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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনি িভাপসি,  

িহকমীবৃন্দ,  

এবাশরর একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,  

িমশবি সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

‘‘একুশে পদক ২০১৪'' প্রদান অনুষ্ঠাশন উপসিি িবাইশক আসম আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ। পদক প্রাপ্তগণশক জানাই 

আন্তসরক অসভনন্দন।  

আর কশয়ক ঘণ্টা পরই আমরা ভাষা আশন্দালশনর বীর েহীদ িালাম, বরকি, রসফক, জব্বার িসফউরিহ আমাশদর 

িকল ভাষা েহীশদর স্মরশণ শকন্দ্রীয় েহীদ সমনাশর পুষ্পাঘয্ অপণ্ করশবা। আসম িাঁশদরশক শ্রদ্ধার িাশে স্মরণ করসি।    

একুে মাতৃভাষার অসধকার প্রসিষ্ঠার জন্য বাঙাসল জাসির আত্মিযাশগর এক বীরত্ব কাসহনী। একুে মাশন মাশক মা 

বলার অসধকার অজন্। একুে বাঙাসল িাসহিয, িংস্কৃসি, শলাকাচার ও জীবনশবাশধর স্বািন্ত্র বজায় রাখার শপ্ররণা। একুে বাঙাসল 

জাসির শচিনা ও শগৌরশবর উৎি। একুে আমাশদর অহঙ্কার, আমাশদর হার না মানা অসবনােী শচিনার নাম, আমাশদর 

িামসিক পসরচয়। িাই একুশে পদক প্রাসপ্ত অিযন্ত িম্মান ও গশবর্ সবষয়।  

আসম সবনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করসি িবক্াশলর িবশ্শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। সিসন 

ভাষা আশন্দালশন শনতৃত্ব সদশি সগশয় বার বার কারাবরণ কশরশিন। সকন্তু লক্ষ্যচ্যযি হনসন। সিসন আমাশদরশক একটি স্বাধীন 

শদে, জািীয় পিাকা ও জািীয় িঙ্গীি এশন সদশয়শিন। শিানার বাংলা গড়ার সূচনা কশরশিন।  

স্মরণ করসি চার জািীয় শনিািহ শদশের গণিাসন্ত্রক আশন্দালশনর িকল েহীদশক। স্মরণ করসি, মহান মুসিযুশদ্ধর 

সিে লক্ষ্ েহীদ এবং সনিা্সিি দুই লক্ষ্ মা-শবানশক।  

স্মরণ করসি, কুসমল্লার ধীশরন্দ্রনাে দত্তশক। সিসন ১৯৪৮ িাশলর শফব্রুয়াসরশি পাসকস্তান গণপসরষদ অসধশবেশন 

িরকারী কাশজ িংখ্যাগসরশষ্ঠর ভাষা বাংলা ব্যবহাশরর জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন কশরন। স্মরণ করসি, িমদ্দুন মজসলশির 

শনতৃবৃন্দিহ িকল ভাষা সিসনকশক।  

সুসধবৃন্দ,  

বাংলা ভাষার অসস্তত্ব পাওয়া িায় একাদে েিাব্দীর চিা্পশদ। িখন শেশক বাঙাসল জাসি িার অসস্তশত্বর জন্য শি 

িংিাম কশর এশিশি িা অনন্য রূপ শপশয়শি একুশের শমাহনায় এশি।  

বাংলা ভাষা বাঙাসল জাসির মশিাই উদার। ফািী, আরবী, িংস্কৃি, পাসল, শদেজ িব ভাষাই বাংলায় িহণশিাগ্যিা 

শপশয়শি। বাংলা ভাষায় এই ঐকয, িমিা ও ন্যাশয়র শচিনা এশকবাশর উৎি শেশকই আশি। এখাশনই বাঙাসল জাসি পসরপূণি্া 

লাভ কশরশি। আর সবংে েিাব্দীশি সহন্দু, মুিলমান, শবৌদ্ধ, সিস্টান িবার মশে এই বাঙাসল শচিনা িসড়শয় শদন বঙ্গবন্ধু।  

একুশের মে সদশয়ই সূসচি হয় সিজাসি িশের সভসত্তশি উদ্ভব হওয়া সস্বরিাসন্ত্রক পাসকস্তানী রাষ্ট্রকাঠাশমার সনগড় 

শভশঙ্গ একটি স্বাধীন-িাবশ্ভৌম বাংলাশদে প্রসিষ্ঠার িংিাম। সিসর হয় বাঙাসল জাসিস্বত্তার একটি স্পষ্ট রূপশরখা।  

ভাষা আশন্দালশনর সূিপাি হয় ১৯৪৭ িাশলর ৮ সিশিম্বর। শিসদন ঢাকা সবশ্বসবদ্যালয় চত্বশর িািরা বাংলাশক 

রাষ্ট্রভাষার মিা্দা শদয়ার প্রেম দাসব শিাশলন। ১৯৪৮ িাশলর শফব্রুয়াসরশি ধীশরন্দ্রনাে দশত্তর প্রস্তাব প্রিযাখ্যাি হওয়ার পর 

পরই ঢাকার িকল সেক্ষ্াপ্রসিষ্ঠাশনর িািরা ২৯ শেব্রুয়াসর প্রসিবাদ সদবি ও ধমঘ্ট পালন কশর। শুরু হয় পাসকস্তানী 

শোষকশদর সনিা্িন-সনপীড়ন। বাঙাসল জাসি এশি উদ্যম হারায়সন।  



বাংলা ভাষার অসধকার প্রসিষ্ঠার লশক্ষ্য জাসির সপিার উশদ্যাশগ িািলীগ, িমদ্দুন মজসলে ও অন্যান্য িাি 

িংগঠশনর িমন্বশয় ঢাকায় গঠিি হয় রাষ্ট্রভাষা িংিাম পসরষদ। এই িংিাম পসরষদ ১৯৪৮ িাশলর ১১ই মাচ ্ বাংলাশক 

রাষ্ট্রভাষা করার দাসবশি ধমঘ্শটর িাক শদয়। শিসদন িসচবালশয়র িামশন শেশক বঙ্গবন্ধুিহ অশনক িািশনিা শিফিার হন। ১৫ 

মাচ ্িাঁরা মুসি পান। বঙ্গবন্ধু ১৬ মাচ ্ঢাকা সবশ্বসবদ্যালশয়র আমিলায় অনুসষ্ঠি িভায় িভাপসিত্ব কশরন। ভাষার দাসবর প্রসি 

জনিমেন্ বাড়াশি বঙ্গবন্ধু িারা শদে ভ্রমণ কশরন। আশন্দালন শদেব্যাপী িসড়শয় পশড়।  

রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব প্রচার করশি সগশয় বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ িাশলর ১১ শিশেম্বর ফসরদপুশর শিফিার হন। ১৯৪৯ িাশলর ২১ 

জানুয়াসর সিসন মুসি পান। ১৯ এসপ্রল িাঁশক আবার শিফিার করা হয়। জুলাই মাশি সিসন মুসি পান। ১৪ অশটাবর ঢাকায় 

বঙ্গবন্ধুশক আবার শিফিার করা হয়। ১৯৫২ িাল পিন্্ত সিসন কারাগাশর সিশলন এবং শিখান শেশকই আশন্দালশন শনতৃত্ব শদন। 

িসদও িখন অশনশক সদকভ্রষ্ট হন।      

ষড়িশন্ত্রর অংে সহশিশব পাসকস্তানী োিকশগাষ্ঠী উদুশ্ক ইিলাসমক ভাষা সহশিশব প্রচার কশর। আর বাংলা সহন্দুশদর 

ভাষা। অবশেশষ আরবী হরশফ বাংলা শলখার প্রস্তাব শদয়। সজন্নাহ'র মশিা খাজা নাসজমউসিনও ১৯৫২ িাশলর ২৬ জানুয়াসর 

পল্টন ময়দাশন জনিভায় শঘাষণা শদন শি উদুই্ হশব পাসকস্তাশনর একমাি রাষ্ট্রভাষা। বাঙাসল জাসি সবশক্ষ্াশভ শফশট পশড়। 

আশন্দালশন িীব্রিা আশি।  

১১ শফব্রুয়াসর ‘‘পিাকা সদবি'' পাসলি হয়। বঙ্গবন্ধু, মহীউসিন আহশমদিহ অশনশক ১৬ শফব্রুয়াসর শেশক ঢাকা 

শকন্দ্রীয় কারাগাশর অনেন ধমঘ্ট শুরু কশরন। বঙ্গবন্ধুশক ফসরদপুর শজশল িানান্তর করা হশলও সিসন অনেন অব্যাহি রাশখন। 

আশন্দালনশক চূড়ান্ত সবজশয়র সদশক সনশয় িান।   

োিকশগাষ্ঠী বাংলা ভাষা ও বাঙাসলর ওপর সনিা্িশনর মািা বাসড়শয় শদয়।  িারা ২০ শফব্রুয়াসর সবশকশল ঢাকা েহশর 

এক মাশির জন্য ১৪৪ ধারা জাসর কশর।  ২১ শফব্রুয়াসর প্রাশদসেক পসরষশদর িভা সিল। সিদ্ধান্ত হয়, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ কশর 

প্রাশদসেক পসরষশদ স্মারকসলসপ শপে করা হশব। শিলশক্ষ্য ঢাকা েহশরর িব স্কুল-কশলশজর সেক্ষ্ােীরা শিাট শিাট গ্রুশপ ঢাকা 

সবশ্বসবদ্যালশয়র আমিলায় জশড়া হয়। ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' এই শলাগান সনশয় রাস্তায় নামশিই িরকারী বাসহনী িাি-

িািীশদর ওপর ঝাসপশয় পশড়।  

আমাশদর িংিামী ও অশজয় িারুণ্য বুশকর রশির সবসনমশয় শিই আঘাি প্রসিশরাধ কশরসিল। এভাশব রশির 

আল্পনায় আমরা অজন্ কশরসি মাতৃভাষার অসধকার। সবশশ্ব ভাষার জন্য এমন অমর আত্মবসলদাশনর ইসিহাি সবরল।  

সুসধমন্ডলী,  

একুশের এ অমর ইসিহািই শপ্ররণা যুসগশয়শি স্বাধীকার আশন্দালশনর। এই ভাষাসভসত্তক অিাম্প্রদাসয়ক শচিনাই 

বঙ্গবন্ধুশক েসি যুসগশয়শি বাঙাসল জাসিশক স্বাধীনিার স্বপ্ন শদখাশি। িারই পে ধশর '৬৬ িাশল সিসন ঐসিহাসিক ৬-দফা 

শঘাষণা কশরন। ১৯৭০ এর সনবা্চশন জাসির সপিার শনতৃশত্ব আওয়ামী লীগ সনরঙ্কুে িংখ্যাগসরষ্ঠিা পায়। ক্ষ্মিা হস্তান্তর 

করশি পাসকস্তানী োিকশগাষ্ঠী িালবাহানা কশর। আশি ৭ই মাচ।্ আশি বঙ্গবন্ধুর বজ্রকশের শঘাষণা, ‘‘এবাশরর িংিাম, 

আমাশদর মুসির িংিাম। এবাশরর িংিাম, স্বাধীনিার িংিাম।'' শুরু হয় মহান মুসিযুদ্ধ। ৩০ লক্ষ্ েহীশদর রশির সবসনমশয় 

বাঙাসল জাসি সিসনশয় আশন স্বাধীনিা। এভাশবই একুশের শচিনার চূড়ান্ত সবজয় অসজি্ হয়।  

একুশের শিই রিস্নাি শগৌরশবর সুর আজ বাংলাশদশের িীমানা িাসড়শয় সবশশ্বর ১৯৩টি শদশের মানুশষর প্রাশণ 

অনুরসণি হশচ্ছ। িদ্যপ্রয়াি রসফকিহ কানািা প্রবািী কশয়কজন বাঙাসলর উশদ্যাগ এবং আমাশদর িরকাশরর প্রশচষ্টার ফশল 

ইউশনশকা ১৯৯৯ িাশলর ১৭ই নশভম্বর একুশে শফব্রুয়াসরশক ‘‘আন্তজা্সিক মাতৃভাষা সদবি'' সহশিশব স্বীকৃসি শদয়। বাঙাসলর 

রি সদশয় অজন্ করা একুে আজ সবশশ্বর সবসভন্ন জাসি-শগাষ্ঠীর ভাষার অসধকার রক্ষ্ার সদন।  

সবশশ্বর িকল মাতৃভাষার সুরক্ষ্া সবধাশন ভূসমকা রাখার দাসয়ত্বও আমরা শপশয়সি। এলশক্ষ্য আমরা আন্তজা্সিক 

মাতৃভাষা ইনসস্টটিউট প্রসিষ্ঠা কশরসি। বাংলা ভাষা-বণম্ালা-িাসহিয সনশয় গশবষণার পাোপাসে শদশের সবসভন্ন নৃ-শগাষ্ঠীর 

ভাষা-িাসহিয গশবষণায় এসগশয় আিার জন্য আমাশদর শলখক-গশবষকশদর প্রসি আহ্বান জানাই।  

সুসধবৃন্দ,  

বহু িযাশগর সবসনমশয় অসজি্ একুে ও মুসিযুশদ্ধর আদে ্নস্যাৎ করশি স্বাধীনিাসবশরাধী চক্র পঁচাত্তশর বঙ্গবন্ধুশক 

িপসরবাশর সনমম্ভাশব হিযা কশর। িারপর শেশক শুরু হয় শদশের অন্ধকারমুখী িািা। সবএনসপ-জামাি-সেসবর-

স্বাধীনিাসবশরাধী-যুদ্ধাপরাধী শগাষ্ঠী শজাট বাঁশধ। িারা শদশের অেন্ীসি, অিাম্প্রদাসয়ক রাজনীসি, ঐকযবদ্ধ িমাজ, বাঙাসল 

িংস্কৃসিিহ মুসিযুশদ্ধর িব অজন্ই ধ্বংশির শনোয় শমশি উশঠ। শিমনটা কশরসিল পাসকস্তানী োিকরা।  



অশনক িংিাম ও িযাশগর মে সদশয় বাঙাসল জাসি আবার আওয়ামী লীশগর শনতৃশত্ব মুসিযুশদ্ধর আদে ্পুনঃপ্রসিষ্ঠা 

কশরশি। িাই িারা এখন অিাম্প্রদাসয়ক বাংলাশদশের সবরুশদ্ধ গভীর ষড়িশন্ত্র সলপ্ত হশয়শি। গণিন্ত্রমনা প্রসিটি বাঙাসলশক 

িংঘবদ্ধভাশব এ ষড়িন্ত্র শমাকাশবলা করশি হশব। এজন্য িকলশক িৎপর োকশি হশব।  

িরকাশরর সদক শেশক আমরা শিশকাশনা রকম ষড়িন্ত্র নস্যাৎ করশি দৃঢ়প্রসিজ্ঞ। যুদ্ধাপরাধীশদর সবচার চলশি। রায় 

কািক্র করাও শুরু হশয়শি। ধাশপ ধাশপ িব যুদ্ধাপরাধীর সবচার হশব। শকউ বাঙাসল জাসিশক এ পে শেশক সবচ্যযি করশি 

পারশব না। িব জঙ্গী, িন্ত্রািী, নােকিাকারী এবং িাশদর মদদদািাশক আমরা সবচাশরর আওিায় আনশবা। িশিাই হুমসক 

আসুক না শকন, কাউশক িাড় শদয়া হশব না। বাঙাসল জাসি একুে ও মুসিযুশদ্ধর শচিনায় আবারও শজশগ উশঠশি।  

অিাম্প্রদাসয়ক শচিনা প্রসিষ্ঠার পাোপাসে আমরা জনগশণর ক্ষ্মিায়ন সনসিি কশরসি। িংসবধান ও গণিন্ত্রশক িায়ী 

সভসত্তর ওপর প্রসিষ্ঠা কশরসি। কৃসষ, সেক্ষ্া, স্বািয, িামাসজক সনরাপত্তা, শিাগাশিাগ, সিসজটালকরণ প্রসিটি শক্ষ্শি শদে অশনক 

অিির হশয়শি।  

সবশশ্ব বাঙাসল জাসি এখন িম্মাশনর আিশন উপসবষ্ট হশয়শি। আমরা এ অজন্শক আরও উচ্চিায় সনশয় শিশি চাই। 

শিলশক্ষ্য আমরা ৫ জানুয়ারীর সনবা্চশনর পূশব ্ইেশিহার সদশয়সি। আমাশদর লক্ষ্য, ২০২১ িাশলর মশে বাংলাশদেশক একটি 

মেম আশয়র শদশে উন্নীি করা এবং ২০৪১ িাশলর মশে শদেশক উন্নি শদশের পিা্শয় সনশয় িাওয়া।  

সুসধমন্ডলী,  

আমরা বাঙাসল িংস্কৃসির চচা্ আরও সবকসেি করার উশদ্যাগ সনশয়সি। ইসিমশে আসদ নকো অনুিায়ী শকন্দ্রীয় েহীদ 

সমনার িম্প্রিারণ এবং বাংলা একাশিসম শেশক সেল্পকলা একাশিসম পিন্্ত সবস্তৃি অঞ্চলজুশড় িাংস্কৃসিক বলয় গশড় শিালার 

শঘাষণা সদশয়সি। এিব পসরকল্পনা বাস্তবাসয়ি হশল িংস্কৃসি-শক্ষ্শি এক নবির চাঞ্চল্য সৃসষ্ট হশব।  

রামসনসধ গুপ্ত (সনধুবাবু)'র ‘‘স্বশদেী ভাষা'' কসবিায় শিমনটা আশি:  

নানান শদশের নানান ভাষা;  

সবনা স্বশদেী ভাষা  

পুশর সক আো?  

কি নদী িশরাবর সকবা ফল চািকীর?  

ধারা-জল সবশন কভু  

ঘুশচ সক তৃষা?  

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,  

আপনাশদর এই পুরকার আপনাশদর দীঘস্দশনর িাধনা, শমধা ও পসরশ্রশমর স্বীকৃসি। আমরা এমন অশনকশকই এ 

পুরকার সদশয়সি িাঁরা আজ আমাশদর মাশঝ শনই। সকন্তু বাঙাসল জাসি িাঁশদর কাশি সচরকৃিজ্ঞ। আসম মশন কসর, আজ শেশক 

একুশের শচিনা বাস্তবায়শন আপনাশদর দাসয়ত্ব আরও শবশড় শগল। বাংলা ভাষা-িাসহিয-িংস্কৃসি সবকাশে আপনারা অিণী 

ভূসমকা পালন করশবন - এটাই আমাশদর প্রিযাো।   

সুসধবৃন্দ,  

একুশের শচিনা ও স্বাধীনিার চার মূল স্তম্ভশক িারা অস্বীকার কশর িারা একুশের েত্রু, স্বাধীনিার েত্রু। এশদর 

শমাকাশবলা করার জন্য আমাশদর নতুন প্রজশের মশে একুশের শচিনা িসড়শয় সদশি হশব। এজন্য বাংলা ভাষা ও িাসহশিযর 

চচা্ িমাশজর প্রসিটি শক্ষ্শি ও স্তশর শপৌৌঁশি সদশি হশব। এর মে সদশয়ই আমরা জাসির সপিার স্বশপ্নর শিানার বাংলা গশড় 

তুলশবা।  

একুশে পদকপ্রাপ্ত সবসেষ্টজনশদর আশরকবার অসভনন্দন জাসনশয় আমার বিব্য শেষ করসি।  

 শখাদা হাশফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাশদে সচরজীবী শহাক। 

 


