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মহান েস্টহদ স্টদবস ও আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা স্টদবস ২০২১ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা 

ইনস্টিটিউট-এ চাি স্টদনব্যাপী অনুষ্ঠানমালাি শুভ উক্ষ্বাধন কক্ষ্িন গণপ্রর্াতন্ত্রী বাংলাক্ষ্দে সিকাক্ষ্িি মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাস্টসনা। চাি স্টদনব্যাপী এ আক্ষ্য়ার্ক্ষ্নি স্টবতীয় স্টদন, আর্ ২২ শেব্রুয়াস্টি অনুস্টষ্ঠত হয় 

আন্তর্জাস্টতক শসস্টমনাি। আলাদা দুটি অস্টধক্ষ্বেক্ষ্নি এই শসস্টমনাক্ষ্িি মূল প্রস্টতপাদ্য : Bangabandhu and 

Mother Language-based Multilingual Education; যাি প্রথম অস্টধক্ষ্বেক্ষ্নি স্টবষয় স্টিল : 

Mother Language-based Multilingual Education : Indian Perspective। এক্ষ্ত 

স্বাগত বক্তব্য প্রদান কক্ষ্িন অধ্যাপক ড. র্ীনাত ইমস্টতয়ার্ আলী, মহাপস্টিচালক, আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা 

ইনস্টিটিউট (আমাই)। মূল বক্তা স্টিক্ষ্লন ড. পস্টবত্র সিকাি, স্টবখ্যাত ভািতীয় ভাষাতত্ত্বস্টবদ এবং প্রাক্তন 

উপাচায জ, িবীন্দ্রভািতী স্টবশ্বস্টবদ্যালয়, কলকাতা। আক্ষ্লাচনায় অংেগ্রহণ কক্ষ্িন স্টবস্টেষ্ট ভািতীয় ভাষাতত্ত্বস্টবদ ও 

ওস্টিষাি শোকক্ষ্লাি োউক্ষ্েেক্ষ্নি ট্রাস্টি ড. মক্ষ্হন্দ্র কুমাি স্টমশ্র। প্রধান অস্টতস্টথ স্টহক্ষ্সক্ষ্ব অংেগ্রহণ কক্ষ্িন 

স্টেযা মন্ত্রণালক্ষ্য়ি মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মস্টন এম.স্টপ। শসস্টমনাক্ষ্িি উক্ত অস্টধক্ষ্বেক্ষ্ন স্টবক্ষ্েষ অস্টতস্টথ স্টহক্ষ্সক্ষ্ব 

ভার্চ জয়াস্টল সংযুক্ত স্টিক্ষ্লন র্াতীয় অধ্যাপক শমাহাম্মদ িস্টেকুল ইসলাম, সভাপস্টত, র্াস্টতি স্টপতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুস্টর্বুি িহমাক্ষ্নি র্ন্মেতবাস্টষ জকী উদ্যাপন র্াতীয় বাস্তবায়ন কস্টমটি এবং শহড অোে স্টিক্ষ্প্রক্ষ্র্ক্ষ্েটিভ, 

ইউক্ষ্নক্ষ্কা, ঢাকা অস্টেস স্টমর্ স্টবক্ষ্য়স্টট্রস কালডুন। এ অস্টধক্ষ্বেক্ষ্ন সভাপস্টতত্ব কক্ষ্িন র্নাব শমাোঃ মাহবুব শহাক্ষ্সন, 

সস্টচব, মাধ্যস্টমক ও উচ্চস্টেযা স্টবভাগ, স্টেযা মন্ত্রণালয়। অস্টধক্ষ্বেক্ষ্ন সঞ্চালক্ষ্কি দাস্টয়ত্ব পালন কক্ষ্িন 

আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউক্ষ্টি সহকািী পস্টিচালক (শসস্টমনাি, পস্টিকল্পনা ও আকজাইভ) র্নাব শমাোঃ 

আব্দুল মুস্টমন শমািাস্টিি। 

 

আক্ষ্লাচনায় মাননীয় স্টেযামন্ত্রী বক্ষ্লন, মাতৃভাষা আশ্রয়ী স্টেযা ব্যবস্থাি উন্নয়ক্ষ্ন ভািতীয় ভাষাস্টবজ্ঞানী ও 

স্টেযাস্টবদ ড. পস্টবত্র সিকাি স্টেযা শযক্ষ্ত্র ভািতীয় অস্টভজ্ঞতাি আক্ষ্লাক্ষ্ক শযসব তথ্য-উপাত্ত ও আক্ষ্লাচনা 

উপস্থাপন কক্ষ্িক্ষ্িন তা মাতৃভাষা আশ্রয়ী স্টেযা ব্যবস্থাি উন্নয়ক্ষ্ন ভাবনাি শখািাক শযাগাক্ষ্ব।  

 

 

স্টবতীয় অস্টধক্ষ্বেক্ষ্নি স্টবষয় স্টিল : Mother Language-based Multilingual Education : 

Bangladesh perspective. এক্ষ্ত স্বাগত বক্তব্য প্রদান কক্ষ্িন অধ্যাপক ড. র্ীনাত ইমস্টতয়ার্ আলী, 
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মহাপস্টিচালক, আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। মূল বক্তা স্টিক্ষ্লন ড. সসয়দ োহস্টিয়াি িহমান, 

অধ্যাপক, ভাষাস্টবজ্ঞান স্টবভাগ, ঢাকা স্টবশ্বস্টবদ্যালয়। আক্ষ্লাচনায় অংেগ্রহণ কক্ষ্িন র্নাব মােরুি ইমস্টতয়ার্, 

সহকািী অধ্যাপক, ভাষাস্টবজ্ঞান স্টবভাগ, ঢাকা স্টবশ্বস্টবদ্যালয়। প্রধান অস্টতস্টথ স্টহক্ষ্সক্ষ্ব অংেগ্রহণ কক্ষ্িন স্টেযা 

মন্ত্রণালক্ষ্য়ি মাননীয় উপমন্ত্রী র্নাব মস্টহবুল হাসান শচৌধুিী, এম.স্টপ। স্টবক্ষ্েষ অস্টতস্টথ স্টহক্ষ্সক্ষ্ব উপস্টস্থত স্টিক্ষ্লন 

র্নাব মাসুদ স্টবন শমাক্ষ্মন, স্টসস্টনয়ি সস্টচব, পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ অস্টধক্ষ্বেক্ষ্ন সভাপস্টতত্ব কক্ষ্িন র্নাব শমাোঃ 

আস্টমনুল ইসলাম খান, সস্টচব, কাস্টিগস্টি ও মাদ্রাসা স্টেযা স্টবভাগ, স্টেযা মন্ত্রণালয়। অস্টধক্ষ্বেক্ষ্ন সঞ্চালক্ষ্কি 

দাস্টয়ত্ব পালন কক্ষ্িন আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউক্ষ্টি উপপস্টিচালক (শসস্টমনাি, পস্টিকল্পনা ও ভাষা-

র্াদুঘি) র্নাব শমাহাম্মদ আবু সাঈদ। স্টদনব্যাপী শসস্টমনাক্ষ্িি শেষ প্রাক্ষ্ন্ত এক্ষ্স সমক্ষ্বত সকলক্ষ্ক ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন কক্ষ্িন আন্তর্জাস্টতক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউক্ষ্টি পস্টিচালক (প্রোসন, অথ জ ও প্রস্টেযণ) র্নাব শমাোঃ ের্লুি 

িহমান ভ ূঁঞা।  

 

আক্ষ্লাচনায় স্টেযা মন্ত্রণালক্ষ্য়ি মাননীয় উপমন্ত্রী মক্ষ্হাদয় বক্ষ্লন, মাতৃভাষা আশ্রয়ী স্টেযা ব্যবস্থাি উন্নয়ক্ষ্ন 

এখন শথক্ষ্ক আমাক্ষ্দি সুপস্টিকস্টল্পতভাক্ষ্ব অগ্রসি হক্ষ্ত হক্ষ্ব। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ক্ষ্নি শযক্ষ্ত্র ভাষাতত্ত্বস্টবদক্ষ্দি 

অন্তর্ভ জক্তকিক্ষ্ণি মাধ্যক্ষ্ম স্টবজ্ঞানস্টভস্টত্তকভাক্ষ্ব আমাক্ষ্দি সামক্ষ্ন এস্টগক্ষ্য় শযক্ষ্ত হক্ষ্ব। 

  


