
বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুররর ১৫২তম জন্মিাবষ িকী এিং  

ননারিল পুরস্কার প্রাবির শতিষ ি উদ যাপন উরবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

নশখ হাবিনা  

০৮ নম, ২০১৩, ২৫ বিশাখ ১৪২০, বুধিার, ওিমানী স্মৃবত বমলনায়তন, ঢাকা  

 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

িম্মাবনত িভাপবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

বিবশষ্ট িাবহবতিক-বুবিজীিী-িংস্কৃবতকমীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুররর ১৫২তম জন্মিাবষ িকী এিং ননারিল পুরস্কার প্রাবির শতিষ ি উদ যাপন অনুষ্ঠারন উপবিত 

িকলরক আন্তবরক শুরভচ্ছা জানাই।  

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর িাঙাবল জাবতর জীিরন এক অবিস্মরণীয় নাম। বশল্প-িাবহতি ও িংস্কৃবতর প্রবতটি নেরে তাঁর 

অিদান িাংলা িাবহতি ও িাঙাবলর িংস্কৃবতরক িমৃি করররে। তাঁর অমর সৃবষ্টর হাত ধররই িাংলাভাষা ও িাবহতি বিশ্বিভায় 

ময িাদার আিরন অবধবষ্ঠত হরয়রে। আজরকর বদরন গভীর শ্রিা ও ভারলািািায় তারক স্মরণ করবে।  

উপন্যাি, নোটগল্প, নাটক, প্রিন্ধ, িংগীত, গীবতনাট্য, ভ্রমণকাবহনী িিরেরেই বেল তাঁর িািলীল পদচারণা। বিরশষ করর 

তাঁর কবিতা এিং গান জবিরয় আরে িাঙাবলর সুখ-দুঃখ, নপ্রম-বিরহ, প্রাথ িনা আর িংগ্রারমর পররত পররত। কবিগুরুর গীতাঞ্জবল 

বিশ্বিািীর কারে উন্মুক্ত করররে আমারদর নচতনা ও বিশ্বািরক।  

আমরা গবি িত, িি িকারলর িি িরশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান বিশ্বকবির রবচত গানরক আমারদর 

জাতীয় িঙ্গীত বনি িাবচত কররবেরলন।  

আমার রিীন্দ্রনাথ পারঠর হারতখবি হরয়বেল আমার আব্বার কারে। পরিতীকারল বিশ্ববিদ্যালয় জীিরন িাংলা িাবহরতির 

োেী বহরিরি আমার সুরযাগ হরয়বেল রিীন্দ্রনাথরক, তাঁর িাবহতিরক জানিার।  

িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমারনর জীিরনর ঊবনশটি িের নকরটরে নজরল। নগ্রফতাররর িময় প্ররয়াজনীয় বজবনিপরের 

পাশাপাবশ আমার মা বদরয় বদরতন তাঁর নজলজীিরনর বপ্রয় িঙ্গী িইপরের মরে রিীন্দ্র রচনািলীও।  

প্রবতটি িংকট ও দুঃিমরয় রিীন্দ্রনারথর গান আর কবিতা আমারকও অনুপ্রাবণত করররে সুন্দররক বিকবশত কররত। বিগত 

তত্ত্বািধায়ক িরকাররর িময় বনজিন কারািারির নিই বদনগুরলারত িি িমরয়র মত ফজররর নামাজ পরি পবিে নকারআন 

নতলাওয়ারতর পর বদন শুরু করতাম। বদন কাটত িই পরি। রিীন্দ্রনারথর কবিতা আবৃবি করর আবম মানবিকভারি উজ্জীবিত 

হতাম। এর আরগও যতিার আমারক িন্দী করা হরয়রে, আবম একইভারি মরনািল িমুন্নত নররখবে।  

বপ্রয় সুধী,  

িাঙাবল জাবত রিীন্দ্রনাথরক আবিষ্কার করররে নযন তাঁরই ভাষায় ‘আঘারত-আঘারত, নিদনায়-নিদনায়'। রিীন্দ্রনারথর 

স্বল্পকালীন পূি িিঙ্গিাি তাঁর জীিন ও বশল্পরিাধরক পূণ িতা বদরয়বেল। ১৯৬১ িারল পাবকস্তানী বস্বরশািরনর বিররাবধতার মরে 

আমরা রিীন্দ্র জন্মশতিাবষ িকী পালন করর বপ্রয় কবির প্রবত আমারদর অকৃবেম ভালিািার প্রকাশ ঘটিরয়বে। আজ এ কথা নজার 

বদরয় িলা যায় নয, িাঙাবল জাতীয়তািাদী নচতনার বিকারশ রিীন্দ্র জন্মশতিাবষ িকী অনুষ্ঠান ব্যাপক ভূবমকা পালন করর। পরিতীরত 

আমারদর মহান মুবক্তযুরির রণাঙ্গরণ িীর মুবক্তরযািারদর নপ্ররণা বহরিরি কাজ করররে রিীন্দ্রনারথর অমর কবিতা-অজর গান।  

পরাবজত পাবকস্তানী শবক্তর নিই িি িাত্মক িাঙাবল দমন নীবতর অনুিররণ, আজ িারারদরশ হরতাল আহিান করর মানুরষর 

অনুভূবতরক  চূিান্তভারি আঘাত নদয়া হল।  



রিীন্দ্রনারথর রচনায় গ্রামিাংলা, শ্যামল প্রকৃবত, বিস্তৃত শস্যরেে এিং মানুরষর নয বচে আমরা নদবখ িঙ্গিন্ধু আমৃত্যি 

নিই বচরায়ত িাংলারকই ধারণ করররেন। পাবকস্তারনর কারাগার নথরক মুবক্ত নপরয় ১০ জানুয়াবর স্বরদশ প্রতিািতিরনর পর িঙ্গিন্ধু 

তার ভাষরণ রিীন্দ্রনাথরক উদ্ধৃত কররন। জাবতর িহস্র িেররর নিরা অজিন স্বাধীনতা লারভর আনন্দরক পবরপূণ ি করর নতারলন।  

িমরিত সুধী,  

িাংলারদরশর প্রকৃবতর মারে কবিগুরু দীঘ ি িময় কাটিরয়রেন। পবতির, বশলাইদহ ও শাহজাদপুরর রবচত হরয়রে তাঁর িহু 

গান ও কবিতা, গল্প এিং প্রিন্ধ। িাংলার িাউল সুররর ওপর বভবি কররই বতবন রচনা কররবেরলন ‘আমার নিানার িাংলা আবম 

নতামায় ভালিাবি', আমারদর জাতীয় িঙ্গীত।  

এরদরশর দবরদ্র মানুরষর ভারযান্নয়রন িমিায় প্রথা ও ক্ষুদ্র ঋরণর মােরম িামাবজক-অথ িননবতক প্রবৃবি কায িক্ররমর বতবনই 

আবদ প্রিক্তা। তাঁরই প্রদবশ িত পরথ কল্যাণমুখী একটি িমাজ বনম িারণ আমরা দায়িি।  

রিীন্দ্রনারথর স্বরের স্বরদশ বেল ক্ষুধা, দাবরদ্রি ও বনরেরতামুক্ত স্বরদশ। নযখারন কৃষক এিং নখরট খাওয়া শ্রবমক পারি 

মানুষ বহরিরি মাথা উঁচু করর চলার স্বাধীনতা। নারী পারি নেঁরচ থাকার িমান অবধকার।  

অনুরূপভারি িঙ্গিন্ধু আজীিন লিাই করর নগরেন এমন এক িাংলারদশ বনম িারণর জন্য নয নদরশর প্রবতটি নাগবরক উন্নত 

জীিরনর অবধকারী হরি।  

আবম বিশ্বাি কবর, একটি নদশ অথ িননবতকভারি দবরদ্র হরল নি নদশ িা জাবত মাথা উঁচু করর চলরত পারর না।  

রিীন্দ্রনাথ ও িঙ্গিন্ধুর স্বেরক ধারণ করর আমরা গরি ত্যলরত চাই একটি িমৃি, আধুবনক, অিাম্প্রদাবয়ক ও গণতাবন্ত্রক 

িাংলারদশ।  

আমারদর িরকার একটি নশাষণমুক্ত ও িাংস্কৃবতকভারি সুরুবচিম্পন্ন িমাজ প্রবতষ্ঠায় প্রবতজ্ঞািি। িংস্কৃবতকমীরা 

িিিময়ই আমারদর িরঙ্গ বেরলন এিং আরেন।  

িঙ্গিন্ধু বশো ও িংস্কৃবত চচ িারক এবগরয় ননয়ার লরেি বশল্পকলা একারেমী প্রবতষ্ঠা কররন। আমরা বিগত চার িের ভাষা 

ও িংস্কৃবত চচ িার নেেরক আরও প্রশস্ত কররবে। অবধকাংশ নজলায় বশল্পকলা একারেমীর বনজস্ব ভিন বনবম িত হরয়রে। োয়ানট, 

মুবক্তযুি যাদঘর প্রভৃবত প্রবতষ্ঠানরক আমরা রাজধানীরত জবম িরাদ্দ বদরয়বে।  

কবিগুরুর িাধ িশত জন্ম জয়ন্তী িাংলারদশ ও ভারত নযৌথভারি নানা আরয়াজন ও িাংস্কৃবতক বিবনমরয়র মে বদরয় 

িণ িাঢিভারি উদ্যাপন করররে। যা শুধু দই নদরশই নয়, িমগ্র বিরশ্বর বশল্প অনুরাগীরদর কারে িমাদৃত হরয়রে। এ উরদ্যাগ রিীন্দ্রচচ িায় 

দই নদরশর গরিষকরদর অরনক নত্যন সূরের িন্ধান বদরচ্ছ। আমরা িাংলারদরশর বিবভন্ন অঞ্চরল েবিরয় থাকা রিীন্দ্রস্মৃবত 

িংরেরণর উরদ্যাগ বনরয়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরয় ইবতমরে িাবপত হরয়রে ‘রিীন্দ্র নচয়ার'। যা রিীন্দ্রচচ িা ও গরিষণায় বিরশষ 

ভূবমকা রাখরি। এোিা খুি শীঘ্রই বিরাজগরঞ্জর শাজাদপুরর প্রবতবষ্ঠত হরি রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়।  

সুবধবৃন্দ,  

কবিগুরুরক একই িরঙ্গ স্বরদরশর িীমানা োবিরয় আমরা পাই একজন বিশ্ব নাগবরক বহরিরি। বযবন িংঘষ িময় পৃবথিীরত 

ফিাবিিাদবিররাধী মনীষী আইনস্টাইন, আঁবর িারবুি, রমা রঁলার িরঙ্গ League against Facism and war-এর 

উরদ্যাক্তা িংগঠরকর ভূবমকা পালন কররন।  

এ িেরটি আমারদর কারে বিরশষভারি তাৎপয িপূণ ি। আজ নথরক শতিষ ি আরগ ১৯১৩ িারল রিীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গীতাঞ্জবল' 

কাব্যগ্ররের ইংররবজ অনুিাদ ‘The Song offerings' এর মে বদরয় িাংলা িাবহরতির জন্য িরয় এরনরেন ননারিল 

পুরস্কাররর বিরল িম্মান। এই পুরস্কারপ্রাবির মে বদরয় বিশ্বিভায় িাংলা ভাষা ও িাবহরতির ময িাদাপূণ ি অবভরষক ঘরট। ‘গীতাঞ্জবল' 

কারব্যর অন্তগ িত দাশ িবনক অরেষা-বশল্পননপুণ্য ও ভাষাগত লািণ্য পাশ্চাতিিহ নগাটা বিরশ্বর িাবহতি বপপাসুরদর নত্যন বশল্পররির 

িন্ধান নদয়। রিীন্দ্রসৃবষ্টর বিশাল ভুিনরক নকিল একটি পুরস্কাররর িীমায় িাঁধা যায় না। বকন্তু পরাধীন ভারতিরষ ি তাঁর এই ননারিল 

পুরস্কারপ্রাবি িাবহতিগত প্রাবির নচরয় িি হরয় ধরা বদরয়রে জাবতগত অজিন বহরিরি।  

আবম রিীন্দ্রনারথর ননারিল প্রাবির শতিষ ি উদ যাপরনর এই আনন্দলরে আমারদর সৃজনশীল িাবহরতির বিশ্বব্যাি অনুিারদর 

উপর গুরুত্বাররাপ করবে। এর মে বদরয় আমারদর বিবচেিপূণ ি িাবহবতিক কীবতির িারথ বিরশ্বর অন্যান্য ভাষা ও িংস্কৃবতর পাঠরকর 

পবরচয় ঘটরি।  



সুবধমন্ডলী,   

িাংলারদশ, িাংলা ভাষা ও িাঙাবল িংস্কৃবত যতবদন থাকরি, ততবদন রিীন্দ্রনাথ আমারদর আরলার বদশারী হরয় 

থাকরিন। তাঁর সৃবষ্ট, তাঁর স্বে আর জীিনদশ িন আগামী প্রজন্মরকও পথ নদখারি িতি ও সুন্দররর পরে থাকরত। স্বরদরশর গবন্ড 

নপবররয় রিীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বজনীন, প্রকৃত অরথ িই বিশ্বকবি। তাঁর জরন্মর নদিরশা িের পররও বতবন আমারদর বিশ্বাি ও নচতনায় 

িমুজ্জ্বল হরয় আরেন।  

কবিগুরু গীতাঞ্জবলরত বলরখরেন,  

                        বিশ্বিারথ নযারগ নযথায় বিহার'  

                        নিইখারন নযাগ নতামার িারথ আমাররা।  

নয়রকা িরন নয় বিজরন,  

নয়রকা আমার আপন মরন,  

িিার নযথায় আপন ত্যবম, নহ বপ্রয়,  

নিথায় আপন আমাররা।  

নদশ পবরচালনায় গত প্রায় নিায়া চার িেরর আওয়ামী লীগ ননতৃত্বাধীন মহারজাট িরকার একটি অিাম্প্রদাবয়ক , 

বনরেরতা-ক্ষুধা-দাবরদ্রিমুক্ত িমৃি নিানার িাংলা গিরত বনরলি কাজ করর যারচ্ছ। রিীন্দ্রনাথ মরন কররতন িমারজর বৃহৎ 

অংশরক অনুন্নত নররখ জাতীয় উন্নয়ন িম্ভি নয়। আমরাও একই বিরিচনায় িমারজর বপবেরয় পিা বৃহৎ জনরগাষ্ঠীর জীিনমান 

উন্নয়রন বিবভন্ন কম িসূচী িাস্তিায়ন করর যাবচ্ছ।  

সুবধমন্ডলী,  

আসুন, আমরা রিীন্দ্রনারথর মানিতািাদী-গণতাবন্ত্রক বচন্তাদশ িনরক অনুধািন করর ২০২১ িারলর মরে িঙ্গিন্ধুর স্বরের 

নিানার িাংলা গঠরন একরযারগ কাজ কবর। আরলারকরই েণ িাধারায় স্নাত নহাক আমারদর ব্যবক্তগত ও িামবষ্টক পথচলা।  

আবম ১৫২তম রিীন্দ্র জন্মিাবষ িকী এিং ননারিল পুরস্কার প্রাবির শতিষ ি উদ যাপন অনুষ্ঠারনর শুভ উরবাধন নঘাষণা করবে 

এিং এ উপলরেি আরয়াবজত অনুষ্ঠামালার িাবি িক িাফল্য কামনা করবে।  

নখাদা হারফজ  

জয় িাংলা জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলারদশ বচরজীিী নহাক।  

 


