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W. †gvt iwdKzj Bmjvg  

Dwbk kZ‡K XvKvi wkÿv I 
ms ‹̄…wZ t MÖš’vMv‡ii D™¢e I weKvk 

 

f~wgKv  
mf¨Zvi m~PbvjMœ †_‡K Ávb-weÁv‡bi Ab¨Zg 
†kÖô evnb wn‡m‡e MÖš’vMv‡ii hvÎv ïiæ 
n‡qwQj| cÖ‡Z¨KwU mf¨Zvi gv‡S MÖš’vMv‡ii 
Aw¯ÍZ¡ we`¨gvb, hw`I †m mKj MÖš’vMvi 
ZrKvjxb ivR cwievi Ges Zv‡`i mv‡_ mswkø-
ó e¨w³e‡M©i e¨env‡ii Rb¨ wba©vwiZ wQj| 
ZLbKvi MÖš’vMvi¸‡jv wQj MYgvby‡li aiv-
†Qvuqvi evB‡i| ïay ZvB bq, MÖš’vMvi wQj 
ZLbKvi mgv‡Ri AvwfRv‡Z¨i cÖZxK| wKš‘ 
Kv‡ji weeZ©‡b gvby‡li aviYv e¨vcKfv‡e 
cv‡ë †M‡Q| cvj Avg‡j bvj›`v gnvwe`¨vjq 
MÖš’vMv‡ii wewfbœ †eŠ× wenv‡i MÖš’vMv‡ii mÜvb 
cvIqv hvq| †gvNj kvmbvg‡j 1610 mv‡j 
XvKv‡K myev evsjvi ivRavbx †NvlYv Kiv nq| 
 

(বাকী অংশ পড়ুন ১২ পৃ ায় ) 

evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb 
wkÿv  m¤úÖmvi‡Y GK `xN© hvÎv 

 

 
1. f~wgKv t   
wkÿv, fve wewbgq I †hvMv‡hvM G‡`i Dci Mªš’vMv‡ii cªfve I 
GB wZ‡bi mgšq̂mva‡b Mªš’vMv‡ii fzwgKv mywew`Z- me©hy‡M, 
me©Kv‡j | GKgvÎ MÖš’vMviB mwÂZ I cywÄf’Z gvbe Ávb I 
Gi µ‡gvbœqb mh‡Zœ  msiÿY K‡i hy‡Mi ci hyM a‡i| wkï, 
wK‡kvi †_‡K e„× ch©šÍ Ávbwcqvmx †h †Kvb ¯Í‡ii gvby‡li Rb¨ 
Mªš’vMv‡ii Øvi wPi Db¥y³ PxiKvj-B| MÖš’vMvi ïay Ávb 
weZi‡Yi †K‡›`ªB bq, ¯í̂Kvjxb GwU we‡bv`b †K› ª̀-I e‡U| 
Mªš’vMvi‡K Avgiv hZ we‡kl‡Y fzwlZ Kwi, Gi cwiPq me©v‡MÖ- 
GwU GKwU †mev cª̀ vbKvix cªwZôvb ev Service 
Institution| Avi GB cªwZôv†bi DbœZ, hy‡Mvc‡hvMx Ges 
Pvwn`v Abymv‡i Dchy³ †mev I Kvh©µg wbf©i K‡i  `ÿ 
Rbe‡ji Dci| Dchy³ I `ÿ Rbej ‰Zixi c~e© kZ© n‡jv  
MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿvq wkwÿZ nIqv | 
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c„ôv 02 

evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿvi cÖ_g 
m~wZKvMvi n‡”Q evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ| GB mwgwZ 
†`‡ki  MÖš’vMvi †ckvi Dbœq‡b ¸iZ¡c~Y© fzwgKv cvjb 
K‡i Avm‡Q| †`k wefv‡Mi ci 1952 mv‡j XvKv 
wek¦we`¨vj‡q ZrKvjxb MÖš’vMvwiK dR‡j Bjvwni 
ZZ¡veav‡b wZb gv‡mi GKwU cÖwkÿY †Kvm© Pvjy nq| 
wKšÍ `yf©vM¨ekZt gvÎ GKwU †Kvm© mgvc‡bi ciB Zv 
¯’wMZ n‡q hvq| cieZ©x‡Z XvKv wek¦we`¨vj‡qi 
`vwqZ¡cÖvß MÖš’vMvwiK cÖ‡dmi bvwdm Avng‡`i KvQ 
†_‡K ‡gvnv¤§` wmwÏK Lvb KZ©„K MÖš’vMv‡ii `vwqZ¡ MÖnY 
Kivi ci Zvi †bZ¡‡Z I ZZ¡veav‡b 1955 n‡Z 1959 
mv‡ji g‡a¨ dzjeªvBU ¯‹jvi‡`i mn‡hvwMZvq PviwU 
cÖwkÿY †Kvm© cwiPvwjZ nq|    

MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb  wel‡q cvV`vb, wewfbœ wkÿvg~jK 
Kg©m~Px  cvjb K‡i Avm‡Q| ‡mB mv‡_  †`‡ki `kwU  
†emiKvix (cÖvB‡fU)  wek¦we`¨vj‡q MÖš’vMvi I Z_¨ 
weÁvb wel‡q cvV`vb Kiv n‡”Q | evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi 
I Z_¨ e¨e¯’vcbvi Dbœq‡bi  Rb¨  wmsnfvM  Rbkw³ 
m„wó K‡i‡Q  GB cÖwZôvb¸‡jv| `ÿ Rbkw³ ‰Zixi  
d‡j Kvs¶xZ Z_¨ †mev  cª̀ vb mnR nq|  

2. D‡Ïk¨ t 

1. †`‡k MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿvi Dbœq‡b 
†ckvRxex msMVb wnmv‡e evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ wK 
wK Ae`vb †i‡L‡Q  ‡m m¤ú©‡K Rvbv | 

 

Ggb cÖksmbxq D‡`¨vM ZLb G‡`‡k MÖš’vMvwiKZv 
†ckvq cÖK„Z Drmvn I DÏxcbvi m„wó K‡i Ges 
MÖš’vMvi wkÿvi Av‡›`vjb‡K GwM‡q wb‡q ‡h‡Z mvnvh¨ 
K‡i | MÖš’vMvi Av‡›`vj‡b c‡_ evsjv‡`k MÖš’vMvi 
mwgwZ me© cÖ_g MÖš’vMvi †ckvRxwe‡`i Rb¨  Qq gvm 
†gqv`x mvwU©wd‡KU †Kvm©, GK eQi †gqv`x ¯œvZ‡KvËi 
wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy K‡i | GB fv‡e Rb¥jMœ †_‡K †`‡k 
MÖš’vMvwiKZv wkÿvi cw_K…Z wn‡m‡e evsjv‡`k MÖš’vMvi 
mwgwZ mn †`‡ki cuvPwU cvewjK (miKvix) 
wek¦we`¨vj†q MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb  wel‡q cvV`vb, 
wewfbœ wkÿvg~jK Kg©m~Px  cvjb K‡i Avm‡Q| ‡mB 
mv‡_ †`‡ki `kwU  †emiKvix (cÖvB‡fU)  wek¦we`¨vj‡q 

2. MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb wkÿvi cÖmv‡i ‡`‡ki miKvix 
(cvewjK) wek¦we`¨vjq wK wK †Kvm© †cÖvMÖvg Pvjy i‡q‡Q 
†m m¤ú©‡K AeMZ nIqv |  

3.  †Kvb †Kvb cÖvB‡fU  wek¦we`¨vjq wK wK †Kvm©  
cwiPvwjZ n‡”Q †m m¤ú©‡K AeMZ nIqv | 

3. cUfywg t evsjv‡`k MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿvi 
avivevwnKZv we‡kølb Ki‡j †`Lv hvq †h, mg‡qi 
weeZ©‡b Kv‡ji Pvwn`v †gvZv‡eK GB wkÿvi µ‡gvbœwZ 
jvf K‡i‡Q| GB Rb¨ wewfbœ mgq G wkÿvi bv‡gI 
cwieZ©b G‡m‡Q| eZ©gv‡b G wkÿv e¨e¯’v‡K Ó Z_¨ 
weÁvb I MÖš’vMvi e¨e¯’vcbv ÕÕ bv‡g bvgKiY Kiv 

 

 
( wPÎ 3.1 evsjv‡`‡k MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿv we Í̄vi ) 

 

 MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿvi we Í̄vi 

evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ cvewjK wek¦we`¨vjq cÖvB‡fU wek¦we`¨vjq 
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n‡q‡Q| GB wkÿv‡K c~Y©v½ GKwU †ckv wnmv‡e ¯x̂K…wZ 
cÖ̀ vb I RvZxq Ges Avš©ÍRvwZK A½‡b Gi K‡jei 
e„w×‡Z †ckvRxex msMVb wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| 
†mB mv‡_ †`‡ki me©‡”Pv we`¨vcxV¸wj‡Z m&œvZK 
(m¤§vb), ¯œvZ‡KvËi (wW‡cøvgv) ¯œvZ‡KvËi, Ggwdj I 
wcGBPwW †Kvm© Pvjy Kiv n‡q‡Q| †`‡k `ÿ MÖš’vMvwiK 
m„wó‡Z GB †Kvm© ¸wj D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv cvjb K‡i 
P‡j‡Q | wb‡¤œ evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb 
wkÿv we¯Ív‡i  cÖvwZôvwbK (†ckvRxex msMVY I 
wek¦we`¨vjq) hv‡`i Ae`vb  i‡q‡Q Zv‡`i m¤ú©‡K 
Av‡jvPbv Kiv n‡jv|  

4. evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ t  

mwgwZi Rb¥j‡Mœ G‡`‡k MÖš’vMvwiKZv †ÿ‡Î AvbyôvwbK 
wkÿvi †Kvb e¨e¯’v wQj bv| A_P MÖš’vMvi cwiPvjbv 
GKwU KvwiMwi welq| G wel‡q mwVKfv‡e `vwqZ¡ 
cvj‡bi Rb¨ MÖš’vMvi Kgx©‡`i MÖš’vMvwiKZv †ÿ‡Îi 
wkÿv GKwU Acwinvh© welq| mwgwZi cÖwZôvZv 
mfvcwZ giûg gyn¤§` wmwÏK Lvb, mn-mfvcwZ 
Avngv` ‡nvmvBb G †ÿ‡Î we‡`‡k Aa¨vqb I cÖwkÿY 
MÖnY K‡i welqwU Abyaveb K‡iwQ‡jb| G †cÖÿvc‡U 
mwgwZi D‡`¨v‡M 1958 mv‡j MÖš’vMvi weÁvb 6 gvm 
†gqv`x mvwU©wd‡KU ‡Kvm© Pvjy Kiv nq| G †Kvm©wU 
G‡`‡k MÖš’vMvi I Z_¨  weÁvb wkÿvi †ÿ‡Î cÖ_g 
wbqwgZ wkÿv ‡Kvm© wnmv‡e Pvjy nq| †Kvm©wU G‡`‡k 
MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î mve cÖ‡dkbvj Rbej 
m„wó‡Z ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb iv‡L| GKB avivevwnKZvq 
mwgwZi e¨e¯’vcbvi eZ©gvb 104 Zg †Kv‡m©i wkÿv 
Kvh©µg Pj‡Q| †`‡ki miKvwi †emiKvwi ch©v‡q wewfbœ 
MÖš’vMv‡i MÖš’vMvi Kg©x wb‡qv‡M GB †Kvm©wU‡K ¯x̂K…wZ 
cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K| GB ch©šÍ 104wU e¨v‡P 15,000 
(c‡bi nvRvi) Gi AwaK wkÿv_x© G †Kvm© m¤úbœ K‡i 
†`‡ki  wewfbœ ch©v‡q MÖš’vMvimg~‡n MÖš’vMvi Kg©x  
wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i P‡j‡Qb| evsjv‡`k 

MÖš’vMvi mwgwZ Aax‡b 1989 n‡Z 1999 mvj ch©šÍ  
¯œvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy K‡i Ges mdjfv‡e 
11wU e¨v‡Pi wkÿv Kvh©µg m¤úbœ K‡i| GQvovI †`‡k 
MÖš’vMvi cwiPvjbv, MÖš’vMvwiK‡`i †ckvMZ `ÿZv 
e„w×mn wewfbœ †mwgbvi, wm‡¤úvwRqvg, cÖwkÿY Gi 
Av‡qvRb mn ‡ckvi Dbœq‡b wewfbœ MwZkxj Kg©Kv‡Ûi 
Av‡qvRb K‡i _v‡K | 

5. cvewjK (miKvix) wek¦we`¨vjq t  

evsjv‡`‡k eZ©gv‡b 43 wU  cvewjK wek¦we`¨vjq 
i‡q‡Q| ‡`‡ki cvewjK wek¦we`¨vjqMywji g‡a¨ †gvU 
5wU  wek¦we`¨vj‡q  MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb wel‡q 
D”PZi wWMÖx cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| wb‡¤œ GB m¤ú©‡K 
we¯ÍvwiZ weeiY D‡jøL Kiv n‡jv | 

 

5.1 XvKv wek¦we`¨vjq t  

MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿvi cÖ_g †mvcvb n‡jv 1959 
mv‡j XvKv wek¦we`¨vj‡q ÒMÖš’vMvi weÁvb wefvMÓ bv‡g 
GKwU wefvM †Lvjv nq Ges 1959-60 wkÿve‡l© ‡_‡K 
jÛb wek¦we`¨vj‡qi jvB‡eªwi ¯‹z‡ji KvwiKzjvg Abyhvqx 
GK eQi †gqv`x ¯œvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kv‡m©i cÖeZ©b 
Kiv nq| MÖš’vMvi mwgwZi mfvcwZ I XvKv wek¦we`¨vjq 
MÖš’vMv‡i ZrKvjxb MÖš’vMvwiK Rbve gynv¤§` wmwÏK 
Lvb‡K beMwVZ GB wefv‡Mi cÖavb Kiv nq| 1962 -
63 wkÿve‡l© ¯œvZ‡KvËi wW‡cøvgvavix‡`i Rb¨ GK eQi 
†gqv`x gv÷vm© †Kvm© Pvjyi ga¨ w`‡q GB †`‡k  me© 
cÖ_g XvKv wek¦we`¨vj‡q ÒMÖš’vMvi weÁvbÓ wefvM bv‡g  
GKUv c~bv©½ wefvM ‡Lvjv  nq| 1975-1976 wkÿv 
e‡l© GK eQi †gqv`x ¯œvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy 
†i‡L `y eQi †gqv`x gv÷vi wWMÖx †Kvm© 1976-77 
wkÿv el© n‡Z Pvjy Kiv nq | GQvov 1976-77 n‡Z 
`yB eQi †gqv`x Gg wdj Ges 1978-79 n‡Z wZb 
eQi †gqv`x 

c„ôv 0৩ 
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wcGBPwW †Kvm© Pvjy Kiv nq | GQvov 1987-88  
wkÿv el© n‡Z wZb eQi †gqv`x ¯œvZK (m¤§vb)†Kvm© 
Pvjy Kiv nq| 1989-90 mvj n‡Z GK eQi †gqv`x 
¯œvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm© eÜ K‡i †`qv nq | 1994-
95 mv‡j ỳB eQi †gqv`x Gg G †Kvm© Pvjy Kiv nq| 
GQvovI Pvi eQi †gqv`x 1997-98 ¯œvZK (m¤§vb) 
†Kvm© Pvjy Kiv nq Ges 2005-06 wkÿv el© n‡Z 
mvÜ¨Kvjxb gv÷vm© †cÖvMÖvg Pvjy Kiv n‡q‡Q | 

5.2 ivRkvnx wek¦we`¨vjq t  

1991 mv‡j †`‡ki wØZxq e„nËg cvewjK wek¦we`¨vjq 
ivRkvnx wek¦we`¨vj‡q  1 eQi †gqv`x ¯œvZ‡KvËi 
wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy Kiv nq| GB †Kvm©wU `xN© mgq eÜ 
_vKvi ci cieZ©x‡Z Avevi 2015 mvj n‡Z  GB †Kvm© 
c~Yivq Pvjy Kiv nq| 1992-93 wkÿv e‡l© wZb eQi 
†gqv`x œ̄vZK (m¤§vb), 1995-96 wkÿv e‡l© GK eQi 
†gqv`x gv÷vm© †Kvm©, 1997-98 wkÿv e‡l© Pvi eQi 
†gqv`x œ̄vZK (m¤§vb) †Kvm©, 2006-07 wkÿv e‡l© 
GgwdjI wcGBPwW †Kvm©  Ges 2014 mvj n‡Z 
mvÜ¨Kvjxb gv÷vm© wWMÖx Pvjy  Kiv n‡q‡Q | 

 

5.3 RvZxq wek¦we`¨vjq t 

RvZxq wek¦we`¨vjq Awaf~w³i gva¨‡g 1999 mvj n‡Z 
†`‡ki wewfbœ GjvKvq cÖwZwôZ eZ©©gv†b RvZxq 
wek¦we`¨vjq Ab K¨v¤úvm mn 30 Gi AwaK 
Bbw÷wUD‡U ¯œvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm©wU cwiPvwjZ 
n‡”Q | †mB mv‡_ wWwMÖ (¯œvZK) ch©v‡q MÖš’vMvi I Z_¨ 
weÁvb welqwU c„_K welq wnmv‡e AšÍ©fz³ n‡q‡Q Ges  
9wU K‡j‡R cvV`vb Kiv n‡”Q| XvKv¯’ jvjgvwUqv 
gwnjv, nvweeyjøvn evnvi K‡j‡R  Pvi eQi †gqv`x 
MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡b (m¤§vb) †Kvm© mn XvKvi 
jvjgvwUqv gwnjv K‡j‡R Ges Lyjbvi Bjv‡g MÖš’vMvi 

I Z_¨ weÁv‡b gv÷vm© ‡Kvm© Pvjy i‡q‡Q | eZ©gv‡b 
RvZxq wek¦we`¨vj‡qi 2015 mvj †_‡K GgGGm, Gg 
wdj I wcGBPwW ‡Kvm© Pvjy Kiv n‡q‡Q | 

5.4 ‡bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq t  
2016-17 wkÿvel© n‡Z ‡bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ 
wek¦we`¨vjq GK eQi †gqv`x wW‡cøvgv †Kvm© Ges 
2018-19 wkÿv e‡l© Pvi eQi †gqv`x  ¯œvZK (m¤§vb) 
†Kvm© Pvjy Kiv  n†q‡Q| 

 

5.5 Bmjvgx wek¦we`¨vjq t  

Kzwóqv Bmjvgx wek¦we`¨vj‡q 2018-19 wkÿv e‡l©  
GKeQi †gqv`x wW‡cøvgv †Kvm©  Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 

6. ‡emiKvix (cÖvB‡fU) wek¦we`¨vjq t  

eZ©gv‡b evsjv‡`‡k 103 wU ‡emiKvix wek¦we`¨vjq 
i‡q‡Q Ges Gi g‡a¨ `kwU  wek¦we`¨vj‡q MÖš’vMvi I 
Z_¨ weÁvb welq wewfbœ †gqv‡` wewfbœ †Kvm© †hgb: 
GK eQi  †gqv`x wW‡cøvgv †Kvm©, Pvi eQi †gqv`x 
¯œvZK (m¤§vb) †Kvm© Ges `yB eQi †gqv`x gv÷vm© 
†Kvm© Pvjy Kiv n‡q‡Q| †h mg¯’ wek¦we`¨vj‡q GK eQi 
†gqv`x wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy Av‡Q †m¸‡jv n‡jv- 
B›Uvib¨vkbvj BmjvwgK BDw©bfvw©mwU, PUªMÖvg (2009), 
Ckv Luv B›Uvib¨vkbvj BDwbfvwm©wU, wK‡kviMÄ 
(2013), KK&ªevRvi B›Uvib¨vkbvj BDwbfvwm©wU‡Z 
(2014), ‡W‡dvwWj B›Uvib¨vkbvj BDwbfvwmwU 
(2015), †dbx BDwbfvwm©wU (2015), †kL 
dwRjvZy‡bœmv gywRe wek¦we`¨vjq, Rvgvjcyi (2016), 
LvRv BDbym Avjx wek¦we`¨vjq, wmivRMÄ (2016)| 
GQvov `yB eQi †gqv`x  XvKv¯’ i‡qj BDwbfvwmwU‡Z 
(2005), Gwkqvb BDwbfvwm©wU Ae evsjv‡`k (2010) 
gv÷vm© †cÖvMÖvg Pvjy Kiv n‡q‡Q| †mB mv‡_ Pvi eQi  

c„ôv 0৪ 
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†gqv`x ¯œvZK †Kvm© LvRv BDbym Avjx wek¦we`¨vjq, wmivRMÄ (2013), B÷ I‡q÷ BDwbfvwm©wU, XvKvq (2016) 
Pvjy Kiv n‡q‡Q| GQvovI MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb †ckvi Dbœq‡b †`‡ki Av‡iv wKQz ‡emiKvix  wek¦we`¨vjq I 
Av‡iKwU †ckvRxex msMVY evsjv‡`k MÖš’vMvi I Z_¨vqbwe` mwgwZ(‡ewjW)  MÖš’vMv‡i  AvaywbK Z_¨ cÖhyw³i 
e¨envi, wWwRU¨vj jvB‡eªix ‡mev I  Kvh©µg‡K  MwZkxj Kivi Rb¨ wewfbœ †mwgbvi, IqvK©kc I cÖwkÿ‡Yi 
e¨e¯’v K‡i _v‡K| 

MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb  wel‡qi  cvV¨m~wP‡K mgv‡Ri ev¯Íe Ae¯’vi m‡½ m½wZ †i‡L hy‡Mvc‡hvMx Kiv 
cÖ‡qvRb| †mB mv‡_ †`‡k MÖš’vMvwiKZv wkÿv I ‡mev‡K mg„×kvjx Kivi j‡ÿ¨  GKwU b¨vkbvj jvB‡eªix 
Kwgkb MVb Kiv Riæix| †h Kwgkb  MÖš’vMvi  I Z_¨weÁvb  †ckvi Dbœq‡b GKwU †ivj g‡Wj wnmv‡e 

KvR Ki‡e| 
 

cwi‡k‡l ejv hvq †h, evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wkÿv m¤úªmvi‡Yi †ÿ‡Î cÖ_‡g evsjv‡`k MÖš’vMvi 
mwgwZ (j¨ve) Qq gvm †gqv`x mvwU©wd‡KU ‡Kvm© Pvjy K‡i G&es hy‡Mi cÖ‡qvR‡b cieZ©x‡Z GK eQi  †gqv`x 
wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy nq Ges GK ch©v‡q GwU eÜ n‡q hvq| eZ©gv‡b mvwUwd‡KU Pvjy Av‡Q  Z‡e mxwgZfv‡e| GB 
†Kvm© G†`‡ki wkÿvi Dbœqb I gvb m¤úbœ wkÿvq ¸iZ¡c~Y© f’wgKv †i‡L P‡j‡Q| cvkvcvwk GB †ckvq Sub 
Professional  wewfbœ Kgx m„wó K‡i A‡b‡KiB †eKviZ¡ `yi K‡i‡Qb| cvkvcvwk Av‡iv miKvix I ‡emiKvix  
wek¦we`¨vjqmg~†n MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb welq †Lvjv I  gvb m¤§Z wkÿvg~jK Kg©m~Px e„w× Ki‡Z n‡e | MÖš’vMvi I 
Z_¨ weÁvb  wel‡qi  cvV¨m~wP‡K mgv‡Ri ev¯Íe Ae¯’vi m‡½ m½wZ †i‡L hy‡Mvc‡hvMx Kiv cÖ‡qvRb| †mB mv‡_ 
†`‡k MÖš’vMvwiKZv wkÿv I ‡mev‡K mg„×kvjx Kivi j‡ÿ¨  GKwU b¨vkbvj jvB‡eªix Kwgkb MVb Kiv Riæix| †h 
Kwgkb  MÖš’vMvi  I Z_¨weÁvb  †ckvi Dbœq‡b GKwU †ivj g‡Wj wnmv‡e KvR Ki‡e| 

 
W. ‡gvnvt AvwRRyi ingvb 

 GwWkbvj jvB‡eªixqvb 
 RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg wek¦we`¨vjq, wÎkvj-2224, gqgbwmsn|  

 

Z_¨myÎ  t 

 ingvb, ‡gvnvt AvwRRyi GÛ Rvbv, wke ksKi (2017) GK&ªcvbkb GÛ GK&ª‡Ubkb Ae GjAvBGm 
GWz‡Kkb  Bb evsjv‡`k t G wn‡÷vwiK¨vj ÷vwW| B›Uvib¨vkb¨vj Rvb©vj Ae Bbdi‡gkb gyf‡g›U| BwÛqv 
| 2(5) ,99-103| 

 ingvb, ‡gvnv¤§` wRjøyi (2004) evsjv‡`‡ki MÖš’ Dbœqb I MÖš’vMvi| XvKv,†kvfv cÖKvk | 
 Avng`, bvwmi DÏxb (1998) | mgvR MÖš’vMvi I †hvMv‡hvM | XvKv, evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ | 
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অমর একুেশ েমলা ২০২০ 
 

তখন স া নেমেছ। 
শহীদ িমনাের 
পথনাটক উৎসেবর 
উে াধনী আেয়াজেনর 

েতই কােন ভেস 
এেলা সই গান- 
‘আমার ভাইেয়র রে  

রাঙােনা একুেশ ফ য়াির/আিম িক ভুিলেত পাির’ ।  

লখক, কাশক, পাঠেকর এ িমলনেমলার ভ েণ সবার 
একটাই কথা- এ মলা এখন ধু বইেয়র মলা নয়, এটা 
বইেয়র উৎসব।  ফ য়ািরজুেড় এই বইেয়র উৎসেব 
বইেয়র ােণ, মানুেষর আনােগানায় ভের উেঠ পুেরা 
সাহরাওয়াদী উদ ান ও বাংলা একােডিম া ণ। 

২ ফ য়াির ৩টায় মাসব াপী ‘অমর একুেশ েমলা-
২০২০’ এর উে াধন ও উে াধনী ারেক া র কেরন 

ধানম ী শখ হািসনা। এিদন ধানম ী শখ হািসনা 
ব ব ু রিচত এবং বাংলা একােডিম কািশত ‘আমার 
দখা নয়াচীন’ ে র আনু ািনকভােব উে াচন কেরন। 

ব ব ুর জ শতবেষ বাংলা একােডিম আেয়ািজত 
মাসব াপী অমর একুেশ েমলা ২০২০ ব ব ুেক উৎসগ 
করা হেয়েছ।  মলার িবন ােসর মাধ েম মুিজববেষর 

িত িব ফুিটেয় তালা হেয়িছেলা। স অনুযায়ী এবছর 
সাহরাওয়াদী উদ ােনর মলা া ণিট ‘িশকড়’, ‘সং াম’,  

‘মুি ’ ও ‘অজন’ এ চারিট নােম নামকরণ করা হেয়িছেলা।  

উে াধন অনু ােন াগত ব ব  দন একােডিমর 
মহাপিরচালক হাবীবু াহ িসরাজী। েভ া ব ব  দন,  

 

সং ৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব ড. আব ু হনা মা ফা 
কামাল।  কাশক িতিনিধ িহেসেব ব ব  দন বাংলােদশ 
পু ক কাশক ও িবে তা সিমিতর সভাপিত আিরফ 
হােসন ছাটন। 

িবেশষ অিতিথর ব ব  দন সং ৃিত িতম ী কএম 
খািলদ। সভাপিত  কেরন বাংলা একােডিমর সভাপিত 
জাতীয় অধ াপক আিনসু ামান। 

ধান অিতিথর ভাষেণ ধানম ী শখ হািসনা বেলন, 
এবােরর একুেশ েমলার অন তম আকষণ ব ব ুর 
নতুন  ‘আমার দখা নয়াচীন’ এর কাশনা। আিম 
ব ব ুর এ ে র কাশক বাংলা একােডিম এবং এর 
সে  সংি  সবাইেক আ িরক ধন বাদ জানাি । 

আশা কির,  ‘অসমা  আ জীবনী’ এবং ‘কারাগােরর 
রাজনামচা’র মেতা এই িটও দিশ-িবেদিশ পাঠেকর 

কােছ আদৃত হেব। ব ব ু য ধু রাজনীিতক ও 
রা নায়কই িছেলন না, একই সে  িছেলন একজন 
অসামান  লখক- এ বই েলা তার ামাণ  দিলল হেয় 
রইল। 

িতিন বেলন, আমরা বাংলা ভাষার সািহত -সং ৃিত চচােক 
যমন েণাদনা িদেয় আসিছ তমিন অনুবাদ সািহেত র 

ওপর িবেশষ ােরাপ করিছ। ব ব ুর ‘অসমা  
আ জীবনী’ বইিট এখন পয  িবে র ১৩িট ভাষায় 
অনূিদত হেয়েছ যা িতিট বাংলাভাষী মানুেষর জন ই 
আনে র িবষয়। 

েমলার উে াধন অনু ােন বাংলা একােডিম সািহত  
পুর ার ২০১৯ দান করা হয়। 
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এবােরর বইেমলায় ব ব ুেক িনেয় ধু বাংলা একােডিমই 
২৬িট বই কাশ করেছ। এছাড়া জািতর িপতার জ শতবষ 
উপলে  ব ব ুেক িনেয় আগামী ই বছের মাট ১০০িট 
বই কাশ করেব একােডিম। 

বাংলা একােডিম ও সাহরাওয়াদী উদ ােন ায় আট লাখ 
বগফুট জায়গাজুেড় মলা অনুি ত হেয়েছ। থমবােরর 
মেতা িলটল ম াগ কনার নয়া হেয়েছ সাহরাওয়াদী 
উদ ােন। িশ  চ েরর আয়তনও বাড়েছ। মলায় এবার 
যু  হেয়িছেলা ফুড কাট। সাহরাওয়াদী উদ ান অংেশর 
ই াে  িতিট ফুড কােট িছেলা ২০িট কের খাবার 
দাকান।  

এবার একােডিম া েণ ১২৬িট িত ানেক ১৭৯িট 
ইউিনট ও সাহরাওয়াদী উদ ান অংেশ ৪৩৪িট িত ানেক 
৬৯৪িট ইউিনটসহ মাট ৫৬০িট িত ানেক ৮৭৩িট 
ইউিনট এবং বাংলা একােডিমসহ ৩৩িট কাশনা 

িত ানেক ৩৪িট প ািভিলয়ন বরা  দয়া হেয়িছেলা। 

অমর একুেশ েমলার শষ হয় ২৯ ফ য়াির শিনবার। 
এবােরর মলায় বই িবি র নতুন রকড হেয়েছ। এবার 
৮২ কািট টাকার বই িবি  হেয়েছ, যা গতবােরর তলুনায় 
ই কািট টাকা বিশ। ধু তাই নয়, নতুন বই কােশর 

িহসােবও এবার রকড হেয়েছ। এবার নতুন বই কাশ 
হেয়েছ ৪৯১৯িট, যা গতবােরর তলুনায় ২৩৪িট বিশ। 
এরমেধ  মানস  বই ৭৫১িট। 

এবােরর বই মলার শষ িদেন িছল জনে াত। মলা  
হয় বলা ১১টায়। চেল রাত ৯টা পয । বলা ১টা পয  
িছল িশ হর। এিদন মলার  থেকই লাকসমাগম 
িছল চােখ পড়ার মেতা। িবকােলর িদেক মলা প নয় 
জনে ােত। িছল হােত হােত বই। অেনেক শষ সমেয় এেস 
তােদর পছ মেতা বই িকেনেছন। অেনেক আবার শষ 
িদেন মলায় ছুেট এেসেছন ধুমা  বইেয়র টােন। 

মলায় মাট বই ৪৯১৯িট : এবােরর অমর একুেশ 
েমলায় নতুন বই এেসেছ চার হাজার ৯১৯িট। 

গতবােরর তুলনায় ২৩৪িট বিশ। তেব এ িহসাব বাংলা 
একােডিমর তথ  কে  জমা পড়া বইেয়র। এর বাইেরও 
মলায় নতুন বই কাশ হেয়েছ। শিনবার অমর একুেশ 

েমলার সমাপনী িদেন বাংলা একােডিমর জনসংেযাগ 
উপিবভাগ থেক া  তথ ানুযায়ী, এ বছর সেবা  বই 

কািশত হেয়েছ কিবতার, এক হাজার ৫৮৫িট। এ ছাড়া 
গ  ৬৪৪িট, উপন াস ৭৩১িট, ব  ২৭১িট, গেবষণা 
১১২, ছড়া ১১১, িশ েতাষ ২০৩িট, জীবনী ১৪৯, 
রচনাবিল ৮, মুি যু  ১৫২, নাটক ৩৪, িব ান ৮৩, 

মণ ৮২, ইিতহাস ৯৬, রাজনীিত ১৩, া  ৩৬, রম  
৪০, ধমীয় ২০, অনুবাদ ৫৭, অিভধান ১৪, ব ািনক 
ক কািহনী ৬৭, ব ব ু িবষয়ক ১৪৪ এবং িবিবধ িবষেয় 
বই এেসেছ ২৬৮িট। 

েমলার উে াধন অনু ােন বাংলা একােডিম সািহত  
পুর ার ২০১৯ দান করা হয়। 
 
এবােরর বইেমলায় ব ব ুেক িনেয় ধু বাংলা একােডিমই 
২৬িট বই কাশ করেছ। এছাড়া জািতর িপতার জ শতবষ 
উপলে  ব ব ুেক িনেয় আগামী ই বছের মাট ১০০িট 
বই কাশ করেব একােডিম। 

 

 

চার পুর ার দান :  

অমর একুেশ েমলা ২০২০ উপলে  বাংলা একােডিম 
পিরচািলত চারিট ণীজন ৃিত পুর ার িবজয়ীেদর হােত 
তুেল দয়া হেয়েছ। শিনবার েমলার মূল মে  সমাপনী 
অনু ােন পুর ার তেুল দয়া হয়। বাংলা একােডিমর 
সভাপিত জাতীয় অধ াপক আিনসু ামােনর সভাপিতে  
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াগত ব ব  রােখন একােডিমর মহাপিরচালক হাবীবু াহ িসরাজী। েমলার িতেবদন উপ াপন কেরন ‘অমর একুেশ 
েমলা ২০২০’-এর সদস  সিচব ড. জালাল আহেমদ। 

২০১৯ সােল কািশত িবষয় ও ণমানস ত সবািধক সংখ ক  কােশর জন  ‘কথা কাশ’ ক িচ র ন সাহা ৃিত 
পুর ার, ২০১৯ সােল কািশত ে র মেধ  শি ক ও ণমান িবচাের সরা  িবভােগ আবুল হাসনাত রিচত ‘ ত য়ী 

ৃিত ও অন ান ’ ে র জন  ‘জািনম ান বুকস’,  মঈনুস সুলতান রিচত ‘ জাহােনসবােগর জানাল’ ে র জন  ‘ থমা’ 
কাশনেক এবং রিফকুন নবী রিচত ‘ ৃিতর পথেরখা’ ে র জন  ব ল পাবিলেকশ েক মুনীর চৗধুরী ৃিত পুর ার 

২০২০ দান করা হয়। 

২০১৯ সােল কািশত িশ েতাষ ে র মধ  থেক ণমান িবচাের সবািধক  কােশর জন  পাে রী পাবিলেকশ  
িলিমেটডেক রাকনু ামান খান দাদাভাই ৃিত পুর ার এবং ২০২০ সােলর অমর একুেশ েমলায় অংশ হণকারী 

কাশনা িত ান েলার মধ  থেক না িনক অ স ায় সরা িত ান িহেসেব ‘অিভযান’ (এক ইউিনট) ,  ‘কুঁেড়ঘর 
কাশনী িলিমেটড’ (২-৪ ইউিনট) এবং ‘বাংলা কাশ’ ক (প ােভিলয়ন) িশ ী কাইয়ুম চৗধুরী ৃিত পুর ার ২০২০ 
দান করা হয়। 

সূ ঃ যুগা র, বাংলােদশ জানাল।   
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মলা থেক এত বই তা িকনেলন, যে  রাখেবন কী কের 
দািম াপ  বইও অযে  ন  হেয় যায় অেনক সময়। িক  িকছু কৗশল মেন চলেল বইেক িচরসবুজ রাখা যায় সহেজই। 

সদ  শষ হেয়েছ বইেমলা। চুর বই কনা, পছে র বইপ  পড়া আর সই সব বই ও চার চির েদর মেন রাখাই িক  
বইে মীেদর শষ সং া নয়। কথায় বেল, বইেয়র চেয় বিশ ব ু আর হয় না। িক  সই স ীর িঠক য  িক আমরা িনেত 
পাির? বই মলাট িদেয় পড়া বা বই পড়ার পর তা তেুল রাখেলই িক  বইেয়র য  শষ হেয় যায় না। 

দািম াপ  বইও অযে  ন  হেয় যায় অেনক সময়।  িক  িকছু কৗশল মেন চলেল বইেক িচরসবুজ রাখা যায় সহেজই। 
কমন কের স ব তা?  

 ড া  ধরা দওয়ােল বইেয়র তাক তির করেবন না। নইেল বইেয়র পাতা ন  হেয় যায়। এ ছাড়া দওয়ােল উই 
পাকা বাসা বাঁধেলও সতক হান। তারাও বইেক ছাড় দেব না। তাই দওয়ােলর সং েশ বই না রেখ একটা 

পাটাতন িদেয় তা আলাদা ক ন।  রক কােঠর হেল সই কাঠ অবশ ই িসজন কিরেয় িনন। 
 

 বইেয়র পাতা ও ােনার সময় আলুেল থুতু লাগােনার অভ াস থাকেল আজই তা ছাড়ুন। এ অভ াস যমন িন নীয়, 
তমনই বইেয়র পাতার ভূত িত কের। 

 

 ধীের সুে  বইেয়র পাতা ও ান। খুব অৈধয ভােব তাড়া েড়া কের পাতা ও ােত গেলও অেনক সময় পাতা িছেঁড় 
যায়। 
 

 স ব হেল মলাট িদেয় বই পড়নু। বই মুেড় পড়েবন না। যত চওড়া বই-ই হাত না কন, পড়ার সুিবধার জন  তা 
মুেড় পড়েবন না। নইেল এক সময় মােঝর সলাই থেক খুেল যােব বই। 
 

 িত মােস অ ত এক বার বই নািমেয় নরম কাপেড় তার ধুেলা ঝেড় কানও মা র বা শতরি েত ছিড়েয় নরম 
রােদ িদন। 

 

 বুক মাক ব বহােরর সময় হালকা কানও উপাদান ব বহার ক ন। কাগেজর টুকেরা, পালক, রশেম িফেত বা 
শািটেনর কাপড় ভাল িবক  হেত পাের। 
 

 আলমাির বা শ ফ বই রাখার সময় েটা বইেয়র মেধ  একট ুফাকঁ রাখুন।কম ভারী বই শ ফর উপেরর িদেক 
রাখেবন। আলমািরেত িকছু ন াপথািলন রেখ িদন। মাটা বই েলার িভতর কানও কানও পাতায় অ  কের কােলা 
িজের ছিড়েয় রাখুন।  পাকামাকেড়র উৎপাত এেত অেনকটা কমেব। বইেয়র পাতার িভতর িনমপাতা িকেয় 
রাখেলও কােজ আসেব তা। 
 

 উঁচু তাক থেক বই নামােনার সময় ছুঁেড় নীেচ ফলেবন না। এেত বইেয়র বাঁধাইেয় চাপ পেড় তা খুেল যায়। 

সূ ঃ আন বাজার পি কা  
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অব িয়ত কােলর উপশম জীবেনর গান 

পীযূষ কাি  বড়ুয়া 

জীবন সুেরর এক অনন  য । জীবেনর এই সুর বািজেয় তালা খুব সহজ নয়। 
িশ ী ব তীত কারও পে  জীবেনর যে  সুর তালা কিঠন এবং কখেনা কখেনা 
অস বও বেট। যাঁর মন সংেবদন সমৃ , জীবন ও জগেতর বদনার কথা িযিন 
তাঁর মেন ও মনেন অনুভব কেরন মােয়র মমতায় িকংবা িপতার েহ, জীবন 
তাঁর হােত সমিপত হেয় তােল সুর। সই সুের বেজ ওেঠ অিন  জীবেনর 
গান। জীবেনর এই গান অনুরিণত হয় াণ ও কৃিতর অণুেত অণুেত। জীবেনর 
এই গান নেত পেয় িযিন অিনবচনীয় আনে  কলেম এঁেকেছন তার 

িতি য়া-িচ  িতিন হেয় ওেঠন কােলর ক । আজেকর এ অব িয়ত সমেয়র 
উপশেম শাি  আনা এমন এক কােলর ক  তৃি  সাহা যাঁর সৃজনশীল গভ 
হেত সদ  জ  িনেয়েছ তাঁর থম মানস-স ান 'জীবেনর গান' নােম এক 
সুখপাঠ  না িনক । তৃি  সাহা এক নরম মমতাময়ী বাঙািল নারী যাঁর 
কামল মেনর সেরাবের সংেবদেনর অমৃত ম ন ঘেট িতিনয়ত। সই অমৃত 

ভাঁেড়র অ িকছু সুধােতই দৃশ মান হেয় ওেঠ 'জীবেনর গান'  আকাের। 
অমর একুেশ েমলা হাজার কুিড়েক সামেন রেখ 'জীবেনর গান' দেখেছ 
আেলার মুখ যার সুিতকাগার ' চতন  কাশনী' এবং দিশ ী চা  িপ ু। 
চা  িপ ুর চা ে  বইেয়র মুখম ল হেয় উেঠেছ না িনক,িঠক যন কান 
এক গাঁেয়র বধুর পটু হােত িনমাণ করা নকশী কাঁথা। 'জীবেনর গান' িটর 

কার পশায় একজন াগািরক বেলই স ত কারেণ ' াগার ও াগািরকতা' িশেরানােম একটা িনব  সংযু  হেয়েছ 
যা িশি ত মানুেষর জেন  অতীব উপােদয় বেলই িমত হেলা। এই ে  মাট আটি শটা লখা ান পেয়েছ যােত 
পাঁচিমশািল মু গদ , ৃিতকথা, ব -িনব  এবং একিট সাথক ছাটগ  ও একটা কিবতা সি েবিশত হেয়েছ। কিবতািট 
সবেশষ অংশ িহেসেব জুেড় আেছ বইিটেত যার িশেরানাম ' জেগ আেছ ওরা'।  িশেরানাম হেত অনুেময়, এটা হাজার 
এগার সােল যু াপরাধীর িবচারকািলন শাহবােগ গেড় ওঠা জ  চ েরর সাহসী সাইবার যা ােদর কথাই বলা হেয়েছ। 
এখােন লখক দূের থেকও এ জে র অহংকার বীর তা ণ েক অিভনি ত কের িনেজর একা তা কাশ কের 
গৗরবাি ত হেয়েছন িনেজ। যু াপরাধী কােদর মা ার ফাঁিসর দািবেত অনশনকারীরাই বাঙািলেক জািগেয় িদেয়েছ, 

নািড়েয় িদেয়েছ চতনােবােধর মশাল ািলত কের। মানবতার জয়গান গেয় রিচত থম বে ই লিখকার মন-মানস 
স েক আমরা পির ার ধারণা পেয় যাই। বাঙািল,ব ব ু ও বাংলােদশ এবং আমােদর খাকা িশেরানােম ব ব ুেক িনেয় 
রিচত েটা লখা আেছ যখােন লিখকা জািতর জনক শখ মুিজেবর ছাটেবলাকার কম জানা তথ েলােক পাঠেকর 
সামেন তুেল ধেরেছন। চাঁদপুেরর সানার মেয় িতিন,চাঁদপুেরর পািল ইিলেশর কথা হেব না তা িক হয়? িতিন স ত 
কারেণই 'আমােদর ইিলশ' নামক গেদ  চাঁদপুেরর ইিলশেক ফুিটেয় তুেলেছন। ত ণেদর িত মেনােযাগ িদেয় লখা বশ 
কেয়কিট গেদ  িতিন অব িয়ত তা ণ েক জা ত হেত আ ান কেরেছন। তারঁ লখার িবষয়ৈবিচ  অতুলনীয়। িতিন 
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একিদেক িলেখেছন একিট টইলােসর মািলেকর কথা িযিন তাঁর দাকােন চার চারজন মূক ও বিধরেক কমী িহেসেব িবনা 
সংেকােচ িনেয়াগ িদেয় মানবতার জয়গান গেয় চেলেছন। আবার অন িদেক তাঁর লখা হেত বাদ যায়িন তাঁর চারজন 
অধ ে র কথা, াগােরর িপয়ন রতনদা বা িমজানুর রহমােনর কথা িযিন আমৃতু  চাঁদপুর সরকাির কেলেজর াগার 
সহায়ক িছেলন। চাঁদপুেরর অহ ােরর ধন াচীন সংগীত িশ া িত ান তথা 'স ীত িনেকতন ' িনেয়ও িতিন কলম 
ধেরেছন একজন লিখকার দৃি েত। য িচিঠ আজ হািরেয় গেছ মানুেষর কলম হেত, সই িচিঠই জা ত কের িদেয় গেছ 
লিখকার । তাইেতা িতিন বাবােক খালা িচিঠ িলেখ িচিঠর অভাব মটান আর বাবার সােথ একটু কথা বলার সুেযাগ 

খঁুেজ বড়ান িচিঠর মাধ েম। তাঁর কােছ কেলেজর বকুলতলাটা যমন লখার উপজীব  হেয় ওেঠ, তমিন তারঁ হােত পািলত 
পাষা ময়নাটাও সাদা-কােলা হরেফর জায়গা দখল কের িনেয়েছ। ময়না যখন তাঁর ি য় ডাক 'িনভা, িনভা' বেল তখন 
লিখকা িনেজই হেয় ওেঠন আনমনা। এমন হমাখা ের ক য তাঁেক কেব ডেকেছ তা ৃিত হাতেড় বলা কিঠন। 

'জীবেনর গান' এ আ খুেনর চ যমন আেলািচত হেয়েছ তমিন ফল কের অিভভাবেকর বকা খেয় অিভমানী মেয়র 
জীবনসাগর পািড় দওয়ার মমাি ক ঘটনাও িবধৃত হেয়েছ খ জাগািনয়া হেয়। মুি যু  বাঙািলর অিনবায পিরণিত আর 
মুি ুে র অনন  িবজয় আমােদর হাজার বছেরর সরা স দ। একজন সংেবদী লিখকা, িবেশষত িযিন 'জীবেনর গান' 
নেত পান, তাঁর হােত এই মুি যু  ফুেট উঠেব না তা অক নীয়। মুি যুে  বাঙািলর হময়ী নারীরা য িনযাতেনর 

িশকার হেয়েছ এবং যুে া র বাংলােদেশ য তােদর কাথাও ঠাঁই পাওয়া হ িছল তা অকপেট পির ুিটত হেয়েছ 
'জীবেনর গান' এ। 'জীবেনর গান' ে  সাতভাই চ ার মেতা জেগ আেছ 'পারিমতার একিদন'। এিট একিট সাথক ছাট 
গ  যা আমােদর একজন ভাবী কথাসািহিত েকর মাতৃজঠের অিধ ােনর কথা জানান দয়। 'জীবেনর গান' লিখকার থম 

 হেলও এর ভাষার সাবলীলতা বইিটেক একিট পিরণত য়াস বেল মাণ কেরেছ। সহজ বাংলায় লখা খািনর 
ােপর িনযাসটুকু িলেখেছন তাঁর সতীথ ব ু,সািহত  একােডিমর মহাপিরচালক জনাব কাজী শাহাদাত আর বইিটর 

পা ুিলিপ িনমােণ পরম যে র ছাপ আেছ তাঁর পু সম েহর সািহিত ক ফিরদ হাসােনর। একশ িছয়া র পৃ ার এগার 
ফমার ঝরঝের ছাপা এই বইিট েয়কিট মু ণ মােদ । েয়কিট লখার িশেরানাম এবং িকছু িকছু বানান মাদ বাদ 
িদেল 'জীবেনর গান' িট আপামর বাঙািলর পাঠসুধা লােভর যাগ  এবং আশা করা যায় বইিট পাঠক ও ছা ছা ী মহেল 
ব াপক আদরণীয় হেব। 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  

দখেত দখেত ৩য় বেষ পদাপণ 
করেলা লাইে িরয়ান ভেয়স।  

এই দীঘ পেথ আমােদর সােথ 
থাকার জন  সকল লখক, 

পাঠক ও ভানুধ ায়ীেক জানাই 
আ িরক অিভন ন। 
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Dwbk kZ‡K XvKvi wkÿv I ms¯‹…wZ t MÖš’vMv‡ii D™¢e I weKvk 
( থম পৃ ার পর) 

ZLb †_‡KB A_©vr m‡Zi kZK †_‡K XvKvq eyw×Rxex mgvR I wk¶v cÖwZôvb M‡o I‡V| hw`I †gvNj Avg‡j 
†Kv‡bv MÖš’vMv‡ii Aw¯ÍZ¡ cvIqv hvqwb| Z_vwc XvKv bMixi wekvj bMivq‡bi aviv †_‡KB Abygvb Kiv hvq †h, 
GLv‡b wewfbœ cÖKvi MÖš’vMvi M‡o I‡V wQj| weªwUk hy‡M AvVv‡iv I Dwbk kZ‡K XvKvq MYMÖš’vMv‡ii BwZnvm 
cvIqv hvq| ZLb †_‡K A`¨ewa eû MÖš’vMv‡ii D™¢e I weKvk N‡U‡Q| 

1871 mv‡j XvKvq cÖ_g †emiKvwifv‡e GKwU MYMÖš’vMvi M‡o I‡V| A_P †`Lv hv‡”Q †h, XvKvi evB‡i c~e©e‡½ 
G NUbvi c~‡e©B 4wU weL¨vZ MYMÖš’vMvi M‡o I‡VwQj| A_©vr 1854 mv‡j evsjv‡`‡k †emiKvwifv‡e 4wU 
MYMÖš’vMvi M‡o I‡V| Zv n‡jv h‡kvi MYMÖš’vMvi (cÖwZôvKvj-1854), DWevb© MYMÖš’vMvi (cÖwZôvKvj-1854), 
e¸ov, iscyi MYMÖš’vMvi (cÖwZôvKvj-1854) Ges ewikvj MYMÖš’vMvi (cÖwZôvKvj-1854)| G mg¯Í MYMÖš’vMvi 
m¤ú~Y© †emiKvwifv‡e KwZcq we‡`¨vrmvnx I ms¯‹…wZgbv Avgjv Ges ¯’vbxq Rwg`vi I weËkvjx e¨w³e‡M©i Drmvn 
ev DÏxcbvq I Avw_©K mnvqZvq cÖwZwôZ I cwiPvwjZ nq| Dwbk kZ‡K XvKvi wkÿv I ms¯‹…wZ AMÖMwZi †cQ‡b 
kZel©xq XvKvi `yÕwU MÖš’vMv‡ii Ae`vb Ab¯x̂Kvh©| GB `yÕwU MÖš’vMv‡ii D™¢e I weKv‡ki weeiY †`qvi c~‡e© 
cÖvmw½K Dcwi D³ welq¸wj D‡cwÿZ n‡j, †m m¤ú‡K© Am¤ú~Y© n‡q c‡o| ZvB XvKvq KLb, Kxfv‡e, Kvi 
D‡`¨v‡M MÖš’vMvi `yÕwU cÖwZôv Kiv n‡qwQj, Zv Rvbvi c~‡e© Gi GKwU †cÖÿvcU ch©v‡jvPbv Kiv AwZ Avek¨K|  

 

Dwbk kZ‡K XvKvi wkÿv I ms¯‹…wZi AMÖMwZi aviv 

Dwbk kZ‡Ki ga¨fvM †_‡K XvKv kn‡i KwZcq K‡jR I Bs‡iwR we`¨vjq M‡o I‡V| G mg‡q XvKvi wk¶vi nvi 
e„w×i cvkvcvwk GKwU AvaywbK wkw¶Z †kÖwYi Dcw¯’wZ j¶¨ Kiv hvq|1 XvKvq KLb GKwU AvaywbK ga¨weË 
ey‡R©vqv †kÖwYi D™¢e N‡U, hv‡`i c„ô‡cvlKZvq AvaywbK Rbg‡Zi m„wó nq? ejv hvq †h, XvKvi ga¨weË ey‡R©vqv 
†kÖwYi D™¢e NU‡Z _v‡K Dwbk kZ‡Ki Pwjø‡ki `kK †_‡K| Gi c~‡e© (1765-1839 ch©šÍ) `xN© 76 eQi 
†Kv¤úvwb miKvi XvKv kni DbœwZK‡í †Kv‡bv bxwZ ev cwiKíbv MÖnY K‡iwb| Gg †gvdvLLviæj Bmjvg The 
Economic of Dhaka 1610-1947 (400 years of Capital Dhaka and Beyound Vol.2) MÖ‡š’ 
XvKvi m‡½ KjKvZvi Ae¯’v eY©bv K‡i wj‡Lb, 

Dhaka never regained her glory as a centre of cotton manufacture. Much less did it 
witness the development of modern industries? Indeed, compared to Kolkatta, 
Dhaka became an even more parasite city, in a colonial setting, a never centre of 
colonial exploitation, rather than a generator of economic growth.  
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Dwbk kZ‡K †fŠ‡MvwjK ¸iæZ¡ Dcjwä K‡i miKvi AvÂwjK cÖkvmb I evwYR¨ †K›`ª ¯’vc‡bi wel‡q bR‡i †`q| 
G mgqKvj †_‡K XvKv‡K e¯‘Z miKvwi bw_c‡Î c~e©evsjvi ivRavbx iƒ‡c MY¨ Kiv nq|2  eZ©g‡b †h wkÿv e¨e¯’v 
XvKv Z_v evsjv‡`‡k Pvjy Av‡Q Zvi †MvovcËb n‡qwQj weªwUk Jcwb‡ewkK kvmb ïiæ nIqvi ci| ¯‹zj-K‡jR-
wek¦we`¨vjq, wPwKrmv, KvwiMwi-cÖ‡KŠkj cÖf…wZ wkÿvi †h aviv GLb weKwkZ Zvi DrmKvj weªwU‡bi Jcwb‡ewkK 
kvm‡bi mg‡qB| G‡ÿ‡Î XvKvq †h mKj AvaywbK wk¶v cÖwZôvb weKvk jvf K‡i Zv c~e© evsjvi RbRxe‡b we‡kl 
Ae`vb iv‡L| 1823 mv‡j MwVZ nq Committee for Public Instruction. GB mg‡q wkÿv e¨e¯’v wb‡q 
GKwU weZ©K †`Lv w`‡qwQj fviZe‡l© †Kvb ai‡bi wkÿv e¨e¯’v _vK‡e; cvðvZ¨ bv cÖvP¨? †kl ch©šÍ cÖvðvZ¨ 
wkÿv‡K Drmvn `v‡bi wm×všÍ †bIqv nq| G cÖm‡½ weL¨vZ g¨vK‡j wgwbU-Gi g~j K_v wQj, 

To form a class who may be interpreters between us (The British) and the millions 
whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, 
In opinion, In morals and intellect.3 

 

1835 mv‡j XvKv kn‡ii AvaywbK wk¶v we¯Ív‡i miKvi †jvKvj GRy‡KBkb KwgwU MVb Kiv nq| 1840 mv‡j 
†Kv¤úvwb miKvi XvKvi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i †cŠi KwgwU MVb K‡i| 1858 mv‡ji 18 A‡±ve‡i KjKvZv I XvKvi 
g‡a¨ †UwjMÖv‡di ms‡hvM ’̄vcb Kiv nq| G mgq XvKv-gqgbwmsn, XvKv-bvivqbMÄ †ijjvBb Pvjy Kiv nq, hv 
XvKvi Rb-Rxe‡b GK ˆecøweK cwieZ©b Av‡b| d‡j e¨emvqx, e¨emv cÖwZôvb Ges wkw¶Z gvby‡li mgvMg N‡U  

Dwbk kZ‡Ki Pwjøk `k‡Ki w`‡K XvKvq †h Bs‡iwR wk¶vi cÖPjb NU‡Z ïiæ K‡i, †m AvaywbK wk¶vi 
my‡hvM wn› ỳ-gymwjg m¤cÖ̀ vqMZ fv‡e mgfv‡e Zv MÖnY Ki‡Z cv‡iwb| AvaywbK wk¶v AwaK MÖnY 
K‡iwQj wn›`y m¤cÖ̀ vq| hw`I c~e© evsjv I XvKv wQj gymwjg msL¨vMwiô AÂj| Avi Zv N‡UwQj 

HwZnvwmK Kvi‡YB| 

 
XvKv kn‡i| Dwbk kZ‡Ki Avwk `k‡K XvKv KjKvZvi c‡iB evsjv cÖ‡`‡ki wØZxq e„nËg cÖkvmwbK †K‡›`ª 
cwiYZ nq| cÖkvmwbK DbœwZi m‡½ wk¶vi †K›`ª cÖmv‡ii GKwU m¤úK© i‡q‡Q| cÖkvm‡bi wewfbœ `dZi ¯’vc‡bi 
ci AvaywbK wk¶v cÖwZôvb ¯’vc‡bi cÖ‡qvRbxqZv Zxeªfv‡e Abyf~Z nq| GB AvaywbK wk¶v cÖmv‡ii d‡j XvKvq 
GKwU wkw¶Z Rb‡Mvôxi m„wó nq Ges Zv‡`i ga¨ †_‡KB AvaywbK msev`cÎ I mvwnZ¨-ms¯‹…wZ PP©vi D™¢e N‡U|  
 

Dwbk kZ‡Ki Pwjøk `k‡Ki w`‡K XvKvq †h Bs‡iwR wk¶vi cÖPjb NU‡Z ïiæ K‡i, †m AvaywbK wk¶vi my‡hvM 
wn›`y-gymwjg m¤cÖ̀ vqMZ fv‡e mgfv‡e Zv MÖnY Ki‡Z cv‡iwb| AvaywbK wk¶v AwaK MÖnY K‡iwQj wn›`y 
m¤cÖ̀ vq| hw`I c~e© evsjv I XvKv wQj gymwjg msL¨vMwiô AÂj| Avi Zv N‡UwQj HwZnvwmK Kvi‡YB| XvKvi 
mwbœK‡U cÖvPxb evsjvi ivRavbx weµgcyi c~e© †_‡KB D”Pe‡Y©i wn›`y‡`i e¨vcK Dcw¯’wZ j¶¨ Kiv hvq| Bs‡iR 
kvm‡bi ïiæ‡Z G‡m Zv Ae¨vnZ _v‡K| AbymÜv‡b †`Lv hvq, 1854 mv‡jB weµgcy‡i GKwU Bs‡iwR ¯‹zj cÖwZôv 
jvf K‡i| ejv evûj¨, XvKvq AvaywbK Rbg‡Zi D™¢‡ei †¶‡Î G‡`i e¨vcK Askx`vwiZ¡ wQj| 1835 mv‡ji 15 
RyjvB XvKv Mfb©‡g›U ¯‹zj bv‡g XvKvi cÖ_g Bs‡iwR ¯‹zj cÖwZwôZ nq|4 ÔXvKv t BwZnvm I bMi RxebÕ MÖ‡š’i 
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†jLK kixd DÏxb Avn‡g` wj‡Lb, ÒXvKv Mfb©‡g›U ¯‹z‡ji cÖwZôv Ges cieZ©x mg‡q Gi Afvebxq kÖx e„w× †h 
XvKv kn‡ii mvgvwRK I mvs¯‹…wZK cybiæ¾xebB NUvq, ZvB bq, Gi cðvr f~wg‡ZI GK behy‡Mi m~Pbv K‡i|Ó5 

1841 mv‡j weªwUk miKv‡ii wk¶vbxwZi cwieZ©‡bi †XD XvKvi Rxe‡bI cÖfvweZ nq| GB bxwZi cwi‡cÖw¶‡Z 
XvKv Mfb©‡g›U ¯‹z‡ji m‡½ GKwU K‡jR kvLv Pvjy Kiv nq| Gi bvg †`Iqv nq XvKv †m›Uªvj K‡jR| GwU XvKvi 
cÖ_g D”P wk¶v cÖwZôvb| XvKv †m›Uªvj K‡jRB cieZ©xKv‡j XvKv K‡jR bvgKiY Kiv nq|6 1841 mv‡j hw`I 
XvKv Mfb©‡g›U ¯‹zj‡K †K›`ªxq K‡j‡R (XvKv K‡jwR‡qU ¯‹zj) iƒcvšÍwiZ Kiv nq Ges Gi mv‡_ GKwU MÖš’vMviI 
cÖwZôv Kiv n‡qwQj|  XvKv K‡jR BwZnvm I HwZn¨ 1841-1921 MÖ‡š’i †jLK kixd DwÏb Avn‡g` wj‡Lb, 
1841 mv‡ji 7 RyjvB Ges 11 AvM÷ gv‡mi ga¨eZ©x †Kv‡bv GK ïfw`‡b XvKv K‡jR cÖwZwôZ nq|7 
 

XvKvi GKwU wkw¶Z ga¨weË †kÖwYi D™¢e I weKv‡ki †¶‡Î XvKv K‡j‡Ri Ae`vb e¨vcK| c~e© evsjvi gvbyl Avi 
ïay KjKvZv †Kw›`ªK bv n‡q LvwbKUv XvKvgywL n‡Z ïiæ K‡i| mvaviY I Mixe QvÎ‡`i wk¶vi c_ Db¥y³ Kivi 
D‡Ï‡k¨ 1846 mv‡j XvKv K‡j‡Ri cÖv³b Bs‡iR Aa¨¶ †R. Avq¨vij¨vÛ GKwU BDwbqb ¯‹zj cÖwZôv K‡ib| 
¯‹zjwUi Avw_©K mvnv‡h¨ GwM‡q Av‡mb XvKvi abvX¨ e¨w³ †R. †R. Gb. †cvMR| cieZ©xKv‡j ¯‹zjwU †cvMR ¯‹zj 
bv‡g bvgKiY Kiv nq| XvKvi AvaywbK wk¶v we¯Ív‡i †R. †R. Gb. †cvMR we‡kl Ae`vb iv‡Lb| wZwb wQ‡jb 
Avi‡gbxq bvMwiK Ges bxjKi| XvKvi Aci abvX¨ Rwg`vi I e¨emxq LvRv Avãyj MwY 1833 mv‡j Mixe 
gymjgvb QvÎ‡`i Bs‡iwR wkÿvi R‡b¨ wbR D‡`¨v‡M wd« Bs‡iwR ¯‹zj ¯’vcb K‡ib| 

Dwbk kZ‡Ki ga¨fv‡M XvKvq wk¶v cÖmv‡ii d‡j GKwU cÖMwZkxj evOvwj mgv‡Ri D™¢e N‡U| Zvuiv 
wbR ZvwM‡`B ag©xq, mvgvwRK I mvs¯‹…wZK †¶‡Î ms¯‹viK‡í wk¶v cÖwZôvb M‡o †Zvjvi D‡`¨vM †bq| 

 
DcwiD³ `yBRb wkÿvbyivMxB wQ‡jb XvKvi ewnivMZ evwm›`v| wKš‘ LvRv MwYi ¯‹z‡j gymjgvb QvÎ cvIqv †h‡Zv 
bv| 1873 mv‡j ¯‹z‡j †gvU 190 Rb Qv‡Îi mevB wQi wn›`y| GB Ae¯’v †_‡KB Abygvb Kiv hvq XvKv Z_v 
c~e©e‡½i gymjgvb‡`i mvgvwRK I Avw_©K Ae¯’vbwU| Avi XvKvi mKj ¯‹zj-K‡j‡RB hZ ¯’vbxq wkÿK wQ‡jb 
mevB wn› ỳ m¤úª`v‡qi| 1856 mv‡j Ô`¨ XvKv wbDRÕ bv‡g †h cÖ_g msev`c‡Îi D™¢e nq Gi D‡`¨v³v wQ‡jb LvRv 
Avãyj MwY Ges Gb. †cvMR| Gme Kg©KvÐB XvKvq AvaywbK ga¨weË †kÖwY I RbgZ D™¢‡ei m~Pbv K‡i| Dwbk 
kZ‡Ki ga¨fv‡M XvKvq wk¶v cÖmv‡ii d‡j GKwU cÖMwZkxj evOvwj mgv‡Ri D™¢e N‡U| Zvuiv wbR ZvwM‡`B ag©xq, 
mvgvwRK I mvs¯‹…wZK †¶‡Î ms¯‹viK‡í wk¶v cÖwZôvb M‡o †Zvjvi D‡`¨vM †bq| 1818 mv‡ji ci †_‡KB 
KjKvZvq evOvwj wn›`y mgvR msev` mvgwqKxcÎ cÖKv‡ki gva¨‡g mgvR ms¯‹v‡ii †h DËvj †XD Zz‡jwQj Zvi †mB 
cÖfve XvKvi bem„ó mgvR‡K cÖfvweZ Ki‡e †mUvB ¯v̂fvweK| G‡`i g‡a¨B XvKvq cÖ_g cÖMwZkxj Ôeªvþ mgvRÕ 
M‡o I‡V| 1856 mv‡j eªRmy›`i wg‡Îi †bZ…‡Z¡ XvKvq eªvþ mgvR cÖwZwôZ nq| Z‡e 1846 mv‡j eªvþ mgvR 
cÖwZwôZ nIqvi gv‡b a‡i †bqv hvq †h, Pwjø‡ki `k‡KB XvKvq GKwU weØr mgv‡Ri mgv‡ek wQj| Avi Dwbk 
kZ‡Ki ïiæ‡ZB ivRv ivg‡gvnb iv‡qi †bZ…‡Z¡ KjKvZvi eªvþ mgvR †mLvbKvi mgvR I cÖkvm‡bi Dci e¨vcK 
cÖfve we¯Ívi K‡iwQj|8 A_P KjKvZv †_‡K XvKvi `~iZ¡ †m mg‡q `yÕk gvB‡ji AwaK bq| m¤¢eZ Giæc wej‡¤^i 
KviY wQj XvKvq gy`ªYh‡š¿i Afve| GLv‡b cÖvmw½Kfv‡e ïay eªvþ mgv‡Ri f~wgKv Av‡jvKcvZ n‡jv| ms¯‹vicš’x 
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eªvþ mgvR cÖwZôvq XvKvi weØ¨rRb AskMÖnY K‡ib| Gu‡`i g‡a¨ Rwg`vi, wkÿK I miKvwi Kg©KZ©v m¤ú„³ wQj| 

Dwbk kZ‡Ki wØZxqv‡a© XvKvi GKwU ga¨weË mgvR MV‡b Mfxi cÖfve †d‡j| G m¤ú‡K© XvKvi M‡elK kixd 
DÏxb Avn‡g` h_v_©B wj‡Lb, ÒGi d‡j me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© †h cwieZ©b nq Zv nj XvKvq Bs‡iwR wkwÿZ GKwU 
ga¨weË †kÖwYi Avwef©ve hviv Av‡¯Í Av‡¯Í D”Pc‡` Ges ÿgZvq Avmxb nb| GB †kÖwYwUi eyw×eywËK Ges ˆbwZK 
`„wófw½I wQj bZzb ai‡bi|ÓGKwU we‡kl jÿYxq welq, KjKvZvi 

b¨vq XvKvi be D™¢e G †kÖwYi DÌvb ce©wU wQj GK‡PwUqv wn›`y m¤úª`v‡qi g‡a¨ †_‡KB| wKš‘ †Kv¤úvwbi 
c„ô‡cvlKZvq bem„ó KjKvZv kn‡i HwZnvwmK Kvi‡YB evOvwj wn›`yi mgv‡ek N‡UwQj Ges Zviv Bs‡iR‡`i 
c„ô‡cvlKZv jvf K‡iwQj| Kv‡RB wn›`y‡`i ga¨ †_‡K KjKvZvq AvaywbK Rbg‡Zi D™¢e NU‡e GUvB ¯v̂fvweK| 
Avi GLv‡b ejv †h‡Z cv‡i †h, XvKv †gvMj Avg‡j Bmjvgx HwZn¨gwÐZ bMix n‡jI †gvMj‡`i cZb Ges 
†Kv¤úvwb kvm‡bi ïiæi w`‡K HwZnvwmK Kvi‡YB XvKvi e‡b`x gymwjg cwievi¸wj †Kv¤úvwb kvm‡bi m‡½ m¤ú„³ 
n‡Z cv‡iwb| AwaKš‘ Dwbk kZ‡Ki Pwjøk `kK †_‡K XvKvi cvðvZ¨ wkÿvi my‡hvM ïiæ n‡j †mLv‡bI †bZ…‡Z¡ 
P‡j Av‡m XvKvi abx wn›`y †Mvôx| Avi emvK, †Mvcx I wgÎ m¤úª`vqwU bevwe Avgj †_‡KB m¤ú‡`i cÖvPz‡h© AMÖmi 
wQj| Bs‡iR kvmb I Avkxe©v` G‡`i DbœwZi c‡_ bZzb K‡i Db¥y³ K‡i †`q| 1841 mv‡j XvKv K‡jR cÖwZôvi 
ci †_‡K 1873 mvj ch©šÍ †Kv‡bv mg‡qB wZbR‡bi †ewk gymjgvb QvÎ GK‡Î XvKv K‡j‡R covïbv K‡iwb| GB 
wi‡c©vUwU XvKv K‡j‡Ri Aa¨ÿ G WweøD, µd&U Gi| XvKvi gymjgvbiv Bs‡iwR wkÿv MÖnY bv Kivi cðv‡Z ïay 
ag©xq I mvs¯‹…wZK wek¦vmB `vqx bq, bZzb ivR‰bwZK cwiw¯’wZ‡Z †h A_©‰bwZK APjve¯’v m„wó nq Zv eûjvs‡k 
`vqx wQj| Dwbk kZ‡Ki lvU `k‡K XvKvq †h mKj msev` I mvgwqKx cÖKvwkZ n‡qwQj-me¸wji c„ô‡cvlK, 
m¤úv`K I mvsevw`K wQ‡jb XvKvi AvaywbK wkwÿZ wn›`y Rb‡Mvôx| AvaywbK wkÿvi cÖPvi I cÖmv‡ii d‡j ga¨weË 
†kÖwYwU Zv‡`i mvgvwRK-eyw×e„wËK wPšÍv †PZbv †_‡KB ivRv ivg‡gvnb evq MÖš’vMv‡i Ávb-PP©v K‡iwQ‡jb| Z‡e 
MÖš’vMv‡i Ávb PP©vi †ÿ‡Î KjKvZvi g‡Zv XvKvi be¨ †kÖwYwUi weKvk ïay eY©wn›`y P‡Uªvcva¨vq I e‡›`¨vcva¨v‡qi 
g‡a¨ mxgve× wQj bv, wb¤œwn›`yi g‡a¨I cÖmvwiZ wQj| Avi ZuvZx, Kvgvi I  kvuLvixi g‡a¨I ga¨weË †kÖwYi 
Askx`vi wQj| XvKvi ZuvZx m¤úª`v‡qi †ivwnbx Kzgvi emvK wQ‡jb XvKv K‡j‡Ri cÖ_g MÖvRy‡qU| Guiv wQ‡jb XvKvi 
e‡b`x e¨emvqx| 
 

wkÿvi cvkvcvwk XvKvi A_©‰bwZK cybiæ¾xeb N‡U GKB mg‡q| A_©vr Dwbk kZ‡Ki wÎk-Pwjøk `kK †_‡K XvKvi 
e¨emv-evwY‡R¨i cÖmvi N‡U| XvKvi e¨emv-evwY‡R¨i cÖmv‡ii mv‡_ mv‡_ XvKvi A_©‰bwZK Rxe‡bi †h cybiæÌvb 
N‡U Gi m‡½ Mfxi m¤úK© i‡q‡Q XvKvi mvwnZ¨ PP©vi RM‡Zi A_©vr MÖš’vMv‡ii| †gvMj Avg‡j XvKv wQj cÖv‡P¨i 
weL¨vZ e¨emv-evwY‡R¨i bMix| Avie I BD‡ivcxq ewYK‡`i AvK…ó KiZ XvKvi evwYR¨| gywk©̀ vev‡`i cÖkvmwbK 
ivRavbx ¯’vbv Í̄‡ii ciI XvKv fviZe‡l©i weL¨vZ e¨emv-evwY‡R¨i ¯’vbwU `Lj K‡i iv‡L| XvKvi e¨emv-evwY‡R¨i 
cZb ïiæ nq 1765 mv‡j †Kv¤úvwb †`Iqvwb jv‡fi ci| 1765 †_‡K 1830-35 mvj ch©šÍ XvKv wQj e¨emv-
evwY‡R¨i cZb Kvj| 1836 mv‡j Af¨šÍixY ïé Ges bMi ïé cÖZ¨vnv‡ii ci axiMwZ‡Z XvKvi e¨emv-evwY‡R¨ 
m¤¢vebv †R‡M I‡V| AvÂwjK cÖkvmwbK †K›`ª wn‡m‡e XvKvi cybiæÌvb ïiæ n‡j bMivq‡Yi avivI MwZ cvq| m‡½ 
e¨emv-evwY‡R¨i µgweKvk N‡U| G bZzb A_©‰bwZK Kg©Kv‡Ði m‡½ hy³ nq cvU Pvl I cvU e¨emv|  
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G mg‡q †ij †hvMv‡hvM I w÷gvi e¨e¯’v XvKvi evwYR¨‡K Pv½v nq|9 

GLb cÖkœ n‡jv Dwbk kZ‡K Gme be¨ e¨emvqx‡`i cwiPq Kx? AvVvi kZ‡Ki †k‡l XvKvi eo e¨emvqxiv XvKv 
Z¨vM Ki‡j ¸wUKZK ¯’vbxq wn›`y e¨emvqx Ges Avi‡gbxq I Kvk¥xwi e¨emvqxiv Zv‡`i e¨emv Pvwj‡q †h‡Z _v‡K| 
GLv‡b evOvwj gymjgv‡bi †Kv‡bv Aw¯ÍZ¡ wQjbv| welqwU †gvMj Avgj †_‡KB jÿ Kiv †M‡Q| XvKvi ¯’vbxq 
e¨emvqxiv wQ‡jb wn›`y m¤úª̀ v‡qi gvbyl| G‡`i g‡a¨ myeY© ewYK, mvnv I emvK e¨emv evwYR¨ I Avw_©K Kg©Kv‡Ði 
Ici KZ©„Z¡ we¯Ívi K‡i| 1840 mv‡ji ci †_‡K XvKvi A_©jMœx e¨emv cwiPvjbv K‡i †cvÏvi m¤úª̀ vqfz³ wn›`yiv| 
XvKvi gymjgvbiv Gme e¨emvq ag©xq Kvi‡Y AvMÖn †`LvZ bv| Z‡e XvKvi Pvgovi e¨emvq GKwU ewnivMZ gymwjg 
cwiev‡ii GK‡PwUqv wbqš¿Y wQj| XvKvi Pvgov e¨emvqx LvRv Avwjgyjøvn Ges Zvi cyÎ Avãyj MwY wecyj we‡Ëi 
gvwjK n‡q XvKvi Rwg`vix jvf K‡ib| LvRv Avãyj MwY I Zvi cwievi AvaywbK XvKvi mKj Kg©Kv‡Ði m‡½ hy³ 
wQ‡jb| Avi‡gbxq e¨emvqx †cvMR cwievi XvKvi wkÿv we¯Ív‡i Ae`vb iv‡Lb| XvKvi †cvÏviivI GK ch©v‡q 
weL¨vZ AvšÍR©vwZK e¨emvqx e‡b hvb| divmM‡Äi `vm cwiev‡ii cÖwZôvZv wQ‡jb weL¨vZ g_yivbv_ †cvÏvi| 
Zv‡`i ˆcwËK wbevm eywoM½vi Aci cv‡o ïfW¨v MÖv‡g| g_yivbv_I XvKvi wkÿv I mvs¯‹…wZK Kg©Kv‡Ð Rwo‡q 
c‡ob| divmM‡Äi GB `vm cwievi Dwbk kZ‡Ki ga¨fvM †_‡K XvKvi wkÿv-mvgvwRK I mvs¯‹…wZK RM‡Z e¨vcK 
Ae`vb iv‡L| myZivs divmMÄ Z_v XvKvi wkÿv I ms¯‹…wZ weKv‡ki †ÿ‡Î ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi I b_©eªæK 
nj MÖš’vMvi `yÕwU f~wgKv wQj Acwimxg|10 

Dwbk kZ‡K RMbœv_ ¯‹zj c~e© evsjvi ivRavbx XvKvi wk¶v I mvgvwRK Rxe‡b AvaywbKZvi Øvi 
Ly‡j †`q| †MvMR ¯‹z‡ji wkÿK †Mvcx‡gvnb emvK RMbœv_ ¯‹z‡ji cÖ_g †nW gv÷v‡ii `vwqZ¡ 

†bb| †mB RMbœv_ ¯‹zjB cieZx©‡Z RMbœv_ K‡jR Ges eZ©gvb RMbœv_ wek¦we`¨vjq| 

 
K. HwZn¨evnx ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMv‡ii BwZnvm 

cÖ_g wZb `kK ch©šÍ MÖš’vMviwUi †Zgb †Kv‡bv msMÖn wQj bv, c„_K †Kv‡bv febI wQj bv| eªvþ mgv‡Ri g~j 
fe‡bi †`vZjvi GKwU As‡k mvgwqKfv‡e MÖš’vMvi ¯’vcb Kiv nq| MÖš’vMviwU c~e©evsjv eªvþ mgv‡Ri Øviv 
cwiPvwjZ GKwU we‡kl cÖwZôvb|11 1828 mv‡ji 20 AvM÷ KjKvZvq ivRv ivg‡gvnb ivq GKwU fvov Kiv 
evwo‡Z eªvþ mgvR cÖwZôv K‡ib| 1833 mv‡j Bsj¨v‡Û ivRv ivg‡gvnb iv‡qi g„Zy¨ n‡j eªvþ mgvR wbRx©e n‡q 
c‡o| H mg‡q †_‡K evsjvi †bZ…¯’vbxq eyw×Rxexiv eªvþ mgvR cwiPvjbv I eªvþ ag© cÖPv‡ii `vwqZ¡ †bb| 1843 
mv‡ji 21 wW‡m¤^i †`‡e› ª̀bv_ VvKzimn 21 Rb eªvþ ag© MÖnY K‡ib| eªvþ ag© cÖPv‡ii †¶‡Î ZË¡v‡evwabx cwÎKv 
AMÖYx f~wgKv cvjb K‡i|10 1846 mv‡ji 6 wW‡m¤^‡i XvKvi AveMvix Kv‡j±i eªRmy›`i wg‡Îi D‡`¨v‡M c~e©e‡½i 
GKgvÎ cÖavb kni XvKvq cÖ_g eªvþ mgvR cÖwZôv jvf K‡i|12 

1863 mv‡j eªRmy›`i wgÎ I `xbbv_ †mb XvKvq eªvþ we`¨vjq cÖwZôv K‡ib| A‰eZwbK ¯‹zjwU wQj wgW&j 
fvb©vKzjvi ¯‹zj| XvKvi Avigvwb‡Uvjvq eªvþ mgvR Awd‡mi mvg‡b ¯‹zjwU cÖwZôv Kiv nq| Avw_©K Amyweavi Kvi‡Y 
¯‹z‡ji `vwqZ¡ MÖnY K‡ib wk¶vbyivMx Rwg`vi wK‡kvixjvj ivq †PŠayix| ZLb †_‡K ¯‹zjwUi bvgKiY Kiv nq 
ÔRMbœv_ ¯‹zjÕ| Dwbk kZ‡K RMbœv_ ¯‹zj c~e© evsjvi ivRavbx XvKvi wk¶v I mvgvwRK Rxe‡b AvaywbKZvi Øvi Ly‡j  
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†`q| †MvMR ¯‹z‡ji wkÿK †Mvcx‡gvnb emvK RMbœv_ ¯‹z‡ji cÖ_g †nW gv÷v‡ii `vwqZ¡ †bb| †mB RMbœv_ ¯‹zjB 
cieZx©‡Z RMbœv_ K‡jR Ges eZ©gvb RMbœv_ wek¦we`¨vjq| Dwbk kZ‡Ki XvKvq eyw×wfwËK RvMiY I msev` 
mvgwqKxcÎ cÖe‡Üi †jLK †gv. Ggivb Rvnvb wj‡Lb, Ò1856 mv‡j XvKvi eªvþ mgvR bvix wk¶v cÖmv‡i GKwU 
evwjKv we`¨vjq ¯’vcb K‡iwQj| G‡Z mn‡hvwMZv K‡ib XvKv K‡j‡Ri Aa¨¶ WweøD †eªbvì Ges XvKv K‡jwR‡qU 
¯‹z‡ji †nWgv÷vi Gd. wUW (F. Tydd)| G‡Z ¯’vbxq eyw×Rxex Avb›` †gvnb `vm Ges `xbeÜz gwjøK (¯‹zj 
Bbm‡c±i) m¤ú„³ wQ‡jb| XvKv evsjv evRv‡i ¯‹zjwU ¯’vwcZ n‡qwQj| XvKvq eªvþ mgv‡Ri Aci Kb©avi wQ‡jb 
beKvšÍ P‡Uªvcva¨vq| Dwbk kZ‡Ki ga¨fv‡M XvKvi wk¶v ms¯‹…wZi cy‡ivfv‡M wQ‡jb RMbœv_ ¯‹z‡ji wk¶K GB 
beKvšÍ P‡Uªvcva¨vq| mvgšÍ Rwg`vi cwiev‡ii mšÍvb n‡qI wZwb ¯‹zj wk¶‡Ki PvKzwi K‡ib Ges ms¯‹viev`x 
cÖMwZkxj eªvþ ag© MÖnY K‡ib| d‡j Zvu‡K i¶Ykxj wcZv KZ©„K Z¨vR¨cyÎ †NvlYv Kiv nq| Zv‡`i D‡`¨v‡MB 
XvKvq †Rbvbv GRy‡KBkb †mvmvBwU cÖwZôv cvq|Ó 1862 mv‡j eªRmy›`i wgÎ I Ab¨vb¨ wewkó e¨w³eM© XvKv 
K‡j‡R GKwU ÔjÕ K¬vm Pvjy Kivi Av‡e`b K‡ib|13  miKvi G Av‡e`‡b mvov w`‡q 1863 mv‡jB Bachelor of 
Law Ges Licentiate in Law wWwMÖi Rb¨ XvKv K‡j‡R GKwU ÔjÕ K¬vm Pvjy K‡ib|14 
 

1866 mv‡j XvKvi eªvþ mgv‡Ri mvaviY m¤úv`K `xbbv_ †mb cȪ Íve K‡iwQ‡jb GKwU M„n wbg©v‡Yi| M„n wbg©v‡Yi 
Rb¨ `xbbv_ †mb c~e©e‡½i A‡bK eªvþ Kg©xi Kv‡Q wPwV †`b| A‡b‡K mvnvh¨ cÖ̀ v‡b m¤§wZ Ávcb K‡i|15 1866 
mv‡ji 25 AvM÷ gv‡m bqRb Kg©x‡K wb‡q MwVZ n‡qwQj GKwU M„n wbg©vY KwgwU| KwgwUi bqRb m`m¨ n‡jb-
XvKvi Kwgkbv‡ii e¨w³MZ mnKvix AfqP›`ª `vm, †WcywU g¨vwR÷ªU ivgKzgvi emy, K‡jwR‡qU ¯‹z‡ji †nWgv÷vi 
ˆKjvmP›`ª †Nvl, ‰eKzÚbv_ †mb, †cvMR ¯‹z‡ji †nWgv÷vi †Mvcx‡gvnb emvK, ¯‹zjmg~‡ni †WcywU BÝ‡c±i 
A¶qKzgvi †mb, Kwgkbvi Awd‡mi †nWK¬vK© D‡gkP›`ª `vm, Rwg`vi ivwaKv‡gvnb ivq,K‡jwR‡qU ¯‹z‡ji wk¶K I 
eªvþ mgv‡Ri m¤úv`K `xbbv_ †mb| Gici KwgwUi m`m¨MY M„n wbg©v‡Yi Rb¨ Pvu`v msMÖn K‡i| M„n wbg©v‡Yi Rb¨ 
5857 Rb e¨w³ Puv`v cÖ̀ vb K‡i| Gi g‡a¨ †`‡e›`ªbv_ VvKzi 500 UvKv, eªRmy›`i wgÎ 600 UvKv Ges `yM©v‡gvnb 
`vm 1000 UvKv Puv`v cÖ`vb K‡ib| Puv`v msMÖ‡ni ci KwgwUi m`m¨MY M„n wbg©v‡Yi Rb¨ K‡jwR‡qU ¯‹z‡ji cv‡k 
GKwU Rwg µq K‡i| mgvRM„‡ni gw›`‡ii bKkv cȪ ‘Z K‡ib DgKvšÍ †Nvl| 1867 mv‡ji GwcÖ‡j gw›`‡ii 
wfwËcȪ Íi ¯’vcb K‡ib AfqKzgvi `Ë| 1869 mv‡j cÖvq 10 nvRvi UvKv e¨‡q `w¶Y-c~e© Gwkqvi me‡P‡q my›`i 
GB eªvþgw›`iwUi wbg©vY KvR †kl Kiv nq|  

 

GKwU m~‡Î Rvbv hvq 1869 mv‡ji 5 wW‡m¤î kªxhy³ evey †KkeP›`ª †mb eªvþ mgvR gw›`i D‡Øvab K‡ib|cyivb 
XvKvq †Kv‡Zvqvwj _vbvi cvUzqvUzjxi Kwgkbv‡ii e¨w³MZ mnKvix AfqP›`ª `v‡mi D‡`¨v‡M 1871 mv‡ji 18 
Rvbyqvwi‡Z mgvRM„‡nB MYMÖš’vMvi (cvewjK jvB‡eªwi) cÖwZôv K‡ib|16  1881 mv‡j eªvþ mgv‡Ri m`m¨MY 
MÖš’vMvi e¨envi Kivi Rb¨ Db¥y³ K‡i †`b| cieZ©xKv‡j eªvþ mgv‡Ri m`m¨MY ivRv ivg‡gvnb ivq bv‡g 
MÖš’vMviwUi bvgKiY K‡i|17 1908 mv‡j XvKvi beve cwiev‡ii m`m¨ LvRv AvRg MÖš’vMviwUi Dbœq‡bi Rb¨ cvuP 
nvRvi UvKv `vb K‡ib| GKB mg‡q (1908mv‡j) K‡jwR‡qU ¯‹z‡ji cÖavb wk¶K iZœgwb ¸ß e¨w³MZfv‡e 
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MÖš’vMviwUi Dbœq‡bi Rb¨ cvuP nvRvi UvKv Aby`vb wn‡m‡e cÖ̀ vb K‡ib| GQvovI Rwg`vi iƒcjvj `vmI Avw_©K 
mn‡hvwMZv K‡ib| 1910 mv‡j mgvRM„‡ni PZ¡‡i MÖš’vMv‡i Rb¨ GKwU Avjv`v fe‡b wbg©vY Kiv nq| MÖš’vMvi feb 
D‡Øvab K‡ib cÖ_g fviZxq wcÖwf KvDwÝji K…ò‡Mvwe›` ¸ß, AvB.wm.Gm| †m mgq MÖš’vMv‡ii eB‡qi msMÖn wQj 
12 nvRvi| Aveyj Kvjvg kvgmyÏxb Gi iwPZ AZxZ w`‡bi ¯§„wZ eBwU‡Z wj‡Lb, Ò1916 mv‡ji w`‡K wZwb Ges 
Zvui mn‡hvMx Aveyj gbmyi Avng` mvwn‡Z¨i †bkvq ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMv‡i Aa¨q‡bi Rb¨ wbqwgZ †h‡Zb| 
†m mg‡q ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMv‡i Bs‡iwR I evsjv fvlvq cÖKvwkZ wewfbœ mvgwqKcÎ (gvwmK, mvßvwnK I 
‰`wbK) me©mvavi‡Yi cv‡Vi Rb¨ Db¥y³ wQj|Ó  
 

cÖvPxb MÖš’vMviwU ¯v̂axbZv hy‡×i mgq ee©iZvi wkKvi nq| mš¿vmx‡`i nvgjvq MÖš’vMv‡i mwÂZ AmsL¨ mvgwqKx, 
`yj©f eBcÎ I g~j¨evb bw_cÎ GK wbwg‡l †jvcvU n‡q hvq| GgbwK MÖš’vMvi fe‡bi `iRv-Rvbvjv ch©šÍ Ly‡j 
wb‡q hvq| cieZx©Kv‡j jyU n‡q hvIqv eBcÎ Dchy³ g~‡j¨ µq K‡i †bIqvi cÖwZkÖæwZ w`‡q eªvþ mgv‡Ri MÖš’vMvi 
KZ©„c¶ msev`c‡Î weÁvcb w`‡qwQj| cÖevmx cwÎKvi `yÕwU Kwc †diZ cvIqv hvq| †jLK-M‡elK e`iæÏxb Dgi 
MÖš’vMvi KZ©„c¶‡K AeMZ K‡ib †h, MÖš’vMv‡ii GKwU `y¯cÖvc¨ eB Zvui wbKU iw¶Z Av‡Q| wZwb `y®cÖvc¨ eBwU 
†diZ w`‡Z m¤§wZ Rvbvq| wKš‘ MÖš’vMvi KZ©„c¶ eBwU †diZ †bqwb| eis Zvuu‡K ¯§viK MÖš’ wn‡m‡e eBwU Dcnvi 
†`b|  

¯v̂axbZvi ci eªvþ mgvR KZ©„c¶ MÖš’vMviwU cybt¯’vcb Kivi D‡`¨vM †bq| weªwUk Avg‡j ivRv ivg‡gvnb ivq 
MÖš’vMviwU weªwUk miKvi KZ©„K Aby‡gv`b wKsev wbeÜb Kiv wQj Kx bv Zvi mwVZ Z_¨ cvIqv hvqwb| evsjv‡`k 
¯v̂axb nIqvi ci A_©vr 1984 mv‡ji 17 GwcÖ‡j mgvR‡mev Awa`ßi †_‡K evsjv‡`k eªvþ mgvR bvgKiY K‡i 
cÖwZôvbwU wbeÜb Kiv nq| hvi wbeÜb msL¨v X-01434| 1990 mv‡ji w`‡K MÖš’vMviwUi mKj Kvh©µg eÜ n‡q 
hvq| cieZxKv‡j MÖš’vMviwU Avevi Pvjy K‡ib| ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi febwU `xN©w`b hver RivRxY© Ae¯’vq 
e„wói cvwb c‡o AmsL¨ ¸iæZ¡c~Y© cy¯ÍK bó n‡q hvq|18  

 

ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi fe‡bi cwiw¯’wZ 

Kv‡ji mv¶x ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi febwU A‡bK cyi‡bv e‡j †h †Kv‡bv mgq †f‡O co‡Z cv‡i| G Rb¨ 
2004 mv‡ji 19 GwcÖj ivRavbx Dbœqb KZ©„c¶ (ivRDK) †bvwUk cvVvq| ivRDK febwU cyi‡bv bKkvwenxb Ges 
SuywKc~Y© feb wn‡m‡e wPwýZ K‡i| GK ch©v‡q ivRD‡Ki A_ivBRW Awdmvi-1 ¯v̂¶wiZ wPwV‡Z mvZ w`‡bi g‡a¨ 
G febwU †f‡O †djvi Rb¨ ZvwM` †`b| Zv bv n‡j BgviZ wewagvjv ms‡kvabx A¨v± b¤î 12/1983 Gi 3 avivi 
7 Dcaviv †gvZv‡eK febwU †f‡O †djv n‡e| D³ mg‡qi g‡a¨ febwU bv fvO‡j MÖš’vMvi KZ…©c¶‡K cÖ‡qvRbxq 
A_© enb Ki‡Z n‡e G g‡g© wPwV‡Z D‡jøL K‡i| d‡j wbav©wiZ mg‡q febwU bv fvOvq ivRDK 2005 mv‡ji 9 †g 
kZ eQ‡ii febwU fvOvi Aby‡iva Rvwb‡q AveviI cÎ †`q| cÖvPxb cyiv‡bv MÖš’vMvi feb Ges GKwU HwZn¨evnx 
cÖwZôvb wn‡m‡e eªvþ mgvR cÖwZwbwamn XvKvi myax gnj G‡Z evuav †`q| 2005 mv‡j ¯’vcbwU i¶v Ges MÖš’vMvi 
Pvjy Kivi Rb¨ eªvþ mgv‡Ri AvPvh© I Uªvw÷i m`m¨MY Av`vj‡Z GKwU wiU wcwUkb Av‡e`b `vwLj K‡ib|  
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hvi b¤î 3779| Uªvw÷i m`m¨MY D”P Av`vj‡Zi Kv‡Q MÖš’vMvi febwU cyivKxwZ© wn‡m‡e ZvwjKvfz³ Kivi Rb¨ 
cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii msi¶‡Yi Rb¨ Av‡e`b K‡i| GQvovI ¯’vbxq evwm›`v iexb †Nvl ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi 
mwPe eivei GKwU Av‡e`b K‡ib Ges cÖvPxb MÖš’vMvi febwU i¶vi `vwe Rvbvb|  
 

Dcwi D³ Av‡e`‡bi cwi‡cÖw¶‡Z cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii gva¨‡g Z`šÍc~e©K GKwU cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z K‡ib| 2009 
mv‡ji 1 Rvbyqvwi cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK W. †gvt kwdKzj Avjg ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi mwP‡ei 
eive‡i GKwU Z`šÍ cÖwZ‡e`bwU `vwLj K‡ib| cÖwZ‡e`‡b D‡jøL K‡i †h,cyivKxwZ© AvB‡bi AvIZvq G wb`k©bwU 
cÖvPxb KxwZ© wn‡m‡e MY¨ Kiv hvq bv Ges cyivKxwZ© wn‡m‡e msi¶‡Yi Dc‡hvMx bq| Z_vwc cÖZœZË¡ Awa`ßi ivRv 
ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi Kg‡cø· feb bv‡g GKwU bZzb feb wbg©vY K‡i MÖš’vMviwU Pvjy Kivi cwiKíbv K‡i|19 
wKš‘ D³ wm×v‡šÍ bMi Dbœqb KwgwU evuav †`q| A_©vr GjvKvi wkw¶Z mykxj mgvR febwU HwZn¨evnx ¯’vcbv 
wnmv‡e D‡jøL K‡ib|  
 

2009 mv‡ji 5 †deªæqvwi‡Z bMi Dbœqb KwgwU feb KZ©„c‡¶i wbKU GKwU †bvwUk cvVvq| 2009 mv‡ji 25 
A‡±ve‡i wWwmwmi (XvKv wmwU K‡c©v‡ikb) cÖavb bMi cwiKíbvwe` †gvt wmivRyj Bmjvg ¯v̂¶wiZ wPwV‡Z ejv nq 
†h, bMi Dbœqb KwgwUi Aby‡gv`b e¨ZxZ fe‡bi †Kv‡bv wKQy AcmviY, cwiea©b, cwigvR©b I cybwbg©vY ev 
ms‡hvRb Kiv hv‡e bv| hvi d‡j KZ©„c¶ bZzb feb wbg©vY ev cyi‡bv feb ms¯‹vi Ki‡Z cvi‡e bv| †kl ch©šÍ 
ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi c~‡e©i Ae¯’vB Av‡Q Kv‡ji mv¶x n‡q|20 2015 mv‡ji 25 Rvbyqvwi‡Z cyivb XvKvi 
Ab¨Zg HwZn¨evnx ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi wbR¯ ̂A_©vq‡b bZzb I cyivZb mg¯Í cÖKvkbv wb‡q eªvþ mgv‡Ri 
gw›`i cv‡ki fe‡b cybivq MÖš’vMviwU Pvjy Kiv n‡q‡Q|21 eªvþ mgv‡Ri kZel©xq ivRv ivg‡gvnb ivq MÖš’vMviwUi 
D™¢e I weKvk  Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| XvKvi eªvþ mgv‡Ri MÖš’vMviwU KLb, Kxfv‡e I Kvi †bZ…‡Z¡ cÖwZôv Kiv 
n‡q‡Q, Gi wek` Av‡jvPbv B‡Zvg‡a¨ Kiv n‡q‡Q| GQvovI Dwbk kZ‡K XvKvi b_©eªæK nj MÖš’vMviwU cÖwZôv Kiv 
n‡qwQj| Dwbk kZ‡K XvKvi b_©eªæK nj MÖš’vMviwUi Avwef©ve Kxfv‡e N‡U‡Q Gi BwZnvm mswÿß cwim‡i 
Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 
 

L. b_©eªæK nj MÖš’vMv‡ii Avw` K_v  

divmM‡Ä jvjKzwV wn‡m‡e cwiwPZ GKwU my „̀k¨ feb| M‡elK‡`i g‡Z, weªwUk Avg‡j GLv‡b divwm emwZ M‡o 
I‡VwQj| GwU g~jZ XvKvi `w¶‡Y eywoM½v b`xi msjMœ evKj¨vÐ Nv‡Ui mwbœK‡U Aew¯’Z wQj|22 cy‡iv febwU jvj 
i‡Oi wQj e‡j mvaviY gvbyl G‡K jvjKzwVi bv‡gB AwfwnZ Ki‡Zb| †mB †_‡K b_©eªæK njwU jvjKzwVi bv‡gB 
e¨vcK cwiwPwZ jvf K‡i|23  1879 mv‡j b_©eªæK nj cÖwZwôZ nIqvi c~e© ch©šÍ GwUB XvKvi UvDb nj ev 
wgjbvqZb wn‡m‡e e¨eüZ n‡Zv|24 1880 mv‡ji 25 †g fvi‡Zi Mfb©i †Rbv‡ij jW© b_©eªæK XvKvi cwi`k©‡bi 
NUbv‡K ¯§iYxq K‡i ivLvi Rb¨ b_©eªæK nj wbg©vY Kiv nq|25 weªwUk fviZ kvwmZ fvBmiq Z_v fvi‡Zi Mfb©i 
†Rbv‡ij jW© b_©eªæ‡Ki bvgvbymv‡i b_©eªæK nj bvgKiY Kiv n‡q‡Q|26 1882 mv‡ji 8 †deªæqvwi‡Z XvKvq beve 
Avãyj MwY b_©eªæK njwU‡Z GKwU MÖš’vMvi cÖwZôv K‡ib| cÖv_wgK Ae¯’vq b_©eªæK nj MÖš’vMv‡ii Rb¨ fvIqv‡ji 
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ivRv Kzgvi iv‡R›`ª bvivqY ivq Aby`vb wn‡m‡e 5 nvRvi UvKv cÖ̀ vb K‡ib| GQvovI hvu‡`i c„ôv‡cvlKZvq ev 
Aby`v‡b b_©eªæK nj MÖš’vMvi M‡o I‡V| Zuviv n‡jb-wÎcyivi gnvivRv, evwjqvwUi Rwg`vi eª‡R›`ª Kzgvi ivq, ivbx 
¯b̂©gqx, evey Kvjx K…ò Ges kÖxgwZ we‡k¦k¦ix †`ex|27 kªx †K`vibv_ gRyg`vi Zvui XvKvi weeiY I XvKv mnPi MÖ‡š’ 
wj‡Lb, ÒXvKvi †kªô MÖš’vMvi n‡jv b_©eªæK nj MÖš’vMvi|Ó28 

 

1882 mv‡ji 8 †deªæqvwi‡Z beve Avãyj MwYi cyÎ beve Avnmvb Djøvn, Rwg`vi eª‡R›`ª Kzgvi ivq, Kzgvi iv‡R›`ª 
bvivqY ivq, †Mvwe›` jvj emvK cÖgyL weËkvjx we‡`¨vrmvnx cÖwZwbwaM‡Yi Aby`v‡b b_©eªæK nj MÖš’vMvi AviI 
m¤cÖmvwiZ nq| cieZx©Kv‡j b_©eªæK nj MÖš’vMviwUi `w¶Y-cwðg Kb©v‡i Rbmb nj bv‡g GKwU K¬veNi mshy³ Kiv 
nq| 1893 mv‡j XvKv †Rjvi g¨vwR‡÷ªU wQ‡jb jUgb Rbmb|29 Zuvi bvgvbymv‡i Rbmb nj K¬veNi bvgKiY Kiv 
nq| b_©eªæK nj MÖš’vMv‡ii cwiPvjK Rvq`yj Bmjvg e‡jb, GB Rbmb nj bv‡g K¬veNiwU Avi †bB|30 1882 
mv‡j b_©eªæK nj MÖš’vMviwUi e¨qfvi Pj‡Zv g~jZ wgDwbwmc¨vjwUi Aby`vb I m`m¨‡`i Pvu`vi gva¨‡g| 1890 
mv‡j †_‡K 1910 mvj ch©šÍ mgqKv‡j MÖš’vMviwU cwiPvjbvi evwl©K ev‡RU wQj cÖvq 2000 UvKv| H mg‡q b_©eªæK 
nj MÖš’vMv‡ii eB‡qi msMÖn wQj 6 nvRvi fwjDg|31 2012 mv‡ji 27 Rvbyqvwi ch©šÍ b_©eªæK nj MÖš’vMv‡ii 
eB‡qi msMÖn 3906 Kwc|32 1950 mv‡ji c~‡e© b_©eªæK njwU cvwK¯Ívb miKvi †Uwj‡dvb Awdm wn‡m‡e e¨envi 
K‡i|33 1950 mvj †_‡K 1967 mvj ch©šÍ b_©eªæK nj MÖš’vMviwUi mKj Kvh©µg eÜ wQj|34 1967 mv‡j b_©eªæK 
nj MÖš’vMviwU †kvPbxq Ae¯’vq co‡j GwM‡q Av‡mb XvKvi abx e¨w³Z¡ gvIjv eL&k mi`vi| wZwb 1944 mv‡j 
XvKvi beve cwievi KZ„©K divkM‡Äi g‡bvbxZ mi`vi| wZwb ¯’vbxq gvby‡li myweavi K_v we‡ePbv K‡i M‡o 
†Zv‡jb jvjKzwVi KwgDwbwU †m›Uvi| cÖ_g w`‡K wUb‡k‡W jvjKzwVi KwgDwbwU †m›Uvi wbg©vY Kiv nq| 1968 mv‡j 
jvjKywV‡ZB GjvKvevmxi wk¶v we¯Ív‡ii Rb¨ gvIjv eL&k mi`vi cybivq Pvjy K‡ib b_©eªæK nj MÖš’vMviwU|35 
1971 mvj ch©šÍ MÖš’vMviwU fv‡jv Ae¯’vq wQj e‡j ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi KvQ †_‡K Rvbv hvq| ¯v̂axbZvi ci 
†_‡KB MÖš’vMviwUi Ae¯’v µ‡gB AebwZi w`‡K cwZZ nq| 

 

b_©eªæK nj MÖš’vMvi fe‡bi Ae¯’v 

¯v̂axbZvi ci b_©eªæK nj MÖš’vMviwUi feb i¶Yv‡e¶‡Yi Afv‡e e¨env‡i A‡hvM¨ n‡q c‡o| ivRavbx Dbœqb 
KZ©„c¶ (ivRDK) febwU cyi‡bv bKkvwenxb Ges SuywKc~Y© feb wn‡m‡e wPwýZ K‡i Ges febwU fvOvi †bvwUk 
†`q| wKš‘ bMi Dbœqb KwgwU miKvwi D‡`¨v‡M evuav †`q| A_©vr GjvKvi wkw¶Z mykxj mgvR febwU HwZn¨evnx 
¯’vcbv Ges cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii cyivKxwZ© wn‡m‡e D‡jøL K‡ib| 2009 mv‡ji 5 †deªæqvwi‡Z bMi Dbœqb KwgwU 
feb KZ©„c‡¶i wbKU GKwU †bvwUk cvVvq| KwgwUi Aby‡gv`b e¨ZxZ fe‡bi †Kv‡bv wKQy AcmviY, cwiea©b, 
cwigvR©b I cybwbg©vY ev ms‡hvRb Kiv hv‡e bv| hvi d‡j KZ©„c¶ bZzb feb wbg©vY ev cyi‡bv feb ms¯‹vi Ki‡Z 
cvi‡e bv| b_©eªæK nj MÖš’vMvi febwU c~‡e© Ae¯’v wVK †i‡L bZzbfv‡e ms¯‹vi Kiv nq| 
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b_©eªæK nj MÖš’vMv‡ii eZ©gvb Ae¯’v  

b_©eªæK nj MÖš’vMviwU c~‡e©i Ae¯’vB we`¨gvb Av‡Q| G MÖš’vMv‡ii Av‡k cv‡k bZzb ¯’vcbv M‡o D‡V‡Q| bZzb 
¯’vcbv¸wj g‡a¨ gCb DwÏb †PŠayix †g‡gvwiqvj nj, Kwgkbvi Kvh©vjq, †¯úvwUs K¬ve, KwgDwbwU †m›Uvi, 
e¨vqvgvMvi, weU cywjwks Awdm I Wvqv‡ewUm mwgwZi †QvU eo mvgvwRK Kvh©µg cwiPvwjZ nq| 1971 mv‡j 
¯v̂axbZv hy‡× 79 bs Iqv‡W©i exi knx‡`i ¤§„wZi cÖwZ kª×v Rvwb‡q b_©eªæK n‡ji cÖ‡ek c‡_i gvSvgvwS GKwU 
my`„k¨ Zuviv AvK…wZi †dvqviv wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GQvovI b_©eªæK n‡ji g~j dU‡Ki mvg‡b GKwU iex›`ª ¤§„wZdjK 
¯’vcb Kiv nq| ¯v̂axbZvi ci †_‡K b_©eªæK nj MÖš’vMviwU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Aax‡b cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q|  

 
 

Dcmsnvi  

Dwbk kZ‡K XvKvi wkÿvi I ms¯‹…wZ cÖmv‡ii d‡j wewfbœ wkÿv-cÖwZôvb mswkøó MÖš’vMviI M‡o I‡VwQj| Z‡e 
wkÿvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ †h mKj †ÿ‡Î ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb †i‡LwQj Z¤§‡a¨ MÖš’vMvi Ab¨Zg| GLv‡b ejv hvq, †h 
†`‡ki MÖ¯’vMvi hZ †ewk DbœZ †m †`‡ki wkÿvi gvb ZZ †ewk DbœZ| mwZ¨Kvi A‡_© RvwZ MV‡b †hgb cÖ‡qvRb 
wkÿvi| †Zgwb wkÿv MÖn‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRb nq eB-cy¯ÍK I Ab¨vb¨ Z_¨ DcvË| †m mg¯Í eB-cy¯ÍK I Z_¨-DcvË 
msiÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRb nq MÖš’vMv‡ii| ZvB MÖš’vMvi Qvov wkÿvi gvb Dbœqb †Kv‡bv µ‡g m¤¢e bq| wkÿv I 
ms¯‹…wZ weKv‡ki Rb¨ gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 2002 mvj‡K ÒMÖš’vMviel©Ó wn‡m‡e †NvlYv w`‡q‡Qb| GB 
†NvlYvi †cÖwÿ‡Z kZel©xq MÖš’vMvi¸‡jv Av‡jvi gyL †`L‡e Kvj-†_‡K-KvjvšÍi| Dwbk kZ‡Ki XvKvq ivRv 
ivg‡gvnb ivq MÖš’vMvi I b_©eªæK nj MÖš’vMvi `yÕwU wQj RbM‡Yi Rb¨ hy‡Mvc‡hvMx| we‡kl K‡i †jLK-mvsevw`K 
e¨w³Z¡‡`i c`PviYvq MÖš’vMvi `yÕwU wQj gyLwiZ| Avi Gw`‡K mgKvjxb we‡k¦i mv‡_ Zvj wgwj‡q XvKvq wkÿv 
e¨e¯’vi Dbœqb Kivi †cQ‡b eyw×Rxex I gymwjg wkÿv-ms¯‹…wZi Dbœq‡bi w`‡K bRi w`‡j GLvbKvi Ávb-weÁvb, 
wkÿv I ms¯‹…wZi e¨vcK weKvk NU‡Z _v‡K Avi H mg‡q XvKvq eªvþ mgv‡Ri D‡`¨vM cÖwZwôZ ivRv ivg‡gvnb 
ivq MÖš’vMvi I b_©eªæK nj MÖš’vMvi `yÕwU D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv †i‡LwQj|  

 

________________________ 

W. †gvt iwdKzj Bmjvg  
MÖš’vMvi wefv‡Mi cÖavb, wewRwm Uªv÷ BDwbfvwm©wU evsjv‡`k, PUªMÖvg 
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36. ˆ`wbK mgKvj 24 †m‡Þ¤î, 2009 
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ঢািবেত “Empowering the Library and Information Professionals for 
Achieving the SDGs” শীষক অ জািতক সে লন অনুি ত 

 
মাঃ আিতকু ামান 

গত ১০ই ফ য়ারী ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও 
াগার ব ব াপনা িবভাগ এবং Association for 

Information Science and Technology 
(ASIS&T), দি ণ এিশয়া অ ল - এর যৗথ 
উেদ ােগ, সামািজক িব ান অনুষেদর মাজাফফর 
আহমদ চৗধুরী অিডেটািরয়ােম অনুি ত হেলা থম 
আ জািতক সে লন। িদনব াপী এই সে লেন গেবষণা 

ব  উপ াপন কেরন বাংলােদশ, ভারত, মালেয়িশয়া ও 
হংকং এর ১২ জন গেবষক। সে লেনর িশেরানাম িছল 
International Symposium on 
"Empowering the Library and 
Information Professionals for Achieving 
the SDGs". সে লনিট ই পেব িবভ  িছল। ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র 
মাননীয় উপাচায অধ াপক ড. মাঃ আখতা ামান। 
এছাড়াও িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন কলা 

অনুষেদর স ািনত ডীন অধ াপক ড. আবু মাহা দ 
দেলায়ার হােসন। সে লেন সভাপিত  কেরন 

তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর স ািনত 
চয়ারম ান অধ াপক ড. কাজী মা াক গাউসুল হক।  

ধান অিতিথর ব েব  ডঃ মা. আখতা ামান ২০৩০ 
সােলর মেধ  টকসই উ য়ন ল মা া (SDG) অজেন 

াগার পশাজীবীেদরেক কাযকর ভূিমকা রাখার 
অনুেরাধ জানান। এ ল  িতিন ণগত িশ ার উপের 
জার দন।  এসময় িতিন াগার পশাজীবীেদরেক তথ  

ও অন ান  সবা দােনর মাধ েম িশ ার ণগত 
মােনা য়ন ও া রতার হার বৃি েত এিগেয় আসার 
আ ান জানান।   

ি তীয় পেব িছল গেবষণা ব  উপ াপন পালা। 
সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন হংকং 
িব িবদ ালেয়র িশ া অনুষেদর সহেযাগী অধ াপক ড. 
স ামুেয়ল ক ডি উ চু (Dr. Samuel K W Chu)।
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সরাসির উপি ত থাকেত না পারায় িতিন িভিডও 
কনফােরে র মাধ েম তার ব  উপ াপন কেরন। 
িবেদিশ গেবষকেদর মেধ  কলকাতা িব িবদ ালেয়র 

াগার ও তথ িব ান িবভােগর সহেযাগী অধ াপক ড. 
সবুজ কুমার চৗধুরী এবং মালেয়িশয়ার ইউিনভািসিট 
টকেনালিজ মারা-এর সহেযাগী অধ াপক ড. ওয়ান 

আ ুল কািদর ওয়ান দৗলা িনেজেদর গেবষণা ব  
উপ াপন কেরন। এছাড়াও গেবষণা ব  উপ াপন 
কেরন ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার 
ব ব াপনা িবভােগর অধ াপক ড. মাঃ নািসরউি ন 
মু ী, অধ াপক ড. এস এম জােবদ আহেমদ, অধ াপক 
ড মাঃ সাইফলু ইসলাম, অধ াপক ড মাঃ 
রাকনু ামান, সহেযাগী অধ াপক ড মাঃ আেনায়া ল 

ইসলাম; জাতীয় িব িবদ ালেয়র াগার ও তথ িব ান 

িবভােগর অধ াপক ড মাঃ নািসরউি ন িমতুল, রাজশাহী 
িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা 
িবভােগর চয়ারম ান ও সহেযাগী অধ াপক মাহা দ 
খািলদ আলম, ঈ  ওেয়  ইউিনভািসিটর তথ  অধ য়ন 
ও াগার ব ব াপনা িবভােগর চয়ারম ান ও সহেযাগী 
অধ াপক ড িদলারা বগম এবং ঢাকা  জািতসংঘ তথ  
কে র জাতীয় তথ  কমকতা ড মাহা দ মিন ামান। 

াগার ও তথ িব ান পশাজীবীেদর এসিডিজ অজেন 
ভূিমকা ও করণীয় স েক আেলাকপাত করাই িছল 
িসে ািজয়ােমর মূল ল । বাংলােদশ, ভারত ও 
মালেয়িশয়ার ায় ১৫০ জন াগার পশাজীবী, 
কলাকুশলী ও ছা -ছা ী এই সে লেন অংশ হণ কের 
িনেজেদর অিভ তা ও মতামত আদান- দােনর সুেযাগ 
পায়। 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Data science & Big data” শীষক সিমনার অনিু ত 

 

আবুল হাসানাত মাঃ ফজেল রাি   

গত ১৫ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ ানতাপস আ ুর রা াক িমলনায়তন, ধানমি েত “Data science & Big 
data” শীষক সিমনার অনুি ত হয়। এ া ােম জনাব শিরফ উল ইসলাম, সহকারী অধ াপক, ইনফরেমশন সােয়  
এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয় িনব  উপ াপন কেরন। ইনফরেমশন েফশনালগণ, িবেশষ কের 
লাইে ির সােয়  েফশনালগণ Data science & Big data িনেয় িকভােব কাজ করেত পাের স িবষেয় িতিন তাঁর 
িনবে  উে খ কেরন। এছাড়াও িতিনয়ত কীভােব Big data িনেয় িব ব াপী কাজ চল ছ তার পিরসংখ ান তেুল ধেরন। 

ধান অিতিথর ব েব  ড. এস এম জােবদ আহেমদ, অধ াপক, ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ, 
ঢাকা িব িবদ ালয় এ িবষেয় তাঁর ব ি গত অিভ তা উপি ত সবার স  ভাগাভািগ কেরন। িতিন জনাব শিরফ উল 
ইসলাম এর সােথ একমত পাষণ ক র জানান য, িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  
িবভােগর িসেলবােস Data Science নােম একিট কাস যু  করেল িশ াথীরা উপকৃত হেব। িবেশষ অিতিথর ব েব  
ড. আহরার আহেমদ, মহাপিরচালক, ানতাপস আ ুর রা াক ফাউে শন, াগার িব ান িবষেয়র িত তাঁর 
অনুরােগর কথা তুেল ধেরন। িতিন এ ধর ণর লকচার া ােম যন আেরা বিশ পিরমােণ আেয়াজন করা যায় স 
ব াপাের তাঁর সবা ক সহায়তা অব াহত থাকেব বেল িত িত ব ত কেরন। এখােন  উে খ  য, এই লকচার া ােম 
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াগার পশাজীবীেদর পাশাপািশ রাজশাহী িব িবদ ালয় ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির 
ম ােনজেম  িবভােগর িশ াথীরা তঃ ূতভােব অংশ হণ কেরন। Bangladesh Association of Librarians, 
Information Scientists and Documentalist (BALID) এর উেদ ােগ এ সিমনার া াম আেয়াজন করা 
হয়।  

 

ই  ওেয়  িব িবদ ালেয় জ ার, া , তথ  ও পিরেবশ িনেয় আ জািতক সে লন 

 

ই  ওেয়  িব িবদ ালেয় গত ২৭-২৯ ফ য়াির অনুি ত হেয়েছ িতন িদনব াপী এক আ জািতক সে লন। সে লেন 
অংশ হণকারী িশ ািবদ ও গেবষকরা জ ার, া , তথ , পিরেবশসহ িবিভ  সমস া এবং স েলার সমাধান িনেয় 
আেলাচনা কেরেছন। বাংলােদশসহ ১২িট দেশর ায় ২০০ জন গেবষক সে লেন অংশ নন। 

সে লেন অংশ হণকারী িশ ািবদ ও গেবষকরা জ ার, া , তথ , এবং পিরেবশ িবষেয় িবিভ  সমস া, বণতা, 
চ ােল েলা একই সে  স েলা সমাধান িনেয় আেলাচনা কেরন। রাজধানীর আফতাবনগের িব িবদ ালেয়র ক া ােস 
অনুি ত এ সে লেনর উে াধনী অনু ােন অংশ নন িসিনয়র সিচব জুেয়না আিজজ, িব িবদ ালেয়র াি  বােডর 
চয়ারপারসন ও ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া সয়দ ম ুর এলাহী, িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ড. 

এমএম শিহ ল হাসান, ইউিজিস অধ াপক, ড. ফক ল আলম এবং নদারল া েসর িভইউ িব িবদ ালেয়র সহেযাগী 
অধ াপক ড. এেলন বাল। অনু ােন মূল ব  উপ াপন কেরন ভারেতর জওহরলাল নহ  িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. 
ম ী চৗধুরী এবং আইিসিডিডআর,িবর িসিনয়র িডের র, ড. তাহিমদ আহেমদ।                           সূ ঃ বিণক বাতা  
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ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভািসিটর ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে রী ম ােনজেম  
িবভােগর বাংলােদশ ন াশনাল আকাইভস এবং বাংলােদশ ন াশনাল লাইে রী পিরদশন। 

রােশদ িনজামী 
ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভািসিটর 
ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে রী 
ম ােনজেম  িবভােগর িপ.িজ.িড. ১২ তম 
ব াচ এর ছা  ছা ীরা রকডস এ  
আকাইভস ম ােনজেম  কােসর অংশ 
িহসােব বাংলােদশ ন াশনাল আকাইভস 
এবং বাংলােদশ ন াশনাল লাইে রী 
পিরদশন ক রন। ছা  ছা ীরা উ  

িত ােনর িবিভ  শাখার কায ম এর 
সােথ সরাসির যু  হেয় হােত কলেম 
িশ া অজন কেরন। পিরদশন  শেষ 
ছা ছা ীেদর ত াবধায়েন থাকা 

ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভািসিটর উ  িবভােগর ফ াকাি  জনাব মাঃ লাল উি ন লাইে রী এবং বই এর িত 
ছা  ছা ীেদর আ হ বৃি র পাশাপািশ ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে রী ম ােনজেম  িবভােগ ভিত হেয় তােদর স ি র 
কথা জানান। 

 

 

 

  িলখনু আপিনও 
 লাইে িরয়ান ভেয়েস আপনার লখা পাঠান ।  লখার িবষয়ব  অবশ ই াগার ও াগার পশা 

স িকত হেত হেব।  লখা পাঠান এই িঠকানায়  
librariansvoice@gmail.com   অথবা 

https://www.facebook.com/librarianvoice/    

থাকুন আমােদর সােথই।  

পৃ া ২৮ 



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

মাচ সংখ া, ২০২০  ভিলউম-০৩ ইসু -০১ 

ইসলামী িব িবদ ালেয় ‘ব ব  ু াগার’ উে াধন 
 

ইসলামী িব িবদ ালেয় (ইিব) জািতর জনক ব ব ু শখ 
মুিজবুর রহমােনর জ শতবািষকী উ যাপন উপলে  
‘ব ব ু াগার’–এর উে াধন করা হেয়েছ। 

গত বৃহ িতবার পুের িব িবদ ালেয়র খােলদা িজয়া হেল 
এ াগােরর উে াধন কেরন উপাচায মা. হা ন উর রিশদ 
আসকারী। 
উে াধনী অনু ােনর পর হল াধ  রবা ম েলর 
সভাপিতে  আেলাচনা সভায় ধান অিতিথ িছেলন উপাচায 
হা ন উর রিশদ আসকারী। হেলর আবািসক িশ ক মাহববুা 
িসি কার স ালনায় অনু ােন আরও উপি ত িছেলন 
সহকারী র মাহা াদ নািছর উ ীন, সহকারী অধ াপক 
মা. নািসমু ামান, ভাষক শ াম সু র সরকার। 

িশ াথীেদর উে েশ উপাচায বেলন,  ‘ব ব ু াগার 
ইসলামী িব িবদ ালেয়র ইিতহােস গৗরেবা ল অধ ােয়র 

সূচনা করল। আিম মেন কির, এখােন অসংখ   থাকেব। এসব গেবষণা, উপন াস, সািহত  এবং কিবতায় তামরা জািতর 
িপতােক বারবার নতুন মাি কতায় আিব ার করেব। তামরা িবি ত হেব, কি ত হেব য এ রকম একজন বড় মানুেষর 
দেশ তামােদর জ ।’ 

 
দীঘিদন াগার ব  থাকার পর জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবুর রহমান, মুি যু  ও ভাষা আ ালেনর ওপর িলিখত 
২১৮িট বইসহ পাঁচ শতািধক বইেয়র সংেযাজন কের এিট উে াধন করা হয়। এ সময় উপাচায তাঁর লখা িট বই 
‘নাইনিটন সেভনিট ওয়ান’ ও ‘বাংলােদেশর সমকালীন সমাজ ও রাজনীিত’ াগাের উপহার দন। 

এ ছাড়া াধ  রবা ম লেক ধান কের সাত সদস িবিশ  গিঠত ব ব ু কাউে িলং সেলর উে াধন করা হয়। 

 

সূ ঃ থম আেলা  
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মােস অ ত ১িট বই পড়ুন 
াধীন আহেমদ  

আমরা িদেন িদেন কমন জািন হেয় 
যাি , িচ া-ভাবনা েলাও 
ভােলাভােব করেত পারিছ না। এটা 
খুব কিঠন একটা কাজ- Think 
without thinking. একটা 
িচ া করেত গেল পাশ থেক 
হাজারটা িচ া িঘের ধের। 

ফেল আমােদর মূল ভাবনার জগৎ 
থেক আমরা িছটেক পিড় সহেজই। 

মানিসকভােব সু  থেকও হেয় 
যাি  মানিসক রাগী। দয়া-মায়া, ম-ভােলাবাসা এ সবই আমরা িবসজন িদেত বেসিছ। 

মনুষ  িবষয়টা তা এখন নই বলেলই চেল। আর অসু  সব আইিডয়া আমােদর মি েক কের িদে  মশ 
আনে াডাি ভ। আমােদর মাথাটা একই িচ ন ি য়ার মেধ  িদেয় চেল; কারণ িতিদেনর কাজ েলা ধীের ধীের অভ ােস 
পিরণত হয়। নতুন বই পড়ার মাধ েম আমরা নতুন আইিডয়া এবং নতুন নতুন অিভ তার মেধ  িদেয় যেত পাির। এ 
িবষেয় দকােত বেল গেছন, বইপড়া মােন গত শতা ীর সরা ব ি র সে  কেথাপকথন করা। 

িক  কন যন আমােদর সমাজ বইেয়র িত িবমখু। এই িবমুখতার কারেণ আমরা এখন অেনকিদক থেকই িপিছেয় আিছ। 
ডা. লুৎফুর রহমােনর বইেয় পেড়িছলাম- ‘যিদ একিট জািতেক অবদিমত করেত চাও, তেব তােদর সকল সািহত  এবং 
বই ংস কের দাও।’ 

সিঠক সমেয় সিঠক কাজ করার য উপেযািগতা- এটা বইেয়র থেক ভােলা আর কউ আমােদর বুঝােত পারেব না। 
মি ে র ধূলা-ময়লা দূর করেত বই পড়ার িবক  নই। 

তাই সু  মি ে র অিধকারী হেত এবং ভােলা ভােলা আইিডয়া িদেয় সমাজ বদলােত বই পড়ুন এবং অন েক বই পড়েত 
উ ু  ক ন। বাসায় ছাটেদর িবেশষ িদন েলােত উপহার িহেসেব বই িদন। িতিদন বা িত স ােহ যিদ না পােরন 
তাহেল অ ত ১ মােস ১িট বই পড়ার চ া ক ন। 

 

সূ ঃ যুগা র  
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একােডিমক বই পড়েত নয়, চাকিরর িত িনেত াগাের িভড় 
আিসফুর রহমান  
কাকডাকা ভাের ঢাকা 
িব িবদ ালেয়র ক ীয় 

াগােরর সামেন িশ াথীেদর 
দীঘ লাইন। সবার হােত বই-
খাতা িকংবা ব াগ। াগােরর 
দরজা খুলেতই ভতের ঢুেক 
জায়গা দখেলর িতেযািগতা। 

িক  টিবেল বেস বিশর ভাগই 
খুেল বসেছন িবিসএসসহ 
িবিভ  চাকিরর পরী ার গাইড 
বই। াগার থেক বই তুলেছন 

হােত গানা কেয়কজন। ঢাকা িব িবদ ালেয়র সবেশষ বািষক িতেবদন অনুযায়ী গত দশ বছের াগার ৬১ শতাংশ 
পাঠক হািরেয়েছ। 

এই তেথ র সূ  ধের সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগারসহ ঢাকার নয়িট াগাের জিরপ কেরেছন এই িতেবদক।  তােত 
দখা গেছ, ৯৭ শতাংশ ব বহারকারীই াগাের আসেছন চাকির সং া  পড়ােশানা করেত।  সে  কের নাট-গাইড িনেয় 

এেস তারা াগারেক ব বহার করেছন পাঠক  িহেসেব। 

এর িবপরীেত াগােরর লােখা বইেয় বাড়েছ ধুলার আ রণ।  র ণােব েণর অভােব ন ও হে । 

ঢাকায় এ িবষেয় ািত ািনক কােনা গেবষণার কথা জানা না গেলও রাজশাহী িব িবদ ালেয়র াগার িনেয় একিট 
গেবষণার তথ  পাওয়া গেছ। তােত দখা যায়, মা  ৯ দশিমক ২১ শতাংশ িশ াথী রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ক ীয় 

াগার থেক বই তুেল পেড়ন। 

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র িশ াথীেদর ই-বই পড়ার বণতা িনেয় গেবষণা করেত িগেয় এ তথ  উেঠ এেসেছ। গেবষণািট 
কেরেছন রাজশাহী িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর িশ ক পূিণমা বিণকসহ কেয়কজন 
গেবষক। জিরেপ অংশ নওয়ােদর সবাই বেলেছন তারা অনলাইেন বই পেড়ন। 

ঢাকার নয়িট াগাের িশ াথীেদর সে  কথা বেলও ায় একই রকম তথ  পাওয়া যায়। এখােনও অনলাইেন জানাল ও 
বই পড়ার ঝাঁক বেড়েছ। ঢাকা িব িবদ ালেয়র বািষক িতেবদনও বলেছ, াগােরর ওেয়বসাইট ব বহার কের িত 
বছর গেড় সােড় চার লাখ ই-জানাল ডাউনেলাড করা হয়। 
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গত বছেরর জুলাই মােস কািশত এই বািষক িতেবদেনর তথ  িবে ষণ কের দখা যায়, ২০০৮-০৯ িশ াবেষ যখােন 
িতিদন গেড় আড়াই হাজােরর বিশ বই ইসু  হেতা, সখােন ২০১৭-১৮ িশ াবেষ বই ইসু  হেয়েছ িদেন গেড় মা  

৯৬৫িট। 

িব িবদ ালয় সূ  জানায়, ক ীয় ও িব ান াগার থেক ২০০৮-০৯ িশ াবেষ িশ ক-িশ াথী ও গেবষকরা মাট ৯ 
লাখ ১৫ হাজার ৪২৫িট বই পড়ার জন  তুেল িছেলন। ২০১৭-১৮ িশ াবেষ এই সংখ া নেম এেসেছ ৩ লাখ ৫২ হাজার 
৩১০িটেত। 

জানুয়ািরর শষ ১০ িদেন ঢাকার নয়িট াগার ঘেুর দখা যায় এক হাজার ৩৯৫ জন পাঠেকর মেধ  এক হাজার ৩৫৫ 
জেনর কােছই সরকাির চাকির সং া  বই। যা উপি ত পাঠেকর ৯৭ শতাংশ। মা  ২১ জন পাঠক াগার থেক তেুল বই 
পড়িছেলন।  ১৯ জন পড়িছেলন সংবাদপ , সামিয়কী অথবা ই ারেনট ব বহার করিছেলন। 

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র াগার িনেয় একিট গেবষণার তথ  পাওয়া গেছ।  তােত দখা যায়, মা  ৯ দশিমক 
২১ শতাংশ িশ াথী রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ক ীয় াগার থেক বই তুেল পেড়ন। 

 

রাজধানীর সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় াগার, ঢাকা িব িবদ ালয় িব ান াগার, 
বনেবইেসর িট াগার, িবতান, ানতাপস আ ুর রা াক িবদ াপীঠ, আরমািনেটালা গণ াগার, িব সািহত  
কে  এই জিরপ চালােনা হয়। 

িশ াথীরা বেলেছন, সরকাির চাকিরর জন  ব াপক িতেযািগতা, াগােরর বই পুরেনা হেয় যাওয়া, মুেঠােফান ও 
অনলাইেন বইেয়র ই-ভাসন সহজলভ  হওয়া, সামািজক যাগােযাগমাধ েম বিশ ব  থাকা, নাগিরক জীবেন অবসর 
সময় কেম যাওয়া াগার থেক বই না তালার বড় কারণ। পাশাপািশ িব িবদ ালেয়র আবািসক হল এবং বাইেরর মেস 
পড়ােশানার পিরেবশ না থাকায় িব িবদ ালয় ও চাকিরর পড়া নার জন  সবাই াগারেক বেছ িনেয়েছ। 

গত ২১ জানুয়াির সকাল ১০টা থেক সােড় ১১টা পয  ঢাকা িব িবদ ালেয়র িব ান াগােরর িতনিট পাঠকে  থাকা 
ায় ৪০০ জেনর মেধ  িট টিবেল মা  পাঁচ জনেক চাকিরর পড়ােশানার বাইের অন  বই পড়েত দখা গেছ। এেদর 

একজন িজআরই ( াজুেয়ট রকড এ ািমেনশন) পড়িছেলন, আর চারজন িনজ িবভােগর পড়ােশানা করিছেলন। তেব 
তােদর বই এই লাইে ির থেক ইসু  করা নয়। 

গিণত িবভােগর িশ াথী পাথ সূ ধর বলেলন,  ‘হেলর েম একটানা পড়া স ব হয় না। তাই সকােল লাইে িরেত এেস 
রাত পয  এখােনই থািক। আর িবভাগও কাছাকািছ হওয়ায় এখান থেক িগেয়ই াস কির।’ 

তৃতীয় বেষর এই িশ াথী এখন পয  লাইে ির থেক ছয়-সাতবার বই িনেয়েছন বেল জানান। 

ঢাকা িব িবদ ালেয়র াগার ব বহােরর নীিতমালার ২৭(১) ধারা অনুযায়ী, িশ াথীরা বাইের থেক কােনা বই িনেয় 
ঢুকেত পােরন না। িক  িশ াথীেদর আে ালেনর মেুখ ২০০৯ সােল এই িনয়ম িশিথল করা হেয়েছ বেল জানান 
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িব িবদ ালেয়র াগািরক অধ াপক নািসরউি ন মু ী। িতিন বেলন, লাইে ির ভবন আরও বড় কের পুনিনমাণ করার 
পিরক না আেছ। তখন হয়েতা িবিসএস িত িনেত আসা পাঠকেদর জন  একিট তলা ছেড় দওয়া যােব। িক  জায়গা 
না বাড়ােনা পয  এসব িশ াথীেদর িকছু বলা যাে  না। 

বােয়ােকিমি  িবভােগর এিলয়াস শাওন গত সে র থেক সরকাির চাকিরর জন  াগাের পড়েছন। িতিন বেলন, তার 
পাঁচ বছেরর িশ াজীবেনর থম বেষই ধু -একবার লাইে ির থেক বই িনেয়িছেলন। িতিন বেলন, লাইে িরর বই 
অেনক পুরেনা। নতুন কােনা সং রণ এখােন পাওয়া যায় না।  বিশরভাগ বই িনেজেদরই িকনেত হেয়েছ অথবা িবভােগর 
সিমনার লাইে ির থেক িনেত হেয়েছ। 

এই াগাের িশ কেদর পাঠক িট িছল একদমই ফাকঁা।  দািয় রত একজন জানােলন, িশ করা আসেলও বই িনেয় 
চেল যান।  এখােন বেস খুব একটা পেড়ন না। 

ঢাকা িব িবদ ালেয়র াগার ব বহােরর নীিতমালার ২৭(১) ধারা অনযুায়ী, িশ াথীরা বাইের থেক কােনা বই 
িনেয় ঢকুেত পােরন না।  িক  িশ াথীেদর আে ালেনর মুেখ ২০০৯ সােল এই িনয়ম িশিথল করা হেয়েছ বেল 

জানান িব িবদ ালেয়র াগািরক অধ াপক নািসরউি ন মু ী। 

 

পুর ১২টার িদেক সুিফয়া কামাল গণ াগাের িগেয় দখা যায় িশ াথীেদর উপেচ পড়া িভড়। ায় সােড় ৬৫০ জেনর 
বসার ব ব া থাকা ওই লাইে িরেত িশ -িকেশারেদর কে র ১০০ চয়ার ফাঁকাই িছল। বািক সব েলা টিবেলই িবিসএস 
পরী ার িত নওয়া পাঠক। জন িশ াথী টিবেল জায়গা না পেয় মেঝেত পুরেনা পি কা িবিছেয় বেস পড়িছেলন। 

মধ বয়সী জনেক পাওয়া গল যারা এই াগােরর বই পড়িছেলন। তােদর একজন মা. রিফকুল ইসলাম বেলন, 
িশ াথীেদর এই উপি িত দেখ তার ভােলাই লােগ। য বই-ই পড়ুক, তারা তা আর নশা করেছ না, বােজ আ া িদে  
না। 

১৯৫২ সােল িতি ত ঢাকার বসরকাির াগার িবতান। পুরান ঢাকার লালবােগ জরাজীণ এক ভবেন ৩০-৩৫ জেনর 
বসার জায়গা থাকা এ াগাের পাঠকেদর জায়গা দওয়াই মশুিকল হে  বেল জানােলন অিফস সহকারী আশরাফ 
হােসন। গত ২২ জানুয়াির িবকােল সখােন িগেয় দখা গল, ৩৫ জন িশ াথী পড়ােশানা করেছন। ইজন ছাড়া বািক 

সবার হােতই িছল চাকিরর পরী ার গাইড বই। 

রাজধানীর পলাশীেত অবি ত ব ানেবইস কাযালেয় িট াগার আেছ।  পুর ২টার িদেক িট লাইে িরেত িগেয় মাট 
৯৬ জেনর উপি িত পাওয়া যায়।  েত েকই চাকির সং া  বই পড়িছেলন। 

ধানমি েত ২০১৫ সােল িতি ত হয় ানতাপস আ ুর রা াক িবদ াপীঠ।  পাঁচ বছের এই াগােরর সদস  সংখ া এক 
হাজার ছািড়েয়েছ, যা বগম সুিফয়া কামাল গণ াগােরর সমান। বুধবার সকাল সােড় ১১টার িদেক িগেয় ছয় জন 
পাঠকেক সখােন পাওয়া যায়। তােদর জন িনজ  ল াপটেপ কাজ করিছেলন, জন িবদ াপীেঠর কি উটার ব বহার 
করিছেলন, একজন িবদ াপীেঠর বই পড়িছেলন, আর একজেনর হােত িছল চাকিরর বই। 
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চাকিরর পরী ার িত নওয়া ঢাকা কেলেজর ইংেরিজর িশ াথী ত য় িব াস বলেলন, এখােন বই আনা যায় না। িক  
নাট িশট আনা যায়। তাই নতনু বই িকেন তা ছাট ছাট ভাগ কের িনেয়েছন িতিন। 

একমা  বাংলােমাটের অবি ত িব সািহত  ক  িছল ব িত ম।  সখােন দশজন িশ াথীর সবাইেক কে র বই 
পড়েত দখা গেছ। 

 

একমা  বাংলােমাটের অবি ত িব সািহত  ক  িছল ব িত ম। সখােন দশজন িশ াথীর সবাইেক কে র বই পড়েত 
দখা গেছ। 

জানেত চাইেল ঢাকা িব িবদ ালেয়র ইেমিরটাস অধ াপক িসরাজুল ইসলাম চৗধুরী দ  ডইিল ার ক বেলন, এ থেক 
বাঝা যায় সিত কােরর ান অজেনর িত িশ াথীেদর আ হ কমেছ। জীবন হেয় যাে  চাকির আর জীিবকােকি ক। এটা 

আলাদা কােনা প  নয় বরং মানুষ য আ েকি ক হেয় যাে , মেুঠােফােনর মেধ  ডুেব থাকেছ, সামািজক িহেসেব 
বেড় উঠেছ না, তার মাণ। 

সূ ঃ দ  ডইিল ার 
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Website: www.librarianvoice.org  

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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স াদক ম লী 

শাহাজাদা মাসুদ আেনায়া ল হক  
াক ইউিনভািসিট 

 
 

কাজী ফরহাদ নামান  
িব.িজ.এম.ই.এ ইউিনভািসিট অফ ফ াশন এ  টকেনালিজ 
 
 

কনক মিন ল ইসলাম 
ধানম ীর কাযালয়, বাংলােদশ 

 
 

ঈদ-ই-আিমন 
কুিম া ক ােডট কেলজ 

 
 

মা: আিশকু ামান 
নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 
 

অ রা আেনায়ার 
নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 

 

আ ু াহ আল মাহমুদ  
রাজউক উ রা মেডল কেলজ 
 

আবলু হাসানাত মাঃ ফজেল রাি   
বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর  
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