বসন্তের প্রত্যাশা এবং টরন্তটান্তত্ ভাষা দিবস

শুজা রশীি

ফেব্রুয়ারী মাস ফশষ হবার আন্তেই বসন্তের স্বপ্ন ফিখন্তত্ শুরু কন্তর থাকন্তে আমান্তক ফকউ ফিাষ দিন্তত্
পারন্তব না। েত্ িুই শীত্ ফেমন মযজ মযাজা ফেন্তো ত্ান্তত্ ধন্তরই দনন্তয়দিোম এবারও ফত্মন ভয়াবহ
দকিু ফিখন্তবা না। বাস্তন্তব অবশয উন্তটাটাই হে। ফেব্রুয়ারীর ফশষ দিন্তক মাঠ ঘাট ভদরন্তয় হৃিয়
উজাড় কন্তর ত্ু ষান্তরর ঢে ফনন্তমদিে। মন্দ োন্তেদন। শীন্তত্র ফিন্তশ ফথন্তক েদি ত্ু ষান্তরর িশশন না ফমন্তে
ত্াহন্তে ফত্া ফষাে আনাই দমন্তি।
োইন্তহাক, ফেব্রুয়ারী মান্তসর প্রসংে ত্ু ন্তেদি আবহাওয়া দনন্তয় কাদহণী োাঁিার জনয নয়।
বাংোন্তিশীন্তির কান্তি এই মাসটির দক গুরুত্ব ফসটা বোর অন্তপক্ষা রান্তখ না, ১৯৫২ র ২১ ফস
ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্তন্দােন্তনর শহীিন্তিরর স্মরণ করবার ফে প্রথা আমারা সেন্তে পােন কন্তর চন্তেদি
ত্া এখন আর ফিন্তশর মাটিন্তত্ সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৯৯ সান্তে এই দিনটিন্তক দবশ্ব মাত্ৃ ভাষা দিবস
দহসান্তব ফঘাষণা দিন্তয়দিন্তো জাদত্সংঘ। জােদত্ক অন্তথশ হয়ন্তত্া এন্তত্ আমান্তির ফিশ এবং জনত্ার
ভান্তেযর ফকান পদরবত্শ ন হয় দন দকন্তু এটা আমান্তির বাংো ভাষাভাদষন্তির জনয দনিঃসন্তন্দন্তহ একটি
অসম্ভব সম্মানজনক বযাপার।
টরন্তটান্তত্ প্রদত্ বিরই এই সময়টান্তত্ নানান ধরন্তণর অনুষ্ঠান্তনর আন্তয়াজন করা হয়। বাঙ্গােী
পাড়া বন্তে পদরদচত্ ড্যানন্তোথশ এন্তভদনউন্তত্ শহীি দমনার বাদনন্তয় ফসখান্তন শ্রদ্ধাঘশ পেশে ফিয়া হয়।
প্রদত্টি স্থানীয় খবন্তরর কােন্তজই ফসসব খবর সুন্দর কন্তর প্রকাশ করা হন্তয় থান্তক। অস্বীকার করন্তবা
না GTA ফত্ থাকন্তেও একটু িূন্তর থাদক েন্তে মাঝরান্তত্ ফসখান্তন দেন্তয় এই প্রথায় অংশগ্রহন করা
কখনই হয় না। োরা দনকন্তট থান্তকন বন্ধুন্তির সান্তথ ত্ারা োন। ফসখান্তন বাংোন্তিশী ফিাকান্তন
মুখন্তরাচক খাবার িাবান্তরর বযবস্থা থান্তক। জমজমাট আড্ডা বন্তস। এই অনুষ্ঠানগুদের উন্তিযাক্তান্তিরন্তক
সাধুবাি জানান্তত্ই হয়।
আমার ফেখার এই পেশান্তয় আদম আমার ফমদড্ন্তকে সান্তজশট মামান্তত্া ভাই কবীর এবং ত্ার
পদরবারন্তক পাঠন্তকর সামন্তন উপদস্থত্ করন্তত্ চাই। এর ফপিন্তন একটি উন্তেশয আন্তি। দকন্তু ফসটা
ফখাোসা করন্তবা দকিু পন্তর।

সারা বির পন্তড় থাকন্তত্ ত্ারা ঠিক ফেব্রুয়ারী মান্তসর মাঝখান্তন

টরন্তটান্তত্ এন্তস হাদজর হে। উন্তেযশয চমৎকার। ইদমন্তগ্রশন হন্তয় ফেন্তি। েযাদডং করন্তো। কােজপত্র ঠিক
কন্তর আবার দেন্তর োন্তব আপাত্ত্। সব গুদিন্তয় টু দিন্তয় পরবদত্শ ন্তত্ দেন্তর আসার ইচ্ছা।
ত্ান্তির আবাস ফসৌদি আরন্তব। দরয়ান্তি। স্বামী – স্ত্রী িু’জনাই ড্াক্তার। িু’টি সোন – ১২
আর ৪। ফে ফকান নত্ু ন ফিশােরী ফিখন্তেই আদম দবন্তশষ রকম ফকৌত্ু হেী হন্তয় পদড়। ফকন এই
শীন্তত্র ফিন্তশ মরন্তত্ আসা? ত্াও আবার ফখাি উত্তান্তপর রাজয ফথন্তক। আদম দনন্তজ এন্তসদি িদক্ষন
ফথন্তক (আন্তমদরকা)। উপায়ের না ফিন্তখ। দকন্তু সমন্তয়র সান্তথ সান্তথ টরন্তটার জীবন্তনর প্রদত্ মায়া
হন্তয় ফেন্তি। শীত্ ফহাক আর ত্ু ষার ফহাক ফিন্তশর বাইন্তর ফকান মাটিন্তক েদি দনন্তজর বন্তে জাদন এই
ফসই মাটি। জানোম ফসৌদি আরন্তব ড্াক্তার দবধায় জীবন সব অন্তথশই পদরপূণশ – আদথশক, সামাদজক,
পাদরবাদরক। ইনকাম টযাক্স ফনই, অনযানয সুদবধার সান্তথ প্রদত্ বির সরকারী খরন্তচ স্বন্তিষ ভ্রমন
করবার সুু্ন্তোে ফোে দিন্তে আর বাকী থান্তক দক! দকন্তু সমসযাও আন্তি। ফসখান্তন চাকরী ক্ষনস্থায়ী।
প্রদত্ বির নবায়ন করা হয়। ফে ফকান মুহুন্তত্শ দবিায় দনন্তত্ হন্তত্ পান্তর। ফসই সম্ভাবনা খুবই কম
দকন্তু অসম্ভব নয়। পামশান্তনট ফরদসন্তড্দিও ফিয়া হয় না। আন্তরাও সমসযা আন্তি। ফিন্তেন্তমন্তয়রা ১৮
বির হন্তে ত্ান্তিরন্তক ফিশ িাড়ন্তত্ হয়। ফেৌবন্তন পিপশন্তনর জনয মাসুে গুনন্তত্ হয়। ঠাট্টা করোম। ফে
ফিন্তশর ফে দনয়ম। প্রধানত্ এই কারন্তণই অন্তনন্তকই ফসখান ফথন্তক পৃদথবীর নানা ফিন্তশ চন্তে োয় বা
োবার বযাবস্থা কন্তর থান্তক।
ফসৌদি আরন্তবর অন্তনক েল্প শুনোম ত্ান্তির কান্তি। দনন্তজ কখনই োইদন। ফেমন কুন্তনা
বযান্তের মত্ টরন্তটার মাটি কামন্তড় পন্তড় আদি ত্ান্তত্ কখন্তনা োওয়া হন্তব দকনা সন্তন্দহ। োই ফহাক
ত্ার মুন্তখ ফশানা একটা ঘটনা বেদি। স্থানীয়ন্তির মানদষকত্ার চমৎকার প্রদত্েেন।
কবীর রান্তত্ এমান্তজশিীন্তত্ দড্উটি করন্তি। সবাই এন্তস আন্তে দিপ ফনয়। এন্তক এন্তক
ফরােীন্তিরন্তক ড্াকা হয়। এক ফসৌদি ত্ার সমগ্র পদরবার দনন্তয় এন্তস হাদজর। সবার জনয একটা কন্তর
দিপ দনন্তয়ন্তি ফস। ত্ান্তির েখন ড্াক পড়ন্তো ফস সবাইন্তক দনন্তয় ত্ার কান্তি এন্তো।
- ফরােী ফক?
“আমরা সবাই।“ [কুল্লু আহাি মান্না]
“সদত্য?
“হযাাঁ।“

কবীর সবার উপর একবার ফচাখ বুদেন্তয়ই বুঝন্তো এখান্তন ফরােী একটি িশ বিন্তরর ফিন্তে।
দকন্তু এন্তির স্বভাবই হন্তচ্ছ িে বে দনন্তয় হাদজর হওয়া। অেথা চাপ বান্তড় দকন্তু ওন্তিরন্তক ফক
ফবাঝান্তব। আসবার অদধকার আন্তি, এন্তস হাদজর হয়। ফস এন্তক এন্তক সবাইন্তক ফিখন্তো। সবার জনযই
এটা ফসটা অষুধ ফপ্রসদিপশন দেখন্তত্ হে। সব গুন্তো পদরবার প্রধান্তনর হান্তত্ ধদরন্তয় দিন্তো ফস শুধু
বাচ্চা ফিন্তেরটা সদরন্তয় রাখন্তো। িেবে দনন্তয় ভদ্রন্তোক ফেন্তো োন্তমশসীন্তত্। কন্তয়ক দমদনট পন্তরই ফস
হেিে হন্তয় িু ন্তট এন্তো। “ড্াক্তার আমার আসে ফরােীর ফপ্রসদিপশনটাইন্তত্া ফনই এখান্তন।“
ত্ান্তক ফবশ একটা িবক দিন্তয় ফপ্রসদিপশনটা হান্তত্ ধদরন্তয় ফিয়া হে। দকন্তু সন্তন্দহ ফনই ফস
আবারও একই কাজই করন্তব।
আন্তরকটি ঘটনা বদে। প্রচড ফজান্তর োড়ী চাোয় স্থানীয় ফসৌদি েুবন্তকরা। েুবত্ীন্তির ড্রাইভ
করবার অনুমদত্ ফনই। ফসই বযাপান্তর আমার বযক্তেত্ দকিু ঋনাত্বক অদভমত্ আন্তি দকন্তু ফসসব
আর এই ফেখায় ফটন্তন আনন্তত্ চাই না।

এই আধুদনক েুন্তে নারীন্তক এমন সুরদক্ষত্, সীদমত্ কন্তর

রাখাটা কত্খাদন প্রন্তোজয এমনদক ধ্ররমীয় িৃষ্টীন্তকান ফথন্তক ত্ান্তত্ মন্তন সন্তন্দহ জান্তে। অন্তনন্তকর সান্তথই
আোপ কন্তরদি, জ্ঞানী গুদন অজ্ঞ দবজ্ঞ, একটি বযাপার ফখাোসা হন্তয়ন্তি। অদধকাংশ মানুষই
ফিািুেযমনত্ায় ফভান্তে। োক ফসসব। ঘটনাটা বদে।
নত্ু ন োড়ী দকন্তন রাস্তায় ফনন্তমন্তি কবীর। ফবাধহয় দিত্ীয় দিন। প্রশস্ত রাস্থা, ফসৌদি
ত্রুনন্তির ভয়াবহ ফবন্তে োদড় চাোন্তনার অভযান্তস ভয় ত্ারই ফবশী। কখন দক হন্তয় োয়। প্রায়ই
ভয়াবহ সব এদক্সন্তড্ট হয়। এক দিন আন্তেই ত্ার স্ত্রী ত্ার জনয একটি দেেট দকন্তনন্তি। ফসদিন
রান্তত্ ত্ান্তক উোর দিন্তয় ত্াক োদেন্তয় ফিন্তব। কপাে খারাপ। হাইওন্তয়ন্তত্ এক উড়নচডী স্থানীয়
ফিন্তে ঠিকই ধাম কন্তর োড়ীন্তত্ এন্তস োদেন্তয় দিে। কপাে ভান্তো োদড়র অবস্থা টাইট হন্তেও কান্তরা
ফকাণ শারীদরক ক্ষদত্ হয় দন। কবীর ত্ার োড়ীর ফশান্তক এত্ই মুষন্তড় পড়ন্তো ফে ফস একটু পর
পরই দবড়দবদড় কন্তর বন্তেন্তত্ োেন্তো,”আমার নত্ু ন োদড়ন্তত্ ফমন্তর দিন্তে? এটা দক কন্তর হে?”
েুবকন্তক ফিন্তখ খুব একটা উিদবগ্ন মন্তন হে না। পুদেশ চন্তে এন্তো। ত্ার করুণ অবস্থা ফিন্তখ
ফস দচদেত্ কন্তে বেে, “ড্াক্তার, ত্ু দম ঠিক আন্তিা ফত্া?”
ফবচারীর অবস্থা ফিন্তখ ত্ার স্ত্রীর দক মন্তন হে, ফস দেেটটা ফবর কন্তর পুদেন্তশর সামন্তনই ত্ার হান্তত্
ধদরন্তয় দিে। “ফত্ামার জনয দকন্তনদিোম।“

ফেদিন ওরা টরন্তটান্তত্ এন্তো ত্ার ক’দিন আন্তেই দবশাে ত্ু ষার ঝড় হন্তয় ফেন্তি। চারদিন্তক
ধবধন্তব সািা হন্তয় আন্তি, রাস্তার িুপান্তশ টিো সমান ত্ু ষান্তরর স্তুপ। ফভন্তবদিোম েরন্তমর ফিশ ফথন্তক
এন্তস ফবচারীরা এই সব ফিন্তখ মুষন্তড় পড়ন্তব। উেন্তটা হে। ত্ার ফিন্তেন্তমন্তয়রা ত্ু ষান্তরর মন্তধয েুন্তটাপুটি
ফখন্তত্ ো বাকী রাখন্তো। ওন্তির আনান্দ ফিন্তখ মন্তন পড়ন্তো আন্তরক কবীর ভাইন্তয়র িুই ফিন্তের কথা।
ত্ারা বেন্তত্া েদি ত্ু ষারটান্তক সান্তথ দনন্তয় োওয়া ফেত্ ত্াহন্তে ত্ারা বাংোন্তিন্তশ দেন্তর ফেন্তত্ খুব
একটা কষ্ট ফপত্ না। োরা এই বস্তু ফিন্তখদন, স্পশশ কন্তরদন ত্ারা এই অনুভুদত্ বুঝন্তত্ পারন্তবন না।
কবীর ভাই ফিন্তশই দেন্তর ফেন্তিন। সুদবধাজনক কাজ ফজাোড় করন্তত্ পান্তরনদন এই িুবশে চাকরীর
বাজান্তর।
আমার মামান্তত্া ভাই কবীরন্তক স্কারবন্তরান্তত্ এক ঘদনষ্ঠ বন্ধুর নীচ ত্োয় থাকার বযবস্থা
করোম। এটা ফসটা দনন্তয় দকিু সুদবধা অসুদবধা হন্তেও সান্তজশট সান্তহব এবং ত্ার ড্াক্তারনী স্ত্রী
মাদনন্তয় দনন্তো। ক’দিন্তনই ত্ারা টরন্তটান্তত্ ঘুরন্তত্ দেরন্তত্ ফেন্তে ফেন্তন্তো। বাস-ফেন সব নখিপশন্তন।
একুন্তশ ফেব্রুয়ারী উপেন্তক্ষ ফরাববার দবকান্তে একটা অনুষ্ঠান্তনর আন্তয়াজন কন্তরদিন্তো BCCS
(Bangladesh Cultural and Community Services) ড্যানন্তোন্তথশর একটি সভাকন্তক্ষ । বাচ্চান্তির
িদব আাঁকার প্রদত্ন্তোেীত্া সহ নানান দবষন্তয় আোপ আন্তোচনা হন্তব। কবীর ড্াক্তার হন্তেও
রাজনীদত্ন্তত্ মনন্তোে আন্তি। ফিশন্তপ্রম ভয়াবহ। উচ্চদশক্ষা, চাকরী, ফিন্তেন্তমন্তয়ন্তির ভদবষযত্ - নানান
কারন্তণ ফিন্তশর বাইন্তর পা রাখন্তেও ত্ার কথা শুন্তন মন্তন হয় সম্ভব হন্তে ফস ত্খুদনই ফিন্তশ দেন্তর দেন্তয়
মানুন্তষর ফসবা করন্তত্ ফেন্তে োয়। এই অভাোর কান্তি ফসসব হাসযকর মাত্র। মানব ফসবা? আমার
ফসবা ফক কন্তর?
ফসই অনুষ্ঠান্তন দেন্তয় সময় মত্ হাদজরা দিন্তো ত্ারা। দচত্র অঙ্কন পবশ ফশষ হন্তত্ বক্তৃত্া পবশ
শুরু হয়। এই পেশান্তয় সংন্তক্ষন্তপ বন্তে রাদখ আদম বযদক্তেত্ভান্তব ত্থযদভদত্তক রাজণীদত্ন্তত্ দবশ্বাসী।
(আমার অদভমত্ হন্তচ্ছ রাজণীদত্ শব্দটাই ভু ে। রাজা োজা বহু আন্তেই েত্ হন্তয়ন্তি, ত্ান্তির আবার
নীদত্ দক? জননীদত্ অন্তনক েথপেুক্ত শব্দ)। োর অথশ আদম না ঘরকা না পরকা, ো ভান্তো ত্া
ভান্তো , ো খারাপ ত্া খারাপ। োই ফহাক, এই দবন্তশষ বক্তা ফবাধহয় আওয়ামী েীন্তের সমথশক হন্তয়
থাকন্তবন। ১৯৭১ সান্তে স্বাধীনত্ার জনয ত্ারাই ফসাচ্চার দিন্তেন। ফশখ মুদজবুর রহমান্তনর কথা উন্তঠ
আসন্তব ত্ান্তত্ সন্তন্দন্তহর দকিু ফনই। বাংোন্তিন্তশর ইদত্হাস দনন্তয় কথা বেদিন্তেন বক্তা। দজয়াউর
রহমান্তনর ভু দমকা দনন্তয় আজ ফবাধহয় আর কান্তরা মন্তন ফকান সন্তন্দহ ফনই। বাংোন্তিন্তশর অস্থায়ী
সরকান্তরর পক্ষ হন্তয় দত্দন বাংোন্তিন্তশর স্বাধীনত্ার ফঘাষনা দিন্তয়দিন্তেন ফরদড্ওন্তত্।

কবীর

দব।এন।দপ ফঘষা হবার কারন্তণ ফিন্তেও হয়ন্তত্া দকিু টা প্রভাদবত্ হন্তয় থাকন্তব। ফস হঠাত্ এক পেশান্তয়
উন্তঠ িাদড়ন্তয় ফেন্তো। ফসৌদিন্তত্ ইংদেশ স্কু ন্তে প্রড়াশুনা করবার কারন্তণ ত্ার ইংন্তরজী চমৎকার। “আদম
দক একটা প্রশ্ন করন্তত্ পাদর?” ফস জানন্তত্ চায়।
বক্তা ফবাধহয় ত্ার আগ্রহ এবং উেীপ্নায় আনদন্দত্ই হন্তয় থাকন্তবন। দত্দন ত্ান্তক প্রশ্ন করবার
জনয উৎসাদহত্ করন্তেন।
“বাংোন্তিন্তশর ইদত্হান্তস এবং স্বাধীনত্ায় দজয়াউর রহমান্তনর দক ভু দমকা দিে? আপদন ফত্া
ত্ার কথা দকিু ই বেন্তেন না।“ ফিন্তেটির ফসাজা সাপ্টা প্রশ্ন।
বক্তা ভড়ন্তক ফেন্তত্ পারন্তত্ন দকন্তু দত্দন চমৎকার ভান্তব পদরদস্থদত্ সামন্তে দিন্তয় দজয়াউর
রহমান্তনর ভু দমকা দনন্তয় দকিু কথা বেন্তেন।
ফসই একই অনুষ্ঠান্তন আরটি বাচ্চা অনয একটি গুরুত্বপূণশ প্রশ্ন কন্তরদিন্তো। “দনয়াজী ফকন
অন্তরারার কান্তি আত্মসমপশন করন্তো?”
পাঠক্কুে, আমার উন্তেশয এই সব প্রসঙ্গ দনন্তয় এখান্তন দবশাে আোপ জুন্তড় ফিয়া নয়। দকন্তু
আমান্তির নত্ু ন প্রজন্ম ফে স্বাভাদবকভান্তবই বাংোন্তিশ ও বাংোন্তিন্তশর ইদত্হাস দনন্তয় আগ্রহী হন্তব ফসটা
জানা কথা। দকন্তু আমান্তির একটি বড় িাদয়ত্ব হন্তব ত্ান্তিরন্তক েথােথ এবং দনরন্তপক্ষ ত্থয প্রিান
করা, ঐদত্হাদসকন্তির িৃষ্টীন্তকাণ ফথন্তক। আমান্তির সমথশনন্তক ফেন আমান্তির সোন্তনরা অন্তন্ধর মত্
অনুসরণ না কন্তর। ত্ারা ফে প্রশ্ন করন্তি এটা একটা অসম্ভব ভান্তো বযাপার। দকন্তু ত্ান্তির প্রশ্ন ফেন
হয় ফকৌত্ু হে দভদত্তক এবং উত্তরও ফেন হয় ত্থযদভদত্তক। ফে দবষবাষ্প আমান্তির জননীদত্ন্তক
কােসান্তপর মত্ আন্তষ্টপৃন্তষ্ঠ জদড়ন্তয় ফরন্তখন্তি ত্ার ক্ষদত্কারক প্রভাব ফথন্তক পরবদত্শ প্রজন্মন্তক রক্ষা
করা আমান্তিরই িাদয়ত্ব, ত্া আমারা ফে ফিন্তশ ফে সমান্তজই বসবাস কদর না ফকন।

