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আসসালামু আলাইকুম। 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস-২০১৬ উপলনে আনয়াতর্ি এ অনুষ্ঠানন আতম উপতিি সকলনক শুনভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। 

তবনের অিতণি বাঙাতলনির অতভনন্দন র্ানাতচ্ছ। পৃতিবীর সকল মাতৃভাষানপ্রমী র্ননিাষ্ঠীনক শুনভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

একুনে শেব্রুয়াতর। বাঙাতলর হার্ার বছনরর ইতিহানস এক শিৌরনবাজ্জ্বল তিন। আর্ তবনের ১৯৮টি শিনে আন্তর্জাতিক 

মাতৃভাষা তিবস পালন করা হনচ্ছ। এতিনন আতম িভীর শ্রদ্ধার সানি স্মরণ করতছ সালাম, বরকি, রতেক, র্ব্বার ও েতেকসহ 

র্ানা-অর্ানা ভাষা েহীি এবং সকল ভাষাসংগ্রামীনক।  

িভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ সব জকানলর সব জনশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাননক। স্মরণ করতছ র্ািীয় 

চার শনিা, মুতিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েহীি, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-শবাননক এবং িণিাতন্ত্রক আনন্দালননর সকল েহীিনক যাঁনির 

সনব জাচ্চ আত্মিযানির তবতনমনয় আমরা শপনয়তছ লাল-সবুনর্র পিাকা। 

সুতধমন্ডলী, 

মাতৃভাষা আমানির অতিত্ব। আনবি, অনুভূতি প্রকানের মাধ্যম। িাই ভাষার উপর আঘাি আসনল আমানির অতিত্ব 

তবপন্ন হয়। র্াতির তপিা বনলনছন, ‘মাতৃভাষার অপমান শকান র্াতি সহয করনি পানর না।’ 

পাতকিানী স্বৈরোসকনির বাংলা ভাষার উপর আঘাি তছল পতরকতিি। এর মাধ্যনম িারা আমানির আবহমান 

সাংস্কৃতিক মূল্যনবাধনক ধ্বংস করনি শচনয়তছল। যা তছল পরাধীনিার শৃঙ্খল পরাননার প্রিম ধাপ। মাতৃভাষানপ্রমী এনিনের 

মানুষ ভাষার উপর আগ্রাসন শমনন শনয়তন। 

শুরু হল ভাষা আনন্দালন। র্াতির তপিা শুরুনিই এ আনন্দালনন র্তিনয় পনিন। র্াতির তপিার প্রিনব ছাত্রলীি, 

িমদ্দুন মর্তলে ও অন্যান্য ছাত্র সংিেননর সমবয়েনয় িত ি হয় রাট্রভাভাষা সংগ্রাম পতরষি। ১১ মাচ জ ১৯৪৮ সানল সংগ্রাম 

পতরষি ধম জঘট ডানক। সতচবালনয়র সামনন শিনক বঙ্গবন্ধুসহ অননক ছাত্রননিা শগ্রেিার হন। ১৫ মাচ জ িাঁরা মুতি পান। ১৬ 

মাচ জ ঢাকা তবেতবদ্যালনয়র আমিলায় অনুতষ্ঠি র্নসভায় সভাপতিত্ব কনরন শেখ মুতর্বুর রহমান। আনন্দালন ছতিনয় পনি 

সারানিনে।  

ঐ বছনরর ১১ শসনেম্বর েতরিপুনর বঙ্গবন্ধুনক শগ্রেিার করা হয়। ১৯৪৯ সানলর ২১ র্ানুয়াতর তিতন মুতি পান। ১৯ 

এতপ্রল আবারও িাঁনক শগ্রেিার করা হয়। জুলাই মানসর শেনষ তিতন মুতি পান। 

১৪ অনটাবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুনক আবার শগ্রেিার করা হয় তকন্তু এবার তিতন আর মুতি পানতন। কখনও শর্নল, 

কখনওবা হাসপািানল শিনক তিতন তবতভন্ন শকৌেল অবলম্বন কনর ভাষা আনন্দালননর তিকতননি জেনা তিনয় শিনছন। তিতন ১৯৫২ 

সানলর ১৬ শেব্রুয়াতর শিনক কারািানর ১১ তিন একটানা অনেন কনরন।  

শসই দুব জার আনন্দালননর ধারাবাতহকিায় ১৯৫২ সানলর ২১শে শেব্রুয়াতর োসকনিাষ্ঠীর র্াতর করা ১৪৪ ধারা ভাঙনি 

তিনয় প্রাণ তিনয়তছনলন রতেক, েতেক, সালাম, বরকি ও র্ব্বারসহ আরও অননক বীর ভাষানযাদ্ধা। ভাষা েহীিনির 

আত্মিযানির তবতনমনয় আমরা পাই মাতৃভাষার অতধকার। 



 

সুতধবৃন্দ, 

ভাষা আনন্দালননর পি ধনরই সাহসী বাঙাতল এতিনয় শযনি িানক পরাধীনিা শিনক মুতির পনি। ১৯৫৪ সানল শিনের 

মানুষ যুিফ্রন্টনক তবর্য়ী কনর। ১৯৫৮ সানল আইয়ুব খাননর সামতরক োসন এবং ১৯৬২ সানল হাতমদুর রহমাননর তেো 

কতমেননর তবরুনদ্ধ আনন্দালন তুনঙ্গ উনে। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সানল ৬-িো শঘাষণা কনরন। িার সনঙ্গ সঙ্গতি শরনখ ছাত্ররা ১১-

িো আনন্দালন শুরু কনর।  

বঙ্গবন্ধু ও িাঁর অনুসারীনির তবরুনদ্ধ ১৯৬৮ সানল আিরিলা ষিযন্ত্র মামলা িানয়র করা হয়। বাঙাতল ৬৯-এর 

িণঅভ্যযত্থাননর মাধ্যনম িার েতি প্রকাে কনর। সত্তনরর তনব জাচনন বঙ্গবন্ধুর শনতৃনত্ব আওয়ামী লীি তনরঙ্কুে সংখ্যািতরষ্ঠিা 

অর্জন কনর। এর পনরর ইতিহাস সকনলরই র্ানা। 

সুতধমন্ডলী, 

িীঘ জ ২৪ বছনরর শোষণ-বঞ্চণার পর পাতকিানী োসকনিাষ্ঠী বাঙাতলর উপর চাতপনয় তিল অসম যুদ্ধ। র্াতির তপিার 

আহবানন বীর বাঙাতল রুনখ িাঁিানলা। ঝাঁতপনয় পনি মুতিযুনদ্ধ। ৯ মানসর রিেয়ী যুনদ্ধ তবর্য়ী বাঙাতল তছতননয় আনন লাল 

সবুনর্র পিাকা। ভাষা আনন্দালননর পি ধনরই আমানির মহৎ অর্জন ৈাধীনিা।  

বাঙাতল সংস্কৃতির উপর হানয়নানির আঘাি এনসনছ বার বার। ৈাধীনিার পর প্রিম আঘাি আনস ১৯৭৫ সানলর ১৫ 

আিি। একাত্তনরর পরাতর্ি েতি সপতরবানর র্াতির তপিানক তনম জমভানব হিযা কনর। শিনে শননম আনস কানলা অধ্যায়। 

ভাষা-সংস্কৃতির চচ জা শিনম যায়। সামতরক োসনকর বুনটর িলায় তপষ্ট হয় িণিন্ত্র, মানবাতধকার এবং সদ্য ৈাধীন শিনের 

সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা। 

িীঘ জ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সানল বাংলানিে আওয়ামী লীি সরকার িেন করনল আমানির ভাষা, সংস্কৃতি ও আবহমান 

ঐতিহয আবার প্রাণ পায়। 

আমানির পিনের েনলই ইউনননকা ১৯৯৯ সননর ১৭ ননভম্বর বাঙাতলর মহান ভাষা-আনন্দালননর েহীিনির স্মরনণ 

২১শে শেব্রুয়াতরনক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস শঘাষণা কনর।  

এ উনদ্যানির প্রিম তিনক কানাডা প্রবাসী বাঙাতল রতেক ও সালাম এবং মাতৃভাষা শপ্রতমক শিাষ্ঠী প্রনচষ্টা গ্রহণ 

কনরতছনলন। আতম িাঁনিরনক শ্রদ্ধার সানি স্মরণ করতছ। ইউনননকা-র সনঙ্গ শযািানযানির এক পয জানয় িাঁরা র্ানান, এ প্রিাব 

শকান সিস্য রানট্রভার মাধ্যনম আসনি হনব। আতম এবং আমার সরকার িা অবতহি হওয়া মাত্রই অতিদ্রুি ব্যবিা গ্রহণ কতর 

এবং সেল হই।  

একুনে শেব্রুয়াতরর রিস্নাি শিৌরনবর সুর বাংলানিনের সীমানা ছাতিনয় আর্ সারাতবনে ছতিনয় পনিনছ। আব্দুল 

িােোর শচৌধুরীর শলখা আর আলিাে মাহমুনির সুর করা কালর্য়ী িান ‘আমার ভাইনয়র রনি রাঙাননা একুনে শেব্রুয়াতর। 

আতম তক ভ্যতলনি পাতর ?’ এখন িাওয়া হনচ্ছ তবনের তবতভন্ন ভাষায়। সারা পৃতিবী আর্ বাংলানিেনক র্ানন। বাংলা ভাষার 

শিৌরনবর কিা র্ানন। মহান ২১শে শেব্রুয়াতরর কিা র্ানন। বাঙাতলর বীরনত্বর কিা র্ানন। এ এক মহান অর্জন। 

একুনে শেব্রুয়াতর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস হওয়ার পর পল্টন ময়িানন আনয়াতর্ি র্নসভায় আতম ঢাকায় 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট িাপননর শঘাষণা তিনয়তছলাম। শস অনুযায়ী ২০০১ সানলর ১৫ মাচ জ এই ইনতিটিউনটর 

তভতত্তপ্রির িাপন কতর। শসতিন আমার সানি উপতিি তছনলন র্াতিসংনঘর িৎকালীন মহাসতচব কতে আনান। 

 ইনতিটিউট ভবননর তনম জানণর কার্ও আমরা শুরু কতর। তকন্তু পরবিী তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকানর এনস িা বন্ধ 

কনর শিয়। িারা শিেীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহযনক ভূলুতিি কনর শিনে র্ঙ্গীবানির উত্থান ঘটায়। মানবিাতবনরাধী-যুদ্ধাপরাধীনির 

িািীনি তুনল শিয় র্ািীয় পিাকা। 

সুতধবৃন্দ, 

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

মাতৃভাষা ইনতিটিউট আইন পাস কনর শসবছর ২১ শেরুয়াতর এই ভবননর উনবাধন কতর। 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউনটর যাত্রা শবেী তিন না হনলও ইনিামনধ্য প্রতিষ্ঠানটি শিনে-তবনিনে ব্যাপক 

পতরতচতি অর্জন কনরনছ। এর ভাষা যাদুঘর অন্যিম একটি তেেণীয় িান। 

ইনতিটিউনট তনয়তমি র্ািীয় ও আন্তর্জাতিক শসতমনার, কম জোলা আনলাচনাসভার আনয়ার্ন করা হনচ্ছ। ইনতিটিউট 

শিনক তনয়তমি গ্রন্থ ও পতত্রকা প্রকাতেি হনচ্ছ। ইনতিটিউট বাংলানিনের নৃভাষা-স্ববজ্ঞাতনক সমীো কম জসূতচ সম্পািন করনছ যা 



 

শেষ পয জানয় রনয়নছ। এর মাধ্যনম আমানির ভাতষক ও নৃনিাষ্ঠীও পতরতিতির প্রকৃি অবিা র্ানা যানব। এর উন্নয়নন ব্যবিা 

গ্রহণ সহর্ হনব। 

আমরা এ প্রতিষ্ঠাননক আরও সমৃদ্ধ করব। এখানন িনবষণার সুনযাি-সুতবধা আরও বৃতদ্ধ করা হনব। আতম আো কতর, 

অতচনরই এখানন বাংলানিেসহ তবনের সকল মাতৃভাষার উপর িনবষণা শুরু হনব। তবনেষি শযসকল ভাষার তলখনতবতধ নাই 

শসগুনলা সংরেণ ও প্রতমিায়ন করা হনব। এরেনল এসকল ভাষাভাষী তেশুনির মাতৃভাষার মাধ্যনম তেো গ্রহনণর সুনযাি সৃতষ্ট 

হনব। 

আমরা শযমন আমানির মাতৃভাষানক শ্রদ্ধা কতর, ভানলাবাতস; শসই একই অনুভূতি সকল ভাষাভাষী লালন কনর। 

আমরা চাই সকল মাতৃভাষা তবকতেি শহাক।  

 আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউটনক ইউনননকা’র কযাটািতর-২ প্রতিষ্ঠাননর ময জািা পাওয়ার র্ন্য ইউনননকার 

মহাপতরচালক কানছ প্রিাব পাোই। পতরিে জননর পর ইউনননকার সাধারণ অতধনবেনন প্রিাব গৃহীি হয়। শস অনুযায়ী এ বছর ১২ 

র্ানুয়াতর চুতি সােতরি হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট ইউনননকা’র কযাটািতর-২ প্রতিষ্ঠাননর ময জািা পায়। শিনের 

মাটিনি এই প্রিম একটি প্রতিষ্ঠান ইউনননকা’র কযাটািতর-২ এর ময জািায় অতভতষি হল। এটি একটি অনন্য সম্মান। 

র্াতির তপিা প্রিম র্াতিসংনঘ বাংলা ভাষায় ভাষণ তিনয়তছনলন। আমরা র্াতির তপিার পিাঙ্ক অনুসরণ কনর 

র্াতিসংনঘর অন্যিম সরকাতর ভাষা তহনসনব বাংলানক অন্তভ্য জতির প্রিাব কনরতছ। বাংলা ভাষানক আমরা তবেময় ছতিনয় 

তিনি চাই। 

বাংলা ভাষার িাতয়ত্ব ও প্রকৃি তবকানের র্ন্য আমরা জ্ঞান-তবজ্ঞানচচ জা ও িথ্য-প্রযুতিনি ব্যাপকভানব এর ব্যবহার 

শুরু কনরতছ। শমাবাইল শসনট বাংলা কী-প্যাড ব্যবহার ও বাংলা শডানমইন চালু করা হনয়নছ। অনলাইনন এখন বাংলা একটি 

র্নতপ্রয় ভাষা। 

রুপকি ২০২১ ও ২০৪১ এর বািবায়ন এই বাংলা ভাষার মাধ্যনমই হনব। বাংলা ভাষা আমানির সকল সেলিার 

হাতিয়ার। 

সুতধমন্ডলী, 

 আমরা সকল প্রতিবন্ধকিা কাটিনয় বাংলানিেনক সামননর তিনক এতিনয় তনতচ্ছ। তেো, সংস্কৃতি, িথ্য-প্রযুতির 

ব্যবহারসহ অসংখ্য খানি বাংলানিে আর্ তবনের বুনক উন্নয়ননর শরাল মনডল। একুনে শেরুয়াতর ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

তিবস সকনলর মনধ্য একাত্মিানবাধ ও সহমতম জিা সৃতষ্টর তেো শিয়। আতম আো কতর, শিনের সকল নািতরক একুনের 

শচিনায় উবুদ্ধ হনয় শিনের উন্নয়ন ও সংস্কৃতি তবনরাধী শয শকান অপেতিনি প্রতিহি করব। মহান একুনে শেব্রুয়াতরনি এই 

শহাক আমানির অঙ্গীকার। 

আমানির আিামী প্রর্ন্ম প্রকৃি তেো, শিেনপ্রম এবং বাঙাতল সংস্কৃতিনক ধারণ কনর শবনি উঠুক। এর্ন্য িানির 

ভাষার সত ক ব্যবহার রপ্ত করানি হনব। আতম আো কতর, এনেনত্র তেেক ও অতভভাবকনির আরও এতিনয় আসনি হনব। 

বাংলাভাষার ব্যবহার ও চচ জায় আতম িণমাধ্যম এবং তবননািন মাধ্যমগুনলানক আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান র্ানাই। 

আসুন, আমরা তবনের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির সংরেণ ও তবকানে একিাবদ্ধ হই। 

সবাইনক আবারও ধন্যবাি। 

শখািা হানের্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানিে তচরর্ীবী শহাক। 

... 


