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ভাষা শহিদদদর ইহিিাস 

 

আবুল বরকি (১৯২৭-১৯৫২) 

আবুল বরকদির জন্ম ১৯২৭ সাদলর ১৬ জুন পহিমবদের মুহশ িদাবাদ জজলার বারলা গ্রাদম। হিহন ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের রাষ্ট্রহবজ্ঞান হবভাদের জশষ বদষ ির ছাত্র হছদলন। 

মাতৃভাষা বাাংলার দাহবদি ২১ জেব্রুোহর ঢাকা জমহিকযাল কদলদজর ২০ নম্বর ব্যারাদকর বারান্দাে ছাত্র-জনিার হমহছদল আবুল বরকি শাহমল িন। হমহছদল পুহলশ গুহল 

চালাে। বরকি জপদে গুহলহবদ্ধ িন। মুহূদিি হিহন মৃত্যযর জকাদল ঢদল পদেন। িাঁদক আহজমপুর জোরস্থাদন সমাহিি করা িে। 

 

রহেকউহিন আিমদ (১৯২৯-১৯৫২) 

১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহর দুপুর জসাো হিনো। বাাংলাভাষার অহিকার রক্ষার আদন্দালদন প্রথম শহিদ রহেকউহিন আিদমদ। ঐহদন ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের ফুলার জরাদির 

হমহছদল পুহলদশর গুহলদি রহেক ঘেনাস্থদল শহিদ িন। িাঁদক আহজমপুর জোরস্থাদন সমাহিি করা িে। 

 

শহেউর রিমান (১৯১৮-১৯৫২) 

১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহর। সমে সকাল সাদে দশো। ঢাকার নবাবপুর জরাদি বাাংলাদক রাষ্ট্রভাষা করার দাহবদক হবদক্ষাভরি ছাত্র-জনিার ওপর পুহলশ জবপদরাো গুহল 

চালাে। হমহছদল শাহমল শহেউর রিমান গুহলহবব্ধ িন। ঢাকা জমহিকযাল কদলজ িাসপািাদল গুরুির আিি শহেউর ঐ হদন সন্ধ্যা সািোে জশষ হনশ্বাস িযাে কদরন। 

 

আবদুস সালাম (১৯২৫-১৯৫২) 

মিান ভাষা আদন্দালদন শহিদ। ১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহর ঢাকা জমহিকযাল কদলদজর সামদনর রাস্তাে ১৪৪ িারা জাহর অবস্থাে ছাত্র-জনিার হমহছল চদল। হমহছদল অাংশ 

জনন আবদুস সালাম। হমহছদল পুহলদশর গুহলদি আবদুস সালাম মারাত্মকভাদব আিি িন। হিহন ৭ এহপ্রল ঢাকা জমহিকযাল কদলজ িাসপািাদল হচহকৎসারি অবস্থাে মারা 

যান। 

আবদুল জব্বার (১৯১৯-১৯৫২) 

১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহর ঢাকা জমহিকযাল কদলজ িাসপািাল প্রােদে সাংগ্রামী জনিার হবশাল সমাদবশ চলহছল। পুহলশ সমাদবদশ গুহল চালাে। পুহলদশর গুহলদি 

সমাদবদশ অাংশগ্রিেকারী আবদুল জব্বার গুহলহবদ্ধ িন। ঐহদন রাদি হচহকৎসািীন আবদুল জব্বার মারা যান। িাঁদক আহজমপুর জোরস্থাদন সমাহিি করা িে। 

সসজদে: সদহনক ইদেোক 

আমাদদর ভাষা শিীদ আসদল কি জন? 

েজদল জলািানী িার একুদশর কহবিাে হলদেদছন,  

‘শিদর জসহদন হমহছল হছল। 

পৃহথবী জসহদন উদটা জঘাদরহন; এহেদে জেদছ। 

সবাই শুনদলাোঃ খুন িদে জেদছ, খুন িদে জেল। 

মাদের দু'দচাদের দু'দোো পাহন েহেদে পদেদছ রমনার পদথ।’ 

জসহদদনর হমহছদল সহিয খুন িদেহছদলন আমাদদর কদেকজন জসানার জছদল। ভাষার ইহিিাস আমরা সবাই 

পাঠ্যপুস্তদক পদেহছ। জছােদবলা জথদক বইদে পেহছ, ২১ জেব্রুোহরর হমহছদল পুহলদশর গুহলদি শহিদ িন 

সালাম, রহেক, জব্বার, শহেউরসি আরও অদনদক। 

১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহর ১৪৪ িারা জভদে আমিলাে 

সভা। ছহব: হলবাদরশনওোর হবহি 
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মদন প্রশ্ন জাদে, জসই সাংখ্যাটি আসদল কি? িেনকার পহত্রকা বা সরকাদরর কাদরা কাদছই হক এর জকাদনা হিদসব হছল না? অদনদক শব্দ হদদে অস্পষ্টিা জবাাাে, কারে 

জমাোমুটি একো কাছাকাহছ সাংখ্যা িদলও িারো িদিা আমাদদর। ১৯৫২ সাদলর ভাষা আদন্দালদন আমরা পাঁচজন শহিদদর নাম জবহশ শুনদি পাই: সালাম, বরকি, রহেক, 

জব্বার ও শহেউর। এর বাইদর আর জক জক, জকাথাে মারা জেদছন িা জানদি িদল আমাদদর িেনকার পহত্রকা বা ভাষা আদন্দালন হনদে জলো বইদের পািা উটাদি িে। 

মিান ভাষা আদন্দালদনর এি বছর পরও শিীদদদর পূে িাে িাহলকা িেহন। প্রকাহশি িথ্য অনুসাদর ১৯৫২ সাদলর ২১ ও ২২ জেব্রুোহর ঢাকাে ভাষা আদন্দালদনর জপ্রক্ষাপদে 

সরকাহর বাহিনীর হনহব িচার গুহলদি বহু জলাক হনিি িদলও িারা সবাই স্বীকৃহিও পানহন। 

১৯৫২ সাদলর ভাষা আদন্দালনদক হনদে প্রথম স্মারকগ্রন্থটি প্রকাহশি িদেহছল ১৯৫৩ সাদলর মাদচ ি। এর প্রকাশক হছদলন পূব ি পাহকস্তান ছাত্র ইউহনেদনর প্রথম সভাপহি 

জমািাম্মদ সুলিান। সম্পাদক হছদলন িাসান িাহেজুর রিমান। জসই বইদে কহবর উহিন আিদমদ ‘একুদশর ঘেনাপুঞ্জী’ নাদম একটি প্রহিদবদদন হলদেদছন, ‘শিীদদদর 

লাশগুদলা চক্রান্ত কদর জমহিদকল কদলজ িাসপািাল জথদক সহরদে জেলা িদেদছ। জমহিদকল জিাদেদলর জভির ‘োদেহব জানাজা’ পো িদলা।...(পরহদন) সকাল নেোে 

জনসািারদের এক হবরাে অাংশ মহন িাং হনউজ অহেস জ্বাহলদে জদে এবাং সাংবাদ অহেদসর হদদক জযদি থাদক। সাংবাদ অহেদসর সম্মুদে হমহছদলর ওপর হমহলোহর জবপদরাো 

গুহল চালাে। অদনদকই িিািি িে এোদন।’ 

১৯৫২ সাদলর ২৩ জেব্রুোহর শহনবার প্রকাহশি ভাষা আদন্দালদনর অেিম পহত্রকা ‘সসহনক’-এর প্রহিদবদদনর হশদরানাম হছল ‘শিীদ ছাত্রদদর িাজা রদে রাজিানী ঢাকার 

রাজপথ রহঞ্জি’। েবদর বলা িদেদছ, জমহিদকল কদলজ জিাদেদল ছাত্র সমাদবদশ হনহব িচাদর পুহলদশর গুহলবষ িে বৃিস্পহিবাদরই ৭ জন হনিি: ৩ শিাহিক আিি। িাছাো 

সদহনক আজাদদর ওই সমদে প্রকাহশি প্রহিদবদন অনুসাদর ২১ ও ২২ জেব্রুোহর গুহলদি ৯ ব্যহের মৃত্যয িদেহছল। বহু লাশ গুম কদর জেলা িদেহছল। 

ভারদির কলকািার আনন্দবাজার পহত্রকার ২৩ জেব্রুোহর প্রকাহশি একটি সাংবাদদর হশদরানাম হছল ‘বৃিস্পহি ও শুক্রবার জমাে ৯ জন হনিি’; আবার অে একটি সাংবাদদ 

‘পুহলদশর গুহলদি েিকল্য ও অদ্য এ যাবি ৬ জন হনিি িে’ উদেে করা িে। 

১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহরর সন্ধ্যাে সীমান্ত পহত্রকার অেিম সম্পাদক মািবুব-উল-আলম জচৌধুরী ‘কাঁদদি আহসহন, োঁহসর দাবী হনদে এদসহছ’ হশদরানাদম একটি দীঘ ি 

কহবিা জলদেন। কহবিার প্রথম কদেকটি লাইন হছল এ রকম: 

‘ওরা চহেশজন হকাংবা আরও জবহশ 

যারা প্রাে হদদেদছ ওোদন রমনার জরাদ্রদগ্ধ 

কৃষ্ণচূো োদছর িলাে... 

চহেশটি িাজা প্রাে আর অঙ্কুহরি বীদজর জোসার মদে 

আহম জদেদি পাহি িাদদর অসাংখ্য বুদকর রে...’ 

উদেহেি কহবিাে কহব জয ৪০ সাংখ্যাটি ব্যবিার কদরদছন, িা হক শুধু কহবিার জে, নাহক এটি সিয? আমরা জমাোমুটি আেজন শিীদদর নাম জপদেহছ। 

পাহকস্তাদনর হনব িাহসি জলেক লাল োন িার পাহকস্তানস আদার জোহর: দ্য ১৯৬৮-৬৯ জরভল্যযশন বইদে 

হলদেদছন, পুহলদশর গুহলদি ২৬ জন হনিি এবাং ৪০০ জদনর মদিা আিি িদেহছদলন। বইটি ২০০৮ 

সাদল লাদিাদর প্রকাহশি িে। 

ভাষা আদন্দালদনর অেিম সাংেঠক অহল আিাদদর জদওো িথ্য জথদক জানা যাে, ২২ জেব্রুোহর 

হভদটাহরো পাদকির (বিিমান বািাদুর শাি পাকি) আশপাদশ, নবাবপুর জরাি ও বাংশাল জরাদি গুহলদি 

কিজন মারা জেদছন, িার সঠিক সাংখ্যা কারও জানা জনই। আিমদ রহেক িাঁর ‘একুশ জথদক একাের’ 

নাদমর বইদে হনিিদদর মদে আবদুল আউোল, হকদশার অহিউোি ও হসরাজুহিদনর নাম উদেে 

কদরদছন। 

িাসান িাহেজুর রিমান সম্পাহদি ‘একুদশ জেব্রুোহর’ সাংকলদন অন্তর্ভ িে কহবর উহিন আিমদ িার 

‘একুদশর ইহিিাস’ হনবদন্ধ্ হলদেদছন, ‘আেজদনর মৃত্যযর কথা সদন্দিািীিভাদব জানা যাে।’ এই সূত্র িদর এম আর 

আেিার মুকুল আেজন ভাষাশিীদদর একটি িাহলকা সিহর কদরদছন। িাহলকাটিদি ২১ জেব্রুোহর রহেকউহিন 

আিমদ, আবুল বরকি, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম এবাং ২২ জেব্রুোহর শহেকুর রিমান, আব্দুল আউোল, 

অহিউোি ও অজ্ঞাি বালকদক অন্তর্ভ িে করা িদেদছ। 

িদব ভাষাশহিদ হিদসদব রাষ্ট্রীে স্বীকৃহি জপদেদছন পাঁচজন—আবুল বরকি, আবদুল জব্বার, রহেকউহিন আিমদ, 

আবদুস সালাম ও শহেউর রিমান। ২০০০ সাদল িাদদর রাষ্ট্রীে একুদশ পদদক ভূহষি করা িদেদছ। বরকি ও জব্বার 

হছদলন ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের ছাত্র। রহেক হছদলন বাদামিলী কমাহশ িোল জপ্রদসর মাহলদকর জছদল। িারা হিনজন 

হনিি িন ১৯৫২ সাদলর ২১ জেব্রুোহর িাহরদে। পরহদন ২২ জেব্রুোহর পুহলদশর গুহলদি মারা যান হরকশাচালক 

সালাম এবাং িাইদকাদে ির কম িচারী শহেউর রিমান। ১৯৫২ সাদলর ২২ জেব্রুোহর প্রাে িারাদনার িাহলকাে আদরা দুটি 

প্রথম শিীদ হমনার সিহরদি ব্যস্ত। ছহব: সাংগৃিীি 

 

১৯৫২ সাদলর ভাষা আদন্দালদনর েবর কলকািার 

যুোন্তর পহত্রকাে। ছহব: সাংগৃিীি 
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নাম পাওো যাে—অহিউোি ও আবদুল আউোল। আন্তজিাহিক মাতৃভাষা ইনহেটিউদের ওদেবসাইদে ভাষাশহিদ হিদসদব এই দুজদনর নাম-পহরচে উদেে আদছ। এ 

ছাো সালাউিীন নাদমও একজন ২১ জেব্রুোহর শহিদ িন বদল হবহভন্ন মােদম প্রকাহশি িদেদছ। হকন্তু একুদশর শিীদ হিদসদব িাদদর স্বীকৃহি জমদলহন। আর এ কারদে 

রাষ্ট্রীে স্বীকৃহিপ্রাপ্ত প পাঁচজনই ভাষাশিীদ হিদসদব সমাত ি িদিন। 

এবার জদেব সাদবক প্রিানমন্ত্রী িাজউিীন আিমদ িার িাদেহরদি কী হলদেহছদলন। হিহন হলদেদছন, ২১ জেব্রুোহর, ‘গুহলদি চারজন ঘেনাস্থদলই হনিি িদলা। আিি 

িদলা ৩০ জন।’ জানা যাে, ৬২ জনদক জজদল জঢাকাদনা িদেদছ। আরও জশানা যাে, পুহলশ কদেকটি মৃিদদি সহরদে জেদলদছ। জবসরকাহর সূদত্রর দাহব, মৃদির সাংখ্যা ১০ 

জথদক ১১ জন।’ ২২ জেব্রুোহর, হিহন হলদেদছন, ‘আজ স্বিোঃস্ফূিি িম িঘে অব্যািি থাকল। িাইদকাে ি, মানসী হসদনমা িল ও হিহিট জকাদে ির আশপাদশ গুহলহবদ্ধ িদে 

পাঁচজন হনিি িওোর েবর পাওো জেল। জবসরকাহর সূত্র অনুোেী মৃদির সাংখ্যা ১২, আিি বহু।’ 

আমাদদর পরবিী প্রজদন্মর কাদছ ভাষা শিীদ আসদল কদিা জন এই িথ্য হচরকাল অজানা জথদক যাদব যহদ সরকার সাংরহক্ষি িথ্যাহদ প্রকাশ না কদর। বিিমান প্রজন্ম 

এই সাংখ্যাটি জানদি আগ্রিী। জকননা ভাষা আদন্দালন জথদকই আমাদদর জািীেিাদবাি জদন্ম, আমরা স্বািীনিার বীজ অন্তদর োঁহথ। 

সসজদে: সদহনক প্রথম আদলা 

ভাষা আদন্দালন  

ভাষা আন্দালন  বাাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্ যাদার দাববন্ে সাংগঠিে গণআন্দালন। ১৯৪৭ সান্ল উপমহান্দন্ে বিটিে োসন্নর অবসান ঘন্ে এবাং ভারে ও পাবিস্তান নান্ম দুটি স্বাধীন 

রান্ষ্ট্রর জন্ম হয়। স্বাধীনোর পরপরই পাবিস্তান্নর রাষ্ট্রভাষা বি হন্ব এ বনন্য় প্রশ্ন দদখা দদয়। পাবিস্তান্নর দিন্দ্রীয় দনতৃবৃদ এবাং উদু যভাষী বুবিজীবীরা বন্লন, পাবিস্তান্নর রাষ্ট্রভাষা 

হন্ব উদু য। অন্যবদন্ি পূব য পাবিস্তান দেন্ি দাবব ওন্ে, বাাংলান্িও অন্যেম রাষ্ট্রভাষা িরন্ে হন্ব। বিন্তু পাবিস্তান্নর দিন্দ্রীয় সরিার বাাংলা ভাষার এ দাববন্ি সম্পূণ যরূন্প উন্পক্ষা 

িন্র। এন্ে ঢািার ছাত্র ও  বুবিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবাং ভাষার ব্যাপান্র োঁরা এিটি চূড়ান্ত দাববনামা প্রস্ত্তে িন্রন; দাববটি হন্লা: পূব য পাবিস্তান্ন বেক্ষা ও সরিাবর িার্ যাবদ 

পবরচালনার মাধ্যম হন্ব বাাংলা আর দিন্দ্রীয় সরিার পর্ যান্য় পাবিস্তান্নর রাষ্ট্রভাষা হন্ব দুটি বাাংলা ও উদু য।  

ভাষাসাংক্রান্ত এই দাববন্ি সামন্ন দরন্খ সব যপ্রেম আন্দালন সাংগঠিে িন্র েমদ্দুন মজবলস। এর দনতৃন্ে বছন্লন 

অধ্যাপি আবুল িান্সম। ক্রমান্বন্য় অন্নি অসাম্প্রদাবয়ি ও প্রগবেেীল সাংগেন এই আন্দালন্ন দর্াগ দদয় এবাং এিসময় 

ো গণআন্দালন্ন রূপ দনয়।  

অেহদদক পহিম পাহকস্তাদন জকন্দ্রীে সরকাদরর হবহভন্ন জোরাদম হশক্ষামন্ত্রী েজল্যর রিমাদনর উদদ্যাদে উদু িদক 

পাহকস্তাদনর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রদচষ্টা চদল। এদি পূব ি পাহকস্তাদনর ছাত্রসমাজ হবক্ষুব্ধ িদে ওদঠ। িারা 

বাাংলাদক অেিম রাষ্ট্রভাষা করার দাহবদি ১৯৪৭ সাদলর ৬ হিদসম্বর  ঢাকা হবশ্বহবদ্যালে প্রােদে ছাত্রসভার 

আজোজন কদর। সভার পরও হমহছল-প্রহিবাদ অব্যািি থাদক। এ মাদসরই জশষহদদক রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদ 

েঠিি িে, যার আিবােক হছদলন িমদ্দুন মজহলদসর অোপক নূরুল িক ভূ ূঁইো। পদরর বছর ২৩ জেব্রুোহর 

করাহচদি অনুহিি পাহকস্তান েেপহরষদদর অহিদবশদন পহরষদ সদস্যদদর উদু ি বা ইাংদরহজদি বেৃিা জদওোর 

প্রস্তাব করা িে। পূব ি পাহকস্তাদনর কাংদগ্রস দদলর সদস্য  িীদরন্দ্রনাথ দে এ প্রস্তাদব সাংদশািনী এদন বাাংলাদকও 

পহরষদদর অেিম ভাষা করার দাহব জানান। হিহন বদলন, পাহকস্তাদনর ৬ জকাটি ৯০ লাে মানুদষর মদে ৪ জকাটি 

৪০ লােই পূব ি পাহকস্তাদনর, যাদদর মাতৃভাষা বাাংলা। হকন্তু প্রিানমন্ত্রী হলোকি আলী োনসি জকন্দ্রীে জনতৃবৃন্দ 

এবাং পূব িবাাংলার মুখ্যমন্ত্রী  োজা নাহজমুিীন হবদরাহিিা করদল এ দাহব বাহিল িদে যাে। এ েবর ঢাকাে জপৌূঁছদল 

ছাত্রসমাজ, বুহদ্ধজীবী ও রাজনীহিকরা হবক্ষুব্ধ িন। আজাদ-এর মদিা পহত্রকাও িীদরন্দ্রনাথ দদের আনা প্রস্তাদব যারা হবদরাহিিা কদরহছল িাদদর সমাদলাচনা কদর। পদর 

বাাংলাদক রাষ্ট্রভাষা করার আদন্দালন পহরচালনার জে একটি নত্যন রাষ্ট্রভাষা পহরষদ েঠিি িে, যার আিবােক হছদলন শামসুল আলম।  

ভাষা আদন্দালদনর ইহিিাদস ১৯৪৮ সাদলর ১১ মাচ ি একটি স্মরেীে হদন। েেপহরষদদর ভাষা-িাহলকা জথদক বাাংলাদক বাদ জদওো ছাোও পাহকস্তাদনর মুদ্রা ও িাকটিদকদে 

বাাংলা ব্যবিার না করা এবাং জনৌবাহিনীদি হনদোদের পরীক্ষা জথদক বাাংলাদক বাদ হদদে উদু িদক রাোর প্রহিবাদস্বরূপপ ওইহদন ঢাকা শিদর সািারে িম িঘে পাহলি িে। 

িম িঘটিদদর দাহব হছল বাাংলাদক পাহকস্তাদনর অেিম রাষ্ট্রভাষা এবাং পূব ি পাহকস্তাদনর সরকাহর ভাষা হিদসদব জঘাষো করা। িম িঘদের পদক্ষ ‘রাষ্ট্রভাষা বাাংলা চাই’ এই 

জলাোনসি হমহছল করার সমে শওকি আলী, কাজী জোলাম মািবুব, শামসুল িক, অহল আিাদ,  জশে মুহজবুর রিমান, আবদুল ওোদিদ প্রমুে জগ্রপ্ত পার িন। আব্দুল মহিন, 

আবদুল মাদলক উহকল প্রমুে ছাত্রদনিাও উে হমহছদল অাংশ জনন; হবশ্বহবদ্যালে প্রােদে হবরাে সভা িে। একজন পুহলদশর হনকে জথদক রাইদেল হছহনদে জচষ্টা করদল 

পুহলদশর আঘাদি জমািাম্মদ জিাোিা মারাত্মকভাদব আিি িন এবাং িাঁদক িাসপািাদল ভহিি করা িে। পদর ১২-১৫ মাচ ি িম িঘে পাহলি িে।  

আদন্দালদনর মুদে সরকাদরর মদনাভাব হকছুো নমনীে িে। মুখ্যমন্ত্রী োজা নাহজমুিীন ছাত্রদনিাদদর সদে একটি চুহে স্বাক্ষর কদরন। িদব চুহেদি হিহন অদনকগুহল 

শদিির সদে একমি িদলও বাাংলাদক রাষ্ট্রভাষা করার দাহবদি িাঁদক জকাদনা হকছুই মানাদনা যােহন।  

ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের আমিলাে ছাত্রদদর সভা (১৯৫২) 

 

https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%80
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4,_%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8,_%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81_%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:LanguageMovement21Feb1952.jpg
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১৯৪৮ সাদলর ১৯ মাচ ি পাহকস্তাদনর েভন ির জজনাদরল জমািাম্মদ আলী হজন্নাি পূব ি পাহকস্তান সেদর আদসন। হিহন ঢাকার দুটি সভাে বেৃিা জদন এবাং দুই জােোদিই 

হিহন বাাংলা ভাষার দাহবদক উদপক্ষা কদর একমাত্র উদু িদকই পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা হিদসদব জঘাষো জদন। এ সমে সারা পূব ি পাহকস্তাদনই ভাষা আদন্দালন ছহেদে পদেহছল। 

হজন্নাির বেব্য িীব্র প্রহিবাদদর মুদে পদে। ১৯৫০ সাদলর ১১ মাচ ি ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদে রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদ েঠিি িে; এর আিবােক হছদলন আবদুল মহিন।  

 

১৯৫২ সাদলর শুরু জথদক ভাষা আদন্দালন গুরুত্বপূে ি জমাে হনদি থাদক। এ সমে হজন্নাি ও হলোকি আলী োন 

উভজেই পরদলাকেি। হলোকি আলী োদনর জােোে পাহকস্তাদনর প্রিানমন্ত্রী িন োজা নাহজমুিীন। 

রাজননহিক সাংকে ঘনীভূি িওোর সদে পূব ি পাহকস্তাদনর অথ িননহিক অবস্থারও অবনহি ঘদে। পূব ি 

পাহকস্তাদনর জনেে মুসহলম লীদের প্রহি আস্থা িারাদি থাদক। ১৯৪৯ সাদল মাওলানা আবদুল িাহমদ োন 

ভাসানীর জনতৃদত্ব েঠিি িে নত্যন রাজননহিক দল আওোমী লীে। পূব ি পাহকস্তাদন বঞ্চনা ও জশাষদের অনুভূহি 

ক্রমান্বদে বােজি থাদক এবাং এোনকার জনেে ক্রদমই এই মদি হবশ্বাসী িদি শুরু কদর জয হব্রটিশ 

সাম্রাজযবাদদর জােোে িাদদর ওপদর আদরাহপি িদেদছ নত্যন িরদনর আদরক উপহনদবশবাদ। এ জপ্রহক্ষদি 

১৯৫২ সাদল ভাষা আদন্দালন একটি নত্যন মাত্রা পাে।  

 

১৯৫২ সাদলর ২৭ জানুোহর োজা নাহজমুিীন করাহচ জথদক ঢাকাে আদসন। হিহন পটন মেদাদন এক 

জনসভাে বদলন জয, প্রদদদশর সরকাহর কাজকদম ি জকান ভাষা ব্যবহূি িদব িা প্রদদদশর জনেেই ঠিক করদব। 

হকন্তু পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা িদব জকবল উদু ি। সদে সদে এর িীব্র প্রহিহক্রো িে এবাং ‘রাষ্টভাষা বাাংলা চাই’ 

জলাোদন ছাত্ররা হবদক্ষাভ শুরু কদরন। ৩০ জানুোহর ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদে িম িঘে পাহলি িে। ৩১ জানুোহর 

আওোমী লীদের সভাপহি মওলানা ভাসানীর সভাপহিদত্ব অনুহিি হবহভন্ন রাজননহিক-সাাংস্কৃহিক দদলর 

প্রহিহনহিদদর এক সভাে ‘সব িদলীে জকন্দ্রীে রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদ’ েঠিি িে, যার আিবােক হছদলন 

কাজী জোলাম মািবুব। এ সমে সরকার আরহব িরদে বাাংলা জলোর প্রস্তাব জপশ কদর। এর হবরুদদ্ধও িীব্র  

প্রহিবাদ জানাদনা িে। রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদ ২১ জেব্রুোহর (একুদশ জেব্রুোহর) সমগ্র পূব ি পাহকস্তাদন িরিাল, জনসভা ও হবদক্ষাভ হমহছল আদোজদনর হসদ্ধান্ত জনে।  

 

এসব কম িসূহচর আদোজন চলার সমে সরকার ঢাকা শিদর ১৪৪ িারা জাহর কদর সমাদবশ-দশাভাযাত্রা হনহষদ্ধ জঘাষো কদর। ২০ জেব্রুোহর সন্ধ্যাে আবুল িাহশদমর (১৯০৫-

৭৪) সভাপহিদত্ব জকন্দ্রীে রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদদর সভা িে। ১৪৪ িারা অমাে করা িদব হকনা এ প্রদশ্ন সভাে হিমি জদো জদে িদব ছাত্ররা ১৪৪ িারা ভাোর সঙ্কদে 

অটুে থাদক।  

 

পরহদন সকাল ১১োে ঢাকা জমহিদকল কদলদজর একাাংদশ অবহস্থি ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের আমিলাে ছাত্রদদর সভা িে। সভা শুরু িদল হবশ্বহবদ্যালদের কজেকজন 

হশক্ষকসি উপাচায ি ১৪৪ িারা ভে না করার জে ছাত্রদদর অনুদরাি কদরন। িদব ছাত্র জনতৃবৃন্দ, হবদশষ কদর আবদুল মহিন এবাং োজীউল িক হনদজদদর অবস্থাদন অনে 

থাদক। ঢাকা শিদরর স্কুল-কদলদজর িাজার িাজার ছাত্র হবশ্বহবদ্যালদে সমদবি িে। ছাত্ররা পাঁচ-সািজন কদর জছাে জছাে দদল ‘রাষ্ট্রভাষা বাাংলা চাই’ জলাোন হদদে রাস্তাে 

জবহরদে আসদল পুহলশ িাঁদদর উপর লাঠিচাজি কদর, ছাত্রীরাও এ আক্রমন জথদক জরিাই পােহন। ছাত্রছাত্রীরা পুহলদশর হদদক ইে-পােদকল জছাো শুরু করদল পুহলশ কাঁদাদন 

গ্যাস ব্যবিার কদর। হবক্ষুব্ধ ছাত্রদদর সামলাদি ব্যথ ি িদে েেপহরষদ ভবদনর হদদক অগ্রসররি হমহছদলর উপর পুহলশ গুহল চালাে। গুহলদি  রহেক উহিন আিমদ,  আবদুল 

জববার,  আবুল বরকি (রাষ্ট্রহবজ্ঞাদন এমএ জেেীর ছাত্র) হনিি িে। বহু আিিদক িাসপািাদল ভহিি করা িে এবাং িাঁদদর মদে জসদক্রোহরদেদের হপেন আবদুস সালাম 

মারা যাে। অহিউোহ্ নাদম আে/নে বছদরর এক হকদশারও জসহদন হনিি িে।  

 

এ সমে েেপহরষদদর অহিদবশন বসার প্রস্ত্েহি চলহছল। পুহলদশর গুহল চালাদনার েবর জপদে েেপহরষদ সদস্য মওলানা িকিবােীশ এবাং হবদরািী দদলর সদস্যসি আরও 

কজেকজন সভাকক্ষ িযাে কদর হবক্ষুদ্ধ ছাত্রদদর পাদশ দাঁোন। অহিদবশদন পূব ি পাহকস্তাদনর মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাাংলা ভাষার দাহবর হবদরাহিিা অব্যািি জরদে বেব্য 

জদন।  

 

পরহদন ২২ জেব্রুোহর হছল েেহবদক্ষাভ ও পুহলহশ হনয িািদনর হদন। জনিা হনিিদদর োদেবানা জানাজার  নামায পদে ও জশাকহমহছল জবর কদর। হমহছদলর উপর পুহলশ 

ও হমহলোহর পুনরাে লাঠি, গুহল ও জবদোদনে চালাে। এদি শহেউর রিমানসি কদেকজন শিীদ িন এবাং অদনদক আিি অবস্থাে জগ্রপ্ত পার িন। ছাত্ররা জয স্থাদন গুহলর 

আঘাদি হনিি িে জসোদন ২৩ জেব্রুোহর একটি স্মৃহিস্তম্ভ হনম িাে করা িে। ১৯৬৩ সাদল এই অস্থােী হনম িাদের জােোে একটি কাংক্রীদের স্থাপনা হনহম িি িে।  

 

েেপহরষদ বাাংলাদক পাহকস্তাদনর অেিম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃহি হদদে একটি হবল পাস কদর। ১৯৫৬ সাল পয িন্ত ভাষা আদন্দালন অব্যািি হছল। পাহকস্তান জািীে পহরষদদ 

উদু ির পাশাপাহশ বাাংলাদকও পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা হিদসদব অনুদমাদদনর মােদম এই আদন্দালন িার লক্ষয অজিন কদর। জািীে পহরষদদ হবষেটি হনদে হবিদকির (১৬ 

জেব্রুোহর ১৯৫৬) এক পয িাদে এর সদস্য েহরদপুদরর আদদলউহিন আিমদদর (১৯১৩-১৯৮১) জদওো সাংদশািনী প্রস্তাব অনুযােী বাাংলা ও উদু ি উভে ভাষাই পাহকস্তাদনর 

রাষ্ট্রভাষা হিদসদব স্বীকৃহি লাভ কদর।  

 

১৯৫২ সাদলর পর জথদক ২১ জেব্রুোহর মাতৃভাষার জে বাোহলদদর জসই আত্মিযােদক স্মরে কদর হদনটি উদ্যাপন করা িে। ১৯৯৯ সাদলর ১৭ নদভম্বর ইউদনদকা ২১ 

জেব্রুোহরদক  আন্তজিাহিক মাতৃভাষা হদবস জঘাষো কদর। এই হসদ্ধাদন্তর মােদম আন্তজিাহিক সম্প্রদাে বাাংলাদদদশর ভাষা আদন্দালনদক একটি ময িাদার আসদন অহিহিি 

কজর।  [বশীর আল জিলাল]  

 

গ্রন্থপহঞ্জ আবুল মনসুর আিমদ, আমার জদো রাজনীহির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫; আবদুল িক, ভাষা-আদন্দালদনর আহদ পব ি, ঢাকা, ১৯৭৬; বদরুিীন উমর, পূব ি বােলার 

ভাষা আদন্দালন ও িৎকালীন রাজনীহি, ১ম েন্ড, ঢাকা, ১৯৭৯।  

সূত্র: বাাংলাহপহিো 

২২ জেব্রুোহর ভাষা আদন্দালদন ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের একটি রাস্তা 
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ভাষা আদন্দালন বাাংলা ভাষার রাষ্ট্রীে ময িাদার দাহবদি সাংেঠিি েেআদন্দালন। ১৯৪৭ সাদল উপমিাদদদশ হব্রটিশ শাসদনর অবসান ঘদে এবাং ভারি ও পাহকস্তান নাদম 

দুটি স্বািীন রাদষ্ট্রর জন্ম িে। স্বািীনিার পরপরই পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা হক িদব এ হনদে প্রশ্ন জদো জদে। পাহকস্তাদনর জকন্দ্রীে জনতৃবৃন্দ এবাং উদু িভাষী বুহদ্ধজীবীরা বদলন, 

পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা িদব উদু ি। অেহদদক পূব ি পাহকস্তান জথদক দাহব ওদঠ, বাাংলাদকও অেিম রাষ্ট্রভাষা করদি িদব। ১৯৫২ সাদলর ২৭ জানুোহর োজা নাহজমুিীন 

করাহচ জথদক ঢাকাে আদসন। হিহন পটন মেদাদন এক জনসভাে বদলন জয, প্রদদদশর সরকাহর কাজকদম ি জকান ভাষা ব্যবহূি িদব িা প্রদদদশর জনেেই ঠিক করদব। 

হকন্তু পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা িদব জকবল উদু ি। সদে সদে এর িীব্র প্রহিহক্রো িে এবাং ‘রাষ্টভাষা বাাংলা চাই’ জলাোদন ছাত্ররা হবদক্ষাভ শুরু কদরন। ৩০ জানুোহর ঢাকা 

হবশ্বহবদ্যালদে িম িঘে পাহলি িে। ৩১ জানুোহর আওোমী লীদের সভাপহি মওলানা ভাসানীর সভাপহিদত্ব অনুহিি হবহভন্ন রাজননহিক-সাাংস্কৃহিক দদলর প্রহিহনহিদদর 

এক সভাে ‘সব িদলীে জকন্দ্রীে রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদ’ েঠিি িে, যার আিবােক হছদলন কাজী জোলাম মািবুব। এ সমে সরকার আরহব িরদে বাাংলা জলোর প্রস্তাব 

জপশ কদর। এর হবরুদদ্ধও িীব্র প্রহিবাদ জানাদনা িে। রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদ ২১ জেব্রুোহর (একুদশ জেব্রুোহর) সমগ্র পূব ি পাহকস্তাদন িরিাল, জনসভা ও হবদক্ষাভ হমহছল 

আজোজদনর হসদ্ধান্ত জনে। 

এসব কম িসূহচর আদোজন চলার সমে সরকার ঢাকা শিদর ১৪৪ িারা জাহর কদর সমাদবশ-জশাভাযাত্রা হনহষদ্ধ জঘাষো কদর। ২০ জেব্রুোহর সন্ধ্যাে আবুল িাহশদমর (১৯০৫-

৭৪) সভাপহিদত্ব জকন্দ্রীে রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পহরষদদর সভা িে। ১৪৪ িারা অমাে করা িদব হকনা এ প্রদশ্ন সভাে হিমি জদো জদে িদব ছাত্ররা ১৪৪ িারা ভাোর সঙ্কদে 

অটুে থাদক। 

পরহদন সকাল ১১োে ঢাকা জমহিদকল কদলদজর একাাংদশ অবহস্থি ঢাকা হবশ্বহবদ্যালদের আমিলাে ছাত্রদদর সভা িে। সভা শুরু িদল হবশ্বহবদ্যালদের কজেকজন 

হশক্ষকসি উপাচায ি ১৪৪ িারা ভে না করার জে ছাত্রদদর অনুদরাি কদরন। িদব ছাত্র জনতৃবৃন্দ, হবদশষ কদর আবদুল মহিন এবাং োজীউল িক হনদজদদর অবস্থাদন অনে 

থাদক। ঢাকা শিদরর স্কুল-কদলদজর িাজার িাজার ছাত্র হবশ্বহবদ্যালদে সমদবি িে। ছাত্ররা পাঁচ-সািজন কদর জছাে জছাে দদল ‘রাষ্ট্রভাষা বাাংলা চাই’ জলাোন হদদে রাস্তাে 

জবহরদে আসদল পুহলশ িাঁদদর উপর লাঠিচাজি কদর, ছাত্রীরাও এ আক্রমন জথদক জরিাই পােহন। ছাত্রছাত্রীরা পুহলদশর হদদক ইে-পােদকল জছাো শুরু করদল পুহলশ কাঁদাদন 

গ্যাস ব্যবিার কদর। হবক্ষুব্ধ ছাত্রদদর সামলাদি ব্যথ ি িদে েেপহরষদ ভবদনর হদদক অগ্রসররি হমহছদলর উপর পুহলশ গুহল চালাে। গুহলদি  রহেক উহিন আিমদ, আবদুল 

জববার, আবুল বরকি (রাষ্ট্রহবজ্ঞাদন এমএ জেেীর ছাত্র) হনিি িে। বহু আিিদক িাসপািাদল ভহিি করা িে এবাং িাঁদদর মদে জসদক্রোহরদেদের হপেন আবদুস সালাম 

মারা যাে। অহিউোহ্ নাদম আে/নে বছদরর এক হকদশারও জসহদন হনিি িে। 

এ সমে েেপহরষদদর অহিদবশন বসার প্রস্ত্েহি চলহছল। পুহলদশর গুহল চালাদনার েবর জপদে েেপহরষদ সদস্য মওলানা িকিবােীশ এবাং হবদরািী দদলর সদস্যসি আরও 

কজেকজন সভাকক্ষ িযাে কদর হবক্ষুদ্ধ ছাত্রদদর পাদশ দাঁোন। অহিদবশদন পূব ি পাহকস্তাদনর মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাাংলা ভাষার দাহবর হবদরাহিিা অব্যািি জরদে বেব্য 

জদন। 

পরহদন ২২ জেব্রুোহর হছল েেহবদক্ষাভ ও পুহলহশ হনয িািদনর হদন। জনিা হনিিদদর োদেবানা জানাজার নামায পদে ও জশাকহমহছল জবর কদর। হমহছদলর উপর পুহলশ 

ও হমহলোহর পুনরাে লাঠি, গুহল ও জবদোদনে চালাে। এদি শহেউর রিমানসি কদেকজন শিীদ িন এবাং অদনদক আিি অবস্থাে জগ্রপ্ত পার িন। ছাত্ররা জয স্থাদন গুহলর 

আঘাদি হনিি িে জসোদন ২৩ জেব্রুোহর একটি স্মৃহিস্তম্ভ হনম িাে করা িে। ১৯৬৩ সাদল এই অস্থােী হনম িাদের জােোে একটি কাংক্রীদের স্থাপনা হনহম িি িে। 

েেপহরষদ বাাংলাদক পাহকস্তাদনর অেিম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃহি হদদে একটি হবল পাস কদর। ১৯৫৬ সাল পয িন্ত ভাষা আদন্দালন অব্যািি হছল। পাহকস্তান জািীে পহরষদদ 

উদু ির পাশাপাহশ বাাংলাদকও পাহকস্তাদনর রাষ্ট্রভাষা হিদসদব অনুদমাদদনর মােদম এই আদন্দালন িার লক্ষয অজিন কদর। জািীে পহরষদদ হবষেটি হনদে হবিদকির (১৬ 

জেব্রুোহর ১৯৫৬) এক পয িাদে এর সদস্য েহরদপুদরর আদদলউহিন আিমদদর (১৯১৩-১৯৮১) জদওো সাংদশািনী প্রস্তাব অনুযােী বাাংলা ও উদু ি উভে ভাষাই পাহকস্তাদনর 

রাষ্ট্রভাষা হিদসদব স্বীকৃহি লাভ কদর। 

১৯৫২ সাদলর পর জথদক ২১ জেব্রুোহর মাতৃভাষার জে বাোহলদদর জসই আত্মিযােদক স্মরে কদর হদনটি উদ্যাপন করা িে। ১৯৯৯ সাদলর ১৭ নদভম্বর ইউদনদকা ২১ 

জেব্রুোহরদক  আন্তর্জ াতিক মািৃভাষা তিবস জঘাষো কদর। এই হসদ্ধাদন্তর মােদম আন্তজিাহিক সম্প্রদাে বাাংলাদদদশর ভাষা আদন্দালনদক একটি ময িাদার আসদন অহিহিি 

কদর।   

সূত্র: আন্তজিাহিক মাতৃভাষা ইনহেটিউে 
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