
অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১৪ উশবাধন অনুষ্ঠান   

   

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ হাসিনা  

বাাংলা একাশেসম চত্বর, ঢাকা, েসনবার, ১৯ মাঘ ১৪২০, ০১ শেব্রুয়াসর ২০১৪  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

   

শ্রশেয় িভাপসি,  

িহকমীবৃন্দ,  

কূটনীসিকবর্ গ,  

বাাংলা একাশেসমর শ্রশেয় মহাপসরচালক, িম্মাসনি শেশলা ও িদস্যবর্ গ,  

শেশলাসেপপ্রাপ্ত অসিসি পাি গপ্রসিম মজুমদার,  

শলখক-প্রকােক-িাাংবাসদকবৃন্দ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

শরাশহর দীপাবসল শেশল বছর ঘুশর আবার এশিশছ অমর একুে। বাঙাসল জাসির শচিনার উৎি। মাশয়র ভাষার 

অসধকার ও মর্ গাদা প্রসিষ্ঠার িাংগ্রাশম ১৯৫২ িাশলর একুশে শেব্রুয়াসর িালাম, বরকি, রসেক, জব্বার, েসেউরিহ নাম না 

জানা আরও অশনক বীর বাঙাসলর রশে রসিি হয় বাাংলার রাজপি। এর মধ্য সদশয়ই সূসচি হয় ঔপসনশবসেক-স্বৈরিাসন্ত্রক ও 

পশ্চাদর্ামী পাসকস্তানী রাষ্ট্রকাঠাশমার সনর্ড় শভশে ৈাধীন িাব গশভৌম বাাংলাশদে প্রসিষ্ঠার িাংগ্রাম। সবশ্ব ইসিহাশির এক অনন্য 

ঘটনা মহান ভাষা আশন্দালন বাঙাসল জাসিিত্ত্বার একটি স্পষ্ট রূপশরখা স্বিসর কশর শদয়। আসম আজ সবনম্র শ্রোভশর স্মরণ 

করসছ ভাষার জন্য জীবন উৎির্ গ করা িকল বীর ভাষােহীদশক।  

 র্ভীর শ্রোর িাশি স্মরণ করসছ িব গকাশলর িব গশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক, র্াঁর 

অসবিাংবাসদি শনতৃশত্ব জন্ম হয় ৈাধীন ৈাব গশভৌম বাাংলাশদশের। সর্সন কারার্াশর শিশকও ভাষা আশন্দালশনর পসরকল্পনায় অাংে 

শনন।  

আসম স্মরণ করসছ জািীয় চারশনিা, মহান মুসেযুশের সিে লাখ েহীদ, িম্ভ্রমহারাশনা দু'লাখ মা-শবান এবাং শদশে 

র্ণিন্ত্র প্রসিষ্ঠার আশন্দালশন সনহি িকল েহীদশক।  

সুসধমন্ডলী,  

মহান ভাষা আশন্দালশন জাসির সপিার অবদান অনৈীকার্ গ। ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাাংলা চাই'' এই দাসবটি পাসকস্তাশনর 

র্ণপসরষদ অসধশবেশন প্রিম তুশলসছশলন কুসমল্লা ধীশরন্দ্রনাি দত্ত ১৯৪৮ িাশলর শেব্রুয়াসরশি। শিই প্রস্তাব অগ্রাহয হশল 

বেবন্ধুর শনতৃশত্ব ছািলীর্ ও িমুদ্দন মজসলি শর্ৌিভাশব ‘‘রাষ্ট্রভাষা িাংগ্রাম পসরষদ'' র্ঠন কশরন। পসরষদ িভায় ১১ মাচ গশক 

‘‘বাাংলাভাষা দাবী সদবি'' শঘাষণা কশর ওইসদন ধম গঘট আহ্বান করা হয়। বেবন্ধু িারাশদে িের কশর ছাি জনিাশক দাবী 

আদাশয় উবুে কশরন।  

১১ মাচ গ ধম গঘট চলাকাশল িসচবালশয়র িামশন শিশক বেবন্ধু অশনক শনিাকমীিহ শগ্রেিার হন। এরপর আশন্দালন 

দানা শবশধ উঠশল ১৫ই মাচ গ মুসে পান বেবন্ধু। ১৬ই মাচ গ বেবন্ধুর িভাপসিশত্ব ঢাকা সবশ্বসবদ্যালশয়র আমিলায় িমাশবে 

হয়। িভা শেশষ শোভার্ািা িহ আইন পসরষশদ সর্শয় বাাংলাশক রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করা হয়। এরপর িারাশদশে 

আশন্দালন ছসড়শয় পশড়।  



পরবিীশি অশনক বাঙাসল শনিাই খাজা নাসজমুসদ্দন িরকাশরর িাশি আপি কশরন। সকন্তু বেবন্ধু মাতৃভাষার দাবীশি 

অটল শিশক নতুন কশর আশন্দালন র্শড় শিাশলন। জাসির সপিা ১১ শিশেম্বর েসরদপুশর বাাংলা ভাষা প্রসিষ্ঠার আশন্দালন 

করশি সর্শয় শগ্রেিার হন। ১৯৪৯ িাশলর ২১ জানুয়াসর মুসে শপশলও আবার ১৯ এসপ্রল িাঁশক শগ্রেিার করা হয়। মাতৃভাষা 

বাাংলার দাসবশি ৫২'র ১৬ শেব্রুয়াসর শিশক বেবন্ধু কারার্াশরই অনেন শুরু কশরন। ছাি জনিার আশন্দালশনর স্পৃহা িীব্রির 

হয়। এইভাশবই আশন্দালশনর পি ধশর একুশে শেব্রুয়াসরর সৃসষ্ট হয়। বাঙাসল জাসি িার মাতৃভাষার অসধকার সেশর পায়। 

বেবন্ধু ২৭ শেব্রুয়াসর শজল শিশক মুসে পান। ভাষা আশন্দালশনর এই িােল্যই ৈাধীনিার আশন্দালন র্শড় তুলশি অনুপ্রাসণি 

কশর।  

সুসধবৃন্দ,  

মহান ভাষা আশন্দালশনর অন্যিম েিল সহশিশব যুেফ্রশের ২১ দোর ১৬ নম্বর দো বাস্তবায়শনর মাধ্যশম র্শড় ওশঠ 

বাাংলা একাশেসম। ১৯৫৫ িাশল প্রসিষ্ঠার পর শিশক প্রায় ছয় দেক ধশর বাাংলা একাশেসম বাাংলা ভাষা ও িাসহশিযর র্শবষণা 

এবাং বাঙাসল িাংস্কৃসি চচ গায় অনন্য ভূসমকা শরশখ চশলশছ। বাঙাসল জাসিিত্ত্বা এবাং বুসেবৃসত্তক উৎকশষ গর প্রিীক হশয় উশঠ। 

বাঙাসলর এই অনন্য বাসিঘর বাাংলা একাশেসমর প্রসি িাই েত্রুশদর সছল অপসরিীম আশরাে। মুসেযুশের িময় পাক হানাদার 

বাসহনী কামাশনর শর্ালার আঘাশি জজগসরি কশরসছল আমাশদর এই প্রাশণর প্রসিষ্ঠানটিশক। িব বাধা, ধ্বাংির্জ্ঞ উশপক্ষা কশর 

সেখা অসনব গাশণর মি িদা জার্রুক শিশক বাাংলা একাশেসম বাঙাসল কৃসষ্ট ও মননশক এসর্শয় সনশয় র্াশে।  

আমরা নবম জািীয় িাংিশদ ‘‘বাাংলা একাশেসম আইন ২০১৩'' পাে কশরসছ। এই আইশনর মাধ্যশম বাাংলা 

একাশেসমর কার্ গপসরসধ বৃসের সুশর্ার্ হশয়শছ।  

সুসধমন্ডলী,  

র্িবছর গ্রন্থ শমলায় শদয়া প্রসিশ্রুসি অনুর্ায়ী আমরা এবছর শিশক এই বইশমলাশক ঐসিহাসিক শিাহরাওয়াদী উদ্যান 

পর্ গন্ত সবস্তৃি করশি িক্ষম হশয়সছ। এর েশল অসধক িাংখ্যক প্রকােনা প্রসিষ্ঠান শমলায় অাংেগ্রহণ করশি পারশব। প্রকােনা 

জর্শি শপোদাসরত্ব বাড়শব। ১৯৭১ িাশলর ৭ই মাশচ গর বেবন্ধুর ঐসিহাসিক ভাষণ প্রদাশনর িান এবাং ৭১ এর ১৬ই সেশিম্বর 

হানাদার পাসকস্তানী বাসহনীর আত্মিমপ গশণর িান-শিাহরাওয়াদী উদ্যাশন সবস্তাশরর মধ্য সদশয় একুশে গ্রন্থশমলার িাশি িাংশর্ার্ 

ঘশটশছ ৈাধীনিার শচিনার।  

এবাশরর অমর একুশে গ্রন্থশমলা উৎির্ গ করা হশয়শছ িদ্য প্রয়াি ভাষা স্বিসনক সবচারপসি মুহাম্মদ হাসববুর রহমাশনর 

স্মৃসির উশদ্দশে। আসম বাাংলা ভাষা িম্পসকগি র্শবষণায় আমৃতুয সনশবসদি প্রাণ এই মহান ভাষা স্বিসনশকর প্রসি র্ভীর শ্রো 

সনশবদন করসছ।  

সুসধবৃন্দ,  

জাসির সপিা ৈপ্ন শদখশিন এমন এক শদশের শর্খাশন বাঙাসল মািা উঁচু কশর বাঁচশব। সনভ গশয় সনশজর ভাষার চচ গা 

করশব। লালন করশি পারশব সনজ িাংস্কৃসিশক। এরই ধারাবাসহকিায় বেবন্ধু ১৯৭৪ িাশল জাসিিাংশঘর িাধারণ পসরষশদ 

বাাংলায় ভাষণ শদয়ার মাধ্যশম বাাংলা ভাষাশক সবশ্বিভায় মর্ গাদার আিশন প্রসিসষ্ঠি কশরন।  

জাসির সপিার পদাঙ্ক অনুিরণ কশর আসমও িরকার প্রধান সহশিশব জাসিিাংশঘ বাাংলায় ভাষণ সদশয় র্াসে। এখন 

আমরা বাাংলাশক জাসিিাংশঘর অন্যিম দাপ্তসরক ভাষা সহশিশব ৈীকৃসিলাশভর প্রয়াি চাসলশয় র্াসে। এ ব্যাপাশর আপনাশদর 

িকশলর িহশর্াসর্িা কামনা করসছ।  

আমরা '৯৬ িরকাশরর িময় মহান একুেশক আন্তজগাসিক অেশন সনশয় র্াই। প্রবািী বাঙাসলশদর িহায়িা এবাং 

িৎকালীন আওয়ামী লীর্ িরকাশরর আন্তসরক প্রশচষ্টায় একুশে শেব্রুয়াসর ইউশনশকা কতৃগক ‘‘আন্তজগাসিক মাতৃভাষা সদবি'' 

সহশিশব ৈীকৃসি পায়। আজ িারা সবশশ্ব ছসড়শয় পশড়শছ বাঙাসলর একুশের শচিনা।  

র্খন শদসখ সুদূর প্রবাশি েি ব্যস্তিার মশধ্যও শিখাশন বিবািরি ও অধ্যয়নরি ছাি-ছািীরা মহান একুে উদ র্াপন 

কশর ভাষা েহীদশদর প্রসি শ্রো জানায় িখন মশনর মশধ্য অন্যরকম এক েসে কাজ কশর। মশন হয় র্ি শচষ্টাই করুক না শকন 

ৈাধীনিা ও মুসেযুে সবশরাধী শকান অপেসেই এশদশে আর মািা চাড়া সদশয় উঠশি পারশব না।  

সুসধমন্ডলী,   

একুশে গ্রন্থশমলায় প্রকাসেি নতুন নতুন বইশয়র মধ্য সদশয় আমরা শর্মন জ্ঞানশকাশষর িব গ িাম্প্রসিক ধারায় যুে 

হশি পারব ঠিক শিমসন গ্রন্থ সবপণন ও বাসণজয আমাশদর অি গনীসিশকও িমৃে করশব। গ্রন্থশমলা প্রােশণ বাাংলা একাশেসমর 

মািব্যাপী আশলাচনা িভা ও িাাংস্কৃসিক অনুষ্ঠান আমাশদর শচিনাশক করশব ঋে।  



প্রিমবাশরর মি বাাংলা একাশেসম একুশে গ্রন্থশমলার উশবাধনী অনুষ্ঠাশন বাাংলা একাশেসম িাসহিয পুরকার প্রদাশনর 

ব্যবিা কশরশছ। আসম এবাশরর বাাংলা একাশেসম পুরকারপ্রাপ্তশদর জানাই আন্তসরক অসভনন্দন।  

িমার্ি সুধী,  

শলখক ও প্রকােকশদর ৈাি গ িাংসিষ্ট িকল ব্যাপাশর আমাশদর িজার্ ষ্সষ্ট রশয়শছ। বিগমান িরকার গ্রন্থ প্রকােনা 

িহজ করার ৈাশি গ একটি ‘‘জািীয় গ্রন্থনীসি'' প্রণয়শন কাজ করশছ। একই িাশি আমরা প্রকােকশদর আবািন সুসবধা সনসশ্চি 

করার লশক্ষয প্রকােক পল্লী ও প্রকােকশদর িহজ েশিগ ঋণ প্রদাশনর ব্যবিা কশরসছ।  

একটি জাসির মনন ও সচন্তার সবকাশে শলখক ও প্রকােকশদর গুরুত্বপূণ গ ভূসমকা রশয়শছ। নতুন প্রজন্মশক িঠিক পি 

সনশদ গেনা সদশি এবাং িাংস্কৃসিমনা কশর তুলশি আপনাশদরশকই গুরুদাসয়ত্ব পালন করশি হশব। আসম আপনাশদর আরও শবসে 

িাংখ্যায় মননেীল এবাং র্ভীরিািম্পন্ন রচনা উপহার শদওয়ার আহ্বান জানাই। শিই িশে বাাংলা ভাষার শশ্রষ্ঠ রচনািমূশহর 

অনুবাশদর মধ্য সদশয় সবশ্বিভায় আমাশদর িমৃে িাসহিযশক উপিাপশনরও আহ্বান জানাই।  

বাাংলা ভাষার উৎপসত্ত ও সববিগন সনশয় সিন খশন্ড বাাংলা ভাষার সববিগনমূলক অসভধান প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য 

বাাংলা একাশেসম কতৃগপক্ষশক আন্তসরক অসভনন্দন জানাই। আো কসর, এই অসভধাশনর মধ্য সদশয় বাাংলা ভাষার র্শবষণায় 

নতুন সদর্ন্ত উশন্মাসচি হশব।  

বাাংলাশদশের ক্ষুর জাসিিত্ত্বািমূশহর ভাষা ও িাংস্কৃসিশক িাংরক্ষণ ও সবকাশে শলখক প্রকােকশদর আরও িসরয় 

ভূসমকা আমরা প্রিযাো কসর। িকল জাসিিত্ত্বার ভাষা এবাং িাংস্কৃসিই আমাশদর কাশছ গুরুত্বপূণ গ এবাং এিব িাংরক্ষশণ 

আমাশদর িবাইশক আরও র্ত্নবান হশি হশব।  

সুসধবৃন্দ,  

জাসির সপিার আদে গশক লালন কশর িরকার বাঙাসলর িাাংস্কৃসিক ঐসিহযশক রক্ষণাশবক্ষণ এবাং িব গস্তশর সেক্ষা-

িাংস্কৃসির চচ গাশক ছসড়শয় সদশি িশচষ্ট রশয়শছ।   

আমরা র্ি কশয়ক বছশরর মি এবারও বছশরর শুরুশিই মাধ্যসমক পর্ গায় পর্ গন্ত িকল সেক্ষািীর হাশি সবনা মূশল্য ৩০ 

শকাটি পাঠ্যবই তুশল সদশয়সছ। একইিাশি আমাশদর প্রসিশ্রুসি সেসজটাল বাাংলাশদে সবসনম গাশণর অাংে সহশিশব আমরা ই-বুক 

প্রচলন কশরসছ। এর মাধ্যশম আমরা বইশক আরও িহজলভয কশরসছ। আসম শজশন খুসে হশয়সছ শর্ অশনক প্রকােনা প্রসিষ্ঠান ই-

বুক প্রকাশে এসর্শয় আিশছ। এশি সবশ্বব্যাপী বাাংলা িাসহশিযর পাঠক সৃসষ্ট হশব। এর মধ্য সদশয় আমরা একটি িমৃে-

িাংস্কৃসিবান-মননেীল-আধুসনক শিানার বাাংলা র্শড় তুলশি িক্ষম হব।  

সপ্রয় সুধী,  

আমরা জসেবাদ ও িন্ত্রাি দমন কশরসছ। একাত্তশরর ঘৃণ্য ঘািক, যুোপরাধীশদর সবচার চলশছ। সবচাশরর রায় 

বাস্তবায়নও শুরু হশয়শছ। এর মধ্য সদশয় জাসিশক কলঙ্কমুে করার ঐসিহাসিক প্রসরয়া শুরু হশয়শছ। বাাংলার মাটিশি এই 

অপেসের শকান ঠাঁই   হশব না।  

িকল অপেসেশক রুখশি বাাংলা িাসহিয-চচ গা বৃসের মাধ্যশম বাঙাসল শচিনাশক িমাশজর প্রসিটি স্তশর ছসড়শয় সদশি 

হশব। এজন্য িরকাশরর পাোপাসে বাাংলা একাশেসমিহ িমাজ র্ঠনমূলক প্রসিটি প্রসিষ্ঠানশক এসর্শয় আিার আহ্বান জানাই।   

সুসধমন্ডলী,  

আপনাশদর িকশলর আকাঙক্ষা ও একান্ত ইোর শপ্রসক্ষশি, আপনাশদর িকশলর িমি গশন আমরা তৃিীয় শময়াশদ 

িরকাশরর দাসয়ত্ব গ্রহণ কশরসছ। শদে পসরচালনায় আপনাশদর িকশলর িহশর্াসর্িা প্রিযাো করসছ।  

আমাশদর িবার িসম্মসলি প্রশচষ্টায় বাাংলাশদে সবশশ্বর বুশক একটি উন্নি, িমৃে ও আত্মমর্ গাদািম্পন্ন রাষ্ট্র সহশিশব 

ৈীকৃসি পাশব এই প্রিযাো কশর আসম অমর ‘‘একুশে গ্রন্থশমলা-২০১৪'' এর শুভ উশবাধন শঘাষণা করসছ।    

শখাদা হাশেজ।  

জয় বাাংলা,  জয় বেবন্ধু।  

বাাংলাশদে সচরজীবী শহাক। 

--- 


