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তিসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সোতনি সভাপতি,  

শেে-তিম্মেম্মের িম্মরণ্য িাঙাতিগণ,  

সমম্মিি সুতধমন্ডিী,  

            আসসািামু আিাইকুম।  

            শিঙ্গতি ইন্টারন্যােন্যাি আম্ময়াতর্ি প্রথম আন্তর্জাতিক তিশ্ব িাঙাতি সম্মেিম্মনর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সকিম্মক 

আমার শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

িাঙাতি, িাংিা, িাংিাম্মেে একসূম্মে গঁথা তিনটি সত্মম্ভ। প্রম্মিেম্মকই এম্মক অপম্মরর পতরপূরক। একটি র্াতি, একটি ভাষা, 

একটি শেে। তিম্মশ্ব এমন উোহরণ তিরি। এটাই আমাম্মের তিম্মেষত্ব। আমাম্মের গি জ।  

আতম গভীর শ্রদ্ধার সাম্মথ স্মরণ করতি, সি জকাম্মির সি জম্মশ্রষ্ঠ িাঙাতি, র্াতির তপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমানম্মক। যাঁর 

শনতৃম্মত্ব িাঙাতি র্াতি িার হারাম্মনা শগৌরি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কম্মরম্মি। িাংিা ভাষা ও িাঙাতির শেিনা তিশ্বব্যাপী পতরতেতি িাভ 

কম্মরম্মি। র্াতি তনম্ময় আমাম্মের শগৌরি তেরিায়ী রূপ শপম্ময়ম্মি।  

স্মরণ করতি, র্ািীয় োর শনিা, ৩০ িাখ েহীে, ২ িাখ তনযা জাতিি মা-শিানম্মক।  

সুতধমন্ডিী,  

আর্ শথম্মক োর হার্ার িির আম্মগ দ্রাতিড়ম্মের আগমম্মনর মধ্য তেম্ময় িাংিাম্মেম্মে সভেিা প্রতিতষ্ঠি হয়। ষষ্ঠ েিা্ীম্মি 

েোঙ্ক িাংিার স্বাধীন রার্া থাকাকাম্মি িাংিা একটি ভাষা তহম্মসম্মি প্রতিষ্ঠা িাভ কম্মর।  

িারপর পাি ও শসন িংম্মের রার্ম্মত্বর সময় িাংিা গুরুত্বপূণ জ ভাষায় উন্নীি হয়। েযা জাগীতিকাগুম্মিাই এর প্রমাণ।  

েম্ময়ােে েিা্ীম্মি িখতিয়ার তখির্ীর শনতৃম্মত্ব তুকীরা এ অঞ্চম্মি আগমন কম্মর। শষাড়ে েিা্ীম্মি িাংিাম্মেে শমাগি 

সাম্রাম্মর্ের আওিাধীন হয়। িারপর তিতভন্ন হাি ঘুম্মর িাংিাম্মেে বৃটিে সাম্রার্েভুক্ত হয়। এই ৫০০ িিম্মর িাংিা ভাষায় ফারসী সহ 

তিম্মেেী ভাষার তমশ্রণ হয়।  

১৯৪৭ এর ভারি তিভক্ত, ১৯৫২'র ভাষা আম্মদািন এিং ১৯৭১ এ র্াতির তপিার শনতৃত্ব ও তনম্মে জম্মে রক্তক্ষয়ী মহান 

মুতক্তযুদ্ধ কম্মর স্বাধীন িাংিাম্মেে প্রতিষ্ঠার মাধ্যম্মম আর্ আমরা ভাষাতভতিক স্বাধীন রাষ্ট্র।            

সুতধবৃদ,  

িাঙাতির বিতেষ্ট্ে শেে-তিম্মেম্মের কতি-সাতহতিেক-ইতিহাসতিে-তেল্পী তিতভন্নভাম্মি তেোতয়ি কম্মরম্মিন। আম্মিগ-প্রিণ 

িাঙাতি পতিমাটির মম্মিা শকামি আিার প্রম্ময়ার্ম্মন দৃঢ়, সাহসী ও পরাক্রমোিী র্াতি। খৃষ্ট্পূি জ ৩২৬ সাম্মি তিশ্বর্য়ী 

আম্মিকর্ান্ডাম্মরর বসন্যরা গঙ্গার িীম্মর এম্মসও পূি জ পাম্মড়র িঙ্গ শসনাম্মের েতক্ত-সামর্থ্জ শিেী শভম্মি তফম্মর যাায়।  

আর্ শথম্মক ৬০ িির আম্মগ মাতৃভাষা িাংিাম্মক মযা জাোর আসম্মন িতসম্ময় িাঙাতি র্াতি িাম্মের সামম্মর্থ্জর প্রমাণ শেয়।  

এর মধ্য তেম্ময় িাঙাতি র্ািীয়িার উম্মেষ ঘম্মট। সূেনা হয় সাংস্কৃতিক নির্াগরম্মণর। তিকতেি হয় অসাম্প্রোতয়ক শেিনা। 

তিতভন্ন ধম জ ও শগাম্মের মানুষ িাংিা ভাষা ও সংস্কৃতির পতরেম্ময় ঐকেিদ্ধ হয়।   

১৯৫৮ সাম্মির সামতরক োসম্মনর সময়ও সংহি িাঙাতি তপছু হম্মটতন। শস সময় িাঙাতির গণিাতন্ত্রক অতধকার আোম্ময়র 

আম্মদািন গম্মড় তুিম্মি িঙ্গিন্ধু শযা অনন্য ভূতমকা পািন কম্মরম্মিন িা তৃিীয় তিম্মশ্বর র্ািীয় মুতক্ত আম্মদািম্মনর ইতিহাম্মস উজ্জ্বি 



অধ্যায় হম্ময় আম্মি। সকি িাধা-তিপতির মুম্মখ েঁতড়ম্ময় তিতন িম্মিম্মিন, আতম িাঙাতি, িাঙাতির অতধকার প্রতিষ্ঠা আমার স্বপ্ন। 

দৃঢ়ম্মেিা িাঙাতির শশ্রষ্ঠ অর্জনটি আম্মস ১৯৭১ সাম্মি। িঙ্গিন্ধুর শনতৃম্মত্ব পরাক্রমোিী িাঙাতি র্াতি মাথা উঁচু কম্মর েঁড়ায়।  

সুতধমন্ডিী,  

এটা আমাম্মের দুভজাগ্য শযা, আমাম্মের অগ্রসর হওয়ার এই পথ ১৯৭৫ সাম্মি রুদ্ধ কম্মর শেয়া হয়। প্রসার ঘম্মট মুতক্তযুম্মদ্ধর 

শেিনা-তিম্মরাধী েতক্তর। অবিধ পম্মথ ক্ষমিা কুতক্ষগি কম্মর মানুম্মষর গণিাতন্ত্রক অতধকার পেেতিি করা হয়। পতিে সংতিধান 

শথম্মক মুম্মি শফিা হয় ধম জতনরম্মপক্ষিা। োতন্তর ধম জ ইসিাম্মমর অপব্যাখ্যা কম্মর র্ঙ্গীিাে সৃতষ্ট্ করা হয়। এমতন দুঃসমম্ময়ও এম্মেম্মের 

মানুষ িাম্মের অতধকার আম্মদািন শথম্মক তপি-পা হয় তন।        অম্মনক িোম্মগর তিতনমম্ময় র্াতি আর্ অর্জন কম্মরম্মি িার গণিাতন্ত্রক 

অতধকার। িঙ্গিন্ধুর স্বম্মপ্নর িাংিাম্মেম্মে আর্ আমরা শেে ও সমাম্মর্র তিকাম্মের িম্মক্ষে কার্ কম্মর েিতি।    

আমরা মুতক্তযুম্মদ্ধর শেিনাম্মক পুনরায় সাংতিধাতনক স্বীকৃতি তেম্ময়তি। অথ জবনতিক ও সামাতর্ক তিকাে ও মুতক্তর পম্মথ শুরু 

হম্ময়ম্মি ব্যাপক আম্ময়ার্ন। সম্প্রীতির সমার্ তিকাম্মের পম্মথ িাংিাম্মেম্মের নি-অতভযাাো আর্ তিশ্বিাসীর দৃতষ্ট্ আকষ জণ কম্মরম্মি। 

অতমি সম্ভািনার শেে তহম্মসম্মি তেতিি হম্ময়ম্মি। িাংিাম্মেে আর্ হাি িাতড়ম্ময় তেম্ময়ম্মি শেম্মে শেম্মে িতড়ম্ময়-থাকা িক্ষ িক্ষ িাঙাতির 

প্রতি। োর হার্ার িিম্মরর সংস্কৃতিধারায় স্নাি র্াতির শগৌরম্মির অংেীোর তিশ্বময় প্রতিটি িাঙাতি।  

সুতধবৃদ,  

স্বাধীনিার েতল্লে িিম্মর িাংিাম্মেে ও িাঙাতি সমার্ নানাভাম্মি তিকতেি হম্ময়ম্মি। এখন তিপুি সংখ্যক িাঙাতি অতভিাসী 

ও প্রিাসী। এম্মি েোম্মিঞ্জ ও সুম্মযাাগ দুম্মটাই আম্মি। আতম আোিােী, তিশ্ব িাঙাতি সমার্ এ েোম্মিঞ্জম্মক সুম্মযাাম্মগ পতরণি করম্মি 

পারম্মিন।  

িাঙাতি সংস্কৃতি সি জো িাইম্মরর সংস্কৃতির উপাোন আহরণ কম্মর তনর্ সংস্কৃতিম্মক পতরপুষ্ট্ কম্মরম্মি। আর্ িাঙাতি সমার্ 

আপন সাংস্কৃতিক সত্ত্বা িতহতি জম্মশ্ব তুম্মি ধরম্মি। তভন্ন সাংস্কৃতিক পতরমন্ডম্মির সম্মঙ্গ সৃর্নেীিভাম্মি সমন্বয় ও ভাি তিতনমম্ময়র শক্ষে 

গম্মড় তুিম্মি। আমরা িাংিাম্মক র্াতিসংম্মঘর োপ্ততরক ভাষায় উন্নীি করম্মি শেষ্ট্া োিাতচ্ছ।  

আমরা আো করম্মিা, সম্প্রীতির িাংিাম্মেে শযা গণিাতন্ত্রক সমার্ গঠম্মন ব্রিী রম্ময়ম্মি শসই িাণী তিশ্বিাসীর কাম্মি শপৌঁম্মি 

শেয়ার োতয়ত্ব পািন করম্মিন তিশ্ব িাঙাতি সমার্। িাংিাম্মেম্মের এই অতভযাাো রুদ্ধ করার র্ন্য একটি ধম জান্ধ প্রতিতক্রয়ােীি েতক্ত 

েক্রান্ত করম্মি। এর তিরুম্মদ্ধ সম্মেিনিামূিক অিিান র্রুতর।  

সুতধবৃদ,  

একািম্মরর গণহিো, মানিিার তিরুম্মদ্ধ অপরাধ ও যুদ্ধাপরাম্মধর র্ন্য োয়ী ব্যতক্তম্মের তিোম্মরর কাঠগড়ায় েঁড় করাম্মনা 

হম্ময়ম্মি। এই তিোম্মরর র্ন্য র্াতি োয়িদ্ধ তিতরে িাখ েহীে ও পীড়ন-তনযা জািম্মনর তেকার অগতণি মানুম্মষর কাম্মি। সিে ও ন্যায় 

প্রতিষ্ঠায় িাংিাম্মেম্মের এই উম্মযাম্মগ ব্যাপক আন্তর্জাতিক সংহতি ও সমথ জন োতি কম্মর। এ িম্মক্ষে তিশ্ব িাঙাতি সমার্ম্মক 

সতেতিিভাম্মি োতয়ত্ব পািন করম্মিন িম্মি আো কতর।  

তিশ্ব িাঙাতি সম্মেিম্মনর আম্ময়ার্কম্মের আতম ধন্যিাে র্ানাই। আতম আো কতর, এ সম্মেিন িাঙাতি সমাম্মর্র তিকাম্মের 

নতুন পথ উেুক্ত করম্মি। একতিংে েিা্ীম্মি তিশ্বসভায় িাঙাতির মযা জাোর আসন প্রতিষ্ঠায় তিম্মেষ অিোন রাখম্মি।  

আমরা িাঙাতি, িাঙাতি তিিাম, িাঙাতি থাকম্মিা। এ প্রিেয় ব্যক্ত কম্মর আতম প্রথম আন্তর্জাতিক তিশ্ব িাঙাতি সম্মেিম্মনর 

শুভ উম্মবাধন শঘাষণা করতি।  

সিাইম্মক ধন্যিাে।  

শখাো হাম্মফর্।  

র্য় িাংিা, র্য় িঙ্গিন্ধু।  

িাংিাম্মেে তেরর্ীিী শহাক।  

... 


