
 ।। বাাংলা  ভাষা  শিক্ষার  উদ্দেিয  ও  ভশবষযৎ  পশরকল্পনা ।। 

 

মানবজীবনন মাতৃভাষার ক াননা বব ল্প কনই। চবরত্র ও বযবিসত্তার পূনন সাধন ঘটায় এই 

মাতৃভাষা। আমানের মাতৃভাষা 'বাাংলা ভাষা'। এই ভাষানতই প্রথম ধ্ববন'মা' উচ্চাবরত হয়। 

মাতৃদুগ্ধ বিশুর পনে কেমন পুবি র, ববেযাবিোর কেনত্র ও বাাংলা ভাষা কতমনই সনবনাৎ ৃি 

মাধযম।  

বাাংলাভাষার মাধযনম বিো গ্রহণ  রনল বিোথীরা অবত সহনজই কে ক াননা ববষয় আয়ত্ত 

 রনত সেম হয়।  ারন বাাংলাভাষায় বিো গ্রহণ আপামর জনসাধারনণর  ানে সহজ। গভীর 

আননেই মানুষ এই ভাষায় বিো গ্রহণ  নর। তখন বিো গ্রহণ তার পনে আর ভার হনয় 

োাঁ ডায় না। প্রাচীন বাাংলা ভাষার উৎপবত্ত গত ইবতহাস, চেনাপে, শ্রী ৃষ্ণ ীতন ন  াবয ,এমনব   

জয়নেনবর গীতনগাববে কথন  শুরু  নর আধুবন   ানলর রাজা রামনমাহন 

রানয়র'Grammar of the Bengali Language' নাম  বযা ারণ গ্রন্থ, বাাংলা 

অবভধান, বতন মাননর নানান ধরননর বথনয়টার, নাট , বববভন্ন সাবহতয, কোটগল্প, আবৃবত্ত চচন া- 

এইসব ব েু অনুিীলননর মনধয বেনয় বাাংলা ভাষা রপ্ত  রা এবাং সমৃদ্ধিালীও  নর কতালা োয়। 

তনব বতন মান ানল এই ভাষায় বিোর প্রসার বনম্নমুখী। জ্ঞান-ববজ্ঞান চচন ার কেত্র বহনসনব বাাংলা 

ভাষা বযবহানরর পবরবধ আজ ও দুবনল।  ারন, আজ াল কববিরভাগ অবভভাব -বিোথী 

প্রতযন ই আন্তজন াবত  ভাষায়  বিবেত হওয়ার প্রবতনোবগতায় উনু্মখ। এরফনল বেনন বেনন 

বাাংলা ভাষার অবলুবপ্ত ঘটনে।  



বাাংলাভাষা সঠি ভানব বিেননর ফনল আমানের  ল্পনামুখীনতা, ববনেষনী েমতা, 

সৃজনিীলতা, িনের বববচত্রযতা ইতযাবে বৃবদ্ধ পায়। আমরা েবে মাতৃভাষা ক  অনন  কববি 

ঐবতহযিালী ও পবরপুি  নর তুলনত চাই তনব এই বাাংলা ভাষার মাধযনমই বিোববস্তার 

অপবরহােন। চালু  রা উবচত বাাংলা ভাষার মাধযনম সর াবর অবফস-আোলনত বননেন বি া োননর 

বযবস্থা, এোডাও উচ্চতর বিোর জনয উপনোগী পুস্ত াবে বাাংলা ভাষায় রচনা ও অনুবাে। 

ক বরয়ার কবনে কনওয়ার কেনত্র ও বাাংলা ভাষার ববনিষ অবোন রনয়নে। 

 অননন ই ভানবন বাাংলা ববষয় বননয় উচ্চবিো স্তনর পডানিানা  রনল চা বরর বাজানর 

ভববষৎ অন্ধ ার।ব ন্তু এই ধারনা সমূ্পণন ভুল। বাাংলা সাবহতয বননয় ভানলানবনস পডানিানা 

 রনল রনয়নে সর াবর ও কবসর াবর বববভন্ন  ানজর সুনোগ। তাোডা শুধুমাত্র পবিমবঙ্গ ই 

নয়, পবিমবনঙ্গর বাইনর ও বববভন্ন ববেযালয়,মহাববেযালয় ও ববশ্বববেযালনয় বিে তার 

পািাপাবি গনবষণা ানজর  জনয কফনলাবিপ প্রোন  রা হয়। োরা পঞ্চান্ন িতাাংি নম্বর কপনয় 

MA পাি  নরন, তারা WBCS পরীোয় বসার ও সুনোগ পায়।  ারন, WBCS পরীোর 

এ টা ববরাট অাংি জুনড আনে বাাংলা ভাষা ও সাবহতয। 


