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আর্ মহান একুনে শফব্রুয়াতর। বাঙাতল র্াতির হার্ার বছনরর ইতিহানস রনে রাঙাননা একটি শিৌরনবাজ্জ্বল তিন। 

র্াতিসংঘ একুনে শফব্রুয়াতরনক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তহনসনব স্বীকৃতি শিওয়ার ফনল বাঙাতলর একুে আর্ তবনের ১৯৩টি 

শিনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস পাতলি হনে।  

মহান েহীি তিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস উপলনে আর্নকর এই অনুষ্ঠানন আতম সবাইনক শুনভো 

র্ানাতে। স্মরণ করতছ ভাষা-আনন্দালন, স্বাতধকার আনন্দালন, িণিাতন্ত্রক আনন্দালন ও মহান মুতেযুনের েহীিনির।  

আতম িভীর শ্রো র্ানাতে ভাষা আনন্দালননর অন্যিম পতিকৃি, সব জকানলর সব জনশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুতর্বুর রহমান এবং র্ািীয় চার শনিার প্রতি। স্মরণ করতছ ১৯৭৫ সননর ১৫ই আিি ঘািকনির হানি তনহি আমার 

পতরবানরর সিস্যসহ অন্যান্যনির। একুনে আিনির শেননড হামলায় তনহি শনিা-কমীনির প্রতি আতম শ্রো র্ানাতে। আতম 

িাঁনির তবনিহী আত্মার মািতফরাি কামনা করতছ।  

শ্রো র্ানাতে একুনে শফব্রুয়াতরনক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস তহনসনব স্বীকৃতি আিানয়র অন্যিম উনযাো প্রয়াি 

রতফকুল ইসলানমর স্মৃতির প্রতি। তিতন িি ননভম্বনর কযান্সানর আক্রান্ত হনয় ইনন্তকাল কনরনছন।  

সুতধবৃন্দ,  

মাতৃভাষার মর্ জািা রোর র্ন্য োসক শিাতষ্ঠর তবরুনে লড়াই কনর অকািনর প্রাণ তবসর্জন তিনয়নছ এরকম র্াতি 

তবনে খুব কমই আনছ। বাংলার িামাল শছনলরা ১৯৫২ সানলর এতিনন রার্পনি প্রাণ তবসর্জন তিনয় তবনে এক তবরল দৃষ্টান্ত 

স্থাপন কনরতছল।  

ভাষার মাধ্যনম মানুষ একতিনক শর্মন িার আনবি-অনুভূতি প্রকাে কনর, অন্যতিনক শিমতন রো কনর িানক 

পারস্পতরক শর্ািানর্াি। ভাষা হনে একটি র্াতিনিাতষ্ঠর সংস্কৃতির বাহন। কানর্ই ভাষানক আঘাি করনল শস আঘানি তবপন্ন 

হয় শসই ভাষানিাতষ্ঠর মানুনষর অতিনে।  

তির্াতিিনের তভতিনি পাতকিান রাষ্ট্র সৃতষ্টর পরই িাই প্রিম আঘাি আনস বাঙাতলর ভাষার উপর। পতিমা 

োসনকরা র্ানি, একটি র্াতিসোনক তবনাে করনি হনল প্রিনম িার ভাষা এবং সংস্কৃতিনক ধ্বংস করনি হনব।    

র্াতির তপিার উতেনিও শসই উপলতি দৃঢ়ভানব প্রকাে শপনয়নছ। তিতন বনলনছন: ‘‘মাতৃভাষার অপমান শকান র্াতি 

সহয করনি পানর না।''  



িাইনিা আমরা শিতখ ভাষা আনন্দালননর সূচনালনেই বঙ্গবন্ধু শসই আনন্দালনন র্তড়নয় পনড়নছন। মাতৃভাষার র্ন্য 

লড়াই করনি তিনয় ১৯৪৮ সানলর ১১ই মাচ জ বঙ্গবন্ধু প্রিম কারাবরণ কনরন। এরপর বার বার িাঁনক কারািানর পাঠাননা 

হনয়নছ। ১৯৪৯ সানলর ১৪ই অনটাবর শেফিার হওয়ার পর তিতন আর মুতে পানতন। কখনও শর্নল, কখনওবা হাসপািানল 

শিনক তিতন তবতভন্ন শকৌেল অবলম্বন কনর ভাষা আনন্দালননর তিকতননি জেনা তিনয় শিনছন। এমনতক তিতন ১৯৫২ সানলর ১৬ই 

শফব্রুয়াতর শিনক কারািানর ১১ তিন একটানা অনেন কনরন।  

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

আরও সাহসী হনয় উনঠ। আমানির সাতহিয-সংস্কৃতি এবং র্ীবনাচরনণ ভাষা আনন্দালননর ঔজ্জ্বল্য ছতড়নয় পনড়। ভাষা 

আনন্দালননর তবর্য় বাঙাতলনক আরও শবতে তকছু পাওয়ার শপ্ররণায় উিুে কনর।  

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

কনরতছনলন। ১৯৫৪ সানলর তনব জাচনন বাঙাতল যুেফ্রন্টনক তবর্য়ী কনর। বঙ্গবন্ধু ৬-িফা শঘাষণা কনরন। িার সনঙ্গ সঙ্গতি 

শরনখ ছাত্ররা ১১-িফা আনন্দালন শুরু কনর। উভয় আনন্দালননর লেয তছল আমানির র্াতিিি পতরচয় সুসংহি করা।  

বঙ্গবন্ধুর স্বাতধকার আনন্দালন শর্ স্বাধীনিার আনন্দালনন পতরণি হনব, িা আর শকই বুঝনি না পারনলও পাতকিানী 

োসকনিাতষ্ঠ বুঝনি শপনরতছল। িাই িারা বঙ্গবন্ধু ও িাঁর অনুসারীনির তবরুনে আিরিলা ষড়র্ন্ত্র মামলা িানয়র কনর িাঁনির 

কারািানর তননেপ কনর। শেষ পর্ জন্ত িারা বঙ্গবন্ধুনক আটনক রাখনি পানরতন। ৬৯-এর িণঅভ্যযত্থানন ইতিহানসর আিাকুুঁনড় 

তনতেপ্ত হয় আইয়ুব খান ও িার শিাসররা। বঙ্গবন্ধু তফনর আনসন র্নিার মানঝ।  

সিনরর তনব জাচনন বঙ্গবন্ধুর শনতৃনে আওয়ামী লীি পাতকিান র্ািীয় পতরষনি তনরঙ্কুে সংখ্যািতরষ্ঠিা পায়। তকন্তু 

ষড়র্ন্ত্র িানম না। রাষ্ট্র েমিা হিান্তনরর পতরবনিজ চাতপনয় শিওয়া হয় অসম যুে। তনতব জচানর হিযা করা হয় লাখ লাখ তনরস্ত্র 

বাঙাতলনক।  

সুতধমন্ডলী,  

বাঙাতলর সংস্কৃতি, বাঙাতলর ভাষা, বাঙাতলর অসাম্প্রিাতয়ক র্ীবনিে জন, উিার ও মানতবক মূল্যনবাধ, সাংস্কৃতিক 

স্বািন্ত্রয বাঙাতলর তনর্স্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়।  

৭১-এর মহান মুতেযুনের মাধ্যনম আমানির শসই প্রিযাো বািবরূপ শপনয়নছ। বঙ্গবন্ধুর শনতৃনে িীঘ জ নয় মানসর সেস্ত্র 

সংোনমর মাধ্যনম প্রতিতষ্ঠি হয় স্বাধীন ও সাব জনভৌম বাঙাতল রাষ্ট্র, িণপ্রর্ািন্ত্রী বাংলানিে।  

এখন বাংলার সব ধম জ-বণ জ-র্াতিনিাতষ্ঠর মানুষ অতভন্ন শচিনায় র্ািতরি। আমরা সকনলই এই সুবর্, শ্যামল শিনের 

িতব জি নািতরক।  

শর্ প্রতিজ্ঞা, প্রিযাো ও সম্ভাবনা ও উন্নিির ভতবষ্যনির স্বনপ্ন বাংলানিনের র্াত্রা শুরু হনয়তছল িা পতরপূণ জভানব 

সাি জক হনয় উঠার আনিই ১৯৭৫ সানলর ১৫ই আিি পরাতর্ি েক্ররা হিযা কনর র্াতির তপিা ও িাঁর পতরবানরর সিস্যনির। 

এ আঘাি তছল মূলি আমানির র্াতিসিার উপর আঘাি, বাঙাতল রাষ্ট্র ও বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ। এই অশুভ েতের 

সকল কূটনকৌেল প্রতিহি কনর িানির তচরিনর তবনাে করনি হনব।  

সুতধমন্ডলী,  

১৯৯৬ সানল র্নিনণর রানয় রাষ্ট্র পতরচালনার িাতয়ে তননয় আমরা বাংলা ভাষার মর্ জািা এবং বাঙাতল র্াতির শিৌরব 

ও সাফল্যনক সমুন্নি রাখা ও তবেমানঝ িা প্রসাতরি করনি মুহূিজমাত্র তবলম্ব কতরতন।  

র্াতিসংঘ ১৯৯৯ সানলর ১৭ই ননভম্বর বাঙাতলর মহান ভাষা-আনন্দালনন েহীিনির স্মরনণ ২১ শফব্রুয়াতরনক 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস শঘাষণা কনর। অনননকরই প্রিযাো তছল মহান ভাষা-আনন্দালননর বীরেিািা তবেমানঝ ছতড়নয় 

পড়ুক। এ উনযাি বািবায়নন কানাডা প্রবাসী বাঙাতল রতফকুল ইসলাম ও সালাম এবং মাতৃভাষা শপ্রতমক শিাষ্ঠী গুরুেপূণ জ 

ভূতমকা পালন কনর।  

আতম শ্রোর সনঙ্গ িাঁনির স্মরণ করতছ। ইউনননকা-র সনঙ্গ শর্ািানর্ানির এক পর্ জানয় িাঁরা র্ানান, এ প্রিাব শকান 

সিস্য রানষ্ট্রর মাধ্যনম আসনি হনব। আতম এবং আমার সরকার িা অবতহি হওয়া মাত্রই অতিদ্রুি ব্যবস্থা েহণ কতর এবং 

সফল হই। সারা পৃতিবীর সব ভাষাভাষী মানুনষর মাতৃভাষানক সম্মান প্রিে জননর প্রিীক তহনসনব এ তিনটি আর্ পৃতিবীনি 

সমাদৃি।  



অমর একুনে শফব্রুয়াতর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবস হওয়ার পর পল্টন ময়িানন এক র্নসভায় আতম বনলতছলাম, 

পৃতিবীর তবকােমান ও তবলুপ্তপ্রায় ভাষাগুনলার মর্ জািা রো ও শসগুনলার তবকানের লনেয ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

ইনতিটিউট স্থাপন করা হনব।  

২০০১ সানলর ১৫ই মাচ জ ইনতিটিউনটর তভতিপ্রির স্থাপন কতর। শসতিন আমার সনঙ্গ উপতস্থি তছনলন র্াতিসংনঘর 

িৎকালীন মহাসতচব কতফ আনান। ইনতিটিউট ভবন তনম জানণর কার্ও শুরু হয়। তকন্তু পরবিী তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকার 

িা বন্ধ কনর শিয়।  

িীঘ জ িে বছর িা বন্ধ িানক। ২০০৯ সানল িাতয়ে তননয় আমরা পুনরায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউনটর তনম জাণ 

কার্ শুরু কতর। ২০১০ সানল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট আইন পাস হয়।  

প্রতিষ্ঠান তহনসনব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট নতুন। ক্রমান্বনয় এর একানডতমক সুতবধাতি এবং শভৌি 

অবকাঠানমা তিতর হনে। ইনিামনধ্য ইনতিটিউনট ভাষা র্াদুঘর প্রতিষ্ঠা কনর এনক ক্রমান্বনয় সমৃে করা হনে। আমানির ভাষা 

আনন্দালন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মানচ জর ঐতিহাতসক ভাষণ ও র্াতিসংনঘ বাংলা ভাষায় প্রিি ভাষণ এবং এতেয়া মহানিে, অনেতলয়া 

ও প্রোন্ত মহাসািরীয় শিেগুনলার ভাতষক পতরচয় র্াদুঘনর প্রিতে জি হনে।  

অতচনরই আমরা তবনের মাতৃভাষা পতরতস্থতি ইনতিটিউট র্াদুঘনরর চার শিয়ানলর মায়াবী পতরনবনে প্রিযে করনি 

পারব। তনয়তমি শসতমনার ও আনলাচনা সভার আনয়ার্ন এবং েন্থ ও পতত্রকা প্রকানের এ ধারা অব্যাহি রাখনি আতম সংতিষ্ট 

সবাইনক আহ্বান র্ানাতে।  

একুনে শফব্রুয়াতরর তেো, শচিনা ও শপ্ররণা এখন সারাতবনে ছতড়নয় পনড়নছ। সকল মাতৃভাষাভাষী এখন িাঁনির 

স্বকীয়িা রোয় উজ্জীতবি। এ প্রনচষ্টা তবে শিনক র্াতিিি তকংবা ভাষািি প্রাধান্য তবিারকারী মানতসকিার অবসান ঘটানব। 

তবনের তবপন্ন ভাষাগুনলা এরফনল আবার প্রাণ পানব। শর্সব ভাষার এখনও তলখন-ব্যবস্থা শনই শসগুনলানি িা প্রবিজন করা হনব।  

আতম তবোস কতর, শিনের সকল মানুষনক মূল শরানি সংলে করা না শিনল সুষমভানব উন্নয়ন ও অেিতি অর্জন করা 

র্ানব না। ক্ষুদ্র নৃ-শিাতষ্ঠর তেশুরা র্ানি মাতৃভাষার মাধ্যনম প্রািতমক তেো লাভ করনি পানর সরকার ইনিামনধ্য শস পতরক্পননা 

েহণ কনরনছ।  

শিনের সকল ভাষাভাষীর শর্ািানর্ািিি সুতবধা সৃতষ্টনি অননক শিেই machine translation বা র্াতন্ত্রক 

অনুবাি প্রযুতে ব্যবহার করনছ। এ প্রযুতের সাহানে বাংলার সনঙ্গ ক্ষুদ্র নৃ-শিাতষ্ঠর ভাষাগুনলার পারস্পতরক শর্ািানর্াি স্থাপন 

করা সম্ভব। ভাষাতবজ্ঞানী ও ভাষাপ্রযুতে তবনেষজ্ঞিনণর সমন্বনয় আমরা িা করনি পাতর।  

র্াতির তপিা বাংলায় র্াতিসংনঘ বেৃিা প্রিান কনর অসাধারণ ও অভূিপূব জ দৃষ্টান্ত স্থাপন কনরনছন। বাংলা ভাষার 

মর্ জািা পতরক্পননায় এ ভাষনণর গুরুে অপতরসীম। এর আনি আমানির মাতৃভাষা স্মরণকানলর ইতিহানস কখনও এরূপ মর্ জািা 

লাভ কনরতন। আতম র্াতির তপিার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কনর চনলতছ। অমর একুনে এখন সকল মাতৃভাষাভাষীর কানছ পতরতচি 

একটি তিবস ও শপ্ররণা। আমরা বাংলা ভাষানক তবেময় ছতড়নয় তিনি চাই।  

সকনলর সতম্মতলি প্রনচষ্টায় অমরা অবশ্যই বাংলার আন্তর্জাতিকায়ন করনি পাতর। আতম আপনানির শুধু এটুকু বলনি 

পাতর, আতম আপনানির সনঙ্গ আতছ।  

শকান ভাষার প্রকৃি তবকাে একানল িখনই হনি পানর, র্খন ভাষাটি জ্ঞান-তবজ্ঞানচচ জা ও প্রযুতেনি ব্যবহার করা হয়। 

আমরা বাংলানিনে িা শুরু কনরতছ। তডতর্টাল বাংলানিে রূপক্পন র্খন আমরা শঘাষণা কতর িখন অনননকই তিধাতন্বি তছনলন। 

তকন্তু এর সুফল এখন র্াতি শভাি করনছ। শমাবাইল শসনট বাংলা কী-প্যাড ব্যবহার বাধ্যিামূলক কনরতছ। বাংলা শডানমইন চালু 

হনয়নছ।  

আমরা বাংলানক র্াতিসংনঘর িাপ্ততরক ভাষা করার উনযাি তননয়তছ। এ লনেয আতম র্াতিসংনঘর সাধারণ 

পতরষনির অতধনবেনন প্রিাব উত্থাপন কনরতছ। এ ব্যাপানর তবে র্নমি িনড় শিালার র্ন্য আতম তবনের প্রতিটি বাঙাতলর প্রতি 

আহ্বান র্ানাই।  

সুতধবৃন্দ,  

ভাষা ও তলতপ তবতচনত্রযর তবচানর বাংলানিনের স্বিন্ত্র শিৌরব ও ঔজ্জ্বল্য রনয়নছ। আমানির বাংলাভাষার আঞ্চতলক 

রূপগুতল অসাধারণ। এছাড়াও আমানির ক্ষুদ্র নৃ-শিাতষ্ঠর ভাষা ও তলতপসমূহ আমানির সমৃে সংস্কৃতির পতরচায়ক।  

 একুনে শফব্রুয়াতর ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবনসর তেো মূলি ভাষািি ও সাংস্কৃতিক তবতচত্রযনক স্বীকার কনর 

সকনলর মনধ্য একাত্মিা শবাধ ও সহমতম জিা সৃতষ্টর তেো। বাংলানিে শসই মূল্যনবাধ তবনে প্রসাতরি করনছ।  



মানুনষ মানুনষ তবষম্য দূর কনর র্ািীয় সংহতি ও সামতষ্টক কল্যাণ সাধন ও সমৃতে অর্জননর প্রকৃষ্ট উপায়। অমর 

একুনে শফ্রব্রুয়াতর ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবনস এ-শচিনা সকনলর মনধ্য সঞ্চাতরি শহাক, দূর শহাক সকল তবনভি, সবার 

মনধ্য শর্নি উঠুক স্বনিেনপ্রম, র্ািীয়িানবাধ এবং শিনের মৃতিকামূনল তেকড়াতয়ি হনয় তবে নািতরক হনয় ওঠার শপ্ররণা। 

সবাইনক আবারও ধন্যবাি।  

শখািা হানফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানিে তচরর্ীবী শহাক। 

 


