
 

 

 

 

ঈলানের কথা  
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কষৃ্ণচড়ূা গানছ ফু এননছ। এননছ রনে রাঙা উনেল। 

বাঙানর অনেক োম আনছ। একটা দুনটানে তো যানক বন তেনটন্ট তেয়া আনছ। এই তযমে 

"তভাজেরনক বাঙান"।  োরের বাঙানর োনক আবার বানরা মান তেনরা োববণ। কে নক! 

োর নকছু নকছু ক্ষমা তঘন্না কনর বন অন্য তাক। ো বন বকু। বাঙান নকন্তু নেনজনক 

অনেক োম নিনয়নছ। োই বাঙান আত্ম মানাচোয় আগ্রী েয়  কথাটা েুনরােুনর নিক বা 
যানব ো। ো এই োনমর মনযৈ একটা  নগনয়  ঐ ''আত্মঘােী বাঙান"।  নকম্ আশ্চযবম! 

েীরি ন তচৌযরুী যখে  এই োমকরণ কনরনছনে েখে নেশ্চয়ই এটা প্রানিক নছ। আর, আজ 
২০২১ নের কনরাোেীনড়ে ১৯তল তম তে িাাঁনড়নয় একই োম মাে প্রানিক মনে নে। 
ভাবনে অবাক ানগ, মােব  ইনোনর অন্যেম তেষ্ঠ ংগ্রাম, ৬১ এর ভাা ংগ্রানমর আজ 
নিক মূৈায়ে য়নে। নকন্তু োর িায় নিক কার! বাঙান নচরকা এক দ্বনে তিাদুৈমাে। ভাা 
আনগ ো যমব আনগ। এই গৈাড়াকন আটকা েনড় েৃনথবীর অন্যেম তেষ্ঠ জানের আজ ব 

তথনক নকছু তেই। আজ খুাঁনজ তফনর োাঁর আত্ম েনরচয়। এে তমযা থাকা নে  বারবার ঘণৃৈ 
রাজেীনের নলকার। মােনক িূরনের সুনযাগ নেনয় বারবার তভৌগনক ভানব খনন্িে। বাঙানর 

নবভাজে এখে আর শুয ু েূবববি-েনশ্চমবি এর মনযৈ ীমাবদ্য েয়।  আনছ উত্তর েূনববর 

বাঙান। আনছ বরানকর বাঙান। আর আনছ নন্দু বাঙান - মুমাে বাঙান। অনবশ্বানর 

নবশ্বা খুবই গভীনর তপ্রানথে। তচারা তরাে তথনম তথনমই প্রকাল োয়। নকন্তু েবু, আজ ১৯তল 

তম'র  েূণৈ নে আমরা ভীণ ভানব আলাবািী, একনিে এই নবভাজে মনুছ  যানব। এই প্রজনে 

ো তাক। তাক ো েরবেবী প্রজনের াে যনরই। আমরা শুয ু১৯তল-র  নগৈান টা তযে বনয় 

নেনয় তযনে োনর। আমরা আলাবািী কারণ, উনেল এখে আর শুয ুলীি নিব উিযােনের 

মনযৈ ীনমে েয়।  উনেল বৈানি াভ করনছ। উনেল- একুল আজ একানথ ো তফনছ। এর 

কনৃেে কার একার েয়।  ক ামানজক-াংসৃ্কনেক কমবীর। আমানির কনর। 

আজনকর ামানজক, রাজনেনেক, ভানক আগ্রানের এই মনয় "১৯"ই আমানির েথ 

তিখাক। চা তো নব  শুরু। বাঙান "আত্মঘােী" নননব েয় , েনরনচনে াভ করুক 

েৃনথবীর অন্যেম তেষ্ঠ জানে নননব। ক মােৃভাার প্রনে েদ্ধা জানেনয় আমাতির প্রনেৈক 

িলবক-তোো-োিক তক ঈলাে কথা'র  েক্ষ তথনক অমর ১৯তল'র  উষ্ণ অনভেন্দে।  

 



 

 

োনয় োনয় "ঈলাে কথা" োর প্রথম বব েূনেবর তিাড়নগাড়ায় তেৌাঁনছ তগনছ। এই উেনক্ষ 

আজ তথনক ২৬তল তম েযবন্ত ঈলাে কথা'য় নেয়নমে আেনিট ছাড়া প্রনেনিে থাকনছ াইভ 

অনুষ্ঠাে। নবনভন্ন নবনয় আনাকোে করনবে আমানির আমনিে বোরা। থাকনব অনেক 

গনবণা মূক তখা, আর অবশ্যই াংসৃ্কনেক অনুষ্ঠাে। 

ভা থাকনবে বাই। 

আর  অবশ্যই তচাখ রাখুে আেোর "ঈলাে কথা"য়।  

 


