ভূ মিক াঃ
“আি র ভ ইয়ের রয়ে র ঙ য় একুয়ে ফেব্রুে মর
আমি মক ভুমিয়ে প মর।”
একুশে ফেব্রুয়ারি ব্াঙারিি জাতীয় জীব্শে এক ফ ৌিব্ময় ও ঐরতহ্যব্াহ্ী রিে। ব্াঙারিি জাতীয়
জীব্শেি সকি ফেতোি উৎস হ্শে এ রিেটি। ব্াাংিা ভাষাশক িাষ্ট্রীয় ভাষাি মর্ািায়
য
প্ররতষ্ঠা
ৃ
কিাি ঐরতহ্ারসক রিে এটি। ১৯৫২ সাশিি ২১ ফেব্রুয়ারি মাতভাষাি মর্ািা
য িক্ষাি জশেয জীব্ে
রিশয় ব্াঙারি অেেয িৃষ্টান্ত স্থাপে কশিশে। ব্াঙারিি িক্তঝিা এ রিেটিশক সািা রব্শে স্মিণীয় কশি
িাখশত ইউশেশকা ‘আন্তজযারতক মাতৃভাষা রিব্স’ রহ্শসশব্ স্বীকৃরত রিশয়শে, সম্মাে জারেশয়শে ভাষা
েহ্ীিশিি প্ররত। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি ব্াঙারিি জাতীয় জীব্শে এক ফ ৌিব্ময় ও ঐরতহ্ারসক রিে।
একুশে ফেব্রুয়ারি এখে আি শুধু আমাশিি মাতৃভাষা রিব্স েয়। প্ররত ব্েি ‘একুশে
ফেব্রুয়ারি’ সািা রব্শে পারিত হ্শব্ ‘আন্তজযারতক মাতৃভাষা রিব্স’ রহ্শসশব্। এ রিব্শসি তাৎপর্ য
উশেখ
কশি
রব্রেষ্ট
ভাষারব্জ্ঞােী
ড.
হ্ুমায়ুে
আিাজ
ব্শিশেে,
‘আরম মুগ্ধ আরম প্রীরত, আমাশক স্বীকৃরত রিশয়শে, আমাি প্রাশণি কথা আমাি ভাষায় জাোশত
পািব্ ব্শি আমাি হৃিয় স্পন্দে ফব্শেশে। সরতযই রব্তয আরম।’
ভ ষ আয়দ িয় র আমি ইমেহ সাঃ পারকস্তাে সৃটষ্টি পূব্মূয হ্ুশতয আিী ে মুসরিম
রব্েরব্িযািশয়ি তৎকািীে উপাোর্ ড.
য জজয়াউজিে উিুযশক পারকস্তাশেি একমাত্র িাষ্ট্রভাষা কিাি
প্রস্তাব্ উপস্থাপ কশিে। পূব্ব্ঙ্গ
য ফথশক ড. মুহ্ম্মি েহ্ীিুোহ্ এ প্রস্তাশব্ি ফ াি রব্শিারধতা কশিে
এব্াং ব্াাংিাশক িাষ্ট্রভাষা কিাি িারব্ উত্থাপে কশিে (১১ শ্রাব্ণ, ১৩৫৪ ব্ঙ্গাব্দ)। এভাশব্ই ভাষা
আশন্দািশেি সূত্রপাত শি।
ব্ াংি ভ ষ র প্রমে অব্জ্ঞ ও অব্য়হি াঃ এ ফিশেি ব্হ্ত্তম জেশ াষ্ঠীি মাতৃভাষা ব্াাংিা হ্ওয়া
সশেও পারকস্তাে সৃটষ্টি শুু ফথশকই উিুযশক পূব্ পারকস্তাশেি
য
িাষ্ট্রভাষা রহ্শসশব্ োরিশয় ফিয়াি
হ্ীে েক্রান্ত েিশত থাশক। ১৯৪৮ সাশি ফিসশকাস উিযাশে
য
ফমাহ্াম্মি আিী জজন্নাহ্ ফ াষণা কশিে
উিুয এব্াং উিুযই হ্শব্ পারকস্তাশেি একমাত্র িাষ্ট্রভাষা। এি রকেুরিে পি ঢাকা রব্েরব্িযািশয়ি
কাজযে হ্শিি এক সমাব্তযে অেুষ্ঠাশে ফমাহ্াম্মি আিী জজন্নাহ্ তাাঁি ফ াষণাি পেিাব্ৃরত্ত কিশি
তু মুি প্ররতব্ািধ্বরে উচ্চারিত হ্য়।
ভ ষ আয়দ ি াঃ ফমাহ্াম্মি আিী জজন্নাহ্ি ১৯৪৮ সাশিি ফ াষণাি পি ফথশকই ব্াাংিা ভাষাি
আশন্দািে ফজািিাি হ্শত থাশক। পজিম পারকস্তারে রডশেিি ণ র্তই ব্াাংিা ভাষাি রব্শিারধতা
কিশত থাশক, ব্াাংিা ভাষাি আশন্দািে ততই ফজািিাি হ্য়। প্রাথরমকভাশব্ োত্রিা এ আশন্দািে
োরিশয় রেশিও পিব্তী সমশয় ফ ািা ফিেব্াসী োত্রশিি সাশথ একাত্মতা ফ াষণা কশি। ফিেব্াসীি
ফজািাশিা সমথশে
য োত্রশিি মশোব্ি আশিা ফব্শে র্ায়, তািা রিগুণ উৎসাশহ্ সম্মুখপাশে এশ াশত
থাশক।
একুয়ের স্মৃমোঃ ১৯৫২ সাশিি ২১ ফেব্রুয়ারিশত প্রাশিরেক পরিেশিি অরধশব্েেশক সামশে
ফিশখ সমগ্র ফিশে ব্াাংিা ভাষাশক িাষ্ট্রভাষা কিাি িারব্শত আশন্দািে ফজািিাি কিা হ্য়।
পারকস্তারে োসক ঢাকায় ১৪৪ ধািা জারি কশি সকি প্রকাি রমটিাং রমরেি ও সমাশব্ে রেরষদ্ধ
ফ াষণা কশি। রকন্তু ব্াাংিাশক িাষ্ট্রভাষাি মর্ািািাশে
য
পতযয়ী োত্রসমাজ ১৯৫২ সাশিি ২১

ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধািা ভঙ্গ কশি রমরেি ফব্ি কশি। সাশথ সাশথ পুরিে রমরেশি রেরব্োশি
য
গুরি
োিায়। এশত সািাম, ব্িকত, িরেক ও জব্বািসহ্ অশেশক রেহ্ত হ্য়। এ হ্তযার্জ্ঞ ও িমেেীরতি
েশি আশন্দািে আশিা ফব্ ব্াে হ্য়। ’৫২-ি ভাষা আশন্দািে এ ফিশেি করব্সমাজশক কশিশে
তু মুি আশিারেত। অশেক করব্ অসাংখয করব্তাি মাধযশম এই ভাষা-আশন্দািেশক কশিশেে
ফব্ ব্াে। ’৫২ এি ভাষা-আশন্দািশেি প্রভাশব্ করব্ োমসুি িাহ্মাে িেো কশিশেে, ‘ব্ণমািা,
য
আমাি িুুঃরখেী ব্ণমািা’
য
োমক রব্খযাত করব্তাটি‘ফে ি য়ক উপয়ে ম য়ি, ব্য়ি েয়ব্ কী থ য়ক আি র?
ঊম ে ফে ’ ব্ হ য়ন র ি ুণ রক্তেি পুষ্প ঞ্জমি
ব্ুয়ক ম য়ে আয় সয় ৌরয়ব্ িহীেসী।’
র ষ্ট্রভ ষ মহয়সয়ব্ ব্ াংি ভ ষ র স্বীকৃমোঃ ১৯৫২ সাশিি ২১ ফেব্রুয়ারিশত সাং টিত মমারন্তক
য
হ্তযাকাশেি খব্ি সািা ফিশে রব্িুযৎশব্শ ফপৌৌঁশে র্ায় এব্াং ফিেব্াসী প্রেে রব্শক্ষাশভ ফেশি
পশে। অতুঃপি পারকস্তাে সিকাি ব্াাংিাশক িাষ্ট্রভাষা রহ্শসশব্ স্বীকৃরত রিশত ব্াধয হ্য়। ১৯৫৬
সাশিি সাংরব্ধাশে সিকাি ব্াাংিাশক িাষ্ট্রভাষা রহ্শসশব্ অেুষ্ঠারেকভাশব্ স্বীকৃরত ফিয়।
আন্তর্জ মেকভ য়ব্ ব্ াংি ভ ষ য়ক স্বীকৃমোঃ একুশে ফেব্রুয়ারি এখে আি শুধু আমাশিি
মাতৃভাষা রিব্স েয়। প্ররত ব্েি ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সািা রব্শে পারিত হ্শব্ ‘আন্তজযারতক
মাতৃভাষা রিব্স’ রহ্শসশব্। ১৯৯৯ সাশিি ১৭ েশভম্বি জারতসাংশ ি রেক্ষা, রব্জ্ঞাে ও সাংকৃরত সাংস্থা
(ইউশেশকা)-এি সাধািণ পরিষশিি ৩০তম পূণাঙ্গ
য অরধশব্েশে ব্াাংিাশিেসহ্ ২৭টি ফিশেি সমথেয
রেশয় সব্সম্মতভাশব্
য
‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ফক ‘আন্তজযারতক মাতৃভাষা রিব্স’ রহ্শসশব্ স্বীকৃরত
ফিয়। ইউশেশকাি প্রস্তাশব্ ব্িা হ্য়,
১৯৫২ সাশিি একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাি জেয ব্াাংিাশিশেি অেেয তযাশ ি স্বীকৃরতস্বরূপ
এব্াং ১৯৫২ সাশিি এই রিশেি েহ্ীিশিি স্মৃরতশক সািা রব্শে স্মিণীয় কশি িাখশত একুশে
ফেব্রুয়ারিশক ‘আন্তজযারতক মাতৃভাষা রিব্স’ রহ্শসশব্ পািশেি রসদ্ধান্ত ফেয়া হ্য়। প্ররত ব্েি
একুশে ফেব্রুয়ারি ইউশেশকাি ১৮৮টি সিসয ফিে এব্াং ইউশেশকাি সিি িপ্তশি আন্তজযারতক
মাতৃভাষা রিব্স রহ্শসশব্ উির্র্ারপত হ্শব্।
ইউশেশকাি এ ফ াষণাি মধয রিশয় রব্শেি প্রায় ৫ হ্াজাি ভাষা সম্মারেত হ্ি এব্াং একরব্াংে
েতাব্দীি তথা িুই সহ্স্রাব্দ অথাৎ
য ২০০০ সাশিি ২১ ফেব্রুয়ারি সািা রব্েব্যাপী প্রথম পারিত হ্ি
‘আন্তজযারতক মাতৃভাষা রিব্স’। ইউশেশকাি এ ফ াষণাি মধয রিশয় রব্শেি প্রায় ৫ হ্াজাি ভাষা
সম্মারেত হ্ি এব্াং একরব্াংে েতাব্দীি তথা ২০০১ সাশিি ২১ ফেব্রুয়ারিশত সািা রব্েব্যাপী প্রথম
পারিত হ্শয়রেি ‘আন্তজযারতক মাতৃভাষা রিব্স’।
স্ব ধী ে র ফেে াঃ ভাষা আশন্দািশেি মাধযশম ব্াঙারি জারতি মশধয ফর্ ফেতোি উশেষ হ্য়,
তাি েিম রব্শফািণ শি ঊেসত্তি ফথশক একাত্তশি। একুশে ফেব্রুয়ারি তাৎপর্ েহ্ীি
য
রিব্স
পািশেি মশধযই সীমাব্দ্ধ থাশক রে; তা ব্াঙারিি জাতীয় জীব্শেি সব্ত্র
য প্রভাব্ রব্স্তাি কিশত
সক্ষম হ্য়। ব্াাংিাশিশেি সমস্ত আশন্দািশেি মূি ফেতো একুশে ফেব্রুয়ারি। তখে ফথশকই
ব্াঙারি উপিরি কশিরেি তাি ব্াঙারি জাতীয়তাশব্াধ, তাি সাংকৃরতি অতন্দ্র প্রহ্িী। এই সাংগ্রামী
ফেতোই ব্াাংিাি সাাংকৃরতক আশন্দািে এব্াং িাজনেরতক আশন্দািে এই িু’ধািাশক একসূশত্র

গ্ররথত কশি মুজক্তসাংগ্রাশমি ফমাহ্োয় এশে রিশয়শে। আি এি পরিশপ্ররক্ষশতই ১৯৭১ সাশিি ১৬
রডশসম্বি স্বাধীে ও সাব্শভৌম
য
ব্াাংিাশিশেি সৃটষ্ট হ্শয়শে।
আন্তর্জ মেক ি েৃ ভ ষ মিব্য়সর ে ৎপর্াঃজ ভাষা একটি ফিশেি সাাংকৃরতক ঐরতশহ্যি ধািক ও
ব্াহ্ক। আি এই সাাংকৃরতক ঐরতহ্য সাংিক্ষশণ ভাষা হ্শে েজক্তোিী হ্ারতয়াি। মাতৃভাষাি প্রেিে
ফকব্ি ভাষা ত বব্রেত্রয, ব্হ্ু ভাষা-রভরত্তক রেক্ষাশকই উৎসারহ্ত কিশব্ ো, তা ভাষা ত ও
সাাংকৃরতক ঐরতশহ্যি উন্নয়ে ও অেুধাব্শেি ফক্ষশত্র অব্িাে িাখশব্। আন্তজযারতক মাতৃভাষা
রিব্শসি তাৎপর্ হ্িয
সকি মাতৃভাষাশক রব্করেত হ্ওয়াি সুশর্া ফিওয়া, র্থাশর্া য মর্ািা
য
ফিওয়া, রব্িুরপ্তি হ্াত ফথশক িক্ষা কিা, িুব্িয ব্শি ফকাশো ভাষাি ওপি প্রভুত্ব আশিাশপি অপশেষ্টা
ো কিা, ফোি-ব্ে সকি ভাষাি প্ররত সমাে মর্ািা
য প্রিেে।
য এ রিব্শস প্রশতযক ভাষাভাষী মােুষ
রেশজি মাতৃভাষাশক ফর্মে ভাশিাব্াসশব্ ফতমরে অেয জারতি মাতৃভাষাশকও মর্ািা
য ফিশব্।
এভাশব্ একুেশক ফেতোয় ধািণ কশি মাতৃভাষাশক ভাশিাব্াসাি ফপ্রিণা পাশব্ মােুষ। ব্াঙারি
জারত রেশজি িক্ত রিশয় সািা রব্েশক রেরখশয় রিশয় ফ ি ভাষাশক ভাশিাব্াসাি মন্ত্র। মাতৃভাষা
রিব্শসি তাৎপর্ িু
য রকশয় আশে ফিেশক ভাশিাব্াসা, ফিশেি মােুষশক, ফিশেি সাংকৃরতশক
ভাশিাব্াসা, তাি জীব্োোিশক ভাশিাব্াসা আি তাি জশেয ব্শব্াধ
য
কিা।
উপসাংহ রাঃ ব্ায়ান্নি ভাষা আশন্দািশেি স্মৃরতরব্জরেত একুশে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তজযারতক
মাতৃভাষা রিব্স’ রহ্শসশব্ ৃহ্ীত হ্ওয়াি ব্যাপািটি আমাশিি তথা ব্াাংিাশিশেি জশেয অতযন্ত
ফ ৌিশব্ি। কািণ, একুশে ফেব্রুয়ারি ফথশক ব্াঙারি জারত আত্মমর্ািাি
য
ফেতো িাভ কশিরেি;
ৃ
িাভ কশিরেি মাতভাষাশক িাষ্ট্রভাষাি মর্ািা
য িাশেি ফপ্রিণা এব্াং অেুভব্ কশিরেি ঐকযব্দ্ধ
আশন্দািশেি প্রশয়াজেীয়তা।

