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Abstract 
 

At the end of the nineteenth century, Indian reformers, notably among the Indian National 

Congress, examined Canada’s constitutional evolution which provided an example of 

responsible government among the British colonies. French Canadians, contrary to 

Indians, could attain the highest post within the British administration. This article 

examines Indian reformers’ comments on Canada, especially toward French Canadians, to 

demonstrate that briefly, Canada represented a constitutional model for greater Indian 

autonomy within the Empire. 

 

বাযিীয়  জািীয়িাফাদীবদয কওবফও  ওানাডায াাংতফধাতনও াঅদবেয প্রতি াঅগ্র তফস্ময়জনও। বাযিীয় 

াংস্কাযওাযবওযা, ভযাজাযা এফাং ফুতিজীতফযা ফহু িাব্দী ধবয দাতফ জাতনবয় এববেন এওতি াাংতফধাতনও 

উতনবফতও াাযবেয, তিও কমভনতি খবিতেবরা 1837 কেবও 1834 াবরয কওবফবওয াঅবদারবন। Allan 

Octavian  Hume  Khrisna Gopal Gokhale  মাযা তেবরন বাযিীয় ওাংবগ্রবয প্রতিষ্ঠািা  িায ম্ভাফয 

তযচারও মাযা কওবফও  ওানাডায াাংতফধাতনও াংস্কাবযয ফযাঔযা ওবয ভাভতয়ও াআাংবযজ াম্রাবজযয াধীনস্থ 

বাযি যওাবযয ওাবে। াবনওিা এাআবাবফাআ যাজননতিও প্রবাবফয কজায়ায েতিবয় বয Saint-Laurent উিযওা 

কেবও কঙ্গায ওূবর।  
 

     াঅন্তজোতিও ম্পওেগুতরবও বাযিীয় তপ্রজবভয ভাধযবভ মেবফক্ষে মা াঅভাবদয প্রদতেি ওবয কওবফবওয 

ঐতিাতও তফফিেবনয এওতি তবন্ন দৃয। এাআ প্রাচীন বযিা মা ফহু াফদান কযবঔবে াাংস্কৃতিও ধাযোয 

াঅধুতনওযবেয এফাং মা াবনও াাংবাআ  াঅন্তজোতিও াঅদান-প্রদাবনয েবও প্রস্ত ওবযবে। কওবফও  ফযাতিক্রভ 

নয় এাআ াঅন্তজোতিও িযিা কেবও। কওবফবওয প্রবয়াজন াঅধুতনওযবনয মা ওঔন ওঔন ানুবূি হ্য়। এাআ 

প্রফবে উতনবফতও াআতিাবয এওতি তফযীি তদও কও ফেেনা ওযা বয়বে। উতনবফতও  াংতফধাবনয 

তযওািাবভাকি  াংস্কায ভূরি  রন্ডবনয কেবও াঅব মা শুধুভাত্র এওতি ওাল্পতনও ধাযোাআ নয় ফযাং কদঔা মায় কম  

যওাবযয যাজননতিও াংস্কাবযয কক্ষবত্র াধাযে ভানুল  যওাতয প্রতিতনতধযা তফবল বূতভওা ারন ওবয। 

এাআবাবফ াাংতফধাতনও াংস্কায  াংকতিি হ্য় ভানুবলয  াঅবফদবনয উয তবতি ওবয। এযাআ পর স্বরূ উতনবফবয 

াধীনস্থ ভানুবলয ধাযোয় স্থান ায়  যাজননতিও ভাবরাচনা এফাং মা প্রস্তাফ যাবঔ এওতি কতিীর উতনবফতও   

ঐতিাতও কপ্রক্ষাবিয ফিেভানবও ফজেন ওবয। 
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     উতনবফতও াধীনস্থ ভানুবলয ভুবঔ িাবদয উতনবফতও াআতিাবয ফেেনা মা তনাঃবদব তফবেলে ওবয 

এওতি বফপ্লতফও াংস্কাবযয কওৌরবও। এাআ াংগ্রাভ মা ভঞ্জুয ওবয স্বজনপ্রীতিবও যওাতয স্বামিাবন রূান্ততযি 

বি। ওানাডায যাজননতিও ফযফস্থায ততেরিা মা ত্বযাতন্নি ওবয জাতিয় াঅওাঙ্ক্ষাবও তাংায বে, উদাযেস্বরু 

ফরা মায় 1837  1838 ারবও। যওাবযয তযচয় মা  উতনবফবয াধীনস্থ ভানুবলয চাবয ভাধান তাবফ 

াভতযও  যাজননতিও েবও কফবে কনয় মায ানুাবয স্থানীম ফুবজোমাবদয দাতয়ত্ব কদয়া হ্য় ােেননতিও উন্নয়বনয 

এফাং ায তদবও কীজোিবও কদয়া হ্য় নীতি াংযক্ষবেয বায।  
 

     কওবফবওয উতনবফতও  যাজননতিও াপরয মা ানুবপ্রতযি ওবয ফহু বাযিীয় াংস্কাযওবদয কওবফবওয 

কিনভূরও নীতিবও ঔতিবয় কদঔায জনয মা কতিি হ্য় কওবফও  ওানাডায 20 িাব্দীয যাজননতিও ফযফস্থায 

কতিীরিা  ভতিত্ব দাতয়বত্বয উয তবতি ওবয। ফহু বাযিীয় াংস্কাযওবদয মেবফক্ষে প্রভাে ওবযবে কম কওবফও  

ওানাডায দাতয়ত্বূেে  যওাবযয তযওািাবভা এওতি াঅধুতনও যাজননতিও ফযফস্থায ভৃিিা তনবয় াঅব। এাআ 

তযবপ্রতক্ষবি াতবজাি বাযিীয়বদয ওানাডা  কওবফবওয কিনকি াংতফধাবনয উয াঅগ্রবও গুরুত্ব কদয়া 

উতচি। াআাংবযজবদয াধীনস্থ বাযিীয়যা তফবফচনা ওবয কওবফও  ওানাডায াংতফধানবও এ কমবনা াবনওিা এওাআ 

াম্রাবজযয ভবধয কেবও াঅাআতন াপরয। পযাত ওানাডায াআাংযাজ তফবযাধী প্রওৃতি এফাং কওবফবওয যাজননতিও 

াপরয মা প্রদেন ওবয াআাংযাজ াম্রাজয তফবযাধী  ভানুলবদয এওতি াাংতফধাতনও তফফিেবনয াঅদেবও। 
 

     এাআ কবফলোয় ফযাঔা ওযা য় বাযিীয়  ফুতিজীতফবদয কওবফও  ওানাডায াংতফধাবনয প্রতি াঅগ্রবয ওাযে কও 

এফাং তওবাবফ িাবদয এাআ াঅগ্র বাযিীয় জাতিয়্িাফাদী যাজনীতিবি প্রবাফ তফস্তায ওবয উনতফাং িাতব্দয কল 

কেবও তফাং িাব্দী মেন্ত। াআাংযাজ াম্রাবজযয তনুে তফবেলে মা এাআ প্রেভফায াঅভাবদয ুবমাক ওবয কদয়  

কওবফও  বাযিফবলেয ভবধয যাজননতিও ভন্বয় কও িুবর ধযবি। াআাংযাজ াম্রাজয  াবনওিা াঅধাবযয ভি ফন 

ওবয প্রতিফাদী ধাযোয মায াঅধুতনওযে হ্য় াতিয, াাংফাতদওিা  প্রচতরি বালা াআাংযাতজয ভাধযবভ। ািাঃয  

কওবফবওয প্রবঙ্গ বাযিীয় ূবত্রয তফবেলবে প্রওাতি হ্য় এাআ তফবেলবেয ওাযে এফাং তওবাবফ এতি তন্নবফতি হ্য় 

বাযিীয় স্বাধীনিায ওাতযকয  বাযবিয জািীয় ওাংবগ্রবয যাজননতিও বালবে। 
 

াআাংযাজ ম্রাজয:  ফ্রান্স এফাং াআাংরযান্ড মাযা ফহু তদবনয  তফশ্বায়বেয প্রধান ওাতযকয। এাআ দুতি প্রধান উতনবফতও 

তি  মাযা বাযি  কওবফবওয ভবধয াংবমাক স্থান ওবযবে মুি  জয়রাববয ভাধযবভ। াি ফেয ধবয চরা 

মুবিয ূবফে বাযি  াঅবভতযওায ভবধয কতিি য়া ফাতেবজযয প্রবাফ মা কওবফবও স্বল্পাআ তেবরা। ায তদবও এাআ 

মুবিয পরস্বরূ াআাংযাবজয এওবচতিয়া প্রবাফ বয বাযি  কওবফবওয ম্পবওেয উয। এাআ মুবিয পবর  উয 

াঅবভতযওা কেবও ফ্রাবন্সয াঅতধিযিা াাতযি হ্য় এফাং বাযবি িাবদয শুধুভাত্র  াচতি উতনবফ াংযতক্ষি 

োবও, তন্ডবচতয বরা িাবদযাআ ভবধয ানযিভ। পযাত প্রতিবমাতকিায াাযে হ্য় এফাং াআ্ট  াআতন্ডয়া ওম্পাতন  

তযচাতরি ওবয  এওতি ধাযাফাতও জয় উনতফাং িাতব্দ মেন্ত। 1760 কেবও 1848 ার মেন্ত কওবফও  

বাযবিয ভবধয ম্পওে  উন্নতি হ্য় ওাযে বাযিীয় উভাবদবয াআাংযাজ উতনবফ মা উন্নীি ওবয ম্রাবজযয ভবধয 

এওতি স্বিি কতিীরিায। এোডা াআাংযাজ াতধিযিা ভঞ্জুয ওবয এওাতধও কওবফবওায়াবদয  াআাংযাজ 

উতনবফবয াধীনস্থ াভতযও  প্রাতনও বদ াাংগ্রে ওযবি এফাং িাবদয াতস্তবত্বয ফজায় যাঔবি। াি 

ফেয ধবয চরাওারীন মুবি বাযবি  কওবফবও  াআাংযাজবদয উতস্থতি মা জন ভৃতি প্রবয়াজনীয়িাবও ৃতি ওবয। 
 

     াবনও বাযিীয় তচন্তাতফদবদয ওাবে  াআাংরযাবন্ডয ভাধযবভ  কওবফও  ওানাডায যাজননতিও াংস্কায মা 

প্রওৃিবক্ষ  এওতি াাংতফধাতনও কবফলো  মা পর ওবয প্রতিতনতধদরবও উতনবফবয   উয ক্ষভিাবও কওন্দ্রীবূি 

ওযবি। প্রােতভও বাবফ 1791 াবর  তনম্ন ওানাডায় প্রতিতষ্ঠি য় বাকৃ। যওাতয তযওািাবভা প্রতিস্থাতি হ্য় মা 

কখালো ওবয  উবফতও প্রাতনও দাতয়বত্বয প্রিযাাবও। পযাত  াঅবভতযওান ভুতিফাবদ ানুপ্রাতেি বয়  

পযাত ওানাতডয়ান কদবপ্রভীবদয প্রবয়াজন য় উতনবফতও ফাবজি  স্থানীয় ঔযবচয   উয হ্স্তবক্ষবয। 
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     তনম্ন  উচ্চ ওানাডায এাআ বাকৃ মা রূান্ততযি হ্য়  াআাংযাজ াম্রাবজযয ভবধয এওতি  স্বামিাতি বায়। 

ফাবজবিয তফলবয় বাযবিয ভিাআ কওবফবও াতবজািবদয ীনভেযিা স্বীওায বি য়। Louis-Joseph Papineau 

তনম্ন ওানাডায াঅাআন-বায প্রধান তমতন এওাতধওফায ানুবযাধ জানান ওামে তনফো ওযায উয ফাবজি তনফোচবনয 

ক্ষভিায াতধওাবযয জনয। মঔন তনম্ন  উচ্চ ওানাডায়  বেরন হ্য় কমঔাবন Louis-Joseph Papineau  John 

Neilson তমতন াআাংরযাবন্ড াঅবফদন ািান এাআ তফলবয় াঅবরাওাি ওযায জনয। এাআ বেরবন  Papineau 

যক্ষেীর াআাংবযজবদয ভাবরাচনা ওবয এফাং িাবদয প্রধান Joseph Hume, তনবফতও প্রতিষ্ঠাবনয দুনেীতিয 

প্রঙ্গবও িুবর ধবযন। 
 

     যক্ষেীর াআাংযাজবদয বঙ্গ ম্পওে মা াংবদয ওাবে উতনবফতও  দুনেীতিবও িুবর ধবয। Hume  

Papineau ফেেনা ওবযন এওতি যাজননতিও াংগ্রাবভয মায প্রবয়াজন তেবরা উতনবফতও াাংতফধাতনও তফবওন্দ্ররীওযে 

এফাং  ভিী দাতয়বত্বয াতধওাবযয। Papineau এয 92 তি পরাপর মায স্বামিাবনয দাতফবও ফাধয ওবয  

উতনবফবয ান্তকেি এওতি দাতয়ত্বূেে যওাবযয তনফোচবনয মায ফাবজবিয ঔযবচয মেবফক্ষবেয  াতধওায 

োওবফ। দাতফগুতরয ভবধয 88 িভ ভাধাবনয  িেবি ফরা হ্য় “এাআ ওতভতিয Joseph Hume এয ভিফাদ  

াঅত্মতফশ্বা  দুযদতেিা মা উতনবফবয ভবধয াাংতফধাতনও  াঅাআতন তনুনয   এওতি যওায প্রতিতষ্ঠি ওবয।” 
 

     Hume তমতন তনবজবও উৎকে ওবযন উতনবফবয াংযক্ষবেয জনয। মায জনয তিতন উদয় াস্ত তয্রমভ ওবয 

িায চাযজন ওভেীয তি। াআাংযাজবদয াবদ্র াঅচযবেয তফরুবি াতবজাি প্রতিতনতধবদয াঅবদারন প্রওৃি 

াআাংযাজবদয এফাং মা ভেেন ওবয িাবদয বুর ম্পবওে াফকি বি এফাং াঅভাবদয কও তওনবি। াততক্ষি ভানুবলযা 

মাযা াঅভাবদয কও কদালী ওবযন ভস্ত তফবযাতধিাভূরও  ানুবূতিয াফাবনয জনয িাযা তও  িযাআ দুনেীতিগ্রস্ত  

নন?
1

   
  

     রন্ডবনয ফতধযিাাআ কদবপ্রতভওবদয তনফোচবনয জয়্রাব কও খনীবূি ওবয  দাতয়ত্বূেে যওাবযয উয 

তফবদ্রাবয এও প্রফর চাবয ৃতি ওবয। 1837 এফাং 1838 াবরয তফবদ্রা মায ভূর উবেয তের জািীয়িাফাদী 

বাযিীয়বদয াাংতফধাতনও াংবাধন। Durham এয প্রতিবফদন মা পযাত াআতিাব ওঔুযাি াধযায় যতচি ওবয 

াঅতিওযবেয প্রস্তাবফয ভাধযবভ। মতদ এাআ প্রতিবফদন াআাংযাতজ াআতিাব ধনাত্মও তাবফ কদঔা হ্য় ওাযে 

Durham তনেেয় ওবযন উতনবফবয দাতয়ত্বূেে যওাযবও ায়িা ওযা  এওতি ঐওযফি ওানাডায কিবনয 

প্রবয়াজনীয়িা (মতদ াআাংযাজ যওায নিুন বায াঅাআন ফাতির ওবয ) 1840 াবরয Union Act  ানুাবয 

াআাংযাতজবও কখালো ওযা য়  ওানাডায শুধভুাত্র যওাতয বালা  এফাং পযাত কও তনতলি ওযা হ্য়  াঅাআন াঅদারি 

কেবও। 1841  1848 াবর যওাতয নীতিয াংস্কযে য় Baldwin Lafontaine  ভাধযবভ তমতন পযাত বালা  

কও  ওানাডায প্রাবনয ওাবজ তপতযবয় াঅবনন 1848 াবর এফাং  কওবফবওয তফধানবায দযযা তনফোচন ন 

পযাতবদয দ্বাযা।  ঐওযফি ওানাডায কিন মা াফববল ম্ভফ হ্য় এফাং উয াঅবভতযওায াাংতফধাতনও াঅাআন 

াবনওিা কমন াাংতফধাতনও তফবওতন্দ্রওযবেয প্রিীও মা উতনবফবদয ওাবে প্রস্তাফ যাবঔ স্থানীয় স্বায়ত্ব াবনয 

তিও কমভনিা খবিতেবরা াআাংযাজ াধীনস্থ বাযবিয কক্ষবত্র। াআাংযাজ প্রঙ্গ মা াধাযে াঅবরাতচি তফলয় বয় মায় 

বাযি  ওানাডায কক্ষবত্র। উদাযে স্বরূ ফরা মায় 1892 Dadabhai Naoroji, বাযিীয় ওাংবগ্রবয  

প্রতিষ্ঠিা তমতন  প্রেভ এতয়ান তমতন তনফোতচি ন রন্ডবনয ওভন কচম্বাবয: “াঅভযা জাতয ওতয কম াঅভাযা াআাংযাজ 

নাকতযও াঅয িায স্ববক্ষাআ াঅভযা দাতফ ওযবি াতয ভস্ত াআাংযাজ নাকতযওবদয াতধওায
2

” 
 

বাযিীয় তু্র : এতি ািযন্ত গুরুত্বূেে তফলয় বাযবিয বূত্রয তফবেলে মা তযতচতি কদয় কওবফবওয তফবদ্রা  এফাং 

তযফিেবনয উদাযে স্বরূ ফরা মায় উতনবফব নিুন ান ফযফস্থায প্রতিষ্ঠা। ওানাডায  দাতয়ত্বূেে যওাবযয 

ান ফযফস্থা ভঞ্জুয য়া মা কপ্রযোবদয় বাযিীয় াংস্কাযওবদয। বাযবিয াআাংযাতজ তক্ষা ফযফস্থায় ততক্ষি াতবজাি 
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ক্রমতেযা াআাংযাজ াম্রাবজযয াংতফধাতনও াআতিাবয াবে াবযস্ত বয় বি। াআাংযাতজ  স্থানীয় বালায াংফাদ 

ত্রগুতর গুরুত্বূেে বূতভওা ারন ওবয যাজননতিও ভিফাবদয প্রাবযয কক্ষবত্র, াবনওিা ওানাডায কওবফবওযাআ ভি। 

ওানাডায যাজননতিও াংগ্রাভ মা তফুর াফদান কযবঔবে াাংতফধাতনও ািয গুতরবি কমগুতর াআাংরযান্ড কেবও 

এবতেবরা 1837  1867 াবরয ভবধয। 
 

     1848 াবরয ঐওযফি ওানাডায প্রতিষ্ঠায তওেু ব্েয বয, ফাাংরায British Indian Association এওতি 

াঅবফদবনয প্রচায ওবয মাবি দাতফ কওবফবওয কদ কপ্রতভওবদয েবও ানুযে ওযায। 1852 াবর কেবও শুরু 

ওবয Bengali Association ুস্পি ওবয কম “বাযবি তিতি াঅাআনবা প্রতিতষ্ঠি য় কালবেয কক্ষত্র তাবফ মা 

িাযা ানযানয উতনবফবয কেবও ওবয োবও”
3

 াআাংযাজবদয এাআ উতনবফতও জয় চরবি োবও য্িক্ষননা মেন্ত 

1857 তাী তফবদ্রাবয ূত্রাি হ্য়। এাআ তফবদ্রা মা াআাংযাজবদয তফজয়যে কও াঅপকাতনস্তাবনয কদাযবকাযায় স্তব্ধ 

ওবয কদয়। 1857 াবরয তফবদ্রাবয মা াআাংযাজবদয ানযিভ প্রধান াংস্কায তনবয় াঅব। 1857 াবরয বয 

Indian Council Act ানুবভাদন কদয় তওেু বাযিীয়বদয কওতন্দ্রয় যওাবযয াঅাআন-বায় াাংগ্রে িো ভাদ্রাজ , 

কফাবম্ব  ওরওািা  ভাদ্রাবজয প্রতিতনতধবত্বয ওাবজ। 
 

     1867 াবর ওানাডায প্রতিষ্ঠা মা প্রেভ বাযিীয় াংস্কাযওবদয ওাবে মা যওাবযয াপবরযয তযচয় কদয়। 

এাআবাবফাআ উবভ চন্দ্র ফযানাতজে নাবভ এওজন বাযিীয় উতওর তমতন উবেঔ ওবযন কম উয াঅবভতযওায উতনবফ 

মা স্বায়িিাবনয বূতভওা ারন ওবয মা বাযবিয কক্ষবত্র প্রবমাজয বি াবয। East India Association 

নাভও াংফাদবত্র এওতি প্রফে প্রওাতি হ্য়, মায তবযানাভ তেবরা “Representative and Responsible 

Government for India”। াআাংযাজ াম্রাবজযয প্রেভ াঅতধবিযয প্রতিষ্ঠা য়ায াবে াবে ওানাডায 

াাংতফধাতনও ধযে মা  জািীম ত্ত্বায ওাবে াঅদে বয় বি মা তনজস্ব দাতয়ত্বূেে যওাযবও প্রতিতষ্ঠি ওযবি চায় 

িাবদয এরাওাবি মতদ প্রতিযক্ষা  যযাষ্ট্র নীতি মা াম্রাবজযয উবদ্ববকয ওাযে ৃতি ওবয।1847 াবর তওবায 

দা ার ফাাংরায ওামেতনফোী তযলবদয দয  Hindu তত্রওায ম্পাদও তমতন ফযাঔা ওবযন কম মতদ ওানাডা 

াজেন ওযবি াবয  এওতি াংদ  িায তনফোতচি দযবদয িাবর িা বাযবিয  বক্ষ ওযা ম্ভফ।  
 

     াঅভাবদয  গুরুত্ব কদয়া উতচি […] বাযবিয কাভরুবরয প্রতি । মতদ ওানাডায াংদ োওবি াবয, মতদ 

কু্ষদ্র এফাং  উন্নি উতনবফগুতর কমভন Prince Edward island, New Foundland াাংদ তনফোচন ওযবি 

াবয , িাবর  াফযাআ িা তিতি  াধীনস্থ বাযি দাতফ ওযবি াবয
4
। 

 

     1876 াবর ুবযন্দ্রনাে ফবদাাধযায় প্রতিষ্ঠা ওবযন Indian National Association মায উবেয তের  

ওানাডায ভিুরয  স্বায়িান কিন ওবয  কিারা। 
  

     এাআ াংকিবনয প্রধান ধাযোগুতর াংবমাতজি ওযা বয়বে ভুি াআাংযাজ উতনবফবয াংতফধাবনয  কেবও  কমভন 

ওানাডা  াবেতরয়া।  এাআ কদবয াংতফধানগুতর ভস্ত  যাবষ্ট্রয ওাবে কৌবে মায়া দযওায মা াঅভাবদয  দুতি 

প্রধান  তফলবয় প্রতক্ষে কদয় কমভন াআাংযাজ াঅাআবনয ধাযাফাতওিা  এাআ াঅাআবনয াধীনস্থ প্রতিতনতধ, এাআ 

গুরুত্বূেে তফলয়গুতর বাযিীয় াংকিবন ান্তবূেি ওযা বয়বে, (Indian Association)
5
 

 

     প্রওৃি যাজননতিও  াগ্রকাভী াংকিন  Indian National Association মাবি Banerjee উবেঔ ওবযন মতদ 

ওানাডা এওতি দাতয়ত্বফান যওায কবি াবয মা তিারী াআাংযাজ যওাবয াবনয কক্ষবত্র এওাআ বূতভওা ারন 

ওযা উতচি। 
 

     প্রতিতনতধত্বভূরও যওাবযয দাতফ মায াঅয কওাবনা প্রতিফেওিা কনাআ। ততক্ষি বাযিফলে ানুবফ ওযবি শুরু 

ওবযবে কম তনজস্ব যওায কিবনয উমুি ভয় উতস্থি বয়বে তিও কমভতি ম্ভফ বয়বে ওানাডা  াবেতরয়ায 
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কক্ষবত্র মায তনজ তনজ যওায প্রতিষ্ঠা ওযবি ক্ষভ বয়বে। াআাংরযাবন্ডয উয তনবেযিা মা তনতিিবাবফ এওতি তবন্ন 

নীতিবি।
6

  
 

     এযাআ স্ববক্ষ  ওতরওািায াঅনদফাজায তত্রওা াতবমুি ওবয Times of India নাভও তত্রওাবও দাতয়ত্বূেে 

যওাবযয ভস্ত দবক্ষবয তফবযাতধিা ওযায জনয ওাযে এাআরূ দাতয়ত্ব াম্রাজয কও তফতিন্ন ওবয। “Times of 

India তফবযাতধিা ওবয বাযবিয ান্তবূেি প্রতিতনতধভূরও যওাবযয ধাযোয ওাযে মায ভিানুাবয এাআ নিুন ধাযো 

মা এাআ কদবয াআাংযাজ াঅাআবনয াফান খিাবফ”
7

 ওতরওািায ায এওতি াংফাদত্র The Navavibbhakar, 

উবেঔ ওবয কম ওানাডা াধাযে ভানুবলয ােেনীতিয াতধওাবযয উয মতদ বাযিীয়যা ভস্ত ফাবজি তফলয়ও 

তিান্ত কেবও ফযাতিি। 
 

     এওাআ ওাকবজ উবেঔ ওযা হ্য় কম বাযবিয াআাংযাজ প্রান মা িুরনীয় নয় ওানাডা, াবেতরয়  

তনউতজরযাবন্ডয াআাংযাজ প্রাবনয ওাবে। াআাংরযাবন্ডয  বাযি োযা ভস্ত াতধওৃি াাংব প্রতিতনতধিভূরও যওাবযয 

ধাযো ওামেওাতয বয়বে কমঔানওায ভানুবলযা ােেনীতিবও তনয়্িে ওযবে। তওন্তু বাযবিয ুযাবনা নফাতফ  ফাদাত 

ান ফযফস্থা এঔবনা ফার াঅবে। কমঔাবন যওাতয ওিৃেত্ত্বাআ বফোচ্চ।
8
 

 

     াপ্রিুর াংস্কাযওাবযয াভবন বাযিীয় াংস্কাযওযা মাযা ক্রভাআ মাবদয যাজননতিও চাতদাবও াআাংযাজ 

প্রাবনয ওাবে াংকতিি ওবযবে। এাআ ক্রভফিেভান চাতদায কেবও এওতি জািীয়  স্বামিান মা াংস্কাযওবদয 

তদ্বধাগ্রস্ত ওবয। াংস্কায াঅনায জনয তাংায েবও াফরম্বন ওযা মা তফদজনও ফরা মায়, ফৃো এফাং মা জািীয় 

াংতিবও এওতি াঅধুতনও বাযি তনভোবে তফঘ্ন খিায়।দাতয়ত্বূেে যওাবযয কেবও ানুবভাদন াঅদায় ওযায িতি 

মা ানযিভ ফি দবক্ষ বয় দািায়। 
 

     উতনবফবয তফরুবি াঅবদারন মা বাযবি ত্রিিতন খিায় কমবিু তওেু ভানুল াঅবদারন ওবয  াআাংযাজ 

াঅাআবনয তফরুবি ওানাডাবি মা াংবমাতজিওযা য়। Louis Riel তমতন union jack এয তফবযাতধিা ওবয উয 

তিভ তফবদ্রাবয ভয়, ফহু াংঔযও াআতন্ডয়ান াংস্কাযওযা মাযা Riel তফবদ্রাব জতিবয় বয িাযা  কভতি (Métis) 

াগ্রকাভীবদয উতনবফতও তফবযাধী াঅবদারবনয বূতভওা কও। Louis Riel এয ভৃিুযবও ওতরওািায ুবযাতব নাভও 

তত্রওায় িুরনা ওযা হ্য় াআাংযাজ বযিায াফাবনয াবে। 
  

     াআাংযাজ  মাযা িাবদয তনবজবদয বযিায ীবলে াঅবযান ওবযবে,  মাযা Louis Riel এয ভবিা 

উদায ফযতিত্বয ভৃিুযদণ্ড কদয় তমতন কচিা ওবযন  ওানাতডয়ানবদয াআাংযাজ ািযাচাবযয কেবও ভুি ওযবি। 

মতদ  Louis Riel াআাংযাজবদয  ত্রু বর তিতন োনযি বয় োওবফন কদবপ্রতভও নায়ও তাবফ 

তমতন তনবজয াঅত্মফতরদান তদবয়বেন।াআাংযাজযা কম ভানুবলয ভৃিুযদণ্ড কদয় তনবজবদয বযিায স্বাবেে ।
9
 

 

     Riel এয াঅত্মফতরদান মা ফহু বাযিীয় জািীয়িাফাদীবদয াঅগ্রতি ওবয, কমভনিা কদঔবি ায়া মায় 

ওতরওািায তত্রওায় এোিা Métis ানুবপ্রযো বাযবিয তফতবন্ন প্রাবন্ত েতিবয় বয। জয়ুবযয ভাযাজা তমতন 

কবীযবাবফ াধযয়ন ওবযন Riel এয প্রঙ্গবও এফাং তিতন Chapleau  Thompson এয ফিৃিায় Riel এয  

ভৃিুযদণ্ড  িায ম্পতওেি উিয তিভ তফপ্লবফয  ভস্ত িেযবও িুবর ধবযন। জয়্ুবযয ভাযাজা তমতন  Francois-

Xavier Garneau য করঔা ওানাডায াআতিাবয (L‟histoire du Canada : History of Canada)  প্রেভ 

চাযতি ফড াধযায় োিা ওানাডায কনাফাতনীয াংক্রান্ত ফহু নতে াংগ্র ওবযন
10। জািীয়িাফাদীবদয এওতি ফৃৎ 

াাং মাযা াআাংযাজ াম্রাবজযয তফরুবি াংগ্রাবভয প্রতি াফকি তের িাবদয তেতরি যাজননতিও দবক্ষ মা 

বাযিীয় াঅবদারনবও তফুর ত্বযাতন্নি ওবয বাযবিয স্বাধীনিা রাববয াফতধ।  
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বাযিীয় ওাংবগ্র:  1885 াবরয াতফবোফ মা বাযি  ওানাডায কওবফবওয যাজননতিও যীতিয াঅভুর তযফিেন 

াঅবন, কমবিু এাআ াবর বাযিীয় ওাংবগ্রবয িন হ্য়। এাআ ওাংবগ্রবয াংস্কাযবওযা ফহু ফেয ধবয ওানাডায 

াংতফধাবনয ধাযাবও াফকি ওবযতেবরন এফাং ফহু িবেযয উৎ মা াআতঙ্গি ওবয বাযিীয়  াংস্কাযবওযা ওানাডায  

কওবফবওয াংতফধাবনয ভিুরয এওাতি াংতফধাবনয দাতফ জানায়।  
 

     মতদ 1837-1838 াবরয তফবদ্রা াপর য়, তওন্তু এয াংস্কাযভূরওনীতিয ূচনা মা উতনবফবয 

দাতয়িীর যওাবযয ধাযোয তযচয় খিায় বয মা বাযিীয় কাংবগ্রবয ফহু  দযবদয ওাবে াঅদে বয় বি। 

প্রধানি দুতি ওাযে মা বাযিীয় ওাংবগ্রবও কওবফবওয াঅদবেয প্রতি াঅগ্রতি ওবয। বাযবিয াআাংযাজ াধীনস্থ 

াংতফধান মা াআাংরযাবন্ডয  যাজননতিও াতধওাযবও প্রচতরি ওবয। এাআবাবফাআ াআাংরযাবন্ডয াংতফধাতনও যীতিয াংস্কায 

জরুতয বয় বয মায রক্ষয তেবরা াংতফধাতনও প্রধান  যাবজযয াঅাআবনয াতধওাবযয  েতি কদয়া।  শুধু ভাত্র 

এাআ পযাতবালীবদয  াআাংযাজবদয উয াতধওায মা বাযিীয় জািীয়িাফাবদয াঅগ্রতি ওবয াংতফধাতনও যীতিয 

প্রচরন ওযা মা 1867 াবরয চুতিয উয তবতি ওবয কতিি। এওাআবাবফ 19 িবওয কবল িবেযয তফশ্বায়ে মা 

ানুবভাতদি ওবয  যাজননতিও াতবজ্ঞিায ম্প্রচাবযয তিতি যওাবযয াম্রাবজযয ান্তবয। াআাংযাতজ  ত্র-তত্রওা 

এফাং াঅধুতনও কমাকাবমাকফযফস্থা মা বাযিীয়বদয ওানাডায াংতফধাতনও াংস্কাবযয তি াফকি বি াাময ওবয। 

এোিা  িাবদয াঅাআবনয াআাংযাতজ তক্ষা মা প্রায়াআ িাবদয াাময ওবয উতনবফবয াাংতফধাতনও তফফিেন  িায 

াংস্কাবযয ধাযাবও জানবি  তচনবি। যক্ষেীর াআাংযাজাযা তিতি াংবদয ান্তবয কেবও াধীনস্থ উতনবফগুতর 

কও িাবদয প্রতক্ষে তদবি োবও। Hume এয তযফায মাযা উৎাতি ওবয াআাংযাজ াম্রাবজযয ান্তবূেি বাযিীয়  

পযাত ওানাতডয়ান কনাফাতনীয তেতরি প্রতক্ষবেয। 
 

     কমভনতি উবয াঅবকাআ উবেতঔি বয়বে কম ওরওািায ফহু বাযিীয় তত্রওায় কওবফবওয াাংতফধাতনও স্বাধীনিা 

 পযাত ওানাডায াআতিাবও ফযাঔযা ওযা হ্য় িাবদয াআাংযাজ প্রাবনয ওাবে াঅবফদবনয ভেেবন। ফাাংরায এাআ 

বযাআ Allan Octovian Hume, াফয প্রাপ্ত প্রাও তমতন ওতরওািা তফশ্বতফদযারবয়য োত্রবদয াবে ওো 

াঅবরাচনা ওবযন এওতি যাজননতিও দর কিবনয বাযিীয়বদয াঅওাঙ্ক্ষায প্রতিতনতধত্ব ওযায জনয। বাযবিয তফুর 

ওাবজয াভবন কওবফবও  ওানাডায াাংতফধাতনও ানুওযে মা ািযন্ত জতির বর এওতি াঅদেফান ওাজ। 
   

     70 ফেবয মঔন বাযি যওায ওানাডায যওাবযয ভিুরয বফ, মঔন প্রিযওতি প্রবদবয  তনবজস্ব যাজযবা 

োওবফ নীতি তনধোযবেয এফাং  কদবয এওতি বফোচ্চ তফবা মা জািীয়স্তবযয ওভে তনধোযে ওযবফ, এফাং মঔন শুধু 

ভাত্র াআাংরযাবন্ডয কেবও স্বীওৃি ফযাতিাআ বাযবিয বাাআযয় কজনাবযর বফ।
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     Allan Octovian Hume তেবরন Joseph Hume এয ুত্র (177-1855) এওজন চযভন্থী াআাংযাজ এফাং 

1837-1838 াবরয তফবদ্রাবয ভবয় Papineau য উবদিা। Hume তমতন গুরুত্ব তদবিন উতনবফবয াধীনস্থ 

ভানুবলয উতনবফবয ফাবজি তনধোযবেয াতধওাযবও। িায ভবি  ফযায়বও সু্পি বাবফ ফন ওযবি বফ 

প্রাতনও দুনেীতিবও ফাধা কদয়ায িাতকবদ। Hume িায তিায ভবিাাআ এওতি িাতরওায প্রস্তাফ যাবঔন বাযবিয 

প্রাতনও ওভেচাতযয ফযাবয়য তিও ভুরযায়বনয
12। কাআ ভয় এওজন বাযিীয়বও াআাংরযাবন্ড াঅবি ি যীক্ষা 

কদয়ায জনয এফাং াআাংযাজ কনাফাতনীয ফাবজি মা যাতয তনধোতযি ওযা হ্ি বাযবিয জািীয় ফাবজবিয উয। 

1886 াবরয তদ্বিীয় ওাংবগ্রবয ভয় তফঔযাি তক্ষা তফবলজ্ঞ যাবজন্দ্ররার তভত্র উবেঔ ওবযন কম ওানাডায পযাত 

বালাবালী মাযা  তনবজবদয কদবয যীক্ষায় াাংগ্রে ওযবি াবয। 
 

     তনবজয কদবয কফায জনয তফবশ্বয কওাবনা কদবাআ কওান ফযতিবও কদবয ফাতবয যীক্ষা তদবি মায়ায জনয 

ডাওা হ্য় না। ওানাডা াআাংযাজ  যওাবযয াধীনস্থ  ওানাডা। তওন্তু িাবদয ভমোদা র এাআ কম ম্রাজ্ঞী ানুাবয 
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পযাত বালাবালী ওানাতডয়ানবদয প্রবয়াজন কনাআ যীক্ষায় া ওযায জনয াআাংরযাবন্ড মায়ায ওানাডায কফায় 

তনমুি য়ায বয।
13

 
 

     1888 াবরয ওাংবগ্রবয তণ্ডি নাযায়ে ধয তমতন ওাংবগ্রবয ওভেীবদয কওবফবওয াআতিা াধযয়বনয জনয 

ানুবযাধ ওবযন।  তনম্নতরতঔি এাআ তফার উতিতি ওযা হ্য়।  
 

     াঅভাবও াআাংযাজ উতনবফবয কেবও এও ঔণ্ড াআতিা তনবি কদয়া কাক, াঅভাবও ওানাডায  াআতিা 

কদয়া কাও, াঅতভ ফরবি চাাআ না কম বাযি  াআাংযাজ উতনবফবয ফ উভাাআ তনঔুি। াঅতভ ভবন ওতয কম াঅবযা 

াবনও  ভান ঐতিাতও দেন াঅবে ওানাডায াআতিাব মা বাযবিয যওাবযয ওাবে গুরুত্বূেে াধযয়বনয 

তফলয় বয় দািায়। ওানাডা দুতি াাংব তফবি। উচ্চ  তনম্ন ওানাডা, উচ্চ ওানডা াআাংযাতজ াঅয তনম্ন ওানাডা পযাত। 

তওেু ভয় াঅবক ওানাডায দুতি াাং াতি বিা দুতি তবন্ন যওাবযয দ্বাযা। মাযা ভস্ত ওানাডায াতধফাীবদয 

দাতয়বত্ব তের না। িাবদয শুধুভাত্র াআাংযাজ যওায ফতস্কায ওযবি াযি। এাআ ওানাতডয়ান মাযা স্বাতি যওাবযয 

াবে কওাবনা তভর তের না। িাযা ািযন্ত তনুে বাবফ ঐ ফযফস্থায়  তেবরা। 1837 াবর য্্ন যাতন তববটাতযয়া ওনাডা 

কি এবতেবরন Te Deums কায়া বয়তেবরা তকজোবি িায োবন, ধভে বায দযযা িাবদয স্থান কেবি 

তফবদ্রাবয ূচনা ওবয। ওানাডায জািীয় বা িাবদয াবন্তালবও াআাংযাজ যওাবযয ওাবে িুবর ধবয। মায পবর 

ওানাডায় াভতযও তনয়্িে াঅনা য়। মঔন এাআ খিনা খবিতেবরা াঅতন য়্ি াঅিমে বয় মাবফন কজবন কম াআাংযাজ 

যা এাআ ফযাবয  াফকি তেবরা না। 
 

     ওানাডায াআতিা াঅভাবদয ভূরি তিনতি তফলয় কঔায়, প্রেভি স্বামিাবনয ুতফধা মায এওতি তনতদেি ীভা 

 ুযক্ষা মা াম্রাবজযয এওিাবও ভজফুি ওবয। তদ্বতিয়ি এাআ াআাংযাজ জাতি ফ ভয়াআ প্রস্তুি  ফায তি নযায় 

ওযবি, মতদ িাযা ওঔন িা না ওযবি াবয িায ওাযে র িাবদয াঅয িবেযয প্রবয়াজন এফাং প্রবয়াজন তিও 

জ্ঞাবনয। াঅয িৃিীয়ি াঅভাবদয উতচি ািযন্ত াাংতফধাতনও বে াঅবদারন প্রদতেি ওযা এফাং াঅভাবদয উতচি 

ভান াআাংযাজ যওাবযয ওাবে াঅভাবদয ফিেভান তযতস্থতি  াঅভাবদয প্রিযাাবও জানাবনা। মতদ াঅভযা এাআযওভ 

বে চরবি াতয াঅতভ তনতিি কম াঅভাবদয াঅবফদন ফৃো বফ না।
14

 
 

     মতদ দাতয়ত্বূেে যওাবযয এওতি বতফলযবিয রক্ষয তেবরা এফাং িাবদয স্বয়ািাবনয ন্থা তেবরা ািযন্ত নম্র, 

ওাংবগ্রবয প্রতিষ্ঠিাযা াআাংযাজ প্রাবনয ফতধযিায তফরুবি রুবঔ দাাঁডায়। Lord Dufferin প্রািন ওানাডায াও 

এফাং বাযবি বাাআযয় তমতন যওাবযয তফবযাতধিা ফাতযবয় িুবরতেবরন এফাং তিতন াংতফধাবনয ভবধয স্তযীওযবেয 

প্রস্তাফ কযবঔতেবরন মা যাবজযয াতধওাবযয এওতি প্রাযতম্ভও প্রতক্রয়া। প্রস্তাতফি ভন্থয াংস্কাবযয ওাবে প্রকতিীর 

যাজনীতিয প্রবয়াজন তের এওতি কমৌতিও  স্বি স্বাধীনিা। াআতিভধযাআ াংতফধাতনও াংস্কাবযয াতন্তূেে দাতফ মা 

বাযিীয় ওাংবগ্রবয  কেবও উদ্ভফ হ্য় মা তযচারনা ওবয Gopal Krishna Gokhale  Sir Sultan 

Mohamed Shah (1877-1957) তমতন িৃিীয় াঅকা ঔান নাবভ জনতপ্রয় তেবরন, তিতন বাযিীয় ভুতরভ তরবকয 

দয  প্রতিষ্ঠািা তেবরন এফাং ম্ভাফয জািীয় যাষ্ট্রতি তেবরন। াক্লান্ত াধযাও Gokhale 1905 াবর 

Servant of India Society প্রতিষ্ঠা ওবযন তমতন কখালো ওবযন িায াংতফধানবও কম  াংকিবনয রক্ষয বরা 

তিতি াম্রাবজযয াাংতফধাতনও স্বাধীনিায ানুযন ওযাবনা
15। Gokhale তমতন রডাাআ ওবযন কওবফবওয  

ওানাডায াবে িুরনাভূরও দাতয়ত্বূেে এওতি যওাবযয প্রতিষ্ঠা ওযায জনয। এরাাফাবদয এওতি বালবে 

Gokhale ভন্তফয ওবযন কম পযাতবদয ওানাডা  াআাংযাজ াম্রাবজযয দতক্ষে াঅতফ্রওায কফায়ায মা ািযন্ত ানুওূর 

জায়কা কমিা বি াযবিা। াআাংযাজ যাবজয ফুতিয প্রাংায কমাকয কমভনিা াআতিাব ফরা বয়বে  ওবরয জনয 

যাজননতিও  াাংতফধাতনও স্বাধীনিা।
16
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     Aga Khan ফেেনা ওবয তেবরন াাংতফধাতনও াংস্কাবযয ামোপ্তিাবও মায ওাযন তেবরা াআাংযাজ াঅতধবিযয 

াতবরাল মা বাযিীয়বদয যাজনীতি কও এওতি তনম্নবদয যাজনীতিয ভবধয ীভাি ওযবি কচবয়তের। Aga 

Khanএয ভবি “ফেে বফলভযিা াঅবযা প্রওি বফ, কওাবনা কওাবনা কক্ষবত্র াঅফতযওবাবফ ভযায ৃতি বফ এফাং 

কশ্বিাঙ্গযা িাবদয াঅাআনওানুবনয উৎওৃিিায ফবর াবযয উয াঅতধিযিা ওবয মাবফ।”
 17

 Aga Khan এয 

ভবি বাযিীয়বদয ওাবে যওাতয দাতয়বত্বয বায িুবর কদয়া মা ািযন্ত তফদজনও ওাযে িা উতনবফতও 

বফধিায ান্তযায় বি াবয। Aga Khan “এয ভিানুাবয াতধযাবজযয ম্ববে াঅভাবদয এঔন ফরায তিও ভয় 

নয়, ওানাডা এফাং াবেতরয়া  তনউতজরযাবন্ডয দ্রুি উন্নয়্ন তও মবেি নয় তক্ষাদাবনয জনয?”
18

  
  

     এাআ াংস্কাযও কনিা তমতন এওাআ বাবফ তচতন্তি তেবরন স্ববদবযি ভুতরভবদয াাংতফধাতনও াতধওায তনবয়। 

াংঔযারখু ভুতরভবদয াফস্থা মা িাবও ফাধয ওবয াঅবদারবনয বে কমবি িাবদয দাতয়ত্বূেে যওাবযয ওাবে 

িাবদয ুযক্ষায িাতকবদ। তিতন ফবরন “াঅভযা ানুবযাধ জানাতি কমবনা াঅভাবদয াঅয াংঔযারখু তাবফ তফবফচনা 

না ওবয ফযাং জতিকি ভমোদা কদয়া উতচি মাবদয াতধওায াঅফতযও িাবদয াফস্থান ানুাবয”
19

 এাআ 

াাংতফধাতনও প্রবয়াজনীয়িা মা ফৃতি ওবয ধাতভেও কবদবাফবও বাযিীয় জািীয়িাফাদী াঅবদারবন মা াআতিভবধযাআ 

এওতি প্রতিদ্বদীিায স্থান কবয়বে  চযভন্থী  নযভন্থীবদয ভবধয।  Aga Khan  “বূাবরয নফাবফয 

াঅবরাচনা বয়তেবরা মা ভূরি ওানাতডয়ান প্রিযয় াভবন কযবঔ তদু  ভুতরবদয স্বাধীন  স্বিি বাযি কিবনয 

তযওল্পনা মায ানুাবয য় বাযি তেফি কদ বফ ােফা ওানাডায ভি যাষ্ট্রবও ানুযে ওযবফ মায বফোচ্চ 

ক্ষভিা তনধোতযি হ্য় কওতন্দ্রয় যওাবযয ভাধযবভ”।
20

 াআতিভবধয ফহু ঐতিাতও ঘ্িনা কমভন ফঙ্গফবঙ্গ এফাং ভুতরভ 

তরবকয কিন মা াংতফধাতনও াংস্কাযবযয বে ান্তযায় বয় বি (Morley-Minto 1990) এফাং বাযিীয় 

াংস্কাযওবদয হ্িা ওবয মায পবর িায াঅয াঅগ্রী তেবরন না কওবফবওয ভি এওতি যাজননতিও াঅদেবও 

ানুযে ওযবি।  
 

     চযভন্থীবদয ভবধয করঔও াযতফদ কখাল “ফবদভািাযভ” তত্রওায ম্পাদও তমতন ওাংবগ্রবয স্তযফাবদয 

তফবযাতধিা ওবয প্রশ্ন কিাবরন  াআাংযাজ াম্রাবজযয দাতয়িূেে যওাবযয ন্থায উবমাতকিা তনবয়। 
 

     বাযিীয়  নযভন্থীবদয  ওাভনা র াম্রাতজযও নাকতযও য়ায। িাবদয প্রিযাা বরা াম্রাতজযও ভান 

াতধওাবযয। িাবদয াম্রাবজযয এফাং িায যাজনীতিয  প্রতি তফশ্বস্তিা মা স্বাবাতফও বাবফাআ াম্রাবজযয ান্তকেি এওতি 

স্বাতি যওায কিবনয াাময ওযবফ।21
  

 

     চযভন্থীযা প্রদেন ওবয কম াআাংযাজ যওাবযয ান্তকেি এওতি দাতয়ত্বূেে যওাবযয কিন মা মূ্পেে এওতি বুর 

ধাযো, “স্বাধীন যওায কিবনয ধাযো ােফা স্বাতি যওায কিন ওযা মা প্রওৃিাআ এওাআ ােে ফন ওবয”
22

 

চযভন্থীযা মাযা প্রস্তাতফি ওবযন ওতিন দবক্ষ গ্রবেয কমভন স্ববদী াঅবদারবনয ানুাবয ফস্ত্র ফয়ওি এফাং 

ফেতয স্বাধীনিা উতনবফবও ফজেন ওবয। রন্ডবনয  াপ্রিুর াংস্কায মা নযভন্থীবদয দাতয়ত্বূেে যওায কিবনয 

স্বপ্নবও চূেে ওবয এফাং ায তদবও জািীয়িাফাবদয দাতফ াঅয চযভ বয় বি মা ভাজিি  প্রজািিফাবদয 

বে চাতরি ওবয। 
 

উাংাযাঃ  কওবফবওায়া ধাযায প্রতি বাযিীয়বদয াঅগ্রবও ভুরযায়্ন হ্য় দুতি কদবয াঅধুতনও যাজনীতিয োবনয 

মায তবতি র দুতি কদবয ঐতিাতও কপ্রক্ষাি। এাআ বফতিযবও াযাাং ওযবর কদঔা মায় দুতি াতবন্ন যাজনীতি মা 

উতনবফতও ফিবফযয ূেেিা কদয়। উতনবফতও াআতিাবয তফবেলে উতনবফতও তফলবয়য ভাধযবভ ওযা মা 

যাবজযয যাজননতিও তযওািাবভায উয চা ৃতি ওবয। এাআ দুতি তফলবয়য বাযি  কওবফবওয যাজননতিও 

তচন্তাতফদযা োন চারায় এভন এওতি াঅদবেয মা দুতি কদবয ভানুবলয ানিবিয ভবধয কিুফেন ওযবি াবয। 
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     াঅভযা মূ্পেে স্বীওায ওযবি াতয কম বাযি  কওবফবওয ভবধয িুরনা ওযা মা ািযন্ত জতির মতদ এতি 

াধযয়বনয তফলয় নয়, িায বত্ব কওবফও াতবজাি বাযিীয়বদযয তচন্তাধাযাবও াঅওৃি ওবযবে মা প্রদেন ওবয 

কওবফবওয াঅন্তজোতিও াআতিাবয কফাধকভযিা এফাং তওবাবফ এতি দূবযয তচন্তাতফদবদয াঅগ্রতি ওবয। এাআ দৃিবতঙ্গ 

কেবও কওবফবওায় ধাযা মা বাযিীয় ফুতিজীতফবদয ানুবপ্রতযি ওবয তিতি াম্রাবজযয ান্তবূেি াংতফধাবনয কিনবও। 

ফরা ফাহুরয কম কওবফবওয ধাযায প্রবাফ বাযিীয় জাতিয়িাফাদীবদয ভবধয ীভাফি তের তওন্তু এতি স্পি তের কম 

কওবফবওয াাংতফধাতনও ধাযা মা তফুরবাবফ াঅগ্রতি ওবযতেবরা  বাযিীয় াতবজাি জািীয়িাফাদীবদয। 
 

     কওবফবওয এওতি কূঢ় ফাস্তফ কম াতবজাি বাযিীয়বদয কওবফবওয প্রতি াঅগ্র মা জািীয় ওাংবগ্রবয যাজননতিও 

বেরবন প্রওাতি হ্য়। এোযা কওবফবওয যাজননতিও াব্স্থান কও বাযিীয় াংফাদবত্র প্রওা মা দাতয়ত্বূেে 

যওাবযয কেিাতিও ধাযোয তফুর তফন্নযা ওবয। কওাবরয াআাংযাতজ াংফাদত্রগুতর বফপ্লতফও ধাযোয প্রায খিায়। 

বাযিীয় ত্র-তত্রওা  নতেবত্র নযভন্থীযা উবেতঔি ওবয কওবফবও প্রতি াঅগ্র  িায াম্রাবজযয ভবধয 

যাজননতিও ক্ষভিায াজেবনয িতিবও। বাযিীয় জািীয়িাফাদী নযভন্থীবদয ওাবে পযাত ওানাতডয়ানযা বয় 

বি াআাংযাজ াম্রাবজযয ভবধয াঅাআতন ভিায ানযিভ উদাযে মা তনতিি ওবয দাতয়ত্বূেে যওাবযয যাজননতিও 

ভিা। 
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