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মহান েহীি তিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস ২০১২ উিযাপন উপলদ্যে আদ্য়াতর্ি অনুষ্ঠাদ্ন উপতিি সকলদ্ক 

আমার আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

একুদ্ে শফব্রুয়াতর বাঙাতল র্াতির নবর্ািরদ্ণর তিন। র্াতিসত্তা প্রতিষ্ঠার তিন। বীদ্রর র্াতি তহদ্সদ্ব তবদ্ে সমাদৃি 

হওয়ার তিন।  

১৯৪৭ শেদ্ক ১৯৫২ পয জন্ত ভাষা আদ্ন্দালদ্নর উত্তাল তিনগুদ্লা আমাদ্ির শপ্ররণা। বাঙাতল র্াতির এ প্রাণেতি স্বাধীনিার 

স্বপ্ন পূরদ্ণ উবুদ্ধ কদ্রদ্ে। যা আমরা র্াতির তপিার শনতৃদ্ে ১৯৭১ সাদ্ল অর্জন কদ্রতে।  

সুতধমন্ডলী,  

আর্দ্কর এ তিদ্ন আতম সালাম, বরকি, রতফক, র্ব্বার, সতফউরসহ সকল ভাষা েহীিদ্ক শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করতে।  

আতম িভীর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করতে, সব জকাদ্লর সব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমানদ্ক। তযতন 

ভাষা আদ্ন্দালদ্ন শনতৃে তিদ্ি তিদ্য় ১৯৪৮ সাদ্লর ১১ মাচ জ শেদ্ক পর পর চারবার শেফিার হন। সব জদ্েষ ১৯৪৯ সাদ্লর ১৪ 

অদ্টাবর শেফিার হন। তিতন কারািার শেদ্কই আদ্ন্দালদ্নর তিক-তনদ্ি জেনা শিন। োসকদ্িাষ্ঠীর িমননীতির প্রতিবাদ্ি ১৯৫২ 

সাদ্লর ১৬ শফব্রুয়াতর শেদ্ক কারািাদ্র অনেন কদ্রন।     

সুতধবৃন্দ,  

ভাষা আদ্ন্দালন বাঙাতলর ভাষা, সংস্কৃতি, অসাম্প্রিাতয়ক র্ীবনিে জন, িণিাতন্ত্রক আিে জ ও উিার মানতবক মূল্যদ্বাদ্ধর 

সংরযণ ও তবকাদ্ের পেদ্ক উনু্মি কদ্রদ্ে। ৭১-এর মহান স্বাধীনিা যুদ্দ্ধর মাধ্যদ্ম আমাদ্ির শসই আকাঙ্ক্ষা পূণ জিা শপদ্য়দ্ে। 

তকন্তু িা িীর্ জিায়ী হয়তন।  

পঁচাত্তদ্র র্াতির তপিাদ্ক সপতরবাদ্র হিোর মাধ্যদ্ম শিেদ্ক আবার স্বাধীনিা-পূব জ অবিায় তফতরদ্য় শনয়ার প্রতিয়া শুরু 

হয়। এর প্রতিবাদ্ি বাঙাতল র্াতি আবার শর্দ্ি উদ্ে। বহু রি ও িীর্ জ আদ্ন্দালন-সংোদ্মর মধ্য তিদ্য় র্াতি িণিন্ত্র ও 

অসাম্প্রিাতয়ক শচিনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কদ্র। আমরা সংতবধান সংদ্োধন কদ্র মুতিযুদ্দ্ধর শচিনা তফতরদ্য় এদ্নতে। এ শেদ্কও 

স্বাধীনিা-তবদ্রাধী, যুদ্ধাপরাধী এবং িাদ্ির শিাসরদ্ির তেযা শনয়া উতচি শয বাঙাতলদ্ক িঁর উৎসমূল শেদ্ক তবচ্যেৎ করা যাদ্ব না। 

বাঙাতল শবঈমানদ্ির যমা কদ্র না।  



সুতধমন্ডলী,  

আমরা যখনই সরকাদ্র এদ্সতে িখনই বাঙাতল র্াতি আন্তর্জাতিকভাদ্ব সম্মাতনি হদ্য়দ্ে। ১৯৯৬ সাদ্ল আমরা অে জনীতি, 

কৃতষ, তেযা, িাতরদ্র্ে তবদ্মাচন সহ প্রতিটি শযদ্ে অনন্য সাফল্য অর্জন কদ্রতে। তবদ্িদ্ে শিদ্ের ভাবমূতিজ উজ্জ্বল হদ্য়দ্ে। িখন 

অনুকূল পতরদ্বে শপদ্য় শিদ্ের র্নিণ একুদ্ে শফব্রুয়াতরদ্ক আন্তর্জাতিকভাদ্ব স্বীকৃতি শিয়ার িাবী শিাদ্ল।  

১৯৯৮ সাদ্ল কদ্য়কর্ন কানাডা প্রবাসী বাঙাতল ও অন্যান্য ভাষা-ভাষীর একটি িল র্াতিসংদ্র্র মহাসতচব কতফ 

আনাদ্নর কাদ্ে এ প্রস্তাব শিয়। আমরা সরকাদ্রর পয শেদ্কও র্াতিসংদ্র্র সদ্ঙ্গ শযািাদ্যাি রযা কতর।  

আলাপ-আদ্লাচনার তভতত্তদ্ি ১৯৯৯ সাদ্লর শসদ্েম্বদ্র আমরা র্াতিসংদ্র্র তেযা, তবজ্ঞান ও সংস্কৃতি তবষয়ক সংিা 

ইউদ্নদ্কাদ্ি আনুষ্ঠাতনকভাদ্ব প্রস্তাব শপে কতর। এরই তভতত্তদ্ি ইউদ্নদ্কা ১৯৯৯ সাদ্লর ১৭ নদ্ভম্বর একুদ্ে শফব্রুয়াতরদ্ক 

‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস' তহদ্সদ্ব স্বীকৃতি শিয়। এর মধ্য তিদ্য় একুদ্ে শফব্রুয়াতর আর্ তবদ্ের তবতভন্ন র্াতিদ্িাষ্ঠীর ভাষার 

অতধকার রযার তিদ্ন পতরণি হদ্য়দ্ে।  

২০০০ সাল শেদ্ক ১৯৩টি শিদ্ে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ববতচেে সংরযণ এবং প্রসাদ্রর লযে তনদ্য় তিনটি পাতলি হদ্চ্ছ। 

ভাষা তেযার প্রদ্য়ার্নীয়িা তুদ্ল ধদ্র র্াতিসংর্ প্রতি বের একটি প্রতিপাদ্য তনধ জারণ কদ্র। এবাদ্রর তবষয় হদ্চ্ছ: মাতৃভাষায় 

তনদ্ি জেনা এবং পতরপূণ জ তেযা।  

সুতধবৃন্দ,  

১৯৯৯ সাদ্লর ৭ই তডদ্সম্বর পল্টদ্নর র্নসভায় আতম তবদ্ের তবলুপ্তপ্রায় ভাষাগুদ্লা সংরযদ্ণ ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

ইনতিটিউট' িাপদ্নর শর্াষণা তিদ্য়তেলাম। শস অনুযায়ী ২০০১ সাদ্লর ১৫ মাচ জ এই ইনতিটিউদ্টর তভতত্তপ্রস্তর িাপন কতর। শসতিন 

র্াতিসংদ্র্র িৎকালীন মহাসতচব কতফ আনান আমার সদ্ঙ্গ উপতিি তেদ্লন। ইনতিটিউট ভবন তনম জাদ্ণর র্ন্য আমরা অে জ বরাদ্দ 

কদ্রতেলাম। কার্ও শুরু হদ্য়তেল। তকন্তু তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকার িা বন্ধ কদ্র শিয়।          

আমরা ২০০৯ সাদ্ল সরকাদ্র এদ্স ইনতিটিউট তনম জাদ্ণর কার্ আবার শুরু কতর। ২০১০ সাদ্ল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

ইনতিটিউট আইন প্রণয়ন কতর। আমরা ৫৫ শকাটি টাকা ব্যদ্য় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট ভবন তনম জাদ্ণর তবিীয় পয জাদ্য়র 

কার্ শুরু কদ্রতে। এটিদ্ক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাদ্ন পতরণি করার পিদ্যপ তনদ্য়তে। এখাদ্ন বাংলা সহ তবদ্ের তবতভন্ন র্াতি-

শিাষ্ঠীর ভাষা সংরযণ ও িদ্বষণা কার্ পতরচাতলি হদ্ব। আমরা ক্ষুদ্র্ নৃ-শিাষ্ঠীর ভাষাচচ জারও সুদ্যাি তনতিি কদ্রতে।  

সুতধমন্ডলী,  

এখন িথ্যপ্রযুতির যুি। অদ্নদ্করই ধারণা, ইংদ্রর্ী না র্ানদ্ল এ প্রযুতি ব্যবহার করা যায় না। শয সব শিে িথ্যপ্রযুতি 

উদ্ভাবন ও প্রদ্য়াদ্ি এতিদ্য় যাদ্চ্ছ িারা সবাই মাতৃভাষা প্রদ্য়াি করদ্ে। আমরাও বাংলায় িথ্যপ্রযুতি ব্যবহাদ্রর উদ্দ্যাি তনদ্য়তে। 

এখন োদ্মর র্নিণও ই-শসবা তনদ্ি পারদ্ে।  

আমরা ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য তডতর্টাল বাংলাদ্িে িদ্ে শিালার লদ্যে কার্ করতে। আর্ শেদ্ক শমাবাইল শফাদ্ন বাংলায় 

এসএমএস পাোদ্না ও পোর সুদ্যাি চালু করতে। এ মাস শেদ্ক সকল ব্রাদ্ন্ডর শবতসক শমাবাইল হোন্ডদ্সদ্ট পূণ জাঙ্গ বাংলা তক-প্যাড 

সংদ্যার্ন বাধ্যিামূলক কদ্রতে। ডটতবতড (.bd) এর পাোপাতে ২য় কাতি শকাদ্ডড টপ শলদ্বল শডাদ্মইন তহদ্সদ্ব ডটবাংলা 

(.বাংলা) প্রবিজদ্নর উদ্দ্যাি তনদ্য়তে।  

বাঙাতল র্াতিদ্ক তবজ্ঞানমনক ও প্রযুতি-িয কদ্র িদ্ে শিালাই আমাদ্ির উদ্দ্দশ্য। আমরা তবজ্ঞাদ্নর প্রতিটি োখায় 

বাংলার ব্যাপক ব্যবহাদ্রর সুদ্যাি সৃতি করতে। কারণ, মাতৃভাষায় তেযা ও জ্ঞানার্জন সহর্ির হয়। সৃর্নেীল কদ্ম জর পূণ জ প্রকাে 

সম্ভব হয়।  

আমরা বাংলাদ্ক র্াতিসংদ্র্র িাপ্ততরক ভাষা করার প্রদ্চিা চালাতচ্ছ। এ লদ্যে আতম র্াতিসংদ্র্র সাধারণ পতরষদ্ির 

অতধদ্বেদ্ন ইদ্িামদ্ধ্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন কদ্রতে। এ ব্যাপাদ্র তবে র্নমি িদ্ে শিালার র্ন্য আতম তবদ্ের প্রতিটি বাঙাতলর 

প্রতি আহবান র্ানাই।  

সুতধবৃন্দ,  

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস আমাদ্িরদ্ক সকদ্লর প্রতি শ্রদ্ধােীল হদ্য় তবে নািতরক হদ্য় ওোর আহবান র্ানায়। এই 

শচিনাদ্ক ধারণ কদ্র সকল শিে ও সকল ভাষা-ভাষী উপকৃি হদ্ব এবং এভাদ্বই িদ্ে উেদ্ব ববতচদ্েের মাদ্ে ঐকে।  



মাতৃভাষা শচিনার পে শবদ্য়ই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হদ্ব বহু ভাষা, বহু মানুষ ও তবতচে সংস্কৃতির এক তবে। সকদ্লর 

োতন্তপূণ জ সহাবিাদ্নর এক অতনন্দে তবেদ্লাক।   

এ প্রিেয় ব্যি কদ্র আতম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস ২০১২ উিযাপদ্নর শুভ উদ্বাধন শর্াষণা করতে।  

সবাইদ্ক আবাদ্রা ধন্যবাি।  

শখািা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্িে তচরর্ীবী শহাক।  

... 


