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বাংলা একােডিম আইন ণীত হয় ২০১৩ সােলর ২২ সে র। এরপর বছর পিরেয় গেলও এখনও
আেলার মুখ দেখিন বাংলা একােডিম িবধান। য কারেণ বাংলা ভাষার জ  পূণ এই িত ানিটেত
সৃি  হেয়েছ নানািবধ জিটলতা। দখা িদেয়েছ বতনৈবষম ।

ব াহত হে  পেদা িত, িনেয়াগসহ নানা কায ম। ফেল িত ানিটর কমকতা-কমচারীেদর মেধ  িবরাজ
করেছ চাপা াভ, জে েছ হতাশা। কাজকেমর গিতশীলতাও কেম এেসেছ। এছাড়া বাংলা ভাষার উৎকষ
সাধন ও গেবষণার জ  মূলত িত ানিটর জ  হেলও গত দশ বছের হােতেগানা কেয়কিট কাজ ছাড়া
গেবষণার কাজ তমন হে  না। িবিভ  িবভােগ নই পযা  জনবলও।

িবধান ণয়েন দিরর িবষেয় জানেত চাইেল সং ৃিতিবষয়ক ম ণালেয়র যু  সিচব (সংসদ ও আইন)
শওকত আলী যুগা রেক বেলন, িবধান তিরর কাজ শষ পযােয় রেয়েছ। আশা করিছ এ বছেরর মেধ ই

িবধান  ণয়েনর  কাজ  স  হেব।  বাংলা  একােডিমর  শাসন,  মানবস দ  উ য়ন  ও  পিরক না
িবভােগর পিরচালক ডা. কএম মুজািহ ল ইসলাম এ িবষেয় বেলন, অিত ত কাজ চলেছ। আশা করিছ

িবধান তিরর কাজ িশগিগর স  হেব।

িবধান ণয়েনর িবষেয় দীঘ অ স ােন দখা গেছ, িবিভ  সময় সিচব পিরবতন হওয়ায় িবধান তিরর
কাজিট িপিছেয়েছ। পাশাপািশ এ কােজ এক ধরেনর অবেহলাও ল  করা গেছ। বাংলা একােডিমেত
সবেশষ পেদা িত হয় ২০১২ সােল। এরপর কােনা পেদা িত হয়িন সখানকার কমকতােদর। আর এর

  হক ফা ক আহেমদ
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পছেন বারবার অজুহাত িহেসেব কাজ কেরেছ এই ‘ িবধান’।  এ িনেয় িমিটংেয়র পর িমিটং  হেলও
িবধান কাশ হয়িন। িক  এ সমেয়র মেধ ই ঘেট গেছ বতনৈবষম ।

নাম কােশ অিন ুক বাংলা একােডিমর এক কমকতা বেলন, সােবক অথম ীর এক ঘাষণার ফেল গত
১০ বছের পেদা িত হয়িন এমন অেনক কমকতার বতন বেড়েছ, িক  উ পেদ আসীন অেনক কমকতার
বতন বােড়িন। ফেল অেনক জ  কমকতার চেয় অেনক জুিনয়র কমকতা এখন বিশ বতন পাে ন।

আেরক কমকতা নাম কাশ না কের বেলন, সিঠকভােব িনেয়াগ ব  থাকায় সােবক মহাপিরচালক তার
সমেয় অধশতািধক জনবল অ ায়ীভােব িনেয়াগ দন। তােদর বতন এখন বাংলা একােডিমেকই িদেত হয়,
যা মূলত আেস বই িবি র টাকা থেক। য কারেণ একােডিম তহিবল সংকেট আেছ।

এই কমকতা আরও বেলন, দীঘসময় পেদা িত ব  ও বতনৈবষম  সৃি  হওয়ায় একােডিমর লাকজেনর
মেধ  কম ৃহা নই। ‘ চইন অব কমা ড’ সিঠকভােব কাজ করেছ না। কমীেদর ভতের জ  িনেয়েছ চাপা

াভ। য কােনা মুহূেত িত ানিট ‘কলাপস’ করেত পাের বেলও ম ব  কেরন িতিন।

বাংলা একােডিমেত মাট িবভাগ রেয়েছ ৮িট। এ েলা হল- গেবষণা, সংকলন এবং অিভধান ও িব েকাষ;
অ বাদ,  পাঠ পু ক  ও  আ জািতক  সংেযাগ;  জনসংেযাগ,  তথ যুি  ও  িশ ণ;  িব য়  িবপণন  ও
পুনমু ণ;  সং ৃিত,  পি কা  ও  িমলনায়তন;  াগার;  ফাকেলার,  জা ঘর  ও  মহােফজখানা;  শাসন,
মানবস দ উ য়ন ও পিরক না। এর মেধ  িট িবভােগ কােনা পিরচালক নই। উপ-িবভােগর িহসােব
য ক’জন উপ-পিরচালক থাকার কথা িছল তাও নই।

আেরকিট সূ  জানায়, গত মােসর মাঝামািঝ পেদা িতসহ নানা সম া সমাধােন একিট িমিটং ডাকা হয়।
সখােন ম ণালয় ও একােডিমর উ পদ  কমকতারা  উপি ত িছেলন। সই িমিটংেয়ও িবধান ছাড়া

পেদা িত সমীচীন হেব না- এমন িস া  হয়।

অথচ ছয় বছেরও আেলার মুখ দেখিন ‘ িবধান’। এর ভাব পেড়েছ গেবষণার ে ও। গত দশ বছের
হােতেগানা  কেয়কিট  কাজ  ছাড়া  বাংলা  একােডিমেত  সই  অেথ  কােনা  বড়  গেবষণার  কাজ  হয়িন।
িববতনমূলক বাংলা অিভধান, আধুিনক বাংলা অিভধান, বাংলােদেশর লাকজ সং ৃিত মালা- এমন িকছু
হােতেগানা

গেবষণা ও  কাশ ছাড়া উে খেযাগ  কাজ নই। এর মেধ  ‘বাংলােদেশর লাকজ সং ৃিত মালা’র
সব জলার বই এখনও কাশ হয়িন। তাছাড়া কািশত বই েলার মান িনেয়ও রেয়েছ নানা । নই
গেবষণা কােজর ধারাবািহকতা।

বাংলা একােডিমেত িনয়িমত গেবষণা কাজ পিরচালনার জ  িকছু জনবল থাকেলও কােনা ‘ ডিডেকেটড’
িটম নই। গত কেয়ক বছর গেবষণার কােজ বাইের থেক িনেয় কাজ করার বণতাই বিশ দখা গেছ।

বাংলা  একােডিমর একািধক সূ  জানায়,  বতমান মহাপিরচালক কিব হাবীবু াহ  িসরাজী িত ানিটেক
কমচা েল  ভিরেয় তুলেত নানা উেদ াগ িনেয়েছন ও িনে ন। িক  এর মেধ ও গলার কাঁটা হেয় রেয়েছ

িবধান না হওয়া এবং তার ফেল সৃ  পেদা িত না হওয়াসহ নানা জিটলতা।
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