
একুশে ফেব্রুয়ারি আমাশেি সাহসী ও আত্মমর্যাোেীল হশে ফেখায় 
স্থানীয় পর্যাশয় স্থারয়ত্বেীল ও সার্যশ ৌম নাগরিক সংগঠন গশে উঠুক 
 
 ূরমকা 
১৯৪৭ সাশল রিজারেেশেি র রিশে  াগ হশয়  ািে ও 
পারকস্তান নাশম েুইরি িাষ্ট্র জন্মলা  কশি এর্ং শুধুমাত্র ধমযীয় 
র রিশে েু’হাজাি মাইল েূশিি েুই ফেশেি র ন্ন েুই জারেশক 
রনশয় পারকস্তান িাষ্ট্র গরঠে হয়। োৎক্ষরিক াশর্ অশনশকই 
এই ধমযর রিক রর্ াজন ফমশন রনশলও ১৯৪৮ সাশল র্খন 
উেুযশকই পারকস্তাশনি একমাত্র িাষ্ট্র াষা রহশসশর্ ফ াষিা কিা 
হয়, েখন র্াংলাশেশে আপামি জনসাধািি রর্শক্ষাশ  ফেশি 
পশেন। ১৯৪৮ সাল ফেশক “িাষ্ট্র াষা র্াংলা চাই” ফলাগাশন 
আশদালন শুরু হশলও ১৯৫২ সাশলি একুশে ফেব্রুয়ারি ো 
চূোন্ত রূপ লা  কশি। এই  াষা আশদালশনি মধয রেশয়ই 
মূলে র্াংলাশেশেি জনগশিি মশধয স্বাধীনোি ফচেনা 
পরিপূিয াশর্ জাগ্রে হয়, এর্ং ১৯৭১ সাশল িক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাশমি মধয রেশয় র্াংলাশেে জন্মলা  কশি। 
 
একুশে ফেব্রুয়ারি ও আত্মমর্যাো 
স্বাধীনোি ফচেনাি মূল রর্ষয়রিই হশে আত্মমর্যাো। 
আত্মমর্যাো মাশন হশে, রনশজি স্বাধীন সিা ও অরধকাি 
সম্পশকয সশচেনো ও রনশজশক সম্মান প্রেেযন কিা। 
পেমর্যাো র্া আরেযক াশর্ মানুশষ মানুশষ পােযকয োকশলও, 
রকংর্া সমাশজ ফেিী রর্ াজন োকশলও মানুষ রহশসশর্ 
সকশলই সমান মর্যাোি অরধকািী। িাষ্ট্র ও সংরর্ধান ফসই 
অরধকািশকই স্বীকৃরে ফেয়। ফর্ র্যরক্ত র্া জারেি মশধয 
আত্মমর্যাো ফর্াধ ফনই, োিা স্বাধীনোি কো রচন্তাও কশি 
না। 
 
আমিা ফকন আত্মমর্যাোেীল হর্? 
আমিা ফর্সিকারি সংগঠন রহশসশর্ োরিদ্র রর্শমাচন, 
সশচেনো সৃরি ও সমাশজ পরির্েযন আনাি জনয কাজ করি। 
এই ফর্সিকারি র্া নাগরিক সংগঠশনি সর্শচশয় র্ে পরিচয় 
হশে, োিা রনশজি উশেযাশগ কাজ কশিন। রনজ এলাকায়, 
রনজ সমাশজ ইরের্াচক পিরর্েযন আনাি জনযই োিা কাজ 
কশিন। অশনশকই হয়ে এই কাজিাশকই োি জীরর্কা 
রহশসশর্ ফনন, আর্াি অশনশক ফস্বোশসর্াি র রিশে কশিন। 
রকন্তু, উ য় ফক্ষশত্রই মানুশষি অরধকাি প্ররেষ্ঠাই আমাশেি 
লক্ষয। এ অশেয, আমিা একিা মহান ব্রে রনশয় কাজ করি। 
এই মহান ব্রে রনশয় কাজ কিাি জনয সর্শচশয় গুরুত্বপূিয 
গুিার্রল হশে সাহস ও আত্মমর্যাো। মানুশষি আচিি ও 
সামারজক র্যর্স্থায় পরির্েযন আনা সর্শচশয় করঠন কাজ। এই 
গুিার্রল ছাো ফস পরির্েযন আনা প্রায় অসম্ভর্। 

 
ব্রারজরলয়ান রেক্ষারর্ে পাওশলা ফেইরি োি “রপডাগরগ অর্ 
অশপ্রসড” (১৯৬৮) গ্রশে র্শলশছন, র ক্ষারৃ্রিি ফচশয় 
আত্মমর্যাো হারনকি আি রকছু ফনই। র্খন মানুষ োি 
পরিরস্থরে ফমশন ফনয়, পরির্েযন সম্ভর্ নয়- এিা রর্শ্বাস কশি 
ফেশল, েখনই োিা র ক্ষারৃ্রিি পর্যাশয় ফনশম র্ায়। রেরন 
র্শলশছন, পরির্েযনকামীিা র্খন োসশকি আেেয িািা 
পরিচারলে হশে স্বেদ ফর্াধ কশি, েখন রু্ঝশে হশর্ োিা 
সাহস ও আত্মমর্যাো হারিশয় ফেশলশছ। এই উপমহাশেশে 
রৃ্রিে োসন রর্শিাধী আশদালন অশনক ফজািোি োকশলও 
অশনশকই রৃ্রিশেি োাঁশর্োরি কিে এর্ং রৃ্রিেশেি অনুকম্পা 
লাশ ি আোয় োিা রনশজশক রৃ্রিেিাশজি ফসর্ক, 
োসানুোস রহশসশর্ আখযারয়ে কিে। 
 
১৯৫২ সাশল পারকস্তাশনি অখণ্ডোি োাঁকা রু্রল উশপক্ষা কশি 
আত্মমর্যাোি োরর্শে, স্বারধকাশিি োরর্শে র্াংলাি মানুষ 
েুাঁশস উশঠরছল। এখাশনই একুশে ফেব্রুয়ারিি সাশে আমাশেি 
সম্পকয, এ কািশিই ো আমাশেি জনয অনুশপ্রিিা। 
 
স্থানীয়কিি আশদালশনি সাশে আত্মমর্যাোি সম্পকয 
রর্রডরসএসও প্রশসস োি র্াত্রাই শুরু কশিশছ আত্মমর্যাোেীল 
নাগরিক সমাজ গঠশনি োরর্শে। ফকন আমিা এই কো 
র্লরছ? সািা পৃরের্ীশে নাগরিকশেি সংগঠন (রসএসও) 
 শিি ফখশয় র্শনি ফমাষ োোয়। ফকউ না ডাকশলও োিা 
রনশজি উশেযাশগ, রনশজি অেয, পরিেম র্যয় কশি সমাশজি 
জনয রকছু কিশে উশেযাগী হশয় সংগঠন গশে ফোশলন। োিা 
সাহসী, আত্মমর্যাোেীল। োিাই সমাজ পরির্েযশনি পে 
প্রেেযক। 
 
আমিা লক্ষয কশিরছ, আমাশেি ফেশে এই নাগরিক 
সংগঠনসমূহশক েহরর্ল প্রোশনি কাঠাশমাগে পদ্ধরে ও চচযাি 
মাধযশম অশনক সময় আত্মমর্যাহীন কশি িাখা হয়। অধীনস্ত 
কশি িাখা হয়। েহরর্ল পার্াি আোয় অশনশক রু্শঝ না রু্শঝ 
ফোষাশমােকািীি  ূরমকায় নাশমন। েহরর্ল প্রোনশক 
অরধকাি র রিক ও চারহোর রিক না ফিশখ একিা 
ক্ষমোকাঠাশমা ফকরিক কশি িাখা হয়, র্া একরি 
ঔপরনশর্রেক চচযাশক রজইশয় িাশখ। এশক র্লা হয় েহরর্শলি 
উপরনশর্ের্াে (Aid Colonialism)। এই র্যর্স্থা রিরকশয় 
িাখাি জনয স্থানীয় পর্যাশয়ি সংগঠশনি মশধয েুর্যলো ঢুরকশয় 



ফেয়া হয় ফর্ োশেি ফকান সামেয ফনই। এশক র্লা হয় 
প্রারেষ্ঠারনক র্িযর্াে (Institutional Racism)।  
 
আমাশেি মশন িাখশে হশর্, েহরর্ল প্রোন কখনই ফকান 
োো সংস্থাি েয়া-োরক্ষশিযি রর্ষয় নয়। এরি েরিদ্র, 
অর্শহরলে ও আক্রান্ত মানুশষি অরধকাি। এি র রিশেই 
রর্রডরসএসও প্রশসস শুরু ফেশকই স্থানীয়কিশিি োরর্শে 
ফসাচ্চাি। আমাশেি কো খুর্ই সিল, ফর্ অরিকাি োো 
সংস্থাসমূহ কশিশছ, ফসিা োশেি মশন করিশয় ফেয়া। োিা 
কশয়করি বর্রশ্বক েরলশলি মাধযশম অিীকাি কশিশছ, স্থানীয় 
সংগঠশন সিাসরি অেয প্রোশনি হাি ও র্যর্স্থা র্াোশনা হশর্, 
অংরেোরিত্ব হশর্ সমোর রিক ও স্থারয়ত্বেীল, জর্ার্রেরহো 
হশর্ করমউরনরি ও আক্রান্ত জনশগাষ্ঠীি প্ররে, র ন্নমেশক 
আমন্ত্রি জানাশনা হশর্। এসর্ েরলশলি মশধয িশয়শছ ‘গ্রযান্ড 
র্ািশগইন’, ‘চািযাি েি ফচঞ্জ’, ‘রপ্ররিপলস অর্ পািযনািরেপ’, 
‘ফডশ লপশমন্ট ইশেরি শনস’ ও অনযানয। রকন্তু আমিা এি 
র্াস্তর্ায়ন খুর্ কমই ফেরখ। 
 
জর্ার্রেরহো ও িাষ্ট্রীয় প্ররেষ্ঠাশনি  ূরমকা 
নাগরিক র্খন আত্মমর্যাোেীল েো অরধকাি সশচেন হয়, 
েখন িাষ্ট্রীয় প্ররেষ্ঠাশন জর্ার্রেরহো ও স্বেো রৃ্রদ্ধ পায়। 
এখাশনই আমাশেি গুরুত্বপূিয  ূরমকা িশয়শছ। একুশেি 
ফচেনায় র্লীয়ান হশয়ই আমিা র্লশে চাই, েরিদ্র মানুশষি 
ক্ষমোয়ন েখনই সম্ভর্, র্খন িাষ্ট্রীয় প্ররেষ্ঠান 
নযায়রর্চাির রিক  াশর্ কাজ কশি। র্াংলাশেশেি নানা 
সমসযা োকা সশেও অশনক গিমুখী প্ররেষ্ঠান ও োশেি 
অশনক উিম চচযা িশয়শছ। রনশজশেি জর্ার্রেরহো রনরিে 
কিশে পািশলই আমিা অশনযি জর্ার্রেরহো আোয় কিশে 
পাির্। ফসই চাওয়া েখন হশর্ অশনক ফগৌিশর্ি। 
 
আন্তজযারেকোর্াে ও একুশে ফেব্রুয়ারি 
১৯৯৯ সাশলি ১৭ নশ ম্বি ইউশনশকাি পযারিস অরধশর্েশন 
২১ ফেব্রুয়ারিশক আন্তজযারেক মােৃ াষা রের্স রহশসশর্ 

ফ াষিা কিাি আগ পর্যন্ত এরি রছল ১৯৫২ সাশলি মহান 
 াষা আশদালশন েহীেশেি স্মিশি  াষা েহীে রের্স। 
আমিা আত্মমর্যাোি র্শল র্লীয়ান রছলাম র্শলই ফসরেন 
অনযায় ফমশন রনইরন। িাজপশে িক্ত রেশয়ই আমিা আমাশেি 
মুশখি  াষা ও কো র্লাি অরধকাি প্ররেষ্ঠা কশিরছ। রনশজি 
 াষা ও আত্মরনয়ন্ত্রশিি অরধকাি আোয় কিশে ফপশিরছ 
র্শলই আমিা অনয জারেশগাষ্ঠীি অরধকাি ও োশেি 
আত্মপরিচশয়ি সংগ্রাশম র্াধা হশয় োাঁোই না। র্িং োশক 
উৎসাহ ফেই। 
 
একুশে ফেব্রুয়ারিশক আন্তজযারেক মােৃ াষা রের্স কিাি 
ফপছশন র্াংলা  াষাি জনয আশত্মাৎসগযকািী েহীেশেি ফর্মন 
স্বীকৃরে িশয়শছ, ফেমরন িশয়শছ পৃরের্ীি সকল  াষাি প্ররে 
সম্মান। রর্শেষ কশি এশে মানুশষি কো র্লাি অরধকাি, 
আত্মপ্রকাশেি অরধকাি (রেডম অর্ এক্সশপ্রেন) ইেযারেশক 
স্বীকৃরে ফেয়া হশয়শছ। 
 
আমিা স্থানীয় পর্যাশয় কাজ কিশলও আমাশেি েৃরি হশর্ রর্শ্ব 
মানর্োি রেশক। পরির্েযশনি জনয স্থানীয় পর্যাশয়ি কাজ 
সর্শচশয় গুরুত্বপূিয। ফসই সাশে গুরুত্বপূিয স্থানীয় পর্যাশয়ি 
কাজশক র্াধাগ্রস্ত কশি এমন সকল স্থানীয়, জােীয় এমনরক 
আন্তজযারেক র্যর্স্থা পরির্েযশনি জনযও আমাশেি কাজ 
কিশে হশর্। এইড কশলারনয়ারলজম র্া ইিরিরিউেনাল 
ফিরসজম জয়য় কিশে হশল আমাশেিশক আন্তজযারেক 
পর্যাশয়ি জ্ঞান আমাশেি অজযন কিশে হশর্। 
 
উপসংহাি 
একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তজযারেক মােৃ াষা রের্শসি প্রাক্বাশল 
আমিা র্াংলা  াষাি েহীেশেি প্ররে েদ্ধা জানার্ র্শলই, 
আমিা রনশজশেি সর্াি আশগ আত্মমর্যাোেীল ও সাহসী কশি 
েুলশে প্ররেজ্ঞা করি। োিা র্রে ফেশেি জনয  াষাি জনয 
রনশজি প্রাি রেশে পাশিন, আমিাও আত্মমর্যাোয় র্লীয়ান 
হশয় রনশজশেি লক্ষয অজযশন হর্ আশপাষহীন। 

 

রসরসএনএে 
জােীয় সরচর্ালয়: ৭৫ লাইি হাউজ ফিাড, কলােরল, কক্সর্াজাি, ওশয়র্: www.cxb-cso-ngo.org  
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