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 আিিালামু আলাইকুম। 

 

একুশে পদক-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠাশন আসম িবাইশক আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ। 

আসম িশ্রদ্ধসিশে স্মরণ করসি ১৯৫২-র মহান ভাষা-আশন্দালশনর িকল বীর েসহদশক। স্মরণ করসি ভাষা 

আশন্দালশনর অন্যিম পসিকৃি, িব বকাশলর িব বশশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। যাঁর বসলষ্ঠ শনতৃশে 

আমরা অজবন কশরসি ভাষাসভসেক-অিাম্প্রদাসয়ক স্বাধীন িাব বশভৌম বাংলাশদে। স্মরণ করসি জািীয় িার-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 সিসনক এবং মুসিশযাদ্ধাশদর প্রসি রইল আমার িশ্রদ্ধ িালাম।  

সুসধবৃন্দ,  

বাঙাসলর সুদীর্ ব িংগ্রাশমর ইসিহাশি এক মহেম র্টনা ভাষা আশন্দালন। ১৯৪৮ িাশল ‘রাষ্ট্রভাষা িংগ্রাম পসরষদ’ 

গঠশনর মধ্য সদশয় িাংগঠসনকভাশব বাংলাশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব স্বীকৃসিদাশনর িংগ্রাম শুরু হয়। আশ্চয বজনকভাশব, এই পসরষদ 

গঠশনর প্রস্তাবক সহশিশব শিসদন এসগশয় এশিসিশলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান।  

১৯৪৮ িাশলর শফব্রুয়াসর শিশক ১৯৫২ িাশলর শফব্রুয়াসর। এই ৪ বিশর বঙ্গবন্ধুশক অন্তি ৫বার শগ্রফিার কশর 

কারাগাশর সনশেপ করা হয়। সকন্তু িাঁশক দসমশয় রাখা যায়সন। এমনসক বন্দী িাকা অবিাশিও সিসন সবসভন্নভাশব সদক-

সনশদ বেনা সদশয় ভাষা আশন্দালনশক িসিয় শরশখশিন।  

১৯৫২ িাশলর ২১শে শফব্রুয়াসর রসফক, িালাম, বরকি, জব্বারিহ নাম না জানা িরুণশদর েসহদ হওয়ার মধ্য সদশয় 

িমিামসয়ক সবশ্ব-ইসিহাশি এক নতুন অধ্যাশয়র সূিনা হয়। মাতৃভাষার জন্য এমন আত্মিযাগ এর আশগ সবশশ্বর অন্য শকািাও 

র্শটশি বশল জানা যায় না। 

একুশে শফব্রুয়াসরর শিই আত্মিযাগ বাঙাসলর শিিনায় এক নবজাগরশণর সৃসি কশর। রািারাসি সনসম বি হয় 

আত্মিযাশগর স্মারক - েসহদ সমনার। শিই সমনার দ্রুি ঢাকা শিশক িসিশয় পশি েহশর, বন্দশর-গশে এমনসক প্রিযন্ত গ্রাশম। 

আমাশদর িাসহিয, িংস্কৃসি, আিার-আিরণ-মনন, সৃজনেীলিায় এক িমৎকার দুযসি িসিশয় পশি। বাঙাসল জািীয়িাবাদ 

সবকাশের সভসে রসিি হয়। 

১৯৫৬ িাশল আওয়ামী লীগ িরকার গঠন কশর োিনিন্ত্র রিনা কশর। এিময় োিনিশন্ত্র বাংলাশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশব 

স্বীকৃসি শদওয়া হয়। ২১ শফব্রুয়াসরশক েসহদ সদবি এবং িরকাসর ছুটি সহশিশব শর্াষণা করা হয়।  

বঙ্গবন্ধু সিশলন এক অিামান্য দূরদেী মানুষ। িাঁর দৃসি সিল সুদূরপ্রিারী। ভাষা আশন্দালশনর িাফশের পর বঙ্গবন্ধু 

উপলসি কশরসিশলন এই িংগ্রামশক িমে শভৌগসলক স্বাসধকাশরর িংগ্রাশম রূপ সদশি হশব।  

সিসন মন্ত্রীে শিশি সদশয় িাংগঠসনক কাশজ শনশম পশিন। িারাবাংলা িশষ শবিান। িাধারণ মানুশষর দুুঃখ-শবদনা, 

আো-আকাঙো বুঝার শিিা কশরন। সিসন হশয় উশঠন বাংলার মানুশষর আো-আকাঙোর প্রিীক। 



 

অবশেশষ, ১৯৬৬ িাশল সিসন বাংলার মানুশষর মুসির িনদ ৬-দফা শর্াষণা কশরন। এই ৬-দফা পাসকস্তানী 

োিকশদর এমন এক গলার ফাঁি হশয় দাঁিায় শয, মানশল পাসকস্তান রাশষ্ট্রর অসস্তে িাশক না, আবার না মানশল গণআশন্দালশনর 

মুশখ পিশি হয়। শেষ পয বন্ত োিশকরা সিিীয় সবকল্পশকই শবশি শনয়।  

িার পশরর ইসিহাি আমরা িবাই জাসন। ঊনিেশরর গণ-অভ্যযত্থান, িেশরর িাধারণ সনব বািন এবং আওয়ামী লীশগর 

সনরঙ্কুে িংখ্যাগসরষ্ঠিা অজবন এবং বঙ্গবন্ধুর শনতৃশে ৯-মাশির রিেয়ী মুসিযুশদ্ধর মধ্য সদশয় আমরা লাভ কশরসি লাল-

িবুশজর সপ্রয় এই বাংলাশদে।  

ভাষা আশন্দালনশক শকন্দ্র কশর শয েসহদ সমনাশরর সৃসি - িা িমান্বশয় পসরণি হয় বাঙাসলর জািীয় আত্মপসরিশয়র 

ঠিকানায়। বাঙাসল জাসি যখনই সবপশদ পশিশি, িখনই ছুশট শগশি একুশের স্মারক - েসহদ সমনাশর। েসহদ সমনার শকবল ইট-

পাির সদশয় সিসর একটি িাপনা নয়, েসহদ সমনার আমাশদর অিাম্প্রদাসয়ক, ধম বসনরশপেিা এবং মুিসিন্তার প্রিীক। েসহদ 

সমনার ধম বান্ধিা, জসঙ্গবাদ, িন্ত্রািবাদ, অপিংস্কৃসি এবং িব ধরশণর অন্যায় আর অসবিাশরর প্রসিবাশদর সমনার।  

আর এ কারশণই আমাশদর েসহদ সমনার বাঙাসল জািীয়িাবাদ সবশরাধী অপেসির হাশি বারবার েিসবেি হশয়শি। 

পাসকস্তানী োিকশগাসষ্ঠ শযমন আমাশদর েসহদ সমনার শভশঙশি, শিমসন বিবমাশনর প্রসিসিয়ােীল েসিও বারবার েসহদ সমনার 

িিনি কশরশি।  

উপসিি সুধী, 

বাঙাসলর মহান একুশে আজ িারাসবশশ্ব আন্তজবাসিক মাতৃভাষা সদবি সহশিশব পাসলি হশচ্ছ। মহান একুশে-শক 

আন্তজবাসিক এই স্বীকৃসি এশন শদওয়ার সপিশন আসম প্রয়াি রসফকুল ইিলাম, আবদুি িালাম প্রমুশখর অবদাশনর কিা 

কৃিজ্ঞিার িশঙ্গ স্মরণ করসি। িাঁশদর উশযাশগর পসরশপ্রসেশি ১৯৯৬-২০০১ শময়াশদ আমরা একুশে শফব্রুয়াসরশক আন্তজবাসিক 

মাতৃভাষা সহশিশব স্বীকৃসির আদাশয়র শজার প্রশিিা শনই। িার ফলস্বরূপ ১৯৯৯ িাশলর ১৭ নশভম্বর ইউশনশকা একুশে 

শফব্রুয়াসর-শক ‘আন্তজবাসিক মাতৃভাষা সদবি’ সহশিশব স্বীকৃসি শদয়।  

 আমাশদর ‘একুশে’ এভাশব পসরণি হয় িারাসবশশ্বর ‘একুশে’। এই শগৌরব আমাশদর জন্য শযমন আনশন্দর, শিমসন 

আমাশদর দাসয়শের পসরসধও শবশিশি। বাংলা ভাষার উৎকষ ব িাধশনর পাোপাসে সবশশ্বর িকল মাতৃভাষার সুরোয় ভূসমকা 

রাখার দাসয়েও এখন আমাশদর উপর অসপ বি। শিই লেযশক িামশন শরশখ আমরা প্রসিষ্ঠা কশরসি আন্তজবাসিক মাতৃভাষা 

ইনসিটিউট। শযখাশন িকল ভাষা উৎপসে ও সবকাে সনশয় গশবষণা হশব; িংরেণ ও িি বা হশব।  

 আসম শদশের ক্ষুদ্র-নৃশগাষ্ঠীর মাতৃভাষায় সেো ও িাসহিয িি বার সুশযাগ আরও অবাসরি ও িম্প্রিাসরি করার জন্য 

আমাশদর সেেক-শলখক-গশবষক িবার দৃসি আকষ বণ করসি।  

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান জাসিিংশর্ বাংলায় ভাষণ প্রদান কশর সবশশ্বর দরবাশর এ ভাষার শগৌরব ও ময বাদা 

প্রসিষ্ঠা কশরসিশলন। আসম সনশজও জাসিিংর্ িাধারণ পসরষদ অসধশবেশন সনয়সমি বাংলায় ভাষণ সদশয় আিসি।  

 আমরা বাংলাশক জাসিিংশর্র দাপ্তসরক ভাষা শর্াষণার জন্য শজার প্রশিিা িাসলশয় যাসচ্ছ। আমরা শজশন আনসন্দি শয, 

সনউইয়শকব জাসিিংর্ িদরদপ্তশরর িামশন িম্প্রসি আমাশদর মহান ভাষা আশন্দালশনর স্মারক-ভাষ্কয ব িাসপি হশয়শি। এভাশব 

সবশ্বব্যাপী িসিশয় পিশি বাঙাসলর িংগ্রাম ও শগৌরব গািা।  

সুসধমন্ডলী, 

 একটি িমৃদ্ধোলী জাসি সবসনম বাশণর মূল সভসে সুসেো। এজশন্য রাষ্ট্র পসরিালনার মূল নীসিশি আমরা সেোশক 

িশব বাচ্চ গুরুে সদশয়সি। বিশরর প্রিমসদশন প্রািসমক শিশক মাধ্যসমক পয বন্ত সেোিীশদর হাশি আমরা সবনামূশে বই সবিরণ 

কশর আিসি। এবিশরর ১লা জানুয়াসর আমরা সেোিীশদর মশধ্য ৩৩ শকাটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭২২টি বই সবিরণ কশরসি। 

প্রািসমক পয বাশয়র সেোিীশদর জন্য সিসজটাল সেো উপকরণ সিসর করা হশয়শি। 

 আমরা সবশদেী ভাষা শেখার সবশরাধী নই। বাংলার পাোপাসে অন্যান্য ভাষায় পারদসে বিা অজবন করশি হশব। সকন্তু 

শকানভাশবই মাতৃভাষা, আমাশদর িংস্কৃসি, ঐসিহযশক অবশহলা বা বাদ সদশয় নয়।  

 মাশঝমশধ্য সকছু সকছু সেো প্রসিষ্ঠাশনর সবরুশদ্ধ বাংলাভাষা, বাঙাসল িংস্কৃসি এবং ইসিহাি সবশিষী মশনাভাশবর 

অসভশযাগ শুনশি পাই। িাশদর যুসি, িারা নাসক আন্তজবাসিক নাগসরক সিসর করশিন।  

 মাশয়র ভাষা, শদশের িংস্কৃসি, ইসিহাি, ঐসিহয না সেসখশয় কীভাশব আন্তজবাসিক নাগসরক সিসর করশবন - িা 

আমার শবাধগম্য নয়। 



 

আর শযিব বাঙাসল িন্তান শদশে এবং সবশশ্বর নানাপ্রাশন্ত প্রসিভার আশলা িিাশচ্ছন, িাঁশদর প্রায় িবাই বাংলা 

মাধ্যশমর িাি বশলই আসম জাসন। কাশজই বাংলা মাধ্যশম পিাশলখা করশল শয আন্তজবাসিক নাগসরক হওয়া যাশব না, এমন 

নয়। আিল কিা হশচ্ছ, শয মাধ্যম বা শয ভাষাশিই শহাক, শক কিটুকু জ্ঞান আহরণ করশি িার উপরই একজশনর িাফে 

সনভ বর কশর।     

মধ্যযুশগর কসব আব্দুল হাসকম বশলশিন: 

‘‘শয িব বশঙ্গি জসি সহংশি বঙ্গবাণী 

 শি িব কাহার জি সনণ বয় ন জাসন।’’ 

সুধী,  

আমাশদর মুসিযুশদ্ধর মূল শিিনা সিল অিাম্প্রদাসয়ক, সুখী-িমৃদ্ধ বাংলাশদে প্রসিষ্ঠার। বাঙাসল জাসি যাশি মািা উঁচু 

কশর দাঁিাশি না পাশর শিজন্য মুসিযুশদ্ধর শেষ মুহূশিব পাসকস্তানী হানাদার বাসহনী ও িাশদর এশদেীয় শদািররা হিযা কশর 

অিংখ্য বুসদ্ধজীবীশক। 

আমরা একােশরর মানবিাসবশরাধী অপরাধীশদর সবিার প্রসিয়া শুরু কশরসি। শবে সকছু রায় ইশিামশধ্য বাস্তবাসয়ি 

হশয়শি।  

যুদ্ধাপরাধীশদর সবিারশক শকন্দ্র কশর স্বাধীনিা-সবশরাধী েসি শদেশক অসিসিেীল করার অপশিিায় সলপ্ত। িারা 

জসঙ্গবাদ এবং িন্ত্রাশির সবষবাপ ছ িিাশনার শিিা করশি। সকন্তু বাংলার জনগণ এশদর প্রিযাখান কশরশি। এশদর শযশকান 

অপশিিা িসিসলিভাশব রুশখ সদশি হশব। একুশের শিিনায় উিুদ্ধ হশয় অিাম্প্রদাসয়ক বাংলাশদে প্রসিষ্ঠা করশি হশব। 

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন, 

 পুরকার বা স্বীকৃসি আপনাশদর জীবনব্যাপী অবদাশনর তুলনায় বি শকান র্টনা নয়। আপনারা শদে ও শদশের 

মানুশষর কোশণ কাজ করশিন এটাই িবশিশয় বি স্বীকৃসি। আজ যাঁরা পুরকার শপশলন, আসম িাঁশদর আন্তসরক অসভনন্দন 

জানাসচ্ছ। আপনারা মানুশষর কোশণ আরও মহৎ কাজ করশবন - এ প্রিযাো করসি।  

সুধী,  

আমরা ক্ষুধা, দাসরদ্রয, সনরেরিা দূর কশর বাংলাশদেশক একটি অিাম্প্রদাসয়ক শদে সহশিশব সবশশ্বর বুশক প্রসিসষ্ঠি 

করশি িাই।  

দাসরশদ্রযর হার ২২.৪ েিাংশে হ্রাি শপশয়শি। মািাসপছু আয় ১ হাজার ৩১৬ িলাশর উন্নীি হশয়শি। েিকরা ৭৫ ভাগ 

মানুষ সবদুযৎ সুসবধার আওিায় এশিশি। ২০২১ িাশলর মশধ্য আমরা র্শর র্শর সবদুযৎ শপৌৌঁশি শদওয়ার উশযাগ গ্রহণ কশরসি। 

আমাশদর লেয ২০২১ িাশলর মশধ্য মধ্যম আশয়র শদশে পসরণি হব। ইনোআল্লাহ িবার প্রশিিায় আমরা এ লেয 

অজবন কশর বাংলাশদেশক একটি সুখী, িমৃদ্ধ শদশে পসরণি করব। আসুন, আমরা িকশল শি লশেয কাজ কসর। 

িবাইশক আবারও শুশভচ্ছা জাসনশয় আমার বিব্য শেষ করসি। 

শখাদা হাশফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাশদে সিরজীবী শহাক। 

... 


