
য াঁদের বুদের ত জ  রদের বববিমদে আমর  

ম তৃভ ষ  ব াংল  অজজি েদরবিল ম ত দের মদযে 

অিেতম শহীে রবিে উদ্দিি আহদমে 

মাতৃভাষা বাাংলাকে রাষ্ট্রভাষা েরার দাববকত বমবিল েরকত বিকে ১৯৫২ সাকলর 

২১ ফেব্রোবর ঘাতকের বুকলকে শহীদ হন মাবনেিকের উজ্জ্বল নক্ষত্র রবেে 

উদ্দিন আহকমদ। মাতৃভাষার জনয এই মহান আত্মতযাকি িবব িত ফদশ,তার 

পবরবার ও এলাোবাসী। 

প্র রবিে জীবিঃ  

রবেেউদ্দিন ১৯২৬ সাকলর ৩০ অকটাবর মাবনেিে ফজলার বসাংিাইর উপকজলার 

পাবরল বলধারা গ্রাকম জন্মগ্রহণ েকরন। তার বপতার নাম আবদুল লবতে ও মাতার 

নাম রাবেজা খাতুন। এই দম্পবতর পাাঁচ ফিকল ও দুই ফমকের মকধয রবেে বিকলন বড় 

সন্তান। রবেকের দাদার নাম ফমা: মবেম। 

১৯৪৯ সাকল রবেে স্থানীে বােরা উচ্চ ববদযালে ফেকে মাধযবমে সম্পন্ন েকর 

মাবনেিে ফদকবন্দ্র েকলকজর বাবণজয ববভাকি ভবতি হন। তকব পড়াকলকখ ফশষ না 

েকর বতবন ঢাোে একস বপতার মুদ্রণবশল্প বযবসাে যুক্ত হন। ঢাোে বতবন পুনরাে 

তৎোলীন জিন্নাে েকলকজ (বতিমান জিন্নাে ববশ্বববদযালে) বহসাব ববজ্ঞান ববভাকি 

ভবতি হন। 

 

ভ ষ  শবহে রবিেউদ্দিি আহদমে 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%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.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A6_%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95.jpeg


 ভ ষ  আদদ লদি অাংশগ্রহণঃ  

রবেে ভাষা আকদালকনর দাববকত ফসাচ্চার বিকলন এবাং সদ্দিে এেজন 

আকদালনোরী বহকসকব বমবিকল অাংশগ্রহণ েকরন। বাাংলা ভাষাকে পাবেস্তাকনর 

অনযতম রাষ্ট্রভাষা েরার দাববকত ১৯৫২-র ২১ফশ ফেবরুোবর ঢাো ফমবিকেল 

েকলকজর সম্মুকখর রাস্তাে ১৪৪ ধারা ফভকে িাত্র-জনতা ববকক্ষাভ প্রদশ িন েকর। 

বমবিলটে ঢাো ফমবিকেল েকলজ হাসপাতাকলর ফহাকেল প্রােকন আসকল পুবলশ 

গুবল চালাে, একত রবেেউদ্দিন মাোে গুবলববদ্ধ হন এবাং ঘেনাস্থকলই তার মতুৃয হে। 

ফমবিকেল ফহাকেকলর ১৭ নম্বর ুকমর পূব িবদকে তার লাশ পকড় বিল। িে সাত জন 

আকদালনেমী তার লাশ এনােবম হকলর ফপিকনর বারাদাে একন রাকখন। তাকদর 

মাকে িাাঃ মশাররেুর রহমান খান রবেকের গুবলকত বিেকে পড়া মিজ হাকত েকর 

বনকে যান। পকর পুবলশ তার মতৃকদহ ফমবিকেল েকলজ হাসপাতাকলর মকি ি বনকে 

যাে এবাং রাত ৩োে সামবরে বাবহনীর প্রহরাে ঢাোর আদ্দজমপুর েবরস্থাকন তাকে 

সমাবহত েরা হে। 

 

মৃতযে পরবততঃ 

ভাষা আকদালকন তার আত্মতযাকির জনয ২০০০ সাকল বাাংলাকদশ সরোকর তাকে 

মরকণাত্তর এেুকশ পদে প্রদান েকর। এিাড়া তার গ্রাকমর নাম পবরবতিন েকর 

রবেেনির েরা হে এবাং ২০০৪ সাকলর ফেবরুোবরকত গ্রাকম তার নাকম ‘ভাষা শহীদ 

রবেেউদ্দিন আহমদ গ্রন্থািার ও স্মবৃত জাদুঘর’ প্রবতষ্ঠা েরা হে। জিন্নাে 

ববশ্বববদযালকে তার নাকম এেটে প্রাবতষ্ঠাবনে ভবন নামেরণ েরা হে। তার স্মবৃতর 

স্বরকণ ‘চা াঁকদর মত চন্দ্রববদ’ু নাকম এেটে নােে মঞ্চস্থ হে। 

মহান ভাষার মাকস শ্রদ্ধাভকর স্বরণ েরবি জাবতর সূয িসন্তান ভাষা শবহদ  

রবেেউদ্দিনকে।  

 

মম ঃ স জ্জ েরু রহম ি 

সহে রী বশক্ষে, 

জ বলে রপ ড় সপ্র বব, 

মে ম্প িীগঞ্জ,বসদলট। 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%95

