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িাাংলা ভাষা ও সাবিতয : ইবতিায়সর বনমচাণ
বি ষ কয় র সাং বি প্ত সা র
উদ্ভয়ির পর কেয়ে িািার িছয়ররও কিবি সময় র্য়র িাাংলা ভাষা ও িাাংলা সাবিতয পরস্পর িাত র্রার্বর েয়র
চয়লয়ছ । সময়য়র বিিতচয়নর সয়ে সয়ে ভাষার ধ্ববনগত ও রূপগত চবরত্র িদ্য়লয়ছ। েেয ভাষার স্থানীয় ও
আঞ্চবলে অয়নে কভদ্ ঘয়েয়ছ, কসই কভদ্ কেয়েই আিার স্থানয়ভয়দ্ িদ্য়লয়ছ কমৌবিে-সাবিতয পরম্পরা।
আিার কসই কমৌবিে-সাবিতয পরম্পরাই মর্যযু য়গর েবিয়দ্র োয়িয বলবিত সাবিয়তযর রূপ কপয়য়য়ছ। যা বছল
মানু য়ষর মুয়ি-মুয়ি, সাংগীয়তর সু র-তাল িয়ে যার প্রোি, কসই কমৌবিে সাবিতয পরম্পরা যিন রাি-রািায়দ্র
পৃষ্ঠয়পাষেতায় রীবতময়তা প্রাবতষ্ঠাবনে নাগবরে সাবিয়তয পবরণত িল, তিন কেয়েই সাবিয়তযর সাংজ্ঞা কগল
িদ্য়ল। ভাষা ও সাবিয়তযর সম্পেচ িয়য় উঠল িবেল ও বিবচত্রযময়।
মর্যযু গ কপবরয়য় আর্ু বনে যু য়গ প্রযু বি ও বিজ্ঞায়নর িাত র্য়র এল ছাপািানা -- মুদ্রণযন্ত্র। পুবে কেয়ে বলবপর
বিিতচয়নর অনয ইবতিাস বনবমচত িল। সয়ে মুবদ্রত সাবিতয-পরম্পরা আর্ু বনে িীিন ও প্রযু বির কছাোঁয়ায় িহু
বিবচত্র র্ারায় বিভি িয়য় কগল। মানিতার ও যু বি-তয়েচর কছাোঁয়ায় কদ্িতা ও র্মচবনভচর সাবিতয-প্রবতয়িি ক্রমি
িদ্লায়ত লাগল। বতবর িল গদ্য ও প্রিয়ের ইবতিাস, কস গয়দ্যর আিার রূপান্তর ঘেল োয়ল-োয়ল। বতবর িল
উপনযাস, নােে, নকিা, গল্প, িীিনী, আর্ু বনে োিয-েবিতা, েবেো প্রভৃবত গদ্য ও পয়দ্যর অিস্র সাবিতয
র্ারা যা িতচমান সময় পযচন্ত বনতয-নতুন পরীিা-বনরীিার ময়র্য বদ্য়য় আরও নতুন-নতুন র্ারার িন্ম বদ্য়ে।
ভাষা ও সাবিয়তযর বিিতচয়নর এই বিবচত্র রূপ ও বিবচত্র র্ারায়ে বনয়য় কসই প্রাচীন োল কেয়েই িাঙাবল প্রচুর
কভয়িয়ছ, সাবিয়তযর নন্দনতয়ের নানা র্ারা বতবর েয়রয়ছ, কতমবন ওই সি র্ারার ইবতিাসও বনমচাণ েয়রয়ছ।
ভাষা সাবিয়তযর সূ চনাোল কেয়েই কযমন বিবভন্ন সময়য় কলিা িয়য়য়ছ োিয-েবিতা, গল্প-উপনযাস, নােে-নকিা,
প্রিে-বনিয়ের ইবতিাস, কতমনই ওই সমস্ত সাংরূয়পর ময়র্য বদ্য়য় চয়লয়ছ ইবতিায়সর নিবনমচাণ। ইবতিায়সর
এই বনমচাণ আিার অবনিাযচ োরয়ণ সময়য়র স্বর ও সাংেে, সাংস্কৃবতর বনয়ন্ত্রে-িবি ও আবর্পতযিাদ্ী রািনীবত
দ্বারা বনয়বন্ত্রত িয়য়য়ছ। ভাষায়ে বনয়য়ও এরেম আবর্পতযিাদ্ীয়দ্র ইবতিাস বনমচায়ণর কচষ্টা িয় া েম িয়বন।

কতমনই ভদ্রয়লায়ের সাবিতয, বিবিত নাগবরয়ের সাবিতয আিার বনয়ন্ত্রণ েরয়ত কচয়য়য়ছ তোেবেত
প্রাবন্তেিয়নর ‘অপর’ সাবিতযয়ে। সি বমবলয়য় ভাষা ও সাবিতযয়ে বনয়য় কসইসি বিবচত্র র্ারার ইবতিাস বনমচাণ
ও বিবনমচায়ণর র্ারা, তার প্রবতয়স্রাত, কনপেয রািনীবত--ইতযাবদ্ এই আয়লাচনা-চয়ক্রর বিষয় িয়য় উঠয়ি।

আয়লাচনা-সভার তাবরি : ২৮ ও ২৯ মাচচ ২০১৭
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েয়লি ও বিশ্ববিদ্যালয়য়র বিিে-বিবিো ও গয়িষে-গয়িবষোয়দ্র োছ কেয়ে আয়লাচনা-চয়ক্র পাঠ েরার
িনয গয়িষণা-পত্র ই-কমল মারফৎ আহ্বান েরা িয়ে।
গয়িষণা-পত্র উপস্থাপয়নর িনয বপবিএফ ফাইয়ল ২০০ িেসীমায় ১৫ মাচচ ২০১৭-এর
ময়র্য সার-সাংয়িপ পাঠায়ত িয়ি।
সয়ে নাম, বঠোনা, ই-কমল নম্বর ও কফান নম্বর বদ্য়ত িয়ি।
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