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জাতিসংঘে আন্তজজাতিক মাতৃভাষা তিবস উদ যাপন 

রিউইয়র্ক, ২১ প্রেব্রুয়ারি ২০২৩: 

 আজ জারিসংঘ সদি দপ্তরি টািা ৭ম বারিি মি যথারযাগ্য ময কাদায় আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবস উদ যাপি র্িা হয়। জারিসংরঘ 

বাংিারদশ স্থায়ী রমশরিি প্রযৌথ অংশীদারিরে ইরভন্টটিি আরয়াজি র্রি প্রেিমার্ক, গুয়ারিমািা, হারেরি, ভািি, মিরকা ও পূব ক রিমুি। এরি 

েধাি অরিরথ রহরসরব অংশগ্রহণ র্রিি জারিসংঘ সাধািণ পরিষরদি ৭৭িম অরধরবশরিি সভাপরি সাবা প্রর্ারিরশ (Csaba Kőrösi)। 
 

 রবগি বছরিি ন্যায় এ বছিও জারিসংরঘি ছয়টি দাপ্তরির্ ভাষায় প্রগাটা অনুষ্ঠািটি অনুবারদি সুব্যবস্থা িাখা হয়। রিউইয়র্ক রভরির্ 

সাংস্কৃরির্ সংগঠি শ্রী রিন্ময় র্তৃকর্ আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবরসি রথম সংগীি "আমাি ভাইরয়ি িরে িাঙারিা একুরশ প্রেব্রুয়ারি" পরিরবশরিি 

মধ্য রদরয় অনুষ্ঠািটি শুরু হয়। এিপি ১৯৫২ সারিি প্রেব্রুয়ারিরি মাতৃভাষা বাংিাি অরধর্াি আদারয় জীবি উrসগ কর্ািী শহীদরদি েরি শ্রদ্ধা 

জারিরয় এর্রমরিট রিিবিা পািি র্িা হয়। 
 

 অনুষ্ঠািটিি আরিািিা পরব ক সর্ি সহরযাগী প্রদশগুরিাি স্থায়ী েরিরিরধগণ, জারিসংরঘি প্রজিারিি এযারসম্বরি ও র্িোরিন্স 

ব্যবস্থাপিা রবষয়র্ আন্ডাি প্রসরেটারি প্রজিারিি, িীরি রবষয়র্ আন্ডাি প্রসরেটারি প্রজিারিি, ইউরিরকা রিউইয়র্ক অরেরসি েরিরিরধ এবং 

রিউইয়র্ক শহরিি প্রময়রিি েরিরিরধ বেব্য িারখি। িাছাড়া, স্প্যারিশ ভাষাভাষী প্রেন্ডস  গ্রুরপি পক্ষ প্রথরর্ জারিসংরঘ রিযুে রর্উবাি উপ-স্থায়ী 

েরিরিরধ এবং ভাষা রবষয়র্ এিরজও র্রমটিি সভাপরি বেব্য িারখি। 
 

 উরবাধিী বেরব্য জারিসংরঘ রিযুে বাংিারদরশি স্থায়ী েরিরিরধ িাষ্ট্রদূি প্রমাহাম্মদ আব্দুি মুরহি ১৯৫২ সারিি একুরশ প্রেব্রুয়ারিি 

ভাষা শহীদগণ এবং ভাষা আরদািরিি পরথকৃr  জারিি রপিা বেবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহমািরর্ গভীি শ্রদ্ধাি সারথ স্মিণ র্রিি। রিরি বরিি, 

ভাষা আরদািরিি পথ ধরিই জারিি রপিাি প্রিতৃরে শুরু হয় বাঙারি জারিি মুরেসংগ্রাম, যাি চূড়ান্ত পরিণরি পায় ১৯৭১ সারিি মুরেযুরদ্ধ 

আমারদি রবজরয়ি মাধ্যরম। মহাি একুরশ প্রেব্রুয়ারিরর্ আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবস রহরসরব স্বীকৃরি িারভি জন্য েবাসী র্রয়র্জি বাংিারদশীি 

উরযাগরর্ িাষ্ট্রীয় উরযারগি মাধ্যরম আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবরসি পূণ ক স্বীকৃরি আদারয় েধািমন্ত্রী প্রশখ হারসিাি দূিদশী প্রিতৃরেি র্থা স্মিণ 

র্রিি িাষ্ট্রদূি মুরহি। এছাড়া িাজধািী ঢার্ায় আন্তজকারির্ মাতৃভাষা ইন্সটিউরটি েরিষ্ঠাি প্রক্ষরে েধািমন্ত্রী প্রশখ হারসিাি উরযাগ ও অবদারিি 

র্থা স্মিণ র্রিি রিরি। এবারিি আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবরস বাংিারর্ সম্মাি জারিরয় িতুি বাংিা ইউরিরর্াে েন্ট ের্াশ র্িাি জন্য 

ইউএিরেরপরর্ রবরশষ ধন্যবাদ জ্ঞাপি র্রিি স্থায়ী েরিরিরধ। িাছাড়া, বাংিারর্ জারিসংরঘি অন্যিম এর্টি দাপ্তরির্ ভাষা রহরসরব েরিরষ্ঠি 

র্িাি প্রিষ্টাও অব্যাহি প্রিরখ যারবি বরি িাি বেরব্য উরেখ র্রিি িাষ্ট্রদূি মুরহি। 

 

 সাধািণ পরিষরদি সভাপরিসহ অন্যান্য বোগণ জারিসংরঘ বহুভাষাবাদ ও মাতৃভাষাি েিারি প্রিতৃে প্রদওয়াি জন্য বাংিারদশরর্ 

ধন্যবাদ জািাি। এ বছরিি আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবরসি মূি েরিপায হরিা 'বহুভাষায় রশক্ষা েদারিি মাধ্যরম রশক্ষা ব্যবস্থাি রূপান্তরিি 

েরয়াজিীয়িা'। মাতৃভাষারর্ রভরি র্রি বহুভাষায় রশক্ষা েদাি র্িা হরি িা সািা রবরেি রশক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তর্ািী পরিবিকি আিরি সক্ষম 

হরব বরি মন্তব্য র্রিি বোিা। 
 

 আরিািিা অনুষ্ঠাি প্রশরষ এর্টি মরিাজ্ঞ সাংস্কৃরির্ অনুষ্ঠারিি আরয়াজি র্িা হয়। জারিসংঘ প্রিম্বাি রমউরজর্ প্রসাসাইটি, শ্রী রিন্ময় 

গ্রুপ এবং ভািরিি প্রেহ  আট ক িামর্ এর্টি সাংস্কৃরির্ সংগঠি এরি অংশগ্রহণ র্রি।  
 

 রবরভন্ন প্রদরশি িাষ্ট্রদূি ও স্থায়ী েরিরিরধ, অন্যান্য কূটিীরির্, জারিসংরঘি উচ্চ পয কারয়ি র্ম কর্িকাবৃদ, আন্তজকারির্ সংস্থাসমূরহি 

েরিরিরধবৃদ এবং রিউইয়রর্ক বসবাসিি েবাসী বাংিারদরশরদি উপরস্থরিরি মুখি রছি অনুষ্ঠািটি। জারিসংঘ ওরয়বটিরভরি এটি সিাসরি 

সম্প্রিাি র্িা হয়। 
 

 জারিসংঘ সদি দপ্তরি আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবস উদ যাপি অনুষ্ঠারিি আরগ সর্ারি যথারযাগ্য ময কাদায় জারিসংরঘ বাংিারদশ 

স্থায়ী রমশরি মহাি শহীদ রদবস ও আন্তজকারির্ মাতৃভাষা রদবস উদ যাপরিি আরয়াজি র্িা হয়। মান্যবি িাষ্ট্রদূি ও স্থায়ী েরিরিরধি প্রিতৃরে 

রমশরিি র্ম কর্িকা-র্ম কিািীগণ রমশরি স্থারপি অস্থায়ী শহীদ রমিারি পুস্প্স্তবর্ অপ কণ র্রিি। অনুষ্ঠািটিরি িাষ্ট্রপরি, েধািমন্ত্রী, পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ও 

পিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রীি বাণী পাঠ র্িা হয়। সবরশরষ জারিি রপিা বেবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহমাি ও িাঁি পরিবারিি শহীদ সদস্যবৃদ এবং মহাি 

একুরশি ভাষা শহীদরদি আত্মাি মাগরেিাি র্ামিা র্রি রবরশষ প্রমািাজাি পরিিািিা র্িা হয়।  

 

*** 


