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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

 

অ ােনর সভাপিত, 

সহকম গণ,  

আমি ত অিতিথ ,  
উপি ত িধম লী।   

আসসালা  আলাই ম। 

আজ মহান শিহদ িদবস এবং আ জািতক মা ভাষা িদবস। এ উপলে  আেয়ািজত অ ােন উপি ত সবাইেক 
আিম আ িরক েভ া জানাি । বাংলােদশসহ সারািবে র বাংলা ভাষাভাষী জনেগা ীেক অিভন ন জানাি ।  

এ েশ ফ য়াির  বাংলােদেশর নয়, িব বাসীর স দ। িবে র ১৯০ রও বিশ দেশ আজ আ জািতক মা ভাষা 

িদবস পালন করা হে । 
আিম গভীর ার সে  রণ করিছ ভাষা শিহদ সালাম, বরকত, রিফক, জ ার ও শিফকসহ নাম না জানা ভাষা 

শিহদ এবং সকল ভাষাসং ামীেক।  

 গভীর া জানাি  ভাষা আে ালেনর অ তম পিথ ত সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ 

িজ র রহমানেক। রণ করিছ জাতীয় চার নতা, ি ে র ৩০ লাখ শিহদ, ’লাখ স মহারা মা- বানেক।  
িধম লী, 

ভাষার মা েম আমরা আমােদর আেবগ ও অ িত কাশ কের থািক। ভাষােক আঘাত করেল স আঘােত িবপ  

হয় মা েষর অি ই। তাই বাঙািলর থম আঘাতটা আেস ভাষার উপর।   
বাঙািলর ইিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যায়, াচীনকাল থেকই বাঙািল সব সময়ই শাষণ-িনপীড়েনর িব ে  

িছল সা ার।  আমল থেক লতানী আমল, মাঘল শাসন, ইংেরজ রাজ , পািক ািন রশাসন - কখনই বাঙািল সহেজ 

মাথা নত কেরিন। িনেজেদর ঐিতহ , ভাষা, সং িতর াত  বজায় রেখ চেলেছ। 

েকর তাজা র  িদেয় বাঙািল জািত িতি ত কেরেছ িনেজেদর ভািষক অিধকার, জািতগত কীয়তা ও িবেশষ ।  
 ১৯৫২-র এ েশ ফ য়াির এক অিবনাশী রণা। এ শ আমােদর সব ধরেনর অ ায় ও অিবচার িব ে  েখ 

দ ড়ােত উ ু  কের।  

িধ , 
ভাষা আে ালেন ঐিতহািসক দািয়  পালন কেরেছন জািতর িপতা, ব ব  শখ িজ র রহমান। িতিন বেলেছন, 

‘মা ভাষার অপমান কান জািত সহ  করেত পাের না।’ ত র সে  জনগণও েঝিছল বাংলা ভাষােক রা ভাষা করেত না 

পারেল দাসে র ল আবার পড়েত হেব। 

িতিন িবিভ  অ ল বা েদেশর ভাষােক স ান িদেতন। অসমা  আ জীবনীেত িতিন িলেখেছন, ‘‘বাংলা 
পািক ােনর শতকরা ছাপা  ভাগ লােকর মা ভাষা। তাই বাংলাই একমা  রা ভাষা হওয়া উিচত।’’ ...‘‘উ  পািক ােনর 

কান েদেশর ভাষা নয়,... যারা উ  ভাষা সমথন কের তােদর একমা  ি  হল উ  ‘ইসলািমক ভাষা’। উ  কীভােব 

ইসলািমক ভাষা হল ঝেত পারলাম না।’  ( া : ৯৮) 

 ১৯৪৮ সােল ত র াব অ যায়ীই ( ব পািক ান সিলম ছা লীগ) ছা লীগ, ত ন মজিলস ও অ া  

ছা সংগঠেনর সম েয় গ ত হেয়িছল ‘রা ভাষা বাংলা সং াম পিরষদ’।  

থম ভাষা আে ালন  হয় ১৯৪৮ সােলর ১১ই মাচ। এ পিরষদ বাংলােক পািক ােনর রা ভাষা করার দািবেত 
১১ই মাচ ধমঘট আহবান কের। ব ব  ১১ই মাচ ার হন। 



 

কারাগােরর রাজনামচায় িতিন িলেখেছন, ‘ঐিদন ১০টায় আিম, জনাব শাম ল হক সােহবসহ ায় ৭৫জন ছা  

ার হই এবং আ ল ওয়া দসহ অেনেকই ভীষণভােব আহত হেয় ার হয়।’( :-২০৬) 
১৫ই মাচ স ায় িতিন ছাড়া পান। ১৬ই মাচ সকাল ১০টায় ঢাকা িব িব ালেয়র আমতলায় সভা হয়। সই সভায় 

িতিন সভাপিত  কেরন। 

 ১৯৪৮ সােল ১৯-এ মাচ মাহা দ আলী িজ াহ ঢাকায় এেস তৎকালীন রসেকাস ময়দােন এক সভায় ঘাষণা 

কেরন, ‘‘উ ই পািক ােনর একমা  ভাষা হেব’’। ব ব  চার-প চেশা ছা  িনেয় হাত েল জািনেয় দয়, ‘মািন না’। তারপর 
ঢাকা িব িব ালেয়র কনেভােকশেন ব ৃতা করেত উেঠ আবার যখন বলেলন, ‘‘উ ই একমা  ভাষা হেব’’-তখন ছা রা ‘না, 

না,’ িচৎকার কের এর িতবাদ জািনেয়িছল।  

১৯৪৮ সােল ১৫ই মাচ খাজা নািজ ীন ব পািক ােনর ম ী থাকাকােল রা ভাষা সং াম পিরষেদর সে  

ি  কেরিছেলন এবং ব বাংলা আইনসভায় াব পাশ কেরিছেলন য, ব বাংলার অিফিসয়াল ভাষা ‘বাংলা’ হেব। 

১৯৫২ সােলর ২৬-এ জা য়াির পািক ােনর ধানম ী হেয় ি  ভে  প েনর জনসভায় খাজা নািজমউি ন 

ঘাষণা কেরন, ‘উ ই পািক ােনর একমা  রা ভাষা হেব’। তার এই ঘাষণার পর দেশ িতবােদর ঝড় উেঠ। 

ব ব  অ  হেয় এ সময় বি  অব ায় ঢাকা মিডেকল কেলেজ িচিকৎসা িনি েলন। এখােন গাপেন মা া 
জালাল উি ন, নঈ ীন, খােলক নওয়াজসহ ছা লীেগর ন  এেস ত র সে  দখা করেতন। সখােনই ক হয়, ২১-এ 

ফ য়াির রা ভাষা িদবস পালন করা হেব এবং সভা কের সং াম পিরষদ গঠন করেত হেব।  

২১-এ ফ য়াির িতবােদর িদন ধায করা হয়। কারণ, ঐ িদন বােজট সশন  হওয়ার কথা িছল।  

িচিকৎসা শষ না কেরই ব ব েক ক ীয় কারাগাের ফরৎ পাঠােনা হয়। িতিন ১৫ই ফ য়াির থেক অনশন  

করার না শ দন। িতিন যােত অনশন করেত না পােরন সজ  ১৫ তািরেখ ত েক ফিরদ র জেল িনেয় যাওয়া হয়। 

সখােন িতিন ১৬ তািরখ থেক অনশন  কেরন। ব ব র সে  বিরশােলর মিহউি ন আহমদও অনশন কেরন। 
২১-এ ফ য়াির ১৪৪ ধারা ভে  বাংলা ভাষার দািবেত ছা -জনতা িমিছল বর কের। িলেশর িনমম িলেত 

শিহদ হন সালাম, জ ার, বরকত, রিফকসহ নাম না জানা আরও অেনেক। 

 জািতর িপতার ন েতব ৬ দফা আে ালন, আগরতলা ষড়য  মামলা িতহত কের সং ােমর দীঘপথ পািড় িদেয় 

১৯৭১ সােল সশ  ি ে র মা েম আমরা পেয়িছ াধীন ও সাবেভৗম বাংলােদশ।   

ঘাতক-ষড়য কারীরা আমােদর জািতগত অি  ও াত  ধবংস করেত ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ  জািতর 

িপতােক সপিরবাের িনমমভােব হত া কের।  

িধ , 
 ১৯৯৬ সােল জনগেণর িব ল াে ট িনেয় দীঘ ২১ বছর পর আমরা সরকার গঠন কির। আমােদর ভাষা, সং িত ও 

আবহমান ঐিতহ  আবার াণ িফের পায়। আমরা  জািতর গৗরব ও সাফ েক িবে  ছিড়েয় িদেত সেচ  হই।  

 জািতসংঘ ১৯৯৯ সােলর ১৭ই নেভ র আমােদর মহান ২১-এ ফ য়ািরেক আ জািতক মা ভাষা িদবস ঘাষণা 

কের। এ উে ােগর থমিদেক কানাডা বাসী রিফ ল ইসলাম ও আব স সালাম এবং মা ভাষা িমকেগা ী েচ া হণ 

কেরন। আিম এবং আমার সরকার তখন অিত তই েয়াজনীয় ব া হণ কির ও সফল হই। আিম ত েদর সকলেক ার 

সে  রণ কির।  

 িথবীর সব ভাষাভাষী মা েষর মা ভাষােক স ান দশন ও া িনেবদেনর তীক িহেসেব িদন  এখন 
সারািবে , ইউেনে া’র সদ  রা েলােত যথাযথ মযাদায় পািলত হয়। িথবীর সকল মা ভাষাভাষী এখন 

বাংলােদশেক জােন, বাঙািলর অিব রণীয় আ ত ােগর কথা জােন।   

িথবীর িবকাশমান ও িব ায় ভাষা েলার মযাদা র া ও িবকােশ ২০০১ সােলর ১৫ই মাচ আ জািতক 

মা ভাষা ইনি উেটর িভি র াপন কির। ইনি উট ভবেনর িনমােণর কাজও আমরা  কির। িক  পরবত  
িবএনিপ-জামাত জাট সরকাের এেস তা ব  কের দয়। তারা দশীয় সং িত ও ঐিতহ েক ি ত কের দেশ জি বােদর 

উ ান ঘটায়। মানবতািবেরাধী- াপরাধীেদর গািড়েত েল দয় জাতীয় পতাকা। 

 ২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার পর আবার তা  হয়। আমরা ২০১০ সােল ‘আ জািতক 
মা ভাষা ইনি উট আইন’ পাস কির এবং ইনি উট ভবেন ভাষা-জা ঘর উে াধন কির।  



 

উ  িশ ায় বাংলা ভাষার চলন ি  করা েয়াজন। উ  িশ ায় মা ভাষা বহার কের অেনক দশ এখন 

উ িতর িশখের পৗঁেছ গেছ। 
আমরা ২০১৮ সােল ১লা জা য়াির াক- াথিমক থেক মা িমক র পয  িবনা ে  ৪ কা  ৩৭ লাখ 

ছা ছা ীেদর মে   ৩৫ কা  ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২  পা ক ও িশ া উপকরণ িবতরণ কেরিছ।  

িনজ িনজ ভাষায় িশ া হেণর জ  চাকমা, মারমা, সা ী, গােরা ও ি রা এই প চ   - গা ীর াক-

াথিমেকর ৫৮ হাজার ২২৫ জন িশ াথ র জ  তােদর মা ভাষায় ৪৯ হাজার ২৭৬  বই িবতরণ করা হেয়েছ।  
আমরা ই ারেনেট ও মাবাইেল বাংলা ভাষা সহজলভ  কেরিছ। এখােন বাংলা বানান সংেশাধেনরও েযাগ রেয়েছ। 

 জািতর িপতার পথ অ সরণ কের আিমও জািতসংেঘর অিধেবশেন বাংলায় ভাষণ িদেয় আসিছ। 

িধম লী,  

আমােদর দািয়তব এখন অেনক। িনেজেদর সং িত, িনেজেদর ভাষা, িনেজেদর িশ -সািহত েক মযাদা িদেত হেব, 

তার উৎকষ সাধন করেত হেব। তেবই জািত িহেসেব আমরা িবে র দরবাের আরও উ ত হেত পারেবা। 

ইেতামে  আমােদর ঐিতহ বাহী জামদািন, ম ল শাভাযা া, নকিশক থা, িসেলেটর শীতলপা  ইউেনে া’র 

আ জািতক সাং িতক ঐিতেহ র তািলকায় অ  হেয়েছ। বাংলা সািহেত র িবিভ  বই ও উপ াস  অ া  ভাষায় 
অ িদত হে ।   

 এ েশর চতনা লতঃ ভািষক ও সাং িতক বিচ েক ীকার কের সকেলর ঐক েবাধ িত া ও উ ীবেনর 

িশ া; ধম-বণ-ভাষা ও রা সীমা অিত ম কের মানব সংহিত ও সহমিমতা ি র অ ে রণা। যা মা েষ-মা েষ  বষ  

র কের সামি ক ক াণসাধন ও স ি  অজেনর পেথ আমােদর এিগেয় িনেয় যােব।  

আিম আশা কির, অমর এ েশর চতনা সকেলর মে  স ািরত হাক, রী ত হাক সকল িবেভদ, সবার মে  

জেগ উ ক েদশে ম, জাতীয়তােবাধ। িবেশবর সকল মা ভাষা েক থা ক ও িবকিশত হাক এবং এ িথবী সবার জ  
বাসেযা  হেয় উ ক।  

 আিম িদবস  উদযাপেনর লে  ইনি উট আেয়ািজত চার-িদন াপী অ ােনর ভ উে াধন ঘাষণা করিছ। 

সকলেক ধ বাদ। 

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা,  জয় ব ব । 

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


