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সম্পাদকীয় ৩
উন্নয়নের অভিমুখ ৪
 রারজ্য সম্প্রচত শের হরেরে পঞ্ারেত চনব্ষািন। উন্নেনরক হাচতোর 

কররই শে আগামী চিরন এরগারব রাজ্য সরকার, তা আবার প্রমাণ কররলন মুখ্যমন্তী 
মমতা বর্দ্যাপাধ্যাে। শ�ারের ফল প্রকারের পররই শফর উত্তরবঙ্গ সফরর চতচন। 
শম মারসর শের সপ্ারহ এবং জুলাইরের প্ররম সপ্ারহ পর পর িুবার উত্তরবঙ্গ 
সফরর মুখ্যমন্তী।

 বাংলার প্ররম সাফাচর পারক্ষর উদ্রবাধন হরেচেল মুখ্যমন্তীর হারত। উত্তরবঙ্গ 
পে্ষেরনর অনন্য আকর্ষণ আজ এই শবঙ্গল সাফাচর পাক্ষ। ররেরে একচে সচিত্র 
প্রচতরবিন।

 প্রচ্ছ ভেবন্ধ  
 উত্তরবঙ্গ : উন্নয়নের উড়পানে           ৪
 উত্তরবনঙ্গ প্রশপাসভেক সফনর মুখ্যমন্তী   ১৬ 
 সপাত বছনর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ে           ১৯ 
 উত্তরবঙ্গ পর্যটনের অেন্য আকর্যণ মুখ্যমন্তীর স্বননের ববঙ্গল সপাফপাভর   ২৮
 বপাংলপায় চপাল ু হল বপাংলপাশ্ী এক্সনপ্রস ৪৪
 উন্নয়নের দপাভবনত অর্য কভমশনের কপানছ ঋনণর ববপাঝপা লপাঘনবর দপাভব 

জপােপানলে মুখ্যমন্তী  ৫৪
 অসনমর খসড়পা েপাগভরকপভজি ভেনয় মুখ্যমন্তীর উনবেগ প্রকপাশ ৬৩
 রপাজ্য ভবধপােসিপায় প্রস্পাব পপাশ  ৬৪
 • নাগচরকপচজি: অসরম �ারতীে নাগচরকরির উদ্াস্তু করার িক্ান্ত প্রত্যাহার করুক শকন্দ্র

 • রারজ্যর ন্যাে্য বরাদ্দ অর্ষ চমচেরে চিক শকন্দ্র

সংবাি চেররানারম ৬৫ ফরোচফিার  ৬৯
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উন্নয়নের হাত ধনর উত্তরবঙ্গ
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২০১১। রান্যে এল েতুে সরকার। উত্তরবনঙ্গর পথ চলা শুরু 
হল উন্নয়নের হাত ধনর। ততরর হল উত্তরকেযো, েতুে সরচবালয়। 
উত্তরবনঙ্গর জ্লাগুরলনক রেনয় গরিত হল েতুে দপ্তর—উত্তরবঙ্গ 
উন্নয়ে। প্রশাসরেক সুরবধানথথে বন�া জ্লানক জেনে জ�ান�া করা হল। 
ততরর হল আরলপুরদুয়ার, কারলম্পং জ্লা। ততরর হল রিররক িহকুিা। 
উনদেশযে, উত্তরবনঙ্গর িােুষ জেে আরও জবরশ কনর প্রশাসরেক সুনোগ-
সুরবধা  উপনোগ করনত পানরে।

পাহা�-তরাই-সিেূরি-সাগর এক �নদে উন্নয়নে দুলনব, এোনবই 
গাওয়া হনব উন্নয়নের বৃদেগাে—িুখযেিন্তী িিতা বনদেযোপাধযোনয়র 
এই োবো ক্রনি ক্রনি রূপ জপনত লাগল। োো ্ে্ারতর তবরশষ্যে 
সপংরক্ষনে উত্তরবনঙ্গ এনক এনক আলাদা আলাদা জবারথে গরিত হল, 
রে্স্ব সপংসৃ্রতর অরতিত্ব ও রবকানশর কা্ শুরু হল েবউদযেনি। 
উত্তরবঙ্গ হনয় উিল উন্নয়নের এক বেথেিয় জকালা্। 

উত্তনরর সুদেরী পাহা� ও পাহা�তরল জতা জসই কনব জথনকই রবশ্ব 
পেথে�নকর কান� আকষথেেীয়।  আরবষৃ্ত হল আরও অ্স্র ভ্রিেরবদুে, 
জসগুরল গন� জতালা হল রেপুে েননে, িুখযেিন্তীর রবনশষ রেনদথেশ ও 
তদাররকনত। পেথে�েরশল্প প্রাধােযে জপল উত্তরবনঙ্গর সারবথেক উন্নয়নে। 
উন্নত হনছে পররকািানিা, ্ে্ীবনের িাে। রশক্ষা, স্বাস্যে, ্েস্বাস্যে, 
পররবহে—পেথে�নের পাশাপারশ পানছে সিগুরুত্ব।

উত্তরবঙ্গ সম্নকথে কনয়কর� প্ররতনবদনের সনঙ্গ এই সপংখযোয় কনয়কর� 
প্রবন্ধও প্রকারশত হল।

জলখনকর িতািত রে্স্ব। অেরেনপ্রত জকােও ত্রুর�র ্েযে দুঃরখত।
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উত্তরবঙ্গ

উন্নয়নের উড়ানে

প্রচ্ছদ শ্েবন্ধ



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 5

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় ‘সাশ্ববিক উন্নয়ে’ 
শব্দবন্ধনক জ্রীবন্ত কনর তুলনলে তাঁর কমবিপদ্ধশ্তর 
সাফনল্য। রানজ্যর ককােও প্রানন্তই কেে ‘অেুন্নয়ে’ 
শব্দটা আর উচ্াশ্রত ো হয় তারই জে্য উন্নয়নের 
কজায়ানরর জল সববিত্র কপঁনে কদওয়ার উনদ্যাগ 
শ্েনয়নেে শ্তশ্ে।

শ্পশ্েনয় থাকা ‘উত্তরবঙ্গ’ উন্নয়নে মমতা ব্যাোশ্জবি 
শ্দনলে শ্বনশষ মনোনোগ। পরম েননে শ্তশ্ে এই 
অঞ্চনলর উন্নয়নের রূপনরখা গনড় তুলনলে।
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পাহাড়সু্দর্রী দাশ্জবিশ্লং তাঁর মে জুনড়। 
এই সাতবেনর বানর বানর শ্তশ্ে েুনট 
শ্গনয়নেে ওখানে। পাহাড়-তরাই-ডুয়াসবি-
সমতল-জঙ্গলমহল—এক েন্দ জাগানত 

কেনয়নেে। ক�াোনত কেনয়নেে সব 
ধরনের অসাম্য। কজার শ্দনয়নেে 
শ্বশ্িন্ন জেজাশ্তর জ্রীবে-সংস্কৃ শ্তর 
উন্নয়ে ও সংরক্ষনে। এই কানজ 
তাঁর সাফল্য অশ্বসংবাশ্দত। বলা 
কেনত পানর তুলোরশ্হত। পাহাড় 
শ্েনয় তাঁর প্রশ্তশ্ট পদনক্ষপ 

দূরদশ্শবিতার েশ্জর স্াপে কনরনে। 
শ্তশ্ে পাহাড়-সমস্যার সমাধানে এনকর 
পর এক কমবিসূশ্ে শ্েনয় েনলনেে।
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পাহাড়বাস্রীর োো সমস্যার সমাধানে বতবিমাে 
সরকানরর শ্বশ্িন্ন দপ্তর সমন্বনয়র মাধ্যনম কাজ কনর 
েনলনে। দশ্রদ্র প্রাশ্ন্তক মােুনষর জে্য োো সরকাশ্র 
পশ্রনষবা �নর �নর কপঁনে শ্দনচ্ছ তাঁর সরকার। ো এর 

আনগ িাবা কেত ো। তানঁদর কমৌশ্লক োশ্হদাপূরনে 
সরকানরর এই পানশ থাকা তাঁনদর মনের মনধ্য 
জনম থাকা ‘শ্বশ্চ্ছন্নতানবাধ’ ধ্রীনর ধ্রীনর দূর কনর 
শ্দনচ্ছ। সমতনলর মােুনষরা কেসব সুনোগ-সুশ্বধার 
জে্য এশ্গনয় কেনত পারত জ্রীবনের সব 
কক্ষনত্র, আজ তানঁদর পনক্ষও এইিানব 

এশ্গনয় োওয়া সম্ভব হনচ্ছ। �নর �নর 
আনলা, পাে্রীয় জল, সু্দর রাস্া-�াট, 
শ্শক্ষার সুনোগ, প্রশ্শক্ষনের আনয়াজে, 
স্বশ্েিবিরতার উনদ্যানগ সাশ্মল হওয়া—
পাহাড়বাস্রীনক শ্দনয়নে স্বশ্স্ময় 
জ্রীবনের স্বাদ।
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তরাই-ডুয়াসবি-এর মােুনষর জে্যও 
মুখ্যমন্ত্রীর একইরকম উনবেগ-উৎকণ্া ও 
উনদ্যাগ।

ো-বাগানের মােুষনদর জে্য তাঁর শ্বনশষ 
কমবিসূশ্ে অব্যাহতিানব েলনে। বন্ধ ো-
বাগােগুনলার মােুনষরা োনত অোহানর ো 
থানকে তাঁর জে্য খাদ্য-সুরক্ষার ব্যবস্া 
কনরনেে মুখ্যমন্ত্রী। তানঁদর স্বাস্্য পশ্রনষবার 
পাশাপাশ্শ অপুশ্টি কমাকাশ্বলার ব্যবস্াও করা 
হনয়নে।

উত্তরবনঙ্গর পাহাড়-তরাই-ডুয়াসবি জুনড় 
পেবিটনের কে পশ্রকাঠানমাগত উন্নয়ে �টানো 
হনয়নে কস কথা কতা সকনলরই জাো। পেবিটে শ্শনপে কজার শ্দনয় 
উত্তরবনঙ্গর উন্নয়নের ধারানত গশ্ত কদওয়ার কেটিা হনয়নে।

পেবিটনের সনঙ্গ ওই অঞ্চনলর মােুনষর উন্নয়ে গি্রীরিানব েুক্ত।
তাই মুখ্যমন্ত্রী ‘পেবিটে’-ককই ওখানে ‘পাশ্খর কোখ’ কনর করনখনেে। 

পেবিটে শ্শনপের সাফল্য শ্েিবির কনর শাশ্ন্ত ও সুশ্স্শ্তর ওপনর। পাহানড় 
লাগাতার অশাশ্ন্ত ও ধমবি�ট এই শ্শনপের পনক্ষ মারাত্মকিানব ক্ষশ্তকর। 
মুখ্যমন্ত্রীর তাই সববিদা েজর—ওই অঞ্চনলর শাশ্ন্ত অব্যাহত রাখা। 
ককােওরকম শ্বশ্চ্ছন্নতাকাম্রী শশ্ক্ত কেে মাথা োড়া ো কদয়।
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তবু বানর বানরই কদখা োনচ্ছ, শাশ্ন্ত শ্বশ্নিত হনচ্ছ। শক্ত হানত 
পশ্রশ্স্শ্তর কমাকাশ্বলা কনর েনলনেে শ্তশ্ে। শ্শনকড় কথনক উপনড় 
কফলনত োইনেে শ্বশ্চ্ছন্নতাকাম্রী মােশ্সকতানক। সশ্ঠকিানব করাগ 
শ্েেবিনয় শ্তশ্ে পারদশ্শবিতার প্রমাে করনখনেে। জশ্ঙ্গ কােবিকলাপ রুখনত 
শ্তশ্ে বদ্ধপশ্রকর। শ্তশ্ে শ্বশ্াস কনরে মােুনষর স্বািাশ্বক কমবিজ্রীবেই 
তানঁক শ্বপনথ োওয়া কথনক বাঁোনব। এই শ্বশ্ানসই শ্তশ্ে জঙ্গলমহনল 
শাশ্ন্ত শ্ফশ্রনয়নেে। তাঁনদর হানত তুনল শ্দনয়নেে দাশ্য়ত্ব। একশ্দে 
োঁরা প্রশাসনের শ্বরুনদ্ধ রুনখ দাঁশ্ড়নয়শ্েনলে আজ তাঁরাই প্রশাসনের 
অংশ। এইিানবই শ্তশ্ে েরমপন্্রী কােবিকলাপনক সরকারপন্্রী 
কােবিকলানপ রূপান্তশ্রত কনরনেে। সমানজর কল্যানে লাগানচ্ছে তানঁদর 
দক্ষতানক। আজ এশ্ট সববিিারত্রীয় কক্ষনত্রও একশ্ট ‘মনডল’ হনয় 
উনঠনে।

পশ্চিমবঙ্গ এখে অনেকটাই শাশ্ন্তর বাতাবরনে উন্নয়নে মনোনোগ্রী।
উত্তরবনঙ্গর কক্ষনত্রও শ্তশ্ে এিানবই শ্দশা কদখানচ্ছে। একসময় োঁরা 

জশ্ঙ্গ-কােবিকলানপর প্রশ্শক্ষে 
শ্েনয় ধারাবাশ্হকিানব 
শ্বশ্চ্ছন্নতাকাম্রী কােবিকলাপ 
োশ্লনয় শ্গনয়শ্েনলে আজ 
তাঁরাই শ্ফনর আসনত 
োইনেে সুস্ স্বািাশ্বক 
জ্রীবনে। তাঁনদর প্রশ্শক্ষে 
ও দক্ষতানক কানজ 
লাশ্গনয় তাঁনদর সরকাশ্র 
োকশ্র কদওয়া হনচ্ছ। 
এইিানব লাগাম টাো হনচ্ছ 
জশ্ঙ্গপোয়।

মূলন্ানত শ্ফরল ৩৬ জে ককএলও সদস্য
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এই সরকানরর মােশ্বক মুখ আমরা বানর বানরই 
কদনখশ্ে। ‘মােশ্বক মে’ সমস্যার সমাধানে রাজ্যবাস্রীর 
আস্ানক দকৃঢ়তা শ্দনচ্ছ।

গত ১২ জুলাই, বকৃহস্পশ্তবার শ্শশ্লগুশ্ড়নত শাখা সশ্েবালয় 
উত্তরকে্যা-কত রাজ্য পুশ্লনশর কহামগাডবি পনদ ৩৬ জে 
ককএলও সদনস্যর হানত শ্েনয়াগপত্র তুনল শ্দনলে মুখ্যমন্ত্রী। 
উনদেশ্য, তানঁদর সমানজর মূলন্ানত সম্ােজেকিানব বাঁোর 
সুনোগ ততশ্র করা। মােুষ িুল কথনকই কশনখ—এই অশ্িমত 
প্রকাশ কনর মুখ্যমন্ত্রী জাোে, আরও অনেনক আত্মসমপবিনের 
জে্য কোগানোগ কনরনেে বা োঁরা করনত োে তানঁদর 
সকলনক সম্ানের সনঙ্গ বাঁোর সুনোগ শ্দনত সরকার আগ্রহ্রী।

মূলন্ানত শ্ফরনত পারা কুমারগ্রানমর মধুসূদে দাস, 
প্রনমাদ দাস, শ্মশ্হর দাস, অশ্েন্ত্যকুমার দাস, শ্েরঞ্জে 
দাস, বানেশ্র দাস, শামুকতলার শ্বশ্শ্জৎ অশ্ধকার্রী, 
আশ্লপুরদুয়ানরর অতুল রায়, সনন্তাষ রানয়রা মূলন্ানত 
কফরার জে্য আনবদে কনরশ্েনলে মুখ্যমন্ত্রীর কানে। তাঁরা 
জলপাইগুশ্ড় ও আশ্লপুরদুয়ার কজলায় পুশ্লনশর কহামগানডবি 
োকশ্র করনবে।

জ্রীবনের এই স্বপ্নপূরনে মুখ্যমন্ত্রীর কানে ককৃ তজ্ঞতা 
জাোবার িাষা হাশ্রনয় কফনলনেে কেে তাঁরা। শ্মল্টে, 
টারজাে—এইসব োম বাংলা ও অসম পুশ্লশনক রানতর পর 
রাত শ্বশ্েদ্র রাখত। শ্েদ্রাহ্রীে শ্েল তাঁনদর রাতগুনলাও। এখে 
সব স্কৃশ্তমাত্র।
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দুশ্ট পাতা একশ্ট কুঁশ্ড়

বাংলার ো-শ্শনপের পুেরুজ্্রীবনে মুখ্যমন্ত্রী উনদ্যাগ্রী

রানজ্যর উত্তর জুনড় স্বপ্নে্রীল পাহাড় আর সবুজ ধানপর  

ো-বাশ্গো। উত্তরবনঙ্গর দাশ্জবিশ্লং, জলপাইগুশ্ড়, উত্তর শ্দোজপুর ও 
ককােশ্বহানরর অনেকটা জুনড় ো-বাগাে। কমাট ২ লাখ ৭২ হাজার 

শ্রশ্মক ো-শ্শনপের সনঙ্গ প্রত্যক্ষিানব েুক্ত। এই বাগােগুশ্লনত আরও ৮ 
লাখ অ-শ্রশ্মক রনয়নেে।
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রানজ্যর অথবিে্রীশ্তনত ো-শ্শপে একশ্ট গুরুত্বপূেবি িূশ্মকা শ্েনয়নে 
কনয়ক শতক ধনরই। শ্কন্তু বতবিমানে এই শ্শনপের অবস্া সশ্ঙ্গে হনয় 
উনঠনে। কবশ কনয়কশ্ট বনড়া ো-বাগাে দ্রী�বিশ্দে বন্ধ। তারপর আনে 
টাো ধমবি�ট।

বন্ধ ো-বাগাে শ্েনয় শ্বনশষ ব্যবস্া শ্েনত রাজ্য সরকার মশ্রয়া। 
গত ১২ জুলাই, ২০১৮ তাশ্রনখ উত্তরকে্যায় এক উচ্পেবিানয়র 
তবঠক কনরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। ো-বাগাে সমস্যার 
সমাধানে গুরুত্বপূেবি শ্সদ্ধান্তগুশ্ল জাোনো হয় এই তবঠনক। 
শ্রশ্মকনদর সামাশ্জক সুরক্ষা শ্বষনয় েতুে আইে আো ও েূ্যেতম 
১৫৯ টাকা মজুশ্র কদওয়ার পাশাপাশ্শ বন্ধ ো-বাগােগুশ্লর সমস্যা 
কমটানত শ্বকপে ব্যবস্া এবং স্ায়্রী সমাধানের জে্য শ্বনশষজ্ঞ কশ্মশ্ট 
গড়া হনয়নে মুখ্য সশ্েনবর কেতকৃ নত্ব কে কশ্মশ্টর কানে ৩ মানসই 
শ্রনপাটবি োে মুখ্যমন্ত্রী।

োো প্রকনপের মাধ্যনম শ্বশ্িন্ন পশ্রনষবা শ্দনয় সরকার ো-বাগানের 
সনঙ্গ েুক্ত রাজ্যবাস্রীনক তানদর েথাসাধ্য সহায়তা কনর েনলনে। 
শ্কন্তু এই সহায়তা তানঁদর কানে েনথটি েয়। ২০১১ সাল কথনক ১ 
হাজার ককাশ্ট টাকারও কবশ্শ অথবি ো-বাগানের শ্রশ্মকনদর কল্যানে 
ব্যয় করা সন্বেও৷ বন্ধ ো-বাগানের সনঙ্গ োঁরা েুক্ত তানঁদর পনক্ষ 
জ্রীবে-জ্রীশ্বকার সংকট েরম সমস্যা ততশ্র করনে। তানঁদর কথা 
কিনব মুখ্যমন্ত্রী উশ্বেগ্ন। শ্তশ্ে মাশ্লকনদর প্রশ্ত তাঁর কক্ষািও প্রকাশ 
কনরনেে। ো-শ্রশ্মকনদর েূ্যেতম ১৫৯ টাকা তদশ্েক মজুশ্র কদওয়ার 
শ্সদ্ধানন্তর কথা এশ্দে জাোনো হয়। মাশ্লকনদর সনঙ্গ আনলােোর 
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শ্িশ্ত্তনত ওই মজুশ্র ১৭৬ টাকা করা হনব বনল জাোে মুখ্যমন্ত্রী। বন্ধ ো-বাগানের শ্লজ বাশ্তল কনর ওগুশ্লনক 
শ্েলানম কদওয়ার কথাও বনলে মুখ্যমন্ত্রী। শ্পএফ শ্বষনয় আইে কমাতানবক মামলা করার কথাও বনলে শ্তশ্ে। 
শ্তশ্ে আরও বনলে কে বন্ধ ো-বাগানের জশ্মনত বসবাসকার্রী পশ্রবারগুশ্লনক পাট্া কদওয়ার কথাও িাবা হনচ্ছ 
এবং এইজে্য িূশ্ম-দপ্তরনক আইে করনত বলা হনয়নে।

এই তবঠনক উপশ্স্ত শ্েনলে শ্বেয় তামাং, অে্রীত থাপা, মে শ্�শ্সং এবং ো-বাগানের সনঙ্গ েুক্ত ৯শ্ট 
শ্রশ্মক সংগঠনের শ্রীষবি কেতারা। রাজ্য সরকানরর পনক্ষ শ্েনলে োর মন্ত্রী—মলয় �টক, অরূপ শ্বশ্াস, ইন্দ্রে্রীল 
কসে ও কগৌতম কদব। এোড়া শ্েনলে মলয় কদ, সুরশ্জৎ পুরকায়স্, শ্ডশ্জ ব্রীনরন্দ্র এবং দুই কেতা কমাহে শমবিা 
ও দশরথ শ্তরশ্ক।

বন্ধ ো-বাগােগুশ্লনত শ্বদু্যৎ ও জনলর ব্যবস্ার পাশাপাশ্শ পশ্রবারশ্পেু ৪৭ টাকায় ৩৫ ককশ্জ োল কদয় 
রাজ্য সরকার। বন্ধ ো-বাগানের মনধ্য ৪শ্ট খুব শ্রীঘ্র খুনল োওয়ার কথা বনলে মুখ্যমন্ত্রী। বন্ধ ো-বাগােগুশ্লনত 
জেমুখ্রী উন্নয়ে প্রকনপের কাজ শুরুর কথা বনলে মুখ্যমন্ত্রী। অ-শ্রশ্মকনদর জে্য কাশ্রগশ্র শ্শক্ষার ব্যবস্া করা 
হনব বনল জাোে এবং শ্ট-টুশ্রজনমর জে্য ব্যবস্া গ্রহনের শ্েনদবিশও কদে শ্তশ্ে।
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পঞ্চায়েত শ্িব্চাচয়ির পর ফের উত্তরবঙ্গ সেয়র মুখ্যমন্ত্রী 
মমতচা বয়্দ্যচাপচাধ্যচাে। লক্্য উন্নেয়ির কম্যজ্ঞ এবং 
প্রশচাসশ্িক সভচা। ৯ জুলচাই শ্তশ্ি ফপঁছি উত্তরবয়ঙ্গ। এরপর 
উত্তরকি্যচাে শ্তিশ্ি এবং ফমখশ্লগয়জে একশ্ি প্রশচাসশ্িক 
ববঠক কয়রি। েয়ল এখি পচাহচাড়-সমতল আরও ফবশ্শ 
ভচাই-ফবচাি। উত্তয়রর সমস্ত মচািুয়ের জি্য আরও উন্নেি 
কম্সূশ্চর সূচিচা হল। প্রশ্তবচায়রর ময়তচা এবচারও আরও 
ফবশ্শ মচাত্চাে সমর্ি-শুয়ভচ্চার ফেউ উপয়চ পড়ল, মুখ্যমন্ত্রীর 
আগময়ি। তচঁায়ের উচ্ছচাস বুশ্িয়ে শ্েল, মুখ্যমন্ত্রী তচঁায়েরই 
একজি। অবশ্য পঞ্চায়েত শ্িব্চাচয়ির েলচােল ফ�চােণচার 
পরও ২৮-৩০ ফম শ্তশ্ি এয়সশ্ছয়লি উত্তরবঙ্গ সেয়র।

উত্তরবয়ঙ্গ প্রশচাসশ্িক সেয়র মুখ্যমন্ত্রী

সেরিচামচা
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শ্শশ্লগুশ্ড়র উত্তরকি্যচাে প্রশচাসশ্িক ববঠক ফরয়কই 
আশ্লপুরেুেচার ফজলচায়ক ফেয়ল সচাজচার প্রকল্প শ্িল রচাজ্য 
সরকচার। শ্বয়শে কয়র, আশ্লপুরেুেচার, জেগচাঁও ও 
কুমচারগ্চায়মর উন্নশ্তয়ত আরও ফবশ্শ িজর শ্েয়ত শ্িয়ে্শ 
ফেি শ্তশ্ি। কুমচারগ্চাম স্রীমচায়তের বচায়রচাশ্বশচার আলচােচা 
পূণ্চাঙ্গ রচািচা করচার শ্বেয়েও আয়লচাচিচা করচা হে।  
৯ জুলচাই, প্রশচাসশ্িক ববঠয়কর পর মুখ্যমন্ত্রী বয়লি, 
উন্নেয়ির জি্য অপচে কমচায়ত ফজচার শ্েি। বহু প্রকয়ল্প 
ফকন্দ্রীে অিুেচাি বন্ধ। এর েয়ল রচাজ্য সরকচারই 
অর্ শ্েয়ে এইসব প্রকল্প চচাশ্লয়ে যচায়চ্। মুখ্যমন্ত্রী 
এশ্েি অসম-ভুিচাি স্রীমচাতে শহর আশ্লপুরেুেচায়র 

শ্িরচাপত্তচা ব্যবস্চার ওপর ফবশ্শ 
গুরুত্ব ফেি। কম্সংস্চায়ির ওপর 
ফজচার শ্েয়ে মুখ্যমন্ত্রী বয়লি, বচাঁয়শর 
েচাইবচার ফরয়ক ফয শচাশ্ড় বতশ্র 
হয়চ্, তচার মচায়ক্শ্িং করয়ত হয়ব। 
ফগচালমশ্রচ, ফতজপচাতচা, সুপচাশ্রর  
চচাে বচাড়চায়ত হয়ব।
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১০ জুলচাই চ্যচাংড়চাবচান্ধচাে এয়স উন্নেয়ির িুশ্ল 
উজচাড় কয়র শ্েয়লি মুখ্যমন্ত্রী। এখচায়ি সভচা ফরয়ক 
এময়জএি হচাসপচাতচায়ল এমআরআই, শ্রীতলকুশ্চয়ত 
িবশ্িশ্ম্ত েমকল ফকন্দ, মচারচাভচাঙচা-শ্সতচাই-
তুেচািগয়জে িতুি রচািচা ভবি-সহ ১০শ্ি প্রকয়ল্পর 
উদ্য়বচাধি কয়রি শ্তশ্ি। পচাশচাপচাশ্শ েচাঁশ্সয়েওেচাে 
ফ�চােপুকুর কয়লজ এবং িকশচালবচাশ্ড় হচাশ্তশ্�েচা 
শ্হশ্্দ কয়লয়জর উদ্য়বচাধি কয়রি শ্তশ্ি। স্বয়নের 
পয্িি প্রকল্প ‘ফভচায়রর আয়লচা’-র কচায়জর অগ্গশ্ত 
শ্িয়েও ফখচঁাজ ফিি শ্তশ্ি।

১১ জুলচাই উত্তরকি্যচাে চচা-বচাগচাি শ্িয়ে 
প্রশচাসশ্িক ববঠক কয়রি মুখ্যমন্ত্রী। শ্তশ্ি বয়লি, 
েচাশ্জ্শ্লং এবং কচাশ্লম্ং-এ জল সরবরচাহ ব্যবস্চা 
উন্নত করচার পেয়ক্প কয়রয়ছ রচাজ্য সরকচার। 
ওেলচাবচাশ্ড় উপস্বচাস্্য ফকন্দয়ক হচাসপচাতচায়ল উন্ন্রীত 
করচা হে। উদ্য়বচাধি হে রচাঙচামচাশ্ি সচাব-ফসন্চার, 
মচাল সুপচার ফপেশচাশ্লশ্ি হচাসপচাতচায়লর। এশ্েি 
মুখ্যমন্ত্রী স্রীমচাতে সমস্যচা ও অসয়মর পশ্রশ্স্শ্ত 
শ্িয়ে উয়বেগ প্রকচাশ কয়রি।

চ্যচাংড়চাবচান্ধচাে এয়স 
উন্নেয়ির িুশ্ল উজচাড় 
কয়র শ্েয়লি মুখ্যমন্ত্রী
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সাত বছরে
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মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ববঙ্গল সাফাশ্র
উত্তরবঙ্গ পর্যটপ্ের অেে্য আকর্যণ

উত্তরবঙ্গ সফপ্র চপ্লপ্েে? একশ্িপ্ক সবুপ্ের হাতোশ্ে, অে্যশ্িপ্ক োো 
ধরপ্ের প্াণ্রীর সপ্ঙ্গ কাটাপ্োর অোশ্বল আেন্দ—বচাপ্খর শ্েপ্মপ্র বকপ্ট 
রাপ্ব ব�াটা একটা শ্িে। ে্রীব ববশ্চপ্র্্যর এক অপূব্য সম্ার শ্িশ্লগুশ়্ির 
এই মহােন্দার ত্রীপ্র, পশ্চিমবপ্ঙ্গর প্থম সাফাশ্র পাক্য।

েশ্ব: অপ্িাক মেুমিার
তথ্য বসৌেে্য: ববঙ্গল সাফাশ্র
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বরা�াপ্রা�—
েথ্য ববঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যাশ্েম্যালস পাক্য
Email ID-dirnbwap@gmail.com
http://www.northbengalwildanimalspark.in
বফাে: +91353-2643900
ফ্যাক্স: +91353-2643901
শ্টশ্কট বুশ্কং অেলাইে ও বমাবাইল অ্যাপস-এ৷

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের সাফাশ্র পাক্য আে উত্তরবঙ্গ 
পর্যটপ্ের অেে্য আকর্যণ। বকাথাও হাশ্তর শ্পপ্ে 
বচপ্প—বকাথাও বলপার্য বা বাপ্ের খাঁচার সামপ্ে ! 
েঙ্গপ্লর এক অদু্ত বেিা বরে আে বটপ্ে 
ধরপ্ে ব�াটা বিপ্ির পর্যটকপ্ির। সাফাশ্র 
বাপ্স েুপ্র বেওয়া রায় টাই�ার সাফাশ্র, 
বলপার্য সাফাশ্র, কুশ্মর প্কল্প। এশ্িয়ার 
কৃষ্ণ ভলু্ক বা শ্ফশ্িং ক্যাট শুধু েয়—
বিখা শ্মলপ্ব োো ধরপ্ের পাশ্খরও। 
এপ্ির অপ্েপ্কই আে আবার 
শ্বলুপ্তপ্ায় প্োশ্তর তাশ্লকায়।
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২১ োেুয়ার, ২০১৬৷ ববঙ্গল সাফাশ্র পাপ্ক্যর উদ্ প্বাধপ্ে মুখ্যমন্ত্রী
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২০১৬-র োেুয়াশ্র মাপ্সই এখাপ্ে এপ্সশ্েপ্লে মুখ্যমন্ত্রী। 
২১ োেুয়াশ্র উদ্ প্বাধে কপ্রে ববঙ্গল সাফাশ্র পাপ্ক্যর।  
ইশ্তমপ্ধ্য বতশ্র হপ্য়প্ে েশ়্িয়ালপ্ির রক্ষণাপ্বক্ষপ্ণর 
েে্য আলািা োয়�া-সহ বহু প্কল্প। শ্েক এক বের পর 
২০১৭-র ২২ োেুয়াশ্র বফর আপ্সে মুখ্যমন্ত্রী। উদ্ প্বাধে কপ্রে 
টাই�ার সাফাশ্র, প্িাসশ্েক ভবে, পশুপাশ্খপ্ির শ্চশ্কৎসার 
হাসপাতাল, ব্ার, রান্াের এবং ক্যাপ্ফপ্টশ্রয়া। ২০১৮-র  
১ েুলাই পর্যটে মন্ত্রী ব�ৌতম বিব এবং বেমন্ত্রী শ্বেয়কৃষ্ণ 
বম্যে বলপার্য সাফাশ্র এবং কুশ্মর প্কপ্ল্পর উদ্ প্বাধে কপ্রে।

বলপার্য
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পশ্চিমবঙ্গ রাে্যশ্ট বেভূশ্ম এবং বে্যপ্াণ্রীপ্ত 
সমৃদ্ধ৷ এর মপ্ধ্য উত্তরবপ্ঙ্গর এই সাফাশ্র 
পাপ্ক্য প্শ্তপাশ্লত হয় োো ধরপ্ের বে্য 
প্াণ্রী বরমে-বাে, শ্চতা, হাশ্ত, একিৃঙ্গ �ন্ার, 
শ্হমালপ্য়র কাপ্লা ভলু্ক, শ্চতল ও সম্বর হশ্রণ, 
কুশ্মর এবং বহু প্োশ্তর শ্বলুপ্তপ্ায় পাশ্খ৷

সংখ্যার শ্ভশ্ত্তপ্ত কলকাতার পপ্রই 
শ্িশ্লগুশ়্ির স্াে৷ সমগ্র উত্তরবপ্ঙ্গর গুরুত্বপূণ্য 
িহর শ্িশ্লগুশ়্ি৷ পর্যটকপ্ির শ্সশ্কম, ভুটাে, 
উত্তর-পূব্য ভারত বা পূব্য বেপাল বরপ্ত 
হপ্ল শ্িশ্লগুশ়্ি েুঁপ্য় বরপ্তই হপ্ব৷ শ্িশ্লগুশ়্ি 
িহরশ্ট বরলপথ, স়িক পথ এবং আকাি 
পপ্থ কলকাতা এবং শ্িশ্ল্র সপ্ঙ্গ রুক্ত৷

এই অঞ্চপ্লর বে্যপ্াণ্রীপ্ির বাংলার 
মােুর এবং পর্যটকপ্ির কাপ্ে তুপ্ল ধরার 
প্য়াস শ্েপ্য় শ্িশ্লগুশ়্ি ‘ববঙ্গল সাফাশ্র’ বতশ্র 
হপ্য়প্ে৷ CENTRAL ZOO AUTHORITY-র  
র্রীশ্ত-ে্রীশ্ত এবং মাপ্ের সপ্ঙ্গ সামঞ্জস্য বরপ্খ 
এই সাফাশ্র পাপ্ক্যর সমস্ত আইশ্ে শ্সদ্ধান্ত 
�ৃহ্রীত হপ্য়প্ে৷



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 33

ববঙ্গল সাফাশ্র পাক্যশ্ট ২৯৭ বহক্টর এলাকা 
েুপ়্ি শ্বসৃ্তত৷ পাক্যশ্ট িাল, বসগুে, শ্িমূল 
�াপ্ে সমৃদ্ধ৷ এই পাক্যশ্টপ্ত চারশ্ট ব়ি  
সাফাশ্র রপ্য়প্ে৷ বরমে- (১) তৃণপ্ভাে্রী প্াণ্রীপ্ির 
সাফাশ্র (91HA), (২) ব্যাঘ্র সাফাশ্র (20HA), 
(৩) শ্চতা সাফাশ্র (20HA) এবং (৪) কাপ্লা 
ভলু্ক সাফাশ্র (20HA)৷

পর্যটকপ্ির এই সাফাশ্র ভ্রমপ্ণর েে্য 
শ্বপ্িরভাপ্ব বতশ্র রােবাহপ্ের ব্যবস্া আপ্ে৷

পাপ্ক্য শ্বিাল ববষ্টে্রীর মপ্ধ্য শ্বশ্ভন্ ধরপ্ের 
বে্য শ্ব়িাল, কুশ্মর, েশ্রয়াল-সহ উত্তরবপ্ঙ্গর 
শ্বশ্ভন্ পাশ্খ বিখা রায়৷

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্য্রী ২০১৪ সাপ্লর  
১৭ েুলাই এই পাপ্ক্যর শ্ভশ্ত্তপ্স্তর স্াপে 
কপ্রে৷ রাবগ্রাম ব্লপ্ক, বত্যমাপ্ে এই সাফাশ্র 
পাপ্ক্যর আয়তে ২৯৭ বহক্টর৷

বি়ি বের পর, তৃণপ্ভাে্রী প্াণ্রীপ্ির সাফাশ্র 
বতশ্র কপ্র, উি ্্প্বাধে করা হয় ববঙ্গল সাফাশ্র 
পাপ্ক্যর৷
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ক্রী করপ্বে :

 � ববধ প্প্বিপর্ শ্েপ্য় তপ্বই পাপ্ক্য প্প্বি করুে৷ এবং পাপ্ক্যর এলাকা ত্যা� ো করা 
পর্যন্ত প্প্বিপর্ বা শ্টশ্কটশ্ট রত্ন কপ্র রাখুে৷

 � রােবাহে শ্েশ্ি্যষ্ট স্াপ্েই রাখুে৷
 � পাপ্ক্য িাশ্ন্ত এবং ে্রীরবতা পালে করুে৷
 � পাক্য পশ্রষ্ার রাখপ্ত রা্শ্বে ব্যবহার করুে৷
 � অে্যাে্য ভ্রমণকার্রীপ্ির সপ্ঙ্গ বসৌহাি্য্যপূণ্য ব্যবহার করুে৷
 � বকােও সপ্ন্দহেেক েটো তৎক্ষণাৎ কতৃ্যপক্ষপ্ক োোে৷
 � িি্যোথ্য্রীপ্ির েে্য শ্েশ্ি্যষ্টকৃত স্াপ্েই থাকুে৷
 � েল সংরক্ষণ করুে৷

ক্রী করপ্বে ো :

 � পাপ্ক্যর বকােও পশুপ্ক খাবার বিওয়ার বচষ্টা করপ্বে ো৷
 � পশুপ্ির উত্ত্যক্ত করপ্বে ো৷
 � পাপ্ক্যর শ্ভতপ্র বকােও প্াশ্্প্কর ববাতল, পশ্লব্যা� বা খাবার শ্েপ্য় প্প্বি করপ্বে ো৷
 � পাপ্ক্যর শ্ভতপ্র বকােও বাি্যরন্ত বা অশ্রও শ্সপ্্ম বাোপ্বে ো৷
 � বকােও বখলার সামগ্র্রী বরমে ফুটবল ইত্যাশ্ি শ্েপ্য় পাপ্ক্য প্প্বি করপ্বে ো৷
 � বকােও বপার্য প্াণ্রী বরমে-কুকুর বা শ্ব়িাল শ্েপ্য় পাপ্ক্য প্প্বি করপ্বে ো৷
 � বকােও িাহ্যবস্তু পাপ্ক্য আেপ্বে ো৷
 � পাপ্ক্য আবে্যো বফলপ্বে ো৷
 � সাফাশ্র বাপ্সর োোলার কাচ খুলপ্বে ো৷
 � বে্যপ্াণ্রীপ্ির ববষ্টে্রীর মপ্ধ্য প্প্বি করবার বচষ্টা করপ্বে ো৷
 � পাপ্ক্য কম্যরত ব্যশ্ক্তপ্ির কাপ্ে হস্তপ্ক্ষপ করপ্বে ো৷
 � পাপ্ক্য মি্যপাে করা িাশ্স্তপ্রা�্য অপরাধ৷
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অবস্াে :

এই পাক্যশ্ট ৫ মাইল, 
বসবক বরার, সালু�া়িা, 
ভশ্ক্তে�র থাোয় অবশ্স্ত৷ 
বেলা েলপাইগুশ়্ি৷ পাক্যশ্ট 
শ্িশ্লগুশ়্ি িহর বথপ্ক 
মার্ ১২ শ্কপ্লাশ্মটার এবং 
বা�প্রা�রা শ্বমােবন্দর 
বথপ্ক ৩০ শ্কপ্লাশ্মটার িূপ্র 
অবশ্স্ত৷

প্কপ্ল্পর অধ্রীে সুশ্বধাগুশ্ল :
 y প্প্বি দ্ার
 y রােবাহে রাখার সুব্যবস্া
 y শ্টশ্কট কাউন্ার
 y চা/কশ্ফ শ্কয়স্ক
 y বভরে উশ্দ্প্ির বা�াে
 y পশু হাসপাতাল
 y স্রীমাো প্াচ্রীর
 y প্িাসশ্েক ব্লক
 y শ্বিু্যৎ বকন্দ্র
 y কম্য্রী আবাসে
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উপ্দেি্য :

 y পর্যটকপ্ির এই অঞ্চপ্লর বে্যপ্াণ সম্পপ্ক্য প্ত্যক্ষ অশ্ভজ্ঞতা প্িাে করা৷
 y এই অঞ্চপ্লর ববশ্চর্ময় ে্রীবকুলপ্ক সকপ্লর সামপ্ে তুপ্ল ধরা৷
 y উত্তরবপ্ঙ্গর তরাই ও রুয়াপ্স্যর সংরশ্ক্ষত অঞ্চলগুশ্লর উপর বথপ্ক চাপ কমাপ্ো৷
 y উত্তরবপ্ঙ্গর লুপ্তপ্ায় প্োশ্তর প্াণ্রীগুশ্লর সংরক্ষণ এবং বংি শ্বস্তাপ্রর ব্যবস্া করা৷
 y বে্যপ্াণ্রী সংরক্ষপ্ণ সপ্চতেতা বৃশ্দ্ধ করা৷
 y বে্যপ্াণ্রী সংরক্ষণ শ্বরপ্য় �প্বরণায় উদু্দ্ধ করা৷

শ্বরয়সমূহ :

বে্যপ্াণ্রীপ্ির প্িি্যে্রী বে্য পশ্রপ্বপ্ি শ্েম্নশ্লশ্খত 
ভাপ্� ভা� করা হপ্য়প্ে—
 y শ্মশ্র তৃণপ্ভাে্রী সাফাশ্র
 y ব্যাঘ্র সাফাশ্র
 y ব্ল্যাক শ্বয়ার সাফাশ্র
 y বলপার্য সাফাশ্র
 y পাশ্খ বরেল
 y স্মল ক্যাটস বরেল
 y সর্রীসৃপ (েশ্রয়াল, কুশ্মর) পুষ্শ্রণ্রী
 y ে্রীব ববশ্চর্ পাক্য

প্প্িয় সুশ্বধা:

 y শ্মশ্র তৃণপ্ভাে্রী সাফাশ্র৷ (বোট AC বাপ্স ভ্রমপ্ণর সুশ্বধা)৷
 y পক্ষ্রী শ্েবাস ভ্রমণ৷ (পাপ্য় বহঁপ্ট)
 y েশ্রয়াল (পাপ্য় বহঁপ্ট)
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প্প্বি মূল্য :

 y শ্চশ়্িয়াখাোর েে্য (প্াপ্ত বয়স্ক) ৩০ টাকা (িশ্ে, রশ্ববার 
ও েুশ্টর শ্িে), ২৫ টাকা (অে্যাে্য শ্িে), 

 y শ্চশ্রয়াখাোর েে্য ১০ টাকা (শ্িশু, বশ্রষ্ঠ ো�শ্রক ও 
শ্বপ্ির চাশ্হিা সম্পন্প্ির েে্য)

 y শ্মশ্র তৃণপ্ভাে্রী সাফাশ্র ৫০ টাকা (েে প্শ্ত)
 y শ্ভশ্রও ১০০ টাকা (প্শ্ত েণ্া)

রােবাহপ্ের েে্য :

 y শ্তে চাকার �াশ়্ি বা হালকা �াশ়্ির েে্য ২ েণ্ায় 
৩০ টাকা৷ অশ্তশ্রক্ত সমপ্য়র েে্য ১০ টাকা প্শ্ত েণ্া৷

 y বাস ১০০ টাকা প্শ্ত ২ েণ্া৷ অশ্তশ্রক্ত প্শ্ত েণ্া 
৫০ টাকা৷

 y বাইক বা সু্কটার ১০ টাকা, প্শ্ত ২ েণ্া৷ অশ্তশ্রক্ত  
৫ টাকা প্শ্ত েণ্া৷

 y সাইপ্কল ৫ টাকা, প্শ্ত ২ েণ্া৷ অশ্তশ্রক্ত প্শ্ত েণ্া 
২ টাকা৷

সময় সূশ্চ :

 y শ্টশ্কট সংগ্রপ্হর সময় সকাল ৮.৩০ বথপ্ক শ্বকাল ৪.৩০  
 পর্যন্ত৷
 y ভ্রমণ করবার সময়—সকাল ৯টা বথপ্ক শ্বকাল ৫টা পর্যন্ত৷

বসামবার পূণ্যশ্িবস িি্যোথ্য্রীপ্ির েে্য পাক্য বন্ধ৷
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িাশ্য়ত্বপ্াপ্ত 
আশ্ধকাশ্রক অরুণ 
মুপ্খাপাধ্যায় োোপ্লে, 
অপ্েকটা ওশ়্িিার 
েন্দেকােপ্ের ধাপঁ্চ 
এই সাফাশ্র পাক্য। 
কলকাতার আশ্লপুর 
শ্চশ়্িয়াখাোর মপ্তা 
এখাপ্েও প্াণ্রী 
িত্তপ্কর বেওয়ার 
সুশ্বধা রপ্য়প্ে।

প্াণ্রীর োম অথ্যমূল্য

বাে/হাশ্ত ২ লক্ষ টাকা

�ণ্ার/বলপার্য ১ লক্ষ টাকা

�াউর (ভারত্রীয় বাইসে) এবং অে্যাে্য ব়ি তৃণপ্ভাে্রী প্াণ্রী ৭৫ হাোর টাকা

েশ্রয়াল/কুশ্মর/কৃষ্ণ ভলু্ক ৫০ হাোর টাকা

বোপ্টা মাংসাি্রী প্াণ্রী (োঙ্গল ক্যাট/শ্ফশ্িং ক্যাট) এবং রশ্িে পাশ্খ শ্ফে্যান্ ৩০ হাোর টাকা

অে্যাে্য পাশ্খ, হশ্রণ োত্রীয় বোপ্টা তৃণপ্ভাে্রী, কচ্ছপ ও তাশ্লকা বশ্হভূ্যত অে্যাে্য প্াণ্রী ২৫ হাোর টাকা

প্াণ্রী িত্তপ্কর অথ্যমূল্য তাশ্লকা*

*িত্যাবল্রী প্প্রাে্য। বরা�াপ্রা� : সাফাশ্র পাক্য, শ্িশ্লগুশ়্ি
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সাফাশ্র পাপ্ক্যর শ্কেু ে্রীবববশ্চর্ :
সাফাশ্র পাপ্ক্যর তৃণপ্ভাে্রী পশ্রবাপ্রর একশ্ট ব়ি অংি হল হশ্রণ৷ পুরুর 

হশ্রপ্ণর মাথায় িৃঙ্গ থাপ্ক এবং মাথায় িৃঙ্গ প্শ্ত বের �শ্েপ্য় ওপ্ে৷ এই 
িৃঙ্গ একবার ঝপ্র ব�প্লও আবার �শ্েপ্য় ওপ্ে৷ শ্মলে ঋতুর সময় পুরুর 
হশ্রপ্ণরা িৃপ্ঙ্গর দ্ারা ব্রীরত্ব বিশ্খপ্য় স্ত্রী হশ্রণপ্ির আকৃষ্ট কপ্র৷

বহু বের ধপ্র হশ্রণ প্োশ্তপ্ির শ্িকার করা হপ্চ্ছ৷
ব়ি পুরুর হশ্রণপ্ির ‘্্যা�’ (STAG), স্ত্রী হশ্রণপ্ির ‘বরা’ (DOE) এবং 

বাচ্া হশ্রণপ্ির ‘ফে’ (FAWN) বলা হয়৷
পশ্রপ্বপ্ির সপ্ঙ্গ মাশ্েপ্য় বেওয়ার েে্য হশ্রণপ্ির পা খুব লম্বা হয়৷ 

ফপ্ল এরা লাফাপ্ত এবং সাঁতাপ্রও 
পটু হয়৷ হশ্রণপ্ির েপ্মের পর 
ির্রীপ্র সািা িা� বিখা রায়৷ শ্কন্তু 
এক বেপ্রর মপ্ধ্য বসই িা� শ্বলুপ্ত 
হপ্য় রায়৷ বাচ্া হশ্রণ তাপ্ির 
মাপ্য়র সাপ্থ এক বের থাপ্ক৷ 
সাফাশ্রপ্ত শ্তে প্োশ্তর হশ্রণ 
বিখা রায়৷
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শ্চতল হশ্রণ :

শ্চতল হশ্রণপ্ির সাধারণত ভারত এবং শ্রীলঙ্ায় পাওয়া রায়৷ শ্চতল 
হশ্রণরা লম্বায় ১-১.৫ শ্মটার, বলেগুশ্ল লম্বায় ১০-২৫ বসশ্ম এবং 
ওেপ্ে ৭০-৭৯ বকশ্ে হয়৷ এপ্ির ির্রীপ্রর রং লালপ্চ হয় এবং 
ির্রীপ্র সািা িা� বিখা রায়৷ পুরুর হশ্রণপ্ির মাথায় িৃঙ্গ বিখা 
রায়৷ শ্চতল হশ্রণরা সাধারণত সকাল, শ্বকাল এবং রাপ্ত সশ্রিয় 
থাপ্ক৷ এরা তৃণপ্ভাে্রী প্াণ্রী৷ তাই এপ্ির প্ধাে খাি্য োস এবং 
অে্যাে্য সবুে �ােপালা৷ সারা বের ধপ্র এরা প্েেে েটায়৷ 
এপ্ির �ভ্যধারপ্ণর সময় ২১০-২২৫ শ্িে৷ �ভ্যধারপ্ণর পর এরা 
সাধারণত একশ্ট কপ্র বাচ্া প্সব কপ্র৷ এপ্ির বয়স রখে ১২-১৪ 
মাস হয় তখে এরা প্েেে করার েে্য বতশ্র হপ্য় ওপ্ে৷ বাে এবং 
শ্চতা বাে প্ধাণত এপ্ির িত্রু হয়৷ েঙ্গপ্ল এরা ৯ বথপ্ক ১৩ বের পর্যন্ত 
ববঁপ্চ থাপ্ক এবং বশ্ন্দিিায় ১৮ বথপ্ক ২২ বের পর্যন্ত ববঁপ্চ থাপ্ক৷

সম্বর হশ্রণ :

সম্বর হশ্রণরা সাধারণত প্চুর েে েঙ্গপ্ল বাস কপ্র৷ সম্বর হশ্রণরা 
লম্বায় ৫.৩ বথপ্ক ৮.৯ ফুট উচ্তায় ৪০ বথপ্ক ৬৩ ইশ্ঞ্চ এবং ওেপ্ে 

২২০ বথপ্ক ১২০০ পাউন্ হয়৷ এপ্ির ির্রীপ্রর রং বািাশ্ম হয়৷ 
িৃঙ্গ ৪০ ইশ্ঞ্চ লম্বা হয়৷ এরা সাধারণত বভার, শ্বকাল এবং রাপ্ত 
সশ্রিয় থাপ্ক৷ এপ্ির প্ধাে খাি্য োস, বািঁপাতা এবং ফল৷ 
সাধারণত িলবদ্ধ অবস্ায় থাপ্ক, শ্কন্তু মাপ্ঝ মাপ্ঝ একা পাওয়া 
রায়৷ সাধারণত সারাবের ধপ্র এরা প্েেে েটায়৷ শ্কন্তু এরা 
বসপ্টেম্বর বথপ্ক োেুয়াশ্রপ্ত প্েেে েটাপ্ত ববশ্ি পেন্দ কপ্র৷ 

এপ্ির �ভ্যধারপ্ণর সময় ৮ মাস বথপ্ক ৯ মাস৷ �ভ্যধারপ্ণর পর 
এরা একশ্ট কপ্র বাচ্া প্সব কপ্র৷ েঙ্গপ্ল এরা সাধারণত  

২০ বের পর্যন্ত ববঁপ্চ থাপ্ক আর বশ্ন্দিিা অবস্ায় ২৬ বের পর্যন্ত 
ববঁপ্চ থাপ্ক৷

বাশ্ক্যং হশ্রণ :

বাশ্কং হশ্রণরা সাধারণত েে েঙ্গপ্ল বসবাস কপ্র৷ এই হশ্রণরা 
লম্বায় ৩১.৫ বথপ্ক ৩৯ ইশ্ঞ্চ এবং ওেপ্ে ২৪ বথপ্ক ৩৫ পাউন্ 
হয়৷ এপ্ির ির্রীপ্রর রং লালপ্চ বািাশ্ম হয়৷ �লায় এবং বলপ্ে 
সািা বলাপ্মর প্যাঁচ বিখপ্ত পাওয়া রায়৷ পুরুর হশ্রণপ্ির িৃঙ্গ 
বোট হয়, স্ত্রী হশ্রণপ্ির িৃঙ্গ থাপ্ক ো৷ পুরুর এবং স্ত্রী উভয় 
হশ্রপ্ণর শ্ািন্ত বিখপ্ত পাওয়া রায়৷ এরা সাধারণত বভারপ্বলা, 
শ্বকালপ্বলা এবং রাপ্ত সশ্রিয় থাপ্ক৷ এপ্ির প্ধাে খাি্য পাতা, 
ফুল, ব্রীে ও ের্াক৷ প্েেে ও শ্বপিকাল্রীে সতক্য বাত্যা শ্হসাপ্ব 
এরা শ্চৎকার কপ্র সংপ্কত বিয়৷ তাই এপ্ির বাশ্ক্যং হশ্রণ োপ্ম 
রাকা হয়৷ এরা একা থাকপ্ত পেন্দ কপ্র এবং লােুক প্কৃশ্তর হয়৷ 
এপ্ির োেুরাশ্র বথপ্ক মাচ্য মাপ্সর মপ্ধ্যই ববশ্িরভা� প্েেে হয়৷ শ্কন্তু সারা 
বের এপ্ির প্েেে েপ্ট৷ �ভ্যধারপ্ণর সময় ৭ মাস এবং �ভ্যধারপ্ণর পর এরা একশ্ট বাচ্া প্সব কপ্র৷ 
এপ্ির বয়স রখে ৬ মাস বথপ্ক ১২ মাস তখে এরা প্েেে করার েে্য বতশ্র হপ্য় ওপ্ে৷ এরা েঙ্গপ্ল 
সাধারণত ১৭ বের পর্যন্ত ববঁপ্চ থাপ্ক৷
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স্কারপ্লট ম্যাকাও :

স্কারপ্লট ম্যাকাও একশ্ট ব়ি, খুব রশ্িে প্যারট রা আমােে বরে 
ফপ্রপ্্র গ্র্রীষ্মমণ্ল্রীয় আর্্য পশ্রপ্বপ্ি বসবাস কপ্র৷

খাি্য : ব়ি ও কশ্েে ব্রীে-সহ ফল এবং ব্রীে৷
সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

ে্রীল এবং হলুি ম্যাকাও :

ে্রীল এবং হলুি ম্যাকাও, রা ে্রীল এবং 
বসাো মাকু োপ্মও পশ্রশ্চত৷ ে্রীল এবং হলুি 
ম্যাকাও প্ায়ই অে্য পাশ্খর প্শ্িক্ষক এবং বসেে্য এপ্ির বুশ্দ্ধমাে পাশ্খ 
বপ্ল মপ্ে করা হয়৷ ে্রীল এবং হলুি ম্যাকাও সমস্ত প্যারট প্োশ্তর মপ্ধ্য 
সবপ্চপ্য় সুন্দর বপ্ল মপ্ে করা হয়৷

খাি্য : পাম ফল এবং অে্যাে্য �াপ্ের ফল৷ ম্যাকাও-এর শ্প্য় 
খাবারগুশ্লর মপ্ধ্য একশ্ট হল হুরাপ্কাশ্পট্যান্স �াপ্ের ব্রীে৷
সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

আশ্রিকার ধূসর প্যারট :

আশ্রিকার ধূসর প্যারটশ্টর বিপ্হর ববশ্িরভা� অংপ্ি একশ্ট ধূসর  
আস্তরণ থাপ্ক৷ তপ্ব বলপ্ের পালক রশ্িে হয়৷ আশ্রিকার ধূসর প্যারট 
প্ায় ৪৫০ গ্রাম ওেপ্ের হয়৷

খাি্য : ব্রীে, বািাম, ফল এবং িস্য এপ্ির খাি্য৷ পাম �াপ্ের বািাম 
এপ্ির খুব পেপ্ন্দর খাবার৷

সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

হলুি মস্তক শ্টয়া :

এই প্োশ্ত শ্রপ্পশ্রয়াে বে এবং আপ্িপাপ্ির েশ়্িপ্য় শ্েশ্টপ্য় 
থাকা েঙ্গল এলাকায়, পািাপাশ্ি ববশ্লপ্ের শ্চরস্ায়্রী বে 
এবং গুয়াপ্তমালা ম্যােপ্গ্রাভ-এ পাওয়া রায়৷ এো়িাও িশ্ক্ষণ 
ক্যাশ্লপ্ফাশ্ে্যয়ার ইপ্ম্পশ্রয়াল শ্বচ, সান্তা এমা, বলামা শ্লন্া ও 
পাসপ্রোয় এই প্োশ্তর পাশ্খপ্ির বিখপ্ত পাওয়া রায়৷ 

সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

বরাে-বরেপ্্র 
কাকাতুয়া :

বরাে-বরেপ্্র 
কাকাতুয়ার বুক, বপট 

 এবং মুপ্খর ে্রীপ্চর অপ্ধ্য উজ্জ্বল ব�ালাশ্প পালক রপ্য়প্ে৷ 
তাপ্ির ব�ালাশ্প-সািা বুক এবং ধূসর শ্পে, রাো ও 
বলপ্ে পালক আপ্ে৷ ধূসর পা এবং শ্িং-এর  
রপ্ির বোঁট৷

খাি্য : সবুে মটরশুশ্ট এবং শ্বশ্ভন্ িাক-সশ্জি৷ এো়িা 
আখপ্রাট, বািাম৷

সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)
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সালফার ঝুশঁ্টওয়ালা কাকাতুয়া :

সালফার ঝুঁশ্টওয়ালা কাকাতুয়া একশ্ট অপ্পক্ষাকৃত ব়ি সািা কাকাতুয়া৷ 
অপ্্রেশ্লয়া এবং শ্েউ শ্�শ্ে এবং বেভূশ্ম অঞ্চপ্ল এপ্ির বিখপ্ত পাওয়া রায় 
এো়িা ইপ্ন্দাপ্েশ্িয়ার শ্কেু দ্্রীপ্পও এপ্ির পাওয়া রায়৷ এরা অত্যন্ত বুশ্দ্ধমাে 
পাশ্খ৷ রশ্িও এপ্ির বপার্য শ্হপ্সপ্ব িাশ্ব করা বরপ্ত পাপ্র৷

খাি্য : শ্বশ্ভন্ ব্রীে, বািাম ও ফল, বরমে বপঁপ্প, শুকপ্ো ফল ও সশ্জি৷
সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

সািা কাকাতুয়া :

সািা কাকাতুয়া, োতা কাকাতুয়া োপ্মও পশ্রশ্চত৷ ইপ্ন্দাপ্েশ্িয়ার দ্্রীপগুশ্ল-
সহ রিান্ত্রীয় বরেফপ্রপ্্ মাঝাশ্র আকাপ্র কাকাতুয়া বিখা রায়৷ এপ্ির মাথার 
ওপর ব়ি পালপ্কর োতার মপ্তা অংি থাপ্ক রা একশ্ট অধ্যবৃত্তাকার আকৃশ্তর 
মপ্তা বিখপ্ত (োতার অেুরূপ, অতএব শ্বকল্প োম)৷ রাো এবং পুচ্ছ হলুি 
বা বলবুর রংপ্য়র হয় এবং ও়িার সময় তা বিখা রায়৷

খাি্য : এরা ব্রীে, বািাম, ফল, শ্িক়ি এবং ক্রীট-পতঙ্গ, বপাকা লাভ্যা 
বখপ্য় থাপ্ক৷
সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

বশ্র্ :

বশ্র্ সাধারণ বপারা শ্টয়া বা বিল শ্টয়া োপ্মও পশ্রশ্চত৷ এশ্ট 
আকাপ্র বোট এবং লম্বা বলে শ্বশ্িষ্ট হয়৷

খাি্য : ফল ও িাক-সবশ্ে বরমে আপ্পল, কুম়িা, আিুর, আম, শ্মশ্ষ্ট 
আলু, বস্কায়াি৷

সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1)

মিেটাক :

মিেটাক একশ্ট ব়ি পাশ্খ রা CICONIIDAE 
পশ্রবাপ্রর হয়৷ এরা  এই প্োশ্তর শ্েপ্ের অে্যাে্য সিস্যপ্ির মপ্তা, 
এপ্ির খা়িা ো়ি এবং মাথা আপ্ে৷ তপ্ব এশ্ট েলাভূশ্ম অশ্ধবাস্রীপ্ির 
সাপ্থ আরও েশ্েষ্ঠভাপ্ব েশ়্িত৷ িশ্ক্ষণ-পূব্য এশ্িয়া বথপ্ক োভা এবং 
ভারপ্তও এপ্ির পাওয়া রায়৷

খাি্য : শ্িকাপ্রর সন্ধাপ্ে এরা েলািপ্য়র সামপ্ে েশ়্িপ্য় শ্েশ্টপ্য় থাপ্ক৷ 
মাে, ব্যাি, সর্রীসৃপ, পঙ্গপাল ইত্যাশ্ি এপ্ির খাি্য৷
সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1), 

SCHEDULE IV (WPA, 1972)

ব�ালাপ্রী শ্রং-বেক্ র শ্টয়া :

ব�ালাপ্রী শ্রং-বেক্ র শ্টয়া এবং শ্রংপ্েক্ র শ্টয়া োপ্মও পশ্রশ্চত, 
মূলত গ্র্রীষ্মমণ্ল্রীয় আশ্রিকা-এশ্িয়ার অত্যন্ত শ্বসৃ্তত অঞ্চপ্ল এপ্ির 
বাস৷

খাি্য : কুঁশ়্ি, ফল, সবশ্ে, বািাম এবং ব্রীে৷ বশ্ন্দ অবস্ায় প্চুর 
পশ্রমাপ্ণ খাি্য গ্রহণ কপ্র এবং বপ্াশ্টপ্ের েে্য ববি শ্কেু ফল, 
সবশ্ে, ব্রীে এবং এমেক্রী অল্প পশ্রমাপ্ণ রান্া করা মাংস বখপ্ত পাপ্র৷

সংরক্ষণ : শ্বপন্ (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)
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মুশ্েয়া :

এই প্োশ্তর পাশ্খর বিপ্হর আকার এবং কাোপ্মা বোপ্টা৷ সপ্ঙ্গ বোপ্টা 
বোঁট, ি্রীে্য বলে শ্বশ্িষ্ট হয়৷ সব্যাশ্ধক বিে্য্য ১০-১২ বসশ্ম হয়৷ পালক 
সাধারণত কাপ্লা ও সািা রপ্ির হয়৷

খাি্য : ব্রীে৷
সংরক্ষণ অবস্া : শ্ল্ কেসাে্য (IUCN 3.1), SCHEDULE IV 

(WPA, 1972)

ব�াপ্ল্ডে শ্ফসান্:

ব�াপ্ল্ডে শ্ফসান্ বা শ্চো শ্ফসান্ �্যাশ্ল ফরম্ স বপ্�্যর একশ্ট বে্য পাশ্খ৷
সংরক্ষণ অবস্া : শ্ল্ কেসাে্য (IUCN 3.1), SCHEDULE IV  

(WPA, 1972)
ে্রীবেকাল : প্কৃশ্তপ্ত ৫-৬ বের বঁাপ্চ৷ সংরশ্ক্ষত 

অবস্ায় ২০ বের পর্যন্ত বাঁচপ্ত পাপ্র৷

শ্সলভার শ্ফসান্ :

সংরক্ষপ্ণর অবস্াে : শ্ল্ কেসাে্য (IUCN 3.1), SCHEDULE IV 
(WPA, 1972)

ে্রীবে িিা : ৫-৬ বের এরা প্কৃশ্তপ্ত ববঁপ্চ থাপ্ক৷ তপ্ব সংরশ্ক্ষত 
অবস্ায় ২০ বের পর্যন্ত বাঁচপ্ত পাপ্র৷

ময়ূর :

ভারত্রীয় ময়ূর শ্বিালাকৃশ্তর ও উজ্জ্বল, সুিৃি্য, 
সুন্দর পাশ্খ৷ এর প্কৃত বাসস্াে িশ্ক্ষণ এশ্িয়া৷ শ্কন্তু বসৌন্দপ্র্য্যর কারপ্ণ 
এপ্ক পৃশ্থব্রীর শ্বশ্ভন্ প্াপ্ন্ত শ্েপ্য় রাওয়া হপ্য়প্ে৷ এশ্ট ভারতবপ্র্যর োত্রীয় 
পাশ্খ৷

সংরক্ষণ অবস্া : শ্ল্ কেসাে্য (IUCN 3.1), SCHEDULE IV  
(WPA, 1972)
ে্রীবে কাল : ১৫-২০ বের এরা প্কৃশ্তপ্ত ববঁপ্চ 

থাপ্ক৷ তপ্ব সংরশ্ক্ষত অবস্ায় ৫০ বের পর্যন্ত 
বাঁচপ্ত পাপ্র৷

বিশ্ি বক :

সংরক্ষণ অবস্া : শ্ল্ কেসাে্য (IUCN 3.1), SCHEDULE IV  
(WPA, 1972)

ে্রীবে িিা : সংরশ্ক্ষত অবস্ায় এরা সব্যাশ্ধক ২৩ বের পর্যন্ত বাঁচপ্ত পাপ্র৷

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ববঙ্গল সাফাশ্রপ্ত চপ্ল আসুে। বাে তার শ্েেস্ব 
প্াকৃশ্তক বাসস্াপ্ে, শ্েেস্ব পশ্রপ্বপ্ি ক্রীভাপ্ব বাস কপ্র তার বরামাঞ্চকর অশ্ভজ্ঞতা 
খুব কাে বথপ্ক অে্যে করুে এবং মপ্ের মশ্ণপ্কাোয় সঞ্চয় কপ্র রাখুে৷

২৮–৪২ পৃষ্ঠার েশ্বগুশ্ল ববঙ্গল সাফাশ্রর ওপ্য়বসাইট এবং অে্যাে্য সূর্ বথপ্ক প্াপ্ত।
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রাজধানী তথা মহানগরী কলকাতার সঙ্ঙ্গ শ্বশ্িন্ন জজলা এবার জুঙ়্ে জগল ‘ননস্টপ’ িলঙ্িা বাস পশ্রঙ্েবার 
মাধ্যঙ্ম। চালু হল বাংলাশ্রী এক্সঙ্রেস। ১৮ জুলাই নবাঙ্ন্নর সামঙ্ন জথঙ্ক ননস্টপ পঙ্েন্ট-টু-পঙ্েন্ট বাতানুকূল 
বাঙ্সর পথ চলা শুরু হল মুখ্যমন্তী মমতা বঙ্্দ্যাপাধ্যাঙ্ের হাত ধঙ্র। এই বাসগুশ্ল হাও়ো ও দশ্ষিণ 
২৪ পরগনা ছা়োও মফস্ সঙ্লর রেশ্তশ্ট জজলা সদর শহঙ্রর সঙ্ঙ্গ কলকাতার সরাসশ্র জ�াগাঙ্�াগ স্াপন করঙ্ব। 
মুখ্যমন্তী বঙ্লন, শারঙ্দাৎসঙ্বর আঙ্গ এশ্ট বাংলার মানুঙ্ের রেশ্ত আমাঙ্দর উপহার। ৮০শ্ট পশ্রঙ্বশবান্ধব 
ই-বাস নামাঙ্না হঙ্ব। মানুে �াঙ্ত খুব অল্প সমঙ্ের মঙ্ধ্য জজলা জথঙ্ক কলকাতাে চঙ্ল আসঙ্ত পাঙ্রন, 
জসজন্য এই বাস চালু হল। জজলা সদর জথঙ্ক জসাজা কলকাতাে আসঙ্ব এই বাস, জকাথাও থামঙ্ব না। 
আপাতত ২০শ্ট চালু হঙ্লও আরও ৬শ্ট বাস নামাঙ্না হঙ্ব। ২০১৭ সাঙ্ল বন্যাে উত্তরবঙ্গ শ্বধ্বস্ত হঙ্ে 
পঙ়্েশ্ছল। শ্কোনগঙ্জের কাঙ্ছ জরললাইন ধঙ্স শ্গঙ্েশ্ছল। রোে জদ়ে মাস উত্তরবঙ্ঙ্গর নানা জােগার মঙ্ধ্য 

সংঙ্�াগ শ্বশ্ছিন্ন হঙ্ে �াে। 
তখন বাস পশ্রঙ্েবাই শ্ছল 
�াতাোঙ্তর অন্যতম মাধ্যম।

সমস্ত জজলাসদঙ্র �াওোর 
এই বাসগুশ্ল ছা়েঙ্ব ধম্মতলা 
জথঙ্ক। আসানঙ্সাঙ্ল �াওোর 
বাস ছা়েঙ্ব শ্বধাননগর 
করুণামেী জথঙ্ক। 

এছা়োও ‘জসফ ড্াইি জসি 
লাইফ’ কম্মসূশ্চর আওতাে 
শ্বশ্িন্ন স্ানীে কত্্মপষিঙ্ক 
অ্যামু্ঙ্লন্স ও জরকার ি্যান 
জদওো হে।

বাংলাে চালু হল বাংলাশ্রী এক্সঙ্রেস
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কলকাতা জথঙ্ক
জকাচশ্বহার ১৬৪০ টাকা আসানঙ্সাল ৪৭৫ টাকা

আশ্লপুরদুোর ১৬৩০ টাকা পুরুশ্লো ৬৬০ টাকা

জলপাইগুশ়্ে ১৪০৫ টাকা বাঁকু়ো ৪৮৫ টাকা

কাশ্লম্ং (িাো শ্শশ্লগুশ়্ে) ১৪৫০ টাকা ঝা়েগ্াম ৩৯০ টাকা

দাশ্জ্মশ্লং (িাো শ্শশ্লগুশ়্ে) ১৪৪০ টাকা জমশ্দনীপুর ৩১০ টাকা

রােগজে ৯৮০ টাকা তমলুক ১৯০ টাকা

বালুরঘাট ৯৪৫ টাকা বধ্মমান ২৩৫ টাকা

মালদা ৭৪০ টাকা চুঁচু়ো ১২০ টাকা

বহরমপুর ৫৩০ টাকা ক্ষ্ণনগর ২৫০ টাকা

শ্সউশ়্ে ৫১০ টাকা বারাসত ৪৫ টাকা
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১ জকাচশ্বহার কলকাতা-
জকাচশ্বহার

এশ্স িলঙ্িা ৭৪৬ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা জকাচশ্বহার

শ্বঙ্কল ৫ টা ৩০ শ্মশ্নট রাত ৯ টা ৪৫ শ্মশ্নট

জকাচশ্বহার কলকাতা

জিার ৫ টা সকাল ৯ টা ১৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক উত্তরবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

এনশ্বএসশ্টশ্স শ্িঙ্পা কলকাতা ১৬৪০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-২ আশ্লপুরদুোর
কলকাতা-

আশ্লপুরদুোর
এশ্স িলঙ্িা ৭৪১

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা আশ্লপুরদুোর

জিার ৪ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ৮ টা ৪৫ শ্মশ্নট

আশ্লপুরদুোর কলকাতা

শ্বঙ্কল ৪ টা রাত ৮ টা ১৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর)
টাশ্ম্মনাস 

(কলকাতা)
িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম
(ফ্্যানচাইশ্স)

এনশ্বএসশ্টশ্স শ্িঙ্পা কলকাতা ১৬৩০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-৩ জলপাইগুশ়্ে
কলকাতা-
জলপাইগুশ়্ে

এশ্স িলঙ্িা ৬৩৮

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা জলপাইগুশ়্ে

সঙ্ন্ধ্য ৭ টা ৩০ শ্মশ্নট রাত ১০ টা ৪৫ শ্মশ্নট

জলপাইগুশ়্ে কলকাতা

সঙ্ন্ধ্য ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ৯ টা ৪৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম
(ফ্্যানচাইশ্স)

জলপাইগুশ়্ে বাস 
টাশ্ম্মনাস

কলকাতা ১৪০৫

দদশ্নক
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম)
সমে

শ্বই-৪ কাশ্লম্ং

কলকাতা-কাশ্লম্ং

(কলকাতা-শ্শশ্লগুশ়্ে
শ্শশ্লগুশ়্ে-কলকাতা)

এশ্স িলঙ্িা+এশ্স 
লাক্সাশ্র শ্মশ্ন

৬৬৫

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা কাশ্লম্ং

সঙ্ন্ধ্য ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট রাত ১২ টা ৩০ শ্মশ্নট

কাশ্লম্ং কলকাতা

রাত ১ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক উত্তরবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

কাশ্লম্ং পুরসিা বাসস্ট্যান্ড কলকাতা ১৪৫০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-৫ দাশ্জ্মশ্লং
কলকাতা-দাশ্জ্মশ্লং 
(কলকাতা-শ্শশ্লগুশ়্ে 
শ্শশ্লগুশ়্ে-দাশ্জ্মশ্লং)

এশ্স িলঙ্িা+  
এশ্স লাক্সাশ্র

৬৬০

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা দাশ্জ্মশ্লং

সঙ্ন্ধ্য ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট দুপুর ১২ টা

দাশ্জ্মশ্লং কলকাতা

রাত ১ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক উত্তরবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

বাসস্ট্যান্ড
(চক বাজার)

কলকাতা ১৪৪০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-৬ উত্তর শ্দনাজপুর
কলকাতা-
রােগজে

এশ্স িলঙ্িা  ৪১০

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা দাশ্জ্মশ্লং

রাত ৯ টা সকাল ৭ টা

রােগজে কলকাতা

রাত ৮ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ৬ টা ১৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর
টাশ্ম্মনাস 

(জজলাশহর)
টাশ্ম্মনাস 

(কলকাতা)
িা়ো (টাকা)

দদশ্নক উত্তরবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম
(ফ্্যানচাইশ্স)

উত্তরবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

টাশ্ম্মনাস
কলকাতা ৯০০

দদশ্নক
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-৭ দশ্ষিণ 
শ্দনাজপুর

      

কলকাতা-
বালুরঘাট

এশ্স িলঙ্িা  ৪৩০ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা বালুরঘাট

সঙ্ন্ধ্য ৭ টা সকাল ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট

বালুরঘাট কলকাতা

রাত ৮ টা সকাল ৭ টা ৩০ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ 
শ্নগম

বালুরঘাট
বাস স্ট্যান্ড

কলকাতা ৯৪৫

দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-৮ মালদা কলকাতা-মালদা এশ্স িলঙ্িা  ৩৩৫ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা মালদা

রাত ১০ টা সকাল ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট

মালদা কলকাতা

রাত ৯ টা সকাল ৫ টা ৩০ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ 
শ্নগম

(ফ্্যানচাইশ্স)

মালদা 
বাস টাশ্ম্মনাস

কলকাতা ৭৪০

দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-৯ মুশ্শ্মদাবাদ কলকাতা-
বহরমপুর

এশ্স িলঙ্িা  ২৪২ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা বহরমপুর

শ্বকাল ৫ টা ১০ শ্মশ্নট রাত ১০ টা ১০ শ্মশ্নট

বহরমপুর কলকাতা

সকাল ৫ টা ১৫ শ্মশ্নট সকাল ১০ টা ১৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক
উত্তরবঙ্গ পশ্রবহণ শ্নগম বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৫৩০

দদশ্নক
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন 

বাঙ্সর ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১০ বীরিূম কলকাতা-
শ্সউশ়্ে

এশ্স িলঙ্িা  ২৩৪ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা শ্সউশ়্ে

শ্বকাল ৪ জট ৩০ শ্মশ্নট রাত ৯ টা

শ্সউশ়্ে কলকাতা

সকাল ৭ টা ১৫ শ্মশ্নট সকাল ১১ টা ৪৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ 
শ্নগম

শ্সউশ়্ে বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৫১০

দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১১ পশ্চিম বধ্মমান কলকাতা-
আসানঙ্সাল

(করুণামেী)

এশ্স িলঙ্িা  ২২৫ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

করুণামেী আসানঙ্সাল

দুপুর ২ টা ৪৫ শ্মশ্নট শ্বকাল ৬ টা ৫৫ শ্মশ্নট

আসানঙ্সাল করুণামেী

সকাল ৬ টা ১৫ শ্মশ্নট সকাল ১০ টা ২৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ 
শ্নগম

জচশ্লিাঙা বাসস্ট্যান্ড করুণামেী
সল্টঙ্লক

৪৭৫

দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১২ পুরুশ্লো কলকাতা-পুরুশ্লো এশ্স িলঙ্িা  ৩০০ �াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা পুরুশ্লো

দুপুর ২ টা রাত ৮ টা ৩০ শ্মশ্নট

পুরুশ্লো কলকাতা

সকাল ৫ টা ৪৫ শ্মশ্নট জবলা ১২ টা ৩০ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ 
শ্নগম

পুরুশ্লো বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৬৬০
দদশ্নক
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১৩ বাঁকু়ো কলকাতা-বাঁকু়ো এশ্স িলঙ্িা  ২২০

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা বাঁকু়ো

শ্বকাল ৪ টা ৪৫ শ্মশ্নট রাত ৯ টা

বাঁকু়ো কলকাতা

সকাল ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ১০ টা ৪৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

বাঁকু়ো বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৪৮৫
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন

দূরত্ব 
(শ্ক.
শ্ম.)

সমে

শ্বই-১৪ ঝা়েগ্াম

কলকাতা-
ঝা়েগ্াম এশ্স িলঙ্িা  ১৭৮

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা ঝা়েগ্াম

দুপুর ৩ জট রাত ৭ টা ৩০ শ্মশ্নট

ঝা়েগ্াম কলকাতা

সকাল ৬ টা ১৫ শ্মশ্নট সকাল ১০ টা ৪৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

ঝা়েগ্াম বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৩৯০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১৫ পশ্চিম জমশ্দনীপুর
কলকাতা-
জমশ্দনীপুর

এশ্স িলঙ্িা  ১৪২

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা জমশ্দনীপুর

শ্বকাল ৫ টা ৪৫ শ্মশ্নট রাত ৯ টা ১৫ শ্মশ্নট

জমশ্দনীপুর কলকাতা

সকাল ৬ টা ৩০ শ্মশ্নট সকাল ১০ টা

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম জমশ্দনীপুর বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৩১০

দদশ্নক
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১৬ পূব্ম জমশ্দনীপুর
কলকাতা-
তমলুক

এশ্স িলঙ্িা  ৮৫

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা তমলুক

শ্বকাল ৫ টা ১৫ শ্মশ্নট সন্ধ্যা ৭ টা ৫ শ্মশ্নট

তমলুক কলকাতা

সকাল ৭ টা ৪৫ শ্মশ্নট সকাল ৯ টা ৩৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

দুগ্মাচক কলকাতা ১৯০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১৭ পূব্ম বধ্মমান
কলকাতা- 
বধ্মমান

এশ্স িলঙ্িা  ১০৬

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা বধ্মমান

শ্বকাল ৫ টা ৩০ শ্মশ্নট সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ শ্মশ্নট

বধ্মমান কলকাতা

সকাল ৭ টা সকাল ৯ টা ১৫ শ্মশ্নট

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

নবাব হাট বাসস্ট্যান্ড কলকাতা ২৩৫
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১৮ হুগশ্ল কলকাতা- চঁুচু়ো এশ্স িলঙ্িা  ৫৫

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা চুঁচু়ো

সঙ্ন্ধ্য ৬ টা রাত ৮ টা

চুঁচু়ো কলকাতা

সকাল ৮ টা সকাল ১০ টা

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

চুঁচু়ো বাসস্ট্যান্ড
(ঘশ়্ের জমা়ে)

কলকাতা ১২০
দদশ্নক
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রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-১৯ নশ্দো
কলকাতা- 
ক্ষ্ণনগর

এশ্স িলঙ্িা  ১১৫

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা ক্ষ্ণনগর

শ্বকাল ৪ জট সন্ধ্যা ৭ টা

ক্ষ্ণনগর কলকাতা

সকাল ৭ টা সকাল ১০ টা

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ িূতল 
পশ্রবহণ শ্নগম

ক্ষ্ণনগর বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ২৫০
দদশ্নক

রুট নং জজলা �াত্াপথ
শ্বশ্িন্ন বাঙ্সর 

ধরন
দূরত্ব 

(শ্ক.শ্ম.)
সমে

শ্বই-২০ উত্তর ২৪ পরগনা
কলকাতা- 
বারাসত

এশ্স িলঙ্িা  ২৭

�াত্ারম্ভ গন্তব্যস্ল

কলকাতা বারাসত

সঙ্ন্ধ্য ৭ টা রাত ৮ টা ৫০ শ্মশ্নট

বারাসত কলকাতা

সকাল ৮  টা সকাল ১০ টা

কঙ্ব চলঙ্ব অপাঙ্রটর টাশ্ম্মনাস (জজলাশহর) টাশ্ম্মনাস (কলকাতা) িা়ো (টাকা)

দদশ্নক পশ্চিমবঙ্গ 
িূতল পশ্রবহণ 

শ্নগম
শ্ততুশ্মর বাস স্ট্যান্ড কলকাতা ৪৫

দদশ্নক
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ক্রশ্মক 
সংখ্যা

গ্হণকারী
অ্যামু্ল্যাঙ্ন্সর 

সংখ্যা
ক্রশ্মক 
সংখ্যা

গ্হণকারী
অ্যামু্ল্যাঙ্ন্সর 

সংখ্যা

১. এস.শ্প.পশ্চিম জমশ্দনীপুর জজলা ১ ১২. রােগজে পুরসিা ১

২. এস.শ্প.নশ্দো জজলা         ১ ১৩. পাঁশকু়ো পুরসিা ১

৩. এস.শ্প.মুশ্শ্মদাবাদ জজলা ১ ১৪. বহরমপুর পুরসিা ১

৪. এস.শ্প.িােমন্ডহারবার পুশ্লশ জজলা ১ ১৫. জিামকল পুরসিা ১

৫. এস.শ্প.দাশ্জ্মশ্লং জজলা ১ ১৬. পূব্ম জমশ্দনীপুর(দীঘা থানার জন্য) ১

৬. এস.শ্প.জলপাইগুশ়্ে জজলা ১ ১৭. এশ্ক্সশ্কউশ্টি অশ্ফসার-শ্ি.এস.শ্ি.এ ১

৭. এস.শ্প.দশ্ষিন শ্দনাজপুর জজলা ১ ১৮. পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ শ্নগম ১

৮. এস.শ্প.ঝা়েগ্াম জজলা ১ ১৯. দশ্ষিনবঙ্গ রাজ্য পশ্রবহণ শ্নগম ১

৯. এস.শ্প.আশ্লপুরদুোর জজলা ১ ২০. উত্তরবঙ্গ রাজ্য পশ্রবহণ শ্নগম ১

১০. এস.শ্প.(হুগশ্ল গ্ামীণ) ১ ২১. পশ্রবহণ দপ্তর ২

১১. শ্জোগজে-আশ্জমগজে পুরসিা ১

জমাট ২২

অত্যাধুশ্নক জীবনদােী সরজোমসহ ট্রমাঙ্কোর শীততাপ শ্নেশ্ন্তত অ্যামু্ল্যাঙ্ন্সর সংখ্যা

১৫ টন ষিমতাসম্ন্ন �াশ্ন্তক জরক্যারি্যান

ক্রশ্মক 
সংখ্যা

গ্হণকারী জরক্যার ি্যাঙ্নর সংখ্যা

১. পশ্চিমবঙ্গ িূতল পশ্রবহণ শ্নগম  ১

২. দশ্ষিণবঙ্গ িূতল পশ্রবহণ শ্নগম ১

৩. উত্তরবঙ্গ িূতল পশ্রবহণ শ্নগম ১

৪. এস.শ্প. পূব্ম বধ্মমান ১

৫. এস.শ্প. নশ্দো ১

৬. এস.শ্প.-মুশ্শ্মদাবাদ ১

৭. এস.শ্প.-উত্তর শ্দনাজপুর ১

৮. এস.শ্প.-দশ্ষিণ শ্দনাজপুর ১

৯. এস.শ্প.-আশ্লপুরদুোর ১

১০. এস.শ্প.-জকাচশ্বহার ১

১১. এস.শ্প.-শ্শশ্লগুশ়্ে ১

১২. এস.শ্প.িােমন্ডহারবার পুশ্লশ জজলা ১

১৩. এস.শ্প.-মালদা ১

জমাট ১৩

* রেশ্ত ট্রমা জকোর অ্যামু্ঙ্লঙ্ন্সর মূল্য — ১৫ লষি ৩৬ হাজার ৮৩০ টাকা (শ্জএসশ্ট বাদ শ্দঙ্ে)
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উন্নয়নের স্বান্থে অ্থে 
কশ্মশনের কবানে

ঋনের 
বববাঝবা 

লবাঘনবর 
দবাশ্ব 

জবােবানলে 
মুখ্যমন্ত্রী
উন্নয়নের স্বান্থে ঋনের বববাঝবা লবাঘব করুক বকন্দ্রীয় সরকবার এবং অ্থে 

কশ্মশে। কবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকবার এনকর পর এক উন্নয়েমুখ্রী জেশ্িতকর 
প্রকল্প চবালবানছে রবানজ্য। ঋে পশ্রনশবানের শ্বষয়শ্ির পুেশ্বথেে্যবাস েবা িনল 
রবানজ্যর সবােবারে মবােুনষর উন্নয়ে ব্যবািত িনব। ফনল অ্থে কশ্মশে দ্রুত প্ 
ববর করুক। পঞ্চদশ অ্থে কশ্মশনের বচয়বারম্যবাে-সি সদস্য প্রশ্তশ্েশ্েনদর 
সবামনে এভবানবই শ্েনজনদর দবাশ্ব তুনল েরনলে মুখ্যমন্ত্রী মমতবা বন্দ্যবাপবাে্যবায়। 
একইসনঙ্গ বকন্দ্রীয় কনরর প্রবাপ্য বৃশ্ধি, বকন্দ্রীয় বসস ও সবারচবানজথের 
অংশ, রবাজস্ ঘবািশ্ত-সি পশ্রকবাঠবানমবা এবং প্রশবাসশ্েক সংস্বায় পুরসভবা 
ও পঞ্চবানয়নতর জে্য অেুদবাে বৃশ্ধির দবাশ্ব জবােবানলে শ্তশ্ে।

প্রসঙ্গত, ১৭ জুলবাই অ্থে কশ্মশনের বচয়বারম্যবাে ে্দশ্কনশবার শ্সং-সি 
অে্যবাে্য সদস্য প্রশ্তশ্েশ্ে শশ্তিকবান্ত দবাস, ড. অেুপ শ্সং, ড. অনশবাক লবাশ্িশ্ি, 
ড. রনমশ চবাঁদ ও সশ্চব অরশ্ব্দ বমিতবা এনসশ্েনলে েববানন্ন, মুখ্যমন্ত্রীর 
সনঙ্গ ববঠক করনত। বসখবানেই মুখ্যমন্ত্রী একশ্দনক বেমে েবােবা প্রকল্প তুনল 
েনর রবানজ্যর উন্নয়নের ঊর্থেমুখ্রী বলখশ্চত্রনক উপস্বাপে কনরে, বতমশ্ে ঋে 
মকুনবর দ্রীঘথেশ্দনের দবাশ্ব বফর অ্থে কশ্মশনের সবামনে বপশ কনরে। ববঠক 
বশনষ কশ্মশনের বচয়বারম্যবাে জবােবাে, রবানজ্যর তরনফ ঋেমুশ্তির বজবািবানলবা 
দবাশ্ব ও পশ্রসংখ্যবাে বপশ করবা িনয়নে। ঋে পশ্রনশবানের পুেশ্বথেে্যবানসর 
ব্যবাপবারশ্ি অবশ্যই রবাষ্ট্রপশ্তর কবানে সুপবাশ্রশ করবা িনব। প্রসঙ্গত, গত কনয়ক 
বেনর রবাজস্ আদবায় ও কমথেসংস্বাে বৃশ্ধি-সি বহু বষেনত্র রবানজ্যর প্রশংসবাও 
এশ্দে বশবােবা শ্গনয়নে বচয়বারম্যবানের মুনখ।

অ্থে কশ্মশনের বচয়বারম্যবাে এে বক শ্সং এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতবা ব্যবােবাজথে্রী
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এশ্দে মুখ্যমন্ত্রী অ্থে কশ্মশনের সবামনে বপশ করবা স্বারকশ্লশ্পনত বেভবানব তবঁার বতিব্য তুনল েনরে, তবা 
শ্েম্নরূপ:

চলশ্ত অ্থে কশ্মশনে ২০১১ সবানলর আদমশুমবাশ্রর ত্্যশ্ভশ্তি ব্যবিবানরর শ্বনরবাশ্েতবা:

 z প্রশ্তশ্ি রবানজ্যর প্রশ্ত বরবাদ্দ অন্থের বষেনত্র অ্থে কশ্মশে তবানদর িবানত ্বাকবা েশ্্ ববা িবামথেস অব 
বরফবানরন্স শ্িনসনব ২০১১ সবানলর আদমশুমবাশ্রর শ্িনসব ব্যবিবার করনে। আমরবা এর চরম শ্বনরবাশ্েতবা 
করশ্ে। কবারে এিবা শ্ঠক েয়। আমরবা মনে কশ্র, বে রবাজ্য জেসংখ্যবা শ্েয়ন্তনে েত ববশ্শ গঠেমূলক 
কবাজ করনে এবং ফনল বসই রবানজ্যর জেসংখ্যবা সবাম্প্রশ্তক অত্রীনত বসই িবানর বৃশ্ধি পবায়শ্ে, তবানদর 
অবশ্যই ববশ্শ আশ্্থেক সবািবাে্য পবাওয়বা উশ্চত। শ্কন্তু বদখবা েবানছে, বেসব রবানজ্য জেসংখ্যবা শ্েয়ন্তে কম 
িওয়বার ফনল বলবাকসংখ্যবা ববশ্শ বৃশ্ধি বপনয়নে, তবানদর ববশ্শ আশ্্থেক সুশ্বেবা বদওয়বা িনছে।

বে রবাজ্য ভবানলবা কবাজ করনে, তবানদর এভবানব ে্যবাে্য দবাশ্ব ববা অশ্েকবার ব্নক বশ্ঞ্চত করবা অনেৌশ্তিক।
কশ্মশনের কবানে আমবানদর দবাশ্ব, প্রশ্ত রবানজ্যর আশ্্থেক বরবানদ্দর শ্বষয় ভবাবেবার বষেনত্র ১৯৭১-এর 

জেসংখ্যবানকই শ্ভশ্তি শ্িনসনব েরবা উশ্চত।

পূবথেতে সরকবানরর প্রচুর ঋনের বববাঝবা এবং 
কমথেসংসৃ্শ্তর অবষেয়:

 z ২০১১ সবানল আমবানদর সরকবার ষেমতবায় 
এনসনে।

 z বশষ ৭ বের েন্ষ্ট চ্যবানলশ্্জং—কবারে 
পূবথেতে সরকবানরর প্রবায় ২ লষে বকবাশ্ি িবাকবার 
ঋনের বববাঝবা, ‘বঘরবাও’ এবং ‘বন্ ে’ সংসৃ্শ্ত, 
কমথেসংসৃ্শ্তর অপব্যবিবার, শ্রশ্মক ইউশ্েয়েগুশ্লর 
শ্ববদমবাে কবাজকমথে এবং সবামবাশ্জক ও আশ্্থেক 
পশ্রকবাঠবানমবা েবা ্বাকবা।

প্রচুর ঋনের বববাঝবা:

 z বশষ ৭ বেনর, সুদ এবং আসল শ্মশ্লনয় এই 
সরকবার ২ লষে ২৫ িবাজবার বকবাশ্ি িবাকবা বফরত 

 z বকন্দ্রীয় কনরর বষেনত্র রবানজ্যর ভবাগ ৪২ 
শতবাংশ ব্নক ৫০ শতবাংশ করবা বিবাক এবং 
বকন্দ্রীয় বসস, সবারচবাজথে েুতি করবা বিবাক।

 z রবাজস্ ঘবািশ্ত প্রদবাে ববাবদ ৯০ িবাজবার ১৩৬ 
বকবাশ্ি ৪৮ লষে িবাকবা।

 z পশ্রকবাঠবানমবা খবানত প্রদবাে ববাবদ ১ লষে 
৪৬ িবাজবার ৬৯২ বকবাশ্ি ৯৩ লষে িবাকবা 
এবং প্রশবাসশ্েক সংস্বার সবােনের জে্য ২৫ 
িবাজবার ৮৩০ বকবাশ্ি ১ লষে িবাকবা।

 z প্রবাকৃশ্তক দুনেথেবাগ বমবাকবাশ্বলবা ববাবদ ৫ 
িবাজবার ১৩৮ বকবাশ্ি িবাকবা এবং জলবাভূশ্ম ও 
বেবাঞ্চল সংরষেনের জে্য ২ িবাজবার ৩৬৮ 
বকবাশ্ি িবাকবা প্রদবাে।

 z গ্বাম্রীে স্বাে্রীয় সংস্বার (পঞ্চবানয়ত) জে্য ৪২ 
িবাজবার ৩১৯ বকবাশ্ি িবাকবা এবং েগরবাঞ্চনলর 
স্বাে্রীয় সংস্বার (পুরসভবা) জে্য ২২ িবাজবার 
বকবাশ্ি িবাকবা প্রদবাে।

রবানজ্যর দবাশ্ব

অ্থে কশ্মশনের সদস্যনদর সনঙ্গ ববঠনক রবানজ্যর দবাশ্ব তুনল েরনেে মুখ্যমন্ত্রী
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শ্দনয়নে। এই আশ্ থ্েক বেনরই শুেু আমবানদর 
শ্দনত িনয়নে ৪৬ িবাজবার বকবাশ্ি িবাকবা।

 z আপেবারবা কল্পেবা করনত পবারনেে, ক্রীভবানব 
এই শ্বপুল অন্থের বববাঝবা মবা্বায় শ্েনয়ও 
এই সরকবার এই রবানজ্যর মবােুনষর 
উন্নয়নের শ্চন্তবা-ভবাবেবানক মেথেবাদবা শ্দনয় 
লিবাই কনর চনলনে।

 z প্রশ্ত মুিূনতথে চ্যবানল্জ ্বাকবা সন্বেও সবথেবাশ্েক 
স্ছেতবা ও আশ্্থেক সঙ্গশ্ত বজবায় রবাখনত 
রবাজস্ঘশ্িত ব্যবস্বাপেবানক বেনল সবাজবা 
িনয়নে এবং রবানজ্যর মবােুনষর সবামবাশ্জক 
ও অ্থেনেশ্তক উন্নশ্তনত কবাজ কনর 
চনলনে এই রবাজ্য৷

শ্বিগুে রবাজস্ :

 z আপেবারবা বজনে খুশ্শ িনবে, ২০১০-১১ 
সবানল রবাজস্ ২১ িবাজবার ২১৮ বকবাশ্ি িবাকবা 
ব্নক বৃশ্ধি বপনয় ২০১৭-১৮ সবানল ৫২ 
িবাজবার ৩৮৯ বকবাশ্ি িবাকবা িনয়নে। এই 
বৃশ্ধি শ্বিগুনের ববশ্শ।

অশ্তশ্রতি শ্জএসশ্ি :

 z পশ্রকশ্ল্পত শ্জএসশ্ি আদবায় এবং রবাজনস্র 
ব্যবেবাে বেখবানে ২০১৭-র আগনটে শ্েল 
৩৩.৪ শতবাংশ, বসখবানে তবা ২০১৮-র মবানচথে 
অশ্তশ্রতি ৩ শতবাংশ বৃশ্ধি বপনয়নে।

 পশ্চিমবনঙ্গ বেখবানে শ্জএসশ্ি আদবায় ৩ শতবাংশ বৃশ্ধি বপনয়নে, বসখবানে বগবািবা বদনশ
 ২০১৮-র মবানচথের শ্িনসনব ১৭.৯ শতবাংশ ঘবািশ্ত পশ্রলশ্ষেত িনয়নে।

অশ্তশ্রতি ঘবািশ্ত হ্বাস :

 z একইভবানব, ২০১৭-১৮ সবানল রবানজ্যর বমবাি অভ্যন্তর্রীে উৎপবাদনের ৩ শতবাংশ রবাজস্ ঘবািশ্তর শ্িনসনব, 
বতথেমবাে রবাজস্ ঘবািশ্ত ৩.৭৫ শতবাংশ ব্নক 
০.৫১ শতবাংনশ কশ্মনয় আেবা িনয়নে।

অে্যশ্দনক ঋে ও রবানজ্যর বমবাি অভ্যন্তর্রীে 
উৎপবাদনের অেুপবাত ৪০.৬৫ শতবাংশ ব্নক কশ্মনয় 
৩৪.৪৭ শতবাংনশ শ্েনয় আসবা িনয়নে।

এর ফনল প্রচুর পশ্রমবানে ঋনের সুনদর বববাঝবা 
সবামনলও এই রবাজ্য বতথেমবানে অশ্তশ্রতি রবাজস্ 
আদবায়কবার্রী রবানজ্য পশ্রেত িনয়নে।

সম্পশ্তি বতশ্র এবং সমবাজকল্যবানে ববশ্শ 
বজবার :

 z রবাজনস্র সশ্ঠক ব্যবস্বাপে এবং আনয়র 
সদ্ -ব্যবিবার—এই দুশ্ি শ্বষয়নক মবা্বায় 

রবানজ্যর শ্েজস্ কর আদবায় বৃশ্ধি (বকবাশ্ি িবাকবায়)

রবানজ্যর পশ্রকশ্ল্পত ব্যয় বৃশ্ধি (বকবাশ্ি িবাকবায়)

মূলেে ব্যয় বৃশ্ধি (বকবাশ্ি িবাকবায়)
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বরনখ আমরবা শ্শল্প, স্বাস্্য, পবাে্রীয় 
জল, কমথেসংস্বাে, বসতু—রবাস্বাঘবাি—
শ্বদু্যৎ—মশ্িলবা ও শ্শশু কল্যবাে ইত্যবাশ্দ 
সবামবাশ্জক পশ্রকবাঠবানমবা বতশ্রর মনতবা 
শ্বশ্ভন্ন শ্বষনয় শ্বনশষ বজবার শ্দনয়শ্ে।

 z সম্প্রশ্ত রবানজ্যর শ্বশ্ভন্ন জবায়গবায় 
উিবালপুল, গ্বাম্রীে ও শিনর পবাে্রীয় 
জল প্রকল্প, রবাস্বাঘবাি, উিবালপুল, 
শ্বদু্যৎ, সবাশ্রয়্রী মূনল্যর গৃি, জলনসচ 
ইত্যবাশ্দ েতুে পশ্রকবাঠবানমবা উন্নয়নের 
লনষে্য ১৮ িবাজবার বকবাশ্ি িবাকবা বরবাদ্দ 
করবা িনয়নে।

বতথেমবাে আশ্্থেক বেনর বে ২৫ িবাজবার  
৭৫৫ বকবাশ্ি িবাকবা মূলেে্রী ব্যয় শ্িনসনব ববানজি বরবাদ্দ করবা িনয়নে, উপনরবাতি অ্থে তবারও অশ্তশ্রতি বরবাদ্দ 
শ্িনসনব কবানজ লবাগবানেবা িনব।

 z সবামবাশ্জক বষেনত্র েবােবা েরনের সরকবাশ্র প্রকল্প এই রবানজ্যর প্রশ্তশ্ি মবােুনষর জন্ম ব্নক মৃতু্য পেথেন্ত 
েুঁনয় রনয়নে :

 � রবানজ্যর প্রবায় ১০ বকবাশ্ি জেসংখ্যবার ৯০ শতবাংশ মবােুষ বকবােও েবা বকবােওভবানব এক ববা 
একবাশ্েক সরকবাশ্র প্রকনল্পর সুশ্বেবা বপনয়নেে৷

 � রবানজ্যর প্রনত্যক চুশ্তিশ্ভশ্তিক/শ্ঠনক/বদশ্েক শ্রশ্মকনক ৬০ বের বয়স পেথেন্ত চবাকশ্রর শ্েরবাপতিবা 
সুশ্েশ্চিত করবা িনয়নে।

 � সবারবা পৃশ্্ব্রীনত সম্বােপ্রবাপ্ত কে্যবাশ্রী (কে্যবা সশশ্তিকরে) প্রকল্প (প্রবায় ৫০ লষে কে্যবাশ্রী)

 � সবুজশ্রী (সবুজ পশ্রনবশ) (প্রবায় ১৭ লষে চবারবা শ্বশ্ল)

 � সবুজসবা্্রী (পশ্রনবশ-ববান্ধব পশ্রবিে) (১ বকবাশ্ি সবাইনকল ইশ্তমনে্যই শ্বশ্ল)

 � শ্শষেবাশ্রী (প্রবাশ্ন্তক মবােুনষর জে্য শ্শষেবা) (তপশ্শল্রী জবাশ্ত ও উপজবাশ্তর েবাত্রেবাত্র্রীনদর ৫৮ 
লনষেরও ববশ্শ স্লবারশ্শপ প্রদবাে।

 � সংখ্যবালঘু স্লবারশ্শপ (১ বকবাশ্ি ৭১ লনষের ববশ্শ েবাত্রেবাত্র্রীনক ৪ িবাজবার ২২০ বকবাশ্ি িবাকবার 
ববশ্শ স্লবারশ্শপ প্রদবাে করবা িনয়নে)

 � সংখ্যবালঘু ঋে (স্শ্েভথেরতবা এবং স্-কমথেসংস্বানের জে্য ৮ লনষের ববশ্শ েুবক-েুবত্রীনক 
ইশ্তমনে্যই ১,৩০০ বকবাশ্ি িবাকবার ববশ্শ ঋে বদওয়বা িনয়নে।

 � গশ্তেবারবা (কমথেি্রীে েুবক-েুবত্রীনদর 
ববাশ্েশ্জ্যক গবাশ্ি বকেবার জে্য 
সবািবাে্য) (২৪ িবাজবানরর ববশ্শ 
ববাশ্েশ্জ্যক গবাশ্ির অেুনমবাদে িনয়নে)

 � সকনলর জে্য স্বাস্্য
 � প্রশ্তশ্ি সরকবাশ্র িবাসপবাতবানল 

শ্বেবামূনল্য ওষুে এবং 
শ্বেবামূনল্য শ্চশ্কৎসবা পশ্রনষববা।

 � প্রবাশ্তষ্বাশ্েক প্রসব ২০১০-১১ 
সবানলর ৬৫ শতবাংশ ব্নক 
বৃশ্ধি বপনয় ২০১৭-১৮ সবানল 
৯৬ শতবাংশ।

সবামবাশ্জক পশ্রকবাঠবানমবার বরবাদ্দ (বকবাশ্ি িবাকবায়)

প্রবাশ্তষ্বাশ্েক প্রসব বৃশ্ধি



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 58

 � প্রসবকবাল্রীে মবানয়নদর মৃতু্যর িবার 
২০০৭-০৯ সবানল ১৪৫ ব্নক কনম 
এখে ১১২ জে।

 �  শ্শশুমৃতু্যর িবার ২০১০ সবানল ৩২ 
জে ব্নক কনম এখে ২৪-এ।

 � ২০১১ সবাল ব্নক ৬৮শ্ি শ্সক 
শ্েউবেথে বকয়বার ইউশ্েি (SNCU) 
বতশ্র িনয়নে—২০১১ সবানলর আনগ 
এই সংখ্যবা শ্েল ৬শ্ি।

 �  ২০১১ সবাল ব্নক ৩০৭শ্ি শ্সক 
শ্েউবেথে বটেশ্বলবাইনজশে ইউশ্েি 
(SNSU) বতশ্র িনয়নে—২০১১ 
সবানলর পূনবথে এর বকবােও অশ্স্ত্ব 
শ্েল েবা।

 �  বজলবা/মিকুমবা িবাসপবাতবানল ৬৫শ্ি 
শ্রিশ্িক্যবাল বকয়বার ইউশ্েি/িবাই 
শ্ডনপেনডশ্ন্স ইউশ্েি (CCU/HDU) 
বতশ্র িনয়নে—২০১১ সবানলর আনগ 
এই পশ্রনষববার অশ্স্ত্বই শ্েল েবা—
মিকুমবা স্র পেথেন্ত শ্রিশ্িক্যবাল বকয়বার 
পশ্রনষববা বদওয়বার বষেনত্র পশ্চিমবঙ্গই 
একমবাত্র রবাজ্য।

 �  মবা এবং শ্শশুনদর স্বানস্্যর ক্বা 
মবা্বায় বরনখ ১৬শ্ি মবাদবার অ্যবান্ড 
চবাইল্ড িবাব বতশ্র করবা িনয়নে।

 �  স্বাস্্যসবা্্রী (স্বাস্্যশ্বমবা) (প্রবা্শ্মক ও 
মবাে্যশ্মক স্নরর শ্বদ্যবালনয়র শ্শষেক-
শ্শশ্ষেকবা, বকবল্  শ্িশ্ভ অপবানরির 
ইত্যবাশ্দ বপশবায় প্রবায় ৪৫ লনষের 
ববশ্শ সুশ্বেবানভবাগ্রী ইশ্তমনে্যই 
সুশ্বেবানভবাগ্রী)

 � আববাসে—বপৌর ও গ্বাম্রীে এলবাকবায় 
আববাসে প্রকনল্প প্রবায় ৪০ লষে 
পশ্রববার ইশ্তমনে্যই উপকৃত।

 � সমব্য্্রী (মবােশ্বক সবািচেথে) (প্রবায় ২ 
লষে মবােুষ উপকৃত)

 z আপশ্ে বজনে খুশ্শ িনবে বে, সমস্ 
েরনের প্রশ্তবন্ধকতবা ্বাকবা সনত্বও 
আমবানদর কৃষক পশ্রববানরর আয় ৬ বেনর 
প্রবায় ৩.২ গুে বৃশ্ধি বপনয়নে। ২০১১ 
সবানল এই আয় বেখবানে শ্েল ৯১ িবাজবার 
িবাকবা, বসখবানে ২০১৭ সবানল তবা ববনি 
দবঁাশ্িনয়নে ২ লষে ৯০ িবাজবার িবাকবা।

প্রসবকবাল্রীে মৃতু্যর িবার হ্বাস

শ্সক শ্েউবেথে বটেশ্বলবাইনজশে ইউশ্েি-এর সংখ্যবা বৃশ্ধি

শ্সক শ্েওনেিবাল বকয়বার ইউশ্েি-এর সংখ্যবা বৃশ্ধি
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 z সনবথেবাচ্চ ফলনের জে্য পশ্চিমবঙ্গ পরপর ৫ ববার কৃশ্ষ কমথেে সম্বানে ভূশ্ষত।
 z শ্শষেবা বষেনত্র, গত ৭ বেনর পশ্চিমবনঙ্গ ৪৮শ্ি েতুে কনলজ এবং ২৩শ্ি েতুে শ্বশ্বশ্বদ্যবালয় বতশ্র।

অপ্রশ্তনরবাে্য অগ্গশ্ত:

রবানজ্য বেবাজেবা খবানত ব্যয় ২০১০-১১ সবানল ১১ িবাজবার ৮৩৮ বকবাশ্ি িবাকবা ব্নক ৫ গুে বৃশ্ধি বপনয় ২০১৭-১৮ 
সবানল ৫৭ িবাজবার ৭৭৯ বকবাশ্ি িবাকবা িনয়নে।

মূলেে্রী ব্যয় ২০১০-১১ সবানল ২ িবাজবার ২২৫ বকবাশ্ি িবাকবা ব্নক প্রবায় ৯ গুে বৃশ্ধি বপনয় ২০১৭-১৮ সবানল 
১৯ িবাজবার ৮৫ বকবাশ্ি িবাকবা িনয়নে।

 z পশ্চিমবঙ্গ এখে অনেক বষেনত্র প্র্ম :
 � শ্রম শ্দবস বতশ্র এবং ১০০ শ্দনের কবানজ অ্থে ব্যনয়র বষেনত্র প্র্ম
 � গ্বাম্রীে আববাসে এবং গ্বাম্রীে সংেুশ্তিকরনের বষেনত্র প্র্ম
 � সংখ্যবালঘুনদর ঋনের ব্যবস্বা 

এবং এই সম্প্রদবানয়র 
েবাত্রেবাত্র্রীনদর স্লবারশ্শপ 
প্রদবানের বষেনত্র প্র্ম

 � ষুেদ্র, বেবানিবা ও মবাঝবাশ্র 
শ্শনল্পবানদ্যবানগ ঋে প্রদবানের 
বষেনত্র প্র্ম

 � শ্স্নলর মবানেবান্নয়নে প্র্ম
 � কবানজ স্ছেতবা এবং 

ই-বিন্ডবাশ্রং পধিশ্তনত 
সবনচনয় ববশ্শ সংখ্যক 
চুশ্তির বষেনত্র প্র্ম
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বদনশর মনে্য অে্যতম অগ্ে্রী িল আমবানদর রবাজ্য, 
বেখবানে অেবায়বানস ববাশ্েজ্য সম্ভব।

সবামনে প্রশ্তবন্ধকতবা :

 z েশ্দও আমরবা পূবথেতে সরকবানরর শ্বপুল 
পশ্রমবাে ঋনের বববাঝবা মবা্বায় শ্েনয় কবাজ শুরু 
কনরশ্ে, বকন্দ্রীয় সরকবার ব্নক বকবােও েরনের 
সিনেবাশ্গতবা আমরবা পবাইশ্ে। সুতরবাং আপশ্ে এ 
শ্বষনয় একমত িনবে বে, আমবার সরকবানরর পনষে 
সমস্ েরনের প্রশ্তবন্ধকতবা কবাশ্িনয় উনঠ রবাজ্য 
চবালবানেবা ভ্রীষে কশ্ঠে।

এ সমস্ শ্কেু সন্বেও রবানজ্যর বমবাি মূল্যেুতি 
উৎপবাদনের শতবাংশ শ্িনসনব মূলেে্রী ব্যয় ২০১০-১১ সবানলর ০.৫৭ ব্নক ২০১৭-১৮ সবানল ১.৯৩-বত উনঠ 
এনসনে।

বকন্দ্রীয় সরকবানরর বরবাদ্দ হ্বাস :

 z চতুদথেশ অ্থে কশ্মশনে বকন্দ্রীয় কনর রবানজ্যর বে বরবাদ্দ বৃশ্ধির পশ্রমবাে ৩২ শতবাংশ ব্নক ববাশ্িনয় 
৪২ শতবাংশ করবা িনয়শ্েল, তবা শুেুমবাত্র বচবানখ েুনলবা 
বদওয়বা েবািবা শ্কেুই েয়।

 z বকন্দ্রীয় সরকবার বঘবাশ্ষত প্রকল্পগুশ্লর পুেগথেঠনের 
একক শ্সধিবানন্তর ফনল বসই ত্বাকশ্্ত বৃশ্ধি 
আববার কনম বগনে।

 z ৩৮শ্ি প্রকল্প বন্ধ কনর বদওয়বা িনয়নে এবং 
তবার ফনল রবাজ্য সরকবার বতথেমবানে সমূ্পেথে শ্েনজর 
দবাশ্য়নত্ব এই প্রকল্পগুশ্ল চবালবানছে।

 z এ েরনের ৫৮শ্ি চবালু সরকবাশ্র প্রকনল্প রবানজ্যর 
ভবানগর পশ্রমবাে উনলেখনেবাগ্যভবানব বৃশ্ধি করবা িয়। 
এর ফনল রবানজ্যর শ্েজস্ উন্নয়েমূলক কমথেসূশ্চ 
কবািেবাঁি করনত িনয়নে।

রবানজ্যর সনঙ্গ বকবােও আনলবাচেবা েবািবাই :

 z আমবানদর দবাশ্ব শ্েল, রবানজ্যর সম্শ্ত েবা শ্েনয় 
বকবােও েরনের বকন্দ্রীয় সরকবাশ্র প্রকল্প বেে চবালু 
েবা িয়, কবারে এনত রবানজ্যর অ্থেে্রীশ্তনত প্রভবাব 
শ্বস্বার কনর।

 শ্কন্তু এশ্ি বকন্দ্রীয় সরকবার শ্বনবচেবা কনরশ্ে।
 আমরবা কশ্মশনের কবানে আনবদে জবােবানত চবাই, 

এই েরনের শ্কেু প্রকল্প শুরু করবার আনগ 
রবানজ্যর সনঙ্গ বেে অবশ্যই আনলবাচেবা কনর বেওয়বা 
িয়।

বকন্দ্রীয় সরকবার ঋে েবাি/পুেশ্বথেে্যবাস ঘিবায়শ্ে :

আমবার সরকবার ঋে েবাি ববা পুেশ্বথেে্যবানসর ব্যবাপবানর 
বকনন্দর সম্থেে বচনয়শ্েল। েবানত ঋনের িবাকবা বফরৎ 

লশ্নি ও শ্শলবা পশ্রকবাঠবানমবা বৃশ্ধি (িবাকবায়)

একনশবা শ্দনের কবানজ ব্যয় বৃশ্ধি (িবাকবায়)

একনশবা শ্দনের কবানজ শ্রমশ্দবস বতশ্র
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বদওয়বার বদনল উন্নয়েমূলক কমথেসূশ্চনত অ্থে ব্যয় করবা েবায়। শ্কন্তু দুভথেবাগ্যবশত, বকবােও েরনের সবািবাে্যই করবা 
িয়শ্ে।

ব্যবাকওয়বাডথে শ্রশ্জয়েস গ্্যবান্ট ফবান্ড (শ্বআরশ্জএফ) স্শ্গত :

 z ইউশ্পএ সরকবানরর আমনল রবানজ্যর শ্পশ্েনয় পিবা অঞ্চনলর উন্নশ্তর জে্য শ্বআরশ্জএফ প্রকনল্প ৮ 
িবাজবার ৭৫০ বকবাশ্ি িবাকবা বদওয়বা িনয়শ্েল। শ্কন্তু 
বকনন্দ েতুে সরকবার ষেমতবায় আসবার পর ববাশ্ক  
২ িবাজবার ৬৫০ বকবাশ্ি িবাকবা বরবাদ্দ বন্ধ কনর 
শ্দনয়নে এবং রবাজ্যনক শ্েনজর সম্পদ ব্যবিবার কনর 
অসমবাপ্ত প্রকল্পগুশ্ল বশষ করনত ববাে্য করবা িনয়নে।

কর শ্বভবাজনে বকন্দ্রীয় সরকবানরর বঞ্চেবা :

 z বকনন্দর একশ্ি ভয়ঙ্কর শ্বপজ্জেক প্রবেতবা িল, 
বসস এবং সবারচবাজথে-সি শ্বশ্ভন্ন রবাজ্যনক তবানদর 
বকন্দ্রীয় কনরর সশ্ঠক শ্বভবাজে ব্নক বশ্ঞ্চত করবা 
এবং এই অ্থে শ্বশ্ভন্ন রবাজ্যনক প্রনদয় অন্থের 
মনে্যও েরবা িয় েবা। এই সমস্যবা আরও গভ্রীর 
িনয়নে, কবারে বকন্দ্রীয় সরকবার সম্প্রশ্ত কনরর 
পশ্রমবাে কশ্মনয়নে এবং অশ্তশ্রতি বসস ও সবারচবাজথে 
বশ্সনয় এই কম আদবায়্রীকৃত অ্থে সংগ্ি কনর 
শ্েনছে।

আমরবা কশ্মশনের কবানে এই দবাশ্ব জবােবাশ্ছে বে, কশ্মশে 
শ্বষয়শ্ি েজনর শ্দক এবং বকনন্দর উনদ্যবানগ এই েরনের 
কবাজকমথে েবানত বন্ধ িয়, বসশ্ি সুশ্েশ্চিত করুক।

বজলবা পশ্রষদ এবং পঞ্চবানয়ত সশ্মশ্তনক অ থ্ে প্রদবাে :

 z বতথেমবানে অ্থে কশ্মশে গ্বাম পঞ্চবানয়তনক সরবাসশ্র 
অ্থে প্রদবাে কনর। শ্কন্তু শ্ত্রস্র্রীয় পঞ্চবানয়ত ব্যবস্বার, 
স্বাে্রীয় স্বায়তিশবাসেকবার্রী বকবােও সংস্বার মবাে্যনম 
বজলবা পশ্রষদ এবং পঞ্চবানয়ত সশ্মশ্তনকও অ্থে 
প্রদবানের শ্বষয়শ্ি অ্থে কশ্মশনের আওতবাভুতি করবা 
উশ্চত। আমরবা ত্রীব্রভবানব এর দবাশ্ব জবােবাশ্ছে।

ববাংলবার সবামনে এক েতুে প্রশ্তবন্ধকতবা :

 z অবামবানদর রবানজ্যর জেসংখ্যবার ৫৭ শতবাংশ িল 
শ্পশ্েনয় পিবা তপশ্শশ্ল জবাশ্ত—উপজবাশ্ত—সংখ্যবালঘু 
সম্প্রদবায়। পশ্চিমবঙ্গ িল উতির-পূবথে ভবারনতর শ্বশ্ভন্ন 
রবাজ্যগুশ্লনত প্রনবনশর দরজবা এবং ববাংলবানদশ—
বেপবাল ও ভুিবানের মনতবা শ্বনদশ্রী রবানষ্ট্রর সনঙ্গ লম্বা 
আন্তজথেবাশ্তক স্রীমবােবা।

 z পশ্চিমবঙ্গ এমে এক শ্েচু ভূশ্মর রবাজ্য, বেখবানে 
প্রশ্তবের প্রবল বে্যবা িয়। শ্ডশ্ভশ্স এবং ফরবাক্বা আববার 
অশ্তশ্রতি প্বাবনের জে্য দবায়্রী। এেবািবা এই রবানজ্য পশ্ল 
জমবা ও ভূশ্ম ষেনয়র প্রবল সমস্যবাও রনয়নে।

ববাংলবার গ্বাম্রীে সিক বেবাজেবা(গ্বাম্রীে রবাস্বা বতশ্র)

ববাংলবার আববাস বেবাজেবা (গৃি শ্েমথেবাে)

সংখ্যবালঘু েবাত্রেবাত্র্রীনদর স্লবারশ্শপ প্রদবাে উনলেখনেবাগ্য 
িবানর বৃশ্ধি
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 z পশ্ল বতবালবা, শ্রং ববাঁে বতশ্র, বচক ববাঁে পশ্রস্বার, 
ভূশ্মষেয় বরবাে-সি েবােবা প্রকনল্পর শ্বষয় বকনন্দর 
কবানে পবাঠবানেবা িনয়নে। এেবািবা বে্যবা শ্েয়ন্তনে 
ঘবািবাল এবং কবাশ্্দ মবাটেবার প্্যবানের সবামশ্গ্ক 
পশ্রকল্পেবাও জমবা পনি আনে।

 z বে্যবা শ্েয়ন্তে প্রকনল্প বকন্দ্রীয় সরকবানরর অ্থে 
বরবাদ্দ কশ্মনয় বদওয়বার ফনল বে্যবা শ্েয়ন্তনে অ্থে 
বরবাদ্দ আরও সমস্যবায় পনিনে।

এই সমস্ অত্যশ্েক সমস্যবা রবানজ্যর সম্পনদ ববািশ্ত 
বববাঝবা বতশ্র করনে এবং এর ফনল মবােুনষর পশ্রনষববা 
ব্যবািত িনছে।

কশ্মশনের কবানে আনবদে জবােবাশ্ছে, তবারবা তবানদর 
সুপবাশ্রনশ বেে শ্বষয়গুশ্ল শ্বনবচেবা কনর।

আমবানদর দবাশ্বসমূি :

আমরবা আমবানদর ব্যবাপক দবাশ্ব-দবাওয়বা কশ্মশনের কবানেস্বারকশ্লশ্পর মবাে্যনম উপস্বাশ্পত করশ্ে।
 z আমরবা আনবদে কনরশ্ে, বকন্দ্রীয় কনরর বষেনত্র রবানজ্যর ভবাগ ৪২ শতবাংশ ব্নক ৫০ শতবাংশ করবা 

বিবাক এবং  এই ভবানগ বকন্দ্রীয় বসস, সবারচবাজথে েুতি করবা বিবাক।
 9 রবাজস্ ঘবািশ্ত প্রদবাে ববাবদ ৯০ িবাজবার ১৩৬ বকবাশ্ি ৪৮ লষে িবাকবা।
 9 পশ্রকবাঠবানমবা খবানত প্রদবাে ববাবদ ১ লষে ৪৬ িবাজবার ৬৯২ বকবাশ্ি ৯৩ লষে িবাকবা এবং প্রশবাসশ্েক 

সংস্বার সবােনের জে্য ২৫ িবাজবার ৮৩০ বকবাশ্ি ১ লষে িবাকবা।
 9 প্রবাকৃশ্তক দুনেথেবাগ বমবাকবাশ্বলবা ববাবদ ৫ িবাজবার ১৩৮ বকবাশ্ি িবাকবা এবং জলবাভূশ্ম ও বেবাঞ্চল 

সংরষেনের জে্য ২ িবাজবার ৩৬৮ বকবাশ্ি িবাকবা প্রদবাে।
 9 গ্বাম্রীে স্বাে্রীয় সংস্বার (পঞ্চবানয়ত) জে্য ৪২ িবাজবার ৩১৯ বকবাশ্ি িবাকবা এবং েগরবাঞ্চনলর স্বাে্রীয় 

সংস্বার (পুরসভবা) জে্য ২২ িবাজবার বকবাশ্ি িবাকবা প্রদবাে।
রবানজ্যর এবং এখবােকবার মবােুনষর স্বান্থের ক্বা বভনব কশ্মশে েবানত সদ্থেক ভূশ্মকবা বেয়, তবার আনবদে 

জবােবাশ্ছে।
আশ্ম এই বনল আমবার বতিব্য বশষ করনত চবাই বে, পশ্চিমবনঙ্গর মনতবা ঋনে জজথেশ্রত রবানজ্যর বষেনত্র ঋে 

মকুব ববা ঋে পুেশ্বথেে্যবানসর ববা অে্য বকবােও পধিশ্তর ক্বা কশ্মশে পুেশ্বথেনবচেবা করুক। েবানত এই রবাজ্য এবং 
রবাজ্যববাস্রীর উন্নয়নের স্বান্থে আমরবা আমবানদর সম্পনদর ে্বাে্ ব্যবিবার করনত পবাশ্র।

সংখ্যবালঘু েবাত্রেবাত্র্রীনদর স্লবারশ্শপ প্রদবানের সংখ্যবা 
উনলেখনেবাগ্য িবানর বৃশ্ধি
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অসমের খসড়া নাগররকপরজি
রনমে েুখ্যেন্ত্রীর উমবেগ প্রকাশ

৩০ জুলাই, ২০১৮ তাশ্িখে অসখমি ঘ�াশ্িত েসডা জাতীয় নাগশ্িকপশ্জি ঘেখক ৪০ লখষেি ঘবশ্ি 
মানুখিি নাম বাদ যাওয়াি পশ্িখরেশ্ষেখত মুে্যমন্তী মমতা বখ্দ্যাপাধ্যায় বখলন, ভািতীয় নাগশ্িখকিা 
তাঁখদি শ্নখজি ঘদখিই উদ্ বাস্তু হখয় যাখছেন।

শ্তশ্ন ওইশ্দন শ্দশ্লি সফখিি রোক্ কাখল একশ্ি সাংবাশ্দক ববঠখক আিও বখলন ঘয, এিা হল 
শ্িভাইি অ্যান্ড রুল পশ্লশ্স। এি ফখল জনগণ শ্বশ্ছেন্ন হখয় পডখব। এশ্ি উখবেখগি শ্বিয়। শ্হ্ুদ-মুসশ্লম 
শ্নশ্ববিখিখি এই তাশ্লকা ঘেখক বাদ শ্গখয়খেন। এিা মানশ্বকতাখক ধ্ংস কিখব।

শ্তশ্ন বখলন, কশ্মিন সন্তুষ্ট না হওয়ায় আধাি কািবি ও পাসখপািবি োকা সখ্বেও অখনক মানুখিি নাম 
এই তাশ্লকা ঘেখক বাদ শ্গখয়খে। পদশ্বি শ্ভশ্তিখতও অখনক নাম বাদ হখয়খে। উতিি-পূখববিি সীমান্ত 
এলাকা জুখড োকায় বাংলাখদি ও পশ্চিমবঙ্গখক এ ব্যাপাখি শ্কেু সমস্যাি সমু্েীন হখত হখব। 

মুে্যমন্তী উষ্া রেকাি কখি বখলন, পশ্চিমবঙ্গ-এি সখঙ্গ ঘকানও আখলাচনা োডাই এই িকম একশ্ি 
গুরুত্বপূণবি শ্বিখয় পদখষেপ কিা হল। ৪০ লষে শ্হ্ুদ-মুসলমাখনি নাম বাদ ঘদওয়া হল। ইন্ািখনি-সহ 
সমস্ত ঘযাগাখযাগই শ্বশ্ছেন্ন কিা হখয়খে যা দুভবিাগ্যজনক। ঘকন ঘযাগাখযাগ শ্বশ্ছেন্ন কিা হল ? আমিা 
তাঁখদি সখঙ্গ ঘকানও ঘযাগাখযাগ কিখত পািশ্ে না। এিা শ্ক তাখঁদি বুলখিাজ কিাি ব্যবস্া?

আমিা মখন কিশ্ে ঘয এিা ঘজাি কখি মনুি্যত্ব ও মানুিখক উপখড ঘফলা বা উখছেদ কিাি একিা 
পশ্িকল্পনা এবং ঘভাি িাজনীশ্ত ঘেখক তাঁখদি শ্বশ্ছেন্ন কিাি একিা রেখচষ্টা। আমিা শ্িভাইি অ্যান্ড রুল 
পশ্লশ্সখত শ্বশ্াস কশ্ি না। নবান্ন-এ িাজ্য সশ্চবালখয় সাংবাশ্দকখদি এই কোগুখলা বখলন শ্তশ্ন।

শ্তশ্ন বখলন, তাঁিা অসম এবং ঘকন্দীয় সিকাখিি বোিা উদ্ বাস্তুখত পশ্িণত হখছেন। অখনখকি 
ঘষেখরেই সমস্ত তে্য-রেমাখণি নশ্ে জমা ঘদওয়া সখ্বেও নাগশ্িকপশ্জিখত তাঁখদি নাম ওখঠশ্ন, বাদ শ্গখয়খে। 
এমনশ্ক ৫০-৬০ বেখিিও ঘবশ্ি সময় ধখি ওোখন োকাি পখিও অখনখকি নাম বাদ শ্গখয়খে। এিা 
হল ঘজাি কখি উখছেদ কিা।

সিকাি শ্ক একবািও ঘভখবখে এই গৃহহািা লষে লষে মানুি ঘকাোয় যাখবন ? তাখঁদি জন্য সিকাি 
শ্ক ঘকানও পুনববিাসন প্যাখকখজি কো ঘভখবখে? বাংলাখকই এি জন্য সমস্যায় পডখত হখব। পদবীি 
শ্ভশ্তিখতও নাম বাদ হল। অেচ তাখঁদি ঘসোখন বাশ্ড আখে। তাঁিা অসখমি বাশ্স্দা। শ্কন্তু ঘকন তাখঁদি 
উখছেদ কিা হল ? শ্তশ্ন এসব রেশ্ন ঘতাখলন।

শ্তশ্ন বখলন, আশ্ম ঘকখন্দি কাখে আখবদন কিশ্ে ঘসোখন 
িাজনীশ্ত না কিাি জন্য এবং মানশ্বকতাি শ্দক ঘেখক তাখঁদি 
শ্বিয়শ্িখক শ্বখবচনা কিখত। এই কো বখল শ্তশ্ন আিও 

বখলন ঘয ঘকন্দীয় সিকাি তাখঁদি িষো কিখত পালবিাখমখন্ 
সংশ্বধান সংখিাধন ও শ্বল আনখত 
পাখি।

জাতীয় নাগশ্িকপশ্জিি ঘয চূডান্ত 
েসডা গত ৩০ জুলাই অসখম 
রেকাশ্িত হল ঘসোখন ঘমাি ৩.২৯ 

ঘকাশ্ি আখবদনকািীি মখধ্য 
২.৮৯ ঘকাশ্ি 

মানুখিি নাম 
আখে।
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অসম-এ ৪০ লাখেরও ববশ্ি মানুষ, যারা মূলত 
বাংলাভাষী তাঁখের নাম জাতীয় নাগশ্রকপশ্জিখত অর্ন্তভুক্ত 
না হওয়ার শ্বখরাশ্িতা কখর পশ্চিমবঙ্গ শ্বিানসভায় 
বকানও সংখিািনী ছাড়াই একশ্ি প্রস্াব গ্রহণ করা 
হয়৷ ৩১ জুলাই, ২০১৮ তাশ্রখে পশ্চিমবঙ্গ শ্বিানসভায় 
প্রস্াবশ্ি বপি কখরন রাখজযের পশ্রষেীয় এবং শ্বেযোলয় 
ও উচ্চ শ্িক্ামন্তী ড. পারন্ত চখ্াপািযোয়৷ প্রস্াখব বলা 
হয়, অসখম ভারতীয় নাগশ্রকখের অমযন্তাো করা 
হখছে৷ ৪০ লাে ৭০ হাজার ২১ জন অরন্তাৎ অসখম 
বসবাসকারী ভারতীয়খের প্রায় ২০-২৫ িতাংি মানুখষর 
নাম অসখম নাগশ্রকপশ্জি ততশ্রর নাখম বাে বেওয়ার 
শ্বষয়শ্িখক এই সভা রাজননশ্তক উখদেিযেপ্রখণাশ্েত বখল 
মখন কখরখছ। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ শ্বিানসভার শ্নয়মাবলী 
ও কাযন্ত প্রণালীর রুল ১৮৫ অনুসাখর বকখ্রের এই 
বঞ্চনার শ্বষখয় প্রস্াবশ্ি আনা হয়।

আিার কাডন্ত রাকা সখ্বেও নাগশ্রকপশ্জিখত, িমন্ত ও 

ভাষাগত সংেযোলঘু এবং শ্বখিষ কখর বাঙাশ্লখের নাম 
বাে যাওয়ার শ্বষয়শ্ি অমানশ্বক ববেছোচারী শ্সদ্ার্ 
এবং এর তীব্র প্রশ্তবাে জানাখনা হখছে৷ মানশ্বকতাখক 
ধ্ংস করার এই চক্াখর্র শ্বরুখদ্ এই সভায় প্রশ্তবাে 
জানাখনা হয়।

ভারখতর বয বকানও জায়গায় ভারতীয় নাগশ্রকখের 
বসবাখসর অশ্িকার রাকা সখ্বেও অসখমর এই ভারতীয় 
নাগশ্রকখের অমযন্তাো করা হখছে, শ্নজ বেখি পরবাসীর 
তকমা বেওয়া হখছে, উদ্ বাস্তু হখত হখছে এবং 
শ্নখজখকই প্রমাখণর োশ্য়ত্ব শ্নখত হখছে বয বস অশ্ভযুক্ত 
নয় যা অননশ্তক৷ এর ফখল নাগশ্রক পশ্জির নাখম 
উদু্ত পশ্রশ্থিশ্তখত তারা এক ভয়াবহ সমসযোর সমু্েীন।

গভীর উখবেগ প্রকাখির পািাপাশ্ি শ্বিানসভা বক্রেীয় 
সরকাখরর কাখছ অশ্বলখবে এই অমানশ্বক শ্সদ্াখর্র 
প্রশ্তবাে জাশ্নখয় তবি ভারতীয় নাগশ্রকখের উদ্ বাস্তু 
করার চক্ার্ প্রতযোহাখরর োশ্ব জানায়৷

নাগশ্রকপশ্জি: অসখম ভারতীয় নাগশ্রকখের
উবোস্তু করার চক্ার্ প্রতযোহার করুক বক্রে

শ্বিানসভায় প্রস্াব পাি

রাখজযের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প শ্নখয় অরন্ত বরাখদের 
শ্বষখয় বকখ্রের কাখছ োশ্ব জানাখনার বক্খরে প্রস্াব 
পাি হল শ্বিানসভায়। ৩১ জুলাই শ্বিানসভায় বকানও 
সংখিািনী ছাড়াই এই প্রস্াব গৃহীত হয় বয, অশ্বলখবে 
বক্রেীয় সরকার তাখের নানা প্রকখল্প প্রখয়াজনীয় অরন্ত 
বরাদে বৃশ্দ্ এবং আশ্রন্তক সহায়তা প্রোখনর শ্বষখয় 
শ্সদ্ার্ শ্নক। একইসখঙ্গ রাজযে বরখক কর বাবে 
সংগৃহীত অখরন্তর ৫০ িতাংি রাখজযের অংি শ্হখসখব 
বসই রাজযেখক দ্রুত শ্ফশ্রখয় বেওয়া বহাক। কারণ, 
ভারখতর যুক্তরাষ্টীয় বযেবথিায় বক্রেীয় সরকার রাখজযের 
শ্বশ্ভন্ন উন্নয়নমূলক প্রকখল্পর জনযে প্রখয়াজনীয় অরন্ত 
বরাদে করখছ না এবং রাজযে সরকাখরর প্রাপ্ত আশ্রন্তক 
সহায়তা প্রোখনর বক্খরে রাজযে সরকারখক বশ্ঞ্চত 
করখছ। এই প্রস্াখব আরও বলা হয়, রাখজযের প্রশ্ত 
আশ্রন্তক বরাখদের বক্খরে রাজযে সরকাখরর পক্ বরখক 
বারবার বকখ্রের কাখছ আখবেন জানাখনা হখয়খছ। শ্কন্তু 
বক্রেীয় সরকার সেরন্তক ভূশ্মকা পালন করখছ না।

শ্বিানসভায়, অরন্ত বরাদে শ্বষখয় রাখজযের প্রশ্ত 
বক্রেীয় বঞ্চনার শ্বষখয় প্রস্াবশ্ি বপি কখরশ্ছখলন 
রাখজযের পশ্রষেীয় মন্তী তরা শ্বেযোলয় ও উচ্চশ্িক্া 
েপ্তখরর মন্তী ড. পারন্ত চখ্াপািযোয়। প্রস্াবনা পাখির পর 
শ্তশ্ন বখলন, আসুন, আমরা এক হখয় বকখ্রের বঞ্চনার 
শ্বষখয় একমত হই। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ শ্বিানসভার 
শ্নয়মাবলী ও কাযন্ত প্রণালীর রুল ১৮৫ অনুসাখর বকখ্রের 
এই বঞ্চনার শ্বষখয় প্রস্াবশ্ি আনা হয়।

এই প্রস্াবনার মূল শ্বষয়বস্তু শ্ছল :-
  ভারখতর যুক্তরাষ্টীয় বযেবথিায় রাখজযের শ্বশ্ভন্ন 

উন্নয়নমূলক প্রকখল্পর জনযে প্রখয়াজনীয় অরন্ত বরাদে 
করখছ না এবং রাজযে সরকাখরর প্রাপ্ত আশ্রন্তক সহায়তা 
প্রোখনর বক্খরেও বশ্ঞ্চত করখছ।

  ভারতীয় সংশ্বিাখনর ২৮০ অনুখছেে অনুসাখর 
পঞ্চেি অরন্ত কশ্মিন ইশ্তমখিযেই ততশ্র হখয়খছ এবং 
এই কশ্মিন রাজযেগুশ্লর মখিযে বক্রেীয় কখরর বরাখদের 
পশ্রমাণ শ্নখয় সংশ্লিষ্ট সকখলর সখঙ্গ আখলাচনা কখর 
পরামিন্ত শ্নখছে।

  পঞ্চেি অরন্ত কশ্মিখনর িামন্তস অফ 
বরফাখরন্স-এ কর ইতযোশ্ে বাবে সংগৃহীত অরন্ত বন্টখনর 
বক্খরে জনসংেযোর শ্ভশ্তিবষন্ত ১৯৭১-এর পশ্রবখতন্ত ২০১১ 
িাযন্ত করা হখয়খছ। এর ফখল অখনক রাজযে বহুলাংখি 
বশ্ঞ্চত হখব।

  রাজযে বরখক বক্রেীয় কর বাবে সংগৃহীত অখরন্তর 
৫০ িতাংি রাখজযে অংি শ্হখসখব রাজযেগুশ্লখক প্রোখনর 
োশ্ব বহু শ্েখনর এবং এ শ্বষখয় এই সভায় আখগও 
সেরন্তক আখলাচনা হখয়খছ। শ্কন্তু উক্ত অরন্ত বরাখদের বক্খরে 
রাজযে সরকাখরর পক্ বরখক বারবার আখবেন করা সখ্বেও 
বক্রেীয় সরকার সেরন্তক ভূশ্মকা শ্নখছে না।

  বসজনযে এইশ্েন শ্বিানসভায় প্রস্াব পাখির 
মািযেখম বকখ্রের কাখছ অরন্ত বরাখদের শ্ভশ্তিবষন্ত অপশ্রবশ্তন্তত 
রাো-সহ বক্রেীয় প্রকখল্প প্রখয়াজনীয় অরন্ত বরাদে বৃশ্দ্ ও 
আশ্রন্তক সহায়তা প্রোখনর োশ্ব জানাখনা হয়।

রাখজযের নযোযযে বরাদে অরন্ত শ্মশ্িখয় শ্েক বক্রে
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২২/০৫/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী এশ্িন জানান শ্তশ্ন তাশ্মলনাড়ুর তুশ্তক�াশ্রকন, স্ারলাইকের ঘেনার খবর পপকে 
স্তব্ধ হকে পেকেন। মুখ্যমন্ত্রী েভ্রীর সমকবিনা প্র�াশ �করন তুশ্তক�াশ্রকন শ্নহত পশ্রবাকরর প্রশ্ত। আহতকির 
দ্রুত সুস্থ ওঠার জন্য প্রারজ্না �করন শ্তশ্ন।

২৩/০৫/২০১৮

রাকজ্যর জকেন্ট-এন্টাস, ২০১৮ পর্রীক্াে সফল োত্রোত্র্রীকির অশ্ভনন্দন জানাকলন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী ব্যাঙ্গাকলাকর অনুশ্ঠিত সি্য শ্নবজ্াশ্িত �রজ্ােক�র মানন্রীে মুখ্যমন্ত্রী এইি শ্ি 

�ুমারস্াম্রীর শপর গ্রহর অনুঠিাকন উপশ্স্থত শ্েকলন। নব েশ্ঠত সর�াকরর প্রশ্ত আন্তশ্র� শুকভচ্া ও অশ্ভনন্দন 
জাশ্নকেকেন মুখ্যমন্ত্রী। 

শ্বশ্বভারত্রীর সমাবতজ্ন অনুঠিান ২০১৮। উপশ্স্থত শ্েকলন প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাি্রী, বাংলাকিকশর প্রধানমন্ত্রী 
পশখ হাশ্সনা, পশ্চিমবকঙ্গর রাজ্যপাল প�শর্রী নার শ্ত্রপাঠ্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। এোড়া বাংলাকিশ 
ও ভারকতর শ্শক্া ও সংস্কৃ শ্ত জেকতর শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্তিবেজ্ উপশ্স্থত শ্েকলন। মুখ্যমন্ত্রী সমাবতজ্কন পি� 
ও শংসাপত্র প্রাপ�কির শুকভচ্া ও অশ্ভনন্দন জানান। শ্তশ্ন শ্বশ্বভারত্রীর স�ল োত্র-োত্র্রী, প্রাতিন্রী, 
শ্শক্া�মজ্্রী ও অধ্যাপ� ও অধ্যাশ্প�াকির শুকভচ্া জানান। এশ্িন শ্বশ্বভারত্রী প্রাঙ্গকন বাংলাকিশ ভবন–এর 
উি  ্্কবাধন্রী অনুঠিাকন মুখ্যমন্ত্রী বকলন পে, এই ভবন বাংলাকিশ ও পশ্চিমবকঙ্গর মকধ্য�ার বনু্কবের বন্কনর  
এবং পসৌভ্াতকৃ কবের নো মাইল ফল�।

২৮/০৫/২০১৮

ইশ্ডিোন পমশ্িক�ল অ্যাকসাশ্সকেশকনর প্রশ্তশ্নশ্ধকির সকঙ্গ এশ্িন নবাকনে ববঠ� �রকলন মুখ্যমন্ত্রী  
মমতা ব্যানার্জ্্রী। ববঠক� শ্বশ্ভনে শ্বষকে আকলািনার পাশাপাশ্শ নবেশ্ঠত পশ্চিমবঙ্গ স্াস্থ্য �শ্মশকনর �াকে স্াস্থ্য 
ও শ্িশ্�ৎসা সংক্ান্ত অশ্ভকোে জানাকনার পদ্ধশ্ত শ্নকেও আকলািনা হে। 

িারশ্িকনর উত্তরবঙ্গ সফকর �াশ্লম্ং পপঁোকলন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। 

২৯/০৫/২০১৮

িাশ্জজ্শ্লং ও �াশ্লম্ং-র ১৫শ্ে জনজাশ্তর উনেেন পবাকিজ্র ববঠক� মমতা ব্যানার্জ্্রী সভামুখ্য শ্হসাকব উপশ্স্থত 
শ্েকলন। নানান জনজাশ্তর উপকি পড়া শ্ভকড় এই সভা অনুশ্ঠিত হে �াশ্লম্ং-র িঃ গ্রাহামস পহাকমর 
জাশ্ভজ্ হকল। এশ্িন শ্বশ্ভনে জনজাশ্ত উনেেন পবাকিজ্র হাকত আশ্রজ্� সহােতা তুকল পিওো হে আরজ্সামাশ্জ� 
উনেেন �মজ্সূশ্ি রূপােকনর লকক্্য। আবাসন, রাশ্ত্র�াল্রীন শ্বি্যালে, পহাকস্ল এবং জনজাশ্তর সাংস্কৃ শ্ত� 
ঐশ্তহ্য রক্া প্রভকৃ শ্ত পক্কত্র উনেেন পবাকিজ্র মাধ্যকম আশ্রজ্� সহােতা পপকলন স�ল জনজাশ্তর মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী  
বকলন পে পাহাকড়র ভাই-পবাকনকির মুকখ হাশ্স পিখকত শ্তশ্ন ভালবাকসন এবং এই হাশ্স স্থাে্রী �কর রাখার 
জন্য শ্তশ্ন িকৃঢ় প্রশ্তজ্ঞ। 

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী এশ্িন �াশ্লম্ং-এ পজলার প্রশাসশ্ন� ববঠ� �করন। পাহাকড় �মজ্সংস্থান বকৃশ্দ্ধ 
�কর অরজ্ন্রীশ্তর শ্ভতক� আরও মজবুত �রকত মূলত পে শ্বষেগুশ্লর উপর শ্তশ্ন পজার পিন পসগুশ্ল হল তর্য 
প্রেুশ্তি, �কৃ শ্ষ, উি্যানপালন৷ 

০১/০৬/২০১৮

আশ্লম, ফাশ্জল ও হাই মাদ্াসা পর্রীক্াে সফল োত্রোত্র্রীকির অশ্ভনন্দন ও শুকভচ্া জানাকলন মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানার্জ্্রী। 

সংবাি
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০৫/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজজ্্রী শ্বশ্ব পশ্রকবশ শ্িবকস রাজ্যবাস্রীক� শুকভচ্া জানাকলন। 
রাজ্য স্াস্থ্য িপ্তর ও শ্বশ্ভনে হাসপাতাকলর পিস্থ আশ্ধ�াশ্র�কির শ্নকে এ� উচ্চ পেজ্াকের ববঠ� �রকলন 

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। এশ্িন নবানে সভাঘকর এই ববঠক�র আকোজন �রা হে। রাকজ্য স্াস্থ্য পশ্রকষবার 
হাল হশ্��কতর পখাঁজ খবর পনন শ্তশ্ন। সর�াশ্র স্াস্থ্য শ্বভাকে শ্িশ্�ৎস� শ্নকোকের জকন্য �্যাম্াস ইন্টারশ্ভউ 
পনওোর পরামশজ্ পিন মুখ্যমন্ত্রী।

০৬/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজজ্্রী ২০১৮ সাকলর মাধ্যশ্ম� পর্রীক্াে সফল োত্রোত্র্রীকির শুকভচ্া ও অশ্ভনন্দন 
জানান। শ্তশ্ন োত্রোত্র্রীকির আোম্রী উজ্জ্বল ভশ্বষ্যকতর সাফল্য �ামনা �করন।

০৭/০৬/২০১৮

হাওড়া শরৎসিকন এ� সর�াশ্র অনুঠিান মঞ্চ পরক� এশ্িন হাওড়া পজলার ঐশ্তহ্য বহন�ার্রী এ�শ্ে 
সংগ্রহশালার উি ্্কবাধন �করন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। হাওড়া অঞ্চকলর ৫০০বের পুরকনা ঐশ্তহাশ্স� 
সামগ্র্রীসহ বহু শ্বখ্যাত মানুকষর ব্যবহৃত সামগ্র্রী শ্িকে সাজাকনা হকেকে এই সংগ্রহশালা। বতজ্মান প্রশাসকনর 
সাত বের পূশ্তজ্কত প্র�াশ্শত বইশ্ের উি ্্কবাধন �করন মুখ্যমন্ত্রী এশ্িন। এরপর হাওড়া পজলাে উনেেকনর �াজ 
খশ্তকে পিখকত প্রশাসশ্ন� ববঠ� �করন শ্তশ্ন৷

০৮/০৬/২০১৮

ি্রীঘজ্ শ্তন বের প্রত্রীক্ার পর ব্রীরভূম পজলার পিওিা পািাশ্ম �েলাখশ্নকত খনন�ােজ্ িালাকনার 
জন্য প�ন্দ্র্রীে �েলামন্তক�র অনুমশ্ত পাওো পেল। মুখ্যমন্ত্রী এশ্িন জানান, ২,১০২ শ্মশ্লেন েন সংরক্র 
ক্মতাশ্বশ্শষ্ট এই খশ্নশ্ে �েলা সংরক্কর শ্বকশ্ব ২ে স্থানাশ্ধ�ার্রী। ব্রীরভূম ও সংলগ্ন পজলাগুশ্লকত প্রাে এ� 
লক্ �মজ্সংস্থাকনর সম্াবনা রকেকে এই খনন প্র�কপে। এোড়া এই প্র�কপে প্রাে ১২ হাজার প�াশ্ে ো�া লশ্গ্নর 
সম্বনাও প্রবল, জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র ব্রীরভূম বা প্রশ্তকবশ্রী পজলাগুশ্লই নে, সামশ্গ্র�ভাকব পোো রাকজ্যর 
আরজ্-সামাশ্জ� উনেেন শ্নশ্চিত �রকত এই প্র�কপের �াজ খুব শ্রীঘ্রই শুরু হকব। খনকনর �াজ শুরু �রার 
জন্য প্রকোজন্রীে প্রশাসশ্ন� পশ্র�াঠাকমাও বতশ্র। 

এশ্িন উচ্চ মাধ্যশ্ম� পর্রীক্াে সফল োত্রোত্র্রীকির অশ্ভনন্দন ও শুকভচ্া জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী।

০৯/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী এশ্িন জানান পে রাজ্য সর�াকরর উকি্যাকে তপশ্শল্রী জাশ্ত ও জনজাশ্তর োত্র-
োত্র্রীকির জন্য উচ্চ মাকনর পপশািার প্রশ্শক্করর ব্যবস্থা �রা হকেশ্েল ইশ্জিশ্নোশ্রং ও পমশ্ি�্যাল এন্টাকসের 
পর্রীক্ার প্রস্তুশ্ত পকবজ্। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান পমাে ৯৩৯ জন োত্রোত্র্রী িলশ্ত বেকর প্রশ্শক্র শ্নকেশ্েল। 
তার মকধ্য ৩৪৮ জন তপশ্শল্রী এবং ৭৬ জন জনজাশ্তর োত্রোত্র্রী ইশ্জিশ্রোশ্রং শাখাে উত্ত্রীরজ্ হকেকে। প্ররম 
১০০০ জকনর তাশ্ল�াে ৯৫ জন এই প্রশ্শক্র শ্শশ্বকরর োত্রোত্র্রী স্থান পপকেকে। পমশ্ি�্যাকলর পক্কত্র ১২৫ 
জন তপশ্শল্রী জাশ্ত ও জনজাশ্তর োত্রোত্র্রী শ্নে ( NEET) পর্রীক্াে সস্মমাকন উত্ত্রীরজ্ হকে সর�াশ্র পমশ্ি�্যাল 
�কলকজ ভশ্তজ্ হবার পোে্যতা অজজ্ন �করকে। মুখ্যমন্ত্রী সফল োত্রোত্র্রীকির শুকভচ্া ও অশ্ভনন্দন জানান। শ্তশ্ন 
এশ্িন পঘাষরা �করন পে আোম্রী বেকরর জন্য সর�াশ্র উকি্যাকে আরও পবশ্শ সংখ্য� োত্রোত্র্রী োকত সুকোে 
পাে তার ব্যবস্থা �রা হকচ্। এর ফকল আোম্রী শ্িকন রাকজ্যর অকন� পবশ্শ সংখ্যাে োত্রোত্র্রী পপশািাশ্র 
শ্শক্ার অঙ্গকন প্রকবশ �রকত পারকব।

১০/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী জাশ্নকেকেন পে রাকজ্য পশ্র�াঠাকমা উনেেকন েশ্ত একসকে। শ্তশ্ন বকলন পে 
২০১১ সাকলর তুলনাে ‘প্র�কৃ ত পশ্র�াঠাকমা উনেেন’ (PHYSICAL INFRASTRUCTURE) প্রাে িতুগুজ্র বকৃশ্দ্ধ 
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পপকেকে । সম্প্রশ্ত রাজ্য সর�ার ১৮ হাজার প�াশ্ে ো�ার পশ্র�াঠাকমা উনেেন প্র�কপের ব্যে বরাদ্দ �করকে। 
উড়ালপুল, গ্রাম্রীন ও পুর এলা�াে পান্রীে জল-সরবরাহ, রাস্তা, পসতু, শ্বিু্যৎ প্র�পে, সাধ্যশ্বকত্তর জন্য আবাসন, 
পসি ইত্যাশ্ি। মানন্রীো মুখ্যমন্ত্রী জাশ্নকেকেন পে অশ্তশ্রতি বাকজে বরাদ্দ �রা হকেকে ২৫,৭৫৫ প�াশ্ে ো�া 
(CAPITAL EXPENDITURE ) এই অরজ্ ব্যে �রা হকব িলশ্ত আশ্রজ্� বকষজ্। এোড়া, পশ্র�াঠাকমা পক্কত্র 
শ্বপুল শ্বশ্নকোকের সম্াবনা রকেকে। ফকল শ্নশ্চিত ভাকবই রাকজ্য �মজ্সংস্থাকনর হার বকৃশ্দ্ধ পাকব।

১১/০৬/২০১৮

পবািজ্ পর্রীক্া ২০১৮-র পসরার পসরাকির সংবধজ্না শ্িকলন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। এশ্িন পনতাশ্জ ইন ্্কিার 
পস্শ্িোকম �কৃ ত্রীকির হাকত পুরস্ার ও সংশাপত্র তুকল পিন শ্তশ্ন। োত্রোত্র্রীকির শ্শক্� ও পশ্রবারক�ও 
শুকভচ্া জানান শ্তশ্ন।

১২/০৬/২০১৮

আশ্লম, ফাশ্জল ও হাই মাদ্াসা পর্রীক্া, ২০১৮-র �কৃ ত্রীকির নবাকনে সংবধজ্না জানাকলন মানন্রীো মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানার্জ্্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সকঙ্গ সাক্াৎ�াকর োত্রোত্র্রীকির ভশ্বষ্যকত িাতিার, ইশ্জিশ্নের, শ্শক্� অরবা 
আইএএস, আইশ্পএস, িব্ শ্লউশ্বশ্সএস পকি �াজ �রার ইচ্াক� সাধুবাি জাশ্নোন তাঁকির শুকভচ্া জানান। 
োত্রোত্র্রীকির পাশাপাশ্শ তাকঁির পশ্রবার, শ্শক্� ও শুভা�াঙ্ক্রীকিরও শুকিচ্া ও অশ্ভনন্দন জানান। 

গুরুবেপূরজ্ িশশ্ে মন্তক�, েুগ্মসশ্িব পকি সরাসশ্র পবসর�াশ্র পক্কত্রর প্রশ্তভাবান পপশািারকির শ্নকোে 
�রার শ্সদ্ধান্ত শ্নকেকে প�ন্দ্র্রীে সর�ার। এই শ্নকোে শ্নকে বকৃহত্তর পেজ্াকলািনার িাশ্ব �কর সামাশ্জ� মাধ্যকম 
পখালাখুশ্ল আকলািনা �করকেন পশ্চিমবকঙ্গর মানন্রীো মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। শ্তশ্ন বকলন পে প্রশাসশ্ন� 
�মজ্িক্তা ও পপশািাশ্রবে বাড়াকত এই শ্নকোকে অকনক� মকন �রকত পাকরন পে আপশ্ত্ত�র শ্�েু পনই। 
শ্�ন্তু মানন্রীো মুখ্যমন্ত্রীর মকত, বতজ্মাকন পে স�ল সর�াশ্র উচ্চপিস্থ আশ্ধ�াশ্রক�রা �াজ �রকেন, 
তাঁরা ইউশ্পএসশ্সর মত সংশ্বধান স্্রী�কৃ ত সংস্থার স্চ্ শ্নকোে পদ্ধশ্তর মাধ্যকম শ্নেুতি। �মজ্কক্কত্র তাঁরা 
রাজননশ্ত�ভাকব শ্নরকপক্ বকলই মকন �রা হে। নো পদ্ধশ্তকত েুগ্ম সশ্িব স্তকর শ্নকোকের পক্কত্র পসই আিশজ্ 
পরক� শ্বিু্যত হকল তা পিকশর স্াকরজ্র পকক্ ক্শ্ত�র হকব এই বকল মুখ্যমন্ত্রী প�ন্দ্র্রীে সর�াকরর উকদ্দকশ্য 
হুঁশ্শোশ্র পিন।

১৬/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী �ল�াতার পরি পরাকি ঈকির নমাজ উপলকক্ এ� সমাকবকশ উপশ্স্থত শ্েকলন। 
রমজাকনর পশকষ খুশ্শর ঈকির শ্িকন উপশ্স্থত স�লক� এবং রাজ্যবাস্রীক� শুকভচ্া জানান।

১৭/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী নোশ্িশ্লিকত ন্রীশ্ত আকোকের ববঠক� পোে পিন। এশ্িকনর ববঠক� মুখ্যমন্ত্রী 
রাকজ্যর ন্যাে্য বক�ো অকরজ্র িাব্রী পতাকলন। এোড়া শ্তশ্ন অন্ধ্রপ্রকিশ, �রজ্াে� ও প�রালার মুখ্যমন্ত্রীকির সকঙ্গ 
এ�কোকে মানন্রীে প্রধানমন্ত্রীর �াকে অনুকরাধ �করন অশ্বলকবে শ্িশ্লি সর�ার ও পলফোকনন্ট েভনজ্র –এর 
মকধ্য িলা সাংশ্বধাশ্ন� সং�ে শ্নরসকন প�ন্দ্র েরাের পিকক্প �রু�।

১৯/০৬/২০১৮

রাজ্য সর�াশ্র �মজ্িার্রীকির জন্য সুখবর। আোম্রী বের জানুোশ্র মাস পরক� ১৮ শতাংশ বশ্ধজ্ত হাকর শ্ি 
এ পাকচ্ন তাঁরা। এশ্িন নবাকনে সাংবাশ্ি� ববঠক� এ �রা পঘাষরা �করন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। শ্শক্� 
ও অশ্শক্� �মজ্িার্রীরাও এই সুশ্বধা পাকবন।

২২/০৬/২০১৮

ি্রীকনর �শ্মউশ্নস্ পাশ্েজ্র আন্তজজ্াশ্ত� শ্বভাকের সকঙ্গ এ�শ্ে শ্বশ্নমে �মজ্সূশ্িকত অংশ শ্নকত শ্বকিশ 
মন্তক�র তরকফ িলশ্ত বেকরর মািজ্ মাকস তাঁক� অনুকরাধ �রা হে, জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। পিকশ 
স্াকরজ্ই শ্তশ্ন শ্বকিশমন্ত্রীর এ প্রস্তাকব সম্মত হন এবং জুকনর পশষ সপ্তাকহ ি্রীন সফকরর শ্সদ্ধান্ত পনন। ি্রীন ও 
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ভারকতর মকধ্য বনু্বে বকৃশ্দ্ধ পপকল িু’পিকশর স্ারজ্ই রশ্ক্ত হকব। পসই মকমজ্ এ�শ্ে প্রশ্তশ্নশ্ধ িল শ্নকে ি্রীকন 
োওো শ্স্থর হে। পশষ পেজ্াকে একস ি্রীকনর রাজননশ্ত� ববঠ�গুশ্ল হওোর শ্বষকে ি্রীন সর�াকরর তরকফ 
প�ানও শ্নচিেতা পাওো োে শ্ন। এমন পশ্রশ্স্থশ্তকত এই সফর অরজ্হ্রীন হকে পকড়। ফকল সফর বাশ্তল �রা 
োড়া উপাে শ্েল না বকল জানান মুখ্যমন্ত্রী। তকব, ভশ্বষ্যকত ি্রীন-ভারকতর সম্�জ্ আরও সুিকৃঢ় �রার শ্বষকে 
আশাবাি্রী শ্তশ্ন।

০২/০৭/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী আিম�া পশ্রিশজ্কন �করন িশ্ক্র �ল�াতার আশুকতাষ �কলকজ। সম্প্রশ্ত শ্বশ্ভনে 
�কলকজ ভশ্তজ্ শ্নকে নানা অশ্ভকোে ওকঠ। পুশ্লশ-প্রশাসনক� োত্র ভশ্তজ্ক� প�ন্দ্র �কর িলা িুনজ্্রীশ্তর শ্বরুকদ্ধ 
�ড়া পিকক্প শ্নকত বকলন মুখ্যমন্ত্রী। পগ্রপ্তার হে �কে�জন। এশ্িন আশুকতাষ �কলকজ শ্েকে মুখ্যমন্ত্রী ভশ্তজ্ 
হকত আসা োত্র-োত্র্রী ও অশ্ভভাব�কির সকঙ্গ সরাসশ্র �রা বকল ভশ্তজ্ পশ্রশ্স্থশ্ত খশ্তকে পিকখন। �কলকজর 
আশ্ধ�াশ্র�কির সকঙ্গ শ্নকে ভশ্তজ্র অনলাইন পিকস্ শ্েকে শ্নকজ সকরজশ্মকন পিকখন ভশ্তজ্ পদ্ধশ্ত। 

০৪/০৭/২০১৮

মানন্রীো মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী এশ্িন জাশ্নকেকেন পে রাজ্য সর�ার ও শ্রিশ্েশ �াউশ্সেল এ�শ্ে মউ 
(MOU) স্াক্র �রকত িকলকে। আোম্রীশ্িকন িুশ্তি পমাতাকব� শ্শক্া, সংস্কৃ শ্ত ও শ্বশ্ভনে পক্কত্র িক্তা বকৃশ্দ্ধর 
জন্য বাংলা ও শ্রিকেন এ� সাকর �াজ �রকব। িুেজ্া পূজা ও পেমস উৎসবক� পমলাকনার প্রশ্ক্োর পাশাপাশ্শ 
�ল�াতাে পেমস উৎসকবর মকতা এ�শ্ে উৎসব হকব। সাংস্কৃ শ্ত� শ্বশ্নমকের পক্ত্র পখালা হকব পেজ্েনক� 
শ্ঘকর। এোড়া, েুব সম্প্রিাকের �াকে নতুন �মজ্ সংস্থাকনর শ্িশা শ্িকত শ্বশ্ভনে পক্কত্র িক্তা বকৃশ্দ্ধ �রা 
হকব। পেমন, ইংকরশ্জকত �রা বলার জন্য িক্ �কর পতালা। এর ফকল বহু েুব�-েুবত্রী উপ�কৃ ত হকব। পমৌ 
স্াক্র �রার সমে উপশ্স্থত শ্েকলন, শ্রিশ্েশ �াউশ্সেকলর অশ্ধ�তজ্া অ্যাকলন ে্যাকম্মল। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী েখন 
ইংল্যাডি সফকর পেশ্েকলন তখন এই শ্বষেশ্ে উত্াপন �করন। পরবতজ্্রীকত শ্রিশ্েশ �াউশ্সেকলর প্াবাল পিপুশ্ে 
পিোরপাসজ্ন ব্যাকরাকনস ঊষা প্রসার শ্নকজ উকি্যাে পনন এই মউ স্াক্করর পক্কত্র।

০৫/০৭/২০১৮

এশ্িন ব্যে সংক�ািন শ্নকে নবাকনে এ� উচ্চ পেজ্াকের ববঠ� �করন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্্রী। ববঠ�কশকষ 
সাংবাশ্ি�কির শ্তশ্ন বকলন, সর�াশ্র ো�ার অপিে রুখকত পিকক্প �রকে রাজ্য সর�ার, তকব এই ব্যে 
সংক�াকির প্রভাব প�ানও অবস্থাকতই উনেেকন বাধা হকব না। �ন্যাশ্রী, শ্শক্াশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজ সার্রীর মকতা 
জন পশ্রকষবার �াকজ খরি শ্নকে প�ানও সমক�াতা �রা হকব না, �ারর সর�াশ্র ো�া আসকল মানুকষরই 
ো�া। 

০৬/০৭/২০১৮

রাকজ্যর শ্বশ্ভনে প্রাকন্তর জনজাশ্ত সংেঠকনর পনতাকির শ্নকে নবানে-সভাঘকর ববঠ� �রকলন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যানার্জ্্রী। জনজাশ্ত উনেেন প্রসকঙ্গ জনজাশ্ত সংেঠকনর তরুর পনতকৃ কবের শ্বশ্ভনে গুরুবেপূরজ্ মতামত এশ্িন 
সািকর গ্রহর �রা হে। মুখ্যমন্ত্রী এশ্িন বকলন, স�ল জনজাশ্তর সাশ্বজ্� উনেেকন তৎপর রাজ্য সর�ার। এ 
পক্কত্র ইশ্তমকধ্যই শ্বশ্ভনে গুরুবেপূরজ্ উকি্যাে পনওো হকেকে এবং ভশ্বষ্যকতও এই উনেেকনর ধারা অব্যাহত 
রাখার আশ্বাস পিন মুখ্যমন্ত্রী।
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৭/৬/২০১৮

প্রশাসশ্িক ববঠকক হাওড়া শরৎ 
সদকি মুখ্যমন্ত্রী। িতুি রাজ্য সরকাকরর  
৭ বছর পূশ্ততি উপলকষ্্য উন্নয়ি শ্রকপারতি প্রকাশ 
ককরি শ্তশ্ি।

ফকরাশ্ফচার

৫/৬/২০১৮

স্াস্্য পশ্রকেবা শ্িকয় মমশ্িক্যাল ককলজ ও হাসপাতাল-সহ স্াস্্য 
আশ্িকাশ্রককদর সকঙ্গ ববঠকক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বক্দ্যাপাি্যায়।
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১২/৬/২০১৮

২০১৮ সাকলর মাদ্াসা ও হাই মাদ্াসা মবাকিতির পর্রীষ্ায় রাকজ্যর কৃত্রী 
ছাত্র-ছাত্র্রীকদর সংবশ্িতিত করকলি মুখ্যমন্ত্রী, মিতাশ্জ ইিকিার মটেশ্িয়াকম।
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১৩/৬/২০১৮

িবাকন্ন অ্যামু্কলন্স পশ্রকেবার উদ্কবািি করকছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বক্দ্যাপাি্যায়।
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২২/৬/২০১৮

িবাকন্ন দমকল 
পশ্রকেবার উদ্কবািি 
করকছি মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা বক্দ্যাপাি্যায়।
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৩০/৬/২০১৮

হুল শ্দবস পালি। 

ছশ্ব: প্রত্রীক মশঠ ও সঞ্জয় সমাদ্ার
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৬/৭/২০১৮

ককয়কশ্র থািা, 
থািার িতুি 
ভবি এবং পুশ্লশ 
কমতিচার্রী আবাসকির 
উদ্কবািকি মুখ্যমন্ত্রী।

৫/৭/২০১৮

অথতিি্রীশ্ত শ্িকয় ববঠকক মুখ্যমন্ত্রী। িবান্ন সভাগৃকহ।
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১৯/৭/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রীর মনেহ-ভালবাসার পরশ। 
একশ্র রাজনিশ্তক অিুষ্াকির সভামঞ্চ 
মভকে যাওয়ায় মবশ ককয়কজি গুরুতর 
আহত হি। মমশ্দি্রীপুর হাসপাতাকল মসই 
আহতকদর মদখকত মপঁকছ মগকলি শ্তশ্ি। 
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দেশের দেরার শ্েশরাপা দের 
পশ্চিমবশঙ্গর মুকুশে। েমাজশেবা দেশক 
েরকাশ্র বা পশ্রশেবামূলক প্রকশপে 
দের দেেশক পে দেখাল পশ্চিমবঙ্গ। 
রাশজযের মুখযেমন্ত্রী মমতা বযোনাশ্জজির 
দনতৃশবে আবার প্রমাশ্িত হল, 
পশ্চিমবঙ্গ আজ যা ভাশব — ভারতবেজি 
কাল তা কশর। বাংলার নানা উদ্াবন্রী 
প্রকপে দয আজ দ�াো দেশের মশেল 
হশত পাশর, ২০১৮-র স্কচ অযোওয়ােজি 
তারই প্রমাি। উশলেখযে, দেশের দকানও 
রাজযে-এর আশ� একেশঙ্গ এতগুশ্ল 
কযোশ্ে�শ্র-দত েম্ান পায়শ্ন। েশল 
স্কচ োউশডেেশনর শ্নশ্রশখ এো 
দরকেজিও বশে।

ক্রী এই স্কচ অযোওয়ােজি ? ১৯৯৭ োল দেশক 
পে চলশত শুরু করা স্কচ গ্রুপ োমাশ্জক-
অেজিননশ্তক দষেশরে দেশের োশ্বজিক উন্নশ্তর 
জনযে েশচষ্ট। বই, জানজিাল প্রকাে করা শ্কংবা 
ওয়াকজিেশপর পাোপাশ্ে স্কচ গ্রুপ োমাশ্জক এবং 
পশ্রশেবামূলক দষেশরে অবোশনর জনযে প্রশ্তবছর 
নানা রাশজযের েরকাশ্র েপ্তর ও প্রশ্তষ্ানশক 
েম্াশ্নত কশর। এ বছর স্কচ পুরস্কাশর বহু 
প্রকশপে পশ্চিমবঙ্গ দেশের দেরা হওয়ায় প্রশতযেকশক 
আন্তশ্রক অশ্ভনন্দন জাশ্নশয়শছন মুখযেমন্ত্রী।

২০১৮-র স্কচ পুরস্কাশর দেশের দেরা বাংলা

পারেরমযোন্স ও পশ্রকপেনা রূপায়শি বাংলা 
আবার োেশলযের ে্রীশেজি। শ্বশ্ভন্ন দষেশরে জাত্রীয় স্কচ 

অযোওয়ােজি আমরা দপশয়শ্ছ। এই োেশলযের জনযে 
েকলশক অশ্ভনন্দন।

—মমতা বশন্দযোপাধযোয়
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নযোেনাল শ্ে�শ্নশ্েকযোন্স অযোওয়ােজি

১ পশ্চিমবঙ্গ দটেে অব েযে ইয়ার প্যোশ্েনাম ন�শরান্নয়ন

২ পশ্চিমবঙ্গ দটেে অব েযে ইয়ার প্যোশ্েনাম গ্াশমান্নয়ন

৩ পশ্চিমবঙ্গ দটেে অব েযে ইয়ার প্যোশ্েনাম অেজি

৪ পশ্চিমবঙ্গ দটেে অব েযে ইয়ার প্যোশ্েনাম পযজিেন ও েংসৃ্কশ্ত
 
দটেে অব েযে ইয়ার পুরস্কাশর েম্াশ্নত করার অেজি জাত্রীয় তাৎপশযজির শ্বচাশর এই চারশ্ে েপ্তশরই দেরা 

বাংলা।

স্কচ প্যোশ্েনাম পুরস্কার প্রাপক

ন�শরান্নয়ন শ্বভা�
১) আোনশোল েু�জিাপুর দেশভলপশমন্ট অেশ্রশ্ে, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

ADDA অনলাইন প্যোশ্েনাম

গ্াশমান্নয়ন 
২) গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

শ্জ আই শ্ভশ্তিক েুেংহত প্যোশ্নং ও 
মশ্নেশ্রং প্যোশ্েনাম

৩) ওশয়টে দবঙ্গল দটেে রুরাল লাইভশ্লগুে শ্মেন ও 
গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

সু্কল ছারেছারে্রীশের দপাোক দেওয়ার দষেশরে 
স্বশ্নভজির দ�াষ্্রীর মশ্হলাশের প্রশ্তষ্াশনর 
ষেমতায়ন [শ্েষোর অশ্ধকার আইন, 
২০০৯]

প্যোশ্েনাম

অেজি ও আয়
৪) োইশরক্টশরে অব দপনেন—প্রশ্ভশেন্ট োডে—গ্রুপ 
ইনশ্েশয়াশরন্স, অেজি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

ই-দপনেন
[http://wbepension.gov.in] প্যোশ্েনাম

পযজিেন ও েংসৃ্কশ্ত
৫) তেযে ও েংসৃ্কশ্ত শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

দলাক প্রোর প্রকপে প্যোশ্েনাম

দলাক প্রোর প্রকশপের জনযে স্কচ 
পুরস্কার গ্হি করশছন রাশজযের তেযে ও 
েংসৃ্কশ্ত েপ্তশরর প্রধান েশ্চব শ্বশবক কুমার 
এবং তেযে অশ্ধকতজিা শ্মরে চযোোজজি্রী৷
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স্কচ স্বিজি পেক প্রাপক

১) বাঁকুডা দজলা প্রোেন গ্াম্রীি জ্রীবনযারোর মাশনান্নয়ন স্বিজি

২) ওশয়শবল ইনেরশমশ্েক্স শ্লশ্মশেে, তেযে প্রযুশ্তি 
ববেুযেশ্তন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

পশ্চিমবশঙ্গর শ্বশ্ভন্ন সু্কশল তেযে প্রযুশ্তি প্রকপে চালু স্বিজি

৩) স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোি েপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ েরকার দেয়ার প্রাইে োয়া�নশ্টেক দেন্টার মশ্নেশ্রং পদ্ধশ্ত স্বিজি

৪) ন�শরান্নয়ন ও দপৌর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার কলকাতায় ‘েবুজ অঞ্ল’ বতশ্র স্বিজি

৫) পশ্রবহি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার �শ্তধারা স্বিজি

৬) ষুেদ্র, দছাশো ও মাঝাশ্র শ্েপে এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

প্রশ্ত দজলায় ষুেদ্র, দছাশো ও মাঝাশ্র শ্েপে েহায়তা 
দকন্দ্র স্বিজি

৭) গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

আইএেশ্জশ্প-২ প্রকশপের অধ্রীশন েংশ্লিষ্ট শ্বভাশ�র 
শ্েল্ড কমজি্রীশের শ্জশ্পএে প্রযুশ্তির েহায়তা প্রাপ্ত 
ই-হাশ্জরা চালু

স্বিজি

৮) গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

গ্াম বাংলার মানুশের জনযে ই-শ্গ্ভযোন্স মযোশনজশমন্ট 
পদ্ধশ্ত চালু স্বিজি

৯) ওশয়টে দবঙ্গল দটেে রুরাল লাইভশ্লহুে শ্মেন, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

আনন্দধারা প্রকশপে মশ্হলা স্বশ্নভজির দ�াষ্্রীর েেেযেশের 
দরেশ্েে েংযুশ্তিকরি স্বিজি

১০) কমজি্রীব�জি ও প্রোেশ্নক েংস্কার এবং ই-�ভনজিযোন্স, 
পশ্চিমবঙ্গ েরকার

দরশ্েও তরঙ্গ শ্নভজির েযোশ্ক্স মযোশনজশমন্ট পদ্ধশ্ত স্বিজি

১১) ওশয়শবল ইশলকট্রশ্নক্স শ্েশপোন্নয়ন শ্ন�ম, তেযে 
প্রযুশ্তি ও ববেুযেশ্তন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

মাশ্ের কো স্বিজি
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স্কচ দরৌপযে পেক প্রাপক

১) পূবজি বধজিমান দজলা প্রোেন বৃষেপাট্া প্রোন দরৌপযে

২) দকাচশ্বহার দজলা প্রোেন গ্াম্রীি জ্রীবনযারোর মাশনান্নয়ন দরৌপযে

৩) েশ্ষেি শ্েনাজপুর দজলা প্রোেন বংে্রীহাশ্রর মশ্হলাশের আশলা প্রকশপে উতিরশির স্ব্রীকৃশ্ত দরৌপযে

৪) জলপাইগুশ্ড দজলা প্রোেন অশ্ভনব পদ্ধশ্তশত েংশ্লিষ্ট দজলায় জ্রীবনধারশির 
মাশনান্নয়ন দরৌপযে

৫) স্বাস্যে ও পশ্রবারকলযোি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার জন অশ্ভশযা� প্রশ্তশ্বধান পদ্ধশ্তর েূচনা (ওশয়টে 
দবঙ্গল শ্লিশ্নকযোল এেেযোবশ্লেশমন্ট দরগুশলেশ্র কশ্মেন) দরৌপযে

৬) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার জয়�াঁও-দত দোলার এলইশ্ে আশলা বোশনা দরৌপযে

৭) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার পুরুশ্লয়ার েুভাে পাশকজির পুননজিব্রীকরি এবং োশহব 
বাঁধ-এ ইশকা েুশ্রজম কমশপ্ক্স-এর পুনঃেংস্কার দরৌপযে

৮) ষুেদ্র, দছাশো ও মাঝাশ্র শ্েপে এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

SWAS (োশ্ভজিে উইে এ স্াইল — service with 
a smile) — দমাবাইল অযোপে চালু এবং আধুশ্নক 
দহল্ প দেস্ক-এর বযেবস্া

দরৌপযে

৯) পশ্চিমবঙ্গ ষুেদ্র দেচ উন্নয়ন বেরাশ্বিতকরি প্রকপে—
জলেম্পে অনুেন্ান ও উন্নয়ন েপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

ষুেদ্র দেচ পশ্রকাঠাশমার পশ্রকপেনা, �ঠন এবং োশ্বজিক 
দেখাশোনার জনযে ই-প্রশজক্ট মযোশনজশমন্ট দরৌপযে
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দপেোল দমনেন স্কচ অযোওয়ােজি

১) পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে প্যোশ্েনাম

২) পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার ওশয়টে দবঙ্গল দটেে রুরাল লাইভশ্ল হুে শ্মেন প্যোশ্েনাম

৩) স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার — স্বিজি

৪) ন�শরান্নয়ন ও দপৌর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার — স্বিজি

৫) পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা� — স্বিজি

স্কচ অেজিার অব দমশ্রে

১) োইশরক্টশরে অব দপনেন—প্রশ্ভশেন্ট োডে-গ্রুপ 
ইনশ্েশয়াশরন্স, অেজি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

ই-দপনেন [http://wbpension.gov.in] স্বিজি

২) গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

শ্জআই-শ্ভশ্তিক েুেংহত প্যোশ্নং ও মশ্নেশ্রং স্বিজি

৩) গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

আইএেশ্জশ্প-২ প্রকশপের অধ্রীশন েংশ্লিষ্ট শ্বভাশ�র শ্েল্ড 
কমজি্রীশের শ্জশ্পএে প্রযুশ্তি েহায়তা প্রাপ্ত ই-হাশ্জরা চালু স্বিজি

৪) গ্াম পঞ্াশয়ত প্রাশ্তষ্াশ্নক েেশ্তিকরি প্রকপে, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

গ্ামবাংলায় মানুশের জনযে ই-শ্গ্ভযোন্স মযোশনজশমন্ট পদ্ধশ্ত 
চালু স্বিজি

৫) দোোইশ্ে ের নযোচারাল লযোশঙ্গাশয়জ দেকশনালশ্জ 
শ্রোচজি, তেযে-প্রযুশ্তি ও ববেুযেশ্তন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

বাংলা ভাোর শ্েশ্জোল আকজিাইভ স্বিজি

৬) পশ্চিমবঙ্গ ষুেদ্র দেচ উন্নয়ন বেরাশ্বিতকরি প্রকপে 
জলেম্পে অনুেন্ান ও উন্নয়ন েপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

ষুেদ্র দেচ পশ্রকাঠাশমার পশ্রকপেনা, �ঠন এবং োশ্বজিক 
দেখাশোনার জনযে ই-প্রশজক্ট মযোশনজশমন্ট স্বিজি

৭) ওশয়শবল ইশলকট্রশ্নকে শ্েশপোন্নয়ন শ্ন�ম, তেযে 
প্রযুশ্তি ও ববেুযেশ্তন শ্বভা�

মাশ্ের কো স্বিজি

৮) ওশয়টে দবঙ্গল দটেে রুরাল লাইভশ্ল হুে শ্মেন, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

আনন্দধারা প্রকশপে মশ্হলা স্বশ্নভজির দ�াষ্্রীর েেেযেশের 
দরেশ্েে েংযুশ্তিকরি স্বিজি

৯) ওশয়টে দবঙ্গল দটেে রুরাল লাইভশ্লহুে শ্মেন, 
পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

সু্কল ছারেছারে্রীশের দপাোক দেওয়ার দষেশরে স্বশ্নভজির দ�াষ্্রীর 
মশ্হলাশের প্রশ্তষ্াশনর ষেমতায়ন [শ্েষোর অশ্ধকার আইন, 
২০০৯]

স্বিজি

১০) স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

জন অশ্ভশযা� প্রশ্তশ্বধান পদ্ধশ্তর েূচনা (ওশয়টে দবঙ্গল 
শ্লিশ্নকযোল এেেযোবশ্লেশমন্ট দরগুশলেশ্র কশ্মেন) দরৌপযে

১১) তেযে ও েংসৃ্কশ্ত শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার দলাকপ্রোর প্রকপে দরৌপযে

১২) ষুেদ্র, দছাশো ও মাঝাশ্র শ্েপে এবং বস্ত্র, 
পশ্চিমবঙ্গ েরকার

প্রশ্ত দজলায় ষুেদ্র, দছাশো ও মাঝাশ্র শ্েপে েহায়তা দকন্দ্র দরৌপযে

১৩) বাঁকুডা দজলা প্রোেন অপুশ্ষ্ট শ্নয়ন্তি ও েমাশ্প্তর মাধযেশম গ্াম্রীি জ্রীবনযারোর 
মাশনান্নয়ন দরৌপযে

১৪) জলপাইগুশ্ড দজলা প্রোেন দজলার মানুশের জ্রীবনযারোর মাশনান্নয়ন দরৌপযে

১৫) পূবজি বধজিমান দজলা প্রোেন বৃষে পাট্া প্রোন দরৌপযে

১৬) আইন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার ‘োেজিক’ (SARTHAC) প্রকপে দরৌপযে
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১৭) পঞ্াশয়ত ও গ্াশমান্নয়ন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

গ্াশমান্নয়শন েমবিয় োধশনর মাধযেশম জ্রীবনযারোর মাশনান্নয়ন দরৌপযে

১৮) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার কলকাতায় ‘েবুজ অঞ্ল’ বতশ্র দরৌপযে

১৯) পশ্চিমবঙ্গ রাজযে শ্বেুযেৎ বণ্টন শ্ন�ম শ্লশ্মশেে অতযোধুশ্নক স্বয়ংশ্রেয় পদ্ধশ্তশত ‘ইনশেশলকচুয়াল শ্বশ্লং’ 
চালু দরৌপযে

২০) আোনশোল েু�জিাপুর উন্নয়ন শ্ন�ম, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

ADDA অনলাইন দ্াঞ্জ

২১) স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

দেয়ার প্রাইে োয়া�নশ্টেক দেন্টার মশ্নেশ্রং পদ্ধশ্ত দ্াঞ্জ

২২) ববধ পশ্রমাপক অশ্ধকার, দরেতা েুরষো েপ্তর, 
পশ্চিমবঙ্গ েরকার

দেয়ার প্রাইে োয়া�নশ্টেক দেন্টার মশ্নেশ্রং পদ্ধশ্ত দ্াঞ্জ

২৩) ব্রীরভূম দজলা প্রোেন জ্রীবনযারোর মাশনান্নয়ন, োশ্ন্ত দ্াঞ্জ

২৪) পুরুশ্লয়া দজলা প্রোেন গ্াম্রীি জ্রীবনযারোর মাশনান্নয়ন দ্াঞ্জ

২৫) পুরুশ্লয়া দজলা প্রোেন পযজিেন পুরুশ্লয়া দ্াঞ্জ

২৬) দেচ ও জলপে শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার শ্বশ্ভন্ন শ্েপে ও কলকারখানাশক অনলাইশন অনুমশ্ত প্রোন দ্াঞ্জ

২৭) কমজি্রীব�জি প্রোেন ও ই-�ভনজিযোন্স, পশ্চিমবঙ্গ 
েরকার

দরশ্েও-তরঙ্গ শ্নভজির েযোশ্ক্স মযোশনজশমন্ট পদ্ধশ্ত দ্াঞ্জ

২৮) পশ্রবহি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার ইশ্ন্টশগ্শেে স্ােজি ট্রান্সশপােজি প্রশজক্ট দ্াঞ্জ

২৯) পশ্রবহি শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার �শ্তধারা দ্াঞ্জ

৩০) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার জয়�াঁও-দত দোলার এলইশ্ে আশলা বোশনা দ্াঞ্জ

৩১) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার অনলাইন ওশয়বশপােজিাল এবং দমাবাইল অযোপ দ্াঞ্জ

৩২) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার েমবযেে্রী দ্াঞ্জ

৩৩) ওশয়শবল ইনেরশমশ্েক্স শ্লশ্মশেে, তেযে প্রযুশ্তি 
ও ববেুযেশ্তন শ্বভা�, পশ্চিমবঙ্গ েরকার

ইশলকট্রশ্নক দ্ইল শ্রশ্েং পদ্ধশ্ত দ্াঞ্জ

৩৪) পশ্চিমবঙ্গ েূেি শ্নয়ন্তি পেজিে এনভায়রনশমন্ট মযোশনজশমন্ট ইনেরশমেন শ্েশটেম দ্াঞ্জ

৩৫) ষুেদ্র, দছাশো ও মাঝাশ্র উশেযো� এবং বস্ত্র, 
পশ্চিমবঙ্গ েরকার

SWAS (োশ্ভজিে উইে এ স্াইল—service with a 
smile) দমাবাইল অযোপে চালু এবং আধুশ্নক দহপে দেস্ক 
এর বযেবস্া

তাম্র

৩৬) দকাচশ্বহার দজলা প্রোেন দজলার জ্রীবনযারোয় মাশনান্নয়ন তাম্র

৩৭) েশ্ষেি শ্েনাজপুর দজলা প্রোেন মশ্হলা েভা �ঠশনর মাধযেশম গ্াম্রীি মশ্হলাশের জ্রীবনযারোয় 
মাশনান্নয়ন তাম্র

৩৮) েশ্ষেি শ্েনাজপুর দজলা প্রোেন বংে্রীহাশ্রর মশ্হলাশের আশলা প্রকশপে উতিরশির স্ব্রীকৃশ্ত তাম্র

৩৯) পশ্চিম বধজিমান দজলা প্রোেন — তাম্র

৪০) দকএমশ্েএ ভােমান বাজার, পােুশ্ল তাম্র

৪১) ন�শরান্নয়ন ও পুর শ্বেয়ক, পশ্চিমবঙ্গ েরকার পুরুশ্লয়ার েুভাে পাশকজির পুননজিব্রীকরি ও োশহব বাঁধ-এ 
ইশকা েুশ্রজম কমশপ্ক্স েংস্কার তাম্র
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কৃতীদের সদঙ্গ কথা বলদলন। ভশ্বষ্যৎ পশ্রকল্পনা জানদলন। 
এরপর তাঁদের জীবন গড়ার পাঠ শ্েদলন মুখ্যমন্তী মমতা 
বদ্দ্যাপাধ্যায়। ২০১৮ সাদলর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ত তাঁর 
স্পষ্ট বাত্া, জীবন গড়দত পাদে থাকদব রাজ্য সরকার। 
মুখ্যমন্তী বলদলন, জীবদন যে মা প্রকৃত শ্েক্া শ্েদয়দছন, তাঁদক 
কখনও ভুলদব না। জীবদন যে মাশ্িদত যতামরা বদড়া হদয়ছ, 
তাদক মদন রাখদতই হদব। আর  যকশ্রয়াদর োই হও না 
যকন, মানুষ হদত হদব। ১১ জুন যনতাশ্জ ইনদ�ার যটেশ্�য়াদম 
মাধ্যশ্মক, উচ্চমাধ্যশ্মক, শ্েশ্লি যবা� ্ এবং জদয়ন্ট এন্টাদসের 
কৃতীদের সংবধ্না অনুষ্াদন, বক্তব্য রাখশ্ছদলন মুখ্যমন্তী।

কৃতীদের পাঠ শ্েদলন মুখ্যমন্তী

২৪৮ জন যমধাবীর অ্যাকাউদন্ট ১০ হাজার কদর িাকা

জীবন গড়দত পাদে থাকদব রাজ্য সরকার
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কৃতীরা এশ্েন একশ্েদক যেমন উপহার 
যপল, যতমশ্ন জানাদনা হল, ২৪৮ জন যমধাবীর 
অ্যাকাউদন্ট ১০  হাজার কদর িাকা যেদব রাজ্য 
সরকার, ভশ্বষ্যদত পড়াদোনার জন্য। মুখ্যমন্তী 
বদলন, এই ১০ হাজার িাকা হয়দতা শ্কছুই 
নয়। বদড়া হদয় যতামরা ১০ যকাশ্ি িাকা 
যরাজগার করদব।  শ্কন্তু এই িাকাদক জীবন-
শুরুর আমানত শ্হদসদব মদন করদব। ছাত্র-
ছাত্রীদের হাদত মুখ্যমন্তী এশ্েন ল্যাপিপ, বই, 
ঘশ্ড়, কলম এবং শ্কছু শ্মশ্ষ্ট উপহার শ্হদসদব 
তুদল যেন। আপু্ত কৃতীদের বক্তব্য, জীবদনর 
প্রথম পরীক্ায় সাফদল্যর  সদঙ্গ উত্ীর্ হদয় 
মুখ্যমন্তীর যনেদহর পরে পাব, ভাবদতই পাশ্রশ্ন।

মুখ্যমন্তী এশ্েন বদলন, পড়দত চাইদল রাজ্য 
সরকার যতামাদের পাদে শ্ছল-আদছ-থাকদব। 
স্কলারশ্েপ চাইদলও যেওয়া হদব। পাোপাশ্ে 
সল্টদলদকর কাদছ আইএএস-এর প্রশ্েক্দরর 
ব্যবস্া রদয়দছ। যসখাদন পড়দল প্রদত্যক 
পড়ুয়ার সুশ্বদধই হদব। শ্েক্ামন্তীদক বলতাম, 
প্রশ্তদোশ্গতার বাজাদর আমাদের রাদজ্যর 
যছদলদমদয়রা যেন কম নম্বর না পায়, যসিা 
যেখদবন। যসিাই হদয়দছ। কৃতী ছাত্রছাত্রীরা 
এশ্েন সংগীত পশ্রদবেনও কদরন।

পাোপাশ্ে আশ্লম, ফাশ্জল, হাই মাদ্াসার এবছদরর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নবাদনে সংবশ্ধ্ত কদরন মুখ্যমন্তী। 
২১ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীর মদধ্য ৩ জন ছাত্রী। তাঁদের উদদেে্য কদর মুখমন্তী বদলন, সংখ্যালঘু উনেয়ন ও 
মাদ্াসা শ্েক্াখাদত ৩৭০০ যকাশ্ি িাকারও যবশ্ে ব্যয়বরাদে হদয়দছ। তাঁদেরও এশ্েন মুখ্যমন্তী বদলন, আরও 
পড়াদোনা কদরা। বদড়া হও। মানুষ হও। সরকার সব্ো যতামাদের পাদে রদয়দছ।

ছশ্ব : সঞ্জয় সমাদোর
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১৬ মম, ২০১৮। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়-এর 
কানে এনে মপঁেয় একশ্ি শ্িশ্ি। ব্রীরভূনমর োঁইশ্িয়ার 
দারপুর হাইসু্নের এক ‘কন্যাশ্রী’ শ্িশ্ি পািায় 
মুখ্যমন্ত্রীনক, তার ভাষায় ‘শ্তনোত্তমা কেকাতা’ মদখার 
স্বননের কিা জাশ্ননয়।

মাধ্যশ্মক মেষ। স্বনেপূরনের পয়ো মনই। ওই 
সু্নের আরও ১৯ জন েহপাি্রী কেকাতা ম�ারার 
ব্যবস্া করার অনুনরাধ জানাে মুখ্যমন্ত্রীনক।

মুখ্যমন্ত্রীর েশ্িবােয় মিনক তৎক্ষোৎ 
শ্ননদদেে মেে মজো নার্রী ও শ্েশু উন্নয়ন 
এবং েমাজকে্যাে দপ্তনর, ওনদর জন্য একশ্ি 
শ্েক্ষামূেক ভ্রমনের ব্যবস্া করনত।

২৭ মম, ২০১৮। কেকাতার উনদেনে্য ওরা 
২০ জন রওনা হে মেই েুদূর োঁইশ্িয়া 
মিনক। মভানর। েনঙ্গ িারজন শ্েক্ষক এবং 
ব্লক উন্নয়ন আশ্ধকাশ্রনকর ২ জন প্রশ্তশ্নশ্ধ। 
কেকাতায় মপঁনে মেনেন ওরা। প্রায় তখন 
েকাে ১০িা।

শ্ভন্াশ্রয়া মমনমাশ্রয়াে হনের োমনন 
আইেশ্রিনমর ব্যবস্া শ্েে ওনদর জন্য। 
শ্বড়ো প্্যানননিাশ্রয়ানম মদখে একশ্ি  
বাংো মো— ‘কেশ্মক কশ্েেন’। োনয়ন্স  
শ্েশ্ি-মত মদখে আর একশ্ি মো। আর িড়ে 
মরাপ-ওনয়। মমন্া িড়ার স্বাদও শ্নে। 
ভারত্রীয় যাদু�র মদখে �ুনর �ুনর। রানজ্যর 
েশ্িবােয়, নবান্ন-ও মদখনত মেে ওরা।

কেকাতায় কন্যাশ্রীনদর শ্েক্ষামূেক ভ্রমে

৩

৪

২

১

(১) ও (৪) শ্ভন্াশ্রয়া 
মমনমাশ্রয়াে হনের োমনন 
োত্্রীরা

(২) শ্বড়ো প্্যানননিাশ্রয়ানমর 
োমনন োত্্রীরা

(৩) মমন্া মরে িড়ার আন্দ 
শ্ননয় মমন্া মটেেনন োত্্রীরা

উনদ্যানে মুখ্যমন্ত্রী



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 85

ওনদর আন্দ উপনভানের মকানও 
ত্রুশ্ি যানত না হয় মেশ্দনক শ্েে শ্বনেষ 
নজর। শ্েে শ্নরাপত্তার ব্যবস্া। প্রখর মরাদ 
এড়ানত বাতানুকূে োশ্ড়নত ওনদর ভ্রমনের 
ব্যবস্া করা হনয়শ্েে। েনঙ্গ শ্েনেন মশ্হো 
আশ্ধকাশ্রক। স্্যাক্স, োঞ্চ এবং শ্িনানরর 
ব্যবস্াও করা হনয়শ্েে। েব ব্যয়ই বহন 
কনর দপ্তর। রাত ১১িায় ওরা শ্িনর মেে 
ওনদর জায়োয়। আপু্ত অশ্ভভাবনকরা 
তাঁনদর শ্ননয় মেনেন বাশ্ড়নত। কৃতজ্ঞতা 
জানানেন মুখ্যমন্ত্রীনক, তানঁদর েন্াননদর 
এই শ্েক্ষাগ্রহে ও উপনভানের েুনযাে কনর 
মদওয়ার জন্য। েশ্ত্যই অশ্ভনব শ্েে এই 
আনয়াজন।

৫

৬

৭ ৮

(৫) ভারত্রীয় জাদু�নর প্রকৃশ্তর েবুজ োশ্েিায় বনে োত্্রীরা

(৬) ও (৭) কেকাতার োনয়ন্স শ্েশ্ি-র োমনন ওরা

(৮) �নর মিরার পনি পূবদে বধদেমাননর েশ্তিেনড় শ্িনার মিশ্বনে
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দপ্তর কথা

নতুন রাজ্য সরকাররর সাত বছর পূশ্ততি উপলরষে ‘সমৃশ্ধি 
ও উন্নয়ন’ নারম রারজ্যর সামশ্রিক উন্নয়রনর শ্বস্াশ্রত 
শ্ররপারতি প্রকাশ কররলন মুখ্যমন্ত্রী। তঁার শ্নরজর কলরম 
সসই শ্ররপাররতির কথামুখ প্রকাশ্শত হল এই সংখ্যায়।
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বঙ্গদর্শন
বাংলার ইশ্িহাস, ঐশ্িহ্য, সংস্কৃ শ্ির ধারা 

আবহমান কাল ধরর বহন করর চরলরে 
পশ্চিমবঙ্গ। েশ্ব ও প্রবরধে িারই শ্কেু িথ্য 
িুরল ধরা হল। করেকজন শ্বশ্িষ্ট প্রাবশ্ধেক ও 
গরবষরকর রচনা প্রকাশ্িি হল এই শ্বভারগ। 
েশ্বগুশ্ল প্রাবশ্ধেক সূররে প্রাপ্ত।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 101

শ্বশ্ববাংলা যতশ্িন থাকবব, 
বাঙাশ্লর মনবন-শ্িন্তবন-স্বপবন-
ির্শবন-প্াবে পল্লশ্বত হবে থাকববন 
উত্তমকুমার। শ্তশ্ন এখনও  
‘ি্য টপ’। বাংলাে প্শ্তভার জুশ়্ি 
মমলা ভার। অশ্নিপরীক্াে আজও 
সবার ওপবর শ্িরশ্িবনর নােক 
উত্তমকুমার। আর শ্বশ্ববাংলা 
একশ্িন বশ্লউডবকও জে কবর 
এশ্িবে যাবব। ২৪ জুলাই সন্্যাে 
নজরুলমবচে সন্্যাে এভাববই 
উত্তমকুমাবর কীভাবব বাংলা ও 
বাঙাশ্লর মনন ঋদ্ধ হবে রবেবে, 
তা তুবল ধরশ্েবলন মুখ্যমন্তী মমতা 
ব্যানাজ্শী। পুরস্কৃ ত হবলন শ্বশ্রষ্টরা, 
যাঁবির মবধ্য উবল্লখবযাি্য অপে্শা 
মসন ও পরাে বব্দ্যাপাধ্যাে।

উত্তম-সন্্যাে আববিঘন মুখ্যমন্তী
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েশ্ব : সঞ্জে সমাদ্ার    ]
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অপে্শা মসন সম্পবক্শ মুখ্যমন্তী ববলন, ওঁর শ্লবপ িানগুবলা সু্দর। উশ্ন অশ্ভবনত্ী। 
পশ্রিালক। সাশ্হত্য ও সাংবাশ্িকতাে অবিান রবেবে। সত্যশ্জৎ রাে-ও তাঁর অশ্ভনে 
ক্মতাবক ব্যবহার কবরবেন। আর অপে্শা মসন ববলন, উত্তমবাবুর অভাবব অবনক না-
বলা িল্প রবে মিল। উশ্ন থাকবল আরও অশ্ভনে মপতাম। পরাে বব্দ্যাপাধ্যাে ববলন, 
ময মানুষ এখনও জীশ্বত, তাঁর শ্তবরাধান শ্িবস পালন কবর কী লাভ !

শ্েবলন মিৌতম মঘাষ, মাধবী মুবখাপাধ্যাে, িীপঙ্কর মি, রশ্ঞ্জত মশ্ল্লক, প্বসনশ্জৎ, 
ইন্দােী হালিার, অশ্র্দম রীল প্মুখ।

অনুষ্াবন মন্তী ইন্দনীল মসন, তথ্য-সংস্কৃ শ্ত সশ্িব শ্বববক কুমার উত্তমকুমাবরর েশ্বর 
িান মিবে মরানান।

সম্ানীত যঁারা
মহানােক সম্ান :  অপে্শা মসন ও পরাে বব্দ্যাপাধ্যাে
সব্শবসরা িলশ্চিত্ সম্ান :  শ্রী মভঙ্কবটর শ্িল্মস, শ্রীকান্ত মমহতা
মসরা শ্িত্নাট্যকার : মকৌশ্রক িবঙ্গাপাধ্যাে
মসরা অশ্ভবনতা : আশ্বর িব্াপাধ্যাে
মসরা অশ্ভবনত্ী : শ্মশ্ম িক্রবত্শী
মসরা সঙ্গীত পশ্রিালক : শ্জৎ িবঙ্গাপাধ্যাে
মসরা পশ্রিালক : মানসমুকুল পাল
মসরা শ্রশু অশ্ভবনতা : নূর ইসলাম ও সাশ্মউল আলম
মসরা শ্িত্গ্াহক : রীষ্শ রাে
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ক্যাবমরাবশ্্দ অনুষ্াবনর কবেকশ্ট মুহূত্শ

এই প্শ্তববিবনর েশ্ব : অবরাক মজুমিার
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চল ক�োদোল চোলোই—ভুলল মোলের বোলোই
কেলে অলস কমজোজ—হলব শরীর েোলোই
যত ব্োশ্ির বোলোই—বললব পোলোই পোলোই

কপলে শ্িলদর জ্োলোয়—িোব ক্ীর আর মোলোই।
এই গোে এই শব্দবন্ধে-এর সলঙ্গ কয েোমশ্ে স্োভোশ্ব� 

শ্েয়লম ধ্বশ্েত হয়, তো হল ‘ব্রতচোরী’। ‘ব্রত’ পোললে 
সুশ্েশ্দদিষ্ট আচরণ কয �লর, কস-ই ‘ব্রতচোরী’।

�ী কসই ব্রত  ?
ক� কসই ব্রলতর প্োণপুরুষ।
উত্তর এ�েোই।
গুরুসদয় দত্ত।

গুরুসদয় দত্ত ও তোঁর ব্রতচোরী আল্োলে
ড. মলেোশ্জৎ অশ্ি�োরী

২০১৭-র আন্তজদিোশ্ত� �ল�োতো চলশ্চিত্র উৎসলব 
শ্বলবের শ্বি্োত চলশ্চিলত্রর মোলে স্োে কপলয়শ্িল 
এ�শ্ে তথ্শ্চত্র। শ্বষয়—গুরুসদয় দত্ত। বোংলোয় 
ব্রতচোরী আল্োলে ও গুরুসদয় দত্ত সমোথদি�। 
তথ্শ্চত্র শ্েমদিোতো ড. মলেোশ্জৎ অশ্ি�োরীর �ললম 
এই শ্বষলয় এ�শ্ে প্বন্ধ প্�োশ্শত হল।
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আগ্রহ বোেলত থো�োয় 
ব্রতচোরী শ্শক্ো গ্রহণ �রলোম 
১৯৮০ সোলল। কসই কথল� 
ওতলপ্োতভোলব জশ্েলয় পেলোম 
ব্রতচোরী আল্োললের সলঙ্গ। 
এরপর কবশ �লয়�েো বির 
অশ্তক্োন্ত হলয়লি। শ্�িু শ্�িু 
তথ্শ্চত্র বোেোশ্ছি। 

২০০০ সোলল মলে হল 
ব্রতচোরী শ্েলয় শ্�িু এ�েো 
�রো দর�োর। কযমে ভোবেো, 
কতমে �োজ শুরু �রলোম। 
বললত পোশ্র,  সললত পো�োলেো 
শুরু হয়। শ্�ন্তু েোেো বোিো 

আসলত লোগল। বলো বোহুল্, আশ্ম এ�জে ব্রতচোরী েোয়� ও বোংলোর ব্রতচোরী 
সশ্মশ্তর সংসদ সদস্। এসব সল্বেও আমোর বোিো শ্�ন্তু দূর কতো হল েো, বরং 
বোেলত লোগল। অলেল�র মলে হল এই �োজেো �লর আশ্ম প্চুর েো�ো উপোজদিে 
�রব। তোই তোঁরো আমোর এই �োলজর জে্ কবশ শ্�িু েো�ো শ্েলয়লিে শু্শ্েং �রোর 
জে্ বো ব্রতচোরী গ্রোমল� ব্বহোর �রোর জে্। তো ঘলরই যিে এই অবস্ো তোহলল 
আমোল� ক� আর এই �োলজর জে্ আশ্থদি� সহোয়তো �রলব  ? যোই কহো�, অবলশলষ 
�লয়�জে শুভোেুি্োয়ীর সহলযোশ্গতোয় �োলজ েোমলোম। শ্�ন্তু তোলতও শ্�িু মোেুলষর 
অসহলযোশ্গতো কথল�ই কগল। তঁোরো শ্�িুলতই চোে েো কয �োজেো কহো�। অবলশলষ 
বহু �লষ্ট ‘ব্রতচোরী’ েোলম তথ্শ্চত্র কশষ �রলোম ২০১৩ সোলল। িশ্বেো �রোর সময় 
শ্ি� �লরশ্িলোম সব ব্রতচোরী গোে ও েোচগুললোল� রোিব। কসইমলতো �োজ চলশ্িল। 
শ্�ন্তু বোি সোিল সময়। কদিো কগল প্োয় ৭ ঘণ্োর িশ্ব। এত বলেো িশ্ব দুই িলডে 
�রললও দশদি� কেলব শ্�েো সল্হ। তোই সব ব্রতচোরী েোচগুললোল� বোদ শ্দলোম। কদিো 
কগল কসশ্েও প্োয় ২ ঘণ্ো ৩০ শ্মশ্েে। আর সব গোে অথদিোৎ প্োয় আশ্শেো গোে বোদ 
শ্দলোম। শ্ি� �রলোম এগুললোল� আলোদো আলোদো �্োলসে �রব। ফলল স�ল ব্রতচোরী 
গোেগুললোল� শ্েলয় ‘ব্রতচোরী গীতোশ্ল’ ও স�ল ব্রতচোরী েোচগুললো এবং আরও শ্�িু 
কলো�েৃত্ শ্েলয় ততশ্র �রলোম ‘ব্রতচোরী েৃত্োশ্ল’ েোলম দুশ্ে শ্সশ্ড। এইভোলব সব শ্�িু 
বোদ শ্দলয় িশ্বর তদঘদি্ দোঁেোল ২ ঘণ্ো ২০ শ্মশ্েে। এই িশ্বর শ্প্শ্ময়োর �রলোম ২৫ 
জুে, ২০১৩ ে্ে-৩ কপ্ক্োগৃলহ। িশ্বশ্ে কদিোর পর স�লল অশ্ভভূত। যোঁরো এতশ্দে 
প্চডে শ্বলরোশ্িতো �লরশ্িললে তোঁরোও প্শংসোয় ভশ্রলয় শ্দললে। শ্�ন্তু তোর পলরও 
শ্বলরোশ্িতো বজোয় থো�ল। তোঁলদর অশ্ভমত, আশ্ম এ কথল� লক্ লক্ েো�ো উপোজদিে 
�রশ্ি। সশ্ত্ �থো বললত শ্�, এই িশ্বেো �রলত শ্গলয় আমোর প্োয় ১২ লক্ েো�ো 
িরচ হলয়লি। আর এই েো�োর শ্�িুেো এলসলি আমোর প্শ্ভলডন্ট ফোন্ড কথল�, আর 
শ্�িুেো এ�জে শুভোেুি্োয়ীর �োি কথল� িোর �লর, যোর কজর এিেও চললি প্শ্ত 
মোলস সুদ শ্দলয়। জোশ্েেো �লব এই ঋণ কথল� মুক্ত হব। এ জলে্ আমোর দুঃি 
কেই, �োরণ �োজেো আশ্ম আমোর ভোললোবোসো এবং এ�জে ব্রতচোরী শ্হসোলব শ্�িু 
�রোর তোশ্গদ কথল�ই �লরশ্ি।

এই �োজেো �রোর জে্ আশ্ম যোঁলদর সহলযোশ্গতো পোই তোঁরো হললে েলরশশ্জ 
(েলরশ বল্্োপোি্োয়), চন্দোশ্জ (চন্দো শ্মত্র শী), �মললশজী (�মললশ চ্োেোশ্জ্দি), 
শ্বজেশ্জ (ড. শ্বজে �ুমোর মডেল), শঙ্কর প্সোদ কদঁলে (শঙ্করশ্জ), িোললদ কচৌিুরী, 
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কদবসদয় দত্ত, হোশ্বব কচৌিুরী (কশলষোক্ত দু-জলেই গুরুসদয় দত্ত মহোশলয়র েোশ্ত) ও 
মোশ্ফজো িোতুে-এর মলতো মোেুষলদর �োি কথল�। যোঁরো আমোল� প্শ্তশ্েয়ত সোহোয্ 
�লর শ্গলয়লিে বো আজও �লর যোলছিে। হোশ্ববশ্জ শ্বস্োশ্রত তথ্ আমোলদর সোমলে 
তুলল িলরে, শ্�ভোলব তোঁরো এই মুসশ্লম সম্প্রদোয়ভুক্ত হললে। শ্তশ্ে জোেোললে, 
তৎ�োলীে শ্দলে অলেল�ই শ্দশ্লির দরবোলর চো�রী �রলতে, তোলদর মলি্ সর্দিোে্ 
দত্তলচৌিুরী শ্িললে শ্দলিীর সুলতোে বহলুল কলোদীর যুদ্ধমন্তী। শ্তশ্ে বহলুল কলোদীর 
দুই পুত্র অথদিোৎ দুই শোহজোদোর মলি্ দোবোলিলোর সময় কিোলেো শোহজোদোর পলক্ 
দোবোর চোল বলল কদওয়োয় বলেো শোহজোদো কহলর যোয় এবং কস সর্দিোে্ দত্তলচৌিুরীর 
প্োণেোলশর কচষ্টো �লর। অপরশ্দল� কিোলেো শোহজোদো সর্দিোে্ দত্তলচৌিুরীর প্োণ 
রক্োর কচষ্টো �লর। ফলল পোশ্রবোশ্র� �লহ সৃশ্ষ্ট হয়। এমে সময় বহলুল কলোদী 
এই পোশ্রপোশ্র� �ললহর মীমোংসো স্রূপ সর্দিোে্ দত্তলচৌিুরীল� অে্ এ�েো িমদি 
গ্রহণ �রোর জে্ শ্েলদদিশ কদে। তিে সর্দিোে্ দত্তলচৌিুরী মুসশ্লম িমদি গ্রহণ �লরে। 
অথদিোৎ শ্হ্ু শ্হসোলব তোঁর মৃতু্ হল বলে শ্�ন্তু মুসলমোে শ্হসোলব তোঁর পুেদিজন্ম হল 
এবং তোঁর তিে কথল� েোম হল সরওয়োর িোে। এই সরওয়োর িোে-এর বংশিররো 
হললে হোশ্বব দত্তলচৌিুরী, যোঁরো বতদিমোলে বোংলোলদলশর শ্রীহট্ট কজলোয় বসবোস �লরে। 
অথদিোৎ গুরুসদয় দত্ত-র মুসলমোে শোিোর এ�জে েোশ্ত হললে হোশ্বব দত্তলচৌিুরী, শ্যশ্ে 
বোংলোলদলশর ব্রতচোরীর সলঙ্গ যুক্ত।

তথ্শ্চত্র ‘ব্রতচোরী’, ‘ব্রতচোরী গীতোশ্ল’ ও ‘ব্রতচোরী েৃত্োশ্ল’ কদলি মি্শ্শক্ো 
পষদিলদর শ্সললবোস �শ্মশ্ের কচয়োরম্োে মোেেীয় অভী� মজুমদোর এ� প্শংসো পত্র 
কদে। পত্রশ্ে সংলযোশ্জত �রলোম।*

�োজেো �রবোর জে্ আশ্ম পশ্চিমবোংলোর শ্বশ্ভন্ন প্োলন্ত কযমে ঘুলরশ্ি, কতমশ্ে 
শ্বহোলরর আরো কজলোয়, বোংলোলদলশর শ্সললেসহ ময়মেশ্সংহ, ফশ্রদপুর, যলশোহর, 
িুলেো, বগুেো, �ুশ্মলিো, ঢো�ো, বশ্রশোল প্ভৃশ্ত কজলোলতও ঘুলরশ্ি। বোংলোলদলশ এ�োই 
শ্গলয়শ্ি, পলর অবশ্ েলরশশ্জ শ্গলয়শ্িললে। উশ্ে আমোল� শ্সলললে ও সেশ্জদো 
িোতুলের �োলি শ্েলয় যোে। গুরুশ্জর জন্মভূশ্ম, শ্বদ্োলয়, হোশ্ববশ্জ-র সলঙ্গ পশ্রচয় 
�শ্রলয় শ্দলয়লিে ও পোলশ কথল� গোইড �লরলিে। শঙ্করোশ্জ, েলরশশ্জ ও অে্োে্ 
ব্শ্ক্তরো আমোর পোলশ েো থো�লল আর গুরুশ্জর আশীবদিোদ েো থো�লল আশ্ম এই �োজ 
�রলতই পোরতোম েো, তোই এঁলদর স�ললর �োলি আশ্ম শ্চর�ৃতজ্ঞ।

২০১৭ সোলল দশদি�লদর ও 
ব্রতচোরীলদর অেুলরোলি ‘গুরুসদয় 
দত্ত’ েোলম ৩৮ শ্মশ্েলের এ�শ্ে 
তথ্শ্চত্র শ্েমদিোণ �শ্র। এবোর 
কসই ব্শ্ক্তত্ব সম্বলন্ধ সংশ্ক্প্ত 
শ্�িু তথ্ আপেোলদর সোমলে 
তুলল িরবোর কচষ্টো �রশ্ি।

শ্রীহট্ট কজলোর �ুশ্শয়োরী 
েদীর তীলর অবশ্স্ত বীরশ্রী 
গ্রোলম ১৮৮২  শ্রিস্োলব্দর 
১০ই কম দত্ত কচৌিুরী পশ্রবোলর 
গুরুসদয় জন্মগ্রহণ �লরে। মোত্র 
১৪ বির বয়লসর মলি্ই শ্তশ্ে 
শ্পতো-মোতোল� হোরোে। শ্ব্রশ্েশ 
রোজত্ব�োলল এ�জে শীষদিস্োেীয় 
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প্শোস� হলয়ও শ্তশ্ে এলদলশ শ্বলদশ্শ শোসল�র স্োলথদি শ্েলজল� কঢলল কদেশ্ে বরং 
বোংলোর লক্ লক্ গ্রোমবোসীর দুঃি ও দুদদিশো কমোচলে শ্তশ্ে সশ্ক্য়ভোলব কেতৃত্ব 
শ্দলয়শ্িললে পরম শ্েষ্োয়, গলে তুললশ্িললে ব্রতচোরী আল্োলে। উললিি �রো কযলত 
পোলর গুরুসদয় দত্ত-র জন্মশ্ভেোলতই ততশ্র হলয়লি ‘গুরুসদয় উচি শ্বদ্োলয়’, ১৯৮২ 
সোলল।

শ্রীহট্ট গভেদিলমন্ট হোইসু্ল কথল� শ্তশ্ে ১৮৯৮-৯৯ শ্শক্োবলষদি এন্টোন্স পরীক্োয় 
শ্বিতীয় স্োে লোভ �লরে। এরপর উচিশ্শক্োর জে্ �ল�োতোর কপ্শ্সলডশ্ন্স �লললজ 
ভশ্তদি হে। ১৯০১ সোলল এফ-এ পরীক্োয় শ্তশ্ে প্থম স্োে অশ্ি�োর �লরে। ১৯০২ 
সোলল শ্বলোত যোে শ্রীহট্ট সশ্মিলেীর সহোয়তোয়, কসিোলে ক�মশ্ব্রলজর ইমোেুলয়ল �লললজ 
পেোশুেো �লরে। শ্বলোলত আই শ্স এস ও ব্োশ্রস্োশ্র পলেে। উভয় পরীক্োলতই 
শ্তশ্ে �ৃশ্তলত্বর সলঙ্গ প্থম শ্বভোলগ উত্তীণদি হে ১৯০৫ সোলল। এরপর শ্তশ্ে কদলশ 
শ্ফলর আলসে ও শ্বহোলরর আরো কজলোয় মহ�ুমো শোসল�র পলদ শ্েযুক্ত হে।

১৯০৬ সোললর ২৩ কসলটেম্বর আই শ্স এস ব্রলজন্দেোথ কদ-র চতুথদি �ে্ো 
সলরোজেশ্লেীর সলঙ্গ তোঁর শ্ববোহ হয়। ১৯০৯ সোলল এ�মোত্র পুত্র বীলরন্দসদয় দলত্তর 
জন্ম হয়। গুরুসদয় দত্ত অদম্ সোহসী শ্শ�োরী শ্িললে। �িলেো পূশ্ণদিয়োর জঙ্গলল, 
�িলেো সু্রবলে শ্শ�োলর কযলতে। এ�বোর এ�শ্ে বোঘও শ্শ�োর �লরে। পলর 
অবশ্ সলরোজেশ্লেীর অেুলরোলি শ্শ�োর �রো কিলে কদে।

১৯১১ সোলল বোংলো ভোগ হলয় শ্বহোর ততশ্র হলল গুরুসদয় শ্বচোর শ্বভোলগ �োজ 
শ্েলয় শ্বহোর কথল� বোংলোয় চলল আলসে।

১৯১২ কথল� ১৯১৫। এই 
সময় শ্তশ্ে অশ্বভক্ত বোংলোর 
িুলেো, বগুেো, যলশোহর, ফশ্রদপুর, 
�ুশ্মলিো, ঢো�ো, বশ্রশোল প্ভৃশ্ত 
কজলোয় শ্বচোর শ্বভোলগ �োজ 
�লরে। ইংলরজ সর�োর বুেলত 
পোলর আই শ্স এস হললও 
গুরুসদয় দত্ত তোঁলদর তোঁলবদোর 
েে। এ�জে িোঁশ্ে স্লদশলপ্মী। 
আর কসই �োরলণই তোঁল� বোরবোর 
বদশ্ল �রো হয় বোংলোর শ্বশ্ভন্ন 
কজলোলত। তলব শ্তশ্ে কযিোলেই 
কযলতে কসিোে�োর উন্নশ্ত সোিলে 
মলেোলযোগ শ্দলতে। পরোিীে কদলশ 
শ্তশ্ে মলে �রলতে অশ্চলরই 
স্োিীেতো আসলব। আর কসই 
স্োিীেতো রক্ো �রলব কদলশর 

আদশদিবোে যুবসমোজ। তোই শ্তশ্ে েোেো সমলয় েোেো �োলজর মি্ শ্দলয়, গোলের মি্ 
শ্দলয়, েোলচর মি্ শ্দলয় স্োিীেতো আল্োললের বীজ বপে �রলতে যুবসমোলজর মলি্।

১৯১৭ সোলল বীরভূম কজলোর �োললক্টর হে। এই সময় শ্তশ্ে েোেো উন্নয়েমূল� 
�োজ �লরে। গিে �লরে শ্লজ ক্োব অ্োলমচোর শ্মউশ্জ�্োল কসোসোইশ্ে। ১৯২০ সোলল 
১৭ এশ্প্ল স্তী-পুত্র-সহ জোপোে ভ্রমণ �লরে। কসিোে�োর শ্বশ্ভন্ন উন্নয়েমূল� �োজ 
পযদিলবক্ণ �লর শ্তশ্ে বুলেশ্িললে, কদশল� উন্নত �রলত হলল েোরী জোগরণই হলব 
প্থম ও প্িোে �োজ।
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১৯২১ সোলল বোঁ�ুেো কজলোর 
কজলোশোস� শ্েযুক্ত হে। এিোলে 
শ্তশ্ে সমবোয় প্থোয় চোলষর 
�োলজর প্�ল্প শুরু �লরে। 
কদশলপ্লম উবুিদ্ধ �রোর জে্ 
বোঁ�ুেো কজলোয় এ� স্লদশী �ৃশ্ষ 
ও শ্শল্পলমলোর প্চলে �লরে 
গুরুসদয় দত্ত। এই কমলোর মলি্ 
শ্দলয় শ্তশ্ে চোশ্ষ-মজুর, িোত্র-িোত্রী, 
তরুণ-তরুণীলদর ঐ�্বদ্ধ �রোর 
কচষ্টো �লরে।

১৯২৩ সোলল শোসে শ্বভোগ 
কথল� বদশ্ল হলয় �ৃশ্ষ ও শ্শল্প 
শ্বভোলগর সশ্চলবর �োযদিভোর গ্রহণ �লরে।

১৯২৫ সোললর ১৯ জোেুয়োশ্র সলরোজেশ্লেী কদহত্োগ �লরে। সলরোজেশ্লেীর সৃ্শ্তর 
উলদেলশ্ এবং দুস্ মশ্হলোলদর �ল্োলণ ২৩ কফব্রুয়োশ্র সলরোজেশ্লেী েোরী মঙ্গল সশ্মশ্ত 
প্শ্তষ্ো �লরে। গ্রোম-গ্রোমোন্তলর স্োপে �লরে বহু েোরী মঙ্গল সশ্মশ্ত। পরোিীে ভোরলত 
েোরী যোলত তোঁর শ্েজস্ �মদি ও মুশ্ক্তর জগৎ িুঁলজ শ্েলত পোলর কসই অশ্ভপ্োলতই 
সলরোজেশ্লেী েোরী মঙ্গল সশ্মশ্ত প্শ্তষ্ো �লরে। েোরীর সবদিোঙ্গীণ �ল্োণ বো মঙ্গলই 
শ্িল এর উলদেশ্। তোঁর �থোয়—

‘শ্শশু কদোলল যোলদর ক�োলল
তোলদর কজোলরই রোজ্ চলল
অন্ধ�োলর থো�লল মো’রো

মোেুষ গিে �রলব �োরো  ?
েোরী যশ্দ েো পোয় মুশ্ক্ত

স্রোজ রক্োর বৃথোই যুশ্ক্ত।’
কযোগোলযোগ রক্ো�োরী মুিপত্র ‘বঙ্গলক্ষী’ প্�োশ �লরে এই সমলয়।
১৯২৬ সোলল হোওেোর কজলোশোস� হলয় শ্তশ্ে আবোর শোসে শ্বভোলগ শ্ফলর 

আলসে। এই সময় গ্রোম উন্নয়লের জে্ গ্রোলমর ডো� পশ্ত্র�োর প্চলে �লরে ও 
হোওেো কজলো �ৃশ্ষ ও শ্হত�োরী সশ্মশ্ত প্শ্তষ্ো �লরে। ম্োললশ্রয়ো শ্েবোরলণর জে্ 
পু�ুর, িোল �োেোে, জঙ্গল, পোেো শ্েবদিোসলের জে্ স�লল� উৎসোশ্হত �রললে। রচেো 
�রললে গ্রোলমর গীত। শ্তশ্ে জোেলতে গ্রোলমর মুশ্ক্ত ঘেললই স্লদলশর মুশ্ক্ত ঘেলব।

১৯২৮ সোললর ১০ মোচদি মোশ্হেো বোেোলেোর দোশ্বলত ইস্োেদি ইশ্ন্ডয়ো করলওলয়র 
শ্ললুয়ো ওয়ো�দিশলপর শ্রশ্ম�রো কবঙ্গল ইউশ্েয়ে কফডোলরশে-এর কেতৃলত্ব িমদিঘে শুরু 
�লরে। ২৮ মোচদি বুিবোর তোঁরো বোমেগোশ্ি লল�ো �োরিোেোর কগলে উপশ্স্ত হে ও 
�মদিরত শ্রশ্ম�লদর িমদিঘলে কযোগদোলের জে্ আহ্োে �লরে। তিে প্হরোরত ইংলরজ 
শ্মশ্লেোশ্র ও পুশ্লশ কজলো শোসল�র শ্বেো অেুমশ্তলত তোঁলদর উপর শ্েশ্বদিচোলর গুশ্ল 
বষদিণ �লর। এর ফলল ঘেেোস্ললই ৪ জে শ্েহত ও ৩৫ জে গুরুতর আহত হে। 
এই ঘেেোর আি ঘণ্োর মলি্ই কজলোশোস� গুরুসদয় দত্ত ঘেেোস্লল উপশ্স্ত হে 
এবং তদন্ত�োযদি আরম্ভ �লরে। শ্বচোর� গুরুসদয় দত্ত তোঁর রোলয় পুশ্লশ সুপোর  
MR. STURGIS ও ইস্োেদি ফ্রশ্ন্টয়োসদি বোশ্হেীর অশ্িেোয়� CAPTAIN CHRISTIE-ক� 
কদোষী সোব্স্ �লরে, কজলো ম্োশ্জল্রেে শ্হসোলব তোঁর শ্ব্রশ্েশ শ্বলরোিী এই ঐশ্তহোশ্স� 
রোয়দোে ভোরলতর মুশ্ক্ত সংগ্রোলমর ইশ্তহোলস এ� অেে্ দশ্লল হলয় আলি। এর পর 



তোঁল� হোওেো কজলো কথল� বদশ্ল �রো হয় অশ্বভক্ত বোংলোর তমমেশ্সংহ কজলোয়। 
কসিোলে প্শ্তষ্ো �লরে তমমেশ্সংহ কলো�েৃত্ ও কলো�গীশ্ত সশ্মশ্ত। সোম্প্রদোশ্য়� 
শ্বলভদ করোি �রোর জে্ শ্তশ্ে বোউল ও জোশ্র েৃত্ল� ব্বহোর �রললে। সমগ্র 
বোংলোর আ�োলশ বোতোলস ধ্বশ্েত হল সোম্প্রদোশ্য়� ঐ�্ ও স্লদশলপ্লমর গোে। 
�শ্বতো, গোে, কিোলেোলদর জে্ িেো কলিো শ্িল তোঁর স্তঃসূ্তদি। শ্তশ্ে সোমোশ্জ� 
পশ্রশ্স্শ্তর প্শ্ত ব্ঙ্গোত্ম� ও �েোক্মূল� িেো কললিে। বঙ্গলক্ষী পশ্ত্র�োয় ‘গলের 
মোি’ েোম শ্দলয় কিোলেো কিোলেো অলে� িেো শ্তশ্ে রচেো �লরলিে। িেোর মি্ শ্দলয় 
কস শ্দলের কদশ, �োল, সমোলজর �থো ফুলে ওলি। গুরুসদয় দত্ত কবশ শ্�িু গ্রন্থ 
শ্ললিশ্িললে। এগুললোর অশ্ি�োংশই আজ দুস্পোপ্। উললিিলযোগ্ শ্�িু গ্রন্থ— ভজোর 
বোঁশ্শ (িেো), কগোেোয় গলদ, গ্রোলমর �োলজর � ি গ। সলরোজেশ্লেী, পলিী সংস্োর 
ও সংগিে, পোগলোশ্মর পুশঁ্থ (িেো), পুরীর মোহোত্ম্ও, গোলের সোশ্জ, বোংলোর সোমশ্র� 
ক্ীেো, পেুয়ো, শ্চত্রললি, চোঁলদর বুশ্ে (িেো), ব্রতচোরী সিো, ব্রতচোরী মমদি�থো, 
পেুয়োসঙ্গীত, ব্রতচোরী পশ্রচয়, শ্রীহলট্টর কলো�সঙ্গীত (সম্োশ্দত), বোংলোর বীরলযোদ্ধো 
রোয়লবঁলশ, AGRICULTURAL ORGANISATION AND RURAL RECONSTRUC-
TION IN BENGAL, A WOMAN OF INDIA, FOLK SONG AND FOLK 
DANCE IN INDIAN SCHOOL, CATELOGUE : EXHIBITION OF BENGAL 
FOLK ART, THE INDIAN FOLK DANCE AND FOLK SONG MOVE-
MENT, BRATACHARI SYNTHESIS, BRATACHARI ITS AIM AND MEAN-
ING, FOLK DANCES OF BENGAL, FOLK ARTS AND CRAFTS OF BEN-
GAL, ART OF KANTHA (ALBUM). এিোেো শ্তশ্ে চোরলে পশ্ত্র�োও প্�োশ 
�লরশ্িললে। কযমে-মোশ্স� বঙ্গলক্ষী (১৯২৬), শ্বিমোশ্স� গ্রোলমর ডো� (১৯২৯), মোশ্স� 
ব্রতচোরী বোতদিো (১৯৩৪) এবং মোশ্স� বোংলোর শশ্ক্ত (১৯৩৬)। এই ‘বোংলোর শশ্ক্ত’ 
আজও শ্েয়শ্মত প্�োশ হয়।

অলেল�ই হয়ত জোলেে েো, বোংলোর প্থম শ্ললমশ্র� িেোর প্বতদি� শ্িললে 
গুরুসদয় দত্ত। এলডোয়োডদি লীয়র এর মূল প্বতদি�। শ্ললমশ্র�ল� বলো হয় এ� 
িরলের �ৃশ্ত্রম িেো যোর মলি্ কলো�সোশ্হলত্র প্ভোব লক্ �রো যোয়। কযমে-‘হোম্ শ্ে-
ডোম্ শ্ে’।

হোম্ শ্ে-ডোম্ শ্ে কদয়োল কথল� িপোস্  �লর পলে
যত রোলজ্র শ্মস্তী বলল ‘কজোেো কদব ক�মে �লর  ?’
শ্� বললতো  ? উত্তর- হোঁলসর শ্ডম।
েোরী পুরুলষর সমোেোশ্ি�োর আজ আর েতুে �থো েয়। ১৯২৯ সোলল গুরুসদয় 

দত্ত বোংলোর পশ্লিলত েোরীজোশ্তর চরম দুদদিশো ও �ুসংস্োরোছিন্ন সমোজপশ্তলদর 
অে্োলয়র প্শ্তবোলদ স্রোজ-
লোলভর আল্োললে শ্েলবশ্দত প্োণ 
মুশ্ক্তলযোদ্ধোলদর সোমলে প্শ্ন তুলল 
িলরশ্িললে এবং েোরীর মুশ্ক্ত 
গোলে বললশ্িললে—মোলয়র জোলতর 
মুশ্ক্ত কদ কর—েয়লতো যোত্রোপলথর 
শ্বজয় রলথর চক্ কতোলদর কিললব 
ক� কর  ?.....

প্�ৃত শ্শক্োই পোলর অজ্ঞতোর 
অন্ধ�োর দূর �রলত, তোই সবোর 
আলগ চোই সোক্রতো। কশোশ্ষত 
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সম্প্রদোয়ল� শ্চশ্েলয় শ্দলত হলব 
কশোষ� সম্প্রদোলয়র প্�ৃশ্তল�। তোর 
জে্ জ্ঞোে আহরণ প্লয়োজে। শ্বংশ 
শতল�র শ্তশ্রলশর দশল� গুরুসদয় 
শ্েরক্রল� সোক্র �রোর আহ্োে 
জোেোে কলিোপেো গোলের মলি্ 
শ্দলয়।

কমোরো শ্শিব কলিোপেো—
কয কলিোপেো শ্শলি েো
তোর গলোয় পলে দেো……।
সভো-সশ্মশ্ত শ্�ংবো শ্শশ্বলর, 

জমোলয়লত ব্রতচোরীরো যোলত 
শ্েয়মশৃঙ্খলো পোলে �লরে তোর 
জে্ ততশ্র �লরে—

ব্রতচোরীর বো� সংযম— এল� যলব �থো �য়
   অে্ সলব কমৌে রয়।
ব্রতচোরীর �ণ্ঠ সংযম— যত মৃদু হলল হয়
   তোর কচলয় উঁচু েয়।
সভোর শ্শষ্টোচোর— কযথো ক�োে সভো হয়
   কসথো সলব কমৌে রয়।
সভোর কমৌেতো অভ্োস—�োল� �লর �ো- �ো-
   মোেুষ কমৌে হলয়  যো।
কব�োরত্বল� মলে করলি হীেমিে্তোয় কভোগো উশ্চত েয়। এর ফলল তরুণ সমোজ 

ক্শ্তগ্রস্ হলব, কবলে যোলব ধ্বংসোত্ম� �োযদি�লোপ। তোই গুরুসদয় দত্ত কব�োর 
তরুণলদর উলদেলশ্ বলললে—

ব্রতচোরীর কব�োরী বজদিে :  হোলতর �োলি কয �োজ আলস ব্রতচোরী �লর
  কব�োর হলয় থো�লত বলস সরলমলত মলর।
ব্রতচোরীর আত্মশ্ববেোস  : অসম্ভব শ্�িু েয়
  সোিেোলত সব হয়।
ব্রতচোরীর আশ্দ-েীশ্ত  : মে দুরুলস্ তন্ দুরুস্
  তন্ দুরুলস্ মে দুরুস্
ব্রতচোরীর অন্তঃশুশ্দ্ধ  : শ্েলজ কিলে েোলশ কদোষ, অপলরলর কদোলষ েো
  �োলরো প্শ্ত শ্বলবিষ ব্রতচোরী কপোলষ েো।
শরীর মে সুস্ রোিলত িোলদ্র প্লয়োজে হয়। শ্�ন্তু কিয়োল রোিলত হলব কসই 

িোলদ্র পশ্রমোণ �তেো হলব  ? এই িোলদ্র পশ্রমোণ শ্েলদদিশ গুরুসদয় �লরলিে 
এইভোলব—

িোওয়ো ও বোঁচো— িোওয়োর জে্ বোঁশ্চ েো কমোরো বোঁচোর জে্ িোই
  কস জে অতীব মূিদি কয �লর কবশী িোওয়োর বেোই
  আলরো িোও বলল কিলত সোিোসোশ্ি �লর কয
  শ্প্য়জে-পরমোয়ু পশ্রণোলম হলর কস।
অথদিোৎ শ্েলজও কযমে কভোজেশ্বলোসী হব েো, অে্ল�ও মোত্রোশ্তশ্রক্ত কভোজলে 

উৎসোশ্হত �রব েো।
উশ্ছিষ্ট শ্েয়ম— উশ্ছিষ্ট ভুঁলয়লত েয়
  পোলত্র কফশ্ললত হয়।
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ব্রতচোরী স্োস্্েীশ্তর শ্েয়ম�োেুেল� �লিোরভোলব কমলে 
চলল। কযমে-

দোঁত মোজো— ব্রতচোরী মোলজ দোঁত
 উলি কভোলর, পুেঃ রোত
 দুলবলো েো মোজলল দোঁত
 �রলব পলর অশ্রুপোত।
হলব জয় শ্েচিয়— মলে ভয় �র লয়—
 হলব জয়।—শ্েচিয়
ব্রতচোরীর পঞ্চ বজদিে— রোগ ভয় ঈষদিো লজ্ো ঘৃণো
 পোঁচ কদোষ ব্রতচোরী শ্বেো।
ব্রতচোরীর �মদিোগ্রহ— ব্রতচোরী �লর �োজ
 শ্বেো ঘৃণো শ্বেো লোজ।
ব্রতচোরীর �োযদি— �োম কক্োি কলোভ কমোহ মোৎসযদি
 দমে-সোিেো ব্রতচোশ্রতোর �োযদি।
ব্রতচোরীর শ্েশ্লদিপ্ত— ফল-শ্ে্ো-সুি্োশ্ত-শ্বরোগী
 ব্রতচোরী �ৃত্-অেুরোগী।
তরুণলদর আহ্োে জোেোললে বোংলোর সংসৃ্শ্ত িোরোর 

স্রূপল� অন্তলর গ্রহণ �রোর জে্। তরুণ দল গোলে শ্তশ্ে 
উদেীশ্পত �রললে তরুণ সমোজল�। তরুণলদর �থো তুলল 
িরললে গুরুসদয় তোঁর রশ্চত তরুণ দল গোলের মোি্লম— 
 বোংলো মো’র দুশ্েদিবোর আমরো তরুণ দল

 শ্রোশ্ন্তহীে ক্োশ্ন্তহীে সঙ্কলে অেল…
প্লত্� জোশ্ত তোর জন্মভূশ্মর প্শ্ত শ্রদ্ধোবোে, 

ভূশ্ম-কপ্ম ব্রতচোরীর সবদিলশ্রষ্ আদশদি। কয ভূশ্মলত 
কস জন্মগ্রহণ �লর এবং কয কদলশর সংসৃ্শ্ত তোর 
মোেশ্স� গিলের সহোয়� কস ভূশ্ম তোর মোতৃসদৃশ। 
বোংলোভূশ্মর দোে গোলে গুরুসদয় শ্লিললে—

আমরো বোঙ্গোলী, সবোই বোংলো মো’র সন্তোে
বোংলোভূশ্মর জল ও হোওয়োয় ততরী কমোলদর প্োণ…
আমোলদর মোতৃসদৃশ জন্মভূশ্মল� সু্র স্োস্্�র 

�লর কতোলো ক�বলমোত্র আমোলদর �তদিব্ েয়— আমোলদর িমদি। 
তোই শ্তশ্ে বোংলো ভূশ্মর মোশ্ে গোলে শ্লিললে—

কমোলদর বোংলো ভূশ্মর মোশ্ে—কতোমোর শহর গ্রোম ও বোশ্ে
সযতলে সবোই কমোরো রোিব পশ্রপোশ্ে…
ব্রতচোরীর িমদি স্-ভূশ্মর কসবো ও স্-জোশ্তর কসবো। এ�োিোলর 

এর জে্ কযমে শ্রম �রলত হলব অে্িোলর আমোলদর জ্ঞোে আহরণ 
�রলত হলব। জ্ঞোেরূপ প্দীলপর আললোয় সত্, ঐ�্ ও আে্ল� 
িুঁলজ শ্েলত হলব। আমরো বোঙোলী গোলে তোরই প্শ্তধ্বশ্ে কশোেো 
যোয়।

আমরো বোঙ্গোলী—আমরো বোঙ্গোলী
সলত্ ঐল�্ আেল্ জীবে-প্দীপ জ্োশ্ল…
গুরুসদয় দত্ত শ্ববেোস �রলতে বোংলোর মোেুলষর সশ্মিশ্লত 
�মদিপ্লচষ্টোয় শ্বলবে বোংলো তথো ভোরত আবোর পূলবদির কগৌরব 
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শ্ফলর পোলব। শ্তশ্ে তোই সমস্ 
ব্রতচোরীলদর কদলশর কগৌরব আর 
মযদিোদো বৃশ্দ্ধ �রোর ব্রত গ্রহণ 
�রলত বলললে—বোংলোর সন্তশ্ত 
দল গোলের মি্ শ্দলয়।

আমরো বোংলোর সন্তশ্ত দল—
আমরো শ্রম-ব্রলত সতত সচল…

গুরুসদয় দত্ত বীরভূলম কজলো 
ম্োশ্জল্রেে থো�ো�োলীে রোয়লবঁলশ 
েৃত্ পুেরোশ্বষ্োর �লরে। শ্তশ্ে 
অতীত ইশ্তহোস অেুসন্ধোে �লর 
কয সম্লদর সন্ধোে কপললে 
তোর শ্বষয়বস্তু অবলম্বে �লর 
শ্লিললে রোয়লবঁলশলদর এ� 
জয়গোথো রোইশ্বলশ েোলম—

আয় কমোরো সবোই শ্মলশ কিল্  কবো রোইশ্বলশ…েলহ ঘৃণ্ শ্জশ্েস এ—মহো মূল্ শ্জশ্েস 
এ—আয় কর দশ-শ্বলশল ; চশ্লিলশ ; শ্িয়োশ্লিলশ ; ভয় শ্�লস  ?

শ্ববে-ব্রহ্োলডের মলি্ যো শ্�িু আমরো ইশ্ন্দলয়র বিোরো অেুভব �রলত পোশ্র সবই 
মূলত এ�শ্ে সূক্ষ শ্েরো�োর শশ্ক্তর স্প্েমোত্র। এই স্প্ে ি্মূল�। গুরুসদয় দত্ত 
এই ি্োেুভূশ্তর এ�শ্ে স্রূপ তুলল িলরলিে তোঁর রশ্চত মোেুষ দল গোলে—

আমরো মোেুষ দল— এই ভুবলের িল্ কমোরো আে্-উৎফল…
ব্রতচোরী আল্োলেল� ইউলরোলপ প্চোর �রলত শ্গলয় শ্তশ্ে ইউলরোপীয় িল্ তুলল 

িরললে ব্রতচোরীর মমদি�থো। তোঁর রশ্চত ইংলরশ্জ গোে IF YOU WANT এর বোংলো 
গোে চোস যশ্দ-র মি্ শ্দলয়।

চোস যশ্দ গেলত শরীরল� কতোর—সু্র আর সুিোম
চল্ তলব আয় কিলয়, কদ কযোগ্ েট্ পট্ —ব্রতচোরীর দলল…
ব্রতচোরীর পঞ্চব্রলতর সোিেোর মি্ শ্দলয়ই মলের হলব মুশ্ক্ত, উপলশ্ধি হলব সমগ্র 

জীবলের। তোঁর রশ্চত চল হই গোলে আমরো পোই—
ব্রতচোরী কদলহর শশ্ক্ত—মলের মুশ্ক্ত গলে ;
চল ভোই কমোরো ব্রতচোরী—হই সব ত্বরো �লর…
ব্রতচোরীর আদলশদি আলি, প্লত্� শ্বশ্শষ্ট জোশ্তর শ্েজস্ তবশ্চত্র্ময় সৎ�ৃশ্ষ্ট 

শ্ব�োলশর সোিেো-পন্থোর শ্েলদদিশ এবং শ্ববেমোেলবর কসবো-িলমদির প্শ্ত শ্েলদদিশ। ‘ব্রতচোরী 
েোম’ গোলে তোরই অশ্ভব্শ্ক্ত কঘোশ্ষত হলয়লি—

কমোরো গরব �শ্র—িলর ব্রতচোরী েোম—
স�ল বয়লস �শ্র—েৃত্ ও ব্োয়োম…
িল্র অভ্োস কয �লরশ্ে, তোর জীবে অপূণদি, অন্তশ্বদিলরোিময়। ব্রতচোরী প্ণোলীর 

মলি্ ি্-সোিেো শ্বদ্মোে। ব্রতচোরী েো হলল তোই পূণদি মোেুষ হওয়ো যোয় েো। শ্তশ্ে 
‘হলয় কদি’ গোলে বলললে—

ব্রতচোরী হলয়/কদি—জীবলে শ্� মজো ভোই
হয়শ্ে ব্রতচোরী কয কস—আহো শ্� কবচোশ্রেোই…
গুরুসদয় দত্ত বোঙোশ্লল� শ্েশ্বেভোলব আত্ম-প্বুদ্ধ, আত্ম-কগৌরব-সলচতে ও 

আত্মশ্েভদির �লর সমূ্ণদিভোলব আত্মস্ ও সংহত �লর তুললত সৃশ্ষ্ট �লরশ্িললে 
মোতৃলপ্লমর আরোব—‘জয় কসোেোর বোংলোর’—‘জ-কসো-বো’। বোংলোর সংহশ্তর সলঙ্গ 
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সলঙ্গ ভোরলতর অে্োে্ স�ল প্লদলশর মোেুষল� শ্েলয় বতদিমোে যুলগর মহোশশ্ক্তশোলী 
‘মহোভোরত’ গেলত শ্তশ্ে সৃশ্ষ্ট �লরশ্িললে মোতৃলপ্লমর আরোব ‘জয় কসোেোর ভোরলতর’—
‘জ-কসো-ভো’। পোশোপোশ্শ শ্বলবের সবস্দিলরর মোেুলষর জে্ সৃশ্ষ্ট �লরশ্িললে মোতৃলপ্লমর 
আরোব ‘জয় কসোেোর ভুবলের’—‘জ-কসো-ভু’।

সোশ্র শলব্দর অথদি কশ্রশ্ণবদ্ধ এ�দল �মদিরত মোেুলষর সমলবত সঙ্গীত। �লমদির সলঙ্গ 
শ্েগূঢ় সম্�দি আলি বলল এ জোতীয় গোেল� �মদিসঙ্গীত বলো হয়। �মদিজশ্েত শ্রম 
লোঘব, উৎসোহ-উদেীপেোর সৃশ্ষ্ট, শ্চত্ত শ্বলেোদে ও শশ্ক্ত অজদিলের জে্ সমলবত �লণ্ঠ 
এ গোে গোওয়ো হয়। তোই শ্তশ্ে সৃশ্ষ্ট �রললে।

�োইলয় িোে িোইল কর—কিদোলের মোেুষ েোই
িোওয়োর কবলোয় আলি মোেুষ—�োলমর কবলোয় েোই…
ওলর ও পোেোলত পোেো েোই, পুতো েোই—মশ্রচ বোলে গোলল…
এই গোেশ্ের মি্ শ্দলয় শ্তশ্ে শ্ব্রশ্েশ শোস�লদর অত্োচোলরর �থো, কশোষলণর 

�থো বলললিে। এিোলে ‘�োইলয়’ অথদিোৎ ‘�োল�’। এই �ো� অথদিোৎ শ্ব্রশ্েশ শোস�লদর 
কবোেোলত কচলয়লিে, ‘পোেো’ েোই ‘পুতো’ েোই। অথদিোৎ ‘শ্শল কেোেো’ েোই। শ্শল কেোেো 
কমলর শ্ব্রশ্েশ শোস�লদর তোেোলেোর �থো বলললিে এবং ‘মশ্রচ’ অথদিোৎ ‘লঙ্কো’ ঘলষ 

কদওয়োর �থো বলললিে। 
এইভোলব শ্তশ্ে স্োিীেতো 
আল্োলেল� তরুণ সমোলজর 
মলি্ প্বোশ্হত �লরশ্িললে।

শ্তশ্ে ব্রতচোরীলদর �োলে 
শ্দলয়শ্িললে সমস্ বোিো-শ্বপশ্ত্ত 
চূণদি �লর এশ্গলয় যোবোর মন্ত—
চল চল চল—শ্বঘ্ন বোিোয় েো 
রোশ্ি ডর…

শ্�িুশ্দে পর শ্তশ্ে আবোর 
লন্ডলে যোে। কসিোলে ইংল্োন্ড 
কলো�েৃত্ ও কলো�গীশ্ত রক্ো 
সশ্মশ্তর উলদ্োলগ আলয়োশ্জত 
এলবোেদি হললর এ� অেুষ্োলে 
অংশগ্রহণ �লরে।

১৯৩০ সোললর ১২ মোচদি 
গোশ্ন্ধশ্জ ঐশ্তহোশ্স� ডোশ্ন্ধ 
অশ্ভযোে সংগশ্িত �লরে। 
৬ এশ্প্ল লবণ-আইে-ভঙ্গ 

আল্োললের উপর লোশ্িচোজদি ও গুশ্ল চোলোলেোর হু�ুম কদওয়োর জে্ ময়মেশ্সংলহর 
কজলোশোস� গুরুসদয় দত্ত-র �োলি জরুশ্র বোতদিো আলস। শ্�ন্তু শ্তশ্ে সর�োশ্র শ্েলদদিশ 
উলপক্ো �লরে। শোশ্স্স্রূপ �তৃদিপক্ তোঁল� ২৪ ঘণ্োর মলি্ ময়মেশ্সংহ ত্োলগর 
শ্েলদদিশ শ্দলয় ১২ এশ্প্ল এ� কেশ্লগ্রোম কপ্রণ �লর LEAVE MYMENSING AT 
ONCE. এরপর গুরুসদয় দত্তল� বীরভূলম বদশ্ল �রো হয়। তোঁর চো�ুশ্র েশ্থলত 
তৎ�োলীে প্োলদশ্শ� গভেদির শ্ব্রশ্েশ ভোরলতর গভেদির কজেোলরল দৃশ্ষ্ট আ�ষদিণ �লর 
শ্ললিশ্িললে—SUCH A DISOBEDIENT OFFICER SHOULD BE TERMINATED. 
গভেদির কজেোলরল সমস্ শ্দ� শ্বলবচেো �লর মন্তব্ �লরশ্িললে—MANAGE THE 
CASE SOMEHOW. DON’T CREATE ANOTHER SUBHAS.
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১৯৩১ সোলল বঙ্গীয় পলিীসম্দ রক্ো সশ্মশ্ত প্শ্তষ্ো �রললে। এই 
সশ্মশ্তর �োজ শ্িল মূলত লুপ্তপ্োয় কলো�েৃত্—কলো�গীশ্ত এবং কলো�শ্শল্পীলদর 
অেুসন্ধোে এবং চচদিোর মোি্লম তোর সংরক্ণ। এই সময় শ্তশ্ে বীরভূলমর 
লুপ্তপ্োয় রোয়লবঁলশ েৃলত্র পুেরোশ্বষ্োর �লরে। ব্শ্ক্তগত পশ্রশ্রম, উদেীপেো 
ও অি্বসোলয় সংগ্রহ �লরশ্িললে প্োচীে পে, �োিপোথলরর মূশ্তদি, হোঁশ্ে, 
�লশ্স, আলপেো, কদওয়োল শ্চত্র প্ভৃশ্ত। এই বৎসর শ্তশ্ে আরও এ�শ্ে 
যুদ্ধেৃত্ আশ্বষ্োর �রললে। এশ্ে যলশোহলরর কজলোর ঢোশ্লেৃত্। বীরভূম 
কথল� আশ্বষ্োর �রললে �োশ্িেৃত্। কলো�েৃত্ ও সঙ্গীলতর প্চোর ও 
প্শ্শক্লণর জে্ ভোরলত প্থম প্শ্শক্ণ শ্শশ্বর-এর ব্বস্ো �লরে। 
১৯৩২ সোললর ৪ কথল� ২৫ কফব্রুয়োশ্র পযদিন্ত শ্তে সপ্তোলহর এ�শ্ে 
কলো�েৃত্ শ্শক্োশ্শশ্বর বঙ্গীয় পলিীসম্দ রক্ো সশ্মশ্তর উলদ্োলগ 
শ্সউশ্ে শহলরর কহতমপুলর অেুশ্ষ্ত হয়।

১৯৩২ সোললর ৬ কফব্রুয়োশ্র (২৩ মোঘ ১৩৩৮) শ্সউশ্েলত 
এই কলো�েৃত্ শ্শশ্বলর শ্শশ্বরবোসীলদর উলদেলশ্ গুরুসদয় 
বলললে, জীবেল� স্ভূশ্মর িল্ প্শ্তশ্ষ্ত �রো িোেোও তোল� 
এ�েো পশ্বত্র ব্রতরূলপ গ্রহণ �লর সুসংবদ্ধ ও গভীর আদলশদির 
সোিেোর শ্ভতর শ্দলয় �মদিজীবলে প্�োশ �রোর এ�োন্ত প্লয়োজে। 
শ্শশ্বলর সমলবত শ্শক্োথদিীগণ তোঁর এই মহোে প্স্োবল� স্োগত 
জোশ্েলয় তোঁর শ্েলদদিশ্শত পলথ ব্রত আচরলণর শপথ গ্রহণ �লরে 
এবং গুরুসদয় দত্তল� গুরু পলদ বরণ �লর কেে। সশ্ত্�োলরর 
মোেুষ গেোর গুরু হললে গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয় দত্ত তোঁর েব 
প্লচষ্টোর েোম কদে ‘ব্রতচোরী’।

তোঁর মলত, মোেুলষর জীবেল� সবশ্দ� কথল� স�ল প্�োলর 
সফল, সোথদি� ও পূণদিতোময় �লর তুলবোর অভীষ্ট শ্সশ্দ্ধর 
জে্ যোঁরো এ�োগ্রশ্চলত্ত, �োয়মলেোবোল�্ ব্রত পোলে �লরে 
তোঁরোই ‘ব্রতচোরী’। শ্তশ্ে ‘ব্রতচোরী আল্োলে’-এর মলি্ শ্দলয় 
শ্বদ্োললয় অি্য়েরত িোত্র-িোত্রীলদর ক�োমল হৃদলয় স্োিীেতো ও 
স্লদশলপ্লমর বীজ বপে �লরে। কঘোশ্ষত হল এই ব্রত গ্রহলণর 
�থো। জন্ম হল জ্ঞোে, শ্রম, সত্, ঐ�্ ও আে্। সংলক্লপ 
জ্ঞো-শ্র-স-ঐ-আ। এই পঞ্চব্রতল� ক�ন্দ �লর জীবেল� কদলশর 
কসবোয় শ্েলয়োশ্জত সংঘ ব্রতচোরী। সূচেো হল আদশদি মোেুষ গেোর 
আল্োলে। অল্পশ্দলের মলি্ ব্রতচোরী আল্োলে সোরো কদলশ 
িশ্েলয় পেল। আশ্ম বোংলোল� ভোললোবোশ্স, আশ্ম ভোরতল� 
ভোললোবোশ্স। আশ্ম বোংলোর কসবো �রব, আশ্ম ভোরলতর কসবো 
�রব এবং অিডে বোংলোশ্ভশ্ত্ত� ক্োগোে শ্িল ‘জয় কসোেোর 
বোংলো’—সংলক্লপ জ-কসো-বো।

যিে সবোই বশ্হশ্বদিপ্ললব কমলত রলয়লি, যোলদর এ�মোত্র 
লক্্ শ্বলদশ্শ ইংলরজলদর কদশ কথল� শ্বতোেে �রো, 
তিে শ্তশ্ে শুরু �রললে অভ্ন্তরীণ শ্বপ্লব বো শ্েলজল� 
জোেোর শ্বপ্লব, শ্েলজল� আদশদি স্লদশলপ্মী শ্হলসলব গলে 
কতোলোর শ্বপ্লব। শ্হ্ু-মুসশ্লম কসৌহোদদি্ ও সম্প্রীশ্ত সৃশ্ষ্টলত বঙ্গ 
ভোরলতর বুল� এই ব্রতচোরী শ্ভন্ন আর ক�োলেো প্শ্তষ্োে এত 
ব্োপ� সফলতো অজদিে �রলত পোলরশ্ে। শ্ব্রশ্েশ সর�োলরর 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 116

কচোলি শ্যশ্ে ‘ANOTHER SUBHAS’ কসই গুরুশ্জ তৎ�োলীে বোংলোর গভেদির SIR 
JOHN ANDERSON-ক� ব্রতচোরী সশ্মশ্তর মহোপোল� মলেোেীত �লরে। ফলল 
ব্রতচোরী আল্োলে কপল দুবদিোর গশ্তিোরো। কসই িোরো আজও অব্োহত।

১৯৩৩ সোলল গুরুশ্জল� ক�ন্দীয় শ্বিোেসভোর সভ্ মলেোেীত �লর শ্দশ্লিলত কপ্রণ 
�রো হয়। কসিোলে শ্তশ্ে গিে �লরে শ্েশ্িল ভোরত কলো�েৃত্ সশ্মশ্ত। শ্বশ্ভন্ন 
কলো�েৃত্ দলগুললোল� বৃশ্ত্ত ও পুরস্োর শ্দলয় শ্তশ্ে কসগুশ্ল উদ্ধোর ও পুেঃচচদিোর ব্বস্ো 
�লরে। শ্বদ্োলয়গুশ্ললত এগুশ্লর অেুশীললেরও ব্বস্ো �লরে।

১৯৩৪-এ আবোর বদশ্ল। এবোর �ল�োতোর শ্শল্প শ্বভোলগর অশ্ি�তদিো শ্হসোলব। 
এরপর শ্তশ্ে বহু সর�োশ্র দফতলরর সশ্চব হলয়শ্িললে। অল্প শ্�িুশ্দলের জে্ 
শ্তশ্ে বিদিমোে শ্বভোলগর �শ্মশেোর শ্েযুক্ত হলয়শ্িললে। এই বিলরই ‘পলিীসম্দ রক্ো 
সশ্মশ্ত’-র েোম পশ্রবতদিে �লর সর�োশ্রভোলব করশ্জশ্্রে �রো হল ‘বোংলোর ব্রতচোরী 
সশ্মশ্ত’ েোলম।

শরৎ বসুর বোশ্েলত গোশ্ন্ধশ্জ ও শ্শশ্শর বসুর সোমলে ব্রতচোরীরো এ� 
অশ্ভপ্দশদিেীলত অংশগ্রহণ �লরে ১৯৩৭ সোললর ১৫ েলভম্বর। কেতোশ্জ অসুস্ থো�োয় 
ক�োেও বক্তব্ শ্দলত পোলরেশ্ে, ক�বল কচোলি-মুলি হৃদলয়র আলবগ ও আে্োেুভূশ্তর 
প্�োশ ঘলেশ্িল।

গোশ্ন্ধশ্জ বললশ্িললে, ‘কতোমরো এিোলে এলস কতোমোলদর অঙ্গচোলেো ক�ৌশল এবং 
�ৃত্োলীর পশ্রচয় শ্দলয়ি, এজে্ আশ্ম দত্ত মহোশয়ল� এবং কতোমোলদর িে্বোদ 
জোেোশ্ছি। দুঃলির সলঙ্গ স্ী�োর �রশ্ি, এ শ্জশ্েসেো আমোর �োলি েূতে ; যশ্দও 
অলে� আলগই আমোর এ সম্বলন্ধ জোেো উশ্চত শ্িল। কয মোতৃভূশ্ম কতোমোলদর শ্ে�ে 
এত শ্প্য় তোর কসবোয় কতোমোলদর জীবে�োল সুদীঘদি কহো�।

রবীন্দেোথ ১৩৩৭ সোললর ২৭ ফোল্গুে গুরুসদয় দত্তল� রোয়লবঁলশ পুেরোশ্বষ্োলরর জে্ 
আশীবদিোদ জোশ্েলয় শ্চশ্ি শ্লিললে, ‘শ্বলদশ কথল� শ্ফলর এলস আপেোর আর এ�শ্ে কয 
অি্বসোয় কদিলুম তোলত আপেোর প্শ্ত আমোর শ্রদ্ধো কবলেলি। কদলশর স্োস্্ এবং অলন্নর 
সংস্োে িুবই জরুরী সল্হ কেই—শ্�ন্তু আেল্র প্�োশ তোর কচলয় �ম প্লয়োজেীয় েয়। 
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কদলশর সোিোরণ বললত যোলদর কবোেোয় 
কসই পলিীবোসীরো তোলদর েৃলত্-গীলত-
�োব্�লোয় অজস্রভোলব প্োলণর আে্ 
প্�োশ �লরলি। মরো েদীর মোলে 
মোলে জল�ুলডের মলতো এিেও তোর 
অবলশষ কদিো যোয়, শ্�িুশ্দলের মলি্ 
তো সমূ্ণদি অবলুপ্ত হলব এমে আশঙ্কো 
আলি। আমোলদর শ্শশ্ক্ত সম্প্রদোলয়র 
মূঢ়তো তোর অে্তম �োরণ। আমরো 
গ্রন্থ�ীে, কদলশর গভীর প্োণ প্�ৃশ্তর 
সলঙ্গ আমোলদর কযোগ কেই। শ্তশ্ে 
আরও বললে, আমরো ইংলরশ্জ সু্ল 
বয়—কসই জলে্ পুশঁ্থর েশ্জর অেুসরণ 
�লর শ্বলদশীয় শ্শল্প�লো সম্বলন্ধ পশ্ন্ডতী �রলত আমোলদর উৎসোহ, শ্�ন্তু কসই রসলবোি 
কেই যোলত ঘলরর �োলি জেসোিোরলণর মলি্ কযসব কসৌ্যদি প্�োলশর উপ�রণ আলি 
তোর যথোলযোগ্ মূল্ শ্েরুপণ �রলত পোশ্র। তোর মলি্ এ�শ্ে হলছি েৃত্। সরস্তীর 
এই মহোদোেল� আমোলদর ভদ্রসমোলজ অবজ্ঞো �লর কপশোদোলরর ঘলর কিলল শ্দলয়লি—
জেসোিোরলণর মলি্ আেোলল-আবডোলল শ্�িু শ্�িু আলি সলঙ্কোলচ—আপশ্ে তোল� অি্োশ্ত 
কথল� মুক্ত �লর সবদিজলের মলি্ তোর আসে �লর কদবোর কচষ্টো �রলিে, এ এ�েো 
বে �োজ। স�ল র�ম আেল্র প্�োশ মোেুলষর প্োণশশ্ক্তল� জোগরু� �লর রোলি 
; মোেুষ ক�বল অলন্নর অভোলব মলর েো—আেল্র অভোলব তোর কপৌরুষ শুশ্�লয় যোয়। 
আপশ্ে পলিীর পুরোতে রোয়লবঁলশ েোচল� েতুে আশ্বষ্োর �লরলিে ; এ র�ম পুরুলষোশ্চত 
েোচ দুলদিভ। এই েোচ-এর উৎসোহল� আপশ্ে ভদ্রমডেলীর মলি্ সঞ্চোশ্রত �লর শ্দলছিে। 
পোচিোত্ মহোলদলশ েৃত্�লো কপৌরুলষর সহচরী। আমোলদর কদলশরও শ্চত্তলদৌবল্ দূর �রলত 
পোরলব এই েৃত্। তোই আশ্ম �োমেো �শ্র আপেোর কচষ্টো ব্োপ� কহো�। সোথদি� কহো�।’

শ্ববেভোরতীলত �শ্বগুরু, গুরুসদয় দত্তল� রোয়লবঁলশ ও অে্োে্ েৃত্ কদিোলত 
আহ্োে জোেোে। শ্তশ্ে েৃত্ কদলি মুগ্ধ ও পশ্রতৃপ্ত হলয় শ্ববেভোরতীলত রোয়লবঁলশ েৃত্ 
শ্শক্োর ব্বস্ো �রলত এবং তোঁর রশ্চত ‘েবীে’ েোেল� গুরুসদয় রশ্চত গীশ্তেৃত্ 
পদ্ধশ্ত যুক্ত �রলত মেস্ �লরে।
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রোয়লবঁলশ েোলচর তবশ্শষ্ট্ হল, েোলচর 
মোি্লম শ্বশ্ভন্ন রণল�ৌশল প্দশদিে। 
শরীরচচদিোর কক্লত্র এই েোলচর তুলেো 
কেই। গুরুসদয় দত্ত তোই রোয়লবঁলশ 
েোচল� ব্রতচোরী আল্োললের সলঙ্গ 
অঙ্গোঙ্গীভোলব যুক্ত �লর শ্দললে।

সৃজেোত্ম� শ্রলমর পোলশ শ্তশ্ে আবোর 
িোেো �লরলিে ধ্বংসোত্ম� শ্রমল�। 
যো শ্�িু অস্োস্্�র, যো শ্�িু জোতীয় 
জীবলের সবদিেোশ কডল� আলে তোল� 
শ্বেোশ �রলত হলব। �চুশ্রপোেো গ্রোস 
�রলি বলেো বলেো দীশ্ঘ ও পুষ্শ্রণীল�। 
�চুশ্রপোেোর আেোলল মশোর বংশবৃশ্দ্ধ 
হকছি শ্েমদিমভোলব। মশোর �োমলে 
ম্োললশ্রয়ো করোগ িশ্েলয় পেলি গ্রোলম 
গ্রোলম। মৃতু্র হোতিোশ্ে কসই শ্পশোশ্চর 
কচোলি। পশ্লিলত পশ্লিলত পোেীয় জললর 
ভীষণ অভোব। গুরুসদয় দত্ত হোত গুশ্েলয় 
বলস থো�ললে েো। শ্েলজ শ্তশ্ে কতো 
ক�োমরলবলঁি েোমললে পোেো সোফ �রলত, 
কসই সলঙ্গ শ্লিললে গোে—চল আয় �চুশ্র 
েোশ্শ…।

মোেুলষর জীবেল� সমূ্ণদি সোথদি�, 
সফল ও পূণদিময় �লর কতোলবোর 
জে্ গুরুসদয় দত্ত ‘পঞ্চব্রলতর’ �থো 
বললশ্িললে। শ্যশ্ে এই পোঁচশ্ের প্লত্�শ্ে 
পোলে �রলত দৃঢ় সং�ল্প �লরলিে ও 
জীবলে �োয়মলেোবোল�্ এই পঞ্চব্রত 
পোলে �রবোর জে্ সরলভোলব আচরণ 
�লর থোল�ে, কসই পুরুষ-েোরী-বোল�-

বোশ্ল�োল�ই ব্রতচোরী বলো হয়। ব্রত অথদিোৎ শ্েয়মরূলপ অেুশ্ষ্ত সৎ�মদি এবং চোরী 
অথদিোৎ গমেশীল।

ব্রতচোরীর পশ্রচয় আরও স্পষ্ট �লর জোেোলেোর জে্ শ্তশ্ে ব্র-ত-চো-রী এভোলব ভোগ 
�লর �লর প্শ্তজ্ঞো �লরে—

ব্র ত ললয় সোিব কমোরো বোংলো কসবোর �োজ
 বোংলো  কসবোর সোলথ সোলথ ভোরত কসবোর �োজ
 ভোরত কসবোর সলঙ্গ শ্ববে-মোেব কসবোর �োজ
ত রুণতোর সজীব িোরো আেব জীবে মোে
চো ই আমোলদর শক্ত কদহ মুক্ত উদোর মে
রী শ্তমত অেুসরণ �রব প্শ্ত পণ।
গুরুসদয় গোলের সবদিব্োপী প্ভোলবর �থো জোেলতে বললই ব্রতচোরী আল্োলেল� 

গোলে গোলে ভশ্রলয় কদওয়োর জে্ শ্তশ্ে আল্োললের শ্বশ্ভন্ন শ্বষয় শ্েলয় প্চুর গোে 
শ্ললিশ্িললে। গোে গোইলত গোইলত �োজ—এই শ্িল তোঁর অে্তম উপজীব্।
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প্লত্� জোশ্ত তোলদর জোতীয় জীবলে শ্রলমর মযদিোদোল� স�ললর উপর স্োে 
শ্দলয়লি এবং েোরীজোশ্তল� শ্দলয়লি দোসত্ব কথল� মুশ্ক্ত। জোশ্তর দোসত্ব কমোচে �রলত 
হলল, স্োিীেতো অজদিে ও রক্ো �রলত হলল �মদি ও জ্ঞোলের শ্মলে ঘেোলত হলব। তোই 
শ্তশ্ে েোরীর স্োলে বললশ্িললে   �লর ঘর বোশ্হলরর �মদি—কমোরো পোল্ ব েোরীর িমদি—
কসবো-ব্রলতর পুণ্ প্ভোব—পরব অভয় বমদি—

ব্রতচোরী �মদি�োলডের পোশোপোশ্শ গুরুশ্জ বোংলোর কলো�শ্শলল্পর উৎপোদে ও েমুেো 
সংগ্রলহর �োজও �রলত থোল�ে। সংগ্রহ �রলত �রলত তোঁর কলো�শ্শল্প সংগ্রলহর 
সংি্ো প্োয় আেোই হোজোর দোঁশ্েলয় কগল। এই সব অমূল্ সম্দ থো�ত তোঁর 
বোসভবলে। শ্তশ্ে তোর েোম শ্দললে ‘ব্রতচোরী সংগ্রহশোলো’, যো আজ িো�ুরপু�ুর 
ব্রতচোরীগ্রোলম ‘গুরুসদয় সংগ্রহশোলো’ েোলম পশ্রশ্চত।

গুরুসদয় দলত্তর 
কলো�সংসৃ্শ্তর উপোদোে 
সংগ্রলহর উলদেশ্ শ্িল 
কলো�সংসৃ্শ্ত চচদিোয় স্তন্ত 
এ� গ্রোমীণ শ্ববেশ্বদ্োলয় 
গলে কতোলো। কযিোলে থো�লব 
লুপ্তপ্োয় কলো�েৃত্, কলো�গীশ্ত, 
কলো�শ্শলল্পর গলবষণোর 
ব্বস্ো। থো�লব সংগ্রহশোলো। 
কসই �োরলণই শ্তশ্ে বোংলোর 
ব্রতচোরী সশ্মশ্তর পলক্ রোজ্ 
সর�োলরর মোি্লম ১৯৪০ 
সোললর ২২ শ্ডলসম্বর প্োয় ৩১ 
হোজোর েো�োয় ১০১ শ্বঘো জশ্ম 
ক�লেে �ল�োতোর দশ্ক্লণ 
ডোয়মন্ডহোরবোর করোলডর িোলর 
িো�ুরপু�ুলরর �োলি কজো�ো 
গ্রোলম। েোম কদে ব্রতচোরীগ্রোম। 
এই বির ২২ কসলটেম্বর 
জেশ্শক্ো প্শ্তষ্োলের উলদেশ্ ব্োি্ো �লর জোেোে সোংবোশ্দ�লদর। শ্তশ্ে জোেোে এিোলে 
থো�লব (১) পোি বোশ্ে (শ্বদ্োলয়) (২) সোিেো বোশ্ে (ব্োয়োমোগোর) (৩) �োশ্রগর 
বোশ্ে (৪) চোষ বোশ্ে (৫) পুশঁ্থ বোশ্ে (পুস্�োগোর) (৬) কসবো বোশ্ে (গ্রোলমোন্নয়ে) (৭) 
চোরুশ্শল্প এবং (৮) সংগ্রহ বোশ্ে (শ্মউশ্জয়োম)।

গুরুশ্জ শ্িললে অিডে স্োিীে বোংলোলদশ রোষ্ট্র গিলের প্থম স্প্নদ্রষ্টো, প্স্োব�োরী 
এবং বোঙোশ্ল জোতীয়তোবোলদর পশ্থ�ৃৎ। শ্তশ্ে জোেলতে কয এ�শ্দে এশ্ে স্োিীে রোষ্ট্র 
হলব। তোই আলগ কথল�ই েোম�রণ �লরশ্িললে বোংলোলদশ। আর এই বোংলোলদশ েোলম 
শ্তশ্ে সুদীঘদি ের্ই লোইলের এ�শ্ে গোেও শ্ললিশ্িললে।

গুরুসদয় দলত্তর সমোজলসবোর স্ী�ৃশ্ত শ্হসোলব সর�োর তোঁল� �োইজোর-ই-শ্হ্ 
স্ণদিপদ� শ্দলয়শ্িললে শ্�ন্তু তোঁল� শ্স-আই-ই কিতোব কদওয়ো হয়শ্ে। অথচ প্িোে 
আই-শ্স-এস অশ্ফসোর এবং যোঁরো সর�োশ্র দফতলরর সশ্চলবর পদ অশ্ি�োর �লরে, 
তোঁলদর প্লত্�ল�ই শ্স-আই-ই কিতোব কদওয়ো হয়। এেো প্োয় এ�েো প্থো হলয় 
দোঁশ্েলয়শ্িল। গুরুসদয় দলত্তর কক্লত্র তোর ব্শ্তক্ম ঘলে, �োরণ শ্তশ্ে সর�োলরর 
সু-েজলর শ্িললে েো।
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১৯৩৯ সোললর ১৫ শ্ডলসম্বর েবম শ্েশ্িলবঙ্গ ব্রতচোরী উপশীলে শ্শশ্বলর কযোগদোলের 
মোি্লম গুরুসদয় দলত্তর ব্রতচোরী আল্োললের সলঙ্গ ওতলপ্োতভোলব জশ্েলয় পলেে 
শ্শল্পী �োমরুল হোসোে।

গুরুশ্জ জোেলতে েীশ্ত, শ্েয়ম ও শৃঙ্খলো েো থো�লল ক�োলেো আল্োলেই সফল 
হলত পোলর েো। তোই শ্তশ্ে ব্রতচোরীলদর জে্ সৃশ্ষ্ট �লরশ্িললে শ্বশ্ভন্ন শ্েয়ম�োেুে, 
পণ ও প্শ্তজ্ঞো, ‘কষোললো আশ্ল’। ‘আশ্ল’ �থোশ্ে এ�শ্ে ব্রতচোরী পশ্রভোষো। এেো 
শ্ক্য়ো অথবো অেুষ্োে অলথদি ব্বহৃত হয়। ব্রতচোরীর জীবলের সমগ্র অেুষ্োে কষোললোশ্ে 
আশ্ললত শ্বভক্ত �রো হলয়লি। কষোললো আশ্লর প্থম আশ্ল আবৃত্তোশ্ল। সংযত 
শ্চলত্ত অিডে মলেোলযোগ সহ�োলর উশ্ক্ত, ব্রত, পণ, মোেো, প্শ্ণয়ম, প্ণীশ্ত, সং�ল্প 
প্ভৃশ্ত ি্বদ্ধ আবৃশ্ত্ত সোিেো। �োয়মলেোবোল�্ এইরূপ শ্েয়শ্মত সোিেোর ফলল 
ওইগুশ্ল মলেোবৃশ্ত্তর অঙ্গীভূত হলব এবং আত্মগিলের সহোয়তো �রলব। ততশ্র �লরে 
ভূশ্ম কপ্লমর শ্তে উশ্ক্ত—যোঁরো কসবো �রোর জে্ আগ্রহোশ্বিত হে তোঁলদর জে্। 
কিোলেোলদর জে্ �রললে বোলরো পণ। বয়স্ ব্রতচোরীর উলদেলশ্ কষোললো পণ। এর 
মলি্ শোরীরশ্শক্ো, �মদিশ্শক্ো এবং সমোজ কসবোর অবশ্�রণীয় �তদিব্গুশ্ল শ্বদ্মোে। 
পোশোপোশ্শ শ্তশ্ে ব্রতচোরীলদর সত�দি �রললে সলতলরো মোেোর মোি্লম।—এিোেো 

ব্রতচোরীল� �লয়�শ্ে প্শ্ণয়ম গ্রহণ 
�রলত হয়। কযমে-‘ব্রতচোরী ক্মবৃশ্দ্ধর 
�োমেো’। ব্রতচোরী জীবলের ক্মবৃশ্দ্ধ 
স্ী�োর �লর। ক্মবৃশ্দ্ধ েো মোেলল 
জীবে অস্ী�োর �রো হয়। গুরুজী 
শ্লিললে ‘চতুবগদি’। উলদেশ্, সবদিোঙ্গীণ পূণদি 
জীবে গিে। সৃশ্ষ্ট �রললে ‘ব্রতচোরীর 
সোিেো পযদিোয়’। �োরণ, ব্রতচোরীর 
সবদিপ্িোে লক্্ হলব চশ্রত্রল� শ্ি� 
রোিো। তোরপর সংঘ ও েৃত্। আমরো 
কদিলোম ব্রতচোরীর সবদিলশষ সোিেো 
েৃত্। েৃত্ েো �রলল জীবেল� পূণদিতম 
�রো যোয় েো; েৃলত্র অভোলব পঞ্চব্রলতর 
কশষ ব্রত ‘আে্’ অঙ্গহীে হয়। 
শ্�ন্তু অসমথদি হলল েৃত্ েো �রললও 
ব্রতচোরীর চললত পোলর। �ৃত্ ও েৃত্ 
শ্েলয় ব্রতচোরীর জীবলের ‘পূণদি-বৃত্ত’। 
ব্রতচোরীর েৃলত্র স্রূপ ও প্�ৃশ্ত 
সোিোরণ েৃত্ কথল� শ্ভন্ন; তোই ব্রতচোরী 
েৃলত্র স্োে �ৃলত্র মলি্।

�ৃত্োশ্ল : কষোললো আশ্লর শ্বিতীয় 
আশ্ল �ৃত্োশ্ল। �ৃত্ অলথদি যো �রো 
উশ্চত। কয �োলজ সবদিসোিোরলণর উপ�োর 
হয় কসই কশ্রশ্ণর �োলজর দলবদ্ধভোলব 
সোিেোল� �ৃত্োশ্ল বলো হয়।

সঙ্গীতোশ্ল : কষোললো আশ্লর তৃতীয় 
আশ্ল সঙ্গীতোশ্ল। সঙ্গীত কদলহর ক্োশ্ন্ত 
দূর �লর ; মশ্স্ষ্ সবল ও সুস্ �লর। 
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মোেুলষর সৃজেী শশ্ক্তর শ্ব�োলশর শ্বশ্ভন্ন িোরোগুশ্লর অে্তম সঙ্গীত। তোই গুরুশ্জ 
সঙ্গীতল� এ�শ্ে আশ্ললত যুক্ত �লরলিে। ব্রতচোরীর েৃত্, গীত ও বোলদ্র সুসমঞ্জস 
সোিেো—েৃত্োশ্ল, গীতোশ্ল ও বোদ্োশ্ল এর শ্বশ্ভন্ন শোিো। সোশ্হত্-সঙ্গীত-�লোশ্বহীে : 
সোক্োৎ পশু : পুছি-শ্বষোণহীে : (ভতৃদিহরী-েীশ্তশোস�)।

ক্ীেোশ্ল : চতুথদি আশ্ল ক্ীেোশ্ল। ক্ীেো বো কিলোিুলো মোেশ্স� ক্োশ্ন্ত দূর �লর এবং 
তদশ্হ� তৎপরতো বৃশ্দ্ধ �লর। ব্রতচোরী শ্ক্য়োপদ্ধশ্তলত সব কিলোিুলো অঙ্গীভূত �রো 
হলয়লি। শ্বলশষ �লর বোংলোর গ্রোমীণ কিলোিুলোর প্চললের শ্দল� কবশ্শ েজর কদে।

গ্রোমীণ ক্ীেোগুশ্লর পুেরুদ্ধোর ও পুেঃপ্বতদিে ব্রতচোরী আল্োললের অে্তম লক্্, 
পোশোপোশ্শ শ্বলদশ্শ স�ল র�ম কিলোিুলো এবং িোবেোশ্ল, কক্পেোশ্ল ও লম্ফেোশ্লল�ও 
ব্রতচোরী শ্ক্য়োপদ্ধশ্তর অঙ্গীভূত �লরে। এর আবোর দুশ্ে শোিো। (১) স্-ক্ীেোশ্ল। 
অথদিোৎ জোতীয় ক্ীেোশ্ল। এর মলি্ আলি হো-ডু-ডু, কিো-কিো, �বোশ্ড ইত্োশ্দ। (২) অে্ 
ক্ীেোশ্ললত আলি ফুেবল, শ্ক্ল�ে, হশ্� প্ভৃশ্ত।

মলিোলী : পঞ্চম আশ্ল মলিোশ্ল। শরীর গিলে ও আত্মরক্োর জে্ এবং শ্বপলন্নর 
উদ্ধোলরর পলক্ মলিোশ্ল সোিেো শ্বলশষ প্লয়োজেীয়। এলত শরীর বশ্লষ্ ও �মদিক্ম হয় 
এবং শ্বপলদ তিযদিহোশ্ে ঘলে েো। এর মলি্ আলি �সরৎ, �ুশ্স্, ব্োয়োম, কযোগোসে প্ভৃশ্ত।

বীরোশ্ল : ষষ্ আশ্ল বীরোশ্ল। শ্েলজর জীবে শ্বপন্ন �লরও আলতদির সোিে বীরলত্বর 
পশ্রচোয়�। এই সমপ্োণতো ব্রতচোরীর এ�েো সোিেো। তোই গুরুজী বীরোশ্লল� তোঁর 
আশ্ললত যুক্ত �লরলিে।

কসবোশ্ল : সপ্তম আশ্ল কসবোশ্ল। করোগীর কসবো-শুশ্রূষো �রলত হলল করোগীর প্শ্ত 
সহোেুভূশ্ত, করোগ সম্বলন্ধ অশ্ভজ্ঞতো এবং করোগ-শুশ্রূষো সম্বলন্ধ জ্ঞোে থো�ো দর�োর। 
প্োথশ্ম� প্শ্তশ্বিোে, গৃহশুশ্রূষো প্ভৃশ্ত শ্বশ্িবদ্ধভোলব শ্শক্ো �রো ব্রতচোরী মোলত্ররই 
�তদিব্।
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শ্শল্পোশ্ল : অষ্টম আশ্ল শ্শল্পোশ্ল। স্হলস্ কসৌ্যদি সৃশ্ষ্ট। তদেশ্্ে জীবলে কযগুশ্ল 
প্লয়োজে, এরূপ শ্শল্পোশ্লর চচদিো �রো দর�োর।

জ্ঞোেোশ্ল : েবম আশ্ল জ্ঞোেোশ্ল। প্শ্তশ্দে শ্বশ্বি শ্বষলয় জ্ঞোে অজদিে ব্রতচোরীর 
�তদিব্। যতশ্দে বোঁচব ততশ্দে বোেব, করোজ শ্�িু শ্শিব—করোজ কদোষ িোেব।

চোষোশ্ল : দশম আশ্ল চোষোশ্ল। আমোলদর �ৃশ্ষপ্িোে কদলশ চোলষর উন্নশ্তর উপর 
কদলশর সমৃশ্দ্ধ শ্েভদির �রলি। তোই শ্েলজর হোলত �ৃশ্ষলক্লত্র লোঙল চোলেো, ক�োদোল 
চোলেো, উদ্োে রচেো, ফল-ফুল-সবশ্জর উৎপোদে ব্রতচোরীর �তদিব্।

দক্তোশ্ল : এ�োদশ আশ্ল দক্তোশ্ল। অতীত জ্ঞোেল� বোস্লব রূপ শ্দলত, অতীলত 
ও বোস্লব সংলযোগ স্োপে �রলত দক্তোশ্লর প্লয়োজে হয়। গ্রন্থ রচেো, সন্তরণ, রন্ধে, 
আললো�শ্চত্র প্ভৃশ্ত শ্বষলয় প্লয়োজেীয় দক্তো অজদিে ব্রতচোরীর �তদিব্।

সংি্োেোশ্ল : বিোদশ আশ্ল সংি্োেোশ্ল। প্লত্� শ্দে শ্�িু সময় েীরলব এ�শ্েষ্শ্চলত্ত 
ক�োলেো শ্বষলয় এ�ো অথবো অলেল� এ�সলঙ্গ গভীর শ্চন্তো �রো। এলত অন্তদৃদিশ্ষ্ট 
উলন্মশ্ষত হয়, শ্চত্ত বলবোে হয় ও আত্মোর শ্ব�োশ হয়। এর ফলল স�ল ব্রতচোরীরো 
এ�প্োণ ও এ�মে হলয় ওিোর সোিেোয় সফল�োম হলত পোলর।

কফৌজোশ্ল : ত্রলয়োদশ আশ্ল কফৌজোশ্ল। এর ফলল শরীর গিে, সংশ্েয়মে ও 
অেুশৃঙ্খলোর সোিে ঘলে। সমগ্র জীবেল� এ�শ্ে আি্োশ্ত্ম� ও চোশ্রশ্ত্র� সংগ্রোমলক্ত্র 
মলে �লর প্লত্� ব্রতচোরীল� শোশ্ন্তলসেো বো কফৌশ্জ-ব্রতচোরী সোজলত হলব। এজে্ 
কফৌজোশ্লর শ্েয়মোবশ্ল তদেশ্্ে জীবলে পোলে �রো �তদিব্। এলত শৃঙ্খলো ও তৎপেুতো 
এলে কদলব।

�থোশ্ল : চতুদদিশ আশ্ল �থোশ্ল। এর জে্ সোিেোর প্লয়োজে। অল্প�থোয় মলের 
ভোব প্�োলশ দক্তো। ব্রতচোরীলদর মলি্ প্লত্� শ্বষলয় শ্বলশষজ্ঞলদর বিোরো �থোশ্লর 
অেুষ্োে শ্বলশষ প্লয়োজেীয়।

ভ্রমন্তোশ্ল : পঞ্চদশ আশ্ল ভ্রমন্তোশ্ল। েোেোস্োলে ভ্রমণ শ্শক্োর এ�শ্ে প্�ৃষ্ট পন্থো। 
েোেো স্োলে গমে ও প্োচীে �ীশ্তদির স্শদিে বিোরো মলে স্োজোত্লবোি আলস, মে উদোর 
হয়, েোেো স্োলের সম্বলন্ধ অশ্ভজ্ঞতো জলন্ম, কলো�চশ্রত্র শ্েণদিলয় দক্তো আলস।

ক�ৌতু�োশ্ল : ষষ্দশ তথো কশষ আশ্ল ক�ৌতু�োশ্ল। অেোশ্বল আে্পূণদি শ্েমদিল 
ক�ৌতু�, রসময় গল্প প্ভৃশ্ত। উলদেশ্ আেল্োৎসব সঙ্গীবে-�শ্িে শ্রলমর পর আে্-
পশ্রলবশে। অেোশ্বল আে্ উপলভোগ �রোর জে্ ব্রতচোরীরো মোলে মোলে মজশ্লশ 
�লর থোল�।



১৯৪০-এর ১১ শ্ডলসম্বর গুরুসদয় সর�োশ্র চো�শ্র কথল� অবসর গ্রহণ �লরে। 
অবসরপ্োপ্ত গুরুসদয় পরম উৎসোলহ কমলত রইললে তোঁর স্লপ্নর ব্রতচোরী গ্রোমল� 
পশ্র�ল্পেোমলতো সোশ্জলয় তুললত। ব্রতচোরী সংগ্রহশোলোর জে্ জোয়গো শ্চশ্ণিত �রললে। 
ব্রতচোরীগ্রোমল� শ্েলয় রচেো �রললে েতুে েতুে গোে। ব্রতচোরী েোমোশ্ঙ্কত ইঁে 
ততশ্র �লর সংগ্রহশোলোর শ্ভত ততশ্র হয়। ব্রতচোরী গ্রোলমর দুশ্ে শ্দ�। এ�শ্ে হল 
ব্রতচোরীগ্রোলমর �মদিিোরোয় উবুিদ্ধ হলয় ব্রতচোরী �মদিীরো গ্রোলম গ্রোলম ব্রতচোরী সংঘ গলে 
তুললবে যো বোংলোর ব্রতচোরী সশ্মশ্তর ক�ন্দভবলের শ্শ�ে ও ক�ন্দ ভবলের �মদিগশ্তর 
সঞ্চোর� হলব। ব্রতচোরীগ্রোলমর আলর� শ্দ� হল—কহথোয় এলস বোংলোবোসী পোলব েবীে 
প্োণ—ভোরতবোসী কহথোয় এলস হলব অশ্ভে প্োণ।—এই শ্িল তোঁর স্প্ন।

কয মোেুষেো শ্ব্রশ্েশ শোস�োিীে সর�োলরর এ�জে কজলোশোস� হলয়ও কসই 
শোস�লদর ভয় েো কপলয় বরং তোলদরল�ই শ্তশ্ে ভয় পোইলয় শ্দলয়শ্িললে, কয মোেুষেো 
কদশ স্োিীে �রোর ললক্্ অশ্বচল 
শ্িললে, কয মোেুষেো স্োিীে ভোরতবষদি 
কদিবোর জে্ গ্রোলমর অশ্ললত-গশ্ললত 
কদশলপ্ম জোশ্গলয় তুললশ্িললে আমজেতোর 
মলি্, েো—কসই মোেুষেোর স্োিীে ভোরতবষদিল� 
কদিবোর স্প্ন পূরণ হয়শ্ে। ১৯৪১ সোললর ২৫ 
জুে কভোর ৬-১৫ শ্মশ্েলে গুরুসদয় দত্ত ��দিে করোলগ 
আক্োন্ত হলয় কশষ শ্েবেোস ত্োগ �লরে, তোঁর সমস্ 
স্প্ন-আ�োঙ্কো সোি আর অসমোপ্ত ব্রত বোংলোর ব্রতচোরী 
সশ্মশ্তর হোলত সলঁপ শ্দলয়। বোংলোর ব্রতচোরী সশ্মশ্ত 
কসই আল্োলেল� আজও এশ্গলয় শ্েলয় যোলছি 
অত্ন্ত শ্েষ্োর সলঙ্গ গুরুশ্জর স্প্নল� 
বোস্বোশ্য়ত �রলত।

‘শ্দও পরললোল� পরোগশ্ত দোে কহ
কপ্মপূণদি পরমললোল� স্োে কহ
শ্দও স্োে কহ। শ্দও স্োে কহ।
জয় জয় কহ তব জয় জয় কহ’।

তথ্সূত্র :
ব্রতচোরী পশ্রলচষ্টোর স্-রূপ (প্থম পবদি)
ব্রতচোরী পশ্রচয়—গুরুসদয় দত্ত
ব্রতচোরী সিো—শ্রী গুরুসদয় দত্ত
BRATACHARI SYNTHESIS—GURUSADAY DUTT
FOLK DANCES OF BENGAL—GURUSADAY DUTT
গুরুসদয়—অশ্মতোভ কচৌিুরী
স্লদশলপ্মী গুরুসদয়—শঙ্কর প্সোদ কদ
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তমলুক সংগ্রহশালা
বাংলার মা-মাশ্ি-মানুষের সম্পদ

ড. কমলকুমার কুণু্
  

  
  

  
  

শ্শল
ীভূত

 হাষ়ে
র উপর কাদার প্রষলপ শ্দষে ভাস্কষ য্ের কাজ।

৫০০
০-এরও ববশ্শ সমষের আষের।

তমলুক রত্নেভযো এক প্রত্নষষেত্র। 
কলকাতার দশ্ষেণ-পশ্চিষম ৩৫ মাইল 
এবং বমশ্দনীপুর শহর বেষক দশ্ষেণ-
পূষবযে ৪১ মাইল দূষর ২২°১৭’৫০” 
উত্তর অষোংষশ ও ৮৭°৫৭’৩০” পূবযে 
দ্াশ্িমাংষশ পশ্চিমবষঙ্গর বরযেমান শ্বভাষের 
পূবযে বমশ্দনীপুর বজলার সদর শহর এই 
তমলুক। প্রাচীনকাষলর পূবযেভারষতর 
বরেষ্ঠ বাশ্ণজ্য-বন্দর তাম্রশ্লশ্তির স্মৃশ্তর 
ছাোে আচ্ছন্ন এই তমলুক। ববৌদ্ধরষমযের 
একসমষের অন্যতম পীঠস্ান তাম্রশ্লতি 
বা বতযেমাষনর এই তমলুষকর একদা 
সরস্বতী নদীর শ্নম্নপ্রবাষহ রূপনারােণ 
নষদর পশ্চিমতীষর অবশ্স্ত।
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মহাভারষতর (আঃ ১৫০০-১৪৫০ শ্রিস্টপূবযোব্দ) ‘তাম্রশ্লতি’, ববৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ (আঃ ৫০০-২০০ শ্রিস্টপূবযোব্দ)-র 
‘তষমাশ্লশ্তি’, বমৃহৎসংশ্হতা (আঃ ৪েযে শ্রিস্টপূবযোব্দ)-র ‘তাম্রশ্লতি’, বমোশ্স্শ্নষসর শ্ববরষণর (আঃ ৩০২ শ্রিস্টপূবযোব্দ) 
‘তালুশ্তি’, শ্লিশ্ন (আঃ শ্রিস্টীে ১ম শতক)-র ‘তালুতিাই’, িষলশ্ম-র (আঃ ১৫০ শ্রিস্টাব্দ) ‘ি্যামাশ্লষিস’, ফা-
শ্হষেষনর (৪১১-১২ শ্রিস্টাব্দ) ‘তষমাশ্লশ্তি’, শ্হউষেন সাঙ্ -এর (৬২৯ শ্রিস্টাব্দ) ‘তান-বমা-শ্ল-শ্ত’, দশ্ডির দশকুমার 
চশ্রত (৬ষ্ঠ শ্রিস্টাব্দ, হরপ্রসাদ শাস্তীর মষত শ্রিস্ট জষমের ২০ বছর আষের রচনা)-এর বণযেনাে ‘দামশ্লতি’, 
মঙ্গলকাষব্যর বণযেনাে (১৬শ শতক), ‘তমলুক’, নদী-শ্বষশেজ্ঞ বলেভ-এর মানশ্চষত্র (১৬৫০ শ্রিস্টাব্দ) ‘তাষ্াশ্লন’, 
ববৌশ্র-র মানশ্চষত্র (১৬৮৭ শ্রিস্টাব্দ) ‘তমালী’ বা ‘বতা্লী’, ে্যাষমশ্লি কাষরশ্রর মানশ্চষত্র (১৬৯৫ শ্রিস্টাব্দ) 
‘তাষ্াশ্লন’, বহষজস এবং বস্টনশ্যাম মাস্টার (শ্রিস্টীে ১৭ শতক)-এর বণযেনাে ্োক্রষম ‘তুষ্াশ্ল’ আর 

‘তু্ারশ্লন’, ইস্ট ইশ্ডিো বকাম্পাশ্নর 
শ্কছু কােজপষত্র (১৭৬৮ বেষক 
১৭৮৫ প্যেন্ত সমষে) ‘তামলুক’ বা 
‘তুমলুক’, উমাচরণ অশ্রকারী (১৮৭২ 
শ্রিস্টাব্দ) ও ত্ত্রষলাক্যনাে রশ্ষেত 
(১৯০২)-বদর ইশ্তহাষসর বইষত 
‘তষমালুক’ এবং পশ্রষশষে বসবানন্দ 
ভারতীর বলখাে ‘তমলুক’ শ্হষসষবই 
পশ্রশ্চত এই ববৌদ্ধ ও বন্দর 
নেরীর।

শ্রিস্টীে ১ম-২ে শতষকর 
সমস্ত শ্ববরষণ তাম্রশ্লশ্তি শ্ছল এক 
আন্তজযোশ্তক বাশ্ণজ্য বন্দর। শুরু 
ভারষতরই নে এশ্শোর সবযেবমৃহৎ এই 
বন্দষরর অশ্রবাসীরা স্বাভাশ্বকভাষবই 
আন্তজযোশ্তক ব্যবসাবাশ্ণষজ্য শ্লতি 
শ্ছল। ড. রারাকুমুদ মুখাশ্জযে তাঁর 
‘ইশ্ডিোন শ্শশ্পং’ বইষত বলষলন, 
“By far the most important 
emporium of ancient Bengal 
was Tamralipta, the great 
Buddhist harbour of the 
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Bengal seaboard. It is referred to in the Mahavamso (ch. XIX) as Tamalitta and… 
the place is of great antiquity and existed prior to the days of Asoka, for it figures 
even in the sacred writing of the Hindus…” শ্বষদশ্শ বশ্ণকরা জাহাজষ্াষে তাম্রশ্লষতি এষস 
এখানকার নানান দুষ্পাপ্য শ্জশ্নস ব্মন বরশম, কাপযোসবস্ত, বতজপাতা, বসানা, রুপা, শ্হরা, মুতি ইত্যাশ্দ সংগ্রহ 
কষর শ্ফষর ব্ত শ্নষজর বদষশ। তাম্রশ্লশ্তির বশ্হবযোশ্ণষজ্যর এই প্রবহমান রারা বজাে শ্ছল উনশ্বংশ শতষকর 
োষির দশক প্যেন্ত, তার শ্ববরণ রাখষত শ্েষে হান্ার সাষহব তাঁর ‘ওশ়্েশা’ গ্রষন্থ (১৮৭২ শ্রিঃ) শ্লখষলন 
ব্—“... Indigo, mulberry, and silk, the costly product of Bengal and Orissa, form the 
traditional articles of export from ancient Tamluk; and although the sea has long 
since left it, the town continued until 1869 the great maritime outlet of Orissa.” 
বপশ্রলিাষসর বণযেনাে ‘বকান্দাশ্লো’ নাষমর ব্ জাহাজ বষঙ্গাপসাের পাশ়্ে জশ্মষে চষল ব্ত শ্সংহল আর শ্চন 
বদষশ, ম্যাশ্ক্রশ্ডিল সাষহবও একোে সাে জাশ্নষেষছন। এই বকান্দাশ্লো ্াত্রা শুরু করত তাম্রশ্লতি বন্দর বেষক। 
পঞ্চম শতষকর শ্চনা পশ্রব্াজক ফা-শ্হষেন তাঁর ভারতভ্রমষণর (৪০০-৪১২ শ্রিস্টাব্দ) বশে দুবছর ববৌদ্ধরষমযের 
শ্শষোলাষভ ববৌদ্ধনেরী ‘তষমাশ্লশ্তি’-বত অশ্তবাশ্হত কষর এখান বেষকই এক বাশ্ণজ্য জাহাষজ চষ়ে শ্নষজর 
বদষশ শ্ফষর শ্েষেশ্ছষলন শ্সংহল হষে। ফা-শ্হষেন তাম্রশ্লশ্তির অবস্ান সমুষদ্র মুষখ বলষলও তাঁর ২০০ বছর 
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ব্যবরাষন আসা সতিম শতষকর অপর শ্চনা পশ্রব্াজক শ্হউষেন 
সাঙ্ , শ্্শ্ন তাঁর ভ্রমণবমৃত্তাষন্ত প্রাচীন তাম্রশ্লশ্তি ও তার মানুেজন 
সম্পষকযে আরও শ্বস্তাশ্রত তে্য জাশ্নষে বলষলন, ‘এ রাজ্যশ্িও 
সােরকূষল (সমুদ্ খাঁশ়্ের উপর)’। ভূশ্ম শ্নচু ও সরস। 
শ্নেশ্মত চােবাষসর কাজ হে। বদদার ফুল ও ফষলর ছ়োছশ়্ে। 
আবহাওো েরম রাঁষচর। বলাকজষনরা চিপষি ও ব্যস্তবােীশ। 
ববশ পশ্ররেমী ও সাহসী। দশিার মষতা সংিারাম-এ হাজার 
জষনর কাছাকাশ্ছ ববৌদ্ধশ্ভষুে। বদবমশ্ন্দর প্রাে পঞ্চাশশ্ি। 
শ্বশ্ভন্ন সম্প্রদাষের মানুে বসখাষন শ্মষলশ্মষশ বাস কষরন। 
প্রচুর পশ্রমাষণ নানারকম দাশ্ম দাশ্ম পণ্যসামগ্রী ও রত্নাশ্দ 
এখান বেষক সংগ্রহ করা হে। এজন্য এখানকার বলাষকরা 
সারারণভাষব ববশ রনী। ১৪০০-১৫০০ শ্ল আেতষনর তাম্রশ্লতি 
রাজ্যশ্ির রাজরানীর আেতন সমুদ্খাঁশ়্ের উপর বমৃত্তাকাষর ১০ 
শ্ল। এর কাছাকাশ্ছ সম্রাি অষশাষকর শ্নমযোণ করা একশ্ি 
ববৌদ্ধসূ্তপ।’ সম্রাি অষশাষকর ১৩ নং রক এশ্ডক্ট খবর শ্দষচ্ছ 
ব্ শ্তশ্ন তাম্রশ্লতি নেষরর প্রান্তভাষে কশ্লঙ্গ্ুষদ্ধর শ্বজেসূচক 
স্মৃশ্তস্তম্ভ শ্নমযোণ কশ্রষেশ্ছষলন। শ্সংহশ্ল ববৌদ্ধগ্রন্থ ‘দীপবংশ’ 
(শ্রিস্টীে ৪েযে শতক) এবং ‘মহাবংশ’ (শ্রিস্টীে ৫ম-৬ষ্ঠ শতক) 
খবর শ্দষচ্ছ রাঢ় (বাংলা)-এর অশ্রপশ্ত শ্সংহবাহু রাষ্ট্রষদ্াশ্হতার 
অপরাষর শ্নজপুত্র শ্বজেবাহুষক শ্নবযোসন শ্দষল শ্তশ্ন তাম্রশ্লষতি 
এষস তাম্রশ্লতিষত ত্তশ্র করা ৩শ্ি জাহাষজ চষ়ে ৭০০ জন 
সঙ্গী শ্নষে শ্সংহষল উপশ্স্ত হষেশ্ছষলন বুষদ্ধর মহাপশ্রশ্নবযোষণর 
শ্দন (আঃ শ্রিস্টপূবযে ৫৪৪ শতক) এবং পষর বসখানকার রাজা 
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হষেশ্ছষলন। হাজাশ্রবাে বজলাে পাওো ৮ম শতষকর দুরপাশ্ণ 
শ্শলাষলখ বেষক জানষত পারা ্াষচ্ছ ব্ বসখানকার শ্তনজন 
বশ্ণকভাই তাম্রশ্লশ্তিষত বাশ্ণজ্য করষত এষস রনবান হষে 
শ্ফষর শ্েষেশ্ছষলন শ্নষজর বদশ অষ্ার্যাে। একশ্দষক সমু্ষখ 
সমুদ্ এবং অন্যশ্দষক নদীপষে ভারষতর নানান প্রাষন্তর সষঙ্গ 
সাবলীল ব্াোষ্াষে তাম্রশ্লশ্তি হষে উষঠশ্ছল অন্তষদযেশীে ও 
আন্তজযোশ্তক বাশ্ণষজ্যর বকন্দ্র। পশ্ণ্ত হরপ্রসাদ শাস্তী প্রাে 
১০০ বছর আষে বমশ্দনীপুর সাশ্হত্য সষম্লষন সভাপশ্তর 
অশ্ভভােষণ ১৬৪৮ শ্রিস্টাষব্দর শ্কছু আষে বলখা জেষমাহন 
পশ্ণ্ষতর ‘বদশাবলী শ্ববমৃশ্ত’ বেষক উদ্ধমৃ শ্ত শ্দষে তাম্রশ্লশ্তির 
স্ান শ্নণযোেক বণযেনাে বলষলন : 
“মণ্ল িট্ট দশ্ষেষণ চ ত্হজলস্য হু্যত্তষর।
তাম্রশ্লষতিা শ্হ বদশচি বশ্নজাং চ শ্নবাস ভূঃ॥ ৪৮॥
দ্াদশ ব্াজনন্ুযেতি রূপানদ্যাঃ সমীপত।
...”

অেযোৎ শ্হজলীর (কাঁশ্ে মহকুমা) উত্তর শ্দষক এবং 
মণ্লিাি পরেনার (শহর তমলুষকর কাষছ রূপনারােণ নষদর 

একশ্দষক সমু্ষখ সমুদ্ 
এবং অন্যশ্দষক নদীপষে 
ভারষতর নানান প্রাষন্তর 

সষঙ্গ সাবলীল ব্াোষ্াষে 
তাম্রশ্লশ্তি হষে উষঠশ্ছল 

অন্তষদযেশীে ও আন্তজযোশ্তক 
বাশ্ণষজ্যর বকন্দ্র।
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উষ্াশ্দষক হাও়ো বজলাে মণ্লিাি পরেনা) 
দশ্ষেণশ্দষক রূপনারােণ নষদর তীরবতযেী 
এলাকাে ১২ ব্াজন শ্বস্তমৃত এলাকাে বশ্ণকষদর 
আবাসনভূশ্ম তাম্রশ্লশ্তির অবশ্স্শ্ত। অেযোৎ 
বতযেমান তমলুক এলাকা। সাষবক শ্দষন এই 
তমলুষক বপঁছষত কলকাতা বেষক বহারশ্মলার 
বকাম্পাশ্নর িািাল অশ্ভমুখী শ্স্টমাষর অেবা 
বনৌকা চষ়ে হুেশ্ল শ্ডশ্িষে বমাহনাে রূপনারােণ 
নষদ ঢুষক আসষত হত দীিযে জলপে ববষে। 
পষর ববঙ্গল-নােপুর বরলওষেষজর হাও়ো বেষক 
বরেষন বচষপ প্রেষম পাঁশকু়ো বরলষস্টশষন 
বনষম শ্কছুশ্দন উষির োশ়্েষত এবং তারপর 
বাসষ্াষে আসষত হত। বতযেমাষন পে কশ্মষে 
বমষছদা বরলষস্টশষন বনষম সরাসশ্র বাসষ্াষে সহষজই বপঁষছ ্াওো ্াে তমলুষক।

অতীষতর ঐশ্তহ্যমশ্ণ্ত এই ববৌদ্ধ-বন্দর নেরীর বচহারা বকমন শ্ছল তা কাষলর েশ্তষত চাষুেে করবার 
সুষ্াে আমাষদর বনই। তষব অষ্াদশ শতষকর শ্দ্তীোষরযে বকাম্পাশ্ন আমষল তমলুষক স্ এষজশ্সি চালু 
হষল আরুশ্নক তমলুষকর নেরােষণর শুরু। এই সমেকার এবং এর একশ বছর ব্যবরাষনর তমলুক তো 
তাম্রশ্লষতির বচহারা বকমন শ্ছল তার সষঙ্গ আমাষদর পশ্রচে কশ্রষে বদওোর সুষ্াে কষর শ্দষেষছন দুজন 
শ্বষদশ্শ—একজন প্রখ্যাত শ্চত্রশ্শল্ী আেযোর উইশ্লোম বডশ্ভস, অন্যজন হাও়ো ব্যাপশ্িস্ট শ্মশষনর ্াজক তো 

তমলুষক আরুশ্নক নেরােষণর শুরু। জশ্ম হস্তান্তর উপলষষে জশ্মদার রাজা আনন্দনারােণ রাে এবং উইশ্লোম বডন্ 
(বাঁশ্দক বেষক) ! শ্চত্রাঙ্কন উইশ্লোম বডশ্ভস — ১৭৯০
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শ্চত্রকর উইশ্লোম বকশ্র। ১৭৮৩-বত তমলুষকর স্ এষজন্ হষে এষসশ্ছষলন 
উইশ্লোম বডন্। পাশ্রবাশ্রক এক শ্ববাষদ তমলুষকর জশ্মদার রাজা আনন্দনারােণ 
রােষক সাহা্্য করার পুরস্কার শ্হষসষব স্ এষজশ্সির কাষজর সুশ্বরার জন্য শ্কছু 
জশ্মর বষন্দাবস্ত চাইষলন উইশ্লোম বডন্। শ্বশ্নমষে আনন্দনারােণও তমলুক 
আবাসবাশ়্ে বমৌজাে বাণপুকুর (Baul Pokhra) এলাকাে বহতা রূপনারােণ 
নষদর তীষর ৫শ্ি আলাদা আলাদা লিষি বমাি ১৭ একর আেতাকার একখণ্ 
জশ্ম স্বল্ শ্কছু বাশ্েযেক খাজনার শ্বশ্নমষে বষন্দাবস্ত শ্দষলন উইশ্লোম বডন্-বক। 
শ্ব্শ্িশ শ্ফওফষমন্ আইন অনু্ােী (দুজন সাষেীর সামষন মাশ্ি বকষি হস্তান্তর) 
জশ্ম হস্তান্তষরর িিনাশ্িষক প্রমাষণ আনবার জন্য ছশ্ব আঁকষত উইশ্লোম বডন্ 
আেযোর উইশ্লোম বডশ্ভসষক আশ্নষেশ্ছষলন ১৭৯০-বত। বডশ্ভস-এর আঁকা দুষিা 
ছশ্ব বেষকই আমরা চাষুেে করষত পাশ্র পুষরাষনা তাম্রশ্লষতির অংশশ্বষশেষক। 

প্রেম ছশ্বষত বদখা ্াষচ্ছ বতযেমাষনর বাণপুকুর ও এই পুকুষরর এক বকাণাে 
(বতযেমাষনর বরডক্রশ অশ্ফষসর পাষশ) একশ্ি শ্নমোষছর তলাে োঢ় তাম্রবণযে 
রষির বকাি আর হালকা হলুষদর বচাখা (আঁষিা পােজামা) পরা দণ্ােমান 
উইশ্লোম বডন্। তাঁর বামশ্দষক শ্মশ্লিাশ্র বপাশাষক িকিষক লাল রষির বকাি 
চাশ্পষে শ্নষজর ভাই ববঙ্গল ইনফ্যাশ্্রির ত্সশ্নক (িিনার সাষেী হষত দাদার 
কাষছ এষসশ্ছষলন) জন বডন্ দাঁশ়্েষে আষছন। তাঁর ডানশ্দষক সাদা ঢলা ল্া 
আংরাখাে (োউন) বমা়ো জশ্মদার রাজা আনন্দনারােণ রাে হাষত জশ্ম হস্তান্তষরর 
দশ্লল শ্নষে উপশ্স্ত এবং এষদর শ্তনজষনর শ্পছষন দাশঁ়্েষে ঢাল-তষলাোর 
হাষত বডন্ সাষহষবর অডযোরশ্ল। শ্পছন শ্দষে চষল বেষছ একশ্ি প্রসাশ্রত রাস্তা 
(বতযেমান ব্ রাস্তাশ্ি বরডক্রশ ভবষনর পাশ শ্দষে এশ্েষে বজলা কমৃ শ্ে দতিষরর 
শ্দষক বেষছ) বডন্-এর বাশ়্ে ও কাছাশ্রর শ্দষক। ওষদর সামষনই বকাদাল শ্নষে 
মাশ্ি বকষি ঝুশ়্েষত রাখবার সমষে ঝুষঁক োকা এক রেশ্মষকর শ্দষক দশ্ষেণ হস্ত 
প্রসাশ্রত কষর বাঁশ্দষক িা়ে 
িুশ্রষে শ্কছু বলবার বচষ্া 
করষছন ভাই জন বডন্-
বক দাদা উইশ্লোম বডন্। 
প্রসাশ্রত রাস্তার প্রাে ো-
বিঁষেই কুলকুল কষর বষে 
চলা রূপনারােণ নষদর বষষে 
বভষস ্াওো বহতা বনৌকা। 
বডশ্ভস-এর আঁকা শ্দ্তীে 
ছশ্বশ্িষত বদখা ্াষচ্ছ একশ্ি 
শ্পপল োষছর (োছশ্ি শ্কছুশ্দন 
আষেও শ্ছল বরডক্রষশর 
শ্দষকর রাস্তার উষ্াশ্দষক 
বতযেমান ভূশ্মলক্ষী ব্যাঙ্ক 
এবং মুনষসফ বকাোিযোসযে-এর 
মর্যবতযেী জােোে) বো়োে 
পুত্র ও কন্যাষক শ্নষে বষস 
আষছন উইশ্লোম বডন্-এর 
স্তী লুইসা। লুইসার পরষন 
সুন্দর সাদা বপাশাক আর 

উইশ্লোম বডশ্ভষসর ছশ্ব বেষক তমলুষকর বাণপুকুর ও তার পাষ়ে উইশ্লোম বডষন্র 
পুত্র ও কন্যা সহ স্তী লুইসা এবং লবষণর অশ্ফস
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সষঙ্গ কমলা রষির শ্সষকের কুশঁ্চ বদওো সবষজ-নীল রষির পশষমর আষলাোন। অদূষর বডন্-এর বদাতালা পাকা 
বাশ়্ে ও কাছাশ্র। এরই পাষশ বাণপুকুষরর একশ্দষকর পাষ়ে (এখন ব্খাষন আবাসবাশ়্ে বরেডিস ইউশ্নেষনর 
দুেযোপূজা হে, ওখান বেষক কমৃ শ্ে অশ্ফস প্যেন্ত রাস্তা বরাবর) সাশ্র সাশ্র মাশ্ির আর খষ়ের ছাউশ্নর 
কাছাশ্রবাশ়্ের অষনকগুশ্ল ির। এগুশ্লর সামষন িুষর বব়োষচ্ছ একশ্ি েরু এবং পাঁচশ্ি হশ্রষণর একশ্ি দল। 
জােোশ্ির পাশ শ্দষে বডন্-এর বাসেমৃষহর োষিঁষে বহতা রূপনারােণ। 

বডন্ সাষহষবর পাশ্রবাশ্রক ও ব্যশ্তিজীবষনর ওপর ছশ্ব দুশ্ি আষলাকপাত করষলও ২২৭ বছর আষের 
তমলুষকর রূপ বকমন শ্ছল তার একিা রূপষরখা আমরা বপষে ্াই। শ্দ্তীে শ্বষদশ্শ শ্চত্রকর হষলন 
হাও়ো শ্মশষনর রমযেপ্রচারক উইশ্লোম বকশ্র। বডশ্ভস-এর প্রাে ১০০ বছর পষর ১৮৮৮-বত প্রকাশ্শত হওো 
বকশ্রর ‘এ শ্মশনাশ্র িু্যর ইন শ্দ হুেশ্ল অ্যাডি হাও়ো শ্ডশ্্রিক্ট (বলাোর ববঙ্গল/ইশ্ডিো)’ বইষত ১৮৮৮ সাষল 
রমযেপ্রচাষরর জন্য এষস উলুষবশ়্েো হষে বেঁওখাশ্ল শ্ডশ্িষে রূপনারােণ ববষে িািাল ্াওোর পষে তমলুষকর 
ব্ বণযেনা শ্দষেষছন এবং একশ্ি অসামান্য বস্কচ-এ তমলুষকর ব্ ছশ্ব মুশ্দ্ত কষর বেষছন সমসামশ্েক কাষলর 
তমলুষকর, তা এক অনন্য দশ্লল। পুষরাষনা তাম্রশ্লতির বচহারািা স্পষ্ হষে ওষঠ। বকশ্রর ওই বস্কচ বেষক 
বদখা ্াষচ্ছ তমলুক শহর লাষোো রূপনারােণ নদ বেষক বেযেভীমা মূল মশ্ন্দষরর শ্পছষনর শ্দক এবং তার 
সমু্ষখর জেষমাহন প্রশ্তভাত হষচ্ছ। মশ্ন্দষরর শ্পছষন নষদর চ়োে মাশ্ির একিা বাশ়্ে। বেযেভীমা মশ্ন্দর বেষক 
বকািপা়ো প্যেন্ত োছোছাশ্ল ভরা রাস্তা বরাবর নদ তষির ওপষরই সাশ্র সাশ্র খষ়ের চাষলর মাশ্ির বাশ়্ে। 
এক-আরিা শ্িন ছাওো বাশ়্েও হেত বেষক োকষব। নষদর িাষি বারঁা দুশ্ি বনৌকা।

১৭৮০ শ্রিস্টাষব্দ শ্ব্শ্িশ ইস্ট ইশ্ডিো বকাম্পাশ্ন লবণ উৎপাদন শুরু করষল তমলুক পশ্রণত হে একশ্ি 
‘শ্নমকমহাল’-এ। এই সমে বেষকই আরুশ্নক তমলুষকর নেরােষণর শুরু। লবষণর কারবারষক বকন্দ্র কষর 
বহু শ্ব্শ্িশ রাজকমযেচারী, মাে ঠাকুরবাশ়্ের দ্ারকানাে, বোপীষমাহন প্রমুখ মানুেজন আর আশপাষশর বজলাগুশ্ল 
বেষক বহু শ্শশ্ষেত রাজকমযেচারীেষণর সমােম িিষত োকল এই তমলুষক। লবষণর সষঙ্গ সষঙ্গ বরশম এবং 
নীল ব্যবসাষে তমলুক তখন জমজমাি। ক্রষম েষ়ে উষঠশ্ছল তমলুক মুনষসশ্ফ আদালত (১৮৩২ শ্রিস্টাব্দ), 
শুরু হল তমলুক মহকুমার কাজ (১৮৫২-বত)। এর ১২ বছর পর অশ্বভতি বাংলার শ্দ্তীে তমলুক পুরসভার 

রূপনারােণ নষদর তীষরর শ্দক বেষক শহর তমলুক আর 
বদবী বেযেভীমার মশ্ন্দর : রমযে্াজক উইশ্লোম বকরীর বস্কচ — ১৮৮৮
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শুরু হষেশ্ছল ১৮৬৪ শ্রিস্টাষব্দর ১লা এশ্প্রল। এই নেরােষণর ঐশ্তহ্য একশ্দষনর নে, বহুশ্দষনর। পুরাষনা 
শ্দষনর তমলুষকর উন্নত মাষনর সমাজজীবন, অেযেননশ্তক জীবন, রমযেীে জীবন, রাজননশ্তক জীবন ইত্যাশ্দর কো 
ররা শ্ছল ‘তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণাষকন্দ্র’-র প্রদশযেকষষে তাম্রশ্লতি বপৌরসভার শ্বষন পেসার বদওো দুশ্ি 
কামরার প্রদশযেকষষে (১৯৭৩-২০০০), ্া বতযেমাষনর আশ্কযেওলশ্জক্যাল সাষভযে অফ ইশ্ডিোর ‘তমলুক শ্মউশ্জোষম’র 
শ্জম্াে।

তমলুক শ্মউশ্জোষমর কাজকমযে ১৯৭৩-এ হষলও এর আনুষ্ঠাশ্নক উষদ্ারন কষরশ্ছষলন ১৯৭৫-এর ১৭ই 
শ্ডষস্র তাম্রশ্লতি বপৌরসভার প্রদশযেকষষে মাননীে মুখ্যমন্তী শ্সদ্ধােযেশংকর রাে আরও এক প্রাতিন মুখ্যমন্তী 
অজেকুমার মুখাশ্জযে এবং ভারষতর কনশ্স্টশ্িউষেন্ আষসমশ্লের মাননীে সদস্য এবং সাংসদ সতীশচন্দ্র সামন্তষক 
সষঙ্গ শ্নষে। কষেক মাস পর ১৯৭৬-এর ৩ বম তাশ্রষখর এক মতামত শ্চশ্ঠষত শ্রীরাে বসশ্দষনর শ্মউশ্জোম 
দশযেষনর অশ্ভজ্ঞতার শ্নশ্রষখ বলষলন : 
“আশ্দ্ুষের বন্দরনেরী তাম্রশ্লতি এক মহান ঐশ্তষহ্য মশ্হমাশ্বিত। শ্বষবের শ্বশ্ভন্ন অঞ্চষলর বেষক রমযে, দশযেন 

ও শ্শষোনুসন্ানী পশ্ণ্তপ্রবরষদর শুভানুেমন িষিশ্ছল রূপনারােষণর তীরবতযেী প্রাক্ -ঐশ্তহাশ্সক এই তাম্রশ্লতি 
নেরীষত। খমৃস্টপূবযোব্দ বেষকই তাম্রশ্লতি বা বতযেমান তমলুক ভারতবষেযের সষঙ্গ মালে, ইষন্দাষনশ্শো প্রভমৃ শ্ত 
ব্ােসূত্র রষো করত। সুপ্রাচীন এই শহরশ্ি পূবযেভারষতর রমযোেযেীষদর কাষছও শ্ছল এক অশ্ত পশ্বত্রভূশ্ম।”
“তাম্রশ্লতি রত্নেভযো। তাম্রশ্লতি ভূশ্মষত প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কমৃ শ্ত, শ্শল্ প্রভমৃ শ্তর শ্নদশযেন স্বাভাশ্বক কারষণই 

োকষব। তাম্রশ্লষতির বুষক সুতি রষেষছ হাজাষরা অজানা িিনার স্বাষের। খুবই আনন্দ ও উৎসাষহর শ্বেে, 
তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণা বকন্দ্র এই ঐশ্তহাশ্সক স্াষন এইসব অশ্ত মূল্যবান শ্নদশযেনগুশ্লর সংগ্রহ ও 
সংরষেষণর আষোজষন ব্তী হষেষছ।”
“আশ্ম আশা কশ্র, প্রত্নতাশ্্বিক ও েষবেকষদর অনুসন্াষনর ফষল আরও মূল্যবান তে্য ও শ্নদশযেনাশ্দর 

সন্ান এখাষন শ্মলষব এবং তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা শ্বষবের মানুষের কাষছ একশ্দন এক অশ্ত আকেযেণীে 
সংগ্রহশালাে পশ্রণত হষব।”

তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণা বকন্দ্রর প্রশ্তষ্ঠা এবং প্রত্নবস্তু সংগ্রষহর 
বপছষন শ্ছল তমলুক বেষক প্রাতি শ্কছু সংগ্রহবস্তুর দুশ্নযেবার 
আকেযেণীে হাতছাশ্নর বপ্রষোপি। ১৮৬৮ শ্রিস্টাষব্দ স্বনামরন্য 
নাি্যকার দীনবনু্ শ্মত্র বমৌ্যে্ুষে প্রচশ্লত ‘পুরাণ’ নাষমর 
শ্কছু বরৌপ্যমুদ্া বপষেশ্ছষলন তমলুক বেষক। শ্ঠক এর 
পাঁচ বছর পর তমলুষকর প্রেম ইশ্তহাসকার হ্যাশ্ম্ন 
হাইসু্কষলর শ্শষেক উমাচরণ অশ্রকারী ১২৮০ বঙ্গাষব্দ 
(১৮৭৩ শ্রিস্টাব্দ) বলখা তাঁর বই ‘তষমালুষকর প্রাচীন 
ও আরুশ্নক শ্ববরণ’-এ প্রবহমান রূপনারােণ নষদর 
তিষরখাে তমলুষকর মানুেজষনর প্রত্নবস্তু বখাঁজার 
উমোদনার কো রষর বরষখষছন। শ্তশ্ন বলষলন :
“আমরা প্রশ্তশ্দন নদতষি েমন কশ্রো বদশ্খতাম 

বকাোেও কূপষরেশ্ণ ও অট্টাশ্লকার ভগ্াবষশে ইত্যাশ্দ 
স্তষর স্তষর বশাভা পাইষতষছ ; বকাষনা স্ষল মানবষদষহর 
কঙ্কালমাত্রাবশ্শষ্ একশ্ি মূশ্তযে দশযেকমণ্লীর মষনামষর্য এরূপ 
শ্ববোস জমোইো শ্দষতষছ, ব্ন বকান ব্ােী পদ্াসষন 
আসীন হইো মুশ্দ্ত বনষত্র র্যান কশ্রষত কশ্রষতই আপনার 
আত্াষক পরমাত্াষত শ্বসজযেন প্রদান কশ্রোষছন।”

এই উমোদনার আষবষশ বমশ্দনীপুর বজলার কাষলক্টর 
উইলসন সাষহব তমলুষকর মহকুমা শাসক উষমশচন্দ্র 
বিব্যালষক সষঙ্গ শ্নষে শ্রিস্টপূবযে ৫ম-৪েযে শতষকর শ্কছু মুদ্া 
বপষেশ্ছষলন তমলুক বেষক ১৮৮১ শ্রিস্টাষব্দ ; এরই সষঙ্গ 

অপরূপ বসৌন্দষ য্ে বপা়োমাশ্ির বুদ্ধমস্তক : গুতিনশলী, আঃ ৬ষ্ঠ শতক
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পাওো শ্েষেশ্ছল কুোণ সম্রাি কশ্ণষকের সমেকার একশ্ি তাম্রমুদ্া। এর ২ বছর পর ১৮৮৩ শ্রিস্টাষব্দর গ্রীষমের 
একশ্ি শ্দষন মহকুমা শাসষকর শ্নষজর বাংষলার সামষন শ্দষে বষে ্াওো রূপনারােণ নষদর তীর বেষক 
এক অমূল্য প্রত্নবস্তু সংগ্রহ কষরশ্ছষলন তমলুষকর মহকুমা শাসক বেৌরদাস বসাক। তাঁর একজন খানসামার 
কুশ়্েষে বদওো ভািা ৪শ্ি িুকষরা বেষক শ্তশ্ন বপষেশ্ছষলন ভারতীে বপা়োমাশ্ি শ্শষল্র ইশ্তহাষস অনন্য 
সংষ্াজন—বমৌ্যে শ্শল্নশলীষত রূপাশ্েত ব্ৌবনেশ্বযেতা, অলঙ্কারভারগ্রস্তা আত্সষচতনা ‘পঞ্চচূ়ো ্শ্ষেণী’-র এক 
শ্ববেবশ্ন্দতা অনন্যসারারণ মূশ্তযে। শ্রী বসাক এই মূশ্তযেশ্িষক কলকাতার এশ্শোশ্িক বসাসাইশ্িষত দান কষরন৷ 
১৮৮৮-র শ্ডষস্র মাষসর ওষদরই কা্যেশ্ববরণীষত তাঁর ‘Notes on four Buddhist copper coin’ নাষমর 
প্রবষন্ মূশ্তযেশ্ির ব্যাখ্যাে বলষলন, “I think, to refer the clay figure under consideration of 
sometime in the Buddhist history of Tumlook. The images strongly resembles the 
females of Buddhist culture.” মূল্যবান এই প্রত্নবস্তুশ্ি লডিষনর অক্সষফাডযে ইশ্ডিোন ইনশ্স্টশ্িউি-এ 

শ্নষে চষল ্ান অর্যাপক মশ্নষের উইশ্লোম ওষদর বদষশর শ্মউশ্জোষমর 
সংগ্রহবস্তু শ্হষসষব, তাঁর ১৮৮৮-র পষর পষরই কলকাতা পশ্রভ্রমণকাষল। 

তারপর এই অনুপম মূশ্তযেশ্ি সারা শ্বষবে পশ্রশ্চত হষে ওষঠ ‘অক্সষফাডযে 
্শ্ষেণী’ শ্হষসষব। শ্বংশ শতাব্দীর শ্বশ-এর দশষকর শুরুষতই রাখালদাস 
ব্যানাশ্জযে এবং দোরাম সাহানী-র বনতমৃ ষবে মষহষ্াদাষ়ো এবং হরপ্াে 
উৎখনষন শ্সনু্ সভ্যতা আশ্বকোষরর ফলশ্রুশ্তষত সারা ভারষতর 
শ্বশ্ভন্ন প্রাষন্ত প্রত্নবস্তু অষবিেষণ ব্যস্ত হষে প়েষলন প্রত্নশ্বজ্ঞানীরা। 
১৯৩৫-এ প্রত্নতাশ্্বিক শ্ি. এন. রামচন্দ্রন, শ্বংশ শতষকর ‘৪০-এর 
দশষক ব্তচারী আষন্দালষনর পুষরারা গুরুসদে দত্ত, আই.শ্স.এস, 
প্রত্নশ্বদ রমাপ্রসাদ চন্দ, এবং ‘৫০—৬০-এর দশষক কলকাতা 
শ্ববেশ্বদ্যালষের আশুষতাে শ্মউশ্জোম অফ ইশ্ডিোন আিযে-এর 
সহকারী অর্যষে পষরশচন্দ্র দাশগুতি (পরবতযেী প্যোষে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকাষরর ডাইষরক্টর অফ আশ্কযেওলশ্জ) স্ানীে উৎসাহী 
িুনুবাবুষক (হৃেীষকশ মুখাশ্জযে) সষঙ্গ শ্নষে ঢুঁষ়ে বফলষলন 
তমলুক শহর এলাকা। এই রারাবাশ্হক প্রষচষ্াে তমলুষকর 
প্রত্নবস্তুষত ভষর উঠল আশুষতাে শ্মউশ্জোম, বজাকার 
ব্তচারী গ্রাষমর গুরুসদে সংগ্রহশালা এবং তমলুষকর 
“সতীস্মৃশ্ত” সংগ্রহালে। এই অনুসন্ান পষবযের পর ১৯৫৪-
৫৫ শ্রিস্টাষব্দ আশ্কযেওলশ্জক্যাল সাষভযে অফ ইশ্ডিো তাষদর 
পূবযোঞ্চলীে অরীষেক রেষদ্ধে এম. এন. বদশপাষণ্র বনতমৃ ষবে 
খননকাজ শুরু হে তমলুষক। উষমোশ্চত হষেশ্ছল তাম্রারেেী 
্ুষের প্রত্নসামগ্রী সহ বমৌ্যে্ুে বেষক শুরু কষর গুতি্ুে প্যেন্ত 
বিরাষকািা শ্শষল্র বহু প্রত্নসামগ্রী। এই অমূল্য প্রত্নবস্তুগুশ্লর 
সংশ্ষেতি শ্রষপািযে ছা়ো শ্বস্তাশ্রত শ্ববরণ আজও প্রকাশ্শত 
হেশ্ন শুরু নে, এগুশ্ল এখনও সাষভযের কাষছ বস্তাবশ্ন্দ। 
তবুও এইসব সংগ্রহপষবযের আষলাকদু্যশ্তষত অনুপ্রাশ্ণত হষে 
শুরু হে তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণা বকষন্দ্রর স্াপনা 

পবযে।
আসষল তমলুক এমনই এক জােো ব্খাষন ইশ্তহাষসর শ্বশ্ভন্ন 

পষবযেই এর এক উজ্জ্বল উপশ্স্শ্ত। ঐশ্তহাশ্সক পষবযে ব্মন আষছ 
প্রাচীন, মর্য এবং আরুশ্নক ্ুষের ইশ্তহাষসর নানান বাতাবরণ, 
বতমনই এই পষবযের আষে আশ্দ ঐশ্তহাশ্সক ও প্রানেশ্তহাশ্সক 
পষবযেও তমলুক অঞ্চষলর গুরুবেপূণযে বণযেমে উপশ্স্শ্ত—তাম্রাশ্ীে ববশ্দর ওপর সালংকারা বদবী (বপা়োমাশ্ি); 

আঃ শ্রিস্টপূবযে ২ে শতক
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(Chalcolithic), নবাশ্ীে (Neolithic) পবযে ছাশ়্েষে সভ্যতা েশ়্েষে 
শ্েষেষছ আরও দূর অতীষত ষুেদ্াশ্ীে (Mesolithic), উচ্চপুরাপ্রস্তর 
(upper palaeolithic), মর্যপ্রস্তর (Middle palaeolithic) এমনশ্ক 

শ্নম্ন পুরাপ্রস্তর (Lower Palaeolithic) ্ুষের অসম্ভবনামে অর্যাষের রহস্যমে 
প্রান্তষর। এমশ্নষতই ইশ্ডিোন বফাক্ ষলার পশ্ত্রকার ১৯৫৮-র জুলাই-বসষটে্র 

সংখ্যাে নমৃতাশ্্বিক ডঃ তারাশ্শস মুষখাপার্যাে তাঁর ‘শ্নওশ্লশ্েক ইমশ্লিষমন্স 
ফমযে তাম্রশ্লতি’ প্রবষন্ তাম্রশ্লতি তো তমলুষকর নবাশ্ীে সভ্যতার উষমেষের 
কো বষলষছন। পষর ১৯৭৩-এ ‘তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণা বকন্দ্র’ 
স্াপষনর সমে সংগ্রহশালার অনুসন্াষন প্রাতি প্রত্নবস্তুর আষলাষক উষদ্ল 
হষে ১৯৭৪ শ্রিস্টাষব্দ তমলুষক শ্নশ্খল ভারত বঙ্গসাশ্হত্য সষম্লন-এর 
৪৬তম অশ্রষবশষনর স্ারক গ্রষন্থ প্রত্নশ্বজ্ঞানী পষরশচন্দ্র দাশগুতি তাঁর 
এক বলখাে মন্তব্য করষলন, “আজ বেষক প্রাে শ্তন হাজার বছর আষে 

বষঙ্গাপসােষরর তিষরখার অদূষর এবং একশ্ি ইশ্তহাসখ্যাত বনৌ-বন্দষরর 
ভূেষভযে এই নবাশ্ীে অশ্রবসশ্তর উপশ্স্শ্ত অবশ্যই গুরুবেপূণযে এবং অতীত 

্ুেপরম্পরার সষঙ্গ সংশ্লিষ্ তে্যাশ্দর পশ্রষপ্রশ্ষেষত সমগ্র পূবযে-ভারতীে উপকূষল 
অনন্য। ...তাম্রশ্লষতির ইশ্তবমৃত্ত আজ আরও আষলাশ্কত।”
তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণাষকন্দ্রর প্রেম সংগ্রহবস্তু শ্কছু পুঁশ্ে। শহর 

তমলুষকর উপাষন্ত ব্যবতযোহাি-এর অশীশ্তপর বমৃদ্ধা ব্াহ্মণ পশ্রবাষরর এক কন্যাশ্রী 
তরুলতা ভট্টাচা্যে বছষলষদর শ্নষেরাজ্ঞাষক অমান্য কষর বাশ়্ের প্রাে ৫০শ্ি পুঁশ্ে 
দান কষরশ্ছষলন সংগ্রহশালাষক। বছষলষদর বুশ্ঝষে বষলশ্ছষলন, পুঁশ্েগুশ্ল জীণযে 
হষে পুরাষনা হষে বেষছ বষলই সংগ্রহশালাষক শ্দষে শ্দষচ্ছন। মশ্রো প্রশ্তষরাষরর 

বচষ্াে মাষক বষলশ্ছষলন, ‘বতামারও বতা বেস হষে বেষছ তাই বষল বতামাষক শ্ক 
আমরা কাউষক শ্দষে শ্দশ্চ্ছ’। প্রতু্যত্তষর মা বছষলষদর বষলশ্ছষলন, ‘এই সংসাষর 
বতামরা আমার বদখভাল করষব বষলই আশ্ম এখাষন ভাষলা োকব, পুঁশ্েগুষলাষক 
ভাষলা কষর রষেণাষবষেষণর জােো হল শ্মউশ্জোম, তাই এগুশ্ল ওখাষনই শ্দষে 

শ্দশ্চ্ছ।’ বছষলরা আর শ্কছু বলষত পাষরনশ্ন। আর বমৃদ্ধার ওই অসারারণ কোর শ্শষো আমাষদরষক পরবতযেীষত 
প্রত্নানুসন্াষন বপ্ররণা জুশ্েষেষছ। শ্ত্রশ বছষরর সমষের েশ্ণ্ষত অনুসন্ান চাশ্লষে তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও 
েষবেণা বকষন্দ্রর ভাণ্াষর মূল্যবান অজস্র প্রত্নবস্তুর সমাষরাহ। প্রকমৃ তই 
একজন প্রত্নতাশ্্বিষকর প্রজ্ঞা শ্নষে ১৯৮২-বত তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও 
েষবেণাষকন্দ্র আষোশ্জত এক আষলাচনাচষক্র ব্াে শ্দষত এষস 
আন্তজযোশ্তক খ্যাশ্তসম্পন্ন কলকাতা শ্ববেশ্বদ্যালষের কারমাইষকল 
অর্যাপক দীষনশচন্দ্র সরকার তাঁর সভাপশ্তর অশ্ভভােষণ 
বলষলন ব্, “েত ২০/২৫ বৎসষর ব্ অমূল্য প্রত্ন সম্পদ 
আশ্বস্কমৃ ত হষেষছ তমলুক তার একশ্ি ব়ে অংশীদার। বসই 
সম্পদ বািাশ্ল জাশ্তর েষবযের শ্বেে।”

সংগ্রহশালার সংগ্রহবস্তুর তাশ্লকাে বিরাষকািা 
প্রত্নসামগ্রীর অজস্র ত্বশ্চত্রমে সম্ভার উজ্জ্বলতাে প্রারান্য 
বপষলও হাষ়ের ত্তশ্র দুশ্ি খাঁজকািা হারপুন (barbed 
harpoon) এবং একশ্ি মাছ ররার ব়ঁেশ্শ (fish hook) 
বণযেমে সংষ্াজন। আশ্কযেওলশ্জক্যাল সাষভযে অফ ইশ্ডিোর তদানীন্তন 
উপ-সমাহতযো শ্ব.বক. োপার শ্বংশ শতষকর এষকবাষর বশে লষগ্ 
সংগ্রহশালা পশ্রদশযেষন এষস মৎস্য শ্শকাষরর এই উপাদানগুশ্লষক 
‘প্রাে ৪০০০ (চার হাজার) বছর আষের নবাশ্ীে পষবযের বকাষনা 

বপা়োমাশ্ির ফুলদাশ্নর োষে 
লাল রষির শ্চত্রােণ 

তাম্রাশ্ীে ্ুে

বোলাকার শ্শলীভূত হাষ়ের ওপর 
আবছা বপা়োমাশ্ি রষির শ্চত্রণ 

৫০০০-এরও ববশ্শ বছষরর পুরাষনা।
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এক সমষের ত্শশ্ল্ক মষনর মানুষের ত্তশ্র বষল মন্তব্য কষরশ্ছষলন।’ হাষ়ের এই বমৃহদােতন বঁ়েশ্শ 
ভারষতর প্রানেশ্তহাশ্সক শ্নদশযেনাবশ্লর সমাষরাষহ একক। নবাশ্ীে পষবযের এই শ্নদশযেনগুশ্ল ছা়ো 
পুরাতন প্রস্তর ্ুষের শ্বশ্ভন্ন পষবযের অমসমৃণ পােষরর অস্তাশ্দ, নবাশ্ীে-তাম্রাশ্ীে ্ুষের পােষরর 
মসমৃণ অস্তশস্ত, হাষ়ের ত্তশ্র নানান প্রসারন সামগ্রী, নানান ররষনর প্রতীকী শ্চহ্নসংবশ্লত হাষত 
ত্তশ্র মমৃৎপাত্রগুশ্ল তদানীন্তন বলাকশ্শল্ীষদর ত্শশ্ল্ক দমৃশ্ষ্ভশ্ঙ্গরই বদ্যাতনা। প্রত্নবস্তুগুশ্ল উষমোশ্চত 
কষরষছ প্রত্নইশ্তহাষসরই এক নতুন শ্দেন্ত। এরই সষঙ্গ উষলিখ করষত হে অসংখ্য হাষ়ের ত্তশ্র 
অস্তশস্ত—শ্তষরর ফলা, ছুশ্র ইত্যাশ্দ।

এই প্রত্নবস্তুগুশ্লর সষঙ্গ সমানভাষব গুরুবেপূণযে নব্যপ্রস্তর ও তাম্রাশ্ীে পষবযের ত্বশ্শষষ্্য উজ্জ্বল 
বহুসংখ্যক শ্চশ্ত্রত মমৃৎপাত্রগুশ্ল। এইগুশ্ল বসই সমেকার মানুষের বসৌন্দ য্েশ্প্রেতার স্ারক 
প্রত্নবস্তুসমূহ। এগুশ্লর শ্নমযোণনশলী দুই ররষনর—হাষত ত্তশ্র এবং চাক িুশ্রষে ত্তশ্র; গ্াস, 
ব়ে বাশ্ি, নল্ুতি বলািা, োলা, জে এবং জল রাখবার পাত্র। আবার এগুশ্লষক বপা়োষনার 
ররষনর শ্ভশ্ত্তষত ও মমৃৎপাত্রগুশ্লষক কষেক ভাষে ভাে কষর বনওো ্াে—লাল রিা মমৃৎপাত্র, 
রূসর রষির মমৃৎপাত্রসমূহ, কাষলা এবং লাল রিা, লালকাষলা রষির মমৃৎপাত্র, লাল-কাষলা 
রিা মমৃৎপাত্রগুশ্লর ওপর সাদা রষির শ্চত্রােণ, োঢ় কমৃ ষ্ণবষণযের বকৌলাল, এবং উত্তরভারতীে 
কমৃ ষ্ণবণযেীে (এন.শ্ব.শ্প.) এই বকৌলালগুশ্ল নবাশ্ীে, তাম্রপ্রস্তর এবং বলৌহ্ুষের। কখনও 
কখনও বনৌকা, তারা, মাছ, ফুল ইত্যাশ্দ বোলষোল শ্ছদ্ আকঁাবাঁকা কষর বখাদাইষের 

মার্যষম অেবা শ্চত্রাঙ্কষনর মার্যষম মমৃৎপাত্রগুশ্লর োষে প্রশ্তভাত করা হষেষছ। ‘রুষলষিড 
ওে্যার’ (মমৃৎপাত্রগুশ্লর মাঝখাষন বোলষোল চক্রাকাষর বখাদাই) শ্কংবা শ্বস্তমৃত বপা়োমাশ্ির ফুলদাশ্নর 
োষে লাল রি শ্দষে শ্চত্রােষণর কাষজ শ্বষদশ্শ প্রভাব-এর ইশ্ঙ্গত সুষ্পষ্।

ববশ শ্কছু শ্সলষমাহর এই সংগ্রহশালার গুরুবেপূণযে সংগ্রহ। মুখ্যত বপা়োমাশ্ির হষলও শ্কছু 
আষছ পােষরর বা হাষ়ের। শ্কছু শ্কছু শ্সলষমাহষর আষছ বমৌ্যে্ুষের 
ব্াহ্মীভাোর প্রােশ্মকপষবযের শ্লশ্পমালাে বখাদাই করা।

সীলষমাহরগুশ্ল আষছ রারাবাশ্হকভাষব বশে মর্য্ুেীে সমেকাল 

বপা়োমাশ্ির লালরিা মদ বা অন্য 
তরলপদােযে জশ্মষে রাখবার মমৃৎপাত্র 

(বরামষদশীে অ্যাষ্ারা) 
শ্রিস্টীে — ১ম-২ে শতক

হাষ়ের ত্ত
শ্র দশ্ি বশযো ও

 বঁ়েশ্শ : শ্রিস্ট
প ূবযে ২০০০ বছর
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প্যেন্ত। এখানকার একশ্ি বপা়োমাশ্ির ফলষক খষরাশ্ষ্ 
এবং হাষ়ের ত্তশ্র রমযেীে উপকরষণ খষরাশ্ষ্ব্াহ্মী 
হরষফ বলখমালার শ্ববরষণর অনুষপ্ররণাে শ্নম্নোষঙ্গে 
এলাকাে অষনকগুষলা ফলষকর সন্ান বপষে কলকাতা 
শ্ববেশ্বদ্যালষের প্রাচীন ভারতীে ইশ্তহাস ও 
সংস্কমৃ শ্ত শ্বভাষের কারমাইষকল অর্যাপক ড. 
ব্তীন্দ্রনাে মুষখাপার্যাে বলষলন, ‘এগুশ্ল 
ব্ শুরু খষরাশ্ষ্ শ্বেেক েষবেণা 
বষেষত্র এক নতুন শ্দেষন্তর সন্ান 
শ্দষেষছ তাই নে, শ্রিস্টীে প্রেম 
বেষক পঞ্চম শতক অবশ্র 
প্রাচীন বষঙ্গর ইশ্তহাস সম্পষকযে 
আমাষদর অষনক রারণা বদষল 
শ্দষেষছ।’ শ্তশ্ন প্রেম ফলকশ্িষত 
উপমহাষদষশর অন্য প্রান্ত বেষক আেত 
এক বশ্ণষকর সামুশ্দ্ক বাশ্ণষজ্য অংশগ্রহণ 
করার উষলিখ কষর তাষক শ্চশ্হ্নত কষরষছন 
‘দষে-বিা়োর মাশ্লক’ শ্হষসষব। এই িিনাই মূতযে 
কষর বতাষল শ্লোংশু আর ‘কাং-তাই’-এর বণযেনা—মর্য 
এশ্শোর বিা়ো তাম্রশ্লশ্তিষত আমদাশ্ন হষে দশ্ষেণ-পূবযে এশ্শোে রতিাশ্ন হওোর কাশ্হশ্ন। 
শ্দ্তীেশ্িষত ববৌদ্ধরমযোবল্ী হীন্ান সম্প্রদাষের মানুেষদর এক শ্মলনসভার বষেষত্রর কো, 
স্রণ কশ্রষে বদে ববৌদ্ধ তাম্রশ্লশ্তির। এমনই একশ্ি সংগ্রহবস্তু বপা়োমাশ্ির একশ্ি মূশ্তযের 
ববশ্দষত ব্াহ্মী অষেষর বলখার (শ্রিস্টীে ১ম-২ে শতক) পাষঠাদ্ধার কষরশ্ছষলন তমলুক 
সংগ্রহশালা ও েষবেণা বকষন্দ্রর শ্কউষরির প্রশান্তকুমার মণ্ল, ব্খাষন বলখা শ্ছল ‘স-ম-
ন-ক-শ্ল-৩’, ্া একশ্ি ববৌদ্ধশ্ভষুের নাম।

সংগ্রহশালার আরও এক সমমৃদ্ধ প্রত্নসম্পদ হল বমৌ্যে ্ুে বেষক শুরু কষর বশে 
মর্য্ুে প্যেন্ত সমষের শ্বশ্ভন্ন ররষনর অসংখ্য মুদ্া। রুপা, তামা, বলাহা এবং শ্সসা 
শ্দষে ত্তশ্র এই সব মুদ্া। মুদ্া ত্তশ্রর শুরুর সমষের রুপা ও তামা শ্দষে ত্তশ্র 
‘পাঞ্চমাকযেড কষেন’ (্ন্ত শ্দষে ছাপ বদওো মুদ্া), পরবতযেী সমষের তামার ঢালাই করা 
বা ছাঁষচ ত্তশ্র আেতাকার, বেযোকার এবং বোলাকমৃ শ্ত শুঙ্গ-কুোণ পষবযের মুদ্াগুশ্লর ওপর 
নানান ররষনর প্রশ্তকমৃ শ্ত—রনুষকর মষতা পাহা়ে চূ়োে অরযেচন্দ্র, োছ, বব়োর সষঙ্গ োছ, 

তমলুক সংগ্রহশালার পাঞ্চমাকযেড কষেন (বমৌ্যে-শুঙ্গ-কুোণ ্ুে)

বপা়োমাশ্ির ফলষক খষরাশ্ষ্ শ্লশ্প : শ্রিস্টীে ১ম-২ে শতক
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স্বশ্স্তকা, কুঁজওোলা োঁ়ে, হাশ্ত, ্ুতি শ্চহ্ন ইত্যাশ্দ। সংগ্রষহ আষছ কুোণ 
রাজাষদর ববশ শ্কছু তাম্রমুদ্া। উষলিখ করার মষতা গুতি্ুষের একশ্ি 
স্বণযেমুদ্া, ব্খাষন বখাদাই করা আষছ বকাষনা রাজা এবং তাঁর সঙ্গী 
ছত্ররারীষদর মূশ্তযে।

সংগ্রহশালাে সংেমৃহীত হষেষছ বপা়োমাশ্ি, মূল্যবান ও শ্কছু 
কম মূল্যবান নানান ররষনর শত শত মাল্যদানা। তাম্রাশ্ীে 
্ুে বেষক শুরু কষর বশে মর্য্ুে প্যেন্ত সমেকাষলর এই 
মাল্যদানাগুশ্ল শ্বশ্ভন্ন ররষনর নকশাে সমমৃদ্ধ।

এই প্রত্নসম্পদ ছা়োও এই সংগ্রহশালার অন্যতম সংগ্রহবস্তু 
হল বপা়োমাশ্ির ত্বশ্শষ্্যপূণযে শ্শল্ সংগ্রহ। বপা়োমাশ্ি শ্শষল্র 
সুেমামশ্ণ্ত দ্ব্যসম্ভারগুশ্ল (শ্রিস্টপূবযে ৪েযে শতক বেষক ৬ষ্ঠ-৭ম 
শতক প্যেন্ত) বণযেমে বণযেনাে শ্শল্ী মাশ্ির উপকরণষক অনাোষস 
ব্যবহার কষর আচি্যেরকষমর দষেতার শীষেযে অবোহন কষরষছন—
মহাভারত, জাতকোো ইত্যাশ্দ কাশ্হশ্নর রূপকল্নাে। বরেশ্ণনবেষম্যর 
শ্চত্রও পশ্রকোর। বকাোও অলঙ্কার ভারগ্রস্তা রমণী ও বদবষদবীষদর 
প্রাণমে মূশ্তযে, ত্বশ্চত্রমে উগ্রষপাশাক পশ্রশ্হতা বদবষলাষকর সুরসুন্দরীরা, 
বকাোও আবার বখষি খাওো সারারণ মানুে। তাই তমলুষকর 
সংগ্রহশালার বপা়োমাশ্ির (Terracotta) শ্শল্সম্ভারগুষলাষক দুভাষে 
ভাে করা ্াে—রমযেীে এবং সমাজসম্পকযেীে।

প্রেষমই উষলিখ করষত হে সম্পদ, উন্নশ্ত এবং বসৌন্দষ্যের 
প্রতীক বদবীলক্ষী। নানাশ্বর অলঙ্কাষর ভূশ্েতা, উন্নত বষে, সরু 
বকামর আর ভারী পাছার এই মূশ্তযেশ্ির হাঁিুর শ্নষচর অংশ ভািা। 
দুশ্ি হাত বমষল ররা। শুঙ্গ ্ুষেরই আর একশ্ি বপা়োমাশ্ির 
ফলষক এক নারীমূশ্তযে দণ্ােমানা। দুই হাষত ররা ল্া ডাঁিা সহ 
প্রসু্শ্িত পদ্। বষষের নীষচর বেষক বকামর প্যেন্ত ক্রমশই সরু, 
মাোে অলঙ্কমৃ ত কবরীশ্বন্যাস। ফলষকর চতুশ্দযেষক বডযোষর ফুলকারী 
নকশা। মষন করা হষচ্ছ মূশ্তযেশ্ি কমলালে পদ্াসনার। এখাষন 
প্রদশ্শযেত হষচ্ছ শুঙ্গ্ুে বেষক শ্রিস্টীে অষ্ম শতষকর মষর্য ববশ শ্কছু 
বপা়োমাশ্ির ফলষক কুষবষরর প্রশ্তমূশ্তযে। এমনই এক ববশ্দষত বষস 
োকা কুষবষরর মাোে পােশ়্ে, শরীষরর শ্নম্নাংষশ বপাশাক, পষর আষছ 
কাষনর দুল, হাষত বালা এবং েলাে ল্া হার। ডানহাষত রষর আষছ 
কুষবষরর অষ্শ্নশ্রর একশ্ি। অষ্ম শতাব্দীর আর একশ্ি ফলষক ওই একই 
রকম বপাশাক ও অলঙ্কাষর সশ্জিত কুষবর ডানহাষত রষর আষছ একশ্ি 
মাশ্ির পাত্র এবং বামহাষত একশ্ি ববশ্জ। এছা়োও মূশ্তযেশ্ির বকামরবন্নীষত 
ঝুষল োকা একশ্ি ছুশ্র শ্চশ্হ্নত কষর কুষবরষক শ্দকপাল শ্হষসষব। প্রাে 
একই ররষনর বপাশাক এবং অঙ্গভূেষণ সশ্জিত বপা়োমাশ্ির ফলষক 
শ্কছু ্ষে মূশ্তযে সমসামশ্েককাষলর।

সংগ্রহশালার অন্যতম দমৃশ্ষ্নন্দন শ্নদশযেনগুশ্ল হল বমৌ্যে ও 
শুঙ্গ-কুোণনশলীষত রূপাশ্েত ব্ৌবনেশ্বযেতা, অলঙ্কার ভারগ্রস্তা, 
আত্সষচতনা ‘পঞ্চচূ়ো ্শ্ষেণী’ মূশ্তযেগুশ্লর ্াষদর মুখাবেব, 
বকশশ্বন্যাস আর মস্তকাভরষণর বণযেমে বণযেনার অশ্ভব্যশ্তিষত 
স্ানীে মা-মাশ্ি-মানুষের শ্শল্ীষদর এক শ্নজস্ব কুশলতা 
প্রশ্তফশ্লত। ্শ্ষেণীগুশ্লর মাোর বখাঁপাে পাঁচশ্ি চূ়ো বা আেুর ববশ্দর ওপর সালংকারা বদবী (বপা়োমাশ্ি) ;

আঃ শ্রিস্টপূবযে ২ে শতক
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োকষলও শ্কছু শ্কছু ্শ্ষেণীর কখনও দুশ্ি বা দশশ্ি আেুর 
লষে করা বেষছ। বপা়োমাশ্ির এই ্শ্ষেণী মূশ্তযেগুশ্লর 
অনন্যকুন্তল-ভূেণ রূপ এবং মুখমণ্ষলর রহস্যমে হাশ্সর 
ছিা বচাখ বিষন বনষব দশযেককুষলর। ত্বশ্চত্রমে দাসী 
উগ্রষপাশাষক সুরসুন্দরীরা ব্মন শ্ছষলন সমাষজ, 
বতমনই পাশাপাশ্শ বখষি খাওো মা-মাশ্ির সারারণ 
মানুে। শ্রিস্টপূবযে শ্দ্তীে শতষকর একশ্ি বপা়োমাশ্ির 
ফলষক প্রশ্তভাত হষেষছ সাশ্রবদ্ধভাষব শ্তনজন 
কমৃ শ্েজীবী মানুষের কাষস্ত হাষত ফসল কািার দমৃশ্য। 
দুশ্ি মানুষের অংশশ্বষশে বভষি বেষলও স্বল্ 
কশ্িবাষস পূণযোবেব মানুেশ্ির হাঁিু-বভষি বষস 
বাঁহাষত শষস্যর মুশ্ষ্ রষর ডানহাষত কাষস্ত 
শ্নষে বকষি বনওো স্রণ কশ্রষে বদে ওই 
সমষের শ্নম্ন োষঙ্গে অঞ্চষলর কমৃ শ্েজীবী মানুষের 
উপশ্স্শ্তর কো। শুঙ্গ ্ুষের এমনই আর 
একশ্ি ফলষক পুরুে-সঙ্গীষক ডাইষন বরষখ 
‘বখত’-এ কমযেরত এক রমণী—আবরণহীন, 
আভরণহীন বকামষরর নীষচ একখণ্ বস্ত পশ্ররান কষর বকাষনারকষম লজিা শ্নবারণ করষছন। প্রাে একই 
সমষের একই বণযেনার অন্য একশ্ি ভািা মমৃৎফলষক রমণী অনুপশ্স্ত োকষলও পুরুে সঙ্গী ‘বখত’ বেষক মাোে 
শ্কছু শ্নষে (সম্ভবত শস্য) শ্ফষর চষলষছন মাষঠর মাঝাষর বছাট্ট কঁুষ়েিরশ্ির শ্দষক সামান্য একিু শ্বরোম শ্কংবা 
বকাষনা কাষজর অশ্ভপ্রাষে। সম্ভবত এশ্ি একশ্ি প্রাচীন কঁুষ়েিষরর নমুনা।

প্রাচীনকাষল তাম্রশ্লতি বন্দষরর আন্তজযোশ্তক কাজকষমযের মর্য শ্দষে এই বন্দর বেষকই ভারষতর ববৌদ্ধরমযে 
ছশ়্েষে পষ়েশ্ছল বশ্হশ্বযেষবে। এই সংগ্রহশালাে প্রদশ্শযেত শ্রিস্টীে েষ্ঠ শতষকর ত্শলীর 
বসই কুশ্ঞ্চত চুল, ল্া কাষনর দুল, অরযে-উশ্মেশ্লত চষুে, মাংসল শ্চবুক 
সশ্ম্শ্লত লাস্যমে বুষদ্ধর বপা়োমাশ্ির মস্তক, শ্কংবা একই রূপনশলীর 
বণযেনার র্যানী-বুদ্ধ অেবা রমযেচক্রপ্রবতযেন ভশ্ঙ্গমাে বুদ্ধ সংগ্রহশালার 

ভগ্ মমৃৎফলষক বখষতর বব়োর একশ্দষক বাংলার প্রাচীন কুশ্ির 
এবং অন্যশ্দষক দম্পশ্তর পুরুে : কুোণ ্ুে

ভগ্ মমৃৎফলষক বখষতর বব়োর রাষর কমযেরত দম্পশ্ত : কুোণ ্ুে।

মমৃৎফলষক সাশ্রবদ্ধভাষব বখষত ফসলকািার 
দমৃষশ্য কমযেরত কমৃ েকেণ : কুোণ ্ুে।
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অনন্য সম্পদ। বসই সষঙ্গ পাঞ্চ-মাকযেড মুদ্া (Coin) 
ববাঝাই েরুর োশ়্ে মূতযে কষর বতাষল অনােশ্পণ্দ 
জাতষকর বসই বণযেনা, ব্খাষন অনােশ্পণ্দ বুষদ্ধর জন্য 
বজতবন ক্রে করষত চষলষছন। ত্চশ্নক পশ্রব্াজষকর 
বসই ভাষলাবাসার ভাষলালাোর ববৌদ্ধরষমযের পীঠস্ান 
তাম্রশ্লতিষকই শ্ফষর পাওো ্াে এইসব ববৌদ্ধরষমযের 
প্রতীকী শ্নদশযেনগুশ্লষত, তাঁষদর বরষখ ্াওো বণযেনা 
প্রশ্তশ্বশ্্ত হষত বদষখ।

মাষঝ মাষঝই বহু বশ্হরােষতর পদশ্চহ্ন পষ়েষছ 
পূবযেভারষতর এই ব্যস্ততম বাশ্ণজ্য বকন্দ্রশ্িষত—কখনও 
ভ্রমণােযেী, কখনও ব্যবসােী সােযেবাহ কখনও বা রমযেীে 
্াজষকর ভূশ্মকাে। ফষল এই বাংলার মা-মাশ্ি-
মানুষের শ্শল্ীরা ওষদর জীবন্াত্রাে প্রভাবাশ্বিত হষে 
তার প্রশ্তফলন িশ্িষেষছন শ্নষজষদর শ্শল্ সমৃশ্ষ্ষত। 

এমনও হষত পাষর বশ্হরােত শ্কছু উৎসাহী শ্শল্ীর পদাপযেণ িষি প্রভাশ্বত কষরষছ স্ানীে শ্শষল্র রীশ্তনীশ্তষক—
শ্মরেণ িশ্িষেষছন শ্নষজষদর শ্চন্তাষক এখানকার শ্শল্কলার বষেষত্র, উদ্াশ্বত হষেষছ নতুন এক শ্শল্রীশ্তর। 
শ্বষদশ্শষদর শাষিযের মষতা অন্তবযোস, পােজামা, উঁচু বুিজুষতা, ফুলহাতা বকাি, শ্নম্নাষঙ্গর বমা়ো বপাশাক, শ্ত্রভুজাকমৃ শ্ত 
িুশ্প ইত্যাশ্দর প্রশ্তচ্ছশ্ব ব্ন ববশ শ্কছু বপা়োমাশ্ির ফলষক পাচিাত্য বদষশর বছাঁোে ভারতীর আস্বাদষনর মারু্যে। 
অনুভব কশ্রষে বদে মর্য এশ্শোর নানা বদষশর সষঙ্গ তাম্রশ্লষতির ব্াোষ্াে এবং সাংস্কমৃ শ্তক শ্বশ্নমষের কো। 
একশ্ি ভগ্ পুরুেমূশ্তযের মাোে শঙু্ক আকমৃ শ্তর িুশ্পর শ্নপুণ েঠন ভশ্ঙ্গমা শ্কংবা একশ্ি নারীমূশ্তযের পাচিাত্য রীশ্তর 
কবরী শ্বন্যাস এবং শ্শষরাভূেষণর অনুপম বসৌন্দ্যে শ্শষরাভূেণশ্িষত বদখা ্াষচ্ছ, এমনভাষব মাোে শ্রবন শ্দষে 
সুদমৃশ্য কষর বকশশ্বন্যাস করা হষেষছ ব্ন তাজা ৫শ্ি পদ্পাপশ়্ের কঁুশ়্ে। শ্রিস্টীে প্রেম শতষক পশ্চিম এশীে 
বদশ এবং ইরাষনর সষঙ্গ আমাষদর ব্াোষ্াষের দমৃশ্ষ্ আকেযেণ কষর। গুতি্ুেীে আরও একশ্ি বপা়োমাশ্ির ফলষক 
বদখা ্াষচ্ছ ব্ বঝালাষনা বারান্দাে (?) এক বপ্রশ্মক বপছন শ্দক বেষক তার বপ্রশ্মকাষক বসাহােভষর জশ়্েষে রষর 
উপহার শ্দষচ্ছ একগুচ্ছ ফুল। মূশ্তযেশ্ির বণযেনাভশ্ঙ্গ আর েঠননশলীষত বহষলনীে ছাপ সুস্পষ্। আর এই ্ুষেই ত্তশ্র 
বণযেনামে এখানকার এক মমৃৎকলষসর োষে বখাদাই করা রামােণ মহাভারষতর কাশ্হশ্ন বেষক ইষন্দাষনশ্শোর সষঙ্গ 
তাম্রশ্লষতির ব্াোষ্াে স্পষ্। তাম্রশ্লষতির সমুদ্ননকষি্যর জন্য ত্বশ্শষ্্যপূণযে সাংস্কমৃ শ্তক ব্াোষ্াে িষিশ্ছল পমৃশ্েবীর 
অপরাপর বদশগুশ্লর সষঙ্গ। িষিশ্ছল শ্বশ্ভন্ন বদষশর সষঙ্গ ভাষবর আদান প্রদান। তমলুক সংগ্রহশালার অসংখ্য 
মূল্যবান প্রত্নসম্পদ বসই সাংস্কমৃ শ্তক আদানপ্রদাষনর স্মৃশ্তষক বুষক রষর বরষখষছ। তাই এই অনন্য প্রত্নরাশ্জর 
শ্নশ্রষখ বলা ্াে ‘শ্বস্মৃত ্ুে-পরম্পরার তে্যাশ্দসমূষহর বপ্রষোপষি অনুভূত হে একদা তাম্রশ্লতি শ্ছল প্রাচ্য 
ভারতীে সভ্যতার এক অনন্য প্রাঙ্গণ এবং শত উশ্মযেমালা সমশ্বিত সমুদ্পষের অদূষর প্রসাশ্রত ক্ান্ত নাশ্বষকর 
লষে্যস্ল ও নেনাশ্ভরাম আরেে-ভূশ্ম।’

এরই সষঙ্গ উষলিখ করষত হে সংগ্রহশালাে প্রদশ্শযেত ২০শ্ির মষতা পােষরর মূশ্তযে ভাস্ক্যে। অন্যতম 

অপূবযে বকশশ্বন্যাস, মাোে মুকুি আর িােরা (পারস্য প্রভাব) 
পশ্রশ্হতা সুন্দরী রমণীর মস্তক : কুোণ ্ুে

বপা়োমাশ্ির বনৌকার প্রতীক : আ: — শ্রিস্টপূবযে ৭ম-৮ম শতক
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পাল্ুষের দণ্ােমান শ্বষু্ণর একশ্ি পূণযোবেব মূশ্তযে এবং দণ্ােমান চামুণ্ার এক ষেত-শ্বষেত মূশ্তযে। ববষলপােষরর 
পরবতযেী সমষের ভূশ্মস্পশযে মুদ্াে উপশ্বষ্ বুষদ্ধর একশ্ি মূশ্তযে। মাশ্ির েষন্ ভরা বহুশ্দন চলষত োকা সারারণ 
মানুষের কলাকমৃ শ্ত ১৬৪শ্ি বহুবণযে রশ্িন শ্চশ্ত্রত পি। েল্ বলার ঢং-এ বপৌরাশ্ণক, মহাকাশ্ব্যক, শ্কংবদন্তীর 
কাশ্হশ্ন এবং সামাশ্জক বপ্রষোপিষক গুিাষনা কােষজ নানা রষি শ্চশ্ত্রত কষর বপঁষছ বদওোর কাষজ এই 
পিশ্চষত্রর জুশ়্ে বমলা ভার। পুরাষনা শ্দষনর হাষত ত্তশ্র কােজ এবং তালপাতার ওপষর বলখা ববশ শ্কছু পুশঁ্ে 
সংেমৃহীত আষছ এই সংগ্রহশালাে। পুশঁ্েগুশ্ল বলখা হষেষছ মূলত সংস্কমৃ ত সম-বাংলা এবং বাংলা ভাোে।

পশ্রষশষে তমলুষকর এই সংগ্রহশালার রাখা প্রত্নবস্তুগুশ্ল ছা়োও আর একশ্ি সাম্প্রশ্তক আশ্বকোষর পাওো 
অনন্য প্রত্নসম্পদ ভারতীে উপমহাষদষশ একক স্ানীে আশ্দম মানুেষদর ত্তশ্র শ্বস্েকর প্রত্নসম্ভাষরর উষলিখ 
না করষল এই এলাকাে প্রাতি প্রত্নরাশ্জ শ্নষে বলখা অসমূ্পণযে োষক। এই রূপনারােণ নষদর তীষরই তমলুষকর 
অদূষর এই নদ ব্খাষন হুেশ্ল নদীর সষঙ্গ শ্মশ্লত হষেষছ, তার একিু আষে নষদর পশ্চিম তীষর নািশাল 
গ্রাষম (বজ.এল.নং ১৫৭) 
আশ্বকোর হষেষছ মহামূল্যবান 
এই প্রত্নসম্পদ। নািশাষলর 
এই আচি্যেজনক প্রত্নবস্তু 
আশ্বকোষরর মর্য শ্দষে 
তাম্রশ্লশ্তির কমৃ শ্ে সভ্যতার বহু 
আষের, আজ বেষক প্রাে 
১০-১৫ হাজার বছষরর ববশ্শ 
সমষের আষের অরণ্যচারী, 
মৎস্য শ্শকারজীবী মানুষের 
ত্তশ্র এক উজ্জ্বল সভ্যতার 
লষগ্—নব্যপ্রস্তর ্ুষের শ্ঠক 
আষের আশ্দম কমৃ শ্েসভ্যতার 
সূচনালষগ্র আষে বা তারও 
আষের পুরাতন প্রস্তর ্ুষের 
বশে লষগ্ প্রানেশ্তহাশ্সক রূপনারােণ নষদর তীষর তমলুষকর নািশাল প্রত্নবস্তু আশ্বকোরক প্রশান্তকুমার মণ্ল বছািষদর সষঙ্গ
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সভ্যতাে ভারতীে প্রত্ন-ইশ্তহাষসর এক অজ্ঞাত ও রহস্যমে প্রান্তষর আমাষদর বিষন শ্নষে বেষছন 
তাম্রশ্লতি সংগ্রহশালা ও েষবেণা বকষন্দ্রর শ্কউষরির প্রশান্তকুমার মণ্ল। 

প্রোত সাংস্কমৃ শ্তক নমৃ-শ্বজ্ঞানী ড. তারাশ্শস মুষখাপার্যাষের উৎসাষহ এবং শ্তন সঙ্গী আশুষতাে 
মাইশ্ত, বোকুলচন্দ্র বিা়েই ও রশ্্তকুমার মুদলীষদর শ্নষে ১৯৮২-র বসষটে্র বেষক ১৯৮৩-র 
বফব্রুোশ্র সমেসীমাে নািশাল বেষক অসংখ্য পুরাষনা হাষ়ের সূ্তপ শ্নষে এষসশ্ছষলন শ্নষজর বাশ়্েষত। 
শ্দষনর পর শ্দন বসগুশ্লর পশ্রচ্যো-পশ্রকোর কষরষছন অসীম ত্র্যে এবং েভীর মমতাে। সমে 
বলষেষছ কষেক বছর। আশ্বকোষরর কো এবং প্রাসশ্ঙ্গক তাৎপ্যে জাশ্নষেশ্ছষলন ১৯৮৪-
র ১৫ই বফব্রুোশ্রর শ্দ বিশ্লগ্রাফ পশ্ত্রকাে। শ্রীমণ্ল নািশাল-এর এই প্রত্নস্ল বেষক 
বপষেষছন মানবষদষহর জীবাশ্ (mandibles), উরুর অশ্স্ (femur) এবং কষঠের 
অশ্স্ (collarbone or clevicle)। শ্শলীভূত হা়ে (fossilised bone), দাঁত ও 
হশ্রণ শ্শং (antler) শ্দষে ত্তশ্র হষরক রকষমর বছািখাষিা অস্তশস্ত এবং নানাশ্বর 
প্রসারনসামগ্রী। শ্শলীভূত হা়ে এবং হশ্রণ শ্শং-এর উপর মা-মাশ্ি-মানুষের ত্তশ্র 
নানান অনুপম শ্শল্কমযে—ভাস্ক্যে (carving), বখাদাই-এর কাজ (engraving), 
শ্চত্রাঙ্কন (painting) ও হাষ়ের ওপর কাদার কাজ (Clay modelling)। 
এগুশ্লর সষঙ্গ বপষেষছন এই সমস্ত শ্জশ্নসপত্র ত্তশ্র করার নানান 
্ন্তপাশ্ত—বািাশ্ল (blade), চাঁছার ্ন্ত (serapper), চাম়ো েতযে 
করার জন্য বছদক (perforator) ইত্যাশ্দ। কখষনা কখষনা সরাসশ্র 
হাষ়ের ওপরই ওই সমস্ত শ্শল্কমযে আবার কখষনা বা হাষ়ের 
ওপর কাদার প্রষলপ শ্দষে তার ওপর ওইসব শ্শল্কমযে। তষব 
অশ্রকাংশ বষেষত্রই মানুষের মুখ খুবই বছাট্ট আকাষরর। বহুশ্দষনর 
সূ্তপীকমৃ ত হাষ়ের ভাণ্ার বেষক সম্প্রশ্ত শ্চশ্হ্নত কষরষছন শ্শলীভূত 
হাষ়ের চ্যাটো বচৌকাষনা একশ্ি অংষশর ব্খাষন শ্বশ্্ত হষেষছ পুষরা 
একশ্ি গ্রাষমর দমৃশ্যপি—এর রাস্তািাি, তাষদর িরবাশ়্ে এবং একশ্ি 
মানুেষক বন্যপ্রাণীর আক্রমণ বেষক বঁাচাষনার গ্রাষমরই বহু মানুষের 
শ্মশ্লত প্রষচষ্া। এমনই বছাি একশ্ি হাষ়ের ওপর কাদার প্রষলষপর 
পর ভাস্ক্যে করা হষেষছ শ্ত্রষকাণাকমৃ শ্ত িুশ্প পরা মানুষের এক মুখ 
(৪.৮ × ১.৯ বসশ্ম)৷ িুশ্পর শ্নষচ প্রশ্তভাত হষেষছ ভুরু, বচাখ, নাক, 
মুখ এবং শ্চবুক। এর বেষক ব়ে আর একশ্ি হাষ়ের (৬.৫ × ২.৪ 
বসশ্ম) একশ্দষক কাদার প্রষলষপর ওপর মাোে বফশ্ট্ট সহ দাঁতমুখ 
শ্খঁশ্চষে োকা বাশঁ্দষক তাশ্কষে এক মানবী মুখ। একই হাষ়ের বপছষনর 
শ্দষক দণ্ােমানা অশরীরী আশ্রষভৌশ্তক বাঁশ্দষক তাশ্কষে োকা আর 
এক মানবীর পূণযেমূশ্তযে। মুখমণ্ল হাষ়ের ওপর সরাসশ্র বখাদাই হষলও 
শ্নষচর শ্দষক ঝুষল োকা হাতগুশ্ল কাদার প্রষলষপর ওপর ত্তশ্র। আরও 
একশ্ি বোলাকার চ্যাপিা হাষ়ের (ডাোশ্মিার—৫.৮ বসশ্ম) বপা়ো লাল 
রষির নানাশ্বর শ্চত্রাঙ্কষনর কাজ। এখনও প্যেন্ত এই ররষনর শ্শল্কষমযের 
নমুনা ভারতবষেযে বা ভারতীে উপমহাষদষশ বকাোও আশ্বকেমৃ ত হেশ্ন। ১৯৯৩-
বত অর্যাপক ব্তীন্দ্রনাে মুষখাপার্যাে প্রশান্ত মণ্ষলর আশ্বকোর সম্পষকযে 
বলষলন, “The assemblage of the object of art is indeed one 
of the most remarkable archaeological finds in the whole of 
Indian sub-continent.” ঐশ্তহাশ্সক অর্যাপক শ্নশীের্ন রাে প্রাে একই 
সুষর বষলশ্ছষলন, “These rare attribute entitled the finds to 
be regarded as objects of rare value and elegance among 
the archaeological discoveries in the entire area of the 

শ্শলীভূত হাষ়ে কাদার প্রষলষপর 
উপর শ্ত্রভূজাকমৃ শ্ত িুশ্প পশ্রশ্হত 

পুরুে মানুষের 
মুখ : ৫০০০-এরও ববশ্শ বছষরর 

পুরাষনা (৪.৮ × ১.৯ বসশ্ম)
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Indian sub-continent.” এমনশ্ক ভারত ইশ্তহাষসর প্রানেশ্তহাশ্সক পষবযের 
প্রাজ্ঞ পুরুে এইচ. শ্ড. সাংকাশ্লো শ্্শ্ন এই শ্শল্কমযেগুশ্লর অনুসন্াষন 
সারা ভারত ঢুষঁ়ে বফষল খুঁষজ না বপষে একদা মন্তব্য কষরশ্ছষলন ব্, 
এই ররষনর শ্শল্কমযেগুশ্লষক এবং তার স্রষ্াষদর নদী তীরবতযেী উমুেতি 
প্রাঙ্গষণ আর বকাষনা শ্দন পাওো ্াষব না, বসই শ্তশ্ন শ্রী মণ্লষক তাঁর 
উষলিখষ্াে্য আশ্বকোষরর জন্য পত্রালাষপ (১৯বশ অষক্টাবর ১৯৮৩) বলষলন, 
“... your discovery is most interesting and I think, it will 
provide a most interesting and valuable insight into the 
continuing art tradition’s of the Bengalees.” সাংকাশ্লোর 

অসম্ভষবর সীমাষরখাে দাশঁ়্েষেই শ্রী মণ্ষলর এই অসারারণ আশ্বকোর।
এই শ্শল্কমযেগুশ্ল তাম্রশ্লশ্তির সমসামশ্েককাষলর মানুষের 
উপশ্স্শ্তষকই প্রশ্তভাত কষর বতাষল। সমুদ্-সাশ্ন্নর্য প্রাক্  দ্াশ্ব়ে 

্ুষের বসই সব মানুেই েষ়ে তুষলশ্ছষলন এই সভ্যতা। 
ড. পশুপশ্ত মাহাষতা এই সভ্যতাষক বষলষছন, হ়েশ্মতান 
সভ্যতা। পরবতযেী প্যোষে দ্াশ্ব়ে মানুেষদর প্রভাব বমৃশ্দ্ধর 
ফষল প্রাক্ -দ্াশ্ব়ে মানুষেরা শ্শকার জীবন এবং কমৃ শ্েজীবষনর 

বমৃষত্তর বাইষর এষস ব্যবসা-বাশ্ণজ্য, ্ুদ্ধশ্বগ্রহ আর রাষ্ট্র 
পশ্রচালনাে ঝুষঁকশ্ছষলন। শ্রিস্টীে চতুেযে শতক প্যেন্ত 

তাম্রশ্লষতির সভ্যতার শ্বস্তাষর উষলিখষ্াে্য 
ভূশ্মকা শ্ছল এই সব মানুেষদর (প্রাক্ -
দ্াশ্ব়ে ও দ্াশ্ব়ে)। এই সভ্যতার 
শ্চহ্ন বতযেমান পূবযে বমশ্দনীপুর বজলার 
তাম্রশ্লশ্তি অঞ্চষল বাহক সংখ্যাশ্রক্য 
মাশ্হে্য জাশ্তর কমৃ শ্ষ্ ও সংস্কমৃ শ্তর 
আচার-অনুষ্ঠাষনর মষর্যই শ্বদ্যমান। 
এই ‘আসুর’ সভ্যতার কারষণই 
হরপ্া, ব্যাশ্বলন, শ্মশর ও সুষমরীে 
সভ্যতার সষঙ্গ পশ্রচে শ্ছল তাম্রশ্লতির। 
হরপ্রসাদ শাস্তীর মষত ‘বঙ্গ বদষশ দ্াশ্ব়ে 
জাশ্তর শ্বষশে প্রশ্তপশ্ত্ত শ্ছল এবং তাম্রশ্লতি 
(বতযেমান তমলুক) তাষদর একশ্ি প্ররান বাশ্ণজ্য 
বকন্দ্র ও বন্দর শ্ছল। নািশাল গ্রাষমর এই 
শ্শল্কমযেগুশ্লষক প্রত্যষে কষর বসই সব শ্শল্ীষদর কোই মষন আষস। 
এবং এই শ্শল্কমযেগুশ্লষক বদষখ বলা ্াে এখন প্রস্তর ্ুে বমা়ে শ্নষেষছ 
সভ্যতার বণযোঢ্য প্রান্তষর, শ্শল্ ও মানশ্সকতার নতুন ভুবষনর অশ্ভমুষখ। 
অতীষতর উদাসী হাওোে সংস্কমৃ শ্তর প্রবহন উপনীত হষেষছ ্ুেপ্রবাষহর 

আচি্যে এক তীষর। তাই তমলুক সংগ্রহশালার প্রত্নসম্পদ এবং শ্রী মণ্ষলর 
আশ্বকোষরর প্রত্নবস্তুগুশ্ল শ্মশ্লষে খুঁষজ পাওো বেষছ ভারষতর ‘শ্বস্মৃত বসই 

প্রহষরর আশ্দম মানুষের জীবন সংগ্রাষমর রূপষরখা, তার শ্ববতযেষনর চারণোন এবং 
উত্তরণশীল বচতনার সাষে্য, নবীন সংস্কমৃ শ্তর উপাখ্যান।’

(ক)

(খ)

একখণ্ শ্শলীভূত হাষ়ে কাদার প্রষলষপ একশ্দষক  (ক) এক মশ্হলার শ্বকমৃ ত মুষখর হাশ্স এবং  অন্যশ্দষক
(খ) এক ভূতুষ়ে মানবীর দণ্ােমানা মূশ্তযে ভাস্ক্যে : ৫০০০-এরও ববশ্শ বছষরর পুরাষনা (৬.৫ × ২.৪ বসশ্ম)

ছশ্ব বসৌজন্য : বলখক
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বাংলা মঙ্গলকাববযে ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ : 
ভারতচব্রের ‘অন্নদামঙ্গল’

শ্দশ্লির শ্সংহাসবে ১৭০৭ শ্রিস্াবদে ঔরঙ্গবেববর মৃত্যের পর থেবক ১৭৩৯ 
শ্রিস্াদে পর্যন্ত ছ-েে থমাঘল সম্াট শ্সংহাসবে ববসবছে। থমাঘল তখত শ্েবে 
শাহাোদা ও আশ্মর ওমরাবহর মব্যে থর তীব্র লডাই থসই অন্তক্যলবহর ফাবঁক 
থবেত বশ্িবকর দল থদবশর মব্যে বাশ্িেযে শ্বস্াবরর োবম অে্যনেশ্তক থশাষবির 
ফশ্দি আঁটবত লাগল। ১৭৫৭ সাবল পলাশ্শর র্বধে েবাব শ্সরােব্দৌলার 
পরােবের সবঙ্গ সবঙ্গ ম্যের্গীে সাশ্হতযে ও সংসৃ্শ্তর অবসাে আর থসই সবঙ্গ 

অে্যনেশ্তক ও সামাশ্েক থষেবরে শ্েরাপত্ার অভাব প্রবলভাবব লষে করা 
থগল। এই স্বরাবগ থবেত বশ্িবকর দল শ্বশ্ভন্নভাবব ভারতববষ্যর মাে্ষবক 
শ্বশ্ছিন্ন করবার থচষ্া চালাল। ফবল অে্যনেশ্তক পশ্রকাঠাবমা অে্রােী 
স্পষ্ত অে্যবাে ব্শ্ধেেীবী োগশ্রক এবং গ্ামযে অশ্শশ্ষেত কৃশ্ষেীবী 
েেতা এই দ্ই থরেশ্িবত শ্বভক্ত হল। এছাডা োশ্তগত ববষমযে সৃশ্ষ্ 
হল। শ্হদ্ি ও ম্সশ্লমবদর মব্যে সাম্প্রদাশ্েকতার বীে বপে করল। 
পরাশ্েত ম্সশ্লম সম্াট তো োশ্তর পাবের তলার মাশ্ট শ্চরতবর 
সরাবোর েেযে শ্হদ্িবদর োো স্বরাগস্শ্ব্া শ্দবে কব্াগত করল। তার 
প্রমাি শ্হবসবব আমরা থদখবত পাই শ্ব্রশ্টশ আমবল শ্হদ্িরা অবেক উঁচ্ 
পদ বা েশ্মদাশ্র থভাগ কবরবছ।

 ঔরঙ্গবেববর মৃত্যের শ্কছ্কাল আবগ থেবক পলাশ্শর র্ধে পর্যন্ত 
বাংলাবদবশর শাসেবযেবস্াে শ্দশ্লির প্রশ্তশ্েশ্্ শ্হবসবব চারেে স্ববদাবরর 
আগমে ঘবটবছ। এরা হবলে ম্শ্শ্যদক্শ্ল খাঁ, স্োউশ্্ে, আশ্লবশ্দ্য খাঁ 
এবং শ্সরােব্দৌলা। এই সমেশ্ট েবাশ্ব আমল োবম পশ্রশ্চত।

ম্শ্শ্যদক্শ্ল খাঁর স্দষে শাসে বযেবস্াে ঔরঙ্গবেব ম্গ্ধ হবেশ্ছবলে। 
তাঁর শ্বচষেিতা, কম্যদষেতা, সূক্ষ্মসংসৃ্শ্ত থবা্ ও জ্ােচচ্যার 
পারদশ্শ্যতাে। েত্েশ্দবকর উব্াচে ঘশ্টবে বাংলাবদবশর শ্হদ্িসমাবের 
একটা পশ্রবত্যে আেবলে শ্তশ্ে। এতকাল আগ্া ও পাঞ্াব 
থেবক থলাক এবে বসেযেদবল ভশ্ত্য করাবো হত; এবার থেবক 
শ্হদ্ি েেগি কম্যদষেতার ওপর শ্ভশ্ত্ কবর উঁচ্ পদ থপবত 
লাগল। রােস্ব ও শ্হসাব শ্েকাবশর েেযে দষে শ্হদ্ি কম্যচারী 
শ্েবোগ কবরে। রােস্ব আদাবের বযোপাবর ভীষি কবঠার 
শ্ছবলে। ‘তাশ্রখ-ই-বাঙ্গালা’ থেবক োো রাে প্রশ্তবছর বাডশ্ত 
টাকা রাখার েেযে শ্সদ্িক বতশ্র করা হত। এর ফবল সমস্ 
সম্প্রদাবের মাে্ষই শ্বপর্যস্ হত।

১৭২৭ শ্রিস্াবদে ম্শ্শ্যদক্শ্ল খাঁর মৃত্যের পর োমাতা 
স্োউশ্্ে বাংলার শ্সংহাসবে ববসে। শ্তশ্ে থবশ্শ শ্দে শাশ্ন্তবত 
রােত্ব করবত পাবরেশ্ে; তার কারি একশ্দবক থরমে পশ্রবার, 
শাসেশ্বভাগ বা স্ােীে েশ্মদার শ্ছল থতমশ্ে অেযেশ্দবক শ্তশ্ে 
শ্বলাসবযেসবে অতযেন্ত আসক্ত হবেশ্ছবলে। চশ্ররেগত ত্রুশ্টই 
পদচ্যেত করবত সাহারযে কবরশ্ছল তাঁবক।

ঔরঙ্গবেব

ম্শ্শ্যদক্শ্ল খাঁ

ড. রেতশ্কবশার থদ
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১৭৩৯ শ্রিস্াবদে স্োউশ্্বের মৃত্যের পর সরফরাে খাে শ্সংহাসবে ববসে। শ্তশ্ে শ্সংহাসবে বসার 
উপর্ক্তপ্রাে্যী শ্ছবলে ো। অশ্্কাংশ সমে হাবরবম কাটাবোর েেযে শাসেবষেবরে শ্বশৃঙ্খলা থদখা থদে এবং থসই 
স্বরাবগ আশ্মর-ওমরাহরা রো আশ্লবশ্দ্য এবং হাশ্ে আহবমদ ষডরন্ত্র শুরু কবরে। থকদৌশবল হাশ্ে আহবমদ 
েবাববক থস্াকবাকযে শ্দবে ম্শ্শ্যদাবাবদ থরবখ শ্দবল আশ্লবশ্দ্য পাটো থেবক বসেযে শ্েবে বাংলা আক্রমি কবরে। 
অববশবষ হাশ্ে আহবমদ সপশ্রবাবর আশ্লবশ্দ্যর সবঙ্গ থরাগ থদে। ১৭৪০ শ্রিস্াবদে ১০ এশ্প্রল র্বধে সরফরাবের 
মৃত্যে হবল আশ্লবশ্দ্য শ্সংহাসবে ববসে, মৃত পশ্রবারবগ্যবক সহৃদেতা থদশ্খবে কব্াে আেবলে, আবার অেযেশ্দবক 
শ্দশ্লির বাদশাহবদর সন্তুষ্ কবর বাদশাহ সেদ লাভ কবরে।

আশ্লবশ্দ্য স্দষেশাসক হওো সব্বেও শাশ্ন্তবত রােত্ব করবত 
পাবরেশ্ে। েবাব স্োউশ্্বের োমাতা রুস্মেঙ্গ ওশ্ডশার োবেব োশ্েম 
শ্ছবলে। শ্তশ্ে কটক থেবক বসেযে শ্েবে বাংলা আক্রমি করবলে, শ্কন্তু 
রুস্মেঙ্গ পরাশ্েত হবলে। আশ্লবশ্দ্য ভ্াত্ষ্্রেবক ওশ্ডশার োবেব কবর 
শ্ফরবলও তার অবরাগযেতা ও দ্ব্যযেবহাবর প্রোগি অসন্তুষ্ হল। রুস্মেঙ্গ 
আবার আক্রমি করবলে। ফবল েত্ে োবেব বদিী হবলে। আশ্লবশ্দ্য 
এই সংবাদ থপবে প্েরাে ওশ্ডশাে থগবলে এবং ভ্াত্ষ্্রেবক উধোর 
করবলে। ওশ্ডশা থেবক ম্শ্শ্যদাবাবদ থফরার পবে আশ্লবশ্দ্য খবর পাে 
থভাঁসবলরাবের মারাঠা বসেযে বাংলা আক্রমবি উদযেত হবেবছ। এই 
বশ্গ্যরা বাংলার শ্বস্ীি্য অঞ্চবল অতযোচার ও ল্টতরাে চাশ্লবে, েবাববর 
কাছ থেবক বলপূব্যক রােস্ব আদাে (থচদৌে) কবর থদশটাবক শ্মশাবে 
পশ্রিত করল। চ্শ্ক্তপবরের শ্ববোসঘাতকতা ও বারবার আক্রমি 
চাশ্লবে বাংলাবদবশ একটা শ্শহরে োগাবো পশ্রশ্স্শ্তর সৃশ্ষ্ করল। 
এই বশ্গ্য আক্রমবির ইশ্তহাস গঙ্গারাবমর ‘মহারাষ্ট্রপ্রাি’ এবং বাবিবের 

শ্বদযোলংকাবরর শ্ববরবি শ্ববৃত আবছ। থকাবো উপাে ো থপবে আশ্লবশ্দ্য ছলোর আরেে থেে। ভাস্র পশ্ডিত ও 
তাঁর অে্চরবদর থলাভ থদশ্খবে শ্শশ্ববর এবে হতযো কবরে। মারাঠা অতযোচার থেবক থদশ রষো থপবলও থদবশর 
অে্যনেশ্তক কাঠাবমা এবকবাবর থভবে পডল। অবে্যর েেযে আশ্লবশ্দ্য েশ্মদার, ইংবরে ও ফরাশ্স বশ্িকবদর 
ওপর ে্ল্ম শুরু করবলে। আশ্লবশ্দ্য প্রী, ভ্ববেবের মশ্দির ল্ন্ঠে কবরশ্ছবলে। এই প্রশ্তবশাব্র েবেযেই 
হেবতা বশ্গ্যরা বার বার আক্রমি কবরবছ। এমে অে্মাে অমূলক েে। এবক অবেবক শ্হদ্িশ্বববেষী মবোভাব 
শ্হবসবব শ্চশ্নিত করবলও, তখেকার শ্দবে মশ্দির বা মসশ্েবদ অবেক দাশ্ম দাশ্ম শ্েশ্েস ও টাকা সশ্ঞ্চত 
োকত। থসই কারবিই হেবতা আশ্লবশ্দ্য একাে কবরশ্ছবলে—এমে অে্মাে উশ্ডবে থদওো রাে ো। অেযে 
শ্দবক গ্ামযে েশ্মদারবরেশ্ি ম্সশ্লম অতযোচাবরর প্রশ্তশ্ব্াবের 
েেযে রাস্া খ্ঁেশ্ছল। ফবল গ্ামশ্েভ্যর বাোশ্লর মবে বশ্গ্যর 
আক্রমবির শ্বষেশ্ট রাষ্ট্রশশ্ক্ত পশ্রবত্যবের আশা ে্শ্গবেশ্ছল। 
পরবত্যীকাবল অবশযে তাবদর থমাহভঙ্গ হবেবছ।

ভারতচব্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাববযের প্রেম খবডি বশ্গ্য 
আক্রমবির থর স্ফবলর কো আবছ তা থেবক থবাঝা রাে 
থর েশ্মদারবরেশ্ির মােশ্সক ‘শ্রশ্লবফর’ েেযে থলখা। আর 
গঙ্গারাবমর ‘মহারাষ্ট্রপ্রাি’ এবং রামপ্রসাবদর বযোক্ল আশ্ত্যমূলক 
ভশ্ক্তগীশ্তবত থর কো পাই তা থেবক বাংলাবদবশর বদেশ্দিে 
শ্চরে থরে ফ্বট উবঠবছ।

বৃধে আশ্লবশ্দ্য বার বার র্ধে কবর ক্ান্ত হবে পডবলে। 
অেযেশ্দবক থদদৌশ্হরে, োমাতা ও ভ্াত্ষ্্বরের মৃত্যেবত েবাববর 
স্বাস্যে থভবে পডল এবং মবের শ্দবক ক্ান্ত হবে পডবলে। এই 
অবস্াে ইংরাে বশ্িবকরা স্বরাবগর সদ্ বযেবহার কবর অবাব্ 
লাভেেক বাশ্িেযে করবত লাগল। আসন্ন শ্বপবদর পটভূশ্মকাে 
আশ্লবশ্দ্যর মৃত্যে হল।

স্োউশ্্ে

েবাব আশ্লবশ্দ্য খাঁ
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প্রেহীে আশ্লবশ্দ্যর মৃত্যের পর থদদৌশ্হরে শ্সরােব্দৌলা শ্সংহাসবে ববসে। 
পরবত্যী ঘটোে ইংবরে বশ্িবকরা োো ছলোর আরেবে ভারবত সাম্ােযে 
শ্বস্ার করবত থচবেবছ। েবাব শ্সরােব্দৌলিার ঘবর ও বাইবর শত্রু সৃশ্ষ্ 
কবর েবাববক শ্বপর্যস্ কবরবছ। শ্মরোফরবক হাবতর প্ত্বল পশ্রিত 
কবর ও সাম্প্রদাশ্েকতার বীে শ্ছশ্টবে পলাশ্শর প্রান্তবর র্বধের ম্যে শ্দবে 
ষেমতা দখল কবরবছ। এই সাম্ােযে শ্বস্াবরর ইশ্তহাস ভারবতর ইশ্তহাবস 
কলঙ্কমে অ্যোে। এরপর শ্ব্রশ্টশ সরকার দীঘ্যশ্দে শাসেকার্য চাশ্লবেবছ।

তাহবল শ্ববলেষবির মা্যেবম থদখা থগল ভারতচ্রে থর-সমবে কাবযেরচো 
কবরবছে থসই সমবে শ্দশ্লি ও বাংলার উভে শ্সংহাসবেই ম্সশ্লম 
শাসক শাসে কবরবছে। শ্কন্তু ভারতচ্রে শ্ছবলে শ্হদ্িরাোর রােসভার 
সভাকশ্ব। থসবষেবরে থকে শ্তশ্ে কাবযেমব্যে ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ আেবলে এবং 
তার প্রবোেেীেতা শ্ছল কতখাশ্ে তা থদখা দরকার; থসই সবঙ্গ শ্তশ্ে 
‘অন্নদামঙ্গল’ কাববযে শ্ববশষত ‘মােশ্সংহ’ অংবশ ইশ্তহাসবক টােবার থচষ্া 

কবরবছে। এবষেবরে কতখাশ্ে সফল হবেবছে তাও থদখা থরবত পাবর।
‘অন্নদামঙ্গল’ কাববযের প্রেমখবডির ‘গ্ন্থসূচো’ অংবশ এবং ‘কৃষ্ণচব্রের সভাবি্যে’ অংবশ ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ 

আবছ। শ্বেতীে খডি ‘শ্বদযোস্দির’ অংবশ প্রতাপাশ্দতযে বাংলার কােস্বংশীে মহাপ্রতাপশালী রাো থসেেযে থকাবো 
বাদশাবক ভে কবর ো। সম্াবটর প্রশ্তশ্েশ্্ শ্হবসবব মােশ্সংহ বাংলাে এবসবছে প্রতাপাশ্দতযেবক রবোশ্চত শাশ্স্ 
শ্দবত। প্রতাপাশ্দতযে ও মােশ্সংবহর শ্ববরাব্র কাশ্হশ্ের মব্যে ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ আবছ। তৃতীে খডি ‘মােশ্সংহ’ 
অংবশ থমাটাম্শ্ট প্বরা অংশ ে্বডই ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ পাওো রাে। প্রেমত থকে শ্তশ্ে ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ আেবলে 
তার কারিগুশ্ল সূরোকাবর থদখাবো থরবত পাবর—

পলাশীর র্বধের পর মীরোফবরর সবঙ্গ থদখা কবরবছে রবাট্য ক্াইভ। শ্শল্ী : ফ্াশ্সিস থহমযোে 
(থসদৌেেযে : েযোশোল থপাবট্্যট গযোলাশ্র লন্ডে)

শ্সরােবদদৌলিা
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(১) ভারতচ্রেবক রােসভার কশ্ব শ্হসাবব রাো বা অমাতযেবদর মবোরঞ্ে কবর চলবত হত। ভারতচব্রের 
েীবেীবত থদশ্খ োো দ্ঃখ-কষ্-উত্ােপতবের মব্যে শ্দবে চবলবছে। েীববে ভালবাসা বা সহাে্ভূশ্ত থরমে 
পােশ্ে, থসেেযে রােসভাে ঠাঁই পাওোে থসই রাোর ভূেসী প্রশংসা কবরবছে। থসবষেবরে শ্হদ্িরাো থকাবো 
কারবি ম্সলমাে সম্াবটর কাবছ রশ্দ দােবধে োবকে এবং থকাবো শ্ববরা্ উপশ্স্ত হে এবং ফলস্বরূপ 
ম্সশ্লম সম্াটবক দােী কবর রােসভার কশ্ববক কাবযে রচো করবত আবদশ থদে, তাহবল কশ্বর মবের ছাপ 
কাবযেখাশ্েবত কতখাশ্ে আবছ বা সামাশ্েক পশ্রশ্স্শ্ত কতখাশ্ে সতযে, থস শ্বষবে সবদিহ থেবক রাে। এবষেবরে 
ইসলাশ্ম প্রসবঙ্গর প্রাসশ্ঙ্গকতা সম্পবক্য সবদিহ োবক ো।

(২) ভারতচ্রে ম্যের্বগর থশষ কশ্ব এবং বলা হে র্গসশ্ধির কশ্ব। তাই েত্েবক ্রবার থচষ্া তাঁর মব্যে 
আবছ। এতশ্দবের প্রচশ্লত মঙ্গলকাববযে থদবচশ্রবরের প্রা্ােযে থদখবত থপবেশ্ছ। শ্কন্তু এ কাববযে থদবতাবক মােব 
কবর থেওোর একটা শ্বষে আবছ। আর থসবষেবরে এই কাববযে ইসলাশ্ম প্রসবঙ্গর থর-সব শ্বষেগুশ্ল আবছ 
থসগুশ্ল থদবতাবক মােবীকরি করার েেযে প্রভূত সাহারযে কবরবছ।

(৩) ভারতচ্রে কশ্বকঙ্কে ম্ক্দিরাম চক্রবত্যীর কাবযে অে্সরবি ‘অন্নদামঙ্গল’ রচো কবরশ্ছবলে। ঈবের 
গুবতের থদওো তেযে থেবক োেবত পাশ্র, “ভারত বশ্লবলে ‘মহারাে’! শ্করূপ রচো কশ্রবত অে্মশ্ত কবরে।” 
রাো কশ্হবলে “ম্ক্দিরাম চক্রবত্যী (শ্রশ্ে কশ্বকঙ্কে োবম 
খযোত শ্ছবলে,) শ্তশ্ে থর প্রিালীক্রবম ভাষা কশ্বতাে ‘চডিী’ 
রশ্চোশ্ছবলে, ত্শ্ম থস পধেশ্তক্রবম ‘অন্নদামঙ্গল’ প্স্ক 
প্রস্তুত কর। থস আজ্া পালেপূব্যক কশ্ববকশরী অন্নদামঙ্গল 
বি্যো কশ্রবত আরম্ভ কশ্রবলে।”১ এই তবেযের শ্ভশ্ত্বত 
প্রমাশ্িত হে ম্ক্দিরাম চক্রবত্যী থর পধেশ্ত অবলম্বে 
কবরশ্ছবলে, ভারতচ্রে তা সমূ্পি্যভাবব গ্হি ো করবলও 
শ্কছ্ পশ্রমাি কবরবছে এ শ্বষবে সবদিহ থেই। ম্ক্দি 
থরমে ‘েগরপত্ে’ এবং আত্মশ্ববরিী অংবশ ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ 
এবেবছে ভারতচ্রেও থতমশ্ে কৃষ্ণচব্রের সভাবি্যো এবং 
মােশ্সংবহর কাশ্হশ্েবত শ্বসৃ্ত ইসলামী প্রসবঙ্গর অবতারিা 
কবরবছে।

(৪) শ্ব্ম্যী শ্দবে মঙ্গলবদবীর পূোপ্রচাবরর শ্বষেশ্ট 
মঙ্গলকাববযের একশ্ট সা্ারি রীশ্ত হবে দাঁশ্ডবেশ্ছল। এই 
সা্ারি ‘পযোটাে্য’শ্ট মেসামঙ্গবলর থষেবরেও লষে করবত 
থপবরশ্ছ। এবষেবরে ভারতচ্রে থরে তারই ইশ্তহাবসর 
থপ্রষোপবট েবােে ঘটাবলে।

(৫) অন্নদামঙ্গবলর প্রেম ও তৃতীে খবডির সংবরাগ ষেীি 
েে। প্রেম ও তৃতীে খবডির মব্যে শ্বদযোস্দিবরর কাশ্হশ্েশ্ট 
ঢ্বক পডাে শ্বষেশ্টর ্ারাবাশ্হকতা েষ্ হবেবছ ববল 
অবেবক মবে কবরে। শ্কন্তু ইসলাশ্ম প্রসঙ্গশ্ট শ্বেতীে ও তৃতীে খবডির মব্যে থসত্বধিেস্বরূপ কাে কবরবছ। 
মােশ্সংহ ব্্যমাবে শ্কছ্ শ্দে বাস কবরবছে শ্বেতীে খবডি আর তৃতীে খডিশ্টবত মােশ্সংবহর ব্্যমাে থেবক 
প্রস্াবের মব্যে শ্দবে শুরু হবেবছ। প্রেম-শ্বেতীে-তৃতীে খবডির মব্যে ইসলাশ্ম প্রসঙ্গশ্ট থরাগসূরে রচো কবরবছ 
বলা থরবত পাবর।

(৬) অবলদৌশ্কক শ্বষবের অবতারিা মঙ্গলকাববযের একশ্ট সা্ারি ববশ্শষ্যে। শ্দলিীবের ভবােদিবক কবেদ 
করবল থরখাবে ডাশ্কেী-থরাশ্গেী, ভূত-থপ্রত, রাষেস, ব্রহ্মনদতযে থর শ্বষে তা মঙ্গলকাববযের ববশ্শবষ্যের সবঙ্গ 
ওবতাবপ্রাতভাবব েশ্ডবে আবছ।

শ্হদ্ি ম্সলমাবের মব্যে ্ম্যীে শ্ববরাব্র শ্বষেবক অবলম্বে কবর ম্যের্গ থেবক আ্্শ্েক কাল পর্যন্ত 
শ্কছ্ সংখযেক মাে্ষ শ্েবেবদর ্ম্যবক, সবব্যাপশ্র শ্েবেবক ববডা কবর ত্লবত চাে। ভবােদি মে্মদাবরর 
মােশ্সংহবক সাহাবরযের মব্যে শ্দবে কশ্ব এক সাম্প্রদাশ্েক সম্প্রীশ্তর বাতাবরি সৃশ্ষ্ কবরবছে ববল মবে হে। 

রাো মােশ্সংহ
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কারি মােশ্সংহ শ্ছবলে োহাঙ্গীবরর থলাক আর ভবােদি থদবী অন্নদার 
পরমভক্ত। পরমভক্ত অে্যাৎ ্াশ্ম্যক শ্রশ্ে হববে শ্তশ্ে থদশ-কাল-োশ্ত 
সম্প্রদাবের ঊবধ্্য উবঠ শ্বপবদ পডা মাে্ষবক উধোর করববে এবং 
থসইগুবির বোরাই মাে্ষ আকৃষ্ হবে উপকাশ্র মাে্ষশ্টবক অে্সরি ও 
তার ্ম্যবক সম্াে থদববে। এখাবে এই শ্বষেশ্টই ঘবটবছ, ভবােদি 
শ্েঃস্বাে্যভাবব মােশ্সংহবক সাহারযে কবরবছ আর তাই মােশ্সংহ োো 
প্রশ্তকূলতা সব্বেও ভবােদিবক থকাবোভাববই অস্বীকার করবত পাবরেশ্ে। 
এখাবে কশ্ব তাঁর মবের স্তে বাসো থরে ভবােদি ও মােশ্সংবহর 
সম্পবক্যর মব্যে শ্দবে পূরি কবরবছে।

এখে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাববযে কশ্ব ভারতচ্রে ইশ্তহাসবক কতখাশ্ে গ্হি 
কবরবছে থদখা রাক। অন্নদামঙ্গবলর শ্তেশ্ট খডি (ক) অন্নদামঙ্গল (খ) 
কাশ্লকামঙ্গল বা শ্বদযোস্দির এবং (গ) অন্নপূি্যামঙ্গল বা মােশ্সংহ।

‘অন্নদামঙ্গল’ অংবশ কশ্বর শ্কছ্টা ঐশ্তহাশ্সক পশ্রববশ সৃশ্ষ্র প্রোস 
আবছ। বাংলাে তখে আশ্লবশ্দ্যর শাসেকাল। থমাঘল থসোবাশ্হেীর সহােতাে আশ্লবশ্দ্য ভ্ববেবের আক্রমি কবর 
মশ্দির ও থদবস্াে ধ্ংস করবল ক্্রধে মহাবদববর স্বপ্াবদবশর ফবল বশ্গ্যে রাো ভাস্র পশ্ডিতবক পাঠাল বাংলা 
ধ্ংস কবর অতযোচারী ম্সলমােবক রবোশ্চত শাশ্স্ শ্দবত। বশ্গ্যর আক্রমবি আশ্লবশ্দ্য শ্বপাবক পডবলে এবং 
রােবকাষ শূেযেবত পশ্রিত হল। অতযোচারী েবাব মহারাে কৃষ্ণচ্রেবক বাবরা লষে টাকা েেরাো থচবে বসবলে। 
কৃষ্ণচ্রে তা শ্দবত ো পারাে তাঁবক কারারুধে করা হল। কৃষ্ণচ্রে থদবী অন্নদাবক স্বব ত্ষ্ কবর শ্বপদ 
থেবক উধোর থপবলে। সভাকশ্ববক থসইমবতা আবদশ শ্দবলে থদবীমাহাত্মযে-জ্াপক কাবযে শ্লখবত। এরই ফল হল 
ভারতচব্রের ‘অন্নদামঙ্গল’।

শ্বেতীেখডি মােশ্সংহ অংবশ থর ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ আবছ তা থেবক থবাঝা রাে কশ্বর মবোভাব শ্হদ্ি-ম্সশ্লম 
সম্পবক্য সহাে্ভূশ্তশীল শ্ছল। তৃতীে খবডির থর ঐশ্তহাশ্সক কাশ্হশ্ে কশ্ব শ্লবখবছে, থসখাবে ইশ্তহাবসর 
শ্েভ্যরবরাগযে তেযে থতা পাওো রােই ো, বরং ইশ্তহাবসর থপ্রষোপবটর সবঙ্গ কল্োর আশ্্কযে ও থসই সবঙ্গ 
রাোবদশ শ্মবল একটা েগাশ্খচ্শ্ডমাক্যা আখযোে বতশ্র হবেবছ। আসবল কশ্বর উব্শযে শ্ছল ইশ্তহাবসর 
শ্েভ্যরবরাগযে তেযে পশ্রববশে েে, বরং মহারাবের পূব্যপ্রুষ ভবােবদির মাহাত্মযে প্রচারই প্র্াে উব্শযে।

সবব্যাপশ্র মােশ্সংবহর সবঙ্গ প্রতাপাশ্দবতযের থর র্ধেকো আবছ তা ইশ্তহাসশ্েভ্যর েে। ভারতচব্রের এ 
শ্বষবে মূল আরেেস্ল শ্ছল েেশ্রুশ্ত এবং ‘শ্ষেতীশবংশাবলী’ গ্ন্থ। “ভারতচব্রের সমসামশ্েক কাবল েববেীপ 
রােবংশ সম্পবক্য থর সকল েেশ্রুশ্ত এবদবশ প্রচশ্লত শ্ছল, তাহাবদর সমস্ই শ্তশ্ে তাঁহার কাবযেমব্যে সশ্ন্নশ্বষ্ 
কশ্রোবছে। প্রকৃত  ঐশ্তহাশ্সক তবেযের েেযে অে্সধিাবে প্রবৃত্ হওো থরমে তাঁহার শ্েবেরও লষেযে শ্ছল ো, 

প্রতাপাশ্দতযে

কৃষ্ণেগর রােবাশ্ডর প্র্াে ফটক
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থতমশ্ে তৎকালীে সমাবে তাহার েেযে অেযে কাহারও দাবীও শ্ছল ো। তেযেপশ্রববশে পশ্রববত্য 
মশ্হমাকীত্যেই থরখাবে উব্শযে, থসখাবে তাহা আশাও করা রাইবত পাবর ো।”২

ইশ্তহাবসর তেযে থেবক োো রাে—
 (ক) মােশ্সংবহর সবঙ্গ প্রতাপাশ্দবতযের থকাবো র্ধে হেশ্ে।
 (খ) মােশ্সংবহর বাবগাোে রাওো সম্পবক্য থকাবো ঐশ্তহাশ্সক প্রমাি থেই।
 (গ) ভবােদি থর মােশ্সংবহর কাবছ েশ্মদাশ্র থপবেশ্ছবলে, এমে তেযেও ইশ্তহাবস পাওো 

রাে ো।
তাহবল দ্শ্ট ইসলাশ্ম প্রসঙ্গ (১ম ও ৩ে খডি) থেবক দ্শ্ট শ্সধোবন্ত আসা রাে। থকাবো থষেবরেই 

শ্তশ্ে ইশ্তহাবসর শ্েরবপষে দৃশ্ষ্ শ্দবে কাবযে রচো কবরেশ্ে। এর কারি অবশযে অেযে। শ্তশ্ে 
রােসভাশ্রেত কশ্ব। থরবহত্ শ্তশ্ে মাসমাইবের বোরা শ্েবোশ্েত থসেেযে রাোর আবদশ তাঁবক থমবে 
চলবত হত। এছাডা শ্তশ্ে মঙ্গলকাবযে রচো কবরবছে। থর থষেবরে মঙ্গলকাববযের সা্ারি ফম্যশ্ট বোে 
থরবখ চলবত হবেবছ। মঙ্গলকাববযের একটা সা্ারি রীশ্তই হল শ্ব্ম্যীবক শ্দবে পূোপ্রচার। তবব 
এবষেবরে সাম্প্রদাশ্েকতার সপবষে কখবোই মত থদেশ্ে। তার পশ্রচে রবেবছ বযোস প্রসবঙ্গ (শ্বষেশ্ট 
ইসলাশ্ম প্রসবঙ্গর বাইবর)। থসকাবল শাক্ত ও ববষ্ণববদর মব্যে থর থগাঁডাশ্ম শ্ছল থসগুশ্ল শ্তর্যক 
ভাষাে বযেঙ্গ কবরবছে।

 “থদখ থদখ অবহ েশ্দি বযোবসর দ্ন্্যব।
 শ্ছল থগাঁডা ববষ্ণব বহল থগাঁডা বশব॥”

এ শ্বষবে ডঃ আশুবতাষ ভট্াচার্য ববলে—“অষ্াদশ শতাদেী হইবতই প্রেম ্ম্যশ্বষেক থগাঁডাশ্ম 
সামাশ্েক বযেবঙ্গর কারি হইোশ্ছল, পরবত্যী শতাদেীবত এই মবোভাববর পূি্যতর শ্বকাশ থদখা 
শ্দোশ্ছল। উধৃেত অংবশ ্ম্যসমন্বে প্রচার অবপষো ্ম্যাচারবির থগাঁডাশ্মবকই অশ্্কতর বযেঙ্গ করা 
হইোবছ বশ্লো মবে হইবব। কারি, ভারতচব্রের ব্শ্ধেবাদী মে ্ম্যশ্বষেক থর ্ারিাই থপাষি করুক 
ো থকে, থস র্বগর ্ম্যশ্বষবে থগাঁডাশ্ম থর সহযে কশ্রবত পাবর োই, বযোবসর প্রসঙ্গ তাহারই শ্েদশ্যে।

শ্করীশ্টবেরী মশ্দির
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ভারতচব্রের ্ম্যসমন্ববের কো 
তাঁহার শ্েেস্ব ্ম্যশ্বষেক থকােও 
মবোভাব হইবত থর আশ্সোবছ, 
তাহা মবে কশ্রবত পারা রাে ো, 
বরং তাঁহার কাবযে র্গপ্রভাববশত 
আশ্সোবছ। ম্সলমাে আক্রমবির 
পর হইবতই ্ম্যসমন্ববের একশ্ট 
সমসযো এই োশ্তর মবে োোভাবব 
উদে হইোবছ, ভারতচব্রের 
পূবব্যই সমাবে উহার একশ্ট 
স্স্পষ্ রূপও প্রকাশ পাইোশ্ছল। 
সতযেপীবরর পশ্রকল্োে দ্ইশ্ট 
শ্বপরীতম্খী সমন্বে সা্বকর 
প্রোস থদখা রাে।”৩

পৃষ্ঠবপাষবকর মে রাখবত শ্গবে বাংলার বীর প্রতাপাশ্দতযেবক থছাবটা 
কবরবছে। তাবঁক খাঁচাে বদিী করা এবং তাঁর করুি মৃত্যেবক কশ্ব 
শ্েবের থলখাে শ্চশ্রেত করবত এতট্ক্ ক্ন্ঠাববা্ কবরেশ্ে। আসবল রাবক 
আ্্শ্েককাবল স্ববদশবপ্রম ববল তা ইংবরে শাসবের পূবব্য আমাবদর থদবশর 
মাে্বষর মব্যে শ্ছল ো। কারি প্রতাপাশ্দতযেবক থক্রে কবর থরখাবে বাংলা 
উপেযোস বা োটক থলখা হল থসখাবে ভারতচ্রে বাংলার বীরবক এভাবব 
শ্চশ্রেত করবার কারি কী?

েবাশ্ব আমবলর েবাবরা থকউই থসরকম ্ম্যশ্বববেষী শ্ছবলে ো। ডঃ 
অশ্সতক্মার ববদিযোপা্যোে ববলে, “আশ্লবশ্্্যও শাসে বযোপাবর থকােও 
প্রকার ্ম্যীে থগাঁডামীর প্ররেে শ্দবতে ো—রশ্দও তাঁহারা শ্েষ্ঠাবাে ম্সলমাে 
শ্ছবলে।”৪ থস-সমে ম্সলমাে েবাব বা ওমরাহরা শ্হদ্ি উৎসবব থরাগ শ্দত। 
থশাো রাে, সাহামৎেঙ্গ এবং থসদৌকৎেঙ্গ ম্শ্শ্যদাবাবদর মশ্তশ্ঝবলর বাগাবে 
সাতশ্দে ্বর থহাশ্ল থখবলশ্ছবলে। শ্সরােও ‘আশ্লেগর সশ্ধি’ থসবর ম্শ্শ্যদাবাবদ 

থহাশ্ল উৎসবব থরাগ শ্দবেশ্ছবলে। 
শ্মরোফরও পাটোে শ্েেশ্মত 
থহাশ্ল থখলবতে। ক্ষ্ঠবযোশ্্র সমে 
মীরোফর রখে মৃত্যেশরযোেশাশ্েত 
তখে শ্করীশ্টবেরী থদবীর চরিামৃত 
পাে করাবো হবেশ্ছল।

অেযেশ্দবক শ্হদ্িরাও ম্সলমাে 
পীর-ফশ্করবদরও রেধোর থচাবখ 
থদখত। থষেমােবদির মেসামঙ্গবলর 
থকাবো থকাবো প্ঁশ্েবত আবছ 
শ্হদ্িবদর ্ম্যগ্ন্থ ও থকারাে 
একসবঙ্গ রাখা োকত। ম্সশ্লম 
সমাবে শ্হদ্ির থেযোশ্তষশাস্ত্র 
শ্ববশষভাবব মােযে করা হত। 

শ্করীশ্টবেরী — বাংলার অেযেতম সতীপীঠ

শ্করীশ্টবেরী মশ্দিবর েত্ে প্রশ্তশ্ষ্ঠত থদবীমূশ্ত্য

মীরোফর
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“সরফরাে ও আশ্লবশ্্্য র্ধেরারো বা থকাে 
শুভকাবর্যর পূবব্য শ্হদ্ির থেযোশ্তষীবক আোইো 
ভশ্বষযেৎ গিাইো লইবতে, মীরকাশীম শ্েবেও 
শ্হদ্িপশ্ডিত রাশ্খো থেযোশ্তষশ্বদযো শ্শশ্খোশ্ছবলে। 
অষ্াদশ শতাদেীর অবেক ম্সলমাে কশ্ব 
ইসলামী কাবযেরচোর প্রারবম্ভ শ্হদ্ি থদববদবীরও 
বদিো গাইোবছে। থতমশ্ে আবার মহরম 
উৎসবব শ্হদ্িরাও থরাগ শ্দত। ভারবতর অেযোেযে 
প্রবদবশও থকাে থকাে থষেবরে শ্হদ্ি-ম্সলমাবের 
সামাশ্েক ও ্ম্যীে উদারতা লষেযে করা রাে। 
থদদৌলতরাও শ্সশ্ধিো মহরম উৎসবব প্রোবদর 
সব্ে থপাষাক পশ্র্াে কশ্রো ঐ উৎসবব 
শ্েষ্ঠা সহকাবর থরাগ শ্দবতে। শ্দলিী দরবাবরর 
আে্কূবলযে দ্বগ্যাৎসব হইত—এইরূপ েেশ্রুশ্ত 
প্রচশ্লত আবছ। হযোশ্মলটে ব্কােে ঊেশ্বংশ 
শতাদেীবতও থদশ্খোশ্ছবলে থর, ভাগলপ্র অঞ্চবল 
শ্হদ্িম্সলমাবে শ্মশ্লো মহরম উৎসব কশ্রত।”৫

‘অন্নদামঙ্গল’ শ্ববলেষবি থদখা থগল, কশ্ব 
ভারতচ্রে প্রেমখবডি ইশ্তহাসবক অবেকখাশ্ে 
গ্হি কবরবছে। তবব থসবষেবরেও তাঁবক রাোর 
আবদশ থমবে চলবত হবেবছ। তৃতীেখবডি 
ইশ্তহাসবক থতমেভাবব অে্সরি কবরেশ্ে। 
এবষেবরে মবে হে শ্তশ্ে মঙ্গলকাববযের সা্ারি ‘ফম্য’শ্ট বোে রাখার থচষ্া কবরবছে। তবব কাববযের গভীবর 
প্রববশ করবল থদখা রাে, কশ্ব ্বম্যর বযোপাবর অতযেন্ত থগাঁডাশ্মবক পছদি করবতে ো। বযোস প্রসবঙ্গ তার 
পশ্রচে থমবল। তবব র্বগর্বগ মাে্ষ শ্েবের ্ম্যবক ভালবাবস। আর থসই ভালবাসার খাশ্তবরই শ্েবের ্বম্যর 
থরেষ্ঠত্ব প্রমাবির েেযে অেযে ্ম্যবক সামশ্েকভাবব থছাবটা করবত চাে। থসবষেবরে শ্হদ্ি-ম্সশ্লম, ববষ্ণব-শাক্ত, 
থবদৌধে-বেে থর থকাবো ্ম্যমবতর সবঙ্গ হবত পাবর। এটা থকাবো োশ্তগত শ্বববেষ বা সাম্প্রদাশ্েক শ্হংসা েে। 
শ্েবের ্ম্যবক থকউ ভালবাসবতই পাবর, তবব অপবরর ্বম্যর ষেশ্ত কবর েে। আর এটাই হল ভারতচব্রের 
অন্তশ্ে্যশ্হত কো। ভারতচ্রে থরবহত্ ম্যের্বগর মঙ্গলকাববযের কশ্ব তাই মঙ্গলকাববযের সা্ারি রীশ্ত (থরমে 
শ্বশ্ভন্ন োশ্তর বি্যো, শ্ব্ম্যী শ্দবে পূোপ্রচার) বোে রাখবত হবেবছ। আর সামাশ্েক বা রােনেশ্তক ইশ্তহাস 
পর্যাবলাচো করবলও থদখা রাে, েবাবরা থতমে ্ম্যশ্বববেষী শ্ছবলে ো, অবশযে থকউ থকউ বযেশ্তক্রম আবছে। 
তবব সবাইবক এক মােশ্সকতাে থফলা রাে ো। অবেবকই ্ম্য বযোপাবর উদার মােশ্সকতার পশ্রচে শ্দবেবছে। 
সামাশ্েক থষেবরে শ্হদ্ি-ম্সলমােরা পাশাপাশ্শ বাস করত এবং এবক অপবরর ্ম্যাে্ষ্ঠাবে থরাগদাে করার রীশ্তও 
শ্ছল। ভারতচ্রে সম্পবক্য থর কো বলার তা হল শ্তশ্ে ইশ্তহাবসর পটভূশ্মকাবক কাববযের শ্বষে কবর ত্বলবছে 
এবং থদবতাবক মােব কবর ম্যের্বগর গতাে্গশ্তকতা ভঙ্গ কবরবছে। এখাবেই তাঁর আ্্শ্েক মােশ্সকতা ও 
স্বতন্ত্রতার পশ্রচে থমবল।

(১) ব্রবে্রেোে ববদিযোপা্যোে ও সেেীকান্তদাস (সম্পাশ্দত) ভারতচব্রের গ্ন্থাবলী, বঙ্গীে সাশ্হতযে পশ্রষদ
 ১৩৬৯।
(২) ডঃ আশুবতাষ ভট্াচার্য; বাংলা মঙ্গল কাববযের ইশ্তহাস; মডাি্য-২০০০।
(৩) তবদব।
(৪) ডঃ অশ্সতক্মার ববদিযোপা্যোে, বাংলা সাশ্হবতযের ইশ্তবৃত্ (৩ে খডি)-মডাি্য।
(৫) তবদব।

মীরকাশীম
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প্রসঙ্গ ছাশ্িনা কান্দী : 
রাজার শ্িশ্ির পাড়ের পটুয়া বসশ্ি  

িদীপাঞ্জন দি

মুশ্্শিিাবাড়ির পটুয়া সম্প্রিায় বৃহত্তর দবশ্িয়া বা দবড়ি জাশ্ির 
অং্। এরা একপ্রকার যাযাবর জদীবনযাপন করড়িন বা এখনও 
কড়রন। িঁারা শ্নড়জরাই বড়ে থাড়কন দয,আমরা দিা যাযাবর 
দবশ্িয়া জাশ্ি। মুশ্্শিিাবাড়ির ছাশ্িনা কান্দী অঞ্চড়ের দবড়ি 
পটুয়ারাও ব্যশ্িক্রম নন। মুশ্্শিিাবাি দজোর সির বহরমপুর 
বাসস্্যান্ড দথড়ক কান্দী বাসস্্যান্ড প্রায় ৩০ শ্কশ্ম পথ, বাড়স 
দযড়ি সময় োড়ে প্রায় এক িণ্া। দসখান দথড়ক ছাশ্িনা কান্দী 
গ্াড়মর দেির প্রায় আোই শ্কশ্ম দেড়ে রাজার শ্িশ্ির পাে। 
দসখাড়নই গ্াড়মর দবড়ি পটুয়ারা বসবাস কড়রন। রাজার শ্িশ্ির 
পাড়ে বিশিমাড়ন প্রায় ২৩ ির পটুয়া পশ্রবাড়রর বাস৷ শ্িশ্ির িুই 
পাে দিঁড়ে পটুয়া িরগুশ্ে তিশ্র হড়য়ড়ছ। বিশিমাড়ন শ্িশ্ির পূবশি 
পাড়ে প্রায় ১০-১১ ির এবং পশ্চিম পাড়ে প্রায় ১৩ ির পটুয়া 
পশ্রবাড়রর বাস।১
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এই গ্াড়মর পটুয়ারা অশ্িকাং্ই 
পড়টর দখো দছড়ে শ্িড়য়ড়ছন। মুশ্্শিিাবাড়ির 
অন্যান্য অঞ্চড়ের মড়িাই ছাশ্িনা কান্দীর 
পটশ্্ল্প-র করুণ ি্া দিখড়ি পাওয়া 
যায়। শ্কন্তু মুশ্্শিিাবাড়ির পড়টর একশ্ট 
অন্যিম িরানা হে ‘কাশ্ন্ িরানা’-র 
পট। এই িরানার পট খুব শ্বখ্যাি শ্ছে। 
এই প্রসড়ঙ্গ বো যায় দয একসময় এই 
দজোর ‘েণকর িরানা’-র পড়টর খুব 
সুনাম শ্ছে। দি্শ্বড়িড়্ এই দজোর 
পড়টর খ্যাশ্ি ছশ্েড়য় পড়েশ্ছে। অড়নক 
সংগ্হ্াোয় মুশ্্শিিাবাি দজোর পট 
এখনও দিখড়ি পাওয়া যায়।২ শ্কন্তু যুড়ের 
পশ্রবিশিড়ন মুশ্্শিিাবাড়ির পটশ্্ল্প খুবই 
সংকড়টর সমু্খদীন হড়য়ড়ছ।  পটশ্িড়রের 

পশ্রমাণ দযমন কড়মড়ছ দিমনই পড়টর োন হাশ্রড়য় দযড়ি বড়সড়ছ। নিুন প্রজড়মের পটুয়ারা দবশ্্রোেই 
িাড়ির প্রািদীন দপ্া ি্যাে কড়রড়ছ। ছাশ্িনা কান্দীর রাজার শ্িশ্ির পাড়ের দকবেমারে একশ্ট পশ্রবার পড়টর 
দখো দিখাড়নার সড়ঙ্গ যুক্ত। দসই পশ্রবারশ্ট হে আনন্ পটুয়ার পশ্রবার। পশ্রবাড়রর প্রিান আনন্ পটুয়া 
পট দখোড়ি জাড়নন। িড়ব বিশিমাড়ন শ্িশ্ন আর দিমনোড়ব পড়টর দখো দিখান না। িার প্রিান জদীশ্বকা 
প্যাড়ন্ডড়ের কাজ করা। আনন্ পটুয়া মাড়েমড়ি্য পট শ্নড়য় বার হড়িন এবং শ্েক্া শ্হড়সড়ব িাে, মুশ্ে, আেু, 
পটে, কখনওবা খুিড়রা পয়সা দপড়িন। িার পশ্রবাড়রর আড়রকজন পট দখোড়ি জাড়নন। শ্িশ্ন হড়েন আনন্ 
পটুয়ার দছাড়টা দছড়ে কানন পটুয়া। িড়ব অসুস্থিাজশ্নি কারড়ণ দস পট শ্নড়য় কমই দবর হয়। সুিরাং এখন 
ছাশ্িনা কান্দীড়ি পট দখোয় সশ্ক্রয় পটুয়া 
দিমন দনই বেড়েই িড়ে।

 এবার পটশ্িরে আকঁা প্রসড়ঙ্গ আসা যাক। রাজার 
শ্িশ্ির পাড়ের পটুয়াড়ির মড়ি্য পটশ্িরে আড়ঁকন  
প্র্ান্ত পটুয়া। শ্িশ্ন ছাো এই গ্াড়ম আর দকউ 
পড়টর ছশ্ব আঁড়কন না। প্র্ান্ত পটুয়া একশ্ট 
আঁকার সু্ড়ে আঁকা দ্খান এবং দছাড়টা বাচ্াড়ির 
শ্টউ্ন কড়রন। দসটাই িার প্রিান জদীশ্বকা। 
অবসর সমড়য় শ্িশ্ন পড়টর ছশ্ব আঁড়কন।৩

 উড়লেখ্য, পটুয়ারা পট আঁকাড়ক ‘পট 
দেখা’ বড়ে থাড়কন। যশ্িও এই ছাশ্িনা 
কান্দীড়ি একথা  শুনড়ি পাই না। পড়টর 
িেন কড়ম যাওয়ায় দযমন মুশ্্শিিাবাড়ির 
পটুয়ারা িাঁড়ির শ্্ড়ল্পর অড়নক কোড়কৌ্ে 
েুড়েড়ছন দিমনই প্রািদীন  শ্কছু শ্কছু 
রদীশ্িনদীশ্ি ও অে্যাস িাঁড়ির মড়ি্য দথড়ক 
হাশ্রড়য় যাড়ছে। িাই িারা আর ‘পট দেখা’ 
কথাটা ব্যবহার করড়ছন না। বাংোর পটুয়াড়ির 
আড়রকশ্ট প্রিান কাজ শ্ছে মূশ্িশি েো। শ্কন্তু 
বিশিমাড়ন এই দজোয় মূশ্িশি েড়েন এমন পটুয়া 
পাওয়া িুষ্কর। মুশ্ শ্িিাবাি দজোর পটুয়ারা 

প্র্ান্ত পটুয়া শ্নড়জর বাশ্েড়ি পটশ্িরে অাঁকড়ছন
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দবশ্্রোে ইসোম িমশিাবেম্দী এবং দসখাড়ন 
দপৌত্তশ্েকিার শ্বড়রাশ্িিা করা হয়। যশ্িও 
এই দজোর েণকর গ্াড়মর পটুয়াড়ির 
উপাশ্ি ‘শ্িরেকর’ এবং িাঁরা িমশিদীয় শ্িক 
দথড়ক শ্হনু্ পশ্রিয় বহন কড়রন। িাঁরা 
শ্হনু্ড়ির মড়িাই জদীবনযাপন কড়রন। 

রাজার শ্িশ্ির পাড়ের দবড়ি পটুয়ারা 
শ্নড়জড়ির মুসশ্েম পশ্রিয় শ্িড়য় থাকড়েও 
িঁাড়ির জদীবনিযশিায় অড়নক শ্হনু্ তবশ্্ষ্্য 
েক্ণদীয়। দযমন িারঁা মনসাড়িবদীড়ক খুব 
মাড়নন। েরু পােড়নর উপকাশ্রিার কথা 
পড়টর োড়নর মি্য শ্িড়য় প্রিার কড়রন। 
এখন যশ্িও পটুয়া সংেদীি হারাড়ি বড়সড়ছ। 
দবশ্্রোে পটুয়া সংেদীি িিশিার অোড়ব 
িঁাড়ির সৃ্শ্ি দথড়ক ক্রম্্যযঃ মুড়ছ শ্েড়য়ড়ছ৷ 
িুই একশ্ট োন িাড়ঁির মড়ন রড়য়ড়ছ। দসই 
োনগুশ্ে ছাশ্িনা কান্দীর আনন্ পটুয়া, 
সমদীর পটুয়া ও শ্সরাজ পটুয়ার দথড়ক 
এখনও শুনড়ি পাওয়া যায়।

রাজার শ্িশ্ির পাড়ের পটুয়াড়ির মড়ি্য 
প্র্ান্ত পটুয়াড়ক দকবেমারে মূশ্িশি েেড়ি 
দিখা যায়। শ্িশ্ন গ্াড়মর হাজরা বাশ্ের 
কােদী প্রশ্িমাশ্ট প্রথম দথড়কই তিশ্র কড়র 
আসড়ছন। িড়ব এই কােদী প্রশ্িমাশ্ট ছাো 
শ্িশ্ন দসোড়ব মূশ্িশি েোর সড়ঙ্গ যুক্ত নন। 

দক্রে সমদীক্া ও সাক্াৎকাড়রর মাি্যড়ম এই কােদী পূজা সম্পড়কশি প্রিশ্েি কড়য়কশ্ট েল্প জানা যায়। প্র্ান্ত পটুয়া 
এই কােদী পূজাড়ি উড়পাস কড়রন বড়ে জানান। দছাড়টা দবো দথড়কই এই প্রশ্িমাশ্ট প্র্ান্ত পটুয়া েড়েন। 
প্রায় দিে ি্ক িড়র এই পূজা হড়ছে। দোকমুড়খ একটা কাশ্হশ্ন শুনড়ি পাই দয, একবার িনঞ্জয় হাজরার 
বাশ্ের কােদী পূজায় বাজাড়রর দকনা প্রশ্িমা আনা হড়ে েৃহড়স্থর শ্কছু সমস্যা হয়।৪ িারপর দথড়ক আবার 
হাজরা বাশ্ের কােদী প্রশ্িমাশ্ট প্র্ান্ত পটুয়াই েড়েন। শ্কন্তু প্র্ান্ত পটুয়ার িমশি পশ্রিয়শ্ট হে—শ্িশ্ন একজন 
মুসশ্েম, বাশ্েড়ি দকারান ্শ্রফ রড়য়ড়ছ। যশ্িও পািঁ বার নমাজ পো িঁার হয় না, শ্কন্তু মসশ্জড়ি যািায়াি 
রড়য়ড়ছ। রমজান মাড়স বাশ্েড়ি দরাজা রাখার রদীশ্িও কম-দবশ্্ মানা হয়। এড়ক্ড়রে পটুয়াড়ির মড়ি্য একটা  
িমশিদীয় সমন্বয় েক্্য করা যায়। িঁাড়ির িমশি পশ্রিয় যাই দহাক না দকন, িারা িমশিদীয় জদীবনিযশিায় অড়নক স্ািদীনিা 
দোে কড়রন। দযমন ছাশ্িনা কান্দীর দবড়ি পটুয়ারা অড়নক ইসোশ্মক রদীশ্িনদীশ্ি পােন কড়রড়েও অড়নক শ্হনু্ 
রদীশ্িনদীশ্িও িাঁড়ির পােন করড়ি দিখা যায়। রাজার শ্িশ্ির পাড়ের বাবেু পটুয়ার পশ্রবার দযমন শ্হনু্ রদীশ্িনদীশ্ি 
দবশ্্ দমড়ন িড়েন। িঁাড়ির কথায় আমরা দবড়ি জাি, আমরা সব িমশি পােন করড়ি পাশ্র। আমাড়ির কাড়ছ সবই 
সমান। িড়ব আমাড়ির নমাজ পো হয় না। আমরা েরু খাই না। আমরা মনসা পূজা কশ্র। আমাড়ির পশ্রবাড়র 
মুসেমাশ্ন এখন হয় না। বাবেু পটুয়া বড়েন, ‘আমাড়ির সময় হড়য়শ্ছে, শ্কন্তু এখন আর দিমন দিখা হয় না’।৫ 

 এই িমশিদীয় কারড়ণর জন্যই  হয়ি পটুয়াড়ির অড়নকড়ক িুশ্ট নাম িারণ করড়ি দিখা যায়। িাঁড়ির 
অড়নড়কর দযমন একশ্ট শ্হনু্ নাম থাড়ক, দিমনই একশ্ট মুসশ্েম নাম থাড়ক। শ্বড়্েি আড়ে দযসব মুসশ্েম 
পটুয়াড়ক শ্হনু্ সমাড়জ পট শ্নড়য় িোড়ফরা করড়ি হি, িাঁরা অব্্যই িুশ্ট নাম িারণ করড়িন। আবার 
মুসশ্েম সমাড়জ িোড়ফরার জন্য একশ্ট মুসশ্েম নাম থাকি। এখন যশ্িও পট দখোড়নার প্রিেন কড়ম 

প্র্ান্ত পটুয়া দয কােদীমূশ্িশিশ্ট প্রায় দিে ি্ক কাে িড়র কড়র আসড়ছন৷
গ্াড়মর হাজরা বাশ্ের কােদী প্রশ্িমা৷



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 154

যাওয়ায় পটুয়াড়ির এই িুশ্ট নাম িারণ করার িেন কড়ম দেড়ছ। এই গ্াড়মর প্র্ান্ত পটুয়ার দযমন পূড়বশি 
আড়রকশ্ট নাম শ্ছে দমাস্াশ্কম পটুয়া। এখন আর দসই নাম শ্িশ্ন দিমনোড়ব ব্যবহার কড়রন না। ছাশ্িনা 
কান্দীর আনন্ পটুয়া আড়ে পট শ্নড়য় শ্েক্া করড়ি দযড়িন। এখন আর দযড়ি পাড়রন না। িাঁর বিশিমান 
বয়স ৬৭ বছর। িাঁর সড়ঙ্গ কথা বড়ে জানড়ি পাশ্র শ্িশ্ন দমাট িারশ্ট পড়টর োন জানড়িন। দসগুশ্ে হে—
েরুর পড়টর োন, শ্নমাই সন্্যাসদী পড়টর োন, শ্সনু্ বি পড়টর োন এবং সদীিাহরণ পড়টর োন। শ্কন্তু এখন 
আর সবকশ্ট োন িার োড়োোড়ব মড়ন দনই। দ্ড়োক্ত োন িুশ্ট শ্িশ্ন পুড়রাপুশ্র েুড়ে দেড়ছন। প্রথম িুশ্ট 
পড়টর োন বোর মড়িা অবস্থায় শ্কছুটা রড়য়ড়ছ।৬ শ্িশ্ন িার দছাড়টা দছড়ে কানন পটুয়াড়ক এই োন িুশ্ট 
শ্্শ্খড়য়ড়ছন। সুিরাং এর দথড়কই অনুমান করা যায় দয আড়স্ আড়স্ ঐশ্িহ্যমশ্ডিি পটুয়া সংেদীি হারাড়ি 
বড়সড়ছ। এর অন্যিম কারণ হে পটুয়াড়ির িাঁড়ির শ্পিৃপুরুড়ের দপ্া দথড়ক শ্বিু্যি হওয়া এবং গ্ামবাংোয় 
পড়টর িাশ্হিা কড়ম যাওয়া। দযমন আনন্ পটুয়ার বড়ো দছড়ে সুজয় পটুয়া পটশ্্ড়ল্পর সড়ঙ্গ যুক্ত হনশ্ন। শ্িশ্ন 
পোড়্ানা কড়রড়ছন। এখন শ্িশ্ন েরিপুর আশ্েয়া হাইসু্ড়ে ক্াকশি দপাড়স্ কাজ কড়রন।৭ দবশ্্রোে পটুয়া 
পশ্রবাড়রই এই একই অবস্থা দিখড়ি পাওয়া যায়। মুশ্্শিিাবাড়ির নিুন প্রজড়মের পটুয়ারা পটশ্্ড়ল্পর সড়ঙ্গ আর 
যুক্ত হড়ছেন না। দছাড়টা দছড়ে কানন পটুয়া ্ারদীশ্রক কারড়ণ পোড়্ানা না করায় পট শ্নড়য় শ্েক্া কড়রন। 
গ্াড়মর বাবেু পটুয়া পটশ্্ড়ল্পর অবনশ্ির কারণ প্রসড়ঙ্গ বড়েন—‘পড়টর দথড়ক দিা আর োড়ো োড়ব সংসার 
িড়ে না। পট বড়ে দিা দকান মানুড়ের আর আড়ক্প নাই। পুড়রাড়না মানুে শ্ক আর আড়ছ? আজ দথড়ক যশ্ি 
পঁশ্ি্ বছর বা পঞ্চা্ বছর শ্পশ্ছড়য় যাওয়া হয়, িড়ব পঞ্চা্ বছর আড়েকার দোকগুড়ো একটাও নাই। 

এখন সব নিুন। নিুনরা পট 
বেড়ে বড়ে—ওরা দপড়টর িাশ্েড়ি 
এড়সড়ছ। শ্ক আড়ছ ছশ্বড়ি, কি 
দিড়খশ্ছ। শ্সড়নমা বাি শ্িড়য় 
শ্ক আর এইসব দিখা যায়। এ 
সম্ড়ন্ দিা আর দবাড়ে না।’৮ 
বাবেু পটুয়ার দথড়কই জানড়ি 
পাশ্র দয দসখাড়ন পুেড়কনু্ 
শ্সংড়হর উড়ি্যাড়ে পটশ্্ড়ল্পর 
একশ্ট সু্ে খুড়েশ্ছে। শ্িশ্ন 
বড়েন—‘আজ দথড়ক.. না হড়েও 
কুশ্ে বাই্ বছর, শ্ক পঁশ্ি্ 
বছর হড়ব পুেড়কনু্ শ্সংড়হর 
আশ্ম ছারে শ্ছোম। আমাড়ির 
এখাড়ন একটা সংস্থা খুড়েশ্ছে- 
পটশ্িরে কো সু্ে। শ্কছুশ্িন 
সরকার পয়সাও শ্িড়য়শ্ছে। ওটা 
বন্ হড়য় যায়। ওঁর দকমন ছারে 
শ্ছোম আশ্ম উশ্নই বেড়বন। 
ওখাড়ন আমরা পট আঁকিাম।.....
যখন পটশ্িরে কো সু্ে উড়ে 
দেে, িখন আমরা পট দছড়ে 
শ্িোম।’৯

ছাশ্িনা কান্দী গ্াড়মর আনন্ 
পটুয়ার দথড়ক জানড়ি পাশ্র 
িঁাড়ক পড়টর োন শ্্শ্খড়য়ড়ছন  আনন্ পটুয়া ও কানন পটুয়া
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োটেসার প্রয়াি বাকু পটুয়া। শ্িশ্ন 
পূড়বশিকার কথা স্রণ কড়র বড়েড়ছন 
দয বাকু পটুয়ার কাছ দথড়ক শ্িশ্ন 
পটশ্িরে শ্নড়য় ও পড়টর োন শ্্ড়খ 
পট শ্নড়য় গ্াড়ম েড়ঞ্জ শ্েক্া কড়র 
দবোড়িন। প্রসঙ্গক্রড়ম বেড়ি হয় 
বাকু পটুয়া শ্্ল্পদী শ্হড়সড়ব দব্ নাম 
কড়রশ্ছড়েন। শ্িশ্ন িমশি পশ্রবিশিন কড়র 
শ্হনু্ হড়য়শ্ছড়েন। একশ্ট সাক্াৎকাড়র 
শ্িশ্ন বড়েশ্ছড়েন—‘আশ্ম তবষ্ণব মড়ি 
িদীক্া শ্নড়য়শ্ছ। আমার গুরুড়িড়বর নাম 
হড়ছে শ্রী িরণ দোঁসাই। আর িদীক্া 
শ্নড়য়শ্ছ শ্িশ্ন হড়ছেন ব্াহ্মণ। িঁার 
বাশ্ে হড়ছে দখাসবােপুর, মুশ্্শিিাবাি 
দজোর দোকড়ণশির সশ্ন্কড়ট। ব্াহ্মড়ণর 
কাড়ছ িদীক্া শ্নড়য়শ্ছ--দিহ পশ্বরে। 
আর মন্ত্র জড়পর জন্য তবষ্ণবশ্িড়ের 
গুরু করড়ি হয়।’১০  যাইড়হাক আনন্ 
পটুয়া ‘শ্নমাই সন্্যাসদীর জমে’ পটশ্টর 
োন দ্ানাড়েন। দসই োনশ্ট যন্ত্রস্থ 
কড়রশ্ছ। আোমদী শ্িড়ন হয়ি এই 
োনশ্টও হাশ্রড়য় যাড়ব। দযমন ছাশ্িনা 
কান্দী িথা মুশ্্শিিাবাড়ির অড়নক প্রািদীন 
পড়টর োন ও পড়টর ছশ্ব হাশ্রড়য় 
দেড়ছ। দসগুশ্ে আর পাওয়া যায় না। 
শ্কছু পুড়রাড়না পট শ্বশ্েন্ সংগ্হ্াোয় 
রশ্ক্ি আড়ছ। শ্কন্তু পুড়রাড়না দসইসব 
পড়টর োন পটুয়াড়ির সৃ্শ্িড়ি আর 
দনই বা যন্ত্রস্থ করাও দনই। আনন্ 
পটুয়া পড়টর োন জানড়েও পট 
আঁকড়ি জাড়নন না। িার দিখাড়না 
শ্নমাই সন্্যাসদীর পটশ্ট এড়ঁকড়ছন 
মুশ্্শিিাবাড়ির পািঁথুপদীর রাড়জন পটুয়া।১১  
আনন্ পটুয়ার দ্ানান পড়টর োনশ্টর কথা শ্নড়ি শ্েশ্পবদ্ধ করা হে:

আর নিদীয়ার মড়ি্য আড়ছ আড়ছ ও যার জোই আর মািাই /হশ্র বড়ে বাহু িুড়ে নাড়ি িুশ্ট োই
আর নিদীয়ার মড়ি্য আড়ছন আড়ছ ও যার ্িদীমািা রানদী / আর িাহার েড়েশি জমে শ্নে শ্নমাই গুণমশ্ণ
আর দবেি মাড়ছর রূপ িারণ কড়র শ্নমাই েড়েশিড়ি দম্াড়ে / আর এক মাস িুইমাস ও যার শ্িন মাস হে
আর িার মাস পঞ্চ মাস ও যার ছয় মাস হে/ আর সাি মাড়সর পড়র ্িদীমািাড়ক সাি খাওয়াড়না হে
আর আট মাস নয় মাস ও যার ি্ মাস হে/ আর ি্ মাস ি্ শ্িন পশ্রপূণশি হে
আর ফাল্গুন মাড়সর পূশ্ণশিমায় শ্নমাই েূশ্মড়ঠে পশ্েে / আর িাই রূড়প বসুমিদী ও যার হস্ দপড়ি শ্নে
আর সুবণশি িাকুড়ি শ্নমাইড়য়র নাশ্ে দছিন হে / আর আওয়াড়ে োওয়াড়ে শ্িড়ছেন শ্িড়ছেন ্িদীমািার দকাড়ে
আর েক্েক্ িুমু খাড়ছে বিন দকামড়ে / আর এক মাস িুই  মাস ও যার শ্িন মাস হে
আজ িার মাস পঞ্চ মাড়সর পড়র শ্নমাইড়য়র মুড়খ োি হে / আজ দথড়ক শ্নমাই শ্িড়নর শ্িন বাশ্েড়ি োশ্েে

 প্র্ান্ত পটুয়া েরুর পট দিখাড়ছেন
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আর এক বছর িুই বছর ও যার শ্িন বছর হে / আর 
িার বছর পঞ্চ বছর পড়র শ্নমাইড়য়র হাড়ি খশ্ে হে
আর দেখাপো কড়র শ্নমাই শ্নমাই পশ্ডিি বড়ো 
িে / আর সকে দছড়ের পো হে শ্নমাইড়য়র না হে
আজ দক্রাশ্িি হড়য় পশ্ন্ডি শ্নমাইড়ক মাশ্রে / আর 
কাশঁ্িড়ি কাশঁ্িড়ি শ্নমাই িখন িমাে িোয় দেে
আর েেেুজা মূশ্িশি িারণ কড়র শ্নমাই /  শ্নমাই ও যার 
পশ্ন্ডিড়ক দিখাে
আর েোয় বস্ত্র শ্িয়া পশ্ন্ডি পশ্ন্ডি কশ্হড়ছ 
বিন /  অপরাি ক্মা কর ্িদীর নন্ন
এইখান দথড়ক যমরাজা যমপুরদীর কাশ্হনদী শুরু কশ্র 
োই /  শ্বনা অপরাড়ি ও যার িন্ড শ্িড়ি নাই
আজ োনাশ্ন  িাে দযজন  েুে কড়র খায় / যমপুরদী 
যমােড়য়  িার মস্ক ওপার দিয়
আজ শ্নড়জর পশ্ি থাকড়ি দযজন পর পশ্িড়ক 
িায় / খাজুর োড়ছ িুড়ে িাড়ক উশ্িি শ্্ক্া দিয়
আজ দহড়র মুশ্ণ দব্্যা শ্ছড়েন মহা পাড়পর 
পাপদী / অন্িান, বস্ত্রিান, োশ্েিান অড়নকশ্কছু িানি্যান 
কড়রশ্ছে
িাই িা দথড়ক পুষ্পরড়থ িশ্েড়য় স্ড়েশি শ্নড়য় দেে / এই 
কথা বশ্েয়া আশ্ম যমপুরদী যমােড়য়র কাশ্হনদী দ্ে 
কশ্রোম িাই।।১২

বণশিনাকারদী : আনন্ পটুয়া, শ্েকানা–রাজার শ্িশ্ির 
পাে,ছাশ্িনা কান্দী, দপা : কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, 
শ্পন-৭৪২১৩৭।

সংগ্হ িাশ্রখ : ৫ই কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., ্শ্নবার 
(২২.১০.১৬)।

আনন্ পটুয়ার োওয়া পড়টর োড়নর দ্ড়ের 
শ্িড়ক রড়য়ড়ছ ‘যড়মর পাো’, দযখাড়ন যমরাজা 
পাপদীড়ির শ্কোড়ব ্াশ্স্ দিয় িার শ্ববরণ দিওয়া 
হড়য়ড়ছ। সম্ভবি এই যড়মর পাোর মাি্যড়ম সমাজ 
সংড়্ািড়নর এক বািশিা দিওয়া হয়। এর মাি্যড়ম 
দবাো যায় পটুয়ারা একশ্িড়ক দযমন েণমড়নারঞ্জক, 
দিমনই িারা দোকশ্্ক্ড়কর কাজও কড়রন। প্রািদীন 
কাে দথড়কই পটুয়ারা িাঁড়ির পড়টর োড়নর সড়ঙ্গ 
‘যড়মর পাো’ দ্ানায়। এখন বরং িাঁরা যড়মর পাো 

কখনও োয়, কখনও োয় না। শ্কন্তু পটুয়া সংেদীড়ির শ্নয়ম হে োড়নর দ্ড়ে ‘যড়মর পাো’য় অপরািদীড়ক 
্াশ্স্িাড়নর কথা থাকড়ব। যমরাজা দয দযাে্য শ্বিার কড়র পাপ অনুযায়দী দিােদীড়ির উশ্িি ্াশ্স্ দিড়বন—
দস কথা োড়নর মড়ি্য শ্িড়য় বো হয়। রাজার শ্িিদীর পাড়ের কানন পটুয়া েরুর পটশ্ট দিখান। পটশ্িরে 
ও পড়টর োড়নর মড়ি্য েরুর পট শ্িরে ও দসই শ্বেয়ক পড়টর োনশ্টই মুশ্্শিিাবাড়ি িুেনামূেক দবশ্্ দিখা 
বা দ্ানা যায়। ইশ্িপূড়বশি মুশ্্শিিাবাড়ির অন্যান্য গ্াড়মর পটুয়া পাো বা দবড়ি পাো দথড়ক কড়য়কশ্ট পৃথক 
পৃথক েরুর পড়টর োন সংগ্হ কড়রশ্ছ। এই োনগুশ্ে সবই ক্রম্ হাশ্রড়য় যাড়ছে। বাংোর এই শ্বশ্্ষ্ 
দোকসংেদীড়ির িারাশ্ট িাই বিশিমাড়ন িরম সংকড়ট। যাইড়হাক ছাশ্িনা কান্দীর কানন পটুয়ার কাছ দথড়ক  

“দিাখ িুড়টা িুড়ে শ্নড়য় েঙ্গাজড়ে শ্িে/শ্জেটাড়ক দকড়ট শ্নড়য় 
কোর পািায় থুে”–েরুর পড়টর ‘যড়মর পাো’ অং্শ্ট োন দেড়য় 
দ্ানাড়ছেন কানন পটুয়া। পাড়্ িাঁশ্েড়য় শ্পিা আনন্ পটুয়া।
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পাওয়া েরুর পড়টর োনশ্টর কথা শ্নড়ি শ্েশ্পবদ্ধ করা হে :
আজ েরু বে িন মাড়ো পুরে বে িন / আর যাহার িড়র েরু নাই মা বৃথা ওই জদীবন।
আজ ইন্দ্ররাজ দিবেড়ণ যার সকড়ের দিবিা / কশ্পোর সড়ঙ্গ গুরু কড়য়শ্ছড়েন কথা।
আজ মা কশ্পো স্ড়েশি শ্ছে মড়িশি দনড়ম এে / নরড়োড়কর িড়র িড়র পূশ্জড়ি োশ্েে।
এক দোয়াশ্েনদীর সাি দবৌ শ্ছে / সাি শ্িড়ন সাি দবৌড়য়র পাশ্ে(ক)কড়র শ্িে৷
আজ প্রথম দোয়াে কাো(খ)পাশ্ে বে দবৌড়য়র হে / আজ বে দবৌশ্ট বড়ে মাড়ো োড়য় এে জ্বর
আশ্ম দোয়াে কাশ্েড়ি পাশ্েব না  শ্নকাইব(ে)ির / দমজ দবৌশ্ট বড়ে মা যার জ্বাোর ওপর জ্বাো৷
দেড়বশ্িড়ন্ত দিখ মাড়ো ন-দবৌড়য়র পাো / আজ ন-দবৌশ্ট আোর িড়রর িুড়ো৷
দোয়াে কাশ্েবার নাম শুড়ন োড়য় মাখড়ি োেড়ো িূে / আর একটা দবৌ থাড়ক মা িার নামশ্ট রুমা৷
মাথায় িার িুে নাই মা শ্পে পাঁি ছয় িশ্ে / আজ দমজ দবৌ দসজ দবৌ িাে িুড়ি যায়৷
িাে িুড়ি দযড়ি দবৌমা খাবে পািঁ ছয় খায় / আর একটা দবৌ থাড়ক মা কপাড়টরই আড়ে৷
োফ শ্িড়য় পড়ে মাড়ো বে োশুড়রর িাড়ে / আর একশ্ট দবৌ থাড়ক মা িার নামশ্ট হাো
দোয়াে কাশ্েড়ি যায় দবৌ শ্েক িুপুরড়বো / এড়সা দবৌমা দছাট দবৌ কুড়েরই নন্ন
আজ দিামা হড়ি হড়ব শ্কছু েরুরই পােন / পেড়ি শ্িে দবৌড়ক িুবাই পাড়টর ্াশ্ে(ি)
দোয়াে কাশ্েড়ি শ্িে দবৌড়ক োঁটা আর েুশ্ে / রম েম কড়র দবৌমা দোয়াড়ে শ্িে পা
শ্খিঁ দোবর(ঙ) দিড়খ দবৌমা কপাড়ে মাড়র িা / দিাখ শ্ছে না মািা শ্পিার দিাখ শ্ছে না োইড়য়র
দিড়খ শুড়ন শ্বড়য় শ্িে েরুওয়াোর িড়র/ িাই 
সুবুশ্দ্ধর দবৌশ্ট কুবুশ্দ্ধ িটাইে
িশ্রয়া োঁটার বাশ্র োশ্েড়ক মাশ্রে /পঞ্চমাড়সর 
েেশি োশ্ে খশ্সয়া পশ্েে
কাঁশ্িড়ি কাঁশ্িড়ি পাে িশ্েড়ি োশ্েে/ োড়োই 
হে বেশুর বাশ্ের পাে িুড়ি দেে
িখন িাড়ের বািা(ি)িড়র নাশ্িড়ি োশ্েে / দসই 
পড়থ আসড়ছ দিখ িুগ্ধ নদীেবিদী
দিনার কাড়ছ শ্বিায় শ্নড়ছেন েক্ষদী েেবিদী / দিামার 
বাশ্ের দবৌ শুশ্ন কুড়েরই নাের (ছ)
আজ দমড়রড়ছ োঁটার বাশ্ে দেড়ঙ্গড়ছ 
পাঁজর / শ্ফড়র িে মা কশ্পো শ্ফড়র িে বাশ্ে
দিামার সাড়ক্ড়ি দবৌড়ক দিব নরবশ্ে / নাশ্পি 
ডাশ্কয়া বউড়য়র দক্ মুোে
ব্াহ্মণ ডাশ্কয়া দবৌড়য়র নরবশ্ে শ্িে / হাড়ির 
ি্শ্ট আঙুে দকড়ট পশ্েিা (জ) পাকাে
হুড়টার মােুই শ্নড়য় প্রিদীপ বানাইে / মাথার খুশ্ে 
শ্নড়য় িুপুসদী (ে) বানাইে
দিাখ িুড়টা িুড়ে শ্নড়য় েঙ্গাজড়ে শ্িে / শ্জেটাড়ক 
দকড়ট শ্নড়য় কোর পািায় থুে
সাি শ্িন সাি রাি িূপিুনা শ্িে / িড়বই না 
নবেক্দীর পাে বাশ্ে শ্ফড়র এে
একেক্ শ্ছে পাে ছেক্ হে / বছড়র বছড়র 
পাে বাশ্েড়ি োশ্েে
আমার নাম কানন পটুয়া বাশ্ে হড়ছে ছাশ্িনা 
কান্দী রাজার শ্িিদীর পাে দজো মুশ্্শিিাবাি।।১৩

ক) পাশ্ে : পাো / পযশিায়, খ) দোয়াে কাো : দোয়াে 
পশ্রষ্কার করা, প্র া্ন্ত পটুয়া েরুর পট দিখাড়ছেন৷
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ে) শ্নকাড়না : দোবরড়োো বা মাশ্ট দোো জে 
শ্িড়য় দেপা, ি) পাড়টর ্াশ্ে : দর্ড়মর ্াশ্ে, 
ঙ) শ্খঁি দোবর : দিানা শ্মশ্রিি দোবর,  
ি) িাড়ের বািা : িড়রর ছাওশ্নর 
আো / আোআশ্ে স্থাশ্পি বাঁ্ , 
ছ) নাের : োড়োবাসার পারে / প্রণয়দী, 
জ) পশ্েিা : সেড়ি, ে) িুপুসদী : িুনুশ্ি।
বণশিনাকারদী : কানন পটুয়া, শ্েকানা– রাজার 
শ্িিদীর পাে, ছাশ্িনা কান্দী, দপা : কান্দী, 
দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৩৭।
সংগ্হ িাশ্রখ : ৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার 
(২১.১০.১৬)।

ছশ্িনা কান্দীর পটুয়াড়ির মড়ি্য শ্বশ্েন্ 
দপ্ার পটুয়া রড়য়ড়ছন। বাশ্ের মশ্হোরা 
িাোই দবাড়নন বা দোয়াে কাোর কাজ 
কড়রন। প্র্ান্ত পটুয়ার ্াশুশ্ে মা শ্িশ্ন 
পটুয়া ও শ্িশ্িমা আনু পটুয়াড়ক নারড়কে 
পািার িাোই বুনড়ি দিখড়ি পাই। 
এড়ক্ড়রে একশ্ট কথা উড়লেখ করড়ি হয় 
দয, দবশ্্রোে পটুয়া মশ্হোড়ক দখজুর 
পািার িাোই বুনড়ি দিখা যায়। দযমনশ্ট 
মুশ্্শিিাবাড়ির করড়বশ্েয়া গ্াড়ম, আমোই 
গ্াড়ম বা পািঁথুপদী গ্াড়ম দিখড়ি দপড়য়শ্ছ।১৪ 

শ্কন্তু রাজার শ্িশ্ির পাড়ের আনু পটুয়া, শ্িশ্ন পটুয়ার নারড়কে পািার িাোই দবানার 
মড়ি্য শ্কছুটা নিুনত্ব খঁুড়জ পাই। িারা দয শুিু নারড়কে পািার িাোই দবাড়নন িাই নয়, 
দখজুর পািার িাোইও িারা বুড়ন থাড়কন। নারড়কে পািার িাোই িারা বাজাড়র প্রায়  

৬০-৭০ টাকায় শ্বশ্ক্র কড়রন এবং দখজুর পািার িাোই প্রায় ১০০ টাকায় শ্বশ্ক্র হয়। আড়ে এই 
গ্াড়ম সানা তিশ্র করাও হি। শ্কন্তু এখন আর সানা বাঁিার কাজ এই গ্াড়মর পটুয়ারা কড়রন না। 
যশ্িও এই দজোর পাঁিথুপদীর েুৎফুন পটুয়া এখনও সানা বাঁড়িন।১৫  ছাশ্িনা কান্দীর দব্ কড়য়কশ্ট 
পটুয়া পশ্রবার সাপ িরা ও সাড়পর দখো দিশ্খড়য় জদীশ্বকা শ্নবশিাহ কড়র। দযমন সমদীর পটুয়ার পশ্রবার 

ও শ্সরাজ পটুয়ার দছড়েরা সাড়পর দখো দিখায়। সমদীর পটুয়ার দথড়ক সাড়পর দখোর োন সংগ্হ কড়রশ্ছ।১৬ 
শ্িশ্ন প্রশ্িশ্িন সাপ শ্নড়য় িূরিূরাড়ন্ত দবশ্েড়য় যান। সাড়পর দখো দিশ্খড়য় দবোন। দবোড়্ড়ে গ্াড়ম  
দফড়রন। এই গ্াড়মর িদীরাজ পটুয়া সাপ িড়রন ও কশ্বরাশ্জ শ্িশ্কৎসা কড়রন।১৭ গ্াড়ম বা কাছাকাশ্ছ এোকায় 
কাউড়ক সাড়প কামোড়ে িার ডাক পড়র, িঁাড়ক সাড়পর শ্বে িুেড়ি দযড়ি হয়। িঁার স্ত্রদী দখজুর পািার 
িাোই দবাড়নন এবং বাজাড়র দসগুশ্ে শ্বশ্ক্র কড়রন। সবশ্মশ্েড়য় বেড়ি পাশ্র মুশ্্শিিাবাড়ির রাজার শ্িশ্ির পাড়ের 
পটুয়ারা িাড়ঁির শ্পিৃপুরুড়ের ঐশ্িহ্য দযমন শ্কছুটা আঁকড়ে আড়ছন, দিমনই দসই প্রািদীন ঐশ্িড়হ্যর অড়নকশ্কছু 
িাঁড়ির হাি ছাো হড়য় শ্েড়য়ড়ছ, যা শ্ফড়র পাওয়া িুষ্কর।

সূরে শ্নড়িশি্ :

১) দক্রে সমদীক্া : রাজার শ্িশ্ির পাে, ছাশ্িনা কান্দী, দপা : কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৩৭ , 
িাশ্রখ : ৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬)।

আনু পটুয়া িাোই বুনড়ছন৷
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মুশ্্শিিাবাি দজোর সির বহরমপুর বাসস্্যান্ড দথড়ক কান্দী বাসস্্যান্ড প্রায় ৩০ শ্ক.শ্ম. পথ, বাড়স দযড়ি 
সময় োড়ে প্রায় এক িণ্া। দসখান দথড়ক গ্াড়মর দেির প্রায় আোই শ্কশ্ম দেড়ে রাজার শ্িশ্ির পাড়ে 
গ্াড়মর দবড়ি পটুয়ারা বসবাস কড়র।

২) উিাহরণস্রূপ োকুরপুকুড়রর গুরুসিয় সংগ্হ্াোয় মুশ্্শিিাবাি দজোর ‘েণকর’ িরানার ‘কৃষ্ণেদীো’ ও 
‘রামেদীো’ িদীিে পটশ্িরে িুশ্ট সংরশ্ক্ি রড়য়ড়ছ।

৩) সাক্াৎকার : প্র্ান্ত পটুয়া(দমাস্াশ্কম পটুয়া) ; বয়স : ৩১ বছর ; দপ্া : গ্াড়ম শ্টউ্ন কড়রন, আঁকার 
সু্ড়ে আঁকা দ্খান, পড়টর ছশ্ব আড়ঁকন, মূশ্িশি েড়েন ; শ্্ক্ােি দযাে্যিা : উচ্মাি্যশ্মক পাস; আশ্থশিক স্র : 
শ্নম্নশ্বত্ত ; শ্েকানা : রাজার শ্িশ্ির পাে, ছাশ্িনা কান্দী, দপা :কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৩৭ ; িাশ্রখ : 
৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬) ; স্থান : ছাশ্িনা কান্দী।

৪) সাক্াৎকার : িনঞ্জয় হাজরা ; বয়স : ৪৫ বছর ; দপ্া : ে্যান িাোন ; শ্্ক্ােি দযাে্যিা : শ্নরক্র ; 
আশ্থশিক স্র : শ্নম্নশ্বত্ত ; শ্েকানা : রাজার শ্িশ্ির পাে, ছাশ্িনা কান্দী, দপা : কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-
৭৪২১৩৭ ; িাশ্রখ : ৩রা কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., বৃহস্পশ্িবার (২০.১০.১৬) ; স্থান : ছাশ্িনা কান্দী।

৫) সাক্াৎকার : বাবেু পটুয়া ; বয়স : ৫৫ বছর ; দপ্া : প্যাড়ডিড়ের কাজ কড়রন ; শ্্ক্ােি দযাে্যিা : 
শ্নরক্র ; আশ্থশিক স্র : শ্নম্নশ্বত্ত ; শ্েকানা : রাজার শ্িশ্ির পাে, ছাশ্িনা কান্দী, দপা : কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, 
শ্পন-৭৪২১৩৭ ; িাশ্রখ : ৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬) ; স্থান : ছাশ্িনা কান্দী।

৬) সাক্াৎকার :  আনন্ পটুয়া ; বয়স : ৬৬ বছর ; দপ্া : পড়টর দখো করড়িন, প্যাড়ডিড়ের কাজ 
করড়িন ; শ্্ক্ােি দযাে্যিা : ৪থশি দরিণদী পযশিন্ত ; আশ্থশিক স্র : শ্নম্নশ্বত্ত ; শ্েকানা : রাজার শ্িশ্ির পাে, ছাশ্িনা 
কান্দী, দপা :কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৩৭ ; িাশ্রখ : ৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬) ; 
স্থান : ছাশ্িনা কান্দী।

৭) সাক্াৎকার : সুজয় পটুয়া ; বয়স : ৩৮ 
বছর ; দপ্া : সু্ড়ের ক্াকশি(েরিপুর আশ্েয়া 
হাইসু্ে) ; শ্্ক্ােি দযাে্যিা : গ্াজুড়য়ট 
(দনিাশ্জ সুোে মুক্ত শ্ববেশ্বি্যােয়) ; আশ্থশিক 
স্র : শ্নম্নশ্বত্ত  ; শ্েকানা : রাজার শ্িশ্ির পাে, 
ছাশ্িনা কান্দী, দপা : কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, 
শ্পন-৭৪২১৩৭ ; িাশ্রখ : ৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., 
শুক্রবার (২১.১০.১৬) ; স্থান : ছাশ্িনা কান্দী।

৮) সাক্াৎকার : বাবেু পটুয়া ; পূড়বশিাক্ত। 
৯) সাক্াৎকার : বাবেু পটুয়া ;
১০) িদীপঙ্কর দিাে, দোকশ্ ল্পদীর মুড়খামুশ্খ, 

দোকসংসৃ্শ্ি ও আশ্িবাসদী সংসৃ্শ্ি দকন্দ্র, িথ্য 
ও সংসৃ্শ্ি শ্বোে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুশ্রয়া, 
কেকািা, প্রথম প্রকা্  : অড় া্বর ২০০৫, পৃ-২৩০।

১১) সাক্াৎকার : রাড়জন পটুয়া ; বয়স : ৪৭ 
বছর ; দপ্া : শ্িনমজুর, দেড়টশ্রনাশ্র শ্িশ্কৎসা 
কড়রন, পটশ্িরে আঁড়কন এবং শ্বশ্ক্র কড়রন ; 
শ্্ক্ােি দযাে্যিা : মাি্যশ্মক পাস ; আশ্থশিক 
স্র : শ্নম্নশ্বত্ত ; শ্েকানা : পাঁিথুপদী(োটপাো), 
দপা : পাঁিথুপদী, থানা : বেঞা, দজো-মুশ্্শিিাবাি, 
শ্পন-৭৪২১৬১ ; িাশ্রখ : ৬ই কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., 
রশ্ববার (২৩.১০.১৬) ; স্থান : পাঁিথুপদী।

১২) সাক্াৎকার : আনন্ পটুয়া ; পূড়বশিাক্ত, 
িাশ্রখ : ৫ই কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., ্শ্নবার 
(২২.১০.১৬) ; স্থান : ছাশ্িনা কান্দী। সমদীর পটুয়া সাপ দখো দিখাড়ছেন৷
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১৩) সাক্াৎকার : কানন পটুয়া ; 
বয়স : ২৯ বছর ; দপ্া : পড়টর োন 
কড়রন ; শ্্ক্ােি দযাে্যিা : শ্নরক্র ; 
আশ্থশিক স্র : শ্নম্নশ্বত্ত ; শ্েকানা : রাজার 
শ্িশ্ির পাে, ছাশ্িনা কান্দী, দপা : 
কান্দী, দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৩৭ ; 
িাশ্রখ : ৪ো কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার 
(২১.১০.১৬) ; স্থান : ছাশ্িনা কান্দী।

১৪) ক. দক্রে সমদীক্া : করড়বশ্েয়া 
গ্াম, দপা : কািুঁর হাট, থানা : বেঞা, 
দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৩২ ; 
িাশ্রখ : ১১ই কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., শুক্রবার 
(২৮.১০.১৬)।

করড়বশ্েয়া গ্াড়ম দযড়ি হড়ে বাড়স 
কড়র জাশ্ে বাোন স্ড়পড়জ নামড়ি হড়ব। 
বহরমপুর দথড়ক সেকপড়থ প্রায় ১৯ মাইে 
এবং কান্দী দথড়ক সেকপড়থ প্রায় ১০ 
মাইে রাস্া।

খ. দক্রে সমদীক্া : আমোই পশ্চিম 
পাো, থানা : েরিপুর, দজো-মুশ্্শিিাবাি, 
শ্পন-৭৪২৩০১ ; িাশ্রখ : ১২ই কাশ্ত্তশিক 
১৪২৩ব., ্শ্নবার (২৯.১০.১৬)।

কান্দী দথড়ক সাোর োইড়নর বাস িড়র 
েরিপুর নামড়ি হড়ব, প্রায় ৯-১০ শ্কশ্ম 
রাস্া সময় োড়ে প্রায় ৩০ শ্মশ্নট। দসখান 

দথড়ক েটেশ্ট বা োড়িন োশ্ে দিড়প প্রায় ৬-৭ শ্কশ্ম শ্েড়য় আমোই গ্াম আসড়ব। হাসপািাে দমাড়ে দনড়ম 
দহঁড়ট আমোইড়য়র পটুয়া পাোয় দযড়ি হড়ব।

ে. দক্রে সমদীক্া : পাঁিথুপদী(োটপাো), দপা : পাঁিথুপদী, থানা : বেঞা, দজো-মুশ্্শিিাবাি, শ্পন-৭৪২১৬১ ; 
িাশ্রখ : ৬ই কাশ্ত্তশিক ১৪২৩ব., রশ্ববার (২৩.১০.১৬)।
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