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Abstract
Political changes and social evolution walk almost in parallel ways. Though times any
again political changes are blown away a stormy wind– the social evolution rather
advances in a snail-like but unfailing pace. Moreover on its walk, it triggers off a movement
that elapse deprived and exploited people. A movement itself brings in a new sense of
awakening in these people, giving them a new force to change the situation. These very
seeds of movement usually stay dormant inside the socio-economic and political difference
of the various classes and races of the society. And once changed into a full-grown tree, the
little seeds often burst into the flames of a tremendous movement, powerful enough to
change the age-old structure of the society. Needless to say that, this kind of awakening or a
movement is not resulted by a particular reason. Rather a number of reasons or catalysts
play a strong reactive role in its making. Similarly long back in the decades of 1880, the
people of Namashudra Class had an awakening call from deep inside of their classconsciousness and gave birth to a great movement, which was no exception of this ‘seed-toa-tree’ rule! This article mainly has its focus on how did political awareness grow in the
Namashudra Class of Bengal and how they formed different societies to protect their class
interest. In fine it has also been endeavoured to bring up how this movement achieved its
stage wise success.

শনবফশও ানওাবর শিশট যওায ওতৃমও কৃীত নানারূ দবে গমভন, ািাতয শোফযফস্থায প্রফতমন,
শল্প স্থান, াথমননশতও ফযফস্থায ুনকমঠন, াভাশজও গেবে ানস্তবেবয নীশত াআতযাশদ প্রচশরত ভাজ ফযফস্থায
শবশত্তভূবর াঅখাত গবনশির। এরূ শযশস্থশতবত খ্রীষ্টান শভনাযীযা এফাং গদী াঈদাযন্থী ভাজ াংস্কাযবওযা
াভাশজও ওুপ্রথা শফদূশযতওযবণয জনয গম ভস্ত াঈবদযাক গ্রণ ওবযশিবরন তাবত স্বল্প ফা াশধও শযভাবণ
প্রবাফাশিত ব াউনশফাং তাব্দীয প্রথভাধম গথবওাআ শনম্নফকমী  শনম্নফণমম্ভূত গনতৃফৃন্দ াথমননশতও স্বাধীনতা াজমবনয
রবেয এফাং াভাশজও াঈন্নবনয জনয াঅবন্দারবনয জন্মদাবন তৎয ব াঈবঠশিবরন। এাআ ভস্ত াঅরবদারবনয
ানযতভ প্রধান াঈবেয শির “ াআাংবযজী শো শশেত ব যওাশয চাওুশয রাব, চাওুশয রাববয ভবধয শদব
াঅশথমও স্বাচ্ছন্দয াজমন  জাশতকত াভাশজও ভমমাদা ফৃশি, াস্পৃযতা, খৃণা  ফঞ্চনায াত গথবও াফযাশত রাব।
শনবফশও ফাাংরা যওাযী চাওুশয শির াঅথম-াভাশজও ভমমাদায গদযাতও। তথাওশথত াস্পৃয জাশতভূবয
গনতৃফৃন্দ গ ওথা শঠওবাবফাআ াঈরশি ওবযশিবরন। াঅয এয পবর তাবদয ভবধয ৃশষ্ট বশির এও নতুন
ঐশতাশও  যাজননশতও গচতনা, াভাশজও-াাংস্কৃশতও ভূরযবফাবধয নতুন বথয াংবওত।১ তৎওারীন ফাাংরায
ফৃত্তয জনবকাষ্ঠী নভাঃূদ্র ম্প্রদাবয ভানুলবদয ভবধয এাআ গচতনায ুস্পষ্ট প্রওা াশধও ভাো রেযনী।
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মায দর গনাআ, তায ফর গনাআ’“ এাআ াবভাখ ভন্ত্র ান্ত্যজ জাশতবুক্ত ভানুলবদয াবত াতযন্ত্ বচতনবাবফ তুবর
শদবশিবরন শযচাাঁদ ঠাওুয। তাাঁয এাআ াঈশক্তয ান্ত্শনমশত তাৎমম র এাআ গম শজজ জাশতয ভানুলবদয জাশকব তুরবত
বর ফমাবগ্র প্রবাজন জাশত ফা ফণমকত শফবাজনবও াশতক্রভ ওবয ঐওযফি া। দরফি না বর ফা
শিশরতবাবফ শনবজবদয দাফীবও তুবর ধযবত না াযবর াফস্থান্ত্য খটাবনা গওানবাবফাআ ম্ভফ বফ না। ঐওযফি
ায ভধয শদবাআ গম গওান জাশতয াঅত্ম-জাকযণ খবট থাবও। াঅত্মজাকযণাআ র ভাজ শযফতমবনয ভূরভন্ত্র। এাআ
গচতনায াঈবন্মল গম নভাঃূদ্র জাশতয ভানুলবদয ভবধযাআ ১৮৭২ খ্রীাঃ খটনাাআ তায প্রওৃষ্ট প্রভাণ। শযচাাঁদ ঠাওুবযয ভন্ত্র
প্রওৃত াবথমাআ শযশস্থশতয শযফতমনবও াশনফামম  াশযামম ওবয তুবরশির। এরূ শযভণ্ডবর ১৮৭২ খ্রীষ্টাবব্দ
ফাঔযকঞ্জ গজরায াঅভগ্রাভ নাভও প্রা াঔযাত এও গ্রাবভ নভাঃূদ্র ভানুলবদয ভবধয স্তূীওৃত াবন্ত্াল  ুশঞ্জবূত
গোব াগ্ন্ুযৎাবতয ৃশষ্ট ওযবত না াযবর গম বাফ াশবখাবতয ৃশষ্ট ওবযশির তায তাৎমম াীভ। এাআ
গ্রাবভাআ নভাঃূদ্রযা প্রথভ াঅযম্ভ ওবযশির তাবদয ঐওযফি, াঅত্মভমমাদায প্রশতষ্ঠায াংগ্রাভ। গঔয ফবন্দযাাধযাবয
শযবালানুমাী, “Their first organized endeavour of self-determination started in FaridpurBakarganj region in late 1872, when in official documents they were still being referred to
as chandals.”২ াঅবরাচয ভওাবর নভাঃূদ্রবদয এাআ াঅবন্দারবনয গওান যাজননশতও তাৎমম শির না। ফযাং ফরা

গমবত াবয গম, শনবজবদয প্রচশরত ভাজফযফস্থা শনবজবদয ভমমাদা ফৃশিয জনয তাযা াংখফিবাবফ তৎয ব
াঈবঠশির। শন্দুবদয ভবধযাআ শনবজবদয াভাশজও ভমমাদায াফস্থান্ত্য খটাবনাাআ শির তাবদয াঅরৄ াঈবেয। তাবদয এাআ
াঅবন্দারবনয াঈরে শির এও শ্রািানুষ্ঠান, াঅভগ্রাবভয চণ্ডার গভাড়বরয শতৃশ্রাি। ফাঔযকবঞ্জয াঅভগ্রাবভয এাআ
গভাড়র শিবরন মবথষ্ট াফস্থান্ন। শতশন তাাঁয শতৃশ্রাি াঈরবে ুপ্রচশরত প্রথা-যম্পযাবও াঈবো ওবয স্বজাশত
ফান্ফ  াঅত্মীস্বজনবদয বঙ্গ াঈচ্চফণমম্ভূত িাহ্মণ-ওাস্থবদয শতশন তাাঁয ফাড়ীবত াঅামম গ্রবণয জনয শনভন্ত্রণ
জাশনবশিবরন। শওন্তু শতশন াস্পৃয গিাট জাত ফবর তায শনভন্ত্রণ প্রতযাঔযান ওবযশিবরন াঈচ্চফবণময ভানুবলযা।৩ ভূরত
ওাস্থবদয প্রবযাচনা তাযা এাআ শনভন্ত্রণ প্রতযাঔযান ওবযশিবরন এফাং এাআ ভবভম তাাঁযা প্রদমন ওবযশিবরন ফহুশফধ
ওাযণ। তাাঁযা ফবরশিবরন, রাজ-রজ্জা শফজমন শদব চণ্ডার জাশতয ভশরাযা াবট-ফাজাবয মাতাাত ওবয। তাাঁবদয
এাআ াধাঃশতত াফস্থায ওথা যওায দ্বাযা স্বীওৃত। গজরঔানায ভরা শযষ্কায ওযায জনয চণ্ডারজাশতয ভানুলবদযাআ
ঝাড়ুদায শাবফ শনবাক ওযা । ফরাাআ ফাহুরয ফণমশন্দুবদয এাআ ভস্ত মুশক্ত প্রদমন তাবদয কােদাবয ওাযণরূব
প্রশতবাত বশির।
াঈচ্চফণমম্ভূত ভানুলবদয শনভন্ত্রণ প্রতযাঔযাবনয খটনাশট চণ্ডারবদয ুশঞ্জবূত াবন্ত্াবলয স্তুব াশগ্ন্স্ফুশরবঙ্গয ওাজ
ওবযশির। এাআ খটনায শযবপ্রশেবত শ্রািফাবয াঈশস্থৎ চণ্ডার গভাড়রকণ তৎেণাৎ তাবদয জাশতবুক্ত ভানুলবদয
শনব এও বায াঅবাজন ওবয। নভাঃূদ্রবদয এাআ শফযাট াভাশজও বা ফণমশন্দুবদয শফরুবি ফমাত্মও
াবমাশকতায াঅহ্বান জানাবনা বশির। এওাআ বঙ্গ গাআ বা কৃীত বশির শওিু মুকান্ত্ওাযী শিান্ত্।
বাযতফবলময াআশতাব এাআ াঅবন্দারনবও াশত বজাআ শচশিত ওযা গমবত াবয নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত ভানুলবদয
াভাশজও ভমমাদারাববয প্রথভ াঅবন্দারনরূব। তাযা গম ফণমশদুবদয গওানরূ বমাশকতা দাবন াঅয যাশজ ন গ
ওথা াতযন্ত্ গজাবযয বঙ্গ াঈচ্চাশযত বশির এাআ বা “ কৃীত শিান্ত্ভূ তাযাআ প্রওৃষ্ট প্রভান। াঈক্ত বা কৃীত
শিান্ত্গুশরবও ঢাও-গঢার শশটব াবট-ফাজাবয প্রচায ওযা বশির। শিান্ত্গুশর শির শনম্নরূ:
১।
২।
৩।
৪।

নভাঃূদ্রযা স্বজাশত শবন্ন ানয গওান জাশতবুক্ত ভানুলবদয গওান ওাজ াঅজ গথবও াঅয ওযবফ না।
িাহ্মণ িাড়া ানয গওান জাশতয ঔাফায তাযা গওানবাবফাআ গ্রণ ওযবফ না।
নভাঃূদ্র যভণীযা মবথচ্ছবাবফ াবট-ফাজাবয মাা ফন্ ওযবফ।
গজরঔানা নভাঃূদ্র ওবদীবদয প্রশত ানযানয জাশতয ওবদীবদয ািানূচও াঅচযণ তাযা াঅয গভবন
গনবফ না।
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৫। নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত ভীন দুাঃস্থ শ্রশভওবদয দাশত্ব নভাঃূদ্র ভাজ গ্রণ ওযবফ।
৬। নভাঃূদ্র জাশতয ভস্ত ভানুলবও এাআ ভস্ত শিান্ত্ ভানয ওযবতাআ বফ।
৭। মশদ গওাঈ এাআ ভস্ত শিান্ত্ াভানয ওবয তবফ তাবও ভাজচুযত ওযা বফ।৪ এাআ ধযবনয াবমাক
াঅবন্দারবনয পবর তদশযদ্র ভানুবলযা শফরূ প্রবাবফ প্রবাফাশিত বত াবয মা তাবদয রুশজ-গযাজকায ফন্
ব গমবত াবয এাআ াঅঙ্কা তাযা এাআ শিাবন্ত্য ওথা গখালণা ওবযশির গম তাবদয াঅতীস্বজনযা
াঈদযূশতময ফযফস্থা ওযবফ। এাআ ভবভম তাযা শির াশতভাো বচতন ওাযণ স্বজনীনবদয ওথা তাবদয দৃশষ্ট
এশড়ব মা শন। তাবদয দাশত্ব গ্রবণয জনযাআ চণ্ডার ভাজবও এশকব াঅায াঅহ্বান জানাবনা বশির।
াঅফায ভগ্র নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয াঈৎাশত ওযায জনয এওথা গখালণা ওযা বশির গম,
শিশট যওায তাবদয এাআ ভস্ত শিাবন্ত্য শফরুিফাদী ন, ফযাং যওায তাবদয বোআ যববি। স্ববাফতাআ
নভাঃূদ্র জাশতয গভাড়রবদয বে এাআ শিান্ত্ গখালণা ওযা ম্ভফয বশির গম, মাযা াঈবযাক্ত প্রস্তাফাশদ
াফভাননা ওযবফ তাবদয াভাশজওবাবফ ফওট ওযা বফ।
এাআ াঅবন্দারন দ্রুতকশতবত িশড়ব বড়শির ূফমফবঙ্গয শফশবন্ন াঞ্চবর। ফাঔযকঞ্জ, পশযদুয, মবায, ঔুরনা,
ঢাওা, ভভনশাং  ানযানয স্থাবন তা শফস্তায রাব ওবযশির দাফানবরয কশতবত। গকাারকঞ্জ থানা রূান্ত্শযত
বশির এাআ াঅবন্দারবনয ানযতভ প্রধান গওবন্ন। এাআ াঅবন্দারন নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয ভবন গম ফযাও
াঅবরাড়বনয ৃশষ্ট ওবযশির তায ুস্পষ্ট প্রভাণ পশযদুবযয তৎওারীন গজরাাবওয ে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাবব্দয াঅটাআ
(8th) এশপ্রর শতশন ঢাওায ওশভনাবযয ওাবি গপ্রশযত বে ুস্পষ্ট বালা শরবঔশিবরন, এাআ াঅবন্দারন এতটাাআ
শযূণমতা রাব ওবযশির গম ওৃশলবেে শির াওশলমত, কৃ শির ানাচ্ছাশদত এফাং গওান চণ্ডারাআ শন্দু াথফা
ভুরভানবদয গফাদাবন শির এওান্ত্বাবফাআ শফভুঔ। নভাঃূদ্রবদয গওান ভশরাবওাআ াঅয াবট-ফাজাবয গদঔা মা শন।
গকাারকঞ্জ এফাং ভুওুদুবযয শযশস্থশত এভন াশগ্ন্কবম ব াঈবঠশির গম াশন্ত্ৃঙ্খরা যোয জনয শফবাকী প্রধান
ওামমার গথবও াশতশযক্ত ুশরফাশনী গপ্রযণ ওযা বশির াঈদ্রুত াঞ্চবর। (The strike was so complete
that the fields untilled, the houses unthatched, and not a Chandal in the service of Hindu or
Muhammedan, or a Chandal woman was seen in any market. The situation was so volatile
in Muksudpour and Gopalganj that extra police had to be mobilized from the divisional
headquarter for maintaining peace and order).৫ াঈচ্চফণমম্ভূত ভানুবলযা এরূ াশগ্ন্কবম শযশস্থশতবত নীযফ
দমবওয বূশভওা ারন ওবযশির গ ওথা গওানবাবফাআ ফরা মাবফ না। তাযা নভাঃূদ্রবদয এাআ ধভমখট (strike)

ফানচার ওযায প্রবচষ্টা মত্নফান ব াঈবঠশির। ওাযণ তাযা ফুশঝশির গম চণ্ডারবদয ফাদ শদব ওাশও শযশ্রবভয
গওান ওাজ ম্পন্ন ওযাাআ তাবদয বে ম্ভফ ন। তাাআ তাবদয াঈয চা ৃশষ্ট ওবয ফণমশন্দুযা তাবদয নশত স্বীওাবয
ফাধয ওযবত গচবশির। এভন শও তাযা গজাযজুরুভ ওবয চণ্ডারবদয এাআ াঅবন্দারবনয কশত স্তি ওবয শদবত
ফিশযওয ব াঈবঠশির। শওন্তু তাবদয গওান গচষ্টাাআ পরপ্রূ  শন, ফযাং ফযথম বশির চূড়ান্ত্বাবফ। ফণমশন্দুবদয
গীশক্ত প্রদমন গথবও শনযস্ত ওবযশির শিশট যওাবযয ুশরফাশনী। তাযা াঅবন্দারনওাযীবদয শদবও প্রস্ত
ওবযশির শক্র বমাশকতায স্ত। াঅয এবাবফাআ নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয প্রথভ কণ াঅবন্দারন দমন
ওবযশির াপবরযয ভুঔ।৬ জাডয খুবভ াঅচ্ছন্ন চণ্ডার ভাবজয প্রথভ শনদ্রাবঙ্গ খবটশির এাআ াঅবন্দারবনয দুফমায
াশবখাবত।
১৮৭২ খ্রীষ্টাবব্দয াঅবন্দারবনয পবর নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয গচতনা ফৃশি গবশির মা তাযা শনবজবদয
াধাঃশতত াঅথম-াভাশজও াফস্থা ম্পবওম াশওফার বশির শঠওাআ শওন্তু ান্ত্তবে শদ্বশফধ ওাযবণ তাবদয বে
এাআ াঅবন্দারন শনযশফশচ্ছন্নবাবফ দীখম ভওারফযাী চাশরব মাা ম্ভফ শির না। প্রথভত, এবদয াংঔযাকশযষ্ট
াাংাআ শির াশশেত এফাং দাশযদ্রীশড়ত। শনবজবদয াশস্তত্ব যোয জনয াঈদযূশতময ফযফস্থা ওযাাআ শির তাবদয
ফমপ্রধান ওতমফয। াশস্তত্বযোয রড়াাআবও ফাদ শদব াভাশজও ভমমাদা ফৃশিয রড়াাআ চাশরব মাা তাবদয বে
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াওল্পনী ব াঈবঠশির। শদ্বতীত, ফণমশন্দুযা শির তাবদয তুরনা াবনও গফী শক্তারী। াঅশথমও  াভাশজও
শদও শদব ফশরান ফণমশন্দুযা শির তাবদয এরূ প্রশতফাদী াঅবন্দারবনয প্রধান প্রশতফন্ও। িাহ্মণ, বফদয 
ওাস্থবদয াঈয তাবদয শনবমযীরতায ভাো এত গফী শির গম দীখমশদন তাবদয শফরুিাচযণ নভাঃূদ্র জাশতয
ভানুলবদয বে ম্ভফ শির না। তফু এওথা াফয স্বীওামম গম, এাআ ঐশতাশও খটনায শদকন্ত্শফস্তৃত  ুদূযপ্রাযী
প্রবাফ িশড়ব বড়শির নভাঃূদ্র ভাবজয প্রা প্রশতশট প্রাবন্ত্। াতযন্ত্ স্বাবাশফওবাবফাআ তাযা তাবদয াধাঃশতত
াভাশজও াফস্থাবনয শফরুবি যফ ব াঈবঠশির এফাং যওাবযয ওাবি এাআ দাফী তুবর ধবযশির গম যওাবযয
ভস্ত নশথোশদবত তাবদয গমন চণ্ডার নাবভ শচশিত না ওযা । চণ্ডাবরয শযফবতম প্রশতশট গেবোআ নভাঃূদ্র ব্দশট
ফযফায ওযবত বফ। তাবদয জাশত ভমমাদা রাববয এাআ দাফীবও শিশট যওায মবথষ্ট ানুবূশতীর দৃশষ্টবতাআ
গদবঔশির। শ্রীবেয তৎওারীন াআাংবযজ -ওশভনায এাআ ভবভম ১৮৮১ খ্রীষ্টাবব্দ গম যওাযী শনবদমনাভা জাশয
ওবযশিবরন তায ভধয শদবাআ শফলশট প্রভাশণত। ঐ যওাযী শনবদমনাভা ফরা বশির গম, নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত
ভানুবলযা ফমদাাআ নভাঃূদ্র শরঔবফ এফাং গওান াফস্থাবতাআ ‘চণ্ডার’ ব্দশট ফযফায ওযবফ না। মশদ গওাঈ নভাঃূদ্র না
গরবঔ তবফ তাবও চাওুশয গথবও ফযঔাস্ত ওযা বফ। “(The Namasudra must always be written and not
change „Chandal‟ for all persons of the said caste. Anyone who does not write „Namasudra‟
shall be removed from employment.)”৭

এাআ ধযবনয জাশতয ভমমাদা ুনরুিায াঅবন্দারবনয বঙ্গ ১৮৮০ দবওয প্রাযবম্ভাআ নভাঃূদ্র জাশত াঈন্নবনয
াঅবন্দারন রাব ওবযশির ফাস্তফ রূ। াঅয এাআ াঅবন্দারবনয ূোত খবটশির ূফমফৎ এও শ্রািানুষ্ঠানবও গওন্ন
ওবয। ১৮৮১ খ্রীষ্টাবব্দ ঔুরনা গজরায দত্তডাঙ্গা গ্রাবভ জশভদায াইশ্বযচন্ন কাাআবনয ভাতৃশ্রাি াঈরবে গুরুচাাঁদ ঠাওুবযয
বাশতবত্ব এওশট বা ানুশষ্ঠত বশির। ঔুরনা িাড়া ানযানয গজরায শফশষ্ট ভাজশতযা, গ্রাবভয গভাড়রযা এাআ
শ্রািানুষ্ঠাবন ভবফত বশিবরন। এঔাবন াঈশস্থত ভানুবলয (াফযাআ নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত) াংঔযা শির াাঁচ
াজাবযয গফী। শতত, াচ্ছুযৎফবকময ভানুলবদয ঐওযফিওযবণয এাআ ুফণম ুবমাকবও মথামথবাবফ ওাবজ
রাশকবশিবরন ঠাওুয গুরুচাাঁদ। শোদীোীন ভানুলবও ঐবওযয গফদভবন্ত্র াঈদ্বুি ওবয াঅত্মনচতনযবফাবধ
জাগ্রতওযবণয এাআ ভান প্রা ফশঞ্চত, গাশলত, শনীশড়ত  শনমমাশতত ভানুবলয গফাবধশন্নবরাবও তুভুর
াঅবরাড়বনয ৃশষ্ট ওবযশির। এাআ বায ূচনা ভৃনতয শির না, ওাযণ গ ভ এাআ ধযবনয বায প্রবাজনীতা
ম্পবওমাআ গুঞ্জন াঈত্থাশত বশির।৮ ানযবাবফ ফরা গমবত াবয গম, ান্ত্যজ গশ্রণীয ভানুলবদয ঐওযবাফনায
দুফমরতায শফলশট এাআ ধযবনয গুঞ্জবনয ভধয শদব প্রশতবাত বশির। ফাাংরায াঅওাব-ফাতাব মঔন াঅত্মজাকৃশতয
ফাতমা প্রশতধ্বশনত বচ্ছ তঔন এাআ ধযবনয বায প্রবাজনীতাবও গল মমন্ত্ গওাঈাআ াঈবো ওযবত াবয শন।
াউনশফাং তাব্দীয ান্ত্যজ জাশতয ভানুবলয ভনবন ফুশিফৃশত্তয শফওা, বচতবনযয শফনা, ঐওযফিতায গচতনা ফা
প্রবাজনীতা গম গতভনবাবফ জাকরুও শির না তা ফরায াবোাআ যাবঔ না। াবতুও ঢার, ড়শও শনব ফীযত্ব
প্রওা, াথমাৎ ভধযমুকী িুঔ ভবযয যীশতবও াঅাঁওবড় ধযায প্রবচষ্টা, এফাং াঅত্মওর  ান্ত্শনমশত বফযীতযবও
ঙ্গী ওবয ামথা শনবজবদয শক্তেবয প্রফণতা তৎওারীন মুবকয নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত ভানুবলয ভবধয শির ুস্পষ্ট।
গুরুচাাঁদ ঠাওুয তাবদয এাআ ধযবনয ভানশওতা ম্পবওম শিবরন ম্পূণমরূব াশওফার। াঅয তাবদয এাআ ভূঢ়ত্ব,
াজ্ঞতা  গচতনাীনতাবও াৃত ওবয ঐবওযয গচতনা তাবদয াঈদ্বুিওযবণয জনয শঠও ভঞ্চ শাবফ গফবি
শনবশিবরন াইশ্বযচন্ন কাাআবনয ভাতৃশ্রািানুষ্ঠানবও। তাাআ এরূ ভন্ত্ফয বতা াশতযশঞ্জত বফ না গম, দত্তডাঙ্গায
ভাবফ শির ান্ত্যজ গশ্রণীবুক্ত ভানুলবদয ঐওযফিতা  নফজাকৃশতয জমাো।
১৮৮১ খ্রীষ্টাবব্দ দত্তডাঙ্গায ভাবা মঔন ঠাওুয গুরুচাাঁদ তাাঁয স্বজাতী ভানুলবদয জাগ্রতওযবণয রবেয ুস্পষ্ট
ফক্তফয াঈস্থাশত ওবযশিবরন তঔন ফমবাযতী স্তবয গওান যাজননশতও দবরযাআ ত্তন খবটশন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবব্দ
বাযতী জাতী ওাংবগ্র প্রশতষ্ঠায য বাযতফাীয ভবন শনবফশও ান ফা যাধীনতায নাকা শিন্ন ওবয
স্বাধীনতা াজমন  ভুশক্ত রাববয ভাওাবজ াঈবদ্বশরত ায দুজম ফানা জাকশযত বশির। বাযতী জাতী
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ওাংবগ্র প্রশতষ্ঠায চায ফিয ূবফমাআ াইশ্বয কাাআবনয ফাড়ীবত গুরুচাাঁদ রৄশনবশিবরন শনম্নফণমী  শনম্নফকমী ভানুলবদয
ভুশক্তয ওথা। এওাআ বঙ্গ শতশন গখালণা ওবযশিবরন াভাশজও াবভযয ফাতমা। গশদন তাাঁয ফক্তবফয প্রশতধ্বশনত
বশির ভানুল ব গফাঁবচ থাওায াঅাবযায ওথা। ওাংবগ্র গনতৃফৃন্দ গচবশিবরন াম্রাজযফাদী শিশট
াওওূবরয ওাি গথবও ানবায শিশনব শনবত, াঅয গুরুচাাঁদ গচবশিবরন নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয
াধাঃশতত াফস্থা গথবও ভুক্ত ওযবত, তাবদয াভাশজও ভমমাদা ফৃশি ওযবত। শতশন ভবন ওযবতন, শিশট াওবদয
াত গথবও ান েভতা দঔর ওযায ূবফম ফমাবগ্র প্রবাজন নভাঃূদ্র জাশতয ভানুলবদয াভাশজও ভুশক্ত। তাবদয
ভুশক্তরাববয শফলশটবওাআ শতশন ফস্তুতবে াগ্রাশধওায শদবত গচবশিবরন।৯ জাতী ওাংবগ্র গনতৃফৃন্দ াআাংবযজবদয
শফতাশড়তওযবণয জনয াধাযণ বাযতফাীয ভবন এও াবূতূফম গপ্রযণা ঞ্চাশযত ওবয াঅভুদ্রশভাচরফযাী এও
কণাঅবন্দারন কবড় তুরবত েভ বশিবরন। াঅয গুরুচাাঁদ দত্তডাঙ্গায ভাবা তাাঁয াশববালবণয ভধয শদব
শনীশড়ত, ফশঞ্চত, দশযদ্র এফাং াঅত্মভমমাদা শফফশজমত ান্ত্যজ জাশতয ভানুলবদয গচতনা  গদ-াআশন্নবয ভগ্র ত্তা
প্রচন্ড াঅখাত গবন তাবদয ভবন ানুপ্রশফষ্ট ওযাবত েভ বশিবরন ভুশক্ত  াবভযয ফাণী। াঅয তাাআ দত্তডাঙ্গায
ভাবায য তাবদয ভবধয গম জাকযবণয ভূতম প্রওা খবটশির তাবত তাযা শিবনয শদবও না তাশওব ফা
পরাপবরয ওথা শচন্ত্া না ওবযাআ, গ্রাবভ গ্রাবভ, ল্লীবত ল্লীবত, াবট-কবঞ্জ-ফন্দবয ানভনী  দুফমায াঅবন্দারন
কবড় তুরবত গবযশির। এাআ াঅবন্দারন গওান াঅশতও ফা তাৎেশণও খটনা শির না। ওাযণ এয গয যফতমী
ভওাবর শির পরৃধাযায নযা প্রফভান।
দত্তডাঙ্গায কাাআন ফাড়ীয শ্রািফাবযয য গথবও নভাঃূদ্র ভাবজয প্রশতশট শ্রািানুষ্ঠান রূান্ত্শযত বশির এওশট
ভাজ াঈন্নন বা। এাআ ভস্ত বাগুশরবও নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত গনতাকণ  গভাড়রযা জাশত াঈন্নবনয শফশবন্ন
শফল ম্পবওম াঅরা-াঅবরাচনায ভঞ্চ শাবফ ফযফায ওবযশিবরন াতযন্ত্ বচতনবাবফ। ফরাাআ ফাহুরয এাআ ভস্ত
বায ভধয শদব কণবচতনা ফৃশি গবশির এফাং এগুশর াঅত্মপ্রওা ওবযশির শিবড় ফবকময জাশত  গশ্রণী গচতনায
ভাধযভ রূব। নভাঃূদ্র জাশতয াঅত্মভমমাদা ফৃশিয াঅবন্দারন, জাশত াঈন্নবনয াঅবন্দারন এফাং তাবদয যাজননশতও,
াভাশজও, াাংস্কৃশতও  যাষ্ট্রী াশধওায রাব ম্বন্ী াঅবন্দারন ভূ গল মমন্ত্ গ্রশথত বত থাবও এওাআ ূবে।
তাবদয এাআ ভস্ত াঅবন্দারন গওান শফশেপ্ত ফা শফশচ্ছন্ন খটনা শির না। ঐওযফিবাবফ তাযা গম তাবদয াফস্থায
শযফতমন খটাবত াযবফ তাবদয ভবন এাআ শফশ্বা ধীবয ধীবয ফিভূর বশির জাশতশবশত্তও াঅবন্দারবনয ভধয
শদব। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ গথবও াঅযম্ভ ওবয ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ মমন্ত্ ভওাবরয ভবধয াঅাবভয ওািাড় গথবও ূফমফবঙ্গয
মবায, নড়াাআর, ভাগুযা, ফাঔযকবঞ্জয শপবযাজুয, পশযদুবয গকাারকঞ্জ প্রবৃশত স্থাবন নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত
ভানুবলযা াঅবন্দারবন াশভর বশির ৃথও ৃথও বাবফ। এয ভবধয পশযদুয গজরায ড়াওাশন্দ নাভও গ্রাভ
শফবল াঈবল্লবঔয দাফী যাবঔ। এাআ গ্রাভ গথবওাআ নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয ধভমমুবিয ডাও শদবশিবরন
শযচাাঁদ-গুরুচাাঁদ ঠাওুয।১০ ড়াওাশন্দবও তাযা রূান্ত্শযত ওবযশিবরন ান্ত্যজবদয াঅবন্দারবনয ভূর গওবন্ন।
তািাড়া ঔুরনা, মবায, পশযদুয, ফাঔযকঞ্জ, ঢাওা াআতযাশদ স্থান গথবও নভাঃূদ্রযা শিশরত বাবফ তাবদয
াঈন্ননভূরও নানা ওভমূচীয ওথা গখালণা ওবযশিবরন শফশবন্ন ভব এফাং গগুশরবও ফাস্তফ রূদাবনয জনয
তৎযতা শফবলবাবফ রেযনী। াশত াল্পশদবনয ভবধযাআ ান্ত্যজ জাশতয ভধয গথবও াঅশফবমাফ খবটশির গফ শওিু
শশেত ভানুবলয। এয াঅবন্দারন  জাকযণ ভূরত পশযদুযবওশন্নও বর মবায, ঔুরনা  ফশযার এয ফৃত্তবুক্ত
বশির। গুরুচাাঁদ ঠাওুয শিবরন তাবদয ভধযভশণ। তাাঁয গালণভুশক্তয ভবন্ত্র াঈদ্বুি ব শফশ্ববদফ দা, াঈবন্ননাথ
ফভমন, েীবযাদ শফাযী, ভুওুন্দ শফাযী ভশল্লও প্রভুঔ ফাাংরায নভাঃূদ্র ভাবজয মুফবওযা যাজনীশতয যঙ্গভবঞ্চ াঅশফবূমত
ব এও নতুন মুবকয ূচনা ওবযশিবরন।
১৯০৬ খ্রীষ্টাবব্দয ২যা াবটাফয ফঙ্গবঙ্গবও ভথমনওবল্প পশযদুবযয ড়াওাশন্দবত নভাঃূদ্র জশভদায িবজন্ননাথ
ভণ্ডবরয বাশতবত্ব নভাঃূদ্রবদয এও শফযাট জনবা ানুশষ্ঠত বশির। এাআ বা যওাবযয শিান্ত্বও ভতমন
জাশনব ওতওগুশর প্রস্তাফ কৃীত বশির। প্রথভত, বাযত শচফবও ধনযফাদ জাশনব ফরা বশির গম, এাআ বা
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তাাঁয ওাবি শফবলবাবফ াঊণী, ওাযণ শতশন ফাস্তফ খটনা রূবাআ ফঙ্গ শফবাজবনয ওথা গখালণা ওবযবিন এফাং এাআ ভবভম
গওানরূ াংবাধন াঅনবনয ওথা ফবরন শন। (The meeting is greatly indebted to the Secretary of
State for India for his declaring the partition of Bengal as a settled fact and admissible of no
amendment)। শদ্বতীত, এাআ বা ভাননী শভাঃ গাবযয ওাবি শনফমন্ প্রাথমনা জানাবচ্ছ গম শতশন গমন

ভুরভানবদয ভবতাাআ নভাঃূদ্রবদয এওাআ াশধওায  ুবমাকুশফধা প্রদান ওবযন। ওাযণ নভাঃূদ্রযা  ভুরভানযা
র ূফমফবঙ্গয শনাভও ম্প্রদা এফাং ভুরভানযা নভাঃূদ্রবদয প্রশত মবথষ্ট ানুবূশতীর, তাযা শন্দুবদয ভবতা
ন। (This meeting prays most earnestly that the Hon‟ble Mr. Hare will bestow the same
rights and privileges upon the Namasudras as have been done upon the Muhammedans, in
as much as the Namasudras and the Muhammedans are predominating communities of
Eastern Bengal, and the latter unlike the Hindus possess a good deal of sympathy for the
১১
Namasudras)। তৃতীত, িাহ্মণ, বফদয  ওাস্থ জাশতয ভানুলবদয িন্দীনতা  খৃণায জনযাআ এাআ ফৃৎ

নভাঃূদ্র ম্প্রদা াঅজ ানগ্রয  িাদদ যব গকবি। তাাআ এাআ ম্প্রদাবয ভানুলবদয তাবদয প্রশত এফাং
তাবদয াঅবন্দারবনয প্রশত শফন্দুভাে ানুবূশত গনাআ। াতাঃয তাযা ভুশরভ বাাআবদয বঙ্গ াবত াত শভশরব ওাজ
ওবয মাবফ। (It is simply owing to the dislike and hatred of the Brahmins, the Vaidyas and the
Kayasthas that this vast Namasudra community has remained Backward; this community
has therefore, not the least sympathy with them and their agitation, and will henceforth
work hand in hand with their Muhammedan Brethren)।১২ াঈক্ত বা কৃীত প্রস্তাফাশদয ভধয শদব

শফলশট শযষ্কায গম তাযা নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত ভানুলবদয াফণমনী দূযাফস্থায জনয ফণমশন্দুবদয াঈয গদালাবযা
ওবযশির ম্পূণমরূব। াঅয গমবতু ফঙ্গবঙ্গশফবযাধী াঅবন্দারন শির ফণমশন্দুবদয দ্বাযা শযচাশরত তাাআ ঐ
াঅবন্দারবনয প্রশত তাবদয গওানরূ ানুবূশত শির না। াঅফায এাআ ভবভম তাযা াঈদাীন শির গ ওথা ফরা মাবফ
না। ফযাং তাযা ভুরভানবদয বঙ্গ ওাাঁবধ ওাাঁধ শভশরব ফঙ্গবঙ্গশফবযাধী াঅবন্দারবনয শফরুিফাদী ওাজ ওবয মাায
ওথা গখালণা ওবযশির াতযন্ত্ বচতনবাবফ।
১৯০৬ খ্রীষ্টাবব্দয ২যা াবটাফয নভাঃূদ্র গনতৃফৃন্দ নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত ভানুলবদয জনয ভুশরভবদয ভতুরয
ুবমাকুশফধায দাফী ওবয গিাট রাট শভাঃ গাবযয ওাবি এওশট স্মাযওশরশ প্রদান ওবযশিবরন। যওাযী চাওুশযবত
ভুরভানবদয নযা াংযেবণয দাফীবত ভুঔয ব াঈবঠশিবরন নভাঃূদ্র গনতৃফকম। শিশট যওায এাআ ধযবনয ুবমাক
াতিাড়া ওবয শন। তাবদয ানুৃত „Divide and Rule Policy‟ “গও কশতীর ওবয গতারায জনয শিশট যওায
১৯০৭ খ্রীষ্টাবব্দয গপব্রুাযী ভাব প্রফতমন ওবযশির „Proportional Representation of Communities in
Public Employment Act‟ ফা যওাযী শনবাবক জাশতভূবয প্রশতশনশধত্বভূরও াঅাআন। এয পবর দযশশেত
ওশত নভাঃূদ্র মুফওবদয িুবঔ াঈবন্মাশচত বশির যওাযী চাওুশয রাববয ুবমাক। ীবূলণ শিবরন প্রথভ
নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত শশেত মুফও, শমশন াফবযশজস্ট্রাবযয চাওুশয গবশিবরন ১৯০৭ খ্রীষ্টাবব্দ। এয বযয ফিয
াথমাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাবব্দ ওুভুদ শফাযী ভশল্লও গডাঈশট ভযাশজবস্ট্রট এফাং ডাাঃ তাশযণীচযণ ফারা যওাযী শচশওৎবওয
চাওুশয গবশিবরন।১৩
১৯০৮ খ্রীষ্টাবব্দ মবাবযয নড়াাআবর নভাঃূদ্র জাশতবুক্ত ভানুলবদয এও শফযাট বিরন ানুশষ্ঠত বশির। এাআ
বিরবন নভাঃূদ্র গনতৃফৃন্দ গম ভস্ত শিান্ত্ গ্রণ ওবযশিবরন তায ভবধয ানযতভ ল্লশির গ্রাবভ গ্রাবভ নভাঃূদ্র
শভশত কঠন এফাং বনযশট গ্রাভ শনব এওশট „Union Committee‟ কঠন। গ ভ ফরা বশির গম, এাআ ভস্ত
ওশভশট গজরা শভশতয াধীবন ওাজ ওযবফ এফাং নভাঃূদ্রবদয ফাশলমও বিরন ানুশষ্ঠত বফ শনশভতবাবফ। এাআ
াংকঠবনয ফয শনফমাবয জনয প্রশতশট গ্রাভফাীয ওাি গথবও ভুশষ্টশবোয চার াংকৃীত বফ এফাং এাআ চার াংগ্রবয
দাশত্ব ারন ওযবফ গ্রাভ শভশতয প্রশতশনশধযা। গ্রাভ শভশতয দযযা এাআ শনশদমষ্ট দাশত্ব ারন ওযায বঙ্গ বঙ্গ
Volume- VIII, Issue-I

July 2019

71

তশরী জাশতয যাজনীশত: শনবফশও ফাাংরায দৃযট

যবভ ফভমণ

শনবজযা এও াঅনা চাাঁদা প্রদাবন ফাধয শির। াঅফায গম ভস্ত ফযশক্ত শিবরন „Union Committee‟“য দয
তাবদয াঈয ধামম ওযা বশির দুাআ াঅনা চাাঁদা। এিাড়া তাযা প্রশতশট শ্রাি-শফফাাশদয গভাট ফযবয শতন তাাং
„Union Committee‟ দান ওযবফন এওথা াঈক্ত বিরবন গখাশলত বশির।১৪ নফকশঠত এাআফ শভশতয
াংকশঠত ওামমক্রবভয পবর „Union Committee‟ ভাবজ গম প্রফর াঈেীনা ঞ্চায বশির তায ভধয শদব
তাযা শনশিতবাবফাআ নতুন বথয শদা রাব ওবযশির।
শফাং তাব্দীয ূচনা নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ওৃলবওযা গজবক াঈবঠশির নফযশশেত মুফওবদয ভবতাাআ।
ভুশরভযা মঔন তাবদয শফশবন্ন দাফীদাা জাশনব যওাবযয ওাবি গডুবটন শদশচ্ছবরন এফাং ভুশরভ রীক বতযী
ওবয তাবদয দাফী াঅদা ওযায জনয াশতভাো তৎয ব াঈবঠশির তঔন নভাঃূদ্র ম্প্রদাবও ওৃলবওযা
বাকচাবল ‘ধানওড়াযী’ প্রথায শযফবতম গতবাকা ফা াঈতাশদত পবরয শতন বাবকয ভবধয দুাআ বাক াঅদাবয জনয
গম াঅবন্দারবনয জন্ম শদবশির তা াশত াল্প শদবনয াঈত্তার ব াঈবঠশির াযান্ড দ্রুত শফস্তায রাব ওবযশির
ূফমফবঙ্গয শফশবন্ন গজরা। এাআ গতবাকা াঅবন্দারবন গওফরভাে নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ওৃলবওযাাআ ন, ভুরভান
ওৃলবওযা গমাক শদবত রৄরু ওবযশির। ক্রবভ ভুরভান ওৃলওবদয াবথ ঐওযফি ব নভাঃূদ্র ওৃলওযা এাআ গতবাকা
াঅবন্দারনবও শক্তারী রূ দান ওবযশির ূফমফবঙ্গয মবায, ঔুরনা  পশযদুবযয শফশবন্ন গ্রাবভ। াআাংবযজবদয
গকান নশথে গথবও জানা মা গম, নভাঃূদ্র  ভুরভান ওৃলওযা শেপ্ত ব ভাবঝ ভবধযাআ জশভদাযবদয ফাজায,
ফাড়ী খযবদায রুটাট ওযবত থাবও। াঈদাযণ শাবফ পশযদুবযয শঙ্গাগ্রাবভয শাং খটনায ওথা াঈবল্লঔয।
ড়াওাশন্দয ূফমশদবওয শঙ্গাগ্রাবভয নভাঃূদ্র ওৃলবওযা জশভদাবযয াতযাচাবয াশতষ্ট ব জশভদাবযয এাআ
ওভমচাযীবও প্রফরবাবফ প্রায ওবযশির গম ওরওাতায াাতাবর বশতম ওশযব তাবও গল মমন্ত্ ফাাঁচাবনা মা
শন।১৫ স্থানী ুশর কৃশণী াঈবত্তশজত ওৃলওবদয গওাবনাবাবফাআ ান্ত্ ওযবত াবয শন। ফযাং ুশর গ্রাবভ এব
াঈশস্থত বর তাবদয াঈবয চড়া বত াঅবন্দারনওাযীযা শিা বতা না। শফবদ্রাী ওৃলওবদয শাং
শক্রাওরাব বীত ন্ত্রস্ত ব জশভদাবযয ওভমচাযীযা াতযাচাবযয ভাো হ্রা ওযবত ফাধয বশির। রৄধু তাাআ ন,
জশভদায  াআাংবযজ প্রাবনয ওাবি াঅবন্দারনওাযীযা শফবলবাবফ পশযদুয  গকাারকবঞ্জয নভাঃূদ্র 
ভুরভান ওৃলবওযা াঅতবঙ্কয ওাযণরূব প্রশতবাত বশির।১৬
১৯০৯ খ্রীষ্টাবব্দয ভবরম-শভবটা াংস্কায াঅাআবন ভুশরভবদয জনয ৃথভ শনফমাচও ভণ্ডরীয দাফী গ্রায ায বঙ্গ
বঙ্গ নভাঃূদ্র গনতৃফকম ওারশফরম্ব না ওবয ৃথও শনফমাচও ভণ্ডরীয দাফী াঈত্থান ওবযশিবরন াস্পৃযবদয জনয। এাআ
ভ তাযা াআাংবযজ যওাবযয ওাবি গম শফলশট ুস্পষ্ট বালা তুবর ধবযশিবরন তা র, তাবদয ধভমী াঅচাযাঅচযণ ফা ধভমী প্রথা-যম্পযা িাহ্মণবদযাআ ভবকােী। শওন্তু শন্দু ম্প্রদাবয গওান জাশতয বঙ্গ তাবদয
াভানযতভ গমাকূেটুওু গনাআ। তাাআ যওাবযয ওাবি তাবদয এওান্ত্ ানুবযাধ গম, যওায গমন তাবদয ৃথও
ম্প্রদাবয স্বীওৃশত-দানূফমও ভুরভানবদয ভবতাাআ যাজননশতও াশধওায দান ওবযন। ১৯১১ খ্রীষ্টাবব্দয াঅদভুভাশয
প্রশতবফদবন চণ্ডার নাভওযবণয াফরুশপ্ত খশটব ান্ত্যজ জাশতয ভানুলবদয শচশিত ওযা  নভাঃূদ্র নাবভ। তাবদয
দীখম শে ফিবযয দাশফ এাআবাবফ প্রশতষ্ঠা রাব ওবযশির ১৯১১ খ্রীষ্টাবব্দ। শওন্তু ভওারীন শযশস্থশতবত তাযা গথবভ
থাবও শন। ১৯১২ খ্রীষ্টাবব্দ নভাঃূদ্র প্রশতশনশধফৃন্দ গিাট রাট রডম ওাযভাাআবওবরয বঙ্গ াোৎ ওবয শফশবন্ন গেবে
ান্ত্যজ জাশতবুক্ত ভানুলবদয দাফীদাায প্রশত ানুবূশত প্রদমন  বমাশকতা দাবনয ানুবযাধ জাশনব এওশট
স্মাযওশরশ তাাঁয াবত তুবর শদবশিবরন।১৭ ঐ ফিবযাআ (১৯১২) ফাাংরায ফাাআশট গজরায প্রশতশনশধবদয শনব কশঠত
বশির „The Bengal Namasudra Association‟ নাবভ এওশট ফৃদাওাবযয াংকঠন। এাআ াংকঠনশটয
ানযতভ প্রধান রেয শির ফাাংরায নভাঃূদ্র াধূযশলত গ্রাভগুশরয ান্ত্যজ জাশতবুক্ত ুাংকশঠত ওযা মাবত তাযা
ঐওযফিবাবফ াঅবন্দারবন াশভর বত াবয। এাআ ভবভম গফাধ ফমাগ্রকণয শির ূফমফবঙ্গয মবায গজরা। এাআ
গজরা ‘একাবযা গ্রাভ’, ‘িাপ্পান্ন গ্রাভ’, ‘শিানব্বাআ গ্রাভ’, ‘এওবা াতা গ্রাভ’ াআতযাশদ শফশবন্ন নাবভ কবড় াঈবঠশির
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ফহুশফশষ্ট নভাঃূদ্র শভশত। নভাঃূদ্রবদয াস্পৃযতা শফবযাধী জাশতভমমাদা ুনরুিায াঅবন্দারন ধীবয ধীবয ান্ত্যজ
জাশতয ভানুলবদয াশফমও াঅবন্দারবন রূান্ত্শযত বশির।
১৯১৫ খ্রীষ্টাবব্দ ভুওুন্দশফাযী ভশল্লবওয বাশযবত্ব „All Bengal Namasudra Association‟ নাবভ এওট
নতুন াংকঠন প্রশতশষ্টত বশির। াযা ফাাংরায নভাঃূদ্রবদয স্বাথম ুযশেতওযণাআ শির এাআ াংকঠবনয াঈবেয।
যফত্তমী ভওাবর শফবল শযশস্থশতবত „All Bengal Namasudra Association‟ গমাবকন্ননাথ ভণ্ডবরয
গনতৃবত্ব কশঠত শনশঔর বাযত তপীশর গপডাবযবনয বঙ্গ াংমুক্ত ব বড়শির। শওন্তু তৎূফম ভওার মমন্ত্ এাআ
ঙ্গঠনাআ ফাাংরায নভাঃূদ্র ভাবজয এওভাে জাতী প্রশতষ্ঠান শাবফ প্রশতশনশধত্ব ওবযশির। নভাঃূদ্র ভাবজয
স্বাথমযোয জনয এাআ াংকঠনশট গাভরুর রীবকয শফবযাশধতা ওবযশির। ভুশরভ গনতৃফৃন্দ গাভরুর রীকবও শচশিত
ওবযশিবরন শন্দুযাজ প্রশতষ্ঠায গাান রূব। ভবকােী ফক্তফয ানুযশণত বশির নভাঃূদ্র গনতৃফৃবন্দয ওবে। এ
প্রবঙ্গ গঔয ফবন্দযাাধযা শরবঔবিন, “The Namasudra response was also in the same tune. As
the nationalists demanded self-government, the educated members o this caste apprehended
that it more privileged was transferred, it would only monopolized by the more privileged
upper castes।”১৮ নভাঃূদ্র গনতৃফকম াতাঃয ফযাশটস্ট শভনাযীবদয াতা গাভরুবরয শফরুিাচযণূফমও

াগ্রফতমী বশির কণ াঅবন্দারবনয বথ। াফযাআ গম াঅবন্দারবন াশভর বশির নভাঃূদ্র ম্প্রদাবয ভানুল।
১৯১৭ খ্রীষ্টাবব্দয ৩যা নববম্বয ানযানয নভাঃূদ্র ভানুবলয শতনত প্রশতশনশধ এও াশধবফবন শভশরত বশির
ওরওাতায ডারবৌশ াআন্সশটশটাঈবট। এাআ াশধবফবন তাাঁযা াবনওগুশর শিান্ত্ গ্রণ ওবযশিবরন। শনবজবদয
স্বাথমশশিয জনয তাযা ফৃশট াবওয প্রশত জাশনবশিবরন তাবদয াওুে ভথমবনয ওথা।
১৯১৭ খ্রীষ্টাবব্দ বাযতভাধফ ভবটগু শিশট ারমাবভবট গখালণা ওবযশিবরন গম, শিশট াম্রাবজযয াাংীবূত ব
গথবও বাযতফবলম ক্রভ দাশত্বীর যওায প্রশতষ্ঠা এফাং ানওাবমম বাযতীবদয ক্রভফধমভান াবয শনমুক্ত ওযা র
াআাংবযজ াবনয াঈবেয। ১৯১৮ খ্রীষ্টাবব্দ ভবটগু গফভনবপাডম (বাযবতয ফড় রাট, ১৯১৫-২১) প্রশতবফদন
প্রওাশত বশির এফাং এাআ প্রশতবফদবনয শবশত্তবতাআ ১৯১৯ খ্রীষ্টাবব্দ শিশট ারমাবভবট নাভ বশির কবনমবভট াব্
াআশন্ডা াযাট, ১৯১৯। এাআ াঅাআবনয ফবর প্রাবদশও যওাযগুশর ূবফময তুরনা ুশনশদমষ্টবাবফ শফচায, গজরঔানা,
শো, স্বাস্থয, ......, ফণশফবাক, যাজস্ব, স্থানী স্বাত্তান াআতযাশদ ফযাাবয েভতায াশধওাযী বশির এফাং
প্রাবদশও ান ফযাাবয প্রফশতমত বশির „Diarchy‟ ফা বদ্বতান নাবভ এও নতুন ফযফস্থা। কণতবন্ত্রয শদও শদব
১৯১৯ খ্রীষ্টাবব্দয বাযত ান াঅাআবনয য শওৎ শযভাবণ াগ্রকশত ূচীত বশির এওথা তয। শওন্তু বাযতী
জাতী গনতৃফৃন্দ শিশট াবনয াত গথবও ভুশক্তরাববয প্রবচষ্টা তৎয ব াঈবঠশিবরন ফবর ১৯১৯ খ্রীষ্টাবব্দ
াংস্কায শফশধ তাবদয তুষ্ট ওযবত াবয শন। শফুর যাজননশতও াঈবত্তজনা প্লাশফত বশির ভগ্র গদ। এরূ
শযশস্থশতবত নভাঃূদ্র গনতৃফকম শনবজবদয স্বাথম াংযেবণ শিবরন ম্পূণম বচতন। াআশতূবফম ১৯১৮ খ্রীষ্টাবব্দয ৩যা
নববম্বয তাযা ূফমফতমী ফিবযয ভবতাাআ াশধবফন শভশরত বশিবরন ডারবৌী াআন্সশটশটাঈবট।১৯ ফাাংরা যাজননশতও
যঙ্গভবঞ্চ গশদন ুস্পষ্টবাবফ গখাশলত বশির ান্ত্যজ জাশতবুক্ত ভানুলবদয াঈশস্থশতয ওথা। গওফরভাে ূফমফবঙ্গয
নভাঃূদ্র ম্প্রদাবয গনতাযা নন। শিভফবঙ্গয গৌন্ড্রেশে, াঈত্তযাবঙ্গয যাজফাংী, ওাাশর িাড়া ানযানয
াবনওগুশর রৄদ্রজাশতবুক্ত গনতৃফকম এাআ াশধবফবন াাংগ্রণ ওবযশিবরন। তাযা এাআ াংস্কাযভূরও শযওল্পনাবও
ভথমন ওবযশিবরন। তবফ ফণমশন্দুবদয প্রশত তাবদয গোব, াঈষ্মা, াশববমাক  াশফশ্বাবয ওথা তুবর ধযবত শফস্মৃত
ন শন। তাবদয ফক্তফয শির, প্রওৃত প্রশতশনশধত্বভূরও প্রাশনও ফযফস্থা কবড় গতারায গেবে ফণমশন্দু গনতাকণ
প্রশতফন্ওতায প্রাওায াশত াফযাআ কবড় তুরবফ। তাাআ গওফরভাে ফণমশন্দু ন, ভগ্র শন্দু ম্প্রদাবয ১৯০শট
জাশতয প্রশতশনশধবদয গমাকদাবনয ভধয শদব মাবত যওায কশঠত  গশদবও াশত াফযাআ শনবে ওযবত বফ
জাক দৃশষ্ট। শফশবন্ন জাশতয গরাওাংঔযায ানুাবত প্রশতশনশধবত্বয দাফী তাযা গ ভ াঈত্থান ওবযশিবরন। নভাঃূদ্র
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জাশতবুক্ত ভানুলবদয স্বাথম মাবত গওানভবতাআ শফশিত না  গ জনয তাযা ভুশষ্টবভ জাশতয াশধও েভতায শবশত্তবত
মাবত বদ্বতান ফযফস্থা গওানবাবফাআ কবড় াঈঠবত না াবয গ জনয তাযা প্রশতফাদভুঔয ব াঈবঠশিবরন।
নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত শশেত গনতাযা াআশতভবধযাআ যাজননশতও শদও শদব মবথষ্ট বচতন ব াঈবঠশিবরন।
াঈদাযণ শাবফ ওরওাতা শফশ্বশফদযার গথবও এভ. এ. শডগ্রীধাযী প্রঔযাত াঅাআনজীফী তথা নভাঃূদ্র
াযাবাশববনয বাশত ভুওুন্দ শফাযী ভশল্লবওয ওথা াঈবল্লঔয।২০ প্রথভ নভাঃূদ্র ভন্ত্রী ভুওুন্দ শফাযী ভশল্লও ১৯১৭
খ্রীষ্টাবব্দ ১৩৯শট াঅন শফশষ্ট ফাাংরায াঅাআন শযলবদ াধাঃশতত গশ্রণীয জনয ১১শট াঅন দাফী ওবযশিবরন। শওন্তু
১৯১৯ খ্রীষ্টাবব্দয াঅাআবন তাাঁয এাআ দাফী াঈবশেত বশির ম্পূণমরূব। াঈক্ত াঅাআবন ফরা বশির গম ফাাংরায
াঅাআন শযলবদ এও াধাঃশতত গশ্রণীয দয ভবনানীত দয (Nominated member) শাবফ প্রশতশনশধত্ব
ওযবফন। শিশট যওায তায ানুৃত নীশতয শবশত্তবত (Divide and Rule Policy) নভাঃূদ্রবদয শদবও
বমাশকতায াত ফাশড়ব শদবর ান্ত্যজ জাশতয যাজননশতও গচতনা  শক্রাওরাবয প্রশত শির মবথষ্ট শন্ান।
াঈক্ত ভওাবরাআ শিশটবদয তযপ গথবও ফরা বশির গম, ভওারীন শযভণ্ডবর ান্ত্যজ জাশতয ভবধয গওাঈাআ
যাজননশতওবাবফ বচতন ন এফাং যাজননশতও ওামমওরা ম্পবওম মথামথবাবফ জাক ন। ফরাাআ ফাহুরয শিশট
যওাবযয শফরুবি এওশট ফাওয ফয না ওবয তাযা গমটুওু গবশিবরন তাবতাআ বন্ত্াল প্রওা ওবযশিবরন নভাঃূদ্র
গনতৃফৃন্দ। াঈবল্লঔবমাকয শফল র, াধ‛শতত জাশতয জনয এওজন ভবনানীত দবযয ওথা ফবর বর ফাাংরায
গেবে াাঁচশট াঅন তাবদয জনয াংযশেত বশির গমগুশর শনফমাচবনয ভাধযবভ ূযণ ওযায ওথা ফরা বশির
১৯১৯ খ্রীষ্টাবব্দয ............ াঅাআবন। াথমাৎ এাআ াাঁচজন বফন শনফমাশচত দয ফা „Selected Members‟। ১৯২১
খ্রীষ্টাবব্দ গম শনফমাচন ানুশষ্ঠত বশির তাবত ফশযার গওন্ন গথবও শনফমাশচত বশিবরন নীবযাদ শফাযী ভশল্লও।২১
বীষ্মবদফ দা ফাাংরায াঅাআন শযলবদ প্রবফ ওবযশিবরন ভবনানীত দয শাবফ।২২ গুরুচাাঁদ ঠাওুবযয ঐওাশন্ত্ও
াআচ্ছা বে গনাাঔাশর গওবন্ন যশওরার চভমওাবযয বঙ্গ প্রশতদ্বশন্ধতা যাশজত বশিবরন ভুওুন্দ শফাযী ভশল্লও।
গনাাঔাশরয ফণমশন্দুযা ভুওুন্দ শফাযী ভশল্লবওয যাজ শনশিত ওযবত শিশরতবাবফ গবাট শদবশির যশওরার
চভমওাযবও। জীফবনয গকাধূশর রবগ্ন্ াঈশস্থত ব গুরুচাাঁদ ঠাওুবযয বে গবাবটয প্রচাবযয জনয ুদূয গনাাঔাশর
মাা ম্ভফয ব বঠ শন। এওশদবও গুরু শিবরন ফবয বাবয নুযব্জ, াঅয ানযশদবও াশধওাাং নভাঃূদ্রবদয
তঔন গবাটাশধওায শির না। গঔয ফবন্দযাাধযাবয শযবালানুমাী, “The Guru could hardly do anything
for other constituencies where most of the Namasudras possibly did not have the voting
right.‛ ূফমফবঙ্গয দুাআজন দয িাড়া ১৯২১ খ্রীষ্টাবব্দয শনফমাচবন শফজী বশিবরন ওরওাতায গফবরখাটা

াঞ্চবরয গাি ফা গৌন্ড্রেশে গনতা ফাফু গভচন্ন নস্কয২৩ এফাং াঈত্তযফবঙ্গয গওাচ তথা যাজফাংী ম্প্রদাবয গনতা
শফঔযাত ভাজ াংস্কাযও যাাবফ ঞ্চানন ফভমন২৮ এফাং ফাফু প্রন্নবদফ যাাআওত।২৫ ফাাংরায াঅাআন বা প্রবফবয
য ান্ত্যজ জাশতয দযযা শনবিষ্ট শিবরন না, ফযাং তাাঁযা শিবরন াশতভাো তৎয। তাাঁযা নভাঃূদ্র জাশতয
াঅবন্দারনবও ুদৃঢ় শবশত্তবূশভয াঈয প্রশতশষ্ঠতওযবণয রবেয াঅাআনবায াবযন্ত্বয এফাং ফাাআবয যফ শিবরন
ততাআ।
১৯২১ খ্রীষ্টাবব্দয কান্ীজীয গনতৃবত্ব শযচাশরত াবমাক াঅবন্দারবনয ভ াফয নভাঃূদ্র জাশতয গনতৃফৃন্দ
এফাং তাবদয ানুকাভীযা শিবরন এওান্ত্বাবফাআ নীযফ  শনস্পৃ। জাশতয ভানুলবদয াঅবন্দারবন গতভনবাবফ াশভর
ওযবত না গবয কান্ীজীয যাভমক্রবভ গদফন্ু শচত্তযঞ্জন দা তাাঁবদয গনতা গুরুচাাঁদ ঠাওুযবও দরফবর
াঅবন্দারবন াশভর ায াঅবফদন জাশনবশিবরন। গুরুচাাঁদ গদফন্ুবও গম ে গপ্রযণ ওবযন তাবত ুস্পষ্ট
বালা াঈশল্লশঔত শির গম, ‚যাজননশতও াশধওাবয ফশঞ্চত থাশওা নভাঃূদ্রকণ কবনমবভবটয শত গওানপ্রওায
বমাক ওশযবত াবয নাাআ। এভন াফস্থা তাাশদকবও কবনমবভবটয াবমাক ওশযবত থাওা না থাওা াঈবাআ
ভান। গদবয গনতৃকণ এাআপ্রওায াঅবন্দারবন তাাবদয শক্ত ম্পূণম শনবাক না ওশযা ানুন্নত ভাবজয াঈিায
ওশযবর াশধওতয াল্প ভব স্বযাজরাববয ম্ভাফনা াআত।‛ াতাঃয কান্ীজী স্বাং বা ওযায জনয ফশযাবর
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এব াঈশস্থত বশিবরন। তাাঁয রেয শির ভুরভানবদয াাাশ নভাঃূদ্র, যাজফাংী াআতযাশদ ম্প্রদাবয
ভানুলবও াবমাক াঅবন্দারবন াশভর ওযা। শওন্তু কান্ীজীয প্রওায জনবা জনভাকভ াঅবদৌ খবট শন। শওন্তু
গওন? কান্ীজীয শদবও বমাশকতায াত না ফাশড়ব এাআ াবমাশকতায শঠও ওাযণ শও? াধাযণ ভানুল শঠও শও
ওাযবণ এবতা াঈদাীন? কান্ীজীয প্রবেয াঈত্তবয ফশযার ওাংবগ্র ওশভশট ফবরশির, ওাংবগ্রশ াঅবন্দারবনয প্রশত
ানীায জনযাআ কান্ীজীয বা জনভাকভ খবট শন। ফরাাআ ফাহুরয এাআ ান্তুষ্ট জনভশষ্ট শির নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত
ওৃলওওূর।২৬ ফাাংরায এাআ াাংব এও শফযাট াংঔযও নভাঃূদ্র ফফা ওযবতা মাযা াআশতভবধযাআ কবীযবাবফ ানুপ্রাশণত
বশির গুরুচাাঁদ ঠাওুবযয ভতাদবম এফাং রূান্ত্শযত বশির তাাঁয ভত  বথয ানুাযীবত।
কান্ীজী ওতৃমও াবমাক াঅবন্দারন প্রতযাাবযয ওবও ভাবয ভবধযাআ নভাঃূদ্রবদয াঅবন্দারন ধাযণ
ওবযশির নতুন রূ। তাবদয এাআ াঅবন্দারন রূান্ত্শযত বশির কান্ী শফবযাধী াঅবন্দারবন। ১৯২২ খ্রীষ্টাবব্দ
নভাঃূদ্রবদয এও শফযাট ভাবয ভাবফ াঅূত বশির (ূফম ফাাংরায) ীবাজুবয। এাআ ভাবফব বাশতয
াঅন ারাংওৃত ওবযশিবরন নভাঃূদ্রবদয শফশষ্ট গনতা যজনীওান্ত্ দা। এবত নভাঃূদ্র গনতৃফৃন্দ গম বশফলযৎ ওভমূচী
গ্রণ ওবযশিবরন, াঅয শযষ্কাযবাবফ ফরবত গকবর নভাঃূদ্র ম্প্রদাবয ভানুলবদয াঈন্নশতওবল্প গম াআস্তাায তাযা
প্রওা ওবযশিবরন তা শির এওান্ত্বাবফাআ কান্ীশফবযাধী এফাং কান্ীজীয াস্পৃযতা দূযীওযণ ওভমূচীয শফরুবি
ফযাবরঞ্জস্বরূ। তাবদয এাআ াআস্তাাযবও কান্ীফাদী াঅবন্দারবনয শফরুবি গঔারা শচশঠ রূব শচশিত ওযবর বতা
াশতবাশক্ত বফ না। নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলবদয তীি ওাংবগ্র শফবযাধী ভানশওতা রেয ওবয গুরুচাাঁদ ঠাওুয
১৯২৩ খ্রীষ্টাবব্দাআ ঔুরনা াঅহ্বান ওবযন নভাঃূদ্রবদয এও ভাবিরন। এাআ বিরবনয াঈবদযাক্তা শির শনঔরফঙ্গ
নভাঃূদ্র শভশত ফা „All Bengal Namasudra Association‟, াঅয বিরবনয স্থান শির ঔুরনা বযয টাবটা
র ভদান। ফাাংরায শফশবন্ন গজরা গথবও প্রশতশনশধফৃন্দ এফাং শভশতয দযযা এাআ ভাবিরবন গমাকদান
ওবযশিবরন। তািাড়া গঔাবন াঈশস্থত বশির দূযদূযাবন্ত্য, এভনশও প্রতযন্ত্ গ্রাবভয ভানুল। াংঔযাতবেয
শফচাবয নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুবলযাাআ শির কশযষ্ঠ। াজায াজায ভানুল স্বতাঃপ্রবণাশদতবাবফ গমাকদান ওবযশির
এাআ ভাবিরবন। গওফরভাে ওৃশলজীফী ম্প্রদাবুক্ত ভানুবলযাাআ ন, চাওুযীজীফী, াঅাআনজীফী, শশেত, এও ওথা
নভাঃূদ্র ভাবজয প্রা ভস্ত স্তবযয ভানুল এবত াাংগ্রণ ওবযশিবরন। বাশতয বালবণ ঠাওুয গুরুচাাঁদ ভবফত
জনভশষ্টবও শো-দীোয ভাধযবভ যাজননশতও, াভাশজও  াাংস্কৃশতও গচতনায শযূণম শফওা খটাবনায াঅহ্বান
জাশনবশিবরন।২৭ তাাঁয এাআ াঅহ্বাবন ভগ্র ূফম বাযতফযাী নভাঃূদ্র জাকযণ াঅবন্দারবনয াড়া বড় মা। শোাংস্কৃশত-াশতয-শবল্প নভাঃূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুবলযা গজবক াঈঠবত থাবও।
নভাঃূদ্রবদয যাজননশতও বচতনতা ফৃশি  জাতী জাকযবণয গেবে েশেওায বূশভওা শির ানস্বীওামম। াঅয
গজনযাআ এাআ ভস্ত েশেওায প্রওানা াঈবল্লবঔয দাফী যাবঔ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাবব্দ নভাঃূদ্রবদয ভাজ াঈন্নন 
যাজননশতও গচতনা ফৃশিওবল্প ‘নভাঃূদ্র ুহৃদ’ নাভও এওশট ভাশও শেওা মাোযম্ভ ওবযশির ড়াওাশন্দ গথবও
াফযাআ গুরুচাাঁদ ঠাওুবযয গৌজবনয। এাআ শেওায ম্পাদও শিবরন াঅশদতয গচৌধুযী, ওভমাধযে ুবযন্ন ঠাওুয এফাং
স্বত্বাশধওাযী গুরুচাাঁদ ঠাওুয। ফঙ্গববঙ্গয বে শফশবন্ন ধযবনয ফক্তফয প্রওাশত বশির ‘নভাঃূদ্র ুহৃদ’-এ। নভাঃূদ্র
জাশতবুক্ত ভানুলবদয াআাংবযজ াওওূর ওতৃমও কৃীত দবেবয প্রশত ূণম ভথমন ওাংবগ্র ওভমীযা াঅবদৌ বাবরা
গচাবঔ গদবঔ শন, ফযাং তাবদয শফবযাশধতা যফ ব াঈবঠশির। তািাড়া নভাঃূদ্র ওভমীফৃন্দ ওাংবগ্রশবদয াবত
শনকৃীত বশির। এভতাফস্থা নভাঃূদ্র গনতৃফৃন্দ এাআ শেওাবওাআ গফবি শনবশির তাবদয গোব প্রওাবয ানযতভ
ভাধযভরূব। এাআ শেওাবতাআ তাযা ফণমশন্দুবদয শফরুবি এও ফমাত্মও ফওবটয ডাও শদবশিবরন। নভাঃূদ্র
ভানুবলযা িাহ্মণ-ওাস্থবদয াবত যান্না ওযা ঔাফায রৄধু গ্রণ ওযবফ না তাাআ ন। এাআ ঔাদয তাবদয ওাবি শনশলি
ফবর গখাশলত বশির ‘নভাঃূদ্র ুহৃদ’ শেওা প্রওাশত াঅবফদবনয ভাধযবভ।২৮ ১৯০৮ খ্রীষ্টাবব্দ ঢাওা গথবও
প্রওাশত বত থাবও ‘নভাঃূদ্র’ ীলমও শেওা, ম্পাদও শিবরন গওফচন্ন দা। স্ববদী াঅবন্দারবনয বঙ্গ মুক্ত
থাওায জনয শিশট াওওূর তাাঁবও শচশিত ওবযশির যওাবযয ওাবি শফজ্জনও এও ফযশক্তরূব। এভতাফস্থা
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শেওায প্রওানা ফন্ ব াঅ ১৯১০ খ্রীষ্টাবব্দ। এয এও ফিয য ঝাবরাওাশঠ জাতী শফদযারবয (Jhalokathi
National School) ানাথফন্ু গন শেওাশটবও ুনাঃপ্রওানায দাশত্ব শনবজয াবত তুবর শনবশিবরন। তাাঁয
ম্পাদনা শেওাশট শনবফশও যওায শফবযাধী রূ শযগ্র ওবয। পবর ধীবয ধীবয শেওাশট জনভথমন
াযাবত থাবও। শেওায শিশট শফবযাশধতা নভাঃূদ্র জাশতয ভানুলবদয ভনাঃুত শির না। 1908 খ্রীষ্টাবব্দ ‘নভাঃূদ্র’
শেওায প্রওানায াংঔযা শির াাঁচত। ানযশদবও ‘ুহৃদ’-এয প্রওানায াংঔযা শির াাঁচত ঞ্চা। 1910
খ্রীষ্টাবব্দ মঔন জাতীতাফাদীযা ‘নভাঃূদ্র’ শেওায দাশত্ববায গ্রণ ওবয তঔন তায প্রওানায াংঔযা হ্রা গব
শতনতবত গনবভ াঅব। গ ভ ‘ুহৃদ’-এয াংঔযা শির চাযত ঞ্চা। ১৯১১ খ্রীষ্টাবব্দ মঔন াঅদভ ুভাশযয
ওাজ াঅযম্ভ  তঔন গদঔা মা গম, ‘নভাঃূদ্র’ শেওায প্রওানা াংঔযা শতনতবতাআ ীভাফি গথবও মা। াথচ
‘ুহৃদ’-এয াংঔযা ফৃশি গব প্রা াতবত শকব গৌাঁিা।২৯
েশেওা, াফযাআ নভাঃূদ্র ভানুলবদয স্বাথম াংশিষ্ট, প্রওানায ফযাাবয ূফম ফাাংরা াগ্রকাভী বর শিভ
ফাাংরা এবওফাবযাআ িাদদ শির গ ওথা গওানবাবফাআ ফরা মাবফ না। ১৯১০ খ্রীষ্টাবব্দ াস্পৃয গৌন্ড্রেশে
ওূরশতরও যাাআচযণ দমায দশেণ চশব্ব যকণায ডাভন্ডাযফায গথবও জাতযাশবভান জাকযবণয াঈবেবয
নভাঃূদ্রবদয ভুঔে শাবফ প্রওা ওবযন ‘িাতযেশে ফান্ফ’ ীলমও শেওা। শঠও এওাআবাবফ ১৯১৬ খ্রীষ্টাবব্দ মঔন
ঢাওা গথবও ‘নভাঃূদ্র শনতলী’ নাভও শেওা প্রওাশত বত াঅযম্ভ ওবয তঔনাআ ওরওাতা গথবও মাোযম্ভ ওবযশির
‘তাওা’ ীলমও শেওা। এাআ শেওা ম্পাদনায দাশত্ব গ্রণ ওবযশিবরন নভাঃূদ্র গনতা ভুওুন্দ শফাযী ভশল্লও।
ভুওুন্দফাফু ‘তাওা’ শেওায ম্পাদওীবত শরবঔশিবরন, ‚ফৃশটযাবজয ওৃা মাা এওটু জ্ঞানওথা রাব ওশযাশি,
তাায দ্বাযাাআ জাশনবত ভথম াআাশি গম, াঅভযা শও  াঅভাবদয শক্ত ওতটুওু। শন্দু ভাবজয ান্ শন্দুযাবজয
ওৃা াঅভযা এতশদন খুভাাআা শিরাভ। এঔন, জাশতববদ জ্ঞানূনয, ভদমী শফুর শক্তারী শিশটবয ওৃা
জাশকরাভ। ...... শিশটযাজ াশশেবতয ফন্ু, দশযবদ্রয শচযা, ানুন্নত জাশতভূবয াঅা-বযা। শতশন গতাভায
া াআবফন।‛৩০ শশেত নভাঃূদ্রবদয শিশটযাবজয প্রশত াশফচর াঅনুকতয  ান্বশক্তয গওান গিদ বড় শন।
১৯০৭ খ্রীষ্টাবব্দাআ তাযা শিশটযাবজয শচযস্থাশত্ব ওাভনা ওবযশির। গ ভ নভাঃূদ্র ম্প্রদাবয প্রশতশনশধফৃন্দ
তৎওারীন ফাাংরায গিাটরাট যায গরন্সরট গাবযয বঙ্গ াোৎ ওবয শিশটযাবজয প্রশত তাবদয াঅনুকতয 
ওৃতজ্ঞতা প্রদমন ওবযাআ োন্ত্ ন শন। গ ভ তাযা এরূ াঅা ফযক্ত ওবযশিবরন গম, বাযতফবলম শিশট ান
শচযওার াশস্তত্বীর থাওুও“ এাআ র তাবদয ভবনাফাঞ্ছা। নভাঃূদ্রবদয যাজননশতও াশধওায রাববয প্রবাজনীতা
ম্পবওম ভাবজয গনতৃফৃন্দ াশতভাো বচতন ব াঈবঠশিবরন শফাং তাব্দীয ূচনাফম গথবওাআ এফাং তাযা এাআ
ভবভম শনশিত শিবরন গম শিশটযাবজয বমাশকতা ফযশতবযবও তাবদয এাআ াঈচ্চাওাঙ্ক্ষা াূণমাআ গথবও মাবফ। শিশট
যওাবযয প্রশত াঅনুকতয প্রদমন ফযশতবযবও তাবদয গফাধ  কতযন্ত্য শির না। তফু াফয স্বীওামম শফল র এাআ
গম, ভাজ বচতনতা ফৃশিবত, যাজ দযফাবয দাশফদাা াঈস্থাশত ওযবত শক্র  পর বূশভওা ারন ওবযশির
নভাঃূদ্র গনতৃফৃবন্দয ম্পাদনা প্রওাশত েশেওাগুশর।
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