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ক্রনয়িদ্ন 

দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালয়ে যেক্রদ্ন ওই নারকীে হিযাকােক্রি হে যেক্রদ্ন 
পক্রিমিঙ্গ িথা ভারয়ির প্রাে সমস্ত ক্রিক্রভ চযায়নয়লর ক্রশয়রানায়ম ক্রিল ঘিনাক্রি। 
অ্ক্রিকাংশ চযায়নয়লই যসই ভাইরাল হওো ক্রভক্রিওক্রি যদ্খায়না হে, এখায়ন গুক্রলক্রিদ্ধ 
রায়র্শ সরকার লয ক্রিয়ে পিয়িন িার সহয়োদ্ধার হায়ি। এিক্রদ্ন িইয়ে পয়িক্রি, 
িকৃ্তিাে শুয়নক্রি, ভাষা আয়ন্দালন, ভাষািীরয়দ্র আত্মিক্রলদ্ায়নর কথা ক্রকন্তু একক্রিংশ 
শিাব্দীয়ি এয়সও িা যদ্খার যসৌভাগয িা দ্যভজাগয হয়ি এিা যকানক্রদ্ন ভাক্রিক্রন। 

মানভূম, িাহান্ন িা ক্রশলচর অ্য়নক আয়গর কথা, ক্রকন্তু ১৯৮৬ সায়ল 
কক্ররমগয়ে েখন ক্রদ্য়িযন্দয দ্াস আর র্গন্মে যদ্ি িাংলা ভাষার র্নয প্রাণ যদ্ন িখন 
আমার শশশি পার হেক্রন। ১৯৯৩ সায়ল ক্রিষ্ণয ক্রপ্রো মক্রণপযরী ভাষার র্নয প্রাণ যদ্ন 
সযয়দ্ষ্ণা ক্রসংহ। কমলা ভট্টাচায়েজর পর ক্রিক্রন ক্রিয়ের ক্রিিীে নারী ক্রেক্রন ভাষার র্নয 
প্রাণ ক্রদ্য়েয়িন। অ্য়নক পয়র যর্য়নক্রি যস কথা। িাই পক্ররণি িয়েয়স এয়স  েখন 
দ্াক্রিক্রভি ভাষা আয়ন্দালয়নর সাক্ষী হলাম, যদ্ালঞ্চা নদ্ীর িীয়র মৃিয যেেী ভাষািীর 
রায়র্শ আর িাপয়সর সমাক্রিয়ি শ্রদ্ধা ক্রনয়িদ্ন করার সযয়োগ যপলাম, ক্রনয়র্য়ক 
যসৌভাগযিান িয়লই ময়ন হে।  

এিদ্সয়ত্ত্বও এিা িলয়িই হে যে, িাঙাক্রল র্াক্রি ক্রহয়সয়ি এিা সক্রিযই 
দ্যভজায়গযর যে একক্রিংশ শিাব্দীয়ি এয়সও আমায়দ্র ভাষার র্নয আয়ন্দালন করয়ি 
হয়চ্ছ। যকন িাঙাক্রলয়ক িার িার িয়মজর র্নয লাক্রিি হয়ি হয়ি আর ভাষার র্নয 
আয়ন্দালন করয়ি হয়ি? এই প্রশ্ন আমায়ক িাক্রিি কয়র দ্াক্রিক্রভি যথয়ক যফরার 
পয়থ। এর উত্তর খয ুঁর্য়ি ক্রগয়ে উপলক্রি কক্রর িাঙাক্রল আর্ কিিা অ্ক্রস্তত্ব সংকয়ি। 
ভাষা আয়ন্দালয়নর ইক্রিহায়সর যপ্রক্ষাপয়ি যসই ক্রিয়শষণই িয য়ল িয়রক্রি এই প্রিয়ে। 
এই প্রিেক্রি েক্রদ্ একর্নও ভাষায়প্রমী ও র্ািীেিািাদ্ী িাঙাক্রলর ময়ন ক্রিন্দযমাত্র 
যরখাপাি কয়র িাহয়ল এই ক্ষয দ্র প্রোসয়ক স্বাথজক ময়ন করি।  



 
 

দ্াক্রিক্রভি কায়ের ক্রিক পাুঁচ মাস পর আন্তর্জাক্রিক মািৃভাষা ক্রদ্িয়সর 
আয়গই যলখাক্রি প্রাে সম্পন্ন হয়েক্রিল। ক্রকন্তু িযক্রক্তগি কায়র্র চায়প এক্রি আর যশষ 
করা হয়ে ওয়িক্রন। যসই যথয়ক যলখাক্রি পয়িই ক্রিল ঐ অ্িস্থাে। এই িির পক্রিমিঙ্গ 
মািৃভাষা ক্রদ্িয়সর আয়গ ভাষািীর রায়র্শ ও িাপয়সর প্রক্রি শ্রদ্ধাঘজয র্ানায়নার 
উয়েয়শয যলখার কার্ক্রি সম্পন্ন কক্রর।  

 প্রিেক্রি ই-িযক আকায়র প্রকাশ করার র্নয সংহক্রি ফাউয়েশয়নর শ্রী 
প্রকাশচন্দ্র দ্াস ও শ্রী যদ্িিনয ভট্টাচােজয়ক মহাশেয়ক আন্তক্ররক িনযিাদ্ র্ানাই। 
ই-িযক মযদ্রণ ও ক্রহন্দযত্বিযকস ওয়েিসাইয়ি ই-িযকক্রি যহাস্ট করার র্নয শ্রী যশৌনক 
রােয়চৌিযরীয়ক আন্তক্ররক িনযিাদ্ র্ানাই। সিার যশয়ষ আমার সহিক্রমজণীয়ক অ্সংখয 
িনযিাদ্ িানান ভয ল ও িাংলা িাইক্রপংয়ের ভয ল ত্রুক্রিগুক্রল ক্রিক কয়র যদ্ওোর এিং 
সয়িজাপক্রর যলখাক্রি সম্পন্ন করয়ি উত্সাক্রহি করার র্নয। 

 যলখাে পক্রিমিঙ্গ িাংলা অ্কায়দ্ক্রমর িানানক্রিক্রি অ্নযসরণ করার যচষ্টা 
হয়েয়ি। িাই ক্রকিয ক্রকিয িানান প্রক্রচক্রলি িানায়নর যথয়ক ক্রভন্ন। এিািা যকান প্রকার 
িানান ভয ল িা িথযগি ভয ল থাকয়ল পািয়কর কায়ি আন্তক্ররকভায়ি ক্ষমাপ্রাথজী।  

 

কলকািা              ক্রিনীি  
২০যশ যসয়েম্বর ২০২০          সয ক্রমি রাে   
  

  



 
 

দ্রা-ম! দ্রা-ম! দ্রা-ম! এক লহমাে শরীর ফয ুঁয়ি যিক্রিয়ে যগল 
পযক্রলয়শর িযয়লি! দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালয়ের ক্রিক িাইয়রই 
দ্াুঁক্রিয়েক্রিয়লন িাপস িমজণ। ক্রিদ্যালে প্রাঙ্গয়ণ িখন আয়ন্দালনরি 
িাত্রিাত্রী ও পযক্রলয়শর ময়িয িয মযল গেয়গাল। আয়ন্দালয়ন সাক্রমল 
িাপস নর্র রাখক্রিয়লন রাস্তার ক্রদ্কিাে। ক্রকন্তু মযহূয়িজই ক্রিন্নক্রভন্ন হয়ে 
যগল সি ক্রকিয। সহসা মাক্রিয়ি লযক্রিয়ে পিয়লন ক্রিক্রন। যদ্খয়ি যপয়লন 
অ্পসৃেমান পযক্রলয়শর গাক্রিক্রিয়ক। র্ানালা ক্রদ্য়ে িখনও যিক্ররয়ে আয়ি 
ঘািক হািক্রি!  

উয়টা ক্রদ্য়কই িাক্রির সাময়ন যদ্াকান যথয়ক িযয়ি এয়লন মা। 
হাহাকার কয়র িাকয়ি শুরু করয়লন িাপয়সর িািায়ক, যিান িক্রলয়ক। 
ক্রকন্তু িিক্ষয়ণ িীরাত্মা িাপস িায়দ্র যিয়ি অ্মরয়ত্বর পয়থ। িাুঁরা 
এয়স যপৌঁিায়নার আয়গই মায়ের িযয়ক মাথা যরয়খ, রয়ক্ত যভর্া মায়ের 
আুঁচয়লই ক্রিক্রময়ে পয়িন িাপস িমজণ। যিান িক্রল েখন এল, িখন 
রয়ক্ত যভয়স োয়চ্ছ িাপয়সর অ্বচিনয যদ্হ। রক্ত চয ইয়ে পিয়ি িান 
হায়ির কক্রিয়ি িাুঁিা রাক্রখর উপর। ক্রিক এক মাস আয়গ রাক্রখ 
পূক্রণজমার ক্রদ্য়ন দ্াদ্ার হায়ি রাক্রখক্রি যিুঁয়ি ক্রদ্য়েক্রিয়লন ক্রিক্রন। ক্রনয়র্য়ক 
আর িয়র রাখয়ি পায়রন না ক্রকয়শারী িক্রল। দ্াদ্ায়ক র্ক্রিয়ে িয়র 
হাউহাউ কয়র কাুঁদ্য়ি থায়কন ক্রিক্রন। 

ক্রিদ্যালে প্রাঙ্গয়ণ গেয়গাল হয়চ্ছ সংিাদ্ যপয়ে িক্রিঘক্রি 
কয়লর্ যথয়ক িাক্রি যফয়রন রায়র্শ সরকার। যিায়িা যিান যমৌ 
দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালয়েরই িাত্রী। দ্াদ্া রায়র্শও প্রাক্তন িাত্র। 



 
 

িাংলাে ক্রশক্ষার দ্াক্রিয়ি ভাই-য়িান দ্য ’র্য়নই আয়ন্দালয়ন সাক্রমল। 
পযক্রলশ নাক্রক সমস্ত ক্রিদ্যালে প্রাঙ্গণ ক্রঘয়র যফয়লয়ি। ক্রকিয হেক্রন যিা 
যিায়নর? ভাি যিয়ি িয়সক্রিয়লন মা। িারণ কয়রক্রিয়লন ক্রিদ্যালে 
প্রাঙ্গয়ণ না যেয়ি। যমৌ ক্রিকই চয়ল আসয়ি। মায়ের িারণ না শুয়নই, 
ক্রিদ্যালয়ের উয়েয়শয রওনা যদ্ন রায়র্শ। ক্রিদ্যালে প্রাঙ্গয়ণ যচুঁচায়মক্রচ, 
হইচই। এরই ময়িয গুক্রলর আওোর্। যিানয়ক খয ুঁর্য়ি থায়কন 
রায়র্শ। হিাত্  গুক্রলর আঘায়ি পায়ট োে সি ক্রকিয। িেয র দ্যই হায়ির 
ময়িযই লযক্রিয়ে পয়িন ক্রিক্রন।  

মায়ি চাষ করক্রিয়লন িািা। িযয়ি আয়সন ক্রিক্রন। রায়র্শ িখন 
মাক্রিয়ি শুয়ে। রয়ক্ত যভয়স োয়চ্ছ সারা শরীর। গলার গামিা ক্রদ্য়ে 
ক্ষিস্থান যিুঁয়ি রক্তক্ষরণ িে করার খাক্রনক যচষ্টা কয়রন ক্রিক্রন। ক্রকন্তু 
িায়ি কী আর হে? ক্ষি যে গভীর! এক্রদ্য়ক িমশ িযয়র্ আসয়ি 
িীরাত্মা রায়র্য়শর যচাখ! 

উপক্রস্থি সকায়ল দ্রুি ক্রসদ্ধান্ত যনন রায়র্শয়ক হাসপািায়ল ক্রনয়ে 
োওোর। গুক্রলক্রিদ্ধ রায়র্শ ও িাপসয়ক ক্রনয়ে একদ্ল িাত্র রওনা হে 
হাসপািায়লর ক্রদ্য়ক। ক্রকন্তু পয়থই িায়দ্র অ্িয়রাি কয়র একদ্ল 
দ্যষৃ্কিী। রায়র্শ-িাপসয়ক োরা হাসপািায়ল ক্রনয়ে োক্রচ্ছল, শুিয 
িায়দ্রই নে রায়র্শ-িাপসয়কও িারা যিিিক মারির কয়র। 
যসক্রদ্নই হাসপািায়ল মৃিয য হে রায়র্য়শর, পরক্রদ্ন যভায়র মৃিয য হে 
িাপয়সর। এভায়িই মৃিয যয়ক র্ে কয়র মৃিয যেেী হন ভাষািীর রায়র্শ 
ও িাপস। 



 
 

িাংলা ভাষাে ক্রশক্ষার দ্াক্রিয়ি িাঙাক্রলর এই আত্মিক্রলদ্ান, এ 
যিা নিয ন ক্রকিয নে! যদ্শভায়গর পর যথয়ক িাঙাক্রলয়ক দ্ফাে দ্ফাে 
আয়ন্দালন করয়ি হয়েয়ি িাংলা ভাষাে ক্রশক্ষালায়ভর র্নয। ক্রদ্য়ি 
হয়েয়ি রক্ত, ক্রদ্য়ি হয়েয়ি প্রাণ। পাক্রকস্তান আয়ন্দালয়নর যনিৃিৃন্দ 
ময়ন করয়িন উপমহায়দ্য়শর মযসলমানয়দ্র একমাত্র ভাষা হল উদ্য জ, 
কারণ িা মযসলমান র্াক্রির িমজ-সংসৃ্কক্রির িারক ও িাহক। প্রস্তাক্রিি 
পাক্রকস্তায়নর এক শিাংয়শরও কম র্নগয়ণর যে মািৃভাষা উদ্য জ, িা 
১৫ শিাংশ িাঙাক্রল ক্রহন্দয র্নগয়ণর যে উদ্য জর সায়থ যকায়না সম্বেই 
যনই যস কথা গ্রাহয করার প্রয়োর্নয়িাি কয়রনক্রন পাক্রকস্তাক্রন 
যনিৃিৃন্দ।  

পাক্রকস্তায়নর গণপক্ররষয়দ্ উদ্য জয়ক রাষ্ট্রভাষা যঘাষণা করার 
প্রস্তাি যপশ করা হে। এর প্রিয যত্তয়র ১৯৪৮ সায়লর ২৩যশ যফব্রুোক্রর 
পাক্রকস্তায়নর গণপক্ররষয়দ্র ক্রিিীে অ্ক্রিয়িশয়ন পাক্রকস্তায়নর সংখযাগক্ররষ্ঠ 
র্নগয়ণর ভাষা িাংলায়ক ইংয়রক্রর্ ও উদ্য জর পাশাপাক্রশ রাষ্ট্রভাষা 
ক্রহয়সয়ি স্বীকৃক্রির দ্াক্রি যিায়লন পূিজিঙ্গ যথয়ক গণপক্ররষয়দ্ ক্রনিজাক্রচি 
সদ্সয িীয়রন্দ্রনাথ দ্ত্ত। িাুঁয়ক পূণজ সমথজন র্ানান পূিজিঙ্গ যথয়ক 
ক্রনিজাক্রচি অ্পর ক্রিন িাঙাক্রল ক্রহন্দয সদ্সয যপ্রমহক্রর িমজণ, ভূয়পন্দ্রকয মার 
দ্ত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চয়ট্টাপািযাে। িীয়রন্দ্রনাথ দ্য়ত্তর প্রস্তায়ির িীব্র 
ক্রিয়রাক্রিিা কয়রন প্রিানমন্ত্রী ক্রলোকি আক্রল খান (পূিজিঙ্গ যথয়কই 
গণপক্ররষয়দ্ ময়নানীি সদ্সয), পূিজিয়ঙ্গর মযখযমন্ত্রী খার্া নাক্রর্মযক্রেন 
(িাংলা পিয়ি র্ানয়িন না) এিং গণপক্ররষয়দ্র যিপযক্রি ক্রিকার ও 



 
 

পূিজিয়ঙ্গর ক্রিক্রশষ্ট গণপক্ররষদ্ সদ্সয যমৌলক্রি িক্রমর্য ক্রেন খান। পূিজিয়ঙ্গর 
িাংলাভাষী মযসলমান সদ্সযগণ নীরি যথয়ক ক্রলোকি আক্রল খান ও 
খার্া নাক্রর্মযক্রেনয়কই সমথজন কয়রন। উদ্য জয়কই একমাত্র রাষ্ট্রভাষার 
দ্াক্রিদ্ার ক্রহয়সয়ি সমথজন কয়র িাুঁরা িাংলা ভাষার অ্িমাননা কয়রন। 

গণপক্ররষয়দ্ িীয়রন্দ্রনায়থর প্রস্তাি নসযাত্  হয়লও পূিজিয়ঙ্গ 
িাংলায়ক রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃক্রির দ্াক্রিয়ি অ্রার্বনক্রিক গণ আয়ন্দালন 
শুরু হে। ২৭যশ যফব্রুোক্রর স্থাক্রপি হে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পক্ররষদ্। 
পূিজিয়ঙ্গর ক্রদ্য়ক ক্রদ্য়ক িক্রিয়ে পয়ি এই গণ আয়ন্দালন। আয়ন্দালয়ন 
িাঙাক্রল ক্রহন্দযর সমৃ্পক্তিা ক্রিল সিজত্র। আয়ন্দালন যথয়ক িাংলাভাষী 
মযসলমানয়ক দূ্য়র রাখয়ি প্রশাসয়নর পক্ষ থয়ক প্রচার করা হে যে 
আয়ন্দালনক্রি পক্ররচাক্রলি হয়চ্ছ ভারি যথয়ক, ভারি যথয়কই 
আয়ন্দালনকারীরা পূিজিয়ঙ্গ ক্রগয়ে আয়ন্দালন করয়ি। ক্রকন্তু িায়িও েখন 
সািারণ িাংলাভাষী মযসলমানয়ক আয়ন্দালন যথয়ক দূ্য়র রাখা যগল না, 
িখন প্রশাসন িাঙাক্রল ক্রহন্দযর উপর দ্মন-পীিন নীক্রি প্রয়োগ করয়ি 
শুরু কয়র। নারােণগয়ের ক্রমউক্রনক্রসপযাল কক্রমশনার এিয়ভায়কি 
ক্রিনেকৃষ্ণ রােয়ক যগ্রপ্তার করা হে। েয়শায়রর িাত্রয়নিা অ্নন্তকয মার 
ক্রমত্রয়ক কারািক্রন্দ কয়র রাখা হে। 

এই সময়ে পাক্রকস্তায়নর গভণজর-য়র্নায়রল মহম্মদ্ আক্রল 
ক্রর্ন্নাহ পূিজিঙ্গ সফর কয়রন। ১৯৪৮ সায়লর ২১যশ মাচজ িাক্ররয়খ ক্রিক্রন 
রমনার মেদ্ায়ন র্াক্রির উয়েয়শয প্রদ্ত্ত একক্রি ভাষয়ণ যঘাষণা কয়রন, 
উদ্য জই হয়ি পাক্রকস্তায়নর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ক্রিন ক্রদ্ন পর ঢাকা 



 
 

ক্রিেক্রিদ্যালয়ের কার্জন হয়ল ক্রিেক্রিদ্যালয়ের সমািিজন অ্নযষ্ঠায়ন ক্রিক্রন 
পাক্রকস্তায়নর র্ািীে র্ীিয়ন উদ্য জর গুরুত্ব িয য়ল িয়রন। একমাত্র উদ্য জ 
িযিীি অ্নয যকায়না ভাষায়ক রাষ্ট্রভাষা করার দ্াক্রিদ্ারয়দ্র ক্রিক্রন 
যদ্শয়দ্রাহী আখযা যদ্ন। যসক্রদ্নও পূিজিয়ঙ্গর যকায়না িাংলাভাষী 
মযসলমান যনিা এর প্রক্রিিাদ্ কয়রনক্রন। এইভায়ি িাংলাভাষী 
সংখযাগক্ররষ্ঠ পাক্রকস্তায়ন িাংলা ভাষায়ক পদ্দ্ক্রলি কয়র উচ্চাসয়ন িয়স 
উদ্য জ।  

পাক্রকস্তায়নর প্রিানমন্ত্রী হওোর পর, খার্া নাক্রর্মযক্রেন ২৭যশ 
র্ানযোক্রর ১৯৫২ িাক্ররয়খ একক্রি িকৃ্তিাে রাষ্ট্রভাষা প্রসয়ঙ্গ ‘উদ্য জই 
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’ নীক্রিয়ি অ্নি থায়কন। এর প্রক্রিিায়দ্ সিজদ্লীে 
যকন্দ্রীে রাষ্ট্রভাষা কমজী পক্ররষদ্ ২১যশ যফব্রুোক্রর একক্রি প্রক্রিিাদ্ 
কমজসূক্রচ যনে। যসইক্রদ্ন পযক্রলয়শর গুক্রলয়ি অ্য়নয়কর মৃিয য হে, পযক্রলশ 
ও ক্রমক্রলিাক্রর রায়ি মগজ যথয়ক িহু মৃিয়দ্হ গুম কয়র। ক্রনহিয়দ্র ময়িয 
মাত্র চার র্য়নর নাম র্ানা োে। পূিজিঙ্গ আইনসভায়ি ময়নারেন ির, 
িসন্তকয মার দ্াস ও িীয়রন্দ্রনাথ দ্ত্তসহ িের্ন সদ্সয মযখযমন্ত্রী নযরুল 
আক্রমনয়ক আহি িাত্রয়দ্র যদ্খার র্নয হাসপািায়ল োওোর আহ্বান 
র্ানায়ল, ক্রিক্রন যেয়ি অ্স্বীকার কয়রন। পয়রর ক্রদ্ন প্রক্রিিাদ্ ক্রমক্রিয়লও 
পযক্রলয়শর গুক্রল চয়ল। অ্ন্তিপয়ক্ষ চার র্য়নর মৃিয য হে, ক্রকন্তু মাত্র 
দ্য ’র্য়নর নাম র্ানা োে। এই ঘিনার পর সায়ল পাক্রকস্তান সরকার 
িাংলা ভাষায়ক উদ্য জর সায়থ েযগ্ম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃক্রি যদ্ে। 



 
 

যদ্শভায়গর পর স্বািীন ভারয়ি িাঙাক্রলয়ক যে িার ভাক্রষক 
অ্ক্রিকায়রর র্নয আয়ন্দালন করয়ি হয়েয়ি, রক্ত ক্রদ্য়ি হয়েয়ি, প্রাণ 
ক্রদ্য়ি হয়েয়ি িার পিভূক্রম িযিয়ি যগয়ল ক্রপক্রিয়ে যেয়ি হয়ি অ্িীয়ি। 
ক্রিংশ শিাব্দীর ঊষালয়ে ক্রব্রক্রিশ সাম্রার্যিাদ্ী শাসয়নর ঘযম যকয়ি 
ক্রনয়েক্রিল অ্ক্রেময়ন্ত্র দ্ীক্রক্ষি িাঙাক্রল। সযচিয র ক্রব্রক্রিশ িার শত্রুয়ক 
ক্রচনয়ি ভয ল কয়রক্রন। এর আয়গ উনক্রিংশ শিয়ক ক্রব্রক্রিশ শাসক 
‘মাশজাল যরস ক্রথওক্রর’ নামক এক অ্সাি িত্ত্ব খািা কয়র 
যসনািাক্রহনীয়ি িাঙাক্রলর প্রয়িশ িে কয়রক্রিল। এইিার িারা 
সযচিয রভায়ি িাংলায়ক ভাগ করার পক্ররকল্পনা করল। িাঙাক্রল ক্রহন্দযর 
যকামর যভয়ঙ ক্রদ্য়ি িাংলায়ক িারা এমনভায়ি ভাগ করল োয়ি উভে 
ভায়গই িাঙাক্রল ক্রহন্দয সংখযালঘযয়ি পক্ররণি হে। 

ক্রকন্তু িঙ্গভঙ্গ ক্রিয়রািী আয়ন্দালয়নর প্রিল চায়প ক্রব্রক্রিশ 
সরকারয়ক িঙ্গভঙ্গ রদ্ করয়ি হে। ১৯১২ সায়ল দ্যই িঙ্গয়ক পযনরাে 
েযক্ত করা হে। এই সংেযক্রক্তকরয়ণর সায়থ সায়থ আসাম আয়গর মি 
পৃথক প্রয়দ্শ ক্রহয়সয়ি গক্রিি হে এিং িাংলা যথয়ক ক্রিহার ও 
উক্রিষযায়ক ক্রিেযক্ত কয়র ক্রিহার-উক্রিষযা নামক একক্রি পৃথক প্রয়দ্শ 
গিন করা হে। ক্রব্রক্রিশ সরকার এই প্রয়দ্শ পযনগজিয়নর মািযয়ম 
িাংলার একাক্রিক িাঙাক্রল ক্রহন্দয অ্িযযক্রষি সীমান্ত যর্লায়ক িাংলা যথয়ক 
যির কয়র পােজিিজী প্রয়দ্য়শর সায়থ েযক্ত কয়র। ক্রসয়লি, কািাি ও 
যগাোলপািা যর্লায়ক আসায়মর সায়থ েযক্ত করা হে। মানভূম, 
সাুঁওিাল পরগণা, যসরাইয়কলা-খরসাওো, ক্রসংহভূম ও মেূরভে 



 
 

যর্লায়ক ক্রিহার-উক্রিষযার সায়থ েযক্ত করা হে। এইভায়ি েযক্তিয়ঙ্গ 
িাঙাক্রল ক্রহন্দযয়ক সংখযালঘযয়ি পক্ররণি করা হে। 

ভারি স্বািীন হওোর পর উক্ত যর্লাগুক্রলয়ি (ক্রসয়লি িায়দ্) 
ক্রশক্ষাে ও সরকাক্রর কায়র্ অ্সক্রমো, ক্রহক্রন্দ িা ওক্রিো ভাষার প্রচলন 
হে। ফয়ল িাঙাক্রলয়ক লিয়ি হে িার ভাক্রষক অ্ক্রিকায়রর র্নয। 
ক্রসয়লি ইক্রিময়িযই এক ক্রিিক্রকজি ও কলক্রিি গণয়ভায়ির মািযয়ম 
পাক্রকস্তায়নর অ্ন্তভয জক্ত হয়েক্রিল। আসায়ম কািাি ও যগাোলপািা 
যর্লাে িাঙাক্রলর ভাষা আয়ন্দালয়নর সূচনা হে। পক্রিয়ম র্নসংখযার 
ক্রনক্ররয়খ মানভূম ক্রিল ক্রিপযলভায়ি িাংলাভাষী সংখযাগক্ররষ্ঠ যর্লা। 
অ্নযানয যর্লাে যিমনভায়ি না হয়লও মানভূম যর্লাে িাঙাক্রলর ভাষা 
আয়ন্দালন, ো ক্রক না ক্রব্রক্রিশ আময়লই শুরু হয়েক্রিল, অ্িযাহি থায়ক। 

১৯১২ সায়ল মানভূম যর্লা নিযগক্রিি ক্রিহার-উক্রিষযা 
প্রয়দ্য়শর ক্রিহার অ্ংয়শর অ্ন্তভয জক্ত হে। অ্ন্তভয জক্রক্তর পর যথয়কই 
ক্রিহার-উক্রিষযা সরকার মানভূম যর্লাে ক্রহক্রন্দ ভাষার প্রসায়রর যচষ্টা 
করয়ি থায়ক। ১৯৩১ সায়লর র্নগণনাে যদ্খা োে যে যর্লার সদ্র 
মহকয মার র্নসংখযার ৮৭% িাংলাভাষী। ক্রকন্তু িা সয়ত্ত্বও িঃ রায়র্ন্দ্র 
প্রসাদ্ ক্রহক্রন্দ ভাষার প্রসার ও ক্রহক্রন্দ মািযম ক্রিদ্যালে চালয করার 
উয়েশয ক্রনয়ে ‘মানভূম-ক্রিহার সক্রমক্রি’ প্রক্রিষ্ঠা কয়রন। ১৯৩৭ সায়ল 
ক্রিহায়র কংয়গ্রস সরকার ক্ষমিাে এয়স ‘যিাক্রমসাইল সাক্রিজক্রফয়কি 
আক্ট’ প্রণেয়নর মািযয়ম সরকাক্রর চাকয ক্ররয়ি, সরকাক্রর কন্ট্র্যায়ক্ট, স্কয ল 



 
 

ও কয়লয়র্ ভক্রিজর িযাপায়র নানান ক্রিক্রিক্রনয়ষি প্রয়োগ কয়র িাঙাক্রলয়ক 
কােজি ক্রিিীে যশ্রক্রণর নাগক্ররয়ক পক্ররণি কয়র।  

যদ্শ স্বািীন হওোর পর মানভূয়মর নিয ন যর্লা স্কয ল 
পক্ররদ্শজক, যর্লার সমস্ত ক্রিদ্যালয়ে প্রাথক্রমক স্তয়র ক্রহক্রন্দ িািযিামূলক 
কয়র যদ্ন। যর্লা স্কয য়ল িাংলা ক্রিভাগ িে কয়র যদ্ওো হে।। স্কয ল 
এিং িযিসােী প্রক্রিষ্ঠায়ন ক্রহক্রন্দয়ি সাইনয়িািজ িািযিামূলক করা হে। 
িাঙাক্রলয়দ্র যিাক্রমসাইল সাক্রিজক্রফয়কি প্রদ্শজন করয়ি িািয করা হে। 
মানভূম যর্লার িাঙাক্রল কংয়গ্রস যনিারা যর্লাে িাংলায়ক সরকাক্রর 
ভাষা যঘাষণা করার দ্াক্রি র্ানান। ৩০যশ যম ১৯৪৮ িাক্ররয়খ, ক্রিহার 
প্রয়দ্শ কংয়গ্রস ৫৫-৪৩ যভায়ি যসই দ্াক্রি নসযাত্  কয়র যদ্ে। এর 
প্রক্রিিায়দ্ ১৪ই র্যন মানভূম যর্লা কংয়গ্রয়সর িাঙাক্রল যনিৃিৃন্দ 
অ্িয লচন্দ্র যঘায়ষর যনিৃয়ত্ব ‘যলাক যসিক সংঘ’ প্রক্রিষ্ঠা কয়র িাঙাক্রলর 
উপর িলপূিজক ক্রহক্রন্দ চাক্রপয়ে যদ্ওোর ক্রিরুয়দ্ধ সিযাগ্রহ শুরু কয়রন। 
১৯৫২-এর ক্রনিজাচয়নর পর ‘যলাক যসিক সংঘ’ - এর ক্রনিজাক্রচি 
প্রিক্রনক্রিরা ক্রিহার ক্রিিানসভাে ও যলাকসভাে মানভূম যর্লার 
িাংলাভাষীয়দ্র ভাক্রষক অ্ক্রিকায়রর কথা িয য়ল িয়রন। হাল-য়র্াোল 
ও িয সয সিযাগ্রয়হর মািয়ম আয়ন্দালন চলয়ি থায়ক। ১৯৫৪ সায়ল 
ক্রিহার সরকার িাঙাক্রলর প্রায়ণর িয সয গানয়ক ক্রনক্রষদ্ধ যঘাষণা কয়র। 
অ্িয লচন্দ্র যঘাষ, লািণযপ্রভা যঘাষ, ভর্হক্রর মাহায়িা, যহমচন্দ্র মাহায়িা 
প্রভৃক্রি যনিৃিৃন্দয়ক কারাগায়র যপ্ররণ কয়র সরকার।  



 
 

১৯৫৫ সায়ল রার্য পযনগজিন কক্রমশন মানভূম যর্লার ৩১ক্রি 
থানার ময়িয ১৬ক্রি থানায়ক পক্রিমিয়ঙ্গর অ্ন্তভয জক্ত করার সযপাক্ররশ 
কয়র। এই সমে পক্রিমিঙ্গ ও ক্রিহায়রর দ্যই কংয়গ্রক্রস মযখযমন্ত্রী েথা 
ক্রিিানচন্দ্র রাে ও কৃষ্ণ ক্রসংহ একক্রি যেৌথ ক্রিিৃক্রিয়ি পক্রিমিঙ্গ ও 
ক্রিহায়রর সংেযক্রক্তকরণ কয়র ‘ক্রিহার পক্রিমিঙ্গ সংেযক্ত প্রয়দ্শ’ নামক 
এক নিয ন প্রয়দ্য়শর প্রস্তািনা কয়রন। এর প্রক্রিিায়দ্ সমগ্র পক্রিমিঙ্গ 
ও মানভূম যর্লাে সিজাত্মক হরিাল পাক্রলি হে। ক্রিিানচন্দ্র রায়ের 
প্রস্তায়ির ক্রিরুয়দ্ধ র্নমি গিয়নর উয়েয়শয ‘যলাক যসিক সংঘ’ 
পযরুক্রলো যথয়ক কলকািা পেজন্ত ৩০০ ক্রকয়লাক্রমিার দ্ীঘজ একক্রি 
পদ্োত্রার আয়োর্ন কয়র। ২০যশ এক্রপ্রল ১৯৫৬ িাক্ররয়খ পযঞ্চা থানার 
পাকক্রিিরা গ্রাম যথয়ক এক হার্ার িাঙাক্রল পদ্োত্রা শুরু কয়রন। ৬ই 
যম েখন পদ্োত্রা কলকািা যপৌঁিাে, িিক্রদ্য়ন পদ্োত্রাে সাক্রমল 
হয়েয়িন লক্ষাক্রিক মানযষ। ক্রিিানচন্দ্র রায়ের প্রস্তািনার 
অ্ন্তঃসারশূনযিা প্রমাক্রণি হে। অ্িয়শয়ষ পেলা নয়ভম্বর মানভূম 
যর্লার সদ্র মহকয মা পযরুক্রলো যর্লা ক্রহয়সয়ি পক্রিমিয়ঙ্গর অ্ন্তভয জক্ত 
হে। স্বািীন ভারিিয়ষজর প্রথম িাংলা ভাষা আয়ন্দালয়ন র্েলাভ হে 
িাঙাক্রলর। 

আসায়ম িাংলাভাষী অ্িযযক্রষি যর্লার অ্নযিম হল 
যগাোলপািা ো ঐক্রিহাক্রসকভায়ি িাংলারই অ্ংশ ক্রিল। স্বািীনিার পর 
যথয়ক আসাম সরকার নানান যকৌশয়ল যর্লাে িাংলা মািযম 
ক্রশক্ষাপ্রক্রিষ্ঠায়নর পিন-পািয়নর উপর নানান ক্রিক্রিক্রনয়ষি আয়রাপ 



 
 

করয়ি থায়ক। িাংলা মািযম স্কয লগুক্রল অ্সক্রমো মািযয়ম রূপান্তক্ররি 
করা হে। ১৯৪৭-৪৮ ক্রশক্ষািষজ যথয়ক ১৯৫০-৫১ ক্রশক্ষািয়ষজ িাংলা 
মািযয়মর ক্রনম্ন প্রাথক্রমক ক্রিদ্যালয়ের সংখযা ২৫০ যথয়ক যনয়ম আয়স 
ক্রিয়ন। একই সময়ে অ্সক্রমো মািযয়মর ক্রনম্ন প্রাথক্রমক ক্রিদ্যালয়ের 
সংখযা ৩৪৮ যথয়ক যিয়ি দ্াুঁিাে ৮৩৩। 

১৯৫৩ সায়ল রার্য পযনগজিন কক্রমশন গিয়নর পর পক্রিমিঙ্গ 
প্রয়দ্শ কংয়গ্রস, পক্রিমিয়ঙ্গর িাইয়র থাকা িাংলাভাষী অ্ঞ্চলগুক্রলয়ক 
পক্রিমিয়ঙ্গর অ্ন্তভয জক্ত করার দ্াক্রি র্ানাে। আসায়মর পক্রিম প্রায়ন্ত 
অ্িক্রস্থি পক্রিমিঙ্গ সংলে যগাোলপািা যর্লার িাঙাক্রল সমার্ও 
পক্রিমিঙ্গ প্রয়দ্য়শর কংয়গ্রয়সর দ্াক্রির পয়ক্ষই ক্রিল। রার্য পযনগজিন 
কক্রমশয়নর যগাোলপািা আসার সংিাদ্ প্রকাক্রশি হয়িই অ্সক্রমো 
যনিৃয়ত্বর িারণা হে যে কক্রমশন হেি যগাোলপািা যর্লায়ক 
িাঙাক্রলয়দ্র দ্াক্রির মযয়খ পক্রিমিয়ঙ্গর অ্ন্তভয জক্ত করার সযপাক্ররশ করয়ি। 
অ্সক্রমো উগ্রর্ািীেিািাদ্ীয়দ্র যরাষানয়ল পয়ি যগাোলপািার িাঙাক্রল 
সমার্। ১৯৫৫ সায়লর মাচজ মায়স যগাোলপািা যর্লাে িঙাল যখদ্ার 
সূচনা হে। িাঙাক্রলর উপর পক্ররকক্রল্পি আিময়ণর পযয়রাভায়গ ক্রিল ন-
অ্সক্রমো মযসলমান ও গায়রা দ্যিৃজয়ত্তর দ্ল। 

গায়রা যনিৃত্ব পযনিজাক্রসি িাঙাক্রল শরণাথজীয়দ্র ক্রিিািয়নর িাক 
যদ্ে। ১৫ই মাচজ িযিক্রি সংলে একক্রি উপর্াক্রি অ্িযযক্রষি অ্ঞ্চয়ল 
িাঙাক্রলর কালী মক্রন্দর পযক্রিয়ে যদ্ওো হে। অ্য়শাকা অ্ষ্টমীর 
পযণযস্নায়নর র্নয িযিক্রিয়ি আগি হার্ার হার্ার িাঙাক্রল নরনারীয়ক 



 
 

লাক্রিি করা হে। িযিক্রি শহর িায়ক কয়র িহল ক্রদ্য়ি থায়ক গায়রা 
ও ন-অ্সক্রমো গুোর দ্ল। অ্সক্রমোয়ি যলাগান ক্রদ্য়ি থায়ক ‘কয কয র 
যপাোলী িঙ্গালী ওলাই যোো’ (“কয কয য়রর িাচ্চা িাঙাক্রল চয়ল ো”)। 
িাসযগাুঁও িাঙাক্রল ক্রিদ্যালে গুণ্ডারা লযি কয়র ধ্বংস কয়র। দ্াঙ্গা িক্রিয়ে 
পয়ি যর্লার ক্রিলাসীপািা, চাপর, িঙ্গাইগাুঁও, িাসযগাুঁও ইিযাক্রদ্ 
অ্ঞ্চয়ল। হার্ার হার্ার িাঙাক্রল শরণাথজী আসাম যিয়ি আশ্রে যনন 
পক্রিমিয়ঙ্গ। রার্য পযনগজিন কক্রমশন যগাোলপািার প্রয়শ্ন আসায়মর 
পয়ক্ষই রাে যদ্ন। যগাোলপািার িাঙাক্রল এক ক্রনেজাক্রিি ভাক্রষক 
সংখযালঘযয়ি পক্ররণি হন। 

স্বািীনিার পর যথয়ক অ্সক্রমো যনিৃিৃন্দ িহুভাষী আসায়ম 
অ্সক্রমোয়কই একমাত্র সরকাক্রর ভাষা ক্রহয়সয়ি স্বীকৃক্রি ক্রদ্য়ি িত্পর 
ক্রিয়লন। িাঙাক্রল ও পািজিয র্াক্রিসমূহ অ্সক্রমো যনিৃিৃয়ন্দর এয়হন 
ক্রিমািৃসযলভ আচরয়ণ খযক্রশ ক্রিয়লন না। অ্দূ্র ভক্রিষযয়ি 
উগ্রর্ািীেিািাদ্ী অ্সক্রমো যনিৃয়ত্বর হায়ি ক্রনপীিয়নর আশিা কয়রই 
রার্য পযনগজিয়নর সমে িরায়কর িাঙাক্রল যনিৃত্ব মক্রণপযক্রর যনিৃত্বয়ক 
পায়শ ক্রনয়ে িরাক উপিযকা, পািজিয উত্তর কািাি, মক্রণপযর, লযসাই 
পাহাি (িিজমায়ন ক্রময়র্ারাম) ও ক্রত্রপযরায়ক ক্রনয়ে ‘পূিজাচল’ নায়ম একক্রি 
নিয ন প্রয়দ্য়শর প্রস্তািনা কয়রন। ক্রকন্তু কক্রমউক্রনস্টয়দ্র প্রয়রাচনাে 
মক্রণপযক্রর যনিৃত্ব ক্রিিাগ্রস্ত হয়ে পিয়ল পক্ররকল্পনা যভয়স্ত োে। 

১৯৬০-এর এক্রপ্রল মায়স আসাম প্রয়দ্শ কংয়গ্রস 
অ্সক্রমোয়কই একমাত্র সরকাক্রর ভাষা যঘাষণা করার প্রস্তাি কয়রন। 



 
 

এর পয়রই ব্রহ্মপযত্র উপিযকাে িঙাল যখদ্া শুরু হে। উত্তর 
কামরূয়পর যগায়রেয়র একক্রি গণহিযাকায়ে ন’র্ন িাঙাক্রল প্রাণ 
হারান। ৫০,০০০ িাঙাক্রল শরণাথজী আশ্রে যনন পক্রিমিঙ্গ, িরাক 
উপিযকা ও ক্রত্রপযরাে। ১০ই অ্য়ক্টাির মযখযমন্ত্রী ক্রিমলপ্রসাদ্ চাক্রলহা 
ক্রিিানসভাে অ্সক্রমোয়ক একমাত্র সরকাক্রর ভাষার স্বীকৃক্রির পয়ক্ষ ক্রিল 
যপশ কয়রন। রায়র্যর এক িৃিীোংশ মানযয়ষর ভাষায়ক িাক্রকয়দ্র 
উপর অ্নযােভায়ি চাক্রপয়ে যদ্ওোর িীব্র প্রক্রিিাদ্ কয়রন কক্ররমগয়ের 
িাঙাক্রল ক্রিিােক রয়ণন্দ্রয়মাহন দ্াস। িাঙাক্রলর এই প্রক্রিিাদ্ সয়ত্ত্বও 
২৪যশ অ্য়ক্টাির ক্রিল পাশ হয়ে োে।  

িাংলাভাষী অ্িযযক্রষি অ্সক্রমোশূনয িরাক উপিযকাে িাংলা 
ভাষায়ক ব্রািয কয়র অ্সক্রমো ভাষা চাক্রপয়ে যদ্ওোর প্রক্রিিায়দ্ কািাি 
গণসংগ্রাম পক্ররষদ্ গক্রিি হে। িরাক উপিযকাে িাংলায়ক সরকাক্রর 
ভাষার স্বীকৃক্রির দ্াক্রি ক্রনয়ে, সিযাগ্রহ ও পদ্োত্রার মিয ক্রদ্য়ে শাক্রন্তপূণজ 
আয়ন্দালন গয়ি যিায়লন পক্ররষদ্ যনিৃিৃন্দ। ১৯যশ যম সকাল যথয়ক 
সেযা পেজন্ত পূণজ হরিায়লর িাক যদ্ন িাুঁরা। ক্রশলচয়র উক্রনয়শ যম 
সকাল যথয়কই সিযাগ্রহীরা শাক্রন্তপূণজভায়ি যরল অ্িয়রাি করা। যিলা 
আিাইয়ির ক্রদ্য়ক আসাম রাইয়ফলয়সর র্ওোনরা একদ্ল 
সিযাগ্রহীয়ক িায়ক কয়র ক্রনয়ে োওোর সমে িাক্রকরা িার প্রক্রিিায়দ্ 
যদ্ৌয়ি োন যসখায়ন। উয়ত্তক্রর্ি র্নিায়ক প্রক্রিহি করয়ি র্ওোনরা 
আচমকাই গুক্রলচালনা কয়র। যসনার গুক্রলয়ি ১১র্ন িাঙাক্রল িাংলা 
ভাষাে ক্রশক্ষার দ্াক্রিয়ি িক্রলদ্ান যদ্ন। িাুঁয়দ্র ময়িয ক্রিয়লন দ্যই 



 
 

ক্রকয়শার-ক্রকয়শারী শচীন্দ্রচন্দ্র পাল ও কমলা ভট্টাচােজয। মঈনযল হক 
যচৌিযরীর যনিৃয়ত্ব িরায়কর িাংলাভাষী মযসলমান, এই ভাষা 
আয়ন্দালয়নর ক্রিয়রাক্রিিা শুিয ক্রিয়রাক্রিিাই কয়রনক্রন, আসায়ম 
অ্সক্রমোয়ক একমাত্র সরকারী ভাষার দ্াক্রিয়ি িাংলাে যলাগান ক্রদ্য়ি 
ক্রদ্য়ি িাঙাক্রল ক্রহন্দযর যদ্াকান-িাক্রিয়ি ভাংচয র ও অ্ক্রেসংয়োগ 
কয়রয়িন। ক্রশলচয়রর ঘৃণয গণহিযাকায়ের পর আসাম সরকার িরাক 
উপিযকাে যর্লাস্তর পেজন্ত সরকাক্রর ও প্রশাসক্রনক কায়র্ িাংলা ভাষা 
িযিহায়রর স্বীকৃক্রি যদ্ে। 

এগায়রা র্ন িাঙাক্রলর আত্মিক্রলদ্ায়নর পয়রও িাংলা ভাষাে 
ক্রশক্ষার অ্ক্রিকায়রর র্নয িায়র িায়র রক্ত ক্রদ্য়ি হয়েয়ি িাঙাক্রলয়ক। 
১৯৭২ সায়ল আসায়মর কংয়গ্রস সরকার স্কয ল কয়লর্ 
ক্রিেক্রিদ্যালেগুক্রলয়ি অ্সক্রমো মািযয়ম পিন পািন িািযিামূলক কয়র। 
প্রক্রিিায়দ্ যফর গয়র্জ ওয়ি িরাক। ১৪ই যসয়েম্বর িনি িাকা হে। 
িনি চলাকালীন কক্ররমগয়ের সযভাষনগয়র িনি ক্রিয়রািীরা িনি 
পালনকারীয়দ্র িািা যদ্ে। আয়ন্দালয়নর িরুণ যনিা ক্রির্ন চিিিজী 
যসখায়ন িযয়ি োন এিং সংঘয়ষজ িনি ক্রিয়রািীয়দ্র িযক্ররকাঘায়ি 
আত্মিক্রলদ্ান যদ্ন। ১৯৮৬ সায়ল আসায়মর অ্সম গণপক্ররষদ্ 
সরকায়রর আময়ল রার্য মিযক্রশক্ষা পষজদ্ রায়র্যর ক্রিদ্যালেগুক্রল যথয়ক 
ক্রশক্ষার মািযম ক্রহয়সয়ি িাংলা ভাষায়ক িাক্রিল করার ক্রনয়দ্জশ যদ্ন। 
কক্ররমগয়ে যসই ক্রনয়দ্জশনামার ক্রিরুয়দ্ধ আয়ন্দালন সংগক্রিি হে। 



 
 

আয়ন্দালয়ন অ্ংশ ক্রনয়ে ক্রনয়দ্জশনামার ক্রিয়রাক্রিিা করার সমে পযক্রলয়শর 
গুক্রলয়ি আত্মিক্রলদ্ান যদ্ন র্গন্মে যদ্ি ও ক্রদ্য়িযন্দয দ্াস। 

মানভূম, যগাোলপািা, ক্রশলচর, কক্ররমগে হয়ে িাঙাক্রলর ভাষা 
আয়ন্দালয়নর যগৌরি রথ অ্িয়শয়ষ প্রয়িশ কয়র পক্রিমিয়ঙ্গ। উত্তর 
ক্রদ্নার্পযর যর্লার ইসলামপযর মহকয মার দ্াক্রিক্রভি গ্রায়ম। উত্তর 
ক্রদ্নার্পযর যর্লার ইসলামপযর মহকয মা যদ্শভায়গর আয়গ ক্রিহায়রর 
পূক্রণজো যর্লার অ্ন্তগজি ক্রিল। যদ্শভায়গর সমে যে পক্রিমিঙ্গ গক্রিি 
হে িায়ি উত্তরিঙ্গ ও দ্ক্রক্ষণিয়ঙ্গর ময়িয যকায়না সরাসক্রর যোগায়োগ 
ক্রিল না। ১৯৫৬ সায়ল রার্য পযনগজিন কক্রমশয়নর সযপাক্ররয়শ ইসলামপযর 
মহকয মায়ক ক্রিহায়রর পূক্রণজো যর্লা যথয়ক ক্রিেযক্ত কয়র পক্রিমিয়ঙ্গর 
পক্রিম ক্রদ্নার্পযর যর্লার সায়থ েযক্ত কয়র উত্তরিঙ্গ ও দ্ক্রক্ষণিয়ঙ্গর 
ময়িয যোগায়োগ স্থাপন করা হে। যদ্শভায়গর পর পূিজ পাক্রকস্তান 
যথয়ক হার্ার হার্ার িাঙাক্রল ক্রহন্দয শরণাথজী দ্ফাে দ্ফাে আশ্রে যনে 
ইসলামপযর মহকয মাে। পয়র ১৯৯২ সায়ল প্রশাসক্রনক সযক্রিিায়থজ পক্রিম 
ক্রদ্নার্পযর যর্লায়ক ক্রিভক্ত কয়র উত্তর ক্রদ্নার্পযর ও দ্ক্রক্ষণ ক্রদ্নার্পযর 
যর্লা গিন করা হে। রােগে (সদ্র) ও ইসলামপযর মহকয মা ক্রনয়ে 
গক্রিি হয়ে উত্তর ক্রদ্নার্পযর যর্লা।  

ইসলামপযর মহকয মার প্রিান ভাষা িাংলা, সূেজপযক্রর ও উদ্য জ। 
সূেজপযক্রর ভাষা ইয়ন্দা-আেজ ভাষায়গাষ্ঠীর অ্ন্তগজি একক্রি পূিজাঞ্চলীে ভাষা 
ো িাংলা, শমক্রথলী, অ্সক্রমো ও কামিাপযক্রর ভাষার সয়ঙ্গ সাদৃ্শযপূণজ। 
সূেজপযক্রর ভাষার সায়থ উদ্য জর যকায়না যোগায়োগ যনই। এই ভাষা ক্রহন্দয-



 
 

মযসলমান উভয়েরই ভাষা। ইসলামপযর মহকয মার ৪৯% িাংলাভাষী, 
২৩% সূেজপযক্ররভাষী ও ১৭% উদ্য জভাষী। ক্রকন্তু ইসলামপযর ব্লয়ক ৫৭% 
সূেজপযক্ররভাষী, ৩০% িাংলাভাষী ও মাত্র ৮% উদ্য জভাষী। সূেজপযক্রর ভাষা 
অ্য়পক্ষাকৃি অ্নযন্নি হওোে এিং সয়িজাপক্রর িাংলা ভাষার সায়থ 
িহুলাংয়শ সাদৃ্শযেযক্ত হওোে, সূেজপযক্ররভাষীরা িাংলা মািযয়মই 
ক্রশক্ষালাভ করয়ি স্বচ্ছন্দয়িাি কয়রন। 

ইসলামপযর সদ্র শহর যথয়ক মাত্র সাি ক্রকয়লাক্রমিার দূ্য়র 
ইসলামপযর-য়গাোলয়পাখর সিয়কর উপর অ্িক্রস্থি দ্াক্রিক্রভি। 
যদ্শভায়গর পর পূিজিঙ্গ যথয়ক আগি শ’যে শ’যে ক্রিন্নমূল িপক্রশক্রল 
িাঙাক্রল পক্ররিার আশ্রে যনন দ্াক্রিক্রভয়ি। নিয ন কয়র শুরু কয়রন র্ীিন 
সংগ্রাম। িাঙাক্রলর কমজক্রনষ্ঠাে অ্থজনীক্রির উন্নক্রি হে ওই অ্ঞ্চয়ল। 
দ্ক্রিক্রভি আর্ যকায়না গেগ্রাম নে, মািাক্রর মায়পর গে িলা চয়ল 
এয়ক। 

দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালয়ে প্রাে দ্য ’হার্ার িাত্রিাত্রীর ময়িয 
এক-য়দ্িয়শা মযসলমান িাত্রিাত্রী আয়িন। সকয়লই িাংলা মািযয়ম 
পিাশুনা কয়রন। স্কয য়ল যকায়নাকায়লই যকায়না উদ্য জ িাত্রিাত্রী ক্রিল না। 
২০০৮ সায়ল স্কয ল কিৃজপক্ষ যথয়ক অ্বনক্রিকভায়ি স্কয লক্রিয়ক িাংলা 
মািযম যথয়ক ক্রি-মািযম স্কয য়ল পক্ররণি করার যচষ্টা করা হে। যসখায়ন 
িাংলার পাশাপাক্রশ থাকয়ি উদ্য জ মািযম। যসইমি একর্ন উদ্য জ মািযয়মর 
ক্রশক্ষকও ক্রনয়োগ হন। ক্রিক্রনই সি ক’ক্রি ক্রিষে পিায়িন। দূ্র যথয়ক 
পিয়ি আসি অ্ল্প ক্রকিয িাত্রিাত্রী। ২০১৪ সায়ল ক্রিক্রন অ্সযস্থ হয়ে 



 
 

অ্ক্রনেক্রমি হয়ে পিয়ল উদ্য জ মািযয়মর িাত্রিাত্রীরা অ্নয স্কয য়ল চয়ল 
োে। ক্রনয়র্ যথয়কই িে হে োে কিৃজপয়ক্ষর এই অ্িাস্তি প্রকল্প। 

২০১৮ সায়ল কিৃজপক্ষ আিার যচষ্টা কয়র স্কয লক্রিয়ি সমান্তরাল 
উদ্য জ মািযম চালয করয়ি। ক্রকন্তু িখন িাংলা মািযয়মই ক্রশক্ষয়কর 
অ্ভাি। স্কয য়ল পূণজ সময়ের ক্রশক্ষক মাত্র ১৩ র্ন, পােজক্রশক্ষক মাত্র 
পাুঁচ র্ন ও কক্রম্পউিার প্রক্রশক্ষক চার র্ন। িাংলাসহ ক্রিজ্ঞান ও 
কলাক্রিভায়গর ১৫ক্রি ক্রশক্ষকপদ্ দ্ীঘজ ক্রদ্ন িয়র খাক্রল। একাদ্শ-িাদ্শ 
যশ্রক্রণর ক্রশক্ষক ক্রনয়োয়গর র্নয WBCSSC 1ST SLST-এর সফল হিয 
ক্রশক্ষক, োরা কাউয়ন্সক্রলংয়ে দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালেয়ক ক্রনিজাচন কয়রন, 
িাুঁরা পয়র র্ানয়ি পায়রন, স্কয য়ল একাদ্শ-িাদ্শ যশ্রক্রণ রয়েয়ি ক্রিকই 
ক্রকন্তু যসখায়ন ক্রশক্ষক পদ্ শূনয পয়ি আয়ি নিম-দ্শম যশ্রক্রণর। একই 
অ্িস্থা আরও অ্য়নক স্কয য়ল। িখন ক্রিক্রভন্ন যর্লার স্কয ল পক্ররদ্শজকরা 
সক্রম্মক্রলিভায়ি ক্রসদ্ধান্ত যনন যে উক্ত ক্রশক্ষকরা স্কয ল কিৃজপয়ক্ষর কাি 
যথয়ক ক্ররক্রফউর্াল যলিার ক্রলক্রখয়ে পযনরাে কাউয়সক্রলংয়ের র্নয 
WBCSSC-এর কায়ি আয়িদ্ন করয়িন। সকল ক্রশক্ষক যসক্রি করয়লও 
উদ্য জ ক্রশক্ষক যমাঃ সানাউল্লাহ যসক্রি কয়রনক্রন। 

এর পরও দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালয়ে শূনয ক্রশক্ষক পদ্ পূণজ না 
হয়ল, উত্তর ক্রদ্নার্পযর যর্লার স্কয ল পক্ররদ্শজক নিম-দ্শম যশ্রক্রণর শূনয 
পদ্গুক্রলয়ক একাদ্শ-িাদ্শ যশ্রক্রণর শূনয পয়দ্ রূপান্তক্ররি করার 
ক্রসদ্ধান্ত যনন। এর ফয়ল উদ্য জ মািযয়মর ক্রশক্ষক ক্রনয়োয়গর পথ সযগম 
হে। ক্রকন্তু িাংলা মািযয়মর ক্রশক্ষক ক্রনয়োগ হওো অ্ক্রনক্রিি িযয়ি 



 
 

িাত্রিাত্রীরা ইসলামপযর-য়গাোলয়পাখর সিক অ্িয়রাি কয়রন। 
কিৃজপক্ষ িখন িাুঁয়দ্র যমৌক্রখক আোস যদ্ন। পাশাপাক্রশ স্কয ল 
পক্ররদ্শজকও ক্রলক্রখি প্রক্রিশ্রুক্রি যদ্ন যে একাদ্শ-িাদ্শ যশ্রক্রণর উদ্য জ 
ক্রশক্ষক ক্রনয়োগ হয়ি না। ১৮ই যসয়েম্বর যর্লা স্কয ল পক্ররদ্শজক ও 
ক্রিক্রিওর উপক্রস্থক্রিয়ি স্কয ল পক্ররচালন সক্রমক্রির শিিয়ক ক্রসদ্ধান্ত হে যে 
একাদ্শ-িাদ্শ যশ্রক্রণর উদ্য জর ক্রশক্ষক ক্রনয়োগ হয়ি না। ক্রকন্তু স্কয ল 
পক্ররচালন সক্রমক্রিয়ক অ্েকায়র যরয়খ রািারাক্রি ক্রসদ্ধান্ত িদ্য়ল যফয়ল 
কিৃজপক্ষ। ২০যশ যসয়েম্বর কিৃজপক্ষ উদ্য জ ক্রশক্ষকয়ক স্কয য়ল যোগ ক্রদ্য়ি 
িয়লন। ভারসাময আনার র্নয সংসৃ্কি ক্রশক্ষকয়কও যোগ ক্রদ্য়ি িয়লন। 
চয ক্রপসায়র স্কয য়ল যঢায়কন উদ্য জ ক্রশক্ষক, সিান চয়ল োন প্রিান ক্রশক্ষয়কর 
ঘয়র। 

িাত্রিাত্রীরা েখন র্ানয়ি পায়রন যে উদ্য জ মািযয়মর ক্রশক্ষক স্কয য়ল 
যোগ ক্রদ্য়েয়িন, িাুঁরা িখন িাইয়র ক্রিয়ক্ষাভ যদ্খায়ি থায়কন। নিম, 
দ্শম, একাদ্শ ও িাদ্শ যশ্রক্রণর প্রাে দ্য ’যশা িাত্রিাত্রী প্রিান ক্রশক্ষয়কর 
ঘর যঘরাও কয়র িাুঁর সয়ঙ্গ যদ্খা করার দ্াক্রি র্ানান। ক্রকন্তু ক্রিক্রন 
িাত্রিাত্রীয়দ্র সায়থ যদ্খা করয়ি অ্স্বীকার কয়রন। এয়ি উয়ত্তক্রর্ি 
হয়ে িাত্রিাত্রীরা প্রিান ফিক িে কয়র স্কয য়লর সাময়ন রাস্তাে ক্রিয়ক্ষাভ 
যদ্খায়ি থায়কন।  প্রিান ক্রশক্ষক িখন স্কয য়লর পক্ররচালন সক্রমক্রির 
সভাপক্রি ক্রনশাকয মার গয়ণশয়ক যময়সর্ কয়র সমগ্র পক্ররক্রস্থক্রির কথা 
র্ানান। আশরাফয ল হক নায়ম এক ক্রশক্ষক যফান কয়র পযক্রলশ, ক্রিক্রিও 
ও স্কয ল পক্ররদ্শজকয়ক সংিাদ্ যদ্ন। সায়ি ক্রিনয়ি নাগাদ্ ক্রিশাল 



 
 

পযক্রলশিাক্রহনী যপৌঁিাে ঘিনাস্থয়ল। িাত্রিাত্রীয়দ্র শাক্রন্তপূণজ অ্িস্থান-
ক্রিয়ক্ষায়ভর উপর িাুঁক্রপয়ে পয়ি িারা। িাত্র-পযক্রলশ খেেযদ্ধ শুরু হে। 
ক্রিয়ক্ষাভকারী িাত্রিাত্রীর উপর কাুঁদ্ায়ন গযাস ও রািার িযয়লি যিাুঁয়ি 
পযক্রলশ। রণয়ক্ষয়ত্রর যচহারা যনে স্কয ল প্রাঙ্গণ। আচমকাই পযক্রলশ গুক্রল 
চালায়ি শুরু কয়র। পযক্রলয়শর গুক্রলয়ি মৃিয য হে িাত্রয়নিা রায়র্শ 
সরকার ও িাপস িমজয়ণর। পযক্রলয়শর গুক্রলয়ি র্খম হন আর এক 
িাত্র ক্রিপ্লি সরকার, স্থানীে িযিসােী মিয িমজণ ও এক অ্ক্রভভািক 
কৃপানাথ সরকার। সংঘয়ষজ ক্রিন র্ন পযক্রলশকমজী ও ন’র্ন স্থানীে 
িাক্রসন্দা আহি হন। পক্রিমিয়ঙ্গর মাক্রিয়ি স্বণজাক্ষয়র রক্রচি হে 
িাঙাক্রলর ভাষা আয়ন্দালয়নর নিিম অ্িযাে। 

১৯৩৭-এ ক্রিহায়র যিাক্রমসাইল সাক্রিজক্রফয়কি এক্ট ক্রিয়রািী 
আয়ন্দালন যথয়ক শুরু কয়র, ১৯৪৮-৫২ সায়লর পূিজ পাক্রকস্তায়নর ভাষা 
আয়ন্দালন, ১৯৪৮-৫৬ সায়লর মানভূয়মর ভাষা আয়ন্দালন, ১৯৫৫-
৬১ সায়লর আসায়মর ভাষা আয়ন্দালন, এিং পরিিজীকায়ল ১৯৭২ ও 
১৯৮৬ সায়ল িরাক উপিযকার কক্ররমগয়ে এিং পক্ররয়শয়ষ ২০১৮ 
সায়ল পক্রিমিয়ঙ্গ িাঙাক্রলয়ক িায়র িায়র িাংলা ভাষাে ক্রশক্ষার দ্াক্রিয়ি 
রক্ত ক্রদ্য়ি হয়েয়ি, প্রাণ ক্রদ্য়ি হয়েয়ি। এিগুক্রল ভাষা আয়ন্দালন ও 
ভাষািীর-িীরাঙ্গনায়দ্র আত্মিক্রলদ্ায়নর ময়িয দ্াক্রিক্রভয়ির ভাষা 
আয়ন্দালন ও রায়র্শ-িাপয়সর আত্মিক্রলদ্ান ক্রিয়শষভায়ি িাত্পেজপূণজ। 
এই প্রথম পক্রিমিয়ঙ্গর মাক্রিয়ি িাঙাক্রলয়ক িাংলা ভাষাে ক্রশক্ষার 
দ্াক্রিয়ি রক্ত ক্রদ্য়ি হল, প্রাণ ক্রদ্য়ি হল। পক্রিমিয়ঙ্গর িাইয়র, িাঙাক্রল 



 
 

যেখায়ন সংখযালঘয, যসখায়ন অ্িাঙাক্রল শাসকয়শ্রক্রণ যে িাঙাক্রলর ভাষা 
আয়ন্দালনয়ক সযনর্য়র যদ্খয়ি না, এিা অ্স্বাভাক্রিক ক্রকিয নে। আর 
শাসকয়শ্রক্রণ েক্রদ্ হে চরম পরর্াক্রিক্রিয়িষী উগ্র র্ািীেিািাদ্ী িাহয়ল 
যিা কথাই যনই। িযয়লয়ির ভাষায়িই ক্রমলয়ি শাসকয়শ্রক্রণর উত্তর। 
ক্রকন্তু এিদ্সয়ত্ত্বও ক্রিহায়রর মানভূম ভাষা আয়ন্দালন ক্রিল শাক্রন্তপূণজ ও 
গণিাক্রন্ত্রক। যসখায়ন রক্তপায়ির যকায়না সংিাদ্ পাওো োে না, 
প্রাণহাক্রনর ঘিনাও যশানা োে না। পূিজ পাক্রকস্তান ও আসায়ম 
শাসকয়শ্রক্রণর সহর্াি িাঙাক্রল ক্রিয়িয়ষর কারয়ণ, িাঙাক্রলয়ক ক্রদ্য়ি 
হয়েয়ি রক্ত, ক্রদ্য়ি হয়েয়ি প্রাণ। ক্রকন্তু পক্রিমিয়ঙ্গ? পক্রিমিয়ঙ্গর 
মাক্রিয়ি যকন িাঙাক্রলয়ক িাংলা ভাষাে ক্রশক্ষার দ্াক্রিয়ি ক্রদ্য়ি হল প্রাণ? 
পক্রিমিয়ঙ্গর শাসকয়শ্রক্রণ িাঙাক্রল হয়েও ক্রকভায়ি পারল দ্যই িাঙাক্রল 
িরুয়ণর প্রাণ ক্রনয়ি? এই প্রয়শ্নর উত্তর যপয়ি যগয়ল গভীয়র ক্রগয়ে 
িযিয়ি হয়ি পক্রিমিয়ঙ্গর আথজ-সামাক্রর্ক-রার্বনক্রিক পক্ররক্রস্থক্রি। 

যদ্শভায়গর সমেকায়লই পক্রিমিয়ঙ্গর সৃক্রষ্ট। যদ্শভায়গর সমে 
িাংলা মযসলমান সংখযাগক্ররষ্ঠ পূিজিঙ্গ ও ক্রহন্দয সংখযাগক্ররষ্ঠ পক্রিমিয়ঙ্গ 
ক্রিভক্ত হে। মযসলমান সংখযাগক্ররষ্ঠ পূিজিঙ্গ পাক্রকস্তায়নর অ্ন্তভয জক্ত হে 
ও পূিজ পাক্রকস্তান নায়ম পক্ররক্রচি হে, পরিজিজীকায়ল স্বািীনিা লাভ 
কয়র িাংলায়দ্শ নায়ম পক্ররক্রচি হে। যদ্শভায়গর পর যথয়ক পূিজিয়ঙ্গ 
এয়কর পর এক িাঙাক্রল ক্রহন্দয ক্রিয়রািী দ্াঙ্গা ও গণহিযার ফয়ল লক্ষ 
লক্ষ িাঙাক্রল ক্রহন্দয পক্রিমিয়ঙ্গ আশ্রে যনন। এর ফয়ল পূিজিয়ঙ্গ িাঙাক্রল 
ক্রহন্দয র্নসংখযা হ্রাস যপয়ি থায়ক। ১৯৪১ সায়ল যেখায়ন পূিজিয়ঙ্গ ২৮% 



 
 

িাঙাক্রল ক্রহন্দয ক্রিল, ২০১১ সায়লর র্নগণনাে িা ৮ শিাংয়শর ক্রনয়চ 
এয়স দ্াুঁক্রিয়েয়ি। ঢাকা ক্রিেক্রিদ্যালয়ের অ্থজনীক্রির অ্িযাপক আিযল 
িরকি িাুঁর গয়িষণাে যদ্ক্রখয়েয়িন যে, প্রক্রিক্রদ্ন গয়ি ৬৩২ র্ন 
ক্রহন্দয িাংলায়দ্শ িযাগ করয়িন। ২০১৬ সায়ল প্রকাক্রশি িার একক্রি 
গয়িষণাপত্র যথয়ক র্ানা োে যে ২০৪৬ সায়ল িাংলায়দ্শ সমূ্পণজ 
ক্রহন্দযশূনয হয়ি। অ্থজাত্  ১৯৪৬ সায়লর যনাোখাক্রল গণহিযার ক্রিক 
একয়শা িির পর যগালাম সারওোরয়দ্র স্বপ্ন সাথজক হয়ি। 

একক্রদ্য়ক যেখায়ন পূিজিঙ্গ-পূিজপাক্রকস্তান-িাংলায়দ্য়শ ক্রহন্দয 
র্নসংখযার অ্নযপাি ২৮% যথয়ক কময়ি কময়ি শূয়নযর ক্রদ্য়ক োয়চ্ছ, 
অ্নযক্রদ্য়ক পক্রিমিয়ঙ্গ লক্ষ লক্ষ ক্রহন্দয শরণাথজী আশ্রে যনওো সয়ত্ত্বও 
যসখায়ন ক্রহন্দয র্নসংখযার অ্নযপাি একচয লও িািয়ি না, িরং কময়ি। 
ক্রহন্দয সংখযাগক্ররষ্ঠ পক্রিমিঙ্গ ক্রহন্দয সংখযাগক্ররষ্ঠ ভারয়ির অ্ন্তভয জক্ত হওো 
সয়ত্ত্বও, যদ্শভায়গর সত্তর িিয়ররও পর যকন আর্ সংখযািয়ত্ত্বর এই 
পযারািক্স ক্রিেিাসীর সাময়ন? সংখযািত্ত্বক্রিদ্ ও যিয়মাগ্রাফার ক্রিমল 
প্রামাক্রণক িাুঁর গয়িষণাে যদ্ক্রখয়েয়িন কীভায়ি অ্বিি িাংলায়দ্ক্রশ 
মযসলমান অ্নযপ্রয়িয়শর ফয়ল এক্রি সম্ভি হয়েয়ি। যদ্শভায়গর সমে 
পক্রিমিয়ঙ্গ যেখায়ন মযসলমান র্নসংখযা ক্রিল ১৯%, ২০১১ সায়লর 
র্নগণনাে িা ২৭%-এ এয়স দ্াুঁক্রিয়েয়ি। রার্বনক্রিক যনিায়নত্রীয়দ্র 
ভাষাে ো ৩০%। ০-৬ িেঃিয়মর ময়িয মযসলমান র্নসংখযা প্রাে 
৪০%। মযসলমান সমায়র্ র্ন্মহার স্বাভাক্রিয়কর যথয়ক অ্য়নকিাই 
যিক্রশ। ২০০১-২০১১ আন্তঃয়সনসাস দ্শয়ক পক্রিমিয়ঙ্গ মযসলমানয়দ্র 



 
 

র্ন্মহার সারা যদ্য়শর ময়িয সি যচয়ে যিক্রশ। ক্রকন্তু শুিযমাত্র অ্ক্রিক 
র্ন্মহার ক্রদ্য়ে র্নসংখযার অ্নযপাি এিিা িািয়ি পায়র না। িলা 
িাহুলয যে এই র্নক্রিয়ফারণ অ্বিি অ্নযপ্রয়িয়শর ফয়লই সম্ভি 
হয়েয়ি। 

পূিজ পাক্রকস্তান আমল যথয়কই এই অ্বিি অ্নযপ্রয়িশ চয়ল 
আসয়ি। ১৯৭১ সায়ল িাংলায়দ্শ স্বািীন হওোর পর যথয়ক এর মাত্রা 
িৃক্রদ্ধ পাে। স্বািীনিা উত্তর িাংলায়দ্য়শ উদ্য জভাষী ক্রিহাক্রর মযসলমানরা 
মযক্রক্তেযয়দ্ধর সমে পাক্রকস্তাক্রন যসনায়ক সহয়োক্রগিা করার র্নয 
শত্রুরূয়প ক্রচক্রিি হে। পাক্রকস্তান এই সকল ক্রিহাক্রর মযসলমানয়ক 
পযনিজাসন ক্রদ্য়ি অ্স্বীকার করয়ল িারা ভারয়ি চয়ল আসয়ি থায়ক। 
কলকািা সংলে মযসলমান অ্িযযক্রষি অ্ঞ্চল হয়ে ওয়ি িায়দ্র 
মযক্তাঙ্গন।  

১৯৭০-এর দ্শয়কর যশয়ষর ক্রদ্য়ক িাংলায়দ্য়শ রার্াকারয়দ্র 
পযনিজাসন ও রার্নীক্রিয়ি প্রয়িয়শর পর এিং ১৯৮০-এর দ্শয়কর 
শুরুর ক্রদ্য়ক যসৌক্রদ্ অ্য়থজ িাংলায়দ্য়শ সালাক্রফকরয়ণর আিয়হ যগালাম 
আেম প্রভৃক্রি ইসলাক্রম ক্রচন্তাক্রিদ্ পয়রাক্ষভায়ি মযসলমানয়দ্র ভারয়ি 
প্রব্রর্নয়ক সমথজন করয়ি থায়কন। এর ফয়ল পক্রিমিয়ঙ্গ আিয়ি 
পিয়ি থায়ক অ্নযপ্রয়িয়শর যঢউ, ো আর্ও অ্িযাহি।  

িাংলায়দ্য়শর মাক্রি যথয়ক পক্রিমিয়ঙ্গ অ্বিি মযসলমান 
অ্নযপ্রয়িয়শর যশষ পেজায়ে পয়ি যরাক্রহঙ্গা অ্নযপ্রয়িশ। একক্রিংশ 
শিাব্দীর শুরু যথয়কই যিাি যিাি দ্য়ল পক্রিমিয়ঙ্গ অ্বিিভায়ি 



 
 

অ্নযপ্রয়িশ করয়ি থায়ক শ’যে শ’যে যরাক্রহঙ্গা, ো আর্ও অ্িযাহি। 
কয়েক হার্ার যরাক্রহঙ্গা আর্ পক্রিমিয়ঙ্গর আনায়চ কানায়চ িক্রিয়ে 
পয়িয়ি। 

ক্রিয়দ্য়শর মাক্রি যথয়ক অ্বিি অ্নযপ্রয়িশ িািাও ভারয়ির অ্নযানয 
রার্য ক্রিয়শষ কয়র ক্রিহার ও উত্তর প্রয়দ্শ যথয়ক পক্রিমিয়ঙ্গ িমাগি 
মযসলমান প্রব্রর্ন অ্িযাহি। পক্রিমিয়ঙ্গর মাক্রিয়ি এই েযগপত্  অ্বিি 
মযসলমান অ্নযপ্রয়িশ ও মযসলমান প্রব্রর্য়নর ফয়ল পক্রিমিয়ঙ্গর িমজীে 
র্নক্রিনযায়সর ভারসাময আর্ নষ্ট হয়েয়ি। পাুঁচক্রি ক্রিক্রভশয়নর ময়িয 
একক্রি ক্রিক্রভশন, ২৩ক্রি যর্লার ময়িয ক্রিনক্রি যর্লা, ৩৪১ক্রি ব্লয়কর 
ময়িয ৬৫ক্রি ব্লয়ক ক্রহন্দযরা আর্ সংখযালঘযয়ি পক্ররণি হয়েয়ি। মূলি 
িাংলায়দ্শ সীমান্তিিজী অ্ঞ্চলগুক্রলয়িই িমজীে র্নক্রিনযায়সর অ্স্বাভাক্রিক 
পক্ররিিজন হয়েয়ি। উদ্াহরণস্বরূপ িলা োে দ্ক্রক্ষণ চক্রিশ পরগণা 
যর্লার মগরাহাি-১ ব্লয়ক ১৯৮১ সায়ল ক্রহন্দয র্নসংখযার অ্নযপাি ক্রিল 
৮১%, ১৯৯১ সায়ল িা যনয়ম আয়স ৪০% যি। 

এই অ্নযপ্রয়িশ ও প্রব্রর্য়নর ফয়ল যে শুিয িমজীে র্নক্রিনযায়সর 
ভারসাময নষ্ট হয়েয়ি এমনক্রি নে, ভাক্রষক র্নক্রিনযায়সর ভারসামযও 
আিান্ত হয়েয়ি। িাংলায়দ্শ যথয়ক ক্রিহাক্রর মযসলমায়নর অ্নযপ্রয়িশ ও 
ক্রিহার-উত্তর প্রয়দ্শ যথয়ক মযসলমায়নর প্রব্রর্য়নর ফয়ল পক্রিমিয়ঙ্গ 
উদ্য জভাষী র্নসংখযা অ্স্বাভাক্রিকভায়ি িৃক্রদ্ধ যপয়েয়ি। যেখায়ন যেখায়ন 
উদ্য জভাষী ১০% িা িার যিক্রশ, যসখায়ন পক্রিমিঙ্গ সরকায়রর 
অ্নযদ্ানপ্রাপ্ত ক্রিদ্যালয়ে উদ্য জ মািযয়ম ক্রশক্ষাদ্ান করা হয়চ্ছ। এই 



 
 

সযয়োয়গর সিযিহার কয়র এক-একক্রি অ্ঞ্চল ক্রচক্রিি কয়র িসক্রি 
করয়ি পক্রিমিয়ঙ্গ আগি উদ্য জভাষী র্নয়গাষ্ঠী। এমনক্রক িারা সূেজপযক্রর 
প্রভৃক্রি অ্নযানয অ্-িাংলাভাষী মযসলমান র্নয়গাষ্ঠীয়ক িািয করয়ি উদ্য জ 
ভাষায়ক মািৃভাষা ক্রহয়সয়ি যদ্খায়নার র্নয। 

এর ফয়ল পক্রিমিয়ঙ্গর যকায়না যকায়না অ্ঞ্চয়ল উদ্য জভাষী মযসলমান 
সংখযাগক্ররষ্ঠ হয়ে োওোে যসই অ্ঞ্চলগুক্রল কােজি ‘ক্রমক্রন-পাক্রকস্তান’-এ 
পক্ররণি হয়েয়ি। যসইসি অ্ঞ্চয়ল রাস্তার নামফলক যথয়ক সরকাক্রর 
ক্রিজ্ঞক্রপ্ত যলখা থায়ক উদ্য জয়ি। যসখায়ন িাঙাক্রল স্বাগি নে। পযক্রলশ-
প্রশাসনই যসখায়ন ঢয কয়ি সাহস পাে না, সািারণ মানযষ যিা দূ্রস্থান! 
যিপযক্রি কক্রমশনার ক্রিয়নাদ্ যমহিা যথয়ক সাি-ইন্সয়পক্টর িাপস 
যচৌিযরীয়ক অ্পরািী িরয়ি ক্রগয়ে প্রাণ ক্রদ্য়ি হে যসখায়ন। 

র্নক্রিনযায়সর ভারসাময ক্রিনায়শর িারা আিান্ত হয়েয়ি সীমান্ত 
অ্ঞ্চয়লর আইন-শৃঙ্খলা। চয ক্রর-িাকাক্রি যসখায়ন ক্রনিযক্রদ্য়নর িযাপার। 
গরু চয ক্রর যিা অ্িযন্ত মামযক্রল ঘিনা। যসখায়ন এক যশ্রক্রণর 
অ্নযপ্রয়িশকারী গরু পাচায়রর সায়থ েযক্ত। িািয হয়েই সীমান্ত 
অ্ঞ্চয়লর িাঙাক্রলরা গরু ক্রনয়র্র িাক্রির যগাোলঘয়র না যরয়খ কযায়ম্প 
রায়খন। ক্রকন্তু িা সয়ত্ত্বও অ্নযপ্রয়িশকারী দ্যষৃ্কিীরা িযক ফয ক্রলয়ে িিা 
কায়ি, ‘িাকা রাখক্রি িযায়ি, গরু রাখক্রি কযায়ম্প, িউ রাখক্রি যকাথাে?’ 
নারীহরয়ণর ঘিনা ও িমাগি হুমক্রকর ফয়ল িাঙাক্রলরা িািয হয়চ্ছ 
সীমান্তিিজী অ্ঞ্চল িযাগ কয়র ক্রনকিিিজী িাঙাক্রল সংখযাগক্ররষ্ঠ অ্ঞ্চয়ল 
চয়ল যেয়ি। এর ফয়ল সীমায়ন্তর গ্রামগুক্রল িীয়র িীয়র িাঙাক্রলশূনয হয়ে 



 
 

োয়চ্ছ এিং িাংলায়দ্শ সীমান্ত কােজি পক্রিমিয়ঙ্গর যভিয়র সয়র সয়র 
আসয়ি। 

িমজীে র্নক্রিনযায়সর অ্স্বাভাক্রিক পক্ররিিজয়নর এক যনক্রিিাচক 
প্রভাি পয়িয়ি পক্রিমিয়ঙ্গর র্নর্ীিয়নর সংসৃ্কক্রির ওপর। মযসলমান 
র্নয়গাষ্ঠীর ময়িয িমজীে যচিনা িাঙাক্রলয়দ্র যথয়ক কয়েকগুণ যিক্রশ 
হওোে িা এমক্রনয়িই যিক্রশমাত্রাে প্রক্রিফক্রলি হে। মযসলমান 
র্নয়গাষ্ঠীর সংখযানযপাি িমাগি িৃক্রদ্ধ পাওোে র্নর্ীিয়নর 
সংসৃ্কক্রিয়ি ইসলাক্রম প্রভাি উয়ল্লখয়োগযভায়ি িৃক্রদ্ধ যপয়েয়ি। রাস্তা 
র্যয়ি নামার্ পিা পক্রিমিয়ঙ্গ আর্ এক অ্ক্রি সািারণ দৃ্শয। যফর্ 
িয ক্রপ আর ক্রহর্াি যিা অ্িযন্ত মামযক্রল িযাপার! র্নসািারয়ণর 
িযািহায়রর র্নয যশৌচাগায়র ইুঁয়ির িয কয়রা িা নযক্রি পাথরও যচায়খ 
পয়ি। যহায়িল-য়রস্টয য়রয়ে সিই র্িাইকৃি হালাল মাংস, িিকা িা 
িক্রল যদ্ওো মাংস এক প্রকার পাওোই োে না। িহু স্কয ল-কয়লয়র্ 
শুিিার নামায়র্র র্নয ক্লাস িে থায়ক। আিার অ্য়নক স্কয য়ল 
সরস্বিীপযয়র্ার পক্ররিয়িজ র্ােগা কয়র ক্রনয়েয়ি ‘নিী ক্রদ্িস’। 

অ্নযক্রদ্য়ক স্বািীনিার সমে, সমূ্পণজ িাংলার একক্রি ভোংশ হওো 
সয়ত্ত্বও পূিজ পাক্রকস্তায়নর িাংলাভাষী মযসলমান যনিৃত্ব ‘িাংলায়দ্শ’ 
নামক্রি অ্বনক্রিকভায়ি দ্খল কয়র যনে। ো ১৯৬০-এর দ্শয়কও ো 
যিািাি সম্পযণজ িাংলায়ক, িার িযাক্রপ্তয়ক সংকয ক্রচি কয়র এক যশ্রক্রণ 
যসক্রিয়ক ক্রনয়র্র আত্মপক্ররচে প্রক্রিষ্ঠা করার র্নয িযিহার করয়ি শুরু 
কয়র। স্বািীন সািজয়ভৌম রাষ্ট্র হওোে, ক্রিয়ে িাঙাক্রলত্ব ও িাংলা ভাষার 



 
 

উপর একক অ্ক্রিকার প্রক্রিক্রষ্ঠি করয়ি সক্ষম হে িাংলায়দ্শ। 
পূিজিয়ঙ্গ িমজক্রনরয়পক্ষ িাংলায়দ্শ প্রক্রিষ্ঠার মিয ক্রদ্য়ে পাক্রকস্তান 
আময়লর অ্িযাচারী ও শস্বরাচারী ক্রহন্দয ক্রিয়রািী শাসয়নর ক্রচর অ্িসান 
হল - এই আশাে পক্রিমিঙ্গ িা ভারি সরকার ১৯৭১ সায়ল 
‘িাংলায়দ্শ’ নামক্রি িযিহায়র আপক্রত্ত কয়রক্রন। ক্রকন্তু এরশায়দ্র 
শাসনকায়ল েখন িাংলায়দ্য়শ ‘সালাক্রফকরণ’ শুরু হল এিং ১৯৮৮ 
সায়ল ইসলাময়ক রাষ্ট্রিমজ যঘাষণা করা হল িিক্রদ্য়ন অ্য়নক যদ্ক্রর হয়ে 
যগয়ি। িিক্রদ্য়ন ক্রিেিাসী িাঙাক্রল িলয়ি প্রথয়মই যিায়ি িাংলায়দ্ক্রশ 
মযসলমান, িাংলা ভাষা িলয়ি যিায়ি িাংলায়দ্য়শর ভাষা। এইভায়ি 
িাংলা ভাষা ও িাঙাক্রলত্বয়ক কােজি ‘হাইর্যাক’ কয়র যনে িাংলায়দ্শ। 

এর পাশাপাক্রশ িাংলাভাষী র্নসমক্রষ্টর ময়িয হে অ্স্বাভাক্রিক 
পক্ররিিজন। যদ্শভায়গর সমে িাংলাে মযসলমান র্নসংখযার অ্নযপাি 
ক্রিল ৫৪% আর ক্রহন্দযর ৪৫%। সাি দ্শক যপক্ররয়ে আর্ িাংলায়দ্শ 
ও ভারি ক্রমক্রলয়ে িাংলাভাষীয়দ্র ময়িয ক্রহন্দয সংখযানযপাি ৩০ 
শিাংয়শরও কম। দ্যই-িৃিীোংয়শর যিক্রশ িাংলাভাষী হল মযসলমান। 
এর ফয়ল পক্রিমিয়ঙ্গ িাঙাক্রল ক্রহন্দযয়দ্র ময়িয শিরী হে হীনমনযিা। 
এর পূণজ সযয়োগ যনে মাকজসিাদ্ীরা। িরায়কর ভাষা আয়ন্দালয়ন িাঙাক্রল 
ক্রহন্দযর আত্মিক্রলদ্ায়নর কথা সমূ্পণজ যচয়প ক্রগয়ে িারা প্রচার করয়ি 
শুরু কয়র, ওপায়রর িাঙাক্রলরা অ্থজাত্  িাংলায়দ্ক্রশ মযসলমানরাই 
একমাত্র িাংলা ভাষার র্নয প্রাণ ক্রদ্য়েয়ি। িাংলায়দ্শই একমাত্র িাংলা 
ভাষার প্রকৃি মেজাদ্া ক্রদ্য়েয়ি। শুিযমাত্র িাংলায়দ্য়শর র্য়নযই িাংলা 



 
 

ভাষা ক্রিয়ক থাকয়ি। এইভায়ি িারা সূক্ষ্মভায়ি প্রক্রিক্রষ্ঠি কয়র যে 
িাংলায়দ্ক্রশ মযসলমানরাই প্রকৃি িাঙাক্রল। অ্িএি িায়দ্র ভাষা-
সংসৃ্কক্রি অ্িশয অ্নযকরণীে। 

এই অ্নযকরয়ণর ফয়ল দূ্ক্রষি হয়চ্ছ িাঙাক্রল ক্রহন্দযর ভাষা ও 
সংসৃ্কক্রি। িাংলা ভাষাে যিয়না র্য়লর মি যঢাকায়না হয়চ্ছ িাংলায়দ্য়শ 
প্রচক্রলি আরক্রি-ফাক্রসজ শব্দ। যসলাম, কয ক্রণজশ, যর্হাদ্, িরর্া ইিযাক্রদ্ 
শব্দ মযক্রি-মযিক্রকর মি িযিহৃি হয়চ্ছ। অ্নযক্রদ্য়ক িাঙাক্রল ক্রহন্দয 
সংসৃ্কক্রির যদ্যািক শব্দগুয়লার পক্ররিয়িজ যপৌত্তক্রলকিার গেমযক্ত শব্দ 
সযয়কৌশয়ল িযিহৃি হয়চ্ছ। রামিনযর পক্ররিয়িজ রংিনয, আকাক্রশর 
পক্ররিয়িজ আশমাক্রন, র্য়লর পক্ররিয়িজ পাক্রন। 

সাংসৃ্কক্রিক আক্রঙনাে িাঙাক্রলর পেলা শিশায়খর র্ােগাে 
িাংলায়দ্ক্রশ পয়হলা শিশায়খর প্রচলন করার যচষ্টা হয়চ্ছ। পেলা 
শিশায়খর সশীষ িাি, মঙ্গলঘি, লজ্জায়গৌরী ক্রচি, লক্ষ্মী-গয়ণশ, 
হালখািা ইিযাক্রদ্য়ক িাঙাক্রল মানস যথয়ক ভয ক্রলয়ে ক্রদ্য়ি আমদ্াক্রন করা 
হয়চ্ছ িাংলায়দ্ক্রশ কােদ্ার পযাুঁচা ও িায়ঘর মযয়খাশ, িালপািার পাখা 
ইিযাক্রদ্ সম্বক্রলি যশাভাোত্রা। কলকািার রাস্তাে যসই যশাভাোত্রাে 
গাওো হয়চ্ছ গাক্রর্ পীয়রর গান ও মাক্রনক পীয়রর গান। যসই পীয়রয়দ্র 
গান োয়দ্র র্ীিনীয়িই যলখা আয়ি ক্রহন্দয শাসকয়ক হিযা কয়র হার্ার 
হার্ার ক্রহন্দয নরনারীয়ক িলপূিজক ইসলায়ম িমজান্তক্ররি করার িীরয়ত্বর 
কাক্রহক্রন। 



 
 

সাংসৃ্কক্রিক আক্রঙনাে আর এক আগ্রাসন হল একয য়শ যফব্রুোক্ররর 
আন্তর্জাক্রিক মািৃভাষা ক্রদ্িয়সর যমািয়ক িাংলায়দ্ক্রশ সংসৃ্কক্রির 
প্রচলন। িার সায়থ িাংলায়দ্শপ্রীক্রির নায়ম সূক্ষ্ম ভারি ক্রিয়রাক্রিিা।  
িাংলায়দ্য়শর রাষ্ট্রীে প্রিীক যকন্দ্রীে শহীদ্ ক্রমনায়রর আদ্য়ল 
পক্রিমিয়ঙ্গ শিরী হে ময়িল। িাঙাক্রল সংসৃ্কক্রি যথয়ক িাংলা ভাষায়ক 
ক্রিন্ন কয়র চয়ল ভাষা ক্রনয়ে মািামাক্রি। ১৯৫২-র আয়ন্দালয়নর সায়থ 
মযক্রর্য়ির যকায়না সম্পকজ না থাকয়লও মযক্রর্য়ির প্রক্রিকৃক্রি রাখা হে 
একয য়শর অ্নযষ্ঠায়ন। যসই মযক্রর্ি - োর হায়ি ১৯৪৬-এর কলকািার 
দ্াঙ্গাে ক্রনহি ক্রহন্দযর রক্ত যলয়গ আয়ি। যসই মযক্রর্ি - ক্রেক্রন িাংলায়দ্শ 
স্বািীন হওোর পর রমনার মাি রমনার কালী মক্রন্দর পযনক্রনজমজায়ণর 
র্নয ক্রহন্দযয়দ্র হায়ি ক্রফক্ররয়ে ক্রদ্য়ে অ্স্বীকার কয়রক্রিয়লন। এই 
অ্নযষ্ঠায়ন থায়ক িাংলায়দ্য়শর পিাকা, যে যদ্য়শর রাষ্ট্রিমজ ইসলাম ও 
যেখায়ন িাঙাক্রল ক্রহন্দযরা ক্রিিীে যশ্রক্রণর নাগক্ররক। 

যচক দ্াশজক্রনক ক্রমলান হুিল িয়লক্রিয়লন, “The first step in 
liquidating a people is to erase its memory. Destroy 
its books, its culture, its history. Then have somebody 
write new books, manufacture a new culture, invent a 
new history. Before long the nation will begin to 
forget what it is and what it was. The world around 
it will forget even faster.” হুিল ভয ল িয়লনক্রন। পক্রিমিয়ঙ্গর 
িাঙাক্রলর যক্ষয়ত্র িাুঁর কথাক্রি সম্ভিি অ্ক্ষয়র অ্ক্ষয়র ক্রময়লয়ি। 



 
 

মাকজসিাদ্ীরা একক্রদ্য়ক যেমন িাঙাক্রল ক্রহন্দযর সৃ্মক্রি ও ইক্রিহাস ভয ক্রলয়ে 
ক্রদ্য়ি সক্ষম হয়েয়ি, অ্নযক্রদ্য়ক িারা নানাক্রিি িয়ত্ত্বর আমদ্াক্রন কয়র 
িাঙাক্রল ক্রহন্দয ভদ্রয়লায়কর ময়ন কক্রল্পি অ্নযায়ের র্নয অ্নযয়শাচনা 
র্াগক্ররি করয়ি সফল হয়েয়ি। 

ইক্রিহাস ভয ক্রলয়ে রাখার উয়েয়শয পক্রিমিয়ঙ্গ ইক্রিহায়সর 
পািযপযস্তয়ক কম যসন্সর হেক্রন। মাকজসিাদ্ী ময়নাভািাপন্ন মিযক্রশক্ষা 
পষজদ্ ১৯৮৯ সায়ল একক্রি যগাপন সাকয জলার র্াক্রর কয়র, যেখায়ন িলা 
হে স্কয লপািয ইক্রিহাস িইয়ি মিযেযয়গ মযসলমান আিমণকারী ও 
শাসকয়দ্র িারা ক্রহন্দযর উপর অ্িযাচার েথা গণহিযা, মক্রন্দর লযি ও 
ধ্বংস, িলপূিজক িমজান্তরকরণ ইিযাক্রদ্ উয়ল্লখ করা োয়ি না। 
পক্রিমিয়ঙ্গর মাকজসীে পক্ররমেয়ল যদ্শভায়গর সৃ্মক্রি ক্রনয়ে অ্য়নক 
কক্রিিা, গল্প, উপনযাস, নািক, িাোিক্রি হয়েয়ি। ক্রকন্তু যে অ্িযাচায়রর 
কারয়ণ িাঙাক্রল ক্রহন্দযরা পূিজিঙ্গ যথয়ক একিয়ে চয়ল আসয়ি িািয হন, 
িার উপর এক যফাুঁিাও আয়লাকপাি করা হেক্রন। 

ক্রকন্তু যদ্শভাগ ও িার পরিিজীকায়লর ভোিহ দ্াঙ্গা-গণহিযার 
কথা সি সমে যচয়প রাখা সম্ভি হে না। যেিয কয  ক্রিয়িয়ফাুঁিা িাঙাক্রল 
কদ্াক্রচত্ র্ানয়ি পায়র, যসখায়ন অ্িযাচারীর যদ্াষয়ক লঘয কয়র 
যদ্খায়নার র্নয যদ্ওো হে ক্রিক্রভন্ন িরয়ণর েযক্রক্ত। কখনও িলা হে, 
দ্াঙ্গাে দ্য ’পক্ষই সমান ক্ষক্রিগ্রস্ত হয়েক্রিল। যকাথাও কদ্াক্রচত্ যকায়না 
সহৃদ্ে মযসলমায়নর মহানযভিিার ঘিনা র্ানা যগয়ল যসিায়কই িি 
কয়র যদ্ক্রখয়ে, অ্নযানয দ্াঙ্গা-গণহিযাকারীয়দ্র দ্যষ্কমজয়ক আিাল করা 



 
 

হে। িাও সম্ভি না হয়ল দ্াঙ্গা-গণহিযাকারীয়দ্র কৃিকমজয়ক শিিিা 
যদ্ওোর যচষ্টা করা হে। কখনও কাল্পক্রনক অ্িযাচার, অ্সম্মান, 
অ্িজ্ঞার কাক্রহক্রন িাক্রনয়ে খযন-িষজণয়ক শিিিা যদ্ওো হে, যিা কখনও 
ক্রহন্দয সম্পক্রত্ত লযি, নারী িষজণ, খযনয়ক যদ্খায়না হে যশ্রক্রণসংগ্রাম 
ক্রহয়সয়ি। যনায়িলপ্রাপ্ত অ্থজনীক্রিক্রিদ্ অ্মিজয যসন যিা িয়লই ক্রদ্য়েয়িন, 
যদ্শভায়গর পর পূিজিয়ঙ্গ মযসলমান গুো কিৃজক ক্রহন্দয সম্পক্রত্ত লযয়ির 
ফয়ল যসখায়ন আপনা যথয়কই ভূক্রমসংস্কার হয়ে যগক্রিল। 

এইসি েযক্রক্তয়ক যর্ারদ্ার করার র্নয নানান িয়ত্ত্বর আশ্রে 
যনওো হে। এই সমস্ত িয়ত্ত্বর আক্রদ্ িত্ত্ব হল ‘আেজ আিমণ িত্ত্ব’, 
োয়ি িলা হে িক্রহরাগি আেজরা ভারয়ি এয়স আক্রদ্ ক্রনিাসী দ্রাক্রিি 
ও অ্নযানয র্নয়গাষ্ঠীয়ক অ্িদ্ক্রমি কয়রক্রি। আেজ আিমণ িয়ত্ত্বর 
উপর ক্রভক্রত্ত কয়র শিক্রর হে, োয়ক িলা যেয়ি পায়র ‘ব্রাহ্মণযিাদ্ী 
ক্রনপীিন িত্ত্ব’। এই িত্ত্ব অ্নযসায়র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণযিাদ্ী শাসকয়দ্র 
অ্িযাচায়র ত্রস্ত যিৌদ্ধসহ সমস্ত অ্ব্রাহ্মণ র্নগণ েখন মযক্রক্তর উপাে 
খয ুঁর্ক্রিল, িখন ইসলায়মর আগময়ন ঘিয়ল িারা পাে কাক্রিি মযক্রক্তর 
স্বাদ্। ব্রাহ্মণযিাদ্ী ক্রনপীিন িয়ত্ত্বর উপর প্রক্রিক্রষ্ঠি ‘ভদ্রয়লাক ক্রনপীিন 
িত্ত্ব’। এই িত্ত্ব অ্নযসায়র ক্রব্রক্রিশ আময়ল র্ক্রমদ্ার ক্রিল ব্রহ্মণযিাদ্ী 
ভদ্রয়লাক ও প্রর্া ক্রিল মযসলমান। মযসলমান প্রর্া মাথার ঘাম পায়ে 
যফয়ল ফসল ফলাি আর িার লাভ ঘয়র িয লি ভদ্রয়লাক র্ক্রমদ্ার। 
অ্ভািী মযসলমান প্রর্ায়ক িাকা িার ক্রদ্ি ভদ্রয়লাক মহার্ন আর 
সযয়দ্র র্াুঁিাকয়ল িার সিজস্ব লযি করি। শুিযমাত্র অ্থজবনক্রিক যশাষণই 



 
 

নে, র্ক্রমদ্ার িাক্রিয়ি িায়দ্র পৃথক ফরায়স িসয়ি ক্রদ্য়ে িায়দ্র 
অ্চ্ছয ত্ কয়র রাখা হি। ব্রাহ্মণযিাদ্ী ক্রনপীিন িয়ত্ত্বর উপর দ্াুঁক্রিয়ে 
আয়ি আরও একক্রি িত্ত্ব োয়ক িলা যেয়ি পায়র ‘ক্রপিৃিাক্রন্ত্রকিা িত্ত্ব’। 
এক্রি অ্য়পক্ষাকৃি নিয ন িত্ত্ব। এই িত্ত্ব অ্নযসায়র িাঙাক্রল ক্রহন্দয 
সমার্িযিস্থা ব্রাহ্মণযিাদ্ী হওোর কারয়ণ িা ক্রপিৃিাক্রন্ত্রক ও নারী 
স্বািীনিাক্রিয়রািী। পক্ররিায়র পযরুষ হয়লন একমাত্র হিজাকিজা ক্রিিািা 
ও নারী শুিযমাত্র পযরুয়ষর যসিাদ্াসী, োর ক্রনয়র্র মিাময়ির যকায়না 
মূলয যনই। িাঙাক্রল ক্রহন্দয সমায়র্র এই দ্াসয়ত্বর িেন যথয়ক মযক্রক্ত 
যপয়িই হয়ি নারীয়ক। 

মাকজসিাদ্ীয়দ্র এই িত্ত্বগুক্রলর ক্রনরন্তর প্রচায়রর ফয়ল, ভদ্রয়লাক 
িাঙাক্রল অ্িয়চিয়ন ক্রনয়র্র ও ক্রনয়র্র পূিজসূরীর কক্রল্পি কৃিকয়মজর 
যদ্ায়ষ ক্রনয়র্য়ক যদ্াষী িয়ল ময়ন করয়ি ক্রশয়খয়ি। যস যর্য়নয়ি যে 
ঐক্রিহাক্রসক কাল যথয়কই যস অ্পরয়ক ক্রনপীিন কয়র এয়সয়ি, 
এমনক্রক ঘয়র নারীয়দ্রও যস অ্িদ্ক্রমি কয়রয়ি, যোগয সম্মান যদ্েক্রন 
কখনও। ক্রনয়র্র ও পূিজপযরুয়ষর কক্রল্পি কৃিকয়মজর র্নয যস লক্রজ্জি, 
িার ময়ন সীমাহীন অ্নযয়শাচনা। এই অ্নযয়শাচনা যথয়কই ভদ্রয়লাক 
িাঙাক্রল ক্রনয়র্য়ক পাপী ময়ন করয়ি শুরু কয়র। ঘৃণা করয়ি শুরু কয়র 
ক্রনয়র্য়ক, ক্রনয়র্র সমার্য়ক, ক্রনয়র্র িমজয়ক।  

ভদ্রয়লাক িাঙাক্রলর এই কাল্পক্রনক পায়পর যিািা আয়রা ভারী হে 
সমসামক্রেক ঘিনািক্রলর িারা। হক্ররোনাে খাপ পঞ্চায়েি িক্রসয়ে যকান 
ক্রহন্দয কী কয়রয়ি িার দ্ায়ে ক্রনয়র্র কক্রল্পি পায়পর পাল্লা ভারী কয়র 



 
 

ভদ্রয়লাক িাঙাক্রল। পযায়লস্তাইয়ন ইর্রায়েয়লর আগ্রাসন যথয়ক 
মাোন্মায়র যরাক্রহঙ্গা দ্মন, ক্রিেমানি ভদ্রয়লাক িাঙাক্রলর কক্রল্পি পায়পর 
যিািা শুিয ভারীই হে। ভদ্রয়লাক িাঙাক্রলর এই মানক্রসক অ্িস্থা 
খাক্রনকিা ‘White guilt’-এর মি। এই কক্রল্পি পাপর্ক্রনি 
অ্নযয়শাচনা যথয়ক কক্রল্পি ক্রনপীক্রিিয়দ্র িাস্তি অ্নযােয়ক ক্ষমাসযন্দর 
দৃ্ক্রষ্টয়ি যদ্খয়ি শুরু কয়র ভদ্রয়লাক িাঙাক্রল। িাঙাক্রলর উপর ক্রনপীিন 
হয়লও যসিাই স্বাভাক্রিক ও ভক্রিিিয িয়ল ময়ন করয়ি থায়ক ভদ্রয়লাক 
িাঙাক্রল। যসই ক্রনপীিনয়ক েযক্রক্ত ক্রদ্য়ে শিিিা যদ্ওোর যচষ্টা কয়র যস। 
যকাথাও যকায়না িাঙাক্রল অ্পর এক িাঙাক্রলর ক্রিরুয়দ্ধ অ্নযায়ের 
প্রক্রিিাদ্ করয়লই ভদ্রয়লাক িাঙাক্রল িায়ক থাক্রময়ে ক্রদ্য়ি উদ্যি হন। 
‘আয়র দ্াদ্া যিয়ি ক্রদ্ন না’, ‘আচ্ছা ো হয়েয়ি হয়েয়ি ...’ ইিযাক্রদ্ িয়ল 
অ্নযােকারীর পলােয়নর রাস্তা কয়র যদ্ন। এই সিজনাশা মানক্রসকিা 
এমন এক সংসৃ্কক্রির র্ন্ম ক্রদ্য়েয়ি যেখায়ন িাঙাক্রলয়কই যেন শুিয 
আয়পাস করয়ি হয়ি, মাক্রনয়ে ক্রনয়ি হয়ি। 

িাঙাক্রলর এই আয়পায়সর মানক্রসকিার অ্িযিক্রহি কয ফল 
পক্ররলক্রক্ষি হে পক্রিমিয়ঙ্গর রার্নীক্রিয়ি। মাক্রকজন রার্নীক্রি ক্রিয়শষজ্ঞ 
আন্ড্রু যব্রইিিায়িজর ময়ি, ‘Politics is the downstream from 
culture.’ িযক্রক্তগি যক্ষয়ত্র যেিা অ্নযায়ের সায়থ আয়পাস, রার্নীক্রি 
ও প্রশাসক্রনক যক্ষয়ত্র যসিা রূপান্তক্ররি হে স্বর্াক্রির প্রক্রি অ্নযায়ের 
সায়থ আয়পায়স। পক্রিমিয়ঙ্গ আয়পায়সর রার্নীক্রির ফয়ল দ্য ’ক্রি 
ক্ষক্রিকারক ক্রভক্রসোস সাইয়কল িা পাপচয়ির র্ন্ম হয়েয়ি। গক্রণয়ি 



 
 

পযণযচি িা পাপচি এমন একক্রি চি, োয়ি কারণ যথয়ক প্রাপ্ত কােজ, 
কারয়ণর মাত্রায়কই আরও িৃক্রদ্ধ কয়র। এর ফয়ল কারণ যথয়ক প্রাপ্ত 
কায়েজর মাত্রাও িৃক্রদ্ধ পাে এিং যসক্রি পযনরাে কারয়ণর মাত্রা িৃক্রদ্ধ 
কয়র। এইভায়ি কােজ ও কারণ অ্নন্তকাল িয়র এয়ক অ্পয়রর মাত্রা 
িৃক্রদ্ধ কয়র। এই চি চলয়িই থায়ক। েিক্ষণ না যকায়না িাক্রহযক শক্রক্ত 
এই চিয়ক ধ্বংস করয়ি। এই চয়ির ফলাফল ইক্রিিাচক হয়ল িায়ক 
পযণযচি িয়ল, যনক্রিিাচক হয়ল িায়ক পাপচি িয়ল। 

যদ্গঙ্গা যথয়ক নক্রলোখাক্রল, কাক্রলোচক যথয়ক িূলাগি, িক্রসরহাি 
যথয়ক রাণীগে, সাম্প্রদ্াক্রেক দ্াঙ্গাে র্র্জক্ররি পক্রিমিঙ্গ। প্রক্রিিা 
র্ােগাে ক্ষক্রিগ্রস্ত িাঙাক্রল। িানিলা যথয়ক িানিলা যথয়ক কামদ্য ক্রন 
– িষজয়কর স্বগজরার্য হয়ে উয়িয়ি পক্রিমিঙ্গ। প্রক্রিিা যক্ষয়ত্র িক্রষজিা 
িাঙাক্রল। একক্রি ঘিনায়িও আর্ অ্িক্রি শাক্রস্ত ক্রদ্য়ি পায়রক্রন পক্রিমিঙ্গ 
প্রশাসন। িরং যচষ্টা কয়রয়ি কীভায়ি প্রমাণ যলাপাি করা োে, 
যদ্াষীয়দ্র মযক্ত করা োে। শাসকদ্য়লর পক্ষ যথয়ক যচষ্টা হয়েয়ি 
দ্াঙ্গাে আিান্তয়কই অ্ক্রভেযক্ত করার, িক্রষজিায়কই যিয়লিরা িয়ল 
চাক্রলয়ে যদ্ওোর, িক্রষজিার চক্ররত্র ক্রনয়ে প্রশ্ন যিালার। েখন িা সম্ভি 
হেক্রন যচষ্টা করা হয়েয়ি আিান্তয়ক িাকা ক্রদ্য়ে, সরকাক্রর চাকক্রর ক্রদ্য়ে 
ক্রকয়ন যনওোর। 

প্রশাসন ও শাসকদ্য়লর এই আয়পায়ষর মানক্রসকিাে দ্াঙ্গািার্ 
ও িষজয়করা আরও সাহসী হয়ে উয়িয়ি। সািারণ িাঙাক্রলর উপর 
যিায়িাখায়িা অ্িযাচার আর্ পক্রিমিয়ঙ্গ ক্রনিযক্রদ্য়নর ঘিনা। থানাে 



 
 

অ্ক্রভয়োগ র্ানায়ি যগয়ল অ্ক্রভয়োগ যনওো হে না,  উয়ট পযক্রলয়শর 
গেনা ও উপয়দ্শ শুনয়ি হে। এই পক্ররক্রস্থক্রিয়ি িাঙাক্রল ক্রনর্ প্রশাসন, 
ক্রনর্ সমায়র্র কায়ি যকায়না প্রক্রিকার না যপয়ে হয়ে ওয়ি 
আত্ময়কক্রন্দ্রক। আিমণ হয়ল িাক্রলয়ি মযখ গুুঁয়র্ থায়ক। এইভায়ি 
িাঙাক্রল েি একা হয়ি থায়ক যস িি আিান্ত হয়ি থায়ক। েিই 
আিান্ত হয়ি থায়ক িিই একা হয়ি থায়ক। এক্রি পক্রিমিয়ঙ্গর 
রার্নীক্রির প্রথম পাপচি। 

ফরাসী দ্াশজক্রনক অ্গস্ত যকাত্  িয়লক্রিয়লন, ‘demography is 
destiny’। সংসদ্ীে িহুদ্লীে গণিয়ন্ত্র িাস্তক্রিকই িাই। অ্বিি 
মযসলমান অ্নযপ্রয়িশ ও মযসলমান প্রব্রর্য়নর ফয়ল এক ক্রিপযল 
মযসলমান র্নসংখযা শুিযমাত্র ব্লক যভায়ির মািযয়ম ক্রনেন্ত্রণ করয়ি 
ক্রনিজাচয়নর ফলাফল। আর রার্বনক্রিক দ্লগুয়লা হাময়ল পিয়ি যসই 
ব্লক যভাি পাওোর র্নয। এভায়িই শিক্রর হয়েয়ি মযসলমান যভািিযাি, 
ো যদ্ক্রখয়ে শাসক দ্লয়ক ব্লযাকয়মল কয়র যমৌলানা-পীরর্াদ্া-শাহী 
ইমামরা। মযসলমানয়দ্র প্রক্রি িঞ্চনার কক্রল্পি কাক্রহক্রন খািা কয়র 
অ্বনক্রিকভায়ি দ্াক্রি কয়র শুিযমাত্র মযসলমানয়দ্র র্নয উন্নেন। 
আয়পায়সর মানক্রসকিা এখায়ন রূপান্তক্ররি হে যিাষয়ণর 
মানক্রসকিাে। িাংলাে যিাষয়ণর রার্নীক্রি মূলি স্বর্াক্রি অ্থজাত্  
িাঙাক্রলর প্রক্রি িঞ্চনার রার্নীক্রি। মাদ্রাসাে সরকাক্রর অ্নযদ্ান যথয়ক 
ইমাম ভািা, আক্রলো ক্রিেক্রিদ্যালে স্থাপন যথয়ক উদ্য জ একায়িক্রময়ি 
অ্নযদ্ান, ওক্রিক্রস ‘এ’ যকািাে প্রাে একয়শা শিাংশ মযসলমায়নর 



 
 

সংরক্ষণ - এই সয়ির ময়িয ক্রদ্য়ে িায়র িায়র িক্রঞ্চি হয়েয়ি িাঙাক্রল। 
এি ক্রকিযর পরও যমৌলানা-পীরর্াদ্া-শাহী ইমাময়দ্র মযয়খ শুিয 
মসলমানয়দ্র প্রক্রি িঞ্চনার কথাই যশানা োে। আর সরকার যলয়গ 
পয়ি ক্রনিযনিয ন যিাষয়ণর মািযয়ম িায়দ্র মন খযক্রশ করয়ি। এক্রি 
পক্রিমিয়ঙ্গর রার্নীক্রির ক্রিিীে পাপচি।  

আর্ পক্রিমিয়ঙ্গর মাক্রিয়ি িাঙাক্রলয়ক িাংলা ভাষাে ক্রশক্ষার 
দ্াক্রিয়ি প্রাণ ক্রদ্য়ি হল এই আয়পায়সর মানক্রসকিা যথয়ক উদূ্ভি 
যিাষয়ণর রার্নীক্রির র্নযই। ক্রর্ন্নাহ যচয়েক্রিয়লন কলকািাসহ সমগ্র 
পক্রিমিঙ্গয়কই পাক্রকস্তায়নর অ্ন্তভয জক্ত করয়ি, ক্রকন্তু িা হেক্রন। ক্রর্ন্নাহর 
উত্তরসূরীরা িাুঁর অ্পূণজ স্বপ্নয়ক িাস্তিাক্রেি করার লয়ক্ষয সদ্া িত্পর। 
িাই দ্াক্রিক্রভি উচ্চ ক্রিদ্যালয়ে যকায়না উদ্য জভাষী িাত্রিাত্রী না থাকয়লও 
প্রশাসনয়ক প্রভাক্রিি কয়র সমান্তরাল উদ্য জ মািযম চালয করয়ি সয়চষ্ট 
িারা। যিাষয়ণর চূিান্ত পেজায়ে প্রশাসনই িায়দ্র ভাষাে েযক্রক্ত ক্রদ্য়ি 
শুরু কয়র, উদ্য জ মািযম না থাকয়ল উদ্য জ ভাষার পিয ো শিক্রর হয়ি যকমন 
কয়র? অ্থজাত্  লক্ষয উদ্য জ মািযয়মর পিয ো শিক্রর করা - যস অ্নযপ্রয়িয়শর 
মািযয়মই যহাক, িা প্রব্রর্য়নর মািযয়মই যহাক, িা সূেজপযক্ররভাষী 
মযসলমানয়দ্র উদ্য জভাষী ক্রহয়সয়ি যদ্ক্রখয়েই যহাক। উদ্য জ মািযয়মর 
পিয োর মািযয়ম িয়ম একক্রি উদ্য জভাষী যগাষ্ঠী শিক্রর হয়ি। এইভায়ি 
দ্াক্রিক্রভয়ি, িারপর অ্নয যকাথাও, িীয়র িীয়র পক্রিমিয়ঙ্গর সিজত্র এক 
একক্রি ক্রমক্রন-পাক্রকস্তায়নর র্ন্ম হয়ি। িারপর সমেমি ক্রমক্রন-
পাক্রকস্তানগুয়লা র্যয়ি ক্রনয়লই হয়ি ক্রর্ন্নাহর স্বপ্ন সফল হয়ি। 



 
 

আগামী ক্রদ্য়ন পক্রিমিয়ঙ্গ মযসলমান র্নসংখযার অ্নযপাি আরও 
িৃক্রদ্ধ পায়ি। দ্াঙ্গা এিং িষজয়ণর সংখযা ও মাত্রাও িৃক্রদ্ধ পায়ি। আরও 
যিক্রশ কয়র আিান্ত হয়ি িাঙাক্রল। মযসলমান যভািিযায়ির মূলয আরও 
িৃক্রদ্ধ পায়ি। মযসলমানয়দ্র যিাষণ ও িাঙাক্রলয়দ্র প্রক্রি িঞ্চনার মাত্রা 
আরও িৃক্রদ্ধ পায়ি। শুিয িাই নে, সংসদ্ীে রার্নীক্রিয়ি মযসলমানয়দ্র 
অ্ংশীদ্াক্ররত্ব িািয়ি। সযিরাং শুিয িাইয়র যথয়ক নে, সরকায়রর যভির 
যথয়কও মযসলমানয়দ্র র্নয ক্রিয়শষ দ্াক্রি-দ্াওো উিয়ি এিং 
অ্বনক্রিকভায়ি িাঙাক্রলয়ক িক্রঞ্চি কয়র যসই দ্াক্রি দ্াওোগুক্রল যময়ন 
যনওো হয়ি। 

আয়পাস-য়িাষয়ণর এই পাপচয়ি পয়ি িাঙাক্রলর রার্বনক্রিক 
অ্ক্রস্তত্ব আর্ সংকিাপন্ন। এই পাপচি ধ্বংস না হয়ল, র্নক্রিনযায়সর 
পক্ররিিজয়নর িিজমান যিে িাঙাক্রলয়ক অ্ক্রচয়রই পক্রিমিয়ঙ্গর 
রার্নীক্রিয়ি অ্পাংয়ক্তেয়ি পক্ররণি করয়ি। িাঙাক্রলর িখন শুিয িলার 
ক্ষমিা থাকয়ি, ক্রকিয করার ক্ষমিা থাকয়ি না। পক্রিমিয়ঙ্গর 
রার্নীক্রিয়ি যেক্রদ্ন িাঙাক্রল মূলযহীন হয়ে পিয়ি, যসক্রদ্ন যথয়ক 
িাঙাক্রলর ধ্বংস আর যিক্রশ দূ্য়র থাকয়ি না। হে সাক্রিজক গণহিযার 
ময়িয ক্রদ্য়ে শারীক্ররকভায়ি ধ্বংস হয়ি নেয়িা আত্মপক্ররচে িযাগ কয়র 
িমজান্তক্ররি হয়ে যিুঁয়চ থাকয়ি হয়ি। অ্নযত্র আশ্রে ক্রনয়ল িাঙাক্রলত্ব 
ভয য়ল যসখানকার ভাক্রষক পক্ররচে গ্রহণ করয়ি হয়ি।   

িাঙাক্রলয়ক এই অ্ক্রস্তত্ব সংকি যথয়ক মযক্রক্ত যপয়ি যগয়ল 
পক্রিমিয়ঙ্গর রার্নীক্রিয়ি এই আয়পাস-য়িাষয়ণর পাপচি দ্য ’ক্রিয়ক 



 
 

ধ্বংস করয়ি হয়ি। ক্রকন্তু িা রার্নীক্রির ময়িয যথয়ক সম্ভি নে। শুরু 
করয়ি হয়ি সংসৃ্কক্রি যথয়ক। সংসৃ্কক্রিয়ি ইক্রিিাচক পক্ররিিজন আনয়ি 
পারয়ল িয়িই িা ‘downstream’-এ রার্নীক্রিয়ি ক্রগয়ে পাপচি 
দ্য ’ক্রিয়ক ধ্বংস করয়ি পারয়ি। 

সংসৃ্কক্রিয়ি ইক্রিিাচক পক্ররিিজন আনয়ি যগয়ল প্রথয়মই িাঙাক্রলর 
এই আয়পায়সর মানক্রসকিার মূয়লাত্ পািন করয়ি হয়ি। িাঙাক্রলর 
অ্িয়চিন যথয়ক ক্রনয়র্র এিং পূিজসূরীর কক্রল্পি পায়পর যিািা যিয়ি 
যফলয়ি হয়ি। কক্রল্পি পায়পর অ্নযয়শাচনা যথয়ক মযক্ত করয়ি হয়ি 
িাঙাক্রল মানসয়ক। ইক্রিহায়সর কক্রষ্টপাথয়র িাঙাক্রল যে অ্িযাচারী, 
যশাষক িা যশ্রক্রণশত্রু নে িরং যস যে ক্রনয়র্ই অ্িযাচাক্ররি ক্রনপীক্রিি 
িা উপলক্রি করয়ি হয়ি িাঙাক্রল মানসয়ক। মাকজসিাদ্ী নযায়রক্রিভয়ক 
িয ুঁয়ি যফয়ল িাঙাক্রলয়ক গ্রহণ করয়ি হয়ি িার ক্রনয়র্র নযায়রিভ। 

িাঙাক্রলর ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিয়ভ প্রথয়মই আয়স িাঙাক্রলর আত্মপক্ররচে। 
িাঙাক্রল যক? িাঙাক্রলর উপর চাক্রপয়ে যদ্ওো নযায়রক্রিয়ভ িাংলা ভাষাে 
কথা িলয়লই িাঙাক্রল। যসই নযায়রক্রিয়ভ িাংলাভাষী মযসলমানও 
িাঙাক্রল। ক্রকন্তু যসখায়নই যশষ নে। যসই নযায়রক্রিয়ভ িাংলায়দ্য়শর 
িাংলাভাষী মযসলমানরাই প্রকৃি িাঙাক্রল কারণ িারাই ভাষার র্নয 
প্রাণ ক্রদ্য়েয়ি, িাংলায়দ্শ ক্রদ্য়েয়ি িাংলা ভাষায়ক রাষ্ট্রভাষার মেজাদ্া। 
এই নযায়রক্রিভ আরও শক্রক্তশালী হয়েয়ি িাংলায়দ্য়শর িারা 
আন্তর্জাক্রিক স্তয়র িাঙাক্রলত্ব ও িাংলা ভাষায়ক র্িরদ্খল করার ময়িয 
ক্রদ্য়ে। এই নযায়রক্রিয়ভই িলীোন হয়ে িাংলায়দ্ক্রশ িযক্রদ্ধর্ীিীরা ‘হার্ার 



 
 

িিয়রর িাঙাক্রল’ িয়ত্ত্বর অ্িিারণা কয়রয়িন। যসখায়ন িারা িাংলার 
প্রাক্-ইসলাক্রম ইক্রিহাস ও সংসৃ্কক্রিয়ক অ্গ্রাহয কয়র যদ্ক্রখয়েয়িন, 
ইসলায়মর আগময়নর ফয়লই কীভায়ি িাঙাক্রল র্াক্রিসত্তা শিক্রর হে। 
মিযেযয়গ িাংলা ভাষাে ক্রহন্দযয়দ্র অ্িদ্ান অ্গ্রাহয কয়র, িাুঁরা 
যদ্ক্রখয়েয়িন, িাংলা ভাষা কীভায়ি মযসলমান শাসকয়দ্র অ্নযয়প্ররণাে 
এিং অ্ক্রিকাংশ যক্ষয়ত্রই মযসলমান কক্রিয়দ্র িারা সমৃদ্ধ হয়েয়ি। 
আিযক্রনক েযয়গ নির্াগরয়ণর সমে িক্রিম, ক্রিদ্যাসাগর ও অ্নযানয 
ক্রহন্দযরা ক্রকভায়ি িাংলা ভাষার সংসৃ্কিােন কয়রক্রিয়লন, োর ফয়ল 
িাংলা ভাষা িার উত্কষজিা হারাে। িাংলায়দ্শ সৃক্রষ্টর পয়র িাংলা ভাষা 
িার হৃিয়গৌরি ক্রফয়র পাে। অ্থজাত্  হার্ার িিয়রর িাংলাভাষী 
মযসলমানরাই প্রকৃি িাঙাক্রল। এর যথয়কও এক িাপ এক্রগয়ে 
িাংলায়দ্য়শর কক্রিপে িাংলাভাষী মযসলমান িযক্রদ্ধর্ীিী প্রস্তাি 
কয়রয়িন, যেয়হিয  িাুঁরাই প্রকৃি িাঙাক্রল, পক্রিমিয়ঙ্গর িাঙাক্রল ক্রহন্দযরা 
িরং ক্রনয়র্য়দ্র রাঢ়ী িা ঘক্রি িলযন! িায়ি িাঙাক্রল পক্ররচয়ের িয়ের 
ক্রনরসন হয়ি। 

ক্রকন্তু শুিযমাত্র িাংলাভাষাে কথা িলয়লই িাঙাক্রল হওো োে? 
িাংলার সংসৃ্কক্রি িযাগ কয়র আরয়ির মরু সংসৃ্কক্রি আুঁকয়ি িয়র, 
শুিযমাত্র িাংলাে কথা িলার সযিায়দ্ই িাঙাক্রল? িাই েক্রদ্ হে িাহয়ল 
মাক্রকজন, কানাক্রিোন, অ্য়েক্রলোন সিাই যিা ইংয়রর্, কারণ িারা 
সকয়লই ইংয়রক্রর্ ভাষাে কথা িয়ল। ক্রকন্তু কখনই িা নে। যিমনই 
শুিযমাত্র িাংলাে কথা িলয়লই িাঙাক্রল নে। যস-ই িাঙাক্রল, যে িাংলা 



 
 

ভাষাে কথা িয়ল এিং পাুঁচ হার্ার িিয়রর ভারিীে সংসৃ্কক্রির 
অ্ক্রিয়চ্ছদ্য িারা িাংলার সংসৃ্কক্রিয়ক িারণ কয়র।  

িাংলাভাষী ক্রহন্দযরা ক্রনয়র্য়দ্র নাম িাংলা ভাষায়িই রায়খ। ক্রকন্তু 
িাংলাভাষী মযসলমায়নরা িায়দ্র নাম রায়খ আরক্রি ভাষায়ি, েক্রদ্ও 
ইসলাম িয়মজ আরক্রি নাম রাখািা িািযিামূলক নে। িাংলাভাষী 
মযসলমানয়দ্র ময়িয আরি সংসৃ্কক্রিয়ক অ্নযকরণ করা এমন এক 
পেজায়ে যপৌঁয়িয়ি যে এখন শুিয নায়মর শব্দগুয়লাই নে, নায়মর 
গিনক্রিরও আরক্রিকরণ হয়চ্ছ। আয়গ নাম হি মযক্রর্িযর রহমান, 
ক্রর্োউর রহমান ইিযাক্রদ্। এখন নাম হয়চ্ছ আল মাহমযদ্, মাশরাক্রফ 
ক্রিন যমািজার্া। আল ক্রিরুক্রনর মি আল মাহমযদ্, মহম্মদ্ ক্রিন 
কায়শয়মর মি মাশরাক্রফ ক্রিন যমািজার্া। মাশরাক্রফ ক্রিন যমািজার্া অ্য়থজ 
যমািজার্াপযত্র মাশরাক্রফ, যিমনই যময়েয়দ্র যক্ষয়ত্র ক্রিয়ন্ত িযিহার করা 
হয়চ্ছ। 

িাংলাভাষী ক্রহন্দযরা িাংলার িাইয়র যেখায়নই থাকয ক না যকন, িারা 
িাংলা ভাষার চচজা কখনই িযাগ কয়র না। যস আসাম যহাক িা ক্রিহার, 
দ্েকারণয যহাক িা আন্দামান। অ্পর পয়ক্ষ িাংলাভাষী মযসলমায়নরা 
যেখায়নই োে যসখানকার ভাষা গ্রহণ কয়র। মাোন্মায়রর রাখাইন 
প্রয়দ্য়শর িাংলাভাষী মযসলমানরা আরাকাক্রন ভাষা গ্রহণ কয়র, যরাক্রহঙ্গা 
নামক একক্রি র্গাক্রখচয ক্রি ভাষা ও আত্মপক্ররচয়ের র্ন্ম ক্রদ্য়েয়ি। 
আসায়ম অ্সক্রমো ভাষা গ্রহণ কয়র হয়েয়ি ন-অ্সক্রমো, নাগালযায়ণ্ড 
নাগা ভাষা গ্রহণ কয়র যসক্রমো, মক্রণপযয়র যমইয়িই ভাষা গ্রহণ কয়র 



 
 

পাঙ্গাল আর করাক্রচয়ি উদ্য জ ভাষা গ্রহণ কয়র িৃহত্তর যমাহায়র্র সমায়র্ 
ক্রময়শ যগয়ি। 

িাংলাভাষী ক্রহন্দয সিজদ্া িাংলার যদ্শর্ সংসৃ্কক্রি, রীক্রিনীক্রি ও 
ঐক্রিহয িারণ কয়র যথয়কয়ি। ক্রকন্তু িাংলাভাষী মযসলমান যেখায়নই 
সযয়োগ যপয়েয়ি, ক্রির্ািীে সংসৃ্কক্রি গ্রহণ কয়র ক্রনয়র্য়ক পৃথক প্রমাণ 
করার যচষ্টা কয়রয়ি। উদ্াহরণস্বরূপ উয়ল্লখ করা যেয়ি পায়র যদ্শর্ 
িযক্রি যিয়ি িমজীয়দ্র যথয়ক লযক্রঙ্গ গ্রহণ করা, িা যদ্শর্ মাি-ভাি যিয়ি 
যমাগলয়দ্র ক্রিক্ররোক্রন গ্রহণ করা। এমনক্রক র্লয়ক ‘পাক্রন’ িলািাও 
উত্তর ভারয়িই প্রচক্রলি, িাংলা ভাষাে িার িযিহার ক্রিল েত্ক্রকক্রঞ্চত্।  

সযিরাং ভাষা ও সংসৃ্কক্রির ক্রনক্ররয়খ িাংলাভাষী ক্রহন্দযরাই প্রকৃি 
িাঙাক্রল। িাংলাভাষী মযসলমানরা অ্িশযই িাঙাক্রল নে। িারা হে 
মযসলমান ক্রকংিা িাংলায়দ্ক্রশ ক্রকংিা িাংলাভাষী মযসলমান। ক্রকন্তু যকায়না 
েযক্রক্তয়িই িারা িাঙাক্রল হয়ি পায়র না। সযিরাং িাঙাক্রল মাত্রই িাঙাক্রল 
ক্রহন্দয িা ক্রহন্দয িাঙাক্রল। পক্রিমিয়ঙ্গ, ক্রত্রপযরাে ও আসায়ম শুিযমাত্র 
িাঙাক্রলই যহাক িাংলাভাষী ক্রহন্দযর পক্ররচে। পক্রিমিঙ্গ িাদ্ ক্রদ্য়ে 
ভারয়ির অ্নযানয প্রয়দ্য়শ অ্নয ক্রহন্দয র্াক্রির সায়থ পাথজকয করার র্নয 
‘িাঙাক্রল ক্রহন্দয ’ কথাক্রি িযিহার করা যেয়ি পায়র। আর আন্তর্জাক্রিক 
স্তয়র যেয়হিয  িাংলায়দ্য়শর ক্রনরন্তর প্রচায়রর ফয়ল িাঙাক্রল িলয়ি 
ক্রিেিাসী িাংলায়দ্ক্রশ, ক্রিয়শষি িাংলায়দ্ক্রশ মযসলমানয়কই যিায়ি িাই 
িাঙাক্রলয়ক যসখায়ন ‘িাঙাক্রল ক্রহন্দয ’ িয়লই পক্ররচে ক্রদ্য়ি হয়ি, েিক্রদ্ন 



 
 

না ক্রিেিাসীর এই ভ্রম সংয়শািন করা সম্ভি হয়চ্ছ। এিাই িাঙাক্রলর 
আত্মপক্ররচয়ের ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিভ। 

িাঙাক্রলর ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিয়ভর ক্রিিীে আপ্তিাকয হল, িাঙাক্রলর 
িাসভূক্রম পক্রিমিঙ্গ। িাঙাক্রলর উপর চাক্রপয়ে যদ্ওো মাকজসিাদ্ী 
নযায়রক্রিয়ভ িাংলাভাষী ক্রহন্দয ও মযসলমান েযগ েযগ িয়র গলা র্িার্ক্রি 
কয়র িসিাস করক্রিল, িক্রহরাগি ক্রব্রক্রিশ শাসক এয়স িায়দ্র ময়িয 
দ্াঙ্গা লাক্রগয়ে ক্রিয়ভদ্ সৃক্রষ্ট কয়র এিং িায়দ্রয়ক এয়ক অ্পয়রর ক্রিরুয়দ্ধ 
লক্রিয়ে যদ্ে। যদ্শিযাগ করার সমে িারা ক্রহন্দয-মযসলমায়নর ময়িয 
যদ্শ ভাগ কয়র ক্রদ্য়ে চয়ল োে, োয়ি ক্রহন্দয-মযসলমায়নর ক্রিয়ভদ্ 
ক্রচরস্থােী হে। যদ্শভায়গর সমে িাংলার ক্রহন্দয ও মযসলমান যেৌথভায়ি 
স্বািীন েযক্তিঙ্গ গিন করয়ি যচয়েক্রিল, ক্রকন্তু প্রক্রিক্রিোশীল শক্রক্ত 
কায়েমী স্বায়থজর সায়থ হাি ক্রমক্রলয়ে িা হয়ি যদ্েক্রন। এই নযায়রক্রিয়ভর 
উপর ভর কয়র িাংলায়দ্য়শর একদ্ল িযক্রদ্ধর্ীিী পক্রিমিঙ্গয়ক 
িাংলায়দ্য়শর অ্ন্তভয জক্ত করার স্বপ্ন যদ্খয়িন। অ্নযক্রদ্য়ক পক্রিমিয়ঙ্গর 
প্রগক্রিশীল মাকজসিাদ্ী ও উদ্ারিাদ্ীরা সীমান্ত খযয়ল ক্রদ্য়ে পক্রিমিঙ্গয়ক 
ক্রনয়ে িাংলায়দ্য়শর গয়ভজ লীন হয়ে োওোর স্বয়প্ন ক্রিয়ভার। পক্রিমিয়ঙ্গ 
আর্ এই নযায়রক্রিভ প্রক্রিক্রষ্ঠি করা সম্ভি হয়েয়ি কারণ িাঙাক্রলয়ক 
সযয়কৌশয়ল পক্রিমিঙ্গ সৃক্রষ্টর ইক্রিহাস ভয ক্রলয়ে যদ্ওো হয়েয়ি।  

পক্রিমিঙ্গ ক্রক শুিযই যদ্শভায়গর সমে িাংলা ভাগ কয়র সৃষ্ট একক্রি 
ক্রহন্দয সংখযাগক্ররষ্ঠ ভূখে মাত্র? পক্রিমিঙ্গ ক্রক ভারয়ির আর পাুঁচিা 
রায়র্যর মি শুিযই একিা অ্ঙ্গরার্য? িা যিা নে। ক্রিংশ শিয়কর 



 
 

শুরুয়ি িাঙাক্রল েখন ক্রব্রক্রিশ শাসয়নর যর্াোল যথয়ক যদ্শমািৃকায়ক 
মযক্ত করার উয়েয়শয ক্রনয়র্য়ক িক্রলপ্রদ্ত্ত করক্রিল, িাংলাভাষী মযসলমান 
যনিৃত্ব িখন পাক্রকস্তায়নর দ্াক্রিয়ি আয়ন্দালয়ন রি হে। মযসক্রলম ক্রলগ 
যনিৃত্ব কলকািাসহ সমূ্পণজ িাংলায়কই পাক্রকস্তায়নর অ্ন্তভয জক্ত করয়ি 
যচয়েক্রিল। ১৯৪৬ সায়লর ক্রনিজাচয়ন মযসক্রলম ক্রলগ পাক্রকস্তায়নর দ্াক্রিয়ক 
মযখয ক্রনিজাচনী ইসযয কয়র। মযসলমানয়দ্র র্নয সংরক্রক্ষি পৃথক 
ক্রনিজাচকমণ্ডলীেযক্ত ক্রনিজাচন িযিস্থাে িাংলাভাষী মযসলমান র্নগয়ণর 
সংখযাগক্ররষ্ঠ যভায়ি মযসক্রলম ক্রলগ িাংলাে ক্রিপযলভায়ি র্েলাভ কয়র। 
ক্ষমিাে এয়সই, পাক্রকস্তান অ্র্জয়নর লয়ক্ষয কলকািার িযয়ক ক্রহন্দযয়দ্র 
ক্রিরুয়দ্ধ প্রিযক্ষ সংগ্রায়ম অ্িিীণজ হে মযসক্রলম ক্রলগ, ো কলকািা দ্াঙ্গা 
িা ‘দ্য যগ্রি কযালকািা ক্রকক্রলংস’ নায়ম পক্ররক্রচি। কলকািাে যসভায়ি 
সফল না হয়ি যপয়র ৮২% মযসলমান অ্িযযক্রষি যনাোখাক্রল যর্লাে 
ক্রহন্দয গণহিযার পক্ররকল্পনা কয়র মযসক্রলম ক্রলগ। যনাোখাক্রল গণহিযা ও 
গণিমজান্তরকরয়ণর ভোিহিাে আিক্রিি হয়ে পয়ি িাঙাক্রল সমার্। 
িাঙাক্রল যনিৃত্ব, োরা এিক্রদ্ন অ্খে ভারয়ির পয়ক্ষ ক্রিয়লন, িাুঁরা 
মযসক্রলম ক্রলয়গর পাশক্রিক অ্িযাচায়রর হাি যথয়ক মযক্রক্ত যপয়ি, িাংলা 
ভাগ কয়র িাঙাক্রলর র্নয পৃথক ‘পক্রিম িঙ্গ’ প্রয়দ্শ গিন করার পক্ষ 
যনন। অ্িয়শয়ষ ঘিনার প্রিায়হ যদ্শভাগ অ্ক্রনিােজ হয়ে উিয়ল, িাঙাক্রল 
যনিৃত্ব িাংলা ভাগ কয়র, িাঙাক্রলর িাসভূক্রম ‘পক্রিম িঙ্গ’ গিন কয়র 
যসক্রিয়ক ভারয়ির অ্ন্তভয জক্ত করার র্নয আয়ন্দালান শুরু কয়রন। 
১৯৪৭ সায়লর ২০যশ র্যন, িঙ্গীে প্রায়দ্ক্রশক আইনসভার (োর 
সংখযাগক্ররষ্ঠই মযসক্রলম ক্রলয়গর িাংলাভাষী মযসলমান) সদ্সযরা ১২৬-



 
 

৯০ যভায়ি পাক্রকস্তায়ন যোগ যদ্ওোর ক্রসদ্ধান্ত যনন। িার প্রিয যত্তয়র 
িাংলার ক্রহন্দয সংখযাগক্ররষ্ঠ পক্রিম অ্ঞ্চয়লর সদ্সযরা ৫৮-২১ যভায়ি 
‘পক্রিম িঙ্গ’-যক পাক্রকস্তান যথয়ক ক্রিন্ন কয়র ভারয়ির সায়থ েযক্ত 
কয়রন। ৩রা র্যলাই মযখযমন্ত্রী প্রফয ল্ল যঘায়ষর যনিৃয়ত্ব দ্শ র্য়নর 
মন্ত্রীসভা শপথগ্রহণ কয়রন। র্ন্ম লাভ কয়র ‘পক্রিমিঙ্গ’। 

শুিযমাত্র একক্রি ভূখে নে, পক্রিমিঙ্গ পক্ররক্রচি হে িাঙাক্রলর 
িাসভূক্রম িথা িাঙাক্রলর মযক্ত অ্ক্রস্তয়ত্বর পক্ররসর ক্রহয়সয়ি। যদ্শভায়গর 
পর পূিজিঙ্গ যথয়ক ক্রিিাক্রিি লক্ষ লক্ষ িাঙাক্রলর র্ােগা হে 
পক্রিমিয়ঙ্গ। ক্রকন্তু পূিজিয়ঙ্গ িাঙাক্রলর উপর ক্রনপীিন যসখায়নই যথয়ম 
থায়কক্রন। ১৯৫০ সায়ল পূিজিয়ঙ্গ িাঙাক্রলর এক ভোিহ গণহিযা 
অ্নযক্রষ্ঠি হে, োয়ি প্রাণ হারান আনযমাক্রনক ১০,০০০ িাঙাক্রল ও উিাস্তু 
হন কয়েক লক্ষ। ১৯৬৪ সায়ল িাঙাক্রলর উপর সংগক্রিি হে আর 
একক্রি ভোিহ গণহিযা। এই গণহিযাে িাঙাক্রলর অ্থজবনক্রিক ক্রভক্রত্ত 
ধ্বংস কয়র যদ্ওো হে। ক্রকন্তু এই সি ক্রকিযয়ক িাক্রপয়ে োে ১৯৭১-
এর গণহিযা, যেখায়ন আনযমাক্রনক ২৪ লক্ষ িাঙাক্রলয়ক গণহিযা করা 
হে, শরণাথজী হে ৮০-৯০ লক্ষ িাঙাক্রল। মৃয়ির সংখযার ক্রনক্ররয়খ 
আিযক্রনক েযয়গর গণহিযাগুক্রলর ময়িয হয়লাকায়স্টর পয়রই এক্রি হল 
ক্রিিীে িৃহত্তম গণহিযা। ২০যশ যম ১৯৭১ িাক্ররয়খ খযলনা যর্লার 
চয কনগয়র কয়েক ঘোর ময়িয ১০,০০০ িাঙাক্রলয়ক হিযা করা হে, ো 
মৃয়ির সংখযার ক্রনক্ররয়খ ক্রিয়ের সিজিৃহত্  গণহিযাকাে। অ্িযাপক 
সিযসাচী দ্ক্রস্তদ্ার িাুঁর গয়িষণাে যদ্ক্রখয়েয়িন, যদ্শভায়গর পর যথয়ক 



 
 

পূিজিয়ঙ্গর ভূখে যথয়ক পাুঁচ যকাক্রি িাঙাক্রল ক্রনয়খাুঁর্ হয়ে যগয়ি। এই 
পক্ররয়প্রক্রক্ষয়ি দ্াুঁক্রিয়ে এিা ক্রনক্রিিভায়িই িলা োে যে আর্ 
পক্রিমিঙ্গই িাঙাক্রলর যশষ িাুঁই। িাঙাক্রল ক্রনর্ ভাষা, িমজ, সংসৃ্কক্রি, 
কৃক্রষ্ট চচজার ও অ্থজবনক্রিক ক্রিকায়শর একমাত্র পক্ররসর। িাই 
পক্রিমিঙ্গই িাঙাক্রলর িাসভূক্রম। এিাই িাঙাক্রলর ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিভ। 

িাঙাক্রলর ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিয়ভর িৃিীে উপাদ্ান ভাষা ক্রদ্িস 
সংিান্ত। প্রচক্রলি নযায়রক্রিয়ভ একয য়শ যফব্রুোক্রর আন্তর্জাক্রিক 
মািৃভাষা ক্রদ্িসই হল িাঙাক্রলর ভাষা ক্রদ্িস, কারণ ক্রহয়সয়ি িলা হে, 
ওই ক্রদ্ন িাংলা ভাষার র্য়নযই প্রাণ ক্রদ্য়েয়ি রক্রফক, সালাম, িরকি, 
র্িার। এিং এর র্নযই পাক্রকস্তান সরকার িাংলা ভাষায়ক 
পাক্রকস্তায়নর সরকাক্রর ভাষা ক্রহয়সয়ি স্বীকৃক্রি ক্রদ্য়েয়ি। পরিিজীকায়ল 
েখন পূিজ পাক্রকস্তান স্বািীন হে িখন িাংলা ভাষার নায়ম িার নাম 
হে িাংলায়দ্শ। 

এখায়ন প্রথয়ম ক্রিয়লষণ করা প্রয়োর্ন একয য়শর ভাষা 
আয়ন্দালয়নর চক্ররত্র। পাক্রকস্তায়নর গণপক্ররষয়দ্ িাংলায়ক পাক্রকস্তায়নর 
রাষ্ট্রভাষা করার দ্াক্রি প্রথম উত্থাপন কয়রন িীয়রন্দ্রনাথ দ্ত্ত। িাুঁয়ক 
যে ক্রিনর্ন গণপক্ররষদ্ সদ্সয সমথজন কয়রক্রিয়লন, িাুঁরা সকয়লই 
ক্রিয়লন িাঙাক্রল। পূিজিয়ঙ্গর যকায়না িাংলাভাষী মযসলমান গণপক্ররষদ্ 
সদ্সয যসক্রদ্ন িীয়রন্দ্রনায়থর দ্াক্রিয়ক সমথজন কয়রনক্রন। িরং 
ক্রিয়রাক্রিিা কয়রয়িন। ১৯৪৮ সায়ল পূিজিয়ঙ্গ যে িাত্রয়নিারা িাংলায়ক 
রাষ্ট্রভাষা যঘাষণা করার দ্াক্রিয়ি আয়ন্দালন কয়রক্রিয়লন, িাুঁরা 



 
 

অ্ক্রিকাংশই ক্রিয়লন িাঙাক্রল। িাংলাভাষী মযসলমানয়দ্র অ্ংশগ্রহণ ক্রিল 
অ্িযন্ত কম। প্রশাসন িযাপকহায়র িাঙাক্রলয়দ্র িরপাকি শুরু করয়িই 
আয়ন্দালন ক্রস্তক্রমি হয়ে োে। উদ্য জই হে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর এক 
দ্য ’িির িায়দ্ই পূিজ পাক্রকস্তায়নর িাংলাভাষী মযসলমান যনিৃত্ব উপলক্রি 
কয়রন যে উদ্য জই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওোর কারয়ণ িাংলাভাষী 
মযসলমানরা উদ্য জভাষী মযসলমানয়দ্র িয লনাে, আথজসামাক্রর্কভায়ি 
ক্রপক্রিয়ে পিয়িন। এরকম চলয়ি থাকয়ল, িীয়র িীয়র উদ্য জভাষীরাই 
সমায়র্ প্রক্রিপক্রত্ত লাভ করয়িন। ফলস্বরূপ িাংলাভাষী মযসলমান 
যনিৃত্বও িীয়র িীয়র িায়দ্র ক্ষমিা হারায়িন। রার্বনক্রিক ক্ষমিাে 
যিা িয়িই, সংখযার ক্রিচায়রও িাংলাভাষী মযসলমান অ্-িাংলাভাষী 
মযসলমানয়দ্র যথয়ক কম। িাংলাভাষী মযসলমান যনিৃত্ব িখন 
সংখযালঘয িাঙাক্রলয়ক সায়থ ক্রনয়ে ভাষাক্রভক্রত্তক র্ািীেিািায়দ্র যমািয়ক 
এক রার্বনক্রিক সংগ্রাম শুরু কয়র। সংগ্রাম চলাকালীন ঢাকাে 
একয য়শ যফব্রুোক্রর িাত্রমৃিয যর ঘিনা ঘয়ি। পরিিজীয়ি িাংলাভাষী 
মযসলমান যনিৃত্ব এই িশজকাির ঘিনাক্রিয়ক ভাষা আয়ন্দালন ক্রহয়সয়ি 
িয য়ল িয়র পূিজিয়ঙ্গর সািারণ মানযয়ষর ভাষার প্রক্রি সহানযভূক্রির একক্রি 
র্ােগা শিক্রর করয়ি সক্ষম হন। িাংলায়দ্শ সৃক্রষ্ট হওোর পর আর 
এক িাপ এক্রগয়ে িাুঁরা প্রচার করয়ি থায়কন যে, িাংলায়দ্শ ক্রিয়ের 
একমাত্র যদ্শ, যেক্রি ভাষার নায়ম হয়েয়ি। এই ক্রমথযাচায়রর মািযয়ম 
িারা একই ক্রঢয়ল দ্যই পাক্রখ মারয়ি সক্ষম হয়েয়ি। এই আয়িগপ্রিণ 
েযক্রক্ত িারা প্রথমি িারা ‘িাংলায়দ্শ’ নামক্রি ক্রচরস্থােীভায়ি ক্রনর্ দ্খয়ল 
রাখার পথ প্রশস্ত কয়রি। ক্রিিীেি, িাংলা ভাষার উপর িায়দ্র 



 
 

একমাত্র শনক্রিক অ্ক্রিকায়রর দ্াক্রিয়ক আরও শক্রক্তশালী করয়ি 
যপয়রয়ি। 

ক্রকন্তু একয য়শ যফব্রুোক্রর যেমন িাংলা ভাষার যকায়না আয়ন্দালন 
ক্রিল না, যিমনই িাংলায়দ্শও িাংলা ভাষার নায়ম হেক্রন। একয য়শ 
যফব্রুোক্রর েক্রদ্ সক্রিয সক্রিযই িাংলা ভাষার র্নয আয়ন্দালন হি, িয়িও 
ক্রক একয য়শ যফব্রুোক্ররয়ক িাঙাক্রলর ভাষা ক্রদ্িস িলা যেি? সম্ভিি 
নে। দ্য ’ক্রি কারয়ণ। প্রথমি, যে ‘িাংলা ভাষা’- র র্নয এই আয়ন্দালন, 
যসই ভাষা িিক্রদ্য়ন আর িাংলা ভাষা যনই। পাইকাক্রর হায়র আরক্রি-
ফাক্রসজ-উদ্য জ শব্দ এিিাই ঢয য়কয়ি যে সিজনাম, অ্িযে আর ক্রিোপদ্ িাদ্ 
ক্রদ্য়ল িাক্রক সিই ক্রিয়দ্শী শব্দ। স্নায়নর িদ্য়ল যগাসল, িািার িদ্য়ল 
আিা, মাংয়সর িদ্য়ল যগাস্ত, র্য়লর িদ্য়ল পাক্রন। যদ্িয়র্যাক্রি রাে 
িাুঁর গয়িষণাে যদ্ক্রখয়েয়িন, মাংস আর র্ল যথয়ক উদূ্ভি সমস্ত 
শব্দগুয়লায়ি র্ােগা কয়র ক্রনয়েয়ি যগাস্ত আর পাক্রন। িযাক্রিিম শুিয 
মাংসয়পক্রশ আর র্য়লাচ্ছ্বাস। এই দূ্ক্রষি িাংলা ভাষার র্নয আয়ন্দালন 
কখনই িাঙাক্রলর ভাষা আয়ন্দালন হয়ি পায়র না। ক্রিিীেি, একয য়শর 
আয়ন্দালন েক্রদ্ সক্রিয সক্রিযই িাংলা ভাষার আয়ন্দালন হি এিং িাংলা 
ভাষাও েক্রদ্ দূ্ক্রষি না হি, িা হয়লও িা পূিজ পাক্রকস্তায়নর একক্রি 
অ্ভযন্তরীণ আয়ন্দালন। িার সায়থ িাঙাক্রলর - োর সংখযাগক্ররষ্ঠ 
র্নসংখযাই ভারয়ি, িার যকায়না সম্পকজ থাকয়ি পায়র না। যে পূিজ 
পাক্রকস্তান যথয়ক মাত্র দ্য ’িির আয়গই িাঙাক্রল ক্রনপীক্রিি, লযক্রিি, িক্রষজি 



 
 

হয়ে যদ্শিযাগ কয়রয়ি, যসই পূিজ পাক্রকস্তায়নর িাংলা ভাষা আয়ন্দালন 
কখনই িাঙাক্রলর ভাষা আয়ন্দালন হায়ি পায়র না। 

ভারিিয়ষজ, পক্রিমিয়ঙ্গর িাইয়র ও পক্রিমিয়ঙ্গ, িাঙাক্রলয়ক িাংলা 
ভাষাে ক্রশক্ষার দ্াক্রিয়ি আয়ন্দালন করয়ি হয়েয়ি। ভাষার র্নয প্রাণ 
ক্রদ্য়ি হয়েয়ি ক্রশলচয়র, কক্ররমগয়ে, দ্াক্রিক্রভয়ি। এই সকল অ্য়ন্দালনই 
িাঙাক্রলর ভাষা আয়ন্দালন। িার ময়িয িাঙাক্রলর িাসভূক্রম পক্রিমিয়ঙ্গর 
যে ভাষা আয়ন্দালন িার গুরুত্ব অ্পক্ররসীম। িাই উক্রনয়শ যম, সয়িরই 
যসয়েম্বর, একয য়শ র্যলাইয়ের পথ যিয়ে, ক্রিয়শ যসয়েম্বরই িাঙাক্রলর 
ভাষা ক্রদ্িস। 

িাঙাক্রল েখন িার ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিভয়ক গ্রহণ করয়ি িখন যস 
ক্রনয়র্ যথয়কই িযিয়ি পারয়ি যে িার অ্ক্রস্তত্ব সংকি কিখাক্রন গভীর, 
িার অ্ক্রস্তত্ব সংকয়ির মূল কারণ কী। যস সয়চষ্ট হয়ি, িার অ্ক্রস্তত্ব 
সংকি যথয়ক মযক্রক্ত পাওোর র্নয। িাঙাক্রলর অ্ক্রস্তত্ব সংকি মূলি 
দ্য ’প্রকার – (ক) আত্মপক্ররচয়ের সংকি (খ) শারীক্ররক অ্ক্রস্তয়ত্বর 
সংকি। 

আত্মপক্ররচয়ের সংকি যথয়ক মযক্রক্ত যপয়ি যগয়ল িাঙাক্রলয়ক িার 
িাঙাক্রল আত্মপক্ররচে পযনরুদ্ধার কয়র িা েথায়োগয মেজাদ্াে 
পযনঃপ্রক্রিক্রষ্ঠি করয়ি হয়ি। প্রথয়ম ক্রনয়র্র কায়ি এিং পয়র 
ক্রিেিাসীর কায়ি প্রক্রিক্রষ্ঠি করয়ি হয়ি যে, িাঙাক্রল মায়ন িাংলায়দ্ক্রশ 
িা িাংলাভাষী মযসলমান নে, িাঙাক্রল মায়ন সনািনিমজী িাংলাভাষী 
ক্রহন্দয। িাংলা ভাষা মায়ন চাচা, ফয ফা, যগাস্ত, পাক্রন সম্বক্রলি দূ্ক্রষি 



 
 

মযসলমাক্রন িা ইসলাক্রম িাংলা ভাষা নে, িাংলা ভাষা মায়ন িক্রিম-
ক্রিদ্যাসাগর-রক্রিিাকয য়রর ভাষা। িাঙাক্রলর সংসৃ্কক্রি মায়ন ঈদ্-মহরম-
নিীক্রদ্িস নে, হালাল-ইফিার-কদ্মিযক্রস নে, িাঙাক্রলর সংসৃ্কক্রি যদ্াল-
রথোত্রা-দ্যগজাপযয়র্ার সংসৃ্কক্রি, ক্রপয়িপযক্রল-উয়পাস-ক্রির্োর সংসৃ্কক্রি। 
পেলা শিশাখ মায়ন যপুঁচার মযয়খাশ পয়র গাক্রর্ পীয়রর গান নে, পেলা 
শিশাখ মায়ন মঙ্গলঘয়ি লজ্জায়গৌরী ক্রচি এুঁয়ক, লক্ষ্মী-গয়ণশ পযয়র্া 
কয়র হালখািা করা। 

শারীক্ররক অ্ক্রস্তয়ত্বর সংকি যথয়ক মযক্রক্ত যপয়ি হয়ল অ্িশযই 
পক্রিমিয়ঙ্গর রার্বনক্রিক সংসৃ্কক্রিয়ক পযনরুদ্ধার করয়ি হয়ি। িাঙাক্রলর 
ক্রনর্স্ব নযায়রক্রিয়ভর আক্রঙ্গয়ক সক্রজ্জি করয়ি হয়ি পক্রিমিয়ঙ্গর 
রার্বনক্রিক সংসৃ্কক্রিয়ক। পালন করয়ি হয়ি ‘িাঙাক্রল গণহিযা ক্রদ্িস’। 
স্মরণ করয়ি হয়ি গণহিযাে ক্রনহি িাঙাক্রলয়ক। গয়ি িয লয়ি হয়ি 
গণহিযার স্মারকস্তম্ভ ও র্াদ্যঘর। পালন করয়ি হয়ি ‘পক্রিমিঙ্গ 
ক্রদ্িস’। স্মরণ করয়ি হয়ি পক্রিমিয়ঙ্গর সৃক্রষ্টর ইক্রিহাসয়ক। ক্রিয়শ 
যসয়েম্বর পালন করয়ি হয়ি ‘পক্রিমিঙ্গ মািৃভাষা ক্রদ্িস’। স্মরণ 
করয়ি হয়ি দ্াক্রিক্রভয়ির ভাষা আয়ন্দালনয়ক। শ্রদ্ধােক্রল র্ানায়ি হয়ি 
ভাষািীরয়দ্র। 

িাঙাক্রলর এই সংকয়ি যেমন একক্রদ্য়ন শিক্রর হেক্রন, যিমনই এই 
সংকিয়মাচনও একক্রদ্য়ন হয়ি না। অ্ক্রস্তত্ব সংকি যথয়ক মযক্রক্ত যপয়ি 
িাঙাক্রলর এই প্রোস যেন আর পাুঁচিা হুর্যয়গর মি আর একিা হুর্যয়গ 
পেজিক্রসি না হে। এই প্রয়চষ্টা চাক্রলয়ে যেয়ি হয়ি িিয়রর পর িির। 



 
 

গ্রীয়ের দ্ািদ্ায়হ েখন প্রকৃক্রি রুক্ষ হয়ে োে, র্লাশয়ে েখন র্ল 
থায়ক না, উক্রদ্ভদ্কূল শুক্রকয়ে ময়র োে, র্লকয়ষ্ট প্রাক্রণকূয়লর ক্রনদ্ারুণ 
কষ্ট উপক্রস্থি হে িখন িজ্র ক্রনয়ঘজায়ষর সায়থ মযষলিায়র যে িৃক্রষ্ট নায়ম 
িার র্লিারাই রুক্ষ প্রকৃক্রিয়ি আিার প্রায়ণর সঞ্চার কয়রশ। 
উক্রদ্ভদ্কয ল আিার সিযর্, সয়ির্ হে, প্রাণীকয ল আিার িংশিৃক্রদ্ধ কয়র। 
পৃক্রথিী আিার যেন প্রাণ ক্রফয়র পাে। ক্রকন্তু িৃক্রষ্ট েক্রদ্ স্বল্পস্থােী হে, 
প্রকৃক্রি আিার রুক্ষ হয়ে োে। প্রাণসঞ্চাক্ররণী যসই িৃক্রষ্টর মযষলিারা 
যেমন এক নাগায়ি আিয়ি পয়ি িৃক্রষি িক্ররত্রীয়ক র্লক্রসক্ত কয়র, 
উিজর কয়র, যিমনই িাঙাক্রলর অ্ক্রস্তত্ব সংকি যথয়ক মযক্রক্ত পাওোর 
র্নয যসই প্রাণদ্ােী সংগ্রামও চালনা করয়ি হয়ি মযষলিারাে, এক 
নাগায়ি। িাঙাক্রলয়ক যসই সংগ্রাময়ক পক্ররণি করয়ি হয়ি ক্রচরস্থােী 
সংগ্রায়ম, ো চলয়ি অ্ক্রিরাম। ক্রনরক্রিক্রচ্ছন্ন, ক্রনরন্তর। 


