
অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১১উশবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসিনা  

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ মাঘ ১৪১৬, ০১ শেব্রুয়াসর ২০১১  

 

 সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনত িভাপসত,  

আজশকর অনুষ্ঠাশনর অসতসি, শনাশবল সবজয়ী বাঙাসল অি থনীসতসবদ ড. অমতথয শিন  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

কূটনীসতকবগ থ,  

শলখক ও প্রকােকবৃন্দ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।                      

অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১১-এর উশবাধন অনুষ্ঠাশন উপসিত িবাইশক আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

গভীর শ্রদ্ধার িশঙ্গ স্মরণ করসি একুশের ভাষা েহীদশদর, যাঁরা মাতৃভাষার ময থাদা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎিগ থ কশরশিন।  

স্মরণ করসি িব থকাশলর িব থশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। মুসিযুশদ্ধর িকল েহীশদর প্রসত 

জানাই গভীর শ্রদ্ধা।  

সবশ্বকসব রবীন্দ্রনাি ঠাকুর এবং জাতীয় কসব কাজী নজরুল ইিলামিহ বাংলা ভাষা ও িাসহশতযর সবকাশে যাঁরা অবদান 

শরশখশিন তাঁশদরশক শ্রদ্ধার িশঙ্গ স্মরণ করসি।  

বাংলাশদশের ভাষা েহীদ সদবি আজ আন্তজথাসতক মাতৃভাষা সদবি সহশিশব লাভ কশরশি সবশ্বস্বীকৃসত। এই অজথন 

বাঙাসলর হাজার বিশরর ইসতহাশি এক শগৌরবময় অধ্যায়।  

আজশকর বইশমলায় িম্মাসনত অসতসি এই মাটির িন্তান, শনাশবল সবজয়ী অি থনীসতসবদ অমতথয শিশনর উপসিসত এক নতুন 

মাত্রা শযাগ কশরশি।  

আজশকর এই অনুষ্ঠাশন তাঁর ‘বাংলাশদে, রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাি' েীষ থক বিব্য শিশক আমরা প্রমাণ পাই সতসন 

বাংলাশদশের একজন পরম বন্ধু।  

তাঁর বিব্য আমাশদর একটি গণতাসন্ত্রক িমাজ গঠন ও দাসরদ্র্য সবশমাচশনর িংগ্রাশম অনুপ্রাসণত করশব।  

বাংলাশদশের সুদীঘ থ স্বাধীনতা িংগ্রাশম রবীন্দ্রনাি সিশলন প্রসতটি বাঙাসলর অনুশপ্ররণার উৎি। িব থকাশলর িব থশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, 

জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান রবীন্দ্রনাশির মানবতাবাদী দে থন ও অিাম্প্রদাসয়ক শচতনায় উবুদ্ধ হশয়সিশলন।  

স্বাধীনতা িংগ্রাম চলাকাশল বঙ্গবন্ধু ‘‘আমার শিানার বাংলা, আসম শতামায় ভাশলাবাসি'' গানটিশক বাংলাশদশের জাতীয় 

িঙ্গীত সহশিশব সনব থাচন কশরসিশলন।  

িমশবত সুধী,  

আজ আমরা একটি স্বাধীন শদশের নাগসরক। রাষ্ট্রভাষা আশন্দালনই আমাশদর এই স্বাধীনতা িংগ্রাশমর সূচনা কশর।   

পাসকন্তান রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠার পর শিশকই োিকশগাসষ্ঠ উর্দ থশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব প্রসতষ্ঠার জন্য উশঠপশে লাশগ। ১৯৪৮ িাশলর 

২৩শে শেব্রুয়াসর খাজা নাসজমুসিন আইন পসরষশদ শঘাষণা শদন শয পূব থ পাসকস্তাশনর জনগণ উর্দ থশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব শমশন শনশব। 

তার এই শঘাষণার সবরুশদ্ধ িাত্রলীগিহ শগাটা িাত্রিমাজ সবশক্ষাশভ শেশট পশে। ঐকযবদ্ধ আশন্দালশনর পসরকল্পনা গ্রহণ কশর।  



এ িময় েজলুল  হশল অনুসষ্ঠত এক িভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাশনর প্রস্তাশবর শপ্রসক্ষশত িাত্রলীগ, তমুিীন মজসলি 

এবং আরও কশয়কটি িাত্র িংগঠন সমশল িব থদলীয় রাষ্ট্রভাষা িংগ্রাম পসরষদ গঠিত হয়।  

            িব থদলীয় িংগ্রাম পসরষদ জনগণশক িজাগ করার জন্য িমগ্র শদেব্যাপী প্রচারাসভযান শুরু কশর। অসেি-আদালত-সেক্ষা 

প্রসতষ্ঠাশন গণিংশযাগ করশত িাশক।  

১১ই মাচ থ িাধারণ ধম থঘট ডাকা হয়। িাত্রশদর সবশক্ষাশভর িময় ঐসদন বঙ্গবন্ধুিহ অশনক িাত্রশক শগ্রেতার করা হয়। 

িাধারণ িাত্র-জনতা রাস্তায় শনশম আশি এবং প্রবল আশন্দালন গশে শতাশল। তারই েলশ্রুসতশত মুিসলম লীগ িরকার ১৫ই মাচ থ 

বন্দীশদর মুসি সদশত বাধ্য হয়।  

১৬ই মাচ থ সবশ্বসবদ্যালশয়র আমতলায় ভাষার দাবীশত একটি িাত্রিভা অনুসষ্ঠত হয়। এশত বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান 

িভাপসতত্ব কশরন। এক পয থাশয় পুসলে লাঠিচাজথ  এবং টিয়ার গ্যাি সনশক্ষপ কশর িভা বানচাশলর শচষ্টা কশর। প্রসতবাশদ িাত্ররা 

পশরর সদন িারাশদশে সেক্ষা প্রসতষ্ঠাশন ধম থঘট পালন কশর।  

            ১৯৪৮ িাশলর ২১শে মাচ থ শমাহাম্মদ আলী সজ্াহ ঢাকায় এশি শরিশকাি থ ময়দান বতথমাশন শিাহরাওয়াদী উদ্যাশন এক 

জনিভায় শঘাষণা শদন, উর্দ থই হশব পাসকস্তাশনর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জনিভায় উপসিত িাত্ররা িশঙ্গ িশঙ্গ এই শঘাষণার প্রসতবাদ 

কশর। সবশ্বসবদ্যালশয়র এক িমাবতথন অনুষ্ঠাশন শমাহাম্মদ আলী সজ্াহ আবারও একই শঘাষণা সদশল উপসিত িাত্ররা তারও 

প্রসতবাদ জানায়।  

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাসবশত প্রচারাসভযান িভা করার জন্য ১১ শিশেম্বর বঙ্গবন্ধুশক েসরদপুর শিশক শগ্রেতার করা হয়। 

১৯৪৯ িাশলর ২১শে জানুয়াসর বঙ্গবন্ধু মুসি পান। ভাষার দাবী এবং চতুি থ শশ্রণীর কম থচারীশদর দাবী আদাশয়র জন্য অবিান ধম থঘট 

করার িময় ১৯শে এসপ্রল বঙ্গবন্ধুশক আবারও শগ্রেতার করা হয়। জুলাই মাশির শেশষ সতসন মুসি পান।  

১৪ অশটাবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা সমসিল শবর কশর। সমসিল শিশক মওলানা ভািানী ও বঙ্গবন্ধুিহ অশনক শনতাশক 

শগ্রেতার করা হয়।  

১৯৫২ িাশলর ২৫শে জানুয়াসর খাজা নাসজমুসিন প্রধানমন্ত্রীর দাসয়ত্ব সনশয়ই আবারও শঘাষণা সদশলন, পাসকস্তাশনর 

রাষ্ট্রভাষা হশব উর্দ থ। এ িময় বঙ্গবন্ধু শজশল সিশলন। সচসকৎিার জন্য ঢাকা শমসডশকল কশলশজ ভসতথ হশয় সতসন িাত্রশদর িশঙ্গ 

শগাপন ববঠক কশরন এবং আশন্দালনশক এসগশয় শনওয়ার পরামে থ শদন।  

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

িানান্তর করা হয়। শিখাশন ১৪ শেব্রুয়াসর অনেন শুরু করশল ১৬ শেব্রুয়াসর তাঁশক আবার ঢাকা শমসডশকল কশলশজ সচসকৎিার জন্য 

আনা হয়। ২১শে শেব্রুয়াসর প্রাশদসেক পসরষশদর অসধশবেন সিল। বঙ্গবন্ধু হািপাতাল শিশকই ঐ সদন সবশক্ষাভ-প্রসতবাদ িভা করার 

এবং িবধরশনর বাধা অমান্য করার সনশদ থে শদন।  

২১শে শেব্রুয়াসর পুসলশের গুসলশত রসেক, জববার, বরকত, িালামিহ অশনক নাম না জানা িাত্র-জনতা েহীদ হন।  

১৯৫৪ িাশল যুিফ্রন্ট সবজয়ী হশয় িরকার গঠন করশল আওয়ামী লীগ িদস্যগণ োিনতশন্ত্র বাংলাশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব 

স্বীকৃসত শদওয়ার জন্য চাপ সদশত িাশকন। ১৯৫৬ িাশল আওয়ামী লীগ িরকার গঠন কশর এবং োিনতন্ত্র রচনা কশর। এিময় 

োিনতশন্ত্র উর্দ থর পাোপাসে বাংলাশকও রাষ্ট্রভাষা সহশিশব স্বীকৃসত শদওয়া হয়। ২১ শেব্রুয়াসরশক েহীদ সদবি এবং িরকাসর ছুটি 

সহশিশব শঘাষণা করা হয়। েহীদ সমনার সনম থাণ করার প্রকল্প গ্রহণ ও বাশজটও বরাি করা হয়। তখন শিশকই ২১শে শেব্রুয়াসর েহীদ 

সদবি সহশিশব পাসলত হশয় আিশি।  

সুসধবৃন্দ,  

জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধুই বাংলাভাষাশক আন্তজথাসতকভাশব প্রসতসষ্ঠত করশত ১৯৭৪ িাশল জাসতিংশঘ বাংলায় তাঁর প্রিম 

ভাষণ শদন।  

কানাডা প্রবািী জনাব রসেক ও িালাশমর শনতৃশত্ব আন্তজথাসতক মাতৃভাষা কসমটির উশদ্যাশগ এবং প্রবািীশদর িহশযাসগতা 

এবং সবগত আওয়ামী লীগ িরকাশরর প্রশচষ্টায় ভাষা েহীদ সদবিশক আন্তজথাসতক মাতৃভাষা সদবি সহশিশব জাসতিংশঘর পক্ষ শিশক 

স্বীকৃসত শদওয়া হশয়শি।  



আমাশদর িরকার জাসতিংশঘর দাপ্তসরক ভাষা সহশিশব বাংলার স্বীকৃসত আদাশয়র শচষ্টা করশি। জাসতিংঘ িাধারণ 

অসধশবেশন আসম এ দাবী জাসনশয়সি।  

ভাষা হশচ্ছ িংস্কৃসতর লালন ও সবকাশের প্রধান মাধ্যম। আমরা বাঙাসল, বাংলা আমাশদর মাতৃভাষা। পৃসিবীশত বাঙাসল 

িংস্কৃসতর মত ববসচত্রপূণ থ এবং িদ্দ্ধ িংস্কৃসত খুব শবসে শনই।  

পরমতিসহষ্ণুতা, অিাম্প্রদাসয়ক শচতনা এবং শিৌহাদ্যথপূণ থ পসরশবশে বিবাশির শয িংস্কৃসত তা বাঙাসল িমাশজই আশি।  

বাংলার পাোপাসে সবশশ্বর িকল ভাষা িংরক্ষশণর ব্যাপাশর আমরা আগ্রহী। আর এজন্যই আমরা আন্তজথাসতক মাতৃভাষা 

ইনসিটিউট প্রসতষ্ঠা কশরসি।  

আমাশদর সবগত শময়াশদ এই ইনসিটিউশটর সভসিপ্রস্তর িাপশনর িময় জাসতিংশঘর তৎকালীন মহািসচব কসে আনান 

উপসিত সিশলন।  

পরবতীশত সবএনসপ-জামায়াত শজাট িরকার এই ইনসিটিউশটর সনম থাণ কাজ বন্ধ কশর শদয়। আমরা িরকার গঠশনর পর 

আন্তজথাসতক মাতৃভাষা ইনসিটিউশটর কাজ িম্প্ কশরসি।  

এই প্রসতষ্ঠানটি শগাটাসবশশ্বর ভাষা সবষয়ক তথ্য িংগ্রহ করশব। সবপ্ ভাষািমূহ িম্পশকথ তথ্যভান্ডার গশে তুলশব। সবসভ্ 

ক্ষুদ্র্ নৃশগাষ্ঠীর ভাষার ওপরও গশবষণা করশব।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা একটি জ্ঞানসভসিক ও উদার িমাজ ব্যবিা গেশত চাই। এজন্যই আমরা সেক্ষার উপর িবশচশয় শবসে গুরুত্ব 

সদশয়সি।  

ইশতামশধ্যই একটি যুশগাপশযাগী সেক্ষানীসত প্রণয়ন করা হশয়শি। গত বির শিশক মাধ্যসমক পয থাশয়র িাত্রিাত্রীশদর মশধ্য 

সবনামূশে পাঠ্যবই সবতরণ ও ওশয়বিাইশট শদওয়া হশয়শি।  

সবসভ্ শক্ষশত্র পুিত্মক প্রকাশের জন্য বাংলা একাশডমীশক অসতসরি বরাি প্রদান কশরসি।  

            অমর একুশে আমাশদর জাসতিত্ত্বার ইসতহাশি এক শগৌরশবাজ্জ্বল সদন। তাই, ১৯৭৫ িাশলর ১৫ই আগি জাসতর জনকশক 

িসপরবাশর হতযার পর প্রিম আঘাত আশি বাঙাসল জাতীয়তাবাদ এবং বাঙাসল িংস্কৃসতর উপর। শুরু হয় হতযা ও ষেযশন্ত্রর 

রাজনীসত, মুসিযুশদ্ধর মাধ্যশম অসজথত মূেশবাধশক ধ্বংি করার মশহাৎিব।  বাংলার মানুশষর িমি থশন আমরা শিই অন্ধকার িময় 

অসতক্রম কশর এশিসি।  

            বাংলাশদে আওয়ামী লীগ িরকার পসরচালনার দাসয়ত্ব শপশলই রাষ্ট্রীয় পয থাশয় বাংলা ভাষা, িাসহতয এবং িংস্কৃসত 

সবকাশে উশদ্যাগ গ্রহণ কশর। শিাহরাওয়াদী উদ্যাশনর স্বাধীনতা স্তম্ভশক সঘশর শিজন্যই আমরা িংস্কৃসত বলয় প্রসতষ্ঠার ব্যবিা 

সনশয়সি।   

পাঠাভযাি সৃসষ্টর মাধ্যশম আমাশদর জনগণশক সেসক্ষত কশর তুলশত হশব, যাশত তাঁরা জাসতগঠনমূলক কম থকাশন্ড মূেবান 

অবদান রাখশত পাশর।  

বই শমলা আজ বাঙাসল িংস্কৃসতর একটি প্রধান উৎিশব পসরণত হশয়শি। বই ইসতহাি, িংস্কৃসত ও ঐসতশহযর ধারক। 

বইশমলা আমাশদর জনগশণর শমধা, প্রজ্ঞা ও সৃজনেীলতা বৃসদ্ধশত িহায়ক ভূসমকা পালন কশর।  

আমাশদর শদশের িংখ্যাগসরষ্ঠ মানুষ দাসরদ্র্য ও ক্ষুধায় জজথসরত। তাই আমরা জনগশণর দাসরদ্র্য ও ক্ষুধা সবশমাচশন কাজ 

কশর যাসচ্ছ।  

সবএনসপ-জামাত শজাট িরকাশরর ৫ বিশর এবং পরবতীশত তত্ত্বাবধায়ক িরকাশরর ২ বিশর শদে অশনক সপসিশয় 

পশেসিল। িাত বিশরর জঞ্জাল পসরস্কার কশর শদেশক িামশন এসগশয় শনওয়া িহজ কাজ নয়। সকন্তু আমরা বশি শনই।  

আমরা শচষ্টা করসি খাদ্য উৎপাদন, সবর্দযৎ, জ্বালাসন, অবকাঠাশমািহ উ্য়নিহ িাধারণ মানুশষর জীবনমান উ্য়শনর।  

আমাশদর ২ বিশরর গৃহীত কম থসূসচর ইসতবাচক েলােল ইশতামশধ্যই জনগণ শপশত শুরু কশরশি।  

িাম্প্রসতক িমশয় শপৌরিভা সনব থাচন ও জাতীয় িংিশদর উপসনব থাচশনর মাধ্যশম আমরা প্রমাণ করশত শপশরসি, আওয়ামী 

লীগ িরকারই পাশর অবাধ, সুষ্ঠু ও সনরশপক্ষ সনব থাচন উপহার সদশত।  



যারা বাংলাশক রাষ্ট্রভাষা করার সবশরাসধতা কশরসিল, মুসিযুদ্ধ চলাকালীন মানবতাসবশরাধী অপরাধ িংগঠিত কশরসিল 

তাশদর রক্ষার জন্য আজ নানামুসখ ষেযন্ত্র চলশি। শদে, জাসত ও িংস্কৃসতশক রক্ষার জন্য এশদর সবরুশদ্ধ ঐকযবদ্ধ হশত হশব।  

সুসধমন্ডলী,  

জাতীয় িংস্কৃসত সবকাশের লশক্ষয সনশজশদর শমধা ও প্রজ্ঞা কাশজ লাসগশয় সুশযাশগর িশব থািম ব্যবহার করশত হশব। তাই 

আসম আপনাশদর উশিশে আহবান জানাশত চাই, আপনারা শবসে বই পড়ুন, ঘশর ঘশর পাঠাভযাি গশে তুলুন, সেশুশদর বই পাশঠ 

উবুদ্ধ করুন, আর সপ্রয়জনশক বই উপহার সদন।  

            একুশে বইশমলা উপলশক্ষ শযিব প্রকােক ও শলখক এখাশন উপসিত হশয়শিন, তাঁশদর প্রসত অনুশরাধ, পাঠকশদর নতুন 

নতুন সৃজনেীল ও সুখপাঠ্য বই উপহার সদন।  

একুশের এই বইশমলা ও অনুষ্ঠানমালা আমাশদর প্রকােনা জগশতর ঐসতশহয পসরণত হশয়শি। শলখক, পাঠক ও 

প্রকােকশদর মািব্যাপী এ সমলনশমলাশক অি থননসতক সদক শিশকও উশপক্ষা করার সুশযাগ শনই।  

আসম এই শমলার আশয়াজক ও অংেগ্রহণকারী িকলশক শুশভচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।  

অমর একুশে গ্রন্থশমলা ২০১১ এর িাসব থক িােে কামনা কশর আসম এর শুভ উশবাধন শঘাষণা করসি।  

শখাদা হাশেজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাশদে সচরজীবী শহাক। 

.... 

 


