
 

আ জািতক বাংলা সািহত  সে লন ২০১৮ 
ভাষণ 

মাননীয় ধানম ী 
শখ হািসনা 

ওসমানী িত িমলনায়তন, ঢাকা, শিনবার, ৩০ পৗষ ১৪২৪, ১৩ জা য়াির ২০১৮ 

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

অ ােনর সভাপিত, 

সহকম গণ,  

আমি ত অিতিথ ,  

উপি ত িধম লী।   

আসসালা  আলাই ম। 
আ জািতক বাংলা সািহত  সে লন ২০১৮ উপলে  আেয়ািজত আজেকর অ ােন উপি ত সবাইেক 

আ িরক েভ া জানাি । বাংলােদশসহ সারািবে  বাংলা ভাষাভাষী সকল মা ষেক অিভন ন জানাি । 
গভীর ায় রণ করিছ অমর এ েশর ভাষা শিহদেদর। রণ করিছ ঈ রচ  িব াসাগর, মাইেকল 

ম দন দ , বি মচ , রবী নাথ, নজ ল, জীবনান , জসীম উ ীনসহ অ া  ি শীল কিব-সািহিত কেদর; 

য েদর হাত ধের বাংলা ভাষা ও সািহত  আজ প প ব মেল মহী েহ পিরণত হেয়েছ। 

গভীর া জানাি  বাংলা ভাষার মযাদা িত ার লড়াইেয় ন দানকারী সবকােলর সবে  বাঙািল, 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক। রণ করিছ জাতীয় চার নতা, ি ে র ৩০ লাখ শিহদ, ২ লাখ 

স মহারা মা- বানেক। 
িধ , 

মােয়র েখর ভাষার মযাদা র ার জ  জীবন িবসজন িদেয় িবে  বাঙািল জািত উদাহরণ ি  কেরেছ। 

১৯৪৭ সােল ি জািত তে র িভি েত পািক ান-ভারত ি র পর পািক ািন শাসকেগাি  যখন বাঙািলর উপর উ  
চািপেয় দওয়ার ষড়য   করল, তখনই বাঙািল িতবাদ খর হেয় উেঠ। ভাষা হে  এক  জািতেগাি র সং িতর 

বাহন। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান বেলন, ‘‘মা ভাষার অপমান কান জািত সহ  করেত পাের না।’’  
ব ব  শখ িজেবর ােব ১৯৪৮ সােল ছা লীগ, তম ন মজিলশ ও অ া  ছা  সংগঠেনর সম েয় 

গ ত হয় রা ভাষা সং াম পিরষদ। ১১ই মাচ বাংলােক রা ভাষা করার দািবেত সং াম পিরষদ ধমঘট ডােক। 
এিদন সিচবালেয়র সামেন থেক ব ব সহ অেনক ছা েনতা ফতার হন। ১৫ই মাচ ত রা ি  পান। ১৬ই মাচ 

ঢাকা িব িব ালেয়র আমতলায় অ ি ত জনসভায় সভাপিত  কেরন জািতর িপতা। আে ালন ছিড়েয় পেড় 

সারােদেশ।  

ঐ বছেরর ১১ই সে র ফিরদ ের ব ব েক ফতার করা হয়। ১৯৪৯ সােলর ২১ শ জা য়াির িতিন 
ি  পান। ১৯ শ এি ল আবারও ত েক ফতার করা হয়। লাই মােসর শেষ িতিন ি  পান। ১৪ই অে াবর 

ঢাকায় ব ব েক আবার ফতার করা হয়। কারাগার থেকই ত র িদকিনেদশনায় আে ালন বগবান হয়। সই 
বার আে ালেনর ধারাবািহকতায় ১৯৫২ সােলর ২১ শ ফ য়াির শাসকেগা ীর জাির করা ১৪৪ ধারা ভাঙেত িগেয় 

াণ িদেয়িছেলন ভাষা শিহদরা।  
১৯৫৪ সােল ব বাংলা ােদিশক পিরষদ িনবাচেন সিলম লীেগর িব ে   য ২১  িত িত দয় 

তার থম দািব ই িছল বাংলােক অ তম রা ভাষা করা। পরবত েত ১৯৫৬ পািক ােনর সংিবধান সংেশাধন কের 

বাংলােক অ তম রা ভাষার মযাদা দওয়া হয়। 



 

২১- এর র রাঙা পথ বেয়ই বাঙািল জাতীয়তাবাদ আে ালন এবং াধীকােরর চতনা ধীের ধীের এক 
বার গিত লাভ কের। ব ব  শখ িজ র রহমােনর অিবসংবািদত ন ে  মহান ি ে র মা েম ১৯৭১ 

সােলর ১৬ই িডেস র জ  নয় াধীন-সাবেভৗম বাংলােদশ। 
িধম লী, 

২১ শ ফ য়ািরেক আ জািতক মা ভাষা িদবস িহেসেব ী িত দওয়ার জ  কানাডা বাসী সালাম ও 
রিফকসহ কেয়কজন বাঙািল উে াগ হণ কেরন। পরবত েত আওয়ামী লীগ সরকার জািতসংেঘ াব উ াপন 

কের। ইউেনে া ১৯৯৯ সােল ২১ শ ফ য়ািরেক আ জািতক মা ভাষা িদবস িহেসেব ী িত দয়। আজ 

সারািবে র সকল নাগিরেকর সত  ও ােয়র অিধকার িত ার রণার উৎস আ জািতক মা ভাষা িদবস। 
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ১৯৭৪ সােল জািতসংেঘর ৩০তম অিধেবশেন থম বাংলা 

ভাষায় ভাষণ দন। আ জািতক অ েণ এ ভাষার গৗরব ও মযাদা িত া কেরিছেলন।  

সরকার পিরচালনার দািয়  পেয় আিম িনেজও জািতসংঘ সাধারণ পিরষদ অিধেবশেন িনয়িমত বাংলায় 

ভাষণ িদেয় আসিছ। িবে র সকল ভাষা সং া  গেবষণা এবং ভাষা সংর েণর জ  আমরা আ জািতক মা ভাষা 

ইনি উট িত া কেরিছ। 

আমরা বাংলা ভাষােক জািতসংেঘর দা িরক ভাষা িহেসেব ী িত আদায় করেত চ া চািলেয় যাি ।  
িধ , 

সভ তা িবকিশত হেয়েছ মা েষর জনশি েত। আর এই জনশীলতার বাহন হে  ভাষা। আর তাই সমাজ 
ও সভ তার মিবকােশ সািহেত র িমকা অপিরসীম।    

সািহত চচা মা েষর মে  ভেবােধর িবকাশ ঘটায়। মা েষর অিমত স াবনার ারেক উে ািচত কের। 

ায়িভি ক সমাজ গঠেন মা ষেক উ ু  কের। অ ায়-অসেত র িব ে  লড়েত শখায়। য সমােজর সািহত  যত 

ঋ , সই সমাজ তত বিশ সভ । আমােদর বাংলা সািহেত র িভি ও অেনক ঢ়। আর স কারেণই বাংলা ভাষা 

আজ িবে র অ তম মযাদার আসেন আসীন। 

  ‘িব মানব হিব যিদ কায়মেন বাঙািল হ’-  সদয় দে র এই অিময় বাণীেক ধারণ কের আেয়ািজত হে  
এবােরর আ জািতক বাংলা সািহত  সে লন। িবে র িবিভ  ােন অব ানরত সব বাঙািলর মেন রাখেত হেব য, 

আমােদর শকড় হে  বাংলা। আমরা বাঙািল এ  েল গেল চলেব না। বি ক পিরসের েক থাকেত হেল 

আমােদর বাঙািল  িনেয়ই লড়াই করেত হেব। কারণ বাঙািল মােন র  সাহস; বাঙািল মােন অ ােয়র কােছ মাথা 
নত না করা; বাঙািল মােন অেজয়েক জয় করার অদ  ই া।  

ি গত অ সরতার সে  সে  পিরবতন এেসেছ মা েষর জীবনযা ায়। জীবন আরও গিতশীল ও সহজ 
হেয়েছ। িক  পিরবিতত বা বতায় সািহেত র আেবদন কখনই কেমিন।  

আিম আশা কির, আ জািতক পিরসের বাঙািলর অিভ তা ও ি ভি র আদান- দােনর মা েম আমােদর 
জানার পিরিধ আরও িব ত হেব। আমােদর সািহত  আরও ঋ  হেব। এই আেয়াজন একিদেক ন ন স াবনােক 

উে ািচত করেব, অ িদেক িনেজেদর সাম েক েল ধরেব।  

িধ ,  

আপনারা জােনন িব েড় আজ এক অি রতা িবরাজ করেছ। স াস ও নরাজ  াস কের িনেত চাে  

সকল ভেবাধেক। এই অ ভ তৎপরতার িব ে  লড়েত হেল আমােদর ােনর আেলায় আেলািকত হেত হেব। 

ি েক আরও শািণত করেত হেব। মানিবক বাধেক উ িকত করেত হেব। আর এজ  সািহত চচার কান িবক  
নই। কননা, সািহত  মা ষেক ি বাদী ও সংেবদনশীল কের তােল। ব মাি ক জনশীলতার িবকাশ ঘটােত 

সহায়তা কের। 



 

 জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ১৯৭৪ সােল বাংলা একােডিমর সািহত  সে লেন বেলন, 
‘‘আিম িব াস কির য, জনগণই সব সািহত  ও িশে র উৎস। জনগণ থেক িবি  হেয় কানিদন কান মহৎ 

সািহত  বা উ ত িশ কম ি  হেত পাের না। আিম সারাজীবন জনগণেক সােথ িনেয় সং াম কেরিছ, এখনও 
করিছ। ভিব েত যা িক  করব জনগণেক িনেয়ই করব।’’  

আমােদর এই ঋ  ভাষায় য রা সািহত চচা করেছন, ত েদর একি ত করার এই েগাপেযাগী উে ােগর 
সে  সংি  সবাইেক আিম সা বাদ জানাই।   

সবাইেক আবারও ধ বাদ জািনেয় আমার ব  শষ করিছ। 

খাদা হােফজ। 
জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


