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ভাষার সং া 

• িথবীেত মাট ভাষার সং া স কভােব বলা স ব নয় তেব জািতসংেঘর 
এক  কাশনায় বলা হেয়েছ িথবীেত ায় ৭০০০ বা ত র বশী ভাষা 
আেছ।সবেচেয় জ ল বা ক ন ভাষা িহেসেব চীেনর া ািরন ভাষা এবং 
আফগািন ােনর পশ  ভাষার ান সবার আেগ। িথবীেত সবেচেয় বশী 

ব ত ভাষার নাম ১- াে িরয়ান ( ১িবিলয়ন) ২- ইংিলশ (৫০৮ িমিলয়ন) 
৩- িহি  (৪৯৭ িমিলয়ন) ৪- িনশ (৩৯২ িমিলয়ন) ৫- রািশয়ান (২৭৭ 
িমিলয়ন) ৬- আরিব (২৪৬ িমিলয়ন) ৭- বাংলা (২১১িমিলয়ন) ৮- প গীজ 
(১৯১ িমিলয়ন) ৯- মােলয়ান- ইে ােনিশয়ান (১৫৯ িমিলয়ন) ১০- া  (১২৯ 
িমিলয়ন)। আর হ  ভাষার জ  ান  বাংলােদেশর বা ালীরাই িদেয়েছ। 

িথবীর আর কান ভাষার মা েষর এই গব নই।



িদবেসর তাৎপয ও

• িদবেসর তাৎপয ও স েক বলা যায়, এখন হেত
আগািমেত এই িবে যারাই কান ভাষা বা ঐিতেহ র িত কান

কার িব প আচরন করেব বা করার িচ ার করেব -তার আেগ
একশ বার ভাবেব তার পিরনিতর কথা। আ জািতক মা ভাষা
িদবস িত বছর আমােদর রণ কিরেয় দয় এই িদবস িথবীর
সকল ভাষার র ার জ উদাহরন প, যা এক ওয়াচ ডগ
িহেসেব কাজ করেছ। কারন কহ কান ভাষার িত মা েষর

িত ম কের য পার পােবনা এই িদন আমােদর সটাই
রণ কিরেয় দয়।



যভােব এ েশ ফ য়াির হল আ জািতক মা ভাষা িদবস

• সই  না আর সই  না, অ  কথা কই  না/ যায় যিদ ভাই িদ  সােধর জান...। েখর ভাষা কেড় 
নওয়ার ে  েরা বাঙািল জািত এই  েলিছেলন। য কােনা জািতর ইিতহাস ও ঐিতেহ র 

অিবে  অংশ হেলা সই জািতর মা ভাষা। তমিন বাঙািল জািতর দীঘ িদেনর ঐিতহ  ও 
জাতীয়তাবােদর ণ উপাদান বাংলা ভাষা। িক  সই ভাষা কেড় িনেয় পািক ািন শাসক ণী 
বাংলার পিরবেত উ  চািপেয় দয়ার িস া  দয়। পািক ািন শাসকে ণীর এই িস া  মেন িনেত 
পােরিন বাঙািলর বীর স ানরা। তাই তারা গেজ উেঠিছল। বছর ের আবার এেলা র ঝরা ফ য়াির। 
১৯৫২ সােল ভাষা আে ালেন সালাম, রিফক, বরকত, জ ারসহ আেরা অেনেক েকর তাজা রে র 
িবিনমেয় মা ভাষােক র া কেরন। মােয়র ভাষা কেড় নয়ার ওই সং ােম সিদন ছা -জনতা 
একসে  রাজপেথ নেম পেড়ন। িথবীর ইিতহােস ভাষা িনেয় এমন আে ালন আর কাথাও হয়িন।
ভাষার ে  জেগ ওেঠ েরা বাঙািল জািত। যার ড়া  পিরণিত লাভ কের ১৯৫২ সােলর ভাষা 
আে ালেনর মা েম। ওই বছেরর ফ য়াির মােস িচত হয় িথবীর ইিতহােস এক গৗরেবা ল 
অ ায় এবং এক দয়িবদারক ঘটনা। এ মােসই ভাষার জ  াণ িবসজন দয়ার িবরল ইিতহাস রিচত 
কেরিছল বাঙািলর আেপাষহীন বীেররা। আর সই থেকই ফ য়াির মাসেক ভাষার মাস িহেসেব পালন 
করা হে । আজ ১ ফ য়াির। ভাষার মােসর থম িদন। তাই ােণ বাজেত  করেব সই বদনা- 
আমার ভাইেয়র রে  রাঙােনা এ েশ ফ য়াির/ আিম িক িলেত পাির...। অমর এ েশর চতনার 
রেঙ সাজেত  করেব বাংলা। ভাষার মাস িঘের ন ন জাগরেণর ি  হেব। 
 



যভােব এ েশ ফ য়াির হল আ জািতক মা ভাষা িদবস

• ভাষা আে ালেনর ইিতহাস দখেল দখা যায়, ১৯৫২ সােলর ২১ ফ য়াির সকােল ঢাকা িব িব ালেয়র ছা রা 
১৪৪ ধারা অমা  কের রাজপেথ নােমন। ভাষার দািব িচরতের  করেত বব র িলশ তােদর ওপর িল 
চালােতও ি ধা কের না। ফেল ঘটনা েলই আ ল বরকত, আব ল জ ার ও আব স সালাম, শিফক, রিফকসহ 
নাম না জানা অেনক ছা - বা শহীদ হন। ঘটনার িতবােদ  ঢাকাবাসী ঢাকা মিডেকল কেলজ হাে েল 
সমেবত হন। ছা েদর পাশাপািশ সাধারণ মা ষ িতবাদ জানােত পেরর িদন ২২ ফ য়াির আবােরা রাজপেথ 
নেম আেসন। তারা মিডেকল কেলজ হাে ল া েণ শহীদেদর জ  অ ি ত গােয়িব জানাজায় অংশ নন। 
জন হারােনার িত অমর কের রাখেত ২৩ ফ য়াির রােত মিডেকল কেলজ হাে ল া েণ গেড় ওেঠ 
িত । ২৬ ফ য়াির এ  িঁড়েয় দয় পাক বািহনী। এই ঘটনার ম  িদেয় ভাষা আে ালন আেরা বগবান হয়। 

১৯৫৪ সােল ােদিশক পিরষদ িনব াচেন  জয়লাভ কের। ৯ ম অ ি ত গণপিরষেদর অিধেবশেন বাংলােক 
পািক ােনর অ তম রা ভাষা িহেসেব ী িত দয়া হয়। পরবত েত ভাষা আে ালনেক ক  কের গেড় ওঠা 
ঐক  ও জাতীয়তাবাদেক কােজ লািগেয় পািক ািন শাসেকর শাষণ ও শাসন থেক ি  লােভর জ  ১৯৭১ সােল 

ি ে র মা েম াধীনতা অজন কের বাঙািলরা। াধীনতা পরবত েত ১৯৯৮ সােল জািতসংেঘর কােছ কানাডা 
বাসী ই বাঙািল রিফ ল ইসলাম এবং আব স সালাম এ েশ ফ য়ািরেক আ জািতক মা ভাষা িদবস িহেসেব 
ঘাষণার আেবদন জািনেয়িছেলন। ১৯৯৯ সােলর ১৭ নেভ র অ ি ত ইউেনে ার ািরস অিধেবশেন এ েশ 
ফ য়ািরেক আ জািতক মা ভাষা িদবস িহেসেব ঘাষণা করা হয়। ২০০০ সােলর ২১ ফ য়াির থেক িদবস  

জািতসংেঘর সদ  দশ েলােত পািলত হে । জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর ৬৫তম অিধেবশেন িত বছর এ েশ 
ফ য়াির আ জািতক মা ভাষা িদবস িহেসেব পালেনর িস া  নয়া হয়।



মা ভাষার ধম য় ভাব

• ভাষার জ বলা যায় মা ষ আজ সভ আজ এত উ ত এবং ি র সরা জীব। ভাষাই
মা ষেক িদেয়েছ মেনর ভাব কাশ করার, ভাল ম কাশ করার শি যা আমােদর কেরেছ
সামািজক এবং সই সােথ কেরেছ এেক অ েয়র সহায়ক। মা, মা ভাষার সােথ নািড়র টান
ও স ক অিবে । মা েষর িচ া চতনা ও মেনর ভাব কােশর সেব া মউপায় হেলা মা
ভাষার মা েম। তাই মা ভাষার ইসলােম অপিরসীম। মা েষর জ ভাষা আ াহর প
হেত িনয়ামত প। আ াহ রা আর রহমােন বেলন, "আ াহ ি কেরেছন মা ষ, তােক
িশিখেয়েছনভাষা ।
আ াহ মা ষেক হদায়ােতর জ অেনক নবী রা ল পা েয়েছন িবিভ দেশ বা জািতর
কােছ । সই সকল নবী রা ল গন তােদর জািতর কােছ আ াহর বাণী চার কেরেছন তােদর
মা ভাষার মা েম। রা ইবরািহেম আ াহ বেলন

" আিম সব পয়গ রেকই তােদর জািতর ভাষাভাষী কেরই রণ কেরিছ, যােত তােদরেক
পির ার বাঝােত পাের। অতঃপর আ াহ যােক ই া, পথঃ কেরন এবং যােক ই া সৎপথ

দশ ন কেরন। িতিন পরা া , াময়। “আর আমােদর পিব কারআনও নাযীল হয়
আমােদর মহানবী রা ল (সঃ) এর কােছ ওনার মা ভাষায়।
ভাষার িভ তাই হে আ াহর মিহমা/ময াদা/ গৗরব/ঐ য ৩০) রা আর- ম আয়াত নং ২২
এ আ াহ বেলন "ত র আর ও এক িনদশ ন হে নেভাম ল ও ম েলর জন এবং
তামােদর ভাষা ও বেণ র বিচ । িন য় এেত ানীেদর জে িনদশ নাবলীরেয়েছ।"



ধ বাদ


