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হাইক াকটের রাকের আক াক  

বাাং া হরকে সাইনকবার্ে পরর রিত 

না হক   ক ার বযবস্থা গ্রহণ  রা হকব : মেের 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেে, েক্ত সিরয় অর্জপত মাতৃভাষা বাাংলা িব পস্তরে চালু কেরত ো ্াো স্বাধীেতাে 

৫০বেে ্েও আমারিে জেয লজ্জাে সবষয়। সতসে এই স্বাধীেতাে মারি চট্টগ্রাম েগেীে বযবিায় প্রসতষ্ঠাে িমূরে অন্তত ৬০ভাগ বাাংলা েেরে 

িাইেরবার্প ্সেলসিত ো েরল োইরকারিপে োরয়ে আরলারক কর াে বযবস্থা গ্রেণ কো েরব বরল েুসশয়াসে উচ্চােণ করেে। আজ মঙ্গলবাে িকারল 

এম.এ আর্জজ মেসর্য়াম িাংলগ্ন র্জমরেসিয়াম চত্ত¡মে অেুটষ্ঠত বইরমলায় িব পত্র বাাংলা প্রচলরে বীে মুর্ক্তর াদ্ধা ও মুর্ক্তর াদ্ধা প্রজরেে িমারবরশ 

প্রধাে অসতসিে বক্তরবয সতসে একিা বরলে। 

বীে মুর্ক্তর াদ্ধা ও মকন্দ্রীয় আওয়ামী লীরগে িিিয েঈম উর্িে আেরমি মচৌধুেীে িভা্সতরে ও মুর্ক্তর াদ্ধা োসেম উর্িরেে িঞ্চালোয় এরত 

আরো বক্তবয োরেে মুর্ক্তর াদ্ধা গরবষণা ট্রারেে মচয়ােমযাে বীে মুর্ক্তর াদ্ধা র্া. মােেুজেু েেমাে, বইরমলা কসমটিে আেবায়ক কাউর্িলে র্. 

সেোে উর্িে আেরমি মঞ্জু, মুর্ক্তর াদ্ধা মমা. োসেে, েূে আলম মে্িু   স্বাধীে বাাংলা মবতাে মকরন্দ্র প্রিম কন্ঠিাতা োোল চন্দ্র বসণক, আ জ ম 

িারিক, ইসিি আলী, আবুল কারশম, মিওয়াে মাকিুি আেরমি, সিোজলু ইিলাম োজ,ু সির্িক আেরমি, োরুক আেরমি, বইরমলা কসমটিে  ুগ্ম 

আেŸাায়ক মসেউর্িে শাে আলম সে্ু, োজা সময়া। মুর্ক্তর াদ্ধা িন্তােরিে ্রি মসশউে েেমাে োে, সিলরুবা োেম, আরশক েিুল মচৌধুেী টি্ু, 

র্া. আে.মক রুরবল, জসিম উর্িে, োসিো আকতাে, র্া. আয়াজ, মসেউর্িে, সিঞ্চে মভৌসমক, োিাে রুসম প্রমুে। 

বীে মুর্ক্তর াদ্ধা র্া. মােেুজেু েেমাে বরলে, আমো সবগত িুবেে ধরে বাাংলা েেরে িাইেরবার্প মলোে উ্ে গুরুে সিরয় আিসে এবাং এবযা্ারে 

িরচতেতা িৃটেে জেয োো ধেরণে উরিযাগ গ্রেণ করেসে। সকন্তু আজ অবসধ আমো িম্পূণ পভারব িেল েরত ্াসেসে। তরব চট্টগ্রারমে সিটি 

কর্ পারেশরেে মময়ে বীে মুর্ক্তর াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আমারিে িারি িাসব পক িের াসগতা প্রিাে করে চসিরকে মযার্জরেরিে মাধযরম 

বাাংলা েেরে িাইেরবার্প মলো ো িাকরল আসি পক জসেমাো কোে কাজ ্সেচালো কেরেে। তিাস্ও িাধােণ বযবিাসয়রিে অরেরকই সবষয়টি 

আমরল সেরে ো। সতসে েগেীরত এই স্বাধীেতাে মারি োইরকারিপে সেরিপশো অেু ায়ী বীে মুর্ক্তর াদ্ধাো ও মুর্ক্তর াদ্ধারিে িন্তােো ৬০ভাগ বাাংলা 

েেরেে অসধক ইাংরের্জ েেরে মলো িাইেরবার্প মিেরল িসেরয় সেরত কর াে ্িরি্ গ্রেণ কো েরব বরল উরেে করেে। 

িভা্সতে বক্তরবয বীে মুর্ক্তর াদ্ধা েঈম উর্িে আেরমি বরলে, ২০১৪ িারল োইরকারিপ আইেজীবী র্. ইউেুি আলী আকরেে একটি সেি 

আরবিরেে ্সের্¶সারত ওই বেরে সবচাে্সত কাজী মেজা-উল েক মেতৃোধীে মবঞ্চ বাাংলা ভাষা প্রচলে আইে ১৯৮৭ অেু ায়ী অসেি-আিালত, 

গণমাধযমিে িব পত্র বাাংলা ভাষা বযবোরেে সেরিপশ মকে মিওয়া েরব ো, তা জােরত মচরয় রুল জাসে করেে। ্াশা্াসশ ি‚তাবাি ও সবরিসশ প্রসতষ্ঠাে 

োড়া মিরশে িব িাইেরবার্প, োমেলক ও গাসর্ে েম্বে মেি, সবলরবার্প এবাং ইরলক্ট্রসেক সমসর্য়া সবজ্ঞা্ে বাাংলায় মলো ও প্রচলরেে সেরিপশ মিে। 

োইরকারিপে আরিরশে সতে মাি ্ে জেপ্রশািে মন্ত্রণালয়, সিটি কর্ পারেশে, ম্ৌেিভা ও কযান্টেরমন্ট মবার্পগুরলারক আরিশটি কা পকে কেরত 

বলা েয়। সকন্তু মি আরিরশে বাস্তবায়রে মকাে উরিযাগ মিো  ায়সে। ্েবতীরত ২০১৬ িারল স্থােীয় িেকাে মন্ত্রণালয়রক এক সচট ে মাধযরম 

িাইেরবার্প, সবলরবার্প, বযাোে, গাসর্সে েম্বে মেরি বাাংলা ভাষাে বযবোে সের্িত কোে অেুরোধ জাোয় জেপ্রশািে মন্ত্রণালয়। মিোরে িাইেরবার্প, 

সবলরবার্প, বযাোে ইাংরের্জে স্থরল বাাংলায় প্রসতস্থাস্ত েরয়রে বরল মিো  ায় ো' উরেে করে বলা েরয়সেল,  া বাাংলা ভাষা প্রচলে আইে, োইরকারিপে 

রুল ও আরিরশে ্সে্ন্থী। সতসে ইাংরের্জ েেরে মলো িাইেরবার্প িোরোে জেয চসিক ভ্রামযমাণ আিালরতে কা পক্রম আরো মবগবাে কোে জেয 

মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীরক অেুরোধ জাোে। 

 

 

নগরীর বযস্ততে অক্সিকেন মোড়ক  

হযরত গাউছু  আেে োইেভান্ডারী নাকে নাে রণ 

 

েগেীে বযস্ততম অর্িরজে মমাড়টি ে েত গাউেুল আজম মাইজভান্ডােীে োরম োমকেণ কোয় আজ মঙ্গলবাে িু্ুরে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী 

েগে ভবরে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে মময়ে িপ্তরে মাইজভান্ডাে িেবাে শেীরেে গাউসেয়া আেমসিয়া মর্িরলে িাজ্জািােশীল আলোজ্ব শাে 

িুেী র্া. সিয়ি সিিারুল েক মাইজভান্ডােী ও আঞ্জমুারে মমাত্তারবয়ীে গাউরে মাইজভান্ডােী মকন্দ্রীয় সেব পােী ্সেষরিে িিিয িসচব আলোজ্ব 

সেয়ি মােমুিুল েরকে মেতৃরে একটি প্রসতসেসধিল মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীরক েুরলল শুরভোিে অসভেেে জাোে। 

এিময় উ্সস্থত সেরলে ্যারেল মময়ে কাউর্িলে মমা. সগয়াি উর্িে, আবুল োিোত মমা. মবলাল, ্ুলক োস্তগীে, মাইজভান্ডােী মমাত্তারবয়ীে 

কসমটিে িে-িভা্সত এি.এম জাকাসেয়া, আকোম মোরিে িবুজ, আব ুতারলব মবলাল, মমা. ইসলয়াে, িুেী মািুি আকবে, মাঈেুল মোরিে িাগে, 

েূে ইিলাম িুজে, মমা. ইকবাল সময়া, েূরুল আবোে, মেজাউল কসেম সলিে, এি.এম মসেউর্িে, মমা. ইমোে মোরিে ইমে, মঞ্জরুুল আলম 

প্রমুে। 

এিময় মময়ে বরলে, চট্টগ্রারমে কীসতপমাে বযর্ক্ত ও িাধকিে  াো চট্টগ্রারমে জেয অবিাে মেরেরেে তারিে োরম েগেীে িড়ক, মমাড় এবাং 

গুরুে্ূণ প স্থারেে োমকেণ কেরত উরিযাগ গ্রেণ করেসে। এই উরিযারগে েরল আগামী প্রজে চট্টগ্রারমে কীসতপমােরিে ইসতোি জােবাে মিত্র 

প্রস্তুত েরব। আসম এেে মিরক কীসতপমােরিে মগৌেবগািা িম্বসলত িাংসিপ্ত ইসতোি িাং ুক্ত কেব এবাং এবযা্ারে েগেবািীে িের াসগতা প্রতযাশা 

কসে। 

 

 

অের এ ুকে বইকে া পররষকের আক াচনা সভা 

বাাং া ভাষাে েরেী সারহকতযর 

অবোন অপররসীে : র্. ইেকতখার উক্সিন মচৌধুরী 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরেে উরিযারগ িৃজেশীল প্রকাশো ্সেষি ও োগসেক িমারজে িের াসগতায় বঙ্গবনু্ধরক সেরবসিত অমে একুরশ বইরমলা 
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বরলরেে, মেমীবাি এে ইসতোি সবশাল, এে মূলতত্ত¡ েরে স্রো িম্পরকপ প্রতযি জ্ঞাে অি পাৎ িব পত্রই সবোজমাে তা াঁে অর্স্তে িম্পরকপ িামযক 

উ্লসি। সবরশ্বে প্ররতযকটি ধরম প মেমীবারিে চচপা অিযাবসধ চরল আিরে। ্ি, মত ও ্দ্ধসত েরয়রতা সভন্ন, সকন্তু উরিশয এক। আে এে প্রভাব 

সবরশ্বে িব ভাষাে িাসেতয সবরশষ করে গাে ও কসবতায় অসত উজ্জ্বল ও িুস্পেভারব সবিযমাে। সতসে বরলে, আধযত্ম সবজ্ঞারেে চেম কিা, আসম মক 

আসম মকে? সবরশ্বে িব প ধরম পে িাধরকো আসম মক প্রশ্ন করে করে মূরল ম্ৌরে মিরেরেে। স্রোই িব, আসম তা াঁেই আেেময় িুেে একটি প্রকাশ 

মাত্র। আসম মচতো বা আসম সচন্তা মিরক মুর্ক্ত লারভে মচোই েরলা মেমীবারিে মূল উরিশয। এজেয ্সবত্র মকাোরে বলা েরয়রে ‘মাে আোে 

োেিালু, োকাি আো আোো োব্বােু’ অি পাৎ ম  সেরজরক জােরত ্ারে মি তাে প্রভুরক সচেরত ্ারে। সতসে বরলে, েবীন্দ্র েজরুরলে সবসভন্ন 

কসবতায় মেমীরিে প্রভাবও ্সেলসিত। বাাংলা ভাষায় মেমী িাসেরতযে উ্ািাে েুাঁজরত েরল িৃটে সিরত েরব বাঙাসলে োসড়ে এিব মলাকগা াঁিা, 

বাউল, কীতপে, জাসে-িাসেে সিরক মকেো এগুরলাে মরধয মগ্রাসিত িাকরত ্ারে আধযর্ত্ম গুঢ়তত্ত¡  া মেমীরিে মূল কিা। বতপমারে এিব আমারিে 

কাে মিরক োসেরয়  ারে। আমারিে িকলরক এরিে বা াঁসচরয় োোে জেয এসগরয় আিরত েরব। 

কাউর্িলে োজমুল েক সর্উক’ে িভা্সতরে স্বাগত বক্তবয োরেে অমে একুরশ বই মমলাে আেবায়ক র্.সেোে উর্িে আেরমি মঞ্জ।ু প্রধাে 

বক্তা সেরলে র্া. মিসলম জাোঙ্গীে। আরলাচক সেরিরব বক্তবয োরেে চট্টগ্রাম মজলা ওয়াকপি প ্াটিপে িভা্সত এর্. আবু োসেে, র্. মািুম মচৌধুেী। 

প্রধাে বক্তা র্. মিসলম জাোঙ্গীে বরলে, বাাংলা িাসেরতযে আসি্ব প অি পাৎ চ প্ ি মিরক আধুসেক কাবয ও িঙ্গীত প্রবারেে সচন্তাে স্পেতায়, ভাষাে 

স্বেতায় উ্লসি গুঢ়তায়, প্রতযরয়ে িৃঢ়তায়- মেমী মচতো তী² ও বেুমার্ত্রক ্া র্ক্রয়াে এক অিাধােণ বযসতক্রমী েমুো।  মেমী িাধরকো মচাে 

বন্ধ করে অন্তিৃপটে ও গভীে সচন্তা-তেয়তাে দ্বাো িতয ও িুেেরক উ্লসি কেরত প্রয়াি ্াে। এই প্রয়ারি মেীষা ও ভাবারবরগে এক প্রকাে 

িাংসমশ্রণ ঘরি। এই সমশ্ররণে সবসচত্র অেুভূসতে প্রকাশ রূ্ক ও উ্মা োড়া িম্ভব েয়। এই িেজ তরেে িেজ উ্লর্দ্ধ একমাত্র সবশুদ্ধ মপ্ররমে 

দ্বাোই িম্ভব। মেমীিশ পে-তে োো প্রকাে রূ্রকে মাধযরম আভারি ইসঙ্গরত বযক্ত েরয়রে বরল সতসে উরেে করেে। 

স্বাগত বক্তরবয র্. সেোে উর্িে আেরমি মঞ্জ ুবরলে, চট্টগ্রাম বাে আউসলয়াে ্ূণযভূসম। িুেী িাধরকো এোে মিরক ইিলাম এে প্রচাে-প্রিাে 

ঘটিরয়রেে। তাই তারিে ইসতোি িম্পরকপ জ্ঞাে অজপে কো প্ররয়াজে। 

আগামীকাল বইরমলাে অেুষ্ঠােিূসচ ‘কসবতা উৎিব’। 

 

স্বািররত/- 

(কালাম মচৌধুেী) 

জেিাংর াগ কম পকতপা (অসতসেক্ত িাসয়ে) 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশে 
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