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মহান েবহদ বদবস ও আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা বদবস ২০২১ উদ যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা ইনবিটিউট-এ 

চাি বদনব্যাপী অনুষ্ঠানমালাি শুভ উক্ষ্বাধন কক্ষ্িন গণপ্রর্াতন্ত্রী বাংলাক্ষ্দে সিকাক্ষ্িি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 

হাবসনা। উক্ষ্বাধনী অনুষ্ঠাক্ষ্ন গণপ্রর্াতন্ত্রী বাংলাক্ষ্দে সিকাক্ষ্িি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনা প্রধান অবতবি 

বহক্ষ্সক্ষ্ব ভার্চ জয়াবল উপবিত বিক্ষ্লন। অনুষ্ঠাক্ষ্ন স্বাগত বক্তব্য প্রদান কক্ষ্িন র্নাব শমাোঃ মাহবুব শহাক্ষ্সন, সবচব, 

মাধ্যবমক ও উচ্চবেযা ববভাগ, বেযা মন্ত্রণালয়। ‘ভাষা আক্ষ্দালক্ষ্ন বঙ্গবন্ধু’ েীষ জক প্রবন্ধ উপিাপব কক্ষ্িন র্নাব 

হাবীবুল্লাহ বসিার্ী, মহাপবিচালক, বাংলা একাক্ষ্েবম। আক্ষ্য়ার্ক্ষ্ন আিও উপবিত বিক্ষ্লন বমর্ ববক্ষ্য়বিস কালডুন, 

শহে অোন্ড বিক্ষ্প্রক্ষ্র্ক্ষ্েটিভ, ইউক্ষ্নক্ষ্কা, ঢাকা অবেস, র্নাব মবহবুল হাসান শচৌধুিী, এম.বপ, মাননীয় উপমন্ত্রী, বেযা 

মন্ত্রণালয় এবং অধ্যাপক ে. র্ীনাত ইমবতয়ার্ আলী, মহাপবিচালক, আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা ইনবিটিউট। অনুষ্ঠাক্ষ্ন 

সভাপবতত্ব কক্ষ্িন ো. দীপু মবন এম.বপ., মাননীয় মন্ত্রী, বেযা মন্ত্রণালয়। 

 

‘আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা পদক নীবতমালা ২০১৯’ অনুযায়ী আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা ইনবিটিউক্ষ্টি লযে-উক্ষ্েক্ষ্েি 

সক্ষ্ঙ্গ সামঞ্জস্য শিক্ষ্খ পৃবিবীি বববভন্ন মাতৃভাষাি সংিযণ, পুনরুজ্জীবন ও ববকাে, মাতৃভাষাি চচ জাবভবিক প্রকাবেত 

মানসম্পন্ন গ্রন্থ, মাতৃভাষাি গক্ষ্বষণা, মাতৃভাষাি সংিযণ, পুনরুজ্জীবন ও ববকাক্ষ্ে বেবর্টাল প্রযুবক্ত উদ্ভাবন, 

ববহবব জক্ষ্ে মাতৃভাষা ও ববক্ষ্দবে ভাষা প্রচাি ও প্রসাি, মাতৃভাষায় িবচত সাবহতে ও অন্যান্য ববষক্ষ্য় িবচত শমৌবলক 

গ্রন্থাববল ববক্ষ্দবে ভাষায় অনুবাদ, ববক্ষ্দবে ভাষায় িবচত সাবহতে ও অন্যান্য ববষক্ষ্য় িবচত গ্রন্থসমূক্ষ্হি বাংলা ভাষায় 

অনুবাদ প্রভৃবত ববষক্ষ্য় ববক্ষ্েষ অবদাক্ষ্নি র্ন্য র্াতীয় ও আন্তর্জাবতক পয জাক্ষ্য় আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা পদক প্রদান 

কিা হয়।  

 

আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা র্াতীয় পদক ২০২১ শপক্ষ্য়ক্ষ্িন র্নাব শমাহাম্মদ িবেকুল ইসলাম, র্াতীয় অধ্যাপক ও র্নাব 

মথুিা ববকাে বিপুিা এবং আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা আন্তর্জাবতক পদক-২০২১ শপক্ষ্য়ক্ষ্িন Mr. Islaimov Gulom 

Mirzaevich, the Republic of Uzbekistan and The Activismo Lenguan (Language 

Activism), Bolivia.   

  

বতবন পদকপ্রাি সকলক্ষ্ক অবভনদন র্ানান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনবিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

তিবটের েকল আট ার্টনর শুভ উটবাধন ঘ াষণা কটরন। প্রধানমন্ত্রী িাঁর বক্তটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তিবে 

ঘ াষণার র্ন্য যারা পিটেপ গ্রহণ কটরটেন িাটির এবং UNESCO-ঘক তবটেষ ধন্যবাি র্ানান। 
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তিতন বটলন, ‘ভাষা আটদালটন বঙ্গবন্ধুর েম্পকৃ্তিার কথা ইতিহাটের পািা ঘথটক মুটে ঘেলার চক্রান্তও করা হ , 

তকন্তু েিযটক ঘকও মুটে ঘেলটি পাটরতন।’  

 

মাননী  তেোমন্ত্রী িাঁর বক্তটে ভাষা আটদালটনর ঘপ্ররণা, মুতক্ত েংগ্রাটমর পথটক অবাতরি করার র্ন্য স্মরণ 

কটরন েব জকাটলর েব জটেষ্ঠ বাঙাতল অতবেংবাতিি ঘনিা বঙ্গবন্ধু ঘেখ মুতর্বুর রহমানটক। বতবন বক্ষ্লন, ‘র্াতীয় ও 

আন্তর্জাবতক পয জাক্ষ্য় মাতৃভাষাি সংিযণ, পুনরুজ্জীবন ও ববকাক্ষ্ে অবদাক্ষ্নি র্ন্য এখন শিক্ষ্ক প্রবত দুবিি অন্তি এ 

পদক প্রদান কিা হক্ষ্ব।’ 

  

 

 

(শমাোঃ বমর্ানুি িহমান) 

উপপবিচালক (প্রচাি, তথ্য ও শযাগাক্ষ্যাগ) 

শোন : 01711460580 

ই শমইল: mizanurr16bcs@gmail.com  
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