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একুশে পদক-২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠাশন আসম িবাইশক আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ।
আসম শ্রদ্ধাভশর স্মরণ করসি ’৫২-র মহান ভাষা-আশন্দালশনর বীর েসহদশদর। গভীরভাশব স্মরণ করসি ভাষা
আশন্দালশনর অন্যিম পসিকৃি, িব বকাশলর িব বশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। যাঁর বসলষ্ঠ শনতৃশে
আমরা শপশয়সি অিাম্প্রদাসয়ক স্বাধীন িাব বশভৌম বাংলাশদে। স্মরণ করসি জািীয় চার-শনিাশক। একইিশঙ্গ স্মরণ করসি মহান
মুসিযুশদ্ধর সিে লাখ েসহদ এবং সনয বাসিিা দুই লাখ মা-শবানশক।
যুদ্ধাহি মুসিশযাদ্ধা এবং েসহদ পসরবাশরর িদস্যশদর প্রসি িমশবদনা জানাসচ্ছ। ভাষা ৈিসনক এবং মুসিশযাদ্ধাশদর প্রসি
রইল আমার িশ্রদ্ধ িালাম।
এ বির যাঁরা একুশে পদক শপশয়শিন, আপনাশদর জানাই আন্তসরক অসভনন্দন ও শুশভচ্ছা।
সুসধবৃন্দ,
বাঙাসলর হাজার বিশরর িংগ্রামী ইসিহাশি অমর একুশে এক উজ্জ্বল এবং মহান িংশযাজন। মাতৃভাষার ময বাদা ও
অসধকার প্রসিষ্ঠার জন্য শদেশপ্রসমক বাঙাসল িরুণশদর এমন আত্মিযাগ শগাটা সবশ্ব-ইসিহাশিই সবরল। একুশের পি শবশয়ই
আমরা শপৌৌঁশিসি একাত্তশরর মহান মুসিযুশদ্ধর শমাহনায়।
একুে মাশন মািা নি না করা, ময বদার িশঙ্গ মািা উঁচু কশর শেঁশচ িাকা। একুে মাশন বাংলা, বাঙাসল এবং বাংলা
ভাষার প্রসি গভীর মমেশবাধ, সনরন্তর ভাশলাবািা।
১৯৪৭ িাশল করাসচর সেক্ষা িশেলশন উদুবশক একমাি রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত শনয়। ঢাকা সবশ্বসবদ্যালশয়র িািরা
একিা জানার পর সমসিল সনশয় মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাসজমুসিশনর বাসির িামশন প্রসিবাদ জানায়।
১৯৪৮ িাশল ৪ জানুয়াসর িািলীগ প্রসিসষ্ঠি হয়। ১৯৪৮ িাশলর ২৩শে শফব্রুয়াসর খাজা নাসজমুসিন আইন পসরষশদ
শ াষণা শদন শয পূব ব পাসকস্তাশনর জনগণ উদুবশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব শমশন শনশব। পাসকস্তাশনর প্রধানমন্ত্রী সলয়াকি আলী খান
উদুবশক রাষ্ট্রভাষা করার শ াষণা শদন।
িার এই শ াষণার সবরুশদ্ধ িািলীগিহ শগাটা িািিমাজ সবশক্ষাশভ শফশট পশি। ফজলুল হক হশল অনুসষ্ঠি এক িভায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাশনর প্রস্তাশবর শপ্রসক্ষশি িািলীগ, িমুিীন মজসলি এবং আরও কশয়কটি িাি িংগঠন সমশল িব বদলীয়
‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা িংগ্রাম পসরষদ’ গঠিি হয়।
১১ই মাচ বশক ‘বাংলা ভাষা দাসব সদবি’ শ াষণা করা হয় এবং িব বদলীয় িংগ্রাম পসরষদ জনগণশক আশন্দালশনর িশঙ্গ
িম্পৃি করার জন্য িমগ্র শদেব্যাপী প্রচারাসভযান শুরু কশর।
১১ই মাচ ব িাধারণ ধমব ট ডাকা হয়। ধমব ট চলাকাশল বঙ্গবন্ধুিহ অশনক িািশক শগ্রফিার করা হয়। িাধারণ িািজনিা প্রবল আশন্দালশনর মুশখ মুিসলম লীগ িরকার ১৫ই মাচ ব বন্দীশদর মুসি সদশি বাধ্য হয়।
১৬ই মাচ ব সবশ্বসবদ্যালশয়র আমিলায় ভাষার দাবীশি একটি িািিভা অনুসষ্ঠি হয়। এশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান
িভাপসিে কশরন। পশর সমসিল সনশয় শনতৃবৃন্দ খাজা নাসজমউসিশনর কাশি দাবীনামা শপে কশরন। সকন্তু ঐসদনই পুসলে একদল
িাশির উপর লাঠিচাজব এবং টিয়ার গ্যাি সনশক্ষপ কশর। প্রসিবাশদ িািরা পশররসদন িারাশদশে সেক্ষা প্রসিষ্ঠাশন ধমব ট পালন
কশর।
১৯৪৮ িাশলর ১৯শে মাচ ব শমাহােদ আলী সজন্নাহ ঢাকায় আশিন। সিসন শরিশকাি ব ময়দাশন (বিবমান শিাহরাওয়াদী
উদ্যান) এক জনিভায় শ াষণা শদন, উদুবই হশব পাসকস্তাশনর একমাি রাষ্ট্রভাষা। উপসিি িািরা িশঙ্গ িশঙ্গ এই শ াষণার

প্রসিবাদ কশর। ২১শে মাচ ব সবশ্বসবদ্যালশয়র িমাবিবন অনুষ্ঠাশন শমাহােদ আলী সজন্নাহ আবারও একই শ াষণা সদশল বঙ্গবন্ধুিহ
উপসিি িািরা আবারও প্রসিবাদ জানায়।
ভাষার দাবী এবং চতুি ব শশ্রসণর কমবচাসরশদর দাবী আদাশয়র জন্য অবিান ধমব ট করার িময় ১৯৪৯ িাশলর ১৯শে
এসপ্রল বঙ্গবন্ধুশক আবারও শগ্রফিার করা হয়। জুলাই মাশির শেশষ সিসন মুসি পান। ১৪ই অশটাবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা
সমসিল শবর কশর। সমসিল শিশক মওলানা ভািানী ও বঙ্গবন্ধুিহ অশনক শনিাশক শগ্রফিার করা হয়।
১৯৫২ িাশলর ২৫শে জানুয়াসর খাজা নাসজমুসিন প্রধানমন্ত্রীর দাসয়ে সনশয়ই আবারও শ াষণা সদশলন, পাসকস্তাশনর
রাষ্ট্রভাষা হশব উদুব।
এ িময় বঙ্গবন্ধু বন্দী অবিায় সচসকৎিার জন্য ঢাকা শমসডশকল কশলজ হািপািাশল ভসিব সিশলন। হািপািাশলর
শকসবশন প্রায়েই সিসন িািলীশগর িৎকালীন িভাপসি নঈমুসিন এবং িাধারণ িম্পাদকিহ িািশনিাশদর িশঙ্গ শগাপশন ৈবঠক
কশর আন্দালশনর সদক সনশদ বেনা সদশিন। এিব ৈবঠক হি মধ্যরাশির পর। এরকম এক ৈবঠশকই ২১শে শফব্রুয়াসর রাষ্ট্রভাষা
সদবি পালশনর সিদ্ধান্ত হয়।
বঙ্গবন্ধু িাঁর ‘অিমাপ্ত আত্মজীবনী’শি সলশখশিন:‘‘...পশরর সদন রাশি এক এক কশর অশনশকই আিল। শিখাশনই ঠিক
হল আগামী ২১শে শফব্রুয়াসর ‘রাষ্ট্রভাষা সদবি’ পালন করা হশব এবং িভা কশর িংগ্রাম পসরষদ গঠন করশি হশব। িািলীশগর
পক্ষ শিশকই রাষ্ট্রভাষা িংগ্রাম পসরষশদর কনশভনর করশি হশব।’’ (অিমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৯৭)
একইিশঙ্গ সিসন শ াষণা শদন ১৫ই শফব্রুয়াসর মশধ্য িাঁশক মুসি না সদশল ১৬ই শফব্রুয়াসর শিশক অনেন ধমব ট শুরু
করশবন। িাঁর িশঙ্গ বসরোশলর মসহউসিন আহমদও িাকশবন।
অনেশনর ব্যাপাশর িাঁর অনি অবিান শদশখ কতৃবপক্ষ ১৫ই শফব্রুয়াসর িাঁশক এবং মসহউসিন আহমদশক ফসরদপুর
শজশল পাঠিশয় শদয়।
বঙ্গবন্ধু এবং মসহউসিন আহমদ ১৭ই শফব্রুয়াসর ফসরদপুর কারাগাশর শপৌৌঁশিন। শিসদন শিশকই িাঁরা অনেন ধমব ট শুরু
কশরন। কশয়কসদশনর মশধ্যই বঙ্গবন্ধুর োরীসরক অবিার চরম অবনসি শট। িাঁর মৃতুযর ঝসৌঁ কও শদখা শদয়।
শজলখানায় অনেশন িাকাবিায় সিসন ২১শে শফব্রুয়াসরর ঢাকার মমবাসন্তক টনার খবর পান এবং ভীষণ মমবাহি হন।
একটানা ১১সদন অনেশনর পর ২৭শে শফব্রুয়াসর মুসির আশদে আশি এবং সিসন অনেন ভাশঙন।
৫২’র ২১শে শফব্রুয়াসরর শিই সবশয়াগান্তক টনা রািারাসি আমাশদর মনন, সচন্তা-শচিনায় একটা ৈবপ্লসবক পসরবিবন
এশন শদয়।
আজশকর প্রজশের মশধ্য একুশের িাৎপয ব কিটুকু শেঁশি শগশি জাসনশন। সকন্তু আমরা যাঁরা পাসকস্তানী োিশনর মশধ্য
শবশি উশঠসি, আমাশদর কাশি একুশে সিল এক অন্যরকম েসি, শপ্ররণা, উিীপনার উৎি।
শফব্রুয়াসর মাি এশল আমাশদর ধমনীশি রি প্রবাহ শবশি শযি। আমরা িবসকছু সিন্ন কশর মুসির শনোয় শমশি
উঠিাম। একুে আমাশদর সেসখশয়শি কীভাশব আত্মিযাগ করশি হয়, কীভাশব সনশজর িবসকছু সবসলশয় সদশি হয়।
বঙ্গবন্ধু িাঁর মাঠপয বাশয়র আশন্দালন-িংগ্রাশমর অসভজ্ঞিায় যিাি বই উপলসি কশরসিশলন শয, ভাষার দাসবশক ধীশর ধীশর
স্বিন্ত্র জাসিরাশষ্ট্রর প্রসিষ্ঠার িংগ্রাশম উন্নীি করশি হশব। িাই বাঙাসলর িকল িংগ্রামী সূিশক সিসন ১৯৭১-এ অসভন্ন এক বাশকয
রূপ শদন: ‘এবাশরর িংগ্রাম আমাশদর মুসির িংগ্রাম, এবাশরর িংগ্রাম স্বাধীনিার িংগ্রাম।’
আমরা জাসির সপিার শনতৃশে স্বাধীনিা অজবন কশরসি। সিসন শেঁশচ িাকশল হয়ি এিসদশন আমরা অি বননসিক মুসিও
অজবন করিাম। সকন্তু জাসির সপিাশক হিযার পর শদে উশটাসদশক শেঁশটশি। একুশের ও মুসিযুশদ্ধর শচিনা এবং মহৎ
অজবনগুশলাশক ভুলুসিি করা হশয়শি।
দী ব একুে বির পর ১৯৯৬ িাশল রাষ্ট্র পসরচালনার দাসয়ে পায় বাংলার মাটি ও মানুশষর রাজননসিক দল বাংলাশদে
আওয়ামী লীগ। আমরা শচষ্টা কসর হারাশনা শগৌরব পুশনারুদ্ধাশরর। আমাশদর িরকাশরর জনগশণর জন্য গৃহীি ও বাস্তবাসয়ি
অশনক কমবসূসচ ও িাফশের মশধ্য একটি সিল একুশে শফব্রুয়াসরর আন্তজবাসিক স্বীকৃসি।
আপনারা জাশনন, প্রয়াি রসফকুল ইিলাম, আবদুি িালাম প্রমুখ প্রবািী বাঙাসলর উশদ্যাশগ এবং ১৯৯৬-২০০১
আমশলর আওয়ামী লীগ িরকাশরর প্রশচষ্টায় ১৯৯৯ িাশলর ১৭ নশভম্বর ইউশনশকা কতৃবক একুশে শফব্রুয়াসর ‘আন্তজবাসিক
মাতৃভাষা সদবি’ সহশিশব স্বীকৃসি লাভ কশর। বাঙাসলর একুে এভাশব পসরণি হয় িারা পৃসিবী মানুশষর মাতৃভাষা সদবশি।
একসদশক এটি শযমন অিাধারণ শগৌরশবর টনা, অন্যসদশক িা গভীর দাসয়েশবাশধরও সবষয়।
শদশের িব বস্তশর বাংলা ভাষার যিাযি ব্যবহার সনসিিকরণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-শগাসষ্ঠর জনশগাষ্ঠীর মাতৃভাষার সুরক্ষা সবধাশন
ভূসমকা রাখার দাসয়েও এখন আমাশদর উপর অসপবি। শিসদশক লক্ষয শরশখ আমরা প্রসিষ্ঠা কশরসি আন্তজবাসিক মাতৃভাষা

ইন্সটিটিউট; শযখাশন পৃসিবীর িকল ভাষার উৎপসত্ত ও সবকাে সনশয় গশবষণা এবং িংরক্ষণ ও চচারব সুশযাগ রশয়শি। এ ব্যাপাশর
স্ব স্ব শক্ষশি শিশক ভূসমকা রাখার জন্য আসম একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজনশদর দৃসষ্ট আকষ বণ করসি।
আপনারা জাশনন বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান জাসিিংশ বাংলায় ভাষণ প্রদান কশর সবশশ্বর দরবাশর এ ভাষার শগৌরব
ও ময বাদা প্রসিষ্ঠা কশরসিশলন। িরকার প্রধাশনর দাসয়ে লাভ কশর আসম সনশজও জাসিিং িাধারণ পসরষশদর অসধশবেশন
সনয়সমি বাংলায় ভাষণ সদশয় আিসি। আমরা বাংলাশক জাসিিংশ র দাপ্তসরক ভাষা শ াষণার জন্য শজার প্রশচষ্টা চাসলশয় যাসচ্ছ।
সুসধমন্ডলী,
িরকার পসরচালনার দাসয়ে শপশয় আমরা শদশের মানুশষর উন্নয়ন ও কোশণ সনরন্তর কাজ কশর যাসচ্ছ। বাংলাশদে
এখন শযমন ঈষ বণীয় অি বননসিক প্রবৃসদ্ধর অসধকারী, শিমসন সেক্ষা ও িামাসজক সূচশকও আমরা অজবন কশরসি অিামান্য িাফে।
বাংলাশদে উন্নয়শনর শরাল মশডল সহশিশব সবশ্বব্যাপী পসরসচসি লাভ কশরশি।
’৭১-এর ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীশদর সবচাশরর কাজ িফলভাশব বাস্তবায়ন কশর চশলসি। ’৭১-এ শদশের সূয বিন্তান বুসদ্ধজীবীশদর
যারা নৃেংিভাশব হিযা কশর বাংলাশদেশক শমধাশূন্য কশরশি িাশদর সবচারও এর মধ্য সদশয় িম্পন্ন হশচ্ছ। আমরা কশঠার হাশি
দমন কশরসি জসঙ্গবাদ নামক অসভোপ। এশক্ষশি আমরা সজশরা টলাশরন্স নীসি অনুিরণ করসি।
আজ আমরা গব বভশর বলশি পাসর, বাংলাশদশে িন্ত্রাি ও িন্ত্রািীশদর শকান ঠাঁই শনই। শয শদশে সবশশ্বর বৃহত্তম এবং
দী বিায়ী বইশমলা হয়, শয শদশে ভাষা েহীদশদর শ্রদ্ধা জানাশি লাশখা জনিা সনদ্রাহীন রাি কাটায়, শয শদশে নববষ ব উৎিশব
রাজপশি মানুশষর ঢল নাশম, শি শদশে কখনও জসঙ্গবাদ শেকি গািশি পারশব না।
জসঙ্গবাশদর এই অনাকাসিি উপদ্রব শমাকাসবলা করার জন্য আমাশদর িন্তানশদর আরও শবসে কশর আমাশদর
িংস্কৃসি, আমাশদর ঐসিহয িম্পশকব জানাশি হশব। একজন িংস্কৃসিবান মানুষ কখনই ধমবান্ধ হশি পাশর না। কাশজই আমাশদর
িংস্কৃসির পুনজবাগরণ টাশি হশব।
একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,
কিায় আশি, শয শদশে গুশণর কদর শনই শি শদশে গুণীর জে হয় না। আমরা গুণীজনশদর িাঁশদর প্রাপ্য িোন প্রদাশনর
সবষশয় আন্তসরক।
আমরা িাসহিয-সেক্ষা-কৃসষ-ক্রীিা-প্রযুসিিহ উদ্ভাবনাময় িকল শক্ষশি কৃসিেপূণ ব অজবশনর অসধকারী ব্যসিেশদর
পুরস্কৃি ও িোসনি কশর আিসি। এরই অংে সহশিশব আজশকর এই একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান।
রাষ্ট্রীয় এ পদশকর িশঙ্গ জসিশয় আশি অমর একুশের নাম। শয মহান ভাষা েসহদগণ সনশজশদর জীবশনর সবসনমশয়
একুশের িংগ্রামী ইসিহাি রচনা কশরশিন, িাঁশদর িযাশগর সদশক লক্ষয শরশখ আপনাশদর শমধাশক শদশের উন্নয়ন, িমৃদ্ধ ও িাসব বক
সবকাশের কাশজ লাগাশনার সবনীি আহবান জনাই।
ব
বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান স্বাধীনিার পর শদশের পুনগঠশন
শদশের বুসদ্ধজীবী ও শমধাবীশদর দাসয়ে অপবণ
কশরসিশলন। িাঁর পসরকল্পনা কসমেশন িাই শদেশিরা অি বনীসিসবদ, উন্নয়ন-গশবষক, িমাজ-সবশেষকশদর িমাশবে শটসিল।
বঙ্গবন্ধু যিাি বই উপলসি কশরসিশলন, শদশের শমধাবী নাগসরকগণই িাঁশদর দায়বদ্ধ ভাবনার মাধ্যশম নতুন রাশষ্ট্রর সভসত্ত
গিশি পাশরন। আমরাও বঙ্গবন্ধুর শিই পদাঙ্ক অনুিরণ কশর আপনাশদর কৃসি, সবদ্যা ও শ্রম শদশের আপামর মানুশষর
ভাশগ্যান্নয়শন সনশবদন করার আহ্বান জানাই।
সুসধবৃন্দ,
আমরা িম্প্রসি মহান মুসিযুশদ্ধর সবজশয়র পঁয়িাসল্লেিম বাসষ বকী উদযাপন কশরসি। স্বাধীনিার সুবণ বজয়ন্তী আমাশদর
িামশন িমাগি। একইিশঙ্গ বঙ্গবন্ধুর জেেিবষ বও অসিিসন্নকশট। এই মাশহন্দ্রক্ষশণ দাঁসিশয় আমাশদর প্রিযাো-অসচশরই
বাংলাশদে হশব ক্ষুধা-দাসরদ্রয-অসেক্ষার অন্ধকারমুি একটি উন্নি িমৃদ্ধোলী রাষ্ট্র।
িন্ত্রাি, হিযা, ৈনরাজয ও ষিযশন্ত্রর রাজনীসির সবরুশদ্ধ উন্নয়শনর গণিশন্ত্রর মাধ্যশম বাংলার িাধারণ মানুশষর সুখী-িমৃদ্ধ
জীবশনর স্বপ্ন আমরা অবশ্যই পূরণ করশি িক্ষম হব- এই প্রিযাোয় আপনাশদর িবাইশক আবারও শুশভচ্ছা জাসনশয় শেষ করসি।
শখাদা হাশফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাশদে সচরজীবী শহাক।
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