােমশার সুেযাগ কের েদয়া৷ এেত কের িশশুরা 
িনেজেদর মেধয্ ভােবর আদান পৰ্দান করেব জািতেত, েগাষ্ঠীেত। িনেজরা িনেজেদর উত্সাহ েদেব, িনেজেদর 
অিধকার সম্পেকর্ সেচতন করেব৷ জািতসংঘ ১৯৮৯ সােল িশশু অিধকার সনদ েঘাষণার ১৫ বত্সর পূেবর্ ১৯৭৪ 
সােল বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান িশশুেদর অিধকার সুরক্ষার জনয্ িশশু আইন পৰ্নয়ণ কেরন।  

সদয্ সব্াধীন েদেশ িশশুর িশক্ষা, সুরক্ষা ও উন্নয়েন কলয্াণকর িবিভন্ন পদেক্ষপ গৰ্হণ কেরন। জািতর িপতার সুেযাগয্ 
কনয্া মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা িশশুেদর িশক্ষা, পুিষ্ট, সুরক্ষা ও অিধকার পৰ্িতষ্ঠায় িবিভন্ন আইন, নীিত ও 
কমর্পিরকল্পনা গৰ্হণ এবং বাস্তবায়ন কের যােচ্ছন।আমােদর পৰ্েতকেকই িশশুেদর অিধকার পৰ্িতষ্ঠা ও িশশু বান্ধব 
পিরেবশ সৃিষ্টেত আরও অেনক েবিশ আন্তিরক ও িনষ্ঠাবান হেত হেব ৷  

পিরেশেষ, কিব সুকান্ত ভট্টাচােযর্র ‘ছাড়পতৰ্' একিট কিবতার কেয়কিট লাইন উচ্চারণ করিছ-  



জীণর্ পৃিথবীেত বয্থর্, মৃত আর ধব্ংসসূ্তপ-িপেঠচেল েযেত হেব আমােদর। চেল যাব- তবু আজ যতক্ষণ েদেহ আেছ 
পৰ্াণপৰ্াণপেণ পৃিথবীর সরাব জঞ্জাল,এ িবশব্েক এ িশশুর বাসেযাগয্ ক'ের যাব আিমনবজাতেকর কােছ এ আমার 
দৃঢ় অঙ্গীকার। 

  

সবাইেক অসংখয্ ধনয্বাদ জািনেয় আিম আমার বক্তবয্ েশষ করিছ। 


