
 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস-২০১৭ 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাতসনা 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট প্রাঙ্গণ, শসগুনবাতিচা, ঢাকা।, মঙ্গলবার, ০৯ ফাল্গুন ১৪২৩, ২১ শফব্রুয়াতর ২০১৭ 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

অনুষ্ঠাননর সভাপতি, 

সহকমীিণ,  

আমতন্ত্রি অতিতিবৃন্দ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী।   

আসসালামু আলাইকুম। 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস-২০১৭ উপলনে আনয়াতর্ি আর্নকর অনুষ্ঠানন উপতিি সবাইনক আন্ততরক শুনভচ্ছা 

র্ানাতচ্ছ। বাাংলানিেসহ সারাতবনে বাাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষ এবাং অন্যান্য ভাষাভাষী র্ননিাষ্ঠীনক অতভনন্দন র্ানাতচ্ছ।  

বাাংলানিনের মানুনষর মাতৃভাষার মর্ জািা রোর র্ন্য মহান িযানির মতহমানক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রিান কনর 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস পালন আমানির র্ন্য সতিযই িনব জর তবষয়। একুনে শফব্রুয়াতর এখন শুধু বাাংলানিনের নয়, 

তবেবাসীর সম্পি। তবনের ১৯০টিরও শবতে শিনে আর্ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস পালন করা হনচ্ছ। 

আতম িভীর শ্রদ্ধার সনঙ্গ স্মরণ করতি ভাষা েতহি সালাম, বরকি, রতফক, র্ব্বার ও েতফকসহ নাম না র্ানা ভাষা 

েতহি এবাং সকল ভাষাসাংগ্রামীনক।  

িভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ ভাষা আনন্দালননর অন্যিম পতিকৃি সব জকানলর সব জনশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুতর্বুর রহমাননক। স্মরণ করতি র্ািীয় চার শনিা, মুতিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েতহি, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-শবাননক। িণিাতন্ত্রক 

আনন্দালননর সকল েতহনির প্রতি শ্রদ্ধা তননবিন করতি।  

সুতধবৃন্দ, 

বাঙাতল র্াতি নানা তিক তিনয়ই অনন্য ববতেনযযর অতধকারী। বাঙাতলর ইতিহাস পর্ জানলাচনা করনল শিখা র্ায়, 

প্রাচীনকাল শিনকই বাঙাতল সব সময়ই শোষণ-তনপীড়ননর তবরুনদ্ধ শসাচ্চার তিল।  গুপ্ত আমল শিনক সুলিানী আমল, শমাঘল 

োসন, ইাংনরর্ রার্ত্ব, পাতকস্তাতন বস্বরোসন - কখনই বাঙাতল সহনর্ মািা নি কনরতন। তননর্নির ঐতিহয, ভাষা, সাংস্কৃতির 

স্বািন্ত্রয বর্ায় শরনখ চনলনি। 

ঝড়-ঝাপটা এনসনি, তকন্তু শসসব সামাল তিনয় টিনক শিনকনি বাঙাতল। ১৯৪৭ সানল তির্াতি িনের তভতিনি 

পাতকস্তান-ভারি সৃতযর পর পাতকস্তাতন োসকনিাতষ্ঠ র্খন বাঙাতলর উপর উদু জ চাতপনয় শিওয়ার ষড়র্ন্ত্র শুরু করল, িখনই 

বাঙাতল প্রতিবািমুখর হনয় উনে। মানয়র মুনখর ভাষার মর্ জািা রোর র্ন্য র্ীবন তবসর্জন তিনয়নি এ রকম র্াতি তবনে খুব 

শবতে একটা শনই। বাঙাতলরাই সম্ভবিঃ প্রিম উিাহরণ সৃতয কনরনি।  

ভাষা হনচ্ছ একটি র্াতিনিাতষ্ঠর সাংস্কৃতির বাহন। র্াতির তপিা বনলনিন, ‘মাতৃভাষার অপমান শকান র্াতি সহয 

করনি পানর না।’ শসই ভাষানক র্তি আঘাি করা র্ায় িাহনল শসই র্াতি-শিাতষ্ঠ িার স্বািন্ত্রয হারানি বাধ্য। পাতকস্তাননর 

তেতেি োসকনিাতষ্ঠ তবষয়টি খুব ভানলাভানবই র্ানি। এর্ন্য খুব সনচিনভানবই িারা বাাংলা ভাষার উপর আঘাি শহননতিল, 

র্ানি বাঙাতল ভতবষ্যনি মািাচাড়া তিনয় উেনি না পানর।  

ভাষা আনন্দালননর পি ধনরই বাঙাতল র্ািীয়িাবাি আনন্দালন বাাংলার মাটিনি েি তভতি পায়। সাহসী বাঙাতল 

আরও সাহসী হনয় উনে। আমানির সাতহিয-সাংস্কৃতি এবাং র্ীবনাচরনণ ভাষা আনন্দালননর ঔজ্জ্বল্য িতড়নয় পনড়। ভাষা 

আনন্দালননর তবর্য় বাঙাতলনক আরও শবতে তকছু পাওয়ার শপ্ররণায় উিুদ্ধ কনর।  

র্াতির তপিা শসই পাওয়ার শপ্ররণায় বাঙাতল র্াতিনক শুধু স্বপ্নই শিখানতন, িা বাস্তবাতয়ি করার রূপনরখা প্রণয়ন 

কনরতিনলন। ১৯৫৪ সানলর তনব জাচনন বাঙাতল যুিফ্রন্টনক তবর্য়ী কনর। অননক চড়াই-উৎরাই শপতরনয় ১৯৬৬ সানল বঙ্গবন্ধু ৬-

িফা শঘাষণা কনরন। র্ার মূল লেয তিল আমানির র্াতিিি পতরচয় সুসাংহি করা।  



 

বঙ্গবন্ধুর স্বাতধকার আনন্দালন শর্ স্বাধীনিার আনন্দালনন পতরণি হনব, িা আর শকউ বুঝনি না পারনলও পাতকস্তাতন 

োসকনিাতষ্ঠ বুঝনি শপনরতিল। িাই িারা বঙ্গবন্ধু ও িাঁর অনুসারীনির তবরুনদ্ধ আিরিলা ষড়র্ন্ত্র মামলা িানয়র কনর িাঁনির 

কারািানর তননেপ কনর। শেষ পর্ জন্ত িারা বঙ্গবন্ধুনক আটনক রাখনি পানরতন। ৬৯-এর িণঅভ্যযত্থানন আইয়ুব খাননর পিন হয়। 

বঙ্গবন্ধু তফনর আনসন র্নিার মানঝ। 

সিনরর তনব জাচনন বঙ্গবন্ধুর শনতৃনত্ব আওয়ামী লীি পাতকস্তান র্ািীয় পতরষনি তনরঙ্কুে সাংখ্যািতরষ্ঠিা পায়। তকন্তু 

রাষ্ট্র েমিা হস্তান্তনরর পতরবনিজ চাতপনয় শিওয়া হয় অসম যুদ্ধ। তনতব জচানর হিযা করা হয় লাখ লাখ তনরত্র ব বাঙাতলনক। 

অকুনিাভয় বাঙাতল বঙ্গবন্ধুর তননি জনে যুনদ্ধ ঝাঁতপনয় পনড়। ৯-মানসর যুদ্ধ শেনষ তিতননয় আনন স্বাধীন-সাব জনভৌম 

বাাংলানিে। 

সুতধবৃন্দ, 

বাাংলানিে আওয়ামী লীি মাটি ও মানুনষর িল। এর তেকড় সাধারণ মানুনষর মনধ্য। বঙ্গবন্ধু বাঙাতল 

র্ািীয়িাবািনক সাংতবধাননর অাংে তহনসনব অন্তভ্য জি কনরন। কানর্ই আওয়ামী লীি এবাং বাঙাতল র্ািীয়িাবাি পরস্পনরর 

পতরপূরক।  

র্াতির তপিানক সপতরবানর হিযার পর োসকনিাষ্ঠী শর্মন বঙ্গবন্ধুর নাম-তনোনা মুনি শফলার প্রতিনর্াতিিায় শননম 

পনড়, শিমতন বাাংলা ও বাঙাতলর ঐতিহয ধ্বাংনসর শচযাও কম কনরতন। 

িীঘ জ ২১ বির পর ১৯৯৬ সানল বাাংলানিে আওয়ামী লীি সরকার িেন করনল আমানির ভাষা, সাংস্কৃতি ও আবহমান 

ঐতিহয আবার প্রাণ তফনর পায়। 

কানাডা প্রবাসী প্রয়াি রতফকুল ইসলাম ও আবদুস সালানমর প্রনচযায় এবাং আওয়ামী লীি সরকানরর আন্ততরক 

উনযানি ১৯৯৯ সানলর ১৭ই ননভম্বর ইউনননকা ২১শে শফব্রুয়াতর ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস’ তহনসনব স্বীকৃতি শিয়।  

বাঙাতলর একুে আর্ পতরণি হনয়নি সারাতবনের মাতৃভাষানপ্রমী মানুনষর ভাষার অতধকার আিানয়র প্রিীক তিবস 

তহনসনব।   

আতম ২০০১ সানলর ১৫ মাচ জ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউনটর তভতিপ্রস্তর িাপন কতর। ইনতিটিউট 

ভবননর তনম জানণর কার্ও আমরা শুরু কতর। তকন্তু পরবিী তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকানর এনস িা বন্ধ কনর শিয়। িারা শিেীয় 

সাংস্কৃতি ও ঐতিহযনক ভ্যলুতিি কনর শিনে র্তঙ্গবানির উত্থান ঘটায়। মানবিাতবনরাধী-যুদ্ধাপরাধীনির িাতড়নি তুনল শিয় 

র্ািীয় পিাকা। 

২০০৯ সানল সরকার িেন কনর আমরা মাতৃভাষা ইনতিটিউনটর কার্ আবার শুরু কতর। ২০১০ সানল আন্তর্জাতিক 

মাতৃভাষা ইনতিটিউট আইন পাে কনর ২১শে শফব্রুয়াতর ইনতিটিউট ভবন উনিাধন কতর। 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট ইনিামনধ্য শিনে-তবনিনে ব্যাপক পতরতচতি অর্জন কনরনি। আমানির কার্ জকর 

পিনেনপর ফনল, ১২ র্ানুয়াতর, ২০১৬ সানল ইউনননকা-র ৩৮িম সাধারণ অতধনবেনন সব জসম্মিভানব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

ইনতিটিউট ইউনননকা-র ‘কযাটািতর-২’ প্রতিষ্ঠাননর মর্ জািা পায়। আমরা এ প্রতিষ্ঠাননক আরও সমৃদ্ধ করব। এখানন িনবষণার 

সুনর্াি-সুতবধা আরও বৃতদ্ধ করা হনব।  

আতম আো কতর, অতচনরই এখানন বাাংলানিেসহ তবনের সকল মাতৃভাষার উপর িনবষণা শুরু হনব। তবনেষি শর্ 

সকল ভাষার তলখনতবতধ নাই শসগুনলা সাংরেণ ও প্রতমিায়ন করা হনব। এরফনল এসকল ভাষাভাষী তেশুনির মাতৃভাষার 

মাধ্যনম তেো গ্রহনণর সুনর্াি সৃতয হনব। ভাষািি ব্যবধাননর কারনণ শকউ তপতিনয় িাকনবনা। তনর্স্ব বণ জমালায় ও ভাষায় 

তেো তননয় িে মানব সম্পনি পতরণি হনব।  

এই লনেয আমরা এ বির প্রিমবানরর মি চাকমা, মারমা, সাদ্রী, িানরা ও তিপুরা এই পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-শিাষ্ঠীর ২৪ 

হার্ার ৬৬১ র্ন িাি-িািীর মনধ্য িানির তনর্স্ব মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক তবিরণ কনরতি। পর্ জায়ক্রনম সকল নৃ-শিাতষ্ঠর তনর্স্ব 

ভাষায় পাঠ্যবই বিতর করা হনব। আমরা চাই সকল মাতৃভাষা তবকতেি শহাক। 

সুতধমন্ডলী,  

র্াতির তপিা তবেসভা র্াতিসাংনঘ প্রিম বাাংলা ভাষায় ভাষণ তিনয়তিনলন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনণ এ ভাষার শিৌরব ও 

মর্ জািা প্রতিষ্ঠা কনরতিনলন।  



 

সরকার পতরচালনার িাতয়ত্ব শপনয় আতম তননর্ও র্াতিসাংঘ সাধারণ পতরষি অতধনবেনন তনয়তমি বাাংলায় ভাষণ 

তিনয় আসতি। আমরা বাাংলা ভাষানক র্াতিসাংনঘর িাপ্ততরক ভাষা তহনসনব স্বীকৃতি আিায় করনি শচযা চাতলনয় র্াতচ্ছ।  

আমরা জ্ঞান-তবজ্ঞানচচ জা ও িথ্য-প্রযুতিনি ব্যাপকভানব বাাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু কনরতি। শমাবাইল শসনট বাাংলা 

কী-প্যাড ব্যবহার চালু করা হনয়নি। আমরা ‘ডট বাাংলা’ শডানমইন চালু কনরতি। এখন বাাংলা তলতপনি ওনয়বসাইনটর ঠিকানা 

ব্যবহার করা র্ানব। বাাংলাভাষী মানুষ এখন শিনক বাাংলায় ইন্টারননট ব্যবহার করনি পারনবন। 

আমরা তবনিতে ভাষা শেখার তবনরাধী নই। আতম মনন কতর সামথ্যজ িাকনল সকনলরই একাতধক ভাষা শেখা িরকার। 

ভাষাতবজ্ঞানী, ভাষাসসতনক জ্ঞানিাপস ড. মুহম্মি েহীদুল্লাহ বহুভাষী পতন্ডি তিনলন। িনব সবার আনি মাতৃভাষা ভানলাভানব 

শেখা উতচি। এরপর শর্ শকান তবনিেী ভাষা তেখনল অতিতরি শর্াগ্যিা তহনসনব িণ্য হনব। 

তকছু তকছু িণমাধ্যনম বাাংলা ভাষা তবকৃিভানব উপিাপননর অতভনর্াি শোনা র্ায়। প্রতমি বাাংলা েনের বানান এবাং 

উচ্চারণ সুতনতি জয। এখানন শকান আনপাষ চলনব না। বাাংলা ভাষানক তমতশ্রি বা তবকৃি কনর বলার অভযাস িযাি করনি হনব। 

কানর্ই িণমাধ্যমনক ভাষার ব্যবহার, বানান এবাং উচ্চারনণ আরও শবতে র্ত্নবান হনি হনব। িনব আঞ্চতলক ভাষানক তকন্তু 

অস্বীকার করা র্ানব না। কারণ আঞ্চতলক ভাষাও বাাংলা ভাষা, এর তনর্স্বিা রনয়নি। বাাংলা ভাষার ববতচিয অনুসন্ধান ও 

আঞ্চতলক উপভাষার ভাষািাতেক তবনেষননর উপর আরও িনবষণার প্রনয়ার্ন রনয়নি। 

বিজমানন বাাংলা ভাষা চচ জা শবনড়নি। এটা খুবই ভানলা লেণ। র্ি চচ জা হনব, িি ভ্যলগুনলা সাংনোধন হনব। িনব 

চচ জাটা শর্ন ঠিক পনি হয়, শসতিনক আমানির লেয রাখনি হনব। কারণ বাাংলা ভাষা একটি তবজ্ঞানসম্মি ভাষা। র্া তকছু 

পতরবিজন-পতরবধ জন িা ভাষাতবজ্ঞাননর সূি শমননই করনি হনব।  

সুতধবৃন্দ, 

বাাংলানিে আর্ তবনের বুনক উন্নয়ননর শরাল মনডল। আমরা বাাংলানিেনক তেো, সাংস্কৃতি, অি জসনতিক ও িথ্য-

প্রযুতির ব্যবহারসহ তবতভন্ন শেনি সামননর তিনক এতিনয় তনতচ্ছ। একুনে শফব্রুয়াতর ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস সকনলর 

মনধ্য একাত্মিানবাধ ও সহমতম জিা সৃতযর তেো শিয়।  

আতম আো কতর, শিনের সকল নািতরক একুনের শচিনায় উিুদ্ধ হনয় শিনের উন্নয়ন ও সাংস্কৃতি তবনরাধী শর্ শকান 

অপেতিনি প্রতিহি করনবন। ২০২১ সানলর মনধ্য বাাংলানিেনক মধ্যম আনয়র শিে এবাং ২০৪১ সানলর মনধ্য উন্নি সমৃদ্ধ 

শিনে পতরণি করনি একিাবদ্ধ হনয় কার্ করনবন। মহান একুনে শফব্রুয়াতরনি এই শহাক আমানির অঙ্গীকার। 

সবাইনক ধন্যবাি। 

শখািা হানফর্। 

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলানিে তচরর্ীবী শহাক। 

... 


