
তািরখ: ১৯ আগ� ২০০৪ ইং 

 

িকছিদন আেগ �দিনক জনক� পি�কায় �কািশত জনাব  মা"ফা জ$ােরর িলখা ু “কি'উটাের 

বাংলা ভাষা �চেলেনর নােম বাংলা বণ.মালা িবকিতর �য়াস ৃ – অবা"ব �"াব �িতহত ক3ন” পেড় 

আমার মেনহেলা আমার িকছ বলা উিচতু 5 �ধেমই �দিনক জনক�েক িধ7ার  দয়া উিচত  য তারা ঁ

িদন-িদন িনেজেদর একিট  নাংরা পি�কা িহেসেব �মান কের চেলেছ এবং আমার িব<াস  য 

 কানিদন জনাব জ$ার যিদ কাউেক গািল িদেয়  বজ=া জাতীয়  কান শ? ব@বহার কের িকছ ু

িলেখন,  সটা জনকে�  সBার না কেরই ছাপােনা হেব5 আিম এই  লখার বােজ ভাষা পেড়  তা তাই 

বঝলাম এবং আরও বঝলাম  য  কন এই পি�কার জনি�য়তা িদনু ু -িদন কেম িগেয়েছ5 

 

আিম জনাব জ$ােরর মত কলািম� নই  য বড় বড় কথা বেল িবশাল একটা কলাম িলেখ  ফলব5 

আিম একজন সামান@ কি'উটার ব@বহারকারী, এবং  সজন@ই জনাব জ$ােরর িলখা কলামিট 

পেড় মনহেলা িকছ কথা ু না বলেলই নয়5 

 

জ$ার সােহব একখােন তািFল@ কেরেছন  য একশ শতেক পা  দবার জন@ ভাষার পিরবত. েনর ু

�"াব  মেন  নয়া যােবনা5 আিম উনার অবগিতর জন@ বলেত চাই  য আজ  থেক মা� কেয়ক বছর 

আেগ চাইিনজ ভাষা খাড়াভােব  লখা হেতা5 িকG কি'উটােরর �েয়াজেন আজেক  সটা 

আড়াআিড়ভােব  লখা হেয় থােক এবং চীেনর মানষ খব সহজভােব  সটা Hহন কের িনেয়েছু ু 5 

ইেIােনিশয়ার মত  দশ কি'উটাের ব@বহাের সমস@া হেত পাের  দেখ তাঁ েদর িJেKর (ভাষার) 

�াচীন অNরOিল বাদ িদেয় এখন ল@ািটন িJK ব@বহার করেছ5 এবং সমP ইেIােনিশয়ােত এখন 

িকছ িলু খবার জন@ ইংেরজী অNর ব@বহার হয়5 আমার মেনহয় জ$ার সােহব  যেহতু বাংলা ভাষার 

ছা�, এই িবষেয় উনার Qান  নই, ইিতহােসর ছা� হেল এই Qান  পেতন উিন (সRবত)5 

 

আিম স'ুণ. কলামিট পেড় বঝলাম  য উিন আসেল  কানিকছর িব3েS িকছ িলেখনিনু ু ু 5  কউ 

বােজ ভােব ভাষার পিরবত. ন করেত চােF, Tনেল আমারও খারাপ লাগেব, আিমও �িতবাদ করব 

এবং আমার মেনহয় ১৩  কািট বাVালীই �িতবাদ করেব, িকG তােদর মেধ@ ঁ ১৩ জনও িনেজর 

পেণ@র �চারনা করেব না �িতবােদর কােধ বIুক  রেখঁ , জ$ার সােহব  যই ভলিট কেরেছনূ 5 

 

আিম এবার জ$ার সােহব স'েক.  আমার ব@িXগত িকছ অনভুিত �কাশ করবু ু 5 বাংলােদেশ 

কি'উটার ব@বহােরর জ=লY  থেক জ$ার সােহব কি'উটার ব@বসার সােথ জিড়ত5  সইসময় 

ভারেতর ISSCI-এর ব@বহার �ণালী বা িনয়ম চির কের ু এবং লাইেনাটাইেপর ফZ চির কের অেনক ু

কাঠ খিড় পুেঁড় উিন �তরী করান�তরী করান�তরী করান�তরী করান িবজয় এবং লাইেনাটাইেপর ফZিট চির কের উিন সতু\ী নাম িদেয় ু ু

বাজারজাত কেরন5 ব@বসা ভালই চলিছল এপ@াল কি'উটাের বাংলা টাইেপর সমাধান িদেয়, িকG 

মাইে]াস^ ট উইে_াজ ছাড়ার পরপেরই অেনক  ডভলপার বাংলা স^ টওয়@ার �তরী কেরন একই 

িনয়েম এবং একই ফZ চির কেরু , িকG  সটা উনার সহ@ হয়না5 তাই সবখােনই উিন বেলন  য উনার 

ফZ অন@রা চির কেরেছ বা কিপ কেরেছু 5 উনার এরকম করার একমা� কারন হেF উনার পেণ@র 



ব@বহার কেম যাবার ভয়, এছাড়া আর িকছই নয়ু 5 িবজয় িবি] আর আনI মািaিমিডয়া নােমর 

একটা �িতbান চালােনা ছাড়া জ$ার সােহব আর  তমন িকছ কেরন বেল আমার জানা  নইু 5 তাই 

উনার পেণ@র ব@বহার বা চািহদা কেম  গেল উনার ভাত মারা যােব এই ভেয়ই উিন এরকম কেরন 

বেল আমার ধারণা5 

 

আিম �চ_  জার িদেয় এটা বলিছ এই কারেন  য যখনই  কান বাংলা স^ টওয়@ার বা বাংলা 

কি'উিটং এর সমাধান িনেয় কথা বলা হেয়েছ, তখনই উিন  সটা িবেরািধতা কেরেছন5 �থেম িc 

স^ টওয়@ার িহেসেব বাজাের এেলা একেশু ,  সখােন উনার সমস@া, পের বাজাের এেলা 

ইউিনেকাডিভিdক সমাধান িনেয় অe,  সখােনও উনার সমস@া5 িকছিদন আেগ এেলা অNরবাংলা ু

 সখােনও উনার সমস@া5 এছাড়া �িশকা, আfনা, এOেলা তািলকােত আেছই5 

 

�থেমই উিন  ডভলপারেদর আ]মন কেরন,  য  কন উনার িবজয় স^ টওয়@াের ব@বgত  ল-আউট 

অন@রা ব@বহার করেব5 এখােন বলা উিচh    য  ল-আউট কারও স'িd না, এটা একটা ব@বহােরর 

 i_াড. , আর পিথবীর  কান আইনানযায়ীৃ ু  আপিন একটা ব@বহােরর  i_াড.  উপর  কানরকম 

িনেষধাQা জাির করেত পােরননা5 একটা  ছাj উদাহরণ িদেল বঝেবনু 5 আমরা শরীেরর উপেরর 

অংেশ শাট.  পির আর নীেচর অংেশ প@াZ5 আপিন আইন কের প@াZেক উপের আর শাট. েক িক নীেচ 

পরােত পারেবন? না  য শাট.  আর প@াZ বািনেয়িছল  স  কস কের এটা বদলােত পারেব? 

 ডভলপাররা তােদর  লঁ -আউেটর ১৯-২০ পিরবত.ন কের পার  পেয়  গেল তখন জ$ার সােহব 

আ]মণ কেরন ফZ িনেয়5 িঠক উিন এমনিট করেতন যিদ শাট.  আর প@াZ উিন আিবlার করেতন5 

 

বাজােরর সম" বাংলা স^ টওয়@ারেক উিন আ]মন কেরেছন এই বেল  য  সসব স^ টওয়@াের উনার 

ফZ ব@বহার করা হেয়েছ নাম পিরবত. ন কের5 িকG একটা ব@পার উিন  চেপ যান  য আসল ফZিট 

উিন  মের িদেয়িছেলন  কাথা  থেক5 একজন ফZ িডজাইনার/ ডভলপার িহেসেব আিমও 

ব@িXগতভােব এই আ]মন  থেক রNা পাইিন5 িকG আমােদর মধ@  থেক যিদ  কউ আসেলই 

উনার ফZ নকল কের থােকন তাহেল এখােন মাই]স^  টর টাইেপাHািফ িবভােগর �ধান, জনাব 

পল  নলসেনর একটা কথা উেmখ করেতই হয়: Copyright is based on digital data, and not 

solely on the look. The look of the one font may be similar to some other fonts. Look 

at the selection of fonts on the market and you will see many are similar in style to 

each other. By comparing the letter shapes of the font we can determine just how 

close the font is to the one you are asserting is copied. These are very grave claims 

that we take very seriously and check the digital data. এেত কের আিম অnত এটা বিঝ  য ু

লাইেনাটাইেপর  য ফZটা আমরা সবাই কিপ কের চালািF,  সটার জন@  খাদ লাইেনাটাইপ 

আমােদরেক থামােত পারেবনা যিদ আমরা  সটার আভ@nরীন ডাটার পিরবত. ন কের থািক5 আর 

জ$ার সােহবেতা দেরর কথাূ 5 

 



�থমবােরর মত যখন উইিনেকাড বাংলা ভাষােক  যাগ করার িসSাn িনেলন, তখনও িকG জ$ার 

সােহব আেজ বােজ কথা বেলিছেলন5 আমার  যOিল মেনপেড়  সOিল হেলা: (১) এটা আসল 

বাংলা নয়, এটা আসািম বাংলা ( যেহতু এখােন আসােমর দ’ু িট অNর আেছ); (২) এই বাংলা 

চলেবনা, এখােন খ_-ত কই ইত@াদী5 

 

আবার আজেক উিনই ইউিনেকাড সমিথ.ত স^ টওয়@ার িহেসেব উনার পণ@ িবজয় একশু -এর 

�চারণা কের যােFন5 উনার িক এতটক লpা  নইু ু ? উিন িক মেনকেরন আমরা িকছ মেন রািখনাু ? 

না উিন আমােদর  দেশর  নতােদর মত আমােদর যা ইFা তাই  শখােত চাইেছন? (জ$ার সােহব 

 নতা হেয়  গেলন নািক)5 আজেক ইউিনেকােডর সােথ খ_-ত িনেয় এত যS হেয়  গেলাু , উিন 

তখন  কাথায় িছেলন? আজেক য-ফলা িনেয় যS চলেছু , উিন িক জােনন? উিন িক আেদৗ বলেত 

পারেবন  য খ_-ত  দবার জন@ ইউিনেকাড কত নrর ঘর িঠক কের  রেখেছ? PR-3� বা PR-37 িক 

এবং  কন, এই িবষেয়  কান Qান আেছ তারঁ ? 

 

 কউ যিদ ভুল কেরও িবজয় একশ ব@বহার কেরনু , তাহেল T3  থেকই সমস@ায় থাকেব5 

উইিনেকাড  য িনয়ম অনসরণ কের  সটা হেF  ফােনিটক বা উtারণ িভিdকু 5 একটা শে? 

অNরOিল  যভােব উtািরত হয়, আপনেক  সভােবই িলখেত হেব5 মােন আমরা যিদ বিল কেব, 

তাহেল  সটা বলিছ ক-ব-এ এবং আপনােক িলখেত হেব ক+ব+ ◌ = কেব এর  বশী িকছু নয়5 

এতিদন জ$ার সােহেবর টাইিপং িনয়মানযায়ী আমরা িলেখ এেসিছ ু ক+ ◌+ব, তাহেল িক আমরা 

বিল ক-এ-ব? বড়ই হাস@কর5 আপিন যিদ জ$ার সােহবের িনয়ম িকছNণ হেলও  মেন  ননু , 

তাহেল একট িচnা কের  দখন  য আপনােক বাংলা িলখেত কত ক� করেত হেবু ু 5 �থেম িচnা 

করেবন িক িলখেবন5 তারপের িলখার আেগ  সটা মেন মেন সাজােবন এবং পের টাইপ করেবন5 

কারণ  কানটা আেগ  কানটা পের আপনােক মেন মেন সাজােত হেব, কি'উটার আপনােক 

সািজেয়  দেবনা5 আমরা কি'উটার ব@বহার করিছ, টাইপ  মিশন না5 আর সারা িবে<র 

কি'উটাের এভােবই সম" ভাষা  লখা হয়5 মানেষর এত িচnাু  করবার সময় নাই5 vাভািবক ভােব 

 দখেলও  দখা যায়  য আমরা wেলর বাtােদর বানান  শখােত  গেল  ফােনিটx বা উtারনিভিdক ু

ভােবই  শখাই5 আমরা বিলনা  কা িলখেব এ-কার ক আ-কার িদেয়5 আমরা সরাসির  শখাই ক 
ওকার এবং তারা  শেখও তাইঁ 5 সতরাং  বাঝা যায়  য িবজয় সyওয়@ােররু  পুরাতন িনয়মটা কতটা 

অvাভািবক5 

 

মাইে]াস^ ট উইে_ােজ বাংলা সােপাট.   দয়া হেয়েছ,  সটা িনেয়ও উনার সমস@া5 কারন  সটা 

�চািরত হেয়  গেল উনার পণ@ আর িবি] হেবনা5 মানষ এমিন বাংলা িলখেত পারেল আর ু

স^ টওয়@ােরর �িত অনগত থাকার �েয়াজন হেবনাু , আর উিন ব@বসা করেত পারেবননা5 তাই 

উিন  ফােনিটক টাইিপং এর িব3েS হািতয়ার িনেয় বেসেছন,  য যিদ আর িকছিদন ব@াু বসা কের 

 নয়া যায়5 িবজয় একশ ব@বহার করেল সিবধার চাইেত সমস@াই হেব  বশীু ু 5 একটা  ছাj উদাহরণ 

 দই5 আমার কি'উটার UTF-8  লয়ােরর মাধ@েম ইউিনেকােডর সাহােয@ িব<মােনর বাংলা’র 



সমথ.ন আেছ5 আমােক যিদ  কউ িবজয় একশ ব@বহার কের বাংলায় ইেমইল পাঠায়ু , তাহেল আিম 

 সটা পড়েত পারবনা5 Tধ আিম নাু , সারা িবে<র বাংলা ব@বহারকারী  কউই পড়েত পারেবনা5 

 

জ$ার সােহব আমার বাবার সমবয়সী একজন মানষু 5 অবশ@ই উনার �িত আমার যেথ� স=ান 

আেছ5 িকG উিন িবিভ\ভােব অন@েদর  ছাট কের উনার পেণ@র �চার করেত চাইেবন,  সটা আিম 

মানেত রািজ না5 আমার িব<াস  কউ এটা  মেন  নেবনা5 উিন চাইেছন কি'উটাের বাংলার 

ব@বহােরর রাজা হেয় থাকেত, হ@া আজ  থেক ঁ ১০ বছর আেগও  সটা সRব িছল, িকG এখন  সটা 

সRব না5 এখন �যিXু  সবার হােত হােত5 

 

আমার এতিদন িবজয় ব@বহার কেরিছ5 উপায় িছলনা বেলই কেরিছ5 িকG এখন যখন সারািবে<র 

সমাধান আমােদর পেয়র কােছ, আমরা  কন উনােক  তল িদেত যাব! হ@া আমরা উনােক স=ান ঁ

করব, কারন উিনই �থম আমােদরেক কি'উটাের বাংলা  দখার সেযাগ কের িদেয়িছলু 5 

 

পাশাপািশ িকভােব ভুেল যাব  য এই িবজেয়র বাংলা  দেখই ডাকা হেয়িছল  ভাটার আইিড-এর মত 

�েজ{5 কাজ না হওয়ায় ন� হেয়িছল  কািট  কািট টাকা5 িকG সমেয়র পিরবত. ন হেয়েছ5 আর 

এরকম করেলেতা চলেবনা5 আমােদর সকলেক  সাtার হেতহেব এবং স"া কথায় কান িদেল 

চলেবনা5 সারািব<  যই িনয়ম অনসরণ করেবু , আমরাও তাই করব5 এেNে� জ$ার সােহেবর 

ব@বসা ন� হেল আমােদরেতা িকছ করার থাকেবনাু 5 এখন উনার ব@াবসার চাইেত স=ান রNা করা 

িনেয়  বশী ভাবা উিচত5 

 

অিম আজাদ 

�কf পিরচালক 

সফটওয়@ার িবভাগ 

আ|ই� ইZারন@াশনালু  

 

ইেমইল: omi@ekushey.org 

ইউআরএল: http://www.altruists.org 

http://www.ankurbangla.org 

http://www.bangla.name 

http://www.ekushey.org 


