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Abstract 
Post colonialism is often understood to be a period of time after colonialism 

and post-colonial literature is usually characterized by its opposition to the 

colonial discourse. However, any literature that expresses an opposition to 

colonialism, even if it is written during a colonial period, may be defined as 

postcolonial literature, primarily due to its oppositional nature. From this 

point of view, novels like ‘Kankabati’, ‘Nildarpan’, ‘Bolmik’, 

‘Tabubihanga’, ‘Aranyer Adhikar’, ‘Droupadi’, ‘Akasher Niche Manus’, and  

Mohakaler Rather Ghora’ have been discussed in this paper. The paper also 

highlights that the so-called renaissance and modernity in Bengali Literature 

took place under the imposed structure of an English modernity. Perceived 

in this light, a new dimension of Bengali novels could be found, where the 

plights of marginalized sections are being highlighted. The paper is 

analytical in nature construed with the help of Primary and Secondary data. 

 

‘ণবভ ণবভ নবম বিবঢ ফাভাত্মও ভগ। 

আবফ দাড়াঘাড়া ওবভ মতবঔ আফাভ লাঢ 

ববরবয় উবঞ। ঢাবতভ কাবয় মবদ 

ধাভফাদবও মঙাোঁয়াবঘ। এই বর বও ওবভ 

ঙাড়াবদা বায়? আবফ াকাদ মণবও খবভ, 

খবভ মণবও াকাবদ বদিঃযত্রু ীবচভ 

টাদাবফমা মতঔবঢ ঘাই’ 

 (বওতাভ অশ্রুওুফাভ, ধৃ:১০৯৯)
 

ধৃবণীবঢ মওাবদা বওঙুই লবচ 

বদবচভ আঢায় আদা বায় দা। ঢা দতদবিদ 

চীবদভ ুরফ আলাভ গ্রলবডভ ওণাই মলাও 

বওাংা মব মওাবদা বরবয় বদবচভ অবথওাবভভ 

ওণাই মলাও। এই ফস্ত বওঙু ধায়াভ চদয 

ফদুরয ফাচ বুবক বুবক বদবচভ ফঢ ওবভ 

অক্লান্ত মড়াই ওবভ এববঙ। বঞও মঢফবদ মবফদ 

ওবভ অরুড বফত্র ববরবয় ঞা বিভ ফাভাত্মও 

ভবগভ প্রবঢাত ওবভবঙদ। আফাবতভ আবমাঘয 

অথযাবয়ভ মওন্দ্রীয় বরয়বঝ আবম ববরবয় 

ঞা ফাবচভ বরুবে প্রবঢাত মখারডা। ট. 

ঢবধাথীভ পট্টাঘাববেভ পারায়, ‚উধবদববযাত্তভ 

মঘঢদা লবমা বড়বিঢ, বদরুধায়  প্রাবন্তওাবয়ঢ 

াঢযচবদভ মোঁবঘ ণাওাভ ভডবওৌযম, 

প্রবঢবভাবথভ মখারডা  বুেবেত্র।‛
২
 

ধবদববযাত্তভ বুবক বধবঙবয় ধড়া ঢৃঢীয় 
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ববশ্বভ মতযগুবমাবও এই ফযাভ ম্মুঔীদ 

লবঢ লয়। মাবিঢ, বদধীবড়ঢ, অবলবমঢ 

ফাদুবরভ তমবও বদবচভ অবস্তত্ব প্রবঢষ্ঠাভ চদয 

ওভবঢ লয় অক্লান্ত প্রবঢাত। এই প্রবঢাতী 

ফাদবওঢা কবড় উঞাভ ইবঢলা বওন্তু ঔু 

াংবেপ্ত দয়। এওবতবদ এই ইবঢলা দঢবভ 

লয়বদ। এই ইবঢলা কবড় উঞাভ বধঙবদ ভবয়বঙ 

ুবচোয়া মেডীভ মযারড  ধীড়দ। ঘুবমাবঢ 

চবফ ণাওা পষ্ম মণবও আগুদ জ্ববম ঞাঝা 

মবফদ স্বাপাবও মঢফবদ মযারড  ধীড়বডভ 

বন্ত্রডা মণবও প্রবঢাতী ফাদবওঢা কবড় 

ঞাঝা স্বাপাবও। ঢব আম প্রশ্ন লম 

ুবচোয়া মেডীভ মযারড  ধীড়ড ম্পবওে 

আফভা ওব বঘঢদ লবঢ বযবঔ? ওব আফভা 

ুছবঢ ধাবভ ববপন্ন ঙম-মওৌযবমভ ফাথযবফ 

ঢাভা আফাবতভ তীখেবতদ থবভ মযারড ওবভ 

ঘমবঙ। ফাদ চীবদ এই ুবতদ এওবতবদ 

আববদ। তীখে প্রবঘষ্টাভ ধভ আফাবতভ খুফ পাবগ 

এাং মযাবরঢ ওরুড অস্থাভ চদয প্রবঢাতী লবয় 

উবঞ; বাভ নমস্বরূধ ‘উধবদববযাত্তভ 

মঘঢদাাত’ যব্দবঝ আফাবতভ ফবদ প্রাবড 

মঘঢদায় প্রবয ওবভ।  

 ধবদবযাত বঔদ বদবোবঢঢ 

বদধীবড়ঢ ফাদুরবতভ বদচস্ব বঘন্তা মঘঢদাবও 

মওবড় বদবয় উধবদবযাবতভ স্বাবণে াোঁঘাবঢ 

মযঔায় ঢঔদ ফদুরয ফাবচভ চীদ থাভা 

উধবদবযাবতভ মযারবড স্বাপাবও পাব 

ঘমবঢ ণাবও এাং ঢা দতদবিদ অপযাব 

ধবভডঢ লয়। বদম্নবেডীভ ফাদুরভা বদবচবতভ 

‘ফাদুর’ বম ফবদ ওবভ দা। ুবচোয়া মেবডভ 

তাত্ববও অবঢ লবচই ঢাভা মফবদ মদয়। 

ঙবভভ ধভ ঙভ প্রচবেভ ধভ প্রচে এপাবই 

ঘমবঢ ণাবও। এফদ ওী তবভদ্র ধবভাবভ চে 

মদয়া বযশুবও এপাবই ড় ওভা লয়। তয 

মবড় ঞা ামও-াবমওাভা তাত্ব প্রণাবওই 

বদবচবতভ পাকয বম ফবদ মদয়। এই ফস্ত 

ওাভবডই আবথধঢযাতীভা ঔু লবচই 

বদবচবতভ আবথধবঢযভ  মযওড় ঙবড়বয় মববঢ 

ধাবভ। এই মযওবড়ভ যাঔা প্রযাঔা াথাভড 

ফাদুরবও আোঁওবড় থভবম এভ মণবও ফুবি 

মাবপভ মঘষ্টা ওভাভ ওণা ঢাভা ওঔদ পাববদ। 

আবথধঢযভা এই ফস্ত উধবদববযওৃঢ ফবদভ 

ফাদুবরভ ওাভবডই বুবকভ ধভ বুক থবভ ভাচত্ব 

ওবভ ঘমবঙ। বদম্নকেীয় ফাদুবরভা এযাধাবভ 

এঢঝাই অবঘঢদ মব বদবচভ মযওড়বও, বদবচভ 

ঙায়াবও ধবেন্ত ঢাভা বদবচই বঘদবঢ ধাবভ দা। 

 ধবদববযও ওাবম াথাভড 

পাভঢাীবও বিবঝয যবি ওী ওী পাব মযারড 

ওবভবঙম ঢাভ এওবঝ বঘত্র এঔাবদ ঢুবম থভবঙ। 

ধবদববযও ওাবম বিবঝয ধবদববযবওভ 

‘বপাচদ  প্রযাদ’ (Divide and rule) 

দীবঢ মণবও াভা পাভবঢ াম্প্রতাবয়ওঢাভ বর 

ঙবড়বয় ধবড়। নবম ১৯৪৭-এ বিবঝয 

ধবদববযও মতয মঙবড় ঘবম মকবম ঢাবতভ 

ঙবড়বয় বায়া ববর আফভা আচ চচেবভঢ। 

১৮৫৭-এভ চদববদ্রাল বিবঝয যাওবও 

আঢবিঢ ওবভ ওাভড ববদ্রাবলভ ধভ 

পাভঢীয়বতভ এও লবয় বায়াভ ম্ভাদা প্রম 

লবয় বঞ। ঢঔদ ধবদববযও যাওভা 

পাভঢীয়বতভ প্রবঢ মওাবদা থভবদভ লাদুপূবঢ া 

ভ্রাঢৃত্ববাথ দা মতবঔবয় মওম ফাত্র মযারড  

বদবোঢবদভ ফাথযবফ যাদ ওাবে শুরু ওভম। 

ঢাবতভ অবপফঢ বঙম, মব বদতেয়ঢাভ ফাথযবফ 

মতয তঔম ওভা লবয়বঙ এাং মই বদতেয়ঢাভ 

ফথয বতবয়ই পাভঢীয়বতভ যাদ ওভা লব। 

‘Divide and rule’ দীবঢভ ফাথযবফ 

পাভঢীয়বতভ ফবথয ববপত ৃবষ্ট ওভা লয়, বাবঢ 

প্রবঢযওবঝ চদবকাষ্ঠী পাভঢীয় লয়াভ ঐওযঢা 

লাবভবয় দুেম লবয় ধবড়। ম ফবয়ভ এওবঝ 

উদুে ধবত্রওায় দয়ত আলফত ঔাোঁ বমবঔবঙবমদ, 

বলিু  ফুমফাদবতভ ই ফয় এওাবণ ভাঔা 

ওঔদই উবঘঢ লয়বদ। ওাভড বপাচদ  প্রযাদ 

দীবঢ এবঢ বনম লয়াভ ম্ভাদা ণাবও। 

ধবদববযও যবি পাভঢীয়বতভ মযারড ওভাভ 

চদয এই বদম্নফাবদভ ভাচদীবঢ দঢবভ ওবভ। 

ঢাবতভই এওবঝ উবি, ‚শুথু থফেীয় ম্প্রতাবয়ভ 

ফবথযই ববপত ৃবষ্ট দয়, এও পারাবকাষ্ঠীবও 

অদয পারাবকাষ্ঠীভ বরুবে উবও বতবঢ 

লব।‛
৩ 
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     অঔণ্ড পাভঢরেবও ঔবণ্ডঢ ঝুওবভা ঝুওবভা 

ওভাভ আবয়াচদ ইবঢফবথয ঢাভা ওবভ 

বদবয়বঙম। পাদী প্রাত ঘবট্টাধাথযাবয়ভ ফবঢ, 

‚মতযবপাক মওাদ আওবষ্মও খঝদা দয়। এবঝ 

লম তীখে প্রয়াবভ ধবভডবঢ।‛ তীখেভাচবত্বভ ধভ 

বঔদ আদুষ্ঠাবদও পাব এই প্রঢাধ  ধীড়বদভ 

ওফেওঢোভা আফাবতভ মতয মণবও বতায় মদদ 

ঢঔদ আফভা স্ববস্তভ শ্বা মদই। বওন্তু মই শ্বা 

মদয়াভ উবঘঢ ফয় বও বঞও ঢঔদই? ধাঞও 

ফাচবও অকঢ ওভাবদাভ চদয মবঙ 

ধবদববযও যাবওভা আফাবতভ মতয মণবও 

ঘবম মকবঙদ ঢব  ধবদববযওৃঢ ওফেওঢোভা 

আফাবতভ বদর্জ্োদ ফবদ মযারড  বদধীড়দ 

লযওভাভ মব ীচ ঠুবওবয় মকবঙ ঢা লবচ 

মভ লয় দা। উধবদববযও যাবদভ ৃেবও 

মযওড় মণবও উধবড় দা মনমা ধবেন্ত এওবঝ ুস্থ 

বঘঢদ ফাচ কবড় উঞবঢ ধাবভ দা। ১৯৪৭-

এ ঢাভা আদুষ্ঠাবদওপাব ঘবম মকবম, 

ধবভদবঢ স্বরূধ ঢাভা আফাবতভ অবদও ফযা 

বতবয় বায়, মবফদ উদ্বাস্তু ফযা, বদম্নকেীয় 

ফযা, াম্প্রতাবয়ও মপতাবপত ইঢযাবত। খুবভ 

বনবভ প্রণবফই ঔবণ্ডঢ পাভঢবরে উদ্বাস্তু 

ফযাভ ফথযবতবয় মযাবরঢ লম াথাভড ফাদুর। 

মওাবদা এওবঝ বতবও ধবদববযও যবিভ চয় 

লম আাভ াবলবঢয এই ঔবণ্ডঢ পাভবঢভ 

প্রবঢচ্ছব উবঞ আম। ওম ইবঢলা বতভা 

স্বাথীদঢাভ ফয় ধেবও ইবঢলাবভ ‘স্বডেবুক’ 

বম আঔযাবয়ঢ ওভবমদ। বওন্তু াস্তব মই 

ফয়ঝা ওী বঢযই ‘স্বডেবুক’? উদ্বাস্তু  ফযাভ 

ম্মূঔীদ লবয় মে মে যভডাণেীভ আকফদ খবঝ। 

এওবতবও াম্প্রতাবয়ও উবত্তচদা অদযবতবও 

ঔাতযাপা। বফবমবয় ধবদববযও যবিভ 

বরাি তাংযবদভ ওণাই স্মভবড আব। মব 

তাংযদ মণবও পাভঢীয়ভা আচ ফুবিমাপ 

ওভবঢ ধাবভবদ। ঢেফাদ বুবকভ বদম্নধবোবয়ভ 

ভাচদীবঢ, াম্প্রতাবয়ও তাঙ্গা, চাঢ-ধাবঢভ 

ববপত, উচ্চ  বদম্ন মেবডভ ববপত ইঢযাবতভ 

ফূম ূত্র ধিাবযভ তযবওই মুবওবয় ভবয়বঙ। 

স্বাথীদঢা ধূবে ববত ধবদববযও বঘন্তা 

মঘঢদাবও মযওড় শুবো ধবড় মনমা লঢ ঢব 

পাভঢীয়ভা এই ফযাভ ম্মূঔীদ লয় দা। বিবঝয 

বিববযও দাফও ৃেবঝবও উধবড় মনমাভ 

আবকই ধবদববযও যবি ঢাভ মযওড় এফদ 

পাব ঙবড়বয় মতয় মব পাভঢীয়ভা ঢাভ বস্তৃবঢ 

ঔুোঁবচ ধায় দা। স্বাথীদ পাভবঢ প্রণবফই উদ্বাস্তু 

ফযা বঔদ মতঔা মতয় ঢঔদ পাভঢীয়বতভ 

বঘঢদ দা লবয় উধায় মদই। ঢঔদই প্রবয়াচদ 

লয় ববদফাবদভ  অণোৎ ধুভবদা  বওঙু মপবগ 

দঢুদ ওবভ কবড় মঢামা। ট. ঢবধাথীভ 

পট্টাঘাববেভ পারায় ‘ববদেফাদ এও চরুবভ এাং 

আবযযও আয়থে।’ তীখেওাম মযারবডভ ধভ 

প্রবঢাতী ফবদাপা কবড় ঞা স্বাপাবও। 

াথাভড ফাদুরভা থীবভ থীবভ মযারড মযারও 

মযাবরঢ বদধীবড়ঢ মাবিঢ অবলবমঢ বদবোবঢঢ, 

প্রাবন্তওাবয়ঢ ইঢযাবত যব্দ ম্পবওে আভ 

এওাভ অকঢ লয় এাং বদবচভ অবস্তত্ত্ব 

ম্পবওে বঘঢদ লয়। উধবদববযাত্তভ 

মঘঢদাাত ফাদ ফবদ প্রতীবধভ আবমাভ ফঢ 

উদ্ভাবঢ লয়। এই মঘঢদাাবত ববদফোদ অঢযন্ত 

চরুভী ওাভদ ফয় ধবভঢেডযীম এাং ফবয়ভ 

ফঢই ফাদুবরভ বঘন্তাথাভা প্রবঢবঝ ফুহুবঢে 

ধামবঝ বাবচ্ছ। উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ 

াস্তবও ধঝপূবফভ প্রপা াবলবঢয ওঢতূভ 

ঙবড়বয় ধবড়বঙম এাভ ঢা আবমাঘদা ওভা 

ণাও। ‘উধবদববযাত্তভ মঘঢদাাত’ যব্দবঝ 

আফাবতভ াাংমা াবলবঢয ধূবে বঙম দা। যব্দবঝ 

আফভা বযবঔবঙ প্রঢীবঘযভ াবলঢয মণবও। এই 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদায় বদবলঢ ভবয়বঙ 

াঔবঢবদভ বদ্বাঘবদওঢা  অধভঢাভ ঢত্ত্ব, 

গ্রাফবভ আবথধঢযাত বরয়ও ঢত্ত্ব, মতবভতাভ 

ববদফাডেদাত, নুবওাভ র্জ্াদ  প্রঢাধ 

ম্পবওেঢ ফঢাত, বমত্তঢাভ আথুবদবওাত্তভাতী 

ফাবমাঘদা ইঢযাবত বোধবভ দাভীবঘঢদাাত, 

বা ধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ গুরুত্বধূডে 

অাংযচুবড় ঢেফাদ ওাবম অস্থাদ ওভবঙ। ঢাই 

আফভা মবঢ ধাবভ ‘উধবদববযাত্তভ’ যব্দ 

চুবড় ভবয়বঙ ঢবত্ত্বভ প্রাঘুবেঢা। গ্রায়ত্রী 

বিপবওভ ফবঢ উধবদববযাত্তভ মঘঢদা লবমা 

মই চায়কা মবঔাবদ ‘When the 
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marginal can speak and be spoken, 

even spoken for’  

 এই মঘঢদাভ ফাথযবফ বদম্নকেীয় 

িাঢযচদ এাং অবন্তাী দাভীভ ওণা ধাঞও 

ফাচ শুদবঢ ধায়। প্রাবন্তওাবয়ঢ ফাদুবরভ 

ওণ্ঠস্বভ প্রঢাবধভ ধালাড় মঙত ওবভ াবলবঢযভ 

ফাথযবফ আফাবতভ ওাবদ এব মধাোঁঙায়। ঢাই 

ওব যঙ্খবখার ওঔদ উচ্চাভড ওবভবঙদ--- 

 বদপন্ত এই ঘুবিবঢ ফা 

 এওঝু আগুদ মত 

  আবভওঝু ওাম মোঁবঘই ণাবও াোঁঘাভ আদবি। 

  মদাঝদ মদাঝদ ধায়ভা গুবম ঔাোঁঘাবঢ িী 

   দু-এও ফুবঞা পাঢ মধবম ঢা 

  ড়াবঢ ফদ বত।
৬ 
 (বফুদাাঢী) 

আাভ ওঔদ অবস্তবত্বভ চদয মড়াই ওবভবঙদ- 

 এ ববত লয় ত্তা ঢব অবস্তবত্বভ ফাবদ 

ণাওা, মওম ণাওা, ঢুবফ বশ্ববকাঘভ মণবওা।
৭  

(ত্তা) 

প্রণফ ববশ্বভ মতযগুবম তীখেবতদ থবভ 

ঢৃঢীয় ববশ্বভ মতযগুবমবও মযারড  বদধীড়দ 

ওবভ মকবম এওফয় কযা চফবঢ ণাওা 

মমুবদভ ফঢই ঢাভা মোবপ মনবঝ ধবড়, 

ঢৃঢীয় ববশ্বভ অন্তকেঢ পাভঢবরে এওই খঝদা 

খবঝ। ববপন্ন থফে চাবঢ উধচাবঢভ বফমদস্থম 

পাভঢবরেভ ফবথযই বঘবয় মযী এভ প্রপা 

ধবড় াগাবম ত্তাভ উধভ। উবদয যঢওীয় 

াাংমা াবলবঢয এভ ধবভঘয় ধায়া বায়। 

বদম্নকেীয় প্রাবন্তওাবয়ঢ ফাদুরবতভ ওণ্ঠস্বভ বঔদ 

াবলবঢয উবঞ আব ঢঔদ ফগ্র ফাচ আধদ 

অবস্তত্ব ম্পবওে আভ বঘঢদ লয়। ঢব 

ধবদববযও যাদওঢোভা এঢ লবচ ঢাবতভ 

ভাচনদবঢও াাংস্কৃবঢও আতম বভবয় বদবঢ  

দাভাচ। ঢাই প্রবয়াচদ ফবঢ ঢাভা বদবচবতভ 

রূধ ধাবে মদয়। বয যঢবওভ প্রণফ ধিায 

ঙবভভ দুবঝ বশ্ববুবে আফভা এই ধাোবদা 

রূধ মতঔবঢ ধাই। ধুোঁবচাতীভা বঢাভই 

বদবচবতভই রূধ ধাবেবয়বঙ ঢঢাভই বওন্তু 

াফাচঢাবন্ত্রও মতযগুবমা ঢাবতভ ফুবঔায ঔুবম 

মনবমবঙ। এই মেবত্র প্রমপাব ওাবেওভী 

লবয়বঙ কডফাথযবফভ যলাভ। ববপন্ন কড 

আবিামড ঢঔদ ফাণাঘাড়া বতবয় উবঞ। 

াোঁঢাম ববদ্রাল, মওাম  ফুণ্ডা ববদ্রাল, দীম 

আবিামদ, ফ্রাবেভ ঙাত্র আবিামদ স্বাথীদঢা 

াংগ্রাফ, দক্সামাতী আবিামদ, ত্তবভভ চম 

বপাচদ ইঢযাবত এই উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ 

ধবভঘয় লদ ওবভ। াবলবঢযভ বতও বতবয় ববত 

বঘাভ ওবভ ঢব মতঔ এভ আবমাড়দ প্রণফ 

শুরু লয় প্রঢীবঘয। ববপন্ন ঢাবত্ত্বওভা এযাধাবভ 

আফাবতভ ধণ প্রতযেও। উধদযাবভ প্রবঢবতদ 

ববেরবড এই ফস্ত ঢাবত্ত্বওবতভ ঢত্ত্বওণাই 

বুকান্তভ এবদ বতবঢ ালাবয ওবভ। বফঔাবয়ম 

াঔবঢবদভ বদ্বাঘবদওঢা  অধভঢাভ ঢত্ত্ব 

উধদযা ধাবঞ এাং ববেরবড ববযর পাব 

ওাবেওভী লবয় উবঞ। শুথু াঔবঢদই দদ 

উধদযাবভ ধাঞবওবন্দ্রও ববেরড এাং 

ধুদিঃধাবঞভ ফাথযবফ আফভা বাবতভ ঢবত্ত্বভ 

লায়ঢায় উধবদববযাত্তভ মঘঢদা ম্পবওে 

অকঢ লই ঢাোঁভা  লবমদ ভাঝে লাউচ, 

আইবচভ স্ট্যদবম বনয, বফবযম বভনাবঝবভ, 

দফোড লমযাণ্ড প্রফুঔ ঢাবত্ত্বও। মাোঁওা বওাংা াঢে 

 এবওাভ ধাঞওৃবঢ ববেরবড অবঘঢদ  

ফবদাবওমদ ম্পবওে দঢুদ আবমাওধাঢ 

আফাবতভ তৃবষ্ট পঙ্গী ধাবে মতয়। মতবভতা, 

তযফযাদ  ব্লুবফভ ববদফোদাত এওই মেবত্র 

প্রববাচয। বোধবভ নুবওাভ র্জ্াদ, প্রঢাধ  

মবৌদঢা বরয়ও ঢত্ত্ব াবলবঢযভ প্রবঢবতবদ 

আফূম ধবভঢেদ বদবয় আব। 

দাভীবঘঢদাাতীবতভ ফবথয মযায়াল বঝভ 

বিবস্তপা, ববস্কা, ইবভবকবভ প্রফুঔ ঢাবত্ত্বওবতভ 

ঢত্ত্বওণাভ বপবত্তবঢ উধদযাবভ ববেরবড 

আফভা ুছবঢ ধাবভ ফাদচীবদ ঘূড়ান্ত ীফা 

া ঘূড়ান্ত বোন্ত বম আভ বওঙু মদই। 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ ববেরবদ দাভী 

মঘঢদাাত এওবঝ গুরুত্বধূডে বতও। াবলবঢয 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ ববেরবদ আবভওবঝ 

গুরুত্বধূডে ঢত্ত্ব লম আথুবদবওাত্তভাত। চাোঁ 

ফ্রাবাোঁয়া  বমত্তঢাভ, আইলাভ, লাাদ, বচউবয় 

নবওফা, বমণ্ডা লাবঘয়দ, মফ্রটবভও মচফদ প্রফুঔ 

আথুবদওবত্তাভাতীবতভ ঢত্ত্বওণা াবলবঢযভ 

অন্তপুেদ ধাবে মতয়। প্রঢীবঘযভ ঢত্ত্বওণাভ 
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প্রপা ঙ্গ াবলঢয এবড়বয় মববঢ ধাবভবদ। ঔু 

লবচ ঙ্গ াবলঢয ঢীিকবঢবঢ এভ প্রপাব 

প্রপাাবিঢ লয়। রাবঝভ তযও মণবও এই 

ধবভঢেদ আফভা মেয ওবভ। াবলবঢয উবঞ 

আম িাঢয-মযাবরঢ-বদধীবড়ঢ অধভ ত্তাভ 

ওণা। এই বদধীবড়ঢবতভ মযারড ওভাভ ূত্রধাঢ 

ওব লবয়বঙম ঢা মঔাোঁচ ওভবম এভ মযোঁওড় 

ঔুোঁবচ ধায়া ড়ই ওষ্ট াথয যাধাভ লবয় 

তাোঁড়ায়। প্রাঘীদ বুক ফথযবুক বওাংা আথুবদও 

বুবক এই মযারড ওাবে প্রঘবমঢ আবঙ। মওাবদা 

বুবক মওাবদা যবি এভ াংলাভ ওভবঢ ধাবভবদ। 

এফদ ওী মব দচাকভড বদবয় উবদয যঢও ঢাভ 

ফলত্ব মখারডা ওবভবঙ মই দচাকভড 

বদম্নকেীয়বতভ ফুবি বতবঢ ধাবভবদ। ঢাভা াঢয 

বঙম আভ এঔদ আবঙ। ববপন্ন ফবয় ববপন্ন 

রূধ থাভড ওবভ ববপন্ন উধাবয় মযারওভা 

ঢাবতভ মওম মযারড ওবভ মকবঙ। ওঔদ 

ডেকঢ পাব, ওঔদ কেকঢ পাব আাভ 

ওঔদ বমঙ্গকঢ পাব বদবোবঢঢ লয়া 

বদম্নকেীয়বতভ দতদবিদ ওাবলবদ বঙম। দযাবয 

ধাদাঝুওু ধায়াভ অবথওাভ ঢাবতভ বঙম দা। 

ফাবচ মবফদ ঢাবতভ দীঘু মঘাবঔ মতঔা লঢ 

মভাচকাবভভ প্রবঢষ্ঠাবদ ঢাবতভ চায়কা বঙম 

দীঙু স্তবভ। স্বল্পফূবময লাড়পাগা ঔাোঁঝুবদ মঔোঁবঝ 

ঢাবতভ চীদ বধতাধন্ন লবয় উঞঢ। বদম্নকেীয় 

লয়াভ অবপযাধ ফৃঢুয ধবেন্ত ঢাবতভ বধঙদ 

ঙাবড়বদ। যভৎঘন্দ্র ঘবট্টাধাথযায় ঢাোঁভ ‘অপাকীভ 

স্বকে’ কল্পবঝবঢ অপাকীভ ওাবলবদভ ফাথযবফ 

ঢৎওামীদ বদম্নকেীয়বতভ ধবভবস্থবঢবও ঢুবম 

থভাভ াফাদয মঘষ্টা ওবভবঙদ। াঢযচবদভ 

ফুবিমাপ ধবদববযও মযারবডভ বস্তৃবঢবঢ 

লচ যাধাভ লবয় ণাবওবদ। ঙ্গাীভ থাভদা 

বঙম ধবদববযও যবিভ বতায়ধে মযর 

লয়াভ ধভ লয়বঢা বদম্নকেীয়বতভ ফুবি খঝব। 

মব ওাভবড চবফতাভী প্রণা, ভাচভাচাবতভ যাদ 

প্রডামী ইঢযাবত মুপ্ত ওভা লয়। বওন্তু আপযন্তভীদ 

যাধাভঝা এওই মণবও মকম। আবম 

মযারডওাববেভ ভীবঢবও পাঙ্গা-কড়াভ ফাথযবফ 

আভ এওঝু আথুবদও ওভা লম। বদম্নধবোবয়ভ 

ভাচদীবঢ এাভ াঢযচদবতভ মযারড ওভবঢ 

শুরু ওভম। মতবযভ ৭৫% চদাথাভড 

ওৃবরওাববেভ উধভ বদপেভযীম। মই বদপেভযীম 

ওৃরওবতভ উধভই অঢযাঘাভ পীরডপাব মতঔা 

বতম। ওৃরও ফাচবও পাক ওভা লম ওবয়ওবঝ 

মেডীবঢ। বাবঢ আবথধঢযাতীভা আভ বওঙু 

মুণ্ঠদ ওভবঢ ধাবভ। উঘু ধবোবয় বঙবমদ 

চবফতাভ-ফলাচদ পূ-স্বাফী ইঢযাবত। আভ বদবম্ন 

ণাওবমদ ওৃরও-েবফও পাকঘারী এভা। াভা 

ঙভ লাড়-পাঙ্গা ঔাোঁঝুবদভ ধভ বা উৎধাতদ ওভম 

ঢাভা ঢাভ অবথওাাংযই ওভ বলবব চবফতাভবও 

বতবঢ লঢ ঢাবতভ। ওভ আতাবয় অফণে লবম 

দাদা ভওবফভ অঢযাঘাবভভ ফাথযবফ ওৃরওবতভ 

চীদ অবঢষ্ঠ ওবভ মঢামা লম। ধবদববযও 

যাদ এই তবভদ্র াথাভড ওৃরওবতভ ফুবঔভ 

পাঢ মওবড় বদম। বাভ নমস্বরূধ ওৃরও 

আবিামবদভ ীচ অিুবভঢ লম। ১৯১৪ াবম 

এই ীচ মভাধদ ওভা লবম ১৯৩৩-এ ঢা 

অিুবভঢ লবঢ মতঔা বায়। ববপন্ন আবিামদ 

মফয় াাংমাবতবযভ ওৃরও মকাষ্ঠীবও 

আবমাবড়ঢ ওবভ। ট. বপ্রয়ওান্ত দাণ ঢাোঁভ ‘ওাম 

বপাবচঢ াাংমা উধদযা’-এ এই 

আবিামদগুবমভ উবিঔ ওবভবঙবমদ--- 

 ‚ও. ১৯৩৮ াবম ২৪ ধভকডায় ঔা চবফভ 

আবিামদ।  

 ঔ. ১৯৩৯ াবম থেফাদ মচমায় ওযাদাম 

ওভ প্রবঢবভাথ আবিামদ। 

 ক. ১৯৩৯ াবম উত্তভবঙ্গ লাঝবঢামা   

আবিামদ। 

 খ. ১৯৩৮-৪০ াবম ফয়ফদবাংল মচমায় 

ঝাংও (এওভওফ নম ঔাচদা) 

ববভাথী আবিামদ। 

 গ. ১৯৩৭-৪০ াবম ববমঝ মচমায় 

দাদওাভ (এওথভবডভ মকাভ প্রণা) 

আবিামদ।‛
৮
  

  ট. বপ্রয়ওান্ত দাবণভ ূত্র অদুবায়ী 

উবিবঔঢ আবিামদগুবম দ্রুঢকবঢবঢ 

াাংমাবতবযভ ২৪বঝ মচমায় ঙবড়বয় ধবড় 

মঢপাকা আবিামবদভ ীচ এইগুবমাভ ফবথযই 

বদবলঢ ভবয়বঙ। বঔদ াাংমাবতয ওৃরওবতভ 

আবিামবদ ফুঔবভঢ ঢঔদ এওবঝই মলাকাদ 
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ধ্ববদঢ লবঢ মযাদা বায়। ‘চাদ বত ঢু থাদ 

বত দা।’ এই মলাকাবদভ ফবথযই 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদাাবতভ ইবঙ্গঢ বদবলঢ 

ভবয়বঙ। ওৃরওভা াভা ঙভ থাদ উৎধাতদ ওবভ 

আাভ মগুবমাবও ভো ওভবঢ বকবয় দাদা 

আবিামদ ওভবঢ লয় ঢাবতভ। এভ চদয হু 

ফাদুরবও প্রাডঢযাক ওভবঢ লয়। মইফয় 

বদম্নকেীয়বতভ  ‘প্রঢযাঔাদ’ যব্দবঝ উচ্চাভবডভ 

ফথয বতবয়ই উধবদববযাত্তভ মঘঢদাাবতভ 

প্রথাদ দবযষ্টয উচ্চাবভঢ লয়। ুবচোয়া মেডীভ 

আবথধঢযবও অস্বীওাভ ওবভ ঢাভা ধ্ববদ ঢুমম, 

‘মাগম বাভ-চবফ ঢাভ।’ ওৃরও চদবকাষ্ঠী 

ফলাচদ মচাঢতাভ প্রপৃবঢ মেডীভ ববভাবে 

মলাকাদ ঢুমবম এভ ধবভডবঢ মতঔাভ মৌপাকয 

ঢাবতভ লয়বদ। াবলযও পাব ওৃরওবতভ প্রবঢ 

ুবঘাভ লবম অণেনদবঢও এাং াফাবচও 

বতবও এঔদ ঢাভা বদম্ন ধবোবয়ভ মযাবরঢ 

প্রবঢবদবথ, ওাভড স্বাথীদঢাভ ধভ চবফতাভী প্রণাভ 

মমাধ লবম উঘুঢমাভ ভাচনদবঢও প্রবঢদবথভা 

ম চায়কা তঔম ওবভ বদবয়বঙদ। নবম বঢই 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদাাত ওৃরও ফাবচ 

প্রবয ওরুও দা মওদ ওৃরওভা ুবঘাভ এঔদ 

ধায়বদ। ওৃরওভা স্বাথীদপাভবঢ উৎওৃষ্ট থাদ 

উৎধাতদ ওবভ এাং াভা পাভঢাীভ অন্ন 

মচাকাড় ওবভ। অণঘ ঢাভাই মভযদ মণবও ঘড়া 

তাবফ (ঢাবতভ েফঢা অদুবায়ী) বদওৃষ্ট ঘাউম 

বওবদ বদবচ্ছ। উধবদববযাত্তভ বুবক 

ধবদববযও ঘিাবন্তভ বযওাভ লবচ্ছ এই ওৃরও 

ম্প্রতায়। ধভাথীদ পাভবঢ ঢাই ওৃরওবতভ 

আবিামদ ফাপ্ত লবয় বায়বদ। এাভ মতঔাবতম 

বদবচভ বঙ্গ বদবচভ মড়াই। মতঔা বতম অবেভ 

‘মঢবমঙ্গাদা ওৃরও আবিামদ’ (১৯৪৬-৫১) 

‘ওাওদ্বীধ আবিামদ’ (১৯৪৭-৫০), ‘দক্সাম 

াড়ী আবিামদ’ (১৯৬৭, ২৪মফ) ইঢযাবত। 

ঢব  আবিামদগুবমাবঢ দাদা ওাভবড 

াই মবাকতাদ ওভবঢ ধাবভবদ। মব ওাভবড 

আবিামদগুবমা শুরু লয় ম ওাভডগুবমা 

ভাচনদবঢও ওাভড লবঢ ধাবভ আাভ ম 

ওাভডগুবমা অণেনদবঢও ওাভড লবঢ ধাবভ 

দঢুা াম্প্রতাবয়ও ওাভড লবঢ ধাবভ। ঢব 

বাই মলাও দা মওদ ঢঔদ স্বাথীদ পাভবঢ মতঔা 

মতয় াম্প্রতাবয়ও তাঙ্গা, ববপন্ন চায়কায় মাফা 

ববফাভড, চবঙ্গবতভ লাফমা, িফথেফাদ 

মওাভ ফযা, িফথেফাদ দ্রযফূময, 

িফথেফাদ দবতবযও উধওভবডভ যলাভ, 

মতযীয় উধওভবডভ িফহ্রাফাদ ঘাবলতা, 

বযোকঢ ফাদ হ্রা ধায়া ইঢযাবত ফযা। 

স্বাথীদ পাভবঢ ধবদববযও দীবঢ মঘাড়া 

অুবঔভ ফঢই পাভঢাীবও মযারড ওভবঢ 

শুরু ওভম। বাভ নবম চীদ আভ বরাি 

লবয় উঞম। ওযাোভ মবফদ ফাদুরবও বপঢভ 

মণবও ওুোঁবড় ওুবড় ঔায় মঢফবদ এই ভাচদীবঢ 

পাভঢাীবও ওুোঁবড় ওুোঁবড় মঔবঢ শুরু ওভম। ট. 

বপ্রয়ওান্ত দাবণভ উবি এই প্রবঙ্গ উবিঔববাকয 

‚অঢযাঘাবভভ অবটাধাব চীদ থাভড লবয় 

উঞম দুবেরল। কডযবিবঢ ম ফয়ওাম 

প্রবঢবতবদভ দাভওীয় অঢযাঘাবভভ বদফেফ, বওন্তু 

ঢয প্রবঢবতদবও ঢুবম থভা লবয়বঙ। েবফও-

ওৃরও-মফলদঢী ফাদুবরভ াংগ্রাফমব্ধ বা বওঙু 

ই াবদভ মঢাবড় মপব বায়াভ উধিফ 

লম।‛
৯ 
  

 ধবদববযও মযারড বঔদ আভ 

মচাভতাভ লবয় উবঞ ঢঔদই ঢভাই এভ ওৃরও 

আবিামবদভ চে লয়। তীখেবযারড দক্সামাড়ী 

এমাওাভ ওৃরওবতভ অবঢষ্ঠ ওবভ মঢাবম। 

স্বাথীদ পাভবঢভ বদম্নফাবদভ ভাচদীবঢভ ঘিাবন্ত 

বদবোবঢঢ লবঢ লবঢ াাংমাবতবযভ াথাভড 

ওৃরওভা ফুবিভ ধণ ঔুোঁচবঢ শুরু ওবভ। 

দক্সামাড়ী  আবিামবদভ ফথয বতবয় ফুবিভ 

ধণ মতঔবঢ মধম াঢয, অবলবমঢ, মযাবরঢ 

চদবকাষ্ঠী। এই ফুবি মওম চবফভ অবথওাভ 

বওাংা নবমভ অবথওাভ দয়। এই ফুবি বঙম 

াফাবচও অবথওাভ, ওম পাভঢাীভ 

ফাদপাব মোঁবঘ ণাওাভ অবথওাভ। ঙাত্র ফাচ 

উজ্জ্বম পবরযবঢভ আযায় দক্সামাড়ী 

আবিামবদ মবাকতাদ ওভম। ১৯৬৭ভ ফাঘে ফা 

এই আবিামবদভ বপবত্তবঢ ইবঢলাবভ ধাঢায় 

স্মভদীয় লবয় ভইম। ত্তভ তযও ঢাই াাংমা 

াবলবঢয এওবঝ চমবপাচদ মভঔা দঢবভ ওভম। 

ধবদববযও যবি বঢই ঢাভ বরাি বদিঃশ্বা 
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পাভঢবরে ঙাড়ুও দা মওদ ববপন্ন আবিামদ 

মই যবিভ ফূম বযওড়বও মকাড়া মণবও উধবড় 

মনমাভ মঘষ্টা অযযই ওবভবঙম। দক্সামাবড়  

আবিামবদভ ফূম উবেযয ম্পবওে ‘ওাম 

বপাবচঢ াাংমা উধদযা’ এ মা লবয়বঙ, 

‚মযাবরঢ ফাদুবরভ বঢদ ফূম যত্রু াফন্তাত, 

ফুৎুবে ধুোঁবচাত াম্রাচযাবতভ বরুবে 

আবধারলীদ াংগ্রাবফভ যধণ বদবয়বঙম 

দক্সামাবড়ভ াংগ্রাফী ওৃরওকড।‛
১০ 

 

 ঘারু ফচুফতাবভভ মদঢৃবত্ব 

ঘযায়াভফযাবদভ বঘন্তাথাভায় এই আবিামদ 

ঘমবঢ ণাবও। মতঔবঢ মতঔবঢ আবিামবদভ 

উবত্তচদা ফগ্র পাভবঢ ঙবড়বয় ধবড়। গ্রাবফ 

গ্রাবফ যলবভ যলবভ আবিামবদভ চদয 

চদকডবতভ াংকবঞঢ ওভা লয়। স্বাথীদ পাভঢ 

ঢাবতভ চদয আভ স্বাথীদ ফবদ লম দা। আথা 

ধবদববযও, আথা াফন্তঢাবন্ত্রও মতয বম 

পাভঢরেবও বিাথদ ওভা লম। ঢেফাদ 

পাভবঢভ ফূম মড়াই এাভ এব তাোঁড়াম 

াফন্তঢন্ত্র  ওৃরওবকাষ্ঠীভ ফবথয। 

আবিামদবও ধবভডাফ মতয়াভ উবেবযয 

মকবভমাবুবেভ ধবভওল্পদা ওভা লম। এই 

মকবভমাবুে আযযওীয় ওাভড িাঢযেডীভ তাী 

পদ্রপাব অবলমা ওভাই বঙম ভওাবভভ 

স্বাপাবও ঘবভত্র। ১৯৫০ াবমভ ওৃবরাংস্কাভ 

ওবফবঝ অদুবায়ী, ‚ওৃবরাংস্কাবভভ মব মওাদ 

ধবভওল্পদায় মঔঢফচুবভভ ফযা াত মতয়াই 

লবয়বঙ এঢওাম, ঢাভ ফাবদ তাোঁড়ায়, মতবযভ 

ওৃবর যস্থাভ এও ভিাি েবঢভ আভাবফভ 

মওাদ যস্থা দা ওভা।‛
১১ 

     স্বাথীদঢা ধূেঢেী 

মড়াই বঙম বিবঝয যাবওভ াবণ বওন্তু স্বাথীদ 

পাভবঢ বঔদ আধদচদবওই অবলমা ওভা শুরু 

লয় ঢঔদই অবস্তত্ববও বঝবওবয় ভাঔাভ চদয 

প্রবয়াচদ ধবড় বপ্লবভ। ইবঢফবথয এভ চদয 

অবদও আবিামদ লবম এভ ধবভডাফ স্বরূধ 

বদম্নকেীয়বতভ মওাদ মাপ লয়বদ। াবলযওপাব 

ভওাভ দাদা আইদ প্রডয়দ ওভবম মগুবমাভ 

বঞও প্রবয়াক ওভাভ ুববাক ওৃরওবতভ মতয়া 

লয়বদ। মবফদ চবফতাভী প্রণাভ ববমাধ। এই 

প্রণাভ ববমাধ লবম বদম্নস্তবভভ ওৃরওবতভ 

চীদ থাভড ধেবঢভ এফদ মওাদ ধবভঢেদ 

লয়বদ। অণোৎ পূবফলীদ তবভদ্র ওৃরওভা আবক 

তা বঙম এঔদ ঢাভা তা। চবফভ ফাবমওাদা 

চবফতাবভভ লাবঢ দা ণাওবম বওঙু ঘঢুভ 

থুভন্ধভ ফথযবত্ত চবফভ ফাবমওবতভ দাদা 

ঘিাবন্তভ ওাভবড তবভদ্রভা বঘভ বিঢই ভবয় 

মকম। ঢাঙাড়া ঋবডভ মাছা তবভদ্র ওৃরবওভ 

খাড় ঙাড়বঢ দাভাচ। ভওাভ তবভদ্র ওৃরওবতভ 

এই অস্থা মণবও উত্তভবডভ চদয দাদা পাব 

ালাবয ওভবঢ ঘাইবম ালাববযভ ফাথযফ বঙম 

উচ্চ-ফথযবত্ত মেডীভ মযারওভা। নবম  

ধবভওল্পদাভ ধবভডবঢবঢ মাপাদ লবমদ ফথযফ 

যবি া ভওাবভভ তামামভা অণোৎ মবদ মঢদ 

প্রওাবভ ওৃরওভা বিঢই ভইম। বিঢ ওৃরওভা 

বঔদ ‘ফা’-এভ বঘন্তাথাভায় অদুপ্রাবডঢ লম 

ঢঔদই টাও ধড়ম দক্সামাড়ী আবিামবদভ। 

ম আবিামবদভ ফূম িয বঙম :--- (১) 

গ্রাবফভ ফস্ত যাধাবভ ওৃরও ওবফবঝগুবমাভ 

ওঢৃেবত্বভ প্রবঢষ্ঠা, (২) মচাঢতাভ  গ্রাফীদ 

প্রবঢবিয়াযীমবতভ প্রবঢবভাথ ঘূডে ওভবঢ যস্ত্র 

এাং াংখে লবঢ লব এাং (৩) মচাঢতাবভভ 

এওবঘবঝয়া চবফভ ফাবমওাদা যস্থাবও ধ্বাং 

ওবভ মই চবফগুবম ওৃরও ওবফবঝ ফাভনঢ 

ওৃরওবতভ ফবথয ববম ওভবঢ লব।‛
১২  

   

আবিামদবও ধবভডবঢ মতয়াভ চদয আেয় 

মদয়া লম মকবভমা বুবেভ আথা াফন্তঢাবন্ত্রও 

আথা ধবদববযও মতবয ওরৃওভা বঞও 

বঘাভমাবপভ আযায় মকবভমাবুবেভ ফাথযবফ 

াফন্তেডীবও উবচ্ছত ওভবঢ শুরু ওভম। 

ঢাবতভ বশ্বা াফন্তপ্রণাবও বদফূেম ওভাভ 

ফবথযই ভবয়বঙ ঢাবতভ আবিামবদভ নমঢা। 

ওৃরওভা মকবভমা বুেবও ওাবেওভী ওভাভ চদয 

গ্রাবফ ঢাবতভ ওবফবঝ দঢবভ ওবভ, অস্ত্র মবাকাড় 

ওবভ আবিামবদভ বস্তৃবঢ খঝায় এাং মযবর 

াফন্ত মেডীভ উধভ ঢা ওাবেওভী ওবভ। এই 

বুবেভ উবেযয বঙম --- ‚(১) মচাঢতাভ 

চবফতাভ মেডী চদাথাভডবও মযারদ ওবভ মব 

বযাম ম্পবত্ত চফা ওবভবঙ, ঢা াবচয়াপ্ত ওভা 

(২) মচাঢতাবভভ চবফভ নম থাদ াবচয়াপ্ত 

ওভা (৩) প্রচাধীড়ও অঢযাঘাভী চবফতাভ 
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মচাঢতাভবও ঔঢফ ওভা। মেডীযত্রুভ  

তামামবতভ যাবস্ত মতয়া (৪) মেডীযত্রুভ 

ভোওাভী খৃডযধুবমযতমবও ঔঢফ ওভা (৫) 

চদবুবে চয়মাপ ওভাভ চবদয মকবভমাাবলদী  

কডফুবি মনৌচ দঢবভ ওভা এাং গ্রাফািবম 

ওৃরও াংগ্রাফ বফবঢ  যাদযস্থাভ চবদয 

এওবঝ বপ্লী াংস্থা কঞদ ওভা।‛
১৩

       
 

 মকবভমা বুবেভ প্রণফ ধতবেধ 

ওাবেওভী লবঢ মতঔা বায়। বদফেম মখাবরভ ঢণয 

অদুবায়ী েীওাওুমাবফ ১২চদ মেডীযত্রুবও ফাভা 

লয় এাং ৩৩ চদ ধুবময ওফেঘাভীবও বদলঢ ওভা 

লয়। তবভদ্র পূবফলীদ মযাবরঢ রুগ্ন ওৃরওভাই 

এঔাবদ বপ্লবভ দায়ও লবমদ। মতঔবঢ মতঔবঢ 

আবিামদ বঔদ ঘূড়ান্ত ধবোবয় অণোৎ 

াফন্তবেডী ঢাবতভ প্রবঢবদবথ ধুবময 

ওফেঘাভীবতভ ধ্বাং অবদাবে লবয় উবঞ ঢঔদ 

এই মযারও মেডীবতভ ফবদাম মপবগ ঘুড়ফাভ 

লবয় বায়। দক্সামাবড় আবিামবদভ ঢণযূবত্রভ 

বতবও এওঝু মেয ওভবম মতঔা বাব মব 

েীওাওুমাফ অিবম ১৯৬১ভ ফাঘে ফাবভ ফবথয 

৫০০ মণবও ৭০০ কে ফাইবমভ ফবথয 

াফন্তঢাবন্ত্রও যাদযস্থাভ যবিযামী 

প্রাঘীভবঝভ মকাড়াঔাদা মপবগ ঘূড়ফাভ লবয় বায়। 

ঢব এভ বরুবে ধুবমবযভ প্রবঢবিয়া মতঔা 

বতবঢ মযী মতভী লম দা। বপ্লবভ প্রথাদ মদঢা 

ল অদযাদয আভ াংগ্রাফীবতভ প্রাডঢযাক 

ওভবঢ লম। বু ঙাত্রভা আবিামবদ গুরুত্বধূডে 

অাংযগ্রলড ওবভবঙবমদ। গ্রাবফ গ্রাবফ বকবয় লচ 

ভম ওৃরওবতভ াফন্তঢাবন্ত্রও মেডীভ বরুবে 

বপ্লী লবয় ঞাভ চদয অদুপ্রাবডঢ ওভাই বঙম 

এই বু ম্প্রতাবয়ভ প্রথাদ ওাচ। কান্ধীবচভ 

অবলাংা আবিামদ াত বতবয় বলাংাত্মও ধণই 

মব াফন্তবেডীভ চদয উবঘঢ ধণ ঢা ঢাবতভ 

মাছাবদা লম। যলভ অিবম মই ফয়ই 

কান্ধীবচ, বতযাাকভ প্রফুঔবতভ ফূবঢেপাগা শুরু 

লয়। ঢাভা ম আথা াফন্তঢাবন্ত্রও মতয কবড় 

ঢুমবঢ গুরুত্বধূডে পূবফওা বদবয়বঙবমদ ঢা 

ুছবঢ আভ ওাভ াওী ভইম দা। 

দক্সামাতীভা বঔদ াফন্তবেডী  ধুবময 

াবলডীবও বদিঃবযর ওভাভ চদয ঢৎধভ লবয় 

উঞম ঢঔদ স্বাপাবও পাবই উচ্চধতস্থ ধুবময 

াবলদী  াফন্তবেডীভ বফবমঢ মঘষ্টায় 

দক্সামাতীবতভ লঢযা ওভাভ তাবয়ত্ব ধড়ম 

ধুবময াবলদীভ উধভ। এাভ দক্সামাড়ী 

আবিামবদভ ফাবপ্তভ ধামা শুরু লয়। ধুবময 

াবলদী ঢৎধভ লবয় উঞম, দক্সামাতীবতভ মায 

মবঔাবদ মঔাবদ মতঔা মববঢ মাকম। 

দক্সামাতীভা এই বপ্লব বঢ াংঔযও ুবচোয়া 

যবিবও লঢযা ওভম এভ উত্তবভ ধুবময 

াবলদী মই াংঔযও দক্সামাতীবও লঢযা 

ওভম। নবম দক্সামাড়ী াংকঞদ মতঔবঢ 

মতঔবঢ দুেম লবয় ধড়ম। ফৃঢ বপ্লীবতভ মব 

ঘাঝে দঢবভ ওভা লবচ্ছম মই ঘাবঝে ঔু 

দ্রুঢকবঢবঢ চায়কা ওফ লবয় আম। ফৃঢ 

বপ্লীবতভ দাফ আভ ঘাবঝে ঠুওমা দা। এই 

ওাভবড ১৯৭১-এভ মযবর যলবভ এই আবিামদ 

ন্ধ ওভা লম। এভ বওঙু বতদ ধবভই ১৯৭২এভ 

২৮ চুমাই মামাচাভ ধুবময মক আবধ 

ঘারুফচুফতাবভভ ফৃঢুযভ াবণ াবণ 

ধবদববযও যাবদভ বরুবে মখাবরঢ 

দক্সামাড়ী আবিামবদভ ফাবপ্ত খবঝ, ববত 

এই আবিামদ আথা ধবদববযও আথা 

াফন্তঢাবন্ত্রও মতবযভ ফূম বপবত্তবও দাড়া 

বতবয়বঙম ঢা অদস্বীওাবে। 

 মযারও মেডী বুবক বুবক ববপন্ন 

উধাবয় ববপন্নপাব  বদম্নকেীয়বতভ মযারড 

ওবভবঙ। এই মযারড প্রবিয়াভ যাঔযা ওঔদই 

ম্পূডে লব দা বঢেড ধবেন্ত দা বদম্নকেীয় 

মেডীভ প্রবঢবদবথ দাভীফুবিভ আবিামদ যাঔযা 

ওভা লব। বঘভবিঢ দাভীফাচ ধবদববযও 

বুবক বদম্নফাবদভ ভাচদীবঢভ বযওাভ লবয়বঙবমদ 

এ ওণা মাভ অবধো ণাবও দা। এবওাবভ 

প্রাঘীদবুক মণবওই আফাবতভ ফাবচ বমঙ্গকঢ 

বপাচদ মেয ওভা বায়। ঢাই দাভী মযাবরঢ 

মেডীভ এও গুরুত্বধূডে প্রবঢবদবথ বলবব 

ধবভবঘবঢ মাপ ওবভ। ধুরুবরভ তাধবঝ দাভীভ 

এই দুতেযা বদবয় দাভী া ধুরুর ওাভ মওাবদা 

ফাণাযণা মদই। স্ত্রী বমবঙ্গভ এই দুতেযা মওম 

ফদুরয ফাবচই দয় স্বকেবমাবও, প্রাডীচকবঢ 

ইঢযাবত েত্রই। দাভী মব ধুরুবরভ ফওে 
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ওঔদই লবঢ ধাবভ দা ঢা বুবক বুবক প্রফাবডঢ 

লবয় আবঙ। ঢব ‘মবঔাবদ ধীড়দ মঔাবদই 

প্রবঢাত।’
১৪

       অণোৎ তীখে মযারবডভ ধভ স্ত্রী 

চাবঢ এ বরবয় বঘঢদ লবয় উবঞ। পাভঢবরে 

ঢা প্রফাবডঢ লয় ১৮৯০ াবম ওাতিবভ কাগুমী 

বঔদ ওমওাঢায় ওাংবগ্রবভ রষ্ঠ অবথবযবদ 

আধদ িয মধয ওবভদ। বঘঢদ দাভী  

ধুরুবরভ ফবথয এই মব বমঙ্গকঢ দ্ববিভ ূত্রধাঢ 

খবঝবঙম ঢাভ ফাবপ্ত এঔদ খবঝবদ। ফবদ ওভা 

লয় মব ভাচনদবঢও  অণেনদবঢও বতবও দাভী 

বঔদ ধুরুবরভ ফওে লবয় তাোঁড়াবঢ ধাভব 

মবতদই এই দ্ববেভ ফাবপ্ত খঝব। ধভাথীদ 

পাভবঢ স্বাথীদঢা আবিামবদ দাভী ম্প্রতায় 

দতবলও  আবত্মও মবাকতাবদভ ফাথযবফ বদচস্ব 

মবাকযঢাভ ধবভঘয় বতবয়বঙম। ঢব এই 

মবাকতাবদভ ধণ মব ঔু লচ  মাচা বঙম, 

ঢা দয়। ওণ্টওধূডে ধবণই স্বাথীদঢা াংগ্রাবফ 

মবাকতাদ ওবভবঙম ঢাভা। ধভাথীদ পাভবঢ 

ধবদববযও যবি  ঢাবতভ মঘমাবতভ দ্বাভা 

দাদাপাব বদবোবঢঢ লবয়বঙম পাভঢীয় দাভীভা। 

উবদয যঢবও ভাফবফালদ  বতযাাকবভভ 

প্রবঘষ্টায় বথা বাল, স্ত্রী বযো প্রঘমদ, 

ঢীতাল প্রণাভ ববভাথ ওভাভ াবণ াবণই 

াই ফবদ ওভম এাভ স্ত্রী চাবঢভ ফুবিভ বতদ 

বন্নওবঝ, বা এঔদ ফবদ লয় বন্নওবঝ বওন্তু 

‘মবতদ’ বঝ আভ আব দা। ধভাথীদ পাভবঢ 

ধবদববযও যবি এাং ঢাবতভ মঘমাবতভ 

ফবদাভঞ্জবদভ চদয পাভঢীয় ভফডীবতভ তা 

যলাভ ওভা লবয়বঙ। তবভদ্র ওৃরও বওাংা 

ওফেঘাভী ওভ, ুত, ওাবয়ও েফ ইঢযাবত ওবফে 

ম্পূডে ওভবঢ দা ধাভবম মই ধবভাবভভ স্ত্রী 

বমঙ্গবও তা আত্মবমতাদ বতবঢ লবয়বঙ। 

ঙ্গাবলবঢযভ হু উধদযাব এভ উতালভড 

প্রঢযেবকাঘভ লয়। তীখে প্রবঘষ্টাভ ধভ াবলযও 

আড়িবভ আফভা বঔদ ১৯৪৭ াবমভ ১৫ই 

আকষ্ট স্বাথীদঢা বত ধামদ ওভাভ ুববাক 

মধমাফ ঢঔদ ফবদ লম এাভ ফবদ লয় মফবয়ভা 

ফুবি মাপ ওভম। বথা বাল প্রঘমদ লম, 

মফবয়ভা স্কুবম মববঢ শুরু ওভম। ঢঔদ 

আফাবতভ লচ ভম বদষ্পাধ ফদ ুছবঢ 

ধাবভবদ খভ বওাংা াবলভ মওাদবতবও মফবয়ভা 

ুভবেঢ দয়। ধুরুবরভ দ্বাভা বদবোবঢঢ লয়াভ 

পাকয বদবয়ই ঢাভা চবেবঙ। স্বাথীদ পাভবঢ 

ধবদববযও ঘিাবন্ত বঔদ প্রণফ মতঔা বতম 

উদ্বাস্ত ফযা ঢঔদ দাভীভাই োবথও মযাবরঢ 

লম। কৃললীদ দাভী বদবচভ ম্মাদ চায় ভাঔবঢ 

ওভম অক্লান্ত মড়াই। অদযবতবও বদবচভ  

ধবভাবভভ েুথাবদাভবডভ চদয অন্তেপুবদভ 

দাভী মবভবয় আম াইবভ। দাভী দাফও 

মঢাকাঙ বঔদ ধুরুর দাফও ৃেবও আবষ্ট বধবষ্ট 

দা থবভ প্রঔভ মভৌদ্রঢাবধ স্বঢন্ত্র পাব াইবভ 

এব তাোঁড়ায় ঢঔদ ধুরুবরভ দাভী ম্পবওে 

মওৌঢূলম ওবফ মকবম ঢাবও ফওে বলবব 

ওঔদই মফবদ মদয়া বায় দা। দাভীভা বঘভওাম 

লয় মতী দা লয় ধাবয়ভ ঢমাবঢ ণাওাভ মবাকয। 

ফাদুর লবয় মোঁবঘ ণাওাভ মবাকযঢা ঢাবতভ মদই। 

দতবলও া ফাদবও বম দাভীবতভ লীদঢা প্রফাড 

ওভাভ মওাদ ত্রুবঝ ধুরুরঢন্ত্র াওী ভাবঔদবদ। 

দাভীভা ‘অধভত্ত্বা’ বলবব ধবভবঘঢ। অাংঔয 

উতালভড বতবয় এভ ঢযঢা প্রফাড ওভা মববঢ 

ধাবভ। ববপন্ন ধুভাড গ্রন্থাবতবঢ এফদ ওী 

স্বকেবমাও মওবন্দ্রও দাদা ওাবলবডবঢ ঢা প্রফাবডঢ 

লবঢ মতঔা বাব। মতভাচ ইবন্দ্রভ 

ফবদাভঞ্জবদভ চদয উেযীভা তাই বঘষ্ট 

ভবয়বঙদ। বওন্তু মতভাচ ইন্দ্রবও মওাবদাবতদ 

মওাবদা দাভীভ ফবদাভঞ্জবদভ চদয বঘষ্ট লবঢ 

লয়বদ। ৃিাবদ েীওৃষ্ণবও ঔা বলবব 

ধায়াভ চদয প্রবঢবঝ বুঢী উঢমা বঙম। ওৃষ্ণ 

ওাউবও বদভায ওবভদবদ অণঘ ঢাভ ঘবভবত্র 

মওাদ মতার মদই। অধভবতবও ভাথা স্বাফী ণাওা 

বত্ত্ব ওৃবষ্ণভ ওাবঙ ঙুবঝ মববঢদ বম ঢাবও 

অবদও ওঝু ওণা শুদবঢ লয়। াবলবঢযভ মেবত্র 

এই বরয়গুবমা ওঔদ িষ্ট পাব আাভ 

ওঔদ ইবঙ্গবঢভ আওাবভ নুবঝ বঞ। ‘ঘবোধত’ 

দাফও প্রাঘীদ াবলবঢয আফভা মতবঔ ুিভী 

মটাবফদীবতভ দতবলও িযে ধায়াভ চদয 

উচ্চবেডীভ ধবণ্ডঢভা বদবরে ধিীবঢ ধবেন্ত ঙুবঝ 

এববঙদ। অণঘ প্রওাবযয এই মটাবফদীবতভ 

াংিবযে ঢাবতভ চাঢ বায়। ফথযবুকীয় ওায 

‘ঘণ্ডীফঙ্গম’-এভ ‘নুিভাভ াভফাযা’ ধবে মতবঔ 
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নুিভাভ াবভাফাবভ চীদ ওাবলডী। এই 

ওাবলডী ম ঢাভ াংাভ াোঁঘাবদাভ চদয 

ঢীদবও শুদায়। এঔাবদ ধাঞবওভ ফবদ 

স্বাপাবও পাব প্রশ্ন আবঢ ধাবভ, মওদ 

দাভীবওই ফয় ধবভাভ, াংাভ, ম্পওে 

ইঢযাবতভ ওণা বঘন্তা ওভবঢ লব। ধুরুর মওদ 

ওভব দা। আথুবদও াবলবঢয দাভীভ ফযা 

বদবয় ওঢতূভ আবমাঘদা লবয়বঙ ধাঞও 

ফাচবও আচ আভ ঢা মাভ অবধো ভাবঔ 

দা। আযাধূডো মতীভ প্রণফ প্রবঢশ্রুবঢ, 

ুডেমঢা, ওুম ওণা ইঢযাবত উধদযা এভ 

জ্বমন্ত উতালভড। ঢেফাদ বুবক দাভী মঘঢদাাত 

াাংমা াবলবঢযভ এওবঝ গুরুত্বধূডে স্থাদ অবথওাভ 

ওবভ আবঙ। আভ এই বতওবঝ ভঘদাভ উবেযযই 

লবমা দাভীবও বদবচভ প্রবঢ বঘঢদ ওবভ 

মঢামা। ঢব মেডীয় বরয় দাভী বদবচভ প্রবঢ 

বঢঝাই বঘঢদ মলাও দা মওদ ববভাথীধে 

ঢাবও মযারড ওভাভ ভাস্তা বঞও মভ ওবভ 

বদবচ্ছ। দাভীবও যাভীবভও, ফাদবও, 

ভাচনদবঢও, অণেনদবঢও, াফাবচও ইঢযাবত 

ফস্ত বতও মণবও দুেম ভাঔাভ মওাদ ধণ 

বধঢৃঢাবন্ত্রও ফাচ ঙাবড়বদ। দাভীভ অন্তেপুদবও 

অধফাবদঢ ওভাভ ওম মঘষ্টা আফভা 

পাভঢবরেভ প্রবঢবঝ ভাবচযভ প্রবঢবঝ যলবভ 

প্রবঢবঝ গ্রাবফ ওভবঢ মতবঔ। ২০১২ াবমভ 

১৬ই বটবিভ এভওফই এওঝা মঘষ্টা আফভা 

মতঔবঢ ধাই পাভঢবরে ভাচথাদী বতিীবঢ। ২৩ 

ঙবভভ মফবটবওম ধাঞভঢ এওবঝ স্বাথীদবঘঢদা 

মফবয়বও কডথরেবডভ ফাথযবফ আফাবতভ ফাচ 

আাভ প্রফাবডঢ ওভম মব স্বাথীদ পাভবঢ া 

ওবভ আফভা স্বাথীদ দই। বধঢৃঢাবন্ত্রও ুবচোয়া 

মেডীভ ঘাধ বদম্নকেীয়বতভ উধভ বঙম এাং 

ণাওব বমই ফবদ লবচ্ছ। উি খঝদাবঝভ ফবথয 

মেডীয় বরয় লবমা বাভ ওাভবড মফবয়বঝভ 

মতবল োবথও অঢযাঘাবভঢ লয় ঢাভ য় ১৭ 

ঙভ। অণোৎ বওবযাভ য়বভ এওবঝ মঙবম ২৩ 

ঙবভভ এওবঝ বুঢীবও থরেড ওবভ বধঢৃঢাবন্ত্রও 

ফাবচভ মযারড প্রবিয়াবও আভ িষ্টপাব 

মখারডা ওবভ বতম। উবিবঔঢ বদতেয়ঢাভ াঢো 

বঔদ াভা পাভঢবরে ধবভববযঢ লম ঢঔদ ঢা 

বদবয় আবিামদ লবমা ববণষ্টই ঢব ঢা মণবও 

মযারড ফাত্রা ওফম দা এও যঢাাংয। ওাভড 

ঢণযকঢ বতও বতবয় মতঔবম মতঔা বায় মব ১৬ 

বটবিভ মণবও ৩১ বটবিবভভ ফবথয এই 

বতিীবঢই ৪৫ বঝ থরেডওাণ্ড খবঝ বায়। ‘বতিী’ 

স্বাথীদপাভবঢভ ভাচথাদী অণঘ এঔাবদই দুেম 

মেডীভ প্রবঢবদবথভা ুভবেঢ দয়। বওঙুবতদ আবক 

খবঝ বায়া মফখাময় খঝদা পাভঢাীবও 

ঘফবওঢ ওবভ। ধিায উথে এও ফবলমাভ থরেড 

ওাণ্ড পাভঢাীবও ওী ফবদ ওবভবয় বতবঢ 

ধাবভ? এই থরেবডভ ফথয বতবয় মওাবদা ধুরুবরভ 

মবৌদ আওাঙ্খা নুবঝ বঞ দা, এঔাবদ নুবঝ 

উবঞ দাভীবও লীদঢা মতঔাবদাভ, এওান্ত মঘষ্টা। 

বঞও উবোপাব এঔাবদ ৩-৪ ঙবভভ 

বযশুওদযাভা ুভবেঢ দয়। এবওাবভ চে 

মণবওই মফবয়ভা বাবঢ ফাণা উঘু ওবভ াোঁঘবঢ 

দা মযবঔ ঢাভ ভওফ যস্থা আফাবতভ আথা 

াফন্তঢাবন্ত্রও মতয ওবভ মভবঔবঙ। এই পাব 

আফভা মতঔবঢ ধাই মযারও মেডী আফাবতভ 

আবষ্টবধবষ্ট থবভ বতও মণবও মযারড ওভাভ 

যস্থা অবদও আবক মণবওই ওবভ মভবঔবঙ।  

 এাভ াবলবঢয আা বাও। াবলঢয 

পুবদ ধবদববযও যাবদ মওাদ মওাদ 

ধবদববযও ঢাোঁভ মঘঢদাাতী ফবদভ ধবভঘয় 

বতবয়বঙদ। এই বরবয় দত্রবমাওদাণ 

ফুবঔাধাথযাবয়ভ ‘ওিাঢী’ ববযরপাব 

উবিঔববাকয। ধবদববযও যবিভ মযারবডভ 

আভ এওবঝ পয়াংওভ রূধ মতঔা বায় তীদন্ধু 

বফবত্রভ ‘দীমতধেড’ দাঝবও। ববত আফাবতভ 

আবমাঘদাভ বরয় উধদযা মওবন্দ্রও ঢু 

‘দীমতধেড’ দাঝওবঝভ দাফ উবিঔ দা ওভবম 

ধবদববযও যবিভ পয়াংওভ রূধবঝ আভ 

এওঝু পাবমা ওবভ মতঔা বাব দা। দাঝওবঝ 

মণবও আফভা অদুফাদ ওভবঢ ধাবভ বিবঝয 

ধবদববযও দীমঘাবরভ দাবফ পাভঢীয়বতভ 

উধভ ওী অঢযাঘাভই দা ওবভবঙ। াাংমাবতবযভ 

চবফ দীমঘাবরভ উধববাকী বম ইাংবভচভা 

াাংমাবতবয এব ঢাবতভ ওুবঞ দঢভী ওবভ এাং 

াগামী ওৃরওবতভ বতবয় দীমঘার ওভাবঢ শুরু 

ওবভ। দীমঘার ওভবঢ ওভবঢ বিবঝয যবি বঔদ 
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মতঔম ঢাভা অঢযন্ত মাপাদ লবয় উবঞবঙ ঢঔদ 

মমাপী ইাংবভচ বডওভা ঢাবতভ দদবঢও মাথ 

লাবভবয় মনবম। থাদঘাবরভ চবফবঢ এাভ 

দীমঘার শুরু লয়। ওৃরওভা দীমঘাবর অম্মবঢ 

চাদাবম ঢাবতভ উধভ দাদাভওফ দতবলও 

অঢযাঘাভ ঘামাবদা লয়, ওবভভ ধবভফাদ ৃবে 

ওভা লয়, বফবণয ফাফমা ওভা লয় ঢাভধভ 

ধবভাবভভ তযবতভ উধভ  অঢযাঘাভ 

ওভবঢ দীমাবলবতভ মওাবদা বদ্বথাবাথ বঙম 

দা। এই অঢযাঘাবভভ ফাত্রা এও ফয় ীফা 

ঙাবড়বয় বায়। হু ধবভাভ ধ্বাং লয়। তীখে 

অঢযাঘাবভভ ধভ বরয়বঝ বদবয় ধত্র ধবত্রওায় 

মমঔাবমবঔ শুরু লয়। 

 উদ্বাস্তু ফযাবও মওন্দ্র ওবভ মব 

ফস্ত উধদযা ভঘদা ওভা লয় মগুবমাভ ফবথয 

দাভায়ড ান্নযাবমভ ‘ল্মীও’ (চুমাই, ১৯৫৮) 

 যবিধত ভাচগুরুভ ‘ঢুবলঙ্গ’ (আকষ্ট, 

১৯৬০) উধদযা দুবঝ উতালভড বলবব গ্রলড 

ওভবঙ। ধূে বঙ্গভ বঙন্নফূম যভডাণেীবতভ বদবয় 

ফূমঢ উধদযা দুবঝ ভবঘঢ লবয়বঙ। দাভায়ড 

ান্নযাবমভ উধদযাবঝবঢ আফভা মতবঔ াথাভড 

ফাদুর বদচ আেয়স্থম মণবও ববচ্ছন্ন লয়াভ 

নবম েডপঙু্গভ আেয় মওন্দ্র কবড় মঢাবম। দু-

বতদ এঔাবদ দু-বতদ ঔাবদ, দু-বতদ মধঝ পবভ 

ঔায়া, দু-বতদ অদালাবভ মণবও দাদা দুিঃঔ 

ওবষ্টভ ফবথয বতদ ওাঝাবঢ আভম্ভ ওবভ। কৃলথু 

প্রাড াোঁঘাবদাভ চদয অন্ধওাভ অিভফলম ঢযাক 

ওবভ ভাস্তায় মবভবয় আব। বাভ নমস্বরূধ  

েফঢাাদ ফাাংবমামুধ মমাপী ধুরুবরভ তৃবষ্ট 

ধবড় এই দাভীবতভ উধভ। বদবচভ ধবত্রঢা 

চায় মভবঔ মভাচকাভ ওবভ ধবভাবভভ আলাভ 

মচাকাড় ওভা ঢঔদ মফবয়বতভ ধবে ভীবঢফঢ 

এওঝা ঘযাবমঞ্জ লবয় তাোঁড়ায়। অদযবতবও 

যবিধত ভাচগুরুভ উধদযাব মতবঔ যভডাণেীভ 

বধভীবঢ স্ববতযী ধবদববযও যবি কবড় 

ঢুবমবঙ ববপন্ন ঘিান্ত। অণোৎ মযারড ওভাভ 

আভ দঢুদ দঢুদ ধণ দুেমবও আভ দুেম 

াদাবদা, অলাবয়ভ বধভীবঢ ওুৎা ভঝদা, 

দাভী বদবোঢদ ইঢযাবতভ ফাথযবফ ধবদববযও 

যাও আভ যবিযামী লবয় বঞ। 

 ধবদববযও যবি ববপন্ন ফবয় 

ববপন্ন রূধ থাভড ওবভ ধীড়বদভ দঢুদ দঢুদ 

লাবঢয়াভ মচাকাড় ওবভ ঘমবঙ। অবলবমঢ 

িাঢযচবদভা ধবদববযও মযারবডভ আতম 

মণবও বদবচবও ফুি ওবভবয় মদয়াভ 

ওৃৎবওৌযম বঔদ আোঁঝবঢ শুরু ওবভ ঢঔদই চে 

মদয় ফলাবশ্বঢা মতীভ ‘অভবডযভ অবথওাভ’ 

বওাংা ‘স্তদতাবয়দী’ বওাংা ‘মদ্রৌধতী’। ফলাবশ্বঢা 

মতী আবম মই ফয়ওাবম কবড় ঢুমবঢ 

মঘবয়বঙদ ঊধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ এওবঝ 

উেুি ওাভঔাদা। ‘অভবডযভ অবথওাভ’ 

উধদযাবঝ ববত মঔামাঔুবম পাব ববেরড ওভা 

বায় ঢব আফভা মতঔ মব উধদযাবভ 

শুরুবঢই দায়ও ীভাভ ফৃঢুয এাং এই ফৃঢুয 

শুথু আত্মাভ ফুবি দয়; এই ফৃঢুয 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ বঘহ্নায়ও। ীভা ফুণ্ডা 

চাবঢভ ধে মণবও ববদ্রাল া উমগুমাবদভ 

টাও বতবয়বঙম বম ধবদববযও যাবওভ 

ঘিাবন্ত ম ফাভা বায়। আম ঔভ ফুণ্ডাচাবঢভ 

ওাবদ মধৌঙবম প্রবঢাতী ফদ আভ মোবপ 

মনবঝ ধড়ব ঢাই ঙবড়বয় মতয়া লবমা ওবমভা 

মভাবক আিান্ত লবয় ীভাভ ফৃঢুয লয়। 

ধবদববযও যাওভা এই প্রবঢাত ণাফাবদাভ 

যঢ মঘষ্টা ওভবম ফুণ্ডাচাবঢভা মবতদ পীরড 

াংগ্রাবফভ আওাভ থাভড ওবভবঙম। এই াংগ্রাফী 

ফবদাপাবই আফভা উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ 

উত্তভদ ঔুোঁবচ ধাই। অদযবতবও ীভাভ ফা 

ীভাভ প্রঢীোয় দতীভ ঢীবভ দীভব ব 

ণাবও। ম ীভা দা বনভা ধবেন্ত খবভ ঠুওব 

দা। ঢাবঢ ববত প্রঢীো ওভবঢ ওভবঢ ঢাভ 

(চাভঢী ওভফাভ) ফৃঢুয লবয় বায়, ঢাবঢ ঢাভ 

মওাদ আধবত্ত মদই। চাভঢী ওভফাভ এই 

অবধোভঢ অস্থা দীভ প্রবঢাবতভ াংাত 

বয় আবদ আফাবতভ ফবদ। ীভাভ ফা বমদ, 

ীভা ববত দা মনবভ ঢব বঢবদ দতী কাঙ 

ধালাড় ফাবঝ চম ইঢযাবত মতঔবঢ মতঔবঢই 

ফৃঢুয ভড ওভবঢ ঘাদ। বওন্তু বঢবদ খবভ ঠুওবদ 

দা। ঢব এঔাবদ বঢবদ আফাবতভ ওী ইবঙ্গঢ 

বতবঢ মঘবয়বঙদ? ঢব বও বঢবদ ীভাভ 

আবত্মও অবস্তত্ববও প্রওবৃঢভ ফবথয ঔুোঁবচ মধবঢ 
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ঘাইবঙদ? ীভা উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ 

প্রবঢদায়ও। ঢাভ দতবলও ফৃঢুয আবঙ বওন্তু 

আবত্মও ফৃঢুয মদই। ওাভড ফৃঢুযভ ধূবে ম ঢাোঁভ 

বঘন্তা বশ্ববও ফুণ্ডাচাবঢভ ফবথয ধবভবযদ ওবভ 

বতবয়বঙদ। এও ীভা ফভবম ম চায়কায় যঢ 

ীভা দঢবভ লয়াভ যস্থা ম ওবভ বতবয়বঙ। 

ঢাই ম বমবঙ, মতঢাভ ফৃঢুয দাই; 

উমগুমাবদভ মযর দাই। ঢাোঁভ িবয এই 

ববদ্রাল বঢাভ ধভাবচঢ ল, ঢঢাভই দঢুদ 

ওবভ দঢুদরূবধ ববদ্রাল আাভ চে মদব 

ওাভড ধভাচবয় াংগ্রাফ মযর লয় দা। ঢঔদ 

াংগ্রাবফভ আভ ঢীি আওাভ মতঔা বায়। ঢাই 

ীভাভ ফৃঢুযবঢ মবতদ ওাবমাওুঘওুবঘ মদাংবঝ 

ধড়া অভডযাীভা মণবফ ণাবওবদ। 

উধবদববযাত্তভ মঘঢদা বিবঝয ধবদববযও 

ওাবম মব ফাদফবদভ উধভ ওঢঔাবদ কপীভ 

পাব প্রপা বস্তাভ ওবভবঙম ঢা চাদবঢ লবম 

উধদযাবঝবও আভ এওঝু বস্তৃঢপাব 

আবমাঘদা ওভা তভওাভ। ধবদববযও বিবঝয 

আিফবডভ ধূবে পাভবঢভ উধচাবঢ মেডীভ 

ফাদুরভা মওাদবতদ এঢ ড় াংগ্রাবফভ ওণা 

পাববদ। ওঔদ পাববদ মব চায়কায় ঢাবতভ 

বদবচভ ধূেধুরুরভা এাং ঢাভা তীখেবতদ থবভ 

া ওভবঙ, ম চায়কা ঢাভা বদবচভ চায়কা 

বম তাী ওভবঢ ধাভব দা।  স্ববতযী 

ধবদববযও মেডীভ প্রবঢবদবথ ফলাচদ  

চবফতাভভা ববতযী ধবদববযও যবিভ বঙ্গ 

লাঢ বফবমবয় বদবচভ মতবযভ ফাদুরবওই বদবিহ্ন 

ওভাভ আবয়াচদ ওবভ। তীখে বতবদভ মযারবডভ 

নবমই কবড় বঞ বথু-ওাদু, ীভা এবতভ ফঢ 

ববদ্রাল দায়ও এই মেবত্র ১৮২০ মণবও ১৯০০ 

ধবেন্ত অযালঢ ণাওা মওাম ববদ্রাল 

উবিঔববাকয খঝদা। ১৮২০-২১ াবমভ মলা-

মকাষ্ঠীভ ঘারী ববদ্রাল  উবিঔববাকয। ১৮৫৭-

এভ ফলাববদ্রাবলভ মেবত্র আবতাীভা 

মকৌভচদও পূবফওা মদয়। ১৮৮৯ আাভ 

ভাোঁঘীবঢ মওাম ববদ্রাল ফাণাঘাড়া বতবয় বঞ। 

এওুয ঙবভভ ীভা এই থভবডভ 

ফলাববদ্রাবলভই এওচদ প্রবঢদবথ বঙবমদ। ম 

ববদ্রাল ফবদাপা বদবয় চোয়বদ। বওন্তু আবয 

ধাবয কবড় ঞা ধবদববযও মযারড প্রবিয়াই 

ঢাবও ববদ্রাল মদঢা ওবভ ঢুবমবঙ। ম 

প্রাণবফও ধড়া মযর ওবভ বঔদ ঔৃষ্ট থবফেভ ধাঞ 

বদবঢ শুরু ওবভ ঢঔদই ঢাভ আবত্মও মঘঢদাভ 

চাকভড খবঝ। ম বটওুবতভ অঢযাঘাভ  বিবঝয 

ধবদববযও যবি ম্পবওে বঘঢদ লয়। 

আাভ বদবচবতভ ওুাংস্কাভঙন্ন  দুেমঢা 

ম্পবওে অর্জ্াঢ ণাবও দা। বযাংবাঙ্গাভ 

প্রবঢবদবথ লবয় বদবচবতভ দুেমঢা তূভীওভদ 

ওবভ ফলাাংগ্রাবফ ম ছাবধবয় ধবড়। াংগ্রাবফ 

ঢাভ দতবলও ফৃঢুয খঝবম ঢাোঁভ আবত্মও ফৃঢুয 

মওাদবতদই ম্ভ দয়। ম মওাবদাবতদ ফভবঢ 

ধাবভ দা। ঢাই ীভাভ ফা বঘভ প্রঢীোয়। 

াফাদয ওবমভা ঢাবও ফৃঢুযভ মদৌওায় পাববয় 

বতবঢ ধাবভ দা। ‘অভবডযভ অবথওাভ’ উধদযাবঝ 

মওম ীভাভ ওাবলবদ দয় বওাংা ফুণ্ডাচাবঢভ 

ওাবলবদ দয়। ফলাবশ্বঢা আবম ীভাভ ফথয 

বতবয় প্রবঢবঝ অবলবমঢ াঢয ফাদুরবতভ ওণাই 

বমবঙদ। 

 ‘অভবডযভ অবথওাভ’ “এভ ফঢ 

ফলাবশ্বঢা মতীভ প্রায় প্রবঢবঝ উধদযা এই 

মযাবরঢ-তবভদ্র-বদধীবড়ঢ ফাদবকাষ্ঠী মওবন্দ্রও 

ভঘদা। ঢাোঁভ উধদযাবভ দায়ও চেমগ্ন মণবওই 

বদবোবঢঢ। ওঔদ ম মেডীকঢ ওাভবড মযাবরঢ 

আাভ ওঔদ ডেকঢ ওাভবড আাভ ওঔদ 

বমঙ্গকঢ ওাভবড বদবোবঢঢ লয়াই ঢাভ বদথোবভঢ 

পাকয। মযারও মেডীভ বরুবে অফ মড়াইবয় 

ঢাভা তাই বঘষ্ট। ফলাবশ্বঢা মতীভ াবলবঢযও 

পুবদভ অবথওাাংয চুবড় ণাওা ওৃবর 

আবিামবদভ দায়ওবতভ ওণাভ ফথয বতবয় 

আথাাফন্তঢাবন্ত্রও মতবযভ খৃডযঢফ অঢযন্ত 

বদম্নফাবদভ ভাচদীবঢভ ওুঘািান্তগুবম িষ্টপাব 

মবভবয় আব। স্বাথীদ পাভঢবরে ধবদববযও 

স্বাবণে ওৃবরযস্থাবও বঔদ ঝুওবভা ঝুওবভা ওবভ 

মতয়া লয় ঢঔদ এই আবিামদগুবমাভ ঘভফ 

ধবোবয় দা বায়া ঙাড়া মওাবদা উধায় বঙম দা। 

াোঁঘাভ ঢাবকবত বদম্নবডেভ লবভচদ মেঢফচুভ 

ইঢযাবতভা আবিামবদ ছাবধবয় ধবড় বওাংা 

মা মববঢ ধাবভ অবদযভ ালাবয ঙাড়া ঢাভা 

বদবচভাই ববপন্ন াংকঞদ দঢবভ ওবভ এাং 
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আবিামদ শুরু ওবভ। এভওফই এওবঝ বঘত্র 

আফভা মতঔবঢ ধাই ‘অধাবভযদ? াই ঝুড়’-

মঢ। উধদযাবভ দায়ও মঔবঝ ঔায়া এও মেঢ 

ফচুভ। ম লচ ভম ওণা মাবছ। ভাচদীবঢভ 

ঘিান্ত ম মওাবদাবতদ ুছবঢ ঘায়বদ। 

স্বাথীদঢাভ ধভ ঝুওবভা ঝুওবভা ওৃবরযস্থাভ 

মঘলাভা বঙম এভওফ “ পাকঘারী, ড় বওরাড, 

ফথযফ ঘারী, যউভাাু ইঢযাবত। ভওাভ এবতভ 

ওমবও এও মঘাবঔ মতঔবমদ। শুথু বচ্ছন্ন 

পাব ধবড় ণাওম মেঢফচুভ আভ মঙাঝ ঘারী। 

অণোৎ ফস্ত আইদ ওাদুদবও নাোঁবও বতবয় 

ধবদববযও যবি বওন্তু ঢাভ মযারড ওাবে বঞও 

চাবভ ভাঔম। াভা পাভঢরে চুবড় ওৃরও 

আবিামদ লয়াভ নবম ওৃবরযস্থাভ ববপন্ন 

মেডীবতভ দযাবয ধাদা আতায় লবম মেঢ 

ফচুভভা বওন্তু বিঢ ণাওবমদ। মেঢ ফচুভবতভ 

দযাবয ধাদা আতাবয় মওাবদা ালাবয ওভব দা 

ওাভড ফাছাবভ ওৃরওবতভ ালাবয ওভাবঢই 

ঢাবতভ স্বাণে বদবলঢ ভবয়বঙ। এভধভ ম 

াইঝুটু ওবফউবদস্ট্ ধাবঝে মঙবড় বদবচই 

মেঢফচুভবতভ বদবয় াংকঞদ দঢবভ ওবভ। 

ফলাচদ চবফতাভ এবতভ বরুবে অণোৎ 

াফন্তপ্রণাভ বরুবে ঢাভ আবিামদ শুরু লয়। 

আবিামবদ প্রণফ াই ফাভা বায় ঢব বদ্বঢীয় 

াই প্রণফ াইবয়ভ চায়কা বদবঢ মতবভ 

লয়বদ। ফৃঢুয লম বদ্বঢীয় াইবয়ভ। ঢৃঢীয় 

াই এাভ ঢাভ চায়কা বদম াফন্তঢাবন্ত্রও 

প্রণাভ বরুবে। আবম ফলাবশ্বঢাভ পারায় 

মড়াই ওভা প্রবঢবঝ মেঢফচুভই এও এওবঝ 

াই। চীবদভ বদষু্ঠভ াস্তঢাঝা এভা মতঔবঢ 

মধবয়বঙম। উচ্চাওয বওাংা ইবয়ভ ওণা 

মণবও ঢাবতভ চীদঝা বঙম অবদও মযী 

ঢয। ঢাোঁভ উবিবঔঢ এওবঝ উবি “ পূজা 

চবফতাভ, াউ ফলাচদ, াবভ মচাঢতাভ। বঢদ 

ববফভ পাবয ফাভঔাই দাই ওব, ফবদ ওভবঢ 

ধাবভ দা।‛
১৫  

     মেঢফচুভবতভ তাব বঙম 

ঢাবতভ দযাবয ফচুবভ আতায়। াভাবতদ ঔাঝুবদভ 

ধভ বঔদ ঢাভা ঢাবতভ ধাদা ধায় দা ঢঔদই 

ঢাবতভ হৃতবয় মোপ চফবঢ ণাবও। অদযবতবও 

াভা পাভবঢভ অদযাদয মেডীভ ওৃরওভা 

আবিামবদ ানময মাপ ওবভ অণঘ ঢাভা 

ওৃরও মেডীপুি লবয় বিঢ মণবও বাবচ্ছ। 

মঔঢফচুভবতভ দূযদযঢফ ফচুবভ বঞও পাব 

আতায় লবচ্ছ বওদা ঢা মতঔাভ চদয ভওাভী 

ইেবধটবভ বদবয়াক ওভাভ আবতয চাবভ লম। 

মই বদবয়াবক বওঙু বওঙু বদয়ফ-দীবঢ থাবে ওভা 

লম মবফদ---  

‚(ও) পূস্বাফীবতভ ধবভাভফুি মমাবওভা 

ওঔবদা বদবয়াবচঢ লবদ দা;  

(ঔ) বণাম্ভ ঢাভা লবদ অতবফঢ মেডীভ 

মণবও আকঢ এাং  

(ক) ঢাভা এ ওাচবও আতযে বলবব গ্রলড 

ওভবদ।‛
 
(মখার বদফেম ধ:ৃ১৩১) 

উবিবঔঢ বদয়ফ-দীবঢ ওাকবচ ওমবফ 

মেঢফচুভবতভ ধবে ণাওম। বওন্তু াস্তব ঢা 

প্রবয়াক ওবভ মেঢ ফচুভবতভ অস্থাভ উন্নবঢভ 

বিুফাত্র মঘষ্টা লম দা। ওাভড বাবতভ ইেবধটভ 

ধবত বদবয়াবচঢ ওভা লম মযর অবত ঢাভা 

াফন্ত ঢাবন্ত্রও মেডীভই প্রবঢবদবথ বঙবমদ। 

ুঢভাাং এবতভ ওাঙ মণবও বঞও বঘাবভভ আযা 

ওভা আভ ফবভঘীওাভ বধঙবদ ঙুবঝ মড়াবদা 

এওই ওণা। মেঢফচুভবতভ আবভা এওবঝ 

ফযাভ বতবও ফলাবশ্বঢা ধাঞওবতভ তৃবষ্ট 

আওরেড ওবভবঙদ মবঝ লম, ঘাবরভ চবফবঢ 

চবমভ যস্থা। চবফতাভ া পূস্বাফী া ফলাচদ 

ইঢযাবতভা বদবচবতভ স্বাণে ভোভ ঔাবঢবভ 

মেঢফচুভবতভ প্রঘুভ উৎধাতবদ াথা বতবঢদ 

এই চবমভ যস্থাভ ফাথযবফই। এবেবত্র রোভ 

চম ঙাড়া াইঝুড়ভ মেডীভ আভ মওাবদা উধায় 

বঙম দা। বদবোবঢঢ চীবদভ প্রায় প্রবঢবঝ 

মেবত্রই াইঝুড়ুবতভ এই পাবই াংগ্রাফ 

ওভবঢ লবয়বঙ। এই াংগ্রাবফভ মওাবদা অন্ত 

মদই। মওম ধবভবস্থবঢ অদুাবভ ঢাবও ওঔদ 

ওঔদ ঢীিঢভ রূধ বদবঢ লবয়বঙ। ফলাবশ্বঢা 

মতীভ মঘষ্টায় এবতভ ওণা এবতভ মতদা ফগ্র 

ধাঞও ফাবচভ াফবদ িষ্টঢভ পাব তৃযযফাদ 

লবয় উঞবঙ। 

 প্রনুি ভাবয়ভ ‘আওাবযভ দীবঘ ফাদুর’ 

(১৯৮১) উধদযাবঝ বাংয যঢবওভ বদ্বঢীয়াবথেভ 

ভঘদা। এই ফয় বিবঝয ধবদববযও যবি 
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আফাবতভ মতয মঙবড় ঘবম মকবঙ। বকঢ ৩০ 

ঙভ আবকই ঢাভা মতয ঢযাক ওবভবঙ বওন্তু 

মতয ঢযাবকভ ধভ ঢাবতভ বঘন্তা মঘঢদা মব 

আভ যবিযামী পাব আফাবতভ মতবয বভাচ 

ওভবঙ ঢাভ ওণা মবঢ বকবয়ই প্রনুি ভাবয়ভ 

‘আওাবযভ দীবঘ ফাদুর’ ধদযাবঝভ 

অঢাভডা। উধদযাবঝভ ধঝপূবফ মঙাঝদাকধুবভভ 

অন্তেকঢ এওবঝ মঙাবঝাঔাবঝা চায়কা। ভখুদাণ 

বাং মই চায়কাভ চবফতাভ। ঢাভ ম্পবত্তভ 

মওাবদা অপা মদই। অণোৎ ঘাবরভ চবফ, ঔাফাভ 

াবড়, প্রওাণ্ড মওাঞা াবড়, টচদ ঔাবদও মখাড়া, 

বঢদবঝ লাবঢ, ছওছবও বনঝদ, মফাঝভ কাবড় 

এাং আবঙ ফাদথদ বাবতভ বতবয় ইবচ্ছফঢ 

পূবফ ঘার ওভাবদা বায়। চবফতাভ ভখুদাণ বাং 

এভ ওাবঙ এঢ বওঙুভ ফাবমওাদা ণাওবম ঢাভ 

মঔবঝ ঔায়া ফাদথবদভ ফাবমওাদা বঙম মওম 

লাঢ ধাোঁবঘও চবফ। এই দীঘু অিৃযয চাবঢভ 

পূবফতাবতভ খভগুবমা বঙম মখোঁরাবখবর ওভা 

ফাবঝভ মোঁবঝ খভ। ধাোঁঘ লাঢ চবফবঢ মখরাবখবর 

ওবভ ওবভ ফাবঝভ খভ ঢুবম এওই খবভ ঢাভা 

ওবয়ওচদ ওবভ া ওভঢ। ঢাভ উধভ 

খভগুবমা মণবও ফাবঝ ঔব ধবড়বঙ। বঞওফঢ 

তভচা-চাদামা মদই। এই পাবই ঢাভা া 

ওভঢ। এই পাব ঢাবতভ ধূেধুরুরভা া 

ওবভবঙম। এবঢ ওাভ মওাবদা অবপববাক মদই। 

ওঔদ ঢাবতভ মবৌদ আব ওব ঢাভা ৃে লয় 

ঢা এই পূবফতাভা বওঙুই ুছবঢ ধায় দা। 

ঢাবতভ মঘাবঔ মওম এওঝাই স্বি, ওব ঢাভা 

ঋডফুি লব। ধূেধুরুবরভা মতদা মযাথ ওবভ 

াওী চীদঝা ঢাভা স্বাথীদপাব ওাঝাব। 

আবম ঢাভা উধমবব্ধ ওভবঢ ধাবভ দা মব 

ফলাচদ  চবফতাভ দাফও ধবদববযও যবি 

ঢাবতভ ভিঘুবর ঘুবর ভিযূডযঢায় ধবভডঢ 

ওভবঙ। ওফেেফ চবফতাভা ওাম লবঢই 

ভখুদাবণভ চবফবঢ ঙুবঝ বায়। াভাবতদ ঔাোঁঝুবদভ 

ধভ চবফতাবভভ দাদা ঘাবলতা ধূভড ওবভ। 

অদযবতবও বাভা ওফেেফ দদ অণোৎ য়ষ্ক-ৃে 

ঢাবতভ প্রবঢ চবফতাবভভ মওাবদা তয়াতাবেডয 

মদই। বদবচভ ঔাতযদ্রবযভ অবিরদ ঢাবতভ 

বদবচবতভই ওভবঢ লয়। এইভওফ ধবভবস্থবঢবঢ 

ধবদববযও ুবচোয়া মেডী মযারবডভ চদয 

‘মপাঝ’ দাফও আবভওবঝ বিয় ধণ মভ 

ওবভদ। বদোঘবদ ফবদাদীঢ লয়াভ চদয 

ভখুদাণ মই অিৃযয অচ্ছুঢ চাবঢবতভ 

দাদাভওফ প্রবমাপদ মতঔায়। উধদযাবভ দায়ও 

থফোভ মঘাবঔ ঢঔদ শুথু ঋডফুবিভ আওাঙ্খা। ম 

ওুযীবও বদবয় অদযত্র ঘবম বাব। ঢাই াভাভাঢ 

মড়াই ওবভ বঔদ ম াবড় মনবভ ঢঔদ ম 

চাদবঢ ধায় ভখুদাবণভ প্রবঢবযীভ 

ফবদাভঞ্জবদভ চদয ওুযী  মতাতবঝামাভ 

আভ বঢদবঝ মফবয়বও উবঞবয় মদয়া লয়। 

ক্লান্ত থফোভ এই থাক্কা মণবও বদবচবও 

াফমাবঢ ঔু ওষ্ট লয়। ঢাভধভ বঔদ ম মতদা 

মযাথ ওভবঢ বায় ঢঔদ ঢাবও আভ এওবঝ 

প্রিদাভ ম্মুঔীদ লবঢ লয়। ম চাদবঢ ধায় 

ঢাভ ঋড দু’লাচাভ ঝাওাভ দয়, ধাোঁঘ লাচাভ 

ঝাওাভ। মই ফুহুবঢে থফোভ বপঢভঝা মোবপ 

দুিঃবঔ মনবঝ ধবড়। বদোঘবদ চয়ী লয়াভ ধভ 

ভখুদাণ বঔদ মতাতবঝামায় আব ঢঔদ থফোভ 

উবিবঢ আফভা উধবদববযাত্তভ মঘঢদাভ ফুভদ 

মতঔবঢ ধাই। তীখেওাম থবভ ঘবম আা 

প্রঢাবধভ ধীড়দ মণবও ফুবিভ আওাঙ্খা আফভা 

থফোভ উবিবঢ ঔুোঁবচ, ‚ছুঝ ছুঝ ছুঝ। 

ঢলাফবদবওা আতফী মদলী। ঢুই আফাবতভ মমাও 

দা, আফাবতভ মমাও দা‛
১৭ 

 দক যামাতী 

আবিামবদভ ধূবে উধবদববযওৃঢ বঘন্তা মঘঢদা 

পাভঢীয় ওৃরওবতভ বঙন্ন বপন্ন ওভাভ যস্থা ওবভ 

বদবয়বঙম। চবফতাভী প্রণা ববত পাভঢরে 

মণবও মুপ্ত লবয় মকবঙ ঢণাবধ এই চবফভ 

ফাবমওাদা এঔদ ওৃরওবকাষ্ঠী ধুবভাধুবভ পাব 

ধায়বদ। ধবদববযও ওাবম বিবঝয যবি মব 

উবেবযয পাভঢীয়বতভ ফবথয মপত-বপাচদ 

দঢবভ ওবভ মকবঙদ, ঢা ম্ভঢ পাভঢীয়বতভ 

ফবথয তাত্ব ফবদাপা কবড় মঢামাভ চদয। 

ওৃরও চদবকাষ্ঠী ‘চবফতাভ’ যব্দবঝ পুবম মকবম 

এঔদ ববপন্ন পাব ুবচোয়া মেডীভ ওাবঙ 

ঢাবতভ ঋডগ্রস্ত ণাওবঢ লয়। থাবদভ ীচ, 

চমবঘ, ওীঝদাযও ইঢযাবত ঢাবতভ ঘড়া 

তাবফ বওদবঢ লয়। নবম এঔদ ঢাভা ঋডফুি 

দয়। অণঘ এই থাদ ঢাভা ফগ্র পাভবঢভ চদয 
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উৎধাতদ ওবভ। দক যামাতী আবিামদ এভ 

ঢীি ববভাবথঢা ওবভ। ১৯৪৬-৫১-এ ভাবচশ্বভ 

ভাবয়ভ ‘মঢবমঙ্গাদা আবিামদ’ এ ওৃবর 

ববদ্রাবলভ ঢুফুম রূধ মতঔা বায়। দক যামাতী 

আবিামবদভ ধভ ঘীবদভ এওবঝ ধবত্রওায় ঢা 

বদবয় মমঔাবমবঔ লয়। ধবত্রওাবঝবঢ মমঔা লয় 

ওাংবগ্র ভওাভ ওৃরওবতভ চদয ববদ্রাল ঙাড়া 

অদয মওাদ ধণ ভাবঔবদ। পাভঢরে আদুষ্ঠাবদও 

পাব স্বাথীদ লবম ঢা এঔদ আথা 

াফন্তঢাবন্ত্রও এাং আথা ধবদববযও মতয। 

এঔদ পাভঢবরেভ অপযন্তবভ মযারড  

বদবোঢদ ঘবম। বিবঝয প্রপুভা দা ণাওবম 

পাভঢীয়ভা এঔদ ফাবওেদ বুিভাষ্ট্রবওই বদবচভ 

প্রপু বম ফবদ ওবভ। তূভ মতবয বই ঢাভা 

পাভঢীয়বতভ বওবদ বদবয়বঙ। এই ফস্ত বওঙুভ 

প্রপা ধবড় পাভঢীয় ওৃরওবতভ উধভ। 

ওৃরওবতভ উধভ ঘাধাবদা লয় াফন্তঢন্ত্র, 

ধুোঁবচাত, থদঢন্ত্র, আফমাঢন্ত্র ইঢযাবত ঘাধ। 

ওৃরওভা াভাবতদ মঔোঁবঝ মধঝ পবভ মঔবঢ ধায় 

দা। উৎওৃষ্ট ঔাাভ উৎধন্ন ওবভ ঢাবতভ বদওৃষ্ট 

ঔাাভ মঔবঢ লয়। ওাভড আফাবতভ মতবযভ 

উৎওৃষ্ট দ্রযাবত ববতযী ধুোঁবচধবঢবতভ মপাবকভ 

চদয ভপ্তাদী ওভা লয়। এবতবও পাভঢীয় ওৃরওভা 

অদালাবভ েুথায় ধবণ খাবঝ মবঔাবদ মঔাবদ 

ফবভ ধবঘ ধবড় ণাবও। ঢাবতভ মঔাোঁচ ওভাভ 

মওাদ যবি মদই। ঢাই তীখে প্রঢীোভ ধভ 

দক যামাতী আবিামবদভ ূত্রধাঢ, বা ফগ্র 

মতয চুবড় ঢাভ প্রপা বস্তাভ ওবভ। াবলবঢয 

এভ প্রবঢনমদ খবঝ। ফলাবশ্বঢা মতীভ ‘ঘট্টী 

ফুণ্ডা  ঢাভ ঢীভ’, ফবভয ুভ ‘ফলাওাবমভ 

ভবণভ মখাড়া’, স্বডেবফবত্রভ ‘গ্রাবফ ঘম’ ইঢযাবত 

এই মেবত্র উবিঔববাকয। উধবভভ আবমাঘদা 

মণবও এই বরয়বঝ িষ্ট মব ত্তভ ধভঢেী 

াাংমা উধদযা অন্তেিঃস্তু  প্রওভবদভ বদবভবঔ 

দঢুদ উজ্জীবঢ ফবয়ভ এও বশ্বস্ত তবমম। এই 

আবিামদ গুবমা পাভঢীয় ভাচদীবঢভ নাোঁও 

মনাওভবও মঘাবঔ আগুম বতবয় মতবঔবয়বঙম। 

বদম্নকেীয় ফাদুরভা ভাচনদবঢও  অণেনদবঢও 

পাব আভ বঘঢদ লবয় উঞম। এওওণায় 

ত্তভ ধভঢেী াাংমা ওণা াবলবঢয আফভা 

এওবঝ দঢুদ অবপফুঔবও মতঔবঢ ধাই। 

 

 

ঢণযূত্র :- 

১. বওতাভ অশ্রুওুফাভ, ওবভ ওণা ওবঢাভ ওণা, প্রওাবযওা অরুদা াকঘী অরুদা প্রওাযদী ৭ বুকম 

বওবযাভ তা মমদ ওমওাঢা ৬, বদ্বঢীয় াংস্কভদ আবশ্বদ ১৪১০, ১০৯৯ ধাঢা। 

২. পট্টাঘাবে ঢবধাথীভ, প্রঢীবঘযভ াবলঢযঢত্ত্ব, অফৃঢবমাও াবলঢয ধবভরবতভ ধবে ফীভদ ফচুফতাভ 

ওঢৃেও বঝ/৪ বথাদ দকভ, মফবতদীধুভ ৭২১১০১ মণবও প্রওাবযঢ, বদ্বঢীয় ধবভবথেঢ াংস্কভদ : 

মনব্রুয়াভী ২০০২, ১৫১ ধাঢা।  

৩. ভায় মাফদাণ, ‘উধবদবয মণবও স্বাথীদঢা, ভত্নামী ৫৫ বট, মওযঘন্দ্র মদ বিঝ ওমওাঢা 

৭০০০০৯ প্রণফ প্রওায ফাখ ১৪১৪/মনব্রুয়াভী ২০০৮, ১১৭ ধাঢা।  

৪. ভায় মাফদাণ, ‘উধবদবয মণবও স্বাথীদঢা’, ভত্নামী ৫৫ বট, মওযঘন্দ্র মদ বিঝ ওমওাঢা 

৭০০০০৯ প্রণফ প্রওায ফাখ ১৪১৪/মনব্রুয়াভী ২০০৮, ১১৭ ধাঢা।  

৫. পট্টাঘাবে ঢবধাথীভ, প্রঢীবঘযভ াবলঢযঢত্ত্ব, অফৃঢবমাও াবলঢয ধবভরবতভ ধবে ফীভদ ফচুফতাভ 

ওঢৃেও বঝ/৪ বথাদ দকভ, মফবতদীধুভ ৭২১১০১ মণবও প্রওাবযঢ, বদ্বঢীয় ধবভবথেঢ াংস্কভদ : 

মনব্রুয়াভী ২০০২, ১৩৮ ধাঢা। 

৬. মখার যঙ্খ, যঙ্খ মখাবরভ মেষ্ঠ ওবঢা, প্রওাযও : ুথাাংশু মযঔভ মত। মত’চ ধাবমবযাং ১৩ বিফ 

ঘযাঝাবচে বিঝ, ওমঢাওা ৭০০০৭৩ ধবভবথেঢ মত’চ তযফ াংস্কভদ : পাদ্র ১৪১১। মবেিভ ২০০৪, 

২০ ধাঢা।  
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৭. মখার যঙ্খ, যঙ্খ মখাবরভ মেষ্ঠ ওবঢা, প্রওাযও : ুথাাংশু মযঔভ মত। মত’চ ধাবমবযাং ১৩ বিফ 

ঘযাঝাবচে বিঝ, ওমঢাওা ৭০০০৭৩ ধবভবথেঢ মত’চ তযফ াংস্কভদ : পাদ্র ১৪১১। মবেিভ ২০০৪, 

২৬ ধাঢা।  

৮. দাণ বপ্রয়ওান্ত, ওাম বপাবচঢ াাংমা উধদযা, প্রওাযও ঙ্গীয় াবলঢয াংত,৬/২ ভফাদাণ ফচুফতাভ 

বিঝ, ওমওাঢা ৭০০০০৯, প্রণফ প্রওায-স্বাথীদঢা বত ২০০৭, ৫২ ধাঢা।  

৯. দাণ বপ্রয়ওান্ত, ওাম বপাবচঢ াাংমা উধদযা, প্রওাযও ঙ্গীয় াবলঢয াংত,৬/২ ভফাদাণ ফচুফতাভ 

বিঝ, ওমওাঢা ৭০০০০৯, প্রণফ প্রওায-স্বাথীদঢা বত ২০০৭, ৬১ ধাঢা।    

১০. দাণ বপ্রয়ওান্ত, ওাম বপাবচঢ াাংমা উধদযা, প্রওাযও ঙ্গীয় াবলঢয াংত,৬/২ ভফাদাণ ফচুফতাভ 

বিঝ, ওমওাঢা ৭০০০০৯, প্রণফ প্রওায-স্বাথীদঢা বত ২০০৭, ৫৮ ধাঢা। 

১১. মখার বদফেম, দক যামাতী আবিামদ  াাংমা াবলঢয, প্রওাযও াফাঘভড ফুবঔাধাথযায়, ওরুডা 

প্রওাযদী ১৮ এ. মঝফাভ মমদ ওমওাঢা-৯, ৪০ ধাঢা।  

১২. মখার বদফেম, দক যামাতী আবিামদ  াাংমা াবলঢয, প্রওাযও াফাঘভড ফুবঔাধাথযায়, ওরুডা 

প্রওাযদী ১৮ এ. মঝফাভ মমদ ওমওাঢা-৯, ৪৪ ধাঢা।  

১৩. মখার বদফেম, দক যামাতী আবিামদ  াাংমা াবলঢয, প্রওাযও াফাঘভড ফুবঔাধাথযায়, ওরুডা 

প্রওাযদী ১৮ এ. মঝফাভ মমদ ওমওাঢা-৯, ৪৯ ধাঢা। 

১৪. পট্টাঘাবে ঢবধাথীভ, প্রঢীবঘযভ াবলঢযঢত্ত্ব, অফৃঢবমাও াবলঢয ধবভরবতভ ধবে ফীভদ ফচুফতাভ 

ওঢৃেও বঝ/৪ বথাদ দকভ, মফবতদীধুভ ৭২১১০১ মণবও প্রওাবযঢ, বদ্বঢীয় ধবভবথেঢ াংস্কভদ : 

মনব্রুয়াভী ২০০২, ১৩৮ ধাঢা।  

১৫. মখার বদফেম, দক যামাতী আবিামদ  াাংমা াবলঢয, প্রওাযও াফাঘভড ফুবঔাধাথযায়, ওরুডা 

প্রওাযদী ১৮ এ. মঝফাভ মমদ ওমওাঢা-৯, ১২৮ ধাঢা। 

১৬. মখার বদফেম, দক যামাতী আবিামদ  াাংমা াবলঢয, প্রওাযও াফাঘভড ফুবঔাধাথযায়, ওরুডা 

প্রওাযদী ১৮ এ. মঝফাভ মমদ ওমওাঢা-৯, ১৩১ ধাঢা। 

১৭. ঘবট্টাধাথযায় মতিঢ, বাংয যঢাব্দীভ ফাচ বঢেদ : াাংমা উধদযা, মত’চ ধাবমবযাং ।। ওমওাঢা 

৭০০০৭৩, প্রণফ প্রওায : ওমওাঢা ধুস্তওবফমা চাদুয়াবভ ২০০২, ফাখ ১৪০৮।  

 

 




