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জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে ঐরিহারসক ৭ই িাঘচ েি ভাষঘেি উপি আঘিাচো 

 
 

 

নিউইয়র্ক,  ০৭ মার্ ক ২০২৩: 

 আজ জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘেি বঙ্গবন্ধু রিিোয়িঘে ইউঘেঘকা’ি ‘রবশ্ব োিাণ্য ঐরিহয’ রহঘসঘব স্বীকৃি 

সব েকাঘিি সব েঘেষ্ঠ বাঙারি, জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাঘেি ঐরিহারসক ৭ই িাঘচ েি ভাষঘেি রেেটিঘক যথাঘযাগ্য 

িয োোয় উেযাপে কিা হয়। জািীয় পিাকা উঘতািে ও জািীয় সঙ্গীি পরিঘবশঘেি িধ্য রেঘয় অনুষ্ঠােটিি সূচো কিা হয়। 

এিপি বঙ্গবন্ধুি েরিকৃরিঘি পুষ্পস্তবক অপ েে কিা হয়। বঙ্গবন্ধু ও িাঁি পরিবাঘিি সেস্যসহ িহাে মুরিযুঘেি রিশ িাখ শহীে-

এি রুঘহি িাগরিিাি এবং িােেীয় েধােিন্ত্রী প্রশখ হারসোি প্রেতৃঘে বাংিাঘেঘশি উতঘিাতি সমৃরে কািো কঘি রবঘশষ 

প্রিাোজাি কিা হয় অনুষ্ঠােটিঘি। এছাড়া রেবসটি উপিঘে িাষ্ট্রপরি ও েধােিন্ত্রীি বােী পাঠ এবং ঐরিহারসক ৭ িাঘচ েি 

ভাষঘেি রভরিও েেশ েে কিা হয় অনুষ্ঠােটিঘি। 

আঘিাচো পঘব ে মূি বিব্য উপস্থাপে কঘিে জারিসংঘে রেযুি বাংিাঘেঘশি উপ-স্থায়ী েরিেরধ ও চযাজে দ্য অযাঘিয়াস ে 

ি. প্রিা: িঘোয়াি প্রহাঘসে। বিঘব্যি শুরুঘি রিরে হাজাি বছঘিি প্রেষ্ঠ বাঙারি জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাঘেি 

স্মৃরিি েরি গভীি েো জ্ঞাপে কঘিে। এি পি রিরে ৭ই িাঘচ েি ভাষঘেি অন্তরে েরহি (intrinsic) এবং বরহমূ েখী (extrinsic) 

িাrপয ে তুঘি ধঘি বঘিে, একটি জারিঘক বজ্রকঠিে ঐঘকযি পিাকািঘি সিঘবি কঘি সশস্ত্র মুরিযুঘেি চূড়ান্ত েস্তুরি গ্রহঘে 

উজ্জ্বীরবি কিাি মূি িন্ত্র রছি এই ভাষে। ৭ই িাঘচ েি ভাষঘেি অন্তরে েরহি িাrপয েঘক ইংঘিরজ বে ে ‘রস’ এি চািটি শব্দরূপ অথ োৎ 

‘কেঘিাঘিন্স’, ‘করিটঘিন্ট’, ‘কিান্ড’ ও ‘কি’ রেঘয় রবঘেষে কঘি ১৯৭১ সাঘিি অরিঝিা রেেগুঘিাঘি এি োসরঙ্গকিা ও 

সাব েজেীে আঘবেে তুঘি ধঘিে রিরে । বরহমূ েখী িাrপয ে ব্যাখ্যাকাঘি রিরে ভাষঘেি জািীয় ও আন্তজোরিক গুরুে তুঘি ধঘিে। 

এছাড়া িাি বিঘব্য উঘঠ আঘস ইউঘেঘকাি ওয়ার্ল্ে প্রহরিঘটজ প্রিরজস্টাঘি অন্তভূরিকিে এবং জযাকব এি. রির্ল্ এি ‘উই স্যাি 

িাইট অে দ্যা রবঘচজ: দ্যা রিঘচস দ্যাট ইন্সপায়াি ে রহঘরারি’ োিক খ্যিোিা গ্রঘে এই ভাষঘেি স্থাে িাভসহ এি আন্তজোরিক 

স্বীকৃরি ও িয োোি োো রেক। গভীি িাজনেরিক েজ্ঞায় পরিপূে ে ৭ই িাঘচ েি ভাষঘেি িি েবােী ধািে কঘি কঘি ে ও রচন্তায় এি 

েঘয়াগ এবং  েজন্ম প্রথঘক েজন্মান্তঘি এটি রচি জাগরুক িাখঘি উপরস্থি সকঘিি েরি আহ্বাে জাোে ি. প্রিা: িঘোয়াি 

প্রহাঘসে। 

জারিি রপিাি এই ভাষঘে স্বাধীেিা অজেঘেি জন্য একজে সুঘযাগ্য িাষ্ট্রোয়ঘকি সুরচরন্তি প্রকৌশঘিি সবটুকুই েরিভাি 

হঘয়ঘছ িঘি ে িন্তব্য কঘিে অন্যান্য আঘিাচকগে। 

উঘেখ্য, ২০১৭ সাঘিি ৩০ অঘটাবি ইউঘেঘকা, ১৯৭১ সাঘিি ৭ই িাচ ে িিোি প্রিসঘকাস ে িয়োঘে জারিি রপিাি 

প্রেওয়া ঐরিহারসক ভাষেঘক ‘রবশ্ব োিাণ্য ঐরিহয’ রহঘসঘব স্বীকৃরি রেঘয় ‘ইন্টািন্যাশোি প্রিঘিারি অব দ্যা ওয়ার্ল্ে প্রিরজস্টাি’-

এ অন্তর্ভ েি কঘি। 

*** 

 


