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তথ্যপ্রযুবির এই ববকাশকাজল এবাং বিবজটাল বাাংলাজদশকাজল ককমন হজব বাাংলা ভাষার অবস্থা ও অবস্থান, কে বনজয় োংবিষ্ট কারও 

ভাষ্য কমজল না। কবিউটার, কমাবাইল কফান ব্যবহাজর ইাংজরজী বা করামান হরজফর আবিজকে বাাংলা ভাষা বিছু হজট যাজে বজল মজন 

হজতই িাজর। বর্ ণমালা না কেনা গ্রামীর্ মানুষটিও কমাবাইজলর বজদৌলজত ইাংজরজী ভাষাজক জানা শুধু নয়, রীবতমজতা অবলীলায় 

ব্যবহারও করজেন। আবার এজেজে যারা বাাংলা ভাষা ব্যবহার কজরন, তারাও এই ভাষার ববশুদ্ধ রূিটি েিজকণ েব ণাত্মক অববহত নন। 

তাই বাাংলা ভাষায় ভুজলর েড়ােবড় েবজেজেই ক্রমশ বাড়জে। ভুল বানান, ভুল বাকে গঠন হরহাজমশাই হজে। বাাংলা ভাষার ববশুদ্ধ 

রূি যবদ িাওয়া কযত, তাহজল ভুল বাাংলা কলখার দায়ভার োিত না কারও ওির। ভুল বানান আর ভুল শব্দ প্রজয়াজগর কবল কেজক 

হওয়া কযত মুি। অবশ্য প্রশ্ন ওজঠ োমাবজক মাধ্যজমও কয, বাাংলা ভাষার কী ককান ববশুদ্ধ রূি রজয়জে। যবদ োজক, তাহজল কেটি কী? 

আর যবদ না-ই োজক, তজব ভুল কলখা বনজয় আিবিই বা ককন? একুশ শতজক এজে কদখা যায়, কয েব বববি-ববিাজনর ব্যািাজর বাাংলা 

ভাষা কজঠার, কেগুজলার ককান ককানটিজক কমজন েলার ককান প্রজয়াজন অজনজকই কবাি কজরন না। বাাংলা ভাষার যবদ িাওয়া কযত 

ববশুদ্ধ রূি, তজব বাাংলা বাকে গঠন ও বানাজন কয কেোোবরতা ও ননরাজে সৃবষ্ট হজয়জে তার প্রবতববিাজন শৃঙ্খলা সৃবষ্টর প্রজয়াজজন 

আনুমাবনক ববিান কয প্রজয়াজন, তা বাাংলা ভাষা েে ণাকারীই মাে উিলবি কজরন। বানাজনর ববশৃঙ্খলা কযমন কাম্য নয় কমাজটও, 

কতমবন কাম্য নয় শজব্দর অশুদ্ধ প্রজয়াগ। আর এখন কতা এফএম করবিও আর স্যাজটলাইট টিবভর কল্যাজর্ বাাংলা-ইাংজরজীর বমশ্রজর্ 

জগাবখচুবড় ভাষার বববশ্ররকম ববস্তার ঘটজে। বাাংলা শজব্দর প্রজয়াগ নববেেে কবাঝার কেে যবদ না োজক, তজব শুদ্ধতা দূর িরাহত। 

বাাংলা ভাষা যোযে প্রজয়াজগর কেজে োেন্দ্ে হওয়ার সুজযাগ না বদজল েমস্যা বাজড় নববক। বাাংলা ভাষা ব্যবহারকারী অে ণাৎ যারা 

িড়ান বা িজড়ন, বকাংবা কলখাজলবখ কজরন, তাজদর হজরক রকম েমস্যার মুজখামুবখ হজত হয়। কখনও তা উচ্চারজর্র, কখনও ঠিক শব্দ 

বাোইজয়র বকাংবা যোযে বাকে গঠজনর। কলখার কেজে ঝকমাবর কম নয়। যবত বেজের ব্যবহার বা েঠিক বানান প্রজয়াগ এেজবর 

বনয়ম মানা বকাংবা বনয়ম ভাঙ্গার কাজটি করজত হয়। ব্যাকরজর্র বনয়জম গ্রাহে নয়, এমন বহু শব্দ বা বাজকের প্রজয়াগ প্রেবলত, তার 

অজনকগুজলাই ব্যবহার করা হজয়জে। আবার এমন প্রজয়াগও কদখা যায়, যা ব্যািকভাজব প্রেবলত, বকন্তু শুধু কেই কারজর্ই তাজক কমজন 

কনয়া যায় না। সুতরাাং ককানটি প্রেলন গ্রাহে এবাং ককানটি প্রেলনগ্রাহে নয়, তা বনজয় কলখজকর মজতা িাঠকজকও মাো ঘামাজত হয়। 

‘বাাংলা ভাষা িবরেয়’ গ্রজে রবীন্দ্রনাে কতা বলজখজেনই, ‘আমরা বলবখ এক আর িবড় আজরক। অে ণাৎ আমরা বলবখ োংস্কৃত ভাষায়, 

আর ঠিক কেটি িবড় প্রাকৃত বাাংলা ভাষায়।’ বাাংলা ভাষার ইবতহাে ও নববশজষ্টের কারজর্ বানান েমস্যা একটা গুরুতর ব্যািার। আবার 

বাাংলা ভাষার ভান্ডাজর কয েব শব্দ আজে, তারা েবাই এক জাজত নয়। অবশ্য প্রায় েব ভাষাজতই তাই। বকন্তু বাাংলা ভাষার 

ববজশষভাজব যা আজে তা হজে বববভন্ন জাজতর শজব্দর অবস্তত্ব। এমনবক জাত অনুোজর অজনক েময়ই তাজদর বানাজন বনয়জমর বভন্নতা 

রজয়জে। এক জাজতর শব্দ, কযমন তৎেম শব্দ। তার মজধ্যও আজে আবার ব্যাকরর্ বেদ্ধভাজবই বানাজনর ববকজের অবস্তত্ব বা অবস্থান। 

অ-তৎেম কয েব শব্দ আজে, তার মজধ্য বানাজনর বনয়জমর মজধ্য রজয়জে বশবেলতা। ফজল তাজত আজে ব্যবতক্রম ও ববকজের অবস্তত্ব। 

কদখা যায়, বাাংলা শজব্দর বানাজনর কেজে একটি ঐকেবদ্ধ বনয়জম কিৌৌঁোজনা েম্ভব নয়। অজনকগুজলা বনয়ম, যা কখনও কখনও 

েববজরািী, তাজকও কমজন বনজত হয়। ককবল প্রেলজনর কারজর্ই বহু তৎেম শজব্দ বনয়ম লঙ্ঘন িীজর িীজর েীকৃত হজয় কগজে। এ বনজয় 

আর আিবি কমজল না। বাাংলা ভাষা ব্যবহাজর কবতিয় কবতার-টিবভর ববকৃবত বনজয় েজব ণাচ্চ আদালতও োংক্ষুি হজয়বেল। এেব 

িবরহাজরর জন্য বানাজনর কেজে বনয়ম োলুর জন্য কবব-োবহবতেক- বশোববদ-প্রশােবনক কম ণকতণাজদর বনজয় আদালত একটি 

কবমটিও কজর বদজয়বেল। বকন্তু কেই কবমটির কায ণক্রম আর ককান মাধ্যম কেজক জানা যায়বন।  

বাাংলা ভাষা যারাই েজেতনভাজব ব্যবহার কজরন, তাজদরই েব ণাজগ্র প্রজয়াজন হজয় িজড় বাাংলা ব্যবহাজরর ববদ্যমান েমস্যা েমািাজন 

এক েজঙ্গ কাজজ লাগজত িাজর এমন একটি অবভিান। যাজক বলা হয় প্রজয়াগ অবভিান। অেে বাাংলা ভাষায় প্রজয়াগ অবভিান দূজর 

োক, একটি পূর্ ণাঙ্গ অবভিান বা শব্দজকাষ আজও প্রর্ীত হয়বন। বাাংলায় এ যাবতকাল যত অবভিান োংকবলত হজয়জে, তা মূলত 

ব্যবহাবরক অবভিান। আদশ ণ তাবি¡ক অবভিান রেনার কাজটিও িে। কযমন হয়বন প্রজয়াগ অবভিান প্রর্য়ন। রবীন্দ্রনাে বজলজেন, 

‘বাাংলা ভাষাজক বেনজত হজব ভাল ককর। ককাোয় তার শবি, ককাোয় তার দুব ণলতা, দুই-ই আমাজদর জানা োই।’ ভাষার অন্তবন ণবহত 

শবির কভতজর কয ভাষার শবি তা বতবন কবাঝাজত কেজয়জেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাজের কাজে বাাংলা ভাষা ‘ভবঙ্গওয়ালাভাষা।’ বজলজেন, 

‘ভাব প্রকাজশর এ রকম োবহবতেক রীবত অন্য ককান ভাষায় আমার জানা কনই।’ বাাংলায় বাকেববন্যােও মূলত বববেেমুখী। আর শজব্দর 



প্রাজয়াবগক লেে অনুযায়ী শব্দাজে ণর প্রকারজভদও বহুমুখী। বাাংলার মজতা এজত ইবিজয়াজমটিক ইজমজ পৃবেবীর আর ককান ভাষায় কনই। 

তাই এই ইজমজ ভাষা ব্যবহারকারীর ব্যবহাজরর জন্য প্রজয়াজন েয়াংেম্পূর্ ণ পূর্ ণাঙ্গ শব্দজবািক অবভিান, কয অবভিান অনুেরর্ কজর 

ব্যবহারকারী বা িাঠক শব্দটির যোে ণ প্রজয়াজগর বদকবনজদ ণশনামূলক েহায়তা কিজত িাজর। 

জ্ঞান-ববজ্ঞাজনর েে ণায় বাাংলাভাষার প্রজয়াগ ব্যবহাবরক জীবজন প্রজয়াজগর কেজক বভন্নতর। ককননা, কেখাজন ভাষাজক অজনক কববশ 

শবিশালী, দৃঢ় ও অে ণবহ হজত হয়। আবার প্রজয়াজগর েমস্যা বাকে গঠজনর কেজেও অজনক। এক েময় বাাংলা বাজকে আকাঁড়া োংস্কৃত 

বা ইাংজরজীর প্রভাব িজড়বেল। বকন্তু মুজখর ভাষাই বেল বরাবজরর প্রিান বনভ ণর। যবদও এর েজঙ্গ োংস্কৃত েমােবনভ ণর অন্বজয়র বা 

ইাংজরজী বেনজটজের আদল বাঙালীর কলখায়, এমনবক কজোিকেজন বমজশ কগজে অজনক আজগই। এবাং তা েবলত বশষ্ট; বাাংলার একটা 

আদশ ণ বা োল নতবর হজয় কগজে। আর কেটাই এখন বাাংলাভাষার গড়ন। রবীন্দ্রনাে বজলজেনও ‘কোর ভাষার বদল েলজে কলখার 

ভাষার মাজি। িঞ্চাশ বের পূজব ণ েলবত ভাষায় কযেব কো ব্যবহার করজল হাবের করাল উঠত, আজ মুজখর বাজকে তাজদর েলাজফরা 

েলজে অনায়াজেই।’ ববজদশী শজব্দর উচ্চারর্ ও বানানরীবত অনুোজর বাাংলাভাষায় তা গ্রহর্ করজত হজব, নাবক ববজদশী শব্দেমূহজক 

বাাংলাভাষায় উচ্চারর্ ও বানানরীবত অনুোজর বলখজত হজব, কে বনজয় ববতকণ অজনকবদজনর। অেে বাস্তবতা হজে, ববজদশী শব্দজক 

ববজদশী উচ্চারর্ ও বানানরীবত কমজন বলখজত হজল বাাংলায় নতুন নতুন বর্ ণ নতবর করা আবশ্যক। বাাংলাভাষায় বাকে গঠজন শব্দ 

প্রজয়াগ-অিপ্রজয়াজগর েীমাজরখা জানা না োকায় বনয়ত ভুল শব্দ, ভুল বাজকের মুজখামুবখ হজত হয়। অন্য ভাষায় যা-ই কহাক, বাাংলার 

মজতা জীবন্ত ভাষাজত প্রজয়াজগর েমস্যার কেে অজনক ব্যািক ও ক্রমবি ণমান। এমনটা িাই উবনশ শতজকও। ঢাকা নম ণাল স্কুজলর িবন্ডত 

শ্যামােরর্ েজটািাধ্যায় েঙ্কবলত ১৮৬৪ োজল প্রকাবশত প্রেম বাাংলা অবভিাজনর ভূবমকায় কলখা হজয়বেল, ‘বদন বদন বাঙ্গালা ভাষার 

উন্নবত ও তৎেজঙ্গই ববববি নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইজতজে। বাঙ্গালা ভাষায় ববববি ভাব প্রকাশক শজব্দর অতেন্ত অভাব আজে। সুতরাাং 

বাঙ্গালা গ্রেপ্রজর্তা মাজেই নূতন নূতন শব্দ প্রর্য়ন ও অজনক অব্যবহৃত শব্দ প্রজয়াগ কবরয়াজেন, কেই েমুদয় শজব্দর অে ণ প্রায় ককান 

অবভিাজনই িাওয়া যায় না; তবন্নবমি বাঙ্গালা িাঠকগজর্র বনকট এই ভাষা েমজয় েমজয় এক অবভনব ভাষা ববলয়া প্রতীয়মান হয়; 

আবম কেই অভাব িবরহাজর কৃত োংকে হইয়া প্রেমতঃ নানাববি বাঙ্গালা পুস্তক িাঠ কবরয়া বহুোংখ্যক নূতন শব্দ োংগ্রহ কবরয়া িাতু 

ও বলঙ্গ েবহত শব্দদীবিত নাজম এই অবভিানখাবন প্রোবরত কবরলাম।’ আর ববশ শতজকর সূেনা েময় কেজক বাাংলাভাষা, োবহজতের 

দ্রুত ঋবদ্ধ, োংবাদিে োমবয়কিজের োংখ্যা বৃবদ্ধ, আইন-আদালজত, বশোপ্রবতষ্ঠাজন, জ্ঞান-ববজ্ঞান, িম ণ, দশ ণজনর ববতকণ ববোজর অে ণাৎ 

বাঙালী জীবজনর প্রায় প্রবতটি কেজে বাাংলাভাষার প্রজয়াজনীয়তা উিলি হয় তীব্রভাজব, ফজল েঙ্গত কারজর্ই বাাংলাভাষার ব্যাকরর্ ও 

অবভিান েে ণার কেজে সূবেত হয় এক নতুন অধ্যায়। বকন্তু ব্যবহাবরক ব্যাকরর্ বা ব্যবহাবরক অবভিান পূর্ ণাঙ্গ রূি িায়বন অদ্যাববি। 

এটা কতা বাস্তবতা কয, েমজয়র িবরবতণজনর েজঙ্গ েজঙ্গ রূিান্তবরত হয় জীবন্ত ভাষা, জীবজন এবাং োবহজতে শজব্দর অে ণান্তর, অে ণ 

েজঙ্কােন বকাংবা ে¤প্রোরর্ হজয় ওজঠ অবশ্যাম্ভাবী। ভাষার রীবতজত, বানাজন, বাকে ববন্যাজে, শব্দ কযাজনার একাবিক িবরবতণজন 

প্রজয়াজন হয় নতুন যুজগর নতুন অবভিান। ব্যাকরর্ ও অবভিান মানবজাবতর েকল জীবন্ত ভাষা ও োবহজতে অনুগামী হয়। জীবন্ত 

ভাষার রূি িবরবতণজন কমৌবখক ভবঙ্গর প্রভাব োজক। এটি িরা িজড় বাজকের অঙ্গ োংগঠজন, শজব্দর উচ্চারজর্, বানাজনর রীবত বদজল। 

তথ্যপ্রযুবি তো ববজ্ঞাজনর ববপুল অগ্রগবত ও ববকাশ এবাং বশে-বাবর্জজের প্রোর ও বববনময় এবাং োাংস্কৃবতক আদান-প্রদান ভাষার 

অঙ্গরূজি আজন অবভনবত্ব এবাং এভাজব ভাষার প্রজয়াগ নববেেে ও ব্যবহার উিজযাবগতা কবজড় যায়। প্রজয়াজগর কিৌনপুবনকতাই অবভিাজন 

ঘুমন্ত শব্দগুজলার জাগ্রত েিা ও উিজযাবগতা। ব্যবহাবরক উিজযাবগতাহীন শব্দটির বদ্ধ বনশ্চল মৃত। ব্যবহার না হজত হজত অজনক শব্দ 

স্মৃবতজতও লুপ্ত হজয় যায়। গত িাঁে দশজক আমাজদরই ব্যবহৃত অজনক শব্দ, বাকে আর উচ্চাবরত হয় না। েমজয়র েজঙ্গ েজঙ্গ তা মুজে 

বা বদজল কগজে। বশো, োংবাদিে ও গর্মাধ্যম এবাং োমাবজক মাধ্যজমর ব্যািক প্রোর এবাং ভাষা ব্যবহারকারীজদর োংখ্যা বাড়ার 

কারজর্ ভাষার প্রজয়াগ নববেজেেরও রজয়জে বহুমাবেকতা। 

বানাজনর ববশৃঙ্খলা কযমন কাম্য নয়, কতমবন কাম্য নয় শজব্দর অশুদ্ধ প্রজয়াগ। প্রজয়াগ অবভিানই িাজর এই েমস্যার েমািান বদজত। 

রবীন্দ্রনাে তার বাাংলাভাষা িবরেয় গ্রজে বজলজেন, ‘আমাজদর কদজহর মজধ্য নানা প্রকার শরীর যন্ত্র বমজল বববেে কম ণপ্রর্ালীর কযাজগ 

শবি িাজে প্রার্ েমগ্রভাজব। আমরা তাজদর বহন কজর েজলবে বকন্তু বকছুই বেন্তা না কজর। তাজদর ককাজনা জায়গায় ববকাশ ঘটজল 

তজবই তার দুঃখজবাজি কদহব্যবস্থা েম্বজে ববজশষ কজর কেতনা কজজগ ওজঠ। আমাজদর ভাষাজকও আমরা কতমবন বদবারাবে বহন কজর 

বনজয় েজলবে। শব্দপুজেও ববজশষ্য ববজশষজর্ েব ণনাজম বেজন বলজঙ্গ েবে প্রতেজয় এই ভাষা অতেন্ত ববপুল ও জটিল। অেে তার ককান 

ভার কনই আমাজদর মজন। ববজশষ ককান বেন্তা কনই। তার বনয়মগুজলা ককাোও েঙ্গত ককাোও অেঙ্গত; তা বনজয় িজদ িজদ ববোর কজর 

েলজত হয় না। আমাজদর প্রার্শবি কযমন প্রবতবনয়ত বজর্ ণ গজে রূজি রজে কবাজির জাল ববস্তার কজর েজলজে, আমাজদর ভাষায় কতমবন 

সৃবষ্ট কজরজে কত েবব কত রেÑ তার েজন্দ্, তার শজব্দ। কত রকজমর জাদুশবি।’ বাাংলাজদজশ কদখা যায়, িজদ্যর শব্দ গজদ্য যজেে 



ব্যবহার করা হজে। ‘োজে’ আর ‘েজঙ্গ’র িাে ণকে কয আজে, তা-ও মানা হয় না। রবীন্দ্রনাে ‘েবার োজে কযাজগ কযোয় ববহাজরা’ এবাং 

‘আবম কতামার েজঙ্গ কেঁজিবে আমার প্রার্’ ককন বলজখবেজলন, কেটাই স্পষ্ট নয় অজনজকর কাজে। ‘অনবরত’ বা ‘অববরাম’-এর মজতা 

সুন্দ্র শব্দ োকা েজি¡ও ‘লাগাতার’ শব্দ ব্যবহার করা হয় োংবাদিজে। আরও কদখা কগজে, বাঙালী কেঁোজমবের ভাষা বহজেজব বাাংলার 

কেজয় ইাংজরজী িেন্দ্ কজর। 

বাাংলা বানাজনর কেজেও ব্যািক িবরবতণন এজেজে। যুিােরজক ভাঙ্গা, ই, ঈ-কাজরর োংস্কার োিন, ‘র’ ফলা, ব ফলা, অনুের ববেগ ণ 

ইতোবদর ব্যবহার নানা-ভাজব করা হজে। কেজেজে েম্ভবত প্রজয়াজন বাাংলা বানাজনর ববভ্রাবন্ত ও ববশৃঙ্খলা দূরীকরর্ ও তৎেম, তদ্ভব 

শজব্দর োংস্কার োিন। ভাষা বশোর কেজে ব্যাকরজর্র োিটা একুশ শতজক বকছুটা হজলও কজমজে। বাাংলা বানাজনর কেজেও এজেজে 

ব্যািক িবরবতণন। কবিউটার তো তথ্যপ্রযুবির কারজর্ বানানরীবতজত িবরবতণন কদখা যাজে। নানান বববিও তাই োভাববক কারজর্ 

িবরববতণত হজব। ববঙ্কমেজন্দ্রর বাাংলা আর রবীন্দ্রনাজের বাাংলা বকাংবা ববদ্যাোগজরর বাাংলা আর শরৎেজন্দ্রর বাাংলা বকাংবা একাজল 

হাোন আবজজুল হক আর হুমায়ূন আহজমজদর বাাংলা এক নয়। উিন্যাজের কেজে বববভন্ন অঞ্চজলর জন্য ভাষা ঠাঁই কিজয়জে। 

বাাংলাভাষা ব্যবহারকারীরা এই একুশ শতজক এজেও োধু ও েবলজতর ফারাক টানায় শ্রমববমুখ। োধু-েবলজতর গুরুে-াালী এখনও 

কমজল বশোপ্রবতষ্ঠান কেজক উচ্চ দফতজরও। ‘বাাংলা োবহজতের প্রবত অবজ্ঞা’ প্রবজে রবীন্দ্রনাে বলজখবেজলন, ‘বঙ্গভাষা রাজভাষা নজহ, 

ববশ্বববদ্যালজয়র ভাষা নজহ, েম্মান লাজভর ভাষা নজহ, ককবলমাে মাতৃভাষা।’ বাাংলাভাষা ব্যবহাজরর কেজে এখন কতা ব্যাকরর্ 

িরাশায়ী। ভাষা ও শব্দ প্রজয়াগ অযতœ লাবলত। ককাোও ববজশষজর্র ভাজর জজণবরত। ষাজটর দশজকর মাঝামাবঝ বাাংলা একাজিবমর 

বাাংলাভাষা েমীোয় অিপ্রজয়াজগর আবিকে কদজখ ভাষাববদ মুনীর কেৌধুরী ‘বাাংলা গদ্যরীবত’ প্রবজে আজেি কজর বজলবেজলন, ‘যবদ 

উচ্চবশবেত পূব ণ িাবকস্তানীর বাঙলা এত গুরুতর রূজি অশুদ্ধ হয়; তাহজল েেবশবেতজদর কলখা েম্ভবত আজদ্যািান্ত প্রমাদপূর্ ণ। ... েমগ্র 

ভাষার েকীয় প্রবর্তা আজজকর অিটু রেনার আজলাজক বনরূবিত হজত িাজর না। এমনবক প্রবতবষ্ঠত কলখজকর অযতœ লাবলত 

আঞ্চবলকপুষ্ট, বশরভ্রষ্ট অশুদ্ধ প্রজয়াজগও ভাষার পূর্ ণ তাৎিয ণপূর্ ণ নববশষ্টেরূজি ববজববেত হওয়ার কযাগ্য নয়।’ অজনকজেজে অনাবশ্যক 

শব্দও প্রেবলত হজয় যায় এবাং কেই েজঙ্গ নতুন মাো ও কদ্যাতনা িায়। বাাংলাভাষা ব্যবহারকারীরা এমনবনজতই শব্দবাহুল্য িেন্দ্ 

কজর। কানজক িীবড়ত কজর এমন শব্দও ব্যবহার হয়। শজব্দর ফাঁক ফাঁক বো আর জড়াজবড় কজর বোর কেজে আজে ভ্রাবন্ত। 

এজককজন এজককভাজব ব্যবহার কজর। বাাংলায় যবতবেে ঐবতহাবেক ক্রজম ইাংজরজীর যবতবেজের অনুোরী। বকন্তু এ ভাষায় 

যবতবেজের ব্যবহারকাজলও অবতবনবদ ণষ্টতা কনই, ইাংজরজীর তুলনায় এমনবক ববরামবেেও বাাংলায় েবে বা বাাংলায় ববভবি বনজয় 

রবীন্দ্রনাে কভজবজেন। বাাংলাভাষায় এজদর েতন্ত্র িরন োকা প্রজয়াজন। বাাংলাভাষায় েহবজয়া োিনায় কজায়ার বইজে। টানা বাাংলা 

কবশ কজয়ক েে বলখজবন, এমন কলখজকর োংখ্যা ক্রমহ্রােমান। ‘বাাংলাভাষার প্রজয়াগ ও অিপ্রজয়াগ’ নাজম গত শতজকর আবশর দশজক 

বাাংলা একাজিবম কেজক কববরজয়বেল একটি গ্রে। বকন্তু তাজক প্রজয়াগ অবভিান বলা যায় না। ভাষার িবরবতণন ঘজট। বানাজনরও বকন্তু 

তাজতও োকা দরকার একটি শৃঙ্খলা। বাাংলাভাষায় েলজে ববশৃঙ্খল অবস্থা। বনজীবতার লের্ েব ণে। মুদ্রর্ বনভু ণল করার েযত্ম প্রয়াে 

কদখা যায় না। মুদ্রর্ প্রমাদ কয রোিকষ ণ ঘটায় তাজত ককান েজন্দ্হ কনই। প্রেম কশ্রর্ীর িে-িবেকাজত এ ববষজয় কতমন েতকণতা কদখা 

যায় না। মুদ্রজর্র ঔদােীজন্যর জন্য নম ণদা হজয় যায় নদ ণমা। বাাংলা ভাষার ভববষ্যত বনজয় উজেগ বাড়জবই। বিবজটাল কদজশ বাাংলাভাষা 

ববিন্ন হজয় উঠজব, তা কাম্য হজত িাজর না। জীবনানন্দ্ দাশ বলজখবেজলন, ‘মানুজষর ভাষা তবু অনুভূবত কদশ কেজক আজে/ না কিজল 

বনেক বক্রয়া, ববজশষর্, এজলাজমজলা বনরাশ্রয়/শজব্দর কাংকাল।’ বাঙালী বাাংলাভাষায় জন্য রি কঢজলজে। ভাষার জন্য আজন্দ্ালনজক কে 

োিীনতা আজন্দ্ালন ও যুজদ্ধ িবরর্ত কজর ভাষাবভবিক নতুন রাষ্ট্র গজড়জে। বকন্তু কেই বাাংলাভাষাজক েব ণজনেম্মত ও েব ণজনগ্রাহে কজর 

কতালা কেজক ভাষার উন্নয়ন ও ববকাজশ কায ণকর উজদ্যাগ ও অবদান দৃশ্যমান নয়। একুশ শতজক এজেও শুদ্ধভাজব বাাংলা কলখা না কগজল 

‘েকবল বৃো, েকবল গরল কভল’ কযন। 

কলখক: একুজশ িদকপ্রাপ্ত োাংবাবদক ও মহািবরোলক কপ্রে ইনবিটিউট বাাংলাজদশ (বিআইবব) 
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