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আমােদর পিরবােরর সব েথেক েছাট রােসল। রােসেলর জn 1964 সােল। িঠক েয মহূুেতর্  রােসেলর জn
হয়, েস সময় আbা খুব বয্s িছেলন পািকsােনর েpিসেডn িনবর্াচন িনেয়। ফােতমা িজnাহ pাথর্ী। েস
িনবর্াচেনর pচারণার কােজ িতিন চ gােম বয্s িছেলন।
রােসেলর জn  হoয়ার  পর  আমরা  তােক  খবর েদi। আিম, কামাল, জামাল  eবং  েরহানা- আমরা  চার
ভাiেবান uিdg হেয় বেসিছলাম, e েছা  িশ িটর জnমুহূতর্ টার জনয্। তারপর তােক েকােল েনয়া, তােক
লালন-পালন করা, তার পােশ থাকা। ’64 সােলর 18 aেkাবর রােসেলর জn।
জািতর িপতা ব বnু েশখ মুিজব ’66 সােল ছয় দফা েঘাষণা করেলন। েয ছয় দফা িছল বাঙািল জািতর
মিুkর সনদ। ’66 সােলর েম মােস তােক েgফতার করা হল। েছা  রােসেলর তখনo দ’ুবছর পূণর্ হয়িন,
তার আেগi িপতার েsহবি ত।
আমরা কারাগাের েযতাম আbার সে  েদখা করেত। রােসল িকছুেতi আসেত চাiত না, েস বাবােক ছাড়া
আসেব না, বাবােক িনেয়i ঘের িফরেব। েস সময় আমার বাবা বলেত বাধয্ হেলন, eিট আমার বািড় আিম
থািক, তুিম েতামােদর বািড়েত যাo, মােয়র বািড়েত যাo। তখনo েস ভােলা কের কথাo বলেত পাের না,
তারপরo েস pচ  কাnাকািট করত।
তখন aেনক ভুিলেয়-ভািলেয় তােক আমােদর িনেয় আসেত হেতা। েযিদন আমরা েজলখানায় েদখা করেত
েযতাম,  েসিদন  েস  খুব  aিsর  থাকত,  ভােলা  কের  ঘুমােত  চাiত  না,  েখেত  চাiত  না।  aেনক  সময়

  েশখ হািসনা
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মধয্রােত uেঠ বসত, আমােদর সবাiেক ডাকত।
আমরা সব ভাiেবান uেঠ তার কােছ িগেয় বসতাম, েস িকছু বলেত পারেছ না, েস তার মেনর ভাবটা
জানােত পারেছ না; িকn তার েসi aবয্k বয্থা-েবদনা- আমরা বঝুেত পারতাম।
eভােবi েস বড় হেয় oেঠ, বাবােক বাবা বেল ডাকাo  কের। aেনক সময় আমার মা, যখন o আbা
বেল ডাকত তখন বলেতন, আিমi েতামার আbা, আমােকi ডাক। কারাগাের িগেয় eকবার েস বাবার
মেুখর  িদেক  তাকাত  o মােয়র  মুেখর  িদেক  তাকাত  eবং  আbা  বেল  ডাকত। তখন  মা  বেলিছেলন, o
েযেহতু  আbা  আbা  কের  কাnাকািট  কের,  েতা  আিম  বেলিছ  আমােকi  আbা  ডাক।  েস  জনয্i  েস
েজলখানায় িগেয় eকবার বাবার িদেক তাকায় eবং eকবার মােয়র িদেক তাকায়।
eকটা েছা  িশ  িপতার েsহবি ত, আমরা েতা বি ত িছলামi। eরপর যখন ’69 সােলর 22 েফbয়াির
তথাকিথত  আগরতলা  ষড়যnt  মামলা  েথেক  আমােদর  েদেশর  ছাtসমাজ,  েদেশর  জনতা,  আমােদর
সংগঠেনর সবাi িমেল আেnালন-সংgাম কের, গণaভুয্tান ঘিটেয় ব বnু েশখ মিুজবেক মkু কের িনেয়
eেলা, তখন রােসল বাবােক বািড়েত েপল। তখন eকটা িজিনস আমরা লk করতাম, েস েখলার ছেল ছেল
িকছুkণ পরপর আbা েকাথায় আেছন, েদখেত আসত।
আমােদর 32 নmেরর েছাট বািড়র েয লাiেbির ঘরটা আেছ oখােনi আbা বসেতন, পািটর্ র েনতােদর
সে  কথা বলেতন o তখন িনবর্াচেনর psিত েনয়া eবং aেনক কাজ করেতন। িকছুkণ পরপরi রােসল
ছুেট ছুেট আসত আbােক েদখার জনয্। মেন হেতা েযন oর েভতের তখন eকটা ভয়, বাবােক হারােনার
eকটা ভয়। েস ভয়টাi েযন মােঝ মােঝ oর েভতের েদখা িদত।
eরপর আমােদর ’70-e িনবর্াচন হল। পািকsািন শাসকরা, সামিরক শাসকরা িনবর্ািচত pিতিনিধেদর হােত
kমতা িদল না, মুিkযুd হল। যখনi জািতর িপতা sাধীনতার েঘাষণা িদেলন 26 মােচর্ র pথম pহের,
তখনi  তােক  েgফতার  কের  িনেয়  যাoয়া  হল।  আবার  রােসল  িপতৃেsহবি ত।  eরi  eকিট  পযর্ােয়
আমােদর সবাiেক েgফতার করা হল।
18 নmর ধানমি র eকিট বািড়েত িনেয় রাখা হল। রােসল খুব চাপা sভােবর িছল, সহসা িনেজ িকছু
বলত  না।  তার  েচােখ  সবসময়  পািন,  যিদ  বলতাম  েতামার  েচােখ  পািন  েকন? বলত-  েচােখ  েযন  কী
পেড়েছ।
oiটুk েছাট বাcা েস তার িনেজর মেনর বয্থাটা পযর্n কীভােব লুিকেয় রাখত! আমার ভাবেত aবাক
লােগ। কারণ আমার েছাট ভাi কামাল মিুkযুেd চেল েগেছ। জামাল বিnখানা েথেক েগিরলা কায়দায় েবর
হেয়  েসo মিুkযুেd  চেল  েগেছ। িকn  e  রােসল  eবং  আমরা  েসখােন  আমার  মােয়র  সে ।  আিম  তখন
anঃসttা িছলাম, আমার েকােল জয় eেলা।
েসi যুেdর সময় যখন আkমণ হেতা, িবেশষ কের, যখন eয়ার েরiড হেতা, রােসল পেকেট সবসময় eকটু
তুলা রাখত eবং িনেজর কান েথেক েছা  জেয়র কােন িদেয় িদত েযন oi আoয়ােজ জেয়র েকােনা kিত
না  হয়।  কারণ  আমােদর  oi  eকতলা  বাসা,  েসখােন  েমিশনগান  িফট  করা  িছল-  aনবরত  েগালা িল
হেতা।
জয়েক িবছানায় েয় রাখা েযত না, aতয্n েছাট বাcা সবসময় েকােল রাখেত হেতা। িকn রােসল খুব
েখয়াল রাখত জেয়র pিত। সবসময় তার িদেক িবেশষ নজর িদত েস।
sাধীনতার  পর  যখন  িবজেয়র  পর  আbা  িফের  eেলন,  আপনারা  েদখেবন  aেনক  ছিবেত  রােসলেক
সবসময় তার পােশ। রােসল েযন েকােনামেতi বাবােক ছাড়েত চাiত না। েযখােনi েযত েসখােনi সে
সে  েযেত চাiত।
’75-eর 15 আগs, eকi সে  e বািড়েত eকিট pাণীo েবেঁচ থাকেত পােরিন। িকn আিম আর আমার
েছাট েবান েরহানা তখন জামর্ািনেত িছলাম। জামর্ািনেত যখন িছলাম, তখন eকটা খবর েপেয়িছলাম েয,
হয়েতা রােসল েবেঁচ আেছ; িকn না, রােসল েবেঁচ েনi। েছা  িশ েদর েযমন eকটা sp থােক জীবেন েস
কী হেব- রােসেলর খুব শখ িছল েস বড় হেল আিমর্ aিফসার হেব। েস আিমর্ হেব eবং েসi সময় েসভােব েস
িকn িনেজেকo ৈতির করত। আর েছাট েছাট গিরব িশ র pিত তার pচ  দরদ িছল। যখন o gােম েযত
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gােমর aেনক িশ েক েস েজাগাড় করত। েস যা চাiত আমরা েচ া করতাম তােক সব িদেত।
েস কােঠর বnকু বানাত eবং ei িশ েদর জনয্ মােক বলত, oেদর কাপড়-েচাপড় িকেন িদেত হেব eবং
মা  িঠকi  তােদর  জনয্  কাপড়-েচাপড়  িকেন  িদেতন।  oেদর  িনেয়  েস  পয্ােরড  করাত।  আবার  পয্ােরড
করােনা  েশেষ  তােদর  খাবার-দাবার  িদত।  আর  েছাট েছাট  eক  টাকার  েনােটর বািnল েথেক  সবাiেক
eকটা কের টাকাo িদত েস eবং যখনi েযত eটা েস করতi।
15 আগেsর পর ছয় বছর েতা  আমরা েদেশ আসেত পািরিন। ছয় বছর পর যখন েদেশ আিস, যখন
টুি পাড়া যাi, েসখােন eকটা আলমাির িছল; েস আলমািরর েভতের েদিখ aেনক েছাট েছাট িশ েদর
জামা পেড় আেছ।
কারণ জানতাম,  e েলা  রােসল  oi  gােমর  গিরব  িশ েদর  মােঝ  সবসময়  িবতরণ  করত  eবং  তােদর
আিথর্ক সহায়তা িদত, েস েলা তখন পেড়িছল। o েযেহতু যখনi বািড় েযত তখনi িদত, মা সবসময়
েবিশ কের িকেন েরেখ িদেতন। তার েভতের ei েয eকটা দরিদ মন িছল, হয়েতা  েস েবেঁচ থাকেল e
েদেশর জনয্ aেনক িকছুi করেত পারত। আজ মােঝ মােঝ মেন হয়, রােসল েবেঁচ থাকেল eখন 54 বছর
বয়স পূণর্ করত। e 54 বছর বয়েস রােসল েকমন হেতা েদখেত?

আিম  তার  বড়  েবান,  আিম  েকােল-িপেঠ  কেরi  তােক  আসেল  মানষু  কেরিছ  সবসময়।  আমােদর  aিত
আদেরর িছল েস। িকn ঘাতেকর িনমর্ম বেুলট তােক বাঁচেত িদল না।
সব েথেক বড় কথা হল- ei েয হতয্াকা  হল আমােদর বাসায় েযমন, েসi সে  আমার েমঝ ফুপুর বািড়,
েসখােন আমার েমেজা ফুপুর েছেল েশখ ফজললু হক মিন eবং তার anঃসttা stী আরজ ুমিনেক হতয্া করা
হল। আমার েসেজা ফুপুর বািড়েত আkমণ করল। রােসেলরi েখলার সাথী আমার ফুপাত ভাi আিরফেক
হতয্া করল, 13 বছেরর েমেয় েবিবেক হতয্া করল eবং 4 বছেরর আমার ফুপাত ভাiেয়র েছেল সুকাnেক
হতয্া করল।
eভােব oi পিরবােরর আমােদর aেনক সদসয্েক হতয্া করল, সব িমেল pায় 18 জন সদসয্। ধু eখােনi
নয়, তােদর েগালার আঘােত েমাহাmদপুেরর eকিট বািড়েত pায় 11 জেনর মেতা িনহত হয়।
ei েয eত বড় eকটা হতয্াকা  হল, e হতয্াকাে র িকn িবচার হেব না বেল eকটা আiন পাস করােনা
হেয়িছল। ei েয আজ eকটা িজিনস আপনারা েদখেত পােরন, যারা ধু বাংলােদেশর রা পিতেকi হতয্া
কেরিন, িশ  হতয্া কেরেছ, নারী হতয্া কেরেছ, তােদর িবচার হেব না। আiন কের e খুিনেদর িবচােরর
হাত েথেক মুk কের, তােদর পুরsৃত করা হেয়িছল। eর pভাবটা সমােজ কীভােব পেড়। eত বড় eকটা
aপরাধ যারা কেরেছ তােদর িবচার করা যােব না।
’81 সােল আিম বাংলােদেশ িফের eেস েচ া কেরিছলাম মামলা করার। আমােক বলা হল, e হতয্ার মামলা
করা যােব না। aথর্াৎ আিম আমার মােয়র হতয্ার িবচার পাব না, আমার ভাiেয়র হতয্ার িবচার পাব না,
আমার বাবার হতয্ার িবচার পাব না।
আমার p  িছল, আিম িক e েদেশর নাগিরক নi? সবাi যিদ িবচার চাiেত পাের েতা আিম িবচার চাiেত
পারব না েকন? আমরা 15 আগেs যারা আপনজন হািরেয়িছলাম আমােদর েসi aিধকার েথেক বি ত
করা হেয়িছল, আর খুিনেদর করা হেয়িছল uৎসািহত, পুরsৃত।
eর pভাবটা েয আমােদর সমােজ পেড়। আজ eকটা িজিনস িন য়i লk কেরেছন, আমরা িকছুিদন ধের
েদখিছ, িশ েদর oপর aমানিবক aতয্াচার। ei েয সমােজ ei ধরেনর eকটা ঘটনা ঘটেছ, েস সময় যিদ
oi  িশ  হতয্াকারী, নারী হতয্াকারীেদর  িবচার  করা হেতা, তাহেল anত  মানেুষর  েভতের eকটা  ভয়
থাকত। e ধরেনর মানিসকতা গেড় uঠত না।
িকn eরপর েথেক আমােদর সমােজ েদেখিছ eবং কী আ েযর্র বয্াপার, কী adূত বয্াপার েয, বাবা হেয়
সnানেক হতয্া কের aনয্েক ফাঁসােনার জনয্। কী িবকৃত মানিসকতা e েদেশর মানেুষর মেন।
আসেল 15 আগেsর পের যারা kমতায় eেসিছল তারা েদেশর কথা, মানুেষর কথা, জািতর কথা কখনo
ভােবিন। তারা ধু েভেবিছল তােদর রা ীয় kমতােক kিkগত কের রাখা, ধনসmদ বানােনা, aথর্শালী,
িবtশালী হoয়া, িনেজেদর জীবনটােক anত েসiভােব আিথর্কভােব সcল কের গেড় েতালা- eসব িনেয়।
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e েদেশর যারা বি ত মানুষ তােদর িদেক তােদর েকােনা লk েনi।
িকn  sাধীনতার  পর  জািতর  িপতা  1974  সােল  িশ  আiন  কের  যান,  িশ  aিধকার  আiন।
sাভািবকভােব 21 বছর পর যখন সরকার গঠন কির, তখন আমরা তারi পদা  aনসুরণ কের িশ েদর
aিধকার pিত ার জনয্ নীিতমালা, আiন করা, িশkার বয্বsা, িচিকৎসার বয্বsা eবং তােদর গেড় oঠা,
েখলাধুলা, pিতেযািগতা সব বয্বsাi িকn আমরা ধীের ধীের কেরিছ। আমােদর িশ েদর েভতের েয েমধা,
েয মনন, েয শিk তা েযন িবকিশত হoয়ার সুেযাগ পায়।
sাভািবকভােব  আধুিনক  যুেগর  সে  তাল  িমিলেয়  চলার  জনয্,  আধুিনক  pযুিk  jানসmn  জনেগা ী
িহেসেব গেড় oঠা আমােদর িশ রা েযন িশkা িনেত পাের তার জনয্ কিmuটার িশkা েথেক  কের
pযুিkর িশkা, িবjান িশkার oপরo আমরা t িদেয়িছ। কারণ আমরা চাi আমােদর আর েকােনা
িশ  েযন e ধরেনর হতয্ার সmুখীন কখনo না হয়, pেতয্কটা িশ  েযন সুnরভােব বাঁচেত পাের, আর
pেতয্কটা িশ র জীবন েযন aথর্বহ হয় েসটাi eকমাt আমােদর লkয্।
aনয্ায়, aিবচার eটা কখেনাi বরদাশত করা হেব না। কােজi আজ যারা e ধরেনর িশ  িনযর্াতন বা
িশ  হতয্া করেব তােদর কেঠার েথেক কেঠার সাজা েপেত হেব, aবশয্i েপেত হেব।
আমােদর িশ রা যােত ঝঁুিকপূণর্ েকােনা কাজ না কের েসi ধরেনর বয্বsাo িনেয়িছ eবং তােদর িশkা-
দীkা িদেয়, eমনিক যারা হয়েতা েলখাপড়া বা sুেল যাoয়ার সুেযাগ পায়িন েসi ঝেরপড়া িশ  তােদরo
িশkা eবং কমর্kম o ে িনংেয়র বয্বsাo আমরা কেরিছ। আর যারা eেকবাের eিতম বা যােদর েদখার
েকu েনi- তােদর জনয্o আমরা িকn িবিভn কমর্সূিচ িনেয়িছ।
যারা pিতবnী, e pিতবnী যারা হেয়েছ বা aিটজেম যারা ভুগেছ e িশ েদর েতা েকােনা েদাষ েনi। ei
েয আিম আজ যারা িশ  eখােন আেছ তােদর eকটা কথাi বলব, েতামরা যারা েছাট eখনo, েতামােদর
আশপােশ  যখন  েদখবা  েকu  pিতবnী  বা  aিটিsক  aথবা  দিরd  তােদর  কখনo  aবেহলা  কেরা  না।
তােদর আপন কের িনo, তােদর পােশ েথেকা, তােদর সহেযািগতা কেরা।
কারণ তারাo েতা েতামােদর মেতাi eকজন। কখনo েকােনাভােবi েযন তারা aবেহলার িশকার না হয়।
কারণ আমরা েছাটেবলা েথেক পেড়িছ কানােক কানা বিলo না, েখাঁড়ােক েখাঁড়া বিলo না। আসেল eটা
বলা িন ু রতা, eটা বলা aমানিবকতা। আমােদর িশ রা িন য়i তা করেব না।
েখলাধুলা, pিতেযািগতার বয্াপক বয্বsা আমরা কেরিছ। আমরা 1989 সােল িশ েদর িনেয় িশ  সংগঠন
িহেসেব ‘েশখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার পিরষদ’ pিত ানটা গেড় তুেলিছলাম িশ েদর পােশ থাকার
জনয্। আর েসi pিত ানটা আজ aেনক বড় হেয়েছ। ei pিত ােনর aেনক েছেলেমেয় আজ কত বড় হেয়
েগেছ।
তারা  aেনেকi  জীবেনর  িবিভn  জায়গায়  pিত া  লাভ  কেরেছ।  আজ  রিন  oখােন  েঘাষণা  িদেc-  েস
বয্ািরsার হেয় eেসেছ। িঠক eরকম আমােদর িশ -িকেশার পিরষেদর aেনক েছেলেমেয় সমােজর িবিভn
জায়গায় তারা তােদর sান কের িনেত েপেরেছ। আর eকিট িবষয়, সংগঠন করার মধয্ িদেয় েদশেpম,
কতর্ বয্েবাধ, aিধকার েবাধ- eটাo িকn থাকেত হেব।
কারণ ei েদশটা আমােদর, ei েদশটােক আমােদর গেড় তুলেত হেব। সামেন eিগেয় িনেয় েযেত হেব।
মযর্াদাপূণর্ eকিট জািত িহেসেব আমােদর গেড় uঠেত হেব।
আমরা সরকাের আসার পর েথেক েয দীঘর্েময়ািদ পিরকlনা িনেয়িছ, েসখােন আজেকর যারা িশ  বা ei
মহূুেতর্  েয িশ িট জn েনেব তার ভিবষয্ৎটাo েযন সুnর হয় েসিদেক লk েরেখi িকn আমরা aেনক
পিরকlনা iিতমেধয্ pণয়ন কেরিছ।
জািতর িপতা ব বnু েশখ মিুজেবর জnশতবািষর্কী আমরা uদয্াপন করব 2020 সাল েথেক। 2021 সােল
আমরা  sাধীনতার  সূবণর্জয়nী  uদয্াপন  করব।  তাi  2020-21  আমরা  ‘মিুজববষর্’  িহেসেব  েঘাষণা
িদেয়িছ।
আমরা চাi, আমােদর pিতিট িশ  েলখাপড়া িশখেব, unত জীবন পােব, সুnর জীবন পােব। আজ eখােন
pিতেযািগতায় েয িশ রা পুরsার েপেয়েছ তােদর আমার আnিরক aিভনnন। যােদর আিম হােত তুেল
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িদেত েপেরিছ বা যােদর িদেত পািরিন সবাiেক আিম আমার aিভনnন জানাi। আিম চাiব, েখলাধুলা,
সংsৃিতচচর্ া সবর্েkেt আমােদর িশ রা aংশgহণ করেব।
আর সমােজর েয খারাপ িদকটা েসিদক েথেক তারা দেূর থাকেব। েযমন মাদকেক আমরা েযন ‘না’ বিল।
জি বাদ, সntাস, মাদেকর েথেক সবাiেক দেূর থাকেত হেব।
আেরকিট  িবষয়  হেc,  সততার  সে  জীবনযাপন  করা।  কারo  বড়  eকটা  গািড়  আেছ  েদেখ  আমারo
লাগেব, কারo eকটা সুnর েবিশ দািম কাপড় আেছ েদেখ আমারo লাগেব- e িচnাটা েযন কখনo মেন না
আেস। িনেজেক কখনo েছাট মেন করেব না- eটা আমার eকটা aনেুরাধ থাকেব।
আিম  মেন  কির,  সব  িশ র  েভতের  eকটা  সুp  েচতনা  রেয়েছ,  মনন  রেয়েছ,  শিk  রেয়েছ  eবং  েসটা
িবকিশত  করেত  হেব।  তুিম  িনেজেক  কতটুk  পারদশর্ী  কের  গেড়  তুলেত  পার,  েলখাপড়া,  েখলাধুলা  বা
সংsৃিত চচর্ ায় সবিকছুেত কতটা িনেজেক গেড় তুলেত পার, িনেজেক িবকিশত করেত পার, কতটা তুিম
িনেজেক pিতি ত করেত পার- েসটাi হেc সব েথেক বড় aলংকার, েসটাi হেc সব েথেক বড় শিk।
আর সততার সে  জীবনযাপন করেল সবসময় িনেজর েভতের eমিনেতi eকটা শিk িকn স ার হয়।
কারণ কারo কােছ কখনo মাথা নত কের চলেত হয় না।
আিম চাi আমােদর e সংগঠেনর pেতয্কটা েছেলেমেয় e কথাটাi মেন েরেখ িনেজেক ৈতির করেব, ধু
আিম  িনেজ  পাব, িনেজ  খাব, িনেজ  পরব- েসটা  নয়।  কতটুk  আমার আশপােশর  িশ েদর  িদেত  পাির,
কতটুk তােদর জনয্ করেত পাির, কতটুk তােদর পােশ দাঁড়ােত পাির। দরকার হেল িনেজর খাবার ভাগ
কের খাব।
কারণ eটা িকn ব বnু েশখ মিুজব করেতন। িতিন eকটা দিরd মানুষ েদখেল বা দিরd িশ  েদখেল
িনেজর  খাবারo  ভাগ  কের  েখেতন,  বi-খাতা  িদেয়  িদেতন,  কাপড়-েচাপড়  িদেয়  িদেতন।  িতিন  িকn
সবসময় eটা করেতন eবং আমার দািদ েকােনািদন e বয্াপাের কখনo িনেষধ কেরনিন।
িঠক েসi ণিট রােসেলর মেধয্o িছল। কারণ gােম েগেলi oi দিরd িশ েদর িকছু িদেত হেব, eটা েস
সবসময়  িচnা  করত।  কােজi  আিম  eটা  চাi  েয, রােসল  নােমর  সংগঠেনর সব  িশ র  মেধয্ e িচnাটা
থাকেত হেব। েসi ’89 সােল গেড় oঠা সংগঠেনর তখনকার িশ রা আজ বড় হেয়েছ, সমােজর িবিভn
জায়গায় তারা আেছ।
তারা তােদর দkতা eবং কমর্kমতার pমাণ কেরেছ। সে  সে  e িশkাটাo তােদর িনেত হেব েয, তােদরo
e সমােজর জনয্ িকছু করার আেছ বা  aনয্ দিরd িশ - তােদর জনয্ িকছু করার আেছ। iনশাআlাহ,
বাংলােদশ আর দিরd থাকেব না। বাংলােদেশর সব মানুষi unত জীবন পােব, সুnর জীবন পােব।
আমরা েযমন মানুেষর খাদয্ িনরাপtা িদেয়িছ, আমরা পুি র িন য়তা িদিc, আমরা িচিকৎসার বয্বsা
করিছ, মাতৃমতুৃয্ হার কিমেয়িছ, িশ মতুৃয্ হার কিমেয়িছ eবং সমাজেক আমরা সুnরভােব গেড় েতালার
পিরকlনা িনেয়িছ eবং আমােদর ei পিরকlনা eেকবাের শত বছর পযর্n।
আজেকর  িশ রা  হয়েতা  ’41  সােল  বাংলােদশ  যখন  unত-সমdৃ  েদশ  হেব,  েসi  েদেশর  কণর্ধার  হেব।
আবার 2071 সােল আমরা আমােদর sাধীনতার শতবষর্ uদয্াপন করব।
কােজi, আগামী িদেনর pজn aথর্াৎ pজেnর পর pজn েযন eকটা সুnর জীবন পায়, েসটা মাথায় েরেখ
আমরা ‘েডlা pয্ান-2100 পিরকlনা’ িনেয়িছ। আগামী শত বছের বাংলােদশ কীভােব unত-সমdৃভােব
গেড় uঠেব, েসটা আমরা কের যািc। িকn eটােক ধের রাখেত হেব। আমােদর আজেকর যারা েমধাবী
িশ  আগামীেত তারাi েতা eিগেয় িনেয় যােব। েতামরা েছা  েসানামিণরা েতামরাi eিগেয় িনেয় যােব।
আজ রােসল আমােদর মােঝ েনi। রােসলেক আিম হািরেয়িছ। িকn ei েশখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার
পিরষেদর  মাধয্েম  আিম  হাজার-হাজার,  লাখ-লাখ  রােসলেক  েপেয়িছ।  আমার  েদায়া,  আমার  আশীবর্াদ
সবসময়  েতামােদর  সে  থাকেব।  েতামরা  ভােলা  থাক,  সুnর  জীবন  পাo,  unত  জীবন  পাo-  েসটাi
আমরা চাi।
শহীদ েশখ রােসেলর জnিদন uপলেk 18 aেkাবর 2019 তািরেখ pদt pধানমntীর ভাষেণর সmািদত
aংশিবেশষ
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