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Abstract 

The origin of newspaper in Bengal, broadly in „modern India‟ can be traced back to the 

early 19
th

 Century. Needless to say, it was the profound impact of English education, 

modern pragmatic statehood and modern education, which created positive condition for 

the introduction of newspapers in India. Since Bengal was the main centre of Renaissance 

and modernity the rise of first newspaper, both in English and Varnacular were seen in 

Calcutta (presently Kolkata). From Hicky‟s „Bengal Gazette‟ (1780) to „Bengalee‟ of 

Surendranath Bannerji a rich evolution of varnacular newspapers were seen, which took 

significant role in the making of public opinion in India. Moreover this paper took 

tremendous role in the creating of political consciousness, national feeling and libaral 

ambience in 19
th

 century Bengal. This paper attempts to focus on the rise and growth of 

Bengali newspapers in the 19
th

 century.  
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বুনভওা: অনফবক্ত ফাংরায় ফৃত্তয অতথধ আধুননও বাযতে ংফাদ তেয নফওাতয উৎ নননে আতঙ ঊননফং 

েতওয প্রথভ নদতও। অনযামধ বাতফ ফরা তয়তঙ সম  ংফাদ তেয নফওা ইংযানচ নক্ষা, আধুননও, প্রতয়ানকও 

এফং আধুননও নক্ষায য ফযাও প্রবাফ সপতরনঙর, সমনি বাযতেয ংফাদ তেয নফওাতয ইনেফাঘও অফস্থা ৃনি 

ওতযনঙর। এই ভয় সথতওই ফাংরা তয় উতে নফচাকযন এফং আধুননওোয সওন্দ্র স্থর এফং এঔাতনই কতে উতে 

ভােৃবালা  ইংতযনচ উবয় ধযতনয ংফাদ ে সমনি সদঔা নকতয়নঙর ওযারওািায় (ফেধভাতন ওরওাোয়)। ননওয 

‘সফঙ্গর সকতচি’ (১৭৮০) সথতও ুতযন্দ্রনাথ ফযানানচধয ‘সফঙ্গনর’ ভােৃবালা ংফাদ তেয সক্ষতে এওনি ভৃদ্ধ নফফেধন 

তেযী ওতযনঙর, সনি বাযতে গুরুত্বূর্ধ চনভে কতে েুরতে াাময ওতযনঙর। মাই সাও এই প্রফন্ধনি ঊননফং 

েতও ফাংরায যাচনননেও তঘেনো, চােীয় আতফক এফং উদাযনননেও নযতয কতে েুরতে অাধাযর্ বূনভওা 

ননতয়নঙর। এই প্রফন্ধনি ঊননফং েতও ফাংরা ংফাদ তেয নফওাত গুরুত্বূর্ধ বূনভওা ননতয়নঙর। 
 

     আচতওয এওনফং োব্দীয মুতক সম বাতফ, কর্ভাধযভগুনরয চননপ্রয়ো ফৃনদ্ধ সতয়তঙ আচ সথতও দুইে ফঙয 

আতকয অফস্থা নওন্তু এযওভ নঙর না। বাযতে ংফাদ ভাধযাতভয উৎিা নঙর তফনঘেযূর্ধ। ুতযাুনয ংকনেে, 

ফধাধাযতর্য াতেয উতেতয প্রঘানযে এফং মানিও দ্ধনেতে ফহু ওন ভুনিে বাযেফতলধয প্রথভ ংফাদে। 

সচভ অকািা ননওয ‚সফঙ্গর সকতচি‛ প্রওানে য় ১৮৭০ ারায ২৯স চানুয়াযী। ননওয ওাকতচয 

নতযানাতভয নীতঘ সরঔা নঙর ‘এ উইওনর নরনিওযার অযাণ্ড ওভাযনয়ার সায তন িু অর ানিধচ ফাই নান’। 

এই সরঔা সথতও সফাছা মায় সম ননও েথা এতদতয সপ্র চতেয ভয় সথতওই স্বাধীনো ংগ্র ওযায চনয ানতে 
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এ নেওা প্রওাতয তদনও শ্রভ ওতযনঙ’। প্রথভ সথতওই ননও োয ওাকতচ যওানয নীনে  ওাতচয ভাতরাঘনা 

ওযতেন, পতর নিনি াওতদয াতথ োয ংখাে শুরু র। োয ংফাদ তেয আক্রভতর্য অনযেভ রক্ষয নঙর 

অতনতওয ভতধয ুইনড ানি চন নওতয়তযন্ডায,োয নফরুতদ্ধ অনবতমাক নেনন নানও প্রনেদ্বন্দ্বী ংফাদ ে ‘ইনন্ডয়া 

সকতচি’য ফ িাই সফেঁতঘ নদতয়তঙন এঔন ওরওাোয প্রধান নকচধানি সফেঁতঘ সদয়ায ভেরফ ওযতঙন। েঔন ানি 

কবধনয সচনাতযর সনটংতয ওাতঙ অনবতমাক  ননওয নফরুতদ্ধ ভানাননয ভাভরা ওতযন। ভাভরায় ননওয ৫০০ 

িাওা চনযভানা  ঘায ভাতয সচর র। এযয ননও োয ংফাদ তে নফঘাযনে ইরাইচা ইতে, সঔাদ কবধনয 

সচনাতযর সনটং এফং োয ত্নীয নফরুতদ্ধ ভাতরাঘনা ওতযন। এই ভাতরাঘনা সল মধন্ত সনটংতয স্ত্রীয ঘনযে 

েতওধ ভানাননয ইনঙ্গে নঙর। এযপতর ১৭৮০ াতর ১৪ই নতবম্ভয আতদ চানয ওতয ননওয ংফাদ ে 

াোতনা নননলদ্ধ ওতয সদন (ভান্না, ১৯৯৫: ২০)। নেও এই ভতয়ই ১৭৮০ াতর ওরওাো সথতও নদ্বেীয় ংফাদ ে 

‘ইনন্ডয়া সকতচি’ প্রওা শুরু ওতযন নফ সভনং  নিায যীড। মাযা নঙতরন সনটংতয ভথধও  ননওয ঘযভ 

প্রনেদ্বন্দ্বী। এই ‘ইনন্ডয়া সকতচি’ সও Grant of Postal Facilities প্রদান ওযা য় ননওতও ো নদতে আস্বীওায ওযা 

য়। এইবাতফ ১৭৮১ াতর কবধনয সচনাতযর োয নফরুতদ্ধ ুনপ্রভ সওাতিধ ভাভরা ওতযন এফং এই ভাভরায যাতয় 

ননওতও এওফঙতযয সচর  দুাচায িাওা চনযভানা ওযা য়। আফায ১৮৭২ াতর ভাঘধ ভাত য়াতযন সনটং 

৪নি নেুন আতদ চানয ওতয ননওয ংফাদ ে ুতযা ফন্ধ ওতযতঙন। নেনন েূর্ধ সদউনরয়া তয় তেন। এযয 

সচভ নল্ক ফানওংাভ তরন ংফাদ তেয স্বাধীনো ংক্রান্ত নফলতয় আয এও অগ্রদূে ফতর অনবনে ওতযন নন্ডে 

চযরার সনতরু। ১৮১৮ াতর প্রওানে য় োয ‘ওযারওািা চানধার’। এয উতেয নঙর ইি ইনণ্ডয়া সওাোননয 

ওভধঘাযীতদয  আভরাতদয অওভধ প্রওা ওতয োেঁতদযতও সওাচ সথতও নফযে ওযা। এইবাতফ বাযতে 

ংফাদতেয নফওাতয ইনোত ফানওংাতভয ‘ওযারওািা চানধার’ গুরুত্বূর্ধ বূনভওা ারন ওতযনঙর। েতফ ফানওং 

াতভয নফরুতদ্ধ প্রথভ প্রনেতযাধ কতে সোতর ওুনে নং তনযদতরয Col. Rubison োয দভনভূরও ওাচওতভধয 

ভাতরাঘনা ওযায চনয। এইবাতফ নেনন ংফাদেতও চনকতনয দধন নাতফ েুতর ধতযতঙন। ফানওংাতভয তঙ্গ 

যাচা যাভতভান যায়তও বাযতে ংফাদতেয প্রনেষ্ঠাো ফতর অনবনে ওতযতঙন। এইবাতফ নেনন ইংতযনচ 

‘িাক্ষননওযার ভযাকানচন’ (১৮২১), ফাংরায় ‘ংফাদ সওৌভুদী (১৮২১) এফং পযাী বালায় ‘নভযাৎ-উর-আঔফায’ 

(১৮২২) (আকাযয়ার এফং গুপ্তা, ২০০২: ৯৩-৯৭)। 
 

     যাচা যাভতভান যাতয়য আয এওনি নেওা নঙর ঔুফই গুরুত্বূর্ধ। যাচা যাভতভান যায় এই নেওায উতেয 

ফযাঔযা ওতযতঙন- ‚আনভ আভায এই নেওায দ্বাযা নিনি যওাতযয অনবজ্ঞোতও ফাোতনায ওথা ফতরনঙ মাতে 

োেঁযা াভানচও উন্নয়নভূরও নফলয়গুনর গুরুত্ব সদয়, এফং আনভ নঘনিে ওযনঙ াওযা মাতে প্রচাতদয ফাস্তফ অফস্থা 

ফুনছ, োতদয নিনি ান আইন প্রথা েতওধ তঘেন ওতয সোতর; এফং এয পতরই াওযা োতদয সভতন ঘরায 

চনয অনধও ুতমাক াতফ চনকতনয ওাতঙ সথতও; এফং চনকন যা াতওয ওাঙ সথতও ননযাত্তা  প্রনেওায দাফী 

ওযতফ।‛ এই বাতফ ‚নভযাৎ-উর-আঔফায‛ বাযে এফং আয়াযরযাতন্ড নিনি ানতও েীি বালায় ভাতরাঘনা 

ওযতফন (নভে, নযানার ফুও এতচনি, ৬৭-৭০)। এযয কবধনয সচনাতযর চন এডযাভ ংফাদ তেয স্বাধীনোয 

উয স্ততক্ষ ওতযন এফং এয ভান স্বরূ নেনন এও দভনভূরও আতদ চাযী ওতযন, মা ‘এডযাভ কযাক’ নাতভ 

নযনঘে (ভান্না, ১৯৯৫:৩৯)। এই বাতফ কবধনয সচনাতযর অযাডভা ‘Press Ordinance Act’ ১৮২৩ চানয ওতয 

‘নভযাৎ-উর-আঔফায’ ফন্ধ ওতয সদন। এই ordinance এয নফরুতদ্ধ ভগ্র ফাংরায় েীি প্রনেতযাধ কতে উতে। যায় 

এওনি আনচধে (Petition against the press regulation) স ওতযন ুপ্রীভ সওাতিধ োতে স্বাক্ষয ওতয 

দ্বাযওনাথ োওুয এফং অতনও যাচনননেও তঘেন সনোযা। এই আনচধেনিতও ‚অযানযযানচওা‛ ফতর অফনে 

ওতযন (আকাযয়ার অযান্ড গুপ্তা, ননউ নদনি ২০০২, ৯৭-৯৮)  
 

     েতফ নিনি কবধনয সচনাতযর সভিনিতপয অফদান নঙর গুরুত্বূর্ধ অফদান নঙর সম নেনন ংফাদতেয উয 

এযাডাভ এয ভস্ত যওতভয ননয়িতনয েীি ভাতরাঘনা ওতযন মা, বাযেীয় ংফাদ তেয ওাোতভায় ফযাও 
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উন্নয়ন খিায়। োয এই ংফাদ তেয স্বাধীনো ংক্রান্ত নফলয়নি যাচা যাভতভান যায় সচভ ফানওংাভ সও 

ঙানতয় মায় (আকাযয়ার অযান্ড গুপ্তা, ২০০২, ১০০-১০২) 
 

     ঊননফং োনব্দয নদ্বেীয়াতধধ ফাংরায নফচাকযতর্য নফলয়নি েূর্ধবাতফ নফচানযে তয়নঙর সওারওাোয ইঙ্গ 

বাযেীয় ম্প্রদাতয়য এওদর ফুনদ্ধফাদী সকাষ্ঠী ওেৃধও নেও সই ভতয় সননয রুই নবনবয়ান নডতযানচ (১৮০৯-৩১) 

নমনন ভাতচয নফনবন্ন নােন যীনেনীনে আঘায  আঘযতনয নফরুতদ্ধ নফতিা শুরু ওতযন। যাচা যাভতভান যায় এই 

ফুনদ্ধফাদী আতোরন শুরু ওযতর নডতযানচ মঔন আতোরতন নাতভন েঔন োেঁতও এও নেুন ঘযাতরঞ্জ এয ম্মুঔীন 

তে য়। নেনন ‘নফযফঙ্গ আতোরন’ শুরু ওতযন। নডতযানচয অনুকাভীতদয ফরা ে ‘ইয়ং সফঙ্গর’। নেু ওতরতচ 

নক্ষওোয ভয় োয এওানধও অনুকাভী তেযী য় (ফযানানচধ, ১৯৮৫: ২৭৬)। নডতযানচয প্রেযক্ষ ঙােতদয ভতধয 

নঙতরন যাচা দনক্ষর্াযঞ্জন ভুতঔাাধযায় (১৮১৪-৬৮) যাভতকাার সখাল (১৮১৫-৬৮), যাযীঘােঁদ নভে (১৮১৪-৮৩), 

যাধানাথ নওদায (১৮১৩-৭৩), যাভেনু রানেী (১৮১৩-৯৩), নফঘন্দ্র সদফ (১৮১১-৯০), যাধানাথ নওদায 

(১৮১৩-৭০), যাভেনু রানেী (১৮১৩-৯৩), নফঘন্দ্র সদফ (১৮১১-৯০), নদকম্বয নভে (১৮১৭-৭৯) এফং সকানফন্দ্র 

ঘন্দ্র ফাও প্রভুঔ। অনযনদতও যঘন্দ্র সখাল, ওৃষ্ণতভান ফতোাধযায় (১৮১৩-৮৫), যনওওৃষ্ণ ভনিও (১৮১০-৫৮) 

সই অতথধ োযা ঙাে না তর োয বফনলয নঙর। আয এওচন অনুকাভীয নাভ না ফরতরই নয় নেনন তরন 

োযাঘােঁদ ঘক্রফেধী (১৮০৬-৫৭)। এওভয় নেনন ইয়ংতফঙ্গর দতরয সনেৃস্থানীয় নঙতরন। োয প্রকনেীর ভোভতেয 

চনয; সেড অপ ইনন্ডয়া’ োয সকাষ্ঠীতও অনবনে ওতযতঙন’ ঘক্রফেধী পযাওান’ ফতর অনবনে ওতযতঙন 

(যায়তঘৌধুযী, ১৯৯৩:৪৮)। ‘ইয়ং সফঙ্গর সকাষ্ঠী ওেৃধও প্রওানে নফনবন্ন নেওাগুনর র’ াতথধনন’, জ্ঞানাতেলর্’  

‘সফঙ্গর সেওতিিয’, ‘দযা এনতওায়াযায’ ইেযানদ। এগুনরয ভতধয ‘জ্ঞানাতেলর্’  ‘সফঙ্গর েওতিিয ননতয় 

আতরাঘনা ওযা তয়তঙ। জ্ঞানাতেলর্ নেওা (১৮৩১-৪০) নিয তঙ্গ দনক্ষর্াযঞ্জন ভুতঔাাধযায়। যনওওৃষ্ণ ভনিও  

যাভতকাার সখাল প্রভুঔ এয তঙ্গ মুক্ত নঙর। নেওানিয নাভওযতর্য প্রধান উতেয নঙর জ্ঞাতনয অতেলর্-ভধযামুকীয় 

অজ্ঞো  অন্ধওুংস্কাযায নযফতেধ নেুন মুতকাতমাকী নফজ্ঞান  মুনক্তধভধী জ্ঞাতনয ন্ধান। শুধু োই নয় এই 

নেওানি উদায ধভধননযতক্ষ নক্ষানীনেয স্বতক্ষ ফক্তফয যাতঔন। োঙাো নাযী নক্ষায  অনধওাযায নফলতয় 

তঘেন নঙতরন। আফায ওৃলওতদয ভযায ওথা এই নেওায় েুতর ধযা ে। এই ফ ওাযতর্ ো নিনি যওাতযয 

নফযাক বাচন ন এফং ১৮৪০ াতরয ভতধযই ‘জ্ঞানাতেলর্’ ফন্ধ তয় মায়। এযয সম নেওায ভাধযতভ ইয়ংতফঙ্গর  

সকাষ্ঠী োতদয নঘন্তাবাফনা  েুতর ধতয সই নেওানি র ‘সফঙ্গর সেওতিিয’ প্রওানে য় ১৮৪২ াতর এনপ্রর 

ভাত এনি নঙর নদ্ববানলও নেওা। যাভতকাার সখাতলয উতেযাতক  যাযীঘােঁদ নভতেয োদনায় এনি প্রওানে 

য়। এই নেওায প্রধান উতেয নঙর সদতয ননক্ষে চনভেতও ুংে ওযা এফং সদ  সদফাীয অবাফ 

অনবতমাক ইংতযচতদয ওর্ধতকাঘয ওযা। ‘জ্ঞানাতেলতনয’ ভতো ‘সফঙ্গর সেওতিিয’  ওৃলওতদয ভযা েুতর 

ধতযনঙতরন। ‘সফঙ্গর সেওতিিয’ ভতন ওযে নক্ষায নফস্তায খিতরই ওৃলও ভযায ভাধান ম্ভফ তফ (দত্তফনর্ও, 

(নফশ্বা) ১৩৩-৩৬)। 
 

     বাযতে ংফাদ তেয স্বাধীনো  ননযতক্ষ ভোভে প্রওাতয অনধওায েতওধ আতরাঘনা ওযতে সকতর 

নযঘন্দ্র ভুতঔাাধযয় এফং োয ‘নেু সনিতয়ি’ ননতয় আতরাঘনা প্রতয়াচন। নেনন চেগ্রন ওতযন ১৮২৪ াতর 

ওরওাোয বাফানীুতয ভােুরারতয়। োয অদভয জ্ঞান নাায চনযই ইংতযচী এফং অনযানয নফলতয় নেনন ননতচয 

সঘিাতেই ফুৎনত্ত রাব ওতযন। ১৮৪৬ াতর বাযতেয কবনধয সচনাতযর নাতফ এত রডধ ডারতৌন তস্বযাঘাতযয 

ফনযা ফইতয় সদন। ই ফাতযই প্রওানে য় নকনয ঘন্দ্র সখাখ এয ‘সফঙ্গর সযওডধায’। এই সফঙ্গর সযওডধায-এ 

নযঘন্দ্র ননয়নভয নরঔতেন। নওন্তু নকনযঘন্দ্র অফয এই নেওা সফননদন ঘারাতে াতযননন (বট্টাঘামধয, 

১৯৯৮:৮৫)। ১৮৫৩ খ্রীিাতব্দ ভধুূদন যায় নাভও চননও স্বতদননেলী ধনী ফযনক্ত এওনি ভুির্মি ক্রয় ওতয 

াপ্তানও নেু সনিয়ি ১৭, দধনাযায়ন নিি তে প্রওা ওতযন। প্রথতভ নকনযঘন্দ্র তয প্রঔযাে নযঘন্দ্র 

ভুঔযানচধতও নেনন োদও নাতফ ননমুক্ত ওতযন। নাী মুদ্ধ  নীর াঙ্গাভায ভয় সনিয়তিয ননবধীও 
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াংফানদওো ওতরয প্রংা অচধন ওতযনঙর। নাী মুতদ্ধয ভূরযায়তন সনিয়তিয বুর থাওতে াতয, নওন্তু 

ফাওযচাতরয আোতর সনিয়ি নাী মুদ্ধ ম্বতন্ধ ননতচয ভোভে অেি যাতঔনন। আফায নীরওযতদয স্বরূ 

উদ খািতন সনিয়তিয অনিফলধী সরঔনী সনিয়িতও  েদানীন্তন মুতকয ফধতশ্রষ্ঠ ংফাদতেয ভমধাদা দান ওতযন। 

সনিয়তিয ভোভে এেই গুরুত্বূর্ধ তয় উতেনঙর সম স্বয়ং ফেরাি সরাও ানেতয় সনিয়তিয প্রনেনি ংঔযা প্রথভ 

ংগ্র ওযতেন (দত্ত, ১৬৮৪: ৬৯-৭০)।  
 

     ১৮৫৫-৬১ এই ভতয় তফধ নেু যানিয়তিয োদও নঙতরন নযঘন্দ্র ভুতঔাাধযায় আয এই ওয় ফঙযই নঙর 

নেওানিয সকৌযফতফয অধযায়। োয সরঔা প্রফন্ধগুনর ওয়নি বাতক বাক ওযা মায়। ১। নফতিা, ২। ক্ষভোস্তান্তয, ৩। 

তনযফাননী, ৪। চনভ ংক্রান্ত আইন ওানুন, ৫। নীরঘাল  নীর নফতিা, ৬। নল্প  ফানর্চয ংক্রান্ত, ৭। বাযে 

ান, ৮। বাযেীয়  ইউতযাীয়, ৯। াভানচও এফং ধভধীয় এফং ১০। নক্ষা ংক্রান্ত নফলয়। নাী নফতিা 

ােঁোর নফতিা েতওধ নেু যানিয়তিয নওঙু ভাে ভথধন না থাওতর নীরনফতিাত নেওানিয নযফনেধে 

বূনভওা রক্ষয ওযা মায়। নযঘন্দ্র নীরঘালীতদয নফনবন্ন বাতফ াাময ওতযতঙন প্রতয়াচতন োয সওান সওান নদন 

ননযন্ন থাওতে তয়তঙ। োয আয এওনি অফদাতনয ওথা অস্বীওায ওযা মায় না, নেনন গ্রাভ ফাংরায় াংফানদও ফাননী 

কতে সোতরন োতদয ওাচ তে শুধু ংফাদ যফযা ওযাই নয় সই তঙ্গ আতোরতন নক্রয় অংগ্রন ওযা। এয 

দযতদয ভতধয উতিঔতমাকয তরন ননয ওুভায সখাল, দীনফনু্ধ নভে, ভনতভান সখাল, নকনযঘন্দ্র ফু, নদীয়ায 

স্কুর ভূতয সডুনি ইিতক্টয ভুতঔাাধযায় এফং ওুভায ভননয ফাগার নযনাথ ভচুভদায প্রভুঔ (দত্তফনর্ও (নফশ্বা) 

১৪১-১৫২)। 
 

     ‘নেু সনিতয়ি’ নেওানিতে অেযাঘানযতদয তয় অেযাঘাযীয নফরুতদ্ধ ওো বালায় নরঔতেন। োয সরঔনন 

যাতেয খুভ সওতে ননর সোঙ্গ াম্রাচযফাদী এফং নীরওযতদয। নিনি াওতদয তফলভয  অনযাতয়য নফরুতদ্ধ 

১৮৫৭ াতর সদীয় নানযা অস্ত্র ধযতর াম্রাচযফাদীযা োেঁতও নফতিাী ফতর আঔযা সদয়। নযঘন্দ্র প্রথভ োয 

নেওায় এতও নফতিা না ফতর ফরতরন চােীয় ভানফপ্লফ - নদ সগ্রি ইনন্ডয়ান নযতবাল্ট (বট্টাঘামধ, ১৯৯৮ : ৮৬)। 

‘নেু সনিয়ি’ নেওা েৎওারীন াধাযর্ নীরঘালীতদয উয নীরওয াতফতদয অনযায় অেযাঘায  যওাযী 

ুনর নদতয় নীরওযতদয ভদে সদয়ায নফরুতদ্ধ যওায েীি ভাতরাঘনা ওযে। োই ‘নেু সনিয়ি’সও বাযতেয 

প্রথভ চােীয়োফাদী ংফাদে ফরা য়। নফতল ওতয নযঘন্দ্র ভুঔাচধীয োদওোয় এই নেওায় সশ্বেওায় 

উননতফনও সশ্রনর্য ভানুল  নীরওায াতফতদয ওাতঙ যীনেভে বতয়য ওাযর্ তয় উতেনঙর (ভান্না, ১৯৯৫ : 

৬৫)। সই ভয় নননিনে ুতযয ওানঘওািা নীরওুনেয ওুঔযাে আনঘধফল্ড নরা এও গ্রাভয ফধূতও আিতও সযতঔ ধলধর্ 

ওতয। নেু সনিতয়ি স ংফাদ প্রওা ওযতর নর ুনপ্রভ সওাতিধ নযঘতন্দ্রয নফরুতদ্ধ ভাভরা দাতয়য ওতযন 

১৮৬০ খ্রীিাতব্দ ভাঘধ। স ভাভরা না ঘরায় সতেম্বতয চচধ নভয়াধ নাতভ আতযও নীরওয নযঘতন্দ্রয নফরুতদ্ধ ভাভরা 

দাতয়য ওতযন। ই ভাভরা ঘরায ভয়ই ১৮৬১ াতর চুন ভাত অওাতর নযঘতন্দ্রয ভৃেুয য়। নযতয নফরুতদ্ধ 

মঔন ভাভরা ঘরনঙর সই ভয় ইনঙ্গে সদয়া য়, নেওা ক্ষভা সঘতয় ননতরই ভাভরা েুতর সনয়া তফ। নওন্তু সওান 

যওভ আত নফতযাধী নয ো ওতযননন। এই ননবধীওোয চনয। েয ফস্তুননষ্ঠ ংফাদ প্রওাতয চনয নযঘন্দ্র 

ভুতঔাাধযায় সও ‘বাযেীয় াংফানদওোয চনও’ ফরা তয় থাতও (বট্টাঘামধ, ১৯৯৮: ৭৮-৮৮)।  
 

     েতফ মাই সাও যাধীন বাযতে স্বাধীন, ৎ  সভৌনরও াংফানদওোয নফওাত ‘নেু সনিতয়ি’ নেওানিয 

অফদান অনস্বীওামধ। ওাযন এই নেওানি যাধীন বাযতে চােীয়োফাতদয নফওাত গুরুত্বূর্ধ অফদাতনয তঙ্গ তঙ্গ  

নিনি যওাতযয ওৃলওতদয উয অভাননফও অেযাঘাতযয ওাননী েুতর ধযতে তঘি তয়তঙ সরঔনীয ভাধযতভ। 

আফায ঊননফং েতওয প্রথভাতধধ ফাংরাতদত সম যাচনননেও সঘেনায ূোে য় ো নযঘতন্দ্রয নীর আতোরন 

ভথধতনয ভতধয নদতয় নেুন কনেরাব ওতয মা যফেধীওাতর চােীয়োফাতদয নফওা াাময ওতয। আফায এই 

নেওায় নফনবন্ন ংফাদ  েগুনরতে আন্তধচানেও দৃনিবনঙ্গ  নযঘয় ায়া মায়। চননও যায়েতদয নাতভ 
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প্রওানে ‘The Zeminder and the Ryot’ নাভও নেওায ওথা উতিঔ ওযা মায় (দত্তফনর্ও (নফশ্বা) ১৪১-

১৫২)। বাযতে ংফাদতেয নফওাতয সরােধাযায় আনফধবূে তয়নঙর আয এওনি নেওা ো হ্ল ‘সাভপ্রওা’। 

১৮৫৮ াতরয ১৫ই নতবম্বয নফদযাাকতযয ৃষ্ঠতালওোয়  দ্বাযওানাথ নফদযাবূলতনয োদনায় াপ্তানও 

‘সাভপ্রওা’ নেওা প্রওানে য়। এই ‘সাভপ্রওা’  নীরওয াতফতদয অনযায় অেযাঘাতযয নফরুতদ্ধ প্রনেফাতদ 

ভুঔয তয়নঙর। ১৮৬২ াতর এনপ্রর ভা সথতও দ্বাযওানাথ সানাযুয সটতনয ওাতঙ োয ফানে ঘাৎনেতাো গ্রাভ 

সথতও এওনি াপ্তানও ংফাদে রূত প্রওা ওতযনঙতরন (ভান্না, ১৯৯৫: ৬৭)। সাভপ্রওাতয প্রধান আতরাঘয 

নফলয় নঙর যাচনীনে ভাচ  অথধনীনে। আতরাঘনায নফলয়ফস্তু, দৃনিবনঙ্গয তফনিয, চননপ্রয়ো, প্রঘায ংঔযা সম 

সওান নদও সথতও নফঘায ওযতর, সাভপ্রওা নঙর ননিঃতে উনন েতওয ফাগরায ননক্ষে ভধযনফত্ত স্প্রদাতয়য 

অনযেভ সশ্রষ্ঠ ভুঔে। ভওারীন নফশ্বনফওাতয স্ততয াভন্তেি সথতও কর্েতিয উত্তযর্ তফধ এও এওনি নফনি 

দতক্ষভ আন্তধচানেও খিনাফনর-আতভনযওায কৃমুদ্ধ, সারযান্ড  আয়াযরযাতন্ডয স্বাধীনো আতোরন, চায 

নফতযাধী ননননরি আতোরন ইেযানদ - সাভপ্রওাতয আগ্রতয নফলয়। আফায নিনি াতন বাযতে অথধনননেও 

সালতর্য নিঘনযেনি মেদূয সতযতঙ েুতর ধতযতঙ। আফায সদনয় াংফানদওোয চকতে সাভপ্রওা এও 

ঐনোনও বূনভওা ারন ওতযনঙর। োয দৃনিবনঙ্গতে সই ননতফনওো নফতযাধী, াভন্তেি নফতযাধী কর্োনিও 

সঘেনায আবা রক্ষয ওতয নিনি াও সকাষ্ঠী যীনেভে নিে তয়নঙর। োই োয দৃনিবঙ্গীয ননবধীওো  

ফনরষ্ঠোয চনয সাভপ্রওাতও ংফাদতেয ওন্ঠতযাধ আইতনয দভননীনেয ম্মুঔীন তে তয়নঙর। সাভপ্রওা 

নেওায ভূর ফক্তফয : ইংতযচ াতন সদতয ক্রভফধধভান দানযি  ানফধও অফর্নেয ভূর হ্ল সদতয অথধনননেও 

যননবধযো। এই অফস্থা সথতও সদতয ভুনক্তয এওভাে থ হ্ল, উন্নেেয নওন্তু স্বাধীন অথধনননেও নফওা, মায 

ূফধেধ, োয ভতে, বূনভতে ওৃলতওয স্থায়ী ত্ত্ব প্রনেষ্ঠা। সাভপ্রওাতয ওাতঙ ইংতযচ াতনয অথধ এওওথায় 

ীভাীন সালর্, খৃর্য প্রফঞ্চনা, ফযাও সফওাযত্ব আয অনযীভ ননিঃস্বো (সন, ১৯৮৪: ৮৫-১১৭)।  
 

     ‘সাভপ্রওা’ ংফাদতেয ইনোত স্মযর্ীয় অনয এওনি ওাযতন। রডধ নরিন বাযেীয় বালায় প্রওানে 

ংফাদেগুনরতও দভন ওযায চনযই ১৮৭৮ খ্রীিাতব্দ ১৩ই ভাঘধ আইনয সওাতয়যনন এয ধােঁতঘয বানধাওুরায সপ্র 

অযাক্ট চানয ওতযন। ‘সদীয় ংফাদেগুনর তফধ নিনি যওাতযয এফং যাচবক্ততদয  নফরুতদ্ধ প্রঘায ঘানরতয় 

উতত্তচনা ৃনিয সঘিা ওতযতঙ ফতর সদঔা মাতে। এ অফস্থায় যাচতিা এফং নফনবন্ন ধভধ, সকাষ্ঠী, চানেয ভতধয খৃর্া ফা 

নফতদ্বল প্রঘায ফতন্ধয চনযই এই আইন ঘারু ওযা তে’।  
 

     নদ্ববানলও াপ্তানও অভৃেফাচায নেওা ই আইন চানযয যয শুধু ইংযানচতে প্রওানে তে থাওায় আইতন 

োয নওঙু ওযা সকরনা। নওন্তু ‘সাভপ্রওা’ এয নফরুতদ্ধ যওায ফযফস্থা ননর। এওফঙতযয ভে সাভপ্রওা ফন্ধ থাতও।  

এ েতওধ িতচন্দ্রনাথ ফতন্ধাাধযায় োয ‘ফাংরা াভনয়ও ে’ এ ‘সাভপ্রওা’-এয উদ্ধৃনে উতিঔ ওতযতঙন ো 

সথতও চানা মায়- ‚সাভপ্রওাতয রাতযাস্থ ংফাদদাোয ে প্রওা য়াতে কবধনতভন্ট আভাতদয ননওি াচায 

িাওা নডতানচি  ভুঘতরওা ঘান। আভযা েোতন ভথধ না য়াতে সাভপ্রওা প্রঘায ফন্ধ তয় মায়”। 
 

     নফনাথ াস্ত্রী োয ‘আত্মচীফনী’ সে নরতঔতঙন, ওাকতচয প্রওা ফন্ধ যাঔতে এে েীি প্রনেনক্রয়া ৃনি হ্ল সম 

ফাংরায সরিঃকবধনয অযানর ইতডন দ্বাযওানাথতও সডতও ফুনছতয় ুনছতয় আফায নেওানি ঘারু ওযায ওথা ফরতে 

ফাধয ন। সই ভে সাভপ্রওাত প্রঘায ফন্ধ তয় মায়।‛  
 

       ফনাথ াস্ত্রী োয ‘আত্মচীফনী’ সে নরতঔতঙন, ওাকতচয প্রওা ফন্ধ যাঔতে এে েীি প্রনেনক্রয়া ৃনি হ্ল সম 

ফাংরায সরিঃকবধনয অযানর ইতডন দ্বাযওানাথতও সডতও ফুনছতয় ুনছতয় আফায নেওানি ঘারু ওযায ওথা ফরতে 

ফাধয ন। সই ভে সাভপ্রওা আফায প্রওানে য় ১৮৮০ খ্রীিাতব্দয ১৯স এনপ্রর (বট্টাঘামধ, ১৯৯৮: ৯৯-১০০)। 
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     েতফ মেদূয চানা মায় ১৮৮৬ াতরয ২৩স আকি নফদযাবূলন ভাতয়য ভৃেুযয য সাভপ্রওা নওঙুওার 

প্রওানে য় (তন, ১৯৮৪: ৮৮)। 
 

     ১৮৬৮ াতর ২০ স সপিয়ানয মতায সচরায অভৃেফাচায গ্রাভ সথতও নেু সনিয়ি-এয ংফাদদাো ননয 

ওুভায সখাল  োয অনযানয বাইযা ‘অভৃেফাচায নেওা’ প্রওা ওতযন। ১৮৬৯ াতর ফাংরা াপ্তানেও অভৃেফাচায 

নদ্ববানলও য়। নেওানি সও ওরওাোয় ননতয় আা য় ১৮৭১ াতর। েঔন সথতওই এয ংগ্রাভী ঘনযে রক্ষয ওযা 

মায়। ১৮৭৪ াতর ২২স সভ এও প্রফতন্ধ ননয ওুভায নীর নফতিাতও ফাংরায প্রথভ নফপ্লফ ফতর অনবনে ওতযন। 

১৮৭৮ াতর ১৩ই ভাঘধ বানধাওুরায সপ্র অযাক্ট চানয ওযা য় েঔন সথতওই ননয ওুভায সখাল ইংযানচতে রূান্তয 

ওতয আইন পােঁনও সদন। ১৮৯১ ার সথতও ‘অভৃেফাচায নেওা’ তদননও ইংযানচ নেওা নাতফ প্রওানে তে 

থাতও। আফায স্বাধীনো ংগ্রাতভয নদনগুনরতে চােীয়োফাদী আতোরতনয ভথধন নাতফ এও ংগ্রাভী বূনভওা 

ারন ওতয। ১৯৩৭ াতর অভৃেফাচাতযয তমাকী নাতফ প্রওানে য় ‘মুকান্তয‛ ফাংরা তদননও (বট্টাঘামধ, 

১৯৯৮: ১০০-০১)।  
 

     বাযতেয যািগুরু ুতযন্দ্রনাথ ফতোাধযাতয়য ‘সফঙ্গনর নেওা’ অফদানতও অস্বীওায ওযা মায় না। নেনন এই 

নেওায োদও নঙতরন। োয এই নেওানি ঊননফং েতও ফাংরা ভােৃবালায় ংফাদ তেয নফওাত গুরুত্বূর্ধ  

বূনভওা ারন ওতযনঙর। 
 

     ১৮৫৭ াতর বাযতে প্রথভ স্বাধীনো মুদ্ধ ংকনেে য়। সই ভয় কবধনয সচনাতযর রডধ ওযাননং ‘Gagging 

Act’ ১৮৫৭ সও ফযাও বাতফ প্রঘায ওতয। এনি নঙর ‘এযাডাভ সযগুতরান’ ১৮২৩ এয ুনাযাফৃনত্ত। েতফ মাই 

সাও ১৮৫৮ াতরয ১৩ চুন এই’ Gagging Act’ প্রেযাায ওতয সনয়া য়। ১৮৬১ াতর বাযেীয় নযলদ 

আইনতও নক্তারী ওযায ভধয নদতয় বাযতে  যাচনননেও াংফানদওোয ূোে য়। এওানধও ংফাদে সমভন 

The Times of India (১৮৬১), The Pioneer  (১৮৬১), The Statesman (১৮৭৫), The Hindu (১৮৭৮) 

(আকযয়ার অযান গুপ্তা, ২০০২: ১০২-১০৩)।  
 

    প্রঘায ভাধযভগুনরয বুনভওা ননতয় আরঘনা ওযতে সকতর এওানধও নফলয় আভাতদয সঘাতঔয াভতন ঘতর আত। 

সগুনর হ্ল- 
 

১. এওনি সদতয আথধাভানচও নফওা খিাতে াাময ওতয। 

২. সদতয ঐওয  ংনে  এফং ংনফধাতনয ভতধয উনিনঔে কর্োনিও  াভানচও ভূরযতফাধ েুতর ধতয।     

৪. নক্ষা, ফয়স্ক স্বাক্ষযো, নশু নক্ষা, উচ্চনক্ষায ভে নফলয়গুনরতও ফযাও বাতফ প্রঘায ওতয।  

৬. ংফাদেগুনর ড্রাক নফনবন্ন সনাচাে িফযয ক্ষনেওাযও নফলয়গুনর প্রঘায ঘারায়  চনকর্তও তঘেন ওতয 

সোতর।  

৭. আন্তধচানেও নফনবন্ন নফলয় সমভন োন্ডা মুদ্ধ নক্ত ংওি, নফশ্বায়ন, কযাি ইেযানদ নফলয় ননতয় আতরাঘনা ওতয। 

(আকযয়ার অযান্ড গুপ্ত, ২০০২: ৬৪)। 
 

     আভযা মনদ বাযেীয় সপ্রক্ষাতি ংফাদতেয বূনভওা ননতয় আতরাঘনা ওনয োতর সদঔতফা ‘চানেকেনওাযী’  

অথফা ‘প্রযী’ নাতফ ংফাদতেয গুরুত্ব ননতয় স্বাধীনোয য সথতওই ংয় ফা ধন্ধ সদঔা সকতঙ। মাযা নঘন্তা ওতয 

ংফাদতেয বূনভওা ‘প্রযী’ নাতফ োেঁতদয ফক্তফয হ্ল, নফকে দতও ংফাদে গুনরয ফযাও প্রায খতিতঙ  

Satellite television and its print এফং নওঙু সৌযানর্ও ওাননী প্রওা ওতয। আফায নওঙু ক্ষভো  চােীয় 

আদধ  প্রঘায ওতয থাতও। আচতওয নদতন বাযেীয় ংফােগুনরতও সওাতনা গুরুত্বূর্ধ নফলতয়য াযভভধ ননতয় 

আতরাঘনা ওযতে সদঔা মায় না োয নযফতেধ ফ নওঙুতও এওে ওতয আতরাঘনা ওতয থাতও। নওন্তু নফজ্ঞান 

প্রঘাতযয ধযর্ অনুমায়ী ফৃৎ চনংঔযায ওাতঙ োতদয অফস্থান নস্থয ওতয থাতও। The Time of India ‘India 
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Poised’ এিা অনধও গুরুত্বূর্ধ োদওীয় প্রফন্ধ। আফায নওঙু নওঙু ভয় CNN-IBN network ফযফায ওতয 

‘Rising India’। সফাতম্বতে ফযফানযে ংফাদে DNA ফযফায ওতয ‘Calcutta is incomplete without’। 

ফেধভাতন ংফাদেগুনর অফাধ স্বাধীনো সবাক ওতয থাতও, োই োযা যাচনীনেনফদ  যওাযী দাধীওাযীতদয 

নফরুতদ্ধ দুনধীনে  অৎ আঘযতনয চনয এওানধও  ‘Sting operations’ ওতয থাতও (যওায, ২০১১: ১৮৭-

১৮৯)।  
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