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মুখবন্ধ
বাাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার জন্য বাঙাললর আত্মত্যাাদরর ুমমাা থ রদর আদদাল ,
সাংগ্রাম ও মাা মুলিযুদের মাধ্যদম আিরা অজজ কদরলি স্বারী ত্যা। স্বারী ত্যার থর বাাংলা
ভাষাদক োপ্তলরক ভাষা লাদসদব প্রচলদ র লবলভন্ন উদযার ন ওয়া ায়। জালত্যর লথত্যা বঙ্গবন্ধু
নেখ মুলজবুর রামা ১৯৭৪ সাদলর ২৫ নসদেম্বর জালত্যসাংদের সারারণ থলরষদে বাাংলায়
প্র ম ঐলত্যাালসক ভাষণ লেদয় বাাংলা ভাষাদক লবশ্ব েরবাদর উথস্থাথ কদর । ১৯৮১ সাদল
বাাংলা ভাষা বাস্তবায় নকাষ রঠ করা ায়। সব জস্তদর বাাংলা ভাষার ব্যবাার ল লিত্য করার
উদেদে ‘বাাংলা ভাষা প্রচল আই , ১৯৮৭’ জালর করা ায়।
সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা ব্যবাাদরর নেদে লকছু সমস্যা রদয়দি। য ায
থলরভাষার অভাব ও বা া রীলত্যর লভন্নত্যার কারদণ ব্যাবাালরক ভাষায় অসামঞ্জস্য
থলরললেত্য ায়। প্রলমত্য ভাষারীলত্য সম্পদকজ কমজকত্যজারণ অবলাত্য া াকার কারদণ ভাষার
শুে প্রদয়ার সকল নেদে রো করা সম্ভব াদয় ওঠদি া। লবষয়টি মলিসভা ববঠদকও
আদলালচত্য ায়। ত্যৎদপ্রলেদত্য রণপ্রজাত্যিী বাাংলাদেে সরকাদরর মা ীয় প্ররা মিী নেখ
াালস া মলিসভার ববঠদক সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা ব্যবাাদরর নেদে বাাংলা একাদেলমর
প্রলমত্য বা া রীলত্য অনুসরদণর অনুোস প্রো কদর । ত্যেনুযায়ী মলিথলরষে লবভার াদত্য
২০১২ সাদলর ৩১ অদটাবর ‘সরকালর কাদজ বাাংলা একাদেলমর প্রলমত্য বাাংলা বা া রীলত্য
অনুসরণ’-সাংক্রান্ত ল দে জে া জালর করা ায়।
উথযু জি নপ্রোথদে জ প্রোস মিণালদয়র বাাংলা ভাষা বাস্তবায় নকাষ ‘সরকালর
কাদজ ব্যবাালরক বাাংলা’ পুলস্তকা প্রকাে কদর এবাং ২০১৫ সাদলর ২৫ জানুয়ালর মা ীয়
প্ররা মিী নেখ াালস া বইটির নমাড়ক উদমাচ কদর । ‘সরকালর কাদজ ব্যবাালরক বাাংলা’
পুলস্তকাটি প্রকাদের থদর বাাংলা ভাষা বাস্তবায় নকাষ বাাংলা ললখ রীলত্যর একটি ল দে জলেকা
(ম্যানুয়াল) লাদসদব ‘সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা ব্যবাাদরর ল য়ম’ পুলস্তকা প্রণয়দ র
উদযার গ্রাণ কদর। এদত্য বাাংলা বা া রীলত্য ও ললখ রীলত্যসাংক্রান্ত আদলাচ ার থাোথালে
যুিবণ জসমূদার লবলিষ্ট রূথ, বাাংলা একাদেলম প্রলমত্য বাাংলা বা াদ র ল য়ম এবাং ণত্ব-ষত্ব
লবরা আদলাচ া করা াদয়দি। প্রোসল ক অনুদমােদ র থর থাণ্ডুলললথটি বাাংলা একাদেলম
কতৃজক থরীেv করা ায়।
আমার দৃঢ় লবশ্বাস এই পুলস্তকা প্রকালেত্য াওয়ায় লবলভন্ন সরকালর অলিদস প্রলমত্য
বাাংলা ব্যবাার ও ললখ রীলত্যর নেদে সাায়ক ভূলমকা থাল করদব। পুলস্তকাটির থরবত্য
সাংস্করদণ নয-নকা ও থরামেজ সােদর গৃাীত্য াদব।
ে. কামাল আবদুল াদসর নচৌধুরী
মুখ্য সলচব
প্রধািিন্ত্রীর কা চালয়

ভূলমকা
সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা ললখ রীলত্যর একটি ল দে জলেকা প্রণয়দ র আবেকত্যা
েীে জলে রদর অনুভূত্য ালিল। ২০১২ সাদলর ৩১ অদটাবর মা ীয় প্ররা মিী নেখ
াালস া মলিসভার ববঠদক সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা ব্যবাাদরর নেদে বাাংলা
একাদেলমর প্রলমত্য বা া রীলত্য অনুসরদণর অনুোস প্রো করদল লবষয়টি গুরুদত্বর
সদঙ্গ ন ওয়া ায়। বাাংলা ভাষা বাস্তবায় নকাষ ২০১৫ সাদল ‘সরকালর কাদজ ব্যবাালরক
বাাংলা’ পুলস্তকা প্রকাদের থর ন দকই ললখ রীলত্যর ল দে জলেকা প্রণয়দ র লবষদয় কাজ শুরু
কদর যা ‘সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা ব্যবাাদরর ল য়ম’ াদম থলরলচলত্য থায়।
বাাংলা ভাষা বাস্তবায় নকাদষর কমজকত্যজারণ েীে জলব্ধ জ্ঞা ও অলভজ্ঞত্যা লেদয়
ল দে জলেকাটির প্রলত্যটি ভুলি সাংদযাজ কদরদি । পুলস্তকাটির কদলবর ও সব জস্তদরর
থাঠকদের ক া লবদবচ ায় ল দয় এদত্য ত্যত্ত্বরত্য লবষয়গুদলা যত্যদূর সম্ভব থলরাার করার
নচষ্টা করা াদয়দি। আমার লবশ্বাস পুলস্তকাটি সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা য ায ভাদব
ব্যবাাদরর থ সাজত্যর করদব।
আলম প্ররা মিীর কায জালদয়র মুখ্য সলচব ও জ প্রোস মিণালদয়র প্রাি
লসল য়র সলচব ে. কামাল আবদুল াদসর নচৌধুরীদক পুলস্তকাটি প্রকাদে অবোদ র জন্য
লবদেষভাদব রন্যবাে জা াই। বাাংলা একাদেলমর মাাথলরচালক অধ্যাথক োমুমজ্জামা
খা দক পুলস্তকাটির থাণ্ডুলললথ পুঙ্খানুপুঙ্খ থরীো কদর ত্যা চূড়ান্ত অনুদমাে ও নভটিাং
সম্পন্ন করার জন্য এবাং থাণ্ডুলললথ প্রণয়দ সাংস্কার ও রদবষণা অনুলবভাদরর প্রাি
অলত্যলরি সলচব ে. নালাল উলে আাদমে ও প্রাি লবদেষজ্ঞ ে. নমাোঃ
সাদাদুজ্জামা দকও অসাংখ্য রন্যবাে।
পুলস্তকাটি ল ভুজলভাদব প্রণয়দ ঐকালন্তক প্রদচষ্টা াকা সদত্ত্বও ত্রুটি ন দক যাওয়া
অসম্ভব য়। এদেদে পুলস্তকাটির ব্যবাারকারীরদণর সাদযালরত্যায় আমরা থরবত্য
সাংস্করদণ ত্যা সাংদোরদ র নচষ্টা করব। আলম লবশ্বাস কলর ‘সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা
ব্যবাাদরর ল য়ম’ পুলস্তকাটি সকল থয জাদয়র সরকালর কাদজ ব্যবাার উথদযারী াদব।
পুলস্তকাটি গ্রাণদযাগ্য ও বহুল ব্যবহৃত্য াদল আমাদের শ্রম সা জক াদব।
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