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সম্পাদকীয় 
বছর ঘুরর এবার এরেরছ ফেব্রুযারর। এরই মর্যে শীরের জড়ো ফেরগে 

োল্গুরি হাওযা বইরছ বাংলারেরশ। আর ঢাকার বাংলা একারেরম ও োর 
আশপারশর এলাকায অমর একুরশ গ্রন্থরমলারক ফকন্দ্র করর চলরছ বই 
উৎেব। অিযেরেরক ঢাকা ফমরেরকরলর পারশ ফকন্দ্রীয শরহে রমিার ও এর 
চত্বর রঘরর প্ররেরেিই িািা োংস্কৃ রেক আরযাজি চলরছ োষার জরিযে 
আত্ম বরলোিকারী জারের ফরেষ্ঠ েন্ািরের স্মরণ করর। ১৯৫২-এর োষা 
আর্ালরি শহীে োষাসেরিকরের স্মরণ কররে ফেরশই শু্ু িয, রবরবের 
ফে প্রারন্ই বাঙারলরা আরছি ফেখারিই চলরছ িািা উেোপি। কািাোয 
টরর্ার বাঙারল করমউরিরটও এর বাইরর িয। 

শু্ু একুশ ফেব্রুযারররেই (আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে) িয, প্রবােীরের 
কারছ োষা রেবরের গুরুত্ব ফেি োরা বছর জুরড়ই। ফকিিা োরা িািা 
কাররণ প্রবােী হরযরছি োরের বুরকর রেেটাই ফেি এক খণ্ড বাংলারেশ 
আর োরের অন্রটা ফেি বাংলার আরলা-হাওযায রবর্ৌে। োইরো 
রশল্পমিা ও েংস্কৃ রেক করম্রা প্রায োরা বছর জুরড়ই ফকারিা িা ফকারিা 
আরযাজি ফমরে থারকি িািা উপলক্ষ ও আরযাজি রঘরর। 

টরর্া ফথরক প্রকারশে করমউরিরটর প্ররে মারের মুখপাত্র েুখবরও 
রপরছরয ফিই এই ফেৌরড়। িেুি আরগেরক প্রকাশ হরে থাকা েুখবর োষার 
মােরক উেোপি কররে এবাররর েংখযোরটরক উৎের্ কররছ শহীে 
োষা সেরিকরের। ফেই েরগে েংখযোরটরক োজারিা হরযরছ বাযান্নর োষা 
আর্ালরির িািা ঘটিা প্রবাহরক রঘরর। 

এবাররর েংখযোয থাকরছ োষা আর্ালরির ঘটিা প্রবারহর রচত্র, োষার 
উৎপরতি ও গুরুত্ব রিরয করযকরট রচিা। পাশাপারশ েমোমরযক করবরের 
োষা রিরয করবো।

রে েুই েশরকরও ফবরশ েময ্রর রকছু মািুরষর ঐকারন্ক প্ররচষ্ায 
টরর্ার েযোিরোথ্ এরেরিউরযর ‘বাংলা টাউি’ খযোে এলাকার ফকন্দ্ররব্ু 
ঘররাযা ফরসু্রর্-এর পারক্ং লরট অস্াযী শহীে রমিার সেরর করর 
ফেখারি রেরির প্রথম প্রহরর পুষ্াঘ্যে রিরবেি ও অিযোিযে আিুষ্ঠারিকোর 
ফে রীরে ররযরছ ো রিরয রবরশষ আরযাজি থাকরছ এবার। 

স্ািীয করমউরিরটর রকছু মািুরষর উরেযোরর রশররররর রিরম্ে হরে 
োরছে একরট স্াযী শহীে রমিার। এই উরেযোররর অিযেেম েমন্বযক 
টরর্া ই্ারিযোশিাল মাোর লযোংগুরযজ মিুরম্ ফে ইিকরপ্াররশি 
(আইএমএলরে)-এর রেররক্টর ররজওযাি রহমাি এবং টরর্া রবরচে ইস্-
ইয্ক এলাকার কাউরসিলর ব্যোে ব্যোেরোে্-এর রবরশষ েুরট োক্ষােকারও 
থাকরছ এবারর। োরের োরথ েুখবররর আলাপচাররোয উরে এরেরছ 
বাঙারল করমউরিরটর ও মূল ্ারার মর্যে ফে েংরোর স্াপি হরযরছ োর 
পূণাগে রচত্র। পাশাপারশ, টরর্ারে একরট স্াযী শহীে রমিার সেররর ফে 
স্বপ্ন এেরেি বাঙারলরা ফেরখ এরেরছি ো পূরণ হরে খুব ফে ফবরশ ফেরর 
ফিই ফেরটও পররষ্ারোরব প্ররেযমাি হরযরছ।

এছাড়া রিযরমে রবোরগুরলারো থাকরছই। বাড়রে পাওিা রহরেরব 
এবাররও ররযরছ বাংলারেরশ-কািারেযাি করমউরিরটর িেুি প্রজরমের ফবশ 
করযকজি েরুণেরুণীরের বাংলা োষা ও োষা আর্ালি রিরয মোমে।

পরররশরষ বলরে চাই, েুখবর’র অগ্রোত্রায আপিারের েমথ্রি ও 
োরলাবাোয আমরা অরেেূে। আমারের েকরলর রমরলে পথচলা অবযোহে 
থাকুক।

আপিারাও ফেখরে থাকুি, পড়রে থাকুি, রলখরে থাকুি েুখবর-এ।

েকলরক োল্গুরির শুরেছো। 

জয ফহাক েকল শুেরবার্র। জযেু রববেমািবো। জযেু েুখবর।
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ভাষা আন্ালনের ঘটো প্রবাহ 

‘োম রেরয রকরিরছ বাংলা কাররা োরি পাওযা িয’ োষা শহীেরের উৎের্ করর ররচে রািরট কথার মরোই শাবেে েেযে বাংলা োষার ইরেহাে। মারযর 
োষারক রাষ্ট্র োষার মে্াোয প্ররেরষ্ঠে কররে বাগোরল জারেরক বরল রেরে হরযরছ প্রাণ, ো োরা েুরিযারেই রবরল। চলুি ফজরি রিই বাংলা োষার লড়াই ও এর 
িািা ঘটিাপ্রবাহগুরলারক।

জনু, ১৯৪৭:
আবুল মিেুর আহরমে েম্ারেে োপ্ারহক রমল্ারে বাংলারক েম্াবযে রাষ্ট্র 
পারকস্ারির রাষ্ট্রোষা করার পরক্ষ মে ফেযা হয।

জ�ুপাই, ১৯৪৭:
আবেুল হক জুি-জুলাই মারে বাংলা, পারকস্ারির রাষ্ট্র োষা হওযা উরচৎ 
বরল রবরেন্ন কলারম ফলরখি। অিযেরেরক মুেরলম লীর ও মুেলীম লীররর 
বাইররর উে্ুোরষরা উেু্রক পারকস্ারির রাষ্ট্র োষা করার জিযে েমথ্ি রেরে 
থারকি। আলীরড় রববেরবেযোলরযর উপাচাে্ ে. রজযাউদ্ীি আহরমে এক 
কিোরররসি বরলি ‘Only Urdu deserves to be the state 
language of a Muslim nation.’

ঢাকা রববেরবেযোলরযর বাংলা রবোররর েৎকারলি প্র্াি ও প্রখযোে োষারবে 
ে. মুহাম্মে শহীেুল্াহ -এর রেব্ প্ররেবাে কররি। ১৯৪৭ োরলর ২৯ 
জুলাই, সেরিক আজারে ‘পারকস্ারির োষা েমেযো’ রশররািারম এক কলারম 
ে. রজযাউদ্ীি আহমরের বক্তবযে খন্ডি করর রেরি বরলি, “পারকস্ারির 
ফমাট জিেংখযোর শেকরা ৫৫ োর ফলারকর মােকৃ োষা রহরেরব বাংলাই 
িেুি জারের রাষ্ট্রোষা হওযার ফোরযেো রারখ। প্রথরম বাংলারক রাষ্ট্র োষা 
রহরেরব গ্রহি করার পর উে্ু পারকস্ারির রাষ্ট্রোষা হরে পারর রক িা ো 
রবরবচিা করা উরচৎ।”

পূব্ বাংলার ‘রণ আজারে লীর’ ফিো কামরুরদ্ি একই মারে এক 
মযোরিরেরস্ োরব কররি, বাংলাই হরব আমারের রাষ্ট্রোষা। পারকস্ারির েব 
জাযরায বাংলা োষা বযেবহাররর জিযে প্ররযাজিীয পেরক্ষপ ফিযা েরকার। 
পুব্ পারকস্ারির একমাত্র আিুষ্ঠারিক োষা হরব বাংলা।

ইরেপুরব্ ১৯৪৬ োরলর রিব্াচরি ইরস্হারর মুেলীম লীর ফিো আবুল 
হারশমও এরকম োবী জািাি।

আগষ্ট, ১৯৪৭
৫ আরস্ ১৯৪৭ োরল ঢাকা রববেরবেযোলরযর প্রররেশীল ছাত্ররা Demo-
cratic Youth League (DYL) প্ররেষ্ঠা কররি। েংরেিরট শুরু ফথরকই 
েরকাররর উে্ুপ্রীরেেহ রবরেন্ন অেংররেরে প্ররেবাে করর।

১৪ আরস্, ১৯৪৭ োরল পারকস্াি রারষ্ট্রর প্ররেষ্ঠার পর ফথরকই ফকন্দ্রীয 
েরকার উে্ুর অিািুষ্ঠারিক বযেবহার শুরু করর ফেয।

যসদটেম্বর, ১৯৪৭:
১ ফেরটেম্বর ১৯৪৭, ইেলারমক েংস্কৃ রে ও ফচেিারক োমরি ফররখ েমমিা 
রশক্ষারবে, ফলখক ও োংবারেকরের েমন্বরয ‘েমুরদ্ি মজরলে’ প্ররেষ্ঠা করা 
হয।

১৫ ফেরটেম্বর ১৯৪৭, েমুরদ্ি মজরলে ‘পারকস্ারির রাষ্ট্রোষা : বাংলা িা 
উেু্?’ রশররািারম একরট বুকরলট ফবর করর। োর গ্রন্থকার কাজী ফমাোহার 
ফহারেি, আবুল মিেুর আহরমে এবং আবুল কারেম বাংলারক পূব্ 
পারকস্ারি অরেে- আোলরে একমাত্র োষা রহরেরব বযেবহাররর উপর ফজাড় 
ফেি। পাশাপারশ বাংলারক পারকস্ারির রাষ্ট্রোষা করার পরক্ষ প্রচারিা 
চালাি।

নদভম্বর, ১৯৪৭:
করারচরে রশক্ষামন্তী পূব্ বাংলার প্ররেরির্ েলেহ ‘পারকস্াি রশক্ষা 
েরম্মলি’ োরকি। রশক্ষা েরম্মলরি উে্ুরক রাষ্ট্রোষা করার প্রস্াব রকৃরহে 
হয।

ত্িদসম্বর, ১৯৪৭:
বাংলারক রাষ্ট্রোষা করার োরবরে ছাত্ররা েংররেে হরে থারক।

জপানয়ুপাত্র, ১৯৪৮
৪ জািুযারর ১৯৪৮, East Pakistan Student’ League (EPSL) 
প্ররেরষ্ঠে হয। েংরেিরট বাংলা ও বাঙালীর অর্কার আোরয ফোচ্ার 
থারক।

যেব্রুয়পাত্র ১৯৪৮:
২৩ ফেব্রুযারর ১৯৪৮, পারকস্ারির েংরব্াি রেরির প্রথম অর্রবশরি পূব্ 
বাংলার কুরমল্ার েেেযে ্ীররন্দ্র িাথ েতি ইংরররজ ও উে্ুর পাশাপারশ 
বাংলারকও রাষ্ট্র োষা করার পরক্ষ প্রস্াব ফেি। রেরি বরলি,

Sir, in moving this- the motion that stands in my 
name- I can assure the House that I so not in a spirit of 
narrow Provincialism, but, Sir, in the spirit that this 
motion receives the fullest consideration at the hands 
of the members. I know, Sir, that Bengali is a provincial 
language, but as it is the language of the majority of 
the people of the State so although it is a provincial 
language, but as it is language of the majority of the 
people of the State and it stands on a different footing 
therefore. Out of six crores and ninety lakhs of inhabit-
ing this State, 4 crores and 40 lakhs of people speak 
the Bengali language. So, Sir, what should be the State 
language of the State? The State language of the state 
should be the language which is used by the majority 
of the people of the State, and for that, Sir, I consider 
that Bengali language is a lingua franca of our State. It 
may be contender with a certain amount of force that 
even in our sister dominion the provincial language 
have not got the status of a lingua franca because in 
her sister dominion of India the proceedings of constit-
uent Assembly is conducted in Hindustani, Hindi or 
Urdu or English. It is not conducted in the Bengali 
language but so far as the Bengali is concerned out of 
30 crores of people inhabiting that sister dominion two 
and a half crores speak the Bengali language. Hindu-
stani, Hindi or Urdu has been given and honored place 
in the sister dominion because the majority of the 
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people of the Indian Dominion speak that language. So 
we are to consider that in our State it is found that the 
majority of people the of the State do speak the Bengali 
language than Bengali should have an honoured place 
even in the Central Government.

I know, Sir, I voice the sentiments of the vast millions of 
our State. In the meantime I wand to let the House 
know the feelings of the vastest millions of our State. 
Even , Sir, in the Eastern Pakistan where the people 
numbering four crores and forty lakhs the Bengali 
language the common man even if he goes to a Post 
office and wants to have a money order form finds that 
the money order is printed Urdu language and is not 
printer in Bengali language or it is printed in English. A 
poor cultivator, who has got his son, Sir, as a student in 
the Dacca University and who wants to send money to 
him, goes to a village Post office and he asked for a 
money order form, finds that the money order form is 
printed in Urdu language. He can not send the money 
order but shall have to rush to a distant town and have 
this money order form translated for him and then the 
money order, Sir, that is necessary for his boy can be 
sent. The poor cultivator, Sir, sells a certain plot of land 
or a poor cultivator purchases a plot of land and goes 
the stamp vendor and pays him money but cannot say 
whether he has received the value of the money is 
stamps. The value of the stamp, Sir, is written not in 
Bengali but is written in Urdu and English. But he 
cannot say, Sir, whether he has got the real value of the 
stamp. These are the difficulties experienced by the 
common man of our State. The language of the State 
should be such which can be understood by the 
common man of the State. The common man of the 
State numbering four crores and forty millions find that 
the proceedings of this Assembly which is their mother 
of parliaments is being conduct in a language, Sir , 
which is unknown to them. Then, Sir, English has got 
an honoured place, Sir , in Pule 29. I know, Sir, English 
has got an honoured place because of the International 
Character.

But, Sir, if English can have an honoured place in Rule 
29 that the proceedings of the assembly should be 
conducted in Urdu or English why Bengali which 
spoken by four crores forty lakhs of people should not 
have an honoured place, Sir, in Rule 29 of the proce-
dure Rules. So, Sir, I know I am voicing the sentiments 
of the vast million of our state and therefore Bengali 
should not treated as a Provinicial Language. It should 
be treated as the language of the State and therefore, 
Sir, I suggest that after the word ‘English’ , the words 

‘Bengali’ be inserted in Rule 29. I do not wish to detain 
the House but I wish that the members present here 
should give a consideration to the sentiments of the 
vast millions over state, Sir, and should accept the 
amendment that has been moved by me.

্ীররন্দ্রিাথ েরতির বরক্তো ফশরষ োর েমথ্রি বক্তবযে ফেি ফপ্রম হারর বম্া।

এই প্রস্ারবর রেব্ রবররার্ো কররি - পারকস্ারির প্র্ািমন্তী রলযাকে 
আলী খাি, ফকন্দ্রীয ফোরারোর মন্তী েে্ার আবেুর রব খাি, ফকন্দ্রীয ত্রাি 
ও পুি্বােি মন্তী আলী খাি, পূব্ বাংলার মুখযেমন্তী খাজা িারজম উদ্ীি, 
কাপ (CAP) েেেযে আলহাজ্ব ফমাহাম্মে হারেম এবং েরমজুরদ্ি খাি।

২৫ ফেব্রুযারর ১৯৪৮, ্ীররন্দ্র িাথ েতির প্রস্াবরক েমথ্ি করর বক্তবযে 
ফেি েুরপন্দ্র কুমার ও শ্রী চন্দ্র চর্াপা্যোয।

মপার্চ , ১৯৪৮:
২ মাচ্ ১৯৪৮, ঢাকা রববেরবেযোলরয োি, বাম ও ম্যেপন্থীরের রিরয ‘রাষ্ট্র 
োষা েংগ্রাম পররষে’ ররেে হয।

১১ মাচ্ ১৯৪৮, বাংলারক রাষ্ট্র োষা করার োরবরে েংরেিরট প্ররেবাে 
কম্েূরচ পালি করর। ঢাকায পুরলশ আর্ালিকারররের লারেরপটা ও 
ফগ্রেোর করর। ১১ মাচ্ োষা আর্ালরির ইরেহারে প্রথম েংররেে 
রণরবরক্ষাে অিুরষ্ঠে হয। ছাত্র েংগ্রাম পররষরের রেদ্ারন্ রবরক্ষাে রমরছল 
ফবর করা হয। এই রবরক্ষাে ও আর্ালরির েলশ্রুরেরে রাষ্ট্রোষা প্ররনে 
িারজমুরদ্ি েরকাররর োরথ রাষ্ট্রোষা েংগ্রাম পররষরের ৭ েো চুরক্ত হয।

২১ মাচ্ ১৯৪৮, পারকস্ারির েৎকারলি রেি্র ফজিাররল ফমাহাম্মে আলী 
রজন্নাহ ঢাকা রববেরবেযোলরযর কিরোরকশরি বরলি,
“State language of Pakistan is going to be Urdu and no 
other language. Any one who tries to mislead you is 
really an enemy of Pakistan”

েমারবে ছাত্ররা এর প্ররেবাে জািায।

মারচ্র ফশষ েপ্ারহ রববেরবেযোলয কেকৃ ্পরক্ষর েহাযোয ঢাকা রববেরবেযোলরযর 
চার হরলর রে, রপ এবং রজ, এে েহ ১০ জি ছারত্রর একরট প্ররেরির্ েল 
ফমাহাম্মে আলী রজন্নাহর োরথ ফেখা করর।

িারজমুদ্ীরির োরথ চুরক্তর পর ফথরক োষা েংগ্রাম খারিকটা রিরমরয পরড়। 
এর পুিজ্াররি, োষা আর্ালরির রদ্েীয পে্ায আবার শুরু হয ১৯৫২ 
োরলর জািুযারররে।

জপানয়ুপাত্র ১৯৫২:
২৭ জািুযারর ১৯৫২, খাজা িারজমুদ্ীি পল্টরির এক জিেোয রজন্নাহর 
ফঘাষণার পুিাররক্ত কররি। এছাড়া পারকস্াি েংরব্াি রেি পররষরের এক 
অর্রবশরি উে্ুরকই পারকস্ারির একমাত্র রাষ্ট্রাোষা রহরেরব েুপাররশ করা 
হয।

একই োরররখ পূব্ পারকস্াি েুব লীর এবং পূব্ পারকস্াি ছাত্র লীর ঢাকা 
রববেরবেযোলরযর আমেলায একরট প্ররেবাে েো ও রমরছরলর আরযাজি 
করর।

২৮ জািুযারর ১৯৫২, ঢাকা রববেরবেযোলরযর ছাত্ররা এক প্ররেবাে েোয 
প্র্ািমন্তী ও মূখযেমন্তীর েমারলাচিা করর।

৩০ জািুযারর ১৯৫২, পূব্ পারকস্াি েুব লীর, পূব্ পারকস্াি সু্রে্ে লীর 
এবং েরম্মরলে ছাত্র েংগ্রাম কাউরসিরলর োরক ঢাকা রববেরবেযোলরয ্ম্ঘট 
পারলে হয।
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৩১ জািুযারর ১৯৫২, পূব্ পারকস্াি আওযামী লীররর প্র্াি মাওলািা 
োষািী ঢাকা বার কাউরসিল লাইরব্রীরে রবররা্ী েলগুরলারক রিরয এক 
েো আহবাি কররি। রখলােে- ই-রব্ািী, েমুরদ্ি মজরলে, রববেরবেযোলয 
ছাত্র েংগ্রাম পররষে, পূব্ পারকস্াি মুেরলম ছাত্র লীর, পূব্ পারকস্াি েুব 
লীর েোয অংশ গ্রহি করর। েোয মাওলািা োষািীরক েোপরে ও কাজী 
ফরালাম মাহবুবরক আহবাযক করর েব্েলীয রাষ্ট্রোষা েংগ্রাম পররষে রেি 
করা হয।

যেব্রুয়পাত্র ১৯৫২:
রাষ্ট্রোষা েংগ্রাম পররষে ৪ ফেব্রুযারর ঢাকা শহরর ছাত্র ্ম্ঘট, রমরছরলর ও 
২১ ফেব্রুযারর েমগ্র পূব্ পারকস্ারি হরোল ও রবরক্ষাে েমারবরশর কম্েূরচ 
ফঘাষণা করর।

২০ ফেব্রুযারর পররর রেরির কম্েূরচরক বািচাল করার জিযে ঢাকারে ১৪৪ 
্ারা জারর করা হয।

েন্যোয ঢাকা রববেরবেযোলরযর েরলমুল্াহ মুেরলম হরল েরকর োহবুরদ্রির 
েোপরত্বরে এক রমরটং-এ ১৪৪ ্ারা েরগের রেদ্ান্ ফিযা হয।

২১যেব্রুয়পাত্র ১৯৫২:
েকাল ৮টা ফথরকই ছাত্ররা ঢাকা রববেরবেযোলরয আেরে হরে থারক। েকাল 
োরড় ১১ টা িারে ঢাকা রববেরবেযোলরযর রবরেন্ন হল, ফমরেকযোল করলজ, 
বুরযট ও বরহরারে হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা রববেরবেযোলরয েমারবে হরয 
রাষ্ট্র োষা বাংলা চাই ফ্ারাি রেরে থারক।

আওযামী লীররর প্ররেষ্ঠাো েম্োক শামেুল হক প্রথরম উপরস্ে ছাত্ররের 
উরদ্শযে বরক্তো ফেি। এরপর ঢাকা রববেরবেযোলয রাষ্ট্র োষা কাে্করর 
পররষরের আহবাযক আবু্ল মরেি ও েোপরে রারজউল হক ১৪৪ ্ারা 
েরগের ফঘাষণা রেরয োষি ফেি।

আবু্ে োমাে আজারের পররকল্পিা অিুোরর রেদ্ান্ হয ছাত্ররা েশ জরির 
েরল োর হরয রমরছল করর ১৪৪ ্ারা েগে কররব। হারববুর রহমাি ফশলীর 
ফিেকৃ রত্ব প্রথম েল, আবু্ে োমাে আজারের ফিেকৃ রত্ব রদ্রেয েল, 
আরিাযারুল হরকর ফিেকৃ রত্ব েকৃেীয েল এবং ছাত্রীরের দ্ারা চেুথ্ েল 
রমরছল করর এরররয োয। শারন্পূি্ এই রমরছরল পুরলরশ হামলা পরররস্রে 
জরটল করর ফোরল। একরেরক পুরলশ রটযার রযোে ছুড়রে থারক, ইট ফমরর 
ছাত্ররা পাল্টা জবার ফেয। একরট রটযার ফশল রারজউল হকরক আঘাে 
কররল োরক অরচেি অবস্ায ছাত্রীরের কমিরুরম রিরয োওযা হয।

েুপর ৩ টায ফজলা প্রশােরকর রিরে্রশ েরেস্ত্র পুরলরশর একরট গ্রুপ ঢাকা 
ফমরেকযোল করলরজর ফহারস্রলর রবপরীে রেরক অবস্াি রিরয গুরল ফছারড়। 

আহেরের ফমরেকযোরল ও মকৃেরেহ মরর্ রিরয োওযা হয। রারের আঁ্ারর 
ফেিাবাহীরির একরট েল মর্ ফথরক লাশ রিরয রিকটস্ আরজমপুর 
কবরস্ারি েমারহে করর। ফেরেরির শহীেরের প্রককৃ ে েংখযো েম্রক্ 
মেরেে আরছ, েরব আহেরের েংখযো ২ শোর্ক রছল বরল জািা োয।

২২ ফেব্রুযারর ১৯৫২, হাজার হাজার িারী-পুরুষ শহীেরের প্ররে রেদ্া 
জািারে রববেরবেযোলয কযোম্ারে আরে। েমরবে জিো রমরছল করার ফচষ্া 
কররল পুরলশ গুরল চালায। ্ারিা করর হয এরে চার জি রিহে হয। 
পরররস্রে রিযন্তরি ফেিাবারহিী েলব করা হয।

অবরশরষ জিোর চারপ হার ফমরি রিরয প্র্ািমন্তী িুরুল আরমি বাংলারক 
পারকস্ারির রাষ্ট্রোষা রহরেরব েংরব্ারি অন্রেুক্ত করার প্রস্াব কররি। 
প্রস্াবরট েব্েম্মেোরব রকৃহীে হয।

২৩ ফেব্রুযারর ১৯৫২, োরা ফেরশ স্বেসু্ে্ হরোল পারলে হয। ঢাকা 
ফমরেকযোল করলরজর রশক্ষারথ্রা বরকে শরহে হওযার স্ারি শরহে রমিার 
সেরর করর।

২৪ ফেব্রুযারর ১৯৫২, েরকার পুরলশ ও ফেিাবারহিীরক ৪৮ ঘ্ার মর্যে 
পরররস্রে রিযন্তরি আিার আরেশ ফেয। এই েমরয পুরলশ বহু েংখযেক 
ছাত্র ও রাজসিরেক ফিোরক ফগ্রেোর করর।

৭ যম ১৯৫৪:
পারকস্ারির েরকার বাংলারক রাষ্ট্রোষার স্বীককৃ রে ফেয।

২৬ যেব্রুয়পাত্র ১৯৫৬:
বাংলারক রাষ্ট্রোষার মে্াো রেরয পারকস্ারির প্রথম েংরব্াি পাশ হয।

ত্েশ্ব স্ীকৃভত:
১৯৫৩ োল ফথরক প্ররেবছর বাগোলীরা ২১ ফেব্রুযারর রেিরট রবরশষোরব 
পালি করর আেরছ। েরব এর আন্জ্ারেক স্বীককৃ রের ফক্ষরত্র প্রথম পেরক্ষপ 
আরে ১৯৯৮ ফে।

৯ জািুযারী ১৯৯৮, কািাো প্রবােী ররেকুল ইেলাম রবরবের োষােমূরহর 
রবলুরপ্ ফরার্ ২১ ফেব্রুযারর আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে পালরির অিুররা্ 
জারিরয জারেেংঘ মহােরচব করে আিািরক রচরে ফলরখি।

২০ জািুযারর ১৯৯৮, মহােরচব অরেরের রচে ইিেররমশি অরেোর 
হাোি ফেররেৌে, ররেকরক প্রস্াবরট জারেেংরঘর ফকাি েেেযে ফেরশর 
মা্যেরম পাোরিার পরামশ্ ফেি।

ররেক; আবু্ে োলমরক েরগে রিরয এই উরদ্রশযে একরট েল রেি কররি।

১৯৯৯ োরলর মািামারি েমরয ররেক UNESCO (United Nation 
Educational Scientific and Cultural Organization) এর এিা 
মাররযার োরথ ফোরারোর কররি।

প্রস্াবরট েৎকারলি রশক্ষা মন্তী, রশক্ষা েরচব, ইউরিরস্ার একার্ক বাঙালী 
কম্কে্ার কারছ ফপৌছায এবং ো বাস্বাযরি েকরলর েরম্মরলে প্ররচষ্া 
চলরে থারক।

৯ ফেরটেবর ১৯৯৯, ইউরিারস্ারে প্রস্াব োরখরলর ফশষ েমরযর মাত্র 
করযক ঘ্া আরর বাংলারেশ েরকাররর পক্ষ ফথরক পযোরররের েের 
েেেরর প্রস্াব পাোরিা হয।

১৭ িরেম্বর ১৯৯৯ োরল প্রস্াবরট উপস্াপি করা হয এবং েব্েম্মরেক্ররম 
পাশ হয।

UNESCO এর স্বীককৃ রেরে বরল,
“The recognition was given bearing in mind that all 
moves to promote the dissemination of mother 
tongues will serve not only to encourage linguistic 
diversity and multilingual education but also to develop 
fuller awareness about linguistic and cultural traditions 
throughout the world and to inspire solidarity based on 
understanding , tolerance and dialogue.”

আজ রবরবের ১৯২রট ফেরশ ২১ ফেব্রুযারর আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে রহরেরব 
পারলে হরছে।

(েংকরলে) 
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একুনের যত প্রথম

|| সুলতাো তৃষা || 

একুদশর প্রথম ভপাষপা শহীদ
একুরশর প্রথম োষা শহীে ররেকউরদ্ি আহমে। মারিকরঞ্জ ফজলার 
রেংরাইর উপরজলার পাররল গ্রারম রছল োঁরের বারড়। ঘটিার েময 
শহীে ররেরকর বযে রছরলা২৬ বছর। ১৯৫২-র ২১ফশ ফেব্রুযারর ঢাকা 
ফমরেরকল করলরজর োমরির রাস্ায ১৪৪ ্ারা ফেরগে রবরক্ষাে 
প্রেশ্িরে ছাত্র-জিোর রমরছরল ররেক অংশগ্রহণ কররি। ঢাকা 
ফমরেরকল করলজ হােপাোরলর ফহারস্ল প্রাগেরি পুরলশ গুরল চালারল 
ফেই গুরল ররেকউরদ্রির মাথায লারর। গুরলরে মাথার খুরল উরড় রররয 
ঘটিাস্রলই োঁর মকৃেুযে হয।

প্রথম শহীদ ত্মনপার
প্রথম শহীে রমিার হরযরছরলা রাজশাহীরে। ১৯৫২ োরলর ২২ই 
ফেব্রুযারর পররকল্পিা এবং ২৩ফশ ফেব্রুযারর োররখ রেবারে রারে 
রাজশাহী করলজ ছাত্রাবাে েংলগ্ন এলাকায এর রিম্াণকাজ শুরু হয। 
এর মূল পররকল্পিাকারী রছরলি োইে হাযোর। এর সেঘ্যে রছরলা েশ 
রেট এবং প্রস্ ছয রেট। এই রমিাররট উরদ্া্ি কররি োষা শহীে 
েরেউর রহমারির রপো ফমৌলেী মাহাবুবুর রহমাি। রকন্তু পরর 
পারকস্ারি আরম্-পুরলশরা এই রমিাররট ফেরগে ফেরল।

ঢপাকপায় ত্নত্ম্চত প্রথম শহীদ ত্মনপার
২৩ ফেব্রুযারর, ১৯৫২ রেীর রারে ঢাকা ফমরেরকল করলজ বযোরাক 

আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলছি, যে ভাষায় গান গাইছি, যে ভাষাকক ভাকলাবাসছি, যে ভাষায় কথা বলা আমাকের আত্মতৃপ্তি োন করকি, যসই 
ভাষা আমরা যেকয়ছি ছকিু আত্মত্াগী মানুকষর জকন্। ববনম্র শ্রদ্াভকর আমরা স্মরণ করছি তাকের। ভাষা আক্ালকনর ইবতহাস আমরা সবাই 

কমকবশি জাবন। আজকক আমরা জানকবা ভাষা আক্ালকন েকতাসব প্রথম।

ফহারস্রলর ১২িং ফররটর োমরি ফমরেরকল করলরজর ছাত্ররের েরম্মরলে 
রেরম রিরম্ে হরযরছল প্রথম শহীে রমিার।এর িকশাকার রছরলি ো. 
বেরুল আলম।

প্রথম শহীদ ত্দেস
১৯৫৩ োরলর ২১ ফশ ফেব্রুযারর প্রথম শহীে রেবে এই রেরি 
প্রথমবাররর মরো পালি করা হয শহীে রেবে। েীঘ্ ফশাোোত্রার 
আরযাজি করা হয ফেরেি। ফশাোোত্রীরা ফশাকজ্াপক কারলা 
বযোজ,কারলা পোকা ্ারণ করর ‘রাষ্ট্রোষা বাংলা চাই’ ফ্ারাি রেরে 

রেরে অগ্রের হরে থারক। ফেবারই প্রথম উৎোরপে হয শহীে রেবে।

প্রথম প�েদ�ট
োষা আর্ালরির প্রথম রলেরলট প্রকারশে হয ১৯৫২ োরলর একুরশ 
ফেব্রুযারর গুরল বষ্রণর করযক ঘণ্ার মর্যে।  গুরল বষ্রণর অল্প রকছুক্ষণ 
পরই হাোি হারেজুর রহমাি, আমীর আলীেহ ঢাকা ফকন্দ্রীয 
কারারাররর উরল্টারেরক কযোরপটাল ফপ্ররে চরল োি। ফেখারি রররয 
হাোি হারেজুর রহমাি রলেরলরটর খেড়া সেরর কররি। েুই রেি 
ঘণ্ার মর্যেই রলেরলটরট ছাপার কাজ েম্ন্ন হয। হাোি হারেজুর 
রহমাি রলেরলটরট রিরয রববেরবেযোলয এলাকায আরেি। প্রায েুই/রেি 
হাজার রলেরলট ছাপারিা হরযরছল। উৎোহী ছাত্ররাই এ রলেরলটগুরলা 
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চাররেরক ছরড়রয ফেয। আরশপারশর েমগ্র এলাকায ফপঁরছ োয 
রলেরলটগুরলা।

প্রথম কত্েতপা
১৯৫২ োরলর ২১ ফশ ফেব্রুযারর োষা আর্ালরির েমথ্রি প্রথম 
করবো রচিা কররি মাহবুব উল আলম ফচৌ্ুরী। িাম ‘কাঁেরে আরেরি, 
োঁরের োরব রিরয এরেরছ’।  পারকস্াি েরকার ফে করবো বারজযাপ্ 
করল। হুরলযা জারর হরলা মাহবুব উল আলম ফচৌ্ুরীর ওপর। রেরি এবং 
োঁর করবো হরয ফরল ইরেহারের অংশ। ‘কাঁেরে আরেরি োঁরের োরব 
রিরয এরেরছ- একুরশর প্রথম করবো।

প্রথম গপান
একুরশর রাি রহরেরব অর্ক েমােকৃে “আমার োইরযর ররক্ত রাঙারিা” 
রািরট। েরব এরট প্রথম রাি িয। োষা আর্ালিরেরতিক প্রথম রারির 
প্রথম চরণ ‘েুলব িা, েুলব িা, একুরশ ফেব্রুযারর েুলব িা’। োর 
রচরযো োষা সেরিক আ ি ম রারজউল হক। ১৯৫৩ োরলর ২১ 
ফেব্রুযারর ঢাকার আম্ারিরটালা মযোরির জিেোয রািরট রাওযা হয।

প্রথম গল্প
১৯৫২ োরল ২১ ফেব্রুযারর ছাত্রজিো হেযোর পর ররচে একুরশর প্রথম 
ররল্পর িাম ‘ফমৌি িযি’। রল্পরটর রচরযো রবরশষ্ করব ও কথারশল্পী 
শওকে ওেমাি। ১৯৫৩ োরল প্রকারশে একুরশর প্রথম েংকলি 
‘একুরশ ফেব্রুযারর’ গ্ররন্থ রল্পরট প্রথম প্রকারশে হয।

প্রথম সংক�ন
১৯৫৩ োরলর মাচ্ মারে একুরশর প্রথম েংকলি েম্ােিা করররছরলি 
বাঙারল েংস্কৃ রের অিযেেম ককৃ েী পুরুষ করব হাোি হারেজুর রহমাি। 
প্রকাশক রছরলি অিযেেম োষাসেরিক মুহাম্মে েুলোি। পুঁরথপত্র 
প্রকাশিার মা্যেরম প্রকারশে এই েংকলরির প্রছেে এঁরকরছরলি আরমিুল 
ইেলাম। ফরখারচত্র এঁরকরছরলি মেু্জা বশীর। েংকলিরট পাইওরিযার 
ফপ্ররের পক্ষ ছাপা হয। এই েংকলরি স্াি ফপরযরছল একুরশর প্রবন্, 

রল্প, করবো, রাি, িকশা ও ইরেহাে।

প্রথম নপাটক
মুরির ফচৌ্ুরী এবং োর ররচে িাটক ‘কবর’ এর িাম শুরিরি এমি 
মািুষ রবরল। োষা আর্ালরি জরড়ে থাকার ‘অপরার্’ ’৫২ োরল 
ফজরল আটক রছরলি মুরির ফচৌ্ুরী, ররণশ োশগুপ্েহ অরিক ফলখক- 
োংবারেক। মুিীর ফচৌ্ুরী ’৫৩ োরল ফজরল বরেই কবর িাটকরট রচিা 
কররি । ওই বছররর ২১ ফেব্রুযারর, রাে ১০টায ফজলকক্ষগুরলার বারে 
রিরেরয ফেওযার পর হযোরররকরির আরলা- আঁ্ারররে মঞ্চস্ হয কবর।

প্রথম উপন্পাস
একুরশর প্রথম উপিযোে জরহর রাযহাি ররচে ‘আররক োল্গুি’। শহীে 
রেবে পালি, শহীে রমিার রিম্াণ োষা আর্ালরির এক অপূব্ েমন্বয 
ঘটারিা হয এই উপিযোরে। ৫২ োরলর একুরশ ফেব্রুযাররর রক্তাক্ত 
ঘটিার মাত্র রেি মাে পর োষা আর্ালরির ইরেহাে রিরয ররচে হয 
এই উপিযোেরট।

প্রথম সসদনমপা
একুরশর ফচেিা রিরয প্রথম রিরম্ে রেরিমা ‘জীবি ফথরক ফিযা’। ১৯৭০ 
োরল জরহর রাযহাি রেরিমারট পররচালিা কররি। রেরিমারট ফে েময 
বযোপক জিরপ্রযো লাে করর। পরবরে্রে স্বা্ীিো আর্ালরি রবরশষ 
েূরমকা রারখ রেরিমারট।

প্রথম আন্তজ্চ পাভতক মপাতৃভপাষপা ত্দেস

২০০০ োরলর ২১ ফেব্রুযারর প্রথম আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে পালি 
করা হয। জারেেংরঘর ১৮৮রট ফেশ একেরগে প্রথম ২১ ফেব্রুযারররক 
আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে রহরেরব পালি করর। এর আরর ১৯৯৯ 
োরলর ১৭ িরেম্বর জারেেংরঘর েংস্া ইউরিরস্া আিুষ্ঠারিকোরব  
রেিরটরক আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে রহরেরব ফঘাষণা ফেয। বাংলারেশ 
ইউরিরস্ার ো্ারণ েরম্মলরির ৩০েম পূণ্াগে অর্রবশরি প্রস্াবরটর 
খেড়া ফপশ করর। বাংলারেশরক েমথ্ি জািায ২৭রট ফেশ।

অমর একুরশ আমারের অহংকার, আমারের রব্।
রবরবের ফকাি ফেরশর মািুষ মােকৃ োষার জিযে এোরব আর্ালি করররি, 

অকােরর প্রাণ ফেযরি। ফে অবস্াি ফথরক বাংলাোষার 
একরট রবরশষ স্াি আরছ এবং েবেময থাকরব। 
বাগোরল রহরেরব আমারের উরচে োষার প্ররে রেদ্াশীল 
থাকা। আেুি আজরকর এই রেরি আমরা শহীেরের 
প্ররে রবিম্র রেদ্া জারিরয োষা রবককৃ রের রবরুরদ্ করোর 
অবস্াি গ্রহরণর প্ররেজ্া করর।

১৯৫৪ োরলর ২১ফশ ফেব্রুযারর: রদ্েীয শহীে রেবরে ঢাকা রববেরবেযোলয পুরােি 

কলােবি প্রাগেরণ রিরম্ে শহীে রমিার।

েুলোিা েকৃষা 
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ফছাটরবলায সু্রল পড়ার েময েুরটা শরব্র েরগে পররচয হয: শহীে 
রেবে এবং প্রোেরেরী। শহীে রেবে হরলা একুরশ ফেব্রুযারর। ১৯৫২ 
োরলর ওই রেরি ঢাকায করযকজি েরুরণর বুরকর রক্ত িরররছল 
বাংলারক পারকস্ারির অিযেেম রাষ্ট্রোষা করার োরবরে। প্ররেবছর ওই 
রেিরট রেদ্ােরর স্মরণ করা হয। সু্ল বন্ থারক। েব বযরের মািুষ 
ফোররবলা হারে েুল রিরয জামায বা শারড়রে কারলা বযোজ পরর খারল 
পারয ফহঁরট শহীে রমিারর োি শহীেরের স্মকৃরের উরদ্রশ রেদ্া জািারে- 
এটাই প্রোেরেরী।

োরা বছর ্ররই ফেরহেু শহীরেরা েংবাে রশররািাম হি, োঁরের 
রিরয আরলাচিা, ফেরমিার রকংবা খবররর কাররজ ফক্রাড়পত্র ছাপা হয, 
বাযান্নর শহীেরের আলাো করর ফবািারিার ও ফচিারিার উপায একটা 
ফবর হরযরছ। আমরা এখি বরল ‘োষাশহীে’। অথ্াৎ মােকৃ োষার মে্াো 
রক্ষার জিযে োঁরা জীবি রেরযরছি। এটা বলার অরপক্ষা রারখ িা ফে 
আমারের এ অঞ্চরলর োম্প্ররেক ইরেহারে বাংলারেরশর মুরক্তেুদ্ একরট 
অরবস্মরণীয ঘটিা। একাতির োরল আমরা স্বা্ীি হরযরছলাম। স্বা্ীিোর 
বীজরট রকন্তু ফবািা হরযরছল োষা আর্ালরির ম্যে রেরযই। েুেরাং বলা 
চরল, োষাশহীরেরাই আমারের মুরক্তেুরদ্র প্রথম শহীে। মুরক্তেুদ্ ১৯৭১ 
োরলর ২৫ মাচ্ শুরু হরয ১৬ রেরেম্বর ফশষ হরয ফরল, এ রকম একরট 
েরল ররল্প আমরা অরিরকই বঁুে হরয আরছ। মুরক্তেুরদ্র ফে েীঘ্ রবস্কৃ ে 
পটেূরম, োরক উরপক্ষা করর বা রহোরব িা ফররখ এ ফেরশর ইরেহাে হরব 
খরণ্ডে, অেমূ্ণ্। বাযান্নর োষাশহীরেরাই আত্মরবেজ্রির ম্যে রেরয 

আমারের পথচলার শুরুটা করর রেরযরছরলি এবং িািা চড়াই-উেরাই পার 
হরয একটা েব্াত্মক জিেুরদ্র ম্যে রেরয আমরা আলাো রাষ্ট্র ফপরযরছ।

বাযান্নর ফেব্রুযারর রিরয অরিক ফলখারজাকা হরযরছ। আরও হরব। 
আমরা পাঁচজি শহীরের িাম ফবরশ ফবরশ শুিরে পাই: োলাম, বরকে, 
ররেক, জব্ার ও শরেউর। এঁরের মর্যে বরকে ও জব্ার রছরলি ঢাকা 
রববেরবেযোলরযর ছাত্র। ররেক রছরলি বাোমেলী কমারশ্যাল ফপ্ররের 
মারলরকর ফছরল। এঁরা রেিজি রিহে হি ২১ োরররখ। পররেি ২২ 
ফেব্রুযারর পুরলরশর গুরলরে মারা োি ররকশাচালক োলাম এবং 
হাইরকারট্র কম্চারী শরেউর। োষা আর্ালরির অিযেেম েংরেক অরল 
আহারের োরষযে জািা োয, ২২ ফেব্রুযারর রেরক্টাররযা পারক্র (বে্মাি 
বাহােুর শাহ পাক্) আশপারশ, িবাবপুর ফরাে ও বংশাল ফরারে গুরলরে 
কেজি মারা ফররছি, োর েরেক েংখযো কারও জািা ফিই। আহমে ররেক 
োঁর একুশ ফথরক একাতির বইরয রিহেরের মর্যে আবেুল আউযাল, 
রকরশার অরহউল্াহ ও রেরাজুরদ্রির িাম উরল্খ করররছি।

বাযান্নর োষা আর্ালিরক রিরয প্রথম স্মারকগ্রন্থরট প্রকারশে 
হরযরছল ১৯৫৩ োরলর মারচ্। এর প্রকাশক রছরলি পূব্ পারকস্াি ছাত্র 
ইউরিযরির প্রথম েোপরে ফমাহাম্মে েুলোি। েম্ােক রছরলি হাোি 
হারেজুর রহমাি। ওই বইরয করবর উরদ্ি আহরমে ‘একুরশর ঘটিাপুঞ্জী’ 
িারম একরট প্ররেরবেরি রলরখরছি, ‘শহীেরের লাশগুরলা চক্রান্ করর 
ফমরেরকল করলজ হােপাোল ফথরক েরররয ফেলা হরযরছ। ফমরেরকল 

ভাষা েহীনের প্রকৃত সংখ্া কত

|| মহহউহদিে আহনমে || 

বাংলা একারেরমরে োষা শহীরের রিরয োস্ে্ ফমারের ররব 
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ফহারস্রলর ফেের “রারযরব জািাজা” পড়া হরলা।...(পররেি) েকাল 
িযটায জিো্াররণর এক রবরাট অংশ মরি্ং রিউজ অরেে জ্বারলরয ফেয 
এবং েংবাে অরেরের রেরক ফেরে থারক। েংবাে অরেরের েমু্মরখ 
রমরছরলর ওপর রমরলটারর ফবপররাযা গুরল চালায। অরিরকই হোহে হয 
এখারি।’

প্রনে হরলা ২১ ও ২২ ফেব্রুযারর ফমাট কেজি ‘হোহে’ হরযরছরলি, 
কেজি ‘রিহে’ হরযরছরলি োর েরেক েংখযোরট রক আমরা জারি? কখরিা 
জািার ফচষ্া করররছ? করবর উরদ্ি আহরমরের রববরণ অিুোযী, ২৪ 
ফেব্রুযারর ‘েব্েলীয কম্পররষরের’ পক্ষ ফথরক ‘েব্রমাট ৩৯ জি শহীে 
হরযরছি বরল োরব করা হয’ এবং একই েরগে েরকাররর কারছ একরট 
‘রিররপক্ষ েেন্ করমশি রিরযাররর’ আহ্াি জািারিা হয।

২১ ফেব্রুযারর গুরলবষ্রণর প্ররেবাে হরযরছল বযোপক। ওই রেি েন্যোয 
রণোরন্তক েুবলীররর চ্গ্রাম ফজলা শাখার আহ্াযক এবং েীমান্ পরত্রকার 
অিযেেম েম্ােক মাহবুব-উল-আলম ফচৌ্ুরী ফরারশেযোয বরে ‘কাঁেরে 
আরেরি, োঁরের োবী রিরয এরেরছ’ রশররািারম একরট েীঘ্ করবো 
ফলরখি। করবোর প্রথম করযকরট লাইি রছল:

ওরা চরল্শজি রকংবা আরও ফবরশ
োরা প্রাণ রেরযরছ ওখারি রমিার ফরাদ্রেগ্ধ
ককৃ ষ্ণচূড়া রারছর েলায...
চরল্শরট োজা প্রাণ আর অঙু্ররে বীরজর ফখাোর মর্যে
আরম ফেখরে পারছে োরের অেংখযে বুরকর রক্ত
রারমবের, আবেুে োলারমর করচ বুরকর রক্ত...

এখারি করব ফে ৪০ েংখযোরট উরল্খ কররলি, ো রক রিছক ছ্ 
ফমলারিার জিযে, িারক এর মর্যে েেযেো আরছ? আমরা এ োবৎ আটজি 
শহীরের িাম ফপরযরছ। েংখযোরট রক এখারিই ফশষ? এ ফেরশ পুরলরশর 
রবরুরদ্ লাশ গুম করার অরেরোর ফো িেুি িয। পারকস্ারির রিব্ারেে 
ফলখক লাল খাি োঁর পারকস্ািে আোর ফস্ারর: েযে ১৯৬৮-৬৯ ফরেলুযেশি 
বইরয রলরখরছি, পুরলরশর গুরলরে ২৬ জি রিহে এবং ৪০০ জরির মরো 
আহে হরযরছরলি। বইরট ২০০৮ োরল লারহারর প্রকারশে হয। োঁর ওই 
বইরয েথযেেূরত্রর উরল্খ ফিই। রেরি পুরলশ বা ফরারয্া রররপারট্র োহােযে 
রিরযরছরলি রক িা জারি িা।

বাযান্নর ২১-২২ ফেব্রুযারর োরররখ োঁরা জীবি উৎের্ করররছরলি, 
োঁরা আমারের জােীয বীর। োঁরের ররক্তর পথ ফবরযই আমরা স্বা্ীিো 
ফপরযরছ। অথচ োঁরা েংখযোয কেজি, কী োঁরের িাম, ফকাথায োঁরের 
বারড়, কী রছল োঁরের ফপশা—এ রিরয অিুেন্ারির ফকারিা আগ্রহ আমরা 
ফেখাইরি। এটা েেযে ফে োষা আর্ালরি ওই েমরযর ফকারিা ফিো বা 
অযোকরটরেস্ প্রাণ ফেিরি। প্রাণ রেরযরছরলি ো্ারণ মািুষ। ইরেহারে 
আমজিো বরাবরই থারকি উরপরক্ষে, এরলটরা পে-পেক-পেরব পাওযা 
রকংবা িা-পাওযা রিরয মাি-অরেমাি কররি।

পুরলরশর কারজর ্রি আমার জািা ফিই। োরের মহারেজখািায রক 
পুররারিা ফকারিা ফরকে্ ফিই, োর েূত্র ্রর আমরা োষাশহীেরের েংখযো 
ও পররচয জািরে পারব? আমার জািরে ইরছে হয, এ রিরয েরকাররর 
পক্ষ ফথরক ফকারিা উরেযোর কখরিা ফিওযা হরযরছ রক িা, অথবা অিযে 
ফকারিা প্ররেষ্ঠারির পক্ষ ফথরক? অিােরর, অবরহলায আমরা ইরেহারের 
অরিক েথযে-উপাতি হারররযরছ। অথচ একটু উরেযোর রিরল, একটু েরেছো 
ফেখারল এ রবষযরট রিরয অিুেন্াি চালারিা োয।

আমরা ইরেহাে রিরয রাজিীরে করর, প্ররেপরক্ষর রবরুরদ্ ইরেহাে 

রবককৃ রের িারলশ জািাই। রকন্তু ইরেহারের েেযে জািার জিযে কাে্কর 
ফকারিা পেরক্ষপ রিরে ইেস্ে করর। শহীরেরা রক েব েময রাজিীরের 
কাঁচামাল এবং ক্ষমোয োওযার রেঁরড় রহরেরবই বযেবহৃে হরবি? বছরর 
একরেি োঁরের স্মররণ একরট রববকৃ রে রেরযই রক আমরা োরযত্ব োরব?

এ ফেরশ েব্জিীি ‘শহীে’ কযজি? রাজিীরের রবোজরির কাররণ 
এক পরক্ষর শরহে অিযে পরক্ষর কারছ খলিাযক। রকন্তু োষাশরহরেরা ফো 
েব রবেরক্র ঊরধ্্। োঁরা আমারের েবার। এখি হযরো োঁরের রিরয 

মােম হয িা। রকন্তু েে রেি বাংলা োষা থাকরব, আমরা বাযান্নর কথা 
স্মরণ করব। োষাশরহেরের জিযে আমরা আরবর অিুেব করব।

আমারের স্বরপ্নর পদ্া ফেেু সেরর হরছে। আরম প্রস্াব কররছ, এই 
ফেেু োষাশহীেরের িারম উৎের্ করা ফহাক, িাম রাখা ফহাক োষাশহীে 
ফেেু। আমারের পূব্েূরররের ররক্তর ঋণ ফশা্ করার এরট হরব একরট 
অরকরঞ্চৎকর প্রযাে। শহীেস্মকৃরে অমর ফহাক।

মভহউত্দিন আহমদ যলখক ও গকবষক
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একুনের অমর গােগুনলা 

ফেব্রুযারর এরলই ফেশ জুরড় ছরড়রয পরড় বাংলা বণ্মালার রঙ। 
অমর একুরশ গ্রন্থ ফমলা ফথরক শুরু করর রেরক রেরক ছরড়রয পরড় এর 
রূপ, রে, ঘ্াণ। আর একুরশ ফেব্রুযারর এরল ফো কথাই ফিই। িগ্ন 
পারয, রনিগ্ধ রচরতি, হারে েুল, বুরক োলবাো রিরয অন্রর অন্রর 
উচ্াররে হয ম্ুর ধ্রি, “আমার োইরযর ররক্ত রাঙারিা একুরশ 
ফেব্রুযারর, আরম রক েুরলরে পারর”। ফেই েুলরে িা পারার কারবযে 
আরও কে শে রাি ররচে হরয ফররছ োষার আরবরর। ফেই রবপুল 
োন্ডার ফথরক রকছু েুপরররচে রারির স্মকৃরে ফরামন্থরিই আজরকর এই 
প্রযাে।

োষা আর্ালরির পটেূরম সেরর হয েখি েুই রেন্ন েংস্কৃ রেমিা 
ফেরশর রমলি েরন্র ফচষ্া শুরু েখি ফথরক। ১৯৪৮ ফথরকই বাংলা 
োষার জিযে প্রারণর রমিরে শুরু হরয োয। ঐ বছর ২১ মাচ্ ফরেরকাে্ 
মযোরি ফমাহাম্মে আলী রজন্নাহ ফঘাষণা কররলি- “েরে েরেযেই 
পারকস্ািরক বাঁরচরয রাখরে চাই, োহরল োর রাষ্ট্রোষা হরব একরট এবং 
উেু্ই হরব পরকস্ারির একমাত্র রাষ্ট্রোষা।”

বাঙারলর িারড়র খবর েখিও পারকস্ারিরের অজািা। োষার টাি 
ফে কেেূর পে্ন্ রড়ারে পারর োর েকৃশযেপট েখিও আঁকা হযরি োরের 
মরি। রজন্নার ফঘাষণার পরপরই শুরু হরয ফরল শহরজুরড় ফক্ষাে আর 
হোশা। বাংলা োষাোষীর মািুষ কখিও আপি করর রিরে পারররি 
উেু্রক। োই রক্ত টরবরর হরয উরে বাংলার োমাল ফছরলরের।  আর 

োরই টারি অ্যোপক আরিেুল হক ফচৌ্ুরর (১৯১৯-২০০৯) ফেই রারেই 
োষার জিযে প্রথম রািরট রচিা কররি-

“ফশারিি হুজুর
বারঘর জাে এই বাঙারলরা
জাি রেরে েরাযিা োরা
োরের োরব বাংলা োষা
আোয করর ফিরবই!”

প্রখযোে রণেগেীেরশল্পী ফশখ লুেের রহমাি (১৯২১-১৯৯৪) 
রািরটরে েুরাররাপ কররি। োষার েকৃষ্ণায ফকরট ফরল আরও চাররট 
বছর। এর মর্যে আরও রকছু উরল্খরোরযে রাি ও করবো সেরর হয। 
েকরলর মরি েখি োষার জিযে োমারোল চলরছ। পারকস্ারি েরকারও 
ছক গুরছরয রিরছেল কী করর আরও েুররেে কররে পারর োরের 
রেদ্ারন্র রচরন্ি বযেবস্ায।

১৯৫২ োরলর ২১ ফেব্রুযারর (৮ই োল্গুি, ১৩৫৮), রেিরটর কথা 
আর িেুি করর বাঙারলরক স্মরণ করররয রেরে হয িা। েমগ্র 
পকৃরথবীজুরড় বাংলা োষার স্তুরে হযরো পারকস্ািীরের বুরক োরা জীবরির 
পীড়া হরয ফরঁরথ থাকরব।  এই রেিরটর ফশাকাবহ ছাযা মম্াহে, বযেরথে 
করর বাঙারলরের। ররজ্ উরে োষা েংগ্রামী রাজীউল হরকর (১৯২৯-
২০০৯) ফলখরি-
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“েুলরবা িা েুলরবা িা
েুলরবা িা ফেই একুরশ ফেব্রুযারর
েুলরবা িা…
লারে গুরল আর রটযার রযোে
রমরলটারর আর রমরলটারর
েুলরবা িা।।

রাষ্ট্রোষা বাংলা চাই
এই োরবরে ্ম্ঘট
বরকে োলারমর
খুরি লাল ঢাকার রাজপথ।।”

রাজীউল হরকর ফছাট োই রিজাম উল হক োরথ োরথ বরে 
ফররলি জ্বালামযী এই রীে-করবোয েুরাররাপ কররে।  প্ররেবারের 
শব্-বকৃরষ্ ফেি িড়রছল রািরটর চররণ চররণ। মুরষ্বদ্ হাে উরচরয ্রর 
ফেি েংগ্রামী করঠে উচ্াররে হরছেল প্ররেবারের শব্বকৃরষ্- “েুলব িা, 
েুলব িা।”

অমর একুরশর আর্ালরির েরগে েরােরর েুক্ত একার্ক 
োষােংগ্রামী োঁরের একুরশর স্মকৃরেচারণামূলক রচিায রাজীউল হরকর 
রািরটরক একুরশর প্রথম রাি রহরেরব রচরনিে করররছি। ১৯৫৩-৫৫ 
োরল এই রািরট ফররয প্রোেরেরর করা হরো। রাজীউল হক 
পরবে্ীকারল আরও রকছু রাি রচিা কররি োর পটেূরম বাযান্নর একুরশ 
ফেব্রুযারর।  রেিরট রারির করযকরট চরণ:

১) “বাংলার বুরকর ররক্ত রাঙারিা আটই োল্গুি/ েুলরে রক 
পারর রশমুরল পলারশ ফহরর লারল লাল খুি”,

২) “বাংলারেশ আর বাংলা োষা েখি একই িারমর েুরোয 
বাঁ্া”।

৩) “শহীে ফোমায মরি পরড়, ফোমায মরি পরড়। ফোমার 
কান্না ফোমার হারে আমার ফচারখ িরর।”

১৯৫২ োরলর একুরশ ফেব্রুযারররে পুরলশ োষা আর্ালিকারী 
ছাত্ররের রমরছরল গুরল চালায। এরে োলাম, বরকে, ররেক, জব্ার 
প্রমুখ ছাত্র হোহে হি। ফেেময ঢাকা করলরজর ছাত্র আবেুল রােোর 
ফচৌ্ুরী ঢাকা ফমরেরকরল োি আহে ছাত্ররের ফেখরে। ঢাকা 

ফমরেরকরলর আউটরোরর রেরি মাথার খুরল উরড় োওযা একরট লাশ 
ফেখরে পাি, ফেরট রছল োষা েংগ্রামী ররেরকর লাশ।

লাশরট ফেরখ োর মরি হয, এটা ফেি োর রিরজর োইরযরই 
রক্তমাখা লাশ। েৎক্ষণাৎ োর মরি রারির প্রথম েুইরট লাইি ফজরর 
উরে। পরর করযকরেরির মর্যে ্ীরর ্ীরর রেরি রািরট রলরখি। োষা 
আর্ালরির প্রথম প্রকারশে রলেরলরট এরট ‘একুরশর রাি’ রশররািারম 
প্রকারশে হয। ১৯৫৩ োরল হাোি হারেজুর রহমাি েম্ারেে ‘একুরশ 
েংকলরি’ও এরট প্রকারশে হয।

“আমার োইরযর ররক্ত রাঙারিা একুরশ ফেব্রুযারর
আরম রক েুরলরে পারর

ফছরল হারা শে মারযর অশ্রু-রড়া এ ফেব্রুযারর
আরম রক েুরলরে পারর

আমার ফোিার ফেরশর রক্ত রাঙারিা ফেব্রুযারর
আরম রক েুরলরে পারর।”

এরে প্রথরম েুর রেরযরছরলি রীরেকার-েুরকার ও রশল্পী আবেুল 
লরেে। পরবে্ী েমরয এরে েুর-ফোজিা কররি আররক মহৎ েুরস্রষ্া 
আলোে মাহমুে। রািরটর করুণ রবষণ্ণ েুর প্ররেরট হৃেযরক স্শ্ 
করর। ফশাক রবহ্ল করর ফোরল ফরোোর হৃেয। কথা ও েুররর এমি 
সশরল্পক েুষমা এ রািরক শোব্ীর ফরেষ্ঠ রারি উন্নীে করররছ। পরবে্ীরে  
প্রোেরেররর অরিবাে্ রাি হরয ওরে রািরট।

আবেুল রােোর ফচৌ্ুরী অমর একুরশ রিরয আরও করযকরট 
অরি্যেেু্র রাি রচিা করররছি। েুরট রারির করযকরট চরণ উদ্কৃ ে 
কররছ:

১) ‘ররক্ত আমার আবার প্রলয ফোলা/ োল্গুি আজ রচতি 
আত্মরোলা/ আরম রক েুরলরে পারর/ একুরশ ফেব্রুযারর,’

২) ‘শহীে রমিার ফেরঙরছা আমার োইরযর ররক্ত রড়া/ 
েযোরখা বাংলার হৃেয এখি শরহে রমিারর েরা।…/ এে 
ররক্তর প্রাণকরল্াল োররর ফেরবই ্রা।’

একুরশ ফেব্রুযারর রক্তাক্ত ঘটিার পর রীরেকার শামেুদ্ীি আহমে 
রচিা করররছরলি একরট মম্স্শ্ী রাি ফেরট পল্ীরীরের েুরর 

shukhobor-february-2020.indd   13shukhobor-february-2020.indd   13 2020-02-19   2:42 AM2020-02-19   2:42 AM



14MONTHLY SHUKHOBOR

েুরাররারপে হয। রািরট শুিরল মরি হয ফচারখর োমরিই ফেি চাকু্ষষ 
ফেখরে পাররছ শহীেরের আত্মোি। েখি মরি হয শহীরের এই 
বরলোি বকৃথা োযরি।

“রাষ্ট্রোষা আর্ালি করররলরর বাঙারল
ফোরা ঢাকা শহর ররক্ত োোইরল।

মা-ও কার্, বাপ-ও কার্, কার্ ফজারড়র োই
বনু্ বান্ব কাই্া কয, হাযরর ফখলার োথী িাই

ও বাঙারল…”

বাংলারেরশর অিযেেম জিরপ্রয এবং খযোেিামা রীরেকার এবং 
েুরকার আবু্ল লরেরের (১৯২৭-২০০৫) ফলখায উরে আরে মােকৃ োষার 
জিযে এক েীঘ্ প্রাণবন্ রাি।

জাররর েুররর খুব েহজ োষায এই রাি ফেি হৃেরযর কথা বরল। 
প্ররেযেকটা মািুরষর মরি ফেি এই রাি বারজ। আবু্ল লরেরের এই 
জারররে বাংলার িািা ঐরেহযে, রিের্, েংস্কৃ রের কথা েুরল ্রা হরযরছ। 
েরল এ জারর হরয উরেরছ রণমািুরষর অরেবযেরক্ত। োষা আর্ালরির 
রারির এই োব্জিীি রূপ উতিরকারল ছরড়রয োয েবার মারি। 
মােকৃ োষার প্ররে োরলাবাো, বাঙারলরক স্বরেশ ফপ্ররম উদু্দ্ করর।

“ওরা আমার মুরখর োষা কাইড়া রিরে চায।।
ওরা কথায কথায রশকল পরায আমার হারে-পারয।।
ওরা আমার মুরখর োষা কাইড়া রিরে চায।।
কইরো োহা আমার োোয, কইরছ োহা আমার বাবায।।
এখি কও ফেরহ োই ফমার মুরখ রক অিযে কথা ফশাো পায
কও ফেরহ োই…”

োরপর এরক এরক রলখরলি –

১) ‘বুরকর খুরি রাখরলা োরা/ মুরখর োষার মাি/ ফোলা 
রক োযরর োরের োি?’,

২) ‘আরম ফকমি কইরা েুরল/ মুরখর কথা কইরে ররযা/ 
োই আমার খাইরছ গুরল’,

৩) ‘ররেক-শরেক বরকে িারম/ বাংলা মারযর েুরন্ ক’রট 
ফছরল।/ স্বরেরশর মারট ররঙি করররছ/ আপি বুরকর েপ্ 

রক্ত ফঢরল’,

৪) ‘আবার এরেরছ অমর একুরশ/ পলাশ ফোটারিা রেরি,/ 
এ রেি আমার োরযরা আমায ফবঁর্রছ রক্তঋরণ’।

উরল্রখে েব ক’রট রািই রেরি রচিা করররছরলি ১৯৫৩ ফথরক 
১৯৬৮ োরলর মর্যে। েখরিা ফেশরটর িাম পারকস্াি। পারকস্ারিরের 
কড়া িজররর মর্যে োষার আকুরেরে রিরন্র রাি ফবঁর্ োওযা আর 
রবরেন্ন অিুষ্ঠারি ফেেব ফররয ফশািারিা ফমারটও খুব েহজ কাজ রছল িা।

পরবে্ীরে েজল-এ-ফখাো রচিা কররি-

“োলাম োলাম হাজার োলাম
েকল শহীে স্মররণ,
আমার হৃেয ফররখ ফেরে চাই
োরের স্মকৃরের চররণ।।

মারযর োষায কথা বলারে
স্বা্ীি আশায পথ চলারে
হারেমুরখ োরা রেরয ফরল প্রাণ
ফেই স্মকৃরে রিরয ফররয োই রাি
োরের রবজয মরণ…” 

রশল্পী আবু্ল জব্াররর করঠের এই রাি আজ প্রায চার েশক ্রর 
ফরোোরের হৃেয রেক্ত কররছ। শহীে স্মররণ এ রারির আরবেি কখরিা 
ম্াি হবার িয।

রারির কথার েরগে েুররর আরবশ েুক্ত িা হরল রারির পূণ্ রূপ 
পররসু্ট হয িা। রাি ফেরহেু প্রারযাররক রশল্প, করঠের রাযকী েরগে, 
বােযেেরন্তর োরলর েমন্বরয ো পূণ্ো লাে করর। রারির স্্মাি কথা 
হৃেযবীণায এরে লারর। করব শামেুর রাহমারির ফলখা একুরশর একরট 
জিরপ্রয রাি-

“েেরলর মারে, ফমঘিার েীরর
্ু্ু বালু চরর, পারখরের িীরড়
েুরম আরম রলরখ প্রারণর বণ্মালা।।

েকারল েুপুরর, ফরা্ূলী ফবলায
শে পুরষ্র রিরবড় ফমলায
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েুরম আরম রলরখ প্রারণর বণ্মালা।।”

১৯৫৫ োরল ররচে করলযাল ররমশ শীরলর োষার রাি-

“োষার জিযে জীবি হারারল বাঙারল োইরর
রমিার মারট ররক্ত োোরল
বাঙারলরের বাংলা োষা জীবরি মররণ
মুরখর োষা িা থারকরল জীবি রারখ ফকরি
কীট পেগে পশুপাক্ষী স্বীয োষায বুরল
োর ফথরক রক অ্ম হলাম অোরা বাঙারল।।”

শহুরর রশল্পীরের বাইরর গ্রামররঞ্জর করবযাল, বাউল, রারযিরের 
মরিও োষা আর্ালরির ফশাকাবহ স্মকৃরে বযোপক আরলাড়ি েকৃরষ্ করর। 
োরা বাংলা োষার মািরক্ষায শহীেরের আত্মোরির রবষযরট রিরয 
করবরাি, জারর, রীরেকা রচিা করররছি। পাঞু্জোহ, মহীি শাহ, 
রেরলরটর শাহ আবু্ল কররম োরের মর্যে অিযেেম। শাহ আবু্ল 
করররমর রাি-

“ফেব্রুযাররর একুশ োরররখ
োলাম বরকরের বুরক
গুরল চালায ফবঈমারি।।”

একুরশর রারির করব ও রীরেকাররের মর্যে ররযরছি: েরেযেি 
ফেি, রাজীউল হক, জেীমউদ্ীি, হাোি হারেজুর রহমাি, িারজম 
মাহমুে, আরলমুজ্ামাি ফচৌ্ুরী, আল মাহমুে, শামেুর রাহমাি, 
রেকা্ার আবু জাের, রেরাজুল ইেলাম, কাজী লরেো হক, িররি 
রববোে, রেলওযার, রাজী মাজহারুল আরিাযার, ফমাহাম্মে মরিরুজ্ামাি, 
ফমাহাম্মে ররেকুজ্ামাি, আরবে আরিাযার, বেরুল হাোি, জারহেুল 
হক, িারের আহরমে, মেলুব আলী, শাোে সখযাম, মুহাম্মে মুজারকের, 
এে এম ফহোরযে, আজাে রহমাি, িজরুল ইেলাম বাবু, আবুবকর 
রেরদ্ক, সেযে শামেুল হুো, েজল-এ-ফখাো, হারমেুল ইেলাম, মুসিী 
ওযােুে, ফোোজ্ল ফহারেি, ই্ু োহা, হাবীবুর রহমাি, আোে 
ফচৌ্ুরী, ফজব-উন্-ফিো জামাল, মােুে কররম, আরজজুর রহমাি, 
আরজজুর রহমাি আরজজ, ফক রজ ফমাস্ো, আবেুল হাই আল হােী, 
িুরুজ্ামাি ফশখ প্রমুখ।

একুরশর রারি েুরাররাপ করররছি: আলোে মাহমুে, আবেুল 
লরেে, ফমারমিুল হক, রিজাম উল হক, েমর োে, েেযে োহা, ো্ি 

েরকার, আজাে রহমাি, আবেুল আহাে, ফশখ লুৎের রহমাি, 
ফখা্কার িূরুল আলম, অরজে রায, ফলাকমাি ফহারেি েরকর, আবেুল 
জব্ার, খাি আোউর রহমাি, প্রশান্ ই্ু, ররমশ শীল, ফহমাগে রববোে, 
করবযাল েণী বডু়যা, আরবে ফহারেি খাি, ফেবু ে্াচাে্, বরশর আহরমে, 
রাম ফরাপাল ফমাহান্, েুরখ্ু চক্রবে্ী, হরলাল রায প্রমুখ। েরব করব, 
রীরেকার ও েুরকাররের িারমর োরলকা অরিক বযেপ্, ো শু্ু ফলখার 
আরগেরক েমাপ্ করা অো্যেই বরট।

োষার প্ররে োলবাো, মমত্বরবা্, আন্ররকো এেব আর িেুি 
করর বলার অরপক্ষা রারখ িা। মারযর োষার প্ররে আকুরের এক 
অপরূপ েকৃষ্ান্ আমারের এই অমর একুশ। োষার জিযে অকুরোোয 
বাঙারল কী করর রিরজর জীবি রবেজ্ি রেরযরছ, ো আজ আর কারও 
অজািা িয। ইউরিরস্া ও জারেেংরঘর বরেৌলরে এই রেিরট আমরা 
োর করর রিরযরছ পুররা রবরবের োরথ।

আমারের ফরৌরব, আমারের অহংকারর পকৃরথবীর েকল ফেশ আজ 
একীেূে। পরচিম আররিকার একরট ফেশ ‘রেরযরা রলওি’ ফো বাংলা 
োষারক েম্মািা-জ্াপরি োরের রাষ্ট্রোষা রহরেরব ফঘাষণা করররছ। 
আমারের এই ফেশরট খুব ফছাট। রকন্তু আমারের রজ্ি অরিক বযেপ্। ফেই 
রজ্রির অরিক প্রারপ্ ো আজও পকৃরথবীরক অবাক করর ফেয। আর ফে 
ফেরশর ম্ুর ফবাল আমারের ফরৌরব, আমারের অহংকার আমারের বাংলা 
োষা। অেুল প্রোে ফেরির মুরখ-

“ফমারের ররব, ফমারের আশা, আ মরর বাংলা োষা।।
মাররা ফোমার ফকারল, ফোমার ফবারল, কেই শারন্ োলবাো।।
আ মরর বাংলা োষা।
ফমারের ররব, ফমারের আশা, আ মরর বাংলা োষা।।
রক োেু বাংলা রারি- রাি ফররয োঁড় মারি টারি,
ফররয রাি িারচ বাউল- রাি ফররয ্াি কারট চাষা।
ফমারের ররব, ফমারের আশা, আ মরর বাংলা োষা।।”

সূত্র:
1. bn.wikipedia.org/wiki/ekushergan

2. http://www.jaijaidinbd.com
3. http://www.prothom-alo.com

(েংকরলে)
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প্রথম েহীে হমোর ও একজে হিয়ারু সরোর

রপযারু েরোর। জমে ১৮৯৩ োরল। ১৯৪৪ োরল রপো মুনু্ন 
েরোররর মকৃেুযের পর স্বাোরবক ফরওযাজ অিুোযী োরক পাররড় পরররয 
েরোর উপার্রে েূরষে করা হয। ১৯৬১ োরল ৬৮ বছর বযরে 
ইরন্কারলর আরপে্ন্ রেরি েরোরর োরযত্ব পালি কররি। রেরি রছরলি 
ফহােরি োলাি, বকরশবাজার, িারজমউরদ্ি ফরাে, উে্ু ফরাে, িূরকাো 
ফলি, আরজমপুর, পলাশীেহ রবরেন্ন মহল্ার েরোর। োিশীল ও 
রশক্ষািুরারী রহরেরব োর খযোরে রেরক রেরক ছরড়রয পরড়রছল। একবার 
রেরি ঢাকা ফপৌর কররপাররশি রিব্াচরি অংশগ্রহণ কররণ, এবং রবপুল 
ফোরটর বযেব্ারি জযলাে করর করমশিার রিব্ারচে হি।

েরোররর পাশাপারশ রব্রটশ আমরলর ফশষরেরক এরে রপযারু 
েরোর রেকাোরর বযেবোরেও মরিারিরবশ কররি। পারকস্াি আমরল 
রেরি পররণে হি একজি প্রথম ফরেণীর রেকাোরর। োর েত্তাব্াযরিই 

রিরম্ে হরযরছল ঢাকার ইরঞ্জরিযাে্ ইসিরটরটউশি 
রমলিাযেি এবং রমিা পাক্। এছাড়াও রািী এরলজারবরথর জিযে রেরি 
রিম্াণ করররছরলি পারক্র রবশাল মঞ্চরট, ো আজ শোযু মঞ্চ িারম 
পরররচে।

মরন্তপাড়ার ফবশ রকছু েবি রিম্ারণর োরথও জরড়ে রছরলি রপযারু 
েরোর। ফকউ ফকউ মরি কররি, ঢাকা ফস্রেযাম রিম্ারণর োরযরত্ব 
রছরলি ফে কযজি রেকাোর, োরের মর্যে একজি রছরলি রেরি। 
এছাড়াও িারাযণররঞ্জর আেমরজ জুটরমল, ফমাহাম্মেপুররর রররেউরজ 
করলারি, আোেররট, ঢাকা ফমরেরকল করলরজর িারে্ং ফহারস্ল প্রেকৃ রে 
রিম্াণকারজরও রেকাোর রছরলি রেরিই।

করথে আরছ, ঢাকায রািী এরলজারবরথর আরমরির প্রাকোরল 
শহররটরক রেরলাতিমা করর োজারিার উরদ্রশযে দ্রুেেম েমরযর মর্যে 
ফেজরাঁও রবমািব্র ফথরক লাটেবি (বে্মাি বগেেবি) পে্ন্ িেুি 
রাস্া রিম্ারণর প্রকল্প হারে ফিযা হয। আপাে অেম্ব ফেই কাজরটও 
েম্ব হরযরছল রপযারু েরোরর কম্েৎপরোযই। অরিরকই ফজরি অবাক 
হরবি, এখিও ফে ঢাকার ঈেরারহর িামারজর পযোরন্ডল রিরম্ে হয, 
ফেরটর ফপছরি ররযরছ রপযারু েরোর অযোন্ড ফকাং-এর অবোি।

১৯৫২ সপাদ�র ভপাষপা আদ্পা�দন অেদপান
১৯৫২ োরলর ২১ ফেব্রুযারর মারযর োষা বাংলারক রাষ্ট্রোষা 

করবার োরবরে বুরকর রক্ত ফঢরক রাজপথ রারঙরযরছরলি োলাম, ররেক, 
শরেউর, বরকে, জব্ারেহ িাম-িা-জািা আররা অরিরকই। রকন্তু ২১ 
ফেব্রুযাররর আরর-পরর এমি অরিরকই আরছি োরা হযরো েরােরর 

োষা আর্ালরি প্রাণ ফেিরি, েব্েমু্মরখও 
আরেিরি, রকন্তু অন্রারল ফথরক এই আর্ালিরক পকৃষ্ঠরপাষকো করর 
ফররছি, েথােম্ব অবোরির মা্যেরম আর্ালিরক ফবরবাি করররছি। 
ফেরকমই একজি রছরলি রপযারু েরোর।

১৯৫২ োরল োষার োরবরে ফরাটা ঢাকা শহর েখি উতিাল হরয 
রছল, েখি রপযারু েরোর রছরলি িররীর ২২ পঞ্চারযে প্র্ারির মর্যে 
একজি। োর বারড়র অেূররই রছল ফরললাইি, আর োর অপরপারশ 
ঢাকা রববেরবেযোলয প্রাগেরণর আমেলা। োর বারড়র ছারে উেরলই ফটর 
পাওযা ফেে, আমেলায কী হরছে িা হরছে। আর ফেরহেু েখিকার েময 
ঢাকা রববেরবেযোলরযর রবপ্লবী ছাত্রছাত্রীরের কম্েূরচর ফকন্দ্রস্ল রছল 

আরিেুজ্ামারির েম্ােিায বাংলা একারেরম ফথরক প্রকারশে 
গ্রন্থ ‘প্রথম শহীে রমিার ও রপযারু েরোর’

প্রথম শহীে রমিাররপযারু েরোর’
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আমেলা, োই োর বারড়র ছারে োঁরড়রয চলমাি আর্ালরির হাল-
হরককেও বুরি ফিযা ফেে ফবশ।

রববেরবেযোলরযর প্রররেশীল ছাত্রেমারজর আর্ালি একেময রবস্ার 
লাে করর রপযারু েরোররর ফহােরি োলাি ও বকরশবাজার এলাকা 
পে্ন্ও। এই এলাকাগুরলা আররা পররণে হয আর্ালিরে ছাত্ররের 
আরেযস্রল। েখিই পুরলশ ছাত্রছাত্রীরের উপর হামলা চালাে, োরা চট 
করর ফরললাইি পার হরয ঢুরক পড়ে ফহােরি োলাি মহল্ায। পুরলশ 
োরের রপছু রিরয ওই মহল্ায ঢুরকও রটযাররযোে রিরক্ষপ করে, ো 
ফরাটা এলাকাজুরড় ছরড়রয পড়ে। এমোবস্ায ছাত্ররের পারি েরবরাহ 
করর োরের ফচারখর জ্বালা কমারিার উরদ্রশযে বাোয বালরে করর পারির 
ফজারাড় রাখরেি স্বযং রপযারু েরোর। োর ফেখারেরখ এই কাজ করে 
মহল্ার আররা অরিরকই। এোরব প্রররেশীল ছাত্রেমারজর োরথ ঘরিষ্ঠ 
েম্ক্ ররড় উরেরছল রপযারু েরোররর মহল্াবােীরও।

২১ ফেব্রুযারর েখি ছাত্রেমাজ ১৪৪ ্ারা েগে করর রমরছল ফবর 
করর এবং আর্ালরি মুখর হরয ওরে, েখি োরের উপর রিরব্চারর 
গুরল চালায পুরলশ। অরিরক ফো রিহে হিই, এছাড়াও গুরুের আহে 
হি বা বর্ হি আররা শে শে আর্ালিকারী। েব রমরলরয ফেশ েখি 
এক মহাক্রারন্কাল অরেক্রম কররছল, েখি রিজ ফেশরপ্ররমর পররচয 
রেরে এরররয আরেি রপযারু েরোর।

প্রথম শহীদ ত্মনপার ত্নম্চপাণ 
২১ ফেব্রুযাররর পররেিই ছাত্ররা মিরস্র কররি ফে োরা োষা 

শহীেরের স্মররণ একরট স্মকৃরেস্ম্ রিম্াণ কররবি। রেক ফে জাযরাটায 
পুরলশ আর্ালিকারীরের উপর গুরল চারলরযরছল, ফেখারিই ‘শহীে 
স্মকৃরেস্ম্’ িামখরচে একরট স্মকৃরের রমিার রিরম্ে হরব। এ লরক্ষযে 
ফেরেিই বেরুল আলম সেরর কররি রমিাররটর িকশা। রকন্তু রমিার 
সেরর কররে হয িরে অথ্ লাররব, িযরো লাররব কাঁচামাল। ছাত্ররের 
কারছ ফে েমরয রকছুই রছল িা। োহরল উপায? ছাত্ররের মাথায েখি 
প্রথম ফে িামরট এরলা, ফেরট হরলা রপযারু েরোর।

ঐ েময ঢাকা ফমরেরকল করলজ েবরির েম্প্রোররণর কাজ 
চলরছল, োর রেকাোরর কররছরলি রপযারু েরোর। ফেখারি কারজর জিযে 
ফে পররমাণ বালু ও ইট মজুে রছল, ো রেরয অিাযারেই কাজ চরল ফেে, 
রকন্তু েবরচরয জরুরর ফে রেরম্, ো রাখা রছল োলাবদ্ গুোরম। 
গুোরমর চারব রছল ফকবল রপযারু েরোররর কারছই। ছাত্ররা ্ররই 
রিরযরছল, রপযারু েরোররর কারছ রেরমর্র আবোর করা হরলও ো 
রাখরবি িা রেরি। রকংবা বলা োরলা, রাখা েম্ব িয োর পরক্ষ, ফকিিা 
েরকারর রেরম্ রেরি ‘েরকাররবররা্ী’ কারজ োি করর রেরযরছি, এ 
কথা জািাজারি হরল আর ররক্ষ রছল িা।

োরপরও ঢাকা ফমরেরকল করলরজর েুই ছাত্র েুরু েুরু বুরক হারজর 
হরলি রপযারু েরোররর কারছ, ফপশ কররলি রিরজরের োরব। োরের 
কথা শুরি েহোই ফকারিা জবাব রেরলি িা রেরি। রিঃশরব্ বারড়র 
রেের ঢুরক ফররলি। েখি রেরর এরলি, েখি োর হারে একরট চারব। 
ছাত্ররের হারে চারবরট েুরল রেরে রেরে শু্ু বলরলি, “কাজ ফশষ করর 
পররেি অবশযেই চারবরট ফেরে রেরয ফেরযা।”

এোরবই বড় ্ররির রবপরের মুরখ পড়ার আশঙ্া থাকরলও, 
ফেেরবর পররাযা িা করর ছাত্ররের োহারেযে এরররয এরেরছরলি রপযারু 
েরোর। োর কলযোরণই ফজারাড় হরয োয রমিার রিম্ারণর ইট, বালু, 
রেরম্। েখরিা ঢাকায কাররেউ জারর রছল। ফেই কাররেউরযর ফেেরই 

েথােম্ব িীররব, শে শে ফস্বছোরেবীর পরররেরম ২৩ ফেব্রুযারর োরারাে 
ফজরর রিরম্ে হয োষা শহীেরের স্মররণ প্রথম শহীে রমিার। ৬ েুট 
চওড়া ও ১০ েুট উচ্োর ফেই রমিাররট রছল শক্ত রেরের উপর 
রিরম্ে। রমিাররর রারয ফেঁরট ফেযা হরযরছল েুরট ফপাস্ার, ম্যেোরর 
ফলখা হরযরছল ‘শহীে স্মকৃরে অমর ফহাক’ আর িীরচর রেরক ফলখা 
হরযরছল ‘রাষ্ট্র োষা বাংলা চাই’।

২৪ ফেব্রুযারর েকাল ১০টার রেরক শহীে শরেউর রহমারির রপো 
এরে ফেই শহীে রমিাররর স্মকৃরেেলক উরমোচি কররল, ফেখারি ঢল 
িারম আরবরাপু্লে হাজাররা মািুরষর। েবাই েুল রেরয রেদ্া জািারে 
থারক োষা আর্ালরির অমর শহীেরের। ফমরযরা েুরলর পাশাপারশ 
রিরজরের শরীর ফথরক রহিা খুরল রিরবেি কররে থারক শহীে রমিাররর 
পােরেরশ। এছাড়া অরিরক িরে টাকাও রারখ।

েুঃরখর রবষয, এে পরররেরমর মা্যেরম রিরম্ে শহীে রমিাররটর 
স্ারযত্বকাল খুব ফবরশরেি রছল িা। ২৬ ফেব্রুযাররই পারকস্ারি 
ফশাষকরের রিরে্রশ ফেরঙ ফেলা হয শহীে রমিাররট। পরর ১৯৫৪ োরল 
েুক্তরি্ ক্ষমোয আোর পর আবাররা রিম্াণ করা হয শহীে রমিার। 
এবাররর শহীে রমিাররটর আকার রছল আররা বড়। এবং ফেরট রিরম্ে 
হরযরছল ফখাে রপযারু েরোর ও োর রিম্াণ প্ররেষ্ঠারির েত্তাব্াযরি। 
অবশযে ১৯৭১ োরলর মুরক্তেুরদ্ পাকবারহিী আবারও কামাি ফেরর গুঁরড়রয 
রেরযরছল শহীে রমিাররট।

যশষ কথপা
বলাই বাহুলযে, ১৯৫২ োরলর োষা আর্ালি ও েৎপরবে্ী েময 

কেটা অবোি রছল রপযারু েরোররর। েরব োর অবোি শু্ু 
এটুকুরেই েীমাবদ্ িয। পারকস্াি আমরলর প্রররেশীল ছাত্র রাজিীরের 
রেরি রছরলি একজি রবশাল বড় পকৃষ্ঠরপাষক। ৬০’র েশরকর শুরুরে 
ছাত্র ইউরিযরির ফকন্দ্রীয অরেে রছল ৩১/১ ফহােরি োলাি ফরারে। ছাত্র 
ইউরিযরির অরেরের জিযে এই এলাকারট শু্ু এজিযেই ফবরছ ফিযা হযরি 
ফে এর অবস্াি রছল ঢাকা রববেরবেযোলয, ইরঞ্জরিযাররং করলজ ও 
ফমরেরকল করলজ ফথরক খুব কারছ, পাশাপারশ এজিযেও ফে এখারি 
অরেে রিম্াণ কররল পাওযা ফেে রপযারু েরোররর প্ররটকশি লারের 
েুরব্া। এই এলাকায োর প্রোব-প্ররেপরতি রছল এেটাই ফে, আযুব-
ফমািারযরমর ফপরটাযা বারহিী বা প্ররেরক্রযাশীলরাও োহে ফপে িা 
এখারি এরে োপট ফেখারিার।

মকৃেুযের পর েীঘ্রেি ফেি রবস্মকৃরের অন্রারল হারররয রছরলি রপযারু 
েরোর। োষা আর্ালিরক ফবরবাি কররে এেটা অবোি রাখার পরও 
োরক স্মরণ করা হরো কারলেরদ্র। বে্মাি প্রজরমের অরিরক ফো োর 
িাম জারিই িা। কারণ অরিকরেি ফপরররয ফররলও ফকারিা আিুষ্ঠারিক 
স্বীককৃ রে পািরি রেরি। েরব ফেরররে হরলও, ২০১৫ োরল রণপ্রজােন্তী 
বাংলারেশ েরকার োরক মররণাতির একুরশ পেক প্রোি কররি। 

ফশষ করা োক রপযারু েরোর স্মররণ প্রযাে েবযেোচী ফলখক 
সেযে শামেুল হক ররচে এই পংরক্তগুরলার মা্যেরম,

অশ্রুরমশা আমারের ফেই প্রথম শরহে রমিার
েরেও আজ োঁরড়রয ফিই আর,
বে্মারির রমিাররই ফো ররযরছ স্মকৃরে োর
আর স্মকৃরেরে আজও আরছি রপযারু েরোর!
পুরাি ঢাকার িেুি রেরির ফে মািুষরটরক পাই
েুরলরছ োঁরক ? –রপযারু োই, আপিারক েুরল িাই!

(েংকরলে)
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ভাষার উৎিহতি হল যযভানব 

োষার প্রচলি কীোরব হরলা ফেটা রিরয অরিক রল্প আরছ। এরকম 
রবখযোে রল্পগুরলার একরট আমরা প্রায েবাই েম্বে ফছাটকারল পরড়রছ বা 
শুরিরছ। েরব এই রল্পটা েরােরর োষার উৎপরতি রিরয িা, বরং রবরেন্ন 
োষার উৎপরতি রিরয।

রল্প মরে, প্রাচীি বযেরবলরির মািুষ ফেরবরছল একটা টাওযার বািারব। 
ফেই টাওযার রেরয ছুঁরয ফেলরব আকাশ। মািুষ োবে, িীল আকারশর 
ওপাররই স্রষ্ার বাে। োই টাওযার বািারল স্রষ্ার কারছ েরােরর ফপঁছারিা 
োরব, কথা বলা োরব। রকন্তু টাওযাররর কাজ অরিক েূর হওযার পরর স্রষ্া 
োবরলি, এোরব ফো চলরে ফেওযা োয িা!

একরেি ফলাকজি ইট-পাথর আিরে রররযরছল। টাওযাররর কারছ 
এরে ওরা ফটর ফপল, ফকউ আর কাররা কথা বুিরে পাররছ িা। স্রষ্া 
আেরল এরককজিরক এরকক োষা রশরখরয রেরযরছি। রকন্তু ফকউ কথা িা 
বুিরল টাওযাররর কাজ কীোরব এররারব! ফেরস্ ফরল টাওযার বািারিা। 
স্রষ্া আকারশর ওপারর অ্রাই ররয ফররলি। আর এরেরক, মািুরষর মারি 
ছরড়রয পড়ল িািা ্ররির োষা।

এই ররল্পর অরিক োঁক-ফোঁকর আরছ। চাইরলই রল্পটা রিরয 
িািারকম প্রনে করা োয। রকন্তু ফেেব প্রনে করা আমারের উরদ্শযে িা। 
আমারের উরদ্শযে হরলা, এই বযোপারটারক েরলরয ফেখা। বুিরে ফচষ্া করা, 
আেরলই রেক কী হরযরছল। েরব এই কাজটা আমরা করব রবজ্ারির 
ফচারখ, েথযে-প্রমারণর রেরতিরে।

ফেজিযে অবশযেই আমারের রেরর ফেরে হরব প্রাচীি পকৃরথবীরে। ফে 
পকৃরথবীর কথা ঘুরর রেরর এরেরছ মািুরষর ইরেহারে, করল্প-ররল্প।

দইু

কথা হরলা, আমরা রক শুরু ফথরকই শুরু করব? চট করর রেরর োব 
ফেই পকৃরথবীরে? োবার ফচষ্া করব, ফে েমরযর মািুষ েখি কী কররছল? 
উঁহু, ফেটা করা োরব িা। েুরক্ত আমারের বরল, উরল্টা রেক ফথরক পুররা 
রজরিেটা ফেখার ফচষ্া কররে হরব আমারের। ্ীরর ্ীরর েথযে-উপারতির 
রেরতিরে রেরর ফেরে হরব ফেই েমযটায, েখি োষার শুরু হরযরছল।

কথা হরলা, রবজ্ািীরা এটা কীোরব কররি? মারি, োষা ফো আর 
েরেল ফররখ োযরি ফে, েরেল রবর্ষণ করর, কাব্ি ফেরটং করর এর 
ইরেহাে ফবর করর ফেলা োরব। কথা েেযে। রকন্তু আমারের পূব্পুরুষরের 
ফেরহর রেণ রবর্ষণ কররল ফেটা ফেখা োয ফে, ্ীরর ্ীরর োরা 
ফোরারোররর রেরক িঁুকরছ। োরের ফেরহ ফেই রচনি েুরট উেরছ 
্ারাবারহকোরব। ফেই েরগে োরের ফররখ োওযা রবরেন্ন রজরিরেও আমরা 
এর ছাপ ফেখরে পাই। এেব েূত্র ্রর ্ররই রবজ্ািীরা োষার শুরুর 
রল্পটা ফবািার ফচষ্া করররছি।

আররই বরলরছ, ো করার ো কররে হরব উরল্টাোরব। এই রহরেরব, 
প্রথম প্রমাণটা পাওযা োয মািুরষর ফলখারলরখর। ফে রলখরে পারর, ফে ফে 
োষা পাররব, ফেটা ফো আর আলাো করর বরল ফেওযার েরকার ফিই। 
রকন্তু েুে্ারযেজিকোরব, মািুরষর ফলখার ইরেহারের েূচিা হরযরছ মাত্র 
করযক হাজার বছর আরর। োর মারি, এটা আমারের খুব ফবরশ েূরর রিরয 
ফেরে পারর িা। ফেজিযে উরিশ শেরকর রবজ্ািীরা ফেরবরছরলি, োষার 
উৎপরতি ফবর করা মািুরষর োর্যের বাইরর। শু্ু ফেরবই ক্ষান্ ফেিরি। 
১৮৬৬ োরল পযোররে লযোগুেইরস্ক ফোোইরট এ রবষয রিরয আরলাচিা-
ররবষণাও রিরষদ্ করর রেরযরছল। উঁহু, ররবষণা কররল পাপ হরব, এমি 
িা। ওরের মরি হরযরছল, এই রিরয কাজ করাটা ফকবলই েময িষ্।

আশার কথা হরলা, েময বা অথ্ িষ্ হরব ফেরব ফকৌেূহলী মািুষ 
কখরিাই ফথরম োযরি। ফেজরিযেই মািুষ চাঁরে পা রাখরে ফপরররছ। মািুরষর 
হারে রড়া মহাকাশোি ফপরররয ফররছ ফেৌরজররের েীমািা। একইোরব 
একশ বছররর মরো পরর এরে জীবরবজ্ািী ও ইরোরলউশিারর রথওররস্রা 
োবরলি, এোরব ফো োষারক ফেরল রাখার ফকারিা মারি হয িা। আমারের 
জীবি ও েেযেোর এই গুরুত্বপূণ্ রবষরযর ইরেহাে জািরে হরব। ফেজিযে 
কারজ িামা েরকার। রকন্তু কীোরব?

রশরল্পর ফচারখ টাওযার অে বযোরবলি; Image Source: Phillip Medhurst
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েরেল ফিই, ফিই েরথষ্ েূত্র। ফলখারলরখও শুরু হরযরছ অল্প রকছুরেি 
আরর। োহরল উপায? রবজ্ািীরা োরবি। ফেরব ফেরব োরা ফেই আপ্ 
বারকযের কারছ রেরর ফররলি। েরশ রমরল করর কাজ, হারর-রজরে িারহ লাজ! 
শু্ু জীবরবজ্ারির হাে ্রর হযরো হরব িা। রকন্তু রবজ্ারির বারক েব 
শাখা আরছ কী কররে? ফশষরমষ প্রত্নেত্ত, িকৃেত্ত, োষা রবজ্াি ও 
কররিরটে োরযসি- েব রকছু একেরগে রিরয মারে িামরলি রবজ্ািীরা। 
অবরশরষ েল পাওযা ফরল৷ এর মর্যে রেরয শু্ু একরট িয, মািুরষর োষা 
খুঁরজ পাওযা রিরয েু-েুরটা গুরুত্বপূণ্ েমেযোর েমা্াি রমরল ফরল 
একেরগে।

ভতন
চরল্শ হাজার বছর আররর কথা। মািুষ েখি গুহারচত্র আঁকে। এ 

্ররির ছরব আমরা ফেরখরছ। ফেেব ছরবর ফপছরি রচন্া, েংস্কৃ রে ও রবমূে্ 
োবিা রছল, এটা আমরা বুিরে পারর। োষার জরিযে ফো রেক এই 
রজরিেগুরলাই েরকার, োই িা? োহরল, করযক হাজার বছর ফথরক চরল্শ 
হাজার বছর পে্ন্ রপরছরয এলাম আমরা। কথা হরলা, এই েমরযই রক 
োষার আরবে্াব হরযরছল?

হরে পারর। িা-ও হরে পারর! েহজ কথায, েবই রেক আরছ, রকন্তু 
এককোরব এই বযোখযোরট েরথষ্ িা। অথ্াৎ আররা প্রমাণ েরকার। ফেজরিযে 
আমরা ফে েমরযর মািব-েমারজর রেরক োকারে পারর।

এ েব রমরল ্রর ফিওযা োয, মািুরষর মারি োষার উদ্ভব হরযরছল 
চার লাখ বছর আরর।

মািুরষর ইরেহারের রেরক োকারল ফেখব, চরল্শ হাজার বছর আরর 
মািুষ রকন্তু এক জাযরায ফিই। ফরাত্র বা রবরেন্ন েরল োর হরয িািারেরক 
ছরড়রয ফররছ। োর মারি, এই েমরয েরে োষার উৎপরতি হয, োহরল 
পকৃরথবীর রবরেন্ন জাযরায একইেরগে বা অল্প েমরযর বযেব্ারি েব মািুষরের 
মর্যে রকছু পররবে্ি আেরে হরব। রচন্ার ক্ষমো সেরর হরলই শু্ু হরব িা, 
ফেটা প্রকারশর মািরেক ও শারীররক ক্ষমো এবং ফেজিযে ফেরহ প্ররযাজিীয 
পররবে্িও হরে হরব। এ ফথরক আমরা একটা ফেৌরক্তক রেদ্ারন্ আেরে 
পারর।

মািুষ রিচিযই আররা আররই োষা রশরখ রররযরছল। ফেজিযেই োরা 
রবমূে্ রচন্া কররে রশরখরছ এবং ফেেব গুরছরয আঁকরে রশরখরছ গুহার 
ফেযারল। োহরল কী োঁড়াল বযোপারটা? েখিকার পকৃরথবীরেও োষা রছল, 
হযরো রবরেন্ন ফরাত্র বা েরলর মািুষ রেন্ন রেন্ন োষায কথা বলে; রকন্তু 
উৎপরতিটা েখি হযরি। হরযরছ আররা আরর, আররা অরিক আরেম 
পকৃরথবীরে।

রপার
আরেম পকৃরথবীরে মািুরষর আররই এরেরছল এপরা। এই এপরের 

রলায বড় আকাররর বাযুথলী রছল। এটা রেরয োরা ‘ফরাঁ ফরাঁ’ ্ররির শব্ 
করর প্ররেপক্ষ বা অিযোিযে প্রাণীরক েয ফেখাে। েমেযো হরছে, এ ্ররির 
বাযুথলী স্বরবরণ্র উচ্াররণ বা্া ফেয। এটা রকন্তু রবজ্ািীরা ইরছেমরো 
বরল ফেিরি। ফবলরজযারমর ররি ইউরিোরে্রট অে ব্ারেলরে রবজ্ািী বাট্ 
েযে ফবার রেমুরলশি করর ফেরখরযরছি। রকন্তু মািুরষর োষার ফপছরি 
স্বরবণ্, োরক বরল, আবশযেক।

এপরের মর্যে এ ্ররির বাযুথলী রছল রেকই, রকন্তু ফহারমা 
হাইরেলবারজ্রিে প্রজােীর ফেরহ এরকম রকছু ফেখা োয িা। এই ফহারমা 
হাইরেলবারজ্রিে ফথরকই পরর রিযান্ডারথাল ও েযোরপরযসিরা এরেরছ বরল 
্ারণা কররি রবজ্ািীরা। ফহারমা হাইরেলবারজ্রিে পকৃরথবীরে রছল প্রায 
োে লাখ বছর আরর। অথ্াৎ এ েময পকৃরথবীরে োষা িা থাকরলও, োষা 
সেরর হওযার ফবশ রকছু প্ররযাজিীয উপাোি েেরেরি চরল এরেরছ।

আ্ুরিক মািুরষর কথা েরে োরব, মরস্ষ্ ফথরক ফমরুেণ্ড হরয অরিক 

অরিকগুরলা নিাযু োযারিাম এবং পাঁজররর ম্যেকার ফপশীরে এরে েুক্ত 
হরযরছ। রেকোরব বোে রিযন্তণ ও েথাথ্ শব্ করার জিযে এগুরলা জরুরর 
েূরমকা রারখ। এই একই রজরিে রিযান্ডারথালরের মর্যেও ফেখা োয।

এই েুই প্রজারের কারির ফেেররর অংরশও একটা গুরুত্বপূণ্ 
পররবে্ি ফেখা োয। েরল, মািুরষর উচ্াররে শরব্র কম্াংরকর ফে 
পররেীমা আরছ- এই েীমায প্রজারে েুরটর কারির ফেেরর োরুণ 
েংরবেিশীলো সেরর হরযরছ। কথা বলার জিযে ফশািা ও এর রেন্ন রেন্ন 
অথ্ ফবািাটা জরুরর। এটার খুব েহজ একটা উোহরণ আমরা বে্মারিই 
ফেখরে পারর। োরা কথা বলরে পাররি িা, োরা কারিও শুিরে পাি িা। 
কারণ, শুরি ফেটা প্রকাশ িা কররে পাররল, এই োর মরস্ষ্ রিরে পাররব 
িা। আবার, িা শুিরল বলার জিযে প্ররযাজিীয েক্ষমো সেরর হওযা 
একরকম অেম্ব।

এরপররও, কথা বলার জিযে আররকটা রজরিে েরকার। FOXP2 
রজি। মরস্রষ্র ফে অংশ কথা রিযন্তণ করর, ফেখারি কাররকুরর েলায 
এরট। অরিক স্িযেপাযী প্রাণীর মর্যেই এটা থারক। রকন্তু মািুরষর ফেেরর 
এই রজিরট রকছুটা উন্নে। ফেজিযেই আমরা মুখ ও ফচহারায োষার জিযে 
প্ররযাজিীয িড়াচড়াগুরলা রিযন্তণ কররে পারর। রিযান্ডারথালরের মর্যেও 
এই রজি রছল, রকন্তু এেটা উন্নে রছল িা।

এেব েথযে আমারেররক একটা েমরযর রেরক ইরগেে করর। এ ফথরক 

প্রাচীি মািুরষর আঁকা গুহারচত্র; Image Source: frontiersin.org রিযান্ডারথাল; Image Source: theguardian.com
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বলা োয, ফমাটামুরট চার লাখ বছর আরর পকৃরথবীরে োষার উৎপরতি 
হরযরছল। েেরেরি মািুষ রিরজরের মর্যে ফোরারোর ররড় েুলরে েরচষ্ 
হরয উরেরছ। প্ররযাজিীয শারীররক েক্ষমো চরল এরেরছ োর ফেেরর। 
্ীরর ্ীরর রচন্ার ক্ষমোও বাড়রছ। ফেজিযেই এই োবিাগুরলা প্রকাশ করা 
জরুরর হরয ফররছ। েরল সেরর হরযরছ োষা।

রকন্তু আররা আরর, প্রায েুই রমরলযি বছর আরর ফহারমা ইররক্টােরা 
েখি রশকার করে, েখি োরা িািারকম েন্ত বািাে ফেজরিযে। োহরল 
োরাও রক োষা জািে? হযরো জািে। হযরো জািে িা। রকন্তু ফেই 
োষা ফে আ্ুরিক মািুরষর োষা রছল িা, এ বযোপারর রবজ্ািীরা ফমাটামুরট 
রিরচিে। মািুরষর োষার আরেম রূপ, হযরো রেক োষা হরযও ওরেরি- 
এমি রকছু থাকরলও থাকরে পারর ফে েময।

এ েব রমরল ্রর ফিওযা োয, মািুরষর মারি োষার উদ্ভব হরযরছল 
চার লাখ বছর আরর। আর, ফেই োষাই রেরি রেরি আররা পররণে 
হরযরছ। আবার, মািুষ েল বা ফরারত্র োর হরয োওযার েরল রবককৃ ে হরয 
ফররছ োষা। ফেোরবই সেরর হরযরছ িািা ্ররির এে েব োষা। রকন্তু 
েেই আলাো হরয োওযার ফচষ্া করর িা ফকি, োরলাোরব খঁুজরল আজও 
আমরা রেন্ন রেন্ন োষার মর্যেও রমল খুঁরজ পাই, কাছাকারছ উচ্ারণ ও 
অরথ্র শব্ খুঁরজ পাই। এই েব রকছুই আমারের একরট ো্ারণ োষার 
রেরক ইরগেে করর। ো্ারণ এক প্রজারের োষার শুরুটাও ফে একটা 
ো্ারণ োষা রেরযই হরব, ো আর আচিে্ কী!

পপারঁ
োষার উদ্ভরবর েমযকাল িাহয পাওযা ফরল। রকন্তু কথা হরলা, এই 

োষাটা এরলা কীোরব? োষার উৎপরতি ফে ফোরারোররর জিযে, ফেটা ফো 
ফবািাই োরছে। রকন্তু এই োড়িাটা মািুষ অিুেব করা শুরু করল ফকি? 
এই প্রনেটাই মািুরষর োষা খুঁরজ পাওযা রিরয রদ্েীয প্রনে। (প্রথম প্রনেটা 
কী রছল, ফেটা রক আলাো করর আর বলা লাররব? ো-ও বরল ফেই। প্রনেটা 
হরলা, োষার উৎপরতিটা কখি হরযরছল? আেরল, এই প্ররনের উতির ফবর 
কররে িা পাররল, ফে েময মািুষ কী কাররণ এই োড়িাটা অিুেব 
করররছল, ফেটা ফবর করা করেি।)

এই প্ররনের রেিরট েম্াবযে উতির আরছ। প্রথম উতিরটা রেরয ফররছি 
চাল্ে োরউইি। েদ্ররলাক বরলরছরলি, রবরেন্ন প্রাণীরক েগেী রিব্াচরির 
ফকৌশল রহরেরব অদু্ভে েব কাজকম্ কররে ফেখা োয। মািুষও ফেরকম 
রকছু কররে চাইে। এর েরল ফপ্রারটালযোরগোরযজ বা ‘আরেোষা’ ্ররির 
একটা রকছু একটা ররড় ওরে। অবশযে, এই আরেোষার েরােরর ফকারিা 
অথ্ রছল িা। ফেমি- পারখরের োক।

পুরুষরা ফেই আরেোষা বযেবহার করর িারীরের আকষ্ণ কররে 
চাইে। প্ররেরোররোয এরররয োওযার জিযে োরা আরেোষা রিরয আররা 
োবরে থারক, এবং আররা জরটল ও েুম্ুর ফকারিা ধ্রি প্রকারশর ফচষ্া 
কররে থারক। এোরবই োষা ররড় ওরে। োরউইি উোহরণ রহরেরব 
ররবিরের কথা বলরলি। এই প্রাইরমটরাও এোরব ফররয ফররয িারী 
ররবিরের আককৃ ষ্ কররে চায। ফকউ ফকউ পরর এই অিুমারির ওপরর 

রেরতি করর বরলরছি, শু্ু পুরুষরাই এমিটা িা-ও কররে পারর। িারীরাও 
হযরো একইোরব পুরুষরের আককৃ ষ্ কররে চাইে।

রকন্তু এরকম হরল, এর েরল জমে ফিওযা বাচ্ারের বারকরের েুলিায 
অরিকটা এরররয থাকার কথা। বাড়রে ফকারিা সবরশষ্যে বা েুরব্া পাওযার 
কথা োরের। আবার, একই রজরিে রবরেন্ন রেরক ছরড়রয পড়া েবগুরলা 
ফরাত্র বা েরলর মর্যেই ঘটরে হরব। এেব রকছু রবরবচিা করর োরউইরির 
এই উতিররক রেক জুেেই মরি হয িা।

রকন্তু এই আইরেযার ওপরর রেরতি কররই রদ্েীয উতির বা ্ারণারট 
ররড় ওরে। রবজ্ািীরা ফখযাল করর ফেখরলি, মািুষ, এমিরক অন্রাও 
ো্ারণে হাে ফিরড় ফিরড় কথা বলার ফচষ্া করর। োহরল, ‘আরেোষা’টা 
হযরো স্বর রিে্র িা, বরং েরগেরিে্র হরয ররড় উরেরছল। ফেই বযোপারটাই 
এখিও আমারের মর্যে ররয ফররছ। হযরো ফেজিযেই এখরিা আমরা রকছু 
ফবািারে িা পাররল হাে বা কাঁ্ ফিরড় অগেেরগে করর। আবার, েগেী 
রিব্াচরির ফক্ষরত্র এই েরগে োরলারকম প্রোব রাখরে পারর। ফেমি- 
বক্তরবযের েময মািুরষর েরগে ফেরখ আককৃ ষ্ হই আমরা। িারচর মুদ্রা ফেরখ 
আককৃ ষ্ হই। এই বযোপারগুরলার বযোখযোও পাওযা োয রকছুটা করর।

আবার ফখযাল কররল ফেখা োরব, অিযোিযে ফবশ রকছু প্রাণীও টুকটাক 

োষার উৎপরতির েমযকাল
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অগেেরগে করর। মািুষ হযরো োবরে ফশখার কাররণ এই েরগেরক এরররয 
রিরয এরেরছল আররা অরিক েূর। আর, অগেেরগে করর ফে পুররাপুরর 
ফোরারোর করা োয, ফেটা ফো আমরা জারিই। মূক-বর্র অরিরকই 
এোরব ফোরারোর কররি।

োরুণ রচন্া-োবিা হরলও, এই প্রস্াবিারও একটা বড় িারমলা 
আরছ। েরগেরিে্র এই োষা ফথরক স্বররিে্র োষা এরলা কীোরব?

েরল, েকৃেীয আররকরট আইরেযা বা উতির রিরয োবরলি রবজ্ািীরা। 
এই আইরেযারটই বে্মারি েবরচরয োরলাোরব োষারক বযোখযো কররে 
পারর। এটারক বরল ওরিামযোরটারপযা (onomatopoeia)। মারি, ফকারিা 
শব্ শুরি ফেটারক িকল করার ফচষ্া। এখিও মািব রশশুরের এরকম শব্ 
শুরি শুরি বলার ফচষ্া কররে ফেখা োয।

মািুরষর েরে োষা বলার মরো েরথষ্ ফবা্ িা-ও ফথরক থারক, েবু 
শুরি শুরি এই িকল কররে পারাটা খুব জরটল রকছু িা। আররই বরলরছ, 
োষা আেরে আেরে েেরেরি মািুরষর মর্যে ধ্রি উচ্াররণর শারীররক 
েক্ষমো চরল এরেরছ। োছাড়া, িেুি রকছু ররবষণা ফথরক রবজ্ািীরা 
জািরে ফপরররছি, অিযোিযে প্রাইরমটও ফবশ োরলাোরবই বোে এবং রলার 
িড়াচড়া রিযন্তণ কররে পারর।

ফেৌরক্তকোরব বযোপারটা ফথরক আমরা একটা কল্পিা োঁড় করারে 
পারর। রবরেন্ন প্রাণীর োক শুরি শুরি মািুষ ফেটারক িকল কররে রশরখরছ। 
ফেেব প্রাণীর রবরুরদ্ রটরক থাকরে রররয বািারে হরযরছ েরঞ্জাম। ফেই 
োরথ, ফেরকম ফকারিা প্রাণী, ফেমি- বাঘরক আেরে ফেখরল বারকরের 
োব্াি করর ফেওযার প্ররযাজিীো সেরর হরযরছ। বারঘর রজ্ি িকল করর 
রিরজরের ফলাকজিরক েেক্ করর ফেওযার ফচরয েহজ আর কী আরছ? 
োরে করর রেন্ন রেন্ন প্রারিরক শিাক্ত কররে পাররছ মািুষ। আবার, ্ীরর 
্ীরর এেব ধ্রি বা োরকর মর্যে পররবে্ি করার ফচষ্া কররছ। আররকটা 
োরলা বযোপার হরলা, রবরেন্ন প্রারণর োক িকল করর রশকাররর জিযে 
োরেররক প্রলুব্ধ করর োঁরেও ফেলা েম্ব রছল। এোরব ্ীরর ্ীরর 
অথ্রবা্ক ধ্রি বুিরে রশরখরছ মািুষ। বুিরে রশরখরছ, ধ্রির মা্যেরম 
চাইরল অিযেরেররক রকছু ফবািারিা োয।

ফেই োরথ অগেেরগেও রশখরছল মািুষ। এটা অবশযে অরিকটাই েহজাে 
(মািুষ ছাড়া অিযোিযে প্রাণীর মর্যেও এটা ফেখা োয)। োছাড়া, েরঞ্জাম 
বািারে রররযও হাে-পা অথ্রবা্কোরব িাড়ারিার ফকৌশল বুিরে পাররছল 
মািুষ। এোরবই, েমরযর োরথ োরথ ররড় উেরে শুরু করররছল োষা।

একটা েময, হযরো রারের ফবলা আগুরির পারশ বরে মজা করর 
প্রাণীরের োক িকল কররে রররয, বা রিরজরের মরো করর রকছু ফবািারে 
রররয মািুষ রাইরে রশরখরছ। ফটর ফপরযরছ, রলার োল-লয রিযন্তণ করর 
অথ্রবা্ক ধ্রিরক আররা েুম্ুর করর ফোলা োয।

এই রাি রাওযাটার খুব বড় একটা েূরমকা আরছ বরল মরি কররি 
রবজ্ািীরা। ো্ারণ বারকযে ‘আমরা’ বা েলরে ফবা্টা ফেোরব প্রকাশ পায 
িা। রারি ফেটা েহরজই করা োয। একজি রাইরে থাকরল বারকরা রলা 
ফমলারে পারর। এটাও আেরল আমারের েহজাে প্রবকৃরতির অংশ। এখিও 
ফেজিযেই রাি শুিরল আমরাও রলা ফমলাই, ফমলারে চাই। শব্ করর িা 
হরলও মরি মরি ফররয উরে একই বাকযে।

ইউরিোরে্রট করলজ, লন্ডরির িকৃেত্তরবে ফজররাম লুইে মরি কররি, 
এোরবই ররড় উরেরছ োষা। আর, এই প্রস্াবিা েরেযে হরল এরট ফেমি 
োষা ও রারির উৎপরতির বযোখযো রেরে পাররব, ফেমরি বলরে পাররব এরের 
উৎপরতির েমযকালও। আর, এই উৎপরতির েমযটা ফপরল রেরি রেরি 
োষার ওপরর কী প্রোব পরড়রছ এবং োষা কীোরব বেরলরছ- োর একটা 
ফমাটামুরট রহরেব আমরা োঁড় করারে পারব।

শব্ হযরো েরেল ফররখ োয িা, ফররখ োয িা ফকারিা রচনি। রকন্তু 
এে বছর পরর হরলও, আমরা এর ইরেহাে ফলখার েূত্র খুঁরজ ফপরযরছ। 
হযরো আররা রকছুটা েময লাররব, রকন্তু আমরা রিচিযই রলরখ ফেলরে 
পারব োষার ইরেহাে। মািুরষর ইরেহারের ওপরর এর প্রোব ও েমরযর 
বাঁরক বাঁরক এর রেক বেল। আেরল, রবজ্ািীরাও ফেজিযেই োষার রল্পটা 
ফবািার ফচষ্া করর ফররছি রিরন্র।

কারণ, োষার ইরেহাে ছাড়া মািুরষর ইরেহাে ফকারিাোরবই পূণ্ো 
পায িা।

কাউরক রাি রাইরে শুিরল আমরাও রলা ফমলাই
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হভে যেহে ভাষা হেক্ার উতিম বয়স  

প্রচরলে আরছ, ‘একরট রবরেরশ োষা ফশখা আর ফেই োষাোষী 
জারেরক জয করা েমাি।’ শুিরে অদু্ভে লাররলও এটা অরিকটা েেযেও 
বরট। ফকিিা, েখি ফকউ রবরেরশ োষায েক্ষ হরয ওরেি, েখি রেরি 
খুব েহরজই ফেই জারের োরথ ফমলারমশা কররে পাররি। োরের 
েংস্কৃ রে ও ঐরেহযে েম্রক্ জািরে পাররি। বে্মাি রবরবে োর 
ফোরারোর েক্ষো েে ফবরশ, োর গ্রহণরোরযেো বা কযোররযার রেরির 
ফক্ষরত্র েেলো পাওযার েম্াবিাও েে ফবরশ। ফেমি- ফকউ উচ্রশক্ষার 
জিযে জাম্ারিরে বা জাপারি ফেরে চারছেি। এখি োর েরে জাম্াি বা 
জাপারি োষা জািা থারক, োহরল রেরি রেো পাওযার ফক্ষরত্র অগ্রার্কার 
পারবি।

উন্নে ফেশগুরলা রিরজরের োষারক োরা রবরবে ছরড়রয ফেওযার 
জিযে উন্নযিশীল 
ফেশগুরলারে শু্ুমাত্র 
োরের োষা জািা 
বযেরক্তরের রবরেন্ন 
বকৃরতির মা্যেরম 
পড়ারশািা ও চাকররর 
েুরব্া রেরয থারক। 
ফেই কাররণই 
আমারের ফেরশর 
রাজ্ািী ঢাকা ফথরক 
শুরু করর মেস্বরলও 
ফকাররযাি রকংবা চীিা 
োষা ফশখারিার 
অেংখযে প্ররেষ্ঠাি ররড় 
উরেরছ।

একেময রবরবের 
প্রায েকল প্রারন্ই 
রব্রটশ োম্রারজযের 
রবস্কৃ রে রছল। 
রব্রটশরা োরের 
োম্রাজযে পররচালিার 
েুরব্ারথ্ স্ািীয মািুষরের ইংরররজ োষা ফশখারো। ফেখাি ফথরকই 
রববেজুরড় ছরড়রয পরড় ইংরররজ োষা। োর েরল োরারবরবে ফোরারোররর 
োষা রহরেরব এখরিা ইংরররজ েবার আরর। বে্মারি ফকারিা জারের 
রব্রটশরের মরো প্রশােরিক োম্রাজযে ফিই। েরব ফবশ করযকরট ফেশ 
োরের পণযে বা ফেবার মা্যেরম রিজস্ব বারণরজযেক োম্রাজযে সেরর করররছ। 
এরক্ষরত্র েবার উপরর আরছ চীি।

রবরবের এমি ফকারিা ফেশ ফিই ফেখারি চীরির পণযে রবরক্র হয িা। 
চীি োরের এই বযেবো বারণজযেরক আররা েুেূরপ্রোরী করর ফোলার জিযে 
রবরেন্ন ফেরশ োরের োষারক ছরড়রয রেরছে। এমিরক অরিক ফেরশ ঋণ 
প্রোরির েময চীি োরের োষা ফশখারিার শে্ জুরড় রেরছে। এছাড়া 
েুরট ফেরশর মর্যে েম্রক্র উন্নযি ঘটারিার জিযে েংস্কৃ রের আোিপ্রোি 
খুবই জরুরর। আর এরক্ষরত্র োষা হরলা েবরচরয বড় মা্যেম। ফে কাররণ 

প্ররেরট ফেশই োরের পররাষ্ট্র িীরেরে রিজস্ব োষা ও েংস্কৃ রেরক ছরড়রয 
ফেওযার রবষরয প্রা্ািযে রেরয থারক।

ত্েদদশশ ভপাষপা যকন শশখদেন?
বে্মাি রববেরক বলা হরছে ফ্াবাল রেরলজ। এই রবশাল ফ্াবাল 

রেরলরজ ররযরছ অেংখযে ফেরশর ফকারট ফকারট মািুরষর আিাররািা। 
োরের োরথ রমশরে হরল রকংবা একোরথ কাজ কররে হরল আপিারক 
অবশযেই োরের োরথ ফোরারোর কররে হরব। আর এরক্ষরত্র প্ররযাজি 
একরট ো্ারণ োষা। এজিযে ইংরররজরক েবাই প্রা্ািযে রেরয থারকি।

রকন্তু ইউররারপর অরিক ফেশ ররযরছ ফেখারি ইংরররজর গুরুত্ব কম 
বা োরা ইংরররজ জারিি িা। ফেরক্ষরত্র োরের োরথ ইংরররজর মা্যেরম 
ফোরারোর করা েম্ব িয। আপরি েরে জাম্াি োষা জারিি োহরল খুব 

েহরজই 
জাম্ািরের োরথ 
োরবর আোি 
প্রোি কররে 
পাররবি। এই 
রবষযরট েকরলই 
জারিি। এছাড়াও 
ররযরছ আররা রকছু 
েুরব্া।

বে্মারি 
রবরেরশ োষা 
জািার বড় েুরব্া 
হরলা কম্রক্ষরত্র 
অর্ক গুরুত্ব লাে 
এবং েেল 
কযোররযার রেরির 
েুরোর। ফকারিা 
বযেরক্ত এক বা 
একার্ক োষায 
েক্ষ হরল োরক 

ফেরকারিা প্ররেষ্ঠাি লুরে ফিরব। রেিরেরশ োষা ফশখার অিযেেম বড় 
ে্ুরব্া হরলা এর মা্যেরম আত্মরববোে সেরর হওযার োরথ োরথ 
েকৃজিশীলোও বকৃরদ্ পায। এর োরথ েরেক রেদ্ান্ এবং রবরেন্ন ্ররির 
চযোরলঞ্জ গ্রহরণর জিযে মািরেক েক্ষোর রবকাশ ঘরট। এছাড়া ফকউ েরে 
একরট রবরেরশ োষা রশখরে পাররি, োহরল োর জিযে অিযোিযে োষা 
ফশখাও েহজ হরয োয।

ত্েদদশী ভপাষপা যশখপার উপেকু্ত েয়স যকপানসট?
অরিক বাবা-মা স্বপ্ন ফেরখি োরের েন্াি একার্ক োষায অির্ল 

কথা বলরে পাররব। আবার অরিরক স্বপ্ন ফেরখি োরের ফছরল বা ফমরয 
বড় বড় বযেবোরযক রমরটংরয রবরেরশরের োরথ োরের োষায আলাপ 
আরলাচিা কররব। এমি স্বপ্ন প্রায প্ররেযেক রশরক্ষে বাবা-মা ফেরখি। 

একার্ক োষায েক্ষো থাকা এখি অেীব গুরুত্বপূণ্
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বে্মারি প্রায েবাই রবরেরশ োষা ফশখার গুরুত্ব েম্রক্ ওযারকবহাল। 
রকন্তু এরক্ষরত্র বড় প্রনে হরলা ফকাি বযে ফথরক েন্ািরক রবরেরশ োষা 
ফশখারিা উরচে? রকংবা ফকাি বযরে রবরেরশ োষা ফশখা েবরচরয েহজ? 

বাচ্ারের বযে েখি ৩-৪ বছর, েখি োরা খুব েহরজ একার্ক 
োষা রশখরে পারর। এর ফপছরি বড় কারণ েখি বাচ্ারা িেুি রকছু 
ফশখার জিযে ফবশ আগ্রহী হরয থারক। ফেটা বড় হওযার োরথ োরথ 
কমরে থারক। অর্কাংশ ররবষরকর মরে, বাচ্ারের রদ্েীয ফকারিা োষা 
ফশখার জিযে গুরুত্বপূণ্ বযে ৬-৭ বছর পূণ্ হওযার পূব্বে্ী েময। েরব 
ফকারিা ফকারিা ররবষরকর মরে, এরট বযঃেরন্র পূব্ পে্ন্ হরে পারর।

রকন্তু অরিরকর কারছ রবষযরট গ্রহণরোরযে িা-ও হরে পারর। 
েরেযেকার অরথ্ 
একরট রশশুর 
আচার-আচরণ, 
রচন্াোবিা করার 
েক্ষো, ফশখার 
ক্ষমো ও 
েকৃজিশীলোর 
রেরতি ররচে হয 
৬-৭ বছর বযরের 
মর্যে। রশশুরা 
ফেরহেু 
অিুকরণরপ্রয, ফে 
কাররণ োরা 
আরশপারশর 
রবরেন্ন রবষয ফথরক 
রশরখ থারক। েরব 
োষা ফশখার হারটা 
েবরচরয ফবরশ 
৩-৪ বছর বযরে। 
এই েমরয োরা 
খুব েহরজ িেুি 
িেুি শব্ রশখরে 
পারর। ফেই কাররণ এই েমযটা বাচ্ারের োষা ফশখার ফক্ষরত্র েবরচরয 
গুরুত্বপূণ্।

রশশুরা ৬-৭ বছররর মর্যেই একার্ক োষা রশখরে েক্ষম। কারণ 
োরা এই বযেটা পার করর রবরেন্ন রবষয ফশখার ম্যে রেরয। োরের পূণ্ 
মরিারোর থারক আরশপারশর পরররবশ ফথরক রবরেন্ন রকছু ফশখার প্ররে। 
ফেরক্ষরত্র ফকউ েরে োরের একোরথ একার্ক োষা ফশখায, োহরলও 
োরের ফকারিা েমেযো হয িা।

েরব রশশুরের রদ্েীয ফকারিা োষা ফশখার ফক্ষরত্র োর আরশপারশর 
পরররবশ রকংবা পররবাররর েেেযেরের েূরমকা খুবই গুরুত্বপূণ্। ফেমি, 
ফকারিা বাচ্ার মা রব্রটশ এবং বাবা ইোরলযাি। োরা থারকি 
েুুুুক্তরারজযে। ফেরক্ষরত্র বাচ্ারট জিযে একইোরথ ইংরররজ ও ইোরলযাি 
রশখরে পাররব। আবার ্রুি, ফকারিা বাচ্ার বাবা-মা েুজরিই জাম্াি 
এবং ৬-৭ বছর বযরে ফকারিা কাররণ পররবাররর োরথ েুক্তরারজযে চরল 
এরেরছ। এখি েুক্তরারজযে থাকার জিযে োরক বা্যে হরয দ্রুে ইংরররজ 
রশখরে হরব। এরক্ষরত্র ফেই বাচ্ার ইংরররজ রশখরে অরিক ফেরর হরব। 
কারণ োরক ফজার করর রশখরে হরছে।

রশশুরা ৬-৭ বছররর মর্যে ফেরকারিা রবষয োরলাোরব রশখরে পারর 
ফেই রবষরয ফকারিা ের্হ ফিই। েরব বাচ্ারের রদ্েীয বা েকৃেীয 
ফকারিা োষা ফশখারিার ফক্ষরত্র অবশযেই রবরবচিা কররে হরব ফে োর 
মােকৃ োষায কেটুকু েক্ষ হরযরছ। একরট রশশু মােকৃ োষায েক্ষ হওযার 
পূরব্ই েরে োরক রদ্েীয ফকারিা োষা ফশখারিা হয, োহরল োর 
মােকৃ োষায রবরূপ প্রোব পড়রে পারর।

এ কাররণ রশশুরের রবরেরশ োষা ফশখারিার জিযে উপেুক্ত বযে 
হরলা ১২-১৩ বছর। ফকিিা এই বযরের মর্যে োরা মােকৃ োষায ফবশ 
েক্ষ হরয ওরে। এরপর োরা রদ্েীয ফকারিা োষারকও োরলাোরব রপ্ 
কররে পারর। ররবষণাও রেক ফেমিই বলরছ। েুক্তরারজযে ১৭,০০০ 
রশশুর উপর চালারিা এক ররবষণায ফেখা োয, ফেেব রশশু ১১ বছর 

বযরে েরারে 
োষা ফশখা 
শুরু করররছ, 
োরা অিযেরের 
ফচরয োরলা 
েলােল 
করররছ।

শশশুদদর 
ত্েদদশশ ভপাষপা 
যশখপাদনপার 
সহজ উপপায়

রশশুরের 
েহরজ রবরেরশ 
োষা ফশখারিার 
জিযে রকছু 
পদ্রে 
অিুেরণ করা 
ফেরে পারর। 
এর জিযে 
প্রথরম ফে 
োষারট 

ফশখারবি, ফেই োষার োরথ পররচয করররয রেরে হরব। এরক্ষরত্র েমেযো 
হরে পারর মা-বাবা রহরেরব আপরি ফেই োষারট িা-ও জািরে পাররি। 
েখি শু্ু ফেই োষারটর মূল রবষযগুরলা রিরজ রশরখ বাচ্ারের ফশখারে 
পাররি। এছাড়া ফেেব মা্যেম ফথরক আপিার বাছাই করা রবরেরশ োষা 
ফশখা েম্ব, োর েবগুরলাই বযেবহার কররবি। ফেমি- োষা ফশখার বই, 
অযোপে, অিলাইি লযোগুেরযজ ফপ্রাগ্রাম ও রবরেন্ন ফরমে। চাইরল েন্ািরক 
কাটু্ি বা মুরে ফেখারিার মা্যেরমও রবরেরশ োষা ফশখারে পাররি। 
আপিার চারপারশ অরিক রশশুরক ফেখরবি োরা অির্ল রহর্ বলরছ 
এবং বুিরে পাররছ। োরের পরক্ষ এটা েম্ব হরযরছ রবরেন্ন রহর্ কাট্ুি 
ফেখার মা্যেরম। এছাড়া োষা ফশখার রবরেন্ন েরঞ্জাম রকরিও েন্ািরক 
রবরেরশ োষা রপ্ করারিা েম্ব। েরব শু্ুমাত্র রশখরলই হরব িা, এর 
োরথ প্ররযাজি েরেক অিুশীলি বা পরীক্ষা। এরক্ষরত্র রবরেন্ন ইিরস্রটউট 
বা ফেই োষাোষী মািুরষর েহাযো রিরে পাররি।

(েংকরলে) 

মােকৃ োষায েক্ষ হওযার আরর বাচ্ারের রবরেরশ োষা ফশখারিা উরচে িয;
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অভ্রম্াে যমনহেী হাসাে     

মযমিরেংহ ফমরেরকল করলজ কযোম্ারের ফকারিা এক স্ারি 
কযোম্ারেরই েুই রববেরবেযোলরযর পডু়যা (জুরিযর-রেরিযর) ছারত্রর মারি 
কথা হরছেল।

বড় োই: কে করর রিরব?

ফছাট োই: মারি? কীরের কে করর রিরবা?

বড় োই: আরর, ফোর েেটওযযোররর োম কে করর রাখরব?

ফছাট োই: োম রাখরবা ফকি? ওটা ফো ররি। ফকারিা টাকা পযো 
রেরে হরব িা।

জুরিযররর কথা শুরি রেরিযর এবার োরপরিাই অবাক। বরলে কী? 
বলা ছাড়া আর ফকারিা রকছুই ফবর হযরি 
োর রলা রেরয। ওরেরক জুরিযররর 
বরাবররর মরোই স্বাোরবক উতির, “হযোঁ। 
োষার জিযে টাকা ফিরবা ফকি?”

রেরিযররর মুখ ফথরক এবার আর 
ফকারিা কথা ফবর হয িা। আরকেলগুডু়ম 
হরয োয োর। রেরি মরি মরি োবরে 
থারকি, কী বলরছ এই ফছরল? আর 
এরেরক আরম মরি মরি আঁকরে থারক 
করযকজি মািুরষর মুখ। মািুষগুরলার 
োরথ এই জুরিযর ফছরলরটর ফবশ রমল 
খুঁরজ পাই। রমল খুঁরজ পাই োলাম, ররেক, 
বরকে আর জব্াররের োরথ। োষাটারক 
োরা রেক এই ফছরলরটর মরো কররই 
োলরবরেরছরলি। োষার জিযে োরের রেক 
এেটাই মমত্বরবা্ রছল বুরকর বাঁ পারশ। 
মরি মরি োরব, বহুরেি পর বাংলা 
আররকজি োলবাোর মািুষ খুঁরজ ফপল। 
স্বারথ্র এই জররে রিঃস্বাথ্োরব 
োলবাোর মািুষ খুঁরজ পাওযা খুব েুষ্র।

ফমরেরকল চত্বরর করথাপকথিরে 
ফেরেরির ঐ জুরিযর ফছরলরটর িাম ফমহেী হাোি খাি। রেরি বাংলা 
ফলখার একরট েেটওযযোর সেরর করররছরলি। েেটওযযোররট রেরয 
ইংররজী অক্ষরর ‘ami vat khai’ টাইপ কররল খুব েহরজই বাংলায 
‘আরম োে খাই’ ফলখা হরয োয। রববেরবেযোলরযর বড় োইরযর োরথ 
ফমহেী হাোরির ফেই েেটওযযোর রিরযই কথা হরছেল।

ঘটিারট আজ ফথরক করযক বছর আররর। ফেেময করম্উটারর 
বাংলা ফলখা মারি এক েীষণ েন্তণােম। এজিযে আবার ইংররজী টাইপ 
ফশখার মরো বাংলা টাইপ ফশরখা, োরপর অিুশীলি কররা, আরস্ আরস্ 
আযরত্ব আরিা, োরপর ফচষ্া করর ফেখ। আর ফমরহেী হাোরির এই 
েেটওযযোররট ফেি এই েীঘ্রমযােী ও েন্তণাোযক বযোপাররটর এক 
রিরমরষই ইরে ঘরটরয রেরলা। এেটা ফেি ফকউ আশা করররি! এ ফেি 

ফমঘ িা চাইরেই জরলর স্শ্!

বাংলা ফলখার এই েেটওযযোররটই আজরকর বাংলা টাইরপস্রের 
রিকট অরে পরররচে িাম অভ্র, োর জিযে আলাো রকরবাে্ লারর িা, 
আলাো করর টাইরপংও রশখরে হয িা। বযেবহারকারীরা শু্ু ইংরররজ 
অক্ষরর মরির কথারট রলখরছি আর ো অরভ্রর োেুরে বাংলায হােরছ। 
েরব ফে অভ্রর োহারেযে আপরি আজ এে েহরজ, এক রিরমরষ বাংলা 
রলখরে পাররছি, ফেই অভ্রর জিক ফমহেী হাোি রকন্তু েে েহরজ 
রকংবা এক রিরমরষ অভ্ররক সেরর কররে পাররিরি। এই েকৃরষ্ ো্ারণ 
ফকারিা েকৃরষ্ িয, োর এই েকৃরষ্ ১০রট বছর ্রর ররচে একরট ররল্পর 
িাম।

ররল্পর শুরুটা রছল রেক এরকম। েখি ২০০৩ োরলর ফেব্রুযারর 
মাে। বাংলা একারেরম প্রাগেরণ চলরছল বাঙারলর প্রারণর উৎেব বইরমলা। 
একারেরম চত্বর ফজরর উরেরছল বাঙারলযািার হররক রকম োরজ েরজ্ে 
অেংখযে বইরযর স্রল। একারেরমর বাোরে েখি িেুি বইরযর ঘ্াণ। 
ফেবাররর ফেই বইরমলায একরট েংরেি অংশ রিরযরছল, িাম বাংলা 
ইিরেিশ থ্রু ওরপি ফোে্, েংরক্ষরপ বারযাে। েরব বারযাে বই রবরক্রো 
েংস্া িয। োরা বইরমলায এরেরছল একরট প্রেশ্িী কররে। এই 
েংরেরির েেেযেরা ফমলায েমূ্ণ্ বাংলায ফলাকালাইজ করা একরট 
রলিাক্স রেরট্ার প্রেশ্িী করররছল। এর িাম রছল বাংলা রলিাক্স।

বাংলা রলিারক্সর রবরশষত্ব রছল, এর োহারেযে বাংলায ফলখার 
পাশাপারশ উইরন্ডার টাইরটল, ফমিু, োইরলর িামকরণ েবই বাংলায করা 

ফমরহেী হাোি
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োয। এমি েু্র ও উপরোরী একরট রেরস্ম েবারই িজর ফকরড়রছল। 
ফকিিা বাংলা ফলখার জিযে েখি ফেেব রকরবাে্ প্রচরলে রছল, ফেেব 
রেরয খুব একটা স্বাছের্যে বাংলা ফলখা ফেে িা। আর োরের অপারররটং 
রেরস্মরট েমূ্ণ্ বাংলায রছল িা। এছাড়া এগুরলা রেরয বাংলায শু্ু 
টাইরপর কাজই চালারিা ফেে। ফো বাংলা ফলখার এমি একটা খটমট 
েমরয এমি েহজ একরট রেরস্ম েবার িজর কাড়রব এটাই ফো 
স্বাোরবক। বারযােও োই েবার িজর ফকরড়রছল।

ফেবাররর ফমলায বারযারের ঐ প্রেশ্িীরে েশ্করের রেরড় োঁরড়রয 
রছল একজি কু্ষরে 
েশ্ক। ফছরলরটর 
ফপ্রাগ্রারমংরয রছল েীষণ 
আগ্রহ। প্রেশ্িীর 
অিযোিযে েশ্করের োরথ 
োর একরট পাথ্কযে 
রছল। ঘরর ফেরার েময 
আর েবাই েখি ফমলার 
উরতিজিা রিরয ঘরর 
রেরররছল, েখি ফে ঘরর 
রেরররছল প্রেশ্িীর 
রবষযবস্তুরট নিাযুরে বরয 
রিরয। ফেরেি ফথরকই 
োর মাথায কাজ 
কররছল- কীোরব এমি 
একটা রকছু বািারিা 
োয, ো রেরয অরে 
েহরজই েবাই বাংলা রলখরে পাররব। বইরমলার ফেই ফছা্ ফছরলরটই 
২০১৪ োরল অভ্র েেটওযযোররর জিক মযমিরেংহ ফমরেরকল করলরজর 
ছাত্র ফমহেী হাোি।

ফমলা ফথরক ফেরেি 
ঘরর রেররই ফমহেী 
বারযারের রলিাক্স রিরয 
ঘাঁটাঘাঁরট শুরু কররি। 
রকন্তু োর করম্উটারর 
উইরন্ডাজ থাকায ইছো 
েরত্তও বাংলা রলিাক্স 
রেরয কাজ কররে 
পাররছরলি িা রেরি। 
রকন্তু ফপ্রাগ্রারমংরয আেক্ত 
ফছরলরটর মরি এই 
বযোপাররট রেীর এক 
ফকৌেূহরলর েকৃরষ্ 
করররছল। আর োই 
রেরি বাংলা রলিারক্সর ঐ ে্রট ইিস্ল কররি। আর এ েমযই োর 
ফচারখ পড়রলা একরট গুরুত্বপূণ্ রবষয।

মাইরক্রােেট ওযাে্ রকরবারে্র ইিোট্ কযোররক্টার বযেবহার করর ঐ 
ের্র কযেররক্টারগুরলা আিা োয এবং ফবশ চমৎকার কাজও করর। েরব 
ফেেময এরট খুবই েন্তণাোযক একরট বযোপার রছল। আররা কষ্কর রছল 
েুক্তাক্ষর ফলখা। রকন্তু এরপরও ফমরহেীরক েন্তুষ্ কররে পারররি এই 
ে্। ফকিিা, এোরব ফলখাটা রছল ফবশ েমযোরপক্ষ বযোপার, ো 

টাইপকারীর মারি রবররক্তর উরদ্রক করর। রকন্তু ফমহেী ফো রবররক্ত এরি 
রেরে এই প্ররজক্ট রিরয িারমিরি। রেরি ফো চাি বাংলা ফলখার এমি 
একরট রেরস্ম, োর োহারেযে ফে ফকউ অিাযারে বাংলায রলরখ ফেলরে 
পাররব োর মরির কথাগুরলা।

েরব এ পে্ারয এরে ফমহেী উপলরব্ধ কররলি- োর স্বপ্ন 
বাস্বাযরির জিযে এখি প্ররযাজি একরট রকরবারে্র, ো রেরয ইউরিরকাে 
রেরয খুব েহরজই বাংলা ফলখা োরব। রকন্তু এখারিই েমেযোরট বাঁর্। 
ফমহেী ফেরবরছরলি, রকরবাে্রট ইিস্ল করর িারমরয ফিযা োরব। রকন্তু 

ো আর হরয উেরলা 
িা। ফকিিা, ফেরট 
ফকাথাও খুঁরজ ফপরলি 
িা রেরি। রেরি 
বুিরে পাররলি, 
এমি রকরবাে্ ফপরে 
হরল োরক রকরবাে্ 
সেরর কররে হরব। 
রকন্তু কীোরব েম্ব 
ফেটা?

এজিযে ফো 
অরিক েময ও 
পরররেরমর প্ররযাজি। 
এে েময ফে ফমহেীর 
রছল িা। ফকিিা 
েেরেরি রেরি ফেই 

ফছাট ফছরলরট আর ফিই। রেরি েখি মযমিরেংহ ফমরেরকল করলরজ 
রচরকৎোশাস্ত্র রিরয পড়ারলখা কররছি। রকন্তু েকৃরষ্র ফিশা ফপরয বরেরছল 
োরক। এ এক মারাত্মক ফিশা। ফমহেীর ফবলাযও ফেি ো-ই হরলা।

ক্ারে, 
কযোম্ারে েরব 
প্রারণাচ্ছ্বল ফছরলরট 
ফকমি ফেি উোে 
হরয ফররলা। কাররা 
োরথ আররর মরো 
ফমরশ িা। রিরজর 
শরীররর প্ররে 
ফখযাল ফিই, রেক 
ফিই িাওযা-
খাওযার। ফহারস্ল 
রুরমর েরজা 
জািালা বন্ করর 
োরাক্ষণ বরে বরে 
কী ফেি করর! 

রশক্ষকরা োবরলি, উছেরন্ন ফরল বুরি ফছরলটা। বনু্রা োবরলা, কী কররছ 
ও? রকন্তু ফমহেী জািরেি রেরি কী কররছি। একরেরক পড়ারশািা 
অিযেরেরক ইউরিরকােরেরতিক রকরবাে্ বািারিার ফচষ্া। েব ের্হ পাশ 
কারটরয রেরি চলরছরলি োর ররেরে। আর এোরবই একরেি রেরি 
সেরর করর ফেলরলি একরট ফপ্রারটাটাইপ।

এই অযোরপ্লরকশিরট ফমহেী প্রথরম বারিরযরছরলি মাইরক্রােেরটর 
েটরিট ফরিমওযাক্ বযেবহার করর। ফকিিা অযোরপ্লরকশিরট রেরি 

রবজয রকরবাে্

অভ্র রকরবাে্
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বারিরযরছরলি উইরন্ডারজর জিযে। রকন্তু িারমলাটা েখি হরলা, েখি 
োররে আরযারজে বাংলা ে্ সেররর একরট প্ররেরোরীোয ফমহেী 
রিরজর সেরর ফপ্রারটাটাইপরট পাোরলি। কারণ, ফমহেীরক োরা জািারলা, 
োর সেরর ফপ্রারটাটাইপরট ঘি ঘি ক্রযোশ হরছে।

ফমহেী আ্াজ কররে পাররলি ঘটিাটা কী। েরব েরম ফররলি 
িা। বরং এবার রেরি ফেটা কররলি ো হরলা, রেরি েটরিট বাে রেরয 
ক্যোরেক রেজু্যযোরলর ওপর রেরতি করর আবার ফপ্রারটাটাইপ সেরর 
কররলি। এবার রেরি বুিরে পাররলি, ক্রযোরশর িারমলাটা আর ফিই। 
আর এোরবই সেরর হরলা অভ্রর বে্মাি ফরিমওযাক্। এবার ফেি স্বাথ্ক 
হরলা োর ফেই বইরমলায বারযারের সেরর ে্ ফেরখ অিুপ্রারণে হরয 
শুরু করা েীঘ্োত্রা।

ফমরহেীর মরস্ষ্ প্রেূে অভ্রর ওরযবোইটরটর িাম ওরমক্রি লযোব। 
অভ্র ও ওরমক্রি লযোব মূলে একই বযেী। ফকিিা, অভ্রর োরথই ফো 

ওরমক্রি লযোরবর জমে। অভ্রর এই অরেরেযাল োইট ওরমক্রি লযোব রকন্তু 
আপিা আপরিই োঁরড়রয োযরি। এরক োঁড় করারিাটা রছল োর জিযে 
আররকরট চযোরলঞ্জ। োইটরটরক েবার রিকট গ্রহণরোরযে করর েুলরে 
এবং ফকউ ফেি িা োরব োইটরট ফকারিা প্ররেশিাল োইট িা- ফেরেরক 
ফমহেী রছরলি েরচষ্। আর এজিযে কম কষ্ কররে হযরি োরক।

িাওযা-খাওযা, পড়ারলখা েুরল োরাক্ষণ োরক ফলরর থাকরে হরযরছ 
োইটরটর ফপছরি। োইটরটর প্ররে মরিারোর রেরে রররয েবরকছুরে 
অমরিারোরী হরয পরড়রছরলি রেরি। এই এরলরমরলা জীবিোপি কাররা 
ফচাখ এড়ারলা িা। েবাই োবরলা, ফছরলটা ফবা্হয উছেরন্ন ফরল। 
রশক্ষকরণ ফো একেময োরক বরলই বেরলি ফমরেরকল ফছরড় রেরে। 
রকন্তু ফমহেীর ফো েখি এেরব কাি ফেযার েময ফিই। রেরি েখি বযেস্ 
োইরট রিযরমে আপরেট রেরে, মযোিুযাল রলখরে, োে্ি িম্বর বাড়ারে 
আর ইউজাররের প্ররনের উতির রেরে। আর এোরবই আরস্ আরস্ অভ্র 
ফপঁরছ োয ইউজাররের রিকট। এর স্বীককৃ রে স্বরূপ োরক রিরয 
প্ররেরবেি করর করম্উটার টুমররা িারমর একরট মারেক মযোরারজি। 
এই স্বীককৃ রে ফমরহরেরক এেটাই আি্ ফেয ফে, রেরি বুিরে পাররি 
রেরি এমি রকছু একটা করররছি ো অবশযেই প্রশংোর োবীোর।

অভ্র রিরয োত্রাটা ফমহেী একা শুরু কররলও ফশষ অবর্ রকন্তু 
োরক একা পথ চলরে হযরি। চলার পরথ রেরি োরথ ফপরযরছরলি 
ফেরশ-রবরেরশ ফবশ রকছু স্বপ্নবাজরক। আর োরের রিরযই রেরি সেরর 
করররছরলি অভ্র রটম। এরের মর্যে ররযরছি অভ্রর মযোক োে্ি 
প্রস্তুেকারী ররোে উি িবী, অভ্রর কালপুরুষ ও রেযাম রুপালী ের্র 

জিক রেযাম, অভ্রর বে্মাি ওরযবোইট ও রলিাক্স োে্ি প্রস্তুেকারী 
োররম, োররের রিপি এবং ফমহেীর েহ্রম্িী েুমাইযা িাজমুিেহ 
আররা অরিকরক।

ফমহেী ফেরেি োর কযোম্ারের বড় োইরক বরলরছরলি, “োষার 
জিযে টাকা ফিরবা ফকি?” রেরি ফশষ পে্ন্ েরেযেই ফকারিা অথ্ ফিিরি। 
রেরি েরেযেই োষারক উমুেক্ত করর রেরযরছি েবার জিযে। ২০০৭ োরল 
অভ্র রকরবাে্ ফপাট্ালরট রেরি রবিামূরলযে বযেবহাররর উরদ্রশযে উমুেক্ত করর 
ফেি। এর মা্যেরমই বাংলা োষা উমুেক্ত হরয পরড় েথযে প্রেুরক্তরে।

অভ্র আজ বযেবহৃে হরছে েরকারর অরেে আোলেগুরলারে। 
এমিরক রিব্াচি করমশিও োরের প্ররযাজিীয কাজ োররে বযেবহার 
কররছ অভ্র, ো রাষ্ট্ররক ফকারট ফকারট টাকা খরচ ফথরক বাঁরচরয রেরযরছ। 
রকন্তু প্রচাররবমুখ ফমহেীর পররবরে্ ফকারিা চাওযা ফিই। ফকিিা রেরি 
এটাই ফো ফচরযরছরলি। আর োই ফো োর ফ্ারািই রছল- ‘োষা ফহাক 

উমুেক্ত’। অভ্রর আরে্ারিক অথ্ আকাশ। আর ফমরহেীর সেরর এই 
আকারশ বাংলা োষা ফেি আজ েরেযেই উমুেক্ত।

বাংলা োষাোষীরের জিযে ফমহেী হাোি খারির েুরান্কারী 
েেটওযযোর অভ্র বাংলা োষারক রেরযরছ রেরজটাল প্লযোটেরম্ও ফহরে-
ফখরল ফবড়ারিার েুরোর। শু্ু ো-ই িয, এই অভ্র রাষ্ট্ররকও করররছ 
লােবাি। অথচ আচিে্ হরলও েেযে, এর রবরিমরয রাষ্ট্র োরক আজ 
অবর্ ফকারিা স্বীককৃ রে ফেযরি। েরব রাষ্ট্রীযোরব স্বীককৃ রে িা ফপরলও 
ফমহেীর িুরলরে জমা হরযরছ ফবশ রকছু েম্মািিা। অভ্র রকরবাে্রক 
মাইরক্রােেরটর অিলাইি েংগ্রহশালায ইরন্ডক োষােমূরহর েমা্ারির 
োরলকােুক্ত করা হরযরছ।

অভ্ররক বাংলা রকরবাে্ রররোে্ রহরেরব ইউরিরকাে েংস্ার 
ওরযবোইরট অন্ে্ুক্ত করা হরযরছ। এছাড়া বাংলা েথযে প্রেুরক্তরে রবরশষ 
অবোরির জিযে অভ্র রটমরক ফবরেে বাংলা ফথরক ফেওযা হয ফস্শাল 
কর্রিরবউশি অযোওযাে্। পরবে্ীরে ২০১৬ োরল ফমহেী হাোি টপ ফটি 
আউটস্যোরন্ডং ইযং পাে্িে পুরষ্ারর েূরষে হি।

বযেরক্ত জীবরি এক েন্ারির জিক এই রিেকৃ েচারী েেটওযযোর 
ফেরেলপার। স্ত্রী-েন্াি রিরয আরছি রিরজর মরো। রচরকৎোশারস্ত্র োল 
েল রিরয উতিীণ্ হরলও ফেটা ফপশা রহরেরব ফিিরি রেরি। ফপ্রাগ্রারমংরযর 
ফিশাটা োর এখিও ররয ফররছ আররর মরোই। আর োই ফপশা 
রহরেরব রিরযরছি ফেটারকই।

(েংরকৃহীে) 

অভ্র-এর বযোিার ফবরেে েম্মািিা গ্রহণ কররছ অভ্র রটম 
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“What will be the official state language?” a 
question came out after the creation of Pakistan. As 
we know on that time Pakistan was formed by two 
different geographical areas from which East Pakistan 
became a new dominion of Pakistan. But two part 
of Pakistan had no similarities in respect of culture, 
tradition, language, and other aspects. Furthermore, 
distance between two parts was 1000 miles. So, it is 
quite vivid that religion was the only region why East 
Bengal became a part of Pakistan.

How the de-
bate began

Leaders of 
Muslim League 
and Scholars 
were at that 
time preferred 
Urdu to be the 
official state 
language of 
Pakistan. Many 
political and 
religious lead-
ers such as Sir 
Khwaja Salim-
ullah, Sir Syed 
Ahmed Khan, Nawab Viqar-ul-Mulk, and Maulvi Abdul 
Haq had promoted Urdu as the lingua franca of Indian 
Muslims. 

Subsequently, in 1947, Urdu was promoted as the 
state language of Pakistan through a national educa-
tion summit in Karachi. Then Pakistan Public Service 
Commission took several initiatives to remove Bangla 
from study materials, currencies (notes and stamps) to 
extinguish the use of Bangla exponentially. The central 
education minister Fazlur Rahman devised wide-rang-
ing plans to establish Urdu as the only state language. 
That linguistic partiality evoked a bitter sense of feeling 
to the people who had a sensitive attraction to Bangla. 
Among them Abdul Kashem, the secretary of Tamaud-
din Majlish led a rally with a group of students from 
Dhaka to protest that decision and establish Bangla as 
the state language of East Pakistan.

Protest under some organizations
Several organizations started protesting including 

Tamuddin Majlish, a Bengali Islamic Cultural Orga-
nization. It was the very first organization which was 
formed for language movement. It published “The State 
Language of Pakistan is Bengali or Urdu” on 15th Sep-
tember 1947 with a motive to administer rational logics 
to make Bangla as a state language of East Pakistan. 
In October 1947, National Language Action Committee 
formed by Professor Nurul Haque Bhuiyan of University 
of Dhaka. One of its proposal was establishing Bangla 
as a medium of education. Prof. D. Mohammad Salim, 

Sultana 
Nagar, Pro-
dyot Kumar 
showed that, 
besides these 
organizations, 
other orga-
nizations like 
Democratic 
Youth League, 
East Bengal 
Scholar Soci-
ety, and Jour-
nalist Forum 
administered 

different actions to establish Bangla as the national 
language. Regardless of these extensive protests, Urdu 
was recommended to the Constituent Assembly as the 
Lingua Franca in the Education Summit took place in 
Karachi in December 1948.

Language Debate in the Constituent Assembly 
of Pakistan

In 23rd February 1948, all the activities started 
through English and Urdu in the first Constituent As-
sembly of Pakistan and immediately Mr. Dhirendranath 
Datta, a Member of Assembly and East Bengal Con-
gress opposed that decision. He gave a proposition 
to make Bangla as an official language. Consequently, 
Muslim League members challenged that propos-
al. That situation brought extensive protest from the 
students of different institutions Dhaka against it on 

History of Mother Language Day
|| Mousifur rahMan ||
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26 and 29 February 1948. After that strike, National 
Language Action Committee was formed again by the 
student wing on 2nd March. Mr. Shamsul Haque was 
selected as scholar convener of that committee. 

Mohammad Ali Jinnah’s Speech
Mohammad Ali Jinnah arrived Dhaka on 19th 

March 1948. He was the Governor General of Paki-
stan. On 21st March he gave a public speech at Race 
Course Ground at Ramana and declared “Urdu, and 
only Urdu shall be national language of Pakistan” then 
at Curzon Hall at the Convocation of University of 
Dhaka on 24th March, disobeying the demand from 
Bengalis. The students who was present there denied 
that declaration and language movement spread out 
exponentially all over the East Bengal. When Prime 
Minister Liaquat Ali 
Khan came to visit, he 
declared again that 
Urdu was the state 
language. The declara-
tion was protested by 
students as well.

Declaration of Urdu 
as state language in 
Paltan Maidan, Dhaka

The situation was 
getting worse at this 
time. After the death of 
both Jinnah and Liaquat 
Ali Khan, Khawaja Nazi-
muddim was appointed 
as new Prime Minister. 
He was not prepared 
enough to handle the situation. On January of 1952, 
Prime Minister Nazimuddin reignited the controver-
sy by repeating the viewpoint “Urdu will be the state 
language of Pakistan”. After that, he went to Karachi to 
address the issue of provincial language. He also add-
ed the initiative of changing written Bangla into Arabic 
script. Massive protest came out against that decision 
from University of Dhaka. In a meeting of the National 
Language Action Committee, the proposal of the Ben-
gali language in Arabic script was obviously strongly 
opposed and “Shorbodolio Kendrio Rashtrabhasha 
Koarmiporishod” formed consisting 40 members. Un-
der the lead of Maulana Bhasani, on January 30, 1952 
that organization held a rally at the Bar Library Hall of 
Dhaka University.

The Final Stage of the Language Movement
Finally, Prime Minister Khaja Nazimuddin an-

nounced that Urdu shall be the state language of 
Pakistan on 27th January at Paltan Ground. Conse-
quently, the language movement spread out exponen-
tially culminating with the students strike on the 30th 
of January. Furthermore, All Party Central Language 
Action Committee was held by Awami Muslim League 
Chairman Abdul Hamid Khan Bhashani. After that 
meeting, hartal, strike, procession was called in the 
whole country. The People of Bangladesh went through 
an extreme situation. Chief Minister of Pakistan exe-
cuted Section-144 to resist them. Although he banned 
all sorts of gatherings and protests, nevertheless 
Bengali people kept continuing their protest. Shorbod-
olio Rashtrobhasha Shongrm Porishad conducted a 
meeting on the 20th of February at the central office of 

Awami Muslim League 
to prolong their ac-
tivities. A controversy 
came out, whether 
they should oppose 
section 144 or not 
but some leaders like 
Abdul Matin, Oli Ahad, 
Golam Mahbub were 
prepared to resist 
Section-144. There-
fore, they decided 
to break the curfew. 
The next day the 21st 
of February at 11AM 
a massive number 
of student gathered 
at the University of 
Dhaka. The students 
then commenced their 
rally proclaiming “we 

demand Bangla as a state language” or “Rashtro Bha-
sha Bangla Chai” Police then began battering people 
and lobbing tear gas. Students also started throwing 
stones at the police in response which led to a messy 
escalated situation. Frantic students gathered beside 
Dhaka Medical College and police opened fire at the 
students. Students such as Abdus Salam, Rafiq Uddin 
Ahmed, Sofiur Rahman, Abul Barkat and Abdul Jabbar 
among many unknown, were martyred that day. They 
left the world on that fateful day but etched their names 
in history. Their sacrifice ignited our Language Move-
ment and our Independence Movement. These people 
protested and sacrifice their lives to preserve their 
mother language. It is thus on the 21st day of February 
at midnight we brave the cold weather to remember 
the people whom braved an oppressive regime and 
paid the ultimate sacrifice for Bangla and Bangladesh.

A massive number of student gathered at the University of Dhaka.
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“On the occasion of this Day, I launch an appeal for 
the potential of multilingual education to be acknowledged 
everywhere, in education and administrative systems, in 
cultural expressions and the media, cyberspace and trade.” - 
Irina Bokova, UNESCO Director-General

Every year we celebrate this day, but it is important to 
remember that “Mother language” isn’t about a day in a year, 
it’s about a lifetime of language. Like so many of these cele-
bratory days, we take a moment in time to consider an issue 
that impacts children every day, all year. Here are some facts 
about why “mother tongue” is important:

1. A child’s mother tongue/home language is their prima-
ry vehicle of cognitive development in the early years. This is 
why changing language at school entry is difficult, and often 
detrimental to, young children. When you take away their 
strongest language for cognitive processing and put them into 
a new language, you set them back significantly in terms of 
what they can understand and learn.

2. This fact correlates with educational research that 
demonstrates that children who are schooled in a second lan-
guage, with no access to their mother tongue/home language 
tend to do less well in school and have lower rates of school 
attendance in many parts of the world.

3. A child’s mother tongue/home language is also an inte-
gral part of their character and culture. Not allowing them 
to use it at school essentially sentences them to who they 
are within the limits of their second language development, 
rather than who they are as a whole person.

4. There is no different in value between languages and 
dialects. No one language is superior to any other, in gram-

mar, vocabulary or expression. Any language with a written 
script can be used for education, even if it has not traditional-
ly been used in this way. Languages can be developed to meet 
educational needs if the will (and the funding) is available. 
Consider all the words that English has had to invent to keep 
up with the technological revolution: computer, internet, 
mouse, googling, blogging, vlogging, the list goes on.

5. It is possible to design and implement a broad-spec-
trum multilingual curriculum, in which children can access 
learning in their own languages, while simultaneously devel-
oping a new school language for further use. It takes time, 
effort and leadership (and money), but it has been done and 
can be done again. A brief example is the growth of Moth-
er-tongue based, multilingual education (MTB-MLE) in the 
Philippines, where diverse communities have been making 
every effort to provide for community languages to be used 
in the early years of primary education, rather than an abrupt 
submersion into English and/or Tagalog at school age.

All of these factors also apply to children in internation-
al schools, not only to minority language speakers. There is 
often a mistaken perception that children in international 
schools who are in language-immersion situations, without 
the presence of their mother tongue/home language are 
somehow exempt from the complications that can arise from 
going to school in a language you are only learning. This, 
of course, is not true, and even in high-status international 
schools children benefit from accessing education in their 
own language, if not as medium of instruction then by way 
of robust multilingual classroom practices. We all - parents, 
educators, administrators, policy makers - need to start pay-
ing more attention to our own participation in the dialogue 
about, and progress towards, a more inclusive education 
system for all students.

International Mother Language Day: Why is it important?
|| Jewel ||
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MEANING AND HISTORY 
OF SHAHID MINAR

The Shaheed Minar (mar-
tyr’s monument) in Dha-
ka, Bangladesh, pays 
homage to the four dem-
onstrators killed in 1952. 
There have been three ver-
sions of the monument. 
The first version was built 
on February 22-23 in 1952 
but the police and army 
destroyed it within a few 
days. Construction on the 
second version started in 
November 1957, but the 
introduction of martial 
law stopped construc-
tion work and it was de-
stroyed during the Ban-
gladesh Liberation War 
in 1971. The third version 
of the Shaheed Minar 
was built to similar plans 
as the second version. It 
consists of four standing 
marble frames and a larg-
er double marble frame 
with a slanted top por-
tion. The frames are con-
structed from marble and 
stand on a stage, which 
is raised about four me-
ters (14 feet) above the 
ground. The four frames 
represent the four men 
who died on February 
21, 1952, and the double 
frame represents their 

mothers and country.

By- Jewel
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Having the Shahid Minar in Beaches-East York is an hon-
our for our community: Brad Bradford 

Shukhobor was lucky enough to interview Councilor Brad Bradford for this month’s issue. Anyone who 
follows him on social media knows how hardworking and busy he is working every day to make Beach-
es-East York a better place. He has been a member of the Bangladeshi community for a short time but 
has already become our own. 

Councilor Bradford’s hard work and advocacy for the Bengali community is why we were able to take big strides 
as a community this past year. As many of you may or may not know, it was his work that got Bangla Town a chance 
to organize Taste of Bangladesh. It was also his advocacy and the hard work of his office that reignited our goals for 
a permanent Shahid Minar at Dentonia Park.

Councilor Brad Bradford has done a lot for us in a short time. We owe him a great deal for his hard work. He has 
spent a lot of time with our community members and has become a good friend for many of us. We thus felt every-
one should have a chance to learn about our friend, Councilor Bradford.

We give thanks to Rishab Mehan, Diana Gonzalez, Paul Bieksa, Peter Woodcock, & Councilor Brad Bradford for 
their hard work and for the interview!

To all our readers, please enjoy this special interview and don’t forget to say “hi” when you see him out and 
about in Beaches-East York!

Q. What got you interested in pol i t ics and part icular ly local  government?

Brad Bradford: After working in Toronto’s Chief Plan-
ner’s Office for three years I was tired of partisan poli-
tics getting in the way of progress in our City. I ran so I 
could do my part to make City Hall work better for us, 
the Beaches-East York community, and all of Toron-
to’s residents. I had also just completed Civic Action’s 
Diverse City Fellowship which also inspired me to 
put my hand up, be for something, and help 
elevate the voices of communities often 
left out of the decision-making process. 

I love working at the local government 
level. There’s a tremendous ability 
to work on the issues that affect 
people’s everyday lives. Toronto is 
a workhouse government deliver-
ing services that we all rely on the 
water coming through your pipes, 
your weekly waste collection, and the 
roads, sidewalks and transit we all use to 
get around. 

Being at this level of government 
gives me an opportunity to 
form real, meaningful rela-

tionships with my community. My time isn’t divided 
between Queen’s Park or Ottawa. 

I’m out in the community pretty much every night and 
every weekend. Talking to people, listening to what’s 
happening and find ways to help move projects 

forward. Whether it’s helping to make sure we 
got the approvals for Canada’s first Vision 

Zero pop-up, delivering the permits for 
the first Taste of Bangladesh, or a new 
location for an International Moth-
er Language Day monument. It’s a 
privilege to be involved in all of these 

projects and work with neighbors 
to solve problems every day. 

The capacity to have an impact 
on the City is only limited by how 

hard we can work every day. That’s 
motivating and inspiring.
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Q. Who are your inspirations and role models? 

Brad Bradford: It’s probably cliched but I’m inspired 
by Barack Obama, as a politician, as a leader and as 
a person. I align with his policy-oriented approach to 
politics, and his ability to build coalitions. 

In reality, I’m inspired every day by the people in my 
life: friends, family and peers. Doing this work you 
meet people from all walks of life playing their part in 
making our community stronger and safer. 

There are so many leaders and groups making change 
in Beaches-East York. I was a member of some of 
them before I ran from Council. Groups like Dan-
forth-East Community Association are a great exam-
ple of the people who inspired me to come to City Hall 
and take a lead. 

Q. It seems like every day you are attending some 
event in Beaches-East York. Clearly the BEY com-
munity is huge and there is a lot to do almost every 
weekend. What kind of things have you attended 
and enjoyed that our Bengali readership might not 
know about in BEY?

Brad Bradford: One of the best parts of representing 
a community as large and diverse as Beaches-East 
York is all of the energy people bring to community 
events and projects. 

I’ve had the chance to do some fun activities as a 
City Councilor. Some highlights include a jack.org’s 
November “polar dip” in Lake Ontario to raise funds 
for youth mental health, throwing the first stone of 
the season at our very own East York Curling Club, 

marching in the Easter Parade and Canada Day Pa-
rade, and the Coldest Day of the Year bike ride. I also 
encourage everyone to go out to see the Winter Sta-
tions at Woodbine Beach which brings together artists 
from all over the world to create interactive exhibits. 
This year’s theme is “Beyond the Five Senses” and I 
was honoured to be on the judging committee. It will 
open on February 17th, hope to see you there! 

The best part is, there are lots of ways to get involved 
in shaping the community and helping to put on 
events. If you want to help shape our main streets, 
you can get involved in my working group or our Busi-
ness Improvement Areas, if you want to shape the 
way new development changes our neighborhoods 
you can join one of our many incredible communi-
ty and resident associations. If you’re interested in 
volunteering, giving back or supporting local services, 
you can join groups like Community Centre 55 which 
organizes a wide mix of events and programs for resi-
dents across the ward. 

I encourage everyone to sign-up for my newsletter for 
comprehensive information on the events and initia-
tives happening in the community at bradbradford.ca/
newsletter or follow me on social media!

Q. Taste of Bangladesh has always been a dream 
of ours and became a reality thanks to you. How 
did it feel seeing so many members of your ward, 
of Councilor Crawford’s ward, and around the city 
together?

Brad Bradford: No community has welcomed me 
more warmly and with more open arms than the 
Bengali community in BEY. I am so grateful to every 

East York Canada Day Rally Nate, Tory and Brad in boishakhi celebration festival (from left)

shukhobor-february-2020.indd   32shukhobor-february-2020.indd   32 2020-02-19   2:42 AM2020-02-19   2:42 AM



33MONTHLY SHUKHOBOR

community member who has made me feel like a part 
of your family over the last year. An event like Taste of 
Bangladesh, as you said, brings so many new faces 
into our area to see what the BEY has to offer. I am 
always telling the people I meet that we have Cana-
da’s largest Bengali population in our area. Seeing our 
community host a city-wide and regional celebration 
filled me with pride. 

Coming together to celebrate our diversity is such a 
big part of what it means to be a Torontonian and a 
Canadian. Being a host is a big honour and I am so 
grateful that we had this honour in our community, 
and that we have the kinds of leaders who can bring 
thousands of people from across the GTA to celebrat-
ing Bangladeshi cultures. 

I am looking forward to hosting next year. The event 
is a great opportunity to meet new people and start 
to build some new relationships. My goal is to bring 
more people out to the event, Bengali and non-Ben-
gali so we can celebrate and showcase Bengali 
culture for everyone in the city, deepen our existing 
connections and strengthen new ones. Plus – every-
one needs to taste the delicious Bengali delicacies. 
More payesh and mishit doi for everyone!

Q. For nearly 2-decades we have been paying our 
respects for the Language Martyrs in Bangla Town 
at Ghoroaa Restaurant. Now with your help, we are 
on our way to have a permanent structure at Den-
tonia Park. You know the story of the Shahid Minar 
and what it means for members of your ward, how 
do you feel about having the permanent Shahid 
Minar in Beaches-East York?

Brad Bradford:  Bangladesh and the Bengali lan-
guage have a strong history, and I’m incredibly proud 
to represent that here in BEY. Culture is important – 
it’s a part of what makes us unique. Celebrating it and 
in diverse ways is what makes us Torontonians and 
Canadians.

Having the Shahid Minar in Beaches-East York is an 
honour for our community and me as a City Councilor. 
It shows just how important this area is for Bengali 
culture not just in Toronto but in Canada. The mon-
ument will be the spiritual home of the Language 
Martyrs in our community. It will bring people together 
to learn more about people and histories that they 
might know much about. I hope schools and commu-
nity groups will come to visit the monument and learn 
about its significance. Those opportunities are what 
makes Toronto an incredible place to live.

Brad in a Bengali Communities Program
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Q. You are greatly respected in the community and 
have become like our own. How do you wish to con-
tinue to grow this relationship?

Brad Bradford: The Bengali community has shown 
me so much kindness and warmth. You’ve welcomed 
me with open arms, and we’ve accomplished so 
much together already. I am so grateful. There’s a lot 
to do still. We have to make our stretch of Danforth 
East the official Bangla Town, we need to get all the 
funds raised needed to get the IMLD monument done 
in 2020, and we have got more Bengali youth en-
gaged in leadership at the city. 

The community’s voice and priorities are much more 
important than mine. So I want to grow our relation-
ship by hearing from you. I want to see more of our 
Bengali community at events, at public meetings, and 
at City Hall. Again, engaging youth is critical. Politics 
is generational and as one of the youngest members 
of City Council, I here to make long-term decisions 
so that our generation builds an even better Toronto 
than the one we inherited. Come out to my commu-
nity meetings, follow me on social media, and stay 
plugged-in to all of the ways you can make an impact.

I’m looking forward to continuing my support for 
events like IMLD, Taste of Bangladesh, Bengali New 
Year and the many grassroots initiatives like making 
Ramadan food baskets, your Victory Day celebrations, 
and Pitha festival.

Q. How do you feel about recognizing Bangla Town 
permanently in the future?

Brad Bradford: We can’t get Bangla Town soon 
enough!

One of the greatest parts about Toronto is that we 
have these cultural neighborhoods. Greektown, Little 
Italy, Portugal Village – all of these provide an area for 
the community to come together and celebrate their 
culture. I think the more we have of these cultural 
centers, the better. 

I’m working with the local businesses and City staff 
to get Bangla Town done. We’re going to need the 
community’s input on the features and landmarks that 
will tell everyone when they come to this part of the 
Danforth that they’ve arrived in Bangla Town and that 
they’re experiencing the vibrancy of Canada’s largest 
Bengali population.

Q. Lastly, do you have anything to say for our read-
ers?

Brad Bradford: Thanks for reading! Thank you for 
support the work that Rafee and his team at Shukho-
bor is doing. Organizations and publications like this 
are the heart and soul of our identity. While media is 
changing rapidly, the underlying principles are rock-
steady. We want to stay connected to each other and 
we want to see a better world.  

As politicians, community leaders, businesses, and 
media, we can and should always work together. I 
hope you will be in touch with me to help achieve the 
change you want to see in our community. If you have 
any ideas on how we can make our community a bet-
ter place – reach out to my office. I can be reached at 
Councillor_Bradford@toronto.ca or 416-338-2755. 
I’m also on Facebook, Twitter, and Instagram if you 
want more frequent updates on what’s happening in 
our neighborhoods, or sign-up for my biweekly news-
letter at bradbradford.ca/newsletter.

Brad Bradford
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I am a Norwegian-born Canada-raised man of 
Bangladeshi descent. I guess if you look at my birth 
certificate and citizenship documents that is after all 
how you would describe me. Truthfully in my heart I 
consider myself a Bangladeshi-Canadian like many 
of you our readers. Despite my birth, despite growing 
up here, in my heart of hearts I feel my Bangladeshi 
heritage is what makes me who I am. I love my shutkhi 
bhortha, I love watching Apurba’s thousandth Natok 
with Tanjin Tisha with my mom, heck I even love using 
my arsenal of Bengali words when yelling at the driver 
who cuts me off going down Kingston Road. Most of 
all, I love the history of our Bangladesh and I love the 

growth of our Bengali community here in Bangla Town. 

I credit a lot of my appreciation for my heritage 
and country to my parents. From an early age it was 
instilled to speak Bangla in the house, English can 
be practiced for homework and in school or with my 
friends. I learned to love all Bangladeshi cuisine thanks 
to my mother, although that is probably due to her 
skills in the kitchen. My father I am especially grateful 
to for teaching me about our history. He taught me 
from a young age the struggle of our brave students 
in 1952 and our brave leaders in 1971. Not only did 
he teach me about the history but he taught me about 
how we commemorate them every year from a young 
age. 

I was about 6 years old when I first learned about 
the Shahid Minar. By that point our small community 
had been commemorating our Language Martyrs be-
hind Priyangan which is now Ghoroaa Restaurant for 
a couple of years. Despite our small community, word 
spread about the temporary monument on the Dan-
forth and whomever could make it, made their way in 
the cold and in the snow to pay their respects. I recall 
seeing old photos from the early Ekushey February 
ceremonies, photos of maybe 50-100 people coming 
together for our Language Martyr’s in the early days of 
our Bangla Town. In a way it was eye-opening to see 
the love these people had for their country and for their 

people, the people whom paved the way for a lan-
guage and for a nation. 

Fast forward a few more years and I am able to 
not only attend the midnight ceremony but also help. 
I look forward to it every year, much like I look forward 
to Pohela Boishakh. It brings me great joy when I get 
to work alongside my father and the committee of 
uncles to clear the snow, break the ice, and yes, salt 
the driveway, and finally bring over the Shahid Minar to 
stand tall in our dear Bangla Town. In a way, it feels like 
my own way of saying “Thank you” to the brave men 
& women who stood for us, whom in my opinion, are 
the greatest generation of Bengalis to have walked this 
earth. 

Every year for one night only we get to see the 
heart & soul of our Bangla Town come alive for the 

MEMORIES OF TORONTO’S FIRST SHAHID MINAR
||   RAFEE SYED  ||
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Shahid Minar. To hear everyone, sing “Amar Bhaiyer 
Rokte Rangano” together makes it worth it every year 
regardless of the weather conditions to put together 
our temporary monument. After a long night, hearing 
that song reinvigorates us to do it all over again the 
following year. To also see the crowd, grow each year 
is so beautiful and motivating to see. Our Bangla Town 
and our Bangla community grows every year. From 
all reaches of Toronto and beyond and yet every year 
we come back together in Bangla Town and pay our 
respects.

It has been like a dream the last ten years working 
together with my father and the committee organizing 
our Ekushey February ceremony. I merely joined in 
helping nearly 11 years ago at the age of 15 in high 
school and at last we are doing the final Shahid Minar 
on Danforth and I am 26, graduated and soon to be 
married. I give thanks to all the committee members 
who have worked to make this night so successful. I 
give thanks to all those who join every year to pay their 
respects. Nearly 24 years of remembering our heroes, 
our Language Martyr’s and our sweet celebration has 
elicited the need for a permanent Shahid Minar. What 
was once our Language Monument, will now become 
the monument that speaks for all of Toronto and it’s 
diversity. 

Although I will miss the work myself, my father, 
and the other uncles would do together for 2 weeks 
in February. I look forward to the momentous success 
we are gearing to achieve. I am filled with pride for our 
community and for what it has become. I think of how 
much Bangla Town has changed since its humble be-
ginnings in 1996. There was a time when there was just 
2 Bengali stores on the Danforth. Priyangan opened by 
my father Syed Shamsul Alam & Farhad Uncle as well 
as Probashi Bazaar owned by ‘Shahid Uncle’. These 

were where the few Bengalis congregated. Roughly 
10-15 men and their families were all there was of a 
Bengali community. Now look at us. 

Taste of Bangladesh, the permanent Shahid Minar, 
officially recognizing Bangla Town soon, the many 
stores lining the Danforth, successful businessmen 
and women and professionals, so much has changed 
and so much growth has taken place. I am proud to 
call myself a Bangladeshi and to consider myself your 
compatriot. 

I give thanks to the committee whom made the 
Danforth Ekushey February ceremony a success. I give 
thanks to the attendees as it was their attendance that 
warranted the argument for a permanent Shahid Minar. 
I give thanks to the committee members & Councilor 
Brad Bradford whom will make the permanent Shahid 
Minar a reality. I give thanks to all of you whom make 
Bangla Town the vibrant community it isI give thanks 
to all of you whom continue to speak Bangla and teach 
your children Bangla. I especially this month and for-
ever, give thanks to the people whom were only a few 
years older than me who sacrificed their lives for our 
mother tongue.  Our language is the legacy of poets 
Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, our Language 
Martyrs, our Independence Martyrs. We honour them 
and our many heroes every day by speaking Bangla. 

Let us together commemorate all of them, remem-
ber their contributions and sacrifices all over again, let 
us protect and preserve Bangla, our graceful language, 
and let us go unto the next year, build our permanent 
Shahid Minar, recognize our Bangla Town, celebrate 
our Taste of Bangladesh, and make our martyrs proud.
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একুনের সমকালীে কহবতা  

েণ্চমপা�পার ঘ্পাণ

কারলা ফ্রট চককারে োঙা বণ্মালা
ফেি অবুি সশশরব কুড়ারিা এক-একরট রশোরল।
কাঁর্ কাঁ্ রাখা শব্গুরলা ফেি রেরন্ কাশেুল,
ফেখারি খিা ও পদ্বােী ফখলা করর জলেররগে।

জটবাঁ্া অক্ষরগুরলা কারুরশরল্পর লোরিা িকশা
জরটর কপাট খুরল রেরল পরর-
আজও ফেরে আরে চে্াপরের গুরমাট রন্মাখা পাণু্ডরলরপর ঘ্াণ।
মকৃমেয ররন্ ফেরে ফবড়ায হাজারও শীকর
হাজারও পথ ফহঁরট রেরর রেরর আরে ফলাকজ প্রবাে-প্রবচি।

বাংলার জেরর বাে করর আজও অররন্ রেিরেরশ ভ্রুণ
েবুও েবাইরক রেরযরছ োর মােকৃ রত্বর অর্কার। 

জিাকীরণ্ ও জিারন্রক োবেীয বাংলা-িকরশকাঁথা
বণ্মালার স্বণ্েুরচ মারযর োষায রাঁথা।

- অঞ্জন আরপাে্চ, কবি, সাংিাবিক। ঢাকা। 

ভপাষপার কথপা
ফলারক োষা হারররয ফেরল, 
োষা হারররয ফকাথায োয?
অরচি পারখর পালরক খুঁরজ
ফলারক োষা ফকাথায পায?

োষার ফখাঁরজ ফেবোরু বি
োবািরল পুরড়রছ কেবার হায
োষা েখি হারররয োয
েখি মািুষটাও রমরলরয োয।

োষার ওষ্ঠা্রর ফররখরছ ফোঁট
েু্া আরেরি, রেি েুরারয োয
োষা েখি থারক িা কারছ
োষা হারররয আেরল ফকাথায োয?

োষার বারড় োইরি কখরিা 
োর বারড়রে িাোি বােিা োয
োষা ঘুরর ফবড়ায ্রা-অ্রায
োষা হারারল, োষা রক রেরর পায?

- ত্েধপান ত্রদেরু, কবি, ঢাকা। 

ওরপা দীপ্ত ধ্রুেতপারপা

বাংলা আমার মারযর োষা
বাংলা আমার মরি,
বাংলা আমার প্ররে কথার
শুদ্ উচ্াররণ।

শে শহীরের ররক্ত ফেজা
েবুজ িরম ঘারে,
ককৃ ষ্ণচূড়া ররঙি হরলা,
ফেব্রুযারী মারে।

ফকারকল োকা,শাপলা ফোঁটা
রশমূল িরা মারে,
“একুশ” এরলই মিটা আমার
ফশাক োররর োরে।

োষার জিযে শহীে ফেিা
রেরযরছরলা প্রাি,
এেবছর পররও ো,
হযরি রম্রযমাি।

োষার জিযে অিাযারে
শহীে হরলা োরা,
ঐ আকারশ োরকরয ফেরখা
ওরা “দ্ীপ্ ধ্রুবোরা”।

োরের জিযে োরজরয রেলাম
ররঙি েুরলর োলা
োঁরড়রয আরছ হারে রিরয
পলাশ েুরলর মালা।

লড়াই করর োষার জিযে
োরা রেরলা প্রাি
জীবি রেরয রাখরে হরব
“বাংলা োষার”মাি।

জীবি রেরয রাখরে হরব
“মােকৃ োষার মাি”।

- মতু্নরপা স�ুতপানপা ত্মপ�, যলখক, 
উেস্ােক, আবৃবতিশিল্পী ও সংগঠক। 
টরক্া, কানাডা।
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“Diversity is what makes Toronto, Toronto. Each 
part of the city has its own identity and culture. 
From old, established communities like Greek 
town, China Town to new emerging ones such 

as Bangla town. Being able to express oneself in their 
mother tongue plays a vital role in preserving culture 
and establishing these communities, and the sheer 
number of languages spoken in Toronto makes it the 
perfect place to build a permanent replica of Shaheed 
Minar, a monument that commemorates those killed 
for trying to preserve their mother tongue in the Bengali 
Language Movement in 1952.” 

- Waseem Ahmed

“Toronto’s diversity is what makes our city special 
and I am very proud of that. Living in Toronto, 
I have learned many different cultures and that 
made me realize how different we all are. By 

learning new cultures, it brings us new experiences and 
bring different communities together. As for the perma-
nent Shahid Minar, I believe it will be amazing for the 
Bengali community. The Shahid Minar represents our 
history and heritage, we should remember the great 
struggles that Bangladesh has gone through and this 
will help us to remember that we should respect each 
other.”

- Nobel Abbas

“I think Toronto’s diversity is a great thing, you’re 
able to learn about many different cultures and 
people on a daily basis. Diversity makes peo-
ple understand each other better and connect 

experiences between one another. A permanent Shahid 
Minar in Toronto would allow other cultures learn about 
Bengali culture as well as serve a purpose for Ben-
gali people to have a piece of home away from home 
itself.”

- Nahin Chowdhury

“Toronto’s diversity allows us to build deeper 
connections with each other and the rest of the 
world through exposure to different cultures and 
languages. Our city’s multiculturalism helps us 

gain a better understanding of and compassion for 
the issues and histories that are unique to different 
communities. Connections with Toronto’s Bangladeshi 
diaspora brings us closer to our mother tongue and 
roots. With Toronto’s strong Bangladeshi community, 
we get the opportunity to learn about the different dia-
lects and districts of Bangladesh from each other. I am 
so proud and happy that the Shahid Minar will be built 
in Toronto. It will give our community a beautiful space 
to pay tribute to our freedom fighters.”

- HJ

“Toronto’s diversity is what makes us unique, not 
because of the various cultures in this city but the 
deeply mended appreciation we have for each other. 
I have been to many cities with quite a good multi-

cultural background, but none like Toronto wherein every-
one has an appreciation for the different aspects of each 
culture. Not only do we have the privilege of growing up in 
a truly international city, but we have the privilege to meet 
people of other nationalities and learn about their nation’s 
struggles just like many will get to learn about Bangladesh 
and the Shahid Minar. 

Regarding the Shahid Minar, I am so proud that 
there might be one in Toronto. I will for sure visit it but 
will make sure one day to show my children as well. Our 
struggle for our language and our independence is such an 
unique story and one I am very proud of. I can only won-
der what our martyrs, our heroes would think if they knew 
their struggle would be recognized permanently in Canada 
among many other nations.”

- MN

A permanent Shahid Minar aka Martyr’s Monument will come to fruition soon in Toronto. This structure 
is a monument not only for the struggle of Bangla as a language but commemorates the beauty of all 
languages and diversity in our city. Growing up in Toronto, you will likely hear many people’s mother 
tongue in a day. Despite many of us growing up speaking English primarily, our mother tongue is a big 
aspect of our personal growth and connection to our heritage. How do you feel about Toronto’s diversity 

and secondly, how do you feel about a permanent Shahid Minar in Toronto? Will you visit it?

YOUTH’S OPINION ABOUT TORONTO’S DIVERSITY 
AND PERMANENT SHAHID MINAR
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ফছাটরবলায সু্রলর পােযে বইরয পড়া ‘েরশর লারে এরকর ফবািা’ 
প্রবাে বাকযেরটরক রিরয ফে কারের োঁরকা বািারিার রল্প পরড়রছ এই 
রল্পরটও অরিকটা ফেমরি। ফকউ উরেযোর ফিি। ফকউ োহােযে কররি অথ্ 
রেরয। েরুরণরা ফোর হি কারযক রেম রেরে। আর অিযেরা োরলাবাো 
রিরয রেদ্া জাািরে েরমরবে হি। েকরলর উরদ্শযে একই। ১৯৫২ োরল 
মােকৃ োষা প্ররেষ্ঠার োবীরে োরা আর্ালি কররে রররয শহীে 
হরযরছরলি োরেররক রেদ্া জািারিা। ফেই োরথ েংগ্রারমর রবরিমরয ফে 
ফরৌরব অজ্ি করররছল বাংলা োষা ফেই ফরৌররবর রেিরটরক উেোপি 
করা। পকৃরথবীর েকল মােকৃ োষারক েম্মাি জািারিাও এর আররকরট 
উরদ্শযে।

এ আরযাজরির মূল উরেযোর ফিি করমউরিরটর েব্জি রেরদ্য সেযে 

শামছুল আলম ও োর ররড় ফোরলা বযেবো প্ররেষ্ঠাি টরর্ার িামকরা 
ফেরশ খাবাররর ফোকাি ঘররাযা ফরসু্রর্। োঁর োরথ শুরু ফথরকই েুক্ত 
আরছি ফরালাম েররাযার, মুজারহেুল ইেলাম, মাহবুব ফচৌ্ুরর, োে 
ফচৌ্ুরর, োইেুল েযোল, করেল উরদ্ি পাররেজ, ফখাকি আব্াে, 
রারশে বাবু প্রমুখ। 

এই আরযাজরির মূল উরেযোক্তা, েকরলর রপ্রয আলম োই জািাি 
একুরশ উেোপরির শুরুটা হরযরছল ১৯৯৮ োরল। অরিকটা আড্ার 
ছরল আলাপআরলাচিা ফথরকই প্রথম শহীে রমিার সেররর পররকল্পিা হয 
ঘররাযারে বরে। এর পর ো োলপালা ছড়ারে থারক রেরি রেরি। োর 
পরররচেরা ও করযকজি বনু্বান্ব রমরল ফে বছর রপ্রযাগেি চত্বরর রিম্াণ 
কররি ঢাকার ফকরন্দ্রয শহীে রমিাররর আেরল একুশ উেোপরির 
োরলাবাোর রমিাররট। ফেই ফে শুরু, ফেই ফথরক রিররবরছেন্নোরব প্রায 
েুই েশক ্রর টরর্া শহররর েব্জি রবরেে োষা শহীে রেবে 
উেোপরির েব্বকৃহৎ আরযাজি এরট। এই আরযাজরি এখি অরেরথ হরয 
আরেি রেরট অব টরর্া’র ফমযর, কাউরসিলর ফথরক শুরু করর অত্র 
এলাকা োংেে ও এমরপরপও। সেযে আলম ররল্পর ছরল জািাি, রে 
পাঁচ বছর ্রর ফমযর জি টরর উপরস্ে থারকি একুরশ ফেব্রুযাররর 

প্রথম প্রহররই। রেরি আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে উপলরক্ষ রেরটর পক্ষ 
ফথরক েুল রেরয বাযান্ন এর  োষা শহীেরের প্ররে রেদ্া রিরবেি করর 
আেরছি রে পাঁচ বছর ্ররই। োর েরগে অংশ রিরযরছি েখি রেরি 
ওযাে্ কাউরসিলররর োরযত্ব পালি করররছি োরাও। 

‘েচরাচর ফেব্রুযারররে কািাোয খুব োণ্ডা থারক। ফকারিা ফকারিা 
বছর এ েময প্রচুর েুষারপাে হয। রে বছরও ররিরজং ফরইি হল। 
একবাররো এে বরে পড়ল ফে ো েরারে রেরটর স্মরণাপন্ন হরে হল। 
ফশরষ রেরটর বরে েরারিার রারড় রেরয অিুষ্ঠািস্ল পররষ্ার করা 
হরযরছল। োরপরও েীব্ শীে উরপক্ষা করর এই আরযাজরি স্ািীয 
োংেেেহ অরিক েরকারর োরযত্বশীলরা অংশ ফিি। েব প্ররেকূলো 
ছারপরয এই আরযাজরি অংশগ্রহণকারীরের েংখযো শ’ফযর ঘর ফছরড় 

েহস্রার্ক হরযরছ েুই েশরক। এ জরিযে ফো প্রায প্ররে বছরই ঘররাযার 
িারম পুরলরশর কারছ অরেরোর োয ফিইবারহুে ফথরক। েগেে কাররণ 
পুরলশও ফজরি ফররছ এই আরযাজরির কথা। টরর্া রেরট পুরলশ এখি 
আমারের ফস্বছোয েহরোরীো করর আরযাজিরট েুষ্ঠোরব েম্ন্ন 
কররে।’ জািাি সেযে আলম।

অিুষ্ঠারির বযোরপ্ ফবািারে রররয রেরি ফোর কররি, রেরটর রিযম 
অিুোযী রারে ফেরকারিা আরযাজরি শরব্র মাত্রা ফবঁর্ ফেওযা হয ৮৫ 
ফেরেরবরলর িীরচ। এই আরযাজরি আমরন্তেরা শুরেছো বক্তবযে রারখি 
আরযাজিস্রল োরড়রয। ফেজরিযে আমরা ফকারিা োউন্ড রেরস্ম বযেবহার 
করর িা। েবুও এক ফেড় হাজার ফলারকর জামারযে হয বরলই পুররা 
এলাকা েরররম হরয োয। রে করযক বছররো রেড় োমলারে রররয 
আমারের রহমরশম ফখরে হরছে। োই ফছাট ফছাট ফেসি বরেরয 
েমারেরের লাইি রেক ফররখ শহীে রমিারর রেদ্া রিরবেরির বযেবস্া 
কররে বা্যে হরছে আমরা। েরেও এ রিরয আবার অরিরকই িা বুরি 
আরযাজকরের েমারলাচিা কররছি। বলরছি, আমরা রেরটর টাকা রিরয 
ফেখাি ফথরক বাড়রে আয কররছ। রকন্তু বাস্বো রেন্ন। এই আরযাজরি 
করমউরিরটর বাইরর অিযে কারও কাছ ফথরক ফকারিা অথ্ আরে িা। আর 

বাংলা টাউনে ভাষার হমোর, ভানলাবাসার হমোর
||  রানেে োওে  ||
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আমরা েরে শকৃংখলা রক্ষা িা কররে পারর োহরল আমারের আরযাজরির 
ফে েুিাম আরছ ফেরটও িষ্ হরে বা্যে।’  

জািা োয, শুরুরে কারের কাোরমা বারিরয ো ফজাড়া লারররয শরহে 
রমিার সেরর করা হে। প্রথমবার এরট সেরর কররি জারহে। রেরি কারের 
কাজ োরলা জািরেি। আহোি িারমর এক েরুণও েুক্ত রছরলি। েখি 
স্ম্গুরলা ছাড়া ফকারিা পাটােি রছল িা। আরযাজি ফশরষ কাোরমাগুরলার 
ফজাড়া খুরল ো রাখা হে ঘররাযা ফরসু্ররর্র ফবজরমর্। ফেটা শুরুর 
করযক বছর পারা ফররছ। ফকিিা েখি কাোরমারটর উচ্ো োে-আট 
েুরটর ফবরশ রছল িা। পরর পে্াযক্ররম ফস্জ েুক্ত করা হয মূল আেরলর 
োরথ। এখি শহীে রমিাররর উচ্ো ফচৌদ্-পরির েুট। এরট রিযরমে 
সেরর করা হরছে রে োে-আট বছর ্রর। এখি ো এেটাই বকৃহৎ 
আকাররর ফে েংরক্ষরণর জরিযে রিরে্ষ্ ফকারিা জাযরা পাওযা োয িা। 

এরট সেরর করা হয একরট োরি্চার কারখািায। এর পর ো রাখা হয 
ফরালাম েররাযাররর বাোয পারক্ংরযর েখল রিরয। রেরিও এরট ফমরি 
রিরযরছি করমউরিরটর স্বারথ্।

বছর ঘুরর েখি ফেব্রুযারর আরে েখি ফেই কাোরমারক স্াপি 
করা হয েথাস্ারি। ঘররাযার পারক্ং পররষ্ার করা, শহীে রমিাররর 
কাোরমারে িেুি করর রঙ করা, বণ্মালা গুরলা মূল স্রম্র রারয 

োজারিা, মঞ্চ সেরর করা, বরে পড়রল ো েরারিা, চলারেরার রাস্া 
রেক করা- এমি িািা ্ররির কাজ কররে হয প্ররে বছরই। এক 
কথায আরযাজিরট রঘরর এক এলারহ বযোপার।

এে বড় লকো কারণ্ডর অরথ্র ফোরাি আরে ফকাত্থরক? জািা োয, 
মূল খরচ রেরয থারক ঘররাযা ফরসু্রর্। োর োরথ করমউরিরটর 
অরিরকর রকছু রকছু করর োহােযে েহরোররোয এরট সেরর করা হয। 
শুরু ফথরকই েরুণরা মূলে ফস্বছোরেম রেরয থারকি পুররা আরযাজিরট 
েেল করর েুলরে। রবরশষ করর রে করযক বছর ্রর রিরলে পরররেম 
কররি রারে, োরকব, রজন্নাহ, দ্ীপ প্রমুখ। অিযে অরিরকই কাঁর্ কাঁ্ 
রমরলরয রেম রেরয পুররা আরযাজিরট েেল করর ফোরলি।

সেযে আলম আররা জািাি, আরযাজিরট োর রিকট এেটাই 

গুরুত্বপূণ্ ফে এরট োর প্ররে বছররর অবশযেই করণীয কারজর োরলকায 
অন্েূ্ক্ত হরয ফররছ। োই বছররর এই েমরয রেরি রিষ্ঠার োরথ কাজরট 
করার জরিযে েব্ররির পকৃষ্রপাষকো রেরয োরছেি িীররব। েগেে 
কাররণ শহীেরের স্মকৃরের রমিাররট োর কারছ হরয উরেরছ মােকৃ েূরমরক 
োরলাবাোর মরোই এক োরলাবাোর রমিার।

অিযোিযেরের োরথ োষাশহীরের রেদ্া রিরবেি কররছি রেরট ফমযর জি টরর (বাম ফথরক রদ্েীয) ২০১৯ োরলর শহীে রমিার 

শহীে রমিারর োংেে িারথরিরযরলর প্রোি করা পুষ্স্বক শহীে রেবে েম্রক্ ফকরিরেযাি েংবাে মা্যেমরক অবরহে কররছি সেযে আলম  
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সখুের: টরক্াকত কত বির হল আকিন?

ত্রজওয়পান: কািাোয েশ বছর হরব, এ বছর মারচ্। শুরু ফথরকই এই 
শহরর বেবাে কররছ।

সখুের: শুরু যথককই ছক কবমউবনটটর সাকথ কাজ করকিন?

ত্রজওয়পান: বাংলা করমউরিরটর োরথ কাজ কররছ ২০১৪-এর শুরু 
ফথরক। েখি কািাোয আরে েখি অিযোিযে প্রবােীরের মরো আমারও 
পররকল্পিা রছল শুরুর রেি-চার বছর কাজ করব রিরজ রথেু হবার 
জরিযে। োরপর অিযে পররকল্পিাগুরলা রিরয এররারবা। ফেরক্ষরত্র আরম 
শুরুরেই োরলা চাকরর পাই, ফেখারি োরলা অবস্ারি োই। োর পর 
রেদ্ান্ রিই মািুরষর জরিযে কাজ করার। এ পররকল্পিা আরর ফথরকই 
রছল। পররকল্পিা মে ্ীরর ্ীরর কাজ শুরু করর। েখি েযোিরোথ্ 
এরেরিউ’র উপর ‘বাংলা টাউি’ খযোে এলাকায থাকোম িা। থাকোম 
রমরেোরায। ফখাঁজ করলাম করমউরিরটরে রক ্ররির কাজ হরছে। 
পরত্রকাগুরলা পরড় করমউরিরট েস্রক্ জািার ফচষ্া করলাম। রবরেন্ন 
ইরে্গুরলারে ফরলাম। এরপর রেদ্ান্ রিলাম বাংলা করমউরিরটর োরথ 
রকছু একটা করার। শুরুরে একরট প্ররেষ্ঠারির োরথ েুক্ত হই। োরা 
চাকররপ্রাথ্ীরের রিরয কাজ করে। োরা চাকরর খুঁজে োরের 
রবরেন্নোরব োহােযে েহরোরীো করে। 

সখুের: েুই েিককরও যবশি সময় ধকর কবমউবনটটর ছকিু মানুষ বাংলা 
ভাষা ও ভাষা িহপীেকের শ্রদ্া জাবনকয় যেব্রুয়াবরর ২১ তাবরকখ অমর 
একুকি ও আন্তজ্াবতক মাতৃভাষা বেবস োলন ককর আসকিন। তাকের 
সাকথ আেনার সম্ৃক্ততা ছক তখন যথককই?

ত্রজওয়পান: ২০১৪-এর েখি ফথরক করমউরিরটরে 
ফস্বছোরেবক রহরেরব কাজ শুরু করর েখি ফথরকই এই 
আরযাজরি অংশ রিরে শুরু করলাম। 

সখুের: ভাষা বেবস উেোেকনর অনুষ্ানটট ছক শুধু 
ঘকরায়া যরসু্করক্র োকি োছক্ং লকটই হত নাছক 
অন্ আরও অনুষ্ান হত যস সময়?

ত্রজওয়পান: প্রথম েখি এই আরযাজরির োরথ 
েুক্ত হই েখি ঘররাযার আরযাজরির োরথই েুক্ত 
হই। েরব রবরেন্ন েময িািাজি রবরেন্নোরব 
স্বপ্ররণারেে হরয োষা রেবে পালি করররছ। 

রকন্তু ‘ঘররাযা’র একুরশ উেোপরির অিুষ্ঠািরট হল বাংলারেরশ ফকন্দ্রীয 
শহীে রমিারর ফে আরযাজি হয ফেমি। ফেরশও পাড়ায মহল্ায একুরশর 
অিুষ্ঠাি হয। রকন্তু ফকন্দ্রীযোরব ঢাকা ফমরেরকরলর পারশ জােীয শহীে 

রমিারর ফেব্াযাররর ২১ োরররখর প্রথম প্রহর ফথরক ফে আরযাজি হয 
এরট ফেমি। 

কািাোর টরর্ারে ঘররাযা ফরসু্ররর্র পারশ ফে আরযাজি ফেরট হল 
প্র্াি ও মূল আরযাজি। আরম ফেমিরটই 

ফেরখ আেরছ। 

িনরর একুে উেযািে স্ায়ী েহীে হমোনর করা যানব  ঃ হরজওয়াে  

ররজওযাি রহমাি। টরর্া শহরর বাংলারেরশরের কারছ রপ্রয মুখ। শে প্ররেকূলোর মর্যেও রেরি একজি েেল েংরেক ও উন্নযি কম্ী। েরুণরের রিরয 
কাজ কররছি েীঘ্ রেি ্রর। কাজ কররছি বাংলা করমউরিরটর িািা ইরেবাচক রবষয রিরযও। েরব টরর্ারে স্াযী একরট শরহে রমিার রিম্ারণর প্রেযেরয  
রিররলেোরব কাজ করর োরছেি ফবশ করযক বছর ্রর।  এ লরক্ষযে ররেে েংরেি টরর্া আইএমএলরে-এর পররচালরকর োরযত্ব পালি করর আেরছি 
রিষ্ঠার োরথ। এক কথায বলরে ফররল, এই েরুণ েুরক্ টরর্ারে স্াযী শরহে রমিার রিম্ারণর কারজ বাংলা করমউরিরট ও স্ািীয েরকাররর মর্যে  
েমন্বযরকর োরযত্ব পালি কররছি রে ৫ বছর ্রর। েম্প্ররে সুখবর’র কাে্ালরয এরেরছরলি রেরি। ফে েময প্ররে মারের েুখবর ও েুখবর ২৪ েটকম’র 

এরেটর ইি রচে রপাদশদ শপাওন এর োরথ একান্ আলাপচাররোয অংশ ফিি। ফেই আলাপচাররোর চুম্বক অংশ এখারি েুরল ্রা হল।  
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সখুের: আেনার জানা মকত এই অনুষ্াকনর আকয়াজক কারা ছিকলন?

ত্রজওয়পান: এই আরযাজরি েরমাল ফকারিা প্ররেষ্ঠাি রছল িা। মূলে 
সেযে শামছুল আলম োই এবং ওিার ঘরিষ্রা রমরল আরযাজিরট করর 
থারকি। 

েরব আমরা েবাই জািোম, আরযাজিরট হরবই। ফেই মে অিযেরা 
েকরল ফেব্রুযারর এরলই ফখাঁজ খবর শুরু করোম। রকোরব, ফকাথায, 
কখি আরযাজিরট হরব ো ফজরি রিোম। এখিও ফেমিরট করর 
প্ররেবছরই। রিরজরাই আরে ওিার কারছ, আলম োই রক কররছি বা রক 
কররবি- ো জািরে। 

পুররা আরযাজিরটই ঘররাযার। আমরা শু্ু আরযাজরির োরথ আরে 
ফেছোরেবক রহরেরব কাজ কররে। ফেটা হরে পারর কারপারক্ং এলাকা 
িাডু় ফেওযা বা ফস্রজ কাজ করা। এমিরক বযোকগ্রাউরন্ড রং করাও। 
এটারক েরল্াররজম বলরছ এ অরথ্ ফে একুরশর উেোপি অিুষ্ঠারির 
েময এমি অরিকরকই ফেখা োয ফে োরা োরা বছর এখারি আরেি িা 
আর আেরলও হযরো চা-টা ফখরয চরল োয। ওিারেররক একুরশর 
আরযাজরির েময িািা ফস্বছোরেম রেরে ফেখা োয। এোরবই টরর্ার 
ঘররাযার একুরশর অিুষ্ঠারির োরথ েব্ো্াররণর েংরোর সেরর হরযরছ। 

সখুের: এই যে স্বপ্রকণাবেত হকয় একুি যক উেোেকনর অনুষ্ান যথকক 
একটট প্রাবতষ্াবনক েরকমকটর মাধ্কম িহপীে বমনার ততবরর েবরকল্নাটট 
ছকভাকব শুরু হল?

ত্রজওয়পান: আরম বলব এখারি েুরট েমািন্রাল পথ এক োরথ 
রমরশরছ। একরট হল ঐরেহযেরেোরব একুশরক উেোপি; ফেরট হরয 

আেরছ ফেরটরো চলরেই থাকরব আর একরট হল আমারের স্াযী শহীে 
রমিার থাকুক ফেই স্বরপ্নর বাস্বাযরির একরট প্ররক্রযা। এই ্ারণারটও 
রকন্তু িেুি রছল িা। আমার মরে রে ১৫-২০ বছর ্রর িািা পে্ায 
অরেক্রম কররই আজরক এই পূণ্োর পথ সেরর হরযরছ। পে্াযগুরলা 
রছল কখিও বযেরক্তরে আবার কখিও েংরেরির আওোয। েরব ফেখা 
ফেে- একরট রিরে্ষ্ পে্ারয এরে ো আর োমরি এররারো িা বা ফথরম 
ফেে। এখারি আরম একটু ফখালারমলাোরবই বলরে চাই- িাম হযরো 
একটা ইেূযে হরয ফেে ফে ফক এর ফিো বা কার শহীে রমিার হরব ফেরট; 
মারি শহীে রমিাররর আরর একটা িাম জুরড় ফেে- এরকম িািা রবষয 
ফোর হে। অথ্াৎ শহীে রমিার ছারপরয বযোরক্ত িাম বড় হরয োমরি চরল 
আেে। ফেখারি োষা আর্ালরির ফচেিার জাযরারট প্রছেন্ন ফথরক 
ফেে। এমিরক আরম এমি ঘটিাও জারি ফে, রেরট অব টরর্ার অিুমরে 
পে্ন্ হরয রররযরছল। ফেটা ২০১০-১২ রেরকর ঘটিা। এর মারি অরিক 
েূর এরররয োওযা। ফেটাও বাস্বাযি েম্ব হযরি।  আমরা 
অর্ািাইরজশি এজরিযে করলাম ফে, প্রথম কথা হরছে- আপরি েখি রেরট 
বা েরকাররর ফে ফকারিা পে্ারযর োরথ কথা বলরে োরবি োরা রকন্তু 
পুররা করমউরিরট বা একজি বযেরক্তর োরথ কথা বলরব িা। ‘ইউ হযোে টু 
হযোে অযো ফোরাম ইি েযে ফপ্রাপার অরেরেযাল ওরয’। এটা একটা কারণ 
রছল। আর একটা কারণ- ফকারিা বযোরক্তর িাম ফথরক েরর রররয 
রিরররপক্ষ একরট জাযরা ফথরক কাজরট কররে পারর রকিা ো ফচষ্া করর 
ফেখা।

েখি একরট কাে্কর ও বড় ফবাে্ অব রেররক্টর হয েখিই কারও 
একক ফকারিা ককৃ রেত্ব োমরি আরে িা। এটাই রছল স্াযী শহীে রমিার 
সেররর ফক্ষরত্র একরট প্লাটেরম্র আওযাোয েব কাজ পররচালিা করার 

রমষ্ার ররজওযাি রহমাি 
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মূল উরদ্শযে। এটা িেুি ফকারিা কিরেটে রছল িা।  এরক্সরটং 
কিরেটেরক ফেেলপ করর একটা িেুি ফোে্ ইিরজক্ট করা হয মাত্র। 

সখুের: যসকষেত্ত্র টরক্া ই্ান্ািনাল মাোর ল্াংগুকয়জ যড মনু্কম্ 
ইনকরকোকরিন কতবেন ধকর কাজ করকিন?

ত্রজওয়পান: আমরা কাজ কররছ ২০১৫ ফথরক। আমারের এই গ্রুপরট 
পাঁচ বছর ্রর কাজ কররছ। আইএমএলরে োত্রা শুরু করর ২০১৪ 
ফশরষর রেরক । 

প্রথরম আমরা োক্ষাে করর েৎকারলি রবরচে-ইস্ ইয্ক এর কাউরসিলর 
ফজরিট ফেরেে-এর োরথ। আেরে আমরা এই েংরেরির োরথ 
েম্কৃক্তো েখি ফথরকই। এর রপছরির ফবশ রকছু ঘটিা জরড়ে থাকরলও 
আরম ফেখারি রছলাম িা। আরম বলরছ আমার ইিেলরম্ ফথরক। 
কাউরসিলররর অরেে ফথরক এরপর করমউরিরটর প্ররেরির্রের োকা হয। 
আরমও ফে েময একরট ফমইল পাই। ফজরিট ফেরেে ফেই রমরটং কল 
করর। আমার মরি পরড় ফেই রমরটং-এ করমউরিরটর রণযেমািযেরণ েকরলই 
প্রায উপরস্ে রছরলি। শুরুরে এই েংরেিরট রছল মাত্র রেি জরির। 
একজি ফপ্ররেরে্, একজি ফেরক্রটারর ও একজি ফরেজারার। ফপ্ররেরে্ 
রছরলি ফেওযাি আরজম, আরম ফেরক্রটারর ও ফরেজারার রছরলি সেযে 
বখে। পরর ো ফবরড় হয িয জরির করমরট। এই িযজি রমরল আমরা 
ফবশ রকছুটা কাজ এরররয রিই। এর পররর ্ারপ ো ১৭ জরির 
করমরটরে রূপান্ররে হয। বে্মারি ৩৭জি েেেযে রিরয আমরা কাজ 
কররছ। এখাি বাংলা করমউরিরটর প্রায েকল ফিেকৃ ত্ববকৃ্ স্াযী শহীে 
সেরররে কাজ করর োরছেি। 

সখুের: আেনারা ছক শুধু স্ায়পী িহপীে বমনার ততবর ববষয়টট বনকয় কাজ 
ককরকিন নাছক অন্ যকাকনা ববষয় জছ়িত আকি?

ত্রজওয়পান: আমারের েংরেিরটর একমাত্র কাজ হল এই ফমািূযেরম্রট 
সেরর করা। এর ফকারিা অযোওযাররিে রাইজ করার ফকারিা রবষয রছল 
িা। ফকারিা ফেরলরব্শরির োরযত্বও আমারের ফিই। এই েব রবষযগুরলা 
পররষ্ারোরব রলরখে রছল। এবং আরম েেরেি হল োরযরত্ব আরছ 
েেরেি রকছু রবষয খুব শক্ত হারে বযেবস্াপিা করররছ। ফেগুরলার 
প্রথমরট হল- ফকারিা একক িাম িা আো, (এ জরিযে এখি পে্ন্ এই 
শহীে রমিার সেররর উরেযোররর ফক্ষরত্র ফকউ বরল িা ফে এরট 
ররজওযারির িা আলরমর)। রদ্েীযরট হল- ফেরহেু আমরা স্াযী শহীে 
রমিার সেররর জরিযে কাজ করর োরছে েুেরাং একুশ উেোপরি আমরা 
ফকারিা িা ফকারিা আরযাজি বা উেোপি করার োরযত্বরটও আমারের; এ 
্ররণর কাে্কলাপ ফথরক বরাবরই েূরর ফথরকরছ। এ ছাড়া একরট স্াযী 
শহীে রমিার সেররর ফক্ষরত্র ফে ্ররণর কাজ আমারের কররে হরছে 
এবং ো োমরির রেরক এরররয রিরে হরছে ফেরট ফিহারযে কম িয। 
এর মর্যে রছল শহীে রমিাররর জিযে আমরা ফকাথায জাযরা পাব রেরটর 
কাছ ফথরক, ফেই জাযরার জরিযে েরোম করার ফক্ষরত্র রেরটর োরথ 
ফবািাপড়া করর একটা গ্রান্ড আোয করা, শহীে রমিাররর িকশা ফকমি 
হরব; ফকিিা রেরট পররষ্ার করর বরল রেরযরছল ফে িকশা ফমরি আমরা 
কাজরট করর িা ফকি ো অবশযে রোসিপারর্ হরে হরব। ফেটা 
আমারেররক ফমইিরট্ কররে হরযরছ। এ েব রিরয ো্ারণরের 
অরিরকই আমারের িািা প্রনে করররছি। রকন্তু আমরা েেেূর এরররযরছ 
ো রেরটর রিযম ফমরি এবং রেরটর রিরে্শিা অিুোরয। েরব েব রকছুর 
পরর আমারের ফোকাে একটাই রছল ো হল শহীে রমিাররট রিম্াণ 
কররে আমারের রক কররে হরব ফেই পরথ হাঁটা। 

সখুের: তাহকল বমনারটট ততবর হওয়ার ের ছক আেনাকের কাে্ক্রম যথকম 
োকব?

ত্রজওয়পান: ইরযে। এ রবষরযও আমরা খুবই স্বছে। এবং আমারের 
পররষ্ার রেদ্ান্ আরছ। এটা শু্ু ফে ফথরম োরব োইই িয েংরেিরটই 
পুররাপুরর রবলুপ্ হরয োরব। ফেরেি রমিার রিম্ারণর কাজ ফশষ হরব এবং 
ো রেরট অব টরর্ার কারছ হস্ান্র করা হরব ফেরেি ফথরক 
আইএলএমরে-এর রেেলেে হরয োরব।

সখুের: তাহকল বমনারটটর েবরচে্া ও এর রষেণাকবষেন যক করকব?

ত্রজওয়পান: এখারি রেরটর প্ররেে হরছে, শু্ু এই রমিাররর ফক্ষরত্রই িয 
ফেরকারিা ্ররণর রমিার বা আট্ওযাক্ ফহাক িা ফকি োর ফে রিম্াণ 
বযেয ফেখাি ফথরক শেকরা েশ োর অথ্ রেরট োর রিরজর কারছ ফররখ 
ফেরব। ফেই অথ্ রেরয োরা েরবষযেরে এর পররচে্া কররব। রেরট এ 
্ররণর রমিাররর ফক্ষরত্র োযোরযত্ব পালি কররব েেরেি এর অরস্ত্ব 
থাকরব েেরেি। শু্ু োই-ই িয এর পররষ্ার পররছেন্নো, ফকারিা 
েংস্াররর েরকার হরল ো করা েবই রেরটর োরযরত্ব থাকরব। 

সখুের: বমনার ততবরর ের প্রবত বিরই যতা একুি উেোেকনর একটট ববষয় 
আকি যসটট কারা আকয়াজন করকব?

ত্রজওয়পান: এখারি আমার রকছু ররকরমরন্ডশি আরছ। ো হল– একুশ 
উেোপরির জরিযে একরট করমরট সেরর হরে পারর। এটা হরে পারর 
োব্জিীি বা ফকারিা ফোকােে গ্রুপ। রকন্তু আইএমএলরে 
অর্ািাইরজশি ফকারিাোরব ফেখারি োরব িা। ফকিিা এটার রবলুরপ্ 
ঘটরব। ফকিিা এটা রিম্াণ করা আমারের জরিযে চযোরলঞ্জ। এখি 
অরিরকই কাজরট খুবই েহজ মরি কররছ রকন্তু আমারের এখিও অরিক 
পথ পারড় ফেওযা বারক ররযরছ। আেরে েব কথার ফশষ কথা একুশ 
উেোপি হরে পারর উেোপি করমরটর মা্যেরম বা অিযেরকারিা বযোিারর 
েরব আইএমএলরে এরট ফকারিাোরবই োরযত্ব রিরব িা। 

সখুের: বনম্াণ কাজ যিকষ এই বমনাকরর অছভভাবকত্ব যক করকব?

ত্রজওয়পান: এর মারলক থাকরব রেরট। েখি এখারি ফকারিা রকছু 
কররে ফররল অবশযে রেরটর অিুমরে রিরয কররে হরব। েগেে কাররণই 
রমিার সেররর পরর এরট রেরটর কারছ হস্ান্র করা হরব।

সখুের: আমাকের জানা মকত এখন িহপীে বমনার ততবরকত ঢাকার যকন্দপীয় 
িহপীে বমনাকরর নকিা অনুসরণ ককর কাজ  হকছে। শুরু যথককই ছক এমনটট 
ছিল?

ত্রজওয়পান: এটা খুব স্বে্কাের রবষয। আরম এ রবষয রিরয 
পররষ্ারোরব রকছু কথা বলরে চাই। প্রথরম আমরা েখি প্ররজক্ট শুরু 
করর েখি আমারের একটা িকশার প্ররেরোরীো হয। ফকিিা রেরটর 
আইরি বলা আরছ আমরা েরে ফকারিা রশল্পকম্ কররে চাই োহরল এরট 
একরট স্বছে প্ররক্রযার মা্যেরম কররে হরব। এ জরিযে প্রথরম একরট 
ইিোইরটশি জািারে হরব েকলরক রেজাইি োবরমশরির জরিযে। োরাই 
এরে অংশ রিরে চায োরেররক েুরোর রেরে হরব। এর পর একরট 
স্বছে বাছাই প্ররক্রযার ম্যে রেরয িকশা চূড়ান্ কররে হরব। শুরুরে 
আমরা ফচরযরছলাম একরট ইউরিক রকছু করার জরিযে। ফেরক্ষরত্র হুবহু 
ঢাকার শহীে রমিাররর ফররপ্লকা িাও হরে পারর। এেব রিরয আমরা 
েখি কাজ শুরু করর, ফে েমরযর রেরেও েকুরমর্শি ররযরছ।  ফে 
েময আমরা রববেবযোরপ একরট োক্ুলার রেই। এরে রবরবের রবরেন্ন 
স্ারির রশল্পীরা োরের রেজাইি আমারের কারছ পাোি। আমরা ৫-৬টা 
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রেজাইি পাই। োরে ফেরশ রশল্পীরের পাশাপারশ রবরেরশরাও অংশ 
ফিি। এর পর আমরা ো প্রে্শিীর বযেবস্া করর। েযোিরোরথ্র 
এক্সরেে পরযর্ োেরেি ্রর প্রেশ্িী চরল। ফেখারি েশ্িাথ্ীরা 
রেজাইিগুরলা ফেরখ োরের ফোট ফেি।  ফে েমরয এই এলাকার 
এমরপরপ অথ্ার পটে, কাউরসিলর েকরলই োরের রায জািাি 
বযোলরটর মা্যেরম। ফোট ফশরষ একরট রেজাইি রিরঙু্ষ ফমজরররট পায। 
ফেই িকশারটর রেজাইিার রছরলি মুরির ফহারেি বাবু। এর পর 
আমরা আরও পাবরলক কিোলরপশি করর। েখি ্ীরর ্ীরর বুিরে 
পারর মািুরষর োরবটা হরছে ইউরিক চাই িা ফররপ্লকাটা চাই। েখি 
আমরা জােীয শহীে রমিাররর ফররপ্লকার রেরক মুে করর। ফে কাররণ 
আরম বলরে চাই এখি ফে শহীে রমিাররট হরছে ফেরট হল 
বাংলারেরশর জােীয শহীে রমিাররর হুবহু িকশা ফমরি টরর্ারে 
শহীে রমিার সেরর হরছে।

সখুের: তাহকল ছক ঢাকার িহপীে বমনাকরর ববিাল যে যবইসটা আকি 
যসটটও ছক এখাকন ততবর করা হকব?

ত্রজওয়পান: এখারি এরট একরট বড় চযোরলঞ্জ। ফকিিা রেরটর রিযম 
অিুোরয (রলিরেং ফরগুরলশিে মরে) েূরে্স্ পারির প্রবাহরক বাঁ্া ফেয 
এমি ফকারিা স্াপিা রিম্াণ করা োয িা। রবরশষ করর পাক্ ও 
অিযোিযে জাযরায। এটা আমরা এখিও রিচিে িই। আরম বলরছ িা ফে 
হরব িা। েরব েরে েরলে কংরক্ররটর ফবে সেরর করা িা োয োহরল 
আমরা ফেটা করব ো হল রব্ক ই্ারলক রেরয ফবইে সেরর করব। 
োহরল পারির প্রবাহ আর ফকারিা বাাঁ্া পারব িা। আবার রমিাররটও 
োর রিরজর উচ্ো রিরয োড়ারে পাররব। 

সখুের: আেনাকের কাজ এখন যকান েে্াকয়?

ত্রজওয়পান: এখি পে্ন্ আমারের ফে বারজট োর ৭০োর অথ্ 
েংগ্রহ কররে ফপরররছ। এখারি বরল রারখ রিম্াণ কাজ পররচালিার 
জরিযে আমরা একরট রটম সেরর করররছ। এই রটমরট পুররা বারজট রিরয 
রররেশরি বেরব। ো ফথরক একরট চূড়ান্ এরস্রমট হরব। ফেই 
এরস্রমট হওযার পর এমিও হরে পারর আররর েুলিায আমারের 
খরচ অরিক কমও হরে পারর। ফে মরে আমারের ফপ্রারগ্রে অরিক 
ফবরড় োরব। রকন্তু এখি আমারের বারজট ও েংরকৃহীে অথ্ েুলিা 
কররল ো োড়ায োরে আমারের কারছ ফমাট এরস্রমরটর ৭০োর 
টাকা আরছ।

সখুের: ককব নাগাে িহপীে বমনাকরর বনম্াণ কাজ শুরু হকব বকল আেবন 
মকন করকিন?

ত্রজওয়পান: আরম খুবই আশাবােী ফে আেরছ োমারর এর কাজ শুরু 
হরয ফশষও হরয োরব। পররর একুরশ ফেব্রুযাররর উেোপি স্াযী 
শহীে রমিারর করা োরব বরল আমার রববোে।

সখুের: িহপীে বমনাকরর জকন্ ছক যকাকনা স্ান টসটট বনধ্ারণ ককর 
বেকয়কি?

ত্রজওয়পান: হযোঁ, এটা রেক হরযরছ। রেরট স্ািরটরক োরে্ও করররছ 
এরই মর্যে। শহীে রমিাররট হরছে ফেিরটারিযা পারক্ রেেরর। 
বাচ্ারের ফখলার জাযরার রেক বাঁ পারশ একরট জাযরা রি্্ারণ করা 
হরযরছ এরই মর্যে। 

সখুের: আমাকের সময় যেওয়ার জকন্ আেনাকক ধন্বাে। 

ত্রজওয়পান: েুখবররকও ্িযেবাে এই জরিযে ফে আমারের কাজ রিরয 
অরিরকরই রবরেন্ন ্ররির অরেমে ও ভ্রারন্ ররযরছ। ফে রেক ফথরক 
প্রথম বাররর মরো ফকারিা রমরেযায শহীে রমিার রিরয রবস্াররে কথা 
বলরছ। এখারি আরম ো্াররণর জরিযে পররষ্ার বলরে চাই- আমারের 
এই ফে উরেযোর এরটই প্রথম িয। এর আররই বহু মািুষ টরর্ারে 
শহীে রমিার রিম্ারণর উরেযোর রিরযরছি, অরিরক এর খুব কাছাকারছ 
রররয ফথরম ফররছি পরররবশ পরররস্রের কাররণ। আমরা ফেই 
্ারাবারহকোরক বহি করর এরিরছ মাত্র। এরট েখি সেরর হরয োরব 
েখি বলা োরব ফে এরট হল কািাোয স্াযীোরব রিরম্ে প্রথম শহীে 
রমিার োর আরর িয। রকন্তু এরটই প্রথম উরেযোর িয। ফশষ রত্রশ 
বছর রবরেন্ন জি রবরেন্ন েময এই উরেযোররট রিরযরছি। আর রদ্েীযরট 
হল- এরট হরব ফেরশর জােীয শহীে রমিাররর হুবহু ফররপ্লকা। েুেরাং 
এর একক ফকারিা িকশাকার ফিই। আর েকৃেীয রবষযরট হল 
অথ্সিরেক। ফকারিা েরকার এর জরিযে ফকারিা অথ্ েহরোরীো 
করররি। এখি পে্ন্ বাংলারেশ েরকাররর কর্রিরবউশি শূিযে েলার। 
এটা আরম পররষ্ার কররছ এই কাররণ ফে, অরিরকই মরি কররি 
েরকার আমারেররক টাকা রেরছেি ো রেরয এরট সেরর হরব। আেরে 
এমি ফকারিা ঘটিা এখিও ঘরটরি। 

একরট অিুষ্ঠারি বক্তবযে রাখরছি রমস্ার ররজওযাি ররজওযাি-েরল ফবরম েম্রে 
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জররের েবরকছুই আল্াহর েকৃরষ্ ও অককৃ পণ োি। োষাও এর 
বযেরেক্রম িয। োষা আল্াহর োি, আল্াহ োআলার ফেরা ফিযামে; 
োষা মিুষযে পররচরযর প্র্াি সবরশষ্যে। ইেলাম েব োষারক েম্মাি 
কররে ফশখায; কারণ, েব োষাই আল্াহর োি ও োঁর কুেররের 
রিেশ্ি। পরবত্র ফকারআরি আল্াহ োআলা বরলরছি, ‘আর োঁর 
রিেশ্িাবরলর মর্যে ররযরছ আকাশমণ্ডলী ও পকৃরথবীর েকৃরষ্ এবং ফোমারের 
োষা ও বরণ্র সবরচত্রযে। এরে জ্ািীরের জিযে অবশযেই বহু রিেশ্ি 
ররযরছ।’ (েূরা-৩০ রুম, আযাে: ২২, ২১; পারা: ২১)।

েব মািুষ একই রপোমাোর েন্াি। েবারই রপো আেম (আ.), 
েবারই মাো হাওযা (আ.)। োই েব মািুষ োই োই, োরের মর্যে 
ফকারিা ফেোরেে িাই। োো-কারলা, লম্বা-খারটা ফে ফো আল্াহর েকৃরষ্। 
বণ্সবষমযে, োষাসবষমযে এবং ফেৌররারলক ও িকৃোরত্তক পাথ্কযে মািুরষ 
মািুরষ ফকারিা ফেোরেে েকৃরষ্ করর িা। পরবত্র ফকারআরি আল্াহ 
োআলা বরলরছি: ‘ফহ মািুষ! আরম ফোমারের েকৃরষ্ করররছ এক পুরুষ ও 
এক িারী হরে, পরর ফোমারের রবেক্ত করররছ রবরেন্ন জারে ও ফরারত্র, 
োরে ফোমরা এরক অরিযের েরগে পরররচে হরে পাররা। ফোমারের মর্যে 
আল্াহর কারছ ফেই বযেরক্তই ফবরশ মে্াোেম্ন্ন, ফে ফোমারের মর্যে 
অর্ক মুতিারক। রিচিযই আল্াহ েবরকছু জারিি, েব খবর রারখি।’ 
(েূরা-৪৯ হুজুরাে, আযাে: ১৩, পারা: ২৬)।

রবোয হরজর োষরণ মহািবী হজরে মুহাম্মে (ো.) বরলরছি, 
‘কারলার ওপর োোর প্রা্ািযে ফিই, অিাররবর ওপর আররবর ফরেষ্ঠত্ব 
ফিই।’ (বুখারর শররে)। েুেরাং ফকারিা োষারক ফহয জ্াি করা োরব িা, 
েুছে-োরছেলযে করা োরব িা এবং অবরহলা করা োরব িা; ফকিিা, োষার 
স্রষ্াও মহাি আল্াহ। োঁর েকৃরষ্র অবমূলযোযি করা োঁর প্ররে অেম্মাি 
প্রেশ্রিরই িামান্র। আল্াহ োআলা মািুরষর রহোযারের জিযে 
িবী-রােুলরের পারেরযরছি। োঁরের ্ম্ প্রচাররর প্র্াি মা্যেম রছল 
োওযাে বা মহা েরেযের প্ররে আহ্াি। আর এর জিযে োষার ফকারিা 
রবকল্প রছল িা। আল্াহ োআলা বরলি: ‘আরম প্ররেযেক রােুলরকই োর 
স্বজারের োষাোষী করর পারেরযরছ োরের কারছ পররষ্ারোরব বযোখযো 
করার জিযে।’ (েূরা-১৪ ইবরারহম, আযাে: ৪, পারা: ১৩)।

মহািবী হজরে মুহাম্মে (ো.) বরলরছি, ‘রেি কাররণ ফোমরা 
আররবরক োরলারবরো; ফেরহেু আরম আররব োষায কথা বরল, ফকারআি 
আররব োষায ফলখা এবং জান্নারের োষাও হরব আররব।’ (বুখারর)। রকন্তু 
আররব পরকারলর োষা হওযা েরত্তও েব িবী-রােুল আররব োষাোষী 
রছরলি িা; এমিরক েব আেমারি রকোবও আররব োষায ফলখা হযরি। 
আমরা জারি, োওরাে রকোব ইবরারি োষায হজরে মুো (আ.)-এর 
ওপর িারজল করা হয; জাবুর রকোব ইউিারি োষায হজরে োউে 
(আ.)-এর ওপর িারজল করা হয; ইরঞ্জল রকোব েুররযারি োষায হজরে 
ঈো (আ.)-এর ওপর িারজল করা হয; এবং েব্রশষ আেমারি রকোব 
ফকারআি আররব োষায েব্রশষ িবী ও রােুল মহািবী হজরে মুহাম্মে 
(ো.)-এর ওপর িারজল করা হয।

েব্ররেষ্ঠ গ্রন্থ আল ফকারআি আররব োষায িারজল করার কারণ 
েম্রক্ পরবত্র ফকারআরি আল্াহ োআলা স্বযং বযোখযো করররছি এোরব, 
‘ইহা আরম অবেীণ্ করররছ আররব োষায, োরে ফোমরা বুিরে পাররা।’ 
(েূরা-১২ ইউেুে, আযাে: ২, পারা: ১২)। অথ্াৎ আরবরের কারছ আররব 
োষাোষীর িবী ও আররব রকোব আল ফকারআি িারজল করা হরযরছ। 
কারণ, োরের মােকৃ োষা আররব; অিাররব োষায িারজল কররল োরের 
বুিরে ও অিুেরণ কররে েহজ হরব িা।

ইেলাম শু্ু ঐরেহযে রক্ষার স্বারথ্ বযোপক জােীয কলযোণ বা্াগ্রস্ 
হরে ফেযরি। বরং োোবর আরবরের স্ািীয োষায ফকারআি িারজল 
করর রববেকলযোণ রিরচিে করা হরযরছ।

্ম্ প্রচারর শুদ্ োষা ও েু্র বণ্িার প্রোব অিস্বীকাে্। আমারের 
রপ্রয রােুল হজরে মুহাম্মে (ো.) রছরলি ‘আেছাহুল আরব’ েথা 
আররবর ফরেষ্ঠ রবশুদ্োষী। োই রবশুদ্ মােকৃ োষায কথা বলা িবীরজ 
(ো.)-এর েুন্নে। িবী কররম (ো.) বরলি, ‘ওযা ইন্না রমিাল বাযারি লা 
রছহরুি’। অথ্াৎ রকছু বণ্িায ররযরছ জােুর ফছাঁযা। আল্াহ োআলা বরি 
ইেরাইরলর রহোযারের জিযে হজরে মুো (আ.)–এর প্ররে ওরহ িারজল 
কররলি; োঁরক িবী ও রােুল রহরেরব ফঘাষণা কররলি; োঁর ওপর 
োওরাে রকোব অবেীণ্ কররলি। েখি রেরি োঁর োই হজরে হারুি 
(আ.)-ফক িবী ও রােুল রহরেরব ফঘাষণা করার জিযে আল্াহর েমীরপ 
আরবেি আরজ কররলি। কারণ রেরি রছরলি বাগ্ী, শুদ্ ও স্ষ্োষী 
এবং েুবক্তা, আর মুো (আ.)-এর মুরখ রছল জড়ো। মুো (আ.) কারণ 
রহরেরবও বরলরছি, ‘হুযা আেছাহু রমরন্ন।’ অথ্াৎ ফে আমার অরপক্ষা 
বাকপটু। পরবত্র ফকারআরি এই বণ্িারট এোরব উপস্ারপে হরযরছ: মুো 
(আ.) বলরলি, “ফহ আমার প্ররেপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ করর রেি 
এবং আমার কম্ েহজ করর রেি। আমার রজহ্ার জড়ো েূর করর রেি, 
োরে োরা আমার কথা বুিরে পারর। আমার জিযে রেি একজি 
োহােযেকারী আমার স্বজিরের ম্যে হরে; আমার োই হারুিরক; োঁর 
দ্ারা আমার শরক্ত েুেকৃঢ় করুি এবং োঁরক আমার করম্র অংশীোর 
করুি, োরে আমরা আপিার পরবত্রো ও মরহমা ফঘাষণা কররে পারর 
প্রচুর; এবং আপিারক স্মরণ কররে পারর অর্ক; আপরি ফো আমারের 
েমযেক দ্রষ্া।’ (েূরা-২০ েহা, আযাে: ২৫-৩৬, পারা: ১৬)।

প্ররেরট মুেলমারির ্ম্ীয অিুেূরে ও রববোরের েরগে স্বা্ীিো, 
স্বরেশরপ্রম ও মােকৃ োষার প্ররে োরলাবাো রবেযেমাি। এ ফক্ষরত্র 
্ম্রববোরের পাথ্কযে ফকারিা রবরেে বা রবরূপ মরিাোব েকৃরষ্ করর িা। 
োই মুেরলম িাররররকরা েব েময মা, মােকৃ েূরম ও মােকৃ োষার প্ররে 
োরলাবাোর চরম পরাকাষ্ঠা প্রেশ্ি করররছি। ইেলাম েব োষারক 
েম্মাি কররে ফশখায। রকন্তু ইেলারমর িারম স্বা্ীি হওযা রাষ্ট্র 
পারকস্ারির শােকররাষ্ঠী জিমরের রবপরীরে অবস্াি করর, ফমৌরলক 
অর্কার লঙ্ঘি করর, ্ম্ীয ফচেিার ফোযাকো িা করর এ ফেরশর 
মািুষরক রেিরেরশ োষার পরা্ীিোর শকৃঙ্খরল আবদ্ কররে চায। রকন্তু 
এ ফেরশর জিরণ ো মািরে অস্বীককৃ রে জািায। ১৯৫২ োরলর ২১ 
ফেব্রুযারর মােকৃ োষার মে্াো রক্ষার জিযে বাক্সস্া্ীিো ও রিজ োষায কথা 
বলার অর্কাররর জিযে প্রাণ ফেয রিরস্ত্র ছাত্র–জিো। পকৃরথবীর ইরেহারে 
একমাত্র আমরাই মােকৃ োষার জিযে রক্ত ও জীবি রেরযরছ। োই ২১ 
ফেব্রুযারর রেিরট আমারের ‘োষাশহীে রেবে’ এবং বে্মারি 
‘আন্জ্ারেক মােকৃ োষা রেবে’ রহরেরব পারলে হরছে োরা রবরবে।

োই আল্াহর কারছ প্রাথ্িা, আল্াহ োআলা োষাশহীেেহ েব 
শহীোরির শাহাোে কবুল করুি এবং জান্নােুল রেরোউরে োঁরের 
উচ্মে্াোয আেীি করুি। মহাি আল্াহ রাবু্ল আলারমি আমারের 
মােকৃ োষা বাংলা োষারক রকযামে পে্ন্ স্াযী রাখুি এবং রকযামে পে্ন্ 
উতিররাতির এর শ্রীবকৃরদ্ ো্ি করুি। আমারের রবশুদ্ মােকৃ োষার বযেবহার 
ও এর মা্যেরম েেযে ও িযোরযর প্ররে োওযারের ফেৌরেক োি করুি।

েুগ্ মহােরচব, বাংলারেশ জােীয ইমাম েরমরে
েহকারী অ্যোপক: আহছারিযা ইিরস্রটউট অব েুরেজম।

ইসলানম মাতৃভাষার গুরুত্ব
|| োঈখ মুহাম্াে উছমাে গেী  || 
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ফজযোরেষশাস্ত্র আর োরযে জািার রবেযো এক িয। োরযে ররড় ফিওযার 
রবষয। আপরি েরে আপিার েক্ষমো ও েুব্লো জািরে পাররি েরব 
েহরজই একই েুরলর বকৃরতি বারবার ঘুরপাক  ফথরক ফবরররয আেরে 
পাররবি। আপিার জীবি হরয উেরব জরটলোমুক্ত, েহজ ও আি্ময। 

োেলযে লারের জিযে শু্ু কম্ই েরথষ্ িয। েরকার েরেক কম্রকৌশল, 
েহিশীলো ও রকছু রবষরয েরচেিো। আর োরেই আপরি আপিার 
জীবরির প্ররেরট েুরক্তেগেে চাওযারক পাওযায রূপান্র কররে পাররি।

পাচিােযে রারশচক্রমরে চন্দ্র ও অিযোিযে গ্রহরে অবস্ারির ওপর রেরতি 
করর রবরেন্ন রারশর জােক জারেকারের িািাি রবষরযর শুোশুে পূব্াোে 
ও েেক্ো জািারছেি বাংলারেশ অযোট্লজাে্ ফোোইরট (রবএএে)’র 
ফকন্দ্রীয কাে্রিব্াহী েেেযে অ্পাস্ট্র�জপার অ্পান্ড সপাইত্কক 
কনসপা�দটন্ট েজদ� আত্জম।

যমষ রপাশশ (২১ মপার্চ -২০ এপপ্র�): আপরি েরে ফপশারে ফকারিা 
পররবে্ি রকংবা িেুি পররকল্পিা বাস্বাযি কররে   চাি েরব েমযরট 
আপিার জিযে রকছুটা চযোরলরঞ্জং হরে পারর। প্ররেরট চযোরলঞ্জ আপিারক 
ফেরব িেুি রকছু রবষরয েক্ষো অজ্রির েুরোর। আপিার েক্ষো ও 
য�াগ্যতার জন্য প্রশংসসত হতত পাতরন।            

েষৃ রপাশশ (২১ এপপ্র�- ২১ যম) : আপরি েরে োেরলযের চুড়ায আররাহি 
কররে চাি েরব োমরযক রকছু োরলালারার ফপছরি েময কম রেরে 
হরব। আপিার জিযে অরপক্ষা কররছ োেলযেময আরামী।           
োমরযকোরব কাররা কারও প্রবাে জীবি চযোরলরঞ্জং হরে পারর। আরথ্ক 
রেক োরলা ফেরে পারর।      

ত্মথনু রপাশশ (২২ যম- ২১ জনু) : োরা রররযল এরস্ট রকংবা স্ক 
মারক্রটর োরথ জরড়ে োরের েময ফমাটামুরট োরলা ফেরে পারর। 
রববারহেরের োম্েযে েুখ শারন্ বজায থাকরব। েম্রক্র ফক্ষরত্র রববোে 
ও েহরোররো  খুব গুরুত্বপূণ্। ের্হ অশারন্র কারণ হরে পারর।  

কক্চ ট রপাশশ (২২ জনু- ২২ জ�ুপাই) : আপরি েরে বযেবোযী হরয থারকি 
েমযটা আপিার জিযে ফমাটামুরট োরলা ফেরে পারর। িেুি ফকারিা 
েুরোর আপরি হারে ফপরে পাররি।  রববারহেরের োম্েযে েুেম্ক্ 
বজায থাকরব। রববাহরোরযে কাররা কারও রবরযর আরলাচিা হরে পারর। 
পাট্িাররশপ বযেবোরযর ফক্ষরত্র অবশযেই ফজরি বুরজ রবরিরযার করুি,  
অিযেথায িুঁরকর আশঙ্া ররযরছ। আপিার প্ররযাজরি বনু্ রকংবা আপিার 
েহ্রম্ণীর আন্ররক েহরোররো লাে কররে পাররি।

সসংহ রপাশশ (২৩ জ�ুপাই- ২৩ আগস্ট) : অপ্রােরগেক রবষয রবেরক্ 
জড়ারিা রেক হরব িা । কারও কারও ফপশারে ফক্ষরত্র প্ররেরোররোর 
েমু্মখীি হরে পাররি। কম্স্রল েহকম্ীরের োরথ েুেম্ক্ বজায রাখার 
ফচষ্া করুি। কাররা কাররা শরীর োমরযকোরব কম োরলা ফেরে পারর, 
প্ররযাজরি অরেজ্ রচরকৎেরকর পরামশ্ রিি।  প্রচরলে আইি কািুি 
েম্রক্ েরচেি থাকরল োরলা কররবি। কর েংক্রান্ কারজ বযেস্ো 
বাড়রে পারর

কন্পা রপাশশ (২৪ আগস্ট- ২৩ যসদটেম্বর) : রপ্রযজরির েরগে আি্ময 
েময কাটারিার েুরোর ফপরে পাররি।  িব েম্রের েন্াি লারের 

ফচষ্ায োেলযে আেরে পারর। েকৃজিশীল কারজর েেলো ফপরে পাররি। 
আপিার রবরশষ ফকারিা েক্ষো জিযে েম্মারিে হরে পাররি।  ক্রীড়া 
রকংবা োংস্কৃ রেক কম্কারণ্ড বযেস্ো বাড়রে পারর। 

তু�পা রপাশশ (২৪ যসদটেম্বর- ২৩ অদ্পাের) : আপিার মরির আশা 
আকাঙ্কা পূরণ হরে পারর।  ফকউ ফকউ আবােি খারে রবরিরযাররর 
েুরোর ফপরে পাররি। কাররা কাররা বাো পররবে্ি হরে পারর। 
মােকৃ স্বাস্যে োরলা ফেরে পারর। ফকাথাও ফবড়ারে োওযার েুরোর ফপরে 
পাররি। রবরশষ ফকারিা আরলাচিায আপিার অরেজ্ো রবরিমরযর েুরোর 
ফপরে পাররি। 

েশৃ্চিক রপাশশ (২৪ অদ্পাের- ২২ নদভম্বর) : কারছ রকংবা েূরর ফকাথাও 
ফবড়ারে োওযার েুরোর ফপরে পাররি। ফছাট োইরবারির োেরলযে 
আি্ ফপরে পাররি। আপিার োহেী ফকারিা পেরক্ষরপর জিযে েেলো 
ফপরে পাররি।  রবরশষ কাররা েরগে গুরুত্বপূণ্ আরলাচিায অংশগ্রহরণর 
েুরোর ফপরে পাররি। োমারজক রকংবা োংস্কৃ রেক কম্কারণ্ড বযেস্ো 
বাড়রে পারর। 

ধন ুরপাশশ (২৩ নদভম্বর- ২১ ত্িদসম্ব) : আরথ্ক কারজ বযেস্ো বাড়রে 
পারর। বযেবোরযক োরব ফকউ ফকউ লােবাি হবার েুরোর ফপরে পাররি। 
রকৃরহ আত্মীয-স্বজি আেরে পারর। কাররা কাররা ফক্ষরত্র বযেবোরযক রকংবা 
পাররবাররকোরব  িেুি েম্ক্ সেরর হরে পারর। েু্র বযেবহাররর 
মা্যেরম অরিযের মি জয কররে েক্ষম হরবি। েঞ্চরযর েুরোর ফপরে 
পাররি।

মকর রপাশশ (২২ ত্িদসম্বর- ২০ জপানয়ুপাত্র) : িেুি ফকারিা কারজ হাে 
ফেওযা হরে পারর। রশক্ষাথ্ীরের পড়ারশািায বযেস্ো বাড়রে পারর। 
রববাহরোরযে কাররা কাররা রবরযর আরলাচিায অগ্রররে হরে পারর। িেুি 
ফকারিা পররকল্পিা বাস্বাযরির েুরোর ফপরে পাররি। ফকিাকাটায 
বযেস্ো বাড়রে পারর। আপিার রবরশষ ফকারিা েক্ষো জিযে প্রশংরেে 
হরে পাররি। 

কুম্ভ রপাশশ (২১ জপানয়ুপাত্র- ১৮ যেব্রুয়পাত্র) : বযেয বাড়রে পারর। ফকউ 
ফকউ  োমরযকোরব আরথ্ক ফকারিা চযোরলঞ্জ ফমাকারবলা কররে পাররি। 
আয উপাজ্ি বকৃরদ্র ফোর ররযরছ। কাউরক ফকারিা প্ররেশ্রুরে ফেযার 
আরর অবশযেই রচন্া করুি, প্ররযাজরি অরেজ্ কাররা কাছ ফথরক পরামশ্ 
রিরল োরলা কররবি। প্রচরলে আইি কািুি েম্রক্ বাড়রে েেক্োর 
প্ররযাজি আরছ।

মীন রপাশশ (১৯ যেব্রুয়পাত্র- ২০ মপার্চ ) : েময আপিার জিযে ফবশ োরলা 
ফেরে পারর। বনু্-বান্রবর মা্যেরম লােবাি হরে পাররি। গুরুত্বপূণ্ 
ফকাি েথযে আপিার োরযে উন্নযরির চাকা ঘুরররয রেরে পারর। োমারজক 
রকংবা োংরেরিক কম্কারণ্ড বযেস্ো বাড়রে পারর। বড় োই ফবারির কাছ 
ফথরক প্ররযাজরি আন্ররক পরামশ্ রকংবা গুরুত্বপূণ্ রেকরিরে্শিা লাে 
কররে পাররি। 

পরপামদশ্চর জন্ যেপাগপাদেপাগঃ  
fazleazim09@gmail.com অথবা যোন 6047104215

যেব্ুয়াহর-মার্চ  মানসর রাহেেল 
|| েজনল আহজম ||  
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