
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ১১৪তম জন্মিাবষ িকী উদযাপন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবসনা  

২৫ শম ২০১৩, েবনিার, ওসমানী স্মৃবত বমলনায়তন, ঢাকা  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

অনুষ্ঠাননর সভাপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

কবি পবরিানরর সদস্যবৃন্দ,  

স্মারক িক্তা ড. রবিকুল ইসলাম  

কবি-শলখক-সংস্কৃবতকমী ও  

উপবিত সুবধমন্ডলী  

আসসালামু আলাইকুম।  

সুবধমন্ডলী  

আমানদর জাতীয় কবির ১১৪তম জন্মিাবষ িকীনত তাঁর অম্লান স্মৃবতর প্রবত গভীর শ্রদ্ধা জানাবি।  

িাঙাবল সংস্কৃবতর শেতনায় কবি কাজী নজরুল ইসলানমর কবিতা ও গান এক জাগরণী েবক্তর উৎস। হাজার িছনরর 

শোষণ-িঞ্চনা-বনয িাতন-বনপীড়ন-বননেষনণ িাঙাবল জাবত যুনগ যুনগ মুবক্তর আকাঙ্ক্ষায় আতিনাদ কনরনছ, প্রবতিাদ জাবননয়নছ, 

আনন্দালন কনরনছ। িাঙাবলর শসই মুবক্তর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পলস্নবিত হনয়বছল আমানদর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলানমর 

রেনায়। নিজাগরনণর কবি, অসাম্প্রদাবয়ক কবি তাঁর ক্ষুরধার শলখনীর মাধ্যনম সি ধরনণর অন্যায়, অবিোর, অতযাোর ও 

শোষনণর বিরুনদ্ধ উচ্চকণ্ঠ বছনলন, প্রবতিাদী বছনলন।  

সি িকানলর সি িনশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান ১৯৭২ বিস্টানের ২৪শে শম কবিনক কলকাতা 

শেনক ঢাকায় বননয় আনসন এিং জাতীয় কবির সম্মানন ভূবষত কনরন। নজরুল ১৯১৩-১৪ সানল সি িপ্রেম িাংলানদনের ময়মনবসংহ 

শজলা বিোল োনার অন্তগ িত দবররামপুর হাই স্কুনল সপ্তম শশ্রণীনত ভবতি হন। ২০১৩-এ নজরুনলর িাংলানদনে আগমননর েতিষ ি 

পূবতি; এটি একটি ঐবতহাবসক ঘটনা। নজরুল িাংলানদনের মানুষ প্রকৃবতনক ভালনিনসনছন। িাংলানদনের প্রায় সি িি রনয়নছ তাঁর 

পদবেহ্ন। তাঁর উপবিবত, তাঁর কম ি শকালাহল এখননা স্মৃবতময় হনয় আনছ ঐ সি অঞ্চনল।  

কবির দুই প্রধান সৃবি সাবহতয ও সঙ্গীনতর মাধ্যনম আমরা নজরুলনক পরিতী প্রজনন্মর কানছ উপিাপন করনত োই। 

কবির সম্পূণ ি সৃবি প্রজনন্মর পর প্রজনন্ম ছবড়নয় পড়ুক, এই কামনা করবছ। আো কবর কবির শদখা শোষণ-িঞ্চনামুক্ত একটি সুখী 

সমৃদ্ধ সমাজ রাষ্ট্র প্রবতষ্ঠার স্বপ্ন অবেনরই পূরণ হনি।।  

বপ্রয় সুধী,  

িাংলানদনের জাতীয় কবি িাংলা ভাষা-সাবহনতযর অন্যতম পবেকৃৎ বিনরাহী ও মানিতার প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম। 

িাংলা সাবহনতযর এই কালজয়ী প্রবতভা জীিননর জয়গান শগনয়নছন। তাঁর উদ্দীপনামূলক গান ও কবিতা মুবক্তযুনদ্ধর সময় আমানদর 

সিাইনক অনুপ্রাবণত কনরনছ। তাঁর বিোল সৃবি সম্ভানর আজ িাংলা সাবহতয সমৃদ্ধ।  

জীিননর নানা প্রবতকূলতার মধ্য বদনয় শকনটনছ তাঁর সংগ্রাম িহুল জীিন। কঠিনতম িাস্তিতায়ও বতবন দনম যানবন, 

অন্যানয়র সানে আনপাষ কনরনবন। স্বাবধকার ও স্বাধীনতা আকাংখার কারনণ তাঁনক ইংনরজ সরকানরর শজল-জুলুম সহয করনত 

হনয়নছ। একজন কবি, বতবন মানুনষর অবধকার ও সানের কো িলায় বৃটিে োসকনগাষ্ঠীর বিরাগভাজন হনয়নছন, কারািরণ 

কনরনছন। অপরবদনক ধম িব্যিসায়ী িনতায়ািাজনদর মুনখাে খুনল শদিার কারনণ ‘কানির' নানমও অবভবহত হনয়নছন। বকন্তু শকাননা 

বকছুই ভীত করনত, দমানত পানরবন আমানদর জাতীয় কবিনক। আমরা তাঁর কাছ শেনক লাভ কনরবছ সাহস ও শেৌয ি। অজিন কনরবছ 

প্রবতিানদর ভাষা।  



সমনিত সুধী,  

নজরুনলর অন্তনরর অবনি িাণ িবহ্নই তাঁর কবিতার প্রধান েবক্ত। অতযাোর, বনপীড়ন ও শোষনণর বিরুনদ্ধ শসাচ্চার বছনলন 

কবি। মানুনষর অবধকার প্রবতষ্ঠায় লড়াই কনরনছন প্রবতবনয়ত। তাঁর ব্যবক্ত জীিন এিং সৃবিকনম ি প্রকাে শপনয়নছ অসাম্প্রদাবয়ক 

জাতীয়তানিানধর শেতনা। কবি ‘বিনরাহী' কবিতায় িনলনছন শয, ‘যতবদন অতযাোরীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূনম রবণনি' এিং 

‘উৎপীবড়নতর ক্রন্দননরাল আকানে িাতানস ধ্ববননি'- ততবদন বতবন সংগ্রাম োবলনয় যানিন। এর অিসাননই আসনি তাঁর োবন্ত মহা 

বিনরাহী রণক্লান্ত, কবি শসই বদন হনিন োন্ত। এই কবিতায় শযমন রনয়নছ অবিিয়ানসর িাঁেরীর কো, শতমবন আনছ ইস্রাবিনলর 

বেঙ্গার উনল্লখ। কবি কখননা িাসুবকর িণা জানে ধনরনছন, কখননা িা মৃত্যযর সানে পাঞ্জা লনড়নছন। বজব্রাঈনলর ডানা, তাঁবজ 

শিারাক, বেনির বিশূল আর পরশুরানমর কুঠার- সিই িান শপনয়নছ তাঁর ‘বিনরাহী' কবিতায়।  

উপবিত সুধী,  

আমানদর সরকানরর আমনল সংস্কৃবত সংরক্ষণ ও উন্নয়নন ১৯টি শজলা বেল্পকলা একানডমী ভিন সংস্কার, ৩৯টি শজলার 

গ্রন্থাগার বনম িাণ করা হনয়নছ। িাংলানদে-ভারত শযৌেভানি ঢাকায় বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাে ঠাকুনরর সাধ িেত জন্মিাবষ িকী এিং জাতীয় 

কবি কাজী নজরুল ইসলানমর ‘‘বিনরাহী'' কবিতার ৯০ িছর পূবতি উদযাপন কনরনছ। ভারত, জাম িানী, ভূটান, শ্রীলংকা, কুনয়ত ও 

ত্যরনস্কর সনঙ্গ আমানদর সাংস্কৃবতক বিবনময় ও সাংস্কৃবতক চুবক্ত হনয়নছ। ‘‘ইসলাবমক এডুনকেনাল, সানয়বিবিক এন্ড কালোরাল 

অগ িানাইনজেন'' কর্তিক ঢাকানক এবেয়া অঞ্চনলর ইসলামী সংস্কৃবতর রাজধানী শঘাষণা করা হনয়নছ।  

শদেী-বিনদেী বেিকম ি সংরকণ ও প্রদে িননর সুবিধা বৃবদ্ধনত জাতীয় বেিোলা বনম িাণ হনয়নছ। গনিষণা শিগিান করার 

লনক্ষয আমরা িাংলা একানডমীর নত্যন ভিন বনম িাণ কনর িানাভাি দূর কনরবছ ।  

নজরুল ইনবস্টটিউট সংস্কার ও অবডটবরয়াম আধুবনকীকরণ করা হনয়নছ। নজরুলগীবতর এলিাম ও গাননর বসবড প্রকাে 

এিং প্রবেক্ষণ প্রদান করা হনয়নছ। নজরুল সঙ্গীত েে িা ও গনিষণা বৃবদ্ধর লনক্ষ ৮ শকাটি টাকা ব্যনয় কুবমল্লায় নজরুল ইনবস্টটিউট 

িাপন কনরবছ।  

আমরা সারানদনে সাংস্কৃবতক প্রবতষ্ঠানগুনলার উন্নয়নন ২ হাজার ১৬৪টি প্রবতষ্ঠাননক ৬ শকাটি ৩৩ লক্ষ টাকা অনুদান 

বদনয়বছ। ৬ হাজার ২০০ জন অসিল সংস্কৃবতনসিীনক ৬ শকাটি ৮০ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান কনরবছ।  

নজরুনলর সঙ্গীত ও সাবহতযনক শদে-বিনদনে ছবড়নয় বদনত হনল কবির উপর আনরা গনিষণা করনত হনি। নজরুল 

সাবহতযনক বিশ্বিাসীর সামনন পবরবেত ও আদৃত করনত আরও শিবে অনুিাদ করনত হনি। িাংলা সৃজনেীল সাবহতযনক আরও 

সমৃদ্ধ করনত বিনদেী ভাষায় আমানদর সাবহতযনক অনুিাদ করা অবত জরুরী। অসাম্প্রদাবয়ক, আধুবনক ও গণতাবন্ত্রক িাংলানদে 

গড়া সম্ভি হনলই নজরুনলর স্বপ্ন সাে িক হনি। এ ব্যাপানর সরকানরর সহায়তা অব্যাহত োকনি।  

আজনকর অনুষ্ঠানন অংেগ্রহণকারী বেল্পী-সাবহবতযক, গনিষক, অনুরাগী সকনলর প্রবত রইল শুনভিা। নজরুল জন্মিাবষ িকী 

উপলনক্ষ আনয়াবজত আজনকর এই অনুষ্ঠাননর সি িাঙ্গীণ সািল্য কামনা কবর।  

সিাইনক আিারও ধন্যিাদ।  

শখাদা হানিজ  

জয় িাংলা জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলানদে বেরজীিী শহাক। 


