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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীগণ,  

শেেী-তবম্মেতে অতিতিবগ জ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক নর্রুল সম্মেলম্মনর এই মহতি অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সবাইম্মক আতম আন্ততরক শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ বাাংলাম্মেম্মের র্ািীয় কতব, তবম্মরাহী কতব কার্ী নর্রুল ইসলাম্মমর প্রতি।  

র্ািীয় কতবর অমর সৃতি, বাাংলা সাতহম্মিের অন্যিম শশ্রষ্ঠ কতবিা ‘তবম্মরাহী'র ৯০ বষ জপূতিজর বছম্মর আন্তর্জাতিক নর্রুল 

উৎসব আম্ময়ার্ন করার র্ন্য আতম সাংতেি সবাইম্মক অতভনন্দন র্ানাই।  

আর্ শিম্মক ৯০ বছর আম্মগ তবম্মরাহী কতবর শলখা-  

‘‘বল বীর---  

বল উন্নি মম তের!  

তের শনহাতর' আমাতর নি তের ওই তেখর তহমাতরর!''  

আর্ও প্রতিটি বাঙাতলম্মক সমানভাম্মব উদ্দীপ্ত কম্মর। অন্যায়, অতবচার এবাং শোষম্মণর তবরুম্মদ্ধ প্রতিবােী হওয়ার সাহস 

শর্াগায়। তবম্মরাহী'র এই আহবান মানুম্মষর মুতির আহবান, আত্মর্াগরম্মণর আহবান। পরাধীনিার শৃ্ঙ্খলমুতির আহবান।  

১৮৯৯ সাম্মল অি জাৎ ঊনতবাংে েিাব্দীর তবোয় এবাং তবাংে েিাব্দীর আগমন লম্মে নর্রুম্মলর র্ন্ম। কতব নর্রুম্মলর তবকাে 

এক অতির সমম্ময় যখন বাাংলাম্মেেসহ শগাটা উপমহাম্মেে পরাধীনিার শঙ্খম্মল বন্দী। বাাংলাসাতহম্মিে নর্রুম্মলর প্রম্মবে অতেবীণা 

হাম্মি, ধুমম্মকতুর মি িাঁর আতবভ জাব।  

শুধু িাঁর সৃতিকম্মম জই নয়, তবম্মরাহী কতব িাঁর ব্যতি র্ীবম্মনও যা সিে বম্মল শর্ম্মনম্মছন িা তনম্ময় এতগম্ময় শগম্মছন কঠিম্মনর 

পম্মি। চলার পম্মি বারবার বাধা এম্মসম্মছ, তকন্তু তিতন মািা নি কম্মরনতন। কখনও পিচলার সািী শপম্ময়ম্মছন , কখনও আবার তনিঃসঙ্গ 

অতভযাত্রী হম্ময় একাই এতগম্ময় শগম্মছন।  

পরাধীনিা, ধমীয় ও সামাতর্ক কুসাংস্কার, পুরুষিাতন্ত্রকিা ও শোষম্মণর তবরুম্মদ্ধ কতব লড়াই কম্মরম্মছন যিাি জ তবম্মরাহীর মি।  

সাম্মের গান শগম্ময় ক্ষুধািজ মানুম্মষর শবেনাম্মক কম্মে ধারণ কম্মর বম্মলতছম্মলন -  

‘‘আতেটি বছর শকম্মট শগল, আতম ডাতকতন শিামায় কভু,  

আমার ক্ষুধার অন্ন িা ব'শল বন্ধ করতন প্রভু।''  

র্ািীয় কতব নর্রুল সমাম্মর্ নারীর প্রতি ববষম্মের িীব্র তবম্মরাধী তছম্মলন। িাই তিতন শলম্মখন :   

‘‘তবম্মে যা তকছু মহান সৃতি তচর কল্যাণকর,  

অম্মধ জক িার কতরয়াম্মছ নারী, অম্মধ জক িার নর।''  

তিতন নারীম্মক শোষম্মণর তবরুম্মদ্ধ সরাসতর তবম্মরাহ করার আহবান র্াতনম্ময়ম্মছন। শবগম োমসুন নাহারম্মক তলতখি এক পম্মত্র 

কতব বম্মলম্মছন: ‘‘আমাম্মের শেম্মের শমম্ময়রা বড় হিভাতগনী। কি শমম্ময়ম্মক শেখলাম কি প্রতিভা তনম্ময় র্ন্মাম্মি; তকন্তু সব সম্ভাবনা 

িাম্মের শুতকম্ময় শগল সমাম্মর্র প্রম্ময়ার্ম্মনর িাতগম্মে। িাই নারীম্মের তবম্মরাহী হম্মি বতল।''  



তবম্মরাহী কতব নর্রুম্মলর র্ন্ম পতিমবম্মঙ্গর বধ জমাম্মনর চুরুতলয়ায়। দুখু তময়া নাম্মমর শসই বালকম্মক বাাংলাম্মেম্মে তনম্ময় 

আম্মসন ময়মনতসাংম্মহর তত্রোম্মলর পুতলে অতিসার রতির্ সাম্মহব। শসখানকার স্কুম্মল তিতন শবে তকছুকাল পড়াশুনা কম্মরন। তত্রোম্মল 

তিতন খুব কাছ শিম্মক শেম্মখম্মছন গ্রামবাাংলাম্মক, গ্রামীণ কৃষকসমার্ম্মক। পরবিীম্মি িাঁর রচনায় এর প্রভাব পম্মড়ম্মছ।  

কতবর শযৌবম্মনর তেনগুম্মলাম্মিও তিতন বারবার এম্মসম্মছন এই বাাংলায়। তবম্ময় কম্মরম্মছন কুতমল্লার শমম্ময় প্রমীলাম্মক। কুতমল্লাম্মি 

বম্মসই রচনা কম্মরম্মছন অসাংখ্য গান আর কতবিা। তবম্মরাহী কতবর শপ্রম-ভালবাসা ও তবরম্মহর অম্মনক কালর্য়ী গান আর কতবিার 

র্ন্ম হম্ময়ম্মছ কুতমল্লায়।  

কতব নর্রুল আমাম্মের প্রতিবাে ও প্রতিম্মরাম্মধর ভাষা তেতখম্ময়ম্মছন। িাঁর কাছ শিম্মক আমরা তেম্মখতছ ‘কারার ওই শলৌহ 

কপাট' শভম্মঙ শিলার মন্ত্র। শপ্ররণা লাভ কম্মরতছ িাঁতসর মম্মে র্ীবম্মনর র্য়গান গাওয়ার।  

সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান সারার্ীবন তবম্মরাম্মহর আেে জ তনম্ময় সাংগ্রাম 

কম্মরম্মছন। স্বাধীন বাাংলাম্মেে প্রতিষ্ঠার র্ন্য র্ীবম্মনর উতনেটি বছর কারাগাম্মর কাটিম্ময়ম্মছন। পাতকস্তাম্মনর প্রধানমন্ত্রীম্মের প্রম্মলাভন 

তকাংবা িাঁতসর মম্মের হুমতকম্মিও মািা নি কম্মরনতন। এখাম্মনই তবম্মরাহী কতব নর্রুল এবাং রার্নীতির কতব বঙ্গবন্ধুর মম্মে তমল 

খু ুঁম্মর্ পাওয়া যায়। নর্রুল িাঁর কতবিায় শয তবম্মরাহীর স্বপ্ন শেম্মখতছম্মলন, িার সাি জক প্রকাে হয় বঙ্গবন্ধুর মম্মে।  

আমরা বাঙাতলরা খুবই শসৌভাগ্যবান র্াতি। দুই মহান কতব- তবেকতব রবীন্দ্রনাি ঠাকুর এবাং তবম্মরাহী কতব কার্ী নর্রুল 

ইসলাম - শুধু বাাংলা ভাষা ও সাতহিেম্মকই সমৃদ্ধ কম্মরনতন, আমাম্মের ব্যতি ও সমার্র্ীবনম্মকও প্রভাতবি কম্মরম্মছন।  

শকামল আর কম্মঠাম্মর তমম্মল বাঙাতল চতরম্মত্রর শয ববতেিে িার অম্মনকখাতনই আমরা শপম্ময়তছ এই  দুই কতবর কাছ শিম্মক। 

আমাম্মের প্রতিটি সাংগ্রাম্মম, আম্মন্দালম্মন, একাত্তম্মরর মহান মুতিযুম্মদ্ধ িাঁরা তছম্মলন আমাম্মের সাহস ও শপ্ররণার উৎস।      

কতব নর্রুম্মলর শলখনীর মূল সুর তবম্মরাহ হম্মলও তিতন তছম্মলন সুন্দম্মরর কতব, তছম্মলন বাঁধভাঙ্গা আম্মবম্মগর কতব। তবম্মেষ 

কম্মর িাঁর গাম্মন শপ্রম ও প্রকৃতি অপরূপ রূম্মপ ধরা তেম্ময়ম্মছ।  

সুতধবৃন্দ,  

১৯৭২ সাম্মলর ১৩ র্ানুয়াতর অনুতষ্ঠি মন্ত্রীসভার প্রিম ববঠম্মক বঙ্গবন্ধু তবম্মরাহী কতবর ‘চল চল চল' গানটিম্মক বাাংলাম্মেম্মের 

রণ-সঙ্গীি তহম্মসম্মব তনব জাচন কম্মরন। এর কম্ময়কতেন পর কলকািা সিম্মরর সময় কতবম্মক ঢাকায় তনম্ময় আসার ব্যাপাম্মর কতবর 

পতরবাম্মরর সম্মঙ্গ বঙ্গবন্ধু কিা বম্মলন।  

শস বছর কতবর র্ন্মতেন উপলম্মে কতবম্মক ঢাকায় তনম্ময় আসার র্ন্য বঙ্গবন্ধু ভারম্মির িৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইতন্দরা গান্ধীর 

সম্মঙ্গ শযাগাম্মযাগ কম্মরন। তিতনও সানম্মন্দ সেতি শেন।  

শস অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিতনতধেল পাঠান কলকািায়। ২৪ শম ১৯৭২ আমাম্মের র্ািীয় কতব এবাং িাঁর পতরবাম্মরর 

সেস্যম্মের ঢাকায় তনম্ময় আসা হয়। কতবর র্ন্য ধানমতন্ডর ২৮ নম্বর শরাম্মডর ৩৩০ নম্বর বাতড়টি বরাদ্দ শেন বঙ্গবন্ধু।  

কতব ভবম্মন শপৌুঁছার পর পরই বাবা এবাং আমার মা শবগম িতর্লাতুনম্মনছা মুতর্ব কতবম্মক শেখম্মি যান। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই 

কতব ভবম্মন কতবম্মক শেখম্মি শযম্মিন এবাং িাঁর স্বাম্মিের শখাঁর্খবর তনম্মিন।  

১৯৭৪ সাম্মলর ৯ তডম্মসম্বর ঢাকা তবেতবদ্যালয় কতবম্মক তড. তলট উপাতধ প্রোন কম্মর।  

আমরা গি শময়াম্মে োতয়ে পালনকাম্মল ১৯৯৯-২০০০ সাম্মল নানা আম্ময়ার্ম্মন ২-বছরব্যাপী নর্রুল র্ন্মেিবাতষ জকী পালন 

কতর।  

কতব নর্রুল িাঁর গাম্মন বম্মলতছম্মলন- ‘‘মসতর্ম্মের পাম্মে আমার কবর তেও ভাই''। িার ইচ্ছার প্রতি সোন র্াতনম্ময় ঢাকা 

তবেতবদ্যালয় মসতর্ম্মের পাম্মে নর্রুম্মলর সমাতধম্মসৌধ তনম জাণ করা হয়।  

নর্রুম্মলর স্মৃতি তবর্তড়ি ময়মনতসাংম্মহর তত্রোল ও েতররামপুম্মর পাঠাগার, তমলনায়িন এবাং শগস্ট হাউম্মর্র সুতবধাসহ 

ভবন তনম জাণ কার্ শুরু করা হয়।  

নর্রুল সঙ্গীম্মির স্বরতলতপ সাংগ্রহ করার উম্মদ্যাগ শনওয়া হয়। শুদ্ধসুর ও বাণীম্মি নর্রুল সঙ্গীম্মির প্রতেেক বিতরর র্ন্য 

সারাম্মেম্মের ৫০ র্ন সঙ্গীি তেেকম্মক প্রতেেণ শেওয়া হয়।  

এবার আমরা নর্রুম্মলর স্মৃতিতবর্তড়ি কুতমল্লায় ধম জসাগর পাম্মড় স্মৃতিম্মকন্দ্র তনম জাণ কার্ শুরু কম্মরতছ। এছাড়া, চট্টগ্রাম, 

তসম্মলট, রার্োহী এবাং মাতনকগম্মের শিওিায় নর্রুল স্মৃতিম্মকন্দ্র িাপম্মনর পতরকল্পনা শনওয়া হম্ময়ম্মছ।  



সুতধবৃন্দ,  

কতব কার্ী নর্রুল ইসলাম আমাম্মের র্ািীয় কতব। আতম মম্মন কতর প্রতি বছর কতবর র্ন্মর্য়ন্তী বা মৃতুেবাতষ জকীর 

আনুষ্ঠাতনকিা শুধু নয়, সারা বছরব্যাপী প্রকৃি নর্রুল চচ জা হম্মি হম্মব। শয শখম্মট-খাওয়া মানুম্মষর র্ন্য কতব তলম্মখ শগম্মছন, িাম্মের 

মম্মে তবম্মেষ কম্মর তেশু-তকম্মোরম্মের মম্মে নর্রুলম্মক আরও সহর্ভাম্মব উপিাপন করম্মি হম্মব।  

আতম আো কতর, আমাম্মের শেম্মের কতব-সাতহতিেক, বুতদ্ধর্ীবী ও তেেকরা এ ব্যাপাম্মর এতগম্ময় আসম্মবন। শসইসম্মঙ্গ 

নর্রুল সাতহিেম্মক তবম্মের কাম্মছ তুম্মল ধরম্মি হম্মব।   

ইম্মিামম্মেই নর্রুল ইন্সটিটিউম্মটর উম্মদ্যাম্মগ িাঁর তকছু তকছু রচনা ইাংম্মরতর্, িরাতস, লাতিন, চীনা, তহতন্দ এবাং র্াম জান 

ভাষায় অনুবাে করা হম্ময়ম্মছ। বিজমাম্মন আরতব ভাষায় অনুবাম্মের কার্ চলম্মছ। িাঁর সমগ্র রচনা তবম্মের সবগুম্মলা র্নতপ্রয় ভাষায় 

অনূতেি হওয়া প্রম্ময়ার্ন। এ ব্যাপাম্মর সরকার সব ধরম্মনর সহম্মযাতগিা শেম্মব।  

সুতধ,  

আেে জ ও েে জনগি তেক শিম্মক নর্রুল এবাং বঙ্গবন্ধু তছম্মলন একই সমান্তরাম্মল। নর্রুম্মলর আকাঙ্ক্ষা তছল একটি শোষণ-

বেনামুি সমার্। বঙ্গবন্ধুরও স্বপ্ন তছল শোষণ-বেনা ও োতররেমুি শসানার বাাংলা গড়ার।  

শসই আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করম্মি চাই। োতরম্মরর শবড়ার্াল শভম্মঙ আমরা এমন একটি বাাংলাম্মেে গড়ম্মি চাই শয 

বাাংলাম্মেম্মে সকল মানুম্মষর শমৌতলক অতধকার তনতিি হম্মব। মানুম্মষ মানুম্মষ ববষে িাকম্মব না। নারী িার প্রাপ্য অতধকার শভাগ 

করম্মি পারম্মব। সব ধম্মম জর মানুষ তমম্মলতমম্মে বসবাস করম্মব। সমার্ শিম্মক অোতন্ত দূর হম্মব। মানুষ উন্নি র্ীবম্মনর অতধকারী হম্মব।  

তবম্মরাহী কতবিায় কতব বম্মলতছম্মলন:  

‘‘যম্মব উৎপীতড়ম্মির ক্রন্দন-শরাল আকাম্মে বািাম্মস ধ্বতনম্মব না,  

অিোচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূম্মম রতণম্মব না -  

তবম্মরাহী রণক্লান্ত আতম শসইতেন হব োন্ত।''  

আসুন, সকল অন্যায়, উৎপীড়ন ও শোষম্মণর তবরুম্মদ্ধ সাংগ্রাম্মমর েপি গ্রহণ কতর।  

সবাইম্মক আবারও ধন্যবাে র্াতনম্ময় আন্তর্জাতিক নর্রুল সম্মেলম্মনর উম্মবাধন শ াষণা করতছ।  

শখাো হাম্মির্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাম্মেে তচরর্ীবী শহাক।  

......  

 


