
একুশে পদক ২০১৩ প্রদান অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসিনা  

ওিমানী স্মৃসি সমলনায়িন, ঢাকা, বুধবার, ৮ ফাল্গুন ১৪১৯, ২০ শফব্রুয়াসর ২০১৩  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনি িভাপসি,  

িহকমীবৃন্দ,  

একুশে পদকপ্রাপ্ত বশরণ্য ব্যসিবর্ গ,  

আমসন্ত্রি অসিসিবৃন্দ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

একুশে পদক ২০১৩ প্রদান অনুষ্ঠাশন উপসিি িকলশক আসম আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ। একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজনশদর 

জানাই আন্তসরক অসভনন্দন। যারা ইশিামশে ইহশলাক িযার্ কশরশেন িাঁশদর আত্মার োসন্ত কামনা করসে।  

আসম শ্রদ্ধার িশে স্মরণ করসে িালাম, বরকি, রসফক, জববার, িসফউরিহ শদশের শশ্রষ্ঠ ভাষা সিসনকশদর।  

আসম র্ভীর শ্রদ্ধার িাশি স্মরণ করসে, িব গকাশলর িব গশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। সযসন 

ভাষা আশন্দালন শিশক শুরু কশর স্বাধীনিা িংগ্রাশমর প্রসিি  আশন্দালশন শনৃত্ব  সদশয়শেন। ভাষাসভসতিকক বাঙাসল জাসিরাশট্রেরর 

অভ্যযদয় ঘি শয়শেন। আমাশদর একি  স্বাধীন ভূখন্ড, একি  পিাকা  ও একি  জািীয় িেীি সদশয়শেন।  

আসম স্মরণ করসে, িৎকালীন পাসকস্তান র্ণপসরষদ িদস্য ধীশরন্দ্রনাি দতিক, িমদ্দুন মজসলশির শনৃতবৃন্দিহ িকল ভাষা 

সিসনকশক।  

সুসধবৃন্দ,  

একুে আমাশদর জািীয় শেিনার সভসতিকমূল। আমাশদর অসস্তশ্ব র অহঙ্কার। বাঙাসলর আত্মিযাশর্র এক বীর্ব  কাসহনী। 

অিাম্প্রদাসয়ক িংস্কৃসির উৎি। একুে বাঙাসল িাসহিয, িংস্কৃসি, শলাকাোর ও জীবনশবাশধর স্বািন্ত্র িংরক্ষশণর শপ্ররণা। একুে 

আমাশদর িামসগ্রক পসরেয়। িাই একুশে পদক প্রাসপ্ত অিযন্ত িম্মান ও শর্ৌরশবর সবষয়।  

বায়ান্নর একুশের শর্াড়াপতিকন হয় ১৯৪৮ িাশল। শিই বেশরর শফব্রুয়াসরশি পাসকস্তাশনর র্ণপসরষদ অসধশবেশন কুসমল্লার 

িদস্য ধীশরন্দ্রনাি দতিক বাংলাশক র্ণপসরষশদর ভাষা সহশিশব অন্তভ্য গি করার প্রস্তাব উত্থাপন কশরন। িাঁর প্রস্তাব অগ্রাহয হওয়ায় 

জাসির সপিার শনৃতশ্ব  নবর্ঠিি োত্রলীর্ ও িমদ্দুন মজসলি শযৌিভাশব ‘‘রাট্রেরভাষা বাংলা িংগ্রাম পসরষদ'' র্ঠন কশরন। 

পসরষশদর িভায় ১১ মাে গশক ‘‘বাংলা ভাষা দাবী সদবি'' শঘাষণা করা হয়। ঐসদন িারা বাংলায় প্রসিবাদ সদবি পালশনর সিদ্ধান্ত 

হয়।  

বেবন্ধু সবসভন্ন শজলা িফর কশর োত্র-জনিাশক দাবী আদাশয় উদ্বুদ্ধ কশরন। ১১ মাে গ ধম গঘট পালনকাশল বেবন্ধু 

িসেবালশয়র িামশন শিশক অশনক শনিা-কমীিহ শগ্রফিার হন। আশন্দালন িীব্র হয়। ১৫ মাে গ বেবন্ধু মুসি পান। ১৬ মাে গ বেবন্ধুর 

িভাপসিশ্ব  ঢাকা সবশ্বসবদ্যালশয়র আমিলায় জনিভা হয়। িভা শেশষ শোভাযাত্রািহ আইন পসরষশদর কাশে বাংলাশক রাট্রেরভাষা 

করার দাবী শপে করা হয়।  

পরবিীকাশল অশনক বাঙাসল শনিা খাজা নাসজমউসিন িরকাশরর িাশি আশপাি কশর। সকন্তু বেবন্ধু মাৃতভাষার দাবীশি 

অটল িাশকন। নতুন কশর আশন্দালন র্শড় শিাশলন। জাসির সপিা ১১ শিশেম্বর ফসরদপুশর বাংলা ভাষা প্রসিষ্ঠার আশন্দালন করশি 

সর্শয় শগ্রফিার হন। ১৯৪৯ িাশলর ২১ জানুয়াসর সিসন মুসি পান। ১৯ এসপ্রল আবাশরা িাঁশক শগ্রফিার করা হয়। জুলাই মাশি মুসি 

পান। ১৪ শিশেম্বর িাঁশক ঢাকা শিশক আবার শগ্রফিার করা হয়। এবার সিসন কারার্াশর শিশকই ভাষা আশন্দালশনর সদক-সনশদ গেনা 

শদন।  



বেবন্ধু আশন্দালশনর অংে সহশিশব ৫২ িাশলর ১৬ শফব্রুয়াসর শিশক শজলখানায় অনেন শুরু কশরন। োত্র-জনিার মশে 

আশন্দালশনর স্পৃহা িীব্রির হয়। বাঙাসল নারীরাও আশন্দালশন শযার্ শদয়। এভাশবই একুশে শফব্রুয়াসর সৃসি হয়। বাঙাসল জাসি 

মাৃতভাষার অসধকার সফশর পায়। ১১ সদন অনেশনর পর ২৭ শফব্রুয়াসর বেবন্ধু মুসি পান।  

সুসধমন্ডলী,  

ভাষা আশন্দালশনর এ িাফল্যই বেবন্ধুশক স্বাধীনিার আশন্দালন র্শড় তুলশি অনুপ্রাসণি কশর। আইউব সবশরাধী 

আশন্দালন, বাষসির োত্র আশন্দালন, শেষসির ৬ দফা কম গসূেী, ঊনিতিকশরর র্ণঅভ্যযত্থাশন িফলিার উৎিও একুে। িতিকশরর সনব গােশন 

বাঙাসল জাসি বেবন্ধুর শনৃতশ্ব  ইস্পাি-কঠিন ঐকয র্শড় তুশল। আওয়ামী লীর্ সবজয়ী হয়। ১৯৭১ িাশল ঐকযবদ্ধ বাঙাসল জাসি 

বেবন্ধুর ডাশক মুসিযুশদ্ধ ঝাঁসপশয় পশড়। সেসনশয় আশন স্বাধীনিা। এভাশবই একুশের শেিনার চূড়ান্ত সবজয় অসজগি হয়। প্রসিসষ্ঠি 

হয় ভাষাসভসতিকক অিাম্প্রদাসয়ক জাসিরাট্রের।  

বাংলাশক সবশ্ব অেশন তুশল ধরার লশক্ষয জাসির সপিা ১৯৭৪ িাশল জাসিিংশঘ বাংলায় ভাষণ শদন। জাসির সপিাশক 

অনুিরণ কশর আসমও '৯৬ িরকাশরর িময় এবং এবার জাসিিংঘ িাধারণ পসরষশদর অসধশবেশন বাংলায় ভাষণ সদশয় যাসচ্ছ।  

কশয়কজন প্রবািী বাঙাসল ও আমাশদর িরকাশরর প্রশেিায় ইউশনশকা ১৯৯৯ িাশল একুশে শফব্রুয়াসরশক আন্তজগাসিক 

মাৃতভাষা সদবি সহশিশব স্বীকৃসি শদয়। একুশের শিই রিস্নাি শর্ৌরশবর সুর আজ সবশশ্বর ১৯৩ি  শদশের মানুশষর প্রাশণ অনুরসণি 

হয়। একুে আজ সবশশ্বর সবসভন্ন জাসিশর্াষ্ঠীর ভাষার অসধকার রক্ষার সদন। শয সদনি  বাঙাসল রি সদশয় অজগন কশরশে।  

আমরা সবশশ্বর সবসভন্ন জাসি-শর্াষ্ঠীর ভাষা িংরক্ষণ ও র্শবষণার লশক্ষয আন্তজগাসিক মাৃতভাষা ইনসিি উট আইন 

কশরসে। আন্তজগাসিক মাৃতভাষা ইনসিি উট প্রসিষ্ঠা কশরসে।  

আমরা বাংলাশক জাসিিংশঘর দাপ্তসরক ভাষার ময গাদা অজগশনর শেিা োলাসচ্ছ। এ লশক্ষয জাসিিংঘ িাধারণ পসরষশদর 

অসধশবেশন প্রস্তাব উত্থাপন কশরসে।  

সুসধবৃন্দ,  

জাসির সপিা আমাশদর িংসবধাশন র্ণিন্ত্র ও ধম গ সনরশপক্ষিাশক অন্যিম মূল নীসি সহশিশব গ্রহণ কশরন। ১৯৭৫ এর পর 

িামসরক োিকরা শবয়শনশটর শখাঁোয় িংসবধানশক ক্ষি-সবক্ষি কশর। একুশের শেিনার িাশি সবশ্বািঘািকিা কশর স্বাধীনিা 

সবশরাধীশদর শদশে সফসরশয় আশন। রাজনীসিশি পুনব গাসিি কশর। মন্ত্রী-উপশদিা বানায়। আমরা িংসবধান িংশোধশনর মােশম 

বাঙাসলর শর্ৌরবর্াঁিা পুনঃপ্রসিষ্ঠা কশরসে।  

আমরা িথ্যপ্রযুসিশি বাংলার প্রেলন সনসিি কশরসে। শমাবাইল হযান্ডশিশট পূণ গাে বাংলা সক-প্যাড িংশযাজন 

বােিামূলক কশরসে। এ পয গন্ত ১ লশক্ষর শবেী বাংলা সক-প্যাড িম্বসলি হযান্ডশিশটর অনুমসি শদয়া হশয়শে। আমরা নতুন বাংলা 

ফন্ট ‘‘আমার বণ গমালা'' োলু করশি যাসচ্ছ। এর ফশল বাংলা ভাষার প্রযুসির্ি েে গায় নতুন সদর্ন্ত উশমাসেি হশব। আমরা সদ্বিীয় 

কাসি শকাশডড টপ শলশভল শডাশমইন সহশিশব ‘‘ডট বাংলা'' পসলসি অিসরি  র্ঠশনর উশদ্যার্ সনশয়সে।  

আমরা িথ্যপ্রযুসি শিবা গ্রাম পয গন্ত শপৌৌঁশে সদশয়সে। প্রসিি  ইউসনয়শন িথ্য ও শিবা শকন্দ্র োলু করা হশয়শে। শিখান শিশক 

জনর্ণ প্রশয়াজনীয় িব শিবাই সনশি পারশেন। সবশদশে যাওয়ার জন্য শরসজশেেনও করশি পারশেন।  

পদকপ্রাপ্ত িম্মাসনি সুসধজন,  

আজশকর এই পুরকার আপনাশদর দীঘ গসদশনর িাধনা, শমধা ও পসরশ্রশমর স্বীকৃসি। আসম মশন কসর, আজ শিশক একুশের 

শেিনা বাস্তবায়শন আপনাশদর দাসয়্ব  আরও শবশড় শর্শে। বাংলা ভাষা-িাসহিয-িংস্কৃসি সবকাশে আপনারা অগ্রণী ভূসমকা পালন 

কশর যাশবন এটাই আমাশদর প্রিযাো।  

একুশের শেিনাশক িমুন্নি রাখশি আমাশদর প্রশিযকশকই িজার্ িাকশি হশব। ভাষা আশন্দালন ও মুসিযুশদ্ধর শেিনাশক 

যারা অস্বীকার কশর িারা একুশের েত্রু, স্বাধীনিার েত্রু। মুসিযুশদ্ধর িময় িারাই শদশে হিযা, লুন্ঠন, ধষ গণ, অসনংশযার্, সনয গািন 

োসলশয়সেল। আমাশদর বুসদ্ধজীবীশদর ঘর শিশক তুশল সনশয় র্ণহিযা কশরসেল। মা-শবানশদর ইজ্জি লুশটসেল। এই ঘািকেক্র ও 

িাশদর শদািরশদর প্রসিহি করশি আমাশদর িরুণ প্রজম আজ শজশর্ উশঠশে। এই র্ণজার্রশণর মােশম আমরা বাংলাশদেশক 

যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারমুি করশবা।  



আমরা সনব গােনী প্রসিশ্রুসি পূরশণ মানবিাসবশরাধী যুদ্ধাপরাধীশদর সবোশরর কাজ শুরু কশরসে। দুই জন আিামীর সবরুশদ্ধ 

রায় শঘাষণা করা হশয়শে। এই সবোর সুষ্ঠুভাশব িম্পন্ন হশল েহীদ বুসদ্ধজীবীিহ মুসিযুশদ্ধ যারা জীবন সদশয়শেন িাঁশদর আত্মা োসন্ত 

লাভ করশব। বাঙাসল জাসি কলঙ্কমুি হশব।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা অি গননসিক ও িামাসজক খাশি ব্যাপক অগ্রর্সি অজগন কশরসে। জাসিিংঘিহ আন্তজগাসিক প্রসিষ্ঠানগুশলা 

বাংলাশদশের প্রেংিা করশে। আমরা খাশদ্য প্রায় স্বয়ংিম্পূণ গিা অজগন কশরসে। সডসজটাল বাংলাশদে প্রসিষ্ঠায় শদে দ্রুি এসর্শয় 

যাশচ্ছ। সবদুযৎ ও গ্যাি উৎপাদশন অভূিপূব গ িাফল্য অজগন কশরসে।  

আমরা িড়ক, শরল ও শনৌ-শযার্াশযার্ ব্যবিার ব্যাপক উন্নয়ন কশরসে। স্বািযশিবা জনর্শণর শদারশর্াড়ায় শপৌৌঁশে সদশয়সে। 

সেক্ষাখাশি একি  সবপ্লব িাসধি হশয়শে। শখলাধুলায়ও িরুণ প্রজম িাফল্য ঘশর আনশে। আমাশদর শদশের শমশয়রা এভাশরি জয় 

কশরশে। আমাশদর সবজ্ঞানীরা র্শবষণায় িাফল্য শদখাশচ্ছন। আমরাও র্শবষণার জন্য সবসনশয়ার্ বাসড়শয়সে। দাসরদ্র্য ৪০ েিাংে 

শিশক ২৬ েিাংশে শনশম এশিশে। জনর্শণর আয় শবশড়শে। পাঁে শকাি  মানুষ সনম্নসবতিক শিশক মেসবশতিক উন্নীি হশয়শে। রপ্তাসন আয় 

ও শরসমশটন্স সদ্বগুণ শবশড়শে।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা এসর্শয় যাসচ্ছ । ২০২১ িাশলর মশে আমরা বাংলাশদেশক একি  মেম আশয়র শদশে পসরণি করশবা।  

আসুন, আমরা একুশের শেিনাশক ধারণ কশর বাঙাসল জাসিশক একি  জ্ঞানসভসতিকক, িমৃদ্ধ, োসন্তপূণ গ, অিাম্প্রদাসয়ক, 

যুদ্ধাপরাধী-রাজাকারমুি বাংলাশদে র্শড় তুসল। জাসির সপিার স্বশের শিানার বাংলা প্রসিষ্ঠা কসর।  

শখাদা হাশফজ।  

জয় বাংলা,  জয় বেবন্ধু  

বাংলাশদে সেরজীবী শহাক। 


