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Subash Mondal, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari 

 

মূল রব্ষয়

1952 সালে পাকিস্তান সরিার চেয়েছিল চ োর কয়র পোছকস্তোয়ের রোষ্ট্র ভাষা কিসালে 

উর্দুকি মোেযতো ছর্য়ত ছকন্তু বোঙোছলয়র্র মোয়ের ভোষো বোাংলোর উপর এই ধরয়ের

পোছকস্তোেীয়র্র আয়র্শ চময়ে ছেয়ত পোয়রছে বোাংলোর র্োমোল চিয়লরো । মোয়ের ভোষো
রক্ষোর র্োছবয়ত ধম ু, বে ুছেছবয়ুশয়ষ সবোই প্রছতবোর্ী হয়ে চেয়ম পয়়ে রোস্তোে ছমছিয়ল

ছমছিয়ল চভোয়র ওয়ে ঢোকোর রো পথ 1952 সোয়লর 21 চেবরুেোছরয়ত পোছকস্তোছে

শোসয়কর চসই আয়দোলেয়ক চময়ে ছেয়ত পোয়রছে, তোরো ভোষোর  েয আয়দোলেরত

িোত্র  েতোর উপর চলছলয়ে চর্ে তোয়র্র ছপটুেো পদছলশ বোছহেী পদছলয়শর গুছলয়ত

রো পয়থ ছেহত হে রছেক,  ব্বোর, শছেউল, সোলোম,বরকত সহ অয়েয়কই । তোয়র্র
অপরোধ ছিল তোরো তোয়র্র মোতৃভোষো বোাংলোয়ক ভোয়লোয়বয়সছিল

 

মূল শব্দ আন্ত োুছতক, সাংগ্রোম, মোতৃভোষো, বছলর্োে , উজ্জোছপত উর্দু পোছকস্তোে,

21চশ চেবরুেোছর 

 

ভূরমকা

একদ য়শ চেবরুেোরী এখে শুধদ মোত্র বোাংলোয়র্য়শ েে কেলের আয়রো বহু 

 োেগোে আন্ত োুছতক মোতৃভোষো ছর্বস ছহয়সয়ব উজ্জোছপত হে তলে এর উৎস 

অবশয বোাংলোয়র্য়শ l এই ছর্েটট শুধদ মোত্র ঐছতহোছসক ছর্ে েে মাতৃভাষা চপ্রমী 

মোেদষয়র্র কোয়ি সাংগ্রোয়মর বো বোছলর্োয়েরও স্মোরক । তোই কছবকয়ে ধ র্বছেত 

হয়েয়ি

 

আমার ভোইয়ের রয়ে রোঙোয়েো একদ য়শ চেবরুেোছর 

আকম ছক ভুলয়ত পোছর "

 

এই ছর্য়ে মোতৃভোষোর স্বীকৃছতর র্োছবয়ত কে সকল সাংগ্রোমীরোতালের  ীবেয়ক 

বোজ  চরয়খ সাংগ্রোয়ম চেয়মছিয়লেতালের েরম এবাংপরম সোথকুতোর ছর্ে l 

অথ ুোৎ উেদু ভোষোয়ক রোষ্ট্র ভোষো ছহসোয়ব চ োর কয়র েোছপয়ে কেওয়ার ছবুয়ে চে. 

সাংগ্রোম হয়েছিল তোরই েসল হল এই আন্ত োুছতক মোতৃভোষো ছর্বয়সর স্বীিৃকতl 
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ফেক্ষাপট

1947 সালের 15ই আগস্ট আমালের চর্য়শ স্বোধীেতো 

পোওেোর ঠিি আয়গর মদহয়ূত ু অখণ্ড ভারতলি

ভারত পাকিস্তান র্দই ভোয়গ ছবভে হওেোর পর 

বোাংলো ভোষো ভোষীর মদসলমোে সোম্প্রর্োেয়ক পূব ু 

পোছকস্তোয়ের সয়ে  দয়়ে চর্ওেোর ছসেোন্ত হে l

ভোরত চেয়হতু ধম ুছেরয়পক্ষ রোষ্ট্র তাই এখোয়ে ধম ু 

বো ভোষোগত কিালনা প্রয়ভর্ সমসযো েো থোকয়লও 

পোছকস্তোয়ে ছকন্তু ভোষো-ভোষী ছেয়ে সমসযোর সটৃি 

হেl চেখোয়ে উেদুভোষোয়ক ক ার কয়র রালে ভোষোর 

মোেযতো ছর্য়ে সয়ব ুোসোধোরয়ের উপরচ্ েোছপয়ে 

চর্ওেোর কথো বলোে পূব ু পোছকস্তোয়ের মোেদয়ষরো 

একথো চময়ে ছেয়তপোয়রছে l

1948 সালে আপে মোতৃভোষো রক্ষোর আয়দোলে 

শুু হে এবাং 1952 সোয়ল 21চশ চেবরুেোছর বোাংলো 

ভোষোয়ক ছিতীে রোষ্ট্র ভোষো করোর র্োছবয়ত চেয়ম 

প়েো িোত্র  েতোর উপর চলছলয়ে চর্ে তোয়র্র 

ছপটুেো পদছলশ বোছহেী l পদছলয়শর গুছলয়ত ছেহত হে 

আবদল বরকত, আব্দদল  ব্বোর ও রছেকদ জিয়ের 

ময়তো অয়েক িোত্র েদবয়করো l এিো়েো আয়রো আহত 

হে অসাংখয িোত্রর্ল কসকেন ঢোকোর রা পলে 

মোতৃভোষোর  েয শহীয়র্র এই বছলর্োে চর্য়শর 

 েতোয়ক এক ইছতহোয়সর সম্মদখীে কয়র l

শামসদর রোহমোে তোই ছলয়খয়িে

 

উছেশয়শো বোহোয়নোর র্োুে রজেম পদষ্পবয়ে ই

েদলি ছেয়ে আয়িো সয়গৌরয়ব মছহেসী।

উৎস 

ধলমরু ছভছিয়ত পোছকস্তোে চে রো য গেে করোর 

চেৌজেকতো স্বীকোর কয়রছিয়লে চসখোয়েই ছিল 

একেোেকতয়ের রৃ্টিভছে l চে কোরয়ে এক ধময়ুক 

প্রছতষ্ঠো করোর স্বপ্ন সেল হোওেোে তোরো উর্দু 

ভোষোয়ক রোষ্ট্র ভোষো করোর স্বপ্ন চর্য়খছিয়লে আর 

পূব ু পোছকস্তোয়ের োাংো  

ভোষো ভোষীর মোেদষয়র্র ইচ্ছো বো স্বপ্নয়ক চভয়ঙ 

চর্ওেো হয়েছিয়লো l

1947 সালে েখে জ েোউজিে আহয়মর্ উর্দু 

ভোষোয়ক পোছকস্তোয়ের রোষ্ট্র ভোষো ছহয়সয়ব স্বীকৃছত 

চর্ওেোর প্রস্তোব  োেোে তখন মহম্মর্ শহীর্দল্লোহ 

এই প্রস্তোয়বর প্রছতবোর্ কয়রে l আর টেক এই 

সময়ে বোাংলো ভোষোয়ক রোষ্ট্র ভোষো ছহয়সয়ব চময়ে 

চেওেোর র্োছবয়ত ঢোকো ছবশ্বছবর্যোলয়ের ছাত্র

িোত্রীরো ঝাাঁকপলয় পয়়ে ভোষো আয়দোলয়ে , এই সমস্ত 

ভোষো আয়দোলেকোরীয়র্র উৎসোহ বো সমথেু 

কয়রছিয়লে সসের্ আছল, আসরে সসের্ আছল, 

আহমোর্ কোজ  চমোতোহোর চহোয়সে এবাং আয়রো 

অয়েক ছশক্ষোছবর্রো l 

এর পর 1952 সোয়লর 26  োেদেোছর পোছকস্তোয়ের 

তৎকোলীে প্রধোেমন্ত্রী খো ো েোজ মদজিে সোয়হব 

একটট  েসভোে উর্দু ভোষোয়ক পোছকস্তোয়ের 

একমোত্র রোষ্ট্র ভোষো ছহসোয়ব চ োষেো িরলে তা 

ছবরোট সাংগ্রোয়মর আকোর ধোরে কয়র l পূব ু 

পোছকস্তোয়ের বোাংলো ভোষো-ভোষীর মানদলষরা চময়ে 

ছেয়ত পোয়রছে প্রধোেমন্ত্রীর এই ছসেোন্তয়ক l

মাতৃভাষাি গুুত্ব 

 

মোতৃভোষোর গুুত্ব সম্পয়ক ু অয়েক ছশক্ষোবীর্রো 

তোয়র্র ছেয় র ছেয় র মতবোর্ প্রর্োে কয়রয়িে l 

কছবগুু রবীন্দ্রেোথ েোকদ র ময়ে কয়রে

মাতৃভাষা মোতৃর্দগ্ধ সম " 
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অথ ুোৎ মালয়র র্দধ িো়েো চেমে চকোয়েো ছশশুর

শারীকরি গেে , সটেক পদটি বো মোেছসক ছবকো শ 

ঘলে েো কমেেো অন্তয়রর অবযে সোধ বো আশো

ঠিি চতমেই মোতৃভোষো িো়েো মানদষ শতসরেূত ু

ভোয়ব প্রকোশ করয়ত পোয়রেো তোর ময়ের ভোব

আশা বো আশঙ্কোে l মোতৃভোষোই হল মোেদয়ষর 

মোেছসক স্বোস্থ্য ও পদটির কভকিভূকম তাই চতো 

মোতৃভোষো মদলখর ভোষো প্রালের ভোষো মলনর ভোষো 

প্রকোয়শর মোধযম l

সয়তযন্দ্রেোথ েসদ মোতৃভোষোর মোধযয়ম ছশক্ষো র্োে বো 

ছশক্ষো গ্রহে বযবস্থ্োয়ক সব ু সোধোরয়ের  েয  

বোধযতোমূলক কয়র চতোলোর চেিো কয়রছিয়লে l চসই 

সময়ে তোাঁরো েদক্তির মোেযতো েো চপয়লও আ  ছকন্তু 

সকয়লই চসই েদজে স্বীকোর কয়রয়িে l

রেীন্দ্রনাে েোকদ র বয়লয়িে

কিালনা ছশক্ষোয়ক স্থ্োেী িকরলত হইয়ল গভীর 

কছরয়ত হইয়ল তোহোয়ক ছের পছরছেত মোতৃভোষোে 

কেগছলত কছরেো ছর্য়ত হে "

উপসংহাি

1961 সালের 19 চশ চম ছশলেয়র ভোষো আয়দোলয়ে 

শছহর্ হয়েছিল এগোয়রো ে োঙাকে l চকউ শছহর্ 

হয়েছিল মোতৃভোষোর মে ুোর্ো র্োয়ের লয়ক্ষ আবোর 

চকউ ো হয়েছিল ছবছভন  োেগোে অেযোেয 

আয়দোলয়ে l ছকন্তু বোাংলোয়র্য়শর 21 চশ চেবরুেোছর 

sakoler কেলি আলোর্ো ো স্বতন্ত্র বয়লই এই 

ছর্েটটয়ক আন্ত োুছতক মোতৃভোষো ছর্বস ছহসোয়ব 

চ োছষত করো হয়েয়ি l
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