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িম্মাসনত িভাপসত,  

িহকমীবৃন্দ,  

বাাংলা একাশেসমর মহাপসরচালক,  

শেে-সবশেশের বশরণ্য শলখকবৃন্দ ও প্রকােকগণ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

অমর একুশে বইশমলা এবাং আন্তর্জাসতক িাসহতয িশম্মলশনর উশবাধন অনুষ্ঠাশন িবাইশক শুশভচ্ছা র্ানাসচ্ছ। 

আসম গভীর শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসি িালাম, বরকত, রসেক, র্ব্বার, েসেউর রহমানিহ র্ানা-অর্ানা ভাষা েহীে 

এবাং িকল ভাষািাংগ্রামীশক।  

শ্রদ্ধা র্ানাসচ্ছ ভাষা আশন্দালশনর অন্যতম পসেকৃত িব জকাশলর িব জশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, র্াসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুর 

রহমানশক। শ্রদ্ধা র্ানাসচ্ছ চার র্াতীয় শনতা, মহান মুসিযুশদ্ধর ৩০ লাখ েহীে, দু’লাখ িম্ভ্রমহারা মা-শবান এবাং গণতাসন্ত্রক 

আশন্দালশনর িকল েহীশের স্মৃসতর প্রসত। 

মাতৃভাষার অসধকার ও মর্ জাো প্রসতষ্ঠার এক শগৌরবর্নক ও বীরত্বপূণ জ িাংগ্রাশমর নাম ভাষা আশন্দালন। সবশ্ব-

ইসতহাশি ভাষার র্ন্য র্ীবন সবির্জন শেওয়া এক সবরল ঘটনা।  

আর্ আমরা একটি স্বাধীন শেশের নাগসরক। রাষ্ট্রভাষা আশন্দালনই আমাশের এই স্বাধীনতা িাংগ্রাশমর সূচনা কশর।   

পাসকস্তান রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠার পর শেশকই োিকশগাসষ্ঠ উদু জশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব প্রসতষ্ঠার র্ন্য উশে পশে লাশগ। ১৯৪৮ 

িাশলর ২৩শে শেব্রুয়াসর খার্া নাসর্মুসিন আইন পসরষশে শঘাষণা শেন শর্ পূব জ পাসকস্তাশনর র্নগণ উদু জশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব 

শমশন শনশব। তার এই শঘাষণার সবরুশদ্ধ িাত্রলীগিহ শগাটা িাত্রিমার্ সবশষাশভ শেশট পশে।  

ের্লুল হক হশল অনুসষ্ঠত এক িভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুর রহমাশনর প্রস্তাশবর শপ্রসষশত িাত্রলীগ, তমুিীন মর্সলি 

এবাং আরও কশয়কটি িাত্র িাংগেন সমশল িব জেলীয় রাষ্ট্রভাষা িাংগ্রাম পসরষে গঠিত হয়।  

িব জেলীয় িাংগ্রাম পসরষে র্নগণশক ির্াগ করার র্ন্য িমগ্র শেেব্যাপী প্রচারাসভর্ান শুরু কশর।  

১১ই মাচ জ িাধারণ ধম জঘট োকা হয়। ঐসেন বঙ্গবন্ধুিহ অশনক িাত্রশক শগ্রেতার করা হয়। িাধারণ িাত্র-র্নতা প্রবল 

আশন্দালন গশে শতাশল। েলশ্রুসতশত মুিসলম লীগ িরকার ১৫ই মাচ জ বন্দীশের মুসি সেশত বাধ্য হয়।  

১৬ই মাচ জ সবশ্বসবদ্যালশয়র আমতলায় ভাষার োবীশত একটি িাত্রিভা অনুসষ্ঠত হয়। এশত বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুর 

রহমান িভাপসতত্ব কশরন। এক পর্ জাশয় পুসলে লাঠিচার্জ এবাং টিয়ার গ্যাি সনশষপ কশর িভা বানচাশলর শচষ্টা কশর। প্রসতবাশে 

িাত্ররা পশররসেন িারাশেশে সেষা প্রসতষ্ঠাশন ধম জঘট পালন কশর।  

১৯৪৮ িাশলর ২১শে মাচ জ শমাহাম্মে আলী সর্ন্নাহ ঢাকায় এশি শরিশকাি জ ময়োন বতজমাশন শিাহরাওয়ােী উদ্যাশন এক 

র্নিভায় শঘাষণা শেন, উদু জই হশব পাসকস্তাশনর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপসিত িাত্ররা িশঙ্গ িশঙ্গ এই শঘাষণার প্রসতবাে কশর। 

সবশ্বসবদ্যালশয়র িমাবতজন অনুষ্ঠাশন শমাহাম্মে আলী সর্ন্নাহ আবারও একই শঘাষণা সেশল উপসিত িাত্ররা প্রসতবাে র্ানায়।  
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১১ শিশেম্বর বঙ্গবন্ধুশক েসরেপুর শেশক শগ্রেতার করা হয়। ১৯৪৯ িাশলর ২১শে র্ানুয়াসর বঙ্গবন্ধু মুসি পান। 

ভাষার োবী এবাং চতুে জ শশ্রণীর কম জচারীশের োবী আোশয়র র্ন্য অবিান ধম জঘট করার িময় ১৯শে এসপ্রল বঙ্গবন্ধুশক আবারও 

শগ্রেতার করা হয়। জুলাই মাশির শেশষ সতসন মুসি পান।  

১৪ অশটাবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা সমসিল শবর কশর। সমসিল শেশক মওলানা ভািানী ও বঙ্গবন্ধুিহ অশনক 

শনতাশক শগ্রেতার করা হয়।  

১৯৫২ িাশলর ২৫শে র্ানুয়াসর খার্া নাসর্মুসিন প্রধানমন্ত্রীর োসয়ত্ব সনশয়ই আবারও শঘাষণা সেশলন, পাসকস্তাশনর 

রাষ্ট্রভাষা হশব উদু জ। এ িময় বঙ্গবন্ধু শর্শল সিশলন। সচসকৎিার র্ন্য ঢাকা শমসেশকল কশলর্ হািপাতাশল ভসতজ হশয় সতসন 

িাত্রশের িশঙ্গ শগাপন ববেক কশরন এবাং আশন্দালনশক এসগশয় শনওয়ার পরামে জ শেন।  

১৯৫২ িাশলর ২১শে শেব্রুয়াসর োবী সেবি পালশনর সিদ্ধান্ত শনওয়া হয়। এ িময় তাঁশক েসরেপুর শর্শল িানান্তর করা 

হয়। শিখাশন ১৪ শেব্রুয়াসর অনেন শুরু করশল ১৬ শেব্রুয়াসর তাঁশক আবার ঢাকা শমসেশকল কশলশর্ সচসকৎিার র্ন্য আনা হয়। 

২১শে শেব্রুয়াসর প্রাশেসেক পসরষশের অসধশবেন সিল। বঙ্গবন্ধু হািপাতাল শেশকই ঐ সেন সবশষাভ-প্রসতবাে িভা করার এবাং 

িবধরশণর বাধা অমান্য করার সনশে জে শেন।  

২১শে শেব্রুয়াসর পুসলশের গুসলশত রসেক, র্ব্বার, বরকত, িালামিহ অশনক নাম না র্ানা িাত্র-র্নতা েহীে হন। 

১৯৫৪ িাশল যুিফ্রন্ট সবর্য়ী হশয় িরকার গেন করশল যুিফ্রণ্ট িরকাশরর ২১ েোর ১৬ নম্বর েোর বাস্তবায়ন 

সহশিশব গশে ওশে বাাংলা একাশেসম। ১৯৫৫ িাশলর ৩রা সেশিম্বর এর র্াত্রা শুরু হয়। 

আওয়ামী লীগ িেস্যগণ োিনতশন্ত্র বাাংলাশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব স্বীকৃসত শেওয়ার র্ন্য চাপ সেশত োশকন। ১৯৫৬ 

িাশল আওয়ামী লীগ িরকার গেন কশর এবাং োিনতন্ত্র রচনা কশর। এিময় োিনতশন্ত্র উদু জর পাোপাসে বাাংলাশকও রাষ্ট্রভাষা 

সহশিশব স্বীকৃসত শেওয়া হয়।  

২১ শেব্রুয়াসরশক েহীে সেবি এবাং িরকাসর ছুটি সহশিশব শঘাষণা করা হয়। েহীে সমনার সনম জাণ করার প্রকল্প গ্রহণ ও 

বাশর্টও বরাি করা হয়। তখন শেশকই ২১শে শেব্রুয়াসর েহীে সেবি সহশিশব পাসলত হশয় আিশি। 

ভাষা আশন্দালশনর পে শবশয়ই ৬২-এর সেষা আশন্দালন, ঊনিত্তশরর গণঅভুযত্থান এবাং িত্তশরর ঐসতহাসিক 

সনব জাচশনর মধ্য সেশয় বাঙাসল র্াসত সমসলত হশয়সিল একাত্তশরর মহান মুসিযুশদ্ধ। অমর একুশেই আমাশের মুসিিাংগ্রাশমর 

প্রেম সবর্য়গাঁো।  

সুসধবৃন্দ, 

এ বির বাাংলা ভাষা ও িাসহশতযর শশ্রষ্ঠ গশবষণা প্রসতষ্ঠান বাাংলা একাশেসম প্রসতষ্ঠার ৬০ বির পূণ জ হশত র্াশচ্ছ। িয় 

েেক পূসতজশত আসম বাাংলা একাশেসম প্রসতষ্ঠার িশঙ্গ যুি িবাইশক গভীর শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসি।  

আমাশের িরকাশরর আমশল বাাংলা একাশেসমশত অবকাোশমাগত ও গশবষণামূলক কম জকাশন্ড সবপুল অগ্রগসত হশয়শি।  

বাাংলা একাশেসমর কম জকতজা-কম জচাসরশের েীঘ জসেশনর আবািন িমস্যা িমাধাশনর র্ন্য ২টি স্টাে শকায়াট জার সনম জাশণ 

অে জ বরাি শেওয়া হশয়সিল। ইশতামশধ্য দু’শটা ভবশনরই ১৩-তলা পর্ জন্ত িাে ঢালাইশয়র কার্ িম্পন্ন হশয়শি। অন্যান্য কার্ খুব 

সেগসগরই শেষ হশব।  

িাম্প্রসতক িমশয় বাাংলা একাশেসম কতৃজক বাাংলা ভাষা ও িাসহশতযর গশবষণামূলক ঐসতহাসিক সকছু গশবষণাকম জ 

প্রকাসেত হশয়শি। এগুশলার মশধ্য প্রসমত বাাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাাংলা ভাষার সববতজনমূলক অসভধান অন্যতম। গ্রন্থগুশলা 

বাাংলা ভাষা-িাসহশতযর গশবষণাশষশত্র সবশেষ ভূসমকা রাখশব।  

আর্ একুশে বইশমলা পসরণত হশয়শি বৃহত্তর বাঙাসলর প্রাশণর শমলায়। একুশে বইশমলায় শকবল শেশের নানাপ্রাশন্তর 

মানুশষর িমাগমই ঘশটনা বরাং সবশশ্বর সবসভন্ন িাশন বিবািরত বাঙাসল কসব-শলখক-পােকও শেশে ছুশট আশিন এই শমলাশক 

শকন্দ্র কশর।  

এই শমলার পসরির বৃসদ্ধর শর্ োবী সিল তা বাস্তবায়শনর র্ন্য আমরা গত বির শেশক বাাংলা একাশেসমর িামশন 

ঐসতহাসিক শিাহরাওয়ােী উদ্যান পর্ জন্ত সবস্তৃত কশরসি।  

শিাহরাওয়ােী উদ্যানশক সঘশর শগাটা এলাকাশক আমরা বাঙাসল িাংস্কৃসতর বলয় সহশিশব গশে শতালার কার্ শুরু 

কশরসি।   

িম্মাসনত উপসিসত, 
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র্াসতিাংশঘ বাাংলায় ভাষণ প্রোশনর মধ্য সেশয় র্াসতর সপতা বাাংলা ভাষাশক আন্তর্জাসতকীকরশণর বীর্ বপন 

কশরসিশলন।  

১৯৯৯ িাশল কানাো প্রবািী প্রয়াত রসেকুল ইিলাম, আবদুি িালাম প্রমুখ বাঙাসলর প্রােসমক উশদ্যাশগ এবাং 

আওয়ামী লীগ িরকাশরর িসিয় প্রশচষ্টাশতই একুশে শেব্রুয়াসর ‘আন্তর্জাসতক মাতৃভাষা সেবি’ সহশিশব স্বীকৃসত পায়। এভাশব 

বাাংলার একুশে পসরণত হয় সবশশ্বর একুশে।  

১৯৯৬ িাল শেশক আসম র্াসতিাংশঘর িাধারণ অসধশবেশন বাাংলায় ভাষণ সেশয় র্াসচ্ছ। বাাংলাশক র্াসতিাংশঘর 

অন্যতম োপ্তসরক ভাষা সহশিশব স্বীকৃসত আোশয়র শর্ার প্রশচষ্টা চালাসচ্ছ। এ ব্যাপাশর আপনাশের িবার িসিয় িহশর্াসগতা 

কামনা কসর।  

স্বাধীন বাাংলাশেশে ১৯৭৪ িাশল প্রেমবাশরর মত এই বাাংলা একাশেসমশতই আন্তর্জাসতক িাসহতয িশম্মলশনর 

আশয়ার্ন করা হয়। র্াসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুর রহমান এর উশবাধন কশরসিশলন ।  

বঙ্গবন্ধু শিসেন শর্ ভাষণ সেশয়সিশলন তা আর্ও আমাশের র্ন্য প্রািসঙ্গক। বঙ্গবন্ধু শিসেন বশলসিশলন:  

‘‘আমাশের িাসহতয-িাংস্কৃসত শর্ন শুধু েহশরর পাকা োলাশনই আবদ্ধ না হশয় োশক, বাাংলাশেশের গ্রাম-গ্রামান্তশর 

শকাটি শকাটি মানুশষর প্রাশণর স্পন্দনও শর্ন তাশত প্রসতেসলত হয়।’’  

চার েেক পর আরও বৃহত্তর পসরিশর বাাংলা একাশেসম ‘‘এই িমশয়র িাসহতয’’ েীষ জক আন্তর্জাসতক িাসহতয িশম্মলন 

আশয়ার্ন কশরশি। এই িশম্মলন িমকালীন সবশ্বিাসহতয িম্পশকজ আমাশের ধারণালাশভর সুশর্াগ কশর সেশয়শি।  

এই িশম্মলন শেে-সবশেশের শলখকশের মশধ্য পারস্পসরক মতসবসনমশয়র মাধ্যশম িাসহতযভুবনশক িমৃদ্ধ করশব বশল 

আসম আো কসর।   

িমাগত সুধী, 

একুশে গ্রন্থশমলায় প্রকাসেত নতুন বই আমাশের যুি কশর জ্ঞানসবশশ্বর িাম্প্রসতকতম োখার িশঙ্গ। শিই িশঙ্গ 

বইশমলা উপলশষ বাাংলা একাশেসম আশয়াসর্ত মািব্যাপী শিসমনার ও িাাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান সেল্প-িাংস্কৃসত শষশত্র সৃসষ্ট কশর 

নবতর চাঞ্চল্য।  

আমরা িাংস্কৃসতশষশত্র েীঘ জ ও স্বল্পশময়ােী নানা পসরকল্পনা গ্রহণ কশরসি। শেশের প্রকােনাশক উৎিাহ সেশত একটি 

‘র্াতীয় গ্রন্থনীসত’ প্রণয়শনর কার্ চলশি। সেসর্টাল বাাংলাশেে সবসনম জাশণর অাংে সহশিশব ই-বুক প্রচলশনর ব্যবিা কশরসি। 

তথ্যপ্রযুসির ধারায় বাাংলাভাষাশক গসতেীলভাশব যুি করশত অসভন্ন ও িহর্িাধ্য বাাংলা েন্ট প্রণয়শনর প্রসিয়া চলমান আশি।  

আসম শর্শন অতযন্ত আনসন্দত শর্ ইশতামশধ্য বাাংলা একাশেসম বাাংলা িাসহশতযর ব্যাপকসভসত্তক অনুবাশের কার্ শুরু 

কশরশি।  

আসম আমাশের শলখকশের পসরবসতজত সবশ্ব শপ্রষাপশট আরও গণমুখী িাসহতযকম জ উপহার শেওয়ার পাোপাসে শেশের 

ক্ষুদ্র র্াসতিত্তািমূশহর ভাষা িাংরষণ ও সবকাশে ভূসমকা রাখার অনুশরাধ র্ানাসচ্ছ।  

বাাংলা একাশেসম সবতীয়বাশরর মত একুশে বইশমলার উশবাধন অনুষ্ঠাশন বাাংলা একাশেসম িাসহতয পুরস্কার প্রোশনর 

ব্যবিা গ্রহণ কশরশি। আসম এবাশরর বাাংলা একাশেসম পুরস্কারপ্রাপ্ত শলখকশের র্ানাই আন্তসরক অসভনন্দন।  

সুধী, 

আপনারা র্াশনন আমাশের িরকার শেশের আে জিামাসর্ক িাংস্কৃসতশষশত্রর উন্নয়শন ব্যাপক পেশষপ গ্রহণ কশরশি।  

আমাশের গৃহীত পেশষশপর েিল সহশিশব বাাংলাশেে আর্ খাশদ্য স্বয়াংিম্পূণ জ। প্রায় েতভাগ শিশলশমশয় সবদ্যালশয় 

র্াশচ্ছ। বিশরর প্রেমসেশনই িারাশেশে মাধ্যসমক পর্ জন্ত সেষােীশের মশধ্য ৩২ শকাটি ৬৩ লষ ৪৭ হার্ার ৯২৩টি বই সবতরণ 

করা হশয়শি। 

সবশ্ব মন্দা িশেও গশে ৬ েেসমক ২ েতাাংে হাশর প্রবৃসদ্ধ অসর্জত হশয়শি। ববশেসেক মুদ্রার সরর্াভ জ ২২.৪০ সবসলয়ন 

েলাশর উন্নীত হশয়শি।  

মাোসপছু আয় বৃসদ্ধ শপশয় ১১৯০ েলাশর উন্নীত হশয়শি। গত ৫ বিশর িরকাসর ও শবিরকাসর ১ শকাটি মানুশষর 

কম জিাংিান হশয়শি। 

োসরশদ্রযর হার হ্রাি শপশয় বতজমাশন ২৪ েতাাংশের নীশচ শনশম এশিশি। পাঁচ শকাটির শবসে মানুষ সনম্নসবত্ত শেশক 

মধ্যসবশত্ত উশে এশিশি।  
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সবদুযৎ উৎপােন িষমতা এখন ১৩ হার্ার ২৮৩ শমগাওয়াট। সনর্স্ব অে জায়শন আমরা পদ্মা শিতুর সনম জাণ কার্ শুরু 

কশরসি।  

িারাশেশে ৫ হার্ার ২৭৫টি সেসর্টাল শিন্টার চালু করা হশয়শি। িাধারণ মানুষ এিব শকন্দ্র শেশক ২০০-এর শবসে 

শিবা পাশচ্ছন।  

১২ হার্ার ৫৫৭টি কসমউসনটি সিসনক এবাং ৩ হার্ার ৮৮১টি ইউসনয়ন স্বািযশকন্দ্র শেশক র্নগণ স্বািযশিবা পাশচ্ছন।  

িশচতন সুসধবৃন্দ, 

র্ারা বাাংলাশেে রাশষ্ট্রর অভূযেশয়র সবশরাসধতা কশরসিল তারা এখনও শেে, রাষ্ট্র ও র্নগশণর সবরুশদ্ধ ষের্ন্ত্র করশি।  

যুদ্ধাপরাধীশের সবচারশক ব্যাহত করশত এরা িারাশেশে নােকতা, শবামা হামলা, শপশরাল শবামায় পুসেশয় ঘুমন্ত মানুষ 

হতযা, স্কুল িাত্র হতযার মশতা র্ঘন্য অপরাধ কশরসিল।  

বায়তুল শমাকাররশমর িামশন হার্ার হার্ার শকারআন েরীশে আগুন সেশয় পুসেশয়সিল। মিসর্ে-মসন্দশর হামলা 

কশরসিল। েত েত গাসেশত আগুন শেওয়া, শরললাইশনর সেেশেট তুশল শেলার মত রাষ্ট্রসবশরাধী কার্ কশরসিল। ৫ র্ানুয়াসরর 

সনব জাচন বানচাল করশত ৫৮২টি স্কুশল হামলা ও অসিিাংশর্াগ কশরসিল। 

সনব জাচশন অাংে না শনওয়াটা সিল তাশের রার্ননসতক ভুল। আর্ র্খন মানুষ ভাল আশি, সনরাপে আশি, তখন 

আবারও সবএনসপ-র্ামাত অপেসি তাশের রার্ননসতক ভুশলর োয়ভার িাধারণ মানুশষর উপর চাসপশয় শেওয়ার শচষ্টা করশি।  

অবশরাশধর নাশম স্কুল িাত্র, বাশির ড্রাইভার-শহলপার, সরক োচালকিহ িাধারণ মানুষশক হতযা করশি। বাণ জ ইউসনশট 

শপাো মানুশষর কান্নায় আল্লাহর আরে শেঁশপ উশেশি। সকন্তু িন্তানহারা মাশয়র কান্না সবএনসপ শনত্রীশক স্পে জ করশি না।  

সবএনসপ-র্ামাশতর নােকতা ও িন্ত্রাি-শবামাবাসর্র কারশণ মুিসলম উম্মাহর সবতীয় বৃহত্তম র্মাশয়ত সবশ্ব ইর্শতমায় 

আগত লাখ লাখ মুিসল্লশক শভাগাসন্ত শপাহাশত হশয়শি।  

সবশেেীশের স্বাষর র্াসলয়াসত, সমথ্যা শটসলশোশনর খবর প্রচার কশর এরা িারা দুসনয়ার িামশন শেশের ভাবমূসতজ নষ্ট 

করশি। 

আসম স্পষ্ট ভাষায় বলশত চাই, এটি শকান রার্ননসতক আশন্দালন নয়, র্ঙ্গীবাে। র্ঙ্গীবাশের সবরুশদ্ধ র্া করা 

প্রশয়ার্ন িরকার তাই করশব।  

িকল অপেসিশক শমাকাশবলা কশর বাাংলাশেে উন্নয়শনর মহািেশক এসগশয় র্াশব। ২০২১ িাশল স্বাধীনতার 

সুবণ জর্য়ন্তীশত আমরা আমাশের িবার িসম্মসলত প্রয়াশি ক্ষুধা-োসরদ্রয-িাম্প্রোসয়কতা ও র্সঙ্গবােমুি সুখী-িমৃদ্ধ শিানার 

বাাংলা প্রসতষ্ঠা করব, ইনোআল্লাহ।  

িবাইশক আবারও ধন্যবাে র্াসনশয় আসম মািব্যাপী অমর একুশে বইশমলা ২০১৫ এবাং ৪ সেনব্যাপী আন্তর্জাসতক 

িাসহতয িশম্মলন-এর শুভ উশবাধন শঘাষণা করসি।  

 

শখাো হাশের্। 

র্য় বাাংলা র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাশেে সচরর্ীবী শহাক। 

... 


