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আসসালা  আলাই ম। 

অমর এ েশ েমলা ২০১৮-এর উে াধন অ ােন সবাইেক আ িরক েভ া জানাি ।  

আিম ার সে  রণ করিছ ভাষা আে ালেনর অ তম পিথ ত সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজ র রহমানেক। রণ করিছ ১৯৫২ সােলর এ েশ ফ য়াির পািক ান িলশ বািহনীর িলেত িনহত 

সালাম, বরকত, রিফক, জ ার, শিফউর-সহ সকল ভাষাশিহদেক। একই সে  রণ করিছ সকল য়াত ও জীিবত 

ভাষাসং ামীেক।  
রণ করিছ জাতীয় চার নতা, মহান ি ে র ি শ লাখ শিহদ, ’লাখ িনযািততা মা- বান এবং গণত  ও 

মা েষর অিধকার আদােয়র সং ােমর সকল শিহদেক। 

ধী, 
পািক ান রা  িত ার পর সংিবধান সভায় পািক ােনর রা ভাষা কী হেব তা িনেয় আেলাচনা  হয়। সখােন 

অিধকাংশ সিলম লীগ নতারা উ েক রা  ভাষা করার পে  মত দন। িক  ধীের নাথ দ  এর িবেরািধতা কেরন।  

বাংলােক রা ভাষা করার দািবেত ব পািক ান সিলম ছা লীগ এবং তম ন মসিলস ‘রা ভাষা বাংলা সং াম 

পিরষদ’ গঠন কের আে ালন  কের। এই আে ালেনর  থেকই িনিবড়ভােব  িছেলন জািতর িপতা ব ব  শখ 
িজ র রহমান।  

সং াম পিরষদ ১৯৪৮ সােলর ১১ই মাচ ‘বাংলা ভাষা দািব’ িদবস পালেনর ঘাষণা দয়। ছা লীগ ঐিদন ইেডন 

িবি ং, জনােরল পা  অিফস এবং অ া  জায়গায় াপক িপেক ং কের। িলশ ছা েদর লা চাজ কের এবং 
ব ব সহ অেনক ছা েক আটক কের। ১৫ই মাচ ব ব  ি লাভ কেরন। ইেতামে  ব পািক ােনর গভনর জনােরল 

খাজা নািজমউি ন সং াম পিরষেদর অিধকাংশ দািব মেন নওয়ার ঘাষণা দন।    

িক  পািক ােনর ধানম ী হেয় খাজা নািজমউি ন িনেজর িস া  থেক সের আেসন। ১৯৫১ সােলর শেষ অথবা 

১৯৫২ সােলর জা য়াির মােস প ন ময়দােন এক জনসভায় ব ৃতাকােল খাজা নািজমউি ন ঘাষণা দন: উ ই পািক ােনর 
একমা  রা ভাষা হেব। 

তার এই ঘাষণায় ছা রা িতবােদ ফেট পেড়। ব ব  তখন ব ীব ায় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 

কিবেন িচিকৎসা িনি েলন। ছা লীেগর নতাকম রা গাপেন ত র সে  সখােন িনয়িমত বঠক কের আে ালেনর 
শলাপরামশ কেরন। ১৯৫২ সােলর এ েশ ফ য়াির রা ভাষা িদবস পালন করার িস া  হয় হাসপাতােলর এই কিবন 

থেকই। ব ব  িলখেছন:  

‘‘... পেরর িদন রােত এক এক কের অেনেকই আসল। সখােনই ক হল আগামী ২১-এ ফ য়াির রা ভাষা িদবস 

পালন করা হেব এবং সভা কের সং াম পিরষদ গঠন করেত হেব। ছা লীেগর প  থেকই রা ভাষা সং াম পিরষেদর 
কনেভনর িন  করেত হেব।’’ (অসমা  আ জীবনী, া. ১৯৭, থম কাশ, ন ২০১২) 



 

ত র আ জীবনীেত ভাষা-আে ালেনর ইিতহাস ও রা ভাষা বাংলার বা বায়েন ত র স ে র কথা উেঠ এেসেছ 

এভােব:  
‘‘১৯৫২ সােলর ২১-এ ফ য়ািরর কথা কউই েল নাই। আমরা তাড়াতািড় শাসনত  করেত জনমত ি  করেত 

লাগলাম।  ব বাংলার ায় শাসেনর দািব মেন নওয়া ছাড়াও এবং বাংলােক অ তম রা ভাষা না মেন িনেল আমরা 

কােনা শাসনত  মানব না।’’ (অসমা  আ জীবনী, া. ২৪৩, থম কাশ, ন ২০১২)  

বাংলা এবং বাঙািল  িনেয় ব ব  গবেবাধ করেতন। কাউেক হীনম তায় গেত দখেল িতিন ঃখ পেতন।  
ব ব র ‘কারাগােরর রাজনামচা’ বই েত আমরা এ ধরেণর এক  ঘটনার উে খ পাই। ব ব  তখন িমেটালা 

সনািনবােস ‘সিলটাির কনফাইনেমে ’ বা ‘একািক বি ’। এ সময় ত েক একজন বাঙািল িচিকৎসক দখেত আসেতন। িতিন 

বাঙািল হেয়ও ে র উ র িদেতন ইংেরিজ বা উ েত। ত র স েক ব ব  িলখেছন:   

‘‘একজন বাঙািল ডা ার দখেত আসেতন। ত র বািড় িম া। নাম মজর সিফক (ডা.)। িতিন কখনও একাকী 

আমােদর কামরায় আসেতন না। সােথ িডউ  অিফসারেক িনেয় আসেতন। কখনও বাংলায় কথা বলেতন না। ইংেরিজ বা 

উ । আিম তার চহারা দেখ ঝেত পেরিছলাম িতিন ব বাংলার লাক। বাংলায় আিম কথা বলেল ইংেরিজ বা উ েত 

জবাব িদেতন। একিদন আর সহ  করেত না পের বললাম, বাধ হয় বাংলা েল গেছন তাই উ  বেলন। িতিন বহায়ার মত 
হাসেত লাগেলন। (কারাগােরর রাজনামচা: া ২৬৭)  

ধী,  

কানাডা বাসী য়াত রিফ ল ইসলাম এবং আব স সালােমর উে ােগ এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকােরর 

েচ ায় ১৯৯৯ সােলর ১৭ই নেভ র ইউেনে া এ েশ ফ য়ািরেক ‘আ জািতক মা ভাষা িদবস’ িহেসেব ী িত দয়।  

আসেছ ২০১৯ সােল এ েশর আ জািতক ী িত লােভর িড় বছর ণ হেব। এ উপলে  আিম সবাইেক জানাই 

আগাম অিভন ন।  
ভাষা আে ালেনর পথ বেয়ই ১৯৫৫ সােলর ৩রা িডেস র গেড় ওেঠ বাঙািল জািতস া ও ি ি ক চচার 

বািতঘর- বাংলা একােডিম। বাংলা একােডিম আেয়ািজত অমর এ েশ েমলা িতন দশক পিরেয় এখন িবে র দীঘ ায়ী 

বইেয়র মলার ী িত পেয়েছ।  

এই বইেমলা এখন আর  বই কনােবচার ান নয়, একই সে  তা হ র বাঙািলর ােণর িমলনেমলায় পিরণত 

হেয়েছ। বইেমলা উপলে  িতবছর িবে র িবিভ  াে  বসবাসকারী অেনক বাঙািল ও িবেদিশ নাগিরক মলায় আেসন।   

আমােদর ঐিতহ বাহী জামদািন, ম ল শাভাযা া, নকিশক থা এবং িসেলেটর শীতল পা  ইেতামে  ইউেনে ার 

আ জািতক সাং িতক ঐিতহ -তািলকায় ান পেয়েছ। আিম মেন কির ি শ বছেররও বিশ সময় ধের চলমান িবে র 
দীঘ ায়ী অমর এ েশ েমলাও িব  ঐিতহ -তািলকায় ান পাওয়ার দািবদার।  

ধী,  

আমরা বাংলা একােডিমর অবকাঠােমাগত এবং গেবষণা খােত াপক উ য়ন কেরিছ। ড. হ দ শহী া  ভবেনর 

পাশাপািশ এই া েণ স িত বাংলা ভাষার আেরক াত গেবষক ড. হ দ এনা ল হেকর রেণ এক  ভবন িনিমত 

হেয়েছ।  

বাংলা একােডিম িমত বাংলা ভাষার াকরণ, বাংলা ভাষার িববতন লক অিভধােনর মত বড় কােজর পাশাপািশ 

অিত স িত এক  ন ন আ িনক বাংলা অিভধান, বাংলা ও বাঙািলর ইিতহাস এবং ৬৪ জলার লাকজ সং িতর ইিতহাস 
কাশ কেরেছ।  

ঐিতহািসক বধমান হাউেস আমরা ভাষা আে ালন জা ঘর, জাতীয় লখক ও সািহত  জা ঘর এবং লাকঐিতহ  

সং হশালা িনমাণ কেরিছ। বাংলা একােডিমর কমকতা-কমচািরেদর আবাসন িবধা িনি েতর জ  উ রায় ১৩-তলা িবিশ  

’  ভবন িনমাণ করা হেয়েছ।  
আমরা বাংলা একােডিমর এ েশ েমলােক ভাষা আে ালন, ি  ও ব ব র নানা িতিবজিড়ত ঐিতহািসক 

সাহরাওয়াদ  উ ান পয  িব ত কেরিছ।  

এই সাহরাওয়াদ  উ ােনই ১৯৭১-এর ৭ই মাচ ব ব  ত র ভাষেণ বাংলার াধীনতার ডাক িদেয়িছেলন। স িত 
ইউেনে া ব ব র ৭ই মােচর সই ভাষণেক িব  ঐিতহ -তািলকার অ  কেরেছ। বাঙািল জািতর জ  এ  এক  অন  

স ান। 



 

ব ব  শখ িজ র রহমান জািতসংেঘ বাংলায় ভাষণ দান কের আ জািতক অ েণ এ ভাষার গৗরব ও মযাদা 

িত া কেরিছেলন। আিম িনেজও িনয়িমত জািতসংঘ সাধারণ পিরষদ অিধেবশেন বাংলায় ভাষণ িদেয় আসিছ। আমােদর 
সবার চ ায় িন য়ই আমােদর াণি য় বাংলা ভাষােক জািতসংেঘর দা িরক ভাষা িহেসেব ী িত আদায় করেত পারব।  

১৯৭৪ সােল িবে র াতনামা কিব- লখক-পি তগেণর অংশ হেণ বাংলা একােডিম া েণ থম বাংলা সািহত  

সে লন অ ি ত হেয়িছল। জািতর িপতা ব ব  এর উে াধন কেরিছেলন। এ বছর ২২ থেক ২৪-এ ফ য়াির অমর এ েশ 

েমলা উপলে  আ জািতক সািহত  সে লেনর আেয়াজন করা হেয়েছ। এ সে লেন বাংলােদশসহ িবে র বশ িক  
দেশর নামকরা কিব- লখক  অংশ িনেবন। আিম এর সফলতা কামনা করিছ। 

ধী,  

অেনেকই বেল থােকন আমােদর ত ণ জ  আর বই পেড় না। িক  আিম মেন কির ধারণা  স ক নয়। কারণ, 

ব ব র ‘কারাগােরর রাজনামচা’ বই  কােশর পর এক বছেররও কম সমেয় ায় ষাট হাজার কিপ িবি  হেয়েছ।  

আিম আমােদর লখক- কাশক সবাইেক জীবনঘিন  মানস  বই লখা ও কােশর আ ান জানাই।  

বাংলােদশ এখন িথবীেত পিরিচিত পেয়েছ বই উৎসেবর দশ িহেসেব। আমরা ২০১০ সাল থেক বছেরর থম 

িদন বই উৎসেবর মা েম কামলমিত ছা ছা ীেদর হােত িবনা ে  পা বই েল িদি ।  
আমরা বাংলা ভাষার সািহত -সং িত চচােক যমন েণাদনা িদেয় আসিছ, তমিন অ বাদ সািহেত র উপর িবেশষ 

 আেরাপ কেরিছ। ব ব র অসমা  আ জীবনী বই  িবে র অেনক েলা ভাষায় অ বাদ করা হেয়েছ।  

বাংলা একােডিম মীর মশাররফ হােসেনর কালজয়ী িবষাদ িস  উপ াস এবং অিতস িত ি ে র অন  

দিলল নীিলমা ই ািহেমর আিম বীরা না বলিছ বই র ইংেরিজ অ বাদ কাশ কেরেছ। এই অ বাদ-কম িচ আরও াপক 

হাক - এটাই আমােদর ত াশা। 

আমরা ত ি  বা ব বাংলােদশ িবিনমােণর অংশ িহেসেব কাশনা- ে ও িবেশষ নজর িদেয়িছ। আমােদর 
ই- ক কায ম তগিতেত এিগেয় চলেছ।  

আজ দেশর মা ষ মাবাইল ফােন বাংলায় বাতা িবিনময় করেত পারেছন। অনলাইেন বাংলা বহােরর জ  

আমরা িবিভ  অ াপস চা  কেরিছ। 

ধানম ীর কাযালেয়র এ আই কে র অধীেন িকেশার-িকেশারীেদর উপেযাগী কের িকেশার বাতায়ন তির করা 

হেয়েছ। এ ছাড়া ি  িতব ী িশ াথ েদর জ  ‘অিভগ  অিভধান’ বা অ াকিসিসবল িডকশনাির তির করা হেয়েছ। 

িতব ীরা িশ াথ রা মাবাইল বা কি উটােরর মা েম বাংলা একােডিমর চার  অিভধান বহার করেত পারেব। আিম 

এ আই এবং এর সে  সংি  সবাইেক ধ বাদ জানাি ।   
ি য় ধী,  

সািহেত র িবিভ  ে  অবদােনর ী িত প যসব ণী লখক বাংলা একােডিম সািহত  র ার-২০১৭- ত 

িষত হেলন, ত েদর সকলেক জানাই আ িরক েভ া ও অিভন ন।  

আসেছ ২০২০ সােল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবষ। ২০২১ সােল আমােদর মহান 

াধীনতার বণজয় ী। ২০২২ সােল অমর এ েশর স র বছর িত। আমােদর সামেন এই িতন  মহান ভ ণ। এসব 

ভ ণেক সামেন রেখ আমরা ধা-দাির -অিশ া-জি বাদ-স াস  সানার বাংলােদশ িত ার অ ীকার ন  

করিছ। 
সবাইেক আবারও ধ বাদ জািনেয় আিম মাস াপী অমর এ েশ েমলা ২০১৮-এর ভ উে াধন ঘাষণা করিছ।  

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


