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pধানমntী  o  আoয়ামী
লীগ  সভােনtী  েশখ
হািসনা  বেলেছন,
আজেকর  িশ রা  আগামী
িদেনর ভিবষয্t। িশ েদর
pিত  েকােনা  aনয্ায়-
aিবচার  বরদাশত  করা
হেব  না।  যারা  িশ
িনযর্াতন  করেব  তােদর
aবশয্i সাজা েপেত হেব।
কেঠার  েথেক  কেঠারতর
শািs েপেত হেব। গতকাল
kবার  রাজধানীর

ব বnু  আnজর্ ািতক
সেmলন  েকেnd  জািতর
িপতা  ব বnু  েশখ
মিুজবরু  রহমােনর  কিন
পুt  শিহদ  েশখ  রােসেলর
জnিদন  uপলেkয্  েশখ
রােসল  জাতীয়  িশ -
িকেশার  পিরষদ
আেয়ািজত আেলাচনা সভা
o  পুরsার  িবতরণী
aনু ােন  pধান  aিতিথর
বkেবয্  িতিন  আেরা
বেলন,  আমরা  চাi  না
আর  েকােনা  িশ  eভােব
হতয্াকাে র  িশকার
েহাক।  তাi  pেতয্ক
aনয্ায়-aিবচােরর  সে
জিড়তেদর  িবচার  হেব।

কােজi যারা e ধরেনর িশ  িনযর্াতন বা িশ  হতয্া করেব, তােদর কেঠার েথেক কেঠারতর সাজা েপেত
হেব, aবশয্i েপেত হেব। আর িশ েদর সততা িনেয় িনেজেদর বেড়া হেত হেব। সততা থাকেল কােরার
কােছ মাথানত করেত হয় না। সততার মেধয্ eক aনয্রকম শিk থােক। আর সব ধরেনর aনয্ায় িদক     

  িবেশষ pিতিনিধ
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eবং জি -সntাস-মাদক েথেক দেূর থাকেত হেব।
aনু ােন aিতিpয় েছােটা ভাiেয়র sৃিতচারণ করেত িগেয় বারবার a িসk হেয় পেড়ন বেড়া েবান েশখ
হািসনা। পুেরা সেmলনsল েছেয় যায় িপনপতন নীরবতায়। eকসময় কাnায় েভেঙ পড়েল সেmলনsেল
uপিsত শত শত িশ -িকেশার িনেজেদর a  সংবরণ করেত পােরিন। sৃিতচারণ করেত িগেয় pধানমntী
আেবগজিড়ত কে  বেলন, িপতা ব বnুর মেতাi মানেুষর pিত দরদী মন িছল েশখ রােসেলরo। আজ
েশখ রােসল েবেঁচ থাকেল হয়েতা েদেশর জনয্ aেনক িকছু করত। মােঝ মােঝ মেন হয় 54 বছর বয়েস
েকমন েদখেত হেতা েশখ রােসল? e সময় তার দiু েচাখ েবেয় ঝরিছল েবদনার a , িকছু সময় েথেম
যায় তার বkৃতা। বারবার মাল িদেয় েচাখ মেুছ আেবগ সামাল িদেত েদখা যায় ব বnুর কনয্ােক।
1964 সােল জেnর পর েথেক েশখ রােসেলর েবেড় oঠা, আেnালেনর জনয্ কারাগাের থাকায় িপতার েsহ
েথেক বি ত হoয়া eবং 1975 সােলর 15 আগs কালরােত িপতা-মাতা, aনয্ ভাiেদর সে  েছােটা িশ
েশখ রােসলেক িন ু রভােব হতয্াকাে র বণর্না িদেত িগেয় বারবার আেবেগ জিড়েয় পেড়ন pধানমntী।
pধানমntী  বেলন,  আমােদর  pিতিট  িশ  েযন  সুnরভােব  বাঁচেত  পাের,  pেতয্কটা  িশ র  জীবন  েযন
aথর্বহ হয়, েসিটi আমােদর eকমাt লkয্। আর িশ রা েযন ঝঁুিকপূণর্ েকােনা কাজ না কের েসi ধরেনর
বয্বsা  gহণ  eবং  তােদর  িবিভn  িশkাদীkায়  গেড়  েতালার লেkয্ িবিভn  কমর্সূিচ  বাsবায়েনর  কথাo
aনু ােন তুেল ধেরন সরকারpধান। পাশাপািশ ঝের পড়া িশ েদরo িশkা eবং pিশkেণর বয্বsা gহণ
করা েথেক যারা eিতম; যােদর সমােজ েকu  েদখার েনi তােদর জনয্o িবিভn কমর্সূিচ েনoয়া হেয়েছ
বেলo  জানান  িতিন।  িশ েদর  uেdেশ  pধানমntী  বেলন,  ‘যারা  pিতবnী  বা  যারা  aিটজেম  ভুগেছ,  e
িশ েদর  েতা  েকােনা  েদাষ  েনi।  আিম  আজেক  িশ েদর  uেdেশ  বলব,  েতামরা  যারা  েছােটা  eখেনা,
েতামােদর আশপােশ যখন েদখবা েকu pিতবnী বা aিটিsক aথবা দিরd, তােদর কখেনা aবেহলা কেরা
না। তােদর আপন কের িনo, তােদর পােশ েথেকা।’ েশখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার পিরষদ সংগঠনিট
গেড়  েতালার  েpkাপট  তুেল  ধের  েশখ  হািসনা  বেলন,  ‘1989  সােল  আমরা  e  pিত ানিট  গেড়
তুেলিছলাম। িশ েদর িনেয় িশ  সংগঠন িহেসেব পােশ থাকার জনয্। েসi pিত ানিট আজ aেনক বেড়া
হেয়েছ eবং ei pিত ােনর aেনক েছেলেমেয় আজেক কত বেড়া হেয় েগেছ।
আেবগ-আpত কে  িতিন বেলন, আজেক েশখ রােসল েবেঁচ থাকেল হয়ত েদেশর জনয্ aেনক িকছু করত।
েশখ রােসেলর জn হেয়িছল 1964 সােল। িঠক েযi মহূুেতর্  রােসল জnায় তখন আbা (জািতর িপতা
ব বnু) খুব বয্s। পািকsােনর েpিসেডn িনবর্াচন, ফােতমা িজnাহ pাথর্ী। ব বnু েসi িনবর্াচেন pচােরর
কােজ চ gােম aতয্n বয্s িছেলন।
eকাtেরর যুdচলাকালীন sৃিত বণর্না করেত িগেয় pধানমntী বেলন, ‘েশখ রােসল খুব চাপা sভােবর িছল,
সহসাi কাuেক িকছু বলত না। তার েচােখ সব সময় পািন। যিদ কখেনা বলতাম েতামার েচােখ পািন
েকন? বলত েচােখ কী েযন পেড়েছ। oiটুk েছােটা বাcা, েস তার িনেজর মেনর বয্থাটা পযর্n কীভােব
লিুকেয়  রাখত?  আমার  ভাবেতo  aবাক  লােগ।’  িতিন  বেলন,  ‘আমার  েছােটা  ভাi  েশখ  কামাল,  েস
মিুkযুেd চেল িগেয়িছল। েশখ জামাল বিnখানা েথেক েবর হেয় েসo মিুkযুেd চেল যায়।’ িতিন বেলন,
‘যখন যুd  হেয়িছল, তখন বিnদশায় আমার েছেল জেয়র (সজীব oয়ােজদ জয়) জn। মিুkযুেdর
সময়  যখন আkমণ হেতা, িবেশষ কের যখন eয়ার  েরiড  হেতা,  রােসল সব  সময়  পেকেট eকটু তুলা
রাখত। িনেজর কােন িদত, েছা  জেয়র কােন িদেয় িদত। েযন ঐ আoয়ােজ জেয়র েকােনা kিত না হয়।
রােসল  সব  সময়  খুব  েখয়াল  রাখত জেয়র pিত। sাধীনতার পর  আbা  যখন  িফের আসল, আপনারা
েদখেবন সব সময় আbার পােশ রােসল। রােসল েযন আbােক ছাড়েত চাiত না।’
aনু ােন  pথেম  pধানমntী  সারােদশবয্াপী  aনুি ত  দাবা,  িচtা ন,  সাংsৃিতকসহ  িবিভn  কয্াটাগিরেত
পুরsারpাp  িশ -িকেশারেদর  হােত  পুরsার  তুেল  েদন।  eরপর  িdতীয়  পেবর্  ম র  সামেন  আসেন  বেস
িশ েদর পিরেবিশত সাংsৃিতক পিরেবশনা েদেখন। েশখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার পিরষেদর pিত াতা
েচয়ারময্ান  েমা.  রিকবলু  রহমােনর  সভাপিতেt  aনু ােন  আেরা  বkবয্  রােখন  সংগঠেনর  মহাসিচব
মাহমদু  uদ  সামাদ  েচৗধুরী  eমিপ,  uপেদ া  তরফদার  ল  আিমন,  সাংগঠিনক  সিচব  eেকeম  শহীদ
uলয্াহ pমখু। েতi সংগঠেনর পk েথেক েভcা বkবয্ রােখন িশ  সদসয্ আিফয়া।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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