
বফগভ বযোকেয়োয স্বপ্নকে ছোড়িকয় ড়ক্ষোয স্বপ্ন ড়খকয ব ৌঁকছ বগকছ নোযীযো 

বভোোঃ আরভগীয বোকন  
 

ড়ক্ষো ভোনুলকে আকরোড়েত েকয। েকরয ড়িড়রত বই আকরো ভোজ বথকে অন্ধেোয দূয েকয। ভোজকে োভকনয 

ড়দকে এড়গকয় ড়নকয় মোয়। এই ড়ক্ষোয ভোধ্যকভ ভোনুকলয অথ থননড়তে ও োভোড়জে ড়যফতথন কয় থোকে। ড়ক্ষোয প্রকয়োজনীয়তো  ও 

গুরুত্ব উরড়ি েকয আজ বথকে চোযত ফছয আকগ ইংকযজ দো থড়নে ফ্রোড়ন্প বফেকনয উড়ি “ড়ক্ষো ড়ি”। ব ভয় ড়ক্ষো ও 

ড়ফজ্ঞোন চচ থোয় ইউকযোকয বদ গুকরো এড়গকয় বগকরও ড়ফকেয বৃৎ ভুখন্ড বোযতীয় উভোকদ কি থোকে অন্ধেোয ও 

কুংস্কোযচ্ছন্নতোকে আেকি ধকয। োজোয ফছকযয পুরুল  োড়ত শ্চোদদ ভোজ ব্য ফস্থোয় বভকয় ড়শুকদয বফকি উঠকত কতো  

ড়ক্ষো ছোিোই। বফলম্য ড়নকয় শুরু কতো বভকয় ড়শুকদয জীফন। ড়যফোয বথকেই বদওয়ো কতো একেয য এে ড়ফড়ধ ড়নকলধ। ঘকযয 

ফোইয ো ড়দকরই ত ত ড়নয়ভ েোনুন। ফ ড়ভড়রকয় ড়যফোয ও ভোজ বথকে োকয় ড়যকয় বদওয়ো কতো অদৃশ্য  ড়ের। ভোনুল 

কয়ও তোযো কে আেো ছড়ফ য ভত ড়স্থয ও ড়নশু্চ। নো আকছ বেোকনো  ব্দ, নো আকছ ঘুকয দোিোকনোয ড়ি। বই ড়ড়ছকয় িো , 

বফলম্য, কুংস্কোয ও অন্ধেোযোচ্ছন্ন ভৄড়রভ ভোকজয   ড়চত্র ফোয োভকন তুকর ধকয ড়ছর বফগভ বযোকেয়ো। উভোকদকয নোযী 

ভোকজয ড়নেে ড়ক্ষোয আকরোেফড়তথ েো। সুোড়ড়তিে , ড়ক্ষোনুযোগী ও আদৄড়নে ভোজ ংস্কোযে। ের োভোড়জে অঙ্গড়ত , 

ধভীয় বগোিোভী ও  অন্তপুযফোড়নী নোযীকদয ভৄড়িয দূত ভীয়ী নোযী বফগভ বযোকেয়ো বোকন।  
 

আজকে ড়শুযো আগোভী ড়দকনয বড়ফষ্যৎ। ড়ক্ষোয ভোধ্যকভ ড়ফেড়ত য় তোকদয সুপ্ত প্রড়তবো। , ড়ক্ষো ছোিো নোযী য 

অগ্রগড়ত ও ভৄড়ি ম্ভফ নয়।   ড়তড়ন নোযী ড়ক্ষোয জন্য ের ফোধোড়ফড়ি উকক্ষো েকয এড়গকয় মোন। ড়তড়ন তোয ড়নকজয , 

ড়যফোকযয ও   ভোকজয  অড়বজ্ঞতো বথকে বুকঝড়ছকরন নোযী মড়দ ড়ড়ক্ষত নো য় তকফ ড়নকজকদয বমোগ্য ড়ককফ গকি তুরকত 

োযকফ নো। আয নোযীকদয প্রকৃত ভৄড়িয জন্য দযেোয  অথ থ উোজথন ফো আয় েযোয ক্ষভতো। এজন্য ড়তড়ন জীফকনয প্রথভ ড়দকেই 

স্কুর প্রড়তষ্ঠো েকযকছ। ড়নকজয ড়ফড়বন্ন বরখোয় ড়ক্ষোকে ড়নকয় এককছন। বরখোয় চোযোকয ড়ফড়বন্ন প্রচড়রত উভো ও উেযণ 

ব্যফোয েকযকছন একত ভোনুল বমন ড়নকজয োড়যোড়েথে অফস্থো ড়ফকফচনো েকয ড়ক্ষোয গুরুত্ব উরড়ি েযকত োকয। নোযী ড়ক্ষোয 

ড়ফলকয় ড়তড়ন বরকখন , “ড়ক্ষো স্ত্রী বরোে - পুরুল ড়নড়ফ থককল ফ থদো ফোঞ্ছনীয়। স্থরড়ফককল   অড়ি গৃদো েকয ফকর ড়ে বেোন গৃস্থ 

অড়ি ফজথন েযকত োকয ”। ড়ক্ষোয গুরুত্ব বফোঝোকত ড়তড়ন আকযো ফকরন , ‘অন্ততোঃ কক্ষ ফোড়রেোড়দগকে প্রোথড়ভে ড়ক্ষো ড়দ বতই 

ইকফ। ড়ক্ষো অকথ থ আড়ভ প্রকৃত সুড়ক্ষোয েথোই ফড়র , বগোেো েতে পুস্তে োঠ েড়যকত ফো দু ’ছত্র েড়ফতো ড়রড়খকত োযো ড়ক্ষো 

নয়। আড়ভ চোই বই ড়ক্ষো - মোো তোোড়দগকে নোগড়যে অড়ধেোয রোকব ক্ষভ েড়যকফ , তোোড়দগকে আদ থ েন্যো , আদ থ বড়গনী, 

আদ থ গৃড়ণী , আদ থ ভোতো রূক গঠি ত েড়যকফ। ড়ক্ষো ভোনড়ে ও োযীড়যে উবয়ড়ফদ ওয়ো চোই। তোোকদয জোনো উড়চত বম , 

তোোযো ইজগকত বেফর সুদৃশ্য োড়ি, ড়ি ও ফহুভল্য যত্নোরঙ্কোয ড়যয়ো পুতুর োড়জফোয জন্য আইক নোই , ফযং তোকদয ড়ফকল 

েতথব্য োধন ড়নড়ভি নোযী রূক জন্রোব েড়যয়োকছ। তোোকদয জীফন শুদৄ ড়তকদ ফতোয ভকনোযঞ্জকনয ড়নড়ভি উৎগ থ ইফোয ফস্তু 

নক। তোোয অন্ন, ফকস্ত্রয জন্য েোোকযো গরগ্র নো য়।  
 

বযোকেয়োয স্বকপ্নয োকথ আজ আভোকদয বদকয নোযী ড়ক্ষোয তুরনো েযকর বদড়খ , আভযো তাঁয স্বপ্নকেও ছোড়িকয় বগড়ছ। 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী বখ োড়নোয বনতৃকত্ব যেোয নোযী ড়ক্ষো য় ড়ফকে বযোর ভকের। ড়তড়ন নোযী ড়ক্ষো প্রোকযয জন্য ২০১৪ োকর 

‘ড়ি অফ ড় ’ পুযস্কোকয ভূড়লত ন। জোতীয় নোযী উন্নয়ন নীড়ত ২০১১ এয মথোমথ ফোস্তফোয়কনয  পকর েন্যো ড়শুয প্রড়ত বফলম্য 

দূযীেযণ ও ের বক্ষকত্র বজন্ডোয ভতো ড়নড়শ্চত েযো কয়কছ।  
 

এেদে আকগ প্রোথড়ভে ড়ক্ষো  স্তকয ছোত্রী বড়তথয োয ড়ছর ৬১ তোং মো ফতথভোকন  তবোকগ উন্নীত কয়কছ। 

প্রোথড়ভে ও ভোধ্যড়ভে ড়ক্ষোস্তকয বছকর ড়ক্ষোথীয তুরনোয় বভকয় ড়ক্ষোথীয অনুোত মথোক্রকভ ৫০.৭৫ ও ৫৩.৯৯ তোং। 

আভোকদয বদক ড়ক্ষোকক্ষকত্র বভকয়যো আজ বছকরকদয বচকয় এড়গকয় বগকছ। এ বমন বফগভ বযো বেয়োয স্বকপ্নয ফোস্তফোয়ন। আজ আভযো 

বদড়খ বফগভ বযোকেয়োয ব স্বপ্ন পূযণ কয়কছ।   
 

োড়ড়তিে ড়ককফ বফগভ বযোকেয়ো ড়ছকরন ভকয়য বচকয় এড়গকয়। নফনূয , ওগোত, বভোোিদী, নফপ্রবো, ভড়রো, বোযত 

ভড়রো, আর-এরোভ, নওকযোজ, ভোক নও, ফঙ্গীয় ভৄরভোন োড়তি ড়ত্রেো প্রভৃড়ত ড়ত্রেোয়  ড়তড়ন ড়নয়ড়ভত ড়রখকতন। ভোকজয 

কুংস্কোয ও অফকযোধ প্রথোয কুপর , নোযী ড়ক্ষোয প্রড়ত তোয ড়নজস্ব ভতোভত , নোযীকদয প্রড়ত োভোড়জে অনোচোয ও অভোকনয 

েথো তাঁয বরখোয় উকঠ এককছ। নোযীয অড়ধেোয ও নোযী জোগযণ ম্পকেথ তাঁয দুযদী ড়চন্তোবোফন তাঁয োড়কতি ফোয ফোয উকঠ 

এককছ। ফো ল্যড়ফফো ও ফহুড়ফফো প্রথোয ড়ফরুকেও তোয বরখড়ন ড়ছর বোচ্চোয। বযোকেয়োয উকেখকমোগ্য যচনোয ভকধ্য যকয়কছ 

ভড়তচুয, দ্মযোগ, অফকযোধফোড়নী প্রভৃড়ত। এছোিো যকয়কছ অংখ্য প্রফন্ধ , বছোেগল্প, েড়ফতো, ব্যঙ্গোত্মে যচনো ও অনুফোদ।  
 

 নোযীয স্বোধীনতো, ভৄড়িয এফং বফলকম্যয ড়ফলকয় প্রড়তফোকদয আওয়োজ তুকরড়ছকরন বফগভ বযোকেয়ো। বই ভকয়য যোষ্ট্র ও 

ভোজ ব্যফস্থোয অঙ্গড়ত তুকর ধকয ফকরড়ছকরন , োভোড়জে ড়ফড়ধব্যফস্থোয উয আভোকদয (নোযীকদয) বেোন োত নোই। উড়িকত 

ড়ড়খফোয পূকফ থই আভোকদয েোনো েোটিয়ো বদওয়ো য় - তদ্ব্িতীত োভোড়জে যীড়ত-নীড়তয েত ত েঠিন শৃঙ্খর কদ  কদ জিোইয়ো 

আকছ”।  
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ভৄরভোন বভকয়কদয ভকধ্য কচতনতো সৃড়ি ও তোকদয দোফী আদোকয়য জন্য ১৯১৬ োকর প্রড়তড়ষ্ঠত েকযন ‘আঞ্জুভোকন 

খোওয়োড়তকন ইরোভ ফো ভৄড়রভ ভড়রো ড়ভড়ত ’। এই ড়ভড়ত বথকে নোযীকদয আড়থ থে োোয্য এফং েভ থভৄখী ও বৃড়িভরে ড়ক্ষো 

বদওয়ো কতো। বই অকথ থ নো যীয ড়ক্ষো ও অথ থননড়তে ক্ষভতোয়কনয সূচনো েকযন বফগভ বযোকেয়ো।   নোযী ড়ক্ষো ও অথ থননড়তে 

ক্ষভতোয়কনয উয বজোয ড়দকয়   বফগভ বযোকেয়ো ফকরকছন , ‘েন্যোগুড়রকে সুড়ড়ক্ষত েড়যয়ো েোম থকক্ষকত্র ছোড়িয়ো দোও , ড়নকজয অন্ন 

ফস্ত্র উোজথন েরুে। েোম থকক্ষকত্রও পুরুকলয ড়যশ্রকভয ভল্য বফ ী, নোযীয েোজ স্তোয় ড়ফক্রয় য়। ’ উভোকদকয পুরুল োড়ত 

ভোকজ নোযীকদয প্রড়ত ড়নভ থভতো , ড়নষ্ঠুযতো, অড়ফচোয ও দ থো প্রথোয নোকভ অফরুে জীফন বফগভ বযোকেয়োকে বফদনোত েকয 

তুকরড়ছর। তোই ড়তড়ন ড়ক্ষো ও অথ থননড়তে অগ্রমোত্রোয ভোধ্যকভ বচকয়ড়ছকরন নোযীয প্রকৃত ভৄড়ি।  

 

নোযীয অগ্রগড়তয জন্য আজীফন ংগ্রোভী বযোকেয়োয অগ্রণী ভূড়ভেো ড়ছর নোযীয আকরোড়েত জীফকনয জন্য। এেোধোকয 

স্কুর ড়যচোরনো েযো , কুংস্কোযচ্ছনো ভোকজয ড়ফরুকে রিোই েযো ও বরখড়নয ভোধ্যকভ নোযীয সুপ্ত প্রড়তবো জোড়গকয় বতোরো ফহুভৄখী 

প্রড়তবোয অড়ধেোযী বফগভ বযোকেয়োয োফ থক্ষড়ণে বো ফনোয় ড়ছর নোযীকদয উন্নয়ন। নোযীকদয স্বপ্ন ও ড়চন্তোকে গড়ন্ডয ভকধ্য আেকে 

যোখো মোকফনো। বম েোজ ভোকজ পুরুল েযকত োকয তো নোযীও োযকফ। েোকজয বক্ষকত্র নোযী -পুরুল ড়ফবোজন ভোজ আয চোয়নো। 

নোযীযো ও বভকন ড়নকফ নো। নোযীয উন্নয়কন তাঁয েোকজয কথ মোযো ফোধো কয় দোড়িকয়ড়ছর তোকদয  জফোফ ড়দকয়কছন এইবোকফ , 

‘স্বোধীনবোকফ জীড়ফেো অজথন েড়যকর মড়দ স্বোধীনতো য় , তকফ তোোই েড়যফ। আফশ্যে ইকর আভযো বরড়ে বেযোড়ন ইকত আযম্ভ 

েড়যয়ো বরড়ে ম্যোড়জকেে , বরড়ে ব্যোড়যস্টোয , বরড়ে জজ ইফ। আভোকদয েী োত বনই , ো বনই , বুড়ে বনই? বম ড়যশ্রভ আভযো 

স্বোভীগৃ েোকম থ ব্যয় েড়য, বই ড়যশ্রভ দ্ব্োযো ড়ে স্বোধীন ব্যফোয় েড়যকত োড়যফ নো ?’ এ ছোিোও ড়তড়ন ফকরকছন , ‘আভযো (নোযীযো) 

মড়দ যোজেীয় েোম থকক্ষকত্র প্রকফ েড়যকত নো োড়য , তকফ কৃড়লকক্ষকত্র প্রকফ েড়যফ। েন্যোগুকরোকে সুড়ড়ক্ষত েড়যয়ো েোম থকক্ষকত্র 

ছোড়িয়ো দোও, ড়নকজয অন্ন-ফস্ত্র উোজথন েরুে।’  

 

 স্বোধীন ফোংরোকদকয শুরুকতই বফগভ বযোকেয়োয এই স্বপ্নকে ফোস্তকফ রু ড়দকয়ড়ছকরন োজোয ফ থেোকরয ফ থকশ্রষ্ঠ ফোঙোড়র 

স্বোধীনতোয ভোন স্থড়ত জোড়তয ড়তো  ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄড়জবুয যভোন। স্বোধীনতো অজথকনয যযই জোড়তয ড়তো এেইোকথ ভেে 

ড়ফধ্বস্ত বদ পূনগ থঠন , ভৄড়িভেকেয ভয় ড়নম থড়তত ও ক্ষড়তগ্রস্ত নোযীকদয পুনফ থোন ও উন্নয়ন শুরু েকযড়ছকরন।  ভোন ভৄড়িভেকে 

ড়নম থোড়তত নোযীকদয পূনফ থোকনয জন্য ১৯৭২ োকর নোযী পুনফ থোন েল্যোণ পোউকন্ডন গঠন েকযন। ফঙ্গফন্ধু ংড়ফধোকন ২৭ ও ২৮ 

অনুকচ্ছকদ নোযী -পুরুল ভতো ও ভোনোড়ধেোয ড়ন ড়শ্চত েকযন।  ১৯৭৩ োকর জোতীয় ংকদ ফ থপ্রথভ জোড়তয ড়তোই নোযীকদয 

জন্য ১৫টি আন ংযড়ক্ষত েকযন এফং প্রথভ ংকদই নোযীযো প্রড়তড়নড়ধত্ব েযোয সুকমোগ োন। জোড়তয ড়তোয সুকমোগ্য েন্যো 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী বখ োড়নো নোযী উন্নয়ন ও ক্ষভতোয়কন গত দ ফছকয ড়ফড়বন্ন নীড়ত , বে র গ্রণ ও ফোস্তফোয়ন েকযকছন। মোয 

পকর আভোকদয বদক বজন্ডোয বফলম্য বমভন েকভকছ বতভড়ন নোযী উন্নয়ন ও ক্ষভতোয়কনয বফড়েে সূচে ও ভোেোঠিকত ফোংরোকদ 

অভুতপূফ থ োপল্য অজথন েকযকছ।  আজ ফোংরোকদকয প্রধোনভন্ত্রী , ড়ফকযোধী দকরয বনতো ও জোতীয় ংকদয ড়িেোয নোযী। আজ 

ফোংরোকদকয নোযীযো ড়ফচোযে, ড়চফ, বভজয বজনোকযর, ড়ফেড়ফদ্যোরকয়য বোই চিোকন্পরয।  

 

বফগভ বযোকেয়োয বদকয নোযীযো  োভড়যে, ড়ফভোন চোরনো, ড়চড়েৎো, প্রকে র, ব্যফো ও ড়কল্পোকদ্যোগ ফ বক্ষকত্রই 

পরতোয োকথ েোজ েযকছ।  নোযী ড়ক্ষো , উন্নয়ন, ক্ষভতোয়ন ও ভোনোড়ধেোয অজথকনয ভোধ্যকভ একদ বয নোযীযো বফগভ 

বযোকেয়োয ের স্বপ্ন পুযণ েকযকছ।  ৯ ড়েকম্বয সুোড়ড়তিে , ড়ক্ষোনুযোগী, ভোজ-ংস্কোযে বফগভ বযোকেয়োয জন্ ও 

ভতুিফোড়ল থেী। প্রড়ত ফছয ভড়রো ও ড়শু ভন্ত্রণোরয় বফগভ বযোকেয়ো ড়দফ উদমোন ও বদকয আকরোড়েত াঁচজন নোযীকে বফগভ 

বযোকেয়ো দে প্রদোন েকয থোকে। আদ থ ও অনুকপ্রযনোয উৎ এফং েভ থভয় জীফকনয অড়ধেোযী ভীয়ী নোযী বফগভ বযোকেয়োয 

স্মৃড়তয প্রড়ত এই ড়দকন যইর গবীয শ্রেো। 
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