
আন্তর্জাতিক সঙ্গীি উৎসব উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা, শসামবার, ১৭ ফাল্গুন ১৪১৬, ০১ মার্ জ ২০১০  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনি সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

উপতিি সুতধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তদবস উপলদ্ে প্রথমবাদ্রর মি আদ্য়াতর্ি ‘‘বাংলায় গাইদ্ব তবশ্ব'' তেদ্রানাদ্মর আন্তর্জাতিক 

সঙ্গীি উৎসদ্ব উপতিি সকল দে জক-শরািাদ্ক আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। এ ধরণর একটি অনুষ্ঠান আদ্য়ার্দ্নর র্ন্য আতম 

আদ্য়ার্কদ্দর ধন্যবাদ র্ানাতচ্ছ।  

আর্ পয়লা মার্ জ। মার্ জ মাস আমাদ্দর মহান স্বাধীনিার মাস। ১৯৭১ সাদ্লর ২৫ মার্ জ কাল রাদ্ি হানাদার পাতকস্তানী 

বাতহনী যখন তনরস্ত্র বাঙাতলর উপর ঝাঁতপদ্য় পদ্েতিল, িখন সব জকাদ্লর সব জদ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর 

রহমান স্বাধীনিার শ াষণা তদদ্য় প্রতিদ্রাদ্ধর ডাক তদদ্য়তিদ্লন। িাঁর আহবাদ্ন সাো তদদ্য় সমগ্র বাঙাতল র্াতি শসতদন সেস্ত্র 

মুতিযুদ্ে ঝাঁতপদ্য় পদ্েতিল। ৯ মাদ্সর রিেয়ী যুে শেদ্ষ ১৬ই তডদ্সম্বর বাঙাতল র্াতি অর্জন কদ্র চূোন্ত তবর্য়।  

স্বাধীনিার মাদ্সর এই শুভতদদ্ন আতম সমগ্র শদেবাসীদ্ক অতভনন্দন র্ানাতচ্ছ। আতম রোর সাদ্থ স্মরণ করতি বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুতর্বুর রহমানসহ র্ার র্ািীয় শনিাদ্ক। আতম রো র্ানাতচ্ছ মুতিযুদ্ে তিে লাখ েহীদদ্দর প্রতি।  

সুতধবৃন্দ,  

তবদ্শ্বর ইতিহাদ্স শেৌদ্য জ-বীদ্য জ বাঙাতল র্াতির মি বীর র্াতি তবিীয়টি আর পাওয়া যাদ্ব না। একমাি বাঙাতল র্াতিই 

মাদ্য়র ভাষার ময জদা রোর র্ন্য অকািদ্র প্রাণ তদদ্য়দ্ি। বাংলাদ্ক রাট্রভাভাষার ময জাদা তদদ্ি তগদ্য় ঝদ্রদ্ি অদ্নক রি। খাতল 

হদ্য়দ্ি অদ্নক মাদ্য়র শকাল। পাতকস্তান রাট্রভা প্রতিষ্ঠার পর শথদ্কই োসক শগাতষ্ঠ একমাি উর্দ জদ্ক রাট্রভাভাষা করার শর্ষ্টা কদ্র। ১৯৪৮ 

সাদ্লর ২৩শে শফব্রুয়াতর খার্া নাতর্মুতিন আইন পতরষদ্দ শ াষণা শদন শয পূব জ পাতকস্তাদ্নর র্নগণ উর্দ জদ্ক রাট্রভাভাষা তহদ্সদ্ব শমদ্ন 

শনদ্ব। িার এই শ াষণার তবরুদ্ে িািলীগসহ শগাটা িািসমার্ তবদ্োদ্ভ শফদ্ট পদ্ে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাদ্নর 

প্রস্তাদ্বর শপ্রতেদ্ি সব জদলীয় রাট্রভাভাষা সংগ্রাম পতরষদ গঠিি হয়।  

            সব জদলীয় সংগ্রাম পতরষদ র্নগণদ্ক সর্াগ করার র্ন্য প্রর্ারাতভযান শুরু কদ্র। অতফস-আদালি-তেো প্রতিষ্ঠাদ্ন 

গণসংদ্যাগ করদ্ি থাদ্ক। ১১ই মার্ জ সাধারণ ধম জ ট ডাকা হয়। ঐতদন বঙ্গবন্ধুসহ অদ্নক িািদ্ক শগ্রফিার করা হয়। প্রতিবাদ্দ 

সাধারণ িাি-র্নিা রাস্তায় প্রবল আদ্ন্দালন গদ্ে শিাদ্ল। ফদ্ল, মুসতলম লীগ সরকার ১৫ই মার্ জ বন্দীদ্দর মুতি তদদ্ি বাধ্য হয়। 

এরপর শথদ্ক ১১ মার্ জ ভাষা তদবস তহসাদ্ব পাতলি হদ্ি থাদ্ক।  

১৬ই মার্ জ তবশ্বতবদ্যালদ্য়র আমিলায় ভাষার দাবীদ্ি বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাদ্নর সভাপতিদ্ে অনুতষ্ঠি িািসভায় 

পুতলে লাঠির্ার্জ এবং টিয়ার গ্যাস তনদ্েপ কদ্র সভা বানর্াদ্লর শর্ষ্টা কদ্র। প্রতিবাদ্দ িািরা পদ্রর তদন সারাদ্দদ্ে তেো 

প্রতিষ্ঠাদ্ন ধম জ ট পালন কদ্র।  

            ১৯৪৮ সাদ্লর ২১শে মার্ জ শমাহাম্মদ আলী তর্ন্নাহ ঢাকায় এদ্স এক র্নসভায় শ াষণা শদন, উর্দ জই হদ্ব পাতকস্তাদ্নর 

একমাি রাট্রভাভাষা। উপতিি িািরা সদ্ঙ্গ সদ্ঙ্গ এই শ াষণার প্রতিবাদ কদ্র। তবশ্বতবদ্যালদ্য়র সমাবিজন অনুষ্ঠাদ্ন শমাহাম্মদ আলী 

তর্ন্নাহ আবারও একই শ াষণা তদদ্ল িািরা িারও প্রতিবাদ র্ানায়।  



১১ শসদ্েম্বর বঙ্গবন্ধুদ্ক ফতরদপুর শথদ্ক শগ্রফিার করা হয়। ১৯৪৯ সাদ্লর ২১শে র্ানুয়াতর বঙ্গবন্ধু মুতি পান। ভাষার 

দাবী এবং র্তুথ জ শরণীর কম জর্ারীদ্দর দাবী আদাদ্য়র র্ন্য অবিান ধম জ ট করার সময় ১৯শে এতপ্রল বঙ্গবন্ধুদ্ক আবারও শগ্রফিার 

করা হয়। জুলাই মাদ্সর শেদ্ষ তিতন মুতি পান।  

১৯৪৯ সাদ্লর ১৪ অদ্টাবর খাদ্যসংকদ্টর প্রতিবাদ্দ আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা তমতিল শবর কদ্র। তমতিল শথদ্ক মওলানা 

ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অদ্নক শনিাদ্ক শগ্রফিার করা হয়। পদ্র অন্যান্যদ্দর শিদ্ে শদওয়া হদ্লও বঙ্গবন্ধুদ্ক িাো হয়তন।  

১৯৫২ সাদ্লর ২৫শে র্ানুয়াতর খার্া নাতর্মুতিন প্রধানমন্ত্রীর দাতয়ে তনদ্য়ই আবারও শ াষণা তদদ্লন, পাতকস্তাদ্নর 

রাট্রভাভাষা হদ্ব উর্দ জ। এ সময় বঙ্গবন্ধু শর্দ্ল তিদ্লন। তর্তকৎসার র্ন্য ঢাকা শমতডদ্কল কদ্লদ্র্ ভতিজ হদ্য় তিতন িািদ্দর সদ্ঙ্গ 

শগাপন ববঠক কদ্রন। আদ্ন্দালনদ্ক এতগদ্য় শনওয়ার পরামে জ শদন।  

১৯৫২ সাদ্লর ২১শে শফব্রুয়াতর দাতব তদবস পালদ্নর তসোন্ত শনওয়া হয়। এ সময় িাঁদ্ক ফতরদপুর শর্দ্ল িানান্তর করা হয়। 

শসখাদ্ন তিতন ১৪ শফব্রুয়াতর অনেন শুরু করদ্ল ১৬ শফব্রুয়াতর িাঁদ্ক আবার ঢাকা শমতডদ্কল কদ্লদ্র্ তর্তকৎসার র্ন্য আনা হয়। 

শসখান শথদ্কই বঙ্গবন্ধু ২১ শফব্রুয়াতর ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার তনদ্দ জে শদন।  

২১শে শফব্রুয়াতর পুতলদ্ের গুতলদ্ি রতফক, র্ববার, বরকি, সালামসহ অদ্নক নাম না র্ানা িাি-র্নিা েহীদ হন।  

১৯৫৪ সাদ্ল যুিফ্রন্ট তবর্য়ী হদ্য় সরকার গঠন করদ্ল আওয়ামী লীগ সদস্যগণ োসনিদ্ন্ত্র বাংলা ভাষাদ্ক রাট্রভাভাষা 

তহদ্সদ্ব স্বীকৃতি শদওয়ার র্ন্য সংসদ্দ সংগ্রাম শুরু কদ্রন। িারই ফলশ্রুতিদ্ি ১৯৫৬ সাদ্ল োসনিদ্ন্ত্র উর্দ জর পাোপাতে বাংলাদ্কও 

রাট্রভাভাষা তহদ্সদ্ব স্বীকৃতি শদওয়া হয় এবং ২১ শফব্রুয়াতর সরকাতর ছুটি তহদ্সদ্ব শ াষণা করা হয়। তনম জাণ করা হয় েহীদ তমনার। 

িখন শথদ্কই ২১ শফব্রুয়াতর েহীদ তদবস তহদ্সদ্ব পাতলি হদ্য় আসদ্ি।  

আমাদ্দর পরম শবদনার, র্রম শগৌরদ্বর ‘অমর একুদ্ে শফব্রুয়াতর' আর্ ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তদবস' তহদ্সদ্ব তবশ্বজুদ্ে 

উদযাতপি হদ্চ্ছ। বাংলা ভাষার ময জাদা রোর স্মারক একুদ্ে আর্ তবদ্শ্বর সকল ভাষাভাষী মানুদ্ষর মাতৃভাষার ময জাদা রোর 

আদ্ন্দালন তহদ্সদ্ব স্বীকৃতি শপদ্য়দ্ি।  

তবদ্শ্বর সব শদদ্ের, সকল ভাষাভাষী মানুষ - িারা যি ক্ষুদ্রই শহাক না শকন - সবারই সমান অতধকার তনদ্য়, আত্মসম্মান 

তনদ্য় শেঁদ্র্ থাকার অতধকার রদ্য়দ্ি। সকল সম্প্রদাদ্য়র এবং ভাষাভাষী মানুদ্ষর তনর্স্ব সংস্কৃতি, ঐতিহয, কৃতষ্ট লালদ্নর অতধকার 

রদ্য়দ্ি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তদবস তবদ্শ্বর সকল ভাষার মানুদ্ষর সাংস্কৃতিক অতধকার আদাদ্য়র হাতিয়ার তহদ্সদ্ব কার্ করদ্ব।  

আমরা শয আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতষ্টটিউট িাপন কদ্রতি, শসখাদ্ন সকল ভাষার উপর গদ্বষণা হদ্ব। তবদ্শ্বর সকল 

ভাষার আকজাইভ থাকদ্ব। তবলুপ্তপ্রায় ভাষাদ্ক র্াতগদ্য় শিালার কার্ হদ্ব এখাদ্ন। আমরা র্াই একটি ভাষাও আর শযন মানব সমার্ 

শথদ্ক হাতরদ্য় না যায়।   

সুতধমন্ডলী,  

         আমাদ্দর রদ্য়দ্ি হার্ার বিদ্রর সাংস্কৃতিক ঐতিহয। আমাদ্দর পু ুঁতথ, র্ারণ কতবিা, শলাকগাঁথা, শলাকসাতহিয, বাউল গান 

তবশ্বসাতহিয ও সংস্কৃতিদ্ক সমৃে করার পাোপাতে তবশ্ব সংস্কৃতির ভান্ডাদ্রও র্মা কদ্রদ্ি অতুলনীয় সম্পদ। সঙ্গীি বাঙাতলর 

র্ীবদ্নর অতবদ্চ্ছদ্য অংে। আমাদ্দর আনন্দ-কষ্ট-শবদনা-সংগ্রাদ্ম সঙ্গীি ওিদ্প্রািভাদ্ব র্তেদ্য় আদ্ি। সঙ্গীি আমাদ্দর র্ীবনদ্ক 

মুখতরি কদ্র, আদ্ন্দাতলি কদ্র। শদেদ্ক ভাদ্লাবাসদ্ি শেখায়।  

তবশ্বকতব রবীন্দ্রনাথ, তবদ্দ্রাহী কতব নর্রুল ইসলাম, মরমী কতব লালন োহ এবং হাসান রার্াসহ হার্াদ্রা কতব ও 

গীতিকার আমাদ্দর বাংলা সঙ্গীিদ্ক সমৃে কদ্রদ্িন। তিটিে তবদ্রাধী সংগ্রাম, ভাষা আদ্ন্দালন, ঊনসত্তুদ্রর গণঅভুযত্থান, মুতিযুে 

এবং তবতভন্ন গণিাতন্ত্রক আদ্ন্দালদ্ন আমাদ্দর কতব, গীতিকার ও সুরকারদ্দর সৃতষ্ট বার বার আমাদ্দরদ্ক অনুপ্রাতণি কদ্রদ্ি। ১৯৭১ 

সাদ্ল মুতিযুদ্ের সময় স্বাধীন বাংলা শবিার শকন্দ্র শথদ্ক প্রর্াতরি গান শস সময় শযমন মুতিপাগল শদেবাসীদ্ক উজ্জ্বীতবি 

কদ্রতিল, আর্ও শিমতনভাদ্ব আমাদ্দর অনুদ্প্ররণা শর্াগায়।  

সুতধমন্ডলী,  

বাঙাতলর এই আবহমান ঐতিহযদ্ক লালন-পালন কদ্রই বাংলাদ্দে আওয়ামী লীদ্গর পথর্লা। আওয়ামী লীগ বাঙাতল 

র্ািীয়িাবাদ্দর ধারক-বাহক। র্দ্ের পর শথদ্ক আওয়ামী লীগ এ পথ শথদ্ক একটুও তবচ্যযি হয়তন। একটি অসাম্প্রদাতয়ক, শোষণ-

মুি, ক্ষুধামুি বাংলাদ্দে প্রতিষ্ঠার লদ্েযই আওয়ামী লীগ সরকার কার্ কদ্র যাদ্চ্ছ।  



            আমরা যখনই সরকার পতরর্ালনার দাতয়ে শপদ্য়তি িখনই শদদ্ের আথ জ-সামাতর্ক উন্নয়দ্নর পাোপাতে শদদ্ের সংস্কৃতির 

তবকাদ্ে ব্যাপক পদদ্েপ গ্রহণ কদ্রতি। ১৯৯৬ সাদ্ল শদে পতরর্ালনার দাতয়ে শনওয়ার পর ঢাকাসহ সারাদ্দদ্ের তেল্পকলা 

একাদ্ডতমগুদ্লার আমরা ব্যাপক সংস্কার কতর। ঢাকার র্ািীয় তেল্পকলা একাদ্ডতমদ্ি নতুন কদ্র সঙ্গীি ভবন , নাটদ্কর র্ন্য 

এক্সদ্পতরদ্মন্টাল হলসহ মূল তমলনায়িন তনম জাণ করা হয়।  

তেল্পকলা একাদ্ডতমদ্ক ত দ্র শসানার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয় বিতর করার উদ্দ্যাগ শনওয়া হদ্য়তিল যা পরবিীদ্ি 

তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকার বন্ধ কদ্র শদয়। বিজমাদ্ন আমরা আবার এ কার্ শুরু  কদ্রতি।  

            আওয়ামী লীগ সরকার শস সময় শদদ্ের সংস্কৃতি অঙ্গদ্নর পতথকৃৎ সংগঠন িায়ানদ্টর র্ন্য ‘িায়ানট ভবন' তনম জাদ্ণর 

লদ্েয র্তম বরাি শদয় ।  

সুতধমন্ডলী,  

সঙ্গীিই হদ্ি পাদ্র আমাদ্দর মদ্ধ্য গণিদ্ন্ত্রর পদ্ে, স্বাধীনিার পদ্ে, অসাম্প্রদাতয়কিার পদ্ে, র্ঙ্গীবাদ ও 

সন্ত্রাসবাদ্দর তবরুদ্ে শর্িনা র্াগ্রি করার অন্যিম হাতিয়ার।  

আতম আো করব, এই সঙ্গীি উৎসব নতুন প্রর্েদ্ক শদে ও শদদ্ের সংস্কৃতিদ্ক ভালবাসদ্ি শেখাদ্ব।   

সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাদ র্াতনদ্য় আতম তিন তদনব্যাপী এই সঙ্গীি উৎসদ্বর শুভ উদ্বাধন শ াষণা করতি।    

শখাদা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে তর্রর্ীবী শহাক। 

 


