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সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

শ্রশেয় িভাপসি,  

িহকমীবৃন্দ,  

িাাংলা একাশেমীর শ্রশেয় মহাপসরচালক, িম্মাসনি শেশলা ও িদস্যির্ গ,  

শলখক ও প্রকােকবৃন্দ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

িাাংলা একাশেমী আশয়াসিি অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১৩ এর উশবাধন অনুষ্ঠাশন উপসিি িকলশক আমার আন্তসরক 

শুশভচ্ছা িানাসচ্ছ।  

একুে িাঙাসল িাসির শচিনার উৎি। শর্ৌরশির আধার। মাতৃভাষার অসধকার প্রসিষ্ঠার লশযে িাঙাসলর আত্মিোশর্র এক 

িীরত্ব কাসহনী। এ শর্ৌরিশক সিকসেি করা, নতুন প্রিশের মশে িা ছসিশয় শদয়া এিাং িাাংলা ভাষা ও িাসহশিের সিকাশের 

লশযেই প্রসি িছর এ শমলার আশয়ািন করা হশচ্ছ।  

মাশয়র ভাষাশক মর্ গাদার আিশন িিাশি সর্শয় ১৯৫২ িাশলর শেব্রুয়াসরশি প্রাণ সদশয়শছন িালাম, িরকি, রসেক, িব্বার, 

িসেউরিহ আশরা অশনশক। আসম িাঁশদরশক শ্রোর িাশে স্মরণ করসছ।  

সুসধমন্ডলী,  

‘‘রাষ্ট্রভাষা িাাংলা চাই'' এ দািীটি পাসকস্তাশনর র্ণপসরষদ অসধশিেশন প্রেম তুশলসছশলন কুসমল্লার ধীশরন্দ্রনাে দত্ত ১৯৪৮ 

িাশলর শেব্রুয়াসরশি। িাঁর প্রস্তাি অগ্রাহে হওয়ায় িি গকাশলর িি গশশ্রষ্ঠ িাঙাসল, িাসির সপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসিবুর রহমাশনর শনতৃশত্ব 

ছাত্রলীর্ ও িমদ্দুন মিসলি শর্ৌেভাশি ‘‘রাষ্ট্রভাষা িাাংলা িাংগ্রাম পসরষদ'' র্ঠন কশর। িভায় ১১ মাচ গশক ‘‘িাাংলা ভাষা দািী 

সদিি'' শঘাষণা কশর। আশন্দালশনর অাংে সহশিশি ঐসদন হরিাল আহিান কশর।  

িঙ্গিন্ধু িারা শদে িের কশর ছাত্র-িনিাশক দািী আদাশয় উবুে কশরন। ১১ মাচ গ িঙ্গিন্ধু িসচিালশয়র িামশন শেশক 

অশনক শনিা-কমীিহ শগ্রপ্তার হন। আশন্দালন দানা িাঁশধ। ১৫ মাচ গ িঙ্গিন্ধু মুসি পান। ১৬ মাচ গ িঙ্গিন্ধুর িভাপসিশত্ব ঢাকা 

সিশ্বসিদ্যালশয়র আমিলায় িনিভা হয়। িভা শেশষ শোভার্াত্রািহ আইন পসরষশদর কাশছ িাাংলাশক রাষ্ট্রভাষা করার দািী শপে 

করা হয়। আশন্দালন িারাশদশে ছসিশয় পশি।  

পরিিীশি অশনক িাঙাসল শনিাই খািা নাসিমউসিন িরকাশরর িাশে আশপাি কশর। সকন্তু িঙ্গিন্ধু মাতৃভাষার দািীশি 

অটল োশকন। নতুন কশর আশন্দালন র্শি শিাশলন। িাসির সপিা ১১ শিশেম্বর েসরদপুশর িাাংলা ভাষা প্রসিষ্ঠার আশন্দালন করশি 

সর্শয় শগ্রেিার হন। ১৯৪৯ িাশলর ২১ িানুয়াসর সিসন মুসি পান। ১৯ এসপ্রল আিাশরা িাঁশক শগ্রেিার করা হয়। জুলাই মাশি মুসি 

পান। ১৪ শিশেম্বর িাঁশক ঢাকা শেশক আিার শগ্রেিার করা হয়। এিার সিসন কারার্াশর শেশকই ভাষা আশন্দালশনর সদক-সনশদ গেনা 

শদন।  

িঙ্গিন্ধু আশন্দালশনর অাংে সহশিশি '৫২ িাশলর ১৬ শেব্রুয়ারী শেশক শিলখানায় অনেন শুরু কশরন। ছাত্র-িনিার মশে 

আশন্দালশনর স্পৃহা িীব্রির হয়। এভাশিই একুশে শেব্রুয়ারী সৃসি হয়। িাঙাসল িাসি মাতৃভাষার অসধকার সেশর পায়। ২৭ শেব্রুয়ারী 

িঙ্গিন্ধু মুসি পান।  



ভাষা আশন্দালশনর এ িােল্যই িঙ্গিন্ধুশক স্বাধীনিার আশন্দালন র্শি তুলশি অনুপ্রাসণি কশর। আইউি সিশরাধী 

আশন্দালন, িাষসির ছাত্র আশন্দালন, শছষসির ৬ দো কম গসূচী, ঊনিত্তশরর র্ণঅভ্যেত্থান হয়। িত্তশরর সনি গাচশন িাঙাসল িাসি 

িঙ্গিন্ধুর শনতৃশত্ব ইস্পাি-কঠিন ঐকে র্শি তুশল। ১৯৭১ িাশল ঐকেিে িাঙাসল িাসি িঙ্গিন্ধুর োশক মুসিযুশে ঝাঁসপশয় পশি।  

৩০ লয েহীদ, দুই লয মা-শিাশনর ইজ্জি ও িহু িোশর্র সিসনমশয় িাঙাসল িাসি ১৬ সেশিম্বর স্বাধীনিা সছসনশয় আশন। 

অিগন কশর একটি স্বাধীন ভূখন্ড। একটি লাল-িবুশির পিাকা। একটি সনিস্ব িািীয় িঙ্গীি। সৃসি হয়, সিশশ্বর একমাত্র 

ভাষাসভসত্তক রাষ্ট্র। এভাশিই একুশের শচিনার চূিান্ত সিিয় অসিগি হয়।   

আিশকর এ সদশন আসম িাসির সপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসিবুর রহমানশক র্ভীর শ্রোর িাশে স্মরণ করসছ। স্মরণ করসছ, 

স্বাধীনিা অিগন করশি সর্শয় িায়ান্ন শেশক প্রসিটি আশন্দালন-িাংগ্রাশম িীিন উৎির্ গকারী িকল েহীদশক।  

সুসধবৃন্দ,  

িাসির সপিা স্বাধীনিার পর িাাংলাশক সিশ্ব অঙ্গশন সনশয় র্ান। সিসন ১৯৭৪ িাশল িাসিিাংশঘর িাধারণ পসরষশদ 

িাাংলায় ভাষণ শদন। িাাংলাশক মর্ গাদার আিশন অসধসষ্ঠি কশরন। িাসির সপিার পদাঙ্ক অনুিরণ কশর আসমও '৯৬ িরকাশরর 

িময় এিাং এিার িাসিিাংশঘ িাাংলায় ভাষণ সদশয় র্াসচ্ছ।  

িাসির সপিার উৎিাশহ িাাংলা একাশেমী ১৯৭৪ িাশল প্রেম িািীয় িাসহিে িশম্মলন আশয়ািন কশর। সিসভন্ন শদশের 

কসি, িাসহসিেক, নাট্যকার ও িাংস্কৃসিকমী এশি অাংে শনন। িঙ্গিন্ধু এই মহািশম্মলশন িাঙাসল-িাসিিত্ত্বা ও িাঙাসল িাংস্কৃসির 

নীসি-আদে গ তুশল ধশরন। আমরা িাসির সপিার শিই নীসিই িাস্তিায়ন করসছ।  

আমরা '৯৬ িরকাশরর িময় একুেশক আন্তিগাসিক অঙ্গশন সনশয় র্াই। প্রিািী িাঙাসলশদর িহায়িায় িাসিিাংঘ আমাশদর 

একুশে শেব্রুয়াসরশক আন্তিগাসিক মাতৃভাষা সদিি সহশিশি শঘাষণা কশর। ১৯৯৯ িাল শেশক িাসিিাংশঘর প্রসিটি িদস্য রাষ্ট্র সদিিটি 

পালন করশছ। একুে আি সিশশ্বর িকল িাসি-শর্াষ্ঠীর মাতৃভাষা অসধকার রযার সদিি।  

আমরা এিার সিশ্বোসন্তর িািগা িাসিিাংশঘ শপৌৌঁশছ সদশয়সছ। আসম ২০১১ িাশল িাসিিাংঘ অসধশিেশন ‘‘িনর্শণর 

যমিায়ন ও উন্নয়ন মশেল'' উত্থাপন কসর। র্ি সেশিম্বশর িাসিিাংশঘর ১৯৩টি িদস্য রাষ্ট্র িি গিম্মসিক্রশম এই প্রস্তাি পাে কশর। 

২০১১ িাশল আমাশদর উত্থাসপি ‘‘োসন্তর িাংস্কৃসি'' প্রস্তািটিও এিার পাে হশয়শছ। আমার কন্যা িায়মা শহাশিন পুতুশলর উশদ্যাশর্ 

সিশ্বব্যাপী ‘‘অটিিম িশচিনিা'' সৃসির লশযে আশরকটি প্রস্তাি র্ি িছর িাসিিাংঘ িাধারণ পসরষশদ উত্থাপন কসর। শিটিও র্ি 

মাশি িাধারণ পসরষশদ গৃহীি হশয়শছ। িাাংলাশদশের িন্য এটি সিরল িম্মান।  

 আমরা িাাংলাশক িাসিিাংশঘর অন্যিম দাপ্তসরক ভাষা সহশিশি স্বীকৃসি আদাশয়র িন্য কাি কশর র্াসচ্ছ। এ শযশত্রও 

িােল্য অিগন করশি পারশিা িশল আসম আোিাদী।  

সুসধমন্ডলী,  

অনাসদকাল শেশকই িাঙাসল সচন্তা-শচিনায় প্রর্সিেীল ও স্বাধীনিা সপ্রয়। িি ধম গ-শশ্রণী-শর্াষ্ঠী সনশয়ই আমরা িাঙাসল। এটা 

আমাশদর র্ি গ। িাঙাসল কসি-িাসহসিেকরাও িাশদর িাসহিে-কশম গর মােশম িা প্রমাণ কশরশছন। িপ্তদে েিশক কসি আিদুল 

হাসকম সলশখশছন,  

‘‘শর্িি িশঙ্গশি িশে সহাংশি িঙ্গিাণী  

শিিি কাহার িে সনণ গয় ন িাসন।''  

 িাাংলাশক প্রসিসষ্ঠি করশি চর্ গাপশদর িময় শেশকই আশন্দালন িাংগ্রাম করশি হশয়শছ। র্া লিাকু িাসি র্িায় শপ্ররণা 

যুসর্শয়শছ। সিশ্ব িমাি-িাংস্কৃসিশি সচরিায়ী অিিান সনসিি কশরশছ। এখন আমরা অে গননসিক িমৃসে অিগশনর লশযে কাি করসছ। 

এখাশনও আমরা সিিয়ী হশিা। চার িছশর আমাশদর আে গ-িামাসিক অগ্রর্সি িাসিিাংঘিহ সিশ্ব প্রোংিা কশরশছ। কৃসষ, সেযা, 

স্বািে, শর্ার্াশর্ার্িহ প্রসিটি শযশত্র আমরা ব্যাপক িােল্য অিগন কশরসছ। িাাংলাশদে অিেন্ত িম্ভািনাময় শদে সহশিশি সিশ্ব স্বীকৃসি 

শপশয়শছ।  

একুশের আশরকটি অিগন এই িাাংলা একাশেমী। ১৯৫৫ িাল শেশক প্রসিষ্ঠানটি িাঙাসল িাসিিত্তাশক শচিনায় ধারণ কশর 

বুসেবৃসত্তক উৎকশষ গর িন্য সনরলি কাি কশর র্াশচ্ছ। িাঙাসলর এ অনন্য িাসিঘর িাাংলা একাশেমীর প্রসি েত্রুশদর আশক্রাে সছল। 



মুসিযুেকাশল হানাদার িাসহনী কামাশনর আঘাশি প্রসিষ্ঠানটিশক সিযি কশর। িি িাধা, ধ্বাংির্জ্ঞ উশপযা কশর িাাংলা একাশেমী 

িাঙাসল কৃসি ও মননশক এসর্শয় সনশয় র্াশচ্ছ।  

এই গ্রন্থশমলা িার ব্যাসপ্ত ও গুরুশত্বর সিচাশর সিশশ্বর দীঘ গিম গ্রন্থশমলা সহশিশি সিশিসচি হশচ্ছ। এই শমলার মে সদশয় 

জ্ঞানচচ গার িাম্প্রসিকিম ধারায় আমরা যুি হশি পারসছ। এর িাাংস্কৃসিক ও িাসণসিেক গুরুত্বও সদন সদন িািশছ। প্রসি িছরই নতুন 

গ্রশন্থর িাংখ্যা িািশছ। নতুন প্রিশের শলখকশদর িন্য এ শমলা একাধাশর সেযাশকন্দ্র ও সৃিনেীল শমধা সিকাশের উত্তম শযত্র। 

দে গক, পাঠক, অাংেগ্রহণকারীশদর িাাংস্কৃসিক শচিনা সিকাশে এ শমলার গুরুত্ব অশনক।  

সুসধবৃন্দ,  

িাাংলা ব্যাকরশণর অভাি পূরশণর লশযে িাাংলা একাশেমী দু'খশন্ড প্রসমি িাাংলা ভাষার ব্যাকরণ-গ্রন্থ প্রকাে কশরশছ। এটি 

ভাষার্ি শৃঙ্খলা প্রসিষ্ঠায় িহায়ক হশি িশল আসম মশন কসর।  

আসম আো কসর, িাাংলা একাশেমী আশরা নতুন নতুন র্শিষণার মােশম আমাশদর ভাষা-িাসহিে-িাংস্কৃসির নানামুখী 

উৎশির িন্ধান শদশি। িাাংলা একাশেমীর কম গকান্ড শিারদার করশি একটি আইন প্রণয়শনর উশদ্যার্ শনয়া হশয়শছ।   

িরকার ‘‘সেসিটাল িাাংলাশদে'' র্িার পে-পসরক্রমায় কৃসষ, সেযা, স্বািে, অে গ, শিিািহ প্রসিটি খাশিই িথ্য প্রযুসি 

ব্যিহাশরর সুশর্ার্ সৃসি কশরশছ। শমািাইল শোশন িাাংলায় এিএমএি পাঠাশনা ও পাশঠর সুশর্ার্ সৃসি করা হশয়শছ। প্রসিসদনই নতুন 

নতুন ই-শিিা চালু করা হশচ্ছ। মােসমক পর্ গাশয় কসিউটার সেযা িােিামূলক করা হশয়শছ। সনম্ন মােসমশকও কসিউটার সেযা 

চালু করা হশয়শছ। মাসিসমসেয়া ক্লােরুম প্রসিষ্ঠা করা হশয়শছ। পরীযার েলােল প্রকাে, ভসিগ, চাকুরীর আশিদন িিসকছুই 

সেসিটাল পেসির মােশম করা হশচ্ছ। সেযােীশদর সুসিধাশে গ ই-বুক চালু করা হশয়শছ। আসম শিশন খুেী হশয়সছ শর্ অশনক 

প্রকােনা প্রসিষ্ঠান এখন ই-বুক প্রকাশে এসর্শয় আিশছ। এশি সিশ্বব্যাপী পাঠক সৃসি হশি।  

সুসধমন্ডলী,  

িাাংস্কৃসিক শযশত্র িাম্প্রসিক অগ্রর্াত্রা আমরা আশরা িাংহি করশি চাই। আমরা িঙ্গীিাদ ও িন্ত্রাি দমন কশরসছ। 

অপেসি রুখশি িাাংলা িাসহিে-চচ গা বৃসের মােশম িাঙাসল শচিনাশক িমাশির প্রসিটি স্তশর ছসিশয় সদশি হশি। এিন্য িরকাশরর 

পাোপাসে িাাংলা একাশেমীিহ িমাি র্ঠনমূলক প্রসিটি প্রসিষ্ঠানশক এসর্শয় আিার আহিান িানাসচ্ছ।  

 িাাংলাশদে সেযা-িাসহিে-িাংস্কৃসি িিশযশত্র এক অসমি িম্ভািনার নাম। মানি উন্নয়ন ও িামাসিক সিকাশের সূচশকও 

িাাংলাশদে দ্রুি এসর্শয় র্াশচ্ছ। আসম আো কসর, আমাশদর শলখক-সেল্পীরা িাঁশদর সৃসির মােশম শদশের এই শর্ৌরির্াো িিার 

কাশছ তুশল ধরশিন।  

সুসধবৃন্দ,  

আমাশদর লযে, ২০২১ িাশলর মশে একটি ক্ষুধামুি, দাসরদ্র্েমুি, িমৃে, োসন্তপূণ গ, মননেীল, অিাম্প্রদাসয়ক, সেসিটাল 

িাাংলাশদে প্রসিষ্ঠা করা। মুসিযুশের শচিনা িাস্তিায়ন করা। িাাংস্কৃসিক ঐসিহে অটুট রাখা। এর মে সদশয় আমরা িাসির সপিার 

স্বশের শিানার িাাংলা প্রসিষ্ঠা করশিা। আমাশদর এ লযে পূরশণ সেল্পী, িাসহসিেক, বুসেিীিীিহ িমাশির িি গস্তশরর িনর্ণশক 

মুসিযুশের আদশে গ উবুে হশয় আত্মসনশয়ার্ করার আহিান িানাসচ্ছ।  

এই গ্রন্থশমলা সুন্দর শহাক, উন্নিমাশনর িইশয় িমৃে শহাক এিাং নতুন প্রিে িাাংলা গ্রন্থপাশঠ উবুে শহাক - এ কামনা কশর 

আসম অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১৩ এর শুভ উশবাধন শঘাষণা করসছ।  

শখাদা হাশেি।  

িয় িাাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু।  

িাাংলাশদে সচরিীিী শহাক। 


