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বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

িভাপবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

উপবিত কবি-শলখক-বুবিজীিী-িাংস্কৃবতকমীবৃন্দ,  

রিীন্দ্র স্মৃবতবিজবিত োহজােপুররর বপ্রয় ভাইরিারনরা। 

আিিালামু আলাইকুম। 

বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুররর ১৫৪তম জন্মিাবষ িকী উপলরে আরয়াবজত অনুষ্ঠারন উপবিত িিাইরক আবম আন্তবরক 

শুরভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

২০১০ িারল রিীন্দ্রনারথর ১৪৯তম জন্মিাবষ িকী উ   পনকারল আবম শ াষণা বেরয়বিলাম, িাাংলারেরে আমরা 

রিীন্দ্রনারথর নারম একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা করি।   

োহজােপুরিািীর জন্য আজরকর বেনটি অতযন্ত আনরন্দর বেন। কারণ বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুররর স্মৃবতবিজবিত 

োহজােপুরর শিই বিশ্ববিদ্যালয়টি িাবপত হরত যারচ্ছ।  

আজরক বভবিপ্রস্তর িাপরনর মধ্য বেরয় রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতষ্ঠার কাজ শুরু হল। এর মাধ্যরম বিরাজগঞ্জিািী তাঁরের 

শজলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতষ্ঠার েী িবেরনর শয োিী করর আিবিল তা পূরণ হরত যারচ্ছ। শিিরকাবর পয িারয় শমবিরকল 

করলজ এিাং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতষ্ঠার অনুমবতআ আমরা বেরয়বি। 

রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালরয় রিীন্দ্র গরিষণা আ চচ িার পাোপাবে িাবহতয, িঙ্গীত, নাট্যকলা, নৃতয আ চারুকলা, িামাবজক 

বিজ্ঞান, কৃবষ, িমিায়, জীিবিজ্ঞান, প্রযুবিবিদ্যািহ বিবভন্ন বিষরয় স্নাতক আ স্নাতরকাির পয িারয় বেোোন করা হরি। 

এ অঞ্চরল উচ্চবেো বিস্তারর রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাৎপয িপূণ ি অিোন রাখরি িরল আবম আো করবি।  

সুবধবৃন্দ, 

এ ভূখরের িরঙ্গ রিীন্দ্রনারথর বিল গভীর আবিক িম্পকি। রিীন্দ্রনাথ তাঁর জীিরনর এক বিরেষ পরি ি বিরাজগরঞ্জর 

োহজােপুর, নআগাঁর পবতির আ কুবিয়ার বেলাইেরহ জবমোবর শেখারোনার জন্য অিিান কররন। 

জবমোবর পবরচালনা কররলআ বতবন অন্য জবমোররের মত শুধু প্রজারের কাি শথরক খাজনা আোয় করর শকাষাগার 

স্ফীত করার কারজ বলপ্ত বিরলন না। িরাং বতবন তৎকালীন পূি িিরঙ্গ িাধারণ মানুরষর দূঃখ-দুে িোয় ব্যবথত হরয় তাঁরের দুে িোর 

কারণগুরলা গভীর মরনারযাগ বেরয় উপলবি করার শচিা কররন।  

রিীন্দ্রনাথ উপলবি কররন, কৃবষর আধুবনকায়ন িািা কৃবষ-বনভ ির িাাংলার মানুরষর জীিনমারনর উন্নয়ন িম্ভি নয়। 

পাোপাবে পু ুঁবজর িরিরাহ না থাকরল কৃবষজীিী মানুরষরা মহাজরনর কারি িন্দী হরয় থাকরি।  

এিি বচন্তা শথরকই বতবন িমিায় িবমবত, কৃবষ-ব্যাাংবকাং আ নানা িামাবজক িহায়তা উরদ্যাগ গ্রহণ কররন। বতবন তাঁর 

পুত্র রথীন্দ্রনাথরক কৃবষ বেোয় বেবেত করার জন্য আরমবরকায় পাঠান। িন্ধুপুত্র িরন্তাষচন্দ্র মজুমোররক পাঠান পশু পালন 

বিষরয় বেোর জন্য। জামাতা নরগন্দ্রনাথ গাঙুলীরকআ বতবন কৃবষ বিষরয় পিারোনার জন্য আরমবরকা পাঠান। 

শিই িমরয় বতবন আধুবনক চাষিারির প্রচলন কররন। চাষািারের জন্য ট্রাক্টর আমোবন কররন। আর কৃবষরেরত্র এিি 

বিপ্লরির শেত্র বহিারি বতবন শিরি শনন পূি ি িাাংলারক। 
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এ অঞ্চরল রিীন্দ্রনাথ বনরজর িারি চার হাজার বি া জবম শগাচারণ ভূবম বহরিরি কৃষকরের োন কররবিরলন। যার উপর 

বভবি করর োহজােপুর অঞ্চরল দুগ্ধ খামার গরি উরঠ। মানুরষর আয়-উপাজরন ির সুরযাগ সৃবি হয়। 

আজআ এখানকার মানুরষর জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎি দুগ্ধ উৎপােন। তাঁরের উৎপাবেত দুরগ্ধর িাজারজাতকরণ আ 

ন্যায্যমূল্য বনবিত কররত আমারের িরকার কায িকর ব্যিিা শনরি। 

মৎস্য চারষর জন্য বতবন েীব  আ পুকুর খনন করর শেন। বতবন বিনা পয়িায় গরীিরের মারে আষুধ বিতরণ কররতন। 

নগে অথ ি িাহায্য কররতন। কন্যাোয়গ্রস্ত অবভভািকরের আবথ িক িহায়তা বেরতন বিরয়র খরচ বহরিরি। োহজােপুর প্রথম 

পবরেে িরন এরিই বতবন ১ লাখ ৮ হাজার টাকার খাজনা মআকুফ করর শেন। 

রিীন্দ্রনাথই প্রথম এ অঞ্চরল স্বল্প সুরে ক্ষুদ্র ঋণ প্রিতিন কররন। শনারিল পুরষ্কার শথরক প্রাপ্ত অরথ ির প্রায় িিটাই বতবন 

িমিায় ব্যাাংরকর মাধ্যরম ক্ষুদ্র ঋণ বহরিরি কৃষকরের মারে বিতরণ কররন। 

রিীন্দ্রনাথ বিরলন মানুরষর মরনাজগরতর কবি। মানুরষর মানবিক মূল্যরিাধ এিাং আিেবি জাগররণ তাঁর শলখা 

বচরকাল শপ্ররণা যুবগরয় যারি।  

অন্যবেরক, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু বিরলন রাজনীবতর কবি। মানুরষর রাজননবতক আ ব্যবি স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্ররিাধ এিাং 

ন্যায্য অবধকার প্রবতষ্ঠায় িঙ্গিন্ধুর আেে ি মানুষরক বচরবেন অনুরপ্ররণা শেরি। 

িঙ্গিন্ধু, রিীন্দ্রনাথ বারা োরুণভারি প্রভািাবিত বিরলন। বিরেষ করর কবিগুরুর শেেত্বারিাধক গান আ কবিতা তাঁর 

রাজননবতক িাংগ্রারম িাহি এিাং উৎিাহ যুবগরয়রি।  

১৯৭১ িারলর মুবিযুি শুরু হআয়ার িহু আরগই জাবতর বপতা রিীন্দ্রনারথর ‘আমার শিানার িাাংলা, আবম শতামায় 

ভারলািাবি’ গীবতকবিতারক আমারের জাতীয় িঙ্গীত বহরিরি বনি িাচন কররবিরলন।  

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান িাঙাবল জাবতর রাজননবতক, অথ িননবতক আ িাাংস্কৃবতক মুবির লরেয স্বাধীনতা িাংগ্রাম 

কররন। েী ি ২৪ িিররর িাংগ্রাম এিাং মুবিযুরি শনতৃত্ব বেরয় বিজয় অজিরনর মাধ্যরম িাঙাবল জাবত স্বাধীন ভূখে আ 

আিপবরচরয়র সুরযাগ করর শেন। 

পাোপাবে রিীন্দ্রনারথর অিাম্প্রোবয়ক শচতনা, আন্তজিাবতকতািাে, মানিকল্যাণ এিাং বিশ্বোবন্ত প্রবতষ্ঠা ইতযাবে 

ভািনাগুরলা িঙ্গিন্ধুর বচন্তা-শচতনায় িায়ীভারি আিন করর বনরয়বিল।  

জাবতর বপতা আজীিন এিি িাস্তিায়রন বনরলি কাজ করররিন। এমন বক আমারের িাংবিধারনআ এিি বিষয়রক বতবন 

গুরুত্ব িহকারর অন্তভূ িি কররন। 

বকন্তু, ১৯৭৫ িারলর ১৫ আগস্ট  াতকরের হারত িপবরিারর বনহত হরল িঙ্গিন্ধুর ‘শিানার িাাংলা’ প্রবতষ্ঠার স্বপ্ন 

অরনকটাই বপবিরয় পরি। কারণ, ৭৫-পরিতীকারল যারা রাষ্ট্র পবরচালনা করররি, তারা শুধু এিি শচতনা শথরক বিচ্যযতই হয়বন, 

িরাং উরটাপরথ শেঁরটরি। িাংবিধান শথরক ধম িবনররপেতা বিরলাপ করররি, িমারজ বিভবি এরনরি, শমৌবলক অবধকার হরণ 

করররি, স্বাধীনতা বিররাধীরের পুনি িািন করররি এিাং মানুরষর অথ িননবতক মুবির পবরিরতি বনরজরের পরকট ভারী করররি।  

সুধী, 

রিীন্দ্রনাথ আমারের বচর-অহঙ্কাররর নাম। তাঁর শলখা একবেরক আমারের মরনাজগতরক করররি িমৃি, অন্যবেরক 

িাঙাবলরক বিশ্বেরিারর পবরচয় করর বেরয়রি। 

কবিতা, শিাটগল্প, উপন্যাি, নাটক, প্রহিন, প্রিন্ধ-বনিন্ধ, বেশুিাবহতয, ব্যাকরণ, জীিনীমূলক রচনা, ভ্রমণ কাবহবন আ 

পত্রিাবহতযিহ িাবহরতযর িকল োখায় বিল তাঁর উজ্জ্বল আ িরি উপবিবত। বিরেষ করর তাঁর গারনর িাণী আ সুরর শয শকান মানুষ 

মুগ্ধ হরত িাধ্য। বেবেত মধ্যবিি িাঙাবল মাত্রই তাই রিীন্দ্র-আচ্ছন্ন।  

মধ্যবিি িাঙাবলর উপর রিীন্দ্রনারথর এই প্রভারির কাররণ একিময় পাবকস্তানী োিকরগাবষ্ঠ ভীত হরয় পরি। তারা 

তৎকালীণ পূি ি পাবকস্তারন িরকাবর গণমাধ্যরম রিীন্দ্রনাথরক বনবষি করর। এমন বক ১৯৬১ িারল রিীন্দ্রনারথর জন্মেতিাবষ িকী 

পালরনর উপরআ শনরম আরি বনরষধাজ্ঞা। বকন্তু এরেরের বেল্পী-িাবহবতযক, িরচতন মানুষ আইউি িরকাররর এ বিিান্ত শমরন 

শনয়বন। বনরষধাজ্ঞা উরপো করর িািম্বরর রিীন্দ্র জন্মেতিাবষ িকী পালন করর। 

িমরিত গুণীজন, 

রিীন্দ্রেে িরনর মূরল আরি গণতাবন্ত্রকতা, অথ িননবতক আ িামাবজক সুবিচার এিাং জাবত-ধম ি-িণ ি বনবি িরেরষ এক মানবিক 

বিশ্বায়রনর স্বপ্ন। উপবনরিেিাে আ ফযাবিিারের বিরুরি তাঁর দৃঢ় অিিান আজআ আমারের শপ্ররণার উৎি।  
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িাং রষ ির িেরল োবন্ত, বিভাজরনর িেরল ঐকয এিাং ধ্বাংরির বিরুরি বচরবেন সৃবির গান শগরয়রিন রিীন্দ্রনাথ। শি 

কাররণই আমরা শেবখ ১৯১৯ িারল জাবলয়ানআয়ালািারগর নৃোংি হতযাকারের প্রবতিারে বতবন ইাংররজ প্রেি ‘নাইট’ উপাবধ 

প্রতযাখান কররন। 

শেে তাঁর কারি শুধু শভৌগবলক িীমাররখা বিল না িরাং শেেরক বতবন কল্পনা কররতন ‘শিানার িাাংলা’ রূরপ। ১৯৭১-এ 

স্বাধীন িাি িরভৌম িাাংলারেে প্রবতষ্ঠার মধ্য বেরয় িঙ্গিন্ধু রিীন্দ্রনারথর শিই শিানার িাাংলারক িাস্তিরূপ বেরয়রিন।  

তাঁর কবিতা-গল্প-গান আ পত্রগুরচ্ছ পূি িিরঙ্গর মানুষ আ মাটি উরঠ এরিরি িািলীলভারি। এখানকার বনবিি বনিগ ি, 

মমতাময়ী নারী, িরল বেশু, আউল-িাউল-শিািমী রিীন্দ্রিাবহতয আ িঙ্গীরতর প্রধান উপজীব্য। িাাংলার নে-নেী, িবুজ গ্রাম 

রিীন্দ্রনাথরক বিরমাবহত কররবিল।  

শিানারতরী কাব্যগ্ররের ভূবমকায় বতবন বলরখরিন: ‘‘িাাংলারেরের নেীরত নেীরত, গ্রারম গ্রারম তখন ঘুরর শিিাবচ্ছ। এর 

নতুনত্ব চলন্ত বিবচরত্রর নতুনত্ব।’’ 

সুবধবৃন্দ, 

২০১১ িারল িাাংলারেে-ভারত শযৌথ উরদ্যারগ িাধ িেত রিীন্দ্রজন্মিষ ি এিাং ২০১৩ িারল রিীন্দ্রনারথর শনারিল প্রাবপ্তর 

েতিষ ি িািম্বরর উদ যাপন করর আমরা িাাংস্কৃবতক বমত্রীর এক অনন্য বনেে িন িাপন কবর।  

এিির জাতীয় পয িারয় রিীন্দ্র জন্মিাবষ িকীর উরবাধন পি ি োহজােপুরর অনুবষ্ঠত হরচ্ছ। কারণ রিীন্দ্রনারথর মতই আমরা 

বিশ্বাি কবর শকিল রাজধানীরত নয়, জাবতর প্রাণ িবিরয় আরি শেরের নানাপ্রান্ত জুরি।  

শেরের িি অঞ্চরলর িকল মানুরষর িম-উন্নয়ন আ বিকারের মাধ্যরমই িাবি িকভারি িাাংলারেে ২০২১ িারল স্বাধীনতার 

িমৃি সুিণ িজয়ন্তীর বেরক এবগরয় শযরত িেম হরি। আমরা িাাংলারেেরক মধ্যম আরয়র শেরে রূপান্তবরত কররত পারি। মানুরষর 

অথ িননবতক মুবি আিরি। আজ এিি বচন্তা আর কল্পনা নয়। আমারের কারজর মাধ্যরম এিি িাস্তরি রূপ শপরত যারচ্ছ। 

োবররদ্রযর হার ২৪ েতাাংরের নীরচ শনরম এরিরি। মাথাবপছু আয় এখন ১২০০ িলার। বিরেবেক মুদ্রার বরজাভ ি ২৪ 

বিবলয়ন িলার িাবিরয় শগরি। বিগত ৬ িিরর গি প্রবৃবির হার ৬.২ েতাাংে। অথ িননবতক এিাং মানি উন্নয়ন সূচরক েবেণ 

এবেয়ার মরধ্য িাাংলারেরের অিিান িিরচরয় ভারলা। 

রিীন্দ্রনারথর শেখারনা পরথ িঙ্গিন্ধু রাষ্ট্র পবরচালনায় িমিায়রক শযমন িরি িাচ্চ গুরুত্ব বেরয়বিরলন, শতমবন তৃণমূরলর 

মানুরষর উন্নয়রন বনরয়বিরলন ব্যাপক কম িসূবচ।  

আমরাআ িয়স্কভাতা-বিধিাভাতা-আশ্রয়ণ প্রকল্প, কৃষকরের িহজ েরতি ঋণ প্রোন এিাং িামাবজক বনরাপিা শিিনী 

প্রবতষ্ঠার মধ্য বেরয় তৃণমূরলর মানুরষর জীিনমান-উন্নয়রন বিস্তাবরত পেরেপ গ্রহণ কররবি।  

শিই িরঙ্গ আঞ্চবলক আ বিশ্বোবন্ত প্রবতষ্ঠায় িি ধররনর িাং ারতর বিরুরি আমরা কাজ করর যাবচ্ছ। মানিতাবিররাধী 

অপরাধীরের বিচার প্রবক্রয়া পবরচালনা আ িাস্তিায়রনর মাধ্যরম িমারজ ন্যায় আ িরতযর োিন প্রবতষ্ঠার বেরক অগ্রির হবচ্ছ। 

আমারের লেয একটি অিাম্প্রোবয়ক, োবন্তপূণ ি িাাংলারেে গরি শতালা।  

একটি বিরেষ মহল যারা িাাংলারেরের সৃবির বিররাবধতা কররবিল তারা জবঙ্গিাে কারয়রমর মধ্য বেরয় শেেরক 

অবিবতেীল কররত চায়। বকন্তু িাাংলার মানুষ তারের শি উরেশ্য পূরণ হরত বেরি না। কারণ আমরা রিীন্দ্রনারথর, নজরুরলর 

উিরসূরী। তাঁরা আমারের বেবখরয়রিন অন্যারয়র বিরুরি, অনাচাররর বিরুরি িাংগ্রাম কররত।    

সুবধবৃন্দ, 

জাতীয় কবি কাজী নজরুল এিাং রিীন্দ্রনাথ উভয়ই আমারের আিার আিীয়। আমরা দুজনরকই িমানভারি িম্মান 

কবর। িাাংলারেরের িারথ তাঁরের বিল বনবিি িম্পকি। 

ইরতামরধ্য আমরা িারারেরে রিীন্দ্র স্মৃবতবিজবিত িানিমূহ িাংরেরণর বিরেষ পেরেপ গ্রহণ কররবি। পাোপাবে 

রিীন্দ্রচচ িা এিাং রিীন্দ্রিঙ্গীরতর প্রচার আ প্রিাররআ িাংস্কৃবতকমীরের িহায়তা প্রোন করর যাবচ্ছ।  

পবিমিরঙ্গ োবন্তবনরকতরন ‘িাাংলারেে ভিন’ বনম িারণর কাজ দ্রুতগবতরত এবগরয় চরলরি।  শিখারন িঙ্গিন্ধু কন িার, 

িাাংলারেে কন িার এিাং মুবিযুি-৭১ এিাং িাাংলারেরের ইবতহাি আ িাংস্কৃবত কন িার থাকরি। এর মাধ্যরম শেে-বিরেরের মানুরষর 

কারি িাাংলারেরের দৃপ্ত অিিান তুরল ধরা িহজ হরি।  

রিীন্দ্রনারথর শচতনা আ আেে ি ধারণ করর িি ধররণর শোষণ-িঞ্চনা-অবিচার-িাং াত এিাং শিামািাবজ-িন্ত্রাি-

জবঙ্গিাে-িাম্প্রোবয়কতার বিরুরি ঐকযিি হরয় সুখী, িমৃি শিানার িাাংলা প্রবতষ্ঠায় িকল নাগবরকরক এবগরয় আিার আহ্বান 

জানাবচ্ছ।  
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শেষ করার আরগ কবিগুরুর একটি উবি বেরয় আমার িিব্য শেষ করবি। 

বিশ্বভারতী গ্রে-প্রকাে িবমবতর উরদ্যারগ প্রকাবেত রিীন্দ্র রচনািলী’র ভূবমকায় বতবন বলরখরিন:  

‘‘কখরনা কখরনা শকান অথ িননবতক, রাজননবতক, িমাজননবতক শগাঁিাবম শজরগ উরঠ, রি সৃবিোলায় বিরক্টটবর কররত 

আরি, িাইরর শথরক েম্ভহারত তারের োিন চালায়, মরন করর বচরকারলর মরতা অপ্রবতহত তারের প্রভাি। তারের তকমা শচাখ 

শভালায় যারের, তারা রিরারজযর িাইররর শলাক, তারা রিাহুত, এক-একটা বিরেষ রি শুরন অবভভূত হয়, বভি করর।’’  

(শ্রীবনরকতন, ৩০/৬/৩৯)  

িিাইরক আিারআ ধন্যিাে জাবনরয় আবম জাতীয় পয িারয় ১৫৪তম রিীন্দ্রজন্মিাবষ িকী উদ যাপন অনুষ্ঠানমালার শুভ 

উরবাধন শ াষণা করবি। 

শখাো হারফজ। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলারেে বচরজীিী শহাক। 

--- 


