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হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম 

সম্মাহনত্ সভাপহত্,  

সির্মীবৃন্দ,  

সার্কভুক্ত শেেসমূদ্ির আমহন্ত্রত্ শেখর্-সাহিহত্যর্বৃন্দ,  

সমদ্বত্ সুহধবৃন্দ।  

আসসাোমু আোইকুম।  

ভাষা আদ্ন্দােদ্নর মাস শেব্রুয়াহরদ্ত্, োগুদ্নর এই সুন্দর সর্াদ্ে আহম আপনাদ্ের সবাইদ্র্ আন্তহরর্ শুদ্ভচ্ছা 

জানাহচ্ছ।  

স্বাগত্ জানাহচ্ছ বন্ধুপ্রহত্ম সার্কভুক্ত শেেগুদ্ো শেদ্র্ আসা সাহিহত্যর্দ্ের।  

বাঙাহের জীবদ্ন োল্গুন এর্ অন্যরর্ম অনুভূহত্ হনদ্য় বার বার হেদ্র আদ্স। এ মাদ্সর সদ্ে জহিদ্য় আদ্ে বাঙাহে 

জাহত্র সবদ্েদ্য় গুরুত্বপূণ ক এবং আদ্বগময় ঘটনা।  

১৯৫২ সাদ্ের শেব্রুয়াহর মাদ্সই এদ্েদ্ের োমাে শেদ্েরা বুদ্র্র রক্ত হেদ্য় মাদ্য়র ভাষা বাংোর হবরুদ্ে ত্ৎর্ােীন 

োসর্দ্গাহষ্ঠর ষিযন্ত্র রুখদ্ত্ এবং বাংোদ্র্ রাষ্ট্রভাষা হিদ্সদ্ব প্রহত্ষ্ঠার োবীদ্ত্ অর্াত্দ্র প্রাণ হেদ্য়হেে।  

একুদ্ের শসই রদ্ক্তদ্ভজা পে শবদ্য়ই বাঙাহে জাত্ীয়ত্াবাদ্ের উত্থান, আমাদ্ের িাজার বেদ্রর সাংস্কৃহত্র্ পহরেদ্য়র 

নবজাগরণ।  

হেমুে-পোে শোটা োল্গুন ত্াই বাঙাহের র্াদ্ে এর্হেদ্র্ আদ্বগ ও আনদ্ন্দর মাস, অন্যহেদ্র্ শরাদ্ির মাস।  

আহম মিান ভাষা আদ্ন্দােদ্নর এ মাদ্স ভাষা েিীেদ্ের স্মৃহত্র প্রহত্ গভীর শ্রো জানাহচ্ছ। শ্রো জানাহচ্ছ ভাষা 

আদ্ন্দােদ্নর অন্যত্ম পহেকৃৎ, সব কর্াদ্ের সব কদ্শ্রষ্ঠ বাঙাহে, জাহত্র হপত্া বেবন্ধু শেখ মুহজবুর রিমাদ্নর প্রহত্। শ্রোর সাদ্ে 

স্মরণ র্রহে মিান মুহক্তযুদ্ের েিীেদ্ের।  

সুহধ,  

নেী-নাো-খােহবে পহরদ্বহিত্ প্রাকৃহত্র্ ঐশ্বদ্য ক ভরপুর বাংোদ্েে অনাহের্াে শেদ্র্ই সাহিত্য-সংস্কৃহত্র এর্ ঊব কর 

েীোভূহম। এদ্েদ্ের মানুষ এর্হেদ্র্ শযমন দৃঢ়দ্েত্া, র্ঠিন এবং সংগ্রামমূখর, অন্যহেদ্র্ মানহবর্ গুণাবেীদ্ত্ শর্ামে, 

আদ্বগপ্রবণ।  

অন্যায়, অনাোর ও অপোসদ্নর হবরুদ্ে এ শেদ্ের মানুষ অনাহের্াে শেদ্র্ সংগ্রাম র্দ্র এদ্সদ্ে। শমাঘে-পাঠান-

বৃটিে সব আমদ্েই বাঙাহেরা আপোসন, দূঃোসন এবং অন্যাদ্য়র হবরুদ্ে প্রহত্বাে র্দ্রদ্ে। হবজাহত্ ত্দ্ের হভহিদ্ত্ 

পাহর্স্তান রাষ্ট্র সৃহির পর ত্খনর্ার োসর্দ্গাহষ্ঠ যখন অন্যায়ভাদ্ব উদু কদ্র্ রাষ্ট্রভাষা হিদ্সদ্ব বাঙাহের উপর োহপদ্য় হেদ্ত্ 

োইে, ত্খনই শগাটা জাহত্ এর হবরুদ্ে ফুঁদ্স উঠে। শসহেদ্নর ত্রুণ োত্রদ্নত্া শেখ মুহজবুর রিমাদ্নর শনতৃদ্ত্ব ১৯৪৮ সাদ্ে শয 

আদ্ন্দােদ্নর শুরু ১৯৫২ সাদ্ে বাঙাহে বুদ্র্র রক্ত হেদ্য় শসই আদ্ন্দােদ্নর পূণ কমাত্রা অজকন র্দ্রহেে।  

ত্খন শেদ্র্ একুে শুধু ভাষার অহধর্ার রক্ষার আদ্ন্দােদ্নর মদ্েই সীমাবে োদ্র্হন। একুে আমাদ্ের জাত্ীয় 

জীবদ্নর হের্হনদ্ে কের্ হিদ্সদ্ব আহভভূ কত্ িদ্য়দ্ে। আমাদ্ের মনন এবং মানহবর্ মূল্যদ্বাধদ্র্ োহণত্ র্দ্রদ্ে। আমাদ্ের 

অহধর্ারদ্বাধদ্র্ সুত্ীক্ষ্ণ র্দ্রদ্ে।  

১৯৯৯ সাদ্ে আমাদ্ের সরর্ার রাষ্ট্রক্ষমত্ায় োর্ার্ােীন ২১ শে শেব্রুয়াহর আন্তজকাহত্র্ মাতৃভাষা হেবস হিদ্সদ্ব 

জাহত্সংঘ র্তৃকর্ স্বীকৃত্ িওয়ার এর্ নতুন মাত্রা শপদ্য়দ্ে। হবদ্শ্বর ১৯৩ শেদ্ে আজ একুদ্ে মাতৃভাষার রক্ষা ও উন্নয়দ্নর 

অনুদ্প্ররণা হিদ্সদ্ব পাহেত্ িদ্চ্ছ। এ প্রসদ্ে আহম শ্রোর সাদ্ে স্মরণ র্হর প্রবাসী বাঙাহে রহের্ ও সাোদ্মর অসাধারণ 

উদ্যাদ্গর র্ো।  



সুহধবৃন্দ,  

বাংোর ঊব কর ভূহম অসংখ্য র্হব-সাহিহত্যদ্র্র জন্ম হেদ্য়দ্ে। শসই মেযুগ শেদ্র্ শুরু র্দ্র আজ পয কন্ত এ ধারা 

অব্যািত্ আদ্ে। বাঙাহে হেহক্ষত্ ত্রুণ র্হবত্ার দু'শটা োইন শেদ্খহন, এরর্ম উোিরণ খুব র্মই আদ্ে। বাংোর শর্ামে মাটি 

ও মানুষ আর প্রকৃহত্ই িয়ত্ বাঙাহেদ্র্ ভাবুর্ র্দ্র তুদ্েদ্ে। বাংোর বাউে, র্হবয়াে, সাধর্, বয়াহত্রাও আমাদ্ের সাহিত্য-

সেীত্দ্র্ সমৃে র্দ্রদ্েন। বাংোর র্ামার-কুমার-সূদ্ত্ারগণও এর্ এর্জন সৃহিেীে হেল্পী।   

শসর্াদ্ের েহর্র োেন োি, হসরাজ সাঁই বা এর্াদ্ের আব্দুে র্হরম, রাধারমন েি প্রমুখ আমাদ্ের মদ্নাজগত্দ্র্ 

োহণত্ র্দ্রদ্েন।  

মিার্হব আোওে, আব্দুে িাহর্ম, ঈশ্বরেন্দ্র হবযাসাগর, মাইদ্র্ে মধুসূেন, বহিমেন্দ্র, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, র্াজী 

নজরুে ইসোম, জহসমউহিন, জীবনানন্দ োেরা যুদ্গ যুদ্গ বাংো ভাষা ও সাহিত্যদ্র্ সমৃে র্দ্রদ্েন।  

১৯১৩ সাদ্ে শনাদ্বে পুরস্কার অজকদ্নর মােদ্ম রবীন্দ্রনাে ঠাকুর বাংো ভাষা ও সাহিত্যদ্র্ হবদ্শ্বর র্াদ্ে তুদ্ে 

ধদ্রহেদ্েন। স্বাধীন বাংোদ্েদ্ের জাহত্র হপত্া বেবন্ধু শেখ মুহজবুর রিমান ১৯৭৪ সাদ্ে জাহত্সংদ্ঘ বাংোয় বক্তৃত্া হেদ্য় 

আবারও এই ভাষাদ্র্ আন্তজকাহত্র্ পহরমন্ডদ্ে স্বীকৃহত্ হেদ্য়হেদ্েন।  

সাহিত্য শুধু মানুদ্ষর সুকুমার বৃহিগুদ্োদ্র্ই জাগ্রত্ র্দ্র না। সাহিত্য মানব ইহত্িাদ্সর মিাসির্। এই মিাসির্ 

ধদ্রই পৃহেবীর এর্ প্রাদ্ন্তর মানুদ্ষর সদ্ে অন্যপ্রাদ্ন্তর মানুদ্ষর শযাগাদ্যাগ ঘদ্ট।  

ইহত্িাস, ঐহত্িয, এবং সাহিত্য-সংস্কৃহত্-ভাষা হবদ্বেনায় সার্কভুক্ত শেেগুদ্ো এর্ইসূদ্ত্র গাঁো। শভৌগহের্ সীমাদ্রখা 

আমাদ্ের ভূখ-গুদ্োদ্র্ আোো র্রদ্েও, এ অঞ্চদ্ের মানুদ্ষরা মনন ও  মানহসর্ত্ায় প্রায় এর্ই রর্দ্মর।  

সুহধবৃন্দ,  

রাজনীহত্ বদ্েন আর সাহিত্যই বদ্েন, সবহর্ছুর মূে উদ্িশ্য মানুদ্ষর জীবনমাদ্নর উন্নয়ন। এ অঞ্চদ্ের প্রধান 

সমস্যা োহররয। অেে এটা িওয়ার র্ো হেে না। আহম হবশ্বাস র্হর আমরা এর্ িদ্য় র্াজ র্রদ্ে সার্কভুক্তদ্েেগুদ্ো দ্রুত্ত্ম 

সমদ্য় োহরদ্রযর দুিেক্র শেদ্র্ শবহরদ্য় আসদ্ত্ সক্ষম িদ্ব। আর এজন্য প্রদ্য়াজন এ অঞ্চদ্ের মানুদ্ষর মদ্ে হনহবি 

শযাগাদ্যাগ স্থাপন।  

আমরা রাজনীহত্হবেরা এবং সাহিত্য অেদ্ণর মানুদ্ষরা এই এর্টি জায়গায় এর্ িদ্য় র্াজ র্রদ্ত্ পাহর। আহম মদ্ন 

র্হর মানুদ্ষ মানুদ্ষ, জাহত্দ্ত্ জাহত্দ্ত্ শমেবন্ধন সৃহিদ্ত্ সাহিত্য-সাংস্কৃহত্ জগদ্ত্র মানুদ্ষরা সবদ্েদ্য় শবহে অবোন রাখদ্ত্ 

সক্ষম। র্ারণ, সাহিত্য-সংস্কৃহত্ শর্ান সীমাদ্রখা মাদ্ন না। মানুদ্ষ মানুদ্ষ শযাগাদ্যাগ সৃহিই শর্বে পাদ্র আমাদ্ের মদ্ে 

হবদ্ভে, ববষম্য এবং অন্ধর্ার দর র্রদ্ত্।  

আদ্রর্টি হবষয় আহম এখাদ্ন উদ্ল্লখ র্রদ্ত্ োই। ত্ািদ্ো, এ অঞ্চদ্ে সন্ত্রাস, জহেবাে এবং শমৌেবাদ্ের উত্থান। 

অহেক্ষা, অজ্ঞানত্া এবং ধমীয় কূপমন্ডুর্ত্া জহেবাে ও শমৌেবাদ্ের উত্থাদ্ন সিায়র্ েহক্ত হিদ্সদ্ব র্াজ র্দ্র। জহেবাে এবং 

ধমীয় উগ্রবােদ্র্ রুখদ্ত্ না পারদ্ে আমাদ্ের অজকনগুদ্ো হবেদ্ে যাদ্ব। সাহিত্য-সংস্কৃহত্ অেদ্নর মানুষদ্ের এ হের্টায় 

হবদ্েষভাদ্ব র্াজ র্রার আহ্বান জানাহচ্ছ।  

আহম হবশ্বাস র্হর প্রকৃত্ জীবনমুখী সাহিত্যই পাদ্র মানুষদ্র্ হিংস্রত্া ও িানািাহনর অন্ধর্ার শেদ্র্ আদ্োর পদ্ে 

হেহরদ্য় আনদ্ত্।  

আসুন, েহক্ষণ এহেয়াদ্র্ এর্টি োহররযমুক্ত, োহন্তপূণ ক অঞ্চে হিদ্সদ্ব গদ্ি তুেদ্ত্ সবাই হমদ্ে এর্সদ্ে র্াজ র্হর।  

এমন এর্টি সুন্দর অনুষ্ঠান আদ্য়াজদ্নর জন্য আহম আদ্য়াজর্দ্ের আন্তহরর্ ধন্যবাে জানাহচ্ছ। ধন্যবাে জানাহচ্ছ 

বাইদ্র শেদ্র্ আগত্ অহত্হেবৃন্দদ্র্। আপনাদ্ের অবস্থান সুন্দর এবং আনন্দময় শিার্ এ প্রত্যাো র্দ্র আহম সার্ক সাহিত্য 

উৎসদ্বর উদ্বাধন শঘাষণা র্রহে।  

শখাো িাদ্েজ।  

জয় বাংো, জয় বেবন্ধু  

বাংোদ্েে হেরজীবী শিার্।  


