
অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১২, উশবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ হাসিনা  

 

বাংলা একাশেমী প্রাঙ্গণ, ঢাকা, বুধবার, ১৯ মাঘ ১৪১৮, ০১ শেব্রুয়াসর ২০১২  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

িম্মাসনত িভাপসত,  

বাংলা ভাষা ও িাসহতয গশবষক প্রশেির উইসলয়াম র যাসেসি,  

শলখক ও প্রকােকবৃন্দ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

একুে বাঙাসল জাসতর শিতনা ও শগৌরশবর উৎি। আমাশের এই শিতনার বসহঃপ্রকােই ‘অমর একুশে গ্রন্থশমলা'।       

                                                                        স নন্দন জানাসি।  

সুসধমন্ডলী,  

১৯৫২ শেশক ২০১২, ৬০ বছর। মাশয়র ভাষাশক মর্ যাোর আিশন বিাশত সগশয় ৬০ বছর আশগ প্রাণ সেশয়শছন িালাম, 

বরকত, রসেক, জব্বার, িসেউরিহ আশরা অশনশক। আসম তঁশেরশক শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসছ।  

আসম গভীর শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসছ, িব যকাশলর িব যশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। সর্সন 

ভাষা আশন্দালশন শনতৃত্ব সেশত সগশয় পাসকস্তানী শোষক শগাষ্ঠীর হাশত বার বার বন্দী হশয়সছশলন।  

স্মরণ করসছ, ভাষা সিসনক ধীশরন্দ্রনাে েত্তশক, সর্সন ১৯৪৮ িাশল উর্দ য ও ইংশরজীর পাোপাসে বাংলাশকও পাসকস্তান 

গণপসরষশের অন্যতম ভাষা করার োবী জাসনশয়সছশলন।  

স্মরণ করসছ, ৩০ লাখ েহীে মুসিশর্াদ্ধা ও জাতীয় িার শনতাশক। িহমসম যতা জানাসি, যুদ্ধাহত মুসিশর্াদ্ধাশের, সনর্ যাসতত 

মা-শবানশের।  

সুসধবৃন্দ,  

সবজাসত-তশের সভসত্তশত পাসকস্তান প্রসতষ্ঠার পর বাঙাসল জাসত নতুন কশর পরাধীনতার শৃঙ্খশল আবদ্ধ হয়। এ শেশক 

পসরত্রাণ শপশত েল-মত সনসব যশেশষ শগাটা বাঙাসল জাসত ঐকযবদ্ধ হয়। ১৯৪৮ িাশলর ৪ঠা জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর উশযাশগ পূব য পাসকস্তান 

মুিসলম ছাত্রলীগ প্রসতসষ্ঠত হয়। ১১ই মাি য বঙ্গবন্ধুর শনতৃশত্ব ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজসলশির িসিবালয় শঘরাও কম যসূিীর মধ্য সেশয় 

শুরু হয় ভাষা আশন্দালন।  

এভাশবই আশি ১৯৫২ িাশলর ২১শে শেব্রুয়াসর। তারপশরর ইসতহাি শুধুই শোষণ ও বঞ্চনার ইসতহাি। বাঙাসল জাসত 

িকল বঞ্চনার অবিান িায়। স্বাধীকার িায়। আশি ঐসতহাসিক ছয় েো। িত্তশরর সনব যািশন বাঙাসল জাসত ও আওয়ামী লীগ 

সনরঙ্কুে সবজয় অজযন কশর। সকন্তু ক্ষমতা হস্তান্তশর তালবাহানা শুরু কশর ইয়াসহয়া-ভুশটারা।  



১৯৭১ এর ৭ই মাি য বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ ‘এবাশরর িংগ্রাম আমাশের মুসির িংগ্রাম, এবাশরর িংগ্রাম স্বাধীনতার িংগ্রাম।' 

ঐকযবদ্ধ বাঙাসল জাসত বঙ্গবন্ধুর োশক মুসিযুশদ্ধ ঝাঁসপশয় পশে। সছসনশয় আশন রি শভজা লাল-িবুশজর পতাকা। স্বাধীন ভূখন্ড। 

সনজস্ব জাতীয় িঙ্গীত। একুশের শিতনার চূোন্ত সবজয় অসজযত হয়।  

সুসধবৃন্দ,    

ভাষা-আশন্দালশনর মধ্য সেশয় বাঙাসলর শর্ জাগরণ সৃসি হশয়সছল, তা আমাশের িাসহতয-িংস্কৃসত ও রাজনীসতশত সুদূর 

প্রিারী প্রভাব শেশলশছ। একুশে গ্রন্থশমলা বাঙাসলর এই িাংস্কৃসতক উজ্জীবশনর উজ্জ্বল স্মারক। শেশের িবশিশয় বে িাংস্কৃসতক 

উৎিব। বাঙাসলর এই সমলন শমলা আত্ম-উপলসি, আত্ম-আসবস্কার ও আত্মপ্রকাশের উৎি িল।  

বই সপপাসুরা এই শমলার জন্য বছর ধশর অশপক্ষা কশরন। কারণ নতুন বইশয়র প্রসত পাঠশকর অবাসরত আকষ যণ োশক।  

কসবগুরু শর্মনটা তঁর ‘মহুয়া' কাশে নতুনশক বরণ করশত সগশয় সলশখশছন,  

েীশতর রশের ঘূসণ যধূসলশত শগাধুসলশর কশর ম্লান',  

তাহাসর আোশল নবীন কাশলর শক আসিশছ শি সক জাশনা।  

বশন বশন তাই আশ্বািবাণী  

কশর কানাকাসন ‘শক আশি কী জাসন',  

বশল মম যশর ‘অসতসের তশর অঘ যয িাজাশয় আশনা'।।  

এ শমলাশক সঘশর অশনক শলখক-প্রকােশকর হাশতখসে হয়। এজন্য আসম নবীন-প্রবীণ িকল শলখক, প্রকােক, পাঠকশক 

অসভনন্দন জানাই।  

সুসধমন্ডলী,  

বঙ্গবন্ধুর উৎিাহ ও পৃষ্ঠশপাষকতায় বাংলা একাশেমী ১৯৭৪ িাশল এই একুশের মাশিই প্রেম জাতীয় িাসহতয িশম্মলশনর 

আশয়াজন কশর। এশত সবসভন্ন শেশের সবখ্যাত কসব, িাসহসতযক নাট্যকার এবং নাটশকর েল শর্াগ শেন। বঙ্গবন্ধু এ মহািশম্মলশন 

বাঙাসল-জাসতিত্তা ও বাঙাসল িংস্কৃসতর নীসত-আেে য তুশল ধশরন। আমরা জাসতর সপতার শিই নীসত-আেে যই অনুিরণ করসছ। 

             

আমরা বাংলা একাশেমীর গশবষণা কম য শজারোর কশরসছ। ভাষা আশন্দালন র্ার্দঘর ও শলখক র্ার্দঘর সনম যাণ কশরসছ। গ্রাম 

পর্ যায় পর্ যন্ত িাংস্কৃসতক কম যকান্ড িম্প্রিারণ কশরসছ।  

আমরা জ্ঞানসভসত্তক িমাজ গঠনশক অগ্রাসধকার সেসি। প্রমে শিৌধুরী তঁর ‘বই পো' প্রবশে বশলশছন, ‘শর্ জাসতর জ্ঞাশনর 

ভান্ডার শূন্য শি জাসতর ধশনর ভঁশেও ভবানী।'  

আমরা সেসজটাল বাংলাশেে প্রসতষ্ঠার লশক্ষযও দ্রুত এসগশয় র্াসি। মাধ্যসমক পর্ যন্ত িকল পাঠ্য বইশয়র ই-বুক িংস্করণ 

সতসর কশরসছ। ই-লাসন যং এর সুশর্াগ বাসেশয়সছ।  

বই হশি িসঞ্চত িকল জ্ঞাশনর আধার। ঝাকঝাশক ছাপার অক্ষশর িায়ীভাশব শলখা বইশয়র েসি অতুলনীয়। এর গুরুত্ব 

কখশনা কমশব না।  

আমাশের নতুন প্রজন্ম বই শেশক মূল জ্ঞানটা সনশি। আর শনট শেশক শিই জ্ঞাশনর পসরসধ বাোশি। তাশের এই জ্ঞান 

সপপািা শমটাশনার লশক্ষয আমরা িাশ্রয়ী মূশে শোশয়ল োপটপ সতসর করসছ। আপনারা শছশল-শমশয়শের হাশত শবসে শবসে বই তুশল 

সেন। িমাজশক আশলাসকত করায় অবোন রাখুন।  

সুসধমন্ডলী,  

একুশের শিতনাশক িমুন্নত রাখশত আমাশের প্রশতযকশকই িজাগ োকশত হশব। স্বাধীনতার শিতনা নস্যাৎকারীশেরশক 

খুশঁজ শবর করশত হশব। ভাষা আশন্দালন ও স্বাধীনতার িার মূল স্তম্ভশক র্ারা অস্বীকার কশর তারা একুশের েত্রু, স্বাধীনতার েত্রু। 

তাশেরশক র্ারা আশ্রয়-প্রশ্রয় সেশয়শছ এবং এখশনা সেশি তারা জাসতর েত্রু। গণতশন্ত্রর েত্রু। আমাশের কসব-িাসহসতযকরাই পাশরন 

তঁশের সৃসি সেশয় এ সবপেগামীশের স্বাধীনতামুখী করশত। এখাশন প্রকােকশেরও বে ভূসমকা আশছ বশল আসম মশন কসর।  

শলখনীর মাধ্যশম নতুন প্রজন্মশক ভাষা আশন্দালন ও মুসিযুশদ্ধর ইসতহাি জানার সুশর্াগ কশর সেশত হশব। র্াশত তারা 

অপেসির ষের্শন্ত্রর সবরুশদ্ধ লোই করার শপ্ররণা পায়।  



সুসধবৃন্দ,  

সবশ্বিমাজ ভাষা আশন্দালশন আমাশের তযাগ শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করশছ। ১৯৯৯ িাল শেশক ২১ শেব্রুয়ারী আন্তজযাসতক 

মাতৃভাষা সেবি সহশিশব পাসলত হশি। েশল সবশশ্বর বহু সবপন্ন ভাষা সবলুসির হাত শেশক রক্ষা পাশি।  

আমরা আন্তজযাসতক মাতৃভাষা ইনসিটিউট িাপন কশরসছ। সবশশ্বর সবসভন্ন জাসত-শগাষ্ঠীর মাতৃভাষার গশবষণা, িংরক্ষণ ও 

উন্নয়শন এ ইনসিটিউট কাজ করশব। মাতৃভাষা সনশয় আমাশের এ শগৌরব, আমাশের এ অজযনশক শকাশনাভাশবই ম্লান হশত শেব না।  

সুসধমন্ডলী,  

এই বইশমলা উপলশক্ষ প্রসতবছর প্রচুর বই ছাপা হয়। পসরমাণগত নয়, গুণগত উৎকষ য অজযন করাই িকশলর লক্ষয হওয়া 

উসিত বশল আসম মশন কসর।  

সৃজনেীলতাশক এসগশয় সনশত শলখশকর অসধকার িংরক্ষণ অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। তাই কসপরাইট গ্রহণ ও িংরক্ষশণ িংসিি 

িকলশক আশরা উশযাগী হওয়ার আহবান জানাই।  

পসরশেশষ এই গ্রন্থশমলা সুন্দর শহাক, উন্নত মাশনর বইশয় িমৃদ্ধ শহাক এবং তরুণ প্রজন্মশক গ্রন্থপাশঠ উবুদ্ধ করুক-এই 

কামনা কশর অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১২ এর শুভ উশবাধন শঘাষণা করসছ।  

িবাইশক ধন্যবাে।      

শখাো হাশেজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাশেে সিরজীবী শহাক।  

... 


