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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

কূটনীতিকবগ জ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

            আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট আদ্য়াতর্ি চার-তিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আতম উপতিি সবাইদ্ক 

আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

মহান ভাষা আদ্ন্দালদ্নর এ মাদ্স শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ ভাষা েহীিদ্ির। শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ ভাষা আদ্ন্দালদ্নর পতিকৃি সব জকাদ্লর 

সব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমানদ্ক। শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ মুতিযুদ্দ্ধর সকল েহীদ্ির প্রতি।  

সুতধবৃন্দ,  

একটি র্াতির আো আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি গদ্ে ওদ্ে িার মাদ্য়র ভাষাদ্ক শকন্দ্র কদ্র। ভাষা হদ্চ্ছ একটি র্াতির অন্ততন জতহি 

েতি। আর এর্ন্যই িৎকালীন পাতকসত্মানী োসকদ্গাষ্ঠী সব জপ্রিম আমাদ্ির ভাষার ওপর আঘাি শহদ্নতিল। আমাদ্ির মুদ্খর ভাষা 

শকদ্ে তনদ্ি শচদ্য়তিল।  

বাংলার িামাল শিদ্লরা শসতিন বুদ্কর রি তিদ্য় রুদ্খ তিদ্য়তিল ষেযন্ত্রকারীদ্ির ঘৃণ্য চক্রান্ত।  

বাংলাদ্ক রাষ্ট্রভাষার ময জািা তিদ্ি তগদ্য় ১৯৫২ সাদ্লর ২১শে শফব্রুয়াতর র্ীবন তিদ্য়তিল সালাম, বরকি, রতফক, 

র্ববরাসহ অদ্নক নাম না র্ানা িরুণ।  

একুদ্ের শচিনা শিদ্কই মূলিঃ আমাদ্ির র্াতিসত্তার তবকাে ঘদ্ট। ভাষা আদ্ন্দালদ্নর পি ধদ্রই অবদ্েদ্ষ র্াতির তপিা 

বঙ্গবন্ধুর শনতৃদ্ে ১৯৭১ সাদ্ল সেস্ত্র মুতিযুদ্দ্ধর মধ্য তিদ্য় আমরা স্বাধীন, স্বাব জদ্ভৌম বাংলাদ্িে লাভ কতর।  

সুতধমন্ডলী,  

একুে আর্ প্রতিটি বাঙাতলর অহঙ্কার এবং গব জ। শসর্ন্যই আমরা শিতখ প্রতিবির এই তিদ্ন েহীি তমনাদ্র তেশু, যুবক, 

প্রবীণসহ সকল বয়সী মানুদ্ষর ঢল নাদ্ম। একুদ্ে শফব্রুয়াতর আর্ বাঙাতলর সাব জর্নীন এবং প্রাদ্ণর উৎসদ্ব পতরণি হদ্য়দ্ি।  

তবদ্ের ইতিহাদ্স বাঙাতল র্াতিই সব জপ্রিম মাদ্য়র ভাষার ময জািা রক্ষার র্ন্য র্ীবন তিদ্য়তিল। বাঙাতলর এই আত্মািযাগ 

বৃিা যায়তন।  

একুদ্ে শফব্রুয়াতর আর্ শিদ্ের সীমানা শপতরদ্য় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শপদ্য়দ্ি। আমরা গি সরকাদ্রর সময় ১৯৯৯ সাদ্ল 

২১শে শফব্রুয়াতরদ্ক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস তহদ্সদ্ব শঘাষণার উদ্যাগ শনই।  

িৎকালীন তেক্ষামন্ত্রী মরহুম এ এস এইচ শক সাদ্িদ্কর শনতৃদ্ে ৭ সিদ্স্যর একটি প্রতিতনতধিলদ্ক আমরা ইউদ্নদ্কা 

সদ্েলদ্ন শপ্ররণ কদ্রতিলাম।  

সবার ঐকাতন্তক প্রদ্চষ্টায় আমাদ্ির উদ্যাগ সফল হয়। ১৯৯৯ সাদ্লর ১৭ই নদ্ভম্বর ইউদ্নদ্কা ২১শে শফব্রুয়াতরদ্ক 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস তহদ্সদ্ব শঘাষণা কদ্র।  

সুতধবৃন্দ,  

২১শে শফব্রুয়াতর আমাদ্ির র্ািীয় র্ীবদ্ন অন্যিম গুরুেপূণ জ তিন। এই তিনটিদ্ক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মধ্য তিদ্য় র্াতি 

তহদ্সদ্ব তবদ্ের িরবাদ্র আমাদ্ির ময জািা বৃতদ্ধ শপদ্য়দ্ি। শসইসদ্ঙ্গ আমাদ্ির িাতয়েও শবদ্ে শগদ্ি অদ্নক।  



আমরা আমাদ্ির বুদ্কর রি তিদ্য় মাদ্য়র ভাষাদ্ক রক্ষা কদ্রতি। তকন্তু বাংলা ভাষার মিই তবদ্ের হার্াদ্রা মানুদ্ষর 

মাদ্য়র ভাষা আর্ হুমতকর সেুখীন।  

তবদ্েষজ্ঞদ্ির মদ্ি পৃতিবীর িয় হার্াদ্ররও শবেী ভাষার মদ্ধ্য প্রায় আোই হার্ার ভাষাই আগামী চার িেদ্কর মদ্ধ্য 

হাতরদ্য় যাওয়ার ঝুঁতকর মদ্ধ্য রদ্য়দ্ি।  

ইদ্িামদ্ধ্য বহু ভাষা তচরিদ্র তবলুপ্ত হদ্য় শগদ্ি। এ পতরতিতিদ্ি পৃতিবীর সকল মাতৃভাষাদ্ক তবলুতপ্ত শিদ্ক রক্ষার িাতয়ে 

আমাদ্ির তনদ্ি হদ্ব।  

এর্ন্য আমরা ২০০০ সাদ্ল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট িাপদ্নর উদ্যাগ গ্রহণ কতর। র্াতিসংদ্ঘর িৎকালীন 

মহাসতচব কতফ আনানদ্ক সদ্ঙ্গ তনদ্য় আতম এর তভতত্তপ্রতর র িাপন কদ্রতিলাম।   

তকন্তু অিযন্ত দঃদ্খর তবষয়, শুধু রার্ননতিক প্রতিতহংসার বেবিী হদ্য় তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকার গুরুেপূণ জ এই 

প্রকল্পটি বন্ধ কদ্র তিদ্য়তিল।  

এবার আমরা সরকাদ্রর িাতয়ে তনদ্য় এই ইন্সটিটিউদ্টর তনম জাণ কার্ সম্পন্ন কদ্রতি। গি বির অদ্টাবর মাদ্স আমরা 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট আইন পাে কদ্রতি। গি ১০ই র্ানুয়াতর মাতৃভাষা ইনতিটিউট প্রতিষ্ঠা সম্পতকজি প্রজ্ঞাপনও 

র্াতর করা হদ্য়দ্ি।  

অতচদ্রই র্নবল তনদ্য়াদ্গর মাধ্যদ্ম এর কায জক্রম শুরু হদ্ব। আতম আো কতর, এ প্রতিষ্ঠানটি িার কম জকাদ্ন্ডর মধ্য তিদ্য় 

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাদ্ন পতরণি হদ্ব।  

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউদ্টর অন্যিম কার্ হদ্ব পৃতিবীর সকল ভাষার উৎস, তববিজন ও পতরণতির ইতিহাস তনদ্য় 

গদ্বষণার মাধ্যদ্ম ভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করা।  

পৃতিবীর তবতভন্ন র্াতি-শগাষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও লালদ্ন তবদ্েষ ভূতমকা পালন করদ্ব আমাদ্ির এই 

ইন্সটিটিউট।  

একইসদ্ঙ্গ বাংলাভাষার উন্নয়দ্ন গদ্বষণা পতরচালনার মাধ্যদ্ম আন্তর্জতিক শক্ষদ্ে বাংলাভাষাদ্ক অতধকির গ্রহণদ্যাগ্য 

করার কার্ করদ্ব এ প্রতিষ্ঠান। ভাষা তবষদ্য় শিেী-তবদ্িেী তবদ্েষজ্ঞদ্ির এক িীি জিাদ্ন পতরণি হদ্ব এই ইন্সটিটিউট।  

র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু সব জপ্রিম র্াতিসংদ্ঘর সাধারণ অতধদ্বেদ্ন বাংলায় ভাষণ তিদ্য় তবে িরবাদ্র ভাষা তহদ্সদ্ব 

বাংলাদ্ক এক সুমহান ময জািায় প্রতিতষ্ঠি কদ্রতিদ্লন।  

র্াতির তপিার পিাঙ্ক অনুসরণ কদ্র আতমও র্াতিসংদ্ঘর সাধারণ অতধদ্বেদ্ন বাংলায় ভাষণ শিই।  

বিজমান সরকার বাংলাদ্ক র্াতিসংদ্ঘর িাপ্ততরক ভাষা তহদ্সদ্ব স্বীকৃতি প্রিাদ্নর র্ন্য কার্ কদ্র যাদ্চ্ছ। আমাদ্ির মহান 

র্ািীয় সংসদ্ি এ তবষদ্য় একটি প্রতর াবও গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। আমার তবোস, আমাদ্ির এ িাবী ইনোআল্লাহ পূরণ হদ্বই।  

সুতধমন্ডলী,  

সাম্প্রতিক সমদ্য় বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চচ জার শক্ষদ্ে নানাধরদ্ণর তবচ্যযতি এবং তবভ্রাট লক্ষয করা যাদ্চ্ছ। এ তবষদ্য় 

আমাদ্ির িরুণ তেক্ষািীদ্ির সঠিক তিক তনদ্ি জেনা শিওয়া প্রদ্য়ার্ন।  

বাংলা বানান ও উচ্চারণরীতি তনদ্য় এক ধরদ্নর তবভ্রাট আদ্ি। এ তবভ্রাট দূর করা প্রদ্য়ার্ন। এ তবষদ্য় আমাদ্ির 

ভাষাতবিদ্ির আরও সতক্রয় হদ্ি হদ্ব। সবার কাদ্ি গ্রহণদ্যাগ্য এবং তবজ্ঞানসেি একটি বানান ও উচ্চারণরীতি তিতর করদ্ি হদ্ব।  

এ শক্ষদ্ে বাংলা একাদ্েতম, তবতভন্ন তবেতবযালদ্য়র বাংলা তবভাগ এবং গদ্বষণা প্রতিষ্ঠানসমূহদ্ক দৃতষ্ট শিওয়ার আহবান 

র্ানাতচ্ছ।  

আর্ তবদ্ের প্রায় ২৫শকাটিরও শবেী মানুদ্ষর ভাষা বাংলা। এই ভাষারই কতব রবীন্দ্রনাি োকুর আর্ শিদ্ক প্রায় একে 

বির আদ্গ িাঁর শলখা কতবিার মাধ্যদ্ম সাতহদ্িয র্য় কদ্রতিদ্লন শনাদ্বল পুরকার।  

োতন্ত, ভালবাসা এবং মানুদ্ষর কতব তহদ্সদ্ব ইউদ্নদ্কার উদ্যাদ্গ রবীন্দ্রনাদ্ির সাধ জেি র্ন্মর্য়ন্তী তবেজুদ্ে পাতলি হদ্ব।  

তবেকতব রবীন্দ্রনাদ্ির সাধ জেি র্ন্মবাতষ জকী উযাপদ্নর লদ্ক্ষয ভারি-বাংলাদ্িে শযৌি উদ্যাদ্গ কায জক্রম হাদ্ি তনদ্য়দ্ি। 

রবীন্দ্রনাদ্ির চচ জা মাদ্ন বাংলা ভাষাদ্ক আরও ময জািার আসদ্ন তনদ্য় যাওয়া। বাঙাতলর ময জািাদ্ক আরও উঁচ্যদ্ি তনদ্য় যাওয়া।  

সংস্কৃতির ধারাদ্ক সমুজ্জ্বল করার লদ্ক্ষয চলতি অি জ বিদ্র আমরা এ খাদ্ি ১০০ শকাটি টাকার তবদ্েষ বরাদ্দ তিদ্য়তি।  



এদ্ি কদ্র প্রাতিষ্ঠাতনক সহায়িা প্রিাদ্নর পাোপাতে প্রিযন্ত অঞ্চদ্ল অবতিি ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীসহ আঞ্চতলক সাংস্কৃতিক 

প্রতিষ্ঠানসমূদ্হর মাধ্যদ্ম িতেদ্য় িাকা সংস্কৃতিসমূহদ্ক স্বকীয়িায় প্রতিতষ্ঠি করার কায জক্রম চলদ্ি।  

এিাো শসাহরাওয়ািী উযানদ্ক শকন্দ্র কদ্র চারপাদ্ে অবতিি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুদ্লাদ্ক অন্তর্ভ জি কদ্র একটি 

সাংস্কৃতিক বলয় গেদ্নর পতরকল্পনা হাদ্ি শনওয়া হদ্য়দ্ি। এ সকল উদ্যাগ বাতর বায়দ্ন সকদ্লর সতক্রয় সহদ্যাতগিা প্রদ্য়ার্ন।  

আতম আবারও সবাইদ্ক শুদ্ভচিা র্ানাতচ্ছ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট সফল শহাক এই কামনা কদ্র আতম চার 

তিদ্নর অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করতি।  

শখািা হাদ্ফর্।  

র্য়বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্িে তচরর্ীবী শহাক।  

..... 


