বাংলা সেনর উৎপি ও িবকাশ (পব-২)
মুহদ মিতউর রহমান

থম পবঃ বাংলা সেনর উৎপি ও িবকাশ
িহজরী সেনর বতন কেরন মূলত রাসূলুাহ (সা.) য়ং। িতীয় খলীফা উমর ফাক (রা.) আািনকভােব এটা চালু কেরন।
মহানবীর (সা.) ঐিতহািসক িহজরেতর ঘটনার রেণ িহজরী সেনর উৎপি। মহানবী (সা.) মার কািফরেদর অতাচাের অিত
হেয় আার িনেদেশ ৬২২ ঈসায়ীর ২০ সের িনজ জভূিম পিব মা থেক মদীনায় িহজরত কেরন। ঐ সময় আরবেদেশ
বিবধ সেনর চলন িছল। যমন হযরত নূহ (আ.)-এর মহাাবেনর রেণ ‘বাসন’, আবরাহার হিবািহনী িনেয় কা’বা
ংেসর অপেচার রেণ ‘হি সন’, ‘হবুিত সন’, ‘লুই সন’, ‘খস সন’, মহানবীর (সা.) জ সন’, ‘আম উল ফজুর’, ‘আম
উল ফেতহ’ ইতািদ সন চিলত িছল। তেব এর অিধকাংশই িছল আিলক বা গাীয়, বাপকভােব বা সারােদেশ এ সনেলার
চলন িছল না। এর মেধ ‘হি সন’ িকছুটা জনিয়তা অজন কের। মহানবীর (সা.) জের মা কেয়ক িদন পূেব ইেয়েমেনর
শাসক আবরাহা িবশাল হিবািহনী িনেয় খানােয় কা’বা ংস করেত এেস মার অদূের মুযদািলফার ওয়ািদউার (অথ : অিউপতকা) নামক ােন আা ইায় ু আবাবীল পািখর রাঘােত সদলবেল ংসা হওয়ার অেলৗিকক ঐিতহািসক
ঘটনার রেণ হি সেনর উৎপি। সকােল এ ঘটনা সম আরব সমােজ িছল এক অিবরণীয় ঐিতহািসক ঘটনা। ফেল এ সন
মাটামুিট বাপকভােব গৃহীত ও আদৃত হয়।
তেব এ সনিট িছল এক অিভশ জােলম শাসেকর ৃিতবাহক। তাই মহানবী (সা.) ইসলােমর ইিতহােসর এক রণীয় ঘটনা
িহজরেতর রেণ িহজরী সন বতন কেরন। ঐিতহািসক তাবারীর বণনা মেত, রাসূলুাহ (সা.) যিদন তদানীন ইয়াসিরফ- যা
মহানবীর (সা.) আগমেনর সােথ সােথ ‘মদীনাতুর রাসূল’ নাম ধারণ কের- উপনীত হন, সিদন থেকই িহজরেতর রেণ নতুন
সন গণনার িনেদশ দন। িতিন নজরােনর ীানেদর সােথ য সিপ ার কেরন তােত তািরখ িহসােব িহজরেতর পম িদন
উেখ করা হয়। ঐ সময় থেক মদীনায় িহজরেতর থম বছর, িতীয় বছর এভােব লাকমুেখ এ সেনর চলন ঘেট। িক
এভােব িহজরী সেনর চার ও তা জনিয় হেয় উঠেলও িবিধবভােব এ সন চিলত হয় খিলফা উমেরর (রা.) শাসনামেল ৬৩৮
ঈসায়ীেত। এর পটভূিম িনপ :
িবিশ সাহাবা আবূ মূসা আশআরী (রা.) খলীফা উমরেক (রা.) জানান য, খলীফার ফরমান ও পািদেত িনিদ িদন-তািরেখর
উেখ না থাকায় তা অেনক সময় নানা রকম িবাি সৃি কের। ফেল খলীফা উমর (রা.) িবিশ সাহাবােদর িনেয় এক পরামশ
সভা ডােকন। সভায় আলী ইবেন আবূ তািলব (রা.) িহজরেতর বছর থেক নতুন সন গণনার াব কেরন। াবিট সকেলরই
মনঃপূত হয়। কারণ য়ং মহানবীর (সা.) িহজরেতর িদন থেক তািরখ গণনার পিত চালু কেরিছেলন। তেব সটা তখনও
থাগত সন িহসােব িব হয়িন। তাই পরামশ সভা সবসতভােব িসা হণ কের য, িহজরেতর বছর থেক নতুন িহজরী
সন গণনা করা হেব। এ নতুন সেন তৎকােল আরবেদেশ চিলত মাসসমূেহর নাম বহাল রাখা হয়। কারণ এ মাসিলর সে
আরবেদেশর ইিতহাস, ধম ও সংৃিতর এক িনিবড় সক িবদমান। আল-রআেনও এ মাসিলর উেখ রেয়েছ এবং হাদীস
শরীেফ এ মাসেলার িভিেত িবিভ ইবাদত-বেগীর  িবিধ-িবধান বিণত হেয়েছ। তাই এ মাসেলার নাম এবং ম
পিরবতন করা কােরা পেই সব নয়। এ কারেণ িহজরী সন গণনার ে িকছুটা সময় সাধেনর েয়াজন পেড়।
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তখন আরব দেশ বছেরর থম মাস িছল মুহররম। খিলফা উসমান িবন আফােনর (রা.) াব ও সকেলর সিতেত িহজরী
সেনর থম মাস িহসােব এটা অপিরবিতত থােক। যিদও িহজরত সংঘিটত হেয়িছল রিবউল আউয়াল মােস। িক চিলত রীিত ও
থার সােথ িমল রেখ এ ববা চালু করা হয়। এভােব চিলত আরিব সেনর থম মাস ও তািরেখর সােথ সাম িবধান করার
উেে িহজরেতর ই মাস আট িদন িপিছেয় পয়লা মহররম থেক িহজরী সন গণনা  হয়। স িহসােব িহজরী সেনর 
৬২২ ঈসায়ীর ১৬ জুলাই অথাৎ িহজরেতর বছর থেক। ৬৩৮ ঈসায়ীেত ইসলােমর িতীয় খলীফা তাঁর িখলাফত কােল তৎকািলন
িবিশ ানী-ণী বিেদর সােথ পরামশেম এবং সকেলর সিতেম িহজরী ১৭ সেন ১০ জমািদউল আউয়াল বুধবােরর িদন
এক আিমরী ফরমান বেল িহজরী সন চালু কেরন। সই থেক সম িবে িবেশষত মুসিলম িবে িহজরী সন চালু আেছ।
িবিভ রাজা-বাদশা শাসনামল ও িসংহাসনােরাহণ ও িবিভ রণীয় ঘটনা উপল কের পৃিথবীেত িবিভ সেনর চলন ঘেট।
উপমহােদেশও এভােব িবিভ সেনর উব ঘেটেছ। এভােবই শকা, হষা, অেশাকা, া, ফলা, িবমা বা িবম সৎ,
পালা, ভারত সন, শািলবন সন, জালালী সন, সকার সন ইতািদ সেনর উৎপি হয়। বাংলা সেনরও উৎপি ঘেট মুঘল
সাট আকবেরর িসংহাসনােরাহেণর সময় থেক। বাংলার াধীন নবাব েসন শােহর আমেল বাংলা সেনর উৎপি হয় বেল
অেনেকর ধারণা িছল। িক বতমােন সকল ঐিতহািসকগণ এ বাপাের একমত য, সাট আকবেরর আমেলই এ সেনর উব
ঘেট। ‘আকবর নামা’র িববরণ থেকও এটা সেহাতীত েপ মািণত হয়।
মুঘল আমেল উপমহােদেশ সরকারীভােব িহজরী সন চালু িছল। যিদও সাট আকবর তাঁর বিতত ‘ীেন এলাহী’র রেণ
‘এলাহী সন’ চালুর চা কেরন, িক িতিন তােত সফল হনিন। িহজরী সন চা মােসর িহসােব গণনা করা হয়। সকােল
ভারতবেষর িবিভ অেল চিলত সেনর অিধকাংশই চা মােসর িহসােব গণনা করা হেতা। তখন বাংলােদেশ অা সেনর
সােথ লণ সনও চিলত িছল। রাজা লণ সেনর িসংহাসনােরাহেণর সময় থেক এ সন গণনা করা হেতা। এটাও িছল চা
মােসর িহসাব অযায়ী। চা বছেরর সােথ সৗর বছেরর পাথক ১০/১১ িদন। এ গরিমল দূর কের চা বেষর িহসাবেক
সৗরবেষর সােথ সিতপূণ করার জ িহ জািতষীগণ িত িতন চা বছের এক মাস অিতির যাগ কের িদেতন। এ
মাসিটেক তারা বলেতন ‘মলমাস’। সন গণনার এ অসংগিত দূরীকরণােথ এবং খাজনািদ আদায় ও রাজকীয় অা কাযািদ
সাদেনর িবধােথ একিট নতুন সন চালু করার েয়াজনীয়তা অভূত হয়। ফেল সাট আকবর তাঁর নবরের অতম িব
আমীর ফেতহউাহ িশরাজীেক নতুন সন উাবেনর িনেদশ দন।
‘আমীর-উল মু’, ‘আযাদ-উ-দৗলা’, ‘রাম সানী’ ভৃিত উপািধা অিভ অথনীিতিবদ ও পিত ফেতহউাহ সাট
আকবেরর িসংহাসন আেরাহেণর বছর অথাৎ ৯৬৩ িহজরী বা ১৫৫৬ ঈসা পয িহজরী সনেক অপিরবিতত রেখ পরবতী সময়
থেক নতুন সন সৗরমােসর িহসাব অযায়ী গণনার ববা কের বাংলা সন উাবন কেরন। এভােব িহজরী সেনর িভিেত বাংলা
সেনর উৎপি হেলও পরবতীেত নতুন সেনর িহসাব সৗরবছেরর সােথ যু হওয়ায় ই সেনর মেধ বছের ১০/১১ িদেনর এবং
৩৩ বছের এক বছেরর ববধান তির হয়। ফেল নতুন সেনর বতেনর সময় থেক িবগত ৪৫৫ বছের (২০১১ ি:) িহজরী সেনর
সােথ এর ায় ১৪ বছেরর ববধান সৃি হেয়েছ। কালপিরমায় এ ববধান মাগত বৃি পেত থাকেব।
সাট আকবর ফসল বানা ও খাজনা আদােয়র িবধােথ তাঁর রাজকােলর উনিশতম বছর অথাৎ ১৫৮৫ ঈসায়ীেত শাহী
ফরমান জাির কের এ নতুন সন চালু কেরন। চালু করার পর এ সন ‘ফসলী সন’ িহসােব পিরিচিত লাভ কের। বাংলােদেশ অেনেক
এটােক বা নােমও অিভিহত কের থােকন। ‘ফসলী’ লকবিটও বহাল থােক। আকবেরর রাজকােল ঐ সময় ফসলী সন
িহসােব উিড়া ও মহারা েদেশ যথােম ‘িবলায়িত’ ও ‘রসান’ নােম আেরা িট সন চালু হয়। এ িট সনেকও বাংলা
সেনর মতই িহজরী সেনর সােথ সৃ করা হয়। িনিদ িদেন খাজনা আদায়, অা কর সংহ ও জাসাধারেণর সােথ শাহী
দরবােরর লনেদেনর তািরখ িনধারণ ইতািদ কােজ নতুন সনেলা ববত হেলও মুঘল রাজ-দরবার ও মুসিলম সমােজ সব
যথারীিত িহজরী সন চালু থােক।
বাংলা সন িহজরী সন থেক উূত হেলও এর মাসেলার নাম তৎকােল চিলত শকাের সােথ িমল রেখ করা
হয়। িহজরী ও বাংলা এ ’িট সেনর াত রােথ এটা িবেশষ েয়াজনীয় বেল গণ হয়। েত বাংলা মােসর
নাম িছল যথােম- কারওয়ািদন, আরিদিভিহ, খারদাদ, তীর, আমরারদাদ, শাহিরয়ার, িমিহর, আবান, আয়ুর,
দায়, বাহমান ও ইসকাার িময। পরবতীেত সেলা শকাের মােসর নাম অযায়ী রাখা হয়। শকাের নামেলা
হপু ও সূেযর নােমর সােথ সিতপূণ। যমন ‘িবশাখা’ নের নােম বশাখ, ‘জা’ থেক জ, ‘আষাঢ়
পদ’ থেক আষাঢ়, ‘াবণী’ থেক াবণ, ‘ভাািদ’ বা ‘ভাপদ’ থেক ভা, ‘অিনী’ থেক আিন, ‘কৃিকা’
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থেক কািতক, ‘পূা’ বা ‘পু’ থেক পৗষ, ‘মঘা’ থেক মাঘ, ‘ফুনী’ থেক ফাুন এবং ‘িচা’ থেক
চ। াথিমক পযােয় বাংলা সেনর থম মাস কানিট িছল, স িবষেয় িকিৎ মতেভদ রেয়েছ। অেনেক মেন
কেরন, থম িদেক অহায়ণ মাসেক বছেরর থম িদন িহসােব গণনা করা হেতা। সকােল বাংলােদেশর ধান
িট ফসেলর মেধ একিট আমন ও অিট আউষ ধান। আমন ধান আহায়ণ মােস আর আউষ ধান বশাখ মােস
কাটা হেতা। স অেথ আহায়ণ মাসেকও ফসলী সেনর থম মাস গণ করা িবিচ নয়।
উপেরািিখত মাসেলার মেধ একমা অহায়ণ মাসিট কান নের নামাসাের হয়িন। ‘অ’ থেক অহায়ণ। এ অেথ
অহায়ণেক বছেরর থম মাস িহসােব গণ করা অসত িছল না। অ মত হেলা এই য, নতুন সন যখন চলন করা হয় তখন
িছল বশাখ মাস। তাই বশাখ মাসেকই বছেরর থম মাস গণ করা হয়। ফসল কাটার মাস িহসােবও বশােখর  রেয়েছ।
অহায়ণ মাস আমন ধান কাটা ও মাস-মর-সিরষা আবােদর মওম হেলও বশােখ বাঙািলর ধান ফসল আউস ধান, িতল,
কাউন, ধান অথকরী ফসল পাট ইতািদ কাটার মওম। এ সময় বাংলােদেশর ধান ফল আম, কাঁঠাল, জাম, িলচু, পয়ারা,
কলা, লবু, আা, বাি, তরমুজ ইতািদ ফল পােক। এজ বশাখ-জেক ‘মধুমাস’ও বলা হয়। নানাপ ফসল ও ফল পাকার
মাস িহসােব বশাখ মােস নানািবধ উৎসব-আনেরও আেয়াজন হেয় থােক। এজ বাংলা সেনর থম মাসিটর একিট আলাদা
 ও তাৎপয রেয়েছ। যেকান কারেণই হাক, বতমােন বশাখ মাসই বাংলা সেনর থম মাস িহসােব গণ হেয় আসেছ।
এখন এটাই সবসতভােব গৃহীত হেয়েছ।
সাট আকবেরর সময় মােসর িতিট িদেনর জ পৃথক নাম িছল। সাট শাহজাহােনর রাজকােল এ থা িবলু কের সােহর
সাতিট িদেনর জ সাতিট নাম িনধারণ করা হয়। বতমােন ববত এ সাতিট নােমর সােথ রামান সাািহক নামেলার সাদৃ
চােখ পেড়।
িহজরী সেনর পর অ য সেনর সােথ বাংলা সেনর ঘিন সক রেয়েছ, তা হেলা শকা। রাজা চ িপূব ৩১৯ অে
া বতন কেরন। এ সন পরবতীেত ‘িবমা’ নােম অিভিহত হয়। থেম এ ‘অ’  হেতা চ মাস থেক। পরবতীেত
কািতক মাসেক বছেরর থম মাস গণ করা হয়। িপূব ১৫ সেন ভারেত শক সাাজ িতিত হয়। শকেদর সাাজ িতার
ারক িহেসেব ৭৮ িাে শকা চালু হয়। তখন থেক িবশাখা নের নামাসাের সৗরিভিক শকাের থম মােসর নাম
রাখা হয় বশাখ। সিদক থেক শকা ও বাংলা সেনর থম মােসর নাম অিভ। বাংলা সেনর অা মােসর নামও শকাের
মােসর নাম থেক গৃহীত হেয়েছ। তেব শকাের বশাখ মাস য িদন থেক  হয়, তার একিদন আেগ  হয় বাংলা সেনর
থম মাস। একারেণ আমােদর বশাখ আর শকাের বশােখর মেধ িকছুটা পাথক রেয়েছ। িহেদর পূজা-পাবণ শকাের
তািরখ অযায়ী িতপািলত হয়।
বাংলা সেনর কান মাস ২৯, কান মাস ৩০, ৩১ এমনিক ৩২ িদেন গণনার িনয়ম থাকায় এবং এ সিকত আেরা িকছু সমা
থাকায় এ সম সমা ও জিটলতা দূর কের বাংলা সেনর িবিভ িদন-তািরখ একিট বািনক ও ায়ী িভির উপর দাঁড়
করােনার উেে বাংলা একােডমী ােচর খাত মনীষী, ব ভাষািবদ, ানতাপস ডর মুহদ শহীাহর নতৃে ঈসায়ী
১৯৬৩ সেনর ম মােস ‘বাংলা সােলর িবিভ মােসর তািরখ িনধারণ উপ-সংঘ’ নােম একিট িবেশষ কিমিট গঠন কের। এ উপসংঘ বা কিমিট িছল িনপ :
ডর মুহদ শহীাহ (সভাপিত), অধাপক সয়দ আলী আহসান (তদানীন পিরচালক, বাংলা একােডমী), অধ আবুল
কােসম (সদ), ীযু সতীশচ িশেরামিণ, জািতভূষণ (সদ), ীযু অিবনাশ চ কাব-জািতষতীথ (সদ), পিত
তারাপদ ভাচায কাব বাকারণ পুরাণ ৃিততীথ জািতশাী (আায়ক)। উ উপ-সংঘ দীঘ িতন বছর নানাপ পরীা-িনরীাগেবষণা-পযােলাচনার পর সহজ পিতেত বাংলা সেনর িবিভ মােসর তািরখ িনধারেণর জ িনো পািরশমালা পশ কেরন :
“ক. মুঘল আমেল বাদশাহ আকবেরর সমেয় িহজরী সেনর সংেগ সাম রা কের য বংগা চিলত করা হেয়িছল তা থেক
বছর গণনা করেত হেব।
খ. ইংেরিজ মাস ২৮, ৩০ িকংবা ৩১ িদেন হয়। উপসংেঘর িসা অযায়ী বাংলা মাস গণনার িবধার জ বশাখ থেক ভা
পয পাঁচ মােসর িত মাস ৩১ িদন িহসােব এবং আিন থেক চ মাস পয বাকী সাত মাস ৩০ িদন িহসােব গণ করা হেব।
গ. অিধবেষর (িলপইয়ার) চ মাস ৩১ িদেন হেব। ৪ ারা য সাল িবভাজ, তাই অিতবষ বেল পিরগিণত হেব।” (. মুহদ
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আবু তািলব : বাংলা সেনর জকথা, পৃ. ৪৮)
ঈসায়ী ১৯৬৬ সেনর ১৭ ফয়াির বাংলা একােডমীেত অিত উপসংেঘর শষ বঠেক এ পািরশমালা পশ করা হয়। এ
বঠেক উপসংেঘর সকল সদ ছাড়াও আমিত অিতিথ িহসােব বাংলা একােডমীর জীবন-সদ অধাপক এম. এ. হািমদ িট.
ক. এম. এস-িস উপিত িছেলন। উ বঠেক সবসতভােব িসা হয় যঃ “যেহতু রািশ, ন এবং ঋতুর সংেগ বাংলা
মােসর পযায়ম িনণয় হয়, সইজ বশাখ মাস ১লা এিল হইেত গণনা করা সবপর নেহ। মুঘল আমেল আকবেরর সময় য
বংগা চিলত করা হইয়ািছল তাহা হইেতই বৎসর গণনা কিরেত হইেব এবং সই িহসােব আগামী পেহলা বশাখ হইেব ১৩৭৩
বাংলা সাল। বাংলা একােডমীর তরফ হইেত উপিরউ িসাাযায়ী ১৩৭৩ সােলর জ একিট দওয়াল পি তয়ার কিরেত
হইেব।” (. পূেবা, পৃ. ৪৭-৪৮)
উপসংেঘর িসা অযায়ী বাংলা একােডমী ১৩৭৩ বাংলা সন থেক উ পািরেশর আেলােক যথারীিত দয়াল পি কাশ
কের। ১৩৭৭ সেন (ঈসায়ী ১৯৭০) বাংলা একােডমী উ পািরেশর আেলােক একিট ডােয়রীও কাশ কের। ১৯৭৭ ঈসায়ীেত
বাংলােদশ সরকার বাংলা একােডমীর বষপি সব চালু করার িনেদশ দন। অতঃপর ১৯৮৮ সেন বাংলােদশ সরকার পেহলা
বশাখেক জাতীয় ছুিট ঘাষণা কেরন। তখন থেক িত বছর পেহলা বশাখ সরকারী ও বসরকারীভােব বাংলােদেশর সব
জাঁকজমেকর সােথ িতপািলত হেয় আসেছ।
বাংলা সেনর ইিতহােস উপেরা ঘটনামেলা ঐিতহািসক স। বাংলা সেনর উাবক আমীর ফেতহউাহ িশরাজীর
নােমর সােথ এভােব ডর মুহদ শহীাহ কিমিট এবং জাতীয় িতান বাংলা একােডমীর নামও িচররণীয় হেয় আেছ।
বতমােন উ সংেশািধত বাংলা সনই বাংলােদেশ চিলত। উেখ য, বাংলােদেশ চিলত বাংলা সন আর পিমবে চিলত
সন এক নয়, তােদর পিকাও িভ। মুসলমানেদর ারা আিবৃত ও বিতত এবং সেবাপির িহজরী সেনর সােথ সৃতার
কারেণ পিমব সরকার ১৯৪৭ ঈসায়ীেত াধীনতা লােভর পর থেকই বাংলা সেনর পিরবেত শকা ববহার কের আসেছ।
এরারা পিমবের সােথ বাংলােদেশর ঐিতহািসক, সাংৃিতক ও দৃিভিগত পাথক  হেয় ওেঠ এবং বাংলা সেনর সােথ
একাধাের ইসলােমর ইিতহাস-ঐিত ও দশীয় ভৗেগািলক-াকৃিতক যাগসূ মািণত হয়। বত বাংলােদেশ চিলত বাংলা
সন িবানসত এবং আমােদর জাতীয় ইিতহাস, ঐিত ও সংৃিতর সােথ ঘিনভােব সংি।
ধানত খাজনা আদােয়র িবধােথ মুঘল আমেল িহজরী সনেক সৗর িহসােব পিরবিতত কের বাংলা সন তরী করা হয়। ফেল
বশাখ থেক চ এটা রাজ-বষ িহসােব গণ হয়। ইংেরজ আমেল সরকারী কােজ ঈসায়ী বা গরীয়ান বষ চালু হেলও রাজ
আদােয়র জ পুরেনা রাজ-বষই চালু থােক। তখন সরকার এবং জিমদার ণী উভেয়ই বাংলা সেনর িহসােব রাজ আদায়
কের। পািকান আমেল জিমদারী থা িবলু হেলও রাজ আদােয়র ে পািকান সরকার এবং পরবতীকােল াধীনতা
লােভর পর বাংলােদশ সরকার অদাবিধ ভূিম-রাজ আদােয়র ে বাংলা সেনর িহসাব বহাল রেখেছন।
উপের সেনর িহসাব সংরেণর , িবিভ সেনর উব ও বাংলা সেনর জ ও তার ম-িবকাশ সেক সংি আেলাচনা
থেক  হয় য, বাংলা সেনর সােথ আরিব িহজির সেনর একটা ঘিন সক রেয়েছ এবং এর সােথ বাংলােদেশর
ভৗেগািলক পিরেবশ, আবহাওয়া, ঋতু-পিরবতন, সামািজক অবা ও জীবন-বিচের এক অিবেদ সক িবদমান।

অধাপক মুহদ মিতউর রহমান এর জ ৩ পৗষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, িসরাজগ জলার অগত শাহজাদপুর
থানার চর নিরনা ােম মাতুলালেয়। পিক িনবাস উ একই উপেজলার চর বলৈতল ােম। িতিন ঢাকা িবিবদালয়
থেক ১৯৬২ সেন বাংলায় এম.এ. িডী লাভ কেরন।
কমজীবেন িতিন িসেরী কেলজ ও এিশয়ান ইউিনভািসিট অব বাংলােদেশ অধাপনা কেরেছন। পাশাপািশ িবিভ
মুহদ মিতউর রহমান কাশনা কে সাদেকর দািয় পালন কেরেছন। সংগঠক িহেসেব তাঁর রেয়েছ বিচময় ভূিমকা। িতিন ঢাকা
"ফরখ একােডমীর" িতাতা সভাপিত এবং বাংলা একােডমীর জীবন সদ।
তাঁর কািশত ের মেধ রেয়েছ সািহত কথা (১৯৯০), ভাষা ও সািহত (১৯৭০), সমাজ সািহত সংৃিত (১৯৭১),
মহৎ যােদর জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদেতর মূলিভি ও তার তাৎপয (১৯৯০), ফরখ িতভা (১৯৯১), বাংলা
সািহেতর ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐিতহািসক ভাষা আোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪),
ইসলােমর দৃিেত ভাষা সািহত সংৃিত (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদশ সমাজ (১৯৯৭), ছাটেদর গ (১৯৯৭),
Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সািহেত মুসিলম ঐিত (২০০২), মানবািধকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলােম
নারীর মযাদা (২০০৪), মাতা-িপতা ও সােনর হক (২০০৪), রবীনাথ (২০০৪), ৃিতর সকেত (২০০৪)। এছাড়াও
তাঁর সাদনায় ফরখ একােডমী পিকা কািশত হয়।
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