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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনি সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

আমতন্ত্রি অতিতিবৃন্দ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আর্ বাঙাতলর রদ্ে রাঙাদ্না একুদ্ে শফব্রুয়াতর। আমাদ্ির একুে আর্ সারাতবদ্ের। র্াতিসংদ্ের ১৯৩টি সিস্য রাষ্ট্র 

তিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস তহদ্সদ্ব পালন করদ্ে। বাংলাদ্িদ্েও আমরা তবতভন্ন অনুষ্ঠাদ্নর মধ্য তিদ্য় তিবসটি পালন 

করতে। উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্ন উপতিি সকলদ্ক আমার আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

এ মহান তিদ্ন আতম ভাষা আদ্ন্দালন, স্বাধীনিা আদ্ন্দালন, িণিাতন্ত্রক আদ্ন্দালন ও মহান মুতেযুদ্ের সকল েহীদ্ির 

 প্রতি আন্ততরক শ্রো র্ানাতচ্ছ।  

আতম িভীর শ্রোর সাদ্ি স্মরণ করতে সব জকাদ্লর সব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান ও র্ািীয় 

চার শনিাদ্ক।  

সুতধমন্ডলী,  

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

হওয়ার তিন।  

১৯৪৮ শিদ্ক ১৯৫২ পর্ জন্ত ভাষা আদ্ন্দালদ্নর উ্াল তিনগুদ্লা আমাদ্ির শপ্ররণা। বাঙাতল র্াতির এ প্রাণেতে স্বাধীনিার 

স্বপ্ন পূরদ্ণ উবুে কদ্রদ্ে। র্া আমরা র্াতির তপিার শনতৃদ্ে ১৯৭১ সাদ্ল অর্জন কদ্রতে। আমরা বাঙাতল, আমাদ্ির প্রতিটি অর্জনই 

অদ্নক িযাদ্ির তবতনমদ্য় অতর্জি হদ্য়দ্ে।  

ভাষার সদ্ঙ্গ মানুদ্ষর অতিে র্তিি। বাঙাতল র্াতি শসই অতিে রক্ষার লদ্ক্ষযই বাংলা ভাষার মর্ জািা িাবী কদ্র। 

সংখ্যাগুরু মানুদ্ষর ভাষা তহদ্সদ্ব বাংলাই পাতকিাদ্নর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কিা। তকন্তু োসকদ্িাষ্ঠী মাত্র ৬ েিাংে মানুদ্ষর ভাষা 

উর্দ জদ্ক রাষ্ট্রভাষা করদ্ি শচদ্য়তেল। বাঙাতল তনদ্র্র স্বািন্ত্রয রক্ষায় শসতিন প্রতিবািী, সাহসী ও সংগ্রামী হদ্য় উদ্েতেল। বুদ্কর রে 

তিদ্য় িারা প্রতিতষ্ঠি কদ্রদ্ে তনদ্র্দ্ির মাতৃভাষার অতধকার ও মর্ জািা।  

র্াতির তপিা ভাষা আদ্ন্দালদ্ন শনতৃে তিদ্ি তিদ্য় ১৯৪৮ সাদ্লর ১১ মাচ জ শিদ্ক বার বার কারাবরণ কদ্রন। তিতন ১৯৪৯ 

সাদ্লর ১৪ অদ্টাবর  শগ্রফিার হওয়ার পর আর মুতে পানতন। তিতন কখদ্না শর্দ্ল, কখদ্না হাসপািাদ্ল শিদ্ক শকৌেদ্ল ভাষা 

আদ্ন্দালদ্ন তিক-তনদ্ি জেনা শিন। োসকদ্িাষ্ঠীর িমননীতির প্রতিবাদ্ি তিতন বায়ান্নর ১৬ শফব্রুয়াতর শিদ্ক কারািাদ্র ১১ তিন অনেন 

কদ্রন।  

সুতধবৃন্দ,  

বাঙাতলর অতবসংবাতিি শনিা বঙ্গবন্ধুর শনতৃদ্ে িীে জ নয় মাস মুতেযুদ্ের মাধ্যদ্ম স্বাধীন ও সাব জদ্ভৌম বাংলাদ্িে 

প্রতিতষ্ঠি হয়। বাংলার তহন্দু-মুসলমান-শবৌে-তিিান আমাদ্ির পতরচয় আমরা সবাই বাঙাতল।  

স্বাধীনিার পর র্াতির তপিার শনতৃদ্ে সংতবধান প্রণীি হয়। শসখাদ্ন িণিন্ত্র ও ধম জতনরদ্পক্ষিাসহ স্বাধীনিা সংগ্রাদ্মর 

লক্ষযগুদ্লা সতন্নদ্বতেি হয়। বঙ্গবন্ধু শিে পুনি জেদ্ন আত্মতনদ্য়াি কদ্রন। উন্নিির ভতবষ্যদ্ির স্বদ্প্ন শিে র্াত্রা শুরু কদ্র। ১৯৭৫ 

সাদ্ল একা্দ্রর পরাতর্ি েত্রু ও ধম জান্ধরা র্াতির তপিাদ্ক সপতরবাদ্র হিযা কদ্র। এ আোি মূলি আমাদ্ির র্াতিস্ার উপর, 



বাঙাতল রাষ্ট্র ও বাংলা ভাষার উপর। এই অশুভ েতের সকল কূটদ্কৌেল প্রতিহি কদ্র িাদ্ির মূদ্লাৎপাটন করদ্ি হদ্ব। র্াতিদ্ক 

র্ািতরি করদ্ি হদ্ব মুতেযুদ্ের শচিনায়। আর্ িরুণ প্রর্ন্ম শসই িাতয়ে কাঁদ্ধ তুদ্ল তনদ্য়দ্ে।  

সুতধমন্ডলী,  

১৯৯৮ সাদ্ল কানাডা প্রবাসী  কদ্য়কর্ন বাঙাতলর একটি িল র্াতিসংদ্ের মহাসতচব কতফ আনাদ্নর কাদ্ে আন্তর্জাতিক 

মাতৃভাষা তিবদ্সর প্রিাব শিয়। আমরা সরকাদ্রর পক্ষ শিদ্কও র্াতিসংদ্ের সদ্ঙ্গ শর্ািাদ্র্াি রক্ষা কতর।  

আলাপ-আদ্লাচনার তভত্দ্ি ১৯৯৯ সাদ্লর শসদ্েম্বদ্র আমরা র্াতিসংদ্ের তেক্ষা, তবজ্ঞান ও সংস্কৃতি তবষয়ক সংিা 

ইউদ্নদ্কাদ্ি আনুষ্ঠাতনকভাদ্ব প্রিাব শপে কতর। এরই তভত্দ্ি ইউদ্নদ্কা ১৯৯৯ সাদ্লর ১৭ নদ্ভম্বর একুদ্ে শফব্রুয়াতরদ্ক 

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

অতধকার রক্ষার তিদ্ন পতরণি হদ্য়দ্ে।  

২০০০ সাল শিদ্ক ১৯৩টি শিদ্ে েয় হার্াদ্রর শবেী ভাষা ও সাংস্কৃতিক ববতচত্রয সংরক্ষণ ও প্রসাদ্রর  লদ্ক্ষয তিনটি 

পাতলি হদ্চ্ছ। র্াতিসংে প্রতি বের ভাষা তেক্ষার প্রদ্য়ার্নীয়িা তুদ্ল ধরদ্ে। এর মধ্য তিদ্য় একুদ্ে শফব্রুয়াতরর তেক্ষা ও শচিনা 

সারা তবদ্ে েতিদ্য় পদ্িদ্ে। সকল মাতৃভাষাভাষী সতিয় হদ্য়দ্ে। িাদ্ির স্বকীয়িা রক্ষায় িৎপর হদ্য়দ্ে। এ প্রদ্চষ্টা তবে শিদ্ক 

র্াতিিি তকংবা ভাষািি প্রাধান্য তবিারকারী মানতসকিার অবসান েটাদ্ব। তবদ্ের তবপন্ন ভাষাগুতল আবার প্রাণ তফদ্র পাদ্ব।  

শর্সব ভাষার এখদ্না তলখন-ব্যবিা শনই শসগুদ্লাদ্ি িা প্রবিজন করার সুদ্র্াি সৃতষ্ট হদ্ব। এভাদ্ব সকল শিদ্ের সকল 

র্াতির মানুদ্ষর র্ন্য তেক্ষা অর্জদ্নর সুদ্র্াি সৃতষ্ট হদ্ব। বাংলাদ্িদ্ে আমরা িা শুরু কদ্রতে। আমাদ্ির তেক্ষানীতিদ্ি ক্ষুদ্র নৃ-

শিাষ্ঠীর তেশুদ্ির মাতৃভাষায় তেক্ষা অর্জদ্নর ব্যবিা রদ্য়দ্ে। ইতিমদ্ধ্য িাদ্ির র্ন্য শটকি বুক শবাড জ গ্রন্থ রচনা কদ্রদ্ে এবং 

শসগুদ্লা  তনতি জষ্ট ভাষাভাষীদ্ির কাদ্ে শপৌৌঁদ্ে শিয়া হদ্য়দ্ে।  

সুতধবৃন্দ,  

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

ইনতিটিউট'' িাপদ্নর শোষণা তিদ্য়তেলাম। শস অনুর্ায়ী ২০০১ সাদ্লর ১৫ মাচ জ এই ইনতিটিউদ্টর তভত্প্রির িাপন কতর। শসতিন 

র্াতিসংদ্ের িৎকালীন মহাসতচব কতফ আনান আমার সদ্ঙ্গ উপতিি তেদ্লন। ইনতিটিউট ভবন তনম জাদ্ণর র্ন্য আমরা অি 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 এ ইনতিটিউটদ্ক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাদ্ন পতরণি করার পিদ্ক্ষপ তনদ্য়তে। এখাদ্ন 

বাংলাসহ তবদ্ের তবতভন্ন র্াতি-শিাষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও িদ্বষণা কার্ পতরচাতলি হদ্ব। আমরা ক্ষুদ্র নৃ-শিাষ্ঠীর ভাষা চচ জারও 

সুদ্র্াি কদ্রতে।  

আমার তবোস, এ ইনতিটিউট তবদ্ের সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ, তবকাে ও চচ জার প্রতিষ্ঠান হদ্য় উেদ্ব।  

বাংলা ভাষার তবকাে তনতিদ্ি আমরা বাংলায় তবজ্ঞানচচ জা ও প্রযুতেদ্ি বাংলা ব্যবহাদ্রর তবতভন্ন সুদ্র্াি সৃতষ্ট কদ্রতে। 

শমাবাইল শসদ্ট বাংলা কী-প্যাড ব্যবহার বাধ্যিামূলক কদ্রতে। ডট বাংলা শডাদ্মইন প্রবিজদ্নর উদ্যাি তনদ্য়তে। নতুন বাংলা ফন্ট 

‘‘আমার বণ জমালা'' চালু কদ্রতে।  

আমরা বাংলাদ্ক র্াতিসংদ্ের িাপ্ততরক ভাষা করার উদ্যাি তনদ্য়তে। এ লদ্ক্ষয আতম র্াতিসংদ্ের সাধারণ পতরষদ্ির 

অতধদ্বেদ্ন একটি প্রিাব উত্থাপন কদ্রতে। এ ব্যাপাদ্র তবে র্নমি িদ্ি শিালার র্ন্য আতম তবদ্ের প্রতিটি বাঙাতলর প্রতি আ্ান 

র্ানাই।  

মাতৃভাষা শচিনার পি শবদ্য়ই বহু ভাষা, বহু মানুষ ও তবতচত্র সংস্কৃতির এক তবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হদ্ব। সৃতষ্ট হদ্ব 

সকদ্লর োতন্তপূণ জ সহাবিাদ্নর এক অতনন্দয তবেদ্লাক।  

সুতধমন্ডলী,  

এই শচিনা ও শবাদ্ধ সুতির হদ্ি পারদ্লই সকল তবদ্রাদ্ধর অবসান েটদ্ব। তবেোতন্ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হদ্ব। এমন এক 

তবে িদ্ি শিালা সম্ভব হদ্ব শর্খাদ্ন সকল র্াতি ও সকল ভাষা সমান অতধকার ও মর্ জািা পাদ্ব। ববতচদ্ত্রযর মাদ্ে ঐকয প্রতিতষ্ঠি 

হদ্ব।  



আর্ চাতরতিদ্ক শর্ভাদ্ব নতুদ্নর শকিন উিদ্ে, শিদ্ের িরুণ সমার্ শর্ভাদ্ব উজ্জীতবি হদ্য় মুতেযুদ্ের শচিনায় ঐকযবে 

হদ্য়দ্ে িাদ্ি আমরা আোতিি হই। বায়ান্নর ভাষা-আদ্ন্দালদ্নও যুবসমার্ই নতুন ইতিহাস সৃতষ্ট কদ্রদ্ে । িাদ্ির িযাি ও 

আত্মতবসর্জন এ র্াতি কখদ্না শভাদ্লতন, ভুলদ্ব না। অতর্জি শসই ঐতিহয িরুণ প্রর্ন্ম ধদ্র শরদ্খদ্ে। বাঙাতল র্াতি এতিদ্য় র্াদ্বই। 

শকউ আর আমাদ্িরদ্ক িাতবদ্য় রাখদ্ি পারদ্ব না।  

 বাংলাসহ তবদ্ের সব ভাষা তবকতেি শহাক এ প্রিযাো কদ্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস উপলদ্ক্ষয তবতভন্ন অনুষ্ঠাদ্নর 

শুভ উদ্বাধন শোষণা করতে। একইসাদ্ি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউদ্টর ওদ্য়বসাইদ্টরও উদ্বাধন করতে।  

শখািা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে তচরর্ীবী শহাক। 


