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আিিালামু আলাইকুম।  

মহান ভাষা েসহদশদর স্মরশে বাাংলা একাশেসম আশয়াসিত অমর একুশে গ্রন্থশমলার উশবাধন অনুষ্ঠাশন িবাইশক 

আন্তসরক শুশভচ্ছা। 

আসম সবনম্র শ্রদ্ধার িশে স্মরে করসি িকল ভাষােসহদ এবাং ভাষািাংগ্রামীশক। গভীর শ্রদ্ধা িানাসচ্ছ িব বকাশলর 

িব বশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, িাসতর সপতা বেবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমানশক। সিসন ভাষা আশন্দালন শেশক শুরু কশর বাঙাসলর প্রসতটি 

িাংগ্রাম এবাং মহান মুসিযুশদ্ধ শনতৃত্ব সদশয় আমাশদর উপহার সদশয়শিন একটি স্বাধীন িাব বশভৌম ভূখন্ড এবাং লালিবুশির 

পতাকা।  

আসম শ্রদ্ধা িানাসচ্ছ িাতীয় চার-শনতা, মহান মুসিযুশদ্ধর সিে লাখ েসহদ এবাং দু’লাখ সনি বাসতত মা-শবানশক। 

যুদ্ধাহত মুসিশিাদ্ধা এবাং েসহদ পসরবাশরর িদস্যশদর প্রসত িমশবদনা িানাসচ্ছ। িকল মুসিশিাদ্ধা, গেতাসন্ত্রক আশন্দালশন 

েসহদশদর স্মৃসতর প্রসত শ্রদ্ধা িানাসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ, 

বাঙাসল িাসত শকানসদন মাো নত কশরসন। আশন্দালন-িাংগ্রাম কশর আর বুশকর রি সদশয় বাঙাসল যুশগ যুশগ তার 

ন্যায্য দাসব আদায় কশরশি। এরই মহত্তম প্রকাে ঘশেসিল ১৯৫২ িাশলর একুশে শেব্রুয়াসর।  

বস্ত্ত্ততঃ ভাষা আশন্দালন শুরু হয় সব-িাসত তশের সভসত্তশত পাসকস্তান প্রসতষ্ঠার পর পরই ১৯৪৮ িাশল। শুরু শেশকই এ 

আশন্দালশনর িাশে সনসবড়ভাশব যুি সিশলন িাসতর সপতা বেবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমান।  

পাসকস্তান রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠার পর শেশকই োিকশগাসষ্ঠ উদু বশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব প্রসতষ্ঠার িন্য উশেপশড় লাশগ। ১৯৪৮ 

িাশলর ২৩শে শেব্রুয়াসর নাসিমুসিন আইন পসরষশদ শঘাষো শদন শি পূব ব পাসকস্তাশনর িনগে উদু বশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব শমশন 

শনশব। তার এই শঘাষোর সবরুশদ্ধ িািলীগিহ শগাো িািিমাি সবশষাশভ শেশে পশড়। ঐকযবদ্ধ আশন্দালশনর পসরকল্পনা গ্রহে 

কশর।  

এ িময় েিলুল হক হশল অনুসষ্ঠত এক িভায় বেবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমাশনর প্রস্তাশবর শপ্রসষশত িািলীগ, তমুদ্দুন 

মিসলি এবাং আরও কশয়কটি িাি িাংগেন সমশল িব বদলীয় রাষ্ট্রভাষা িাংগ্রাম পসরষদ গঠিত হয়।  

িব বদলীয় িাংগ্রাম পসরষদ িনগেশক িিাগ করার িন্য িমগ্র শদেব্যাপী প্রচারাসভিান শুরু কশর। অসেি-আদালত-

সেষা প্রসতষ্ঠাশন গেিাংশিাগ করশত োশক।  

১১ই মাচ ব িাধারে ধম বঘে োকা হয়। িািশদর সবশষাশভর িময় ঐসদন বেবন্ধুিহ অশনক িািশক শগ্রেতার করা হয়। 

িাধারে িাি-িনতা রাস্তায় শনশম আশি এবাং প্রবল আশন্দালন গশড় শতাশল। তারই েলশ্রুসতশত মুিসলম লীগ িরকার ১৫ই মাচ ব 

বন্দীশদর মুসি সদশত বাধ্য হয়।  



 

১৬ই মাচ ব সবশ্বসবদ্যালশয়র আমতলায় ভাষার দাবীশত একটি িািিভা অনুসষ্ঠত হয়। এশত বেবন্ধু শেখ মুসিবুর 

রহমান িভাপসতত্ব কশরন। এক পি বাশয় পুসলে লাঠিচািব  এবাং টিয়ার গ্যাি সনশষপ কশর িভা বানচাশলর শচষ্টা কশর। প্রসতবাশদ 

িািরা পশরর সদন িারাশদশে সেষা প্রসতষ্ঠাশন ধম বঘে পালন কশর।  

১৯৪৮ িাশলর ২১শে মাচ ব শমাহাম্মদ আলী সিন্নাহ ঢাকায় এশি শরিশকাি ব ময়দান বতবমাশন শিাহরাওয়াদী উদ্যাশন এক 

িনিভায় শঘাষো শদন, উদু বই হশব পাসকস্তাশনর একমাি রাষ্ট্রভাষা। িনিভায় উপসিত িািরা িশে িশে এই শঘাষোর 

প্রসতবাদ কশর। সবশ্বসবদ্যালশয়র এক িমাবতবন অনুষ্ঠাশন শমাহাম্মদ আলী সিন্নাহ আবারও একই শঘাষো সদশল উপসিত িািরা 

তারও প্রসতবাদ িানায়।  

রাষ্ট্রভাষা বাাংলার দাসবশত প্রচারাসভিান িভা করার িন্য ১১ শিশেম্বর বেবন্ধুশক েসরদপুর শেশক শগ্রেতার করা 

হয়। ১৯৪৯ িাশলর ২১শে িানুয়াসর বেবন্ধু মুসি পান। ভাষার দাবী এবাং চতুে ব শশ্রেীর কম বচারীশদর দাবী আদাশয়র িন্য 

অবিান ধম বঘে করার িময় ১৯শে এসপ্রল বেবন্ধুশক আবারও শগ্রেতার করা হয়। জুলাই মাশির শেশষ সতসন মুসি পান।  

১৪ অশটাবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা সমসিল শবর কশর। সমসিল শেশক মওলানা ভািানী ও বেবন্ধুিহ অশনক 

শনতাশক শগ্রেতার করা হয়।  

১৯৫২ িাশলর ২৫শে িানুয়াসর খািা নাসিমুসিন প্রধানমন্ত্রীর দাসয়ত্ব সনশয়ই আবারও শঘাষো সদশলন, পাসকস্তাশনর 

রাষ্ট্রভাষা হশব উদু ব। এ িময় বেবন্ধু শিশল সিশলন। সচসকৎিার িন্য ঢাকা শমসেশকল কশলশি ভসতব হশয় সতসন িািশদর িশে 

শগাপন ববেক কশরন এবাং আশন্দালনশক এসগশয় শনওয়ার পরামে ব শদন।  

এরই শপ্রসষশত ১৯৫২ িাশলর ২১শে শেব্রুয়াসর দাবী সদবি পালশনর সিদ্ধান্ত শনওয়া হয়। এ িময় তাঁশক েসরদপুর 

শিশল িানান্তর করা হয়। শিখাশন ১৪ শেব্রুয়াসর অনেন শুরু করশল ১৬ শেব্রুয়াসর তাঁশক আবার ঢাকা শমসেশকল কশলশি 

সচসকৎিার িন্য আনা হয়। ২১শে শেব্রুয়াসর প্রাশদসেক পসরষশদর অসধশবেন সিল। বেবন্ধু হািপাতাল শেশকই ঐ সদন 

সবশষাভ-প্রসতবাদ িভা করার এবাং িব ধরশের বাধা অমান্য করার সনশদ বে শদন।  

২১শে শেব্রুয়াসর পুসলশের গুসলশত রসেক, িব্বার, বরকত, িালামিহ অশনক নাম না িানা িাি-িনতা েহীদ হন। 

এই আঘাত শুধু আশন্দালনকারীশদর উপরই সিল না, এো সিল বাাংলা ভাষা এবাং বাঙাসল িাসতিত্তার উপর আঘাত।  

ভাষা আশন্দালশনর পে শবশয় সেষা আশন্দালন, িয়-দো আশন্দালন, ঊনিত্তশরর গেঅভুযত্থান, িত্তশরর ঐসতহাসিক 

সনব বাচন ও একাত্তশরর মহান মুসিযুদ্ধ িাংঘটিত হশয়শি।  

ভাষা আশন্দালশনর েিল সহশিশবই তৎকালীন যুিফ্রণ্ট িরকাশরর ২১ দোর ১৬ নম্বর দোর বাস্তবায়ন সহশিশব 

১৯৫৫ িাশলর ৩রা সেশিম্বর গশড় ওশে বাঙাসল িাসতিত্তা ও বুসদ্ধবৃসত্তক উৎকশষ বর বাসতঘর- বাাংলা একাশেসম।  

গত সেশিম্বশর বাাংলা একাশেসম তার প্রসতষ্ঠার ষাে বির পূসতব উৎিব উদ িাপন কশরশি। আসম এ উপলশষ বাাংলা 

একাশেসম প্রসতষ্ঠার িশে যুি পসন্ডত-বুসদ্ধিীবী-গশবষক-রািনীসতসবদ িবাইশক স্মরে করসি।  

এ বিরই বেবন্ধু উত্থাসপত ঐসতহাসিক িয়-দোর পঞ্চাে বির অে বাৎ সুবে বিয়ন্তী। শি িয়-দো সিল প্রকৃতপশষ 

বেবন্ধুর এক দো অে বাৎ স্বাধীনতা শঘাষোর প্রেম ধাপ। আসম শিশন অতযন্ত আনসন্দত শি, বাাংলা একাশেসম এবাশরর একুশের 

মািব্যাপী আশলাচনায় িয়-দোশক একটি আশলাচয সবষয় সহশিশব সনধ বারে কশরশি।   

সুধী, 

প্রসতষ্ঠার পর শেশকই বাাংলা একাশেসম আমাশদর িবার অতযন্ত সপ্রয় ও পসবি অেন। ১৯৭১-এর ১৫ই শেব্রুয়াসর 

বাাংলা একাশেসমর একুশের অনুষ্ঠান উশবাধন করশত এশি এই প্রােশে বেবন্ধু বশলসিশলন-  

‘আমাশদর হাশত শি সদন ষমতা আিশব শিসদন শেশকই শদশের িব বস্তশর বাাংলা ভাষা চালু হশব। বাাংলা ভাষার 

পসন্ডশতরা পসরভাষা বতসর করশবন, তারপশর বাাংলা ভাষা চালু হশব, শি হশব না’। 

তাঁর এই দূরদেী বিব্য শিসদন শিমন িবাইশক উশবসলত কশরসিল স্বাধীনতার স্বশে, শতমসন স্বাধীন বাাংলাশদশে ১৯৭৪ 

িাশল িাতীয় িাসহতয িশম্মলন উশবাধন করশত এশি এ বাাংলা একাশেসম অেশনই বেবন্ধু বশলসিশলন-  

‘আমাশদর িাসহতয-িাংস্কৃসত শিন শুধু েহশরর পাকা দালাশনই আবদ্ধ না হশয় োশক, বাাংলাশদশের গ্রাম-গ্রামান্তশর 

শকাটি শকাটি মানুশষর প্রাশের স্পন্দনও শিন তাশত প্রসতেসলত হয়’। 

বেবন্ধুর দে বশন আমরা শিমন রাষ্ট্রপসরচালনা-ভাবনার শকশে শরশখসি িাধারে মানুশষর িাসব বক মুসির সবষয়টি, 

শতমসন বাাংলা একাশেসমর িাসব বক উন্নয়শনও আমরা সবশেষ মশনাশিাগ প্রদান কশরসি।  



 

একাশেসমর অবকাোশমাগত এবাং গশবষোখাশত আমাশদর িরকাশরর িমশয় সবপুল অগ্রগসত িাসধত হশয়শি। সুসবোল 

ে. মুহম্মদ েহীদুল্লাহ্ ভবশনর পাোপাসে এই প্রােশে িম্প্রসত বাাংলা ভাষার আশরক প্রখ্যাত গশবষক ে. মুহম্মদ এনামুল হশকর 

স্মরশে ে. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন সনম বাে করা হশয়শি। পাোপাসে আমাশদর পসেকৃৎ নারী ভাস্কর নশভরা আহশমদ স্মরশে 

তাঁর নাশম একটি প্রদে বনী কষ বতসর করা হশয়শি।  

প্রসমত বাাংলা ভাষার ব্যাকরে, বাাংলা ভাষার সববতবনমূলক অসভধাশনর মত বড় কাশির পাোপাসে অসত িম্প্রসত 

একটি নতুন আধুসনক বাাংলা অসভধান, বাাংলা ও বাঙাসলর ইসতহাি এবাং ৬৪ শিলার শলাকি িাংস্কৃসতর ইসতহাি প্রকাে কশর 

একাশেসম িাতীয় দাসয়ত্ব পালন কশরশি।  

বাাংলা একাশেসমর কম বকতবা-কম বচারীশদর আবািন সুসবধা সনসিশতর িন্য ১৩-তলা সবসেষ্ট দু’টি ভবন সনম বাে করা 

হশয়শি।  

সুধী,  

বাাংলা একাশেসম আশয়াসিত অমর একুশে গ্রন্থশমলা তার িািা শুরুর সতন দেক শপসরশয় এখন সবশশ্বর দীঘ ব িময়ব্যাপী 

গ্রন্থশমলার স্বীকৃসত শপশয়শি।  

এ গ্রন্থশমলাশক শকে কশর শদশের নানাপ্রাশন্তর মানুষ এমনসক বসহসব বশশ্ব বিবািরত বাঙাসলশদর সবপুল িমাগম ঘশে। 

এই শমলা এখন পসরেত হশয়শি বৃহত্তর বাঙাসলর সমলনশমলায়।  

মননগত সদশকর পাোপাসে এর অে বননসতক সদকও গুরুত্বপূে ব। গ্রন্থ সবপেন ও বাসেশিযর মাধ্যশম িাতীয় অে বনীসত 

িমৃদ্ধ হয়। শিই িশে গ্রন্থশমলা উপলশষ বাাংলা একাশেসম আশয়াসিত মািব্যাপী শিসমনার ও িাাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান সেল্প-িাংস্কৃসত 

শষশি সৃসষ্ট কশর নবতর চাঞ্চল্য।  

বাাংলা একাশেসমর একুশে গ্রন্থশমলাশক ঐসতহাসিক শিাহ্ রাওয়াদী উদ্যান পি বন্ত সবস্তৃত কশরসি। আসম মশন কসর 

শিাহ্ রাওয়াদী উদ্যাশন িাসপত সবিশয়র অসনব বাে আশলাকস্তশের মতই অমর একুশে গ্রন্থশমলা আমাশদর মনশক জ্ঞাশনর আশলায় 

আশলাসকত করশব।  

বেবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমান িাসতিাংশঘ বাাংলায় ভাষে প্রদান কশর সবশশ্বর দরবাশর এ ভাষার শগৌরব ও মি বাদা 

প্রসতষ্ঠা কশরসিশলন। আসম সনশিও িাসতিাংঘ িাধারে পসরষদ অসধশবেশন সনয়সমত বাাংলায় ভাষে সদশয় আিসি।  

১৯৯৯ িাশলর ১৭ নশভম্বর রসেকুল ইিলাম, আবদুি িালাশমর মত প্রবািী বাঙাসলশদর প্রশচষ্টায় এবাং আওয়ামী লীগ 

িরকাশরর আন্তসরক উশদ্যাশগ ২১শে শেব্রুয়াসর ইউশনশস্কা কতৃবক ‘আন্তিবাসতক মাতৃভাষা সদবি’ সহশিশব স্বীকৃসত পায়।  

আসম আন্তিবাসতক মাতৃভাষা সদবি শঘাষোর শনপথ্য-তৎপরতার িশে যুি প্রয়াত রসেকুল ইিলাম এবাং আমাশদর 

িাশবক সেষামন্ত্রী প্রয়াত এএিএইচশক িাশদকশক স্মরে কসর।   

সুধী,  

গত কশয়ক বির ধশর একুশে গ্রন্থশমলার মশঞ্চ শদশের বাইশরর সবশদসে শলখক-পসন্ডতশদরও িমাগম হশচ্ছ। তাঁশদর 

উপসিসতর মধ্য সদশয় বাাংলার িমৃদ্ধ ভাষা-িাসহশতযর বাতবা শিমন বসহসব বশশ্ব শেঁ  শি িাশব, শতমসন সবশশ্বর সবসভন্ন অঞ্চশলর ভাষা-

িাসহতয-িাংস্কৃসতর আশলায় আমরা সনশিশদর িমৃদ্ধ করশত িষম হব।  

আি বেবন্ধুর একটি িীবনীগ্রন্থ সদশয় বাাংলা একাশেসমর শেইল প্রকােনার শুভিািা হশলা। শি মানুষটি বাাংলার িকল 

শশ্রসের মানুশষর মুসির িন্য তাঁর িীবন উৎিগ ব কশরশিন আমরা তাঁরই প্রদসে বত পশে শদশের সুসবধাবসঞ্চত োরীসরক প্রসতবন্ধী 

ভাইশবানশদর কল্যাশে কাি কশর িাসচ্ছ।  

দৃসষ্টপ্রসতবন্ধী ভাইশবাশনরা শিন বাাংলা ভাষা-িাসহতয এবাং বাঙাসলর শগৌরবময় ইসতহািগাো তাশদর ভাষায় িহশি 

বুঝশত ও পড়শত পাশর, শি িন্য বাাংলা একাশেসমর এই শেইল প্রকােনা সবশেষ ভূসমকা রাখশব। আসম আো কসর, এই 

প্রকােনাধারা অব্যাহত োকশব এবাং পি বায়রমেশম আমাশদর আরও গুরুত্বপূে ব গ্রন্থাবসলর শেইল িাংস্করে প্রকাসেত হশব।   

আসম প্রসতবির গ্রন্থশমলার উশবাধন অনুষ্ঠাশন বাাংলা িাসহশতযর অনুবাশদর উপর শিার সদশয় আিসি। এ বির বাাংলা 

একাশেসম শেশক বাাংলা িাসহশতযর মীর মোররে শহাশিশনর অমর উপন্যাি সবষাদসিন্ধুর ইাংশরসি অনুবাদ প্রকাসেত হশত 

িাশচ্ছ। আসম আমাশদর ধ্রুপদী ও িাম্প্রসতক িাসহশতযর সুসনব বাসচত িোর সবশ্বপােশকর কাশি শেঁশি সদশত আরও ব্যাপকসভসত্তক 

ও মানিম্পন্ন অনুবাশদর আহ্বান িানাই। 



 

শিই িশে আমাশদর কসব-শলখকশদর কাশি অনুশরাধ- তৃেমূশলর গেমানুশষর িীবন ও িাংগ্রাম আপনাশদর 

িাসহতযকশম ব ফুটিশয় তুলুন। শদশের িকল নৃতাসেক িাসতশগাষ্ঠীর ভাষা-িাংরষে ও সবকাশেও আপনাশদর িবাইশক আরও 

মশনাশিাগী হওয়ার অনুশরাধ িানাই।  

সুধী,   

িাঁরা বাাংলা একাশেসম িাসহতয পুরস্কার-২০১৫ শপশয়শিন আসম তাঁশদর িবাইশক িানাই আন্তসরক শুশভচ্ছা ও 

অসভনন্দন।  

সেষা-িাসহতয-িাংস্কৃসত শষশি আমরা সুদূরপ্রিারী নানা উশদ্যাগ গ্রহে কশরসি। বিশরর শুরুশত ১০ম শশ্রেী পি বন্ত 

সেষােীশদর মশধ্য সবনামূশল্য পাঠ্যবই িরবরাহ করসি। চলসত বির ৩৩ শকাটি ৩৭ লাখ ৬২ হািার ৭৭২টি বই সবতরে করা 

হশয়শি। সবনামূশল্য এত সবপুল িাংখ্যক বই সবতরশের উশদ্যাগ শগাো সবশশ্বই সবরল।  

আমরা সৃিনেীল প্রকােনা-শষশি শিমন প্রশোদনা সদশয় আিসি, শতমসন সেসিোল বাাংলাশদে সবসনম বাশের অাংে 

সহশিশব পসরবতবনেীল সবশশ্বর প্রকােনাধারায় প্রশবশের িন্য ই-বুক কাি বরমেম দ্রুতগসতশত এসগশয় সনসচ্ছ।  

গত বিশরর অশটাবশর িাম বাসনর সবশ্বখ্যাত ফ্রাঙ্কফুে ব বইশমলায় বাাংলাশদশের আনুষ্ঠাসনক িাংশিাগ ঘশেশি। িার মধ্য 

সদশয় সবশ্বমাশনর প্রকােনা িম্পশকব আমাশদর অসভজ্ঞতা লাশভর সুশিাগ সৃসষ্ট হশয়শি। আি এখাশন উপসিত আশিন 

ইন্টারন্যােনাল পাবসলোি ব এশিাসিশয়েশনর িভাপসত ও িাধারে িম্পাদক। তাশদরশক আসম শুশভচ্ছা িানাসচ্ছ। 

বাাংলাশদে অে ব-বাসেিয-সেষা-সেল্প-িাংস্কৃসতিহ িকল শষশি আি শরাল মশেল। খাশদ্য স্বয়াং-িম্পূে বতা অিবশনর 

পাোপাসে বাাংলাশদে এখন সেশু-মাতৃমৃতুযর হার হ্রাি, িাংরমোমক ব্যাসধ সনয়ন্ত্রে এবাং স্বািযশিবার শষশি অভাবনীয় িােল্য 

অিবন কশরশি। 

িলবায়ু পসরবতবশনর প্রভাব শমাকাশবলার শকৌেল সনধ বারশে আমরা সবশ্বস্বীকৃসত অিবন কশরসি। সনিস্ব অে বায়শন 

পদ্মাশিতু প্রকশল্পর কাি শুরু কশর আমরা আত্মসনভ বরেীল িাসত সহিাশব আরও এক ধাপ এসগশয় শগসি।   

আমরা বেবন্ধু হতযাকাশন্ডর সবচারকাি িম্পন্ন কশরসি। একাত্তশরর যুদ্ধাপরাধীশদর সবচার কাি বরমেম শুরু হশয়শি এবাং 

ইশতামশধ্য শবে কশয়কটি রায় কাি বকর হশয়শি।  

িারাসবশশ্ব িন্ত্রাি ও িসেবাদ মাোচাড়া সদশয় ওশেশি। সকন্তু আমাশদর িাহিী ও িমশয়াপশিাগী পদশষশপর েশল িব 

ধরশের িন্ত্রাি ও িসেবাশদর মূশলাৎপােন করা হশয়শি। সবসভন্নস্তশরর িানীয় িরকার সনব বাচশনর মধ্য সদশয় শদশে গেতাসন্ত্রক 

প্রসতষ্ঠানিমূহ েসিোলী হশয়শি।  

সবশ্ব অে বননসতক মন্দার প্রভাব কাটিশয় আমরা ধারাবাসহকভাশব ঈষ বেীয় অে বননসতক প্রবৃসদ্ধ অিবন কশর চশলসি। 

িামাসিক-অে বননসতক িকল শষশি শেকিই ও মানসবক উন্নয়শন বাাংলাশদশের সবপুল অগ্রগসত এখন আর শুধু আমাশদর বিব্য 

নয় বরাং সবশশ্বর নামকরা অে বনীসতসবদ, রাষ্ট্রসবজ্ঞানীরাও এই স্বীকৃসত সদশত বাধ্য হশচ্ছন।  

সুসধমন্ডলী,  

২০২০ িাশল বেবন্ধুর িন্মেতবাসষ বকী। ২০২১ িাশল আমাশদর স্বাধীনতার সুবে বিয়ন্তী। এ িমশয়র মশধ্য আমরা ক্ষুধা-

দাসরদ্র্য-অসেষা-ধম বান্ধতা-িাম্প্রদাসয়কতা-িসেবাদ-শোষে-ববষম্য দূর কশর একটি উন্নত-িমৃদ্ধ বাাংলাশদে প্রসতষ্ঠা করশত চাই। 

আসুন আমরা িকশলর িসম্মসলত প্রশচষ্টায় বেবন্ধুর শিানার বাাংলা গশড় তুসল।  

িবাইশক শুশভচ্ছা িাসনশয় আসম মািব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১৬-এর শুভ উশবাধন শঘাষো করসি।  

শখাদা হাশেি। 

িয় বাাংলা িয় বেবন্ধু 

বাাংলাশদে সচরিীবী শহাক। 

... 


