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Abstract 
The discussion about the infrastructure of the magazine or journal published in west Bengal 

depends on the base of that particular place. If the infrastructure is good enough then there 

are many opportunities to publish the magazine. But what do we actually mean by the term 

infrastructure of publishing. In this article we want to say that term implies the printing 

system, reader, capital and communication. Based on this the traits of the magazine of one 

region are changed. This issue will be discussed in the following article.   
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       শ্চিভফঙ্গেয যাজধানী করকাতা শ্চিভফঙ্গেয ংস্কৃশ্চত, ত্রশ্চত্রকা  শ্চরির ভযাগাশ্চজন প্রকাঙ্গয প্রাণঙ্গকন্দ্র। ত্রশ্চত্রকা 

 শ্চরির ভযাগাশ্চজন থথঙ্গক শুরু কঙ্গয রাবজনক-অরাবজনক, প্রাশ্চতষ্ঠাশ্চনক-অপ্রাশ্চতষ্ঠাশ্চনক নানাযকঙ্গভয শ্চত্রকা এই য থথঙ্গক 

প্রকাশ্চত য়। আয েত কাযঙ্গণই শ্চিশ্চি ংফাদত্র এই ঙ্গযয নাভ থযঙ্গেশ্চছর ‘শ্চত্রকানগযী’(স্বন ফু, ভুনতাীয 

ভাভুন(ম্পাাঃ) ,২০০৫,৭)। থকননা শ্চিভফঙ্গেয থম থকান প্রাঙ্গেয তুরনায় এই ঙ্গযই ফঙ্গচঙ্গয় থফশ্চ শ্চত্রকা প্রকাশ্চত য়। 

শ্চকন্তু করকাতায় এঙ্গতা শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয কাযণ শ্চক? অনয থকাঙ্গনা স্থাঙ্গন থকন নয়? অফয অশ্চফবক্ত বাযতফঙ্গলেয যাজধানী 

শ্চাঙ্গফ করকাতায ঙ্গে অনয থকাঙ্গনা স্থাঙ্গনয তুরনা কযা মায় শ্চকনা তা শ্চনঙ্গয় ভুনতাীয ভাভুন তাাঁয ‘উশ্চন তঙ্গক ংফাদ-

াভশ্চয়কঙ্গত্রয কাঠাঙ্গভা, স্থাশ্চয়ত্ব,প্রচায  শ্চফণন’ প্রফঙ্গে ফঙ্গরঙ্গছন— 
 

 ‚উশ্চন তঙ্গক ূফে  শ্চিভ ফাংরা ফা অশ্চবন্ন ফাংরা থথঙ্গক  

 কত ংফাদ-াভশ্চয়কত্র প্রকাশ্চত ঙ্গয়ঙ্গছ তায শ্চঠক শ্চাফ 

 ায়া না থগঙ্গর, স্বন ফু-য শ্চাফভঙ্গতা থ ংেযা ‘ফাঙ্গযাঙ্গায 

 কভ নয়’। এফং স্বাবাশ্চফকবাঙ্গফই ১৮৫৭ াঙ্গরয য প্রকাশ্চত 

 ত্র-শ্চত্রকায ংেযা থফশ্চ। এফ ংফাদ-াভশ্চয়কঙ্গত্রয অশ্চধকাংই 

 প্রকাশ্চত ঙ্গয়শ্চছর ফাংরায থকন্দ্র ফা বাযতফঙ্গলেয যাজধানী করকাতা 

 এফং ূফেফঙ্গেয থকন্দ্র ঢাকা থথঙ্গক। অফয, াযা বাযতফঙ্গলেয যাজধানী 

 শ্চাঙ্গফ করকাতায শ্চফলয়শ্চি অনয থকাঙ্গনা ঙ্গযয ঙ্গে তুরনীয় নয়। 

          তঙ্গফ ভপস র থতা ফঙ্গিই, ুদূয শ্চিগ্রাঙ্গভ থথঙ্গক শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয 

          ঘিনা অবূতূফে শ্চছর না।‛
১
(ভুনতাীয ভাভুন,২০০৫,১৩) 
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       শ্চফ তঙ্গক করকাতা ঙ্গয শ্চিভফঙ্গেয অনযানয স্থাঙ্গনয তুরনায় থফশ্চ শ্চরির ভযাগাশ্চজন প্রকাশ্চত ফায ধাযাশ্চি 

অফযাত থাঙ্গক। এয প্রভাণ স্বরূ ২০০১ াঙ্গর প্রকাশ্চত ‘শ্চিভফে ফাংরা আকাঙ্গদশ্চভ’য ‘ফাংরা শ্চরির ভযাগাশ্চজন 

তথযঞ্জী’শ্চিঙ্গক থদঙ্গে থনয়া থমঙ্গত াঙ্গয।(শ্চফত্র যকায, ন্দী দত্ত,২০০১) এই তথযঞ্জীঙ্গত থজরাশ্চবশ্চত্তক শ্চরির 

ভযাগাশ্চজঙ্গনয নাভ থদয়া ঙ্গয়ঙ্গছ। এঙ্গত থদো মায়— উত্তয চশ্চি যগণাঙ্গত ৫৪ শ্চি, উত্তয শ্চদনাজুঙ্গয ৬শ্চি, করকাতাঙ্গত 

৩১০শ্চি, থকাচশ্চফাঙ্গয ৯শ্চি, জরাইগুশ্চিঙ্গত ১২শ্চি, দশ্চিণ ২৪ যগণাঙ্গত ৬০শ্চি, দশ্চিণ শ্চদনাজুঙ্গয ৭শ্চি, দাশ্চজেশ্চরং-এ ১২শ্চি, 

নশ্চদয়াঙ্গত ৯৭শ্চি, ুরুশ্চরয়াঙ্গত ২৩শ্চি, ফধেভাঙ্গন ৫০শ্চি, ফাাঁকুিাঙ্গত ২১শ্চি, ফীযবূঙ্গভ ২২শ্চি, ভারদঙ্গ ১১শ্চি, থভশ্চদনীুঙ্গয ৫৭শ্চি, 

ভুশ্চেদাফাঙ্গদ ১৪শ্চি, ািাঙ্গত ৪০শ্চি  হুগশ্চরঙ্গত ৫৫শ্চি শ্চত্রকায অশ্চিত্ব শ্চছর। এই তথযঞ্জীঙ্গত থদো মাঙ্গে থম করকাতা ছািা 

শ্চিভফঙ্গেয ভি থজরা শ্চভশ্চরঙ্গয় মত শ্চরির ভযাগাশ্চজন প্রকাশ্চত ঙ্গয়ঙ্গছ তায প্রায় ভংেযক শ্চরির ভযাগাশ্চজন শুধুভাত্র 

করকাতাঙ্গতই প্রকাশ্চত ঙ্গয়ঙ্গছ।  
 

        শ্চকন্তু করকাতাঙ্গত এঙ্গতা শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয কাযণ শ্চক? এয কাযণ শ্চাঙ্গফ ফরা মায়, ভযাগাশ্চজন প্রকাঙ্গ করকাতায আথে-

থবৌগশ্চরক শ্চযঙ্গফ থম বাঙ্গফ াাময কঙ্গযঙ্গছ শ্চিভফঙ্গেয অনয থকান স্থাঙ্গন থই ুশ্চফধাশ্চি ায়া মায় না। এোঙ্গন আথে 

থবৌগশ্চরক শ্চযঙ্গফ ফরঙ্গত  থবৌগশ্চরক অফস্থান, ুাঁশ্চজ, ভুদ্রণশ্চল্প, াঠক, থমাগাঙ্গমাঙ্গগয ুশ্চফধা প্রবৃশ্চতঙ্গক থফাঝাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গছ। 

আয এই ভি উাদানগুশ্চরয তাযতঙ্গভযয পঙ্গর থকাঙ্গনা স্থাঙ্গনয ত্রশ্চত্রকায প্রচায  প্রায ঘঙ্গি। এয ভূর কাযণ আথে 

থবৌগশ্চরক শ্চযকাঠাঙ্গভা। এফায আভযা এই শ্চফলয়গুশ্চর শ্চনঙ্গয় ংঙ্গিঙ্গ আঙ্গরাচনা কযঙ্গফা।  
 

       প্রথঙ্গভই শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয ুাঁশ্চজয উৎ োন কযা মাক। শ্চত্রকাঙ্গত ুাঁশ্চজ প্রধানত চায বাঙ্গফ আঙ্গ—১) ফযশ্চক্তগত 

শ্চফশ্চনঙ্গয়াগ, ২) ংগঠন দ্বাযা শ্চফশ্চনঙ্গয়াগ, ৩) শ্চফজ্ঞানদাতাঙ্গদয শ্চফশ্চনঙ্গয়াগ  ৪) গ্রাক চাাঁদা। ংফাদ-াভশ্চয়কঙ্গত্রয শুরুয 

শ্চদঙ্গক শ্চত্রকাগুশ্চর থফশ্চযবাগ ধনী শ্চযফাঙ্গযয ৃষ্ঠঙ্গালকতায় চরঙ্গতা। থমভন ১৮৭০-৮০ াঙ্গরয ভঙ্গধয ফাংরা বালাঙ্গত ২১শ্চি 

শ্চত্রকায ভঙ্গধয ১৭শ্চি শ্চছর একক উঙ্গদযাঙ্গগ আয ৪শ্চি শ্চছর থমৌথ উঙ্গদযাঙ্গগ। (ভুনতাীয ভাভুন,২০০৫, ১৩) আয এই ভি 

শ্চত্রকাই শ্চছর করকাতাঙ্গকশ্চন্দ্রক। অযশ্চদঙ্গক মশ্চদ আভযা ঐ ভঙ্গয় ূফেফঙ্গেয শ্চদঙ্গক নজয শ্চদই তাঙ্গর থদেঙ্গত াফ থম, 

থোনকায শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয শ্চছঙ্গন উচ্চশ্চফত্তঙ্গদয বূশ্চভকা থফশ্চ শ্চছর।  ভপাঃস্বঙ্গরয জশ্চভদাঙ্গযযা শ্চত্রকা প্রকাঙ্গ প্রতযি বূশ্চভকা 

শ্চনঙ্গয়শ্চছর। উদাযণস্বরূ কাঙার শ্চযনাথ ম্পাশ্চদত ‘গ্রাভফাত্তো প্রকাশ্চকা’য নাভ উঙ্গিে কযা মায়। এই শ্চত্রকাশ্চি তৎকারীন 

নদীয়া (ফতেভাঙ্গন ফাংরাঙ্গদঙ্গয কুশ্চিয়া) থজরায কুভাযোশ্চর গ্রাভ থথঙ্গক প্রকাশ্চত ঙ্গতা। যাজাীয যাণী স্বণেকুভাযী থদফীয অথে 

াাঙ্গময ‘গ্রাভফাত্তো প্রকাশ্চকা’ প্রায় ১৮ ফছয চঙ্গরশ্চছর। (শ্চপ্রা দশ্চিদায, ৫থভ ২০১৪, কাঙার শ্চযনাথ,ফাংরাশ্চশ্চিয়া) এছািা 

ফাংরা বালায প্রথভ আঞ্চশ্চরক শ্চত্রকা ‘ভুশ্চেদাফাদ ম্বাদত্রী’ কাশ্চভফাজাঙ্গযয যাজা কৃষ্ণনাথ যাঙ্গয়য অথে াাঙ্গময প্রকাশ্চত 

ঙ্গতা। এই শ্চত্রকায ম্পাদক শ্চছঙ্গরন গুরুদয়ার থচৌধুযী। তঙ্গফ করকাতাঙ্গত ধনী শ্চযফাঙ্গযয াভশ্চয়কশ্চত্রকাঙ্গক অথে াাময 

কযায প্রফণতা থফশ্চ শ্চছর।  
 

       শ্চফ তঙ্গকয প্রথভাঙ্গধে এঙ্গ শ্চত্রকায ভাশ্চরকানা  ুাঁশ্চজয উৎঙ্গয শ্চযফতেন ঙ্গয় মায়। এয ভূঙ্গর শ্চছর ফাঙারী ভধযশ্চফত্ত 

থেণীয উদ্ভফ  যাজননশ্চতক-াভাশ্চজক থপ্রিাঙ্গিয শ্চযফতেন। শ্চফ তঙ্গকয প্রথভাঙ্গধে শ্চত্রকাগুশ্চরয ভাশ্চরকানায দুশ্চি চশ্চযত্র 

রিয কযা মায়— 
 

১) একক প্রঙ্গচিায় শ্চত্রকা প্রকা। থমভন ‘ফুজত্র’(১৯১৪),‘অশ্চবমান’(১৯৩১), ‘আহুশ্চত’(১৯৪১)প্রবৃশ্চত। 

২) ংগঠঙ্গনয ভুেত্র শ্চাঙ্গফ শ্চত্রকা প্রকা। ংগঠঙ্গনয থিঙ্গত্র শ্চফ তঙ্গক     শ্চযফতেন থদো মায় । উশ্চন তঙ্গক 

প্রধানত ধভেীয় ংগঠঙ্গনযই শ্চত্রকা থচাঙ্গে ঙ্গি। থমভন, তত্ত্বঙ্গফাশ্চধনী বায ভুেত্র ‘তত্ত্বঙ্গফাশ্চধনী’ শ্চত্রকা(১৮৪৩), 

শ্চনু্দধভেযশ্চিণী বায ভুেত্র ‘শ্চনু্দ শ্চনতশ্চলণী’(১৮৬৫), থফৌদ্ধ শ্চভশ্চতয ‘থফৌদ্ধফেু’(১৮৮৪)  নুয অর ইভান 

ংগঠঙ্গনয ‘নুয অর ইভান’(১৯০০) প্রবৃশ্চত। আয শ্চফ তঙ্গকয প্রথভাঙ্গধে ধভেীয় ংগঠঙ্গনয াাাশ্চ ম্প্রদায় ফা 

থগাষ্ঠীয ভাশ্চরকানাঙ্গত শ্চত্রকা প্রকাশ্চত য়। থমভন, কায়স্থ ভাঙ্গজয ‘কায়স্থ ভাজ’(১৯১৯)  ‘কায়স্থ’(১৯২৩), 

তন্তুফায় ম্প্রদাঙ্গয়য ‘তন্তু  তন্ত্রী’(১৯২৫), থভাদক ম্প্রদাঙ্গয়য ‘থভাদক শ্চনতশ্চলণী’(১৯২৫), বফদয ভাঙ্গজয 

‘থনবূশ্চভ’(১৯১৯), কভেকায ম্প্রদাঙ্গয়য ‘কভে’(১৯১৬), শ্চতশ্চর ভাঙ্গজয ‘শ্চতশ্চর ভাচায’(১৯১৯), থতরী ভাঙ্গজয 

‘থতরী ফােফ’(১৯২৪), জাশ্চযকাযক ম্প্রদাঙ্গয়য ‘নফজীফন’(১৯২১), নভাঃূদ্র জাশ্চতয ‘নভাঃূদ্র শ্চনতী’(১৯১৬), 

আহ ঙ্গর াশ্চদ ম্প্রদাঙ্গয়য ‘আহ ঙ্গর াশ্চদ’(১৯১৫),গেফশ্চণক ম্প্রদাঙ্গয়য ‘গেফশ্চণক’(১৯২২),  প্রবৃশ্চত। 
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       শ্চত্রকায ুাঁশ্চজয একশ্চি অনযতভ উৎ র শ্চফজ্ঞান। শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয প্রথভ থথঙ্গকই এই শ্চফলয়শ্চি শ্চত্রকায ঙ্গে জশ্চিত 

আঙ্গছ। যকাযী  থফযকাযী শ্চফজ্ঞান শ্চত্রকাঙ্গত ছাাঙ্গনা য়। এয শ্চফশ্চনভঙ্গয় শ্চত্রকায শ্চকছু আয় য়। শ্চকন্তু থকান একশ্চি 

ংস্থা শ্চফজ্ঞান থই শ্চত্রকাঙ্গকই থদয়, থম শ্চত্রকায াকুেঙ্গরন থফশ্চ। এঙ্গিঙ্গত্র গ্রাভ ফা অনযানয স্থাঙ্গনয থচঙ্গয় করকাতায 

শ্চত্রকা থফশ্চ শ্চফজ্ঞান ায়।  
 

      অথোৎ শ্চফ তঙ্গক শ্চত্রকা প্রকাঙ্গ ুাঁশ্চজয থকাঙ্গনাযকভ অবাফ শ্চছর না। করকাতা ঙ্গয শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয শ্চছঙ্গন এই চায 

যকঙ্গভয ুাঁশ্চজই শ্চছর। অফয ুাঁশ্চজ থাকঙ্গরই শ্চত্রকা প্রকা কযা মায় না। এয জনয প্রঙ্গয়াজন ভুদ্রণ শ্চল্প,  াঠক ভাজ। 

কাযণ এই ভি উাদানই এঙ্গক অঙ্গযয ঙ্গে ম্পৃক্ত।  
 

        এফায আা মাক ভুদ্রণশ্চল্প প্রঙ্গে। ংফাত্র-াভশ্চয়কত্র ফা শ্চরির ভযাগাশ্চজন মাইঙ্গাক না থকন তা ছাাঙ্গনায জনয 

ভুদ্রণ ফযফস্থা প্রঙ্গয়াজন। অিাদ তক থথঙ্গকই করকাতায় ভুদ্রণশ্চঙ্গল্পয শ্চযকাঠাঙ্গভা গঙ্গি উঙ্গঠশ্চছর। তুেগীজযা বাযতফঙ্গলে 

১৫৫৬ খ্রীস্টাঙ্গে প্রথভ ভুদ্রণমন্ত্র স্থান কঙ্গয থগায়াঙ্গত। ফাংরাঙ্গত অিাদ তঙ্গকয থলশ্চদঙ্গক ভুদ্রণমঙ্গন্ত্রয প্রায য়। 

করকাতাঙ্গত প্রথভ ছাাোনা স্থাশ্চত য় ১৭৭৭ াঙ্গর। এই ছাাোনায ভাশ্চরক শ্চছঙ্গরন থজভস  অগাস্টাস  শ্চশ্চক। থজভ 

অগাস্টা শ্চশ্চক করকাতায ভুদ্রণশ্চঙ্গল্প াধাযণ ভানুলঙ্গক উৎাশ্চত কঙ্গযশ্চছঙ্গরন। এযঙ্গয ১৭৭৮ াঙ্গর ফাংরাঙ্গত ছাাোনা 

স্থান কঙ্গযন অযানড্রুজ াঙ্গফ। তাাঁয এই ছাাোনা থথঙ্গক ারঙ্গঙ্গদয ফযকযণ প্রকাশ্চত য়। তঙ্গফ এই ছাাোনাশ্চি প্রথভ 

হুগশ্চরঙ্গত স্থাশ্চত ঙ্গয় ঙ্গয ভারদঙ্গ শ্চনঙ্গয় মায়া য়।  এই ভয় করকাতাঙ্গত ১৭ শ্চি ছাাোনা গঙ্গি ঙ্গঠশ্চছর। (েীান্থ, 

১৯৯৬,১৪) এই বাঙ্গফ করকাতাঙ্গক থকন্দ্র কঙ্গয ভুদ্রণশ্চল্প গঙ্গি উঠঙ্গত থাঙ্গক। ভুদ্রণশ্চঙ্গল্পয প্রবাঙ্গফ ১৭৮০ থথঙ্গক 

১৭৯০াঙ্গরয ভঙ্গধয করকাতাঙ্গত ১৯শ্চি াপ্তাশ্চক  ৬শ্চি ভাশ্চক শ্চত্রকা প্রকাশ্চত য়। ছাাোনা ংেযাঙ্গত ফৃশ্চদ্ধয ঙ্গে ঙ্গে 

প্রঙ্গয়াজন ঙ্গয় ঙ্গি কাশ্চর  কাগঙ্গজয। শ্চকন্তু ইংরযান্ড থথঙ্গক কাগজ  কাশ্চর আনা শ্চছর ভয় াঙ্গি ফযাায। পঙ্গর 

করকাতায থচৌযেীঙ্গত ১৭৯০ াঙ্গর ‘কযারকািা থায শ্চভর’  ১৭৯২ াঙ্গর ফাাঁশ্চকুঙ্গয ইস্ট ইশ্চন্ডয়া থকাম্পানীয 

ৃষ্ঠঙ্গালকতায় কাগঙ্গজয শ্চভর বতযী য়। ১৮১১ াঙ্গর হুগরীয েীযাভুঙ্গয,  ১৮৬৭ াঙ্গর ফাশ্চরঙ্গত ১৯০৫ াঙ্গর শ্চিিাগঙ্গি 

কাগজকর গঙ্গি ঙ্গঠ। ুতযাং থদো মাঙ্গে াঠঙ্গকয চাশ্চদায কাযঙ্গণ ভুদ্রণশ্চল্প থম করকাতাঙ্গকশ্চন্দ্রক গঙ্গি উঠশ্চছর, তা 

করকাতাঙ্গকশ্চন্দ্রক শ্চত্রকা প্রকাঙ্গক ক্রভ ফাশ্চিঙ্গয় তুঙ্গরঙ্গছ। উশ্চন তঙ্গক করকাতাঙ্গত ািায় ািায় ছাাোনা থদো মায়। 

থমভন, করুঙ্গিারায় চশ্চন্দ্রকা মন্ত্রারয়, াাঁোযীঙ্গিারাঙ্গত ফদন াশ্চরঙ্গতয থপ্র, আযুশ্চরঙ্গত েীযচন্দ্র যাঙ্গয়য থপ্র, েীভে যাঙ্গয়য 

থপ্র, ফহুফাজাঙ্গযয েীঙ্গরঙ্গফন্ডায াঙ্গঙ্গফয ছাাোনা, থাবাফাজাঙ্গযয শ্চফশ্বনাথ থদঙ্গফয থপ্র, থভাং ইিাশ্চরঙ্গত েীমুত শ্চয়াে 

াঙ্গঙ্গফয ছাাোনা, ভশুর আেফায থপ্র প্রবৃশ্চত। এই তঙ্গক করকাতায় ভুদ্রামন্ত্র প্রায এঙ্গতা ফাঙ্গি থম, ১৮৩৩ খ্রীস্টাঙ্গেয 

২৩থ অঙ্গটাফয এক ংফাদত্র তাঙ্গদয প্রশ্চতঙ্গফদঙ্গন জানায়— 
 

  ‚দ ফৎযাফশ্চধ বাযতফঙ্গলে ভুদ্রাঙ্কণ কাঙ্গমেয অূফেরূ  

  ফৃশ্চদ্ধ ইয়াঙ্গছ এফং কশ্চরকাতা নগঙ্গয বূশ্চয বূশ্চয ঐ মন্ত্রারয় 

  স্থাশ্চত ইয়াঙ্গছ। তদিযযা এইিঙ্গণ প্রশ্চতঙ্গমাশ্চগতারূঙ্গ 

  এভত উঙ্গদযাগ কশ্চযঙ্গতঙ্গছন থম থক কত উত্তভরূ অথফা 

  অল্পভূঙ্গরয গ্রন্থাশ্চদ ছাাইঙ্গত াঙ্গযন।‛
২
(েী অতুর ুয,১৯৮৬,২১) 

 

       শ্চফ তঙ্গক থমভন ত্রশ্চত্রকায ংেযা ফাঙ্গি থতভশ্চন ছাাোনায ংেযা ফাঙ্গি। শ্চনঙ্গচ ১৯১৫ াঙ্গরয করকাতা  

অনযানয স্থাঙ্গনয শ্চকছু ছাাোনায নাভ  থই ছাাোনা থথঙ্গক প্রকাশ্চত শ্চত্রকায নাভ থদয়া র— 

করকাতা 

ছাাোনায নাভ শ্চত্রকায নাভ 

১. শ্চনউ এজ থপ্র আর-এরাভ(১৩২২) 

২.যস্বতী থপ্র   থফৌদ্ধ ফেু(১৩২২) 

৩.ভানী থপ্র ভভেফাণী(১৩২২) 

৪. ুহৃৎ থ তুরীত্র(১৩২২) 

৫.ইরাশ্চভয়া থপ্র আহ ঙ্গর াশ্চদ(১৩২) 

৬.শ্চশু থপ্র ঝঙ্কায(১৩২২) 
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৭.ফাণী থপ্র ধন্বেযী(১৩২২) 

৮.থভিকাপ শ্চপ্রশ্চটং য়াকে ফাাঁযী(১৩২২) 

৯.কাযভাইঙ্গকর থপ্র িশ্চত্রয় ফােফ(১৩২২) 

১০.শ্চতফাদী স্টীভ থভশ্চন মন্ত্র বফদয ঞ্জীফনী(১৩২২) 

ফাংরায অনযানয স্থান 

ছাাোনায নাভ শ্চত্রকায নাভ 

১.কশ্চযভগঞ্জ থপ্র(েীট্ট) েীবূশ্চভ(১৩২২) 

২.জগৎ আিে থপ্র(ভয়ভন শ্চং) ঙ্গোল(১৩২২) 

৩.ভজুভদায থপ্র(ফযভুয) সু্টঙ্গিট শ্চযশ্চবউ(১৩২২) 
 

এই তাশ্চরকা থদঙ্গে অনুভান কযা মায় থম, ভুদ্রণশ্চঙ্গল্পয ঙ্গে ত্রশ্চত্রকায ংেযা  ভগ্র ফাংরায(অশ্চফবক্ত ফাংরা) তুরনায় 

করকাতায় থথঙ্গক থফশ্চ শ্চছর। একশ্চি শ্চাফ অনুাঙ্গয শ্চফ তঙ্গকয থঙ্গলয শ্চদঙ্গক করকাতাঙ্গত প্রায় ৬০০০ ছাাোনায শ্চযচয় 

ায়া মায়।(িাঃ অতুর ুয,১৯৯০,১৮৭) তঙ্গফ এোঙ্গন একশ্চি ফযাায থজঙ্গন থনয়া বাঙ্গরা, শুধুভাত্র শ্চত্রকায জনযই ছাাোনা 

স্থান য়শ্চন, এই ফ ছাাোনাঙ্গত প্রচুয ফই ছাা ঙ্গতা।  
 

       গঙ্গফলণাঙ্গত্রয এই অংশ্চি আঙ্গরাচনায ভূর উঙ্গেয ঙ্গরা একশ্চি ভযাগাশ্চজঙ্গনয শ্চযকাঠাঙ্গভাঙ্গত থকান থকান উাদান কাজ 

কঙ্গয এফং শ্চকবাঙ্গফ অথেননশ্চতক বূঙ্গগার শ্চত্রকায প্রকাঙ্গ াাময কঙ্গয। এই প্রঙ্গেই ভুদ্রণশ্চঙ্গল্পয কথা উঙ্গঠ এঙ্গঙ্গছ। এই 

আঙ্গরাচনা থথঙ্গক আভযা এই শ্চদ্ধাঙ্গে আঙ্গত াশ্চয থম, করকাতায ভুদ্রণশ্চল্প করকাতায ত্রশ্চত্রকা প্রকাঙ্গ মঙ্গথি বূশ্চভকা 

শ্চনঙ্গয়শ্চছর। য করকাতায নাগাঙ্গরয ভঙ্গধয এই ভি ুঙ্গমাগ ুশ্চফধা াফায পঙ্গর ঙ্গজই থকাঙ্গনা একজন ফযশ্চক্ত শ্চত্রকা ফা 

শ্চরির ভযাগাশ্চজন প্রকা কযঙ্গত উৎা থত। উশ্চন তঙ্গকয থঙ্গলয শ্চদঙ্গক ভুদ্রণশ্চঙ্গল্পয প্রমুশ্চক্ত অঙ্গনক উন্নত য়। ফতেভাঙ্গন 

ভুদ্রণ দ্ধশ্চত থরিাযঙ্গপ্র-শ্চরঙ্গথাঅপঙ্গি-থপাঙ্গিাগ্রাশ্চবয়য-শ্চল্ক শ্চিন শ্চপ্রশ্চটং ছাশ্চিঙ্গয় শ্চিশ্চজিার শ্চপ্রশ্চটঙ্গঙ প্রঙ্গফ কঙ্গযঙ্গছ। 

আধুশ্চনকতায াত ধঙ্গয ভুদ্রণশ্চঙ্গল্পয শ্চফিায এেন অঙ্গনক থফশ্চ। এঙ্গিঙ্গত্র করকাতা শ্চিভফঙ্গেয অনযানয স্থান থথঙ্গক অঙ্গনক 

এশ্চগঙ্গয়। পঙ্গর অনযানয প্রকানায ঙ্গে শ্চত্রকা প্রকা ক্রভ থফঙ্গি চঙ্গরঙ্গছ।  
 

       এফায আা মাক াঠক প্রঙ্গে। থমঙ্গকাঙ্গনা শ্চল্প াশ্চঙ্গতযয চাযশ্চি উাদান  থাঙ্গক(পারুক য়াশ্চপ,২০০৭,১৯২) — 

১) শ্চল্প ফস্তু, ২) শ্চল্পী ফা থরেক, ৩) জগৎ এফং ৪) উঙ্গবাক্তা ফা াঠক-দেক। শ্চল্প-াশ্চতয ৃশ্চিয ভূর উঙ্গেযই থাঙ্গক 

থকান একশ্চি শ্চফঙ্গল থেণীয াঠক ফা উঙ্গবাক্তায ভনঙ্গনয উঙ্গবাগয ফস্তু ঙ্গয় ঠা। াশ্চতয-শ্চঙ্গল্প শ্চল্পী ফা থরেঙ্গকয 

আদঙ্গেয ঙ্গে াঠক একাত্ম ঙ্গয় থফৌশ্চদ্ধক ুে অনুবফ কঙ্গয। তঙ্গফ াঠঙ্গকয শ্চফশ্চবন্ন থেণী আঙ্গছ। থমভন, াশ্চতযযীশ্চত 

অনুাঙ্গয উনযাঙ্গয াঠক, গঙ্গল্পয াঠক, প্রফঙ্গেয াঠক, কশ্চফতায াঠক প্রবৃশ্চত। আয এই ভি াঠক তায রুশ্চচ ফা 

ছন্দ অনুমায়ী শ্চল্প-াশ্চতযঙ্গক গ্রণ কঙ্গয। তঙ্গফ ভি জায়গায াঠকঙ্গেণী একধযঙ্গনয না ঙ্গত াঙ্গয এফং একই ভঙ্গয় 

শ্চফশ্চবন্ন স্থাঙ্গন শ্চল্প াশ্চঙ্গতযয আরাদা আরাদা াঠক ফা উঙ্গবাক্তা ঙ্গত াঙ্গয। অথোৎ করকাতাঙ্গত মশ্চদ াশ্চঙ্গতযয াঠক 

ংেযা থফী থাঙ্গক তঙ্গফ অনযানয থজরাগুশ্চরঙ্গত াশ্চঙ্গতযয াঠক থফশ্চ থাকঙ্গফ এভন নয়। উদাযণ স্বরূ করকাতায ভুদ্রণ 

শ্চঙ্গল্পয উন্নশ্চতয ঙ্গে াঠযফস্তু(কশ্চফতা, উনযা, থছািগল্প, প্রফে) থকশ্চন্দ্রক াঠকঙ্গেণী এফং নশ্চদয়াঙ্গত গীশ্চতনািযঙ্গক থকন্দ্র 

কঙ্গয দেঙ্গকয উশ্চস্থশ্চত প্রভাণ কঙ্গয থম, স্থানঙ্গবঙ্গদ ভাঙ্গজয অনযানয উাদাঙ্গনয (শ্চিা, ঐশ্চতয, উঙ্গবাক্তা) ঙ্গে াঠক 

থেণীয শ্চযফতেন ঘঙ্গি। এই কাযঙ্গণই করকাতা  থজরাগুশ্চরঙ্গত শ্চত্রকায শ্চফলয় শ্চনফোচঙ্গনয ভঙ্গধয তাযতভয থদো মায়। কাযণ 

করকাতা  অনযানয থজরায াঠঙ্গকয ভঙ্গনয চাশ্চদা এক নয়। এছািা শ্চত্রকায ম্পাদঙ্গকয আদে, ফযশ্চক্তগত রুশ্চচ, 

দায়ফদ্ধতায কাযঙ্গণ শ্চত্রকায শ্চফলয়ফস্তু শ্চযফতেন ঙ্গয় থমঙ্গত াঙ্গয।  শ্চফ তঙ্গক ফাংরায শ্চত্রকাগুশ্চরয শ্চদঙ্গক মশ্চদ আভযা 

তাকাই তাঙ্গর এই শ্চফলয়শ্চি আঙ্গযা স্পি ঙ্গফ। শ্চফ তঙ্গকয প্রথভাঙ্গধে প্রকাশ্চত করকাতা  থজরায ত্রশ্চত্রকায শ্চফলয়শ্চবশ্চত্তক 

নভুনা থদয়া র— 
 

করকাতাঙ্গত শ্চফলয়শ্চবশ্চত্তক ত্রশ্চত্রকা (১৯১৫-১৬) 
 

শ্চফলয় শ্চত্রকায নাভ 

াশ্চতয ‘ভভেফাণী’(১৩২২),‘ফাাঁযী’(১৩২২),‘বনঙ্গফদয’(১৩২২) 
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‘ভানী  ভভেফাণী’(১৩২২), ‘প্রশ্চতধ্বশ্চন’(১৩২৩), 

‘শ্চযচাশ্চযকা’(১৩২৩), ‘আেযান’(১৩২৩) প্রবৃশ্চত 

ধভে ‘আর-এরাভ’(১৩২২), ‘থফৌদ্ধফেু’(১৩২২) প্রবৃশ্চত 

‘আহ ঙ্গর াশ্চদ’(১৩২২), ‘প্রীশ্চত-ফাতো’ (১৩২২), ‘ইরাভ 

ফাতো’(১৯১৬),প্রবৃশ্চত 

শ্চফজ্ঞান ‘থমাগফর’(১৩২২), ‘শ্চচত্র াধন শ্চফজনান’ (১৩২৩) প্রবৃশ্চত   

শ্চিাভূরক ‘ধন্বেযী’(১৩২২) প্রবৃশ্চত 

জাশ্চত/ঙ্গগাষ্ঠী/ম্প্রদায় শ্চফলয়ক ‘িশ্চত্রয়-ফােফ’(১৩২২), ‘কভে’(১৩২৩), ‘তাকা’ (১৩২৩), ‘ুফণেফশ্চণক-

ভাচায’(১৩২৩) প্রবৃশ্চত  

আয়ুঙ্গফেদ ‘বফদয ঞ্জীফনী’(১৩২২) প্রবৃশ্চত 

শ্চফশ্চফধ শ্চফলয় ‘ছাত্রযঞ্জন’(১৩২৩), ‘অনাথ ফেু’(১৩২৩) প্রবৃশ্চত 
 

থজরাগুশ্চরঙ্গত শ্চফলয়শ্চবশ্চত্তক ত্রশ্চত্রকা (১৯১৫-১৬) 
      

শ্চফলয় শ্চত্রকায নাভ 

াশ্চতয ‘ফেভশ্চরা’(যাজাী),‘েীবূশ্চভ’(েীট্ট), 

‘ঙ্গোল’(ভয়ভনশ্চং),‘ুদেন’(থভশ্চদনীুয) প্রবৃশ্চত 

শ্চিাভূরক ‘িুঙ্গিট শ্চযশ্চবউ’ (ফযভুয), ‘প্রফতেক’ (চন্দন নগয) প্রবৃশ্চত 

ধভে ‘শ্চেনী জ্জনঙ্গতাশ্চলণী’(নশ্চদয়া) প্রবৃশ্চত 
 

       ১৯১৫-১৬ াঙ্গর করকাতা  থজরাগুশ্চরয শ্চফলয় চয়ঙ্গন মশ্চদ আভযা তুরনা কঙ্গয থদশ্চে থম, তাঙ্গর থদেঙ্গফা— থজরাগুশ্চর 

থথঙ্গক করকাতায শ্চফলয়নফশ্চচত্র থফী। আয এোঙ্গনই প্রভাশ্চণত য় থম, একশ্চি শ্চনশ্চেেি স্থাঙ্গনয াঠকঙ্গেণী  ম্পাদঙ্গকয 

ছঙ্গন্দয কাযঙ্গণ উয শ্চনবেয কঙ্গযই শ্চত্রকায শ্চফলয় শ্চনফোচন কযা য়।  
 

       ূঙ্গফেই ফরা ঙ্গয়ঙ্গছ থমাগাঙ্গমাগ ফযফস্থা শ্চত্রকা প্রকাঙ্গয একশ্চি প্রধান উাদান। থরো থনয়া এফং তা ছাাঙ্গনায য 

াঠক  গ্রাকঙ্গক শ্চত্রকাশ্চি থৌাঁঙ্গছ থদয়া শ্চত্রকায একশ্চি অফয কযণীয় কাঙ্গজয ভঙ্গধয ঙ্গি। এঙ্গিঙ্গত্র িাক ফযফস্থা শ্চফঙ্গল 

বূশ্চভকা গ্রণ কঙ্গয। উশ্চন তঙ্গক িাক ফযফস্থা উন্নত শ্চছর না। এই কাযঙ্গণ করকাতাঙ্গত প্রকাশ্চত শ্চত্রকা ভপাঃস্বঙ্গর থৌাঁছাত 

থদযী ঙ্গতা। ভপাঃস্বঙ্গরয থকান াঠকঙ্গক শ্চত্রকায ংেযা াফায জনয থফ শ্চকছুশ্চদন অঙ্গিা কযঙ্গত ঙ্গতা। এয ভূর কাযণ শ্চছর 

থমাগাঙ্গমাগ ফযফস্থা। রাীয মুঙ্গদ্ধয য ফাংরাঙ্গত িাক ফযফস্থায উন্নশ্চত রিয কযা মায়। এই ভয় করকাতা থথঙ্গক ভুশ্চেদাফাদ-

যাজভর প্রবৃশ্চত স্থাঙ্গন িাক ফযফস্থা চারু য়। এই ভঙ্গয়য িাক ফযফস্থাঙ্গত থকফরভাত্র যকাযী শ্চচশ্চঠত্রই আদানপ্রদান ঙ্গতা। 

াধাযণ ভানুল িাক ফযফস্থায ুঙ্গমাগুশ্চফধা থত না। পঙ্গর থফযকাযীবাঙ্গফ ফশ্চণক ম্প্রদায়  জশ্চভদাঙ্গযযা তাঙ্গদয শ্চনঙ্গজঙ্গদয 

শ্চচশ্চঠত্র আদানপ্রদাঙ্গনয জনয শ্চনজস্ব িাক ফযফস্থা চারু কঙ্গয। যফতেীকাঙ্গর ংফাদত্র শ্চযচারঙ্গনয ফযফস্থা  থজরা ৃশ্চি ঙ্গর 

িাক ফযফস্থায আঙ্গযা উন্নশ্চত য়। িাক ফযফস্থায উন্নশ্চতয ঙ্গে ঙ্গে ভপাঃস্বর অঞ্চরগুশ্চর থথঙ্গক শ্চত্রকা প্রকাশ্চত ঙ্গত শুরু 

কঙ্গয। এই থমাগাঙ্গমাগ ফযফস্থায পঙ্গর গ্রাভ  ঙ্গযয ভঙ্গধয জ্ঞাঙ্গনয  াংস্কৃশ্চতক শ্চফশ্চনভয় অঙ্গনক জ ঙ্গয় মায়। ফতেভাঙ্গন 

তােীঙ্গত প্রমুশ্চক্তয াত ধঙ্গয থমাগাঙ্গমাগ ফযফস্থায অঙ্গনক উন্নশ্চত ঙ্গয়ঙ্গছ। ইটাযঙ্গনঙ্গিয থদৌরঙ্গত এেন থকান থরো 

আদানপ্রদান কঙ্গয়ক ভুূঙ্গতেয ভঙ্গধয ঙ্গয় মায়। মুঙ্গগয ঙ্গে তার শ্চভশ্চরঙ্গয় শ্চত্রকা তায প্রকা দ্ধশ্চত ারঙ্গিঙ্গছ। এেনকায 

াঠকঙ্গক আয িাক ফযফস্থায উয বযা কযঙ্গত য় না। তাযা শ্চনঙ্গজয ফাশ্চিঙ্গত ফঙ্গই ছঙ্গন্দয শ্চত্রকাশ্চিয ‘শ্চিশ্চজিার বােন’ 

থঙ্গয় মাঙ্গে। তঙ্গফ শ্চিভফঙ্গেয ফাংরা শ্চরির ভযাগাশ্চজন এেন এই প্ল্যািপভেশ্চিঙ্গক আত্মস্থ কযঙ্গত াঙ্গযশ্চন।  পঙ্গর শ্চত্রকা 

আয াঠঙ্গকয ঙ্গে একযকভ থবৌগশ্চরক দূযত্ব থথঙ্গকই থগঙ্গছ।  
 

তথযূত্রাঃ- 

১। স্বন ফু, ভুনতাীয ভাভুন, ২০০৫, ‘দুই তঙ্গকয ফাংরা ংফাদ াভশ্চয়কত্র, ুিক শ্চফশ্চন, করকাতা 
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