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আিিালামু আলাইকুম।  

 একুশে পদক-২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠাশন আসম িবাইশক আন্তসিক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ। 

আসম িশ্রদ্ধসিশে স্মিণ কিসি ১৯৫২-ি মহান ভাষা-আশন্দালশনি িকল বীি েহীদশক। স্মিণ কিসি ভাষা 

আশন্দালশনি অন্যিম পসিকৃি িব বকাশলি িব বশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসিি সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুি িহমানশক। যাি ঐসিহাসিক 

শনতৃশে আমিা অজবন কশিসি ভাষাসভসেক-অিাম্প্রদাসয়ক স্বাধীন িাব বশভৌম বাংলাশদে। স্মিণ কিসি মহান মুসিযুশদ্ধি সিে 

লাখ েহীদ এবং সনয বাসিিা দুই লাখ মা-শবানশক।  

সুসধবৃন্দ,  

একুশে আমাশদি জািীয় আত্মপসিিশয়ি এক অসবস্মিণীয় ঠিকানা। বাঙাসল জাসি যখনই সবপন্ন শবাধ কশি, িখনই 

ছুশে যায় একুশেি স্মািক - েহীদ সমনাশি। েহীদ সমনাি শকবল ইে-পািি সদশয় তিসি একটি িাপনা নয়, েহীদ সমনাি 

আমাশদি শিিনাি প্রিীক।  

আি এ কািশণই আমাশদি েহীদ সমনাি বাঙাসল জািীয়িাবাদ সবশিাধী অপেসিি হাশি বািবাি ক্ষিসবক্ষি হশয়শি। 

পাসকস্তানী োিকশ াসষ্ঠ শযমসন আমাশদি েহীদ সমনাি শভশঙশি, শিমসন এখনকাি প্রসিসিয়ােীল েসিও বািবাি েহীদ সমনাি 

িিনি কশিশি।  

 অমি একুশে বাঙাসলি সুদীর্ ব িাজননসিক ইসিহাশি এক মহেম র্েনা। ভাষাি জন্য এমন আত্মিযা  শ াো সবশেি 

ইসিহাশি একটি সবিল র্েনা। একুশেি পি শবশয়ই আমিা ৯ মাশিি িিক্ষয়ী মুসিযুশদ্ধি মধ্য সদশয় অজবন কশিসি স্বাধীনিা। 

মহান একুশে বাঙাসলি মনশন এক িায়ী পসিবিবন এশন সদশয়শি। আমিা যসদ বায়ান্নি পূব ববিী আি পিবিী িমশয়ি 

বাঙাসলি আিাি-আিিণ, মনন, সৃজনেীলিাি সদশক িাকাই, িাহশল শদখব, একটি শবদনাদায়ক র্েনা আপামি বাঙাসলি মশধ্য 

এক আমূল পসিবিবন এশন সদশয়শি। শি পসিবিবন জা িশণি, শি পসিবিবন সৃসিি, শি পসিবিবন সনশজশদি অসধকাি আদাশয়ি।   

মহান একুশে আমাশদি শিিনা ও মননশক এমনভাশব পসিেীসলি কশিশি শয, যাি প্রভাব আমাশদি িমগ্র 

শিিনাশবাশধ এশনশি এক অপূব ব পসিবিবন। শি পসিবিবন শলশ শি িাসহশিয, িংস্কৃসিশি, আমাশদি প্রািযসহক জীবশন। 

উপন্যাি, কসবিা, নােক,  ান, প্রবন্ধ, সিিকলা, িলসিিিহ িকল সৃজনেীল কাশজ একুে আমাশদি উদ্বুদ্ধ কশি। আসম 

সবোি কসি, বাঙাসলি জীবশন মহান একুশে না এশল হয়ি বাঙাসলি ইসিহাি অন্যিকম হি।   

 আপনািা জাশনন, প্রয়াি িসেকুল ইিলাম, আবদুি িালাম প্রমুখ সকছু প্রবািী বাঙাসলি উশযাশ  এবং ১৯৯৬-২০০১ 

শময়াশদ আমাশদি িিকাশিি প্রশিিায় ১৯৯৯ িাশলি ১৭ নশভম্বি ইউশনশকা একুশে শেব্রুয়াসিশক ‘আন্তজবাসিক মাতৃভাষা সদবি’ 

সহশিশব স্বীকৃসি শদয়।  

আমাশদি একুে এভাশব পসিণি হয় িািাসবশেি একুশে। এই পিম শ ৌিব আমাশদি দাসয়েশবাধও বাসিশয় সদশয়শি 

অশনকখাসন। বাংলা ভাষাি ময বাদা প্রসিষ্ঠাি িশঙ্গ িশঙ্গ সবশেি িকল মাতৃভাষাি সুিক্ষা সবধাশন ভূসমকা িাখাি দাসয়েও এখন 

আমাশদি উপি পশিশি।  

শিই সদশক লক্ষয শিশখ আমিা প্রসিষ্ঠা কশিসি আন্তজবাসিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউে। শযখাশন িকল ভাষাি উৎপসে ও 

সবকাে সনশয়  শবষণা হশব; িংিক্ষণ ও িি বা হশব।  



 

আসম শদশেি ক্ষুদ্র-নৃশ াষ্ঠীি মাতৃভাষায় সেক্ষা ও িাসহিয িি বাি সুশযা  আিও অবাসিি ও িম্প্রিাসিি কিাি জন্য 

সেক্ষক-শলখক- শবষক িবাি দৃসি আকষ বণ কিসি।  

সুসধমন্ডলী, 

 একটি িংস্কৃসিবান-মননেীল জাসি সবসনম বাশণি মূল সভসে সুসেক্ষা। এজশন্য আমিা সেক্ষাশক িশব বাি গুরুে সদশয়সি। 

বিশিি প্রিম সদন শদশেি মাধ্যসমক পয বায় পয বন্ত সেক্ষািীশদি হাশি সবনামূশে বই তুশল সদসচ্ছ। বই সবিিশণি এই ধািাবাসহক 

কম বসূসি ইশিামশধ্য এক নসজিসবহীন বই উৎিশব পসিণি হশয়শি।  

গ্রামীণ এলাকাি দসিদ্র সপিা-মািাি িন্তানশদি উপবৃসে প্রদাশনি লশক্ষ ২০১০ িাশলি এসপ্রল মাি হশি সুসবধাশভা ীি 

িংখ্যা ৪৮ লাখ হশি বৃসদ্ধ কশি ৭৮ লাখ ৫০ হাজাশি উন্নীি কিা হশয়শি। আমিা প্রািসমক শিশক উি সেক্ষা পয বায় পয বন্ত প্রায় 

১ শকাটি ২৮ লাখ সেক্ষািীশক বৃসে প্রদান কিসি।  

িম্প্রসি এিইএিসপ উপবৃসে নাশম আমিা আিও একটি প্রকল্প গ্রহণ কশিসি। এ প্রকশল্পি আওিায় মাধ্যসমক ও উি 

মাধ্যসমক পয বাশয়ি ৪২ লাখ ৪৪ হাজাি দসিদ্র সেক্ষািীশক উপবৃসেি আওিায় আনা হশয়শি।  

আমাশদি সবসভন্ন কম বসূসিি েশল সবযালয় ামী প্রায় েিভা  সেশু সবযালশয় যাশচ্ছ। ঝশি পিাি হাি কশম এশিশি। 

মাধ্যসমক এবং উি মাধ্যসমশক পাশেি হাি শবশিশি। 

আজশক সবএনসপ-জামাশিি সবশবকবসজবি কম বসূসিি েশল িাি-িািীিা স্কুশল শযশি পািশি না। ১৫ লাখ এিএিসি 

পিীক্ষািীি সেক্ষা জীবনশক হুমসকি মুশখ শেশল সদশয়শি। শযসদন পিীক্ষা শিসদনই িািা হিিাল ডাকশি। পিীক্ষািীশদি সজসি 

কশি িািা িাশদি স্বাি ব হাসিল কিশি িাশচ্ছ। সেক্ষা ব্যবিাশক িিনি কশি িািা শ াো জাসিি শমরুদন্ড শভশঙ সদশি মসিয়া 

হশয় উশেশি। 

আপনািা জাশনন, আশন্দালশনি নাশম সবএনসপ-জামাি  ি ৫ জানুয়াসি শিশক িািাশদশে মানুষ হিযায় শমশি উশেশি। 

 ি মাশিি ৬ িাসিখ শিশক এ পয বন্ত শপশরাল শবামা এবং ককশেল হামলায় সনহি হশয়শি প্রায় ১০০ মানুষ। আহি হশয়শি প্রায় 

৬০০ জন। িাি ে’ি মি যানবাহন শপশরাল শবামা সদশয় পুসিশয় সদশয়শি। িাি েিাসধক যানবাহন ভাঙচুি কশিশি। ২৮টি 

িাপনা পুসিশয় সদশয়শি। শিলপশি নােকিা হশয়শি ৩০টি; শনৌপশি ৬টি। 

৫ জানুয়াসিি সনব বািশনি আশ ও িািা মধ্যযু ীয় কায়দায় মানুষ পুসিশয় শমশিশি। েি েি  াসিশি আগুন সদশয়শি 

এবং ভাংচুি কশিশি। িাশদি িসহংি হামলা, শপশরাল শবামা, অসিিংশযা  ও ককশেল হামলায় সনহি হশয়শি দু’ে সনিীহ 

মানুষ। িিকাসি অসেি, সবদুযৎ শকন্দ্র, ব্যবিা প্রসিষ্ঠান, ফুেপাশিি শদাকানও িাশদি হাি শিশক শিহাই পায়সন। শিহাই পায়সন 

মিসজদ, মসন্দি, স জবা, প্যাশ াডা। জািীয় মিসজদ বায়তুল শমাকািিম-এি িামশন েি েি পসবি শকািান েিীে পুসিশয় 

সদশয়শি। ৫৮২টি স্কুল পুসিশয় সদশয়শি। 

সবএনসপ-জামাি শজাে যা কিশি, িাশক শকানভাশবই িাজননসিক কম বকান্ড বলা যায় না। িািা িন্ত্রািী এবং 

জসঙ্গবাদী কম বকান্ড ও নােকিা কিশি। এই জসঙ্গবাশদি কাশি বাংলাশদশেি মানুষ হািশি পাশি না। মানুশষি ডাশক িািা না 

শপশয় িািা মানুশষি উপি প্রসিশোধ সনশচ্ছ। 

সবএনসপ শনিী শস্বচ্ছা অবরুদ্ধ হশয় র্িবাসি শিশি অসেশি সদন কাোশচ্ছন। িাি উশেশ্য আজ জাসিি কাশি পসিষ্কাি। 

এিব কম বকাশন্ডি লক্ষয যুদ্ধাপিাধীশদি বচিাশনা আি দুনীসিি মামলা শিশক সনশজশক িক্ষা কিা। 

সুধী, 

আমিা মশন কসি, উৎপাদন আি িংস্কৃসি সবসচ্ছন্ন শকান সবষয় নয়। আসম সেল্পী িাসহসিযকশদি অনুশিাধ কিব, 

জন শণি জন্য িাসহিয িিনা করুন। জন শণি হৃদশয়ি অনুভূসিশক সেশল্প রূপান্তসিি করুন। বিবমান িিকাি আপনাশদি পাশে 

িাকশব। আপনাশদি শলখনীই একটি জাগ্রি জনশ াষ্ঠী তিসি কিশি পাশি।  

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন, 

 একুশে পদকপ্রাপ্তিা শযমন আমাশদি  ব ব, শিমসন আমাশদি  ব ব সিশলন একােশি পাক হানাদাি বাসহনী ও িাশদি 

এশদেীয় শদািি িাজাকাি-আলবদিশদি হাশি েহীদ অিংখ্য বুসদ্ধজীবী।  

একােশি যািা মানবিাসবশিাধী অপিাধ কশিসিল িাশদি সবিাি িলশি। ইশিামশধ্য কশয়কটি সবিাশিি িায় বাস্তবায়ন 

হশয়শি। এই সবিাি প্রসিয়া সুষ্ঠুভাশব শেষ হশল শদশে শযমন আইশনি োিন প্রসিসষ্ঠি হশব শিমসন েসহদ বুসদ্ধজীবীশদি িশিি 

ঋণ সকছুো হশলও শোধ হশব।  



 

 পুিকাি বা স্বীকৃসি আপনাশদি িািাজীবশনি কৃসিি তুলনায় বি শকান র্েনা নয়। সনশজশদি শ্রম ও শমধা  সদশয় 

আপনািা শদে ও শদশেি মানুশষি শয শিবা সদশয় যাশচ্ছন িাি শকান তুলনা হয়না।  

এ পদক স্ব স্ব শক্ষশি আপনাশদি আিও দায়বদ্ধ ও সৃসিেীল কিশব - এোই শদেবািী প্রিযাো কশি। আসম আপনাশদি 

িবাইশক একুশে পদক-২০১৫ প্রাসপ্তশি আন্তসিক অসভনন্দন জানাই।  

 আমিা ক্ষুধা, দাসিদ্রয, সনিক্ষিিা দূি কশি বাংলাশদেশক একটি অিাম্প্রদাসয়ক শদে সহশিশব সবশেি বুশক প্রসিসষ্ঠি 

কিশি িাই। ২০২১ িাশলি আশ ই আমিা বাংলাশদেশক মধ্যম আশয়ি শদে সহশিশব প্রসিসষ্ঠি কিশি িাই। আসম িবাইশক 

সবএনসপ-জামাশিি ষিযন্ত্র ও নােকিা রুশখ সদশয় বাংলাশদেশক একটি সুখী-িমৃদ্ধ শিানাি বাংলা প্রসিষ্ঠাি আহ্বান জানাসচ্ছ। 

  

শখাদা হাশেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাশদে সিিজীবী শহাক। 

... 


