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‘একুশে পদক ২০১২' প্রদান অনুষ্ঠাশন উপসিি িিাইশক আসম আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ। পদক প্রাপ্তশদর জানাই আন্তসরক 

অসভনন্দন।   

একুে মাতৃভাষার অসধকার প্রসিষ্ঠার জন্য িাঙাসলর আত্মিযাশর্র এক িীরত্ব কাসহনী। একুে িাঙাসল িাসহিয, িংস্কৃসি, 

শলাকাচার ও জীিনশিাশধর স্বািন্ত্র িংরক্ষশণর শপ্ররণা। একুে িাঙাসল জাসির শচিনা ও শর্ৌরশির উৎি। একুে আমাশদর অহঙ্কার। 

আমাশদর িামসিক পসরচয়। িাই একুশে পদক প্রাসপ্ত অিযন্ত িম্মান ও র্শি গর সিষয়।  

সুসধমন্ডলী,  

মাশয়র ভাষাশক মর্ গাদার আিশন িিাশি সর্শয় আজ শেশক ৬০ িছর আশর্ প্রাণ সদশয়শছন িালাম, িরকি, রসফক, জব্বার, 

িসফউরিহ আশরা অশনশক। আসম িঁশদরশক শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসছ।  

আসম র্ভীর শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসছ, িি গকাশলর িি গশশ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসির সপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। সর্সন 

ভাষা আশন্দালশন শনতৃত্ব সদশি সর্শয় িার িার কারািরণ কশরশছন।  

স্মরণ করসছ, পাসকস্তান র্ণপসরষদ িদস্য ধীশরন্দ্রনাে দত্ত, িমদ্দুন মজসলশির শনতৃবৃন্দ িহ িকল ভাষা সিসনকশক।  

সুসধবৃন্দ,  

১৯৪৮ িাশলর ২৫ শফব্রুয়াসর করাচীশি র্ণপসরষশদর অসধশিেশন ধীশরন্দ্রনাে দশত্তর প্রস্তাি অিাহয হওয়ার প্রসিসিয়ায় 

ছাত্রলীর্, িমদ্দুন মজসলে ও অন্যান্য ছাত্র িংর্েশনর িমবয়েশয় ঢাকায় র্ত ি হয় রাট্রভাভাষা িংিাম পসরষদ। ১১ই মাচ গ ১৯৪৮ িাশল 

িাংলাশক রাট্রভাভাষা করার দাসিশি িংিাম পসরষদ ধম গঘট ডাশক। এসদন িসচিালশয়র িামশন শেশক িঙ্গিন্ধুিহ অশনক ছাত্রশনিা 

শিফিার হন। ১৫ মাচ গ িঁরা মুসি পান। ১৬ মাচ গ ঢাকা সিশ্বসিদ্যালশয়র আমিলায় অনুসষ্ঠি জনিভায় িভাপসিত্ব কশরন শেখ 

মুসজবুর রহমান। আশন্দালন ছসিশয় পশি িারাশদশে।  



এই িছশরর ১১ শিশেম্বর ফসরদপুশর িঙ্গিন্ধুশক শিফিার করা হয়। ১৯৪৯ িাশলর ২১ জানুয়াসর সিসন মুসি পান। ১৯ 

এসপ্রল আিারও িঁশক শিফিার করা হয়। জুলাই মাশির শেশষ মুসি পান। ১৪ অশটাির ঢাকায় িঙ্গিন্ধুশক আিার শিফিার করা 

হয়। কারার্ার শেশকই িঁর সদকসনশদ গেনায় আশন্দালন শির্িান হয়।  

এ িময় ষির্শন্ত্রর অংে সহশিশি পাসকস্তানী োিকশর্াষ্ঠী উর্দ গশক ইিলাসমক ভাষা সহশিশি প্রচার কশর। আরিী হরশফ 

িাংলা শলখা প্রচলশনর প্রস্তাি শদয়।  

সজন্নাহ'র মশিা ১৯৫২ িাশলর ২৬ জানুয়াসর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাসজমউসিনও পল্টন ময়দাশন জনিভায় শঘাষণা শদন শর্ 

উর্দ গই হশি পাসকস্তাশনর একমাত্র রাট্রভাভাষা। িাঙাসল জাসি িাৎক্ষসণকভাশি সিশক্ষাশভ শফশট পশি। শুরু হয়, ভাষা আশন্দালশনর 

সিিীয় পি গ।  

১১ শফব্রুয়াসর ‘পিাকা সদিি' পাসলি হয়। িরকাশরর দমননীসিও শিশি র্ায়। এর প্রসিিাশদ িঙ্গিন্ধু ১৬ শফব্রুয়াসর শেশক 

ঢাকা শকন্দ্রীয় কারার্াশর অনেন ধম গঘট শুরু কশরন। িঙ্গিন্ধুশক ফসরদপুর শজশল িানান্তর করা হয়। আশন্দালন আশরা িীব্র হয়।     

োিকশর্াষ্ঠী ২০ শফব্রুয়াসর সিশকশল ঢাকা েহশর এক মাশির জন্য ১৪৪ ধারা জারী কশর। এর প্রসিিাশদ পরসদন ২১ 

শফব্রুয়াসর সিসভন্ন হল ও স্কুল-কশলশজর সেক্ষােীরা শছাট শছাট গ্রুশপ ঢাকা সিশ্বসিদ্যালশয়র আমিলায় িমশিি হশি োশক। সিদ্ধান্ত 

হয় ১৪৪ ধারা ভশঙ্গর। ‘রাট্রভাভাষা িাংলা চাই' শলার্ান সদশি সদশি রাজপশে পা সদশিই িাশদর ওপর ঝাঁসপশয় পশি িেস্ত্র পুসলে 

িাসহনী। আশন্দালনরি ছাত্রীরাও পুসলশের আিমণ শেশক শরহাই পায়সন। জীিন শদন রসফক, িরকিরা। আহি হন েি েি ছাত্র-

জনিা।  

মহান একুশে শফব্রুয়াসরর শিই রিস্নাি শর্ৌরশির সুর আজ িাংলাশদশের িীমানা ছাসিশয় সিশশ্বর ১৯৩টি শদশের মানুশষর 

প্রাশণ অনুরসণি হয়। কানাডা প্রিািী কশয়কজন িাঙাসলর উশদ্যার্ এিং আওয়ামী লীর্ িরকাশরর িহায়িায়  ইউশনশকা  ১৯৯৯ 

িাশলর ১৭ই নশভম্বর সদনটিশক আন্তজগাসিক মাতৃভাষা সদিি সহশিশি স্বীকৃসি শদয়। একুে আজ সিশশ্বর সিসভন্ন জাসিশর্াষ্ঠীর ভাষার 

অসধকার রক্ষার সদন।  

িাংলাশদশের অভ্যযদশয়ও একুশের শচিনা েসি যুসর্শয়শছ। পঞ্চাশের দেক শেশকই ভাষা আশন্দালন স্বাধীকার আশন্দালশন 

রূপ শনয়। ১৯৬৬ শি শঘাসষি হয় ঐসিহাসিক ছয় দফা।  

১৯৭১ এর ৭ই মাচ গ িঙ্গিন্ধুর িজ্রকণ্ঠ ‘এিাশরর িংিাম আমাশদর মুসির িংিাম, এিাশরর িংিাম স্বাধীনিার িংিাম।' 

২৬ শে মাশচ গর প্রেম প্রহশর জাসির সপিা স্বাধীনিার শঘাষণা শদন। ঐকযিদ্ধ িাঙাসল জাসি িঙ্গিন্ধুর ডাশক মুসিযুশদ্ধ ঝাঁসপশয় পশি। 

সছসনশয় আশন রি শভজা লাল-িবুশজর পিাকা। স্বাধীন ভূখন্ড। সনজস্ব জািীয় িঙ্গীি। একুশের শচিনার চূিান্ত সিজয় অসজগি হয়।  

সুসধমন্ডলী,  

ভাষা আশন্দালন সছল িাঙাসলর অিাম্প্রদাসয়ক শচিনার উশেষ। এই শচিনাশক ধারণ কশরই জাসির সপিা ১৯৭২ িাশল 

আমাশদর িংসিধাশন ধম গ সনরশপক্ষিাশক অন্যিম মূল নীসি সহশিশি িহণ কশরন। ১৯৭৫ এর পর িামসরক িরকার িংসিধানশক 

ক্ষি-সিক্ষি কশর। একুশের শচিনার িাশে সিশ্বািঘািকিা কশর স্বাধীনিা সিশরাধীশদর পুনি গাসিি কশর। আমরা িংসিধান 

িংশোধশনর মাধ্যশম িাঙাসলর শর্ৌরির্ঁো পুনঃপ্রসিষ্ঠা কশরসছ।  

িাংলা ও িাঙাসলর ঐসিহয সিশ্ব অঙ্গশন তুশল ধরার লশক্ষয জাসির সপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান ১৯৭৪ িাশল 

জাসিিংশঘ িাংলায় ভাষণ শদন। জাসির সপিাশক অনুিরণ কশর আসমও জাসিিংঘ িাধারণ পসরষশদর অসধশিেশন িাংলায় ভাষণ 

শদই।  

আমরা এ মাি শেশক িকল ব্রাশন্ডর শিসিক শমািাইল হযান্ডশিশট পূণ গাঙ্গ িাংলা সক-প্যাড িংশর্াজন িাধ্যিামূলক কশরসছ। 

ডটসিসড (.bd) এর পাোপাসে ২য় কাসি শকাশডড টপ শলশভল শডাশমইন সহশিশি ডটিাংলা (.িাংলা) প্রিিগশনর উশদ্যার্ সনশয়সছ।  

 আমরা সিশশ্বর সিসভন্ন জাসি-শর্াষ্ঠীর ভাষা িংরক্ষণ ও র্শিষণার লশক্ষয আন্তজগাসিক মাতৃভাষা ইনসিটিউট আইন 

কশরসছ। আন্তজগাসিক মাতৃভাষা ইনসিটিউট প্রসিষ্ঠা কশরসছ।  

আমরা িাংলাশক জাসিিংশঘর দাপ্তসরক ভাষার মর্ গাদা অজগশনর শচষ্টা চালাসচ্ছ। এ লশক্ষয জাসিিংঘ িাধারণ পসরষশদর 

অসধশিেশন প্রস্তাি উত্থাপন কশরসছ।  

পদকপ্রাপ্ত িম্মাসনি সুসধজন,  



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

শচিনা িাস্তিায়শন আপনাশদর দাসয়ত্ব আরও শিশি শর্শছ। িাংলা ভাষা-িাসহিয-িংস্কৃসি সিকাশে আপনারা অিণী ভূসমকা পালন 

কশর র্াশিন এটাই আমাশদর প্রিযাো।   

সুসধমন্ডলী,  

একুশের শচিনাশক িমুন্নি রাখশি আমাশদর প্রশিযকশকই িজার্ োকশি হশি। ভাষা আশন্দালন ও স্বাধীনিার চার মূল 

স্তম্ভশক র্ারা অস্বীকার কশর িারা একুশের েত্রু, স্বাধীনিার েত্রু। এশদর শমাকাশিলা করার জন্য আমাশদর নতুন প্রজশের মশধ্য 

একুশের শচিনা ছসিশয় সদশি হশি। এ জন্য িাংলা ভাষা ও িাসহশিযর চচ গা িমাশজর প্রসিটি শক্ষশত্র ও স্তশর শপৌঁশছ সদশি হশি।   

আসুন, আমরা একুশের শচিনাশক ধারণ কশর একটি জ্ঞানসভসত্তক, িমৃদ্ধ, োসন্তপূণ গ, অিাম্প্রদাসয়ক িাংলাশদে র্শি তুসল। 

জাসির সপিার স্বশের শিানার িাংলা প্রসিষ্ঠা কসর।  

একুশে পদক প্রাপ্তশদর আশরকিার অসভনন্দন ও শুশভচ্ছা জাসনশয় আমার িিব্য শেষ করসছ।  

শখাদা হাশফজ  

জয় িাংলা,  জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাশদে সচরজীিী শহাক।  

... 


