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অ�ু�  রাখেত  হেব  ভাষার  ময�াদা 
ম�লবার, ২১ �ফ�য়াির, ২০১৭ 
িনজ�  �িতেবদক 

 

জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী 

এ�েশ পদক�া� অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী বেলেছন , রা�ভাষা বাংলার ময�াদা অ�ু� রাখেত হেল এর              

স�ক চচ� া অব�াহত রাখেত হেব । তাহেলই যােদর রে�র িবিনমেয় বাংলােক আমরা মাতৃভাষা িহেসেব �পেয়িছ              

তােদর অবদান িচর�রণীয় হেয় থাকেব । বাংলা ভাষােক রা�ভাষা িহেসেব পাওয়ার �যই ইিতহাস তা ত�ণ              

�জ�সহ সবার জানা জ�ির । গতকাল মহান ভাষা িদবস উপলে� আেয়ািজত এক িবতক� �িতেযািগতায় িতিন              

এসব কথা বেলন । রাজধানীর ফাম�েগেট ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক ক�া�ােস ‘উ� আদালতসহ সব��ের             

বাংলা ভাষার ব�বহার িনি�তকরণ ’ শীষ�ক ছায়া সংসদ িবতক� �িতেযািগতা অনিু�ত হয় । এর আেয়াজন কের              

িডেবট ফর �ডেমাে�িস । �িত�ােনর �চয়ারম�ান হাসান আহেমদ �চৗধুরী িকরেণর সভাপিতে� আরও উপি�ত            

িছেলন অধ�াপক �সয়দ আেনায়ার �হােসন , ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফেকর �াি� �বােড� র �চয়ারম�ান            

কাইয়ুম �রজা �চৗধুরী , এয়ার কেমাডর ইশফাক ইলাহী �চৗধুরী (অব .), িডেবট ফর �ডেমাে�িসর িসিনয়ার             



�কা -অিড� েনটর  সাবিরনা  িমিল , িবতক�   �িতেযািগতার  সম�য়ক  হািফজ  উি�ন  ম�ুা  �মখু । 

অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী বেলন , ‘রা�ভাষার ময�াদা রাখেত আমােদর বাংলা ভাষা চচ� া করেত হেব ।              

বাংলা ভাষার স�ক চচ� ার মাধ�েমই ভাষাশহীদেদর �িত ময�াদা অ�ু� রাখা স�ব । যারা ভাষার জন� �েখ               

দাঁিড়েয়েছন তােদর �িত ��া জানােত আমােদর �সই ভাষার �িত ভােলাবাসা থাকেত হেব । ’ িতিন বেলন , ‘�থম                

শহীদ িমনার �তিরর �নতৃ�দানকারী শহীদ বদ�ল আলম আজ আমােদর মােঝ না থাকেলও বাংলােদশর িবিভ�              

�ানসহ সারা পৃিথবীেত আমরা অসংখ� শহীদ িমনার �দখেত পাি� । ত�ণ �জে�র িশ�াথ�েদর �সই ইিতহাস              

জানা জ�ির , যােদর মাধ�েম আমরা রা�ভাষা বাংলােক �পেয়িছ । ’ তেব িব�দরবাের �ান কের িনেত হেল ��                

বাংলা চচ� ার পাশাপািশ ইংেরিজ জানেত ��� িদেত হেব বেলও িতিন উে�খ কেরন । সভাপিতর ব�েব� হাসান               

আহেমদ �চৗধুরী িকরণ বেলন , ‘এ�েশর �চতনা বথৃা যায়িন । এ�শ আমােদর িদেয়েছ ’৬৯ , ’৭১ ও ’৯০ -এ               

��রশাসেনর পতন । �দশেক মধ� আেয়র �দেশ উ�ীত করেত হেল এ�েশর �চতনায় উ��ু হেয় ঐেক�র বাংলােদশ               

গেড়  তুলেত  হেব ।  ’ 

http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/02/21/209631 

 

রা�ভাষার ময�াদা অ�ু� রাখেত হেব : অধ�াপক জািমলরু �রজা 
২০  �ফ�য়ারী , ২০১৭  ইং  ২১ :৩৪  িমঃ

 

‘রা�ভাষা বাংলার ময�াদা অ�ু� রাখেত হেল এর স�ক চচ� া অব�াহত রাখেত হেব। যােদর             
রে�র িবিনমেয় বাংলােক আমরা মাতৃভাষা িহেসেব �পেয়িছ তােদর অবদান িচর�রণীয় হেয়           
থাকেব। তাই বাংলা ভাষােক রা�ভাষা িহেসেব পাবার �যই ইিতহাস তা ত�ণ �জ�সহ সকেলর             
জানা  জ�ির। ’  

http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/02/21/209631
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মহান ভাষা িদবস উপলে� আেয়ািজত এক িবতক� �িতেযািগতায় আজ �সামবার এ�েশ পদক            
�া�  অধ�াপক  জািমলরু  �রজা  এসব  কথা  বেলন।   
  
‘উ� আদালতসহ সব��ের বাংলা ভাষার ব�বহার িনি�তকরণ ’ শীষ�ক ছায়া সংসদ� ফাম�েগট�           
ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক ক�া�ােস অনিু�ত হেয়েছ। বাংলা আমার অহংকার এই           
��াগােন  এই  ভাষা  িদবস  িবতক�   আেয়াজন  কের  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস।   
  
অন�ুােন সভাপিত� কেরন িডেবট ফর �ডেমাে�িস ’র �চয়ারম�ান হাসান আহেমদ �চৗধুরী          
িকরণ। িবেশষ অিতিথ িছেলন - অধ�াপক �সয়দ আেনায়ার �হােসন ও ইউিনভািস�� অব এিশয়া            
প�ািসিফক এর �াি� �বােড� র �চয়ারম�ান কাইয়ুম �রজা �চৗধুরী। অন�ান�েদর মেধ� উপি�ত           
িছেলন - এয়ার কেমাডর (অব .) ইশফাক ইলাহী �চৗধুরী , িডেবট ফর �ডেমাে�িস ’র িসিনয়ার           
�কা -অিড� েনটর  সাবিরনা  িমিল , িবতক�   �িতেযািগতার  সম�য়ক  হািফজ  উি�ন  ম�ুা  �মখু । 
  
�ধান অিতিথর বে��েব অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী বেলন , �থম শহীদ িমনার �তিরর            
�নতৃ�দানকারী শহীদ বদ�ল আলম আজ আমােদর মােঝ না থাকেলও বাংলােদশর িবিভ�           
�ানসহ সারা পৃিথবীেত আমরা অসংখ� শহীদ িমনার �দখেত পাি�। ত�ণ �জে�র িশ�াথ�েদর            
�সই ইিতহাস জানা জ�ির যার মাধ�েম আমরা রা�ভাষা বাংলােক �পেয়িছ। তেব িতিন িব�             
দরবাের  �ান  কের  িনেত  হেল  ��  বাংলা  চচ� ার  পাশাপািশ  ইংেরিজ  জানার  ওপর  ���  �দন।   
  
সভাপিতর বে��েব হাসান আহেমদ �চৗধুরী িকরণ বেলন , এ�েশর �চতনা বথৃা যায়িন। এ�শ            
আমােদর িদেয়েছ ৬৯ , ৭১ ও ৯০ এ ��রাশাসন এর পতন। িক� এখন জািতর কােছ অেনক               
সময় �� হেয় দাঁড়ায় আমরা িক এ�েশর �চতনােক ধের রাখেত পারিছ। �ধান রাজৈনিতক             
দল�েলা িক পারেছ �িতিহংসার রাজনীিত পিরহার কের সিহংসম�ু বাংলােদশ গেড় তুলেত।           
িতিন আেরা বেলন , �দেশ সুশাসন , আইেনর শাসন , গণত� �ভাটািধকার িক আমরা �িত�া            
পারিছ। আমরা িক গণত� উ�য়নেক সমভােব এিগেয় িনেত সকল রাজৈনিতক দল�েলা           
ঐক�মেতর িভি�েত কাজ করিছ। এসব িবষয় িনেয় আমােদর ভাবেত হেব। আর তাই �দশেক             
মধ�ম আেয়র িদেক এিগেয় িনেত হেল এ�েশর �চতনায় উ�ু� হেয় ঐেক�র বাংলােদশ গেড়             
তুলেত  হেব  বেল  উে�খ  কেরন  জনাব  িকরণ । 
  
http://www.ittefaq.com.bd/national/2017/02/20/104814.html 
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রা�ভাষার  ময�াদা  অ�ু�  রাখেত  হেব  : জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী 
কােলর  ক�  অনলাইন     

২০  �ফ�য়াির , ২০১৭  ১৯ :৪৬ 

 
 

 
 

এ�েশ পদক পদক�া� অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী বেলেছন , রা�ভাষা বাংলার ময�াদা অ�ু� রাখেত হেল এর স�ক                
চচ� া  অব�াহত  রাখেত  হেব।    
িতিন বেলন , যােদর রে�র িবিনমেয় বাংলােক আমরা মাতৃভাষা িহেসেব �পেয়িছ তােদর অবদান িচর�রণীয় হেয় থাকেব।               
তাই  বাংলা  ভাষােক  রা�ভাষা  িহেসেব  পাবার  �য  ইিতহাস  তা  ত�ণ  �জ�সহ  সকেলর  জানা  জ�ির।    
িতিন মহান ভাষা িদবস উপলে� আেয়ািজত এক িবতক� �িতেযািগতা অন�ুােন আজ �ধান অিতিথর ব�ৃতায় এসব কথা                
বেলন।  
‘উ� আদালতসহ সব��ের বাংলা ভাষার ব�বহার িনি�তকরণ ’ শীষ�ক এই ছায়া সংসদ িবতক� �িতেযাািগতা ফাম�েগট�              
ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফক  ক�া�ােস  অনিু�ত  হেয়েছ।    
‘বাংলা  আমার  অহংকার ’ এই  ��াগােন  এই  ভাষা  িদবস  িবতক�   আেয়াজন  কের  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস।    
অন�ুােন সভাপিত� কেরন িডেবট ফর �ডেমাে�িস ’র �চয়ারম�ান হাসান আহেমদ �চৗধুরী িকরণ। িবেশষ অিতিথ িছেলন              
অধ�াপক �সয়দ আেনায়ার �হােসন ও ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক এর �াি� �বােড� র �চয়ারম�ান কাইয়ুম �রজা               
�চৗধুরী। অন�ান�েদর মেধ� উপি�ত িছেলন , এয়ার কেমাডর (অব .) ইশফাক ইলাহী �চৗধুরী , িডেবট ফর �ডেমাে�িস ’র              
িসিনয়ার  �কা -অিড� েনটর  সাবিরনা  িমিল , িবতক�   �িতেযািগতার  সম�য়ক  হািফজ  উি�ন  ম�ুা  �মখু।  
অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী বেলন , �থম শহীদ িমনার �তিরর �নতৃ�দানকারী শহীদ বদ�ল আলম আজ আমােদর               
মােঝ না থাকেলও বাংলােদশর িবিভ� �ানসহ সারা পৃিথবীেত আমরা অসংখ� শহীদ িমনার �দখেত পাি�। ত�ণ �জে�র                
িশ�াথ�েদর �সই ইিতহাস জানা জ�রী যার মাধ�েম আমরা রা�ভাষা বাংলােক �পেয়িছ। তেব িতিন িব� দরবাের �ান                
কের  িনেত  হেল  ��  বাংলা  চচ� ার  পাশাপািশ  ইংেরিজ  জানার  ওপর  ���  �দন । 

http://www.kalerkantho.com/online/national/2017/02/20/466047 
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http://shikshabarta.com/2017/02/20/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9

F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6

%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%

A6%95%E0%A7%8D/ 
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এ�েশ  পদক  পদক�া�  অধ�াপক  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী  বেলেছন , রা�ভাষা  বাংলার  ময�াদা  অ�ু�  রাখেত  হেল  এর 
স�ক  চচ� া  অব�াহত  রাখেত  হেব । 

িতিন  বেলন , যােদর  রে�র  িবিনমেয়  বাংলােক  আমরা  মাতৃভাষা  িহেসেব  �পেয়িছ  তােদর  অবদান  িচর�রণীয়  হেয় 
থাকেব ।  তাই  বাংলা  ভাষােক  রা�ভাষা  িহেসেব  পাবার  �য  ইিতহাস  তা  ত�ণ  �জ�সহ  সকেলর  জানা  জ�ির । 

িতিন  মহান  ভাষা  িদবস  উপলে�  আেয়ািজত  এক  িবতক�   �িতেযািগতা  অন�ুােন  আজ  �ধান  অিতিথর  ব�ৃতায়  এসব 
কথা  বেলন । 

‘উ�  আদালতসহ  সব��ের  বাংলা  ভাষার  ব�বহার  িনি�তকরণ ’ শীষ�ক  এই  ছায়া  সংসদ  িবতক�   �িতেযাািগতা  ফাম�েগট� 
ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফক  ক�া�ােস  অনিু�ত  হেয়েছ । 

‘বাংলা  আমার  অহংকার ’ এই  ��াগােন  এই  ভাষা  িদবস  িবতক�   আেয়াজন  কের  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস । 

অন�ুােন  সভাপিত�  কেরন  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস ’র  �চয়ারম�ান  হাসান  আহেমদ  �চৗধুরী  িকরণ।  িবেশষ  অিতিথ 
িছেলন  অধ�াপক  �সয়দ  আেনায়ার  �হােসন  ও  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফক  এর  �াি�  �বােড� র  �চয়ারম�ান 
কাইয়ুম  �রজা  �চৗধুরী।  অন�ান�েদর  মেধ�  উপি�ত  িছেলন , এয়ার  কেমাডর  (অব .) ইশফাক  ইলাহী  �চৗধুরী , িডেবট 
ফর  �ডেমাে�িস ’র  িসিনয়ার  �কা -অিড� েনটর  সাবিরনা  িমিল , িবতক�   �িতেযািগতার  সম�য়ক  হািফজ  উি�ন  ম�ুা 
�মখু । 

অধ�াপক  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী  বেলন , �থম  শহীদ  িমনার  �তিরর  �নতৃ�দানকারী  শহীদ  বদ�ল  আলম  আজ 
আমােদর  মােঝ  না  থাকেলও  বাংলােদশর  িবিভ�  �ানসহ  সারা  পৃিথবীেত  আমরা  অসংখ�  শহীদ  িমনার  �দখেত  পাি�। 
ত�ণ  �জে�র  িশ�াথ�েদর  �সই  ইিতহাস  জানা  জ�রী  যার  মাধ�েম  আমরা  রা�ভাষা  বাংলােক  �পেয়িছ।  তেব  িতিন 
িব�  দরবাের  �ান  কের  িনেত  হেল  ��  বাংলা  চচ� ার  পাশাপািশ  ইংেরিজ  জানার  ওপর  ���  �দন । 
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বাংলা  ভাষার  ময�াদা  সম�ুত  রাখেত  হেব  : জািমলরু  �রজা 

 

 

বাঙািল  জািত  সং�ােমর  মেধ�  িদেয়  অজ� ন  কেরেছ  রা�ভাষা  িহসােব  বাংলােক।   বীর  বাঙািল  স�ােন  মাথা  নত 
কেরিন  �কােনা  শি�র  সামেন।   যার  ফেল  আজ  আমরা  �াধীন  ভােব  ব�বহার  করেত  স�ম  হি�  বাংলােক।    
মহান  ভাষা  িদবস  উপলে�  ‘বাংলা  আমার  অহংকার ’ এই  ��াগােন  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস  রাজধানীর 
 ফাম�েগট�  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফক  ক�া�ােস  আেয়াজন  কের  ‘উ�  আদালতসহ  সব��ের  বাংলা 
ভাষার  ব�বহার  িনি�তকরণ ’ শীষ�ক  ছায়া  সংসদ  িবতক�   �িতেযাািগতার।    
 
আেয়ািজত  অন�ুােন  �ধান  অিতিথর  ব�েব�  এ�েশ  পদক  পদক�া�  অধ�াপক  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী  বেলেছন , 
রা�ভাষা  বাংলার  ময�াদা  অ�ু�  রাখেত  হেল  এর  স�ক  চচ� া  অব�াহত  রাখেত  হেব । 
 যােদর  রে�র  িবিনমেয়  বাংলােক  আমরা  মাতৃভাষা  িহেসেব  �পেয়িছ  তােদর  অবদান  িচর�রণীয়  হেয়  থাকেব। 
তাই  বাংলা  ভাষােক  রা�ভাষা িহেসেব  পাবার  �য  ইিতহাস  তা  ত�ণ  �জ�সহ  সকেলর  জানা  জ�ির । 
�থম  শহীদ  িমনার  �তিরর  �নতৃ�দানকারী  শহীদ  বদ�ল  আলম  আজ  আমােদর  মােঝ  না  থাকেলও  বাংলােদশর 
িবিভ�  �ানসহ  সারা  পৃিথবীেত  আমরা  অসংখ�  শহীদ  িমনার  �দখেত  পাি�।  ত�ণ  �জে�র  িশ�াথ�েদর  �সই 
ইিতহাস  জানা  জ�রী  যার  মাধ�েম  আমরা  রা�ভাষা  বাংলােক  �পেয়িছ।  তেব  িতিন  িব�  দরবাের  �ান  কের  িনেত 
হেল  ��  বাংলা  চচ� ার  পাশাপািশ  ইংেরিজ  জানার  ওপর  ���  �দন।    
আেয়ািজত  অন�ুােন  অন�ান�েদর  মেধ�  উপি�ত  িছেলন  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস ’র  �চয়ারম�ান  হাসান  আহেমদ 
�চৗধুরী িকরণ , অধ�াপক  �সয়দ  আেনায়ার  �হােসন  ও  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফক  এর  �াি�  �বােড� র 
�চয়ারম�ান  কাইয়ুম  �রজা  �চৗধুরী , এয়ার  কেমাডর  (অব .) ইশফাক  ইলাহী  �চৗধুরী , িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস ’র 
িসিনয়ার  �কা -অিড� েনটর  সাবিরনা  িমিল , িবতক�   �িতেযািগতার  সম�য়ক  হািফজ  উি�ন  ম�ুা  সহ  আরও 
অেনেক ।    
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