বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূিলিলি হদে বায়ান্নর িাষা আদদািন। স্বাধীন বংিাদেশ প্রলতষ্ঠার পেছদন িাষা
আদদািদনর গুরুত্ব অনস্বীকার্।য িাষা আদদািদনর মাধযদমই তৎকািীন েূব বাংিার
য
গণতালিক
আদদািন সুসংহত হয় এবং অগ্রগলত িাি কদর। িাষা আদদািদনর পেতনাই জনগদণর মদধয
েরবতীকাদি একািদরর মহান স্বাধীনতা র্ুদের এক নতু ন পেতনার উদেষ ঘটায় এবং এর মাধযদম
ক্রমান্বদয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের লবকাশ ঘদট।
বাঙালি জনগদণর সামাজজক, রাজননলতক, সাংস্কৃলতক ও অর্ননলতক
য
আকাক্সক্ষাদক হাজারগুদণ বালিদয়
পেয় এ আদদািন। তাই ‘৫২-এর িাষা আদদািন বাংিাদেশ ও বাঙালি জালতর গণদেতনার সবপ্রর্ম
য
বলহিঃপ্রকাশ এবং স্বালধকার আদদািদনর এক বলিষ্ঠ েেদক্ষে।
সুেীঘ প্রায়
য
েুইশ’ বছর লিটটশদের অেশাসন ও কুশাসদনর অবসান ঘটার ের ১৯৪৭ সাদির ১৪ আগস্ট
লিজালত তদের লিলিদত িারতীয় উেমহাদেদশ োলকস্তান ও িারত নাদম েুটট স্বতি রাদের উদ্ভব হয়।

মুসলিম সংখ্যাগলরষ্ঠ অঞ্চি লনদয় োলকস্তান এবং লহদু সংখ্যাগলরষ্ঠ অঞ্চি লনদয় িারত গটিত হদিও শুধু
ধমীয় কারদণ বাংিাদেশ োলকস্তাদনর অন্তিুক্ত
য হয়।

তদব োলকস্তাদনর সদে বাংিাদেদশর আেশগত
য পকাদনা পর্াগসূত্র লছি না বিদিই েদি। মূি কারণ লহদসদব
বিা র্ায়, উিয় অঞ্চদির মধযকার িাষাগত লবদরাধ।

িাষাগত লবদরাদধর কারদণ বাংিার জনগণ োলকস্তাদনর Fundamental Ideology-র সদে কখ্নও একাত্মতা
অনুিব করদত সক্ষম হয়লন।

এছািা েূব বাংিার
য
মানুদষর প্রলত নানািাদব ববষমযমূিক নীলত আদরাে করা হয় োলকস্তাদনর েক্ষ পর্দক।

মূিত এসব কারদণই োলকস্তান প্রলতষ্ঠার অবযবলহত েদরই িাষা আদদািদনর প্রদয়াজনীয়তা অনুিূত হয়
এবং ১৯৪৭ সাদির পসদেন্বদর েূব বাংিায়
য
‘তমুদ্দুন মজলিস’ নাদম সামাজজক ও সাংস্কৃলতক সংগিদনর
মাধযদম িাষা আদদািদনর সূত্রোত ঘদট।

তমুদ্দুন মজলিদসর পনতৃদত্ব লছদিন ঢাকা লবশ্বলবেযািদয়র তৎকািীন তরুণ অধযােক আবুি কাদশম। আর
পসই িাষা আদদািদনর প্রিাব বাংিার সুেীঘ রাজননলতক
য
ইলতহাদসর প্রলতটা েরদত েরদত প্রতযক্ষ করা
র্ায়। র্ার সার্ক
য ফসি আজদকর এ স্বাধীন সাবদিৌম
য
বাংিাদেশ।

ভাষা আন্দালন্ের প্রেক্ষাপট :

বাঙালির িাষা আদদািদনর পেছদন এক ঐলতহালসক পপ্রক্ষােট রদয়দছ। লনলখ্ি োলকস্তাদনর সংখ্যাগলরষ্ঠ
মানুদষর মাতৃিাষা বাংিা হওয়া সদেও সম্পূণ অগণতালিক
য
েন্থায় েূব বাংিায়
য
উেুযদক রােিাষা লহদসদব
োলেদয় পেয়ার অেদেষ্টা োিাদনা হয়।

র্ার েলরদপ্রলক্ষদত ২ পসদেন্বর ১৯৪৭ সাদি ঢাকা লবশ্বলবেযািদয়র কলতেয় লশক্ষক ও ছাদত্রর উদেযাদগ
‘তমুদ্দুন মজলিস’ গিদনর মাধযদম বাংিাদক রােিাষা লহদসদব প্রলতষ্ঠার বযােক আদদািন শুরু হয় এবং
পস আদদািদন েূ িান্ত সফিতা আদস বায়ান্ন সাদির একুদশ পফবররুয়ালর।

১৯৪৭ সাদি পেশ লবিাদগর ের বাঙালির ইলতহাস-ঐলতহয এবং িাষা-সংস্কৃলত হারাদনার উেক্রম হয়।
োলকস্তালন শাসকরা বাংিা িাষা ও বাঙালি সংস্কৃলতর প্রলত েরম অবজ্ঞা পোষণ কদর পসলেন বাঙালি
জালতদক নতু ন কদর পর্ েরাধীনতার শৃঙ্খদি আবে কদর, তার েলরণাম লছি িয়াবহ।

োলকস্তালন নবয উেলনদবশবােী শাসকদগাষ্ঠী শুরু পর্দকই এদেদশর লনরীহ মানুদষর ওের লনর্াতদনর
য
লিম
পরািার অবযাহত রাদখ্। তাদের প্রর্ম ফজদ লছি কীিাদব বাংিার মানুদষর মুদখ্র িাষাদক লছলনদয় পনয়া
র্ায়।

এরই অংশ লহদসদব তারা বাঙালির িাষা ও সংস্কৃলতদক ধ্বংস করার লসোন্ত পনয় এবং বাঙালির ঘাদি
োলকস্তালন Culture োলেদয় পেয়ার নীিনকশা অঙ্কন কদর।

তৎকািীন োলকস্তাদনর রােপ্রধান মুহাম্মে আিী জজন্নাহ ঢাকায় এদস এক সমাদবদশ পঘাষণা পেন; ‘Urdu &
Urdu shall be the state language of Pakistan’.

লকন্তু এদেদশর ছাত্র-র্ুবকরা পস সমাদবদশই No, No, It can’t be ধ্বলন তু দি তার এ ধৃষ্টতােূণ পঘাষণার
য
বলিষ্ঠ
প্রলতবাে জানায়।

োলকস্তালন সরকার সব প্রলতবােদক োশলবক শজক্ত িারা েমদনর পেষ্টা োিায়। তাদের ববষমযমূিক নীলতর
লবরুদে আেসহীন সংগ্রাদম অবতীণ হয়
য এদেদশর মানুষ।

বাংিার োমাি পছদিরা শুধু নয়, সবস্তদরর
য
মানুষ মাতৃিাষার মর্াো
য রক্ষার জনয বজ্র কটিন শের্ গ্রহণ
কদর। বাংিার সবত্র
য ছলিদয় েদি ঐলতহালসক িাষা আদদািন।

এ আদদািদনর েুদরািাদগ এদস োাঁিায় ছাত্র ও র্ুবসমাজসহ সবস্তদরর
য
বাঙালি জনগণ। েূব বাংিায়
য
লতনটট
ের্াদয়
য আদদািন েলরোলিত হয়।

েথম পর্ায়
য :
১৯৪৭ সাদির নদিম্বদর করালেদত পকন্দ্রীয় ের্াদয়
য একটট লশক্ষালবষয়ক সদম্মিন অনুটষ্ঠত হয়। সদম্মিদন
উেুযদক পগাটা োলকস্তাদনর একমাত্র রােিাষা করার লসোন্ত গৃহীত হয়।

ফদি েূব োলকস্তাদনর
য
এ লসোদন্তর প্রলতবাদে লবদক্ষাি শুরু হয়। ১৯৪৮ সাদির জানুয়ালরদত এ লসোদন্তর
লবরুদে ঢাকায় সবপ্রর্ম
য
রােিাষা সংগ্রাম েলরষে গিন করা হয় এবং োলব েূরদণ শালন্তেূণ আদদািদনর
য
নীলত গ্রহণ করা হয়।

সংগ্রাম েলরষদের োলব লছি১. বাংিা িাষা হদব েূব বাংিার
য
একমাত্র লশক্ষার বাহন ও অলফস-আোিদতর প্রধান মাধযম।

২. পগাটা োলকস্তাদনর রােিাষা হদব বাংিা ও উেুয। এ লসোদন্তর লিলিদতই আদদািন েলরোলিত হয়।

দ্বিতীয় পর্ায়:
য
১৯৪৮ সাদির ২৩ পফবররুয়ালর োলকস্তান গণেলরষদের প্রর্ম অলধদবশদন কংদগ্রস েিীয় সেসযরা লবদশষত
কুলমল্লার একজন সেসয ধীদরন্দ্রনার্ েি উেুয ও ইংদরজজর োশাোলশ বাংিা িাষা বযবহাদরর োলব জানান।

লকন্তু োলকস্তাদনর প্রধানমিী লিয়াকত আিী খ্ান এ োলবর লবদরালধতা কদরন। ফদি ঢাকায় ছাত্রসমাজ ও
বুজেজীবী মহদি েরম অসদন্তাদষর লবষবাষ্প ছলিদয় েদি। তারের ২৬ পফবররুয়ালর সবত্র
য ধমঘট
য োলিত
হয়।

সংগ্রাম েলরষে এিাদব ১৫ মােয ের্ন্ত
য ধমঘট
য ও হরতাি োিদনর মধয লেদয় পেশবযােী আদদািন অবযাহত
রাদখ্। একের্াদয়
য তৎকািীন মুখ্যমিী খ্াজা নাজজমুজদ্দন বাংিা িাষার োলব পমদন পনয়ার আশ্বাস লেদি
আদদািন সামলয়ক প্রশলমত হয়।

লকন্তু ১৯৪৮ সাদির একুদশ মােয মুহাম্মে আিী জজন্নাহ পরসদকাস ময়োদনর
য
একটট জনসিায় এবং কাজযন
হদির এক সমাবতযন অনুষ্ঠাদন েুনরায় পঘাষণা পেন, ‘উেুযই হদব োলকস্তাদনর একমাত্র রােিাষা’

এ পঘাষণার ের আদদািন েুনরায় োো হদয় ওদি এবং পেশবযােী তীি প্রলতবাদের ঝি প্রবালহত হয়।

চূ ড়ান্ত পর্ায়
য :
িাষা আদদািন েূ িান্ত ের্াদয়
য রূে পনয় ১৯৫০ ও ১৯৫২ সাদি। ১৯৫০ সাদি োলকস্তাদনর প্রধানমিী
লিয়াকত আিী খ্ান নতু ন কদর পঘাষণা পেন, ‘উেুযই হদব োলকস্তাদনর একমাত্র রােিাষা।’

এদত বাঙালি প্রেণ্ড লক্ষপ্ত হদয় ওদি এবং আদদািন আরও পজারোর করার শের্ গ্রহণ কদর। ১৯৫২
সাদির ২৬ জানুয়ালর খ্াজা নাজজমুজদ্দন একই পঘাষণার েুনরাবৃলি ঘটান।

ফদি ছাত্রসমাজ, লশক্ষক, বুজেজীবীসহ সব পেণীদেশার মানুদষর মাদঝ লনোরুণ পক্ষাি ও হতাশার সৃটষ্ট
হয়। আদদািদনর গলতদবগ ধীদর ধীদর তীি পর্দক তীিতর হদত র্াদক।

এ আদদািদনর অংশ লহদসদব ৩০ জানুয়ালর ঢাকার রাজেদর্ সবাত্মক
য
ধমঘট
য োলিত হয় এবং জনসিা
করা হয়।

আদদািনদক আরও তীি ও গলতশীি করার িদক্ষয ৩০ জানুয়ালরর জনসিায় ‘সবেিীয়
য
রােিাষা সংগ্রাম
কলমটট’ গিন করা হয়।

গটিত কলমটটর সিায় ২১ পফবররুয়ালরদক িাষা লেবস লহদসদব োিন এবং পেশবযােী হরতাি োিদনর
লসোন্ত গৃহীত হয়। ২১ পফবররুয়ালরর হরতাি কমসূয লে বানোি করার িদক্ষয তৎকািীন গিনরয নুরুি
আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জালর কদর।

সরকাদরর এ অশুি কমকাদণ্ডর
য
োাঁতিাঙা জবাব পেয়ার জনয ২০ পফবররুয়ালর রাদত ঢাকা লবশ্বলবেযািদয়র
আমতিায় ছাত্ররা পগােন ববিক কদর লসোন্ত পনয়, পর্ পকাদনা মূদিয ১৪৪ ধারা িে করা হদব।
েূবলসোন্ত
য
অনুর্ায়ী ২১ পফবররুয়ালর লবশ্বলবেযািয় েত্বদর প্রলতবাে সমাদবদশর আহ্বান করা হয়।
সমাদবশ পশদষ লমলছি পবর হয়। পস লেন ছাত্রসমাদজর প্রলতবােী কদে ধ্বলনত হদয়লছি স্বালধকার প্রলতষ্ঠার
োলব।
ক্রমান্বদয় উিাি হদয় ওদি ঢাকার রাজের্। ওই সময় প্রাদেলশক েলরষদের অলধদবশন েিলছি ঢাকায়।
িাষার োলবদত পসাচ্চার লমলছিটট পজার কেদম এলগদয় েদি প্রাদেলশক িবন অলিমুদখ্।

পস লেন ঢাকায় প্রেুর েুলিশ পমাতাদয়ন করা হদয়লছি।

লমলছিদক ছত্রিে করার জনয েুলিশ পবেদরায়া গুলিবষণয কদর। েুলিদশর গুলির আঘাদত এদক এদক
রাজেদর্ িুটটদয় েদি সািাম, বরকত, রলফক, জব্বার, সলফউর প্রমুখ্ র্ুবকরা।
বুদকর লফনলকঝরা তাজা রদক্ত রজিত হয় ঢাকার লেেঢািা কাদিা ের্।
বাংিার মানুদষর রদক্তর বনযায় পিদস র্াওয়া কালি লেদয় পিখ্া হয় এক অননয ইলতহাস। অবদশদষ তীি
লবদক্ষাদির মুদখ্ োলকস্তান সরকার নলত স্বীকার করদত বাধয হয়।
সামলয়কিাদব বাংিাদক অনযতম জাতীয় িাষা করার প্রস্তাব প্রাদেলশক েলরষদে উেস্থােন করা হয়।
প্রস্তাবটট সবসম্মলতক্রদম
য
গৃহীত হয়।
তারের সাংলবধালনকিাদব ১৯৫৬ সাদি সংলবধাদনর ২১৪ নম্বর অনুদেদে বাংিাদক রােিাষা লহদসদব
মর্াো
য পেয়া হয়।
মাতৃিাষা বাংিা প্রলতষ্ঠার মাধযদম বাঙালি জালতর েূ িান্ত লবজয় অজজযত হয়।
ভাষা আন্দালে বাঙাদ্বল জাতীয়তাবান্ের মূলদ্বভদ্বি :
িাষা আদদািন বাঙালির গণদেতনা ও স্বালধকার আদদািদনর এক বলিষ্ঠ িূ লমকা।
িাষার জনয আদদািন এবং জীবনোদনর মাধযদম তা প্রলতটষ্ঠত করা েৃলর্বীর ইলতহাদস এক লবরি েৃষ্টান্ত।
লবদশ্বর আর পকাদনা পেদশর মানুদষর িাষার জনয সংগ্রাম ও রক্তোদনর ইলতহাস পনই।
তাই িাষা আদদািন বাংিার জনগদণর মদধয নতু ন জাতীয় পেতনার উদেষ ঘটায় এবং বাঙালি
জাতীয়তাবাদের লিলি প্রলতটষ্ঠত কদর।

এ আদদািনই ের্ায়ক্রদম
য
বাঙালি জালতদক ১৯৭১ সাদির মহান মুজক্তর্ুদের পেতনায় উেরবুে কদরলছি।
িাষা আদদািদনর মধয লেদয় বাঙালি জালত পর্ গণতালিক আদদািদনর সূত্রোত কদরলছি, তা েরবতী
আদদািনগুদিার জনয আশীবাে
য বদয় আদন।
১৯৫৪ সাদির র্ুক্তফ্রদের ঐলতহালসক লবজয়, ১৯৬২ সাদির লশক্ষা আদদািন, ১৯৬৬ সাদির ৬ েফা,
১৯৬৯ সাদির গণঅিুযত্থান, ১৯৭০ সাদির লনবােন
য এবং ১৯৭১ সাদির মহান মুজক্তর্ুদের জনয লবদশষিাদব
পপ্ররণা জুলগদয়দছ ১৯৫২ সাদির িাষা আদদািন।
সুতরাং িাষা আদদািনই েরবতীকাদি সব রাজননলতক আদদািদনর মাধযদম ধীদর ধীদর স্বাধীনতার ের্দক
সুপ্রশস্ত কদরদছ, এটট অস্বীকার করার সুদর্াগ পনই।
তাই এ কর্া বিার অদেক্ষা রাদখ্ না পর্,
িাষা আদদািনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূিলিলি ও পেতনা এবং একািদরর মহান মুজক্তর্ুদের সফি
অনুদপ্ররণা।

