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ব ব  আ জািতক সে লন ক , ঢাকা, ধবার, ২৮ চ  ১৪২৪, ১১ এি ল ২০১৮ 

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

 

ি য় সহকম ,  

আমি ত অিতিথ , 
উপি ত ধী, 

 

আসসালা  আলাই ম।  

েরর ধারা-এর রজতজয় ীেত উপি ত সকলেক েভ া জানাি ।  
আমার ব ে র েত আিম গভীর ার সে  রণ করিছ, সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব    

শখ িজ র রহমানেক। রণ করিছ জাতীয় চার নতা, ি ে র ৩০ লাখ শিহদ ও িনযািতত ’লাখ মা- বানেক। 

আমি ত অিতিথ , 
আমরা শত আে ালন-সং ােমর মােঝ বড় হেলও আমােদর পিরবাের িশ -সািহত -সং িতর চচা সবসময়ই িছল। 

ছাটেবলায় আমার আববা, জািতর িপতার ভরাট উদা  গলায় আ ি  নতাম: ‘‘যিদ তার ডাক েন কউ না আেস তেব 

একলা চলের..’’ অথবা ‘‘উদেয়র পেথ িন কার বাণী, ভয় নাই ওের ভয় নাই/িনঃেশেষ াণ য কিরেব দান, য় নাই তার 

য় নাই’’ ।  
জািতর িপতা িব কিব রবী নােথর ‘‘আমার সানার বাংলা, আিম তামায় ভালবািস’’ এ গানেক াধীন 

বাংলােদেশর জাতীয় স ীত িহেসেব হণ কেরেছন। 

আমার আ ার আেরক  ি য় গান িডএল রােয়র, ‘ধন ধা   ভরা, আমােদর এই ব রা.....’। িতিন সবসময় 
ন ন কের গান গাইেতন। আমার মা, বগম ফিজলা ন নছা িজব িছেলন অস ব সািহত  ও স ীত ি য় মা ষ। আমরা 

ভাই- বান সবাই ছাটেবলায় ছায়ানেট যতাম। সখােন আিম িশখতাম ভােয়ািলন। আমার ভাই বীর ি েযা া শখ কামাল 

সতার বাজােতন। আমার আেরক ভাই বীর ি েযা া শখ জামাল ছায়ানেট িগটার িশখেতা। ছাট বান শখ রহানাও নাচ 

ও গােনর ােস ভিত হেয়িছল।  

আমরা অসা দািয়ক, গিতশীল পািরবািরক পিরেবেশ বড় হেয় দেশে েমর দী া পেয়িছ। মা েষর ক ােণ 

কাজ করার িশ া পিরবার থেকই পেয়িছ। 

িধম লী, 
 আমােদর রেয়েছ হাজার বছেরর অসা দািয়ক সাং িতক ঐিতহ । আমােদর িঁথ, চারণ কিবতা, লাকগ থা, 

লাকসািহত , বাউল গান িব সািহত  ও সং িতেক স  কেরেছ। স ীত বাঙািলর জীবেনর অিবে  অংশ। আমােদর 

আন - বদনা-সং ােম স ীত ওতে াতভােব জিড়েয় আেছ। স ীত জীবনেক খিরত কের, আে ািলত কের। দশেক 

ভালবাসেত শখায়।  

িব কিব রবী নাথ ঠা র, িবে াহী কিব কাজী নজ ল ইসলাম, মরমী কিব লালন শাহ এবং হাসান রাজাসহ 

হাজােরা কিব ও গীিতকার বাংলা স ীতেক স  কেরেছন। ি শ িবেরাধী আে ালন, ভাষা আে ালন, ঊনস েরর 

গণঅ ান, মহান ি  এবং িবিভ  গণতাি ক আে ালেন আমােদর কিব, গীিতকার ও রকারেদর অসাধারণ ি  
বারবার আমােদরেক অ ািণত কেরেছ।  

বাঙািল জাতীয়তাবােদর উে ষ ভাষািভি ক সাং িতক ঐিতেহ র উপর িভি  কের। পািক ান ি র পের থম 

আঘাতটা আেস আমােদর মা ভাষা বাংলার ওপর, যা িছল লত বাঙািল সং িতর ওপর আঘাত। ভাষার ওপর এই আঘাত 



 

বাঙািল জীবন িদেয় তী  িতবাদ কেরেছ। জািতর িপতা িছেলন ভাষা আে ালেনর ন ে । আমরা জীবন িদেয় ভাষার 

মযাদা র া কেরিছ।  
পরবত কােল এই ভাষা আে ালেনর পথ ধের আেস াধীনতা। ব ব  শখ িজব পািক ািন শাষণ-িনপীড়েনর 

িব ে  ি কামী বাঙািল জািতেক ধােপ ধােপ াধীনতার জ  ত কেরন। জািতর িপতার দীঘ ২৩ বছেরর লড়াই-সং াম 

এবং ত র মহান ন ে  মহান ি ে র মা েম আমরা পাই াধীন-সাবেভৗম রা  বাংলােদশ।   

ব ব র াধীনতা সং ােমর সকল কম িচেত আমােদর কিব-সািহিত ক, স ীতিশ ী, সাংবািদক ও সং িত 
কম রা এিগেয় এেসিছেলন। ব ব  বাঙািল জািতর সং িতর  উপলি  কের সাং িতক আে ালনেকও উ ু  কেরেছন, 

ন  িদেয়েছন সকল সাং িতক উে ােগর। আমােদর িত  আে ালন-সং ােম এেদেশর সং িত কম রা অন  অবদান 

রেখেছন।  

পািক ািন শাসকেগা ী এ দেশ রবী চচা িনিষ  করেত চেয়িছল িক  িতবােদর েখ তা করেত পােরিন। 

ি ে  াধীন বাংলা বতার ক  থেক চািরত গান, সসময় যমন ি কামী বাঙািলেক উ ীিবত কেরিছল; আজও 

আমােদর অ ে রণা জাগায়। ‘জয় বাংলা’ াগান িদেয় ি েযা ারা দশ াধীন কেরেছন, স ‘জয় বাংলা’ উ ািসত হেয়েছ 

আমােদর কিবতা-গােন, নাটক ও াত িহক সংলােপ।  
স ািনত িধ, 

বাঙািলর আবহমান ঐিতহ েক ধারণ ও লালন কেরই বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর পথচলা। আওয়ামী লীগ বাঙািল 

জাতীয়তাবােদর ধারক-বাহক। সং িতর এই সবজনীন অসা দািয়ক চতনা ধারণ কেরই আমরা দশেক এিগেয় যাি ।  

আমােদর সরকার িশ -সািহত -সং িতর সরকার। আমােদর সমেয় দশীয় সং িতর াপক উ য়ন হেয়েছ। দশীয় 

সং িত স  হেয় এিগেয় চলেছ। আমােদর সরকােরর ১৯৯৬-২০০১ ময়ােদ ঢাকাসহ সারােদেশর িশ কলা একােডিম েলার 

সং ার কির। জাতীয় িশ কলা একােডিমেত ন ন কের স ীতভবন, নাটেকর জ  এ েপিরেম াল হলসহ ল িমলনায়তন 
িনমাণ করা হয়। আমরা ছায়ানট ভবন িনমােণর জ  জিম বরা  িদই। 

 িশ কলা একােডিমেক িঘের সানার বাংলা সাং িতক বলয় তির করার য উে াগ আমরা িনেয়িছলাম, পরবত েত 

িবএনিপ-জামাত জাট সরকার তা ব  কের দয়। এবার স কাজ আমরা এিগেয় িনেয়িছ। আ জািতক মা ভাষা ইনি উট 

িত া কেরিছ। জলা পযােয় িশ কলা একােডিমর অবকাঠােমাগত উ য়ন সািধত হেয়েছ এবং মাঠপযােয়ও সাং িতক 

কমকা  িব তভােব বা বািয়ত হে । 

 বাউল সংগীেতর সংর ণ ও েপাষকতায় ন ন জে র বাউলেদর িশ ণ দওয়া হে । নামগে  হাছন রাজা 

একােডিম িনমাণ করা হে । জাতীয় জা ঘেরর সং ার ও অবকাঠােমাগত উ য়ন কেরিছ। আমােদর ঐিতহ বাহী জামদািন, 
ম ল শাভাযা া, নকিশক থা এবং শীতল পা  ইউেনে ার আ জািতক সাং িতক ঐিতহ - তািলকায় ান পেয়েছ। আমরা 

েরর ধারার ভবন ও অবকাঠােমা িনমােণ জিম বরা  িদেয়িছ। 

বতমােন দশবাসী আমােদর সাবজনীন সাং িতক উৎসব েলা আড় র ণভােব উদযাপন করেছ। বাংলা ১৪১৭ সাল 

হেত পেহলা বশাখ বাংলা নববষ জাতীয়ভােব উদযাপন করা হে । আমরা বশাখী ভাতা চা  কেরিছ। সারা দশ াপী 

পেহলা বশাখ উদযাপন সং িতেত ন ন মা া যাগ কেরেছ।  

বাংলােদশ সা দািয়ক স ীিতর দশ। হাজার বছর ধের সব ধেমর মা ষ িমেলিমেশ এ খে  বসবাস করেছ। 

যারা আমােদর াধীনতা চায়িন, তারাই ধম আর সাং িতক ঐিতেহ র মে  িবেভদ ি  করেত চায়। এ াপাের সবাইেক 
সতক থাকেত হেব। ধেমর সােথ সং িতর কান িবেভদ নই। আিম িব াস কির, ধম যার যার, উৎসব সবার। আমােদর 

ঐিতহ  আমােদর গব, এই চতনা িনেয়ই আমরা চলব। 

িধম লী, 

বাংলােদশ এিগেয় যাে । স িত আমরা উ য়নশীল দেশর মযাদা অজন কেরিছ। আমােদর ল  আথ-সামািজক 
ও সাং িতকভােব বাংলােদশেক িব  দরবাের িতি ত করা। তাই সাং িতক উৎকষতা অজেন কাজ করেত হেব। আমােদর 

সং িত তথা র-স ীত দেশর সীমানা পিরেয় িব বাসীেক যন অ ািণত ও মািহত কের সজ  সংি  সকলেক 

এিগেয় আসেত হেব।  



 

স ীত চচা পাের স াস ও জি বােদর িব ে  মা েষর চতনােক জা ত করেত। ধমা তার িব ে  অসা দািয়ক 

চতনায় আমােদর শািণত করেত। আিম আশা কির, েরর ধারার কম রা তােদর কমকাে র মা েম স াস ও জি বােদর 
িব ে  জনগণেক সেচতন করেব। ন ন জ েক দশ ও দেশর সং িতেক ভালবাসেত শখােব।   

আিম েরর ধারার রজতজয় ী’র ভ উে াধন ঘাষণা করিছ। এ উৎসেবর সািবক সাফ  কামনা করিছ। সবাইেক 

বাংলা নববেষর অি ম েভ া জািনেয় আমার ব  শষ করিছ।  

খাদা হােফজ। 
জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


