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স িরিলজ 
এগােরা আ জািতক কিবর অংশ হেণ হগ-এ আ জািতক মাতৃভাষা িদবেসর সৃ শীল উদযাপন  

 

২১ ফ য়াির ২০২১, িদ হগ: আ জািতক মাতৃভাষা িদবেসর তাৎপয ও  ডাচ তথা ইউেরাপীয়েদর কােছ তুেল ধরার উে েশ  
নদারল াে  তাবাস সৃি শীল উপােয় অমর এ েশ এবং আ জািতক মাতৃভাষা িদবস- ২০২১ উদযাপন কেরেছ। তাবােসর এ ভাচুয়াল 

আেয়াজেন নামধন   িত ান যথা- নদারল া  জাতীয় ইউেনে া কিমশন এবং Europa Nostra (ইউেরােপর সাং ৃ িতক ঐিতেহ র সার 
সং া  সব ইউেরাপীয় িত ান) অংশ হণ কের।         
 

মাতৃভাষার বিচ তা িনেয় তাবাস ‘ভাষার বভব’ শীষক এক  িভিডও উপ াপন কের যা অত  শংিশত হয়। নদারল াে  বাংলােদেশর 
রা ত তার াগত ব েব  বায়া র ভাষা আে ালেন শহীদেদর িত া জািনেয়, িব  শাি  িত ায় আ জািতক মাতৃভাষা িদবেসর  
তুেল ধের িব ব াপী ভাষাগত বিচ  ও সাং ৃ িতক ঐিতহ েক লালন করার িত ােরাপ কেরন।  
 

িদ হগ-এর ময়র Jan van Zanen তার ব ৃ তায় ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালেনর াপট তুেল ধের উে খ কেরন য বাংলােদেশর িত  

অজেনর সােথ এই আে ালন ওতে াতভােব জিড়ত রেয়েছ। ভাষা শহীদেদর িত গভীর া িনেবদন কের িতিন স েম জানান য, শাি  

ও ন ােয়র শহর িদ হগ-এ িবিভ  দেশর তাবাস ও আ জািতক িত ান িমিলেয় ায় ইশ  সং ার পাশাপািশ শহেরর অেধেকর বশী 

অিধবাসী রেয়েছন যারা িবে র িবিভ  া  থেক এেসেছন।  
আ জািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে  শাি  ও স ীিতর সং ৃ িতেক তুেল ধরার জন  িবে র িবিভ  াে  অব ানরত এগােরা জন খ াতনামা 
কিব তােদর িনজ িনজ ভাষায় শাি র বাতা ও সাং ৃ িতক ঐিতহ  স িলত এগােরা  কিবতা পাঠ কেরনঃ কিব Germain Droogenbroodt 
(ডাচ), Bengt Berg (সুইিডশ), Jona Burghardt ( ািনশ), Jose Muchnik (ফরাসী), Gerry Loose (ইংেরজী), Claudia Piccinno 
(ইতালীয়), Vadim Terekhin ( শ), Maja Panajotova (বুলেগিরয়ান), Tobias Burghardt (জামান), Dalila Hiaoui (আরবী) এবং 
Aminur Rahman (বাংলা) সাং ৃ িতক স ীিত ও মলব নেক জারদার করার উে েশ  িবিভ  দেশর সং ৃ িতেক তুেল ধরার য়ােস 
বাংলােদশ তাবাস কতৃক আেয়ািজত এধরেণর অনু ােনর শংসা কেরন।  
 

রা ত হািম াহ’র স ালনায় অনুি ত তঃ ূ ত আেলাচনায় অংশ িনেয় নদারল াে র জাতীয় ইউেনে া কিমশেনর চয়ারপাসন, Europa 
Nostra এর সে টারী জনােরল এবং িদ হগ এর া ন ডপু  ময়র মাতৃভাষােক িনজ িনজ কীয়তা কােশর অন তম মাধ ম িহেসেব 
বণনা কেরন। তারা সকেলই িব ব াপী শাি  ও স ীিত জারদারকরেণ িবিভ  জািতেগা ীর মাতৃভাষােক যথাযথভােব ীকৃিত দােনর উপর 

ােরাপ কেরন।    
 

এিদন সকােল নদারল াে  বাংলােদেশর রা ত, তাবােসর সকল পযােয়র কমকতা-কমচারী এবং তােদর পিরবারবেগর উপি িতেত িদ হগ 
এর জাউদার পােক অবি ত ায়ী শহীদ িমনাের পু বক অপেণর মাধ েম ভাষা শহীদেদর ৃিতর িত া িনেবদন করা হয়।   

 


