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বাযতফর্লে াঅযবফ াাংফাবদওতা 

Dr. Md. Mehedi Hasan 
Assistant Professor, Dept. of Arabic, University of Gour Banga, Malda, W.B., India  

 

India has a very deep relation with Arabic language. Arabic, as a language, came to Indian 
south-western shores long before the advent of Islam. The Indian Scholars have played a 

very significant role in the field of Arabic language and literature. When printing presses 

were invented and newspapers in different languages were published, some Indian Muslim 

scholars started publishing newspaper in Arabic. ‘Al-Naf Ul-Azeem Li Ahli Hazal Iqleem’ 

was the first effort in Arabic journalism in India in 1871. After Independence, The Arabic 

journalism flourished in India and numerous Arabic journals and periodicals were 

published from the universities, colleges, centres, nizami madrasas etc. Some famous 

Arabic journals published in India are ‘Shifa al-sudur’, ‘Al-Bayan’, ‘Al-Jamia’, ‘Al-Ziya’, 

‘Shaqafa al-Hind’, ‘Al-Bas al-Islami’, ‘Al-raaid’, ‘Al-Dayi’, ‘Saut al-Umma’, ‘Dirasa 

Arabiya’, ‘Al-Asima’, ‘Majalla Kerala’, Al-tilmeez etc. 
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     বাযতফর্লে াঅযবফয াআবতা াবত প্রাঘীন। বিষ্টীম প্তভ তাব্দীয প্রথভাধে থথর্ওাআ াঅযফ ফবিওযা ফাবিবচিও 

ওাযর্ি দবিি বাযর্তয ভারাফায াঈওূর্র মাতায়াত শুরু ওর্য। ভুখর ানাভর্র যওাবয ৃষ্ঠর্ালওতা রাব ওর্য 

াঅযবফ বালায প্রঘায-প্রায াঅর্যা ফিাওতা াচেন ওর্য। ওারক্রর্ভ  বাযতফর্লেয ভাবি াঅযবফ বালায় ুবিত 

াাংঔি বফদ্বার্নয চন্ম থদয়, মাাঁর্দয ুনাভ-ুঔিাবত থদর্য কবি াবতক্রভ ওর্য বফর্দর্ ঙব র্য় র্ । াঅযবফ 

বালায় দি বাযতীয়যা াঅযবফ ওবফতা, কল্প, াআবতা, াবদ, বযাত, তাপবয  াবর্তিয ানিানি ভয়দার্ন 

স্বীয় প্রবতবায স্বািয থযর্ঔর্ঙন।  ২০০১ এয াঅদভশুভাবয ানুমায়ী ঞ্চা াচার্যয াবধও বাযতীয়য ভাতৃবালা র 

াঅযবফ। 
 

     াঅযবফ াবর্তিয ানিানি াঔা-প্রাঔায তুরনায় বাযতফর্লে াঅযবফ াাংফাবদওতায াঈর্ন্মল বওঙুিা বফরর্ে 

খর্ির্ঙ। এয প্রধান ওাযি র, াঈভার্দর্য ভুবরভযা প্রধানত ধভেীয় ওাযর্ি াঅযবফ ঘঘো ওযত। াঅযবফ বঙর 

তার্দয বনওি এও বফত্র বালা। ুতযাাং তার্দয াঅগ্র ভূরতাঃ ওুযাঅন, াবদ   তাপবর্যয ভর্ধিাআ ীভাফদ্ধ বঙর। 

এঙা া, ফহুর প্রঘবরত বালা য়া র্ে াঅযবফ থওানবদন বাযতফর্লেয যওাবয বালা বঙর না। ুতযাাং পাযবয ভত 

াঅযবফ বাযতীয় াওওুর্রয ফদানিতা রার্ব ফিথে য়। াঅযবফ ঙাাঔানায ফিফায পাযব-াঈর্দে ঙাাঔানায র্য 

শুরু য়। থিা প্রাথবভওবার্ফ থওফর ধভেীয় ুস্তওাবদ ঙাার্তাআ ীভাফদ্ধ বঙর। 
 

াঅন-নাপাঈর াঅবমভ বর াঅবি ামার াআব্লরভ: ুতযাাং বওঙুিা বফরর্োআ, াঈবন তর্ওয থলার্ধে বাযতফর্লে াঅযবফ 

াাংফাবদওতায ূঘনা য়।  ‘াঅন-নাফ্াঈর াঅবমভ বর াঅহ্বর ামার াআব্লরভ’থও বাযতফর্লেয ভাবি থথর্ও প্রওাবত 
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প্রথভ াঅযবফ বত্রওা ফর্র াবধওাাং কর্ফলও াববভত ফিক্ত ওর্যন।
1
  বত্রওাবি তদানীন্তন াবফবক্ত বাযর্তয 

রার্ায থথর্ও ১৭ াআ ার্টাফয, ১৮৭১ ার্র াঅত্মপ্রওা ওর্য। াভুবিন াঅবমভ নাভী এও ফিবক্ত, মাাঁয বতা 

ভুাম্মদ াঅবমভ এও ঙাাঔানায ভাবরও বঙর্রন, বত্রওাবি প্রওা ওর্যন। থঔ ভুওাযোফ াঅবর বত্রওাবিয ম্পাদও 

বনমুক্ত ন।  াঞ্জাফ বফশ্ববফদিারর্য়য বনফন্ধও, প্রাঘিবফদ বচ.  বি. রাাআবথয (G.W. Laithir) এয ানিতভ 

াঈর্দষ্টা বঙর্রন। শুরুর্ত বত্রওাবি রার্ার্যয াঞ্জাফ থপ্র থথর্ও াঅি ৃষ্ঠায় প্রওাবত য়। এযয াঠও াংঔিা 

ফৃবদ্ধ থর্র ৃষ্ঠাাংঔিা ফবধেত র্য় দ য়। থদর্য াঈন্নয়ন-াগ্রকবত, াভাবচও-াাংস্কৃবতও াফস্থা াআতিাবদ বঙর এয 

ভূর াঈচীফি। এঙা া াঅযবফ জ্ঞান-বফজ্ঞানর্ও ববিত থেিীয বনওি তুর্র ধযা, াঅধুবনও মুক ভিায ভাধান, 

বাযতীয়র্দয াঅযবফ বিায় াঈদু্বদ্ধ ওযা- এফ বঙর তায ানিতভ াঈর্িি। াঅযবফ াবর্তিয প্রবত মথামথ গুরুত্ব 

প্রদান ওযা য়। প্রাঘীন াঅযফ ওবফ  ওবফতা বফলয়ও এওাবধও থরঔা এর্ত প্রওাবত য়। এঙা া াআাংর্যবচ ত্র-

বত্রওায ফাঙাাআওৃত থরঔা ানুফাদ ওর্য ঙাা য়।  
 

     বত্রওাবি ১৮৮৫ বিস্টাব্দ মেন্ত বনয়বভত প্রওাবত য়। ১৮৮৫ ার্র বত্রওায প্রবতষ্ঠাতায বতা তথা ঙাাঔানায 

ভাবরও ভুাম্মদ াঅবমর্ভয প্রয়াি র্র বত্রওাবি বওঙুবদন াবনয়বভতবার্ফ প্রওাবত র্য় ১৮৮৫ ার্রাআ ফন্ধ র্য় 

মায়। বাযতফর্লে াঅযবফ াাংফাবদওতায াআবতার্ এাআ বত্রওাবিয নাভ স্বিোির্য বরবফদ্ধ থাওর্ফ। এবিয 

াঅত্মপ্রওার্য ার্থাআ বাযর্ত াঅযবফ াাংফাবদওতায ফীচ থযাবত য়। এর্দর্ াঅযবফ বালায প্রঘায-প্রার্য 

বত্রওাবিয াফদান বঙর ঔুফাআ াঈর্েঔর্মাকি।
2
  

 

তাবরফরু ঔাাআয বর কাাআবযব: িান্তর্য ওবতয় কর্ফলর্ওয ভর্ত, বাযতফর্লেয প্রথভ াঅযবফ বত্রওা র ‘তাবরফুর 

ঔাাআয বর কাাআবযব’। এবি থ বব  বফন াাআবয়ভ (David Ben Hayyim) ওতৃেও ১৮৫৫ ার্র ভুোাআর্ত প্রওাবত 

য়। থ বব  াআহুবদ বঙর্রন। াষ্টাদ তাব্দীর্ত বতবন ফাকদাদ তিাক ওর্য বাযর্ত ঘর্র াঅর্ন এফাং এঔার্নাআ 

স্থায়ীবার্ফ ফফা শুরু ওর্যন। বতবন বঙর্রন এওচন াঅন্তচোবতও ফিফায়ী। ফাকদার্দয াআহুদীর্দয র্ে ধভেীয়  

াাংস্কৃবতও ম্পওে ভচফুত ওযায রর্িি বত্রওাবি বতবন ফাকদার্দয াআহুবদর্দয াঅঞ্চবরও বালায় প্রওা ওর্যন।  

াযবদর্ও, াঅন-নাফ্াঈর াঅমীভ প্রওাবত ত াধু াঅযবফ বালায়। 
 

বপায়ু রু্দয: াতাঃয ১৮৭৫ ার্র স্বনাভধনি াঅযবফ বফদ্বান াঅোভা পাাআচুর াান াাযানুযী রার্ার্যয 

বযর্য়ন্টার ওর্রচ থথর্ও ‘বপায়ু ুর্দয’ নার্ভ এওবি বত্রওা প্রওা ওর্যন।  এবি রার্াযস্থ ‘াঅঞ্জুভার্ন াঞ্জাফ’ 

প্রওানী থথর্ও প্রওাবত য়। াবতি, ভাচ-াংস্কৃবত, বফজ্ঞান- ফবওঙুাআ এর্ত স্থান ায়। এয ভুঔি াঈর্িি বঙর 

বযর্য়ন্টার ওর্রর্চয  ুয়ার্দয াঅযবফয প্রবত াঅওৃষ্ট ওযা  তার্দয যঘনায় ৃচনীরতা ৃষ্ট ওযা। থাআ ার্থ 

থদর্য াধাযি ঙাত্র-ঙাত্রীর্দয ভার্ছ াঅযবফর্ও চনবপ্রয় ওর্য থতারা বঙর এয ানিতভ রিি। াঅযবফ কদি  দি-

াঈবয় ধাযায াবর্তিয প্রবতাআ এর্ত ভান গুরুত্বার্যা ওযা য়। তর্ফ যাচননবতও াঅর্রাঘনা এর্ত ঔুফ এওিা স্থান 

ায়বন। িায সয়দ াঅভদ ঔার্নয বিা াঅর্দারনর্ও এবি ভথেন ওর্যবন। ওাযি াঅোভা াাযানুযী িায 

সয়দ াঅভর্দয বঘন্তাবাফনায ার্থ ঐওিভত থালি ওযর্তন না, বফর্লত ওুযাঅর্নয ফিাঔিায় সয়দ ঔার্নয 

বফর্ল দৃবষ্টববেয বতবন বফর্যাধী বঙর্রন।
3
 এাআ বত্রওাবি ১৮৭৮ ার মেন্ত প্রওাবত য়।  

 

     এাআ ভয়ওার্র ‘বযয়াম’ নার্ভ াঅর্যা এওবি বত্রওায ওথা থানা মায়। াঅোভা ুরায়ভান নাদবব য ভর্ত ‘ফয়ান’ 

বত্রওায াঅর্কাআ এবিয াঅত্মপ্রওা ওর্য। তর্ফ াঅবথেও ানির্নয বওায র্য় স্বল্পওার্রাআ এয াভৃতুি খর্ি। মাাআ 

থাও, এবিয বফস্তাবযত ফিেনা থওাথা ায়া মায় না।
4
   

 

     াধিাও াঅাআয়ুফ নাদবব য ফর্রন, ‚াঅন-নাপাঈর াঅমীভ এয র্য ওভর্ি ওুব  ফঙয বাযতফর্লে থওান াঅযবফ 

বত্রওায ন্ধান ায়া মায় না”।
5
 তর্ফ এাআ ভতর্ও ঔিন ওর্য ার্নর্ওাআ বদ্বভত থালি ওর্যর্ঙন। 
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ভাচাোতরু ফয়ান: বপায়ু ুদূয এয য বাযর্ত াঅযবফ াাংফাবদওতায াআবতার্ বফর্ল াঈর্েঔর্মাকি বত্রওা 

র ‘ভাচাোতুর ফয়ান’। বফবষ্ট াঅর্রভ, থরঔও  ানুফাদও থঔ াঅফর্দো াঅর-াআভাবদ বঙর্রন এয প্রবতষ্ঠাতা  

ম্পাদও। প্রঔিাত বফদ্বান াঅবু্দর াঅরী ভাদযাী বঙর্রন তোফধায়ও। তর্ফ স্বল্পওার াবতফাবত র্তাআ র্দ’চর্নাআ 

এবিয ার্থ ম্পওে বঙন্ন ওর্যন। াতাঃয এয তোফধার্নয দাবয়ত্ব গ্রি ওর্যন াঅবরক  ভুবরভ বফশ্ববফদিারর্য়য 

বিও, চাভোন প্রাঘিবফদ  টয থমার্প র্যার্প্।
6
  

 

     বত্রওাবি ফে প্রথভ ১৯০২ ার্রয ভাঘে ভার্ াঈত্তয বাযর্তয রিষর্িৌ র্ত প্রথর্ভ ভাবও রূর্ প্রওাবত য়।
7
 

এযয চনবপ্রয়তা ফৃবদ্ধ থর্র থবি াবির্ও রূান্তবযত য়। থদর্য ার্থ বফর্দর্ এবি দারুি ভাদৃত য়। 

াঅযবফ এফাং াঈর্দে- র্দ’বালার্তাআ এবি প্রওাবত য়। এয ৃষ্ঠা াংঔিা বঙর ৪৪, মায ার্ধেও ত াঅযবফ াঅয ফাবও 

ার্ধেও াঈর্দে। এয ূঘীর্ত্র াংবিপ্ত তাপবয, ভুবরভ চাার্নয ঔফয, ুস্তও ভার্রাঘনা, প্রবদ্ধ বাযতীয়র্দয 

চীফনী াআতিাবদ ঠাাঁাআ থত। ানাযফ ভুবরভর্দয চীফনমাত্রা াঅযফর্দয াভর্ন তুর্র ধযা বঙর এবিয ানিতভ রিি। 

বত্রওাবিয বালা বঙর প্রাঞ্জর  াফরীর, তার্ত থওান প্রওায ঙদ-ারঙ্কার্যয ফাহুরি বঙর না। এয প্রবতষ্ঠাতা 

ম্পাদও াআভাবদ ফর্রনাঃ ‘ফয়ার্নয াঈর্িি র াঅযবফ বালায থফা ওযা, বাযর্তয ভাবির্ত এয বও র্ও 

ভচফুতবার্ফ থপ্রাবথত ওযা এফাং বাযত-াঅযফ ম্পওের্ও ুবনবফ  ওযা। াঅভযা এর্ও জ্ঞার্নয যর্গ যবঞ্জত ওর্যবঙ। 

এবি ভানুলর্ও দাঘার্যয প্রবত াঈদু্বদ্ধ ওযর্ফ, বর্ষ্টয ারন  র্দর্ষ্টয দভর্ন াঈৎাবত ওযর্ফ’।
8
 ানিত্র বতবন ফর্রন 

‘বত্রওাবি প্রওার্য াঈর্িি র এতদ্বঞ্চর্র াঅযবফয বফওা াধন  াঅযবফ জ্ঞান-বফজ্ঞানর্ও নফরূর্ তুর ধযা।’
9
  

থদ-বফর্দর্য ফর্যিি াঅর্রভ-ভাার্য়ঔ  বফদ্বানযা এর্ত বরঔর্তন। ওবতয় াঈর্েঔর্মাকি র্রনাঃ াঅোভা বফবর 

থনাভাবন, াঅোভা ুরায়ভান নাদবব , থঔ াঅবু্দো াআভাবদ, থঔ চাভারুবিন াঅপকাবন, াঅোভা ভুাম্মদ াঅফর্দহু, 

বত্রর্াবরয থঔ ভুাম্মদ ওার্ভর াঅর্পবদ, থঔ াঅবু্দয যামমাও ভাবরাফাবদ, থরফানর্নয াঅবনা প্রভুঔ। 
 

     বভর্যয বত্রওা ‘াঅর-বরয়া’, বনাঈ াআয়র্ওেয বত্রওা ‘বভযাঅতুর কার্ফ’  থদ-বফর্দর্য এওাবধও বত্রওা  

ফিবক্তত্বফকে াবিওবিয বূয়ী প্রাংা ওর্যন। 
 

াঅর-চাবভয়া: ভারানা াঅফুর ওারাভ াঅচার্দয াঈর্দিার্ক ১৯২৩ বিস্টার্ব্দয এবপ্রর ভার্ ‘াঅর-চাবভয়া’ বত্রওাবি 

থওারওাতা থথর্ও প্রওাবত য়। বতবন থঔ াঅবু্দয যায্মাও ভাবরাফাবদর্ও এয ম্পাদও বনমুক্ত ওর্যন। স্থবফযতায 

থওার্র মিা গ্রিওাযী ভুবরভ বফশ্বর্ও চাবকর্য় থতারা এফাং াম্রাচিফাদী াআাংর্যচর্দয ম্পর্ওে তার্দযর্ও চাক 

ওযা বঙর এবিয ানিতভ রিি। বঔরাপত াঅর্দারর্নয প্রবত এর্ত স্পষ্ট ভথেন ফিক্ত ওযা য়। াঅযবফ বালায 

প্রঘায  প্রার্য এবি গুরুত্বূিে বূবভওা ারন ওর্য। যাচননবতও বফলয়াবদয াাাব বফববন্ন াভাবচও  

াাংস্কৃবতও প্রফন্ধ এর্ত প্রওাবত য়। 
 

     বওন্তু বত্রওাবিয াঅয়ু দীখে য়বন। দঔরদায াআাংর্যচর্দয বফরুর্দ্ধ িুযধায থরঔনী  তীব্র ভার্রাঘনায ওাযর্ি 

বব্রবির্দয থযালানর্রয বওায র্য় ভাত্র এও ফঙর্যয ভর্ধিাআ এবি ফন্ধ র্য় মায়। যওাবয বত্রওা াঅর-বিফরা’য় 

যীপ হুাাআন এবিয বফরুর্দ্ধ বফযাভীন াপ্রঘায শুরু ওর্য। ভারানা াঅচাদর্ও ওদমে বালায় াঅক্রভি ওযা য়। 

এভনবও, ারীনতায ীভা ঙাব র্য় ফিে-বফদ্রূ ওর্য তাাঁর্ও ‘াঅফুর বওরাফ’ (াযর্ভয়র্দয চনও) ফর্র াবববত 

ওযা য়।
1 0

  
 

     স্বল্পায়ু য়া র্ে ‘াঅর-চাবভয়া’ বাযতফর্লে াঅযবফ াাংফাবদওতায াআবতার্ স্পষ্ট ঙা থযর্ঔর্ঙ। ১৯২৩-

১৯২৪ র্নয বাযতফর্লেয যাচননবতও াআবতা চানর্ত এবি এওবি গুরুত্বূিে দেি। াঈভার্দ  তুবওে এফাং 

বচার্চয তদানীন্তন যাচননবতও খিনাপ্রফা চানর্ত এবিয গুরুত্ব াবযীভ। এয ভাযপৎ াঅযফ বফশ্ব াফকত য় 

থম বাযতীয়যা স্বাধীনতায চনি কর্চে াঈর্ঠর্ঙ, বব্রবির্দয থকারাবভয থওর বঙাঁর্  থপর্র নতুন ওর্য বঔরাপত 
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প্রবতষ্ঠায াঅর্দারর্ন তাযা ছাাঁবর্য় র্ র্ঙ। ুতযাাং াবতি-াংস্কৃবতয াাাব তদানীন্তন বাযর্তয ঐবতাবও 

দস্তার্ফচ রূর্ বত্রওাবিয গুরুত্ব াবযীভ।   
 

ভাচাো াঅর-বময়া: ১৩৫১ বচবয থভাতার্ফও ১৯৩২ ার্র
1 1

 এাআ ভাবও বত্রওাবি রিষর্ভৌবস্থত াঈভার্দর্য 

বফঔিাত াআরাবভ ীঠস্থান ‘নদয়াতুর াঈরাভা’ থথর্ও প্রওাবত য়। এয প্রবতষ্ঠাতা বঙর্রন প্রঔিাত াঅর্রভ ভাাঈদ 

াঅরভ নাদবব (১৩২৮-১৩৭৩ ব. / ১৯১০-১৯৫৪ বি.)। াঅোভা ুরায়ভান নাদবব এফাং তবও াঈবিন বরাবরয ভত 

ভনীলীযা এয তোফধায়ও বঙর্রন। এঙা া এব র্িাবযয়ার থফার্ ে বঙর্রন বফশ্বফর্যিি াঅর্রভ াঅোভা াঅফুর াান 

নাদবব, থঔ ভুাম্মদ নাবমভ নাদবব’য ভত ফিবক্তত্বযা। 
 

     বত্রওাবি ভূরত নদয়া’য ভুঔত্র র্র বাযত তথা ফববফের্শ্ব াআরাবভ বিা-াংস্কৃবত  দায়াত-তাফবরর্কয 

প্রঘায প্রার্য এয াতীফ গুরুত্বূিে াফদান যর্য়র্ঙ। এবি বাযত  াঅযফ বফর্শ্বয ভার্ছ াাংস্কৃবতও থতু ফন্ধর্নয 

ওাচ ওর্যবঙর। ভুবরভ বফর্শ্ব বত্রওাবি ঘযভ ভাদৃত য়। বফর্দর্য বফববন্ন াঅযবফ ত্র-বত্রওায় এবিয াঈচ্ছ্ববত 

প্রাংা ওযা য়।  
 

     ‘াঅর-বময়া’ এভন এও ভর্য় প্রওাবত য় মঔন বাযতীয় াঅযবফ বফদ্বানর্দয যঘনায় প্রাঘীন যঘনানরীয 

াঅবধতি বঙর। ভাাঈদ াঅরভ নাদবব থাআ ট্রাব ন থথর্ও এর্ও ভুক্ত ওর্যন। তাাঁয ‘দস্থত ভুফাযও’ ধর্যাআ বাযর্ত 

াঅধুবনও াঅযবফ াাংফাবদওতায ূত্রাত খর্ি। বময়া’য বালা  যঘনানরী বঙর ুর্যাুবয াঅধুবনও, মা এবিয 

চনবপ্রয়তায ানিতভ ওাযি বঙর। প্রওার্য ঘতুথে ফর্লে, ১৯৩৫ ার্র এয চীফন প্রদী বনফোবত র্র এবিয প্রবাফ 

বঙর ুদূযপ্রাযী।
1 2

 থদ-বফর্দর্য স্বনাভধনি থরঔওর্দয যঘনায় ভৃদ্ধ বত্রওাবি বাযতীয় াঈভার্দর্ াঅযবফ 

াাংফাবদওতায াআবতার্ এও নফ বদকর্ন্তয ূঘনা ওর্য।
1 3

 
 

স্বাধীন বাযর্ত াঅযবফ াাংফাবদওতা: াঅর-বময়ায য থফ ওর্য়ও ফঙয াঅযবফ াাংফাবদওতায় বািায িান বযরবিত 

য়। এয ভূর ওাযি বঙর, াঅর্রভ-াঈরাভাযা তঔন বনর্ফবও াআাংর্যচর্দয ওযারগ্রা থথর্ও ভাতৃবূবভ বাযতর্ও 

ভুক্ত ওযায বনবভর্ত্ত স্বাধীনতায বচার্দ ছাাঁবর্য় র্ বঙর্রন। মায পরস্বরূ ত-স্র ীর্দয াঈষ্ণ থাবিতধাযায় 

যবঞ্জত র্য় ১৯৪৭ ার্রয ১৫াআ াঅকস্ট স্বাধীনতায যবক্তভ যবফ াঈবদত য়। 
 

ভাচাো াওাপাতরু বদ: স্বাধীন বাযতফর্লে াঅযবফ বালাঘঘোয় নতুন থচায়ায াঅর্। যওাবয ওর্রচ, বফশ্ববফদিারয়, 

বফববন্ন াংস্থায ার্থ ার্থ থদর্য াকবিত দ্বীবন ভাদ্রাায় াঅযবফয ঠন-াঠন শুরু য়। নফকবঠত বাযত যওায 

াঅযফ থদভূর্য ার্থ ম্পওে বনবফ  ওযায প্রবত বফর্ল গুরুত্ব প্রদান ওর্য। পর্র াঅযবফয গুরুত্ব াঅর্যা ফৃবদ্ধ 

ায়। 
 

     ভারানা াঅফূর ওারাভ াঅমাদ স্বাধীন বাযর্তয প্রথভ বিাভন্ত্রী বনমুক্ত ন। দীখে র্দাআ ত ফৎয যাধীনতায 

ৃঙ্খর্র াঅফদ্ধ চাবতর্ও নতুন ওর্য কর্  তুরর্ত বিাাআ বঙর ফোবধও গুরুত্বূিে ভাধিভ। তাাআ ভারানা াঅমাদ 

াআাঈবচব’য প্রবতষ্ঠা  াঈচ্চবিা থির্ত্র এওাবধও মুকান্তওাযী দর্ি গ্রি ওর্যন। বাযতফর্লেয ওৃবষ্ট-ওারঘায, 

বিতা-াংস্কৃবতর্ও ফববফের্শ্ব তুর্র ধযর্ত ১৯৫০ ার্র বদবের্ত কঠন ওর্যন ‘াআবিয়ান ওাাঈব্র পর্ ওারঘাযার 

বযর্র্’। এাআ াংস্থা থথর্ওাআ বতবন ‘াওাপাতুর বদ’ নার্ভ এওবি াঅযবফ াভবয়ওী প্রওার্য ফিফস্থা ওর্যন মার্ত 

াঅযফ বফর্শ্বয ার্থ বাযর্তয াাংস্কৃবতও াঅদান প্রদান ভচফুত য়। এয প্রথভ াংঔিাবি প্রওাবত য় ১৯৫০ ার্রয 

ভাঘে ভার্। সত্রভাবও এাআ াভবয়ওীয ম্পাদও বনমুক্ত ন ায়ঔ াঅবু্দয যায্মাও ভার্রাফাদী। 
 

     ‘াওাপাতুর বদ’ বঙর স্বাধীন বাযর্ত যওাবয ৃষ্ঠর্ালওতায় প্রওাবত প্রথভ  এওভাত্র বত্রওা। প্রবতষ্ঠায 

শুরু থথর্ওাআ বত্রওাবি স্বীয় রিি াচের্ন ওাচ ওর্য ঘর্রর্ঙ। বাযর্তয প্রাঘীন  াঅধুবনও-াঈবয় বিতা-াংস্কৃবতর্ও 

াঅযবফ বালাফাী বফর্শ্বয দযফার্য তুর্র ধযর্ত এবি গুরুত্বূিে বূবভওা ারন ওযর্ঙ। থদ-বফর্দর্য ফহু াঅর্রভ-

াঈরাভা   বফদগ্ধ কর্ফলওর্দয প্রফন্ধ এর্ত প্রওাবত র্য়র্ঙ। ফাাংরা, বদী, ভারয়ারভ, াআাংর্যবচ  ানিানি বালায় 
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যবঘত বাযতীয়র্দয াবতিওভে ানূবদত র্য় এর্ত প্রওাবত র্ে। কর্ফলিারব্ধ  থভৌবরও যঘনাফরীয চনি াঅযফ 

বফর্শ্ব বত্রওাবি াতীফ চনবপ্রয়। 
 

ভাচাো াঅর-ফা াঅর-াআরাবভ: নদয়াতুর াঈরাভা থথর্ও ভারানা ভুাম্মদ াাবন ভাবও এাআ বত্রওাবি প্রওা 

ওর্যন। এয প্রথভ াংঔিা ১৯৫৫ ার্রয ার্টাফয থভাতার্ফও যবফাঈর াঅয়ার, ১৩৭৫ বচবযর্ত প্রওাবত য়। 

এবিয প্রওার্  ভারানা াাইর্দয যভান াঅমবভয বূবভওা বঙর গুরুত্বূিে। বত্রওাবি বাযর্তয াঅযবফ াাংফাবদওতায 

াআবতার্ গুরুত্বূিে স্থান াবধওায ওর্য াঅর্ঙ। াঅযফ চাতীয়তাফার্দয বযফর্তে াআরাবভ বাতৃর্ত্বয প্রবত এর্ত াঅযফ 

থদগুবরর্ও াঅহ্বান চানার্না য়। াভাবচও  সনবতও াফির্য়য এাআ মুর্ক চনকর্িয ভার্ছ ভূরির্ফার্ধয ফাতোর্ও 

এর্ত তুর্র ধযা য়। াআরার্ভয ফািী, াবতি, াআবতা, দায়াত  তাফবরক াংক্রান্ত বফলয়াবদ র এয ভূর 

াঈচীফি। থদ-বফর্দর্য প্রঔিাত থরঔওর্দয যঘনায় ভৃদ্ধ বত্রওাবি াবফবেন্নবার্ফ ভাবও রূর্ বনয়বভত প্রওাবত 

র্ে।  
 

ভাচাো াঅর-যাাআদ: াবিও এাআ বত্রওাবি রিষর্ভৌয নদয়াতুর াঈরাভা থথর্ও প্রওাবত য়। ১৯৫৯ ার্র 

ভারানা যার্ফ াাবন নাদবব এবি প্রফতেন ওর্যন। থঙাি ওরফর্যয এাআ বত্রওাবির্ত াংবিপ্ত প্রফন্ধ, ওুযাঅন-াবদ  

াংফাদ, ুস্তও মোর্রাঘনা, বিানবফর্দয চনি াঅযবফ বালা বিা াআতিাবদ প্রওাবত য়। এাআ বত্রওাবি এঔর্না 

ধাযাফাবওবার্ফ প্রওাবত র্ে। 
 

     ১৯৬৩ ার্র থওযারায ভারাফায থথর্ও প্রওাবত য় াঅর-ফশু্যা। এবি দবিি বাযত থথর্ও প্রওাবত প্রথভ 

াঅযবফ বত্রওা। এওাআ ফঙর্য, ায়দ্রাফার্দয ভাবনয়া বফশ্ববফদিারর্য়য াঅযবফ বফবাক থথর্ও প্রওাবত য় াঅর-

তানফীয। তর্ফ র্দবি বত্রওাাআ দীখেস্থায়ী য়বন। 
 

ভাচাো দায়াতরু ও: াঈভার্দর্য ানিতভ থেষ্ঠ াআরাবভ বিাপ্রবতষ্ঠান দারুর াঈরূভ থদফদ থথর্ও ১৯৬৫ 

ার্র এাআ াভবয়ওীবি প্রওাবত য়। প্রঔিাত াঅর্রভ ভারানা াবর্দয্ মাভান থওযানবব বঙর্রন এয প্রবতষ্ঠাতা। দ 

ফঙয ধর্য প্রওাবত য়ায য, ১৯৭৫ ার্র এবি ফন্ধ র্য় মায়।  
 

ভাচাো াঅর-দাাই:  এয র্যয ফঙয, থদফদ থথর্ওাআ ভারানা াবর্দয্ মাভান থওযানবব াঅর্যা এওবি াভবয়ওী 

াঅর-দাাই নার্ভ প্রওা ওর্যন। এাআ াবিওবিয প্রথভ াংঔিা প্রওাবত য় ১৯৭৬ র্নয চুরাাআ ভার্। প্রওৃতর্ি 

এবি থদফর্দয ভুঔত্র। থদ-বফর্দর্য মস্বী থরঔওর্দয প্রফন্ধ-বনফর্ন্ধয াাাব থদফর্দয ঔফযাঔফয এর্ত 

প্রওাবত য়। াবিওবি এঔর্না বনয়বভতরূর্ প্রওাবত র্ে।  
 

     ১৯৭৬ ার্র াঅবরক  ভুবরভ বফশ্ববফদিারর্য়য ‘াঅর-ভাচভা াঅর-াআরভী াঅর-বদী’ (বাযতীয় বফজ্ঞান বযলদ) 

স্বীয় নার্ভাআ এওবি লাণ্মাবও ভুঔত্র প্রওা ওর্য। বত্রওাবি এঔর্না বনয়বভত প্রওাবত র্ে। 
 

     ১৯৬৯ ার্র ফাযািীয চাবভয়া ারাবপয়া’য যঘনা  ানুফাদ বফবাক থথর্ও ধভে  াবতি বফলয়ও এওবি 

ভাবও বত্রওা প্রওাবত য়। ১৯৭৬ ার মেন্ত এবি ‘াতরু চাবভয়া’ নার্ভ প্রওাবত য়। তাযয নাভ বযফবতেত 

র্য় ‘ভাচাো াঅর-চাবভয়া াঅর-ারাবপয়া’ য়। াফর্র্ল, ১৯৮৮ ার্র তায ঘূ ান্ত নাভ য় ‘াতরু াঈম্মাহ্’। 
 

     ১৯৯৫ ার্র াাযানুর্যয চাবভয়া ভামাবরুর াঈরূভ থথর্ও ‘ভামাবয’ নার্ভয এওবি সত্রভাবও বত্রওা 

াঅত্মপ্রওা ওর্য।
1 4

 ফতেভার্ন এবি বদ্বভাবওরূর্ বনয়বভত প্রওাবত র্ে। ধভে, বালা  াবতি ম্পওেীয় যঘনা 

এর্ত প্রওাবত য়। 
 

     বাযতফর্লেয বফববন্ন যওাবয বফশ্ববফদিারয়  ওর্রর্চয াঅযবফ বফবাকভূ াঅযবফ বালা  াবতিঘঘোর্ও 

াঅর্যা ফিাওতয ওযায চনি বফববন্ন  ত্র-বত্রওা, াভবয়ওী প্রওা ওযর্ত াঈর্দিাকী য়। ওাশ্মীয বফশ্ববফদিারর্য়য 

াঅযবফ বফবাক ২০০২ ার থথর্ও ‘ভাচাো াঅর-বদযাাত াঅর-াঅযাবফয়া’ নার্ভ এওবি াবতি  াংস্কৃবতভূরও 
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ফাবলেও বত্রওা প্রওাবত ওযর্ঙ। াঈক্ত ার্রাআ বদবেয চাবভয়া বভবরয়া াআরাবভয়ায াঅযবফ বফবাক থথর্ও ‘াঅর-াঅদাফ 

াঅর-াঅযাবফয়া’ নার্ভ এওবি ফাবলেও বত্রওা প্রওাবত য়। থওযারায ওাবরর্ওাি বফশ্ববফদিারর্য়য াঅযবফ বফবাক 

২০০৬ ার্র ‘ভাচাো ওাবরর্ওাি’ নার্ভ এওবি াবতি  কর্ফলিাভূরও সত্রভাবও বত্রওা থফয ওর্য।
1 5

 

থওারওাতা বফশ্ববফদিারর্য়য াঅযবফ  পাযব বফবাক ২০০৭ ার থথর্ও ‘াঅর-বদযাাত াঅর-াঅযাবফয়া য়ার 

পাযবয়া’ নার্ভ এওবি ফাবলেও বত্রওা প্রওা ওযর্ঙ। াঅযবফ, পাযব  াআাংর্যবচ-এাআ বতন বালায় এর্ত প্রফন্ধ-বনফন্ধ 

প্রওাবত য়।
1 6

 ২০০৯ ার্র থওযারায ভারাপ্পুযর্ভয কবর্ভেন্ট ওর্রচ থথর্ও ‘াঅর-দীয়ান’ নার্ভ এওবি 

াভবয়ওী প্রওাবত য়। ২০০৯ ার্রাআ থওযারায বত্রফাদযর্ভয াআাঈবনবাবেবি ওর্রচ থথর্ও ‘াঅর-াঅবভা’ নার্ভয 

এওবি কর্ফলিাধভেী াঈন্নতভার্নয ফাবলেও বত্রওা প্রওাবত য়।
1 7

 এঙা া থওযারা বফশ্ববফদিারর্য়য াঅযবফ বফবাক 

২০১০ ার্র ‘ভাচাো থওযারা’ নার্ভ এওবি ধভে, াবতি  াংস্কৃবতধভেী লাণ্মাবও প্রওা ওর্য।
1 8

 চম্মু ওাশ্মীর্যয 

াঈচ্চ বিা দপ্তয াঅত-বতরবভম নার্ভ এওবি ভাবও াবতি বত্রওা প্রওা ওযর্ঙ।
1 9

 এবি প্রথভ প্রওা য় ২০১১ 

ার্র।   
 

     বত্রওাবি এঔর্না ধাযাফাবওবার্ফ প্রওাবত র্ে। এঙা া বদবেয চযরার থনর্রু বফশ্ববফদিারর্য়য থন্টায 

পয ািাযাবফও  াঅবিওান স্টাব চ ২০১৪ ার থথর্ও ‘বদযাাত াঅযাবফয়া’ নার্ভ এওবি াঈন্নতভার্নয ফাবলেও 

বত্রওা প্রওা ওযর্ঙ।
2 0

 ২০১৫ ার থথর্ও এরাাফাদ বফশ্ববফদিারর্য়য াঅযবফ  পাযব বফবাক থথর্ও ‘াঅর-

বদযাাত াঅর াঅযাবফয়া য়ার পাযবয়া’ নার্ভ এওবি লাণ্মাবও প্রওাবত র্ে।
2 1

  
 

     যওাবয প্রবতষ্ঠানভূর্য াাাব বফববন্ন বনমাবভয়া ভাদ্রাা  প্রবতষ্ঠান থথর্ও াঅযবফ বালায় াাংঔি ত্র-

বত্রওা প্রওাবত র্ে। প্রফন্ধ দীখোবয়ত য়ায াঅঙ্কায় াংর্ির্ থওফর থর্ফয নাভ াঈর্েঔ ওযবঙ- 
 

     ভাবও ‘াঅ-াওাপাহ্’, ১৯৮৩ ার্র থদফর্দয ‘দারু াওাপা’ থথর্ও প্রওাবত য়। ভাবও ‘াঅ-

াহ্য়াতরু াআরাবভয়া’, ১৯৮৯ ার্র ায়দ্রাফার্দয দারুর াঈরূভ থথর্ও প্রওাবত য়। এাআ ফঙর্যাআ ভাযার্েয 

াআাাঅতুর াঈরূভ থথর্ও ‘াঅন-নযূ’ াভবয়ওী প্রওাবত য়। ১৯৯৫ ার্র নয়া বদবেয ভাার্দত বদযাাত াঅর-

াআরাবভয়া  াঅযাবফয়া র্ত ‘াঅত-তাবযঔরু াআরাবভ’ নার্ভয াভবয়ওী প্রওাবত য়। ১৯৯৬ ার্র াঈত্তযপ্রর্দর্য 

ভাযওামুদ দায়া য়ার াআযাদ থথর্ও ‘াঅন-নামাতরু াআরাবভয়া’ প্রওাবত য়। ১৯৯৬ ার্রাআ, ভুযাদাফার্দয 

চাবভয়া াআভদাবদয়িায াবতি বফবাক থথর্ও ‘াঅর-াযভ’ নার্ভ এওবি াভবয়ওী প্রওাবত য়। এাআ ার্রাআ থওযারায 

ওাবরর্ওাি র্যয ভাযওামুত াওাপাতু ুবন্নয়িা থথর্ও ‘াঅ-াওাপাহ্’ াঅত্মপ্রওা ওর্য। ২০০০ ার্র বফার্যয 

ঘাম্পাযার্নয চাবভয়া াআভাভ াআফর্ন তাাআবভয়া থথর্ও ‘াঅর-পযুওান’ নার্ভয এওবি ভাবও বনয়বভতরূর্ প্রওাবত 

র্ে।  সত্রভাবও ‘ভাাবয়রুর াঈম্মাহ্’, মায শুরুর্ত নাভ বঙর ‘াঅয়াতুর াঈম্মাহ্’, ২০০৩ ার থথর্ও বিভফর্েয 

ফধেভার্নয থভভাযীবস্থত চাবভয়া াআরাবভয়া থথর্ও প্রওাবত র্ে। ২০০৪ ার্র থওযারায দারুর াঅয়তাভ ওর্রর্চয 

াঅযবফ বফবাক থথর্ও ‘াঅর-যায়ান’ নার্ভ এওবি াভবয়ওী প্রওাবত য়। থওযারায াঅযনাওুরাভ থচরার্ত ঐ ফঙযাআ 

‘াঅত-তামাভনু’ নার্ভয ায এওবি াভবয়ওী প্রওাবত য়। ২০০৫ ার্র থওযারায ভারাপ্পুযর্ভ ‘াঅ-রাহ্’ 

নার্ভয বত্রওাবি াঅত্মপ্রওা ওর্য। ভার্রাফার্দয াঅফুর াান নাদবব থন্টায থথর্ও ২০০৫ ার্র ‘াঅর-ফহুু 

য়াদ্-বদযাাত’ নার্ভ এওবি াভবয়ওী প্রওাবত য়। াবিও ‘াঅর-বযা’ ২০০৫ ার্র ায়দ্রাফার্দ াঅত্মপ্রওা 

ওর্য। ২০০৬ ার্র থওযারায ান্তাুযভ থথর্ও ‘াঅর-চাবভয়া’ নার্ভয এওবি ভাবও াঅত্মপ্রওা ওর্য। সত্রভাবও 

‘াঅন-নাযা’ ২০০৬ ার্র চাবভয়া াআরাবভয়া ববদয়া থথর্ও প্রওাবত য়। াঈত্তযপ্রর্দর্য দারুর াঈরূভ াঅবরবভয়া 

থথর্ও ভাবও ‘াঅবরবভয়া’ প্রওাবত য়। থওযারায ভারাপ্পুযর্ভয ‘াবফর াঅর-বদায়া’ ওর্রচ থথর্ও ২০০৬ ার্র 

‘াঅন-নামা’ াবিওবি াঅত্মপ্রওা ওর্য।
2 2

 বাযতফর্লেয াঅযবফ াাংফাবদওতায াআবতার্ এবি গুরুত্বূিে বূবভওা 

ারন ওর্য ঘর্রর্ঙ। ২০০৮ ার্র ায়দ্রাফার্দয াঅযবফ বিও বভবতয ি থথর্ও ‘াঅক্রাভনু য়াবয়দা’ বত্রওাবি 

প্রওাবত য়। বদবেয ঔরায ‘দার্য াঅযওাভ’ থথর্ও ২০০৮ ার্র ‘াঅর-ঔায়য’ নার্ভয এওবি ভাবও াঅত্মপ্রওা 
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ওর্য। ২০০৮ ার্রাআ থওযারায় ‘াঅর-এর্তাভ’ প্রওাবত য়। বিভফর্েয দবিি ঘবি যকিা থথর্ও ২০১২ 

ার্র ‘াঅর-বদ’ নার্ভ এওবি সত্রভাবও প্রওাবত য়।  
 

াআ-চানোর: থর্লয দওগুর্রার্ত বাযতফর্লে থফ বওঙু াআ-চানোর্রয াঅবফবোফ রিি ওযা মায়। ভুবদ্রত বত্রওাগুবরয 

ার্থ এগুবর াঅযবফয প্রঘায-প্রার্য গুরুত্বূিে বূবভওা ারন ওর্য ঘর্রর্ঙ। ওর্য়ওবি গুরুত্বূিে াআ-চানোর্রয 

াংর্ির্ াঈর্েঔ ওযা র- ওাশ্মীর্যয ভযহুভ  টয াঅবযপ ওামী ‘াঅর-পনুনু’ নার্ভ এওবি বত্রবাবলও াআ-চানোর 

প্রওা ওর্যন।
2 3

 াঅযবফ, াআাংর্যবচ  াঈর্দে- এাআ বতন বালায় এর্ত থরঔা প্রওাবত য়। এঙা া ‘নবওফুর বদ’ নার্ভ 

ায এওবি সত্রভাবও াআ-চানোর প্রওাবত য়।
24
 এবি াঅযবফ, াআাংর্যবচ, াঈর্দে  এওাবধও বাযতীয় বালায় প্রফন্ধ-

বনফন্ধ প্রওা ওর্য। ফতেভার্ন এয ম্পাদও র্রন  . কীয াঅভদ। ‘বনদায়ুর বদ’ নার্ভ ায এওবি াআ-চানোর 

প্রওাবত য় মার্ত াঅযবফ ওবফতা, কদি  বাযতীয় াঅযবফ বফদ্বানর্দয বফলর্য় াঅর্রাঘনা ওযা য়।
25
 ‘াঅওরাভুর 

বদ’ নার্ভয াআ-চানোর্র াঅযবফ বালা  াবর্তিয াাাব ধভে  াংস্কৃবত বনর্য় থরঔার্রবঔ প্রওা ওযা য়।
26
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