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সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

িম্মাসনত িভাপসত,  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

কূটনীসতকিগ গ,  

একুশে পদকপ্রাপ্ত সিসেষ্টজন,  

সুসধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

ফাগুশনর এই সুন্দর িকাশল ‘একুশে পদক ২০১১' সিতরণ অনুষ্ঠাশন উপসিত িিাইশক আসম আন্তসরক শুশভচ্ছা জানাসচ্ছ। 

একুশে পদকপ্রাপ্তশদর জানাই আন্তসরক অসভনন্দন।   

আসম গভীর শ্রদ্ধার িশে স্মরণ করসি ৫২'র ২১শে শফব্রুয়াসরশত েহীদ িালাম, রসফক, জব্বার, েসফউর, িরকতিহ িকল 

ভাষা েহীদশক। আসম আরও স্মরণ করসি স্বাধীনতা িংগ্রাশমর িীর েহীদশদর।  

আসম শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ িি গকাশলর িি গশশ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানশক। সিসন িাংলাশক রাষ্ট্রভাষা 

সহশিশি প্রসতষ্ঠার আশন্দালশনর মূল শনতৃশে সিশলন।  

সুসধবৃন্দ,  

সিজাসততশের সভসিশত প্রসতসষ্ঠত পাসকস্তান প্রসতষ্ঠার পর প্রথম আঘাত আশি িাংলা ভাষার উপর। পাসকস্তানী োিক 

শগাসষ্ঠ উর্দ গশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশি প্রসতষ্ঠার জন্য উশেপশে লাশগ। ১৯৪৮ িাশলর ২৩শে শফব্রুয়াসর খাজা নাসজমুসিন তৎকালীন আইন 

পসরষশদ উর্দ গশক পাসকস্তাশনর রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাি শদন।   

এই শঘাষণার সিরুশদ্ধ িাত্রলীগ, তমুদ্দুন মজসলিিহ শগাটা িাত্রিমাজ সিশষাশভ শফশট পশে। িাত্রিমাজ এই হীন চক্রাশন্তর 

সিরুশদ্ধ ঐকযিদ্ধ আশন্দালশনর পসরকল্পনা গ্রহণ কশরন।  

এ িময় িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাশনর প্রস্তাশির শপ্রসষশত িি গদলীয় রাষ্ট্রভাষা িংগ্রাম পসরষদ গঠিত হয়।  

১১ই মাচ গ িাধারণ ধম গঘট ডাকা হয়। িাত্রশদর সিশষাশভর িময় ঐসদন িেিন্ধুিহ অশনক িাত্রশক শগ্রফতার করা হয়। 

এরফশল িাধারণ িাত্র-জনতা রাস্তায় শনশম আশি এিং প্রিল আশন্দালন গশে শতাশল। তারই ফলশ্রুসতশত মুিসলম লীগ িরকার ১৫ই 

মাচ গ িন্দীশদর মুসি সদশত িাধ্য হয়।  



১৬ই মাচ গ সিশ্বসিদ্যালশয়র আমতলায় ভাষার দািীশত একটি িাত্রিভা অনুসষ্ঠত হয়। এশত িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান 

িভাপসতে কশরন। শিখাশন এক পি গাশয় পুসলে লাঠিচাজগ এিং টিয়ার গ্যাি সনশষপ কশর িভা িানচাশলর শচষ্টা কশর। এর প্রসতিাশদ 

িাত্ররা পশরর সদন িারাশদশে সেষা প্রসতষ্ঠাশন ধম গঘট পালন কশর।  

১৯৪৮ িাশলর ২১শে মাচ গ শমাহাম্মদ আলী সজন্নাহ ঢাকায় এশি এক জনিভায় শঘাষণা শদন উর্দ গই হশি পাসকস্তাশনর 

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জনিভায় উপসিত িাত্ররা িশে িশে এই শঘাষণার প্রসতিাদ কশর।  

সিশ্বসিদ্যালশয়র এক িমািতগন অনুষ্ঠাশন শমাহাম্মদ আলী সজন্নাহ আিারও একই শঘাষণা সদশল উপসিত িাত্ররা তারও 

প্রসতিাদ জানায়।  

১১ শিশেম্বর িেিন্ধুশক ফসরদপুর শথশক শগ্রফতার করা হয়। ১৯৪৯ িাশলর ২১শে জানুয়াসর িেিন্ধু মুসি পান। ভাষার 

দািী এিং চতুথ গ শশ্রণীর কম গচারীশদর দািী আদাশয়র জন্য অিিান ধম গঘট করার িময় ১৯শে এসপ্রল িেিন্ধুশক আিারও শগ্রফতার 

করা হয়। জুলাই মাশির শেশষ সতসন মুসি পান।  

িেিন্ধু শজশল শথশকই উর্দ গশক রাষ্ট্রভাষা করার িরকাসর শঘাষণার সিরুশদ্ধ আশন্দালন পসরচালনা কশরন। তাঁরই পরামশে গ 

রাষ্ট্রভাষা িংগ্রাম পসরষদ িাংলাশক রাষ্ট্রভাষা করার লশষয িায়ান্নর একুশে শফব্রুয়াসর ‘দািী সদিি' পালশনর শঘাষণা শদয়।  

িাংলা ভাষার মি গাদা রষার দািীশত িেিন্ধু ১৪ শফব্রুয়াসর শথশক শজলখানায় অনেন ধম গঘট শুরু কশরন। সতসন ২৭ 

শফব্রুয়াসর পি গন্ত একটানা ১৩ সদন অনেন কশরন।  

িাংলা ভাষাশক রাষ্ট্রভাষা সহশিশি প্রসতষ্ঠার আশন্দালন শুধু ভাষা রষার আশন্দালনই সিল না। ভাষা আশন্দালন সিল 

িাঙাসলর সনজস্ব আত্মপসরচয় এিং িাঙাসলে রষার আশন্দালন। অিাম্প্রদাসয়ক, ধম গ সনরশপষ, পরমত িসহষ্ণু হাজার িিশরর 

িংস্কৃসতিমৃদ্ধ িমাজ ব্যিিা অক্ষুণ্ণ রাখার িংগ্রাম।  

অমর একুশের শচতনাশক ধারণ কশরই জাসতর সপতা ১৯৭২ িাশল আমাশদর িংসিধাশন ধম গ সনরশপষতাশক অন্যতম মূল 

নীসত সহশিশি গ্রহণ কশরন। িসদও পরিতীশত িামসরক োিক সজয়া তা মুশি শফশল।  

অমর একুশে আমাশদর জাতীয় জীিশন শকিল এক অনন্য ঐসতহাসিক ঘটনাই নয়। িাঙাসলর জাসতিিা ও ন্যায়িেত 

জীিনিাপশনর িািতীয় কম গকাশন্ডর উৎিমূলও অমর একুশে।  

একুে মাথা নত না করা িাঙাসলর দীপ্ত শেৌশি গর প্রতীক। একুশের রিস্নাত পথ ধশরই িেিন্ধুর শনতৃশে িাঙাসল জাসত 

১৯৭১ িাশল মহান মুসিযুশদ্ধর মধ্য সদশয় স্বাধীন িাংলাশদে প্রসতষ্ঠা কশর।  

সুসধবৃন্দ,  

িাঙাসল জাসত িংগ্রামী জাসত। প্রসতিাদী জাসত। হাজার িিশরর ইসতহাশি আমরা িাঙাসলর িংগ্রাশমর িীরেগাঁথা শদখশত 

পাই। একুে আমাশদর শিই িংগ্রামী শচতনাশক আরও োসনত কশরশি। আমাশদরশক অন্যাশয়র সিরুশদ্ধ প্রসতিাদ এিং প্রসতশরাধ 

করশত সেসখশয়শি।  

একুে িাঙাসল জাতীয়তািাদ, ধম গসনরশপষতা এিং অিাম্প্রদাসয়ক শচতনার ধারক-িাহশক পসরণত হশয়শি। একুশের 

অিাম্প্রদাসয়ক শচতনাশক িমাশজর িি গস্তশর, সিশেষ কশর নতুন প্রজশের মশধ্য িসেশয় সদশত হশি।  

িতসদন একুে আমাশদর শচতনায় শেঁশচ থাকশি, ততসদন িাঙাসলর হৃদশয় অিাম্প্রদাসয়ক ঐসতহয ও িংস্কৃসত জাগরুক 

থাকশি। জসেিাদ, উগ্রিাদ এিং িন্ত্রািী কম গকান্ড োঁই পাশি না।  

সুসধমন্ডলী,  

িাংলা ভাষা আমাশদর িংস্কৃসতর রষা কিজ। শগাটা জাসতশক ঐকযিদ্ধ ও উজ্জীসিত করার অনন্য অিলম্বন। সেষার প্রকৃত 

িাহন।  

মাতৃভাষার মাধ্যশমই প্রকৃত সেষা িম্ভি। তাই ব্যসি ও িমাজ জীিশনর প্রসতটি স্তশর মাতৃভাষা চচ গা সনসিত করা 

প্রশয়াজন। আমরা চাই িাংলা ভাষা-িাসহতয-িংস্কৃসত সিকাশের মাধ্যশম একটি জ্ঞানসভসিক, কুিংস্কারমুি, উদার, োসন্তপূণ গ ও 

িসহষ্ণু িমাজ গশে উঠুক।   



মাতৃভাষা সহশিশি িাংলাশক সিশশ্ব পসরসচত করা এিং মাতৃভাষার প্রসত সিশ্ব মমেশিাধ প্রসতষ্ঠার লশষয জাসতর সপতা 

িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান ১৯৭৪ িাশল জাসতিংশঘ িাংলায় ভাষণ শদন। আপনারা শজশন খুেী হশিন, আসমও জাসতিংঘ িাধারণ 

অসধশিেশন িাংলায় ভাষণ শদই।  

আমাশদর ঐকাসন্তক প্রশচষ্টায় ১৯৯৯ িাশল জাসতিংঘ একুশে শফব্রুয়াসরশক আন্তজগাসতক মাতৃভাষা সদিি সহশিশি শঘাষণা 

শদয়।  

আমাশদর িরকাশরর পষ শথশক এখন িাংলাশক জাসতিংশঘর দাপ্তসরক ভাষার মি গাদা শদওয়ার শচষ্টা চালাসচ্ছ। জাসতিংঘ 

িাধারণ অসধশিেশন আসম এ দািী জাসনশয়সি।  

১৯৯৯ িাল শথশকই জাসতিংশঘর িদস্যভুি ১৯২টি শদশে একুশে শফব্রুয়াসর আন্তজগাসতক মাতৃভাষা সদিি সহশিশি পাসলত 

হশয় আিশি। একুশে শফব্রুয়াসর আজ শুধু িাঙাসলর নয়। সিশশ্বর িি ভাষার অসধকার রষার সদন। সিশশ্বর িকল ক্ষুদ্র জাসতশগাষ্ঠীর 

ভাষাগত পসরচয় প্রসতষ্ঠা করার সদন।   

মাতৃভাষা চচ গায় সিশ্বিািীশক উিুদ্ধ করার লশষয আন্তজগাসতক মাতৃভাষা ইনসিটিউট প্রসতষ্ঠা কশরসি। সিশশ্বর অশনক ভাষা 

ও িংস্কৃসত িপর্শকগ এ ইনসিটিউশট গশিষণা হশি।   

িংস্কৃসতর ধারাশক িমুজ্জ্বল করার লশষয িতগমান িরকার চলসত অথ গ িিশর এ খাশত ১০০ শকাটি টাকার সিশেষ িরাি 

সদশয়শি।  

এশত কশর প্রাসতষ্ঠাসনক িহায়তা প্রদাশনর পাোপাসে প্রতযন্ত অঞ্চশল অিসিত ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীিহ আঞ্চসলক িাংস্কৃসতক 

প্রসতষ্ঠানিমূশহর মাধ্যশম িসেশয় থাকা িংস্কৃসতিমূহশক সনজস্ব স্বকীয়তায় প্রসতষ্ঠা করার কাি গক্রম চলশি।  

এিাো শিাহরাওয়াদী উদ্যানশক শকন্দ্র কশর চারপাশে অিসিত িাংস্কৃসতক প্রসতষ্ঠানগুশলাশক অন্তভু গি কশর একটি 

িাংস্কৃসতক িলয় গেশনর পসরকল্পনা হাশত শনওয়া হশয়শি।  

এ িির সিশ্বকসি রিীন্দ্রনাথ োকুশরর িাধ গেত জেিাসষ গকী উদিাপশনর জন্য িাংলাশদে-ভারত শিৌথভাশি উশদ্যাগ গ্রহণ 

কশরশি।  

িমশিত সুসধবৃন্দ,  

সেষাই পাশর একটা জাসতর ইসতহাি-ঐসতহয ধশর রাখশত। সেষা শষশত্র গুণগত পসরিতগন আনার লশষয আমরা একটি 

সিজ্ঞানিম্মত ও যুশগাপশিাগী সেষানীসত প্রণয়ন কশরসি। ২০১৪ িাশলর মশধ্য শদে শথশক সনরষরতা দূর করার লষয সনশয় কাজ 

করসি।  

মানুশষর আথ গ-িামাসজক অিিার উন্নয়ন করশত না পারশল সুি িাংস্কৃসতক চচ গা িম্ভি নয়। এজন্য আমরা কৃসষ, সেল্প, 

জ্বালাসন, সির্দযৎ এিং অিকাোশমা খাশত পসরকসল্পত উন্নয়ন কম গসূসচ িাস্তিায়ন করসি। এ িকল খাশত গত র্দ'িিশর আমাশদর িশথষ্ট 

অগ্রগসত হশয়শি।   

সিএনসপ-জামাত শজাট িরকাশরর ৫ িির এিং পরিতীশত তোিধায়ক িরকাশরর ২ িিশরর জঞ্জাল দূর কশর িি শষশত্র 

কাসিত অগ্রগসত অজগন করশত সকছুটা িময় লাগশি।  

িাঙাসল জাসত পসরশ্রমী জাসত। প্রসতভািান জাসত। িসদচ্ছা থাকশল শি শকান কঠিন কাজ আমরা িফলভাশি করশত পাসর। 

আপনারা শদশখশিন, আমরা আইসিসি সক্রশকট সিশ্বকাপ ২০১১ এর উশিাধন অনুষ্ঠান অতযন্ত জাঁকজমক এিং িাফল্যজনকভাশি 

িপর্ন্ন কশরসি।  

পুরস্কারপ্রাপ্ত িম্মাসনত সুসধবৃন্দ,  

একুশের মহান তাৎপি গশক সচরজীিী করার পাোপাসে আমাশদর সৃজনেীল ও প্রসতভািান মানুষশদর উপযুি িম্মান 

প্রদে গশনর লশষয একুশে পদক প্রিতগন করা  হয়।  

জাসতর শিিি কৃতীিন্তান তাঁশদর মনন ও শমধার মাধ্যশম আমাশদর ভাষা, িাসহতয, িংস্কৃসতিহ শদশের িাসি গক উন্নয়শন 

অিামান্য অিদান শরশখশিন, তাঁশদরশক প্রসত িির এই পদশক ভূসষত করা হয়।  



আজশকর এই পুরস্কার আপনাশদর দীঘ গসদশনর িাধনা, শমধা ও পসরশ্রশমর স্বীকৃসত। আসম মশন কসর আজ শথশক জাসতর 

প্রসত, সিশশ্বর প্রসত আপনাশদর দাসয়ে আরও শিশে শগশি। িাংলা ভাষা-িাসহতয-িংস্কৃসত সিকাশে আপনারা অগ্রণী ভূসমকা পালন 

কশর িাশিন এটাই জাসতর প্রতযাো।   

আসম সিশ্বাি কসর, শদশের িাসহসতযক-বুসদ্ধজীিী-িংস্কৃসতশিিী িিাই ঐকযিদ্ধভাশি কাজ করশল, আমরা ভাষা ও িংস্কৃসতর 

পাোপাসে শদেশক কাসিত লশষয এসগশয় সনশত পারি।  

২০২১ িাশল আমরা স্বাধীনতার সুিণ গজয়ন্তী উদিাপন করি। এ িমশয়র মশধ্য একটি সুখী, িমৃদ্ধ, অিাম্প্রদাসয়ক োসন্তপূণ গ 

িাংলাশদে গশে তুশল জাসতর সপতার ‘শিানার িাংলা' গোর স্বপ্নশক িাস্তিায়ন করি। আসুন, আমরা িিাই সমশল শদশের জন্য কাজ 

করার েপথ শনই।      

অমর একুশে পদকপ্রাপ্তশদর আশরকিার অসভনন্দন ও শুশভচ্ছা জাসনশয় আমার িিব্য শেষ করসি।  

শখাদা হাশফজ  

জয় িাংলা,  জয় িেিন্ধু  

িাংলাশদে সচরজীিী শহাক।  

......  

 


