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সম্পাদকীয় ৩

উন্নয়নের অভিমুখ

ভিশ্ব িঙ্গ িপাভিজ্য সনমেলে ২০১৮ ৫
চবশ্ব বঙ্গ বাচিজ্য সরমেলরনর িতুর্ষ সংস্করি হরয় গগল কলকাতার চনউটাউরন, চবশ্ব বাংলা 
কনরেনশন গসন্ারর। আন্তজ্ষাচতক মারনর এই কনরেনশন গসন্ারর আগত চশল্পপচতরির 
মর্্য চিরলন মুরকশ আম্বাচন, লক্ষীচনবাস চমত্াল, সজ্জন চজন্াল, প্রিব আিাচন, চনরঞ্জন 
চহরানন্াচন, অজয় চসং, উিয় গকাটাক, সঞ্জীব গগারয়ঙ্া প্রমুখ। ৩২চট গিশ-সহ ৯চট 
সহর�াগী গিরশর উজ্জ্বল উপচথিচত এই সরমেলনরক আরও গুরুত্বপূি্ষ করর তুরলচিল। 
মুখ্যমন্তী মমতা ব্যানাজ্ষী বরলরিন, ‘টপ অব ি্য টপ’।
১৬ এবং ১৭ জানুয়াচর অনুচঠিত এই বাচিজ্য সরমেলরনর সচিত্র প্রচতরবিন এই সংখ্যায় 
প্রকাচশত হল।

িভিেী ভেনিভদতপার জনমের সপার্ধশতির্ধ স্মরনি তপাঁর লন্ডনের িপাভ়িনত িসল েীল ফলক। 
প্ররপাে আমভ্রিত অভতভি রপানজ্যর মুখ্যম্রিী মমতপা ি্যপােপাজ্ধী। অন্যভদনক ভশল্পায়নের 
িপাত্ধপা ভেনয় স্কটল্যপানন্ডর ভশল্পভতনদর সপামনে রপানজ্যর ভশল্ সম্পািেপার েপােপা ভদক 
তুনল ররনলে ভতভে। রপানজ্যর অন্যতম িঙ্গপাসপাির মমলপা এিং সপািরনক ভিনর পর্ধটে 
পভরকপাঠপানমপা প্রস্তুভতর কপাজ খভতনয় মদখনত মুখ্যম্রিী মপৌঁনে মিনলে িঙ্গপাসপািনরও। 
আিপার সংখ্যপালিনুদর অনুষ্পানে একভদনক মরমে তপাঁনদর স্কলপারভশপ ও ঋিিনটে করনলে, 
অন্যভদনক িেনরর মশনর ভরিন্পাৎসনি পপাক্ধভ্রিনট এিং মসনট পলস ক্যপাভিড্পানল হপাভজর 
ভেনলে ভতভে। উন্নয়নের েপােপা িপাত্ধপা ভেনয় তপাঁর সফরসূভির এক ঝলক...।

মুখ্যম্রিীর হপানত লন্ডনে ভেনিভদতপার িপাভ়িনত িসল েীল ফলক ২৬

ভশল্পায়নের িপাত্ধপা ভেনয় ভরিনটে সফনর মুখ্যম্রিী ২৮



উন্নয়নের অভিমুনখ ৫২

ফনটপাভফিপার ৫৮
২৩ তম কলকপাতপা আন্তজ্ধপাভতক িলভচিত্র উৎসনি েক্ষত্র 
সমপানিশ। হপাভজর মুখ্যম্রিী মমতপা ি্যপােপাজ্ধী। িলভচিত্র উৎসি 
আক্ষভরক অনি্ধই এখে আরও মিভশ সপারপারি মপানুনরর জন্য, 
আরও মিভশ েপান্দভেক। অন্যভদনক েনিম্বর-জপানুয়পাভরনত 
মুখ্যম্রিী ভিনয়নেে মজলপা সফনর, েতুে মজলপা ঝপা়িগ্পানম। 
কলকপাতপা ভিশ্বভিদ্যপালয় সপামেপাভেক ভ্ড-ভলট প্রদপাে করল 
মুখ্যম্রিীনক। েভিনত েপােপা মুহূনত্ধর প্রভতফলে...

মজলপা সফনর মুখ্যম্রিী 
 • িীরিূম ৪২
 • উত্তরিঙ্গ ৪৪
 • শপালিভেনত ভজন্দপালনদর ভসনমনট কপারখপােপার উদ্্নিপারে ৪৬

মটভল ভশল্ীনদর স্পাস্্যভিমপা মিন়ি হল আ়িপাই লপাখ ৪৭
মেতপাভজ জমেজয়ন্তী ৪৮
অিসরপ্রপাপ্ত মখনলপায়পা়িরপাও স্পাস্্যসপািীর আওতপায় ৪৯
িনল মিনলে সুভপ্রয়পা মদিী ৫১

জ্সা্্ষশতবরর্ষ েচগনী চনরবচিতা
সাংবাচিক েচগনী চনরবচিতার সংগ্াম—স্বপন মুরখাপা্্যায় ৭২
োররতর চশল্পকলার ঐচতহ্য আর চনরবচিতা—ড. কমলকুমার কুণু্ ৮৭
চনরবচিতার িৃচটিরত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারিারিবী—অলক মণ্ল ৯৩
োরতমাতা চনরবচিতা—গসামা মুরখাপা্্যায় ৯৮
োররতর মুচতিসা্নায় চনরবচিতা—অরশাককুমার রায় ১০৪

রপাষ্ট্রপভতনক েপািভরক সংির্ধেপা ৩০
মুখ্যম্রিীর িঙ্গপাসপাির সফর ৩১
ভরিন্পাৎসি ৩৪
রপাজ্য সঙ্গীত মমলপা ও ভিশ্বিপাংলপা মলপাকসংস্ককৃভত উৎসি ৩৭
মকন্রের অনুনমপাদে মপল ‘ভিশ্বিপাংলপা’ মলপানিপা ৪১

(একগুচ্ছ 
প্রবরধে তুরল ্রা 

হল েচগনী চনরবচিতার 
জীবরনর মাত্র 

করয়কচট চিক)

বঙ্গিশ্ষন ৬৮



বাংলার উন্নয়ন সকরলর জন্য
মানুররর মর্্যই পরমশচতির চবকাশ ঘরট৷ তারই মর্্য আরি অনন্ত সম্াবনা৷ আিার-

আিররির একই িরক সকলরক তাই গবঁর্ রাখা �ায় না৷ �ত মানুর, তত মত৷ �ত মানুর, 
তত পর৷ এই বাংলার অধেকার সমরয় বারর বারর এরসরিন মহান ব্যচতিরা৷ ববচিরত্রর এই 
বাংলায় ‘সাচব্ষক সমন্বয়’-এর করাই তাঁরা বরলরিন৷

�ত মত তত পর—এই সহজ সরত্য আমারির গপঁরি চিরয়রিন রামকৃষ্ণ পরমহংস৷ 
সকরলর মর্্য একই ঈশ্বর, একই আল্া৷ স্বামী চবরবকানন্ এই বািী ও সা্নারক চবরশ্বর 
িরবারর প্রচতচঠিত কররলন৷ তাঁরই হারত গিা েচগনী চনরবচিতা তাঁর কারজ গসই ্ারারকই 
বহন করর িলরলন৷

রামকৃরষ্ণর গ� জাগাচনয়া গারন চবরবকানন্ নূতন োরত চনম্ষারির কাজ শুরু করর 
গাইরলন ‘জারগা আরও একবার’, আইচরশ চমস মাগ্ষাররটরক চনরবিন কররলন গসই কারজ৷ 
আমারির জন্য গসচিন মাগ্ষারররটর জীবন’ চনরবচিত হল৷ চতচন আমারির সকরলর চিরকারলর 
চপ্রয় ‘েচগনী চনরবচিতা’ হরয় উঠরলন৷ 

তাঁর জ্ সা্্ষশতবরর্ষ গিরশ-চবরিরশ তাঁরক স্মরি ও স্বীকৃচতর নানা আরয়াজন৷ ডাক 
পিল আমারির মুখ্যমন্তী মমতা বরন্্যাপা্্যারয়র৷ লন্ডরন, গ� বাচিরত একসময় চিরলন চতচন, 
গসখারন নীল ফলক বসারনার অনুঠিারন৷ এ আমারির গরব্ষর চবরয়৷ স্বামী চবরবকানন্ বাংলা 
তরা োররতর নারী জাগররির জন্য খুরঁজ চনরয়চিরলন মাগ্ষাররটরক৷ এই বাংলারতই নারী 
চশক্ার সূিনা কররচিরলন চতচন৷

আর আজ গসই ্ারারতই নারীর পচরপূি্ষ চবকারশর লরক্্য মুখ্যমন্তীর স্বরনের বাংলার 
‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প আন্তজ্ষাচতক গক্রত্র গরেঠিরত্বর সমোন গপরয়রি৷ স্বামীচজর িচরদ্র নারায়ি 
গসবার মহৎ গপ্ররিায় রূপাচয়ত হরয়রি নানা প্রকল্প৷ শু্ু উন্নয়ন বা চবকাশ নয়, সকরলর 
আে্যন্তরীি চবকারশর জন্য সমান তারল িলরি সরকাররর কল্যািমূলক কারজর কম্ষ�জ্ঞ৷ 
্ম্ষ-জাচত-গরেচির সব গেিররখা এখারন মুরি চগরয়রি৷ সব মানুররর সাচব্ষক উন্নয়নই লক্্য৷ 
গতমনই লক্্য নতুন সমৃদ্ধ বাংলা গিার৷ 

চবশ্ব বঙ্গ বাচিজ্য সরমেলন প্রচতবির বাংলার আন্তজ্ষাচতক অবথিানরক বহুমুখী ও গুরুত্বপূি্ষ 
করর তুলরি৷ মুখ্যমন্তীর চনরলস রেম ও সা্না বাংলারক আবার গরেঠিরত্ব গপঁরি গিরব৷ গসই 
আশারতই আমারির পর িলা৷ সমস্ত বা্া অচতক্রম করর �াঁরা একচিন এই গিশরক এচগরয় 
চনরয় চগরয়চিরলন তাঁরির আবার স্মরি কচর৷ 

এই সংখ্যায় েচগনী চনরবচিতার উপর একগুচ্ছ চনবধে চনরয় প্রকাচশত হল৷ এিািাও চবশ্ব 
বঙ্গ বাচিজ্য সরমেলন ২০১৮ উপলরক্ সচিত্র প্রচতরবিন ও অন্যান্য চনয়চমত চবোগ প্রকাশ 
করা হল৷ সকরলর মতামত চনজস্ব৷

স • ম্া • ি • কী • য়
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শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলন ২০১৮
শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর চতুর্থ সংস্করি হম্ে 
গেল কলকাতার শ্নউটাউম্ন, শ্বশ্ব বাংলা কনম্েনশন 
গসন্াম্র। আন্তজ্থাশ্তক মাম্নর এই কনম্েনশন গসন্াম্র 
আেত শ্শল্পপশ্তম্ের মম্্্য শ্িম্লন মুম্কশ অম্াশ্ন, 
লক্ষ্মীশ্নবাস শ্মত্াল, সজ্জন শ্জন্াল, প্রিব আোশ্ন, 
শ্নরঞ্জন শ্হরানন্াশ্ন, অজে শ্সং, উেে গকাটাক, সঞ্জ্মীব 
গোম্েঙ্া প্রমুখ। ৩২শ্ট গেশ-সহ ৯শ্ট সহম্�াে্মী গেম্শর 
উজ্জ্বল উপশ্থিশ্ত এই সম্মেলনম্ক আরও গুরুত্বপূি্থ কম্র 
তুম্লশ্িল। মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাজ্থ্মী বম্লম্িন, 
‘টপ অব ে্য টপ’।

১৬ এবং ১৭ জানুোশ্র অনুশ্ঠিত এই বাশ্িজ্য 
সম্মেলম্নর সশ্চত্র প্রশ্তম্বেন এই 
সংখ্যাে প্রকাশ্শত হল। তর্যসমৃদ্ধ 
প্রশ্তম্বেনশ্ট শ্লম্খম্িন রাতুল েত্ 
এবং প্রশ্তম্বেম্ন ব্যবহৃত িশ্বগুশ্ল 
তুম্লম্িন অম্শাক মজুমোর।



২ লক্ষ ১৯ হাজার 
৯২৫ গকাশ্ট 
শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াবনা

২০ লম্ক্ষর গবশ্শ 
কম্থসংথিান

শ্বম্শ্বর বাশ্িজ্য এবং শ্শক্ষা হাব : মুখ্যমন্ত্মী
বাংলাম্তই হম্ব 

শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 6
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সহম্�াে্মী গেশ ৯শ্ট • ৪,০০০–এর গবশ্শ প্রশ্তশ্নশ্্

গবঙ্গল শ্মনস শ্বজম্নস।

বাংলা মাম্ন ব্যবসা।

োরত তরা পৃশ্রব্মীর শ্শল্প-বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর নক্ষত্র সমাম্বশ গরম্ক লশ্নির অঙ্ 

এবং কম্থসংথিাম্নর শ্বপুল সম্াবনা জাশ্নম্ে শ্েল ‘ওম্েস্ট গবঙ্গল’ এখন ‘গবস্ট 

গবঙ্গল’ হওোর পম্র।

কারি পশ্চিমবম্ঙ্গ এখন গেম্শর মম্্্য সবম্চম্ে গবশ্শ শ্শল্পবান্ধব পশ্রম্বশ। 

শ্বম্শ্বর অন্যতম শ্বজম্নস-টাইকুনরা �খন একবাম্ক্য একসাম্র একরা স্্মীকার কম্র 

শ্নম্ছেন, সোমম্চে তখন তাঁর উজ্জ্বল উপশ্থিশ্ত।

শ্তশ্ন বাংলার মুখ্যমন্ত্মী মমতা বম্ন্্যাপা্্যাে। শ্শল্পপশ্তম্ের প্রশংসার উত্ম্র 

শ্তশ্ন বলম্লন, এটা বাংলার গেৌরম্বর শ্বষে। এর কৃশ্তত্ব বাংলার মানুম্ষর প্রাপ্য। 

সকল শ্শল্পপশ্তম্ক বাংলাে শ্বশ্নম্োম্ের আহ্ান জানাশ্ছে।

সং�ুক্ত আরব আশ্মরশাহ্মী জামাশ্ন্থ ফ্ান্স গচক প্রজাতন্ত জাপান

গপাল্যান্ড গকাশ্রো প্রজাতন্ত ইতাশ্ল গরেট শ্রিম্টন
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সম্মেলম্নর প্ররম শ্েন �খন মুখ্যমন্ত্মী 
বম্লন, ‘এম্সা এম্সা আমার ঘম্র এম্সা’, 
তখন প্রম্ত্যম্করই অশ্েেূত হওোর পালা। 
শ্শল্পপশ্তম্ের উম্দেম্শ তাঁর বক্তব্য, গকউ 
লশ্নি করম্ত চাইম্ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ে্মীষি আন্তশ্রক। এই রাজ্যম্ক শ্নম্জর 
বাশ়্ি োবুন। আর শ্বিত্মীে শ্েন গলেনাশ্র 
গসশম্ন মুখ্যমন্ত্মীর গঘাষিা, শ্বশ্ব বঙ্গ 
বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন রাম্জ্যর প্রাশ্তি ২ লক্ষ 
১৯ হাজার ৯২৫ গকাশ্ট শ্বশ্নম্োম্ের 
আশ্বাস। এই শ্বশ্নম্োম্ের পাশাপাশ্শ ২০ 
লক্ষ কম্থসংথিাম্নর পরও খুলম্ব। শ্বেত 
সম্মেলনগুশ্লম্ত গ� লশ্নি এম্সম্ি, তার 
৫০ শতাংম্শর কাজ ইশ্তমম্্্যই শুরু হম্ে 
শ্েম্েম্ি। 

অর্থমন্ত্মী ড. অশ্মত শ্মত্র জানান, লশ্নির 
অম্ঙ্র শ্সংহোেটাই এম্সম্ি উৎপােন ও 
পশ্রকাঠাম্মা গক্ষম্ত্র, গ�খাম্ন সবম্চম্ে গবশ্শ 
কম্থসংথিাম্নর সম্াবনা। এই সম্মেলম্নর 
সবম্চম্ে মূল লক্ষ্য হল— কম্থসংথিান, 
কম্থসংথিান এবং কম্থসংথিান। মুখ্যমন্ত্মী 
বারবার গসটাই গচম্েম্িন, গসটাই হম্েম্ি।মুম্কশ অম্াশ্ন এবং লক্ষ্মী শ্মত্ল

িশ্ব: তর্য ও সংসৃ্কশ্ত শ্বোে
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মুখ্যমন্ত্মী এশ্েন েৃঢ় 
প্রত্যম্ের সম্ঙ্গ জানান, 
এই বাংলা শ্রমবান্ধব—
পশ্রম্বশ বান্ধব। এখাম্ন 
শ্রমশ্েবস নষ্ট হে না। 
ফম্ল একশ্েম্ক শ্শল্পপশ্তরা 
গ�মন এশ্েম্ে আসম্িন ; 
অন্যশ্েম্ক এশ্ডনবরা-
এশ্সিটার শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের 
মম্তা প্রশ্তঠিান এখন 
বাংলার শ্শক্ষাজেম্তর সম্ঙ্গ 
�ুক্ত হম্ত চাইম্ি। ফম্ল 
পশ্চিমবম্ঙ্গই হম্ব ‘ইন্ডাশ্্রি 
হাব’, ‘এডুম্কশন হাব’।

লশ্নি গকান খাম্ত কত গকাশ্ট টাকাে

উৎপােনমূলক ও পশ্রকাঠাম্মা ১,৫৬,৮১১

কু্ষদ্র ও মাঝাশ্র ৫২,৯৫২

প�্থটন ও অশ্তম্রেতা ১,৪৮৩

তর্য-প্র�ুশ্ক্ত ও ববেু্যশ্তন ১,১৪৬

প্রাি্মীসম্পে, খাে্য প্রশ্রিোকরি ও কৃশ্ষশ্েশ্ত্ক ১,৫১৮

স্াথি্য, শ্শক্ষা ও েক্ষতা উন্নেন ৬,০১৫

গমাট ২,১৯,৯২৫

শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াবনা
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বাংলা গ�মন শ্শম্ল্পর শ্মীম্ষ্থ রাকম্ব, গতমশ্ন 
শ্শক্ষার শ্মীম্ষ্থও রাকম্ব। আপনাম্ের কাম্ি আমাম্ের 
শ্বশ্বাসম্�াে্যতাই আমাম্ের পশ্রচে। আমরা গ�মন 
সব্থ্ম্থ-সমন্বম্ের করা বশ্ল, গতমশ্ন আপনাম্ের 
সবাইম্ক  শ্নম্জম্ের পশ্রবাম্রর গলাক বম্ল মম্ন 
কশ্র। আপনাম্ের িা়িা আমরা চলম্ত পাশ্র না, 
পারব না। আপনাম্ের উপশ্থিশ্ত আমাম্ের গপ্ররিা।

শ্নম্জর িাত্রজ্মীবম্নর করা তুম্ল ্ম্র অম্নকটা 
নস্টালশ্জক হম্ে প়িশ্িম্লন লক্ষ্মীশ্নবাস শ্মত্াল। 
শ্তশ্ন বম্লন, মুখ্যমন্ত্মীর জন্যই রাম্জ্যর এই পশ্রবত্থন 
এম্সম্ি। সামাশ্জক পশ্রকাঠাম্মা ে়িার সম্ঙ্গ সম্ঙ্গ 
স্াথি্য ও শ্শক্ষাে শ্বম্শষ গজার গেওো হম্েম্ি। রাজ্য 
প্রশাসম্নর প্রশংসা কম্র সজ্জন শ্জন্াল বম্লন, 
এই রাম্জ্য সমে গবঁম্্ কাজ হে। প্রশাসশ্নক লাল 
শ্ফম্তর ফামঁ্স এখন আর ফাইল আটম্ক রাম্ক না। 

ড. শ্নরঞ্জন শ্হরানন্াশ্ন বলম্লন, এই রাম্জ্য 
একটা গমৌশ্লক ও আমূল পশ্রবত্থন ঘম্ট গেম্ি। 
�াম্ক বলা হে ‘প্যারাডাইম শ্শফ্ ট’। ৫ বির আম্ে 
আমার গিম্ল �খন পশ্চিমবম্ঙ্গ আসম্ব বম্লশ্িল, 
বার বার বারি কম্রশ্ি। এখন বাংলাে এম্স বুঝম্ত 
পারশ্ি, আমার গিম্ল আমার োবনাম্ক েুল প্রমাি 
কম্র শ্েম্েম্ি। গোটা কনম্েনশন গসন্ার জুম়্ি তখন 
করতাশ্লর ঝ়ি। আর মুখ্যমন্ত্মীর করাে, এবাম্রর 
বাশ্িজ্য সম্মেলন হল, টপ অব ে্য টপ। ৯শ্ট পাট্থনার 
গেশ সহ গমাট ৩১শ্ট গেম্শর ৪ হাজাম্রর গবশ্শ 
প্রশ্তশ্নশ্্ এই বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন অংশ শ্নম্েম্ি। এটা 
আমাম্ের শ্বরাট প্রাশ্তি।

বক্তব্য রাখম্িন লক্ষ্মীশ্নবাস শ্মত্াল

সজ্জন শ্জন্াল
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শ্শম্ল্পর জন্য জশ্ম প্রাশ্তি গ� রাতারাশ্ত সম্ব হেশ্ন, 
গসকরাও গবাঝাম্ত গচম্েম্িন মুখ্যমন্ত্মী। পূব্থতন সরকাম্রর 
করা উম্লেখ কম্র শ্তশ্ন বম্লন, সশ্হষু্তা শ্েম্ে শ্তশ্ন এ 
রাম্জ্য শ্শম্ল্পর বাতাবরি বতশ্র কম্রম্িন। সংসৃ্কশ্তম্ত বাংলা 
এক নম্র, সাংসৃ্কশ্তক রাজ্ান্মী। আন্তজ্থাশ্তক লশ্নির গকন্দ্র 
শ্হম্সম্ব বাংলা ইশ্তমম্্্যই মানশ্চম্ত্র জােো কম্র শ্নম্েম্ি। 
এখাম্ন অশ্তশ্রক্ত ল্যান্ড ব্যাম্ঙ্র পাশাপাশ্শ রম্েম্ি আলাো 
জশ্ম ন্মীশ্ত। সাম়্ি আট গকাশ্ট মানুষম্ক েুটাকা শ্কম্লা চাল 
গেওো শ্কংবা এম্কর পর এক সুপার গপেশাশ্লশ্ট হাসপাতাল 
েম়্ি শ্বনা পেসাে প্রাশ্ন্তক মানুষম্ক শ্চশ্কৎসা প্রোন—সবটাই 
এখন ঘটম্ি পশ্চিমবম্ঙ্গ।

সম্মেলম্নর প্ররম শ্েন মুখ্যমন্ত্মী রাম্জ্যর কৃশ্ষর জন্যও 
শ্শল্পপশ্তম্ের কাম্ি লশ্নির আহ্ান জানান। এটা সমাম্জর 
ব়ি সম্পে। কৃশ্ষ ও শ্শল্প এ রাম্জ্য োই-গবাম্নর মম্তা। 
সুতরাং কৃশ্ষ ও শ্শল্প খুশ্শ হম্ল বাংলাও খুশ্শ রাকম্ব।

বক্তব্য রাখম্িন তর্য ও সংসৃ্কশ্ত এবং প�্থটন েতিম্রর 
রাষ্ট্রমন্ত্মী  ইন্দ্রন্মীল গসন

িশ্ব:
তর্য ও সংসৃ্কশ্ত শ্বোে
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মচে এক। শ্কন্তু শু্ু গেশ নে, সারা পৃশ্রব্মীর বহু শ্বশ্শষ্ট শ্শল্পপশ্তর উজ্জ্বল 
উপশ্থিশ্ত। বাশঁ্েম্ক মুম্কশ আম্াশ্ন। ডানশ্েম্ক লক্ষ্মী শ্মত্াম্লর মম্তা ‘শ্বজম্নস ব্যারন’। 
ম্্যমশ্ি রাম্জ্যর মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাজ্থ্মী, শু্ুমাত্র �ারঁ আহ্াম্ন এরঁা ২০১৮-র শ্বশ্ব 
বাংলা বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন হাশ্জর। আর অর্থ ও শ্শল্পমন্ত্মী ড. অশ্মত শ্মত্র শ্শল্প সম্মেলম্নর 
সূচনা োষম্ির জন্য গডম্ক শ্নম্লন শ্রলাম্েন্স গোঠি্মীর কি্্থ ার মুম্কশ আম্াশ্নম্ক।

শ্তশ্নও শুরু করম্লন এম্কবাম্র গসাজাসাপটা। প্রশ্তশ্রুশ্ত শ্েম্লন, ‘গসরা বাংলা’ 
অর্থাৎ ‘গবস্ট গবঙ্গল’ ে়িম্ত সহােক েূশ্মকা গনম্বন। অত্মীম্তর সমস্ ্রম্নর 
েৃশ্ষ্টেশ্ঙ্গ গফম্ল মুখ্যমন্ত্মী গ�োম্ব বাংলার বাম্ঘর মম্তা শ্ক্ষপ্র েশ্তম্ত এম্োম্ছেন, গস 
করা জাশ্নম্ে মুম্কশ আম্াশ্ন বলম্লন, ‘ওম্েস্ট গবঙ্গল ইজ শ্বকাশ্মং গবস্ট গবঙ্গল।’ 
মুখ্যমন্ত্মীম্ক শ্তশ্ন বম্লন, বাংলা শ্নম্ে আপনার স্প্ন োে কম্র শ্নম্ছে শ্রলাম্েন্স। 
আপনার নাম্মর মম্্্যই সহমশ্ম্থতা-শ্নে্থরতা-প্রত্যে রম্েম্ি। এ রাম্জ্য আমরা গমাবাইল 

গফান, গসট-টপ বম্সির মম্তা ববেু্যশ্তন পি্য ও 
সরঞ্জাম বতশ্রর কারখানা েম়্ি গতালার সম্াবনা 
গেখশ্ি। আোম্মী কম্েক বিম্রর মম্্্যই এগুশ্ল বাস্ব 
রূপ পাম্ব।

 েু-বির আম্ে বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর শ্বিত্মীে সংস্করম্ি 
এম্সশ্িম্লন মুম্কশ আম্াশ্ন। ২০১৮-গত আবার এম্লন। 
প্রসঙ্গত, মাস েুম্েক আম্ে মুখ্যমন্ত্মী তাঁর বাশ়্িম্ত �ান 
এবং ব্যশ্ক্তেতোম্ব আমন্তি জাশ্নম্ে এম্সশ্িম্লন।

এশ্েন উদ্ম্বা্ন্মী োষম্ি মুম্কশ আম্াশ্ন বম্লন, 
েু-বির আম্ে বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন গঘাষিা কম্রশ্িলাম, 
পশ্চিমবম্ঙ্গ শ্রলাম্েন্স-শ্জও ৪৫০০ গকাশ্ট টাকা 
শ্বশ্নম্োে করম্ব। শ্কন্তু বাস্ম্ব কম্রম্ি ১৫ হাজার 
গকাশ্টরও  গবশ্শ। আোম্মী ৩ বিম্রর মম্্্য শ্রম্টল 
ও গপম্্াশ্লোম ব্যবসাে আরও ৫০০০ গকাশ্ট লশ্নি 
করব। গকন গঘাশ্ষত অম্ঙ্র গরম্ক শ্তনগুি গবশ্শ 
শ্বশ্নম্োে—তার ব্যাখ্যা শ্েম্ত শ্েম্ে মুম্কশ আম্াশ্ন 
বম্লন, শ্শল্পম্ক্ষম্ত্র শাশ্ন্ত বজাে রাখম্ত আপশ্ন অসা্্য 
কাজ কম্রম্িন। ফম্ল আম্ের গরম্ক আরও োইরি্যান্-
ডােনাশ্মক ও সুন্র-সম্াবনামে হম্েম্ি বাংলা। 
ইশ্তমম্্্যই শ্রলাম্েন্স-শ্জও ২০০শ্ট শ্শল্প প্রশ্তঠিান এবং 
১০০শ্ট হাসপাতালম্ক সং�ুক্ত কম্রম্ি। আমাম্ের লক্ষ্য 
২০১৯-এর মম্্্য সমস্ শ্শল্প প্রশ্তঠিান এবং হাসপাতাল 
শ্জও গনটওোম্ক্থর মা্্যম্ম সং�ুক্ত হম্ে �াম্ব।

সমরে গেম্শর উন্নেম্নর সম্ঙ্গ তুলনা কম্র মুম্কশ 
আম্াশ্ন এশ্েন বম্লন, এখন রাম্জ্যর উন্নেম্নর 
হার গেম্শর েম়্ির গরম্ক গবশ্শ। বাংলা এখন চাে 
দ্রুত উন্নেন। আশ্র্থক েশ্তর মন্া কাশ্টম্ে সের্থক 
েৃশ্ষ্টেশ্ঙ্গম্ত এশ্েম্ে চম্লম্ি পশ্চিমবঙ্গ।

ওম্েস্ট গবঙ্গল হম্ছে গবস্ট গবঙ্গল : মুম্কশ আম্াশ্ন
বাংলা এম্োম্ছে বাম্ঘর শ্ক্ষপ্রতাে

আম্ের গরম্ক 
আরও োইরি্যান্-
ডােনাশ্মক ও 
সুন্র-সম্াবনামে 
হম্েম্ি বাংলা

—মুম্কশ আম্াশ্ন
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গঘাষিা
  রাম্জ্যর ৯৮ শতাংশ মানুম্ষর নাোম্ল গপঁম্িম্ি শ্জও। ১ হাজার শহর ও ৩৯ হাজার রোম 

রম্েম্ি শ্জও-র গনটওোম্ক্থর আওতাে। ২০১৮-র গশম্ষর শ্েম্ক পশ্চিমবম্ঙ্গর ১০০ শতাংশ মানুষ 
শ্জও গনটওোম্ক্থর আওতাে আসম্বন।

  রাম্জ্য অপশ্টক ফাইবার বসাম্নার কাজ চলম্ি। গসশ্ট  কা�্থকর হম্ল ঘম্র ঘম্র  উন্নত 
মাম্নর শ্ডশ্জটাল সাশ্ে্থস গপঁিম্ব।

  সরকার ও নােশ্রম্কর মম্্্য শ্নশ্ব়ি গ�াোম্�াে েম়্ি তুলম্ত ইশ্তমম্্্যই শ্ডশ্জটাল সাশ্ে্থস 
গসন্ার চালু হম্েম্ি। রাম্জ্যর ৫ গজলাম্ক এর আওতাে আনা হম্েম্ি। রিম্ম প্রশ্ত গিাট শহর 
ও রোম্ম শ্ডশ্জটাল উম্ে্যাে চালু হম্ব। ই-কমাস্থ, চাষবাস-সহ কু্ষদ্র ও মাঝাশ্র শ্শল্প উন্নশ্তর শ্েশা 
পাম্ব।

  রাম্জ্য গস্টট অব ে্য আট্থ প্রকল্প চালু হম্ব। গমাবাইল, গসট-টপ বম্সির মম্তা উদ্াবন্মী ও 
হাইম্টক প্র�ুশ্ক্তর �ম্ন্তর হাব পশ্চিমবম্ঙ্গ হম্ব।

  শ্ডশ্জটাল ইম্কাশ্সম্স্টম্ম রিমশ জু়িম্বন রাম্জ্যর মানুষ।
  শ্বজ্ান্মী ড. সম্ত্যন্দ্রনার বসুর ১২৫তম জন্মজেন্ত্মী উপলম্ক্ষ রাম্জ্যর একশ্ট ম�্থাোপূি্থ 

শ্বশ্বশ্বে্যালম্ে হম্ব তাঁর নাম্ম গচোর।
  আোম্মীশ্েম্ন শ্রম্টল ও গপম্্াম্কম শ্শম্ল্প আরও ৫ হাজার গকাশ্ট শ্বশ্নম্োম্ের গঘাষিা।
  রাম্জ্যর প্রশ্তশ্ট হাসপাতাল এবং শ্শল্পম্কম্ন্দ্র গপঁিম্ব শ্জও গনটওোক্থ—আোম্মী ২ বিম্রর 

মম্্্য।
  খুচম্রা ব্যবসাে্মীম্ের শ্ডশ্জটাল �ন্ত গেওোর পশ্রকল্পনা গস্টট অব আট্থ প্রকম্ল্প। ক্াউড-

গবস্ ড এই �ন্ত খুচম্রা ব্যবসাে্মীম্ের শ্বল প্রোন, শ্জএসশ্ট গক্ষম্ত্র শ্ডশ্জটাল শ্বল প্রোন ইত্যাশ্ের 
সুশ্বম্্ প্রোন করম্ব। ২ বিম্রর মম্্্য খুচম্রা ব্যবসাে্মীম্ের হাম্ত এই �ন্ত গপঁম্ি �াম্ব।

িশ্ব: তর্য ও সংসৃ্কশ্ত শ্বোে
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আম্ের তুলনাে আম্রা গবশ্শ োইরি্যান্, আম্রা ডােনাশ্মক, আম্রা সুন্র এবং সম্াবনামে 
হম্েম্ি বাংলা। ওম্েস্ট গবঙ্গল ইজ শ্বকাশ্মং গবস্ট গবঙ্গল। গবঙ্গল টাইোম্রর শ্ক্ষপ্রতাে 
এম্োম্ছে বাংলা।                                        —মুম্কশ অম্াশ্ন

করা বম্ল বুম্ঝশ্ি, রাম্জ্যর মুখ্যমন্ত্মী পশ্রকাঠাম্মা-শ্শক্ষা এবং স্াম্থি্য লশ্নির 
গুরুত্ব গবাম্ঝন। রাজননশ্তক শ্থিরতা, পশ্রম্কাঠাম্মা, েক্ষ এবং আমলাতাশ্ন্তক সহজ শ্বশ্্ 
লশ্নিবান্ধব পশ্রম্বম্শর পম্ক্ষ অনুকূল। বুম্ঝশ্ি, মুখ্যমন্ত্মী এগুম্লা সবই গবাম্ঝন এবং শ্তশ্ন 
এসব আম্েই শুরু কম্রম্িন।                                —লক্ষ্মী শ্মত্ল

প্রাে ২০ বির ্ম্র বাংলাম্ক গেখশ্ি। এমন প্যাশন গকাম্না মুখ্যমন্ত্মীর মম্্্য গেশ্খশ্ন।                                        
                                               —সজ্জন শ্জন্াল

এ রাম্জ্যর েৃশ্ষ্টেশ্ঙ্গর পশ্রবত্থন হম্ে শ্েম্েম্ি। আত্মশ্বশ্বাস গেম্খ মম্ন 
হম্ছে, েশ্বষ্যৎ গেম্শর পূবশ্েম্কর এই রাম্জ্যর হাম্তই।     —উেে গকাটাক

ইজ অব ডুশ্েং শ্বজম্নম্সর গক্ষম্ত্র সবার আম্ে রম্েম্ি পশ্চিমবঙ্গ। এখাম্ন 
শ্শল্প করার গক্ষম্ত্র সবরকম সুশ্বম্্ গমম্ল। —শ্কম্শার শ্বোশ্ন

শ্তশ্ন অ্যাটশ্মক এনাশ্জ্থর পাওোর লে্যান্। তাঁর টাম্নই শু্ুমাত্র এখাম্ন 
লশ্নি করশ্ি। গেম্শর শ্বশ্েন্ন প্রাম্ন্তর সম্ঙ্গ কলকাতার সম্পক্থ থিাপম্নর জন্য 

আমরা পশ্রকাঠাম্মার মাম্নান্নেম্ন গচষ্টা করব।                       —অজে শ্সং

েু-বিম্রর মম্্্য রাম্জ্য প্রাকৃশ্তক ে্যাস লাইন বতশ্র এবং গজলাে শ্রম্টল 
আউটম্লট বানাম্নার গক্ষম্ত্র লশ্নি করব। ৫শ্ট গজলাম্ক প্রারশ্মকোম্ব োবা হম্েম্ি।

—শ্নরঞ্জন শ্হরানন্াশ্ন

এই রাম্জ্য শ্শল্প ও শ্শল্পপশ্তম্ের সমোম্নর সম্ঙ্গ গেখা হে। আমার 
শ্বশ্নম্োে শ্নম্ে সশ্ত্য আশ্ম ে্মীষি খুশ্শ। শ্বেু্যৎ এবং হাসপাতাল পশ্রম্ষবাে আমরা আরও 
শ্বশ্নম্োে করম্ত চম্লশ্ি।                                 —সঞ্জ্মীব গোম্েঙ্া

পশ্চিমবম্ঙ্গর উন্নেম্নর জন্য আমাম্ের তরম্ফ �া করার সব করব। 
বন্র-গক্ষম্ত্র আমাম্ের েক্ষতা পশ্চিমবম্ঙ্গ কাম্জ লাোম্ত ইছুেক। হলশ্েোর গোজ্য গতল 
পশ্রম্শা্নাোম্রর উৎপােন ক্ষমতা শ্বিগুি করম্ত আমরা লশ্নির পশ্রমাি শ্বিগুি করব।          

                                                —প্রিব আোশ্ন

রাম্জ্য নতুন লশ্জশ্স্টক পাক্থ এবং শ্শল্প পাম্ক্থ আমরা লশ্নি করম্ত চম্লশ্ি। 
পশ্চিমবম্ঙ্গ এখন ে্মীষি শ্শল্পবান্ধব পশ্রম্বশ। এই েুই পাক্থ বতশ্র হম্ল রাম্জ্যর পশ্রকাঠাম্মা 
শ্শম্ল্পর শ্চত্র অম্নকটাই পালম্ট �াম্ব।                         —সঞ্জে বুশ্্ো

ওঁম্ের স্্মীকৃশ্ত
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একশ্েম্ক বাংলার শ্শল্পবান্ধব পশ্রম্বশ। অন্যশ্েম্ক মুম্কশ আম্াশ্ন-লক্ষ্মী শ্মত্াল-সজ্জন 
শ্জন্াল-অজে শ্সং-সঞ্জ্মীব গোম্েঙ্াম্ের মম্তা শ্শল্পপশ্তম্ের সামম্ন মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাশ্জ্থর 
লশ্নির আহ্ান।

এটাই গপ্রক্ষাপট। �ার ফলশ্রুশ্ত প্ররম শ্বম্েশ্শ শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াবনা এবং মউ। এবং গসশ্ট 
হল ইতাশ্লর শ্বখ্যাত গলোর শ্রসাচ্থ ইনশ্স্টশ্টউট-এর পক্ষ গরম্ক, চম্থ শ্শম্ল্প। বানতলার গলোর 
কমম্লেম্সি ট্যানাশ্র অ্যাম্সাশ্সম্েশম্নর সম্ঙ্গ এই মউ সাক্ষর হল। এর ফম্ল বানতলাে েম়্ি 
উঠম্ব এ-রাম্জ্যর চম্থশ্শল্প্মীম্ের প্র�ুশ্ক্তেত  প্রশ্শক্ষি গকন্দ্র এবং চাম়িা ট্যাশ্নং-এর লে্যান্।

এই মউম্ত ইতাশ্লর পম্ক্ষ শ্িম্লন ইনশ্স্টশ্টউট-এর কত্থা পাওম্লা গুশ়্িসাশ্ত্ এবং গস 
গেম্শর প্রখ্যাত চম্থশ্শল্প  প্রশ্তঠিান গ্রেশ্টক-এর মুখ্য কা�্থশ্নব্থাহ্মী আশ্্কাশ্রক গোশ্লন মাওম্রা। 
রাম্জ্যর পম্ক্ষ এই সইম্ত উপশ্থিত শ্িম্লন কাউশ্ন্সল অব গলোর এসিম্পাম্ট্থর পূব্থাচেল্মীে প্র্ান 
রম্মশ জুম্নজা।

প্ররম মউ

সূচনা বাংলাম্তই
‘নমস্কার আশ্ম গনাবুশ্চ। আমাম্ক 

এই বাশ্িজ্য সমেলম্ন আমন্তি জানাম্নাে 
আনশ্ন্ত। বাংলাে আসম্ত গপম্র আশ্ম 
সমোশ্নত। বাশ্কটা আমাে ইংম্রশ্জম্ত 
বলম্ত হম্ব।’ গলেনাশ্র গসশম্ন, বাংলাে 
বক্তম্ব্যর সূচনা কম্র সকম্লর মন 
গকম়্ি শ্নম্লন জাপাম্নর শ্শল্পপশ্ত 
গনাবুশ্চ। সম্মেলম্নর শ্বিত্মীে শ্েন। 
সামশ্রেক লশ্নির সম্াবনা ও প্রস্াবনা 
শ্বম্শ্বর সামম্ন তুম্ল ্রম্ত সাংবাশ্েক 
সম্মেলন করম্লন রাম্জ্যর অর্থ ও 
শ্শল্পমন্ত্মী ড. অশ্মত শ্মত্র। বলম্লন, 
‘প্ররম্ম বাংলাম্তই সমস্ তর্য জানাব।’

িশ্ব: তর্য ও সংসৃ্কশ্ত শ্বোে
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এক ঝলম্ক
  কলকাতাে শ্নউটাউম্ন আন্তজ্থাশ্তক মাম্নর শ্বশ্ববাংলা কনম্েনশন গসন্াম্র হল এই বাশ্িজ্য সম্মেলন। 

১৬ ও ১৭ জানুোশ্র, ২০১৭।
  শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর এশ্ট চতুর্থ সংস্করি।
  োরত-সহ শ্বম্শ্বর শ্বশ্শষ্ট শ্শল্পপশ্তম্ের এ রাম্জ্য শ্বশ্নম্োম্ে আকষ্থি করা এবং কম্থসংথিান সৃশ্ষ্ট—এই 

শ্িল প্র্ান উম্দেশ্য।
  মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাজ্থ্মী বার বার বম্লম্িন—একশ্েম্ক প্রচুর কম্থসংথিান এবং অন্যশ্েম্ক গেম্শর 

শ্শল্পােম্নর �াঁরা ‘মুখ’ অর্থাৎ স্ম্েম্শর ‘শ্বজম্নস ব্যারন’-রা গ�ন এখাম্ন উপশ্থিত রাম্কন। এিা়িা বাশ্িজ্য 
সম্মেলন প্রকৃতই আন্তজ্থাশ্তক হম্ে উঠম্ব, �শ্ে শ্বম্েশ্শ প্রশ্তশ্নশ্্ এবং তামঁ্ের শ্বশ্নম্োে এ রাম্জ্য ঘম্ট। 
গসটাই হম্েম্ি, জানাম্লন অর্থ ও 
শ্শল্পমন্ত্মী ড. অশ্মত শ্মত্র।

  ৯শ্ট গেশ এবার 
সহম্�াে্মী অর্থাৎ ‘পাট্থনার 
কাশ্্রি’—জাপান, ইতাশ্ল, 
গপাল্যান্ড, জাম্থাশ্ন, গকাশ্রো 
প্রজাতন্ত, গচক প্রজাতন্ত, গরেট 
শ্রিম্টন, ফ্ান্স এবং সং�ুক্ত আরব 
আশ্মরশাহ্মী।

  এিা়িাও ৩২শ্ট গেম্শর 
প্রাে ৩৫০ জন প্রশ্তশ্নশ্্ এই 
সম্মেলম্ন হাশ্জর শ্িম্লন। 
গপাল্যাম্ন্ডর গডপুশ্ট ফম্রন 
শ্মশ্নস্টার, চ্মীম্নর শ্জোংসু 
প্রম্েম্শর োইস েবন্থর, গকাশ্রো 
প্রজাতম্ন্তর শ্জওলানাম-গো 
প্রম্েম্শর োইস েবন্থর, জাম্থাশ্নর এনআরডবলু অচেম্লর প্রশ্তশ্নশ্্, গপাল্যাম্ন্ডর শ্সম্লশ্সো প্রম্েম্শর গডপুশ্ট শ্চফ 
শ্মশ্নস্টার, সাশ্ব্থো ও কানাডার প্রশ্তশ্নশ্্ উপশ্থিত শ্িম্লন।

  রাম্জ্যর নতুন ৩শ্ট পশ্লশ্স গঘাষিা—
 O লশ্জশ্স্টক পাক্থ গডম্েলপম্মন্ অ্যান্ড প্রম্মাশন পশ্লশ্স
 O এসিম্পাট্থ প্রম্মাশন পশ্লশ্স
 O গরা-গরা অপাম্রশন প্রম্মাশন পশ্লশ্স

  ২,১৯,৯২৫ গকাশ্ট শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াবনা। ২০ লক্ষ কম্থসংথিাম্নর সুম্�াে।
  ১০৪৬শ্ট শ্ব-টু-শ্ব আম্লাচনা। ৪০শ্ট শ্ব-টু-শ্জ আম্লাচনা। ১১০শ্ট মউ স্াক্ষর।
  ে্যসুঁ, অ্যারামম্কা, েুবাই মাশ্টি কম্মাশ্ডশ্ট গসন্ার, স্যামসাং, গপপশ্সম্কা, গকাম্েম্্রিা, গকশ্মশ্সিল-এর 

মম্তা নামকরা আন্তজ্থাশ্তক বহুজাশ্তক সংথিার শ্বশ্নম্োম্ের আরেহ প্রকাশ।
  শ্রলাম্েন্স, শ্ফউচার শ্রম্টল, জেপুশ্রো গ্রুপ, আোশ্ন গ্রুপ, গজএসডবলু গ্রুপ, শ্হরানন্াশ্ন গ্রুপ, 

গকাটাক গ্রুপ, পোইসম্জট গ্রুপ-সহ বহু উম্লেখম্�াে্য গেশ্মীে সংথিার শ্বশ্নম্োম্ের আরেহ প্রকাশ।
  ১১০শ্ট মউ সাক্ষর।

শ্বশ্ব বঙ্গ শ্শল্প সম্মেলন, ২০১৮

িশ্ব: তর্য ও সংসৃ্কশ্ত শ্বোে
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উম্লেখম্�াে্য প্রাশ্তঠিাশ্নক মউ

  খশ্ন, শ্বেু্যৎ-সহ অন্যান্য শ্বোম্ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (শ্বেু্যৎ ও অশ্চরাচশ্রত শশ্ক্ত েতির) এবং গপাল্যান্ড 
সরকার (শ্সম্লশ্সোন অচেল)-এর মম্্্য মউ।

  ‘এনাশ্জ্থ অ্যাকশন লে্যান ফর ওম্েস্ট গবঙ্গল’—বতশ্রর জন্য শ্বেু্যৎ ও অশ্চরাচশ্রত শশ্ক্ত েতির এবং 
জাম্থাশ্নর শ্জজ্  সংথিার মম্্্য মউ।

  এনাশ্জ্থ এসিম্পাট্থ প্রম্মাশন কাউশ্ন্সল, ক্যালকাটা গলোর কমম্লেসি, গজম্ স অ্যান্ড জুম্েলাশ্র গফডাম্রশন 
এবং ে্যঁসু-র মম্্্য মউ। কলকাতাে বতশ্র হম্ব শ্ডজাইন গসন্ার।

  ইশ্ন্ডোন গচম্ার অব কমাস্থ এবং ে্যঁসু সংথিার মম্্্য মউ।
  কলকাতাে গস্টট শ্ডজাইন গসন্ার বতশ্রর লম্ক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ শ্শম্ল্পান্নেন শ্নেম এবং ‘ন্যাশনাল 

ইনশ্স্টশ্টউট অব শ্ডজাইন’-এর মম্্্য মউ।
  শ্হডম্কা এবং গকাশ্রোর এন এসি গটকম্নালশ্জস সংথিার মম্্্য মউ—ক্মীোম্ব শশ্ক্ত সচেে করা �াে 

গসই শ্বষম্ে।
  �ােবপুর শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের সম্ঙ্গ মউ—

 O এম্সিটর শ্বশ্বশ্বে্যালে
 O এশ্ডনবরা শ্বশ্বশ্বে্যালে
 O এম্তােস লþান্ড শ্বশ্বশ্বে্যালে।

  গপ্রশ্সম্ডশ্ন্স শ্বশ্বশ্বে্যালে এবং এশ্ডনবরা শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের মম্্্য মউ।
  পশ্চিমবঙ্গ শ্শম্ল্পান্নেন শ্নেম্মর পশ্র্ান োরম্মন্ পাম্ক্থ নতুন হাব বতশ্রর জন্য শ্ত্রবাে্থ, ইমপাল্ স এবং 

এসশ্কউএনএস (SQNS) ইন্ারন্যাশনাল সংথিার মম্্্য মউ।
  পশ্রবহি এবং কম্থসংথিাম্নর লম্ক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহি পশ্রকাঠাম্মা উন্নেন শ্নেম শ্লশ্মম্টড এবং ওলা 

ও উম্বর সংথিার মম্্্য মউ।

অন্যান্য মউ এবং গঘাষিা

পশ্রবহি— শ্বল্ড-ওন-অপাম্রট মম্ডম্ল গরা-গরা পশ্রম্ষবা চালুর লম্ক্ষ্য সুমন ফরওোশ্ড্থং এম্জশ্ন্স এবং 
শ্তরুপশ্ত গেম্সল্ স প্রাইম্েট শ্লশ্মম্টড সংথিার সম্ঙ্গ মউ।

িশ্ব: তর্য ও সংসৃ্কশ্ত শ্বোে
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শ্বেু্যৎ— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শ্বেু্যৎ উন্নেন শ্নেম শ্লশ্মম্টড (ডশ্লিউশ্বএস-ইশ্ডশ্সএল) এবং রুরাল 
ইম্লকশ্্শ্ফম্কশন কম্প্থাম্রশম্নর মম্্্য মউ, রাম্জ্যর রোম্মীি শ্বেু্যেেন পশ্রকাঠাম্মার মাম্নান্নেম্নর লম্ক্ষ্য।

তর্যপ্র�ুশ্ক্ত— রাম্জ্যর তর্যপ্র�ুশ্ক্ত ও ইম্লক্শ্নসি সংথিা এবং শ্ডশ্কউ এন্ারম্টনম্মন্ সংথিার মম্্্য মউ-
ওম্েম্বল অ্যাশ্নম্মশন আকাম্েশ্ম বতশ্রর শ্বষম্ে। এিা়িাও জুমকার নাম্ম অপর সংথিার সম্ঙ্গও মউ সাক্ষর 
হম্েম্ি কলকাতার শ্নউটাউম্ন, ‘বাইসাইম্কল গশোশ্রং শ্স্কম’ প্রকল্প চালুর শ্বষম্ে।

পশ্রকাঠাম্মা—
 নেম্রান্নেন—

 O শ্নউটাউন কলকাতা গডম্েলপম্মন্ অরশ্রশ্ট (এনম্কশ্ডএ) এবং ্রি্যার ক্াইড শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের 
ইনশ্স্টশ্টউট ফর শ্ফউচার শ্সশ্টজ সংথিার মম্্্য মউ, নেম্রান্নেন ও তর্য আোনপ্রোম্নর শ্বষম্ে।

 O শ্শশ্লগুশ়্ি-জলপাইগুশ়্ি গডম্েলপম্মন্ অরশ্রশ্ট (এসম্জশ্ডএ) এবং শ্প্রস্টাইন শ্হনু্থিান 
ইনফ্া্রিাকচার প্রাইম্েট শ্লশ্মম্টম্ডর মম্্্য মউ, শ্শশ্লগুশ়্িম্ত গবসরকাশ্র গফ্ইট টাশ্ম্থনাল বতশ্রর 
শ্বষম্ে।

 পশ্রবহি—
 O গবঙ্গল এোম্রাম্্াপশ্লস প্রম্জক্ট শ্লশ্মম্টড-এর সম্ঙ্গ মউ সাক্ষর,
 O শ্হরানন্াশ্ন গ্রুম্পর, মাশ্টি-গমাডাল-লশ্জশ্স্টক পাক্থ বতশ্রর শ্বষম্ে,
 O এোম্রা্পশ্লস এলাকার মম্্্য, শ্বজম্নস গহাম্টল বতশ্রর শ্বষম্ে, আইশ্টশ্স ফরচুন গহাম্টল 

সংথিার সম্ঙ্গ,
 O প্যাটন গ্রুপ এবং শ্সঙ্গাপুম্রর এমব্যাশ্স সংথিার মম্্্য মউ, লশ্জশ্স্টক পাক্থ বতশ্রর শ্বষম্ে।

কৃশ্ষ, খাে্য প্রশ্রিোকরি এবং কৃশ্ষ শ্বপিন—
 O রাম্জ্যর কৃশ্ষ শ্বপিন েতির এবং ে্য কাওোসাশ্ক শ্রকুম্সা ্ান্সম্পাম্ট্থশন কম্প্থাম্রশন শ্লশ্মম্টড সংথিার 

মম্্্য ৫শ্ট মউ সাক্ষম্রর ফম্ল শ্শশ্লগুশ়্ি, ্ূপগুশ়্ি, কৃষক বাজার এবং গবলাম্কাবা কৃষক বাজাম্রর 
কাম্ি ফাঁশ্সম্েওো কৃষক বাজাম্র তাপমাত্রা শ্নেশ্ন্তত গুোমঘর বতশ্র হম্ব।

 O রাজ্য সরকাম্রর খাে্য প্রশ্রিোকরি ও উে্যানপালন শ্বোে ২৮শ্ট মউ সাক্ষর,
 O রাম্জ্যর মৎস্য েতির ১৯শ্ট মউ সাক্ষর,
 O রাম্জ্যর প্রাি্মীসম্পে শ্বকাশ েতির ৩০শ্ট মউ সাক্ষর,
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শ্বশ্নম্োম্ের মম্চে সমান গুরুত্ব গপল শ্শক্ষাও। মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাজ্থ্মী �রার্থই বম্লম্িন, সংসৃ্কশ্তর 
রাজ্ান্মী কলকাতা ্্মীম্র ্্মীম্র এবার শ্শক্ষাচচ্থার প্রািম্কন্দ্র হম্ে উঠম্ব। প্রসঙ্গত, চতুর্থ বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর 
শ্বিত্মীে শ্েম্ন শ্বশ্েন্ন শ্বষম্ে মউ সাক্ষর হল �ােবপুর, গপ্রশ্সম্ডশ্ন্স এবং এশ্ডনবরা শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের প্রশ্তশ্নশ্্ম্ের 
মম্্্য। অন্যশ্েম্ক এশ্েন মূল অনুঠিান-মচে গরম্ক মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাজ্থ্মী গঘাষিা কম্রন, রাম্জ্যর েুই স্নাম্ন্য 
শ্বশ্বশ্বে্যালে কলকাতা এবং �ােবপুর শ্বশ্বশ্বে্যালেম্ক পাঁচ একর কম্র জশ্ম গেওো হম্ব। শ্নউটাউম্নর এই 
জশ্মম্ত েম়্ি উঠম্ব ‘গসন্ার অব এম্সিম্লন্স’।

এশ্েন শ্বশ্েন্ন শ্বষম্ে �ােবপুর ও গপ্রশ্সম্ডশ্ন্স শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের সম্ঙ্গ এশ্ডনবরার চুশ্ক্ত স্াক্ষর হে। এই 
মউম্ের ফম্ল এই েুই শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের েম্বষক ও অ্্যাপকরা মাম্নান্নেম্নর জন্য কাজ করম্ত পারম্বন। 
প্রসঙ্গত, শ্কিুশ্েন আম্ে এই েুই শ্বশ্বশ্বে্যালেম্ক ১০০ গকাশ্ট টাকা কম্র গেওোর করা গঘাষিা কম্রশ্িম্লন 
মুখ্যমন্ত্মী।

বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর গশষ পম্ব্থ রাম্জ্যর অর্থমন্ত্মী ও শ্শল্পমন্ত্মী অশ্মত শ্মত্র বম্লন, মুখ্যমন্ত্মী শ্নম্জ এশ্ডনবরা 
শ্েম্েশ্িম্লন। জ্মীবনশ্বজ্াম্ন েম্বষিার গক্ষম্ত্র এই শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের শ্বশ্বব্যাপ্মী সুখ্যাশ্ত। প্ররম গে়িার গক্ান ‘ডশ্ল’ 
বতশ্র হম্েশ্িল এখানকার েম্বষিাম্তই। গসই ঐশ্তহ্যশাল্মী এশ্ডনবরা শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের সম্ঙ্গ সমাজশ্বজ্ান-সাশ্হত্য-
গমশ্রন ইশ্ঞ্জশ্নোশ্রং-এ পারপেশ্রক সহম্�াশ্েতাে মউ স্াক্ষর হম্েম্ি। প্রসঙ্গত, গপ্রশ্সম্ডশ্ন্স শ্বশ্বশ্বে্যালম্ে জ্মীবন 
শ্বজ্াম্নর শ্বষম্ে ২৮ জন অ্্যাপক রম্েম্িন। এর পাশাপাশ্শ হাম্ঙ্গশ্রর গলারান্ শ্বশ্বশ্বে্যালে এবং শ্রিম্টম্নর 
অশ্সিটার শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের সম্ঙ্গও মউ সাক্ষর হম্েম্ি �ােবপুর শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের। এই শ্বশ্বশ্বে্যালম্ের শ্েশ্জশ্টং 
প্রম্ফসর শ্হম্সম্ব আম্েই �ুক্ত রম্েম্িন �ােবপুম্রর উপাচা�্থ ডঃ সুরঞ্জন োস।

�ােবপুর, গপ্রশ্সম্ডশ্ন্স এবং এশ্ডনবরার মউ 

কলকাতা এবং �ােবপুর শ্বশ্বশ্বে্যালেম্ক 
পাঁচ একর কম্র জশ্ম
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পশ্রবহি পশ্রকাঠাম্মার মাম্নান্নেম্ন সশ্ঠক শ্েশা গেখাল শ্বশ্ব বঙ্গ শ্শল্প সম্মেলন ২০১৮। একশ্েম্ক গবশ 
শ্কিু নামকরা সংথিার সম্ঙ্গ মউ স্াক্ষর এবং অন্যশ্েম্ক আ্ুশ্নক কম্থসংথিান—েুশ্েম্নর বাশ্িজ্য সম্মেলন 
আক্ষশ্রক অম্র্থই বঙ্গ বাশ্িম্জ্যর ইশ্তহাম্স নতুন শ্েেন্ত খুম্ল শ্েম্ছে।

কম্থসংথিানমুখ্মী একাশ্্ক মউ

  পশ্চিমবঙ্গ পশ্রকাঠাম্মা 
উন্নেন শ্লশ্মম্টড এবং উম্বর-এর 
মম্্্য মউ স্াক্ষর 

  পশ্চিমবঙ্গ পশ্রকাঠাম্মা 
উন্নেন শ্লশ্মম্টড এবং ওলা-র মম্্্য 
মউ স্াক্ষর

েুশ্ট শ্মশ্লম্ে ১ লাখ ১০ হাজার 
কম্থসংথিান

  আইশ্টশ্স ফরচুন গহাম্টল 
এবং গবঙ্গল এোম্রাম্্াপশ্লস 
গপ্রাম্জক্ট-শ্লশ্মম্টড এর মম্্্য মউ 
স্াক্ষর। েুে্থাপুম্র এোম্রাম্্াপশ্লস 
এলাকার মম্্্য বাশ্িশ্জ্যক গহাম্টল শ্নম্থাি করা হম্ব।

  গবঙ্গল এোম্রাম্্াপশ্লস গপ্রাম্জক্ট শ্লশ্মম্টড এবং শ্হরানন্াশ্ন গ্রুম্পর মম্্্য মউ স্াক্ষর। বতশ্র হম্ব 
মাশ্টি গমাডাল লশ্জশ্স্টক পাক্থ।

 ২০১৮-র ১৭ জানুোশ্র। শ্বশ্ব-বাংলা বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন রাজ্য পশ্রবহি েতিম্রর সম্ঙ্গ শ্বশ্েন্ন আন্তজ্থাশ্তক 
সংথিার মউ স্াক্ষম্রর সমে উপশ্থিত শ্িম্লন রাম্জ্যর পশ্রবহি মন্ত্মী শুম্েনু্ অশ্্কার্মী, পশ্রবহি েতিম্রর 
অশ্তশ্রক্ত মুখ্য সশ্চব আলাপন বম্ন্্যাপা্্যাে, পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহি শ্নেম্মর ম্যাম্নশ্জং শ্ডম্রক্টর নারােি স্রূপ 
শ্নেম, চাশ্ঙ্গ আন্তজ্থাশ্তক শ্বমান বন্ম্রর ম্যাম্নশ্জং শ্ডম্রক্টর গজমস রং, আইশ্টশ্স ফরচুন-এর চ্মীফ অপাম্রশ্টং 
অশ্ফসার সম্মীর এমশ্স, উম্বর-এর েশ্ক্ষি এশ্শোর চ্মীফ অপাম্রশ্টং অশ্ফসার প্রে্মীপ পরম্মশ্বরন, ওলার সন্্মীপ 
শ্েবাকরন, শ্হরানন্াশ্ন শ্রোশ্লশ্ট-র এন শ্রী্র প্রমুখ।

ওলা, উম্বম্রর লক্ষাশ্্ক 
কম্থসংথিান

সমূ্পি্থ অ্যাপ-শ্নে্থর ট্যাশ্সি 
সংথিা ওলা এবং উম্বর-এর সম্ঙ্গ 
মউ সাক্ষর হল। এর মম্্্য উম্বর 
আোম্মী ৫ বিম্রর মম্্্য এক লক্ষ 
কু্ষদ্র ও মাঝাশ্র শ্শল্পপশ্ত েঠম্নর 
পর প্রশস্ করম্ব। অন্যশ্েম্ক ওলা 
রাম্জ্যর শ্রম েতিম্রর এমলেেম্মন্ 
ব্যাংক-গরম্ক কম্থহ্মীন �ুবকম্ের 
গবম্ি শ্নম্ে সহম্�াে্মী চালক শ্হম্সম্ব 
কম্থসংথিাম্নর সুম্�াে ঘটাম্ব।

একাশ্্ক মউ • লক্ষাশ্্ক কম্থসংথিান • 
পশ্রবহম্ি নতুন শ্েেন্ত
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শ্শল্প সম্মেলম্নর শ্বিত্মীে শ্েন ওম্েস্ট গবঙ্গল ্ান্সম্পাট্থ ইনফ্া্রিাকচার গডম্েলপম্মন্ কম্প্থাম্রশন শ্লশ্মম্টম্ডর 
সম্ঙ্গ �ুক্ত হল উম্বর-এর মম্তা নামকরা সংথিা। চুশ্ক্ত অনুসাম্র এরা একশ্ট গপাট্থাল বতশ্র করম্ব। এই 
গপাট্থাল গরম্ক পশ্রবহি েতির উবর অনুম্মাশ্েত োশ়্িচালকম্ের সমূ্পি্থ তর্য শ্মলম্ব। আর চালকম্ের সম্পম্ক্থ 
তর্য শ্মলম্ব আরশ্টও-র অশ্ফস গরম্ক। এোম্ব উবম্রর গচষ্টা রাকম্ব রাজ্য সরকার অনুম্মাশ্েত চালকম্ের 
শ্নম্োে কম্র কম্থসংথিাম্ন েশ্ত আনার। সংথিার পম্ক্ষ েশ্ক্ষি এশ্শোর অপাম্রশম্নর োম্েম্ত্ব রাকা প্রে্মীপ 
পরম্মশ্বরন জানান, পশ্চিমবঙ্গ আ্ুশ্নক প্র�ুশ্ক্তর মা্্যম্ম উন্নেম্নর পম্ক্ষ। রাম্জ্যর এই মানশ্সক পশ্রবত্থম্ন 
আমরা মুখ্যমন্ত্মীম্ক ্ন্যবাে জানাই।

ওলার সম্ঙ্গ রাজ্য সরকাম্রর গ� চুশ্ক্ত হম্েম্ি, গসই অনুসাম্র এই সংথিা ৫০০০ নতুন ট্যাশ্সি নামাম্ব। 
এমলেেম্মন্ ব্যাঙ্ গরম্ক, এ শ্বষম্ে উপ�ুক্তম্ের গবম্ি গনওো হম্ব। সংথিার শ্সএফও সন্্মীপ শ্েবাকরন বম্লন, 
েত কম্েক বিম্র পশ্চিমবম্ঙ্গ গ�োম্ব অর্থননশ্তক উন্নশ্ত ঘটম্ি তার জন্য মুখ্যমন্ত্মীম্ক প্রিাম জানাই। প্রসঙ্গত 
১৭ জানুোশ্র মুখ্যমন্ত্মী তাঁর বক্তম্ব্য জানান, এই েুই সংথিার সম্ঙ্গ মউ স্াক্ষম্রর ফম্ল ১ লক্ষ ১০ হাজার 
কম্থসংথিাম্নর সম্াবনা।

অন্ডাম্ল এোর ইশ্ন্ডো, পোইসম্জট

এোর ইশ্ন্ডো অন্ডাল  গরম্ক গফর শ্বমান পশ্রম্ষবা চালু করম্ি। শ্শল্প সম্মেলম্নর শ্বিত্মীে শ্েম্নর োষম্ি 
মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাশ্জ্থ বম্লন, ব্্থমাম্নর এই শ্শল্পনের্মী গরম্ক পুনরাে শ্বমান পশ্রম্ষবা চালু হম্ব নোশ্েশ্লে 
প�্থন্ত। এশ্েন গবঙ্গল এোম্রাম্্াপশ্লস-এর কত্থা পার্থ গঘাষ বম্লন, এই শ্শল্প সম্মেলন নো শ্েক উম্ন্মাচন 
কম্র শ্েম্েম্ি। শ্বমান পশ্রম্ষবা চালু সহ গবশ শ্কিু শ্সদ্ধান্ত গেম্শ শ্শল্পথিাপম্নর পশ্রকাঠাম্মা উন্নেন শ্নম্ে 
শ্শল্পপশ্তম্ের ্ারিা পেষ্ট হম্েম্ি। অন্যশ্েম্ক শ্শল্পথিাপম্ন শ্বমান পশ্রম্ষবা গ� লশ্নিকার্মীম্ের কাম্ি অনুঘটম্কর 
কাজ করম্ব, তা প্রম্ত্যক শ্শল্পপশ্তই স্্মীকার কম্র শ্নম্েম্িন। 

অন্যশ্েম্ক পোইসম্জম্টর গচোরম্যান অজে শ্সং জানান, েুে্থাপুর গরম্ক হােেরাবাে এবং গবঙ্গালুরুম্ত শ্বমান 
পশ্রম্ষবা চালু করম্ত আমরা প্রশ্তশ্রুশ্তবদ্ধ। রাজ্য সরকাম্রর সহম্�াশ্েতাে অশ্চম্রই চালু করব এই পশ্রম্ষবা। 
বত্থমাম্ন কলকাতা শ্বমানবন্র গরম্ক ৭৫শ্ট উ়িান চালাে পোইসম্জট সংথিা। আোম্মী চার বিম্র সংথিার হাম্ত 
আরও ২১৫শ্ট শ্বমান আসার করা। এই শ্বমান এম্লই েুে্থাপুর গরম্ক উ়িান পশ্রম্ষবা চালু হম্ব। পাশাপাশ্শ 
চলশ্ত বিম্রই কলকাতা গরম্ক চ্মীন এবং আশ্মোনেুক্ত গেশগুশ্লর মম্্্য উ়িান পশ্রম্ষবা চালুর পশ্রকল্পনা 
শ্নশ্ছে।

শ্স-গলেন

সমুম্দ্রর ন্মীল-সাো জল শ্িশ্টম্ে উম়্ি �াম্ব 
শ্বশাল এক পাশ্খ। এই পাশ্খ �াশ্ন্তক। নাম শ্স 
গলেন—�া আোম্মীশ্েম্ন বাংলার প�্থটন ও পশ্রবহি 
পশ্রকাঠাম্মার মুকুম্ট নতুন পালক �ুক্ত করম্ব। 
শ্শল্প সম্মেলম্ন এম্স এমনই স্ম্প্নর করা জাশ্নম্ে 
গেম্লন পোইসম্জম্টর গচোরম্যান। শ্তশ্ন বম্লন, 
শ্বষেশ্ট েে্মীর োবনার স্ম্র রম্েম্ি। প�্থটনম্ক 
উৎসাহ শ্েম্ত পশ্চিমবঙ্গম্ক শ্স-গলেন এর হাব 
শ্হসাম্ব েম়্ি তুলম্ত চাই। প্রারশ্মকোম্ব েঙ্গাসাের, সুন্রবন এলাকাে চলম্ব এই ‘শ্স গলেন’।

েঙ্গাে গরা-গরা সাশ্ে্থস

জলপাম্র পি্য পশ্রম্ষবার উন্নেম্নর জন্য গরা-গরা সাশ্ে্থস চালু হম্ছে রাম্জ্য। গবসরকাশ্র সংথিা শ্তরুপশ্ত 
গেম্সল এর সম্ঙ্গ এ শ্বষম্ে মউ স্াক্ষর হল বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন। সংথিার শ্ডম্রক্টর রাজ্মীব আেরওোল জানান, 
সব শ্মশ্লম্ে প্রাে ২৫০ গকাশ্ট টাকা শ্বশ্নম্োে করম্ব তারা। এর মম্্্য শু্ু গরা-গরা সাশ্ে্থম্সর জন্য ১৫০ 
গকাশ্ট টাকা এবং হাটবাজাম্রর জন্য ১০০ গকাশ্ট টাকা বরাম্দের করা োবা হম্েম্ি। পি্য পশ্রবহম্ন লাে হম্ল 
পরবত্থ্মীকাম্ল �াত্র্মী পশ্রবহম্িও গরা-গরা পশ্রম্ষবার করা োবা হম্ব বম্ল জানা গেম্ি।
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পশ্রসংখ্যান বলম্ি, শ্বম্শ্ব প্রশ্তশ্েন জন্ম গনওো ৬৮শ্ট শ্শশুর মম্্্য একজন অশ্টজ্ম্ম আরিান্ত। এই 
মুহূম্ত্থ গেম্শ অন্তত এক গকাশ্ট মানুষ অশ্টজ্ গমর শ্শকার। গরাজকার জ্মীবম্ন চলম্ত প্রশ্তশ্েন নানা 
সমস্যাে প়িম্ত হে তামঁ্ের। এবার তাঁম্ের জন্য সমূ্পি্থ মানশ্বক এবং অন্যোম্ব স্প্ন গেখম্ত শুরু 
করল পশ্চিমবঙ্গ। শু্ু গেশ নে, গোটা পৃশ্রব্মীম্কই পর গেখাল এই রাজ্য এবং গসটা বাশ্িজ্য সম্মেলন 
গরম্ক। অনুম্প্ররিা, রাম্জ্যর মুখ্যমন্ত্মী মমতা ব্যানাজ্থ্মী।

১৭ জানুোশ্র, চতুর্থ বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর শ্বিত্মীে শ্েন, মুখ্যমন্ত্মী জানান, অশ্টজ্ ম আরিান্তম্ের জন্য 
নের্মী হম্ছে এ রাম্জ্য। পুর ও নেম্রান্নেন েতিম্রর মন্ত্মী শ্ফরহাে হাশ্কম বম্লন, এমন আচি�্থ শ্জশ্নস 
সম্বত পৃশ্রব্মীম্ত গকারাও গনই। ৫০ একর জশ্মম্ত ৬০০ গকাশ্ট টাকা ব্যম্ে েম়্ি উঠম্ব অশ্টজ্ ম 
টাউনশ্শপ।

প্রকম্ল্প শ্বশ্নম্োেকার্মী রত্াবল্মী গ্রুম্পর �ুগ্ম অশ্্কত্থা সুম্রশ গসামাশ্ন জানান, ডােমন্ডহারবার 
গরাম্ডর ওপর শ্শরাম্কাম্ল এই জশ্ম পাওো গেম্ি। পুম্রা প্রকল্প েম়্ি উঠম্ত ২-৪ বির লােম্ত পাম্র। 
এখাম্ন অশ্টজ্ ম আরিান্তম্ের থিাে্মী আবাসন, গড-গকোর গসন্ার, লাইফস্টাইল শ্স্কল মাম্নান্নেম্নর ব্যবথিা 
সবশ্কিুই রাকম্ব। তািা়িা েশ্বষ্যম্ত এঁম্ের জন্য কম্লজ বতশ্রর পশ্রকল্পনাও রম্েম্ি। রাকম্ব সু্কল, 
হাসপাতাল, অশ্টজ্ ম গসন্ারও।

শ্শল্প সম্মেলম্ন এ এক অশ্েনব অেূতপূব্থ োবনা।

অশ্টজ্ ম আরিান্তম্ের নের্মী

গবঙ্গল সাশ্মট, ২০১৫

  ২,৪৩,১০০ গকাশ্ট টাকা শ্বশ্নম্োম্ের গঘাষিা — 
বাশ্িশ্জ্যক নশ্র আোনপ্রোন নতুন শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াব।

  গকন্দ্র্মীে অর্থমন্ত্মী তরা তর্য ও সম্প্রচার মন্ত্মী 
অরুি গজটশ্ল, গকন্দ্র্মীে স়িক পশ্রবহি ও জাহাজ মন্ত্মী 
ন্মীশ্তন ে়িকশ্র শ্িম্লন অন্যতম অশ্তশ্র।

  আম্মশ্রকা, শ্রিম্টন, চ্মীন, জাপান, শ্সঙ্গাপুর, 
মালম্েশ্শো, তাইওোন, ইজরাম্েল, গপেন, গবলারুশ, 
গচক প্রজাতন্ত, গকাশ্রো, লুম্সিমবাে্থ-সহ প্রশ্তম্বশ্মী রাষ্ট্র 
বাংলাম্েশ, গনপাল ও েুটান—গমাট ২০শ্ট গেম্শর প্রশ্তশ্নশ্্।

গবঙ্গল সাশ্মট, ২০১৬

  ২,৫০,২৫৩.৭৪ গকাশ্ট 
টাকা শ্বশ্নম্োম্ের গঘাষিা—
বাশ্িশ্জ্যক নশ্র আোনপ্রোন 
নতুন শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াব।

  েুটাম্নর অর্থমন্ত্মী 
গশশ্রং গতাবম্ে, বাংলাম্েম্শর 
বাশ্িজ্যমন্ত্মী গতাফাইল আহম্মে 
এবং শ্রিম্টম্নর কম্থসংথিান েতিম্রর প্রশ্তমন্ত্মী প্র্মীশ্ত প্যাম্টল শ্িম্লন অন্যতম প্রশ্তশ্নশ্্।

  সহম্�াে্মী গেশ জাপান।
  ২৬শ্ট গেম্শর প্রশ্তশ্নশ্্ উপশ্থিত শ্িম্লন।

সাফম্ল্যর খশ্তোন
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গবঙ্গল সাশ্মট, ২০১৭

  ২,২৫,২৯০.০৩ গকাশ্ট টাকা শ্বশ্নম্োম্ের গঘাষিা—বাশ্িশ্জ্যক নশ্র আোনপ্রোন—নতুন শ্বশ্নম্োম্ের 
প্রস্াব

  উে ্ম্বা্ন কম্রন োরম্তর তৎকাল্মীন রাষ্ট্রপশ্ত প্রিব মুম্খাপা্্যাে এবং গলেনাশ্র গসশম্ন বক্তব্য রাম্খন 
োরত ও শ্বম্শ্বর শ্বশ্েন্ন গেশ গরম্ক আসা শ্শল্পপশ্ত ও শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্ক্তত্ব।

  ২৯শ্ট গেম্শর সম্ঙ্গ োরম্তর শ্বশ্েন্ন রাজ্য গরম্ক ৪ হাজাম্রর গবশ্শ প্রশ্তশ্নশ্্র অংশরেহি।
  সহম্�াে্মী গেশ জাপান, গপাল্যান্ড, ইতাশ্ল, জাম্থাশ্ন।
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গবঙ্গল সাশ্মট, ২০১৮

  ২,১৯,৯২৫ গকাশ্ট টাকা শ্বশ্নম্োম্ের গঘাষিা—বাশ্িশ্জ্যক নশ্র আোনপ্রোন—নতুন শ্বশ্নম্োম্ের প্রস্াব।
  মুম্কশ আম্াশ্ন, লক্ষ্মী শ্মত্ল, প্রিব আোশ্ন, সজ্জন শ্জন্াল প্রমুখ শ্বশ্শষ্ট শ্শল্পপশ্তরা শ্িম্লন অন্যতম 

প্রশ্তশ্নশ্্।
  সহম্�াে্মী গেশ গচক প্রজাতন্ত, ফ্ান্স, জাম্থাশ্ন, ইতাশ্ল, জাপান, সং�ুক্ত আরব আশ্মরশাহ্মী, েঃ গকাশ্রো, 

গপাল্যান্ড, ইংল্যান্ড।
  ৩২শ্ট গেম্শর ৪ হাজাম্রর গবশ্শ প্রশ্তশ্নশ্্র অংশরেহি।
  লশ্নির প্রস্াবনা অনুসাম্র প্রাে ২০ লক্ষ কম্থসংথিাম্নর সুম্�াে।
  ১১০শ্ট মউ স্াক্ষর।
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ঘশ্ি ধরে শ্িক শ্বরকল ৪টে। লন্ডরেে মাশ্েরে টেই 
ঐশ্েহাশ্েক মূহূে্ত।

এ টেে এক েব জাগৃশ্ে। শ্বরবেে বুরক বাংলাে স্বীকৃশ্েে 
টেে এক েব রূপায়ে।

এবং টেশ্ে ঘেল বাংলাে মুখ্যমন্তবী মমো ব্যাোজ্তবীে হাে 
ধরে।

২১ েম্বে হাই শ্্রিরে বাংলাে ভশ্গেবী শ্েরবশ্িো েথা 
টেশ্িরেে মাগ্তারেে টোবল-এে বাশ্িরে বু্ প্াক শ্কিরমে অংশ 
শ্হরেরব বেল েবীল েলক। টগাো বাংলাে মােুরেে শ্েরবশ্িোে 
প্রশ্ে টে অেুে শ্রদ্া-ভশ্তি-ভালবাো েরয়রে, লন্ডরেে বুরক 
টেোই েুরল ধেরলে মুখ্যমন্তবী।

২০১৭ োরলে ১২ েরভম্বরেে শ্বরকল। েকাল টথরকই 
অবশ্য লন্ডরে প্রচণ্ড িাণ্ডা। োপমাত্া টেরম শ্গরয়শ্েল ৭ শ্িশ্রিরে। শ্বরকরল টেই িাণ্ডাে 
মরধ্যই েলক উর্াচরেে পে ১০ শ্মশ্েে টহঁরে মুখ্যমন্তবী োে মাে্তে আে্তে টপেে এবং 
লাইররেশ্েরে। টেখারে োংকৃিশ্েক অেুষ্ারেে পে পুশ্তিকাে উদ্ টবাধে করেে শ্েশ্ে। 
শ্বরবকােন্দ ও শ্েরবশ্িোে মূশ্ে্ত েুরল টিে উইম্বলন্ডরেে মাে্তরেে টময়ে মাশ্ে্ত শ্কিশ্েে হারে।

বলা বাহুল্য, এশ্িরেে োশ্ব্তক অেুষ্ারেে শ্বরশে অশ্েশ্থ েথা বাংলাে মুখ্যমন্তবী মমো 
ব্যাোজ্তবী-ই শ্েরলে মূল আকে্তরেে টকন্দ্রশ্বনু্দ। শ্েরবশ্িোে কম্তভূশ্মে কম্তেজ্ঞ শ্েরয় োঁে 
বহুমূল্য বতৃিো এশ্িে প্ররে্যরকই অধবীে আরিরহ শুরেরেে।

মুখ্যমন্তবীে হারে 
শ্েরবশ্িোে লন্ডরেে বাশ্িরে েবীল েলক
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‘টহশ্েরেজ’ েকমা টপল 
ভশ্গেবী শ্েরবশ্িোে উইম্বল্ডরেে 
পাশ্েবাশ্েক আবােগৃহশ্ে। ইংশ্লশ 
টহশ্েরেজ েংস্াে অাহ্ারে 
পশ্চিমবঙ্গ টথরক মুখ্যমন্তবী 
মমো ব্যাোজ্তবী উপশ্স্ে শ্েরলে 
উইম্বলিরে ভশ্গেবী শ্েরবশ্িোে 
বােভবরে ‘টহশ্েরেজ েলক’ 
উর্াচে অেুষ্ারে। এশ্িে শ্বরশে 
অশ্েশ্থে ভােরে মুখ্যমন্তবী বরলে, 
েভাস্রল উপশ্স্ে েকরলে 
কারে এই মুহূে্তশ্ে ঐশ্েহাশ্েক 
ও স্মেেবীয়। ভশ্গেবী শ্েরবশ্িো 
েম্পরক্ত মূল ভােেশ্ে টিে 
মুখ্যমন্তবী। শ্েশ্ে বরলে, িশ্েদ্র মােুরেে টেবায় 
ভশ্গেবী শ্েরবশ্িোে অবিাে শ্চেস্মেেবীয় হরয় 
থাকরব। ভােেবীয় মশ্হলারিে োশ্ব্তক উন্নয়রে 
শ্েরবশ্িেপ্রাে শ্েরলে শ্েশ্ে।

 এশ্িরেে অেুষ্ারে উপশ্স্ে শ্েরলে স্ােবীয় 
পুেেভাে টময়ে মারে্ত টকিশ্ে, টহশ্েরেজ েক্াে 
কারজ শ্েেুতি ‘ইংশ্লশ টহশ্েরেজ’এে অ্যাো 
এশ্ভে, োমকৃষ্ণ মি ও শ্মশরেে ভাইে 
টপ্রশ্েরিন্ট স্ামবী েুশ্হোেন্দ, শ্রেরেরে ভােরেে 
কাে্তশ্েব্তাহবী োষ্ট্রিূে  িবীরেশ পট্টোয়ক এবং 
পশ্চিমবরঙ্গে মুখ্যেশ্চব-েহ শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্তিবগ্ত। 
উইম্বলিে শ্হশ্্রি শ্মউশ্জয়ারমে জে্য টময়েরক 
স্ামবী শ্বরবকােন্দ ও ভশ্গেবী শ্েরবশ্িোে িুশ্ে মূশ্ে্ত উপহাে টিে মুখ্যমন্তবী।
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১৩/১১/২০১৭
লন্ডরে শ্েশ্ক-ইউরক ইশ্ন্ডয়া শ্বজরেে কাউশ্সিরলে টগাল-টেশ্বল ববিরক উপশ্স্ে শ্েরলে মুখ্যমন্তবী মমো 

বরন্দ্যাপাধ্যায়। এই ববিরক উপশ্স্ে শ্েরলে কাউশ্সিরলে প্রশ্েশ্েশ্ধ লি্ত টিশ্ভে, ব্যাংক কে্তাো, টবশ করয়কশ্ে 
োমবী শ্রেশ্েশ বাশ্েজ্য েংস্া, ভােরেে শ্বশ্শষ্ট 
শ্শল্প প্রশ্েশ্েশ্ধো, কলকাোে শ্রেশ্েশ টিপুশ্ে হাই 
কশ্মশোেেহ োজ্য েেকারেে পিস্ আশ্ধকাশ্েরকো। 
পশ্চিমবরঙ্গ লশ্নি কোে জে্য শ্রেশ্েশ শ্শল্পপশ্েরিে 
আহ্াে জাোে মুখ্যমন্তবী।   শ্েশ্ে বরলে, শ্শরল্পে জে্য 
প্ররয়াজেবীয় েবেকম েহায়ো টিরব োজ্য েেকাে। 
আেন্ন শ্ববে বাশ্েজ্য েরমেলরে টোগ টিওয়াে জরে্য 
শ্রেশ্েশ শ্শল্পপশ্েরিে আহ্াে জাোে মুখ্যমন্তবী। বাংলায় 
উৎপািে শ্শল্প, ইশ্জিশ্েয়াশ্েং, ধােু, খেে, কৃশ্েজাে 
খাি্যোমরিবী, শ্শক্া, বয়েেহ অে্যাে্য শ্শল্পরক্রত্ শ্রেশ্েশ 
লশ্নিে অেুকূল পশ্েশ্স্শ্েে কথা ব্যাখ্যা করে বাংলারক 
বাশ্েরজ্যে গন্তব্য কোে অেুরোধ জাোে মুখ্যমন্তবী। 

১৬/১১/২০১৭
এশ্িেবারগ্ত বাশ্েজ্য েরমেলরে উপশ্স্ে শ্েরলে 

মুখ্যমন্তবী মমো বরন্দ্যাপাধ্যায়। এশ্িে কিশ্েশ 
টিরভলপরমন্ট ইন্টােে্যাশোরলে উরি্যারগ এশ্শয়া 
কিেল্যান্ড ইেশ্টিশ্েউে ও এশ্িেবাগ্ত টচম্বাে অব 

োরজ্য শ্শল্পায়রেে আহ্াে শ্েরয় 
শ্রেরেে েেরে মুখ্যমন্তবী
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কমারে্তে েহায়োয় 
আরয়াশ্জে বাশ্েজ্য েরমেলরে 
কিেল্যারন্ডে োমবী বাশ্েজ্য 
েংস্াগুশ্ল উপশ্স্ে শ্েল। 
োরজ্য শ্বশ্েরয়াগ শ্েরয় 
ইশ্েবাচক আরলাচোই হরয়রে 
বরল জাোে মুখ্যমন্তবী। 
এশ্িরেে আরলাচোয় উরি 
আরে স্াস্্য, শ্শক্া, ভ্রমে, 
কাশ্েগশ্ে, পশ্েরেবা, খাি্য 
প্রশ্রিয়াকেেেহ শ্বশ্েরয়ারগে 
শ্বশ্ভন্ন টক্ত্গুশ্ল। কলকাোয় শ্ববেবঙ্গ বাশ্েজ্য েরমেলরে কিশ্েশ শ্শল্পপশ্েরিে আমন্তে জাোে মুখ্যমন্তবী। 

১৯/১১/২০১৭
ইংল্যান্ড েেে টেরে কলকাোয় শ্েেরলে মুখ্যমন্তবী মমো বরন্দ্যাপাধ্যায়। ১০ েরভম্বে ইংল্যান্ড োত্া করেে 

শ্েশ্ে। েেরেে শুরুরেই উইম্বলিরে ভশ্গেবী শ্েরবশ্িোে বােভবরে ‘টহশ্েরেজ েলক’ উর্াচে করেে শ্েশ্ে। 
এেপে লন্ডরে শ্েশ্ক-ইউরক ইশ্ন্ডয়া শ্বজরেে কাউশ্সিরলে ববিরক অংশরিহে করেে শ্েশ্ে। এক টেৌজে্যমূলক 
ববিরক ভােেবীয় শ্শল্পপশ্ে লক্ষবী শ্মত্তলরক আেন্ন শ্ববেবঙ্গ বাশ্েজ্য েরমেলরে আোে আহ্াে জাোে মুখ্যমন্তবী। 
কিশ্েশ টিরভলপরমন্ট ইন্টােে্যাশোরলে উরি্যারগ আরয়াশ্জে বাশ্েজ্য েরমেলরে কিশ্েশ শ্শল্পপশ্েরিে কারে 
োজ্যরক শ্বশ্েরয়ারগে আিশ্ত স্াে শ্হোরব েুরল ধরেে শ্েশ্ে। এই েেরে মুখ্যমন্তবীে েরঙ্গ শ্েরলে পশ্চিমবরঙ্গে 
অথ্তমন্তবী িঃ অশ্মে শ্মত্, শ্বশ্শষ্ট েেকাশ্ে আশ্ধকাশ্েক এবং ভােেবীয় বশ্েকমহরলে শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্তিবগ্ত।
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২৮ নভেম্বর, ২০১৭। রাষ্ট্রপশ্ি রামনাথ ক�াশ্েন্দভ� নাগশ্র� সংবর্ধনা কেওয়া হল কনিাশ্ি ইভ্ার 
কটেশ্িয়াভম। রাষ্ট্রপশ্ির োশ্য়ত্ব গ্রহভের পর এই প্রথম িাঁর �ল�ািা সফর। এশ্েভনর অনুষ্াভন পশ্চিমবভঙ্গর 
রাি্যপাল ক�শরীনাথ শ্রিপাঠী, মুখ্যমন্তী মমিা বভন্দ্যাপার্যায় উপশ্থিি শ্িভলন। রাভি্যর শ্শল্প মহল, ক্ীড়া ও 
সংস্কৃ শ্ি িগভির স্বনামরন্য ব্যশ্তিবগ্ধ এবং সমাভির শ্বশ্েন্ন কষেভরির শ্বশ্শষ্টিভনরা উপশ্থিি শ্িভলন এশ্েভনর 
অনুষ্াভন। এিাড়া শ্বভশষোভব উভলেখ্য কে, এশ্েভনর অনুষ্াভন েশ্ধ�াসন আভলাশ্�ি �ভরশ্িল এ�ঝা�ঁ �ন্যাশ্রী 
ও সু্ল িারিিারিী। মুখ্যমন্তী 
বভলন কে রাষ্ট্রপশ্িভ� 
সংবশ্র্ধি �রভি কপভর 
রাি্য সর�ার গশ্ব্ধি। 
এশ্েন রাষ্ট্রপশ্ি বভলন, 
‘মুখ্যমন্তীর উপহার কেওয়া 
িশ্বশ্ি আমার হৃেভয়র খুব 
�াভি থা�ভব। রাষ্ট্রপশ্ি 
েবভন কশাো পাভব এই 
িশ্ব।’ মুখ্যমন্তীর আ�ঁা 
িশ্বশ্ি কেভখ রাষ্ট্রপশ্ি কে 
আপু্ি হভয়ভিন, িাঁর এই 
বতিভব্যই িা পশ্রষ্ার।

রাষ্ট্রপশ্িভ� নাগশ্র� সংবর্ধনা
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মুখ্যমন্ত্রীর গঙ্গগাসগাগর সফর
২৬ শ্িসসম্বর ও ২৭ শ্িসসম্বর ২০১৭ মুখ্যমন্ত্রী মমতগা বস্দ্যগাপগাধ্যগায় তগাঁর ২ শ্িসের িশ্ষিণ ২৪ পরগেগা 

জেলগা সফরকগাসল সগাগরদ্্রীপ পশ্রির্শে কসরে। আসন্ন গঙ্গগাসগাগর জমলগার প্রস্তুশ্ত সসরেশ্মসে পর্শসবষিণ করসতই 

মুখ্যমন্ত্রী সগাগরদ্্রীসপ আসসে। প্রথম শ্িে সসধে েগাগগাি কশ্পল মুশ্ের মশ্্দর পশ্রির্শে কসরে মুখ্যমন্ত্রী।

িশ্ষিণ ২৪ পরগেগায় সগাগরদ্্রীপ পশ্রির্শেকগাসল, ২৭ শ্িসসম্বর কগাকদ্্রীসপর রুদ্রপুসর কৃশ্ি জমলগার উদ্সবগাধে 

করসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতগা বস্দ্যগাপগাধ্যগায়। এই কৃশ্িসমলগার মঞ্চ জথসক শ্তশ্ে সগাম্প্রশ্তক কগাসল বে্যগায় ষিশ্তগ্রস্ত 

কৃিকসির হগাসত ষিশ্তপূরসণর জেক তুসল জিে। এশ্িে মুখ্যমন্ত্রী জ�গািণগা কসরে মুশ্িগঙ্গগা েি্রীর উপর জসতু 

শ্েম্শগাসণর কগাে খুব র্রীঘ্রই শুরু হসব। মূল ভূখসডের সসঙ্গ সগাগরদ্্রীসপর জরগাগগাসরগাগ এবং পর্শটসের উন্নশ্ত 

হসব। মুখ্যমন্ত্রী অেুষ্গাে মঞ্চ জথসকই মুখ্যসশ্েবসক শ্েসি্শর জিে সগাগরদ্্রীসপর ‘জভগারসগাগর’ ও ‘রূপসগাগর’ –জক 

পর্শটকসির কগাসে আকি্শণ্রীয় কসর গসি জতগালগার েে্য রগাবত্রীয় প্ররগাসশ্েক পিসষিপ করগার েে্য। এরপসর শ্তশ্ে 

ভগারত জসবগাশ্রম সংস� রগাে জসৌেে্য সগাষিগাসত। তগারপর গঙ্গগাসগাগর জমলগা েত্বসর শ্গসয় আসন্ন জমলগার শ্বশ্ভন্ন 

প্রস্তুশ্তর কগাে সরগাসশ্র পর্শসবষিণ কসরে।

সগাগরদ্্রীপ পশ্রির্শেরত মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসশ্েব
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এশ্িে মুখ্যমন্ত্রী তগাঁর জফসবুসক জলসখে, গঙ্গগাসগাগর জমলগার প্রস্তুশ্ত খশ্তসয় জিখসত এশ্িে আশ্ম সগাগর দ্্রীসপ 
এসসশ্েলগাম। গঙ্গগাসগাগর জমলগা ও উৎসব পৃশ্থব্রীর অে্যতম বি উৎসব। এই উৎসবসক শ্�সর লগাখ লগাখ ধম্শপ্রগাণ 
মগােুসির সমগাগম �সট। সগারগা পৃশ্থব্রী জথসক বহু মগােুি আসসে, শুধু এই জমলগা শ্কভগাসব হয়, জসটগা জিখগার েে্য। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকগার সমস্ত পুণ্যগাথ্শ্রীসির সগাশ্ব্শক শ্েরগাপত্গা ও ভগাসলগাভগাসব জমলগা জিখগার ব্যবস্গা কসরসে।

এশ্িে সগাগর দ্্রীসপর গঙ্গগাসগাগর জমলগার প্রস্তুশ্ত খশ্তসয় জিখগার পগারগাপগাশ্র সগাগসরই একশ্ট সরকগাশ্র অেুষ্গাসে 
উপশ্স্ত শ্েলগাম। জসখগাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকগাসরর আশ্থ্শক সহগায়তগা প্রিগাে শ্রশ্বসর ফসসলর েশ্ম েষ্ট ও বে্যগা 
কবশ্লত এলগাকগার কৃিক ভগাইসির েগািবগাসসর রন্তপগাশ্ত, পগাট্গা, আশ্থ্শক সহগায়তগা ইত্যগাশ্ি প্রিগাে করগা হয়।

সগাগরসক শ্�সর পর্শটসের একশ্ট মহগাপ্রকসপের উসি্যগাগ জেওয়গা হসয়সে। কগাে দ্রুতগশ্তসত েলসে। জগগাটগা 
এলগাকগা শ্�সর পূণ্যগাথ্শ্রীসির েে্য সমস্ত ধরসের পশ্রকগাঠগাসমগা ততশ্রর উসি্যগাগ জেওয়গা হসয়সে।

মুখ্যমন্ত্রী এশ্িে তগঁার জফসবুক জপসে গঙ্গগাসগাগর জমলগা উপলসষি পুণ্যগাথ্শ্রীসির শুসভচ্গা েগােগাে।
প্রসঙ্গত সগাগর এলগাকগায় পশ্রকগাঠগাসমগা উন্নয়সে বহু প্রকসপের উসি্যগাগ শ্েসয়সে রগাে্য সরকগার। গঙ্গগাসগাগর 

এলগাকগার বগাশ্স্দগা, পর্শটক এবং পুণ্যগাথ্শ্রীসির এখে জফশ্রসত মুশ্িগঙ্গগা জপসরগাসত হয়। ৮ েং জেশ্ট জথসক এই 
জফশ্র েগাসি এবং জেগায়গার ভগাটগার ওপর এই জফশ্রর রগাওয়গা আসগা পুসরগাটগাই শ্েভ্শর কসর। রগাইটস েগাসম একশ্ট 
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আন্তে্শগাশ্তক সংস্গা ২৮০০ জকগাশ্ট টগাকগার শ্বস্তগাশ্রত প্রকপে শ্রসপগাট্শ ততশ্র কসরসে, রগাসত এই েি্রীর ওপর জসতু 
ততশ্র করগা রগায়। এই জসতুশ্ট ততশ্র হসল কগাকদ্্রীসপর সসঙ্গ সগাগর দ্্রীপ েুসি রগাসব। ফসল জসতুসতই কগাকদ্্রীপ 
জথসক সরগাসশ্র সগাগর দ্্রীসপ জপঁেসেগা সম্ভব হসব। সগাগর দ্্রীসপর রুদ্রেগসর একশ্ট েেসভগায় মুখ্যমন্ত্রী বসলে, 
আসগ শ্সদ্গান্ত হসয়শ্েল তগােপুসর জর ব্দরশ্ট ততশ্র হসব জসশ্ট জবসরকগাশ্র উসি্যগাসগ হসব। এখে রগাে্য সরকগার 
শ্সদ্গান্ত শ্েসয়সে এই ব্দরশ্ট ততশ্র করসত জর খরে হসব তগার ৭৪ রতগাংর রগাে্য সরকগার শ্িসত রগাশ্ে। জকন্দ্রীয় 
সরকগারসক এই মসম্শ সরকগাসরর তরসফ শ্েশ্ঠও পগাঠগাসেগা হসয়সে। এর পশ্রবসত্শ জকন্দ্রীয় সরকগার মুশ্িগঙ্গগার ওপর 
৩.৫ শ্কসলগাশ্মটগার ি্রী�্শ ইস্গাসতর জসতু ততশ্র কসর শ্িক। জসতুশ্ট ততশ্র হসল গঙ্গগাসগাগর রগাত্্রীসির রগাতগায়গাসত 
খুব সুশ্বধগা হসব। এেগািগাও হগাতগাশ্েয়গা-জিগায়গাশ্েয়গা েি্রীর ওপর জর জসতুশ্ট ততশ্র হসচ্ তগাসত রগাে্য সরকগার 
২২৫ জকগাশ্ট টগাকগা বরগাদ্দ কসরসে। 
জসতুশ্ট ততশ্র হসল বকখগাশ্ল ও সগাগর 
দ্্রীপ সরগাসশ্র েুসি রগাসব। মুখ্যমন্ত্রী 
এশ্িে গঙ্গগাসগাগর জমলগাসক কুম্ভসমলগার 
সসঙ্গও তুলেগা কসরে। মুখ্যমন্ত্রী বসলে, 
রূপসগাগসরর পশ্রকগাঠগাসমগা উন্নয়সের েে্য 
ইশ্তমসধ্যই জবেু বে েগায়গাসত েতুে জেশ্ট 
ততশ্র হসচ্। রুদ্রেগসরর হগাসপগাতগাসলর 
উন্নয়সে অথ্শ বরগাদ্দ করগা হসয়সে। 
সগাগসর ততশ্র হসচ্ �ূশ্ণ্শঝি আশ্রয় 
জকন্দ। সমুদ্রতট বরগাবর শ্েরগাপত্গা আরও 
জেগারগাসলগা করসত রগাে্য পুশ্লর ‘জহশ্ভ 
শ্িউশ্ট শ্স বগাইক’ শ্কসেসে রগার প্রশ্তশ্টর 
মূল্য ২৭ লষি টগাকগা।
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শ্রিস্টোৎসব
কলকটোতটোর পটোক্ক শ্্রিসের শ্রিসমটোস ফেশ্্ভ্টোল এই শ্িসে ৭ বছসর পটো 

রটোখসলটো। মুখ্মন্ত্রীর মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোের ভটোবিটোপ্রসূত এই শ্রিসমটোস ফেশ্্ভ্টোল 

২০১১ সটোল ফেসক শুরু হে। প্রশ্তবছর বড়শ্িি ও বর্কবরণ উপলসষে কলকটোতটোর 

বটোতটোবরণসক উৎসসবর আসমসে ভশ্রসে রটোসখ। এশ্িি অ্টোসলি পটোসক্ক এই উৎসসবর 

সূচিটো কসরি মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। শ্বগত বছসরর মসতটোই বটোহটোশ্র 

আসলটোর সটোসে ফসসে রশ্িি হসে উসেসছ অ্টোসলি পটোক্কসহ ফগটোেটো পটোক্ক শ্্রিে। 

এশ্িি মুখ্মন্ত্রী বসলি, শটোশ্তি, সম্প্রীশ্ত ও ফসৌহটোি্ক্ বেটোে ফরসখ উৎসব পটোলি 

করটো প্রশ্তশ্ে মটোিুসরর িটোশ্েত্ব। এরপর ফসন্ট ফেশ্ভেটোস্ক কসলসে এক অিুষ্টোসি 

ফ�টোগ ফিি শ্তশ্ি।
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বড়শ্িসির প্রটোক্টোসল ফসন্ট পলস ক্টোশ্েড্টোসল ‘শ্মডিটোইে মটোস’ প্রটোে্কিটো সভটোে ফ�টোগিটোি কসরি মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে
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আবটোর সৃশ্টি হল ইশ্তহটোস। কলকটোতটোর সংসৃ্শ্ত-সমঝিটোর িশ্কক–ফ্টোতটোর স্টোি শ্বসবে সবটোর উপসর। একেটো 
প্রমটোশ্ণত হল আরও একবটোর। 

শ্িি— ২৩ শ্ডসসম্বর, ২০১৭। স্টোি— কলকটোতটোর ‘উত্্রীণ্ক’ মঞ্চ। অিুষ্টোি— ‘বটোংলটো সঙ্গ্রীত ফমলটো-২০১৭’ এবং 
‘শ্ববেবটোংলটো ফলটোকসংসৃ্শ্ত উৎসব’-এর উদ্সবটোধি। উদ্সবটোধক— মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। 

মসঞ্চ উপশ্স্ত হসলি মুখ্মন্ত্রী-সহ শ্বশ্শটি শ্শল্্রীরটো। সুসরর ঝরিটো িটোমল কষেেুসড়। শ্শল্্রী— সন্্টো মুসখটোপটোধ্টোে। 
মধুষেরশ্ত সুসরর ধটোরটোে এই অবগটোহসির সুস�টোগ ফ�ি আমশ্ন্তত শ্শল্্রী–িশ্কক সকসলর কটোসছ অপটোশ্ে্কব প্রটোশ্তি। 
স্বগ্কসুখ-অশ্ভজ্ঞতটোর স্বটোি তটোঁরটো হটোরটোসত িটোরটোে। মুখ্মন্ত্রীর আসবগ ঝসর পড়ল—এরপর শ্ক আর গটোি গটোওেটো �টোে! 
সুর-স্টোত শ্শল্্রী িশ্কসকরটো উসে িঁটোড়টোসলি। সমসবত কসঠে ফ�ি প্রশ্তধ্বশ্িত হল— আে তসব এইেুকু েটোক। ফসটোচ্টোর 
শ্সদ্টোসতি িশ্কক এবং উপশ্স্ত শ্শল্্রীরটো অিড়। 

সুসরর ঝরিটো িটোশ্মসে শুরু হল সঙ্গ্রীতসমলটো ও শ্ববেবটোংলটো ফলটোকসংসৃ্শ্ত উৎসব। রটোে্ সরকটোসরর উসি্টোসগ এশ্িি 
সঙ্গ্রীত েগসত অসটোমটোি্ অবিটোসির স্ব্রীকৃশ্ত শ্হসটোসব ‘সঙ্গ্রীত সম্টোি’, ‘সঙ্গ্রীত মহটোসম্টোি’ ও ‘শ্বসশর সঙ্গ্রীত সম্টোি’ 
পুরস্টোর প্রিটোি করটো হে। ৭ শ্িি ধসর কলকটোতটোর শ্বশ্ভন্ন মসঞ্চ সঙ্গ্রীত উপস্টোপিটো কসরি প্রটোে ৫ হটোেটোর শ্শল্্রী। 
এর পটোশটোপটোশ্শ বটোংলটোর সংসৃ্শ্ত ও ঐশ্তহ্ বহিকটোর্রী ফলটোক সঙ্গ্রীতও পশ্রসবশ্শত হে রটোে্ েুসড়।

সুসরর ঝরিটো িটোশ্মসে...

সঙ্গ্রীত ফমলটো ও শ্ববেবটোংলটো ফলটোকসংসৃ্শ্ত উৎসব

সুর-স্টোত িশ্কক-ফ্টোতটোরটো 
শ্সদ্টোসতি অিড়
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সঙ্গ্রীত ফমলটো 
ও শ্ববেবটোংলটো 
ফলটোক-সংসৃ্শ্ত 
উৎসসবর িটোিটো 

মুহূত্ক

ছশ্ব: তে্ ও সংসৃ্শ্ত শ্বভটোগ
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১৬ শ্ডসসম্বর, ২০১৭ তটোশ্রসখ শ্শশু শ্কসশটোর উৎসসবর উদ্সবটোধি করসছি শ্বভটোগ্রীে মন্ত্রী ইন্দ্রি্রীল ফসি। উপশ্স্ত শ্বশ্শটি ব্শ্তিবগ্ক।

রটোে্ ফলটোক সংসৃ্শ্ত উৎসব উদ্সবটোধি অিুষ্টোসি মন্ত্রী স্বপি ফিবিটোে, শ্বভটোগ্রীে মন্ত্রী ইন্দ্রি্রীল ফসি প্রমুখ।

ছশ্ব: ফসটোমটো মুসখটোপটোধ্টোে

ছশ্ব: তে্ ও সংসৃ্শ্ত শ্বভটোগ



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 41

ফকসন্দ্রর অিুসমটোিি ফপল পশ্চিমবঙ্গ সরকটোসরর 

ফলটোসগটো। ফলটোসগটোশ্ে এঁসকসছি মুখ্মন্ত্রী মমতটো 

বস্দ্টোপটোধ্টোে। সরকটোশ্র িটোিটো কটোসে অসশটোকস্তসভের 

পটোশটোপটোশ্শ এই ফলটোসগটো ব্বহটোর করটো হসব। আর তটোর 

েি্ প্রসেটোেি শ্ছল স্বরটোষ্ট্র মন্তসকর শ্শলসমটোহসরর। 

বুধবটোর, ৩ েটোিুেটোশ্র, ২০১৮ ফসই অিুসমটোিি শ্িসেসছ 

ফকন্দ্র। ৫ েটোিুেটোশ্র, িবটোসন্ন এই ফলটোসগটোর আিুষ্টোশ্িক 

সূচিটো পসব্ক মুখ্মন্ত্রী বসলি, রটোে্বটোস্রীসক এশ্ে তটোঁর 

ইংসরশ্ে িববসর্কর উপহটোর। স্বটোধ্রীিতটোর ৭০ বছর 

পর রটোে্ তটোর শ্িেস্ব ফলটোসগটো ফপল। রটোসে্র মুকুসে 

এশ্ে একশ্ে শ্বসশর পটোলক। অিুষ্টোসি উপশ্স্ত শ্ছসলি 

রটোসে্র মুখ্সশ্চব মলেকুমটোর ফি এবং স্বরটোষ্ট্রসশ্চব 

অশ্রি ভট্টোচটো�্ক। 

সরকটোশ্র সব িশ্েপসরিই এবটোর ফেসক ‘শ্ববেবটোংলটো’-র 

এই ফলটোসগটো ব্বহটোর করটো হসব। তটোর েি্ প্রসেটোেি্রীে 

শ্বজ্ঞশ্তিও প্রকটোশ করটো হসেসছ।

‘শ্ববেবটোংলটো’ ফলটোসগটো ফপল ফকসন্দ্রর অিুসমটোিি
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ব্রীরভূম সেসর মুখ্মন্ত্রী

িতুি বছসরর শুরুসত চটোরশ্িসির সেসর ব্রীরভূম ফেলটো ঘুসর ফগসলি মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। 
মুখ্মন্ত্রীর এই সের শ্ঘসর শ্ছল চূড়টোতি ব্স্ততটো। শ্রীশ্িসকতসির পশ্লিশ্শষেটো ভবসির মটোসে গসড় ফতটোলটো হে অস্টোে্রী 
ফহশ্লপ্টোড। ২ েটোিুেটোশ্র, মঙ্গলবটোর শ্বসকসল ফসখটোসিই অবতরণ কসরি মুখ্মন্ত্রী। শ্বসকল ৩ফের শ্কছু পসর 
ফসখটোি ফেসকই শ্তশ্ি ফসটোেটো চসল �টোি সত্রীপ্রীে কঙ্টোল্রীতলটোে। ফসখটোসি শঙ্খধ্বশ্িসত মশ্হলটোরটো তটোঁসক স্বটোগত 
েটোিটোি। পুসেটো ফিওেটোর পসর মুখ্মন্ত্রীর সম্টোসি আশ্িবটোস্রী িটোসচরও ব্বস্টো করটো হসেশ্ছল। সটোংসৃ্শ্তক অিুষ্টোি 
খুবই উপসভটোগ কসরি মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। স্টোি্রীে মটোিুরেি ও ফসবটোইসতর সসঙ্গ কেটো বসল মমতটো 
বস্দ্টোপটোধ্টোে মশ্্দর চত্বর ফেসল সটোেটোর শ্িসি্কশ ফিি। ফসখটোসি দ্রুত একশ্ে ফগ্ হটোউে ও ক্টোসেসেশ্রেটো 
গসড় ফতটোলটোর শ্িসি্কশ শ্িসেসছি শ্তশ্ি। গত বছর ফম মটোসস ফেলটো সেসর এসস মুখ্মন্ত্রী কঙ্টোল্রীতলটোর উন্নেসির 
েি্ এক ফকটোশ্ে েটোকটো বরটোদ্দ 
কসরশ্ছসলি। ফসই অসে্ক ক্রী ক্রী 
কটোে করটো হসছে তটো শ্িসেও 
এশ্িি ফখটঁোেখবর শ্িসেসছি 
মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে।

কঙ্টোল্রীতলটো ফেসক ফেরটোর 
পসে মুখ্মন্ত্রী হেটোৎই ফিসম 
পসড়ি ফসটোিটোঝুশ্রর েঙ্গসল। 
প্রকৃশ্ত প�্কেি ফকন্দ্র  গসড় 
ফতটোলটোর কটোে ঘুসর ফিসখি 
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শ্তশ্ি। শ্কছুেটো সমে ফসখটোসি কটোশ্েসে 
মুখ্মন্ত্রী এরপর চসল �টোি বলিভপুর সংলগ্ন 
রটোিটোশ্বতটোসি।

বুধবটোর, ৩ েটোিুেটোশ্র, ব্রীরভূসমর আহমিপুর 
েিসভটো ফেসক ফেলটোর ১৫৯শ্ে প্রকসল্র 
শ্শলটোি্টোস ও ৭৬শ্ে প্রকসল্র উদ্সবটোধি কসরি 
মুখ্মন্ত্রী। ৭৩ েি উপসভটোতিটোর হটোসত তুসল 
ফিি আশ্ে্কক সহটোেতটো। ফবটোলপুর-শ্রীশ্িসকতি 
ব্লসক ফখটোেটোই হটোসের প্রেম প�্কটোসের কটোে, 
মুরটোরই-১, িলহটোশ্ে-১, সটোঁইশ্েেটো ও শ্সউশ্ড়-
২ ব্লক এবং তটোরটোপ্রীসে ফমটোে ৬শ্ে কম্কত্রীে্ক, 
ফেলটোর শ্বশ্ভন্ন ব্লসক ১৩৩শ্ে েল সরবরটোহ 
প্রকল্, ১২৩শ্ে িতুি রটোস্তটো-সহ ৭৬শ্ে প্রকসল্র 
উদ্সবটোধি করটো হে। এই অিুষ্টোি মঞ্চ ফেসকই 

এশ্িি চতুে্ক ‘েঙ্গলমহল উৎসব’-এর 
সূচিটো কসরসছি মুখ্মন্ত্রী। ঝটোড়গ্টোসম 
উৎসব চলসব ৩ ফেসক ১০ েটোিুেটোশ্র।

আহমিপুর ফেসক সড়কপসে 
ফবটোলপুর ফেরটোর পসে তটোলুরটোেপুর 
গ্টোসমর রটোস্তটোে মুখ্মন্ত্রীর শ্িসি্কসশ 
গটোশ্ড় েটোসম। স্টোি্রীে এক অসুস্ শ্শশুর 
শ্চশ্কৎসটোর শ্বরসে খবরটোখবর ফিি 
মুখ্মন্ত্রী। প্রসেটোেসি তটোসক কলকটোতটোে 
শ্িসে শ্গসে শ্চশ্কৎসটো করটোসিটোর পরটোমশ্ক 
শ্িসেসছি শ্তশ্ি। এই ব্টোপটোসর শ্তশ্ি সবরকমভটোসব সহটোেতটো করসবি বসলও আবেটোস শ্িসেসছি।

এরপর বৃহস্পশ্তবটোর, ৪ েটোিুেটোশ্র, ইলটোমবটোেটোর েটোিটোর েেসিব-ফকঁিুশ্লর কটোসছ শ্েকরসবতটোে বটোউল ও 
ফলটোকউৎসসবর সূচিটো কসরি মুখ্মন্ত্রী। রটোসে্র শ্বশ্ভন্ন প্রটোতি ফেসক আসটো সহস্টোশ্ধক বটোউসলর সুর মূছে্কিটোে মুখর 
হে ওসে অিুষ্টোি। বটোংলটোর ঐশ্তহ্মশ্ডিত বটোউল ও ফলটোকগটোসির সটোষে্ প্রকৃত অসে্কই বহি কসর এই উৎসব। 
বটোউল শ্শল্্রীসির সটোধিটো ও অি্টোি্ সুস�টোগ-সুশ্বধটোর কেটো মটোেটোে ফরসখ বটোউল শ্বতটোি শ্িম্কটোসণর পশ্রকল্িটো করটো 
হে। এছটোড়টো প�্কেকসিরও আকৃটি করসব এই শ্বতটোি। এশ্িি বটোউল-শ্বতটোি-এর শ্শলটোি্টোস কসরি মুখ্মন্ত্রী। 
অি্টোি্ প্রকসল্র পটোশটোপটোশ্শ মুখ্মন্ত্রী শ্শলটোি্টোস কসরি শ্তিশ্ে িতুি ফসতুর। এর েি্ প্রটোে ৪০০ ফকটোশ্ে েটোকটো 
বরটোদ্দ করটো হসেসছ। ফসতুগুশ্লর মসধ্ ২শ্ে গসড় উেসব অেে িসির উপর। তৃত্রীেশ্ে কুসঁে িি্রীর উপর।

মুখ্মন্ত্রী এশ্িি আরও ফঘটোরণটো কসরি, প্রশ্ত বছর মকর সংরিটোশ্তির শ্িি পটোশ্লত হসব ‘ফলটোকপ্রসটোর শ্শল্্রী 
শ্িবস।’
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উত্রবঙ্গ সের

‘পটোহটোড় �ত ভটোসলটো েটোকসব, তত ফবশ্শ প�্কেক আসসবি। 
পটোহটোসড় �ত শটোশ্তি েটোকসব, তত উন্নেি হসব।’—উত্রবঙ্গ 
উৎসসবর সূচিটো কসর শ্শশ্লগুশ্ড়র কটোঞ্চিেঙ্টো ফ্শ্ডেটোসম 
ফসটোমবটোর, ৮ েটোিুেটোশ্র এমিেটোই বলসলি মুখ্মন্ত্রী মমতটো 
বস্দ্টোপটোধ্টোে।

শ্তিশ্িসির সেসর এশ্িিই শ্শশ্লগুশ্ড় এসসসছি মুখ্মন্ত্রী।
মসঞ্চ হটোশ্ের শ্ছসলি শ্েশ্েএ প্রশটোসক ফবটোসড্কর ফচেটোরম্টোি 

শ্বিে তটোমটোং, ভটোইস-ফচেটোরম্টোি অি্রীত েটোপটো, শ্হল এশ্রেটো 
ফডসভলপসমন্ট ফবটোসড্কর সভটোপশ্ত মি শ্ঘশ্সং এবং পটোহটোসড়র 
শ্বশ্ভন্ন উন্নেি ফবটোসড্কর কম্ককত্কটোরটো।

উৎসসবর মটোধ্সম পটোহটোড় ও সমতসলর ফমলবন্সির বটোত্কটো 
শ্িসেসছি মুখ্মন্ত্রী।

৯ েটোিুেটোশ্র, মঙ্গলবটোর আশ্লপুরিুেটোসর একশ্ে 
সরকটোশ্র অিুষ্টোসি ফ�টোগ ফিি মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। 
রটোসে্র শ্বিত্রীে বৃহত্ম প্রশটোসশ্িক ভবি ‘ডুেটোস্ক কি্টো’-র 

উদ্সবটোধি করটো হে। ৮তলটো এই ভবসি ১১২শ্ে ঘসর 
অতিত ৪০শ্ে িতিসরর েি্ েটোেগটো েটোকসছ। এই 
অিুষ্টোি ফেসক একটোশ্ধক প্রকসল্র উদ্সবটোধি ও 
শ্শলটোি্টোস কসরি মুখ্মন্ত্রী। উসলিখ্, আশ্লপুরিুেটোর-২ 
এবং কুমটোরগ্টোম ব্লসক ২শ্ে কম্কত্রীসে্করও শ্শলটোি্টোস 
কসরি শ্তশ্ি।

এছটোড়টো, উপসভটোতিটোসির শ্বশ্ভন্ন পশ্রসরবটো মূল্ও 
প্রিটোি করটো হে।
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০৫/০১/২০১৮

িটোমমটোরি খরসচ সহসেই শ্মলসব ‘আধটোর কটোড্ক’- কসেকশ্ে ভুসেটো এসেশ্সির শ্বরুসদ্ এমিই অশ্ভস�টোগ এসসসছ 
মুখ্মন্ত্রীর কটোসছ। অশ্ভস�টোগশ্ে সশ্ত্ হসল, সটোধটোরণ মটোিুসরর সমূহ শ্বপি। ব্শ্তিগত তে্ আর ব্শ্তিগত েটোকসব 
িটো, একেটো প্রেম ফেসকই বসল আসসছি মুখ্মন্ত্রী। ব্শ্তিগত তে্ সুরশ্ষেত করসত এমি ফকটোিও পদ্শ্তও 
চটোলু করটো ফহটোক �টো সুশ্িশ্চিতভটোসব তে্ ফগটোপি ফরসখ কটোে করসব, িটোশ্ব মুখ্মন্ত্রীর। ফিসশর সকল মটোিুরসক 
তে্লুসের শ্বরসে আরও সসচতি হসত আসবিি েটোিটোি শ্তশ্ি। 

মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে এশ্িি েটোশ্িসেসছি ফ� সরকটোশ্র প্রকল্ রূপটোেসণ ই-ফেন্টোর ব্বহটোসরর ফষেসরি 
বটোংলটো ফসরটো শ্হসটোসব পুরসৃ্ত হসেসছ ‘অ্টোওেটোড্ক ের এসসেসলসি’-এ। ২০১৬-১৭ আশ্ে্কক বসর্কর েি্ ফকন্দ্র্রীে অে্ক 
মন্তক ও ববিু্শ্তি ও তে্ প্র�ুশ্তি মন্তক ফ�ৌেভটোসব বটোংলটোসক ফ্ষ্ বসল ফঘটোরণটো কসরসছ। ফিসশর ফমটোে ২৪শ্ে 
রটোসে্র মসধ্ বটোংলটোে ফমটোে ৩৬ হটোেটোর ফকটোশ্ে েটোকটোর প্রকসল্র কটোে হসেসছ ২০১৬-১৭ আশ্ে্কক বসর্ক ফমটোে ৫৩ 
হটোেটোর ই-ফেন্টোসরর মটোধ্সম। মুখ্মন্ত্রী এশ্িি বসলি, রটোে্প্রশটোসি স্বছেতটো, িষেতটো ও িৃঢ়তটোর সসঙ্গ েিকল্টোসণ 
কটোে করসছ এই পুরস্টোর তটোরই প্রমটোণ। 

শ্বসবক ফচতিটো উৎসব

কলকটোতটোর বটোবুঘটোসে উদ্সবটোধি্রী অিুষ্টোি
১০ েটোিুেটোশ্র, ২০১৮
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শটোলবশ্িসত উচ্ছ্বশ্সত শ্ে্দটোল

বটোংলটোর পশ্রসবশ শ্শল্বটোন্ব, মুখ্মন্ত্রীসক ধি্বটোি
‘ফকউ ফকউ বলসছি বটোংলটো শ্কছু 

করসত পটোরসছ িটো। শ্কন্তু এখটোসি আসটো 
শ্শসল্টোসি্টোগ্রীরটো বলসছি, বটোংলটোসতই সব 
ফেসক ভটোসলটো কটোে হসছে।’

শ্ববেবঙ্গ বটোশ্ণে্ সসম্লি শুরুর শ্েক 
একশ্িি আসগ ফসটোমবটোর, ১৫ েটোিুেটোশ্র 
শটোলবশ্িসত শ্ে্দটোল ফগটোষ্্রীর এক আধুশ্িক 
শ্সসমন্ট কটোরখটোিটোর উদ্সবটোধি কসর এই 
কেটো বসলি মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে।

মুখ্মন্ত্রীর পসর শ্ে্দটোল ফগটোষ্্রীর 
ফচেটোরম্টোি সজ্জি শ্ে্দটোল বসলি, ‘কসেক বছর আসগও শ্শল্পশ্তসির মসি বটোংলটোে শ্শল্ গড়টো শ্িসে একেটো 
সংশে শ্ছল। শ্কন্তু এখি তটো ফকসে শ্গসে রটোসে্ শ্শল্বটোন্ব পশ্রসবশ বতশ্র হসেসছ। বটোংলটোে শ্শল্ গড়সত এসস 
বত্কমটোি সরকটোর, প্রশটোসি এবং মুখ্মন্ত্রীর ফ� সহস�টোশ্গতটো আমরটো ফপসেশ্ছ, তটোসত আমরটো অটোপু্ত।’

১০ বছর আসগ েশ্ম হটোসত ফপসলও কটোরখটোিটোর শ্শলটোি্টোস হে ২০১৬ সটোসল। এত কম সমসের মসধ্ 
কটোরখটোিটো গসড় তুলসত পটোরটোর েি্ মুখ্মন্ত্রীসক ধি্বটোি েটোিটোি শ্ে্দটোল।

েটোিটো শ্গসেসছ, শটোলবশ্িসত ১৫০ একর েশ্মসত গসড় ওেটো এই শ্সসমন্ট কটোরখটোিটো গড়সত খরচ হসেসছ ৮০০ 
ফকটোশ্ে েটোকটো। বছসর ২৪ লষে েি শ্সসমন্ট বতশ্র হসব। এই ষেমতটোসক বটোশ্ড়সে ৩৬ লষে েসি শ্িসে �টোওেটো হসব 
রিসম।

কটোরখটোিটোর শ্িেস্ব প্রসেটোেি ফমেটোসত ১৮ ফমগটোওেটোে ষেমতটোর শ্বিু্ৎসকন্দ্র-ও স্টোশ্পত হসব। এছটোড়টো আরও 
িটোিটো পশ্রকল্িটো রসেসছ শ্ে্দটোল ফগটোষ্্রীর।

এর আসগ িুপুর ফিড়েটো িটোগটোি মুখ্মন্ত্রীর ফহশ্লকপ্টোর িটোসম শটোলবশ্িসত। প্রেসম এক সরকটোশ্র অিুষ্টোসি 
২৮৬ ফকটোশ্ে েটোকটো ব্সে রূপটোশ্েত ২৮৩শ্ে প্রকসল্র উদ্সবটোধি কসরি মুখ্মন্ত্রী। ২৩২শ্ে প্রকসল্র শ্শলটোি্টোস 
কসরি, �টোর প্রস্তটোশ্বত অে্ক ৩৯৮ ফকটোশ্ে েটোকটো। শ্বশ্ভন্ন সরকটোশ্র প্রকসল্র অে্ক তুসল ফিি উপসভটোতিটোসির হটোসত।
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সসন্ হসতই বটোিটোশ্লর ড্ইং রুসম ফ� সমস্ত 
ধটোরটোবটোশ্হসকর কলটোকুশল্রীরটো শ্েশ্ভর পি্কটোে ে্রীবতি 
হসে ওসেি—তটোঁসির সম্টোি েটোিটোল পশ্চিমবঙ্গ ফেশ্ল 
অ্টোকটোসডশ্ম। ১৮ েটোিুেটোশ্র, বৃহস্পশ্তবটোর এক 
আসলটোসকটোজ্জ্বল সন্্টোে িেরুল মসঞ্চ ফেশ্লশ্ভশি 
শ্শসল্র সসঙ্গ �ুতি শ্বশ্ভন্ন শ্বভটোসগর কলটোকুশল্রীসির 
হটোসত পুরস্টোর তুসল শ্িসলি এ রটোসে্র মুখ্মন্ত্রী 
মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। সসঙ্গ শ্িসলি সুখবর। 
মুখ্মন্ত্রীর কেটোে, ‘শ্শল্্রী কলটোকুশল্রীসির েি্ 
ফমশ্ডসলেম শ্ছল ফিড় লটোখ েটোকটোর। তটো বটোশ্ড়সে 
আড়টোই লটোখ করটো হল। এছটোড়টোও আসছ ১ লটোখ 
েটোকটোর অ্টোশ্সেসডন্টটোল পশ্লশ্স।’ ইশ্তমসধ্ই ৬০০০ 
মটোিুর এই সুস�টোগ শ্িসেসছি বসল েটোিটোসলটো হল 
পশ্চিমবঙ্গ ফেশ্ল অ্টোকটোসডশ্ম ফেসক।

এই ফঘটোরণটোর সসঙ্গ সসঙ্গই করতটোশ্লসত উত্টোল 
হসে ওসে িেরুল মঞ্চ। তটোরকটোখশ্চত সন্্টোে 
তে্ ও সংসৃ্শ্ত িতিসরর প্রধটোি সশ্চব শ্বসবক 
কুমটোরসক মুখ্মন্ত্রী শ্িসি্কশ ফিি, স্বটোস্্সটোে্রী প্রকসল্ 
কলটোকুশল্রীসির শ্িসে আসটো �টোে শ্ক িটো, তটো 
খশ্তসে ফিখসত। ফসসষেসরি সকসলই ৫ লষে েটোকটোর 
স্বটোস্্শ্বমটোর সুস�টোগ পটোসবি।

শ্বশ্ভন্ন শ্শল্্রী ও কলটোকুশল্রীসির হটোসত পুরস্টোর 
তুসল শ্িসে মুখ্মন্ত্রী এশ্িি শ্িসেই েটোশ্িসেসছি ফ�, 
শ্সশ্রেটোল তটোঁর পছস্দর শ্বরে। মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে 
এশ্িি আরও ফঘটোরণটো কসরি, বটোরুইপুসর বতশ্র করটো 
হসছে, ফেশ্ল অ্টোকটোসডশ্মর শ্িেস্ব েটোেগটো। আগটোম্রী 
এক বছসরর মসধ্ ফসখটোসি কটোে ফশর হসে �টোসব।

ফেশ্লশ্শল্্রীসির স্বটোস্্শ্বমটো ফবসড় হল আড়টোই লটোখ
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�েটোস�টোগ্ রটোষ্ট্র্রীে ম�্কটোিটোে পশ্চিমবসঙ্গ পটোশ্লত 
হল ফিতটোশ্ে সুভটোরচন্দ্র বসুর েন্মশ্িবস। 
কলকটোতটো মেিটোসির মূল অিুষ্টোসি ফিতটোশ্ে 
মূশ্ত্কসত মটোল্িটোি কসরি রটোসে্র মুখ্মন্ত্রী 
মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে। অিুষ্টোিশ্ে আসেটোেি 
কসরশ্ছল রটোসে্র �ুবকল্টোণ ও রি্রীড়টোিতির।

এছটোড়টোও রটোসে্র সব্করি িুশ্িসির অিুষ্টোি 
কম্কসূশ্চ পটোলি কসর ওই িতির। ২২ 
েটোিুেটোশ্র ফেসকই রটোসে্র ৩৪১শ্ে ব্লক, ১১৮শ্ে 
শ্মউশ্িশ্সপ্টোশ্লশ্ে, ৬শ্ে শ্মউশ্িশ্সপ্টোল কসপ্কটোসরশি 
এবং কলকটোতটো পুরসভটোর ১৪৪শ্ে ওেটোড্ক-এ 
ফিতটোশ্ে েন্মেেতি্রী পটোশ্লত হে। শ্েশ্েএ 
শটোশ্সত এলটোকটো এবং সবকশ্ে ফেলটোসির-এও 
ফিতটোশ্ের েন্মশ্িবস পটোলসির অিুষ্টোি হসেসছ। 
এই উপলসষে পি�টোরিটো, শ্বতক্কসভটো, বসস আঁসকটো 
প্রশ্তস�টোশ্গতটো, ফিতটোশ্ের কটোে ও ে্রীবসির উপর 
প্রিশ্কি্রী, প্রবন্ রচিটো-সহ িটোিটো শ্কছু আসেটোশ্েত 
হসেশ্ছল।

মূল অিুষ্টোসি বতিব্ রটোখসত শ্গসে মুখ্মন্ত্রী 
েটোিটোি, ফিতটোশ্ের েন্মশ্িবসসক রটোষ্ট্র্রীে ছুশ্ের শ্িি শ্হসটোসব ফঘটোরণটো করটোর আশ্ে্ক আসগই ফকসন্দ্রর কটোসছ েটোিটোসিটো 
হসেসছ। শ্কন্তু, ফকন্দ্র এ শ্িসে এখিও ফকটোিও শ্সদ্টোতি িটো ফিওেটোে ফষেটোভ প্রকটোশ কসরি শ্তশ্ি। ফিতটোশ্ের 
ে্রীবসির ফশর শ্িিগুশ্লসতও শ্েক ক্রী হসেশ্ছল তটো েটোিসত ফকন্দ্র সরকটোসরর উশ্চত, শ্িশ্ি্কটি সমেস্রীমটোর মসধ্ 
একশ্ে তিতি কটো�্ক সম্পন্ন করটো—এশ্িসির অিুষ্টোসি এই অশ্ভমতও প্রকটোশ কসরসছি মুখ্মন্ত্রী।

ফগটোেটো রটোসে্ পটোশ্লত ফিতটোশ্ে েন্মেেতি্রী
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অবসরপ্রটোতি ফখসলটোেটোড়রটোও স্বটোস্্সটোে্রীর আওতটোে
অবসরপ্রটোতি রি্রীড়টোশ্বিসিরও এবটোর ফেসক স্বটোস্্সটোে্রী প্রকসল্র আওতটোে আিটো হসব। ২৪ েটোিুেটোশ্র, বুধবটোর 

ফিতটোশ্ে ইিসডটোর ফ্শ্ডেটোসম ফখলটোশ্রী অিুষ্টোসির মঞ্চ ফেসক এই ফঘটোরণটো কসরি মুখ্মন্ত্রী মমতটো বস্দ্টোপটোধ্টোে।
প্রসঙ্গত, ২০১১-১২ আশ্ে্কক বছর ফেসক চটোলু হওেটো এক কম্কসূশ্চর মটোধ্সম রটোসে্র শ্বশ্ভন্ন লেটোবসক রি্রীড়টো 

প্রশ্তস�টোশ্গতটো আসেটোেি, ফখলটোধূলটোর প্রশ্শষেণ এবং সরঞ্টোম রিে বটো কষে শ্িম্কটোণ-সহ িটোিটো কটোসের েি্ প্রেম 
বছর ২ লষে েটোকটো এবং পসরর ৩ বছর ১ লষে েটোকটো হটোসর আশ্ে্কক অিুিটোি প্রিটোি করসছ রটোে্ সরকটোর। 
এশ্িিও, ফতমিই বহু লেটোসবর হটোসত অিুিটোসির অে্ক তুসল ফিওেটো হে।

লেটোবগুশ্লসক ফিওেটো অিুিটোি প্রসসঙ্গ 
মুখ্মন্ত্রী এশ্িি বসলি, পশ্রকটোেটোসমটো 
বতশ্র কসর ফখলটোধুসলটোে এশ্গসে �টোক 
ওরটো। এসত আমটোসির খরচ হে প্রটোে 
৬০০ ফকটোশ্ে। এছটোড়টো িটোশ্ে্কশ্লং, তরটোই-
ডুেটোস্ক, সু্দরবি, ঝটোড়গ্টোসম প্রটোতিি 
ফখসলটোেটোড়রটো িল ফবঁসধ �টোি। িটোিটো 
েুি্কটোসমন্ট হে। ফখসলটোেটোড়সির েটোশ্স্ক 
শ্িই। ফিড় হটোেটোর েটোকটো কসর পসকে 
মটোশ্ি ফিওেটো হে। আবটোর লেটোবগুশ্লসকও 
ফিওেটো হে ২৫ হটোেটোর েটোকটো কসর। 
চ্টোশ্ম্পেি িল বটোইক, সু্শ্ে পটোে।

এশ্িসির অিুষ্টোসি হটোশ্ের শ্ছসলি 
বহু শ্বশ্শটি রি্রীড়টোশ্বি— শ্পসক 
বস্দ্টোপটোধ্টোে, চুশ্ি ফগটোস্বটোম্রী, সুভটোর 

ফভৌশ্মক ফেসক শ্িসব্্ুদ বড়ুেটো এবং আরও অসিসক। ে্রীবিকৃশ্ত সম্টোি ফপসেসছি র্রীতটো ফসি ও অরুণ ফঘটোর।
অরুণ বসলি, ‘এই সরকটোর প্রটোতিি ফখসলটোেটোড়সির ফ�ভটোসব সম্টোি শ্িসছে, এর আসগ অি্ ফকটোিও 
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সরকটোর তটো ফিেশ্ি। মুখ্মন্ত্রীসক বলব, বটোংলটোর ফখলটোধুসলটোসক আরও এশ্গসে শ্িসে �টোওেটোর েি্।’ র্রীতটো ফসি-
এর কেটোে, ‘শুধু প্রটোতিি িে, এখিকটোর রি্রীড়টোশ্বিরটোও এরকম সম্টোসি সম্টোশ্িত হসে ভটোসলটো ফখলটোর েি্ 
ফমটোশ্েসভশি পটোসছেি।’

ফখল-সম্টোি, বটোংলটোর ফগৌরব, রি্রীড়টোগুরু এবং শ্বসশর সম্টোি ও এশ্িি ফখসলটোেটোড়সির হটোসত তুসল ফিি 
মুখ্মন্ত্রী। সব ফশসর, ৭১ তম সসতিটোর ট্রশ্ে েে্রী বটোংলটো িসলর ফকটোচ ও েুেবলটোরসির সংবধ্কিটো ফিওেটো হে। 
শ্বশটোল ট্রশ্ে প্রিটোি ছটোড়টোও ১০ লষে েটোকটো ফিওেটো হসেসছ ওই শ্েমসক।

২০১৭-১৮ সটোসলর পুরস্টোর প্রটোপসকরটো

ফখল সম্টোি— মশ্িকটো সসরি, স্বপ্টো বম্কণ, ভটোস্র মুখটোে্ক্রী, 
অশ্রতিপ িটোশগুতি, ইন্দ্রশ্েৎ পটোল, শ্প্রেটোঙ্টো রটোে, সঙ্গ্রীতটো বটোস্টোর, 
ফিবটোশ্শস ফসি, অঙু্র িটোস, শুভঙ্র প্রটোমটোশ্ণক, শ্রসমটো সটোহটো।

বটোংলটোর ফগৌরব– আশ্শস মডিল, অপণ্কটো ফঘটোর, পলটোশ ি্দ্রী, শ্মেু 
মুখটোে্ক্রী, শ্মিশ্ত রটোে, তিুমে বসু, তরুণ ফি, অশ্ভশ্েৎ ফিবিটোে, 
রূপটোল্রী পটোসডি (হটোলিটোর), ইিটোম উর রহমটোি, ফগৌর্রী ফঘটোর, শ্িল্রীপ 
কুমটোর ফসি, ফ্টোশ্সিস ফগটোসমে।

রি্রীড়টো গুরু— সুবটোস সরকটোর।
ে্রীবিকৃত্রী সম্টোি— র্রীতটো ফসি, অরুণ ফঘটোর।
শ্বসশর সম্টোি— ঝুলি ফগটোস্বটোম্রী, ফসৌরভ ফকটোেটোশ্র, ফসৌম্শ্েৎ 

ফঘটোর, সটোেি্রী িটোস, তৃরটো ফিব, অতিু িটোস, অশ্প্কতটো মুখটোে্ক্রী, ফমহুশ্ল 
ফঘটোর, প্রটোঞ্ল ব্টোিটোে্ক্রী, রশ্হম আশ্ল, অশ্ভশ্েৎ সরকটোর, শ্েসতন্দ্র 
শ্সং এবং ৭১তম সসতিটোর ট্রশ্ে েে্রী বটোংলটো েুেবল িল।
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হৃিসরটোসগ আরিটোতি হসে ২৬ েটোিুেটোশ্র ফভটোরসবলটো িশ্ষেণ 
কলকটোতটোর বটোসভবসি, ফশর শ্িবেটোস ত্টোগ করসলি বটোংলটো 
চলশ্চ্রি েগসতর অি্তম েিশ্প্রে তটোরকটো সুশ্প্রেটো ফিব্রী।

মৃতু্কটোসল তটোঁর বেস হসেশ্ছল ৮৫ বছর। ভটোরত্রীে 
চলশ্চ্সরি অসটোধটোরণ সৃশ্টিশ্রীলতটোর েি্ শ্তশ্ি ২০১১ সটোসল 
বঙ্গশ্বভূরণ ও ২০১৪ সটোসল পদ্মশ্রী সম্টোসি ভূশ্রত হসেশ্ছসলি।

ফরড ফরটোসড প্টোসরড ফশর হসতই মুখ্মন্ত্রী মমতটো 
বস্দ্টোপটোধ্টোে এশ্িি দ্রুত চসল আসসি সুশ্প্রেটোসিব্রীর বটোশ্ড়সত। 
এবং ফগটোেটো শ্িসির কম্কসূশ্চ শ্েক কসর ফেসলি। িুই মন্ত্রী 
অরূপ শ্ববেটোস ও ইন্দ্রি্রীল ফসি-ফক সুশ্প্রেটোসিব্রীর অশ্তিম �টোরিটো 
সংরিটোতি সমস্ত শ্িসি্কশও শ্িসে ফিি।

চসল ফগসলি সুশ্প্রেটো ফিব্রী

সুশ্প্রেটো ফিব্রীর অিুরটোগ্রীসির েি্ তটোঁর 
মৃতসিহ প্রটোে শ্তি ঘণ্টো শটোশ্েত রটোখটো হসেশ্ছল 
রব্রীন্দ্র সিসি। রব্রীন্দ্রসিি ফেসক ফকওড়টোতলটো 
মহটোশ্মশটোি প�্কতি ফগটোেটো রটোস্তটো শ্বশ্শটি েি ও 
সুশ্প্রেটোসিব্রীর অিুরটোগ্রীসির সসঙ্গ ফহঁসে �টোি 
মুখ্মন্ত্রী। পসর সন্্টোে ফসখটোসি ‘গটোি-স্টোলুে’-এর 
মসধ্ তটঁোর ফশরকৃত্ সম্পন্ন হে।
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উন্নয়নের অশ্িমুনে

১০/১০/২০১৭

েতুে জেলা ঝাড়গ্ানম উন্নয়নের কানের েশ্তয়াে শ্েনত প্রশাসশ্েক ববঠক করনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যাপাধ্যায়। এরপর সদ্যসমাপ্ত দুরা্পুনো ও মহরম উপলনষে ঝাড়গ্াম জটেশ্িয়ানম একশ্ি শ্মলনোৎসনব অংশ 
জেে শ্তশ্ে। এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃ শ্তক অেুষ্ানের মাধ্যনম পাশ্লত হয় শ্দেশ্ি। স্াে্রীয় মশ্হলানদর হানত বতশ্র 
ফুিবল ‘েয়্রী’ এশ্দে সু্ল, কনলে, ক্াব এবং অে্যাে্য ফুিবল অেুরার্রীনদর হানত তুনল জদে মুে্যমন্ত্রী। 

১১/১০/২০১৭

েবরশ্ঠত ঝাড়গ্াম জেলা সফনর শ্রনয় মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্্রী এশ্দে এক সরকাশ্র অেুষ্ানে বনলে, 
আরাম্রীশ্দনে ঝাড়গ্ানম একশ্ি শ্বশ্বশ্বদ্যালয় স্াপনের শ্সদ্ান্ত সরকাশ্রিানব জেওয়া হনয়নে। ঝাড়গ্াম রাে 
কনলে মানঠ আনয়াশ্েত এই সিা মঞ্চ জেনক শ্তশ্ে জরাপ্রীবল্লিপুর, পাঁশকুড়া (পশ্চিম জমশ্দে্রীপুর) এবং 
চাঁচল (মালদা) সুপার জপেশাশ্লশ্ি হাসপাতানলর ব্াি ব্যাঙ্ক-সহ শ্বশ্িন্ন সরকাশ্র িবে, প্রশ্শষেণ জকন্দ্র-সহ 
মানক্শ্িং হাব, জসৌর শ্বদু্যৎ চাশ্লত পাম্পনসি, প্রােশ্মক শ্বদ্যালয়, কশ্মউশ্েশ্ি হল, জেলা েুনড় েব শ্েশ্মত্ 
ও সংস্ার করা রাস্ার উদ্ জবাধে কনরে। মুে্যমন্ত্রী জদবেদ্রীর উপর জসতু, শ্মশ্ে জিয়াশ্র, মানক্ি কমনলেক্স, 
শ্বশ্িন্ন প্রশাসশ্েক িবে-সহ বহু েেকল্যাণকর প্রকনপের শ্শলাে্যাস কনরে। ওই সিামঞ্চ জেনক শ্তশ্ে সবুেসাে্রী 
প্রকনপের সাইনকল, কে্যাশ্রী, যুবশ্রী, বাংলার আবাস জযােো, ককৃ শ্ি কানের যন্তাশ্দ, জলাকপ্রসার প্রকপে-সহ বহু 
েেশ্হতকর পশ্রনিবা প্রদাে কনরে।

১৩/১০/২০১৭

জদনশর সবনচনয় বড় বাশ্ণে্য কেনিেশে জসন্ানরর উদ্ জবাধে করনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। 
শ্েউিাউনে অবশ্স্ত ‘শ্বশ্ব বাংলা কেনিেশে জসন্ার’শ্ি শ্েঃসন্দনহ কলকাতার মুকুনি েতুে পালক। এই 
কেনিেশে জসন্ার রাে্যব্যাপ্রী পশ্রকাঠানমা উন্নয়নের প্রত্রীক। শুধুমাত্র কলকাতা বা রাে্য েয়, সারা জদশসহ 
শ্বনশ্বর দকৃশ্টি আকি্ণ কনরনে এই ‘শ্বশ্ব বাংলা কেনিেশে জসন্ার’। এই জকন্দ্রশ্ির উদ্নবাধনের শ্দনে ‘শ্বেয়া 
সশ্মিলে্রী’ উপলনষে শ্শপেমহল ও শ্বশ্শটিেনের সনঙ্গ জসৌেে্য সাষোনত শ্মশ্লত হে মুে্যমন্ত্রী। 

২৩/১০/২০১৭

উত্তর কলকাতার বারবাোনর িশ্রে্রী শ্েনবশ্দতার বাশ্ড়শ্ি দ্রীর্শ্দে ধনর সংস্ার করার পর েতুে রূপ জপল। 
িশ্রে্রী শ্েনবশ্দতার স্কৃশ্ত শ্বেশ্ড়ত ঐশ্তহ্যময় এই বাশ্ড়শ্ির উদ্ জবাধে্রী অেুষ্ানে উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যাপাধ্যায়। িশ্রে্রী শ্েনবশ্দতার ব্যবহৃত এই বাশ্ড়শ্ি সংস্ানরর দাশ্য়ত্ব শ্েনয়শ্েল রাে্য সরকার। সংস্ানরর 
পর বাশ্ড়শ্ি রামককৃ ষ্ণ সারদা শ্মশনের হানত তুনল জদওয়া হয়। মুে্যমন্ত্রী এশ্দে বনলে, িশ্রে্রী শ্েনবশ্দতার 
মােবনসবার আদশ্, তাঁর সমাে জসবা, শ্শষোপ্রসানর তাঁর প্রয়াস, সামাশ্েক মূল্যনবাধ প্রশ্তশ্েয়ত আমানদর 
অেুনপ্ররণা জোরায়।

২৬/১০/২০১৭

কলকাতা পুরসিার উষ্ণ্রীনি েতুে পালক। এশ্শয়াে জিনিলপনমন্ ব্যাংক (এশ্িশ্ব)-র লশ্নি, কলকাতা 
পুরসিার উনদ্যার।২০১৬ সানল োত্রীয় স্নর জরেষ্ শ্হসানব শ্চশ্নিত হল। োত্রীয় স্নর জদশেুনড় এশ্িশ্বর অনে্ 
৮৪শ্ি পুর প্রকপে চলনে। তার মনধ্য কলকাতা পুরসিা েল সরবরাহ, শ্েকাশ্শ পশ্রনিবা প্রকপে রূপায়নে জষেনত্র 
জরেষ্নত্বর শ্শনরাপা জপনয়নে বনল এশ্দে োোে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্্রী। 
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৩০/১০/২০১৭

এক শ্বে্যাত শ্শপে সংস্ার আমন্তনণ মুম্বই জপঁেনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। সফরসূশ্চর মূল উনদেশ্য, 
মুম্বাইনয়র োম্রী শ্শপেপশ্তনদর সাষোত, শ্শপেপশ্তনদর সনঙ্গ ববঠনক পশ্চিমবনঙ্গ শ্বশ্িন্ন জষেনত্র শ্বশ্েনয়ার শ্বিয়ক 
আনলাচো, োেুয়াশ্র মানসর ১৬ ও ১৭ তাশ্রে, কলকাতায় ‘জবঙ্গল জ্াবাল শ্বেনেস সাশ্মি’-এ অংশ গ্হণ 
করার েে্য তানঁদর আমন্তণ। 

০১/১১/২০১৭

মুম্বইনয় এশ্দে শ্বশ্শটি শ্শপেকত্া এবং ব্যাঙ্ক ও আশ্ে্ক প্রশ্তষ্ােগুশ্লর শ্রীিক্ত্ানদর সনঙ্গ ববঠক কনরে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। শ্রলানয়ন্স ও জটেি ব্যানঙ্কর জচয়ারম্যানের সনঙ্গ জদো করার পাশাপাশ্শ জকািাক 
ব্যাঙ্ক, শ্ে্দাল গ্রুপ, জরাদনরে গ্রুপ এবং আরও জবশ কনয়কশ্ি শ্শপে সংস্ার শ্রীিক্ত্ানদর সনঙ্গও ববঠনক 
শ্মশ্লত হে শ্তশ্ে। মুম্বই সফনর মুে্যমন্ত্রীর সনঙ্গ শ্েনলে মােে্রীয় অে্মন্ত্রী িঃ অশ্মত শ্মত্র এবং শ্বশ্শটি 
আশ্ধকাশ্রকরা।

১০/১১/২০১৭

২৩ তম কলকাতা চলশ্চিত্র উৎসনবর সুচো হল জেতাশ্ে ইেনিার জটেশ্িয়ানম। বণ্ময় ও তারকােশ্চত 
সমানবনশ উজ্জ্বল হনয়শ্েল অেুষ্াে মঞ্চ। স্বোমধে্য বি্্রীয়াে অশ্িনেতা অশ্মতাি বচিনের বণ্ময় উপশ্স্শ্ত শ্েল 
অে্যাে্য বেনরর মনতাই। এোড়া প্রব্রীণ চলশ্চিত্র পশ্রচালক মনহশ িাি, প্রে্যাত অশ্িনেতা কামাল হাসাে, 
অশ্িনেত্র্রী কােল, েেশ্প্রয় অশ্িনেতা তো বাংলার ব্্যান্ড অ্যাম্বাসাির শাহরুে োে, শ্বশ্শটি সঙ্গ্রীত শ্শপে্রী কুমার 
শােু ও আন্তে্াশ্তক ে্যাশ্তসম্পন্ন শ্চত্রপশ্রচালক মাইনকল উইন্ারবিনমর উজ্জ্বল উপশ্স্শ্ত ১৫ হাোনরর জবশ্রী 
চলশ্চিত্রনপ্রম্রী দশক্নক এক শ্বরল অশ্িজ্ঞতার স্বাষে্রী কনর জতানল। এশ্দে রাে্য ও জদনশর শ্বশ্িন্ন জষেনত্রর 
শ্বশ্শটি ব্যশ্তিত্বরা এই জসাোঝরা উদ্ জবাধে্রী অেুষ্াে উপনিার কনরে। মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় উন্াধে্রী 
িািনণ এশ্দে বনলে, “কলকাতা চলশ্চিত্র উৎসব আষেশ্রক অনে্ই হশ্লউি-বশ্লউি- িশ্লউি-জিশ্লউনির 
তারকানদর শ্মলে জমলা”। ইউোইনিি শ্কংিম শ্েল এই বের উৎসনবর শ্বনশি আকিণ্। ১০-১৭ েনিম্বর 
পয্ন্ত কলকাতা-সহ রাে্যেুনড় ১২শ্ি অেুষ্াে স্নল জমাি ১৪৩শ্ি পূণ্ বদর্্য েশ্ব, ৮৭শ্ি স্বপে বদনর্্যর েশ্ব এবং 
৫১শ্ি তে্যশ্চত্র জদোনো হনয়নে। এোড়া, এই প্রেম কলকাতা চলশ্চিত্র উৎসনব রানরা, োশ্স, চাকমা, বমশ্েল্রী 
প্রিকৃ শ্ত আঞ্চশ্লক িািায় শ্েশ্ম্ত েশ্ব জদোনো হয়। জদনশর সাম্প্রশ্তক সামাশ্েক পশ্রশ্স্শ্তনত স্াে্রীয় িািার 
েশ্ব, কলকাতা আন্তে্াশ্তক চলশ্চিত্র উৎসনব স্াে পাওয়া শ্বনশিিানব উনল্লেনযার্য।

২০/১১/২০১৭

মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্্রী শ্তেশ্দনের উত্তরবঙ্গ সফনর জরনলে। 

২১/১১/২০১৭

শ্পনন্ল শ্িনলনে সব্দল্রীয় ববঠনক সিাপশ্তত্ব করনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্্রী। পাহানড়র সাশ্ব্ক উন্নয়নের 
শ্বিনয় এশ্দে আনলাচো হয়। আরাম্রী শ্কেু শ্দনের মনধ্য আবার সব্দল্রীয় ববঠক হনব বনল োশ্েনয়নেে 
মুে্যমন্ত্রী। পাহানড় শাশ্ন্ত শ্ফশ্রনয় শ্েনয় আসার েে্য সকলনক অশ্িে্দে োোে। মুে্যমন্ত্রী এশ্দে োোে 
শ্েশ্িএ-র উনদ্যানর আরাম্রী শ্িনসম্বর-োেুয়ার্রী মানস পাহানড় পয্িে উৎসব হনব। দাশ্ে্শ্লং জরাল্ড কাপ ফুিবল 
প্রশ্তনযাশ্রতা আবার শুরু হনব। যুব কল্যাণ ও ক্্রীড়া দপ্তর পাহানড় শ্বনবক উৎসনবর আনয়ােে করনব স্বাম্রী 
শ্বনবকােন্দর েন্মশ্দবনস। সুিাি উৎসব (সুিািচন্দ্র বসু-র েন্মশ্দনে) আনয়ােে করা হনব পাহানড়। 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 54

২২/১১/২০১৭

শ্তেশ্দনের উত্তরবঙ্গ সফনর মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। এশ্দে শ্শশ্লগুশ্ড়নত সশ্চবালয় উত্তরকে্যায় 
উত্তরবনঙ্গর শ্তে জেলা আশ্লপুরদুয়ার, জকাচশ্বহার এবং েলপাইগুশ্ড় জেলার েে্য প্রশাসশ্েক ববঠক করনলে। 
এশ্দনের ববঠনক উত্তরবনঙ্গর উন্নয়নের কম্সূচ্রীর রূপায়ে পয্ানলাচো করা হয়। 

২৭/১১/২০১৭

িারনত এই প্রেম জহারাশ্সস এশ্শয়া ববঠক অেুশ্ষ্ত হল কলকাতায়। জহারাশ্সস এশ্শয়া ববঠনকর জলেোশ্র 
জসশনে উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। সারা শ্বনশ্বর শ্তেনশারও জবশ্রী শ্শপেপশ্ত উপশ্স্ত শ্েনলে 
এশ্দনের ববঠনক। পশ্চিমবনঙ্গ শ্বশ্েনয়ানরর শ্বিনয় আনলাচো এশ্দে অত্যন্ত ইশ্তবাচক হয়। মুে্যমন্ত্রী আসন্ন 
‘জবঙ্গল জ্াবাল শ্বেনেস সাশ্মি’-এ অংশ প্রহণ করার েে্য সকল শ্শপেপশ্তনদর আহ্াে োোে। 

৩০/১১/২০১৭

দশ্ষেণ ২৪ পররোর জরাসাবায় একশ্ি সরকাশ্র অেুষ্ানে একগুচ্ছ প্রকনপের উদ্ জবাধে কনরে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যাপাধ্যায়। পশ্রকাঠানমা, স্বাস্্য, ককৃ শ্ি, শ্শষো, পয্িে ও স্বশ্েযুশ্তিসহ আরও োোে প্রকনপের সূচো করা হয় 
এশ্দে। এোড়া শ্বশ্িন্ন সরকাশ্র পশ্রনিবাও প্রদাে করা হয় জেলার সাধারণ মােুনির মনধ্য। মুে্যমন্ত্রী োোে, 
শ্রীঘ্রই পকৃেক জেলা শ্হসানব স্ব্রীককৃ শ্ত জপনত চনলনে সু্দরবে।

০১/১২/২০১৭

রানে্য আর একশ্ি েতুে জেলার সূচো হনত চনলনে। উত্তর ২৪ পররোর হানড়ায়ায় এক সরকাশ্র অেুষ্ানে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্্রী বনলে, বশ্সরহািনক পকৃেক জেলার ময্াদা জদওয়া হনব। এর ফনল উন্নয়নে আরও রশ্ত 
আসনব, প্রশাসশ্েক কানেও রশ্ত আসনব। এশ্দে মঞ্চ জেনক একগুচ্ছ প্রকনপের উদ্নবাধে্রী ও শ্শলাে্যাস কনরে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। এোড়া,জবশ শ্কেু সরকাশ্র পশ্রনিবা প্রদাে করা হয়।

০৫/১২/২০১৭

কলকাতার জেতাশ্ে ইেনিার জটেশ্িয়ানম সংে্যালরু উন্নয়ে পি্নদর অেুষ্ানে উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যাপাধ্যায়। এই অেুষ্াে মঞ্চ জেনক সংে্যালরু সম্প্রদানয়র প্রায় ৫ লষে োত্রোত্র্রীর হানত স্লারশ্শপ তুনল 
জদে শ্তশ্ে।

০৭/১২/২০১৭

ইেনফাকম-২০১৭-র উদ্নবাধে্রী অেুষ্ানে উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্ণে্য 
সনমিলনে বাংলার েতুে তে্য প্রযুশ্তি ে্রীশ্ত জরািণা করা হনব বনল এশ্দে োোে শ্তশ্ে। 

০৭/১২/২০১৭

স্রীমান্ত শ্বিয়ক এক উচি পয্ানয়র ববঠনক উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। জকন্দ্র্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর আহুত এই সিায় উপশ্স্ত শ্েনলে জকন্দ্র্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রােোে শ্সং ও উত্তর-পূব্াঞ্চনলর আনরা ৪ রানে্যর 
মুে্যমন্ত্রী। সিাশ্ি অেুশ্ষ্ত হয় সদ্য শ্েশ্ম্ত েবান্ন সিারনর। 

০৮/১২/২০১৭

মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়র উপশ্স্শ্তনত ৬৯তম আন্তে্াশ্তক মােবাশ্ধকার শ্দবনসর মূল কমসূ্চ্রী পাশ্লত হল, 
কলকাতা হাইনকানি্র সাধ্-শতবাশ্ি্ক িবনে। রাে্য মােবাশ্ধকার কশ্মশনের পষে জেনক মুে্যমন্ত্রীনক স্ারক উপহার 
জদওয়া হয়। 
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০৮/১২/২০১৭

আসন্ন রঙ্গাসারর জমলার প্রস্তুশ্ত ও শ্েরাপত্তা শ্বিনয় উচিপয্ানয়র ববঠক হল েবানন্ন। ১০ োেুয়াশ্র জেনক 
১৬ োেুয়াশ্র, ২০১৮ পয্ন্ত রঙ্গাসারর জমলা। ত্রীে্যাত্র্রীনদর শ্েরাপত্তার পাশাপাশ্শ শ্বমার আওতায় শ্েনয় আসার 
কোও আনলাচো হয় এশ্দে ববঠনক। 

১১/১২/২০১৭

েব রশ্ঠত পশ্চিম বধ্মাে জেলায় মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় প্রেম সফনর এনলে। এশ্দে কাঁকসায় এক 
সরকাশ্র অেুষ্ানে জবশ কনয়কশ্ি েতুে প্রকনপের উদ্ জবাধে করার পাশাপাশ্শ পশ্রকাঠানমা উন্নয়ে, পাে্রীয় েল 
সরবরাহ, স্বাস্্য, স্বশ্েি্র প্রকপেসহ জবশ কনয়কশ্ি েেকল্যাণকর প্রকনপের সূচো কনরে মুে্যমন্ত্রী। এশ্দে শ্তশ্ে 
জরািণা কনরে এই অঞ্চনলর মােুনির দ্রীর্ শ্দনের দাশ্ব ও স্বপ্ন - অেয় েনদর উপর জসতু, জসই স্বপ্ন সশ্ত্য 
করার শ্সদ্ান্ত জেওয়া হনয়নে। শ্কেু শ্দনের মনধ্যই জসতু শ্েম্ানণর কাে শুরু হনব। এশ্দে মুে্যমন্ত্রী স্াে্রীয় 
মােুনির হানত শ্বশ্িন্ন পশ্রনিবা তুনল জদে।

১২/১২/২০১৭

জেলা সফনর রানে্যর মুে্যমন্ত্রী। আে পুরুশ্লয়ার জকািশ্শলায় এক প্রশাসশ্েক-পয্ানলাচো ববঠনক জেলার 
উন্নয়নের রশ্ত শ্েনয় সনরেশ্মনে আনলাচো কনরে। এর পর শ্তশ্ে স্াে্রীয় মােুনির হানত োো সরকাশ্র 
পশ্রনিবা তুনল জদে। এশ্দে একশ্ি কারোোর উদ্নবাধে কনর মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় পুরুশ্লয়ায় আরও 
শ্শপে আসনে বনল োোে। এোড়া বহুসংে্যক সরকাশ্র প্রকনপের সূচো ও শ্শলাে্যাস কনরে শ্তশ্ে। পশ্রকাঠানমা 
উন্নয়ে, স্বাস্্য, শ্শষোসহ প্রচুর কম্সংস্ানের সুনযার রনয়নে এমে োো প্রকপে এবং জেলার সাশ্ব্ক উন্নয়নের 
শ্চত্র তুনল ধরার পাশাপাশ্শ মুে্যমন্ত্রী োোে জয এই এলাকার েেোশ্ত মােুনির সাশ্ব্ক উন্নশ্তই সরকানরর 
লষে্য। ইশ্তমনধ্য কুম্্রী উন্নয়ে ও সাংস্কৃ শ্তক পি্দ রঠে করা হনয়নে। এই পি্নদর প্রধাে কায্ালয় হনব 
পুরুশ্লয়ায় এবং শ্বনশি কায্ালয় হনব ঝাড়গ্ানম।

১৩/১২/২০১৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকানরর উনদ্যানর আে জেনক ৫ বের আনর শুরু হয় প্রশ্তনযাশ্রতামূলক বাশ্িক্ ক্্রীড়ােুষ্াে, 
‘েঙ্গলমহল কাপ’। প্রশ্ত বেনরর মনতা এ বেরও ‘েঙ্গলমহল কানপ’র পুরষ্ার শ্বতরণ্রী অেুষ্ানে বাঁকুড়ার ই্দপুনর 
উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। েঙ্গলমহনলর তরুণনদর জেলাধূলায় উৎসাশ্হত করার লনষে্যই এই 
উনদ্যার। ফুিবল, কাবাশ্ি, ত্রীর্দাশ্ে, জেৌ এবং আরও শ্বশ্িন্ন জষেনত্র পারদশ্শত্ার স্ব্রীককৃ শ্ত জদয় এই েঙ্গলমহল 
কাপ। পুরস্ার শ্বতরণ্রী অেুষ্ানে মুে্যমন্ত্রী বনলে, জেলাধূলার পাশাপাশ্শ শ্শষো, সংস্কৃ শ্তনতও সমাে দষেতার পশ্রচয় 
শ্দনচ্ছ েঙ্গলমহনলর মােুি। রাে্যব্যাপ্রী বে্যপ্রাণ শ্দবস পালনের সূচো কনরে শ্তশ্ে। এশ্দনের অেুষ্াে মঞ্চ জেনক 
একগুচ্ছ প্রকনপের সূচো কনরে মুে্যমন্ত্রী এবং সাধারণ মােুনির হানত জবশ শ্কেু পশ্রনিবাও তুনল জদে শ্তশ্ে।

১৪/১২/২০১৭

জেলা সফনর মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় আে বাঁকুড়ার োতরায় এক সরকাশ্র পশ্রনিবা প্রদাে অেুষ্ানে 
উপশ্স্ত শ্েনলে। শ্দনের অেুষ্ানে মুকুিমশ্ণপুনরর পয্িেনক আনরা আকি্ণ্রীয় কনর তুলনত জেনল সাোনোর 
উনদ্যানরর সূচো করা হয়। োোে ধরনণর জসৌ্দয্ বকৃশ্দ্র প্রকনপের মনধ্য মুকুিমশ্ণপুর পয্িক আবাসনক 
অত্যাধুশ্েক কনর জতালা ও রনরর সংে্যাবকৃশ্দ্, আনলা-শনদের মাধ্যনম পশ্রনবশনক আরও মনোরম কনর জতালা, 
েতুে জবশ কনয়কশ্ি পয্িক আবাস, পে আনলার জসৌ্দয্ বকৃশ্দ্ ও উচি বাশ্তস্ম্ভ স্াপে, ল্যান্ডনস্নপর জসৌ্দয্ 
বকৃশ্দ্, মুকুিমশ্ণপুর েলাধানরর জেৌকাশ্বহার সংক্ান্ত সুরষো ব্যবস্ার সূচো ইত্যাশ্দ। এশ্দে মুে্যমন্ত্রী বনলে জয 
বাঁকুড়া জেলায় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব শ্দনয় পাে্রীয় েল সরবরাহ জকন্দ্র, স্বাস্্য, শ্বদু্যৎ পশ্রনিবার জষেত্র বকৃশ্দ্, 
পয্িে, স্াে্রীয় মােুনির দষেতা বকৃশ্দ্র লনষে্য োোে প্রকপে, কমস্ংস্াে এবং সামশ্গ্ক উন্নয়নের কাে কনর 
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চনলনে। আরাম্রীশ্দনে এই কানে আরও রশ্ত আোর উনদ্যার জেওয়া হনচ্ছ, ফনল জদনশর মনধ্য একদা অে্যতম 
শ্পশ্েনয় পড়া জেলা বাঁকুড়া ক্মশ উন্নশ্তর পনে হাঁিনে, আনরা উন্নশ্ত হনব। এরানে্যর েঙ্গলমহল একশ্দে 
উন্নয়নের মনিল হনয় উঠনব বনল আশা প্রকাশ কনরে শ্তশ্ে। 

১৬/১২/২০১৭

সাধারণ মােুনির স্বানে্ মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় এশ্দে জকন্দ্র্রীয় অেম্ন্ত্রী অরুণ জেিশ্লনক শ্চশ্ঠ শ্লনে 
প্রস্াশ্বত ‘ শ্ফোশ্ন্সয়াল জরশ্েশ্লউশে শ্িনপাশ্েি ইেসু্যনরন্স শ্বল, ২০১৭’ জক সরাসশ্র েেশ্বনরাধ্রী ও দােব্রীয় 
আে্যা শ্দনয় বনলনেে জয এই সাধারণ মােুনির কটিাশ্ে্ত িাকার িশ্বি্যৎ শ্েনয় শ্েশ্েশ্মশ্ে জেলার জচটিা বন্ধ 
জহাক। জকন্দ্র্রীয় সরকার জযে এই ‘এফআরশ্িআই-২০১৭’ শ্বল পাশ করানোর আনদৌ উনদ্যার ো জেয়। এই 
শ্বল পাশ হনল সাধারণ মােুি চরম শ্বপদগ্স্ হনবে এবং জদনশর আশ্ে্ক ব্যবস্া জিনে পড়নব। অশ্বলনম্ব 
জকন্দ্র্রীয় অে্মন্ত্রী জয যনেটি গুরুত্ব শ্দনয় শ্বনবচো কনর এই শ্বল পাশ করানোর জেনক শ্বরত হে এবং 
শ্বলশ্িনক শ্ফশ্রনয় জেবার যোযে ব্যবস্া কনরে।

১৯/১২/২০১৭

সাধারণ মােুনির সুশ্বধানে্ অশ্নি সুরষোয় ও রাে্য পশ্রবহনণ আরও রশ্তর সঞ্চার। এশ্দে েবান্ন জেনক 
রাে্যেুনড় ৭৭শ্ি রুনি জমাি ১৫০শ্ি বানসর শুি যাত্রার সূচো কনরে মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। এই 
বাসগুশ্লর মনধ্য শ্কেু বাস শ্রীতাতপ শ্েয়শ্ন্তত। কলকাতার পাশ্ব্বত্্রী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চনলর সনঙ্গ েবান্ন পয্ন্ত 
এবং উত্তর ও দশ্ষেণবনঙ্গর শ্বশ্িন্ন েতুে/ পুরনো রুনি বাস চালু ও সংে্যাবকৃশ্দ্র ফনল শ্েশ্চিত িানবই সাধারণ 
মােুি আরও উপককৃ ত হনবে। এোড়া এশ্দে ১১৭শ্ি অশ্নি শ্েব্াপক যন্তাশ্দ-সহ দমকনলর রাড়্রীর শুি সূচো 
কনরে মুে্যমন্ত্রী।

২১/১২/২০১৭

মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়র জেতকৃ নত্ব েবরশ্ঠত তপশ্শশ্ল োশ্ত উপনদটিা কাউশ্ন্সনলর প্রেম ববঠক অেুশ্ষ্ত 
হল েবানন্ন। মুে্যমন্ত্রী োোে জয বড় সংে্যায় েেপ্রশ্তশ্েশ্ধ ও শ্বনশিজ্ঞনদর শ্েনয় এই ধরনণর কাউশ্ন্সল 
এনদনশ প্রেম রশ্ঠত। প্রশ্ত ৬ মাস অন্তর ববঠক কনর তপশ্শশ্ল োশ্তিুতি মােুনির সাশ্ব্ক উন্নয়নের তদারশ্ক 
করনব এই কাউশ্ন্সল। তপশ্শশ্ল েেোশ্তর েে্য উপনদটিামণ্ডল্রী আনরই রশ্ঠত হনয়শ্েল। আরাম্রীশ্দনে ওশ্বশ্স 
কাউশ্ন্সল রঠে করনত চনলনে রাে্য সরকার। তপশ্শশ্ল োশ্ত, েেোশ্ত ও অে্যাে্য অেগ্সর মােুনির েে্য 
ইশ্তমনধ্যই শ্বশ্িন্ন েেশ্হতকর প্রকপে চালু রনয়নে। রানে্যর শ্বপুল সংে্যক তপশ্শশ্ল োশ্তিুতি মােুনির অিাব 
অশ্িনযানরর দ্রুত ও কায্কর্রী সমাধানের জোরদার জচটিা চালানচ্ছ রাে্য সরকার।

জোিবশ্্দ আসনল জিনমা শ্িোটোর: মুে্যমন্ত্রী
পশ্চিমবনঙ্গর মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোে্্রী, জোিবশ্্দনক অশ্িশ্হত করনলে ‘জিনমা শ্িোটোর’ বনল। ৮ েনিম্বর তাশ্রনে 

জোিব্দ্রী-র প্রেম বি্পূশ্ত্নত শ্তশ্ে শ্বিয়শ্িনক একশ্ি ‘বনড়া কারচুশ্প’ বনল উনল্লে কনরে এবং শ্দেশ্িনক িারনতর 
ইশ্তহানস একশ্ি ‘কালা শ্দবস’ বনলে। িু্যইিার হ্যানন্ডনল ওই শ্দে তাঁর েশ্বশ্িনক কানলা কনর শ্দনয় মুে্যমন্ত্রী জলনেে 
“এই ‘জিনমা শ্িোটোর’-এর কারনণ আে আশ্ম আমার িু্যইিার শ্িসনলে শ্পকচারশ্িনক বন্ধ কনর রােলাম।”

 তাঁর জফসবুক জপানটেও মুে্যমন্ত্রী শ্বিয়শ্িনক ‘বনড়া কারচুশ্প’ বনল বনলে, এশ্ি জরািণার কারণ শ্েল কানলা 
িাকানক সাদা করার অসাধু উনদেশ্যনক মদত জদওয়া। শ্তশ্ে বনলে “জোিবশ্্দ একশ্ি বনড়া কারচুশ্প, আশ্ম আবার 
বলশ্ে জোিবশ্্দ একশ্ি বনড়া কারচুশ্প। পূণ্াঙ্গ তদন্ত হনলই এই কারচুশ্প প্রমাণ হত।” শ্তশ্ে স্রণ কশ্রনয় জদে 
ব্যাংনক রাো শ্েনের িাকানতও মােুনির জকােও অশ্ধকার শ্েল ো এমেশ্ক শ্বপদ-আপনদও ো। শ্তশ্ে বনলে “সাধারণ 
মােুনির ওপর অকারনণ জয যন্তণা চাশ্পনয় জদওয়া হনয়শ্েল তা আেও আমানদর স্কৃশ্তনত িািকা। শ্তশ্ে অশ্িনযার 
োোে “জোিবশ্্দর কারণ কানলা িাকার শ্বরুনদ্ লড়াই েয়, বরং ষেমতাস্রীে রােনেশ্তক দনলর কানলা িাকানক সাদা 
করার অসাধু উনদেনশ্যই এিা করা হনয়শ্েল।”  
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২৭/১২/২০১৭

দশ্ষেণ ২৪ পররণায় সারর্্রীপ পশ্রদশ্েকানল, 
কাক্্রীনপর রুদ্রপুনর ককৃ শ্ি জমলার উদ্নবাধে করনলে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। এই ককৃ শ্িনমলার 
মঞ্চ জেনক শ্তশ্ে সাম্প্রশ্তক কানল বে্যায় ষেশ্তগ্স্ 
ককৃ িকনদর হানত ষেশ্তপূরনণর জচক তুনল জদে। এশ্দে 
মুে্যমন্ত্রী জরািণা কনরে মুশ্ড়রঙ্গা েদ্রীর উপর জসতু 
শ্েম্ানণর কাে েুব শ্শশ্গ্ই শুরু হনব। মূল িূেনণ্ডর 
সনঙ্গ সারর্্রীনপর জযারানযার এবং পয্িনের উন্নশ্ত 
হনব। মুে্যমন্ত্রী অেুষ্াে মঞ্চ জেনকই মুে্যসশ্চবনক 
শ্েনদ্শ জদে সারর্্রীনপর ‘জিারসারর’ ও ‘রূপসারর’-
জক পয্িকনদর কানে আকি্ণ্রীয় কনর রনড় জতালার েে্য যাবত্রীয় প্রশাসশ্েক পদনষেপ করার েে্য। এরপনর 
শ্তশ্ে িারত জসবারেম সংনর যাে জসৌেে্য সাষোনত। তারপর রঙ্গাসারর জমলা চত্বনর যাে আসন্ন জমলার শ্বশ্িন্ন 
প্রস্তুশ্তর কাে সরাসশ্র পয্নবষেণ কনরে।

২৯/১২/২০১৭

দ্রীর্ ৪৩ বের বানদ কলকাতায় িারত্রীয় ইশ্তহাস কংনগ্স-এর অশ্ধনবশে। যাদবপুর শ্বশ্বশ্বদ্যালনয়র 
তত্তাবধানে েেরুল মনঞ্চ আনয়াশ্েত ইশ্তহাস কংনগ্নসর ৭৮ তম অশ্ধনবশনে উপশ্স্ত শ্েনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যাপাধ্যায়। এশ্দে মুে্যমন্ত্রী যাদবপুর শ্বশ্বশ্বদ্যালনয় ১০০ জকাশ্ি িাকা বরাদে জরািণা কনরে উচি শ্শষোর 
উৎকি্ জকন্দ্র শ্হসানব রনড় জতালার লনষে্য। এোড়া শ্তশ্ে যাদবপুর শ্বশ্বশ্বদ্যালনয়র শ্বশ্িন্ন জষেনত্র উন্নশ্ত 
সাধনের েে্য ৫ জকাশ্ি িাকা শ্বশ্বশ্বদ্যালয় কতকৃ ্পনষের হানত তুনল জদে। মুে্যমন্ত্রী এশ্দে জরািণা কনরে রাে্য 
সরকার ‘শ্হশ্্রি জরকি ্ কশ্মশে’ বতশ্র করার উনদ্যার শ্েনচ্ছ, এর আনর জকােও রাে্য এই উনদ্যার জেয়শ্ে। 
এই প্রসনঙ্গ শ্তশ্ে বনলে সাম্প্রশ্তক কানল শ্কেু মােুি জদনশর ইশ্তহাসনক শ্বককৃ ত কনর অশ্স্রতা বতশ্র করনে। 
এর শ্বপর্রীনত সশ্ঠক তে্য শ্েি্র ইশ্তহানসর সংরষেণ তাই আে েুবই েরুশ্র কত্ব্য। 

০২/০১/২০১৮

মুে্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় 
পূব ্ বধ্মাে জেলার ‘মাশ্ি ত্রীে্- 
ককৃ শ্ি কো’ প্রাঙ্গনণ ‘মাশ্ি উৎসব 
– ২০১৮’ –র শুি সূচো করনলে। 
মাশ্ির সানে মােুনির অশ্স্ত্ব শ্মনল 
শ্মনশ আনে, ে্রীবেধারণ জেনক 
ে্রীবে যাপনে শ্মনশ আনে মাশ্ি! 
মাশ্ি োড়া সি্যতা অচল। এই 
িাবোনক মাোয় জরনে ২০১৩ সানল 
শুরু মাশ্ি উৎসব। ককৃ শ্ি ও ককৃ শ্ি 
শ্বিয়ক শ্বশ্িন্ন জষেনত্র গুরুত্বপূণ্ 
অবদানের েে্য ‘ককৃ িক সমিাে’ 
প্রদাে কনরে। এোড়া কে্যাশ্রীর জসই সকল জমনয়নদর পুরস্কৃ ত কনরে, যারা বাল্যশ্ববাহ জরানধ শ্বনশি িূশ্মকা 
শ্েনয়নে। এশ্দে পূব ্ ও পশ্চিম বধ্মােনক শ্েম্ল জেলা শ্হসানব জরািণা কনরে। এইশ্দনের অেুষ্াে মঞ্চ জেনক 
মুে্যমন্ত্রী জবশ শ্কেু েেকল্যাণমুে্রী প্রকনপের সূচোও কনরে।
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ফট�োশ্ফচোর
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ঝোড়গ্োটম মুখ্যমন্ত্রী
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ঝোড়গ্োম
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বঁোকুড়ো সফটর মুখ্যমন্ত্রী
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২৩ তম

 কলকোতো 

  আন্তরো্শ্তক চলশ্চিত্র উৎসব
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ভোরটতর সোংস্কৃ শ্তক রোরধোন্রীটত চলশ্চিত্র 

উৎসটবর উদ্টবোধন 
অনুষ্োন প্র

শ্ত বছরই 
আরও 

ববশ্ি কটর নক্ষত্রচ্ছ�োয় উজ্জ্বল হটয় উ
ঠটছ। 

ক্যোটমরোবশ্দি
 হটচ্ছ দুল্ভ সব মুহূত

্। তোরই 

কটয়কশ্� তুটল ধরো হ
ল ‘পশ্চিমবঙ্গ’–র

 পোতোয়।
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৬৯তম সোধোরণতন্ত শ্দবস উদ্ যোপন

বরড বরোড–এর অনুষ্োটন 
রোর্যপোল ও মুখ্যমন্ত্রী



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 67

কলকোতো শ্বশ্বশ্বদ্যোলটয়র বোশ্্্ক সমোবত্ন 
অনুষ্োটন মুখ্যমন্ত্রীটক সোম্োশ্নক শ্ড-শ্ল� প্রদোন।

১১ রোনুয়োশ্র, ২০১৮
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বঙ্গদর্শন

জন্মসার্শরতবর্্শ 
ভশ্িনী শ্নরবশ্দতা

ভশ্িনী শ্নরবশ্দতার  
জন্ম সার্শরতব্্শ উপলরষে এই সংখ্ায় 

প্রকাশ্রত হল করয়কশ্ি শ্নবন্ধ। 

বািবাজাররর এই বাশ্িরতই 
ভশ্িনী শ্নরবশ্দতা প্রথম তঁার 
শ্বদ্ালয় শুরু কররশ্িরলন। 
থাকরতন এই বাশ্িরতই, 
সংস্াররর পর সম্প্রশ্ত যা 
নবরূরপ সশ্জিত।

অশ্রগ্রহরের পর নবরূরপ 
শ্নরবশ্দতার কলকাতার বাশ্ির 
দ্াররাদঘািন অনুষ্ারন  
মুখ্মন্তী মমতা বর্দ্াপার্ায়। 
২৩ অর্াবর, ২০১৭।
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শ্িকাগ�া ধম্মমহাসভায় স্ামী শ্বগবকানগদের ঐশ্িহাশ্সক বক্তব্য ককবল ধম্মমহাসভায় 
উপশ্থিি ক্ািৃমণ্ডলীর উপগর �ভীর প্রভাব শ্বস্ার কগরশ্িল এমনশ্ি নয়৷ সমস্ 
আগমশ্রকায়, ইউগরাগপ এবং ভারগিও কসই শ্বপুল িরগঙ্গর আঘাি এগস আিগে পগে৷ 
শ্কন্তু কীভাগব ? শ্নঃসগদেগহ আগমশ্রকার সংবাদমাধ্যগমর কার্মকর ভূশ্মকায় এ কাজ সম্ভব 
হগয়শ্িল৷ The New York Heard-এর প্রশ্িগবদগন আগমশ্রকার ধম্মপ্রাণ সমাগজর 
উপর এমন প্রভাব পেল কর সবার মগন এই প্রশ্ন কজগ� উঠল কর ভারিবগ্্ম ধম্ম রপ্াশ্নর 
প্রগয়াজন, না ভারি কেগক ধম্ম আমদাশ্ন করা প্রগয়াজন৷ িগব শ্মিনাশ্রগদর দ্ারা প্রচাশ্রি 
পত্র-পশ্ত্রকায় স্ামীশ্জর শ্বরুগধে কুৎসাও কম প্রচাশ্রি হয়শ্ন৷ মূল কো স্ামীশ্জ উপলশ্ধি 
কগরশ্িগলন সংবাদপগত্রর প্রভাব কি গুরুত্বপূণ্ম৷ কসকো শ্িশ্ন িাঁর শ্ি্্য আলাশ্সঙ্গা 
কপরুমলগক জাশ্নগয়গিন, বারবার শ্লগেগিন িাঁর গুরুভাইগদর৷ স্ামীশ্জর কাগি এই 
উপলশ্ধি নিুন হগলও, িাঁর মানসকন্যা শ্নগবশ্দিা শ্কন্তু এ কো বাল্যকাল কেগকই বুগেগিন 
এবং রেনই সুগরা� কপগয়গিন সংবাদপত্রগক হাশ্িয়ার শ্হগসগব ব্যবহার কগরগিন৷ এই 

কারগণই ভারিবগ্্মর সাংবাশ্দকিার 
শ্পিামহ রামানদে চগ্াপাধ্যায় 
শ্নগবশ্দিাগক ‘জন্ম-সাংবাশ্দক’ 
বগলগিন৷ শ্নগবশ্দিা আর রামানদে 
চগ্াপাধ্যাগয়র মগধ্য �ভীর আথিা 
ও ্ধোর সম্পক্ম শ্িল৷ রামানদে 
চগ্াপাধ্যায় ব্াহ্ম আর ব্াহ্মরাই 
ভারগি িাঁর গুরুর িীব্ প্রশ্িদ্ন্দী৷ 
অেচ শ্নগবশ্দিা রামানগদের সিিা, 
জ্ান ও আদি্মগবাগধর প্রশ্ি এিিাই 
্ধোিীলা শ্িগলন কর িাঁর অসংে্য 

সাংবাশ্দক ভশ্�নী শ্নগবশ্দিার সংগ্াম
স্পন মুগোপাধ্যায়

রামানদে চগ্াপাধ্যায়
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কলো, সমাগলাচনা, প্রশ্িগবদন প্রবাসী ও মডান্ম 
শ্রভু্যউগি িাপাবার পূগব্ম িা রগেচ্ছ সম্পাদনা 
করবার একমাত্র অশ্ধকার রামানদে চগ্াপাধ্যায়গক 
শ্দগয়শ্িগলন৷

শ্নগবশ্দিার সময় ‘কটেিস্ ম্যান’ পশ্ত্রকা শ্িল 
সমূ্পণ্ম ইংগরজগদর মুেপত্র৷ অন্যশ্দগক এই পশ্ত্রকার 
সম্পাদক Samuel Kerkham Radcliffe 
শ্িগলন শ্নগবশ্দিার একান্ত গুণগ্াহী ও বনু্৷ 
স্াধীনিাকামী ভারিীয়গদর অন্যিম িশ্ক্তগকন্দ্র 
শ্নগবশ্দিার বহু বই-এর ভূশ্মকাও শ্লগেগিন শ্িশ্ন৷ 
শ্নগবশ্দিার অসাধারণ সমাজিাশ্্বিক শ্বগলে্ণ সমৃধে 
Web of Indian life বইশ্ি সম্পগক্ম S. K. 
Radcliffe বগলশ্িগলন এমন একোশ্ন বই প্রাচ্য 

সম্পগক্ম ইংল্যাগডে বা 
আগমশ্রকায় প্রকাশ্িি 
হয়শ্ন৷ ১৯০৫ সাগল 
কবনারস কংগগ্গস কটেিস্ ম্যাগনর কগরস্ পগডেন্ট হগয় 
কাজ করগলও পদ্মার আোল কেগক কংগগ্গসর নরমপন্ী 
ও চরমপন্ীগদর মগধ্য শ্মলন ঘিাগি শ্নগবশ্দিাই সব 
কেগক গুরুত্বপূণ্ম ভূশ্মকা গ্হণ কগরন৷ অেচ বাইগর শ্িল 
সাংবাশ্দগকর িদ্মগবি৷ শুধু িাই নয়, শ্মঃ þাডশ্লিগের কাি 
কেগক বহু ক�াপন সংবাদ আগ� 
কেগক কপগয় শ্িশ্ন শ্বপ্লবীগদর 
অনু�ামী সভ্যগদর সিক্ম কগর 

শ্দগিন৷ এইভাগবই অরশ্বদে কঘা্, ভূগপন্দ্রনাে দত্ত শ্নগবশ্দিার 
সিক্মীকরগণর জন্যই পুশ্লগির হাি কেগক কগ্প্ার হগি হগি 
কবঁগচ রান৷

শ্নগবশ্দিাই আগমশ্রকা ও ইংল্যাগডে 
পত্র-পশ্ত্রকার মাধ্যগম নাগম এবং কবনাগম 
নানা রচনা প্রকাি কগর শ্বগবকানগদের 
শ্বরুগধে শ্মে্যা আর কুৎসামূলক প্রচাগরর 
করা�্য জবাব কদন৷ ভারিবগ ্্ম এগসই 
শ্িশ্ন একশ্দগক করমন বকৃ্তিা শ্দগয় িাঁর 
করাধৃেরূগপর পশ্রচয় কদন কিমশ্ন পত্র-
পশ্ত্রকায় অশ্বরাম রচনা প্রকাি কগর 
ভারিীয় সনািনধম্মী, স্ামী শ্বগবকানদে 
ও শ্রী শ্রী রামকৃগণের ভাব ও আদি্ম 
িশ্েগয় শ্দগি োগকন৷

১৮ই কেব্রুয়াশ্র, ১৮৯৯ কটেিস্ ম্যান পশ্ত্রকার সম্পাদকীয় 
পািায় একশ্ি রচশ্য়িার নামহীন কলো প্রকাশ্িি হয়৷ পগর 
শ্নগবশ্দিার শ্চশ্ঠর সূগত্র প্রমাশ্ণি হয় কর কলোশ্ি িাঁর৷ দুই কলগম 

ভূগপন্দ্রনাে দত্ত

ঋশ্্ অরশ্বদে
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প্রকাশ্িি রচনাশ্ি ম্যাক্সমুলাগরর গ্ন্ ‘Ramakrishna : His life and 
sayings’—এর সমাগলাচনা৷ প্রশ্ন হল রচনাশ্িগি শ্নগবশ্দিার নাম শ্িল না 
ককন ? শ্িল না িার কারণ শ্নগবশ্দিার নাম োকগল সম্ভবি কলোশ্ি িাপাই 
হি না৷ অেবা, রশ্দ িাপা হি িগব ধগর কনওয়া হি শ্বগবকানদে শ্ি্্যা 
শ্নগবশ্দিা কিা এমনধারা একগপগি মি প্রকাি করগিই পাগরন৷ শ্নগবশ্দিা 
ম্যাক্সমুলাগরর সমাগলাচনা কলোর সময় েুব ‘ব্যাগলন্সড্  ওশ্পশ্নয়ন’ শ্দগয়শ্িগলন 
রাগি সাধারণভাগব মগন হগব ককাগনা ইংগরজ শ্নরগপক্ষভাগব িাঁর মি 
প্রকাি কগরগিন৷ শ্নগবশ্দিা অকাি্য রুশ্ক্ত শ্দগয় কদোগলন কর ম্যাক্সমুলার  
‘শ্দ শ্রগয়ল মহাত্মন্ ’ প্রবগন্ কর মি প্রকাি কগরগিন আগলাচ্য বই-এ 
িার কেগক এিিাই সগর এগসগিন কর শ্িশ্ন স্শ্বগরাশ্ধিায় ভু�গিন৷ এই 
ব্যাে্যার মধ্য শ্দগয় শ্নগবশ্দিা ঠাকুর রামকৃণেগক রোরেভাগব িুগল ধরার 
পূণ্ম সুগরা� শ্নগলন৷

ভারিবগ ্্ম এগসই 
শ্নগবশ্দিা মাচ্ম ১৮৯৮-এ 
An English Woman 
এই িদ্মনাগম ‘‘এমগপ্রস্ ’’—এ 
Life in the Native 
Quarter নাগম একশ্ি 
প্রবন্ কলগেন৷ ‘‘এমগপ্রস্ ’’ 
িেন কলকািার একশ্ি 
শ্বে্যাি অ্যাংগলা-ইশ্ডেয়ান 
সামশ্য়কপত্র৷ এই প্রবন্শ্িগি 
কগয়কশ্ি িশ্ব শ্িল এবং 
কসই িশ্ব কেগক শ্নগবশ্দিার 
কলকািার এগকবাগর 
প্রেমশ্দগকর বাসথিাগনর 
িশ্বও পাওয়া রায়৷ এর 
িশ্বর মগধ্য একশ্ি িশ্ব 

আগি করোগন শ্নগবশ্দিা দাঁশ্েগয় এবং চারজন িাত্রী বগস, 
একজন দাশঁ্েগয়৷ একজন িাত্রীর পাগি একশ্ি শ্িশু রগয়গি 
রাগক িাত্রীশ্ি জশ্েগয় ধগর আগি৷

শ্নগবশ্দিার একশ্ি গুরুত্বপূণ্ম বই Notes of some 
wanderings with the Swami Vivekananda. 
বইশ্ি রশ্দও স্ামী সারদানগদের সম্পাদনায় শ্নগবশ্দিার 
মৃিু্যর পর প্রকাশ্িি হয়, এই রচনাশ্ি ধারাবাশ্হকভাগব 
শ্নগবশ্দিা মাদ্াগজর ‘ব্হ্মবাশ্দন্ ’ পশ্ত্রকাগি প্রেম প্রকাি 
কগরন৷ এই অসামান্য রচনাশ্ির মগধ্য করমন শ্বগবকানগদের 
ব্যশ্ক্ত�ি জীবন সম্পগক্ম অপূব্ম িে্যপূণ্ম এবং শ্নগবশ্দিার 
বাস্ব অশ্ভজ্িাসঞ্াি বণ্মনা রগয়গি কিমশ্ন এই রচনায় 
আশ্বষৃ্ি হগয়গি ঐশ্িহ্যমশ্ণ্ডি ভারিবগ্্মর অিীি ও 
বি্মমান৷ শ্নগবশ্দিার কচাে শ্দগয় আমরা আমাগদর কদিগক 
নিুন কগর শ্চনলাম৷ এই রচনাশ্ি রেন প্রকাশ্িি হগচ্ছ 

‘এমগপ্রস’–এ প্রকাশ্িি কসই শ্বে্যাি িশ্ব
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িেনই করন নিুন ভারিব্্ম এবং িার ঘনীভূিরূপ শ্বগবকানদে আশ্বষৃ্ি হগলন৷ স্ামী 
শ্বগবকানগদের অনু�ামীরা স্ামীশ্জর শ্নগদ্মগি মাদ্াজ কেগক ১৮৯৬ সাগল প্রবুধে ভারি বা 
Awakened India নাগম (শ্বগবকানগদের কদওয়া নাম) ইংগরশ্জগি একশ্ি পশ্ত্রকা প্রকাি 
করগি শুরু কগরন৷ পগর ১৮৯৮-এর জুন মাস কেগক পশ্ত্রকাশ্ি আলগমাোর মায়াবিী 
আ্ম কেগক স্ামী স্রূপানগদের সম্পাদনায় প্রকাগির আগয়াজন হয়৷ শ্নগবশ্দিা স্ামী 
স্রূপানগদের শ্বগি্ সহায়ক শ্িগলন৷ অা�টে মাগস প্রেম কলকািায় পশ্ত্রকা িাপাগনা হয় 
এবং স্ামী শ্বগবকানদে প্রেম সংে্যার জন্য to the Awakened India নাগম কশ্বিাশ্ি 
কলগেন৷ শ্নগবশ্দিা মনপ্রাণ কেগল এই পশ্ত্রকাশ্িগক একশ্ি আদি্ম পশ্ত্রকা শ্হগসগব প্রকাি 
করবার জন্য নানাভাগব পশ্রকল্পনা করগি োগকন৷ ১৯০৬ সাগল স্ামী স্রূপানদে মাত্র 
৩৫ বির বয়গস কদহ রােগলন৷ িেন শ্নগবশ্দিা এই পশ্ত্রকার সম্পাদনার অগনক কাগজর 
দাশ্য়ত্ব শ্নগজর কাঁগধ িুগল কনন৷ শ্নগবশ্দিা পশ্ত্রকার গুরুত্ব এবং প্রগয়াজনীয়িা সম্পগক্ম 
প্রেম করৌবন কেগকই সগচিন শ্িগলন৷ প্রবুধে ভারগির মগিা শ্প্রয় পশ্ত্রকাশ্িগক সুদের কগর 
সাশ্জগয় প্রকাি করবার জন্য িাঁর কচষ্ার ত্রুশ্ি শ্িল না৷ শ্নগজ প্রবুধে ভারগি ‘‘Occasional 
Notes’’ শ্িগরানাগম বহু রচনা প্রকাি কগরন৷ পরবি্মীকাগল িা বই হগয় প্রকাি পায়৷ 
শ্নগবশ্দিার কর বইশ্ি শ্চরায়ি 
আধ্যাশ্ত্মক-সাশ্হি্য-সম্পদ 
শ্হগসগব সব্মজন স্ীকৃি 
কসই The Master As I 
Saw Him বইশ্িও প্রেগম 
ধারাবাশ্হকভাগব প্রবুধে 
ভারগি প্রকাশ্িি হগি োগক৷

শ্নগবশ্দিাগক শ্নগয় পত্র-
পশ্ত্রকায় প্রবল আগলাচনার 
সূত্রপাি, শ্নগবশ্দিা ভারিবগ্্ম 
আসার এক বিগরর মগধ্যই৷ 
শ্নগবশ্দিাও এই আগলাচনাগি 

মায়াবিী আ্ম
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ইন্ন কজা�াগি কচগয়গিন৷ িাঁর প্রশ্ি সমাগলাচনার 
শ্ির িুেগল শ্িশ্নও শ্ির িুেগি প্রস্তুি হগয়গিন৷ 
কেনও নাগম, কেনও কবনাগম, কেনও শ্বনা নাগম৷ 
শ্কন্তু সংবাদপত্র ও সামশ্য়কপত্রগক শ্িশ্ন সব্মদাই 
কাগজ লা�াগি কচগয়গিন৷ ভারগি এবং ভারগির 
বাইগর কালীমূশ্ি্ম এবং কালীপূজা শ্নগয় শ্হদুেগদর 
শ্বরুগধে প্রবল সমাগলাচনা৷ এমনশ্ক শ্হদুেগদর 
মগধ্যও রাঁরা শ্নগজগদর প্র�শ্িিীল মগন কগরন 
িাঁরাও কালীর মূশ্ি্ম, কালীপূজা সংক্ান্ত আচার-
আচরণ, শ্বশ্ধ-প্রকরণ, বশ্লদান প্রভৃশ্ির শ্বরুগধে 
কসাচ্ার শ্িগলন৷ স্য়ং শ্বগবকানদে ঠাকুর রামকৃগণের 
সংস্পগি্ম আসবার আগ� কালীমূশ্ি্মগক ঘৃণাই করগিন৷ 
শ্বগবকানদে শ্নগবশ্দিার কাগি অকপগি কসকো 
স্ীকার কগরগিন৷ আবার এই শ্বগবকানগদের কাি 
কেগকই অদ্দ্ি কবদান্ত শ্িক্ষার পািপাশ্ি কালীমূশ্ি্মর 
মাহাত্ম্য সম্পগক্ম শ্নগবশ্দিা পূণ্ম জ্ান লাভ কগরন৷ শ্নগবশ্দিার সােল্য সম্পগক্ম স্ামীশ্জর 
একিু শ্দ্ধা োকগলও শ্িশ্নই শ্নগবশ্দিাগক সাহস কজা�ান এবং িাঁর উপর ভরসা কগর 
শ্নগবশ্দিা বকৃ্তিায় ও কলোয় কজাগরর সগঙ্গ প্রমাণ করার কচষ্া কগরন, কালীপূজা 
ককানও কুসংস্াগরর বিবি্মী অব্মাচীগনর মূশ্ি্মপূজা মাত্র নয়৷ শ্নগবশ্দিা জানগিন, শ্িশ্ন  
এ সম্পগক্ম মুে েুলগল বা কলম ধরগল সমাগলাচনার বন্যা বগয় রাগব৷ িাই শ্নগবশ্দিা 

চাইশ্িগলন রাগি িাঁর বক্তব্য প্রচাগরর 
িীব্ আগলার বৃগত্তর মগধ্য এগস সবার দৃশ্ষ্ 
আক্্মণ কগর৷ এই কারগণ ১৩ই কেব্রুয়াশ্র 
১৮৯৯ অ্যালবাি্ম হগল কালীশ্ব্য়ক আগলাচনা 
কগরও শ্িশ্ন আবার কালীঘাি মশ্দেগর 
২৮কি কম ১৮৯৯ বকৃ্তিা কগরন৷ এ শ্ব্গয় 
শ্নগবশ্দিা রিোশ্ন কপগরগিন সংবাদপত্র এবং 
সামশ্য়কপত্রগক ব্যবহার কগরগিন। িারপর 
িাঁর বক্তব্য পুশ্স্কাকাগর প্রকাি কগরগিন৷

কালীপূজা কর শ্হদুেগদর শ্নম্নির প্রবৃশ্ত্তর 
একিা উন্মাদনা নয়, িা শ্নগবশ্দিাই রুশ্ক্ত 
শ্দগয়, শ্নগজর প্রের জ্ান ও অনুসশ্ন্ৎসালধি 
�গব্ণার মাধ্যগম ভারগি সুপ্রশ্িশ্ঠিি 
করগলন৷ শ্নগবশ্দিার মগধ্য সাংবাশ্দকিার গুণ 
না োকগল শ্িশ্ন শ্ব্য়শ্িগক এমন প্রচাগরর 
আগলায় শ্নগয় আসগি পারগিন না৷ কসশ্দন 
িাঁর সপগক্ষ েুব কবশ্ি মানু্ কসাচ্ার হগয় 
এশ্�গয় আগসনশ্ন৷ শ্বগরাধী দলই শ্িল ভারী৷ 
শ্কন্তু শ্নগবশ্দিার করাধৃে মগনাবৃশ্ত্ত, সাহস ও 
কলগমর কজার িাঁগক জয় এগন শ্দগয়শ্িল৷ 
কস-সমগয়র এমন ককানও পত্র-পশ্ত্রকা শ্িল 
না, করোগন শ্ব্য়শ্ি শ্নগয় পগক্ষ-শ্বপগক্ষ 
আগলাচনা হয়শ্ন৷
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পশ্ণ্ডি শ্চশ্কৎসক মগহন্দ্রলাল সরকার মগন 
করগিন, কারও কালীঘাগি রাওয়া বা কালীদি্মন করা 
উশ্চি নয়৷ শ্িশ্ন কু্ষধি হগয় শ্নগবশ্দিাগক বগলশ্িগলন, 
‘আমরা এইসব কুসংস্ার কদি কেগক িাোবার কচষ্া 
করশ্ি, আর কিামরা শ্বগদশ্িরা আবার কসই সব প্রচার 
করগি উগঠ-পগে কলগ�ি৷’ (শ্নগবশ্দিা কলাকমািা/
িঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম েণ্ড পৃ: ৩০৩৷ অমৃিবাজার 
পশ্ত্রকায় কর শ্রগপাি্ম এবং শ্চশ্ঠপত্র প্রকাশ্িি হয় িাগি 
শ্নগবশ্দিার শ্নদোই শ্িল কবশ্ি৷ শ্কন্তু শ্বস্ময়করভাগব 
‘ইশ্ডেয়ান শ্মরর’ পশ্ত্রকা শ্নগবশ্দিার প্রিংসা কগর৷ 
ভাবা হগয়শ্িল ’ইশ্ডেয়ান শ্মরর’ শ্নচিয় শ্নগবশ্দিাগক 
আক্মণ করগব, শ্কন্তু বাস্গব িারা ১৮ কেব্রুয়াশ্র 
শ্লেল :

‘The lecture on Kali-worship which 
Sister Nivedita (Miss M Noble), the English lady disciple of Swami 
Vivekananda, delivered on last Monday at the Albert Hall, was a 
great success from an orthodox point of view. As it was a novel 
thing to hear an English lady speaking in support of Kali-worship, 
people mustered in large numbers, and her explanation which 
was a most rational and philosophical one, was all that could be 
expected from a foreigner on a subject which was so serious and 
sacred for explanation in a public meeting. We are glad to note that 
the lecture was free from orthodoxy, and bigotry and it was the 
pure and rationalistic side of the Kali-worship that the lecturess 
advocated. To her Kali-worship signified Motherhood of God…’

ইশ্ডেয়ান শ্মরাগরর মগিা সুে্যাি পশ্ত্রকা শ্নগবশ্দিার বকৃ্তিার প্রিংসা করায় 
শ্নঃসগদেগহ শ্নগবশ্দিা ভারগির প্রাচীন ধম্ম ও সনািন সংসৃ্শ্ি সম্পগক্ম প্রচার করার 
কর ব্ি শ্নগয়শ্িগলন, কস কাগজ িাঁর পগক্ষ অগ্সর হওয়া সহজ হল৷ একোও শ্ঠক বহু 
পশ্ত্রকা শ্নগবশ্দিাগক আক্মণাত্মক শ্নদো কগরশ্িল—িা অপ্রি্যাশ্িিও শ্িল না৷ শ্কন্তু 
সাংবাশ্দকিার জ�গির সগঙ্গ শ্নশ্বে সম্পক্ম করগে চলার েগল শ্নগবশ্দিা শ্নভ্মীকভাগব 
শ্নগজর ব্গি অশ্বচল োকগি কপগরগিন৷ প্রশ্িশ্ি সমাগলাচনার একিা পাল্া জবাবও 
পাওয়া ক�গি৷

শ্নগবশ্দিা ১৯০২ সাগল স্ামী শ্বগবকানগদের শ্িগরাধাগনর পর কেগকই বাংলার 
রাজদ্নশ্িক আগদোলন, গুপ্ সশ্মশ্ি, শ্বপ্লবী সং�ঠন এগদর সগঙ্গ করা�াগরা� করগে 
চলগিন৷ সবাইগকই শ্িশ্ন প্রচাগরর মাধ্যগম জনজা�রগণর জন্য উদু্ধে করগি োগকন৷ 
এই প্রচাগরর কাগজ উৎসাহ শ্দগি শ্িশ্ন অগনকগকই পশ্ত্রকা প্রকাি ও প্রচাগরর উপর 
গুরুত্ব শ্দগি বগলন৷ রাঁরা পশ্ত্রকা প্রকাি করগিন িাগঁদর প্রি্যক্ষভাগব সাহার্য করবার 
জন্য শ্নগবশ্দিা এশ্�গয় আগসন৷ সিীিচন্দ্র মুগোপাধ্যাগয়র ‘ডন কসাসাইশ্ি’র পশ্ত্রকা ‘ডন’ 
স্গদশ্ি আগদোলগন রাগি কার্মকর ভূশ্মকা শ্নগি পাগর িার জন্য এই পশ্ত্রকায় শ্িশ্ন 
শ্নগজ ভারিীয় জািীয়িাবাদ, অে্মনীশ্ি, সমাজি্বি, শ্িক্ষা ও ইশ্িহাস সম্পগক্ম নানা 
প্রবন্ কলগেন৷

মগহন্দ্রলাল সরকার
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রামানদে চগ্াপাধ্যায় রেন শ্সধোন্ত শ্নগলন 
কর ইংগরশ্জ পশ্ত্রকা Modern Review প্রকাি 
করগবন িেন িাঁর মগন সগদেহ শ্িল কর শ্িশ্ন ভাল 
কলো সংগ্হ করগি পারগবন শ্কনা৷ শ্িশ্ন আচার্ম 
জ�দীিচগন্দ্রর িরণাপন্ন হন এবং িাঁর পরামি্ম 
চান৷ জ�দীিচন্দ্র িাঁগক শ্নগবশ্দিার কো বগলন 
এবং কসই সগঙ্গ এিাও স্মরণ কশ্রগয় কদন কর, 
শ্নগবশ্দিা েুব স্াধীনগচিা মশ্হলা, ভারি�ি প্রাণ 
শ্কন্তু বেই একগরাো৷ জ�দীিচগন্দ্রর অনুগরাগধ 
শ্নগবশ্দিা রামানদে চগ্াপাধ্যাগয়র Modern 
Review-কি শ্লেগি সম্মি হন৷ ক্গম শ্নগবশ্দিার 
বহু গুরুত্বপূণ্ম রচনা প্রেগম Modern Review-
কি প্রকাশ্িি হয়৷  শ্নগবশ্দিা এবং রামানদে 
চগ্াপাধ্যাগয়র সগঙ্গ শ্নশ্বে সে্য �গে ওগঠ৷ 
রামানগদের সিিার উপগর করমন শ্নগবশ্দিার 
শ্বশ্াস শ্িল, কিমশ্ন রামানগদের জ্াগনর প্রশ্ি িাঁর 
�ভীর ্ধো শ্িল৷ একমাত্র রামানদেগকই শ্িশ্ন িাঁর ইংগরশ্জ কলো অবাগধ বাংলায় 
অনুবাদ কগর প্রবাসীগি িাপবার অবাধ স্াধীনিা শ্দগয়শ্িগলন৷ Modern Review-কি 
শ্নগবশ্দিা ইশ্িহাগসর সমাজিাশ্্বিক শ্দকগুশ্ল শ্নগয় গুরুত্বপূণ্ম আগলাচনা কগরন৷ ইশ্িহাস 
কর ককবল রাজা-বাদিাগদর কদি জয় আর রুগধের কাশ্হশ্নর কিকগুশ্ল িগে্যর সংকলন 
নয়, িা বুশ্েগয় বলগলন শ্নগবশ্দিা৷ িাঁর মগি ইশ্িহাস হল দূর অিীি কেগক এক 
জনগ�াঠিী কীভাগব িার ঐশ্িহ্য ও সংসৃ্শ্িগক বি্মমাগনর সগঙ্গ রুক্ত কগরগি িার অনুপুঙ্খ 
শ্ববরণ৷ এই আগলাচনায় শ্িশ্ন Patrick Geddes-এর সমাজিাশ্্বিক শ্বগলে্গণর উপর 
আথিা থিাপন কগর শ্বগলে্ণাত্মক আগলাচনার মাধ্যগম ভারি-ইশ্িহাগসর ঐক্যবন্নশ্ি িুগল 
ধগরন৷ ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা ভারগির শ্িল্প, ভাস্র্ম, গুহাশ্চত্র সম্পগক্ম শ্বস্াশ্রি আগলাচনা 
কগর Modern Review-কি ১৯০৭ সাগল জানুয়াশ্র ও কেব্রুয়াশ্রগি দুশ্ি পর্মাগয় ব্যাে্যা 
কগরন, জািীয়িাবাদ �গে িুলগি শ্িগল্পর ভূশ্মকা কী—‘Function of Art in shaping 

Nationality’৷ শ্নগবশ্দিা পাচিাগি্যর অন্-
অনুকরগণর হাি কেগক ভারিীয় শ্িল্পীগদর রক্ষা 
কগরন এবং শ্নগজর শ্িল্পভাবনা সম্পগক্ম �ভীর 
জ্াগনর শ্ভশ্ত্তগি প্রমাণ কগরন ভারিীয় শ্িল্প 
থিাপি্য পৃশ্েবীর ক্ঠি শ্িল্প-ননপুগণ্যর শ্নদি্মন৷ 
ভারগির অবগহশ্লি থিাপগি্যর শ্নদি্মনগুশ্ল 
উধোর কগর সাধারণ মানুগ্র কচাগের সামগন 
িুগল ধরগি হগব৷ অজন্তা-ইগলারার শ্িল্পীগদর 
অসাধারণ ঐশ্িহ্যবাহী শ্িল্প-ননপুণ্য পৃশ্েবীর 
সম্পদ—িা পুনরুধোর করগি হগব৷ শ্নগবশ্দিার 
মগি ভারিীয় শ্িল্পীগদরই কদগির মানুগ্র মগন 
জািীয়িাগবাগধর কচিনা জা�শ্রি করগি হগব৷ 
আগি্ম পশ্রবি্মন চাই৷ শ্কন্তু পশ্রবি্মন ককান শ্দগক, 
ককন, ককান  লগক্ষ্য ? শ্নগবশ্দিার বক্তব্য :

Change there must be. But new 
learning shall add to the old gravity 

জ�দীিচন্দ্র বসু

প্যাশ্রিক ক�গডস
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and wisdom without taking from the 
ancient holiness. Wider responsibility 
shall make the pure more pure. 
Deeper Knowledge shall be the source 
of a new and grander tenderness.

This generation may well cherish 
the hope that they shall yet see the 
hand of the great mother shaping 
a womanhood of the future so fair 
and noble that the candlelight of the 
ancient dreams shall grow dim in the 
down of that modern realism.

১৯০৬-এর আ�গটে প্রবাসী শ্িল্পাচার্ম 
অবনীন্দ্রনাে ঠাকুগরর অশ্ঙ্কি ‘ভারি-মািা’-র 
উপর আগলাচনা প্রকাশ্িি হল৷ শ্নগবশ্দিা 
এই অসাধারণ শ্চত্রশ্িগল্পর মগধ্য একই সগঙ্গ 

আধুশ্নক শ্িল্প, জািীয়িাগবাধ ও ভারগির 
ঐশ্িহাশ্সক ও সাংসৃ্শ্িক ঐশ্িগহ্যর অপূব্ম 
শ্মলন কী সুদেরভাগব শ্চত্রাশ্য়ি হগয়গি িা 
ব্যাে্যা করগলন৷ শ্িক্ষা-দীক্ষা-অন্ন-বস্ত্র—এই 
চারশ্ি উপহার শ্নগয় ভারিমািা আশ্বভূ্মিা৷ 
এই শ্চত্রোশ্ন সমগ্ ভারিবগ্্ম কদিব্িী, 
কদিগপ্রশ্মক প্রশ্িশ্ি ভারিীয়র কাগি এক 
সপ্রাণ প্রশ্িমার মগিা পূশ্জি হল৷ আর 
এইভাগব শ্িল্পগক �ভীর জািীয় কচিনায় 
সঞ্াশ্রি করগি শ্নগবশ্দিার কলম সশ্ক্য় 
হগয় উঠল৷

কসগটেম্বগর প্রবাসীগি অবনীন্দ্রনাগের 
সীিা ও রামচগন্দ্রর রাজ্যাশ্ভগ্ক শ্চত্রশ্ির 
উপর আগলাচনা করগলন ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা৷ 
১৯০৭-এর অগ্াবগর Modern Review-
কি ‘মৃিু্য ির্যায় দিরে’ শ্চত্রশ্ির উপর 
শ্নগবশ্দিার আগলাচনা প্রকাশ্িি হল৷ 
অবনীন্দ্রনাগের ‘সীিা’ও শ্নগবশ্দিার 
শ্বগলে্ণাত্মক শ্চত্র-সমাগলাচনায় উগঠ এল 
Modern Review-কি৷

আি্ম সম্পগক্ম স্পষ্ কগর শ্লেগলন 
শ্নগবশ্দিা : Art then, is charged 
with a spiritual message,—in 
India today, the message of the 
Nationality.

অবনীন্দ্রনাে ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাগের িুশ্লগি ‘ভারিমািা’
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এিশ্দন ভারগির শ্িল্পীগদর 
শ্বগদশ্ি সমাগলাচকগদর একশ্ি দল, 
শ্বগি্ কগর ইংগরজ িাশ্্বিকরা 
পিুয়ার কবশ্ি ককাগনা কৃশ্িত্ব শ্দগি 
রাশ্জ শ্িগলন না৷ শ্িল্প ভারিীয়রা 
জাগনই না, আর িা রশ্দ িাঁগদর 
শ্িেগি হয় িগব পশ্চিমগক, 
আর ইংগরজ শ্িল্পীগদর অনুসরণ 
করগি হগব—এই শ্িল ভারিীয় 
শ্িল্প-থিাপগি্যর মূল্যায়ন৷ ভশ্�নী 
শ্নগবশ্দিার কলগম রেন পত্র-
পশ্ত্রকায় ভারিীয় প্রাচীন ও 
আধুশ্নক শ্িগল্পর শ্বগলে্ণ প্রকাশ্িি 
হগি লা�ল, িেন ভারিীয় শ্িল্পীরা 
আত্মসগচিন হগলন৷ একশ্ি ভারিীয় 
শ্িল্পীগ�াঠিী শ্নগজগদর কাজ শ্নগয় 
আত্মপ্রকাি করগলন৷ প্রচাগরর 
দাশ্য়ত্ব শ্নগজর কাঁগধ িুগল শ্নগলন 
ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা৷ শ্িশ্ন বলগলন :

‘But if this message is 
actually to be uttered, the profession of the painter must come to 
be regarded not simply as a means of earning livelihood, but as 
one of the supreme ends of the highest kind of education. Thus, an 
Art-school now-a-days would need to be a university.’ (—3rd Volume, 
Complete Works page 12.)

রামানদে চগ্াপাধ্যাগয়র Modern Review কা�জশ্ি ১৯০৭-এর জানুয়াশ্রগি 
মাশ্সকপত্র শ্হগসগব প্রকাি পায়৷ ১৯০৮-এ িাঁগক শ্নগদ্মি কদওয়া হয় পশ্ত্রকা বন্ কগর 
এলাহাবাদ ি্যা� কগর চগল আসগি হগব৷ এর কারণ রামানদে চগ্াপাধ্যায় ইংগরজ 
িাসগনর ত্রুশ্ির শ্দকগুশ্ল িুগল ধগর ভারিবাসীর মগধ্য স্াজাি্যগবাধ �গে িুলগি 
শ্দ্ধাগবাধ কগরনশ্ন৷ আর এই কারগণই ভশ্�নী শ্নগবশ্দিার কাগি এই মাশ্সক পশ্ত্রকাশ্ি 
িাঁর প্রচাগরর হাশ্িয়ার হগয় উঠল৷ ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা Modern Review সম্পগক্ম বগলন :

‘�ৃহলক্ষী রেন ঘগরর প্রদীপশ্ি জ্াগলন িেন ঘগরর কসবার মগিাই িাহাগি 
আগলাকিশ্ক্ত কদন৷ এই কর প্রদীপশ্ি জ্শ্লল, কদশ্েলাম অপশ্রসীম িাহার িশ্ক্ত৷ বুশ্েলাম 
এই প্রদীপোশ্ন একশ্দন ঘগরর বাশ্হগর আকাি প্রদীপ হইগব৷ আগলাকস্গম্ভর মহাদীগপর 
মগিা কসই িশ্ক্ত, িাহার কাজ শ্ক ঘগরর ককাগণর সামান্য কসবাগিই শ্নঃগিশ্্ি হয়৷’

ইংগরজরা িাগদর সাম্াজ্যবাদী িাসগনর সপগক্ষ রুশ্ক্ত শ্দল কর ভারি স্ায়ত্তিাসগনর 
উপরুক্ত হগয় ওগঠশ্ন৷ রামানদে চগ্াপাধ্যাগয়র অশ্বচল লক্ষ্য শ্িল এিাই প্রমাণ করা কর 
ভারিব্্ম ও ভারিবাসী ককানওশ্দনই শ্নগজর কদিগক সুিাসন কদওয়ার অনুপরুক্ত শ্িল না৷ 
এিা প্রমাণ করগি রাঁরা Modern Review-কি কলম ধগরগিন িাগঁদর মগধ্য শ্নগবশ্দিাই 
শ্িগলন সব্মাগ্�ণ্য৷ রবীন্দ্রনাে শ্িগলন রামানদেবাবুর একান্ত সুহৃদ৷ রবীন্দ্রনাগের বহু 
রচনাও Modern Review-কি প্রকাশ্িি হগয়গি৷

রবীন্দ্রনাে ঠাকুর
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শ্নগবশ্দিা বাশ্লকা বয়স কেগকই পত্র-পশ্ত্রকায় কলো প্রকাি করার কচষ্া কগরন৷ 
আমরা িাঁর কবান শ্মগসস উইলসগনর সৃ্মশ্িকো (শ্নগবশ্দিা কলাকমািা-১ম েণ্ড—৪১৫পৃ:) 
কেগক জানগি পাশ্র শ্নগবশ্দিা ‘কডইশ্ল শ্নউজ’–এ এবং ‘শ্রশ্ভউ অব্  শ্রশ্ভউজ’–এ কলো 
পাঠাি৷ ‘উইম্বলডন শ্নউগজ’-এও শ্নগবশ্দিা িার কলো প্রকাি করি৷ নকগিার ও করৌবগনর 
এই শ্িক্ষানশ্বশ্ি পরবি্মীকাগল িাগক িশ্ক্তিালী সাংবাশ্দক কগর কিাগল৷ শ্নগবশ্দিার ভাই 
শ্রচমডে কনাগবগলর বণ্মনা কেগক আমরা জানগি পাশ্র শ্নগবশ্দিা করৌবগনর সূচনাগিই 
সাশ্হি্য ও সাংবাশ্দকিা শ্নগয় আগ্হী হন৷ বহু পত্র-পশ্ত্রকায় স্-নাগম বা িদ্মনাগম শ্িশ্ন 
অগনক প্রবন্ প্রকাি করগিন৷ থিানীয় পত্র-পশ্ত্রকায় শ্চশ্ঠ পাশ্ঠগয় শ্নগজর মি প্রকাি 
করগিন৷ এরকগমর শ্কিু শ্চশ্ঠ এিই গুরুত্বপূণ্ম ও সুশ্লশ্েি কর কসগুশ্ল সং�ৃহীি হগয় 
আলাদাভাগবও প্রকাশ্িি হগয়গি৷ একশ্ি প্রবন্ রার নাম, A Visit to a Coal Mine, 
২৩ জুন, ১৮৮৮ সাগল প্রকাশ্িি By a Lady বগল এশ্ির কলশ্েকার পশ্রচয় কদওয়া 
হগয়গি৷

মাত্র একুি বির বয়গস করক্সহ্যাগমর কয়লােশ্ন অঞ্গলর ্মজীবী মানু্গদর 
বাস্ব জীবনকাশ্হশ্ন এই প্রবগন্ করভাগব শ্চত্রাশ্য়ি হগয়গি িাগিই স্পষ্ শ্নগবশ্দিার মগধ্য 
করৌবগনর সূচনাপব্ম কেগকই এক �ভীর সমাজমনস্, মানবিাবাদী হৃদয় মানুগ্র দুঃগে-
কগষ্ পীশ্েি হি৷ রচনাশ্ির অনুপুঙ্খ শ্ববরণ আমাগদর শ্বশ্স্মি কগর কর িাঁর দৃশ্ষ্িশ্ক্ত 
শ্িল কিোশ্ন অন্তগভ্মদী৷ কয়লার েশ্নর �হ্বগরর মগধ্য েুগক শ্নগবশ্দিার কর অশ্ভজ্িা 
হগয়শ্িল িার পািাপাশ্ি শ্িশ্ন িুগল ধগরগিন েশ্ন-্শ্মকগদর অন্কার অমানুশ্্ক 
প্রাি্যশ্হক জীবনরাপগনর কোগিাগ্াশ্েক বণ্মনা এবং সমাজিাশ্্বিক শ্বগলে্ণ৷ এই সময় 
শ্নগবশ্দিা অশ্বরাম নানা শ্ব্গয় শ্লগেগিন৷ শ্লগেগিন নারী অশ্ধকার শ্নগয়৷ িেন ইংল্যাডে-
আগমশ্রকায় নারীবাদী আগদোলন দানা কবঁগধগি শ্কন্তু শ্নগবশ্দিার দৃশ্ষ্ভশ্ঙ্গ প্রচশ্লি ধারার 
কেগক শ্ভন্নির৷ 

কবলুে মঠ
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শ্িশ্ন নারী স্াধীনিা, নারীমুশ্ক্ত, নারীশ্িক্ষা, নারীিশ্ক্ত—সবগুশ্লর শ্ব্গয়ই উন্নশ্ি 
কচগয়গিন এবং িার জন্য আগদোলগন িাশ্মল হগয়গিন শ্কন্তু নারী-পুরুগ্ ককাগনা কভদ 
োকগব না, নারী সব্মদাই পুরু্গক প্রশ্িগরাশ্�িায় আহ্বান কগর শ্নগজর ক্ঠিত্ব প্রশ্িঠিার 
কচষ্া করগব—এই অশ্ি-সশ্ক্য়িা শ্নগবশ্দিা সমে্মন কগরনশ্ন৷ আমরা পগর কদেব 
শ্নগবশ্দিা ভারিবগ্্ম এগস নারীশ্িক্ষা ও নারী-মর্মাদা প্রশ্িঠিার লগক্ষ্য কি কাজ কগরগিন 
শ্কন্তু নারীর শ্রীময়ী, কল্যাণময়ী ও মমিাময়ী মূশ্ি্মর স্ািন্ত্য কু্ষণ্ণ কহাক িা শ্িশ্ন কেনও 
চানশ্ন৷ নারীর শ্নজস্ মর্মাদা বজায় করগেই নারী দৃঢ়িার সগঙ্গ অশ্ধকার-সগচিন হগব—
এিাই শ্িল শ্নগবশ্দিার আদি্ম৷ এ আদগি্মর প্রশ্ি শ্িশ্ন সারাজীবন অশ্বচল শ্িগলন৷ 

নারীর প্রশ্িগরাশ্�িাহীন প্রশ্িঠিাই শ্িল িাঁর কাম্য৷ ১৮৯৮-এর জানুয়াশ্রগি শ্নগবশ্দিা 
কলকািায় আগসন, শ্কন্তু িার আগ� কেগকই মাদ্াজ কেগক প্রকাশ্িি ‘ব্হ্মবাশ্দন’ 
পশ্ত্রকার মাধ্যগম শ্নগবশ্দিা ইংল্যাগডে রামকৃণে শ্মিগনর কসবাকাজগক সাধারণ মানুগ্র 
মগধ্য প্রচার করগি োগকন৷ ‘ব্হ্মবাশ্দন’ ইংগরশ্জগি প্রকাশ্িি হি আর কসোগন শ্লেগিন 
শ্নগবশ্দিা৷ এই পশ্ত্রকার মাধ্যগম ইংল্যাগডের মানুগ্র কাগি ভারিগ ্্মর দুশ্ভ্মক্ষগ্স্ অবথিার 
বণ্মনা শ্দগয় রামকৃণে শ্মিন রাগি রোরেভাগব কসবাকাজ করগি পাগর িারজন্য সাহার্য 
প্রাে্মনা কগরগিন৷ এর েল পাওয়া শ্�গয়গি হাগিনাগি৷ এই আগবদগনর কো উগলেে 
কগর ইংল্যাগডের অন্যান্য পত্র-পশ্ত্রকাগি পত্র প্রকাশ্িি হগয়গি,—করমন, কডইশ্ল ক্শ্নকল 
পশ্ত্রকায় Ethel Jonson পত্র শ্লগে ব্হ্মবাশ্দগনর প্রশ্িগবদগনর কো জাশ্নগয়গিন : 

‘Full accounts and many touching details are published in the 
Brahmavadin (an English paper printed in Madras and on sale in 
London) on June 19, July 3 and 17 last.’

(—শ্নগবশ্দিা কলাকমািা ১ম েণ্ড, পৃ: ৫৩২, িঙ্করীপ্রসাদ বসু)

ক�াপাগলর মা এবং ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা কপ্ল� আক্ান্ত করা�ীর কসবা করগিন
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এইসব পত্র-পশ্ত্রকায় করসব শ্চশ্ঠ প্রকাশ্িি হি িার কপিগনও শ্নগবশ্দিার প্রয়াস 
শ্িল৷ এইভাগব শ্নগবশ্দিা প্রি্যক্ষভাগব এবং পগরাক্ষভাগব পত্র-পশ্ত্রকায় নানা প্রবন্, 
প্রশ্িগবদন, শ্চশ্ঠ-পত্র প্রকাি কগর একশ্দগক করমন শ্বগবকানদে ও িাঁর আদি্মগক প্রচাগরর 
আগলাগি শ্নগয় আগসন, কিমশ্ন রামকৃণে শ্মিগনর প্রশ্িঠিার উগদেি্য, িার কম্মধারা এবং 
মগঠর সন্ন্যাসীগদর কসবাকাগর্মর কো শ্বপুলভাগব প্রচার করগি োগকন৷ শ্নগবশ্দিা ককবল 
সংগঘর শ্নগজগদর মুেপত্রগুশ্লর উপর শ্নভ্মর না কগর ভারগি এবং ভারগির বাইগর 
ইংল্যাগডে ও আগমশ্রকায় করসব বহুল প্রচাশ্রি সংবাদপত্র ও সামশ্য়কপত্র আগি িাগিও 
শ্নয়শ্মি কলো প্রকাগির মাধ্যগম প্রচাগরর কাজশ্ি সুঠুিভাগব কগর করগিন৷

শ্নগবশ্দিার কলগমর কজারগক শ্মে্যা কুৎসাকারীরা ভয় কপি৷ অগনগকই ঈ্্মাশ্বিি 
হগয় শ্বগবকানদেগক এবং শ্নগবশ্দিাগক আক্মগণর কচষ্া কগরগিন শ্কন্তু শ্নগবশ্দিার 
‘রুধেং কদশ্হ’ মূশ্ি্মগক ভয় কপগয় রগণ ভঙ্গ শ্দগয়গিন৷ কদগি এবং শ্বগদগি শ্নগবশ্দিার 
সাংবাশ্দকিার গুণশ্ি েুবই কাগজ কলগ�শ্িল৷

আচার্ম জ�দীিচন্দ্র বসু িাঁর কাগজর জন্য, প্রশ্িঠিার জন্য এবং শ্বজ্ান সাধনার জন্য 
শ্নগবশ্দিার কাগি কর কিোশ্ন ঋণী শ্িগলন িা এই শ্মিবাক শ্বজ্ানী বসু শ্বজ্ানমশ্দেগরর 
প্রগবিদ্াগর শ্নগবশ্দিার Lady of the Lamp শ্রশ্লফ্  শ্চত্রশ্ির মাধ্যগম প্রকাি কগর 
শ্�গয়গিন৷ আমাগদর সবারই জানা আচার্ম জ�দীিচগন্দ্রর প্রশ্ি ইংল্যাগডে কী ধরগনর 
অশ্বচার করা হগয়শ্িল৷ ইংগরজ সরকার সগচিনভাগব িাঁগক কহনথিা করার কচষ্া কগরন৷ 
শ্কন্তু ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা িাঁর কোকার (Bairn-স্শ্িি িব্দ, রার মাগন কোকা) সমস্ শ্বপগদ 

কাশ্ীগর স্ামী শ্বগবকানগদের  সগঙ্গ কজাগসোইন ম্যাকলাউড, ওশ্ল বুল ও মা�্মাগরি কনাগবল
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সব্মদা পাগি কেগকগিন৷ এগক্ষগত্রও শ্নগবশ্দিা িাঁর সাংবাশ্দক-পারদশ্ি্মিার পূণ্ম সুগরা� 
শ্নগয়গিন৷ ইংল্যাগডের শ্বে্যাি পশ্ত্রকা ‘শ্রশ্ভউ অব্  শ্রশ্ভউজ’-এ ১৯০২-এর অগ্াবগর 
আচার্ম জ�দীিচগন্দ্রর উপর শ্নগবশ্দিার কর বে প্রবন্শ্ি প্রকাশ্িি হয় িা শ্বজ্ানীর 
অসাধারণ রু�ান্তকারী কাজ এবং িাঁর জীবন সম্বগন্ একশ্ি প্রামাণ্য দশ্লল৷ এই প্রবন্শ্িও 
�গব্ক িংকরীপ্রসাদ বসু উধোর কগর প্রকাি কগরগিন৷ এই কলোশ্ি এবং কলোর সগঙ্গ 
কর নবজ্াশ্নক কস্চ কদওয়া হয় িাগি শ্বগশ্র শ্বজ্ান জ�গির উৎসাহী পাঠকগদর কাগি 
জ�দীিচন্দ্র শ্বপুল প্রচার পান৷

সংবাদপগত্রর সগঙ্গ শ্নগবশ্দিার পশ্রচয় এবং শ্নয়শ্মি করা�াগরা� আগরকভাগবও 
প্রচাগর সাহার্য করি৷ শ্নগবশ্দিা সব্মজনশ্প্রয় বাগ্ী শ্িগলন৷ শ্িশ্ন মগঞ্ দাঁশ্েগয় দৃঢ়িার 
সগঙ্গ রেন ককাগনা শ্ব্গয়র উপর বকৃ্তিা শ্দগিন, িেন ক্ািৃমণ্ডলী অশ্বচল মগনাগরাগ�র 
সগঙ্গ এই নারীর করাধৃেপ্রকৃশ্িগক প্রিংসা না কগর পারি না৷ আর সভায় এই গুরুত্ব লাগভর 
েগল পত্র-পশ্ত্রকায় রেন সভার শ্ব্গয় সংবাদ পশ্রগবশ্িি হি, িেন অশ্নবার্মভাগব 
শ্নগবশ্দিার ভা্গণর মূল প্রশ্িপাদ্য শ্ব্য় গুরুত্ব শ্দগয় প্রকাি করা হি৷ এইভাগবই আচার্ম 
জ�দীিচন্দ্র বসুর নবজ্াশ্নক �গব্ণার গুরুগত্বর কো এবং িাঁগক সাম্াজ্যবাদী িশ্ক্তর 
শ্নগপে্গণর শ্ববরণ শ্নগবশ্দিা িাঁর বকৃ্তিাগুশ্লগি িুগল ধরগিন৷ করগহিু শ্নগবশ্দিার 
শ্বজ্ান শ্ব্গয় শ্নশ্বে পোশুনা শ্িল এবং জ�দীিচগন্দ্রর নবজ্াশ্নক �গব্ণাপগত্রর 
ভূশ্মকাগিও শ্িশ্ন শ্লেগি সাহার্য কগরগিন িাই এসব সার�ভ্ম বকৃ্তিা আচার্ম জ�দীিচন্দ্র 
সম্পগক্ম সাধারণমানু্গক আগ্হী কগর কিাগল৷ আর এই বকৃ্তিার শ্ব্য় শ্বে্যাি পত্র-
পশ্ত্রকাগিও িাপা হি৷

এইভাগব পগরাগক্ষ আচাগর্মর শ্বজ্ানজ�গি অবদাগনর কো সাধারণ মানুগ্র 
দৃশ্ষ্গ�াচর হয়৷ আচার্ম জ�দীিচগন্দ্রর উপর এইরকম অন্তি শ্িনশ্ি বকৃ্তিা পাওয়া রায় 
রার কো নানা পত্র-পশ্ত্রকায় প্রকাশ্িি হগয়শ্িল৷ একশ্ি উদাহরণ কদওয়া করগি পাগর 
২১কি মাচ্ম ১৯০২ লিাশ্সক শ্েগয়িাগর ‘The Hindu mind in modern science’ 
শ্িগরানাগম শ্নগবশ্দিা কর বকৃ্তিা কদন কসোগন আচার্ম জ�দীিচগন্দ্রর আশ্বষ্াগরর কো 
সুদেরভাগব ব্যাে্যা করা হয়৷ এই বকৃ্তিার শ্বজ্শ্প্ অমৃিবাজার পশ্ত্রকায় ৫ই মাচ্ম প্রকাশ্িি 
হবার সময় শ্নগবশ্দিার অবদাগনর কো সুদেরভাগব কলো হয় :

Our readers will be glad to learn that the same Sister Nivedita, 
Miss Margaret E.Noble, who once draw much of public sympathy 
towards her for her indefatigable work during the plague, is again 
amongst us here in Calcutta during this dreadful season. Nor can any 

বসু শ্বজ্ান মশ্দের
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of us forget her enthusiasm for Hindu religion. She will deliver an 
address on “Hindu mind in modern science” at the Classic Theatre 
Hall, on Friday, the 21st instant, at 6 p.m. the Hon’ble Justice Sarada 
Charan Mitter will preside. The lecture is a public one.

(সূত্র : শ্নগবশ্দিা কলাকমািা ১ম েণ্ড)

এইভাগব শ্নগবশ্দিা কবাম্বাই, মাদ্াজ সব্মত্র বকৃ্তিা কগরগিন এবং কস সমস্ বকৃ্তিার 
কো পশ্ত্রকাগুশ্লগি শ্বস্াশ্রিভাগব প্রচাশ্রি হওয়ায় আমাগদর কদগির মানু্ জানগি 
কপগরগি কর শ্বজ্াগনও ভারিব্্ম আন্তজ্মাশ্িক মাগনর কাজ করবার করা�্যিা রাগে, 
এমনশ্ক শ্ব্শ্িি সরকাগরর প্রশ্িকূলিা সগ্বিও ভারিবাসী শ্বজ্াগন কমৌশ্লক কাজ করগি 
পাগর৷ মগন রােগি হগব জ�দীিচন্দ্রগক জ�ৎসভায় িুগল ধরার প্রয়াস শ্নগবশ্দিার একশ্ি 
কারগণই—িা হল ভারিবগ্্মর ক�ৌরব সমগ্ শ্বগশ্ প্রশ্িঠিা করা৷ জ�দীিচন্দ্র অিীি 
ভারগির শ্বজ্ানসাধকগদর অনন্য প্রশ্িভারই সাক্ষ্য বহন করগিন রা সনািন শ্হদুে-দি্মন 
কেগক শ্বরুক্ত নয়৷

শ্নগবশ্দিা অগনক সময় পশ্ত্রকা সম্পাদনা কগরগিন শ্কন্তু পশ্ত্রকায় সম্পাদক 
শ্হগসগব িাঁর নাম শ্িল না৷ অরশ্বদে কঘা্ রেন চদেনন�র কিগে ক�াপগন পণ্ডীগচশ্র 
চগল রান, িেন ‘কম্মগরাশ্�ন্ ’ এবং ‘ধম্ম’—এই পশ্ত্রকা দুশ্ি সম্পাদনা করগি োগকন 
শ্নগবশ্দিা, শ্কন্তু নাম োকি অরশ্বগদের৷ এর কারণ পুশ্লগির কচাগে ধুগলা কদওয়া কর 
অরশ্বদে ককাোও রানশ্ন, শ্িশ্ন এোগনই আগিন এবং রোরীশ্ি িার পশ্ত্রকা প্রকাি কগর 
চগলগিন৷ অগনক পগর রেন অরশ্বদে পণ্ডীগচশ্রগি শ্নরাপগদ রগয়গিন, িেন জানা ক�গি 
পশ্ত্রকা পশ্রচালনার কপিগন কার হাি৷
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শ্নগজর সামান্যিম প্রচারগকও শ্নগবশ্দিা চূোন্ত ঘৃণা করগিন৷ ভারি ও ভারিবাসীর 
প্রগয়াজগনই শ্িশ্ন সংবাদপত্রগক ব্যবহার কগরগিন৷ িগব শ্নগবশ্দিার সমস্ প্রয়াগসর 
কপিগন শ্িল িাঁর গুরুগক সাধারণ মানুগ্র সামগন িুগল ধরা রাগি িাঁর স্রূপ িাঁরা শ্চনগি 
পাগর িাঁর ‘man-Making’ ব্ি জীবগন সেল হয়৷ শ্িশ্ন শ্বশ্াস করগিন শ্বগবকানদেগক 
রোরেভাগব শ্চনগি পারগল শুধু ভারিবাসী নয়, সমস্ শ্বশ্-সংসাগরর মানু্ উপকৃি 
হগব৷ স্ামী শ্বগবকানগদের শ্িগরাধাগনর পর ২৭ জুলাই ১৯০২ শ্নগবশ্দিা মাদ্াগজর ‘শ্হদুে’ 
পশ্ত্রকায় একশ্ি অসাধারণ প্রবন্ কলগেন—‘The National Significance of the 
Swami Vivekananda’ শ্িগরানাগম৷

এই সুদের প্রবন্শ্ির মধ্য শ্দগয় একজন আদি্ম সাংবাশ্দগকর মগিা শ্নগবশ্দিা 
সংগক্ষগপ স্ামী শ্বগবকানগদের শ্দব্য জীবন, িাঁর আদি্ম, ভারগির সনািন ধগম্মর 
পুনজ্মা�রগণ িাঁর ভূশ্মকা, প্রিীচীগি িাঁর অবদান এবং সগব্মাপশ্র ভারগির দশ্রদ্ শ্নঃস্ 
জন�গণর প্রশ্ি িাঁর �ভীর সহমশ্ম্মিার কো শ্বগলে্ণাত্মক ভশ্ঙ্গগি প্রকাি কগরন৷ মগন 
রােগি হগব িেনও রামকৃণে শ্মিন কসভাগব দানা কবঁগধ ওগঠশ্ন, কদগির সমস্ মানুগ্র 
কাগি স্ামী শ্বগবকানদে কসভাগব পশ্রশ্চি নন৷ দশ্ক্ষণ ভারগির শ্ি্্য এবং অনু�ামীগদর 
কাগি রশ্দও শ্িশ্ন �ভীর ্ধোর পাত্র শ্িগলন, শ্কন্তু িাঁগক শ্নগয় শ্বিক্মও কম হয়শ্ন৷ 
কসই সময় শ্হদুেগি এই প্রবন্শ্ি বৃহত্তর জনশ্চগত্ত শ্বপুলভাগব সাো জাশ্�গয়শ্িল৷ কনিাশ্জ 
বগলগিন, শ্িশ্ন শ্বগবকানদেগক কজগনগিন শ্নগবশ্দিা পগে—িাঁর এ কোর রোে্মিা কবাো 
রায় সাংবাশ্দক শ্নগবশ্দিার ভূশ্মকার কো অনুধাবন করগল৷ পরবি্মীকাগল শ্বগবকানদে 
মূল্যায়ন নানাভাগব হগয়গি এবং কসগুশ্ল শ্নচিয় গুরুত্বপূণ্ম, শ্কন্তু ভশ্�নী শ্নগবশ্দিা 
সাংবাশ্দগকর কলম হাগি শ্নগয় সংবাদপত্র-সামশ্য়কপগত্রর সহগরাশ্�িায় কর শ্বগবকানদেগক 
শ্বগশ্ প্রশ্িঠিা কগর ক�গলন কসই শ্ভগির উপগরই সবাই ইমারি �গেগিন৷ আগলাচ্য প্রবগন্ 
শ্নগবশ্দিার গুরু-অনুধ্যান কি রোরে !

‘He made no attempt to popularize with strangers any single 
form or creed, whether of God or Guru Rather, through him the 
mighty torrent of Hinduism poured forth its cooling waters upon 
the intellectual and spiritual worlds, fresh from its secret sources in 
Himalayan snows. A witness to the vast religious culture of Indian 
Homes and holy men he could never cease to be. Yet he quoted 
nothing but the Upanishads. He taught nothing but the Vedanta. 
And men trembled, for they heard the voice for the first time of 
the religious teacher who feared not Truth.’

[Complete Works of Nivedita Volume 1]

শ্বগবকানদেই কর সনািন ভারিব্্ম—এমন সুদের ব্যাে্যা শ্নগবশ্দিা িাো আর ককউ 
শ্দগি পাগরনশ্ন৷ বইগি কলো আর জনশ্প্রয় পত্র-পশ্ত্রকার মাধ্যগম সাধারণ মানুগ্র কাগি 
এই বাি্মা কপঁগি কদওয়া এককো নয়৷ পরবি্মীকাগল সব কলোই সং�ৃহীি হগয় বই হগয় 
প্রকাশ্িি হগয়গি, শ্কন্তু করশ্দন শ্নগবশ্দিা পশ্ত্রকার পৃঠিাগকই শ্নজ বক্তব্য িুগল ধরার জন্য 
ব্যবহার করগলন কসশ্দন প্রচাগরর শ্ব্য়শ্িগক অগ্াশ্ধকার শ্দগয় শ্িশ্ন ভশ্ব্্যৎ প্রজগন্মর 
কাগি প্রণম্য হগয় রইগলন৷
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উত্তর আয়ারল্ান্ডের ডানগানন 
শহন্র ১৮৬৭-র ২৮শশ অন্্াবর 
স্ামুন্য়ল শ্রচমডে শনাবল আর শমরী 
ইসান্বল হ্াশ্মলটন-এর পৃশ্িবীর প্রিম 
আন্লা শেখা কন্া মাগ্ান্রট এশ্লজান্বি 
শনাবল ১৮৯৮-র ২৮শশ জানুয়াশ্র যখন 
কলকাতা বন্দন্র জাহাজ শিন্ক নামন্লন, 
তখনও শ্তশ্ন জানন্তন না ভারন্তর জন্ 
তাঁন্ক শ্িক কী কী কাজ করন্ত হন্ব। 
মাত্র কন্য়কশ্েন পর ১৮৯৮-এরই ২৫শশ 
মাচ্ গুরু শ্বন্বকানন্ন্দর কান্ে রামকৃষ্ণ 
মন্ির ভাবােন্শ্ েীশ্ষিত হন্য় শ্নন্বশ্েতা 
নাম শ্নন্য় শ্নন্জন্ক সম্পূর্ভান্ব 
শ্নন্বেন কন্রশ্েন্লন পরাধীন ভারন্তর 
কল্ারকর কান্জ। শ্বন্বকানন্দ শ্শষ্ান্ক 
বন্লশ্েন্লন—

‘ভারন্তর ভশ্বষ্ৎ সন্ান্নর তন্র
শসশ্বকা, বান্ধবী, গুরু—তুশ্ম একাধান্র।’

এই নবজন্ম লান্ভর পর রবীন্দ্রনান্ির 
‘শলাকমাতা’, ঋশ্ষ অরশ্বন্ন্দর 
‘শ্শখাময়ী’, অবনীন্দ্রনাি আর নন্দলাল 
বসুর ‘মহান্বেতা’ এবং জগেীশচন্দ্র বসু 
ও অবলা বসুর ‘শ্ান্রন্স নাইশ্টন্ঙ্গল’ 
শ্নন্বশ্েতা ১৯১১-র ১৩ই অন্্াবন্রর 
প্রভান্ত মহাপ্রয়ার পয্ন্ মাত্র ১৩ বেন্রর 
সময়সীমায় ভারতবন্ষ্র কল্ান্র শ্নন্জন্ক উজাড় কন্র শ্েন্য় শয অবোন শ্তশ্ন শরন্খ 
শ্গন্য়ন্েন তা শ্বস্ময়কর। ভারন্তর শমন্য়ন্ের জন্ শ্শষিা শ্বস্ার, নারীকল্ার, সমাজন্সবা, 
ভারন্তর স্াধীনতা আন্ন্দালন্ন একজন শ্বপ্লবীর ভপূ শ্মকায় অগ্রগর্া শযমন শিন্কন্েন, 
শতমনই ভারতীয় শ্শল্পকলার ঐশ্তহাশ্সক মপূল্ায়ন্নর শষিন্ত্র ও ববপ্লশ্বক পশ্রবত্ন্নর জন্ 
শ্নন্বশ্েতার স্ল্পান্লাশ্চত শগৌরন্বাজ্জ্বল ভপূ শ্মকাও শ্চরস্মররীয়।

মমতাময়ী শ্নন্বশ্েতা শয মমত্বন্বান্ধ উদু্দ্ধ হন্য় ভারতীয় শ্শল্পকলার অনুশীলন্ন 
শযভান্ব আগ্রহী হন্য় উন্ি শ্নন্জন্ক ব্াপৃত শরন্খশ্েন্লন তা শয শকান্না ভারতবাসীর কান্ে 
গন্ব্র শ্বষয়। ভারতশ্শন্ল্পর শ্বসৃ্ত আশ্িনায় পেন্ষিন্পর অনুশীলন্ন শ্তশ্ন েীষিা ও শ্শষিা 
শ্নন্য়শ্েন্লন গুরু স্ামী শ্বন্বকানন্দ-র কাে শিন্ক। অধ্াত্মন্চতনায় উদু্দ্ধ হন্য় গুরুর কান্ে 
েীষিা শনওয়ার পর তাঁর সন্ঙ্গ সমগ্র ভারন্তর তীি্ন্ষিত্রগুশ্লন্ত  ভ্রমরসঙ্গী হন্য় শসগুশ্লন্ত 
পশ্রভ্রমন্রর সময় শসখানকার মশ্ন্দর স্াপত্, ভাস্কয্ ও শ্চত্রশশলীগুন্লা পয্ন্বষির কন্র 

ভারন্তর শ্শল্পকলার ঐশ্তহ্ আর শ্নন্বশ্েতা
ড. কমলকুমার কুণু্
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এবং শ্বন্বকানন্ন্দর মুন্খ শ্শল্পকলার ইশ্তহাস 
শুন্ন শুন্ন ভারতীয় শ্শল্পকলার নানা শ্েগন্ 
হৃেয়ঙ্গম কন্রশ্েন্লন শ্নন্বশ্েতা। শ্নন্বশ্েতা মন্ন 
করন্তন শয, পুঁশ্িগত শ্বে্ার সাহান্য্ ভারন্তর 
মন্তা শেন্শর বহু পুন্রান্না সভ্তার সাংসৃ্কশ্তক 
ভপূ শ্মকার কিা জানা যান্ব না, প্রন্য়াজন প্রত্ষি 
েশ্ন্নর অশ্ভজ্ঞতাসমৃদ্ধ জ্ঞানলাভ। শসই প্রত্ষি 
জ্ঞানসৃ্হার টান্নই শ্নন্বশ্েতা ঘুন্র শবশ্ড়ন্য়ন্েন 
ভারতবন্ষ্র নানান শ্শল্পকলার শ্বশ্ভন্ন প্রান্ন্র। 
শ্িক এইভান্বই আরও এক শ্বন্েশ্শ ভারত পশ্িক 
লডেন প্রবাসী শ্সংহলী আনন্দ শকশ্টিশ কুমারস্ামী 
শ্নন্বশ্েতার একটু পন্রই শ্বন্বকানন্দর কান্ে 
েীষিা শ্নন্য় শ্নন্জর ভপূ তত্ত্বশ্বে্া শেন্ড় গুরুর 
শ্নন্ে্ন্শই শ্সংহল এবং ভারন্তর শ্শল্প ও সংসৃ্কশ্ত 
সম্ন্ক্ আসক্ত হন্য় শযমন শ্লন্খশ্েন্লন ‘শ্মশ্ডয়াভ্াল শ্সংহলীজ আট্’, শতমশ্নই ভারতীয় 
শ্শল্প-সংসৃ্কশ্ত শ্নন্য় বই শ্লন্খন্েন ৬০-এর কাোকাশ্ে। শ্নন্বশ্েতা তাঁর শিন্ক ১০ বেন্রর 
শোট কুমারস্ামী সম্বন্ন্ধ ‘শ্ে মডান ্ শ্রশ্ভয়ু্’ পশ্ত্রকার ১৯০৭-এর শম মান্সর সংখ্ায় 
ভশ্বষ্দ্ারী কন্র শ্লন্খশ্েন্লন, ‘ইশ্ন শসই মানুষ যাঁর নাম ভশ্বষ্ন্ত এক শরেষ্ঠ ভারতীয় 
শ্শল্প সমান্লাচকরূন্প নানাভান্ব শশানা যান্ব’ (শঙ্করীপ্রসাে বসু : শ্নন্বশ্েতা শলাকমাতা : 
১৪১৭ বঙ্গাব্দ : ১১৯ পৃষ্ঠান্য় অনপূশ্েত)।

এখান্ন উন্লেখ করা প্রন্য়াজন শয শ্নন্বশ্েতা এবং কুমারস্ামী উভন্য়র েীষিাগুরু 
শ্বন্বকানন্দও ভারতশ্শল্প সম্ন্ক্ শ্বন্শষভান্ব উৎসাশ্হত হন্য়শ্েন্লন তাঁর পপূব্সপূরী বািাশ্ল 
পশ্ণ্ত রান্জন্দ্রলাল শ্মত্র মহাশন্য়র ভারতীয় শ্শল্পকলায়, শ্বন্শষ কন্র ভারতীয় ভাস্কন্য্ 
ইউন্রাপীয় শ্কেু পশ্ণ্তন্ের মন্ত শ্গ্রকতত্ত্বন্ক প্রশ্তশ্ষ্ঠত করার যুশ্ক্তজালন্ক খণ্ন করার 
অেম্ প্রয়ান্স মুগ্ধ হন্য়। এই লড়াই শ্বসৃ্তভান্ব খুঁন্জ পাওয়া যায় বনু্ধন্ের উন্দেন্শ 
শলখা শ্নন্বশ্েতার শ্চশ্িপত্র শিন্ক আর প্রখ্াত গন্বষক শঙ্করীপ্রসাে বসুর ‘শ্নন্বশ্েতা 
শলাকমাতা’, ৪ি্ খণ্, (আনন্দ পাবশ্লশাস ্ : ১৪১৭) নান্মর বইন্ত। আসন্ল ম্াশ্নং, 
কাশ্নংহাম এবং শ্বন্শষ কন্র ফাগু্সন্নর মন্তা শ্কেু ইউন্রাপীয় পশ্ণ্তরা ভারতীয় 
শ্শল্পীন্ের কৃশ্তত্বন্ক শোট কন্র শেখার প্রন্য়াজন্ন বন্লশ্েন্লন ভারতীয়রা পাির শ্েন্য় 
বাশ্ড় করার শকৌশল শ্শন্খশ্েন্লন ব্াকশ্রিয়ার শ্গ্রকন্ের কাে শিন্ক। প্রশ্তবান্ে রান্জন্দ্রলাল 
শ্মত্র ১৮৭০-এ একশ্ট প্রবন্ধ শ্লখন্ল ফাগু্সন শ্বরুন্দ্ধ শ্লখন্লন ১৮৭১-এ ইশ্ডেয়ান 
অ্াশ্টিন্কায়াশ্রর পৃষ্ঠায়। পুনরায় রান্জন্দ্রলাল ‘অ্াশ্টিকুইশ্টস অব ওশ্ড়ষা’ (১৮৭৫) গ্রন্থে 
শ্নন্জর অশ্ভমতন্ক মান্তা শ্েন্ল এর শ্বরুন্দ্ধ ফাগু্সন আবার শ্লখন্লন তঁার ‘শ্হস্টশ্র অব 
ইশ্ডেয়ান অ্াডে ইস্টান্ আশ্ক্ন্টকচার’ বইন্ত (১৮৭৬)। অবন্শন্ষ রান্জন্দ্রলাল যখন শ্নম্ম 
যুশ্ক্তজান্ল শ্েন্নশ্ভন্ন করন্লন ফাগু্সন্নর অশ্ভমত, তখন শ্তশ্ন রান্জন্দ্রলান্লর যুশ্ক্তন্কই 
শমন্ন শ্নন্ত বাধ্ হন্য়শ্েন্লন। তবুও কাশ্নংহাম শ্জে ধন্র ফাগু্সন্নর আন্গর ভাবনার 
সন্ঙ্গ সহমত হন্য় বলন্লন, ‘ভারতীয়রা খুব সম্ভব শ্গ্রকন্ের কাে শিন্ক ভাস্কয্শ্শল্প 
শ্শন্খশ্েন্লন।’ শকানও ভারতীয় শসশ্েন রান্জন্দ্রলাল শ্মত্রর পান্শ োঁড়ানশ্ন, এমনশ্ক 
বাগ্ী, ইশ্তহান্সর শলখক রন্মশচন্দ্রও না, উন্টে শ্তশ্ন শ্বন্েশ্শন্ের শ্চন্া-ভাবনান্কই গুরুত্ব 
শ্েন্য়শ্েন্লন। তন্ব শঙ্করীপ্রসাে বসু তাঁর বইন্ত বলন্লন, ‘রান্জন্দ্রলাল শযখান্ন ভপূ শ্ম 
শেন্ড় শ্েন্লন—স্ামীশ্জ োঁড়ান্লন শসখান্ন এন্স।’ এই শ্বষন্য় লডেন্ন ১৯৮৬-র ২৮শশ শম 
ভারততত্ত্বশ্বে অধ্াপক ম্াক্সমুলার-এর সন্ঙ্গ আন্লাচনায় শ্বন্বকানন্দ বন্লশ্েন্লন ‘শ্গ্রকরা 
বস্তুতপন্ষি ভারন্ত এন্সশ্েল ব্বসা-বাশ্রন্জ্র জন্, শ্শল্প শশখান্ত নয়।’

রান্জন্দ্রলাল শ্মত্র
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আসন্ল গুরুর মৃতু্র পর গুরুর 
অসমাপ্ত শ্চন্াধারান্ক এশ্গন্য় শ্নন্য় শযন্ত 
শচন্য়ন্েন শ্নন্বশ্েতা। ভারতশ্শন্ল্পর 
উৎস শয বশ্হরাগত নয়, শ্বন্বকানন্দর 
এই শ্চন্াধারান্ক ময্াো শ্েন্ত 
শ্নন্বশ্েতা কলম ধন্রন্েন বারবার। 
১৯১০-র ‘মডান্ শ্রশ্ভয়ু্’ পশ্ত্রকার 
জানুয়াশ্র, জুলাই ও আগস্ট সংখ্ায় 
শ্শল্প ও প্রত্নতত্ত্ব শ্নন্য় আন্লাচনার সময় 
শ্বন্েশ্শ শ্শল্প আন্লাচকন্ের ভারত-
শ্শন্ল্পর উপর শ্গ্রক প্রভান্বর অবাস্ব 
োশ্ব খণ্ন্নর শচষ্া কন্রন্েন। সন্ঙ্গ 
শপন্য়ন্েন কলকাতা আট ্সু্কন্লর অধ্ষি 
ইশ্ব হ্ান্ভলন্ক। আসন্ল ইশ্তমন্ধ্ই 
১৮৯৬-শত এই আট্ সু্কন্লর প্রধান 
হন্য়ই শ্বন্েশ্শ শ্শল্পশ্শষিার পািক্রম 
বেন্ল শ্েন্য় প্রাচ্ শ্শল্পশ্শষিা পদ্ধশ্ত চালু 
কন্রশ্েন্লন শ্তশ্ন। শ্নন্বশ্েতা পন্র এই 
হ্ান্ভল সান্হবন্ক ভারতীয় শ্শন্ল্পর অন্তঃস্ল বুঝন্ত সাহায্ কন্রশ্েন্লন। ভারতশ্শন্ল্পর 
নন্দনতত্ত্ব এবং েশন্ হ্ান্ভলন্ক বুশ্ঝন্য়শ্েন্লন শ্নন্বশ্েতা। তাই শেশ্খ ১৯০৮-এ হ্ান্ভন্লর 
‘ইশ্ডেয়ান স্কাল্পচার অ্াডে শপশ্টিং’ বইশ্ট প্রকাশ হওয়ার পর ১৯০৯-এর ‘শ্ে মডান্ শ্রশ্ভয়ু্’ 
পশ্ত্রকার অন্্াবর, নন্ভম্বর ও শ্ডন্সম্বর সংখ্ায়’ শ্নন্বশ্েতা শলখার মাধ্ন্ম হ্ান্ভলন্ক 
প্রশশ্স্ন্ত ভশ্রন্য় শ্েন্য় ভারতীয় জনগরন্ক বইশ্ট সম্ন্ক ্জানান্লন। হ্ান্ভন্লর সন্ঙ্গ 
আন্গই শ্নন্বশ্েতা আলান্পর সময় ওঁর োত্ররাও শ্নন্বশ্েতার মন্ধ্ মানবতান্বাধ, শেশজ 
শ্শন্ল্পর প্রশ্ত তাঁর ভান্লাবাসা এবং তার পুনরুদ্ধান্রর সন্ঙ্গ উন্নশ্তর জন্ অেম্ ইচ্ায় 
উদু্দ্ধ হন্য় উিল—নতুন কন্র তান্ের মন্ধ্ জাগ্রত হল শেশন্প্রম। শ্নন্বশ্েতা জানন্তন শয 
জাতীয়তান্বাধ জাগান্নার জন্ ভারতীয় শ্শল্পকলার সশ্িক মপূল্ায়ন কতটা জরুশ্র। তাই 
হ্ান্ভন্লর ওই বইন্য়র আন্লাচনায় শ্নন্বশ্েতা বলন্লন, ‘ভারতীয় শ্শল্প সম্বন্ন্ধ পাচিাত্ 
শলখন্কর কলম শিন্ক এই প্রিম একশ্ট বই শপলাম যার পৃষ্ঠাগুশ্লর সব্ত্র ভারতবষ ্ও 
ভারতীয় জনগর সম্বন্ন্ধ রেদ্ধা ও প্রীশ্তর মন্নাভাব প্রকাশ্শত আন্ে।’ হ্ান্ভলও ভারতীয় 
শ্শন্ল্প শ্গ্রক প্রভাব শ্নন্য় শ্নন্বশ্েতার সমি্ন্ন বন্লশ্েন্লন, ‘শ্গ্রকরা শযমন ভারতীয় ধম্ ও 
েশ্ন বতশ্র কন্রশ্ন, শতমশ্ন তারা ভারতীয় ভাস্কয্ ও শ্চত্রকলাও সৃশ্ষ্ কন্রশ্ন। গ্রীকন্ের 
শ্শল্পােশ্ ভারতীয় শ্শল্পােশ্ শিন্ক মপূলগতভান্ব পৃিক। ...ভারতীয় শ্শল্প তার শমৌল স্ভান্ব 
ভারতীয় শ্চন্া এবং ভারতীয় শ্শল্প প্রশ্তভারই সৃশ্ষ্।’

শ্নন্বশ্েতা শচন্য়শ্েন্লন ভারতীয় প্রাচীন শ্শল্পকলার সংরষির এবং নতুনভান্ব এর 
প্রচার। কলকাতা আট্ সু্কন্লর প্রধান হ্ান্ভন্লর সপূত্র ধন্রই শ্নন্বশ্েতার আলাপ হন্য়শ্েল 
সু্কন্লর উপাধ্ষি অবনীন্দ্রনাি িাকুন্রর আর তাঁর োত্র নন্দলাল বসুর। এই সমন্য়ই 
ভারন্তর প্রাচীন শ্শল্পকলার শয আলাো ঐশ্তহ্মশ্ণ্ত ইশ্তহাস রন্য়ন্ে তার প্রশ্ত অনুরাগী 
কন্র তুন্লশ্েন্লন শ্নন্বশ্েতা অবনীন্দ্রনাি িাকুরন্ক। মডান্ শ্রশ্ভয়ু্ পশ্ত্রকার ১৯১২-র 
এশ্প্রল সংখ্ার এক প্রশ্তন্বেন্নর শিন্ক জানা যান্চ্ শয অবনীন্দ্রনাি িাকুর বাংলায় 
একশ্ট প্রবন্ধ পান্ির মাধ্ন্ম বন্লশ্েন্লন, শ্তশ্ন (শ্নন্বশ্েতা) শকমন কন্র সুন্দর ভারত, 
তার শ্শল্প ও প্রশ্তষ্ঠান সম্ন্ক্ ভারতীয়ন্ের েৃশ্ষ্ আকষ্র কন্রশ্েন্লন। অবনীন্দ্রনাি 
তাঁর শ্বখ্াত ‘ভারতমাতা’ েশ্বশ্ট এঁন্কশ্েন্লন শ্নন্বশ্েতার অনুন্প্রররায়, শয েশ্ব সম্ন্ক ্

স্ামীশ্জ
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শ্নন্বশ্েতা বন্লশ্েন্লন শয এই ভারতীয় শ্শল্পকম্শ্ট অন্নকশ্েন অন্পষিা করার পর অন্নক 
নতুন শ্চন্াভাবনার শ্মলন্ন আধুশ্নক ভারন্তর সপূচনা কন্রন্ে। আট্ সু্কল পশ্রেশ্ন্ন শ্গন্য় 
শ্নন্বশ্েতা অবনীন্দ্রনান্ির োত্র নন্দলাল বসুর আঁকা েশ্ব শেন্খ এতই শ্বমুগ্ধ হন্য়শ্েন্লন 
শয শ্তশ্ন মন্ন কন্রশ্েন্লন নন্দলান্লর কান্ে শপন্য়ন্েন শ্শল্পীর জীবনব্াপী ভারত শ্শল্প 
সাধনার সম্ে। তাই শ্নন্বশ্েতা হ্ান্ভন্লর লডেন্নর বনু্ধ শ্স.শ্জ. শহশ্রংন্হান্মর স্তী প্রখ্াত  
শ্চত্রশ্শল্পী শ্ক্রশ্চিয়ানা অজন্া গুহার শ্চত্র আঁকার কান্জ আসন্েন শুন্ন পপূব্পশ্রশ্চতার কান্জ 
সহায়তা শেওয়ার জন্ শ্নন্বশ্েতা নন্দলাল বসু এবং সু্কন্লর আর এক োত্র অশ্সতকুমার 
হালোরন্ক পািান্লন অজন্া গুহায়। শ্মন্সস শহশ্রংন্হান্মর আরও েুই সহন্যাগী শ্েন্লন 
এই শ্চত্রশ্শল্পীর েন্ল।

আসন্ল শ্নন্বশ্েতা যখন ভারন্তর অন্ান্ জায়গার স্াপত্-ভাস্কয্ শ্নন্য় শ্চন্াভাবনা 
করন্েন শসই সমন্য় অজন্া গুহা জনমানন্স খুব শবশ্শ সাড়া শফন্লশ্ন। ১৮১৯-এ মাদ্াজ 
শসনাবাশ্হনীর একজন কম্ী মহারান্্রের সহ্াশ্দ্ পব্তমালার অজন্া গুহায় প্রিম শ্চত্রাঙ্কন 
পয্ন্বষির কন্রন। তারপর এই শ্নন্য় ১৮৩০-এর শগ্রট শ্রিন্টন আর আয়ারল্ান্ডের 
রয়াল এশ্শয়াশ্টক শসাসাইশ্টর কায্শ্ববররীন্ত পুঙ্ানুপুঙ্ শ্ববরর শ্েন্য়শ্েন্লন শজমস 
আন্লকজাডোর। এরপর ১৮৪৫-এ শ্শল্প শ্বন্লেষক শজমস ফাগু্সন শ্ট.শ্স. শ্ডশ্বন্নর 
শস্কচ করা ৯শ্ট শ্চত্র শ্নন্য় (শ্লন্িাগ্রাফ)। 
তন্ব অজন্ার শেওয়াল শ্চত্রর শিন্কও 
ফাগু্সনন্ক অজন্ার স্াপত্ই আকৃষ্ 
কন্রশ্েল শবশ্শ। এর পন্রর উন্ে্াগ শবান্ম্বর 
শজ.শজ. সু্কল অব আন্ট্র অধ্ষি জন 
শ্গ্রশ্ফন্ির। শ্তশ্ন তাঁর োত্রন্ের সহায়তায় 
অজন্া গুহার েশ্ব আশঁ্কন্য় শ্নন্য় প্রকাশ 
কশ্রন্য়শ্েন্লন খুবই উদেীপনার সন্ঙ্গ। 
এর পন্রই জন শ্গ্রশ্ফি-এর উন্ে্ান্গই 
শলশ্ড শ্মন্সস শহশ্রংন্হাম তাঁর ৪ আঁশ্কন্য় 
সহন্যাগীন্ের শ্নন্য় শ্গন্য়শ্েন্লন অজন্া 
গুহায় ১৯০৯-এর শ্ডন্সম্বন্রর শশন্ষ। 
এনঁ্েরই শ্পেু শ্পেু ১৯০৯-এর বড়শ্েন্নর 
সময় শ্নন্বশ্েতা জগেীশচন্দ্র বসু ও শলশ্ড 
অবলা বসু আর গন্রন রিহ্মচারীন্ক সন্ঙ্গ 
শ্নন্য় অজন্া গুহায় শপঁেন্লন এন্কবান্র 

অজন্া গুহা

নন্দলাল বসু



তীি্যাত্রীর মন্তা। অজন্া গুহার 
শ্বশ্ভন্ন শেওয়ান্ল শ্চত্রশ্শন্ল্পর ঐবেয্ 
শেন্খ নন্দলাল শযমন শ্নব্াক হন্য় 
শমাশ্হত হন্য়শ্েন্লন, শতমনই অজন্ার 
বুশ্দ্ধেীপ্ত গিন্ন ধম্ীয় এবং নান্দশ্নক 
সৃশ্ষ্র মায়াজান্ল স্াত হন্য় শ্স্গ্ধ 
হন্য়শ্েন্লন শ্নন্বশ্েতা। এই েশ্ন্নর 
অশ্ভজ্ঞতায় শ্ে মডান্ শ্রশ্ভয়ু্ পশ্ত্রকায় 
১৯১০-এ ধারাবাশ্হকভান্ব এর 
স্াপত্, শ্চত্র, ভাস্কয্ শ্নন্য় প্রশ্তন্বেন 
রাখন্লন শ্তশ্ন। এই প্রশ্তন্বেন্ন 
শ্তশ্ন শ্বন্েশ্শ শ্শল্পন্বত্তান্ের ভারতীয় 
ভাস্কন্য্ শ্গ্রক ও গান্ধার প্রভাব খণ্ন 
কন্র ভারতীয় উৎসতত্ত্বর কিা তুন্ল 
ধরন্লন আবারও। এই শলখাগুন্লা 
শ্নন্য়ই ১৯১৫-শত প্রকাশ্শত হন্য়শ্েল 
শ্নন্বশ্েতার অসামান্ সশ্চত্র গ্রথে 
‘ফুটফলস অব ইশ্ডেয়ান শ্হশ্্রি।’ 

অজন্া গুহা শ্নন্য় শলশ্ড শহশ্রংন্হাম-এর ‘অজন্া শরেসন্কা’ (১৯১৫) সহ পরবত্ীকান্ল 
অজন্া শ্নন্য় বহু গ্রথে প্রকাশ্শত হন্লও শ্নন্বশ্েতার অজন্ার ওপর বই আজও পিপ্রেশ্ন্কর 
ভপূ শ্মকায়। এলাকার শযমন শ্নখঁুত বর্না, শতমনই শমাট ২৬শ্ট গুহার শ্বন্ান্সর ব্াপারশ্টর 
শ্বশ্ভন্ন শ্েক শ্নন্য় আন্লাচনা কন্রন্েন। শমাট ৪শ্ট পন্ব্ ভাগ কন্রন্েন গুহাগুশ্লন্ক—(১) 
৮ শিন্ক ১৩ পয্ন্  গুহান্ক শরন্খন্েন 
পব-্১ এ, (২) ১৪ শিন্ক ১৯ গুহাগুশ্ল 
পব-্২, (৩) ১ শিন্ক ৭ পয্ন্ গুহাগুশ্ল 
পব-্৩ এবং (৪) ২০ শিন্ক ২৬ নং 
গুহাগুশ্ল পব্-৪-এর আওতায়।

ভারতীয় শ্শল্পকলার ঐশ্তন্হ্র 
প্রশ্ত শ্নন্জন্ক শ্নশ্বড়ভান্ব সংযুক্ত 
কন্রশ্েন্লন শ্নন্বশ্েতা। এটাই শ্েল 
তাঁর শপ্রম। ভারতীয় শ্শল্পকলার 
গশ্রমাময় ঐশ্তহ্ন্ক শ্তশ্ন যিান্যাগ্ 
ময্াোর আসন্ন বশ্সন্য়শ্েন্লন। এই 
মশ্হলান্ক তাই বলন্ত শেশ্খ, ‘ভারতীয় 
রীশ্ত বলন্ত আশ্ম বুশ্ঝ—ঐশ্তহ্বােী 
প্রাচ্রীশ্ত, পুরাতন পাণু্শ্লশ্প এবং 
ভাস্কয্রীশ্তর দ্ারা প্রভাশ্বত রীশ্ত। 
এইসব রীশ্তন্কই অগ্রাশ্ধকার শ্েন্ত 
হন্ব।’ শ্তশ্ন আরও বন্লশ্েন্লন, ‘তাঁর 
জমান্না এক হাজার পাউণ্, যার সুে 
শিন্ক একশ্ট বাৎসশ্রক পুরস্কার স্তী-
পুরুষ শ্নশ্ব্ন্শন্ষ ভারতীয় শ্শল্পীন্ক 
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শেওয়া হন্ব—ভারতীয় রীশ্তন্ত 
ভারতীয় ইশ্তহান্সর শ্বষন্য় আঁকা 
শসরা শরখাশ্চন্ত্রর জন্। ...উপযুক্ত 
মান্নর সৃশ্ষ্  না শপন্ল বেন্রর পর 
বের পুরস্কার আটন্ক রাখা যান্ব। 
উপযু্ক্ত মান্নর শ্শল্প সৃশ্ষ্ করন্ত 
পারন্ল একই শ্শল্পী একাশ্ধক বৎসর 
পুরস্কার শপন্ত পান্রন।’ জাতীয় 
শ্শন্ল্পর পুনজ্াগরর তাঁর সব্শ্প্রয় 
স্প্ন। ভারত যখন তার পুরাতন 
শ্শল্পন্ক শ্ফন্র পান্ব, তখন শস 
শশ্ক্তশালী জাশ্তরূন্প আত্মপ্রকাশ 
করন্ব, এই শ্েল তাঁর আত্মপ্রত্য়। 
শ্শল্প আর ধম্ন্ক শ্তশ্ন এক কন্র 
শেখন্তন। তাই শ্তশ্ন বন্লশ্েন্লন, 
‘জনসাধারর যশ্ে আমার সৃ্মশ্তরষিার 
জন্ শকান্না অি্োন কন্র, তা 
শযন শ্মউশ্জয়াম এবং ঐশ্তহাশ্সক 
স্ানসমপূন্হ রশ্ষিত শবৌদ্ধ ভাস্কন্য্র 
প্রশ্তরূপ করার কান্জর পুরস্কাররূন্প 
ব্শ্য়ত হয়’ (শঙ্করীপ্রসাে বসু : 
১৪১৭ ; ১০৩)। তাই শ্তশ্ন শবৌদ্ধ 
স্ানগুশ্লর বর্নায় শ্লন্খশ্েন্লন বই, 
‘স্টাশ্ডজ ইন বুশ্দ্ধজ্ ম’; উপহার 
শ্েন্য়শ্েন্লন ভারন্তর মানুষজনন্ক।

অজন্ার স্াপত্

শবাশ্ধসত্ত্ব
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শ্িববশ্িতা কখবিা ল�াকশ্িক্ষশ্িত্রী, কখবিা লনেহশ্বগশ্�ত জিিরী, কখবিা কত্তববযে একশ্িষ্ঠ ও মািা-
মমতা শ্ববশ্জ্তত িৃঢ়প্রশ্তজ্ঞ কম্তরী, কখবিা শ্বিরীতা ছাত্রী অথবা লেশ্বকা, কখবিা লিিবপ্রশ্মক ভক্ত, হাবত-
ক�বম কাবজ শ্বপ্লবরী, আবার েতযোববেষরী তপশ্বিিরী। বিামরীশ্জ তাঁবক আিরীব্তাণরী পাশ্িবিশ্ছব�ি — ‘ভশ্বষযেৎ 
ভারবতর েন্াবির তবর/ লেশ্বকা, বান্ধবরী, মাতা তুশ্ম একাধাবর’।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা োরিাবিবরী ও বিামরীশ্জর প্রশ্ত শ্িববশ্িতার উপবে-পডা ভশ্ক্ত ও ভা�বাো লিবখ 
ল�াভও হি, আবার ঈষ্তাও হি। শ্িববশ্িতা শ্ছব�ি একাধাবর শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্বববকািবদের শ্িববশ্িতা এবং 
শ্রীমাবির ‘আিবরর খুশ্ক’।

গুরু শ্বববকািদে ও শ্রীরামকৃবষ্ণর অপরাপর শ্িষযে ও ভক্তবৃবদের কাবছ শ্রীরামকৃবষ্ণর েম্পবক্ত িািা 
ল�ৌশ্কক ও অব�ৌশ্কক কথাবাত্তা শুবি তাঁর েম্ববন্ধ একটা ধারণা গবড তুব�শ্ছব�ি শ্িববশ্িতা। শ্রীরামকৃষ্ণ 
হব�ি শ্মথ। আর লেই শ্মবথই শ্তশ্ি একাত্মতা �াভ করবত লেবিবছি। িঙ্কররীপ্রোি বেুর কথাি— ‘লে 
েক� অশ্নিশ্িখা লিবখবছি েতুশ্ি্তবক, লেেবই লেই রামকৃষ্ণ িামক লকন্দরীি অশ্নি লথবক শ্িগ্তত। তাই শ্িজ 
গুরুর প্রশ্ত অখণ্ড শ্িষ্ঠাপূণ্ত ভশ্ক্ত থাকা েব্বেও শ্তশ্ি শ্িবজবক লকব� শ্বববকািবদের শ্িববশ্িতা ব�বত 
পাবরিশ্ি, বব�শ্ছব�ি, ‘রামকৃষ্ণ-শ্বববকািবদের শ্িববশ্িতা’। শ্িববশ্িতা তাঁর ‘Kali the Mother’ গ্রবথের 
েূেিাি শ্�বখবছি, ‘মািবেন্াবির জিযে শ্বশ্বমাতার ভা�বাোর অবতার রূবপ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংেবিববর 
আশ্বভ্তাব।’ তাঁর েরবণ প্রণত হবি তাঁর কথা—‘রামকৃবষ্ণর জরীবি অেরীম প্রাথ্তিা ও অশ্রুতপূব্ত কৃচ্ছ্রতার 
ফব� এমি এক গভরীর উপ�শ্ধিবত এবে পশ্রণশ্ত �াভ কবরশ্ছ� লে, ‘অহং’-এর োমািযেতমও অবশ্িষ্ট 
শ্ছ� িা। শ্িষযেবির েমু্বখ লে মািুষশ্ট শ্ছব�ি এবং ে�াবফরা করবতি লেশ্ট একশ্ট লখা� বব আর শ্কছু 
িি, তাঁর হৃিিেরীমা জগজ্জিিরীর ইচ্া শ্ভন্ন তাঁর পবক্ষ লকাবিা শ্কছু করা েম্ভব শ্ছ� িা।’

শ্িববশ্িতার িৃশ্ষ্টবত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা োরিাবিবরী
অ�ক মণ্ড�
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শ্িববশ্িতা শ্রীরামকৃষ্ণবক োকু্ষষ লিবখিশ্ি, তাঁবক শ্তশ্ি লিবখবছি অবিযের লিখার আব�াবক। 
শ্িববশ্িতার িৃশ্ষ্টবত শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্ গুরু। প্রতযেক্ষিি্তরী ের�াবা�া েরকার তাঁর ‘শ্িববশ্িতা’ গ্রবথে শ্�বখবছি 
‘লমবিবির পশ্ডবার ঘবর ভগবাি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবিববর একখাশ্ি শ্েত্ শ্ছ�। তাহার অপর শ্িবকর লিওিাব� 
একখাশ্ি পৃশ্থবরীর মািশ্েত্ টাঙ্গাবিা থাশ্কত। শ্িববশ্িতা একশ্িি ওই মািশ্েত্খাশ্ি আশ্িিা পরমহংেবিববর 
ছশ্বর শ্িবে টাঙ্গাইিা শ্িিা লমবিবির শ্িবক োশ্হিা হাশ্েিা বশ্�িাশ্ছব�ি, ‘রামকৃষ্ণবিব জগদ্ গুরু শ্ছব�ি, 
জগবতর মািশ্েত্ তাঁহার পিতব� থাকাই উশ্েত।’ ‘Kali the Mother’ গ্রবথে শ্িববশ্িতা রামকৃবষ্ণর 
েশ্রবত্র ও শ্িক্ষার অোমািযে শ্িকগুশ্�ও তুব� ধবরবছি। রামকৃবষ্ণর অবতারত্ব েম্পবক্ত বব�বছি—‘তাঁর 
মধযে শ্িবি ঈশ্বর এত লবশ্ি প্রকাি হবিশ্ছব�ি, োঁরা তাবঁক জািবতি ও ভা�বােবতি তাঁবির অবিবক 
তাঁর কথা ব�বত শ্গবি রুদ্ধশ্িশ্বাবে বব�ি ‘প্রভু আমাবির’। শ্িববশ্িতা ো বব�বছি তা কল্পিাশ্ব�াে িি, 
তা প্রমাণশ্েদ্ধ কবর উপস্াশ্পত কবরবছি। শ্রীরামকৃবষ্ণর এমি কবিকশ্ট ববশ্িষ্টযে—লিহ ও মবির—শ্তশ্ি 
অল্প কথাি োশ্জবি পশ্রববিি কবরবছি োবত তাঁর অোধারণত্ব েহবজই ফুবট-ওবি। লেমি বব�বছি : 
‘তাঁর মবধযে অহং-এর ল�িমাত্ শ্ছ� িা। আবার বব�বছি প্রথম জরীববি তাঁর বিাস্যে শ্িচিিই অোধারণ 
ভা� শ্ছ�, কারণ লে আধযোশ্ত্মক বযোকু�তার ঝড তাঁর মবধযে, প্রব�বববগ ববি লগবছ, পঞ্াি বছর ধবর, 
তার ধাক্া তাঁবক োম�াবত হবিবছ।’

শ্রীরামকৃবষ্ণর অোধারণত্ব উদ্ ঘাটি কবর 
শ্িববশ্িতা মন্বযে কবরবছি : ‘শ্কন্তু এর লেবিও 
বিশ্হক িশ্ক্তর লেবিও লবশ্ি আচিবে্তর শ্বষি হ�, 
তাঁর েশ্রবত্র জশ্ট�তা, বহুমুশ্খতা ও ক্রমশ্বকাবির 
স্তরগুশ্�, োর ফব� শ্তশ্ি প্রশ্ত মািুবষর মবির 
েমেযোর কথা বুঝবত পারবতি, লেি লেগুশ্� তাঁর 
শ্িবজর েমেযো। আধুশ্িককাব� েম্ভবত শ্তশ্িই েথাথ্ত 
শ্বশ্বমািব, েব্তাত্মক েব্তজিরীি মবির অশ্ধকাররী।’ 
এই শ্বশ্বমািববর পরম লেতিাি েব শ্কছু এক 
মহাি ঐবকযে পশ্রণত হবিশ্ছ�—শ্িববশ্িতা তাও 
�ক্ষযে কবরবছি।

শ্িববশ্িতা বব�বছি : ‘শ্বশ্বমািব রামকৃষ্ণ 
বাে কবরবছি লে কবক্ষ লেখাবি উপকরণ বাহু�যে 
আবিৌ শ্ছ� িা, শ্িঃবিতার োক্ষরী তার েব্তত্, শ্কন্তু 
আশ্কঞ্বির এত লেৌদেে্তও আর কখিও লিশ্খশ্ি।’

লে মহাি ঐকযে শ্রীরামকৃবষ্ণর লেতিাি 
পশ্রসু্ট হবিশ্ছ�... ‘তার প্রিশ্স্ত আজও লেই লছাট্ট 
ঘরশ্টবক আচ্ন্ন কবর লরবখবছ। লে ঘরশ্টবত একিা 
শ্তশ্ি বাে করবতি এবং লেই শ্বরাট ধযোিতরুর শ্িবে আজও তা শ্বরাজ করবছ এক পরাক্রান্ উপশ্স্শ্তর 
মবতা।’

শ্িববশ্িতা শ্রীরামকৃবষ্ণর ল�াবকাত্তর শ্বরাট বযেশ্ক্তত্ব ও আব�াকোমািযে মিরীষা ফুশ্টবি তুব�বছি। 
োক্ষযে প্রমাণ শ্িবতও লভাব�িশ্ি, ‘বড বড পশ্ণ্ডত ও প্রব� প্রতাপিা�রী বযেশ্ক্তগণ এখাবি এবে লগৌরবাশ্বেত 
লবাধ করবতি এবং প্রভুর কাবছ তাবির মবি হবতা লেি শ্িশু।’ প্রমাণবিরূপ শ্িববশ্িতা উবলেখ কবরবছি— 
লকিবেবন্দর শ্রীরামকৃবষ্ণর োশ্ন্নবধযে এবে ঈশ্ববরর মাতৃভাববর োধিাি উদু্দ্ধ হওিার কথা। শুধু লকিবেন্দ 
লকি, ভারবতর েমগ্র মিরীষাই অবিকখাশ্ি শ্রীরামকৃবষ্ণর স্পবি্ত উব্াশ্েত। এই মিরীষাই িতুি েুবগ 
ভারবতর অগ্রগশ্তর পথশ্িম্তাণ কবরবছ। লছাট্ট একশ্ট মন্ববযে বব�বছি : ‘বত্তমাি ভারবত অবিক িশ্ক্তমাি 
বযেশ্ক্তই বা�যেকাব� তাঁর পিপ্রাবন্ ববেবছি।’ আধুশ্িক পশ্ণ্ডতবির ভ্ান্ শ্িরেবির জিযেই শ্িববশ্িতা 
বব�বছি, ‘প্রাি শ্িরক্ষর এই মািুষশ্ট শ্কন্তু লমৌশ্�ক শ্েন্া ও বযোপক অিুিরী�বির লক্ষবত্ শ্বরাট পশ্ণ্ডত। 

শ্েস্ার শ্িববশ্িতা
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শ্কন্তু শ্তশ্ি শ্ছব�ি অোধারণ শ্রুশ্তধর, োর ফব� 
অিুবাি-েহ েংসৃ্ত িব্দগুশ্�বত শ্িভু্ত�ভাবব মবি 
রাখবত পারবতি এবং িািা েমবি শ্বপু� েংখযেক 
গ্রথেপাি ও আবৃশ্ত্ত কবর লিািাবিার জিযে তাঁর 
জ্ঞািভাণ্ডার অোধারণ শ্বরাট হবিশ্ছ�।’

শ্রীরামকৃবষ্ণর মিরীষা-শ্িবযেত্ব অোধারণ। এই 
শ্িকশ্টর ওপর শ্িববশ্িতা আব�াকপাত কবরবছি 
‘তাঁর েংস্পবি্ত এবে ল�াবকরা অিুভব করত এমি 
এক িশ্ক্ত োর কূ�-শ্কিারা তারা করবত পারত 
িা। এমি জ্ঞািরাশ্ি তাঁর মধযে হবত উৎোশ্রত 
হবতা, োর গভরীবর প্রববি করার োধযে শ্ছ� িা 
তাবির’।

আরও একশ্ট মন্বযে : ‘শ্তশ্ি লেি একশ্ট 
মহাি েঙ্গরীত ; ওই েঙ্গরীত োর স্পি্ত ববি আিবছ, 
তার োশ্ন্নবধযে লথবক তার আভাে লেি লপত 
েমাগত মািুবষরা, তারপর েখি আপি আপি 
বিিশ্দেি কাবজ তারা শ্ফবর লেত তখি তারা 
আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও ব�রীিাি হবি 

উবিবছ’, শ্িববশ্িতা শ্রীরামকৃবষ্ণর লরেষ্ঠ শ্িক্ষািবি্তর রূপশ্টও উদ্ ঘাশ্টত কবরবছি। েবব্তাপশ্র তারা লেই 
পরমেবতযের মহােমুদ্র অবগাহি করশ্ছ�, তাঁর মধযে শ্িবি তারা লেখাবি শ্িতযে প্রববিাশ্ধকার লপত। 
শ্িববশ্িতা শ্রীরামকৃবষ্ণর ধম্তেমবেিবাণরীর শ্বষবি তাঁর শ্েদ্ধান্ : ‘ধম্তেংসৃ্শ্তর েূডান্ রূপ েম্ববন্ধ মািুবষর 
পবক্ষ েবব্তাচ্চ লে কল্পিা করা েম্ভব শ্তশ্ি শ্ছব�ি তারই পূণ্ত শ্েশ্দ্ধ।’

‘The Master as I saw Him’ গ্রবথে শ্িববশ্িতা বব�বছি : ‘তাঁর আবগ ভারবত লকউ ক্রমাবেবি 
শ্রিস্াি, মুে�মাি ও ববষ্ণব হিশ্ি।’ েক� ধম্তবক গ্রহণ কবর েক� মািুষবক শ্রীরামকৃষ্ণ কাবছ লটবি 
শ্িবিশ্ছব�ি পরম লপ্রবম। তারঁ এই মািববপ্রবমর অোধারণত্ব উদ্াশ্টত কবরবছি শ্িববশ্িতা : ‘এই মািুষশ্টর 
ভা�বাোি লকাথাও লকাি েরীমাবরখা শ্ছ� িা... েমগ্র পৃশ্থবরীর প্রশ্তশ্ট মািুবষর মুশ্ক্তই শ্ছ� তারঁ কামযে।’

এই গ্রবথে শ্িববশ্িতা বব�বছি—‘রামকৃষ্ণ প্রােরীি ভারবতর প্রজ্ঞামূশ্ত্ত আর শ্বববকািবদের মবধযে 
আধুশ্িক েুগ উত্তশ্রত হবিবছ িতুি মহাি ভশ্বষযেবতর পবথ’।

শ্িববশ্িতা বণ্তিা করবত লভাব�িশ্ি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর োধিপবথর পশ্রক্রমাি িাররীজরীববির মুশ্ক্তর 
দ্ার শ্কভাবব উব্াশ্েত কবরি। শ্িববশ্িতাই আমাবির শ্রীরামকৃবষ্ণর মবধযে এই শ্বশ্বমাতৃবত্বর শ্বশ্বশ্ববমাহি 
মূশ্ত্তশ্ট উদ্ ঘাটি কবর লিশ্খবিবছি। শ্িববশ্িতা শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্বববকািদেবক ‘অখণ্ড বযেশ্ক্তত্ব’ বব�ই গ্রহণ 
কবরবছি। বুবদ্ধর মবধযে শ্িববশ্িতা শ্রীরামকৃষ্ণবক লিখবতি, শ্রীরামকৃবষ্ণর মবধযে বুদ্ধবক। শ্িববশ্িতার 
কাবছ োরিাবিবরী শ্ছব�ি শ্েরজিিরী লমশ্রমাতার লিহধাশ্রণরী প্রশ্তশ্িশ্ধ। শ্িববশ্িতা তাঁর ধাবমাি জরীববির 
িািা পে্তাি লথবক বারবার শ্ফবর আেবতি শ্রীমাবির কাবছ আব�াবকর, আিবদের ও িাশ্ন্র েন্ধাবি। 
শ্রীমাবির েবঙ্গ শ্িববশ্িতার প্রথম োক্ষাৎ ১৭ মাে্ত, ১৮৯৮। ‘ওই বৎের শ্রীমা জিরামবাটরী হইবত আগমি 
কশ্রিা বাগবাজার ১০/২ িং লবােপাডা ল�বি অবস্াি কশ্রবতশ্ছব�ি’। শ্িববশ্িতার জরীবিরীকার প্রকাশ্িকা 
মুশ্ক্তপ্রাণা জাশ্িবিবছি, ‘‘ওই শ্িিশ্ট েম্ববন্ধ শ্িববশ্িতা ওরবফ মাগ্তাবরট তাঁর ডাবিশ্রবত শ্�বখশ্ছব�ি, 
‘Day of days’—অথ্তাৎ স্মরণরীিতম শ্িি।’’

বস্তুত শ্রীোরিামাবির মবধযে শ্িববশ্িতা এক ঐিরী মশ্হমা লিখবত লপবিশ্ছব�ি। শ্িববশ্িতা শ্রীমা 
েম্ববন্ধই বব�বছি—‘ঈশ্ববরর মহত্তম েৃশ্ষ্টগুশ্� িরীরব, িান্, লেমি শ্রীমা’। শ্িববশ্িতার েতযেেন্ধািরী িৃশ্ষ্টবত 
ধরা পবডশ্ছ� আপাতববশ্েত্যেহরীি জরীববির অন্শ্ি্তশ্হত লেৌদেে্ত ও িশ্ক্ত এবং শ্রীমাবির েশ্রত্মাধুে্ত ও মশ্হমা। 

রামকৃষ্ণ পরমহংে
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‘মাবির কথা’ গ্রবথে লথবক জািবত পাশ্র শুধু লনেহ িি, মাতা তাঁর কিযোবক রেদ্ধাও কবরবছি। শ্রীোরিা লিবরী 
শ্িববশ্িতা েম্ববন্ধ বব�বছি—‘লেি লিবরী’।

শ্রীোরিা মাবির শ্েিবত ভু� হিশ্ি এ লমবি লতা িাকুর শ্রীরামকৃবষ্ণর ‘বিবনে লিখা লিওিা লেই লমবি 
(লে বিবনের কথা রামকৃষ্ণ োরিামশ্ণবক বব�শ্ছব�ি) োর বাইবর োিা, লভতবরও োিা।’ শ্রীমা োরিার 
অন্রঙ্গ ‘লনেহ-োশ্ন্নধযে ধিযো’ হবি শ্িববশ্িতা মন্বযে কবরশ্ছব�ি—‘আমার েব েমবি মবি হইিাবছ শ্তশ্ি 
লেি ভারতরীি িাররীর আিি্ত েম্ববন্ধ শ্রীরামকৃবষ্ণর লিষ বাণরী।’

১৯১০ োব�র লগাডাি প্রকাশ্িত ‘আোে্তবিব’ গ্রবথে শ্িববশ্িতা শ্বস্তাশ্রতভাবব শ্রীমাবির কথা ল�বখি। 
শ্িকভাবব ব�বত লগব� এই প্রথম বৃহত্তর পৃশ্থবরীর কাবছ শ্রীমাবির জরীবি এবং বযেশ্ক্তমশ্হমা উপস্াশ্পত 
হবিশ্ছ�।

শ্িববশ্িতার িৃশ্ষ্টবত োরিামাতা ও লমশ্রমাতা শ্ছব�ি অশ্ভন্ন। আবমশ্রকার লবাস্বি পরীশ্ডতা 
শ্মবেে বুব�র জিযে শ্গজ্তাি প্রাথ্তিাবন্ শ্ফবর এবে ডাবিশ্রবত ল�বখি — ‘শ্গজ্তাি শ্গবিশ্ছ�াম। 
োরিাবিবরীবক আমাবির লমররী মাতা বব� মবি হব�া। তাঁর োশ্ন্নধযে শুশ্দ্ধকর। শ্রীরামকৃবষ্ণর অশ্ভপ্রাি, 
আমরা েকব�ই তাঁর (শ্রীমার) মবতা হই।

শ্রীমাবির কাবছ শ্িববশ্িতা শ্ছব�ি ‘আিবরর খুকরী’, মুগ্ধ অিুগত কিযো। লনেবহর েবঙ্গ রেদ্ধা শ্মশ্িবি 
োরিা মা শ্িববশ্িতাবক ব�বতি :— ‘আমার প্রাবণর েরবিতরী’।

মুশ্ক্তপ্রাণার জরীবিরীবত পাই : ‘‘১৯০৯ রিরীস্াবব্দর ২৩লি লম ‘উবদ্াধি’ বাটরীবত শ্রীমার শুভ পিাপ্তণ 
হি। পাচিাতযে হইবত প্রতযোবত্তবির পর তাঁহাবক শ্িজভববি প্রশ্তশ্ষ্ঠত লিশ্খিা শ্িববশ্িতা অতযেন্ আিশ্দেত 
হইব�ি। মযোক�াউডবক শ্�শ্খব�ি, ‘বহুশ্িি পবর শ্িবজর জািগাি শ্ফশ্রিা আশ্েিা ও শ্রীমার োশ্ন্নধযে�াভ 
কশ্রিা আশ্ম শ্ববিষ আিশ্দেত’।’

শ্িববশ্িতা শ্িবজবক ধিযে মবি কবরশ্ছব�ি, লেশ্িি বাগবাজাবর শ্িববশ্িতার বাশ্�কা শ্বিযো�িশ্টর 
উবদ্াধবি বা প্রাণপ্রশ্তষ্ঠার শ্িবি (১৩ িবভম্বর, ১৮৯৮) বিিং োরিাবিবরী এবেশ্ছব�ি।

পূজার আেবি শ্রীমাবির মূশ্ত্ত শ্িববশ্িতাবক এমিই অশ্ভভূত করত লে ওই েমবি শ্তশ্ি বারবার 
উবলেখ কবরবছি তাঁর িািা রেিাি ও শ্েশ্িপবত্।

মুশ্ক্তপ্রাণা শ্�বখবছি : ‘১৯০৬ োব� মা বাগবাজাবর শ্ছব�ি। ওই বৎের ৮ই মাে্ত শ্রীরামকৃবষ্ণর 

গ্রাবমর পবথ শ্রীমা
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জ্শ্তশ্থবত শ্িববশ্িতা েকাব� উশ্িিাই মবি শ্গিাশ্ছব�ি। মি হইবত শ্ফশ্রিা শ্রীমার শ্িকট শ্গিা লিশ্খব�ি, 
শ্তশ্ি পূজাি বশ্েিাবছি। লেই পূজারতা মূশ্ত্তর শ্িবক োশ্হিা শ্িববশ্িতার অন্র এক প্রিান্ আিবদে পূণ্ত 
হইিা লগ�। শ্তশ্ি ডাবিশ্রবত শ্�শ্খিাবছি। ‘শ্রীমা েখি পূজা কশ্রবত ববেি তাহাবক করী েুদের লিখাি ! 
লেই মুহূবত্ত আশ্ম তাঁহাবক েব্তাবপক্ষা ভা�বাশ্ে’।’

শ্রীমাবক প্রথম কযোবমরাি ধবর রাখার লেষ্টাবত শ্িববশ্িতার শ্ববিষ ভূশ্মকা শ্ছ�। শ্রীমাবির লে ছশ্বশ্ট 
এখি ঘবর পূশ্জত, লেশ্ট লতা�ার বযেবস্া োরা বু� ও শ্িববশ্িতাই কবরশ্ছব�ি। শ্িববশ্িতার আবাবে 
মাবির ছশ্ব লতা�া হবিশ্ছ�। শ্িববশ্িতার কাবছ শ্রীরামকৃবষ্ণর োক্ষাৎ প্রশ্তশ্িশ্ধ শ্ছব�ি শ্রীমা োরিা। 
তাই তাঁর পরামি্ত ছাডা শ্িববশ্িতার পবক্ষ অশ্ভিব লকাবিা কাজ শ্ছ� িা। বিামরীশ্জর ‘জযোন্ িুগ্তা’ োরিা 
মা শ্িববশ্িতার লোবখ হবি উবিশ্ছব�ি জগবতর মহত্তমা িাররী। বিামরীশ্জবক বাি শ্িব� েম্ভবত শ্িববশ্িতাই 
একজি শ্ববিশ্িশ্ি হবি েব্তপ্রথম লবৌশ্দ্ধক এষণাি শ্রীশ্রী মাবির বিতন্ত্র মশ্হমা ও বিরূপবক উপ�শ্ধি করবত 
লপবরশ্ছব�ি।

শ্িববশ্িতা তাঁর বহু শ্েশ্িপবত্র মবধযে শ্রীশ্রীমার লনেহ ও ঐিরী ভা�বাোর লে শ্েত্ অঙ্কি কবরবছি তা 
লেমি উচ্চভাবমি, লতমিই অিিুকরণরীি অিুভূশ্তর গভরীরতাি ভরপুর। মাবির অিাডম্বর অথে েহজ 
উিারতা, বিচ্বুশ্দ্ধ, গভরীর আধযোশ্ত্মক িশ্ক্ত লেিবার মবতা িৃশ্ষ্ট তাঁর শ্ছ�। লেজিযে শ্তশ্ি শ্�বখবছি : ‘শ্তশ্ি 
অিাডম্বর েহজতম োবজ পরম িশ্ক্তমিরী মহত্তমা এক িাররী।’ ভারবত শ্িববশ্িতার েক� কম্তবপ্ররণার 
উৎে শ্ছ� শ্রীশ্রীমাবির আিরীব্তাি। শ্িববশ্িতা শ্�বখবছি, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ লকাি শ্কছু করবার আবগ তাঁর 
(শ্রীমাবির) পরামি্ত েব্তিা শ্িবতি।’

শ্িববশ্িতার অন্িৃ্তশ্ষ্টবত শ্রীমা শ্ছব�ি ‘ধ্রুবমশ্দের’—লে-মশ্দের ভা�বাোি ভরা। পশ্বত্তা, লেবা ও 
ভা�বাোর পশ্রপ্লাবরী িশ্ক্তবত মািুবষর অন্রবক জি কবর শ্রীমা ‘রামকৃষ্ণ-োম্াজযে’ িােবির অশ্ধকার 
অজ্তি কবরশ্ছব�ি। আর শ্িববশ্িতা মাবির ধ্রুবমশ্দেবর িরীপ হাবত িরীপাশ্বেতা এক পূজাশ্রশ্ি। তাঁর 
হাবত ধরা লেই িরীবপর আব�াি শ্তশ্ি লেমি শ্িবজর মাবক লিবখবছি, লতমশ্ি আমাবিরও লিশ্খবিবছি 
জগজ্জিিরীর মুখ॥

শ্রীমা োরিামশ্ণ
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উশ্িশ শতকের বাংলায় সমাগম হকয়শ্িল বহু মিীষীর৷ আপি আপি মাকগগে শ্বচরণ 
েকর তাঁরা প্রকতযেকেই জাতীয় জাগরকণর ক্ষেত্রশ্িকে প্রস্তুত েরকত ক্চকয়শ্িকলি৷ লষেযে শ্িল 
এেিাই, পরাধীি ক্েশমাতৃোকে শ্বকেশ্শ শাসকির শৃঙ্খলমুক্ত েরা৷ এমিই এে মিীষী 
ভারত উপাশ্সো ভশ্গিী শ্িকবশ্েতা৷ জন্মসূকত্র ভারতীয় িা হকলও তাঁর বহুমুখী েকমগের 
মাধযেকম শ্তশ্ি ভারত ও ভারতবাসীকর অেৃশ্ত্রম ভাকলাবাসার স্াষের ক্রকখ শ্গকয়কিি৷ 
মাত্র ৪৪ বিকরর স্ল্পোলীি সমকয়র মকধযে এই ভারতভূকম শ্তশ্ি অশ্তবাশ্হত েকরকিি 
এেেশকের শ্েিু ক্বশ্শ সময়োল, গুরুকেব শ্বশ্বজয়ী শ্বকবোিকদের বাণী ও শ্শষোকে 
বাস্তবাশ্য়ত েরার োকজ৷

১৮৯৮ সাকল স্ামীশ্জর আহ্াকি একেকশর মাশ্িকত পোপগেণ েকরি শ্তশ্ি৷ এরপর ধমগে, 
রাজিীশ্ত, শ্শষো, ক্সবা, সাশ্হতযে, শ্শল্প প্রশ্তশ্ি শ্েকেই তাঁর উজ্জ্বল উপশ্থিশ্ত আমরা প্রতযেষে 
েশ্র৷ শ্বশ শতকের সূচিায় বাংলার শ্শল্প আকদোলি শ্বকশষ েকর শ্চত্রশ্শকল্প ক্ে সৃশ্টিশীলতা 
ক্েখা োয় ো পরবতগেী স্কেশ্শ আকদোলকির ধারাশ্িকে আরও মজবুত েকর ক্তাকল, তার 
রূপোর শ্হসাকব ভশ্গিী শ্িকবশ্েতার ভূশ্মো অপশ্রসীম৷ এই প্রসকঙ্গ অবিীন্দ্রিাথ ঠােুকরর 
‘ভারতমাতা’ শ্চত্রশ্ি শ্বকশষভাকব উকলেখযে৷ বলা বাহুলযে, অবিীন্দ্রিাথ ও তাঁর শ্শষযে িদেলাল 
প্রমুকখর শ্বশ্ভন্ন িশ্ব শ্িকয়ই আকলাচিা েকরশ্িকলি শ্িকবশ্েতা, শ্েন্তু ভারতমাতা িশ্বশ্ি 
একেবাকরই স্তন্ত্র৷ এই িশ্বশ্িকত শ্িকবশ্েতার ভাবােশগে আর অবিীন্দ্রিাকথর মিিশীলতা 
এমিভাকব শ্মকশকি, োর অকিেিা এখকিা অবযেক্ত রকয় ক্গকি, ভারতমাতা শ্চত্রশ্ি শ্িকয় 
বহু আকলাচিার পকরও৷

ভারতমাতা শ্িকবশ্েতা
ক্সামা মুকখাপাধযোয়

ভারতমাতা: অবিীন্দ্রিাথ ঠােুর
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ভারতমাতা িশ্বশ্ি অঁাো হয় স্কেশ্শ আকদোলকির সমকয়। এেথা জািা োয় 
অবিীন্দ্রিাথ ঠােুকরর ঘকরায়া বইশ্ি ক্থকে৷ জাপাশ্ি ওয়াশ বা বণগে ক্লপি পদ্ধশ্তর সকঙ্গ 
ক্েশীয় শ্চত্রাঙ্কি শশলীর শ্মকশকল এই িশ্ব এঁকেশ্িকলি শ্তশ্ি৷ অকিকের মকত ১৯০২ সাকল 
বঙ্গমাতার ক্ে িশ্ব আঁকেি অবিীন্দ্রিাথ, ক্সই িশ্বই ১৯০৫ সাকল হয় ভারতমাতা এবং 
এই িামেরণ শ্িল শ্িকবশ্েতার৷ এেজি জাপাশ্ি শ্চত্রশ্শল্পী ক্সশ্িকে  বক�া েকর পতাো 
বাশ্িকয় শ্িল, ক্েশ্ি শ্িকয় স্কেশী আকদোলকির সময় অথগে সংগ্রহ েরা হত৷

১৯০৬ সাকলর জুি মাকস ভাণ্ার পশ্ত্রোয় ভারতমাতার িশ্বশ্ি িাপা হয়৷ ভারতীয় 
শ্শকল্পর পুিজগোগরণ শ্িকয় ইশ্তমকধযেই শ্লকখশ্িকলি শ্িকবশ্েতা, ক্েখাকি শ্তশ্ি প্রেৃত ভারতীয় 
শ্শকল্পর জিযে উনু্মখ হকয়শ্িকলি ক্ে শ্শল্প ভারতবাসীর প্রেৃত সত্ার জাগরণ ঘিাকব৷ ক্েিিা 
তৎোলীি সমকয় ইংকরজরা ক্ে আিগে সু্ল থিাপি েকর ক্সখাকি ইউকরাপীয় পদ্ধশ্তকত িশ্ব 
আেঁা ক্শখাকিা হত৷ প্রথমশ্েকে অবিীন্দ্রিাথ ঠােুরও ওই এেই ঘরািাকত িশ্ব আেঁা 
শ্শকখশ্িকলি৷ রবীন্দ্রিাথ ঠােুর ও হযোকভল সাকহকবর সংস্পকশগে একস ক্েশ্শরীশ্ত অথগোৎ মুঘল-
রাজপুত শ্চত্রেলার স্াইকল শ্তশ্ি িশ্ব আেঁা শুরু েকরি শ্েন্তু তা পশ্রণশ্ত লাভ েকর 
শ্িকবশ্েতার সকঙ্গ তারঁ পশ্রচকয়র পর৷ শ্িকবশ্েতা তাঁর ভাবজগকত ক্ে মািসেল্পিার সঞ্ার 
েকরি তারই প্রশ্তফলি ঘকি ভারতমাতা শ্চত্রশ্িকত৷ ভারতীয় ভাবিা ও মিকি ক্েশমাতৃোর 
রূপেল্প েী হওয়া উশ্চত অবিীন্দ্রিাথ ঠােুর তাঁর শ্িজস্ শ্শল্পশশলীকত ক্সশ্িই ক্মকল ধকরি 
ভারতমাতায়৷ এ শ্বষকয় শ্বশকে োবার আকগ শ্িকবশ্েতার েলকম অবিীন্দ্রিাকথর ভারতমাতা 
ক্েমি শ্িকলি, তার সামািযে বণগেিা শ্েশ্ছি, ক্েশ্ি প্রোশ্শত হয় ১৩১৩ শ্রিস্াকদের প্রবাসী 
পশ্ত্রোর ভাদ্র সংখযোয় এবং শ্বস্তাশ্রতভাকব ইশ্ডিয়াি ওয়ার্গে পশ্ত্রোয়—

‘িশ্বকত ভারতমাতা োঁশ্�কয় আকিি সবুজ জশ্মকত৷ শ্পিকি িীল আোশ৷ ষুেদ্র সুদের 
চরণেুশ্ির িীকচ চারশ্ি অস্পটি ক্শ্বতপদ্ম৷ তাঁর চাশ্রহস্ত ভারতীয় ভাবিায় ো ক্েবশশ্ক্তর 
ক্েযোতে৷ পশ্রধাকির শাশ্�কত েকঠার শুশ্চতা৷ িয়ি ও ললাকি পরম স্ছিতা—শ্পিকি 

অবিীন্দ্রিাথ ঠােুর
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শ্বসৃ্তত শুভ্র ক্জযোশ্তচক্র—স্তব্ধ েকর ক্েয় সম্ভ্রকম৷ শ্শষো-েীষো-অন্ন-বস্ত্র–সন্াকির জিযে এই 
চারশ্ি োি মাতার চতুভুকজগে৷’ স্কনের িশ্বশ্ি ক্েকখ উচ্ছ্বশ্সত শ্িকবশ্েতা শ্িকজকে বযেক্ত 
েকরকিি এইভাকব—

‘এই িশ্বখাশ্ি ভারতীয় শ্চত্রশ্শকল্প এে িবেুকগর প্রারম্ভ সূচিা েশ্রকব ক্বাধ হয়৷ 
সতযে বকি ভাব ও শ্চন্া বযেক্ত েশ্রবার আধুশ্িে েুকগর সবগেশ্বধ উপাকয়র সাহােযে লইয়া 
অবিীন্দ্রবাবু এই িশ্ব আশঁ্েয়াকিি; শ্েন্তু তাহা হইকলও শ্চত্রপিকে তৎেতৃগেে পশ্রবযেক্ত 
মািশ্সে আেশগেশ্ি খাঁশ্ি ভারকতর শ্জশ্িস, আোর-প্রোরও ভারতীয়৷ পদ্মগুশ্লর বক্রকরখা 
ও শ্শকরাকবটিে প্রভাবমণ্কলর শুভ্র েীশ্তি সংকোকগ এশ্শকয়াদূ্ত েল্পিাজাত মূশ্তগেশ্ির ক্সৌদেেগে 
বৃশ্দ্ধ পাইয়াকি৷ ইহাই প্রথম উৎেৃটি ভারতীয় শ্চত্র, োহাকত এেজি ভারতীয় শ্শল্পী ক্েি 
মাতৃভূশ্মর অশ্ধষ্াত্রীকে—ভশ্ক্তোশ্য়িী, শ্বেযোোত্রী, বসিোশ্য়িী, অন্নো মাকয়র আত্াকে—
ক্েশরূপী শরীর হইকত স্তন্ত্র েশ্রয়া তাঁহার সন্ািগকণর মািসকিকত্র শ্তশ্ি ক্েরূকপ 
প্রশ্তভাত হি, ক্সইভাকব অশ্ঙ্কত েশ্রয়াকিি৷ মাকয় শ্শল্পী শ্ে ক্েশ্খয়াকিি, তাহা এই শ্চকত্র 
আমাকের সেকলর োকি শ্বশে হইয়া শ্গয়াকি েুকহশ্লোর মকতা, অস্পটি পদ্মরাশ্জ ও ক্শ্বত 
আভা, তাঁহার চাশ্রবাহুও অিন্ ক্প্রকমরই মকতা, তাঁহাকে অশ্তমািব েশ্রয়া রাশ্খয়াকি৷ 
অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্গেকেহাছিােে পশ্রছিে, তাঁহার খাশ্ল পা, তাঁহার ক্খালা, 
অেপি মুকখর ভাব, এই সেকল শ্তশ্ি শ্ে আমাকের পরম আত্ীয়, আমাকের হৃেকয়র 
হৃেয়, এোধাকর ভারকতর মাতা ও েুশ্হতা বশ্লয়া প্রশ্তভাত হইকতকিি িা ? প্রাচীিোকলর 
ঋশ্ষশ্েকগর শ্িেি শবশ্েে উমা ক্েমি শ্িকলি ?’ শ্িকবশ্েতার ভাবমূশ্তগেশ্িকে একেবাকর 
হৃেয়ঙ্গম েকরই অবিীন্দ্রিাথ ঠােুর ক্েি রচিা েকরশ্িকলি তাঁর এই শ্চত্রেল্প৷

‘ক্জা�াসাঁকোর ধাকর’ বইশ্িকত অবিীন্দ্রিাথ 
ঠােুর শ্িকবশ্েতার সকঙ্গ তাঁর প্রথম ক্েখাশ্িকে 
এইভাকব বণগেিা েকরকিি, ‘প্রথম তাঁর 
সকঙ্গ আমার ক্েখা আকমশ্রোি েিসাকলর 
বাশ্�কত৷ ওোেুরাকে শ্রকসপসি শ্েকয়শ্িল,  
তাকত শ্িকবশ্েতাও একসশ্িকলি৷ গলা ক্থকে 
পা পেগেন্ ক্িকম ক্গকি সাো ঘাগরা, গলায় 
ক্িাট্ট ক্িাট্ট রুদ্রাকষের এেি�া মালা ; শ্ঠে 
ক্েি সাো পাথকর গ�া তপশ্স্িীর মূশ্তগে 
এেশ্ি, ক্েমি ওোেুরা এেশ্েকে, ক্তমশ্ি 
শ্িকবশ্েতা আর এেশ্েকে৷ মকি হল ক্েি েুই 
ক্েন্দ্র ক্থকে েুশ্ি তারা একস শ্মকলকি৷ ক্স ক্ে 
শ্ে ক্েখলুম শ্ে েকর ক্বাঝাই৷’ এরপর আিগে 
ক্সাসাইশ্ির পাশ্িগেকত জাশ্স্স ক্হাশ্মউকের 
বাশ্�কত অবিীন্দ্রিাকথর আমন্ত্রকণই 
একসশ্িকলি শ্তশ্ি, ক্সই সৃ্শ্তও শ্িল 
অবিীন্দ্রিাকথর োকি অমশ্লি, ‘পাশ্িগে শুরু 
হকয় ক্গকি৷ এেিু ক্েশ্র েকরই একসশ্িকলি 
শ্তশ্ি৷ ব� ব� রাজারাজ�া সাকহব-ক্মম 
শ্গসশ্গস েরকি৷ অশ্ভজাতবংকশর ব�ঘকরর 
ক্মম সব, েত তাকের সাজসজ্ার বাহার, 
চুল বাঁধবারই েত োয়ো, িামেরা সুদেরী 
অকিে ক্সখাকি৷ তাকের ক্সৌদেকেগে ফযোশাকি অবিীন্দ্রিাথ ঠােুকরর উমা
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চারশ্েে ঝলমল েরকি৷ হাশ্স-
গল্প-গাকি-বাজিায় মাত্ ৷ সকধে 
হকয় এল, এমি সমকয় শ্িকবশ্েতা 
একলি৷ ক্সই সাো সাজ, গলায় 
রুদ্রাকষের মালা, মাথার চুল শ্ঠে 
ক্সািাশ্ল িয়, ক্সািাশ্ল-রূকপাশ্লকত 
ক্মশাকিা, উঁচু েকর বাঁধা৷ শ্তশ্ি 
েখি একস োঁ�াকলি ক্সখাকি, 
শ্ে বলব ক্েি িষেত্রমণ্লীর মকধযে 
চকন্দ্রােয় হল৷ সুদেরী ক্মমরা তাঁর 
োকি ক্েি এে শ্িকমকষ প্রভাহীি 
হকয় ক্গল ‘সুদেরী’ ‘সুদেরী’ োকে 
বল ক্তামরা জাশ্িকি৷ আমার োকি 
সুদেরীর ক্সই এেিা আেশগে হকয় 
আকি৷ োেম্বরীর মহাকশ্বতার 
বণগেিা—ক্সই চন্দ্রমশ্ণ শ্েকয় গ�া 
মূশ্তগে ক্েি মূশ্তগেমশ্ত হকয় উঠল৷’

শ্িকবশ্েতার ক্েহতযোকগর 
পরও অবিীন্দ্রিাথ প্রসঙ্গক্রকম 
বারবার তাঁর েথা বকলকিি, তাঁর 
ভাবমূশ্তগের েথা বকলকিি—

‘সাজকগাজ শ্িল িা৷ পাহাক�র 
ওপর চাঁকের আকলা প�কল ক্েমি 
হয় ক্তমশ্ি ধীর-শ্থির মূশ্তগে তাঁর৷ 
তাঁর োকি শ্গকয় েথা েইকল 
মকির বল পাওয়া ক্েত৷ শ্িকবশ্েতার শ্ে এেিা মশ্হমা শ্িল ; শ্ে েকর ক্বাঝাই ক্স ক্েমি 
ক্চহারা৷ েুশ্ি ক্ে ক্েশ্খকি আর, উপমা ক্েব শ্ে৷’

অবিীন্দ্রিাথ ঠােুকরর সকঙ্গ 
শ্িকবশ্েতার আকমশ্রোি েিসকলর 
বাশ্�কত প্রথম ক্েখার সময়শ্িকে প্রয়াত 
শংেরীপ্রসাে বসু মহাশয় ১৯০২ 
সাকলর ঘিিা বকলকিি৷ আমরা ক্েকখশ্ি 
১৯০২ সাকলই অবিীন্দ্রিাথ বঙ্গমাতার 
িশ্বখাশ্ি এঁকেশ্িকলি, ক্ে িশ্ব পকর 
ভারতমাতা শ্হকসকব আত্প্রোশ 
েকর৷ মকি হয় ১৯০২ সাকল বঙ্গমাতা 
িশ্বকতই শ্তশ্ি শ্িকবশ্েতার এই 
ভাবমূশ্তগের সকঙ্গ েল্পিার শ্মকশকল রূপ 
শ্েকয়শ্িকলি ক্েশমাতৃোর আেশগে শ্চত্র৷ এরপর েত শ্িশ্ব� হকয়কি তাঁকের পশ্রচয় তকতাই 
পশ্রণত হকয়কি ক্স িশ্ব ক্েিিা অবিীন্দ্র শ্শষযে িদেলাকলর েথা ক্থকে জািা োয়, 
‘১৯০২ সাকলর বঙ্গমাতা িশ্বশ্ি আিগেসু্কলর অবিীবাবুর শ্ফশ্িশ েরা শ্বখযোত িশ্ব৷’ আবার 

ভশ্গিী শ্িকবশ্েতা

িদেলাল বসু



অিযেত্র শ্তশ্িই বলকিি, ‘আশ্ম েখি আিগেসু্কল ভরশ্ত হই, অবিীবাবু তখি বঙ্গমাতার 
িশ্ব শ্ফশ্িশ েরকিি৷ শ্েন্তু ক্স িশ্বখািা েুিুেকরা হকয় ক্গকি, মশ্ধযেখাকির ভাকঁজ ক্রযোে 
েকরকি৷’ িদেলাল আিগে সু্কল ভশ্তগে হি ১৯০৫ সাকল৷ তাহকল শ্ে অবিীন্দ্রিাথ ১৯০২ 
সাকলর বঙ্গমাতা িশ্বশ্ির আেকল ১৯০৫ সাকল িতুি েকর ভারতমাতার িশ্ব এঁকেশ্িকলি ? 
শংেরীপ্রসাে বসু মহাশয়ও এমিিাই অিুমাি েকরকিি৷ তা েশ্ে হয়, তাহকল বলকত 
শ্বিধা ক্িই ১৯০৫ সাকলর ভারতমাতা শ্চত্রশ্িকত শ্িকবশ্েতার রূপেল্প আরও গভীরভাকব 
প্রসু্শ্িত হকয়কি৷

ভারতমাতা শ্চত্রশ্িকে শ্িকবশ্েতা শুধু ‘মাস্ারশ্পস’ বকলই ষোন্ হিশ্ি, িশ্বশ্ির লষে 
লষে পুিমুগেদ্রণ েকর ক্েোরিাথ ক্থকে েিযোেুমারী পেগেন্ প্রশ্তশ্ি িশ্ব, োরুশ্শল্পীর ঘকর 
তা ক্পঁকি ক্েবার অশ্ভপ্রায়ও বযেক্ত েকরকিি৷ শ্িকবশ্েতার ভারতশ্শল্প সম্বকধে শ্শষো 
স্ামীশ্জর োি ক্থকে৷ ভারতীয় তথা প্রাচযে শ্শকল্পর মূল সুর এবং পাচিাতযে শ্শকল্পর সকঙ্গ 
পাথগেকেযের শ্বষয়শ্িই শ্তশ্ি অিুপ্রকবশ ঘশ্িকয়শ্িকলি অবিীন্দ্রিাকথর শ্চন্াধারায়৷ শ্িকবশ্েতা 
তাঁর ‘The function of Art in shaping Nationality’ প্রবকধে বিযেথগেহীি ভাষায় 
বকলশ্িকলি, ‘মহাি স্াইকলর শবশ্শটিযে হল তা আত্অবমািিা িা েকর  িতুি জ্ািকে 
আত্সাৎ েরকত পাকর৷’ শ্িকবশ্েতার ভাবশ্শষযে অবিীন্দ্রিাথ ঠােুর েথাথগেভাকবই অিুধাবি 
েকরশ্িকলি বস্তুরূপ িয়, ভাবরূকপর উকন্মাচিই হল ভারতশ্শকল্পর মমগেেথা—শ্শল্পীর 
পকষে হকস্তর শ্িপুণতা ক্েমি, মকির ভাবগ্রাশ্হতা এবং মশ্স্তককের উদ্বিা শশ্ক্তও ক্তমি 
আবশযেে৷ ‘····হকস্তর শ্িপুণতা মািুকষর আয়ত্াধীি, শ্েন্তু ভাকবর সূ্শ্তগে এবং জ্াকির উকন্মষ 
সুেৃশ্তবকল েোশ্চৎ মািুষ লাভ েকর৷’ অবিীন্দ্রিাথ তাঁর এই জ্াকির উকন্মষ সুেৃশ্তবকল 
লাভ েকরশ্িকলি শ্িকবশ্েতার োি ক্থকে। প্রখযোত শ্চত্রসমাকলাচে মৃণাল ক্ঘাষও তাই 
েথাথগেভাকবই বকলকিি, ‘‘ভারতমাতা িশ্বশ্ির রূপাবয়কবর আেশগে শ্িকলি শ্িকবশ্েতা৷ আবার 
শ্িকবশ্েতার উকেযোকগ ‘বঙ্গমাতা’র ‘ভারতমাতা’য় উত্রণ৷’’

অবিীন্দ্রিাকথর ভারতমাতা িশ্বশ্িকে সমাকলাচিা েকর অকিকে বকলকিি বহুধকমগের 
এই ক্েকশ ভারতমাতা ক্েি হকবি এেজি শ্হদুে ক্েবী ? শ্েন্তু িশ্বশ্িকে েশ্ে শ্িশ্ব�ভাকব 
পেগেকবষেণ েরা োয় তাহকল শ্ে ক্েখকত পাই আমরা ? ভারতমাতা শ্ে ক্োকিা অতীশ্ন্দ্রয় 
ক্েবী িা শ্ে অিকন্র অকবেষকণ ক্োকিা মািবীসত্ার অন্শ্িগেশ্হত প্রেৃত রূপশ্িরই 
আত্প্রোশ ? ইহ জাগশ্তে ক্চতিা (খােযে ও বস্ত্র) ক্থকে শচতিযের (জ্াি ও শ্শষো) পকথ 
োত্রা৷ অকিকে আবার বকলি ভারতমাতা িশ্বশ্িকত আকবকগর অভাব রকয়কি, ো সমোলীি 

শ্লবাশ্িগে েযে শ্পপল: ইউশ্জি েযেলাকক্রায়া
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পরাধীি ভারতবাসীকে জাগ্রত েরবার জিযে খুবই জরুশ্র শ্িল৷ ক্োিভাকবর েথা বকলকিি 
তাঁরা ? এ প্রসকঙ্গ ১৮৩০ শ্রিস্াকদে শ্চশ্ত্রত ইউশ্জি েযেলাকক্রায়ার ‘liberty leading the 
people’-এর উোহরণ ক্েওয়া ক্েকত পাকর৷ ইউকরাপীয় বস্তুতাশ্ন্ত্রে শ্শল্পেলার শ্িেশগেি 
এই িশ্বশ্িকে আবার ভারতমাতার উৎসরূপ বকল মকি েকরকিি শ্শল্প গকবষে ক্শাভি 

ক্সাম৷ ভারতীয় শ্চত্রেলার মূল অথগে অিুধাবি 
িা েরকল হয়কতা অবিীন্দ্রিাথও ইউকরাপীয় 
শ্শকল্পর অিুেরকণ এমিই ভারতমাতার 
িশ্ব আঁেকতি ক্সভাকব ভারকতর ক্পৌরাশ্ণে 
শ্চত্রগুকলা এঁকেশ্িকলি রশ্ব বমগো এবং ভাকবর 
সূ্শ্তগে’ ও জ্াকির উকন্মষশ্বহীি ওইসব 
শ্চত্রগুকলাকে তীব্র সমাকলাচিা েকর স্ামীশ্জ 
বকলশ্িকলি, ‘ব�কজার ওকের (ইউকরাপীয়কের) 
িেল েকর এে-আধিা রশ্ব বমগো োঁ�ায়৷ ওসব 
রশ্ব বমগো-ফমগো শ্চশ্ত্র ক্েখকল লজ্ায় মাথা োিা 
োয়৷’ অবিীন্দ্রিাকথর ভারতমাতা তাই শাশ্বত 
শ্চরায়ত ভাবিাকেই প্রশ্তফশ্লত েকরকি৷ 
ইউকরাপীয় শ্চত্রেলার বস্তুতাশ্ন্ত্রেতার ক্মা�কে 
শ্তশ্ি তাকে বাঁধকত চািশ্ি৷

আমরা জাশ্ি ভারকতর স্াধীিতা বা স্কেশ্শ 
আকদোলকি শ্িকবশ্েতার ভূশ্মোর েথা৷ শ্েন্তু 
ক্োথাও তাঁকে শ্ে ভারকতর স্াধীিতার 
পতাো বা প্রতীেসহ িশ্বকত ক্েখা ক্গকি ? 
সবিাই েকরকিি শ্তশ্ি অন্রাকল৷ শ্তশ্িই ক্তা 
শতশ্র েকর শ্েকয়কিি স্াধীিতা—ক্প্রশ্মেকের 

বজ্রআঁো পতাো, আবার শ্তশ্িই ক্চকয়কিি ক্ে 
োর শ্িকজর জায়গা ক্থকে শ্িকজর মকতা েকর স্কেশ্শ আকদোলিকে সাহােযে েরার৷ শ্তশ্ি 
চািশ্ি শ্শল্পীরা তুশ্ল ক্িক� বদুেে ধরুে৷ ভারকতর শ্শল্প-সংসৃ্শ্তর চচগোর মকধযে শ্েকয় জাতীয় 
জাগরকণর ক্ষেত্রিাই তাঁরা প্রস্তুত েরুি এমিিাই শ্িল তাঁর চাওয়া৷ আমাকের োকি 
শ্িকবশ্েতা বহুবযেক্তরূকপ প্রশ্তভাত৷ এেশ্েকে শ্তশ্ি ক্েমি ‘খাপ ক্খালা তকলায়ার’ ক্তমি 
অিযেশ্েকে ধীর-শ্থির তপশ্স্িী এই শ্বিতীয়রূকপই অবিীন্দ্রিাথ তাঁকে ক্েকখশ্িকলি এবং 
তা বযেক্ত েকরশ্িকলি শ্শষযে িদেলাল বসুর োকি, ‘শ্ঠে ক্েি তপশ্স্িী উমাকে ক্েখলাম৷’ 
শ্িকবশ্েতার শ্বশ্ভন্ন বইকয়র জিযে অবিীন্দ্রিাথ িািা িশ্ব এঁকে থােকলও শ্িকবশ্েতার ক্োকিা 
প্রশ্তেৃশ্ত আঁকেিশ্ি৷ হয়কতা মািসপকি আঁো শ্িকবশ্েতার শ্চকত্রর সকঙ্গ ক্সই প্রশ্তেৃশ্ত 
ক্োকিা সােৃশযে থােত িা বকলই শ্তশ্ি তা েরকত চািশ্ি৷ তাঁর ক্প্ররণাস্রূপ ভাবমূশ্তগেই 
বযেবহার েকরকিি িশ্বকত৷ ভশ্বষযেকত ভারতমাতা িশ্বশ্ির গকবষণাই হয়কতা আরও তথযে 
শ্েকত পারকব৷ পশ্রকশকষ শংেরীপ্রসাে বসুকে অিুসরণ েকর বলা োয় সশ্তযেই ‘শ্েবযেচষুে’ 
শ্িল এই শ্শল্পীর৷ ভশ্গিীর অন্শ্িগেশ্হত রূপশ্ি শ্তশ্ি েথাথগেই অিুধাবি েকরশ্িকলি৷

গ্রন্থঋণ—

বসু শঙ্করীপ্রসাে, শ্িকবশ্েতা ক্লােমাতা (চতুথগে খণ্), আিদে, েলোতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২

প্রব্রাশ্জো মুশ্ক্তপ্রাণা—ভশ্গিী শ্িকবশ্েতা, শ্সস্ার শ্িকবশ্েতা গালসগে সু্ল, েলোতা, জািুয়াশ্র ২০১৭

মৃণাল ক্ঘাষ—স্কেশী আকদোলকির ক্প্রষোপকি ভারতমাতা, আিদেবাজার পশ্ত্রো, ১১ জুি, ২০১৬

রশ্ববমগোর সীতা
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ভারতের মুশ্তিসংগ্াতম েথা বাংলার জােীয় ও শ্বপ্লব আত্ালতে ভশ্িেী শ্েতবশ্িোর 
অবিাে অপশ্রসীম ও অেস্ীকার্য৷ মূলে জ্বলন্ত দিশতরেতম উদু্দ্ধ ভশ্িেী শ্েতবশ্িোর শ্বরাট 
কার্যক্রমতক বাি শ্িতয় ভারতের স্াধীেোর আত্ালেতক স্ীকার করা রায় ো৷ শ্েতবশ্িোর 
োম বাংলা েথা ভারতের জােীয় আত্ালতের সতঙ্গ ওেতরোেভাতব জশ্িতয় রতয়তে৷

স্ামীশ্জর শ্েতরাধাতের পর োঁর দসই আরব্ধ কাজতক রূপায়তের জে্য োঁরই দরাি্যেমা 
শ্শষ্যা শ্েতবশ্িোর আশ্বভ্যাব ইশ্েহাতস এক শ্বস্ময়কর ও রুিান্তকারী ঘটোয় শ্িরশ্িতের 
জে্য জাজ্বল্যমাে হতয় রতয়তে৷

শ্েতবশ্িো জাশ্েতে আইশ্রশ৷ ইংল্যাতডের শ্বরুতদ্ধ আয়ারল্যাতডের মুশ্তি সংগ্াতম োঁর 
শ্পোমহ দরভাতরডে জে দোব্ ল অংশগ্হে কতরশ্েতলে৷ দোব্  তলর িশ্রতরে এক শ্িতক দরমে 
স্তিশতরেতমর রোবল্য দেমশ্ে ধতম্যর রেশ্েও শ্েল োঁর ঐকাশ্ন্তক অেুরাি৷

শ্পো স্যামুতয়ল শ্রিমডেও শ্েতলে এক ধম্যপরায়ে আিশ্যবািী পুরুষ৷ আতে্যর দসবায় 
ও ধম্যরেিাতর শ্েশ্ে জীবেপাে কতরশ্েতলে৷

মাোমহ হ্যাশ্মলটে শ্েতলে আয়ারল্যাতডের শ্বশ্শষ্ট রাজনেশ্েক দেো৷ একশ্িতক শ্পো, 
শ্পোমহ ও শ্পোমহীর ধম্যােুরাি, ে্যাি-সশ্হষু্ো শ্েতবশ্িোর অন্তরতক রেভাশ্বে কতর, 
অে্যশ্িতক মাোমহ হ্যাশ্মলটে সাতহতবর দিশতরেম ও দেজশ্স্ো োঁর শ্িততে অেুরোশ্েে হয়৷

১৮৯৮ শ্রিস্াতদের ২৮ জােুয়াশ্র শ্েতবশ্িো (মাি্যাতরট-ই দোব্ ল) ইংল্যাডে দথতক 
ভারতে আতসে৷ ভারতে পিাপ্যতের শ্িক িু-মাস পর ২৫ মাি্য দবলুি মতি োঁর িীক্া হয় 

ভারতের মুশ্তিসাধোয় শ্েতবশ্িো
অতশাককুমার রায়
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শ্রিস্ধতম্যর একশ্ট শ্বতশষ পশ্বরে শ্িতে—The day of annunciation—িীক্ার জে্য 
এই পশ্বরে শ্িেশ্ট স্ামীশ্জই শ্থির কতরে—িীক্াতন্ত স্ামীশ্জই ‘শ্েতবশ্িো’ োমকরে কতরে৷

পরাধীে দিতশর শৃঙ্খলতমািতে োরী-জািরতের রেতয়াজেীয়ো স্ামীশ্জ মতে-রোতে 
উপলশ্ব্ধ কতরশ্েতলে৷ দরজে্য এতিতশ স্তী-শ্শক্ার কশ্িে ব্রতে শ্েশ্ে শ্েতবশ্িোতক দরাি্য 
পারেীরূতপ মতোেীে কতরশ্েতলে৷

১৮৯৮-এর ১ েতভম্বর দথতক ১৮৯৯-এর ১৯ জুে পর্যন্ত রোয় আটমাস কাল স্তী-
শ্শক্ার জে্য শ্বি্যালয় থিাপে, শ্বশ্ভন্ন জেসভায় বতৃিো দিওয়া, সমাজতসবা, কলকাোয় 
দপ্লি শ্েবারে রেভৃশ্ে গুরুত্বপূে্য কাজগুশ্ল শ্েতবশ্িো কতিার পশ্রশ্রতমর মতধ্য সম্পন্ন কতর 
থাতকে৷ এোিাও দবলুি মতির েেুে িীশ্ক্েতির শ্শক্ার ভার োতঁক শ্েতে হতয়শ্েল 
এবং ব্রাহ্মসমাতজ মশ্হলািতের জে্য শ্শক্ক-শ্শক্ে ক্াসও োঁতক শ্েতে হে৷ এই সমতয় 
শ্মোভ্যা শ্থতয়টাতর এক শ্বরাট জেসভায় ‘Young India Movement’ শ্বষতয় এক 
উদ্ীপোময় বতৃিো কতর জেসাধারতের মতধ্য সািা জািাে৷ এরপর শ্বি্যালয় পশ্রিালোর 
কাতজ আশ্থ্যক রেতয়াজতে অথ্যসংগ্তহর জে্য স্ামীশ্জর সতঙ্গ ২০ জুে ইংল্যাডে রারো কতরে৷ 
িীঘ্য দিিবের রাবৎ ইউতরাপ ও আতমশ্রকার শ্বশ্ভন্ন থিাতে ভারতের ধম্য, েীশ্ে, সমাজ 
আধ্যাশ্মিকো, িশ্যে রেভৃশ্ে শ্বষতয় সারিভ্য বতৃিোশ্ি শ্িতয় পর্যটে কতরে৷ এই সমতয় 
ইংল্যাতডের শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্তিতির সতঙ্গ ভারতের রাজনেশ্েক পশ্রশ্থিশ্ে আতলািো কতর দিতেে, 
োতির মতধ্য সামাে্য সংে্যক মারে ভারতের রেশ্ে সহােুভূশ্েসম্পন্ন৷ শ্েশ্ে েেে ইংল্যাডে-
রেবাসী ভারেীয়তির সতঙ্গ সংতরাি থিাপে কতরে৷ শ্রীরুতি রতমশিন্দ্র িততের সতঙ্গ পশ্রিয় 
হওয়ার পর োঁর কাতে কংতগ্স ও অে্যাে্য ভারেীয় রাজনেশ্েক িলগুশ্লর মতোভাব 
জােবার সুতরাি হয়, রতমশিতন্দ্রর উতি্যাতি একশ্িে ইংল্যাডে-রেবাসী ভারেীয় োরেতির 
কাতে ‘ভারতের েবজািরে’ সম্বতধে শ্েতবশ্িো জ্বলন্ত ভাষায় বতৃিো কতরে৷

দসোতে অশ্ধকাংশ োতরের ইংতরজতির রেশ্ে িাসসুলভ মতোভাব োতঁক ব্যশ্থে 
কতরশ্েল৷ ইংতরজ শাসতে উৎপীশ্িে পরাধীে ভারতের অসহায় অবথিার সংবাতি োঁর মে 

শ্েতবশ্িোর দবাসপািা দলতের বাশ্ি (সংস্াতরর আতি)
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দবিোয় ভারাক্রান্ত হতয় উিে৷ জামতসিশ্জ টাটার শ্বশ্বশ্বি্যালয় 
পশ্রকল্পোয়, অ্যাশ্ে দবসাতন্তর কাশীতে কতলজ থিাপতের রেতিষ্টায় 
ইংতরজ সরকাতরর বাধািাতের েবতর শ্েশ্ে অসশ্হষু্ হতয় পতিে৷ 
ক্রতম ক্রতম োঁর ইংতরজ জাশ্ের উপর মে শ্বরূপ হতয় ওতি৷

এই সময় লডেতে রাশ্শয়ার শ্বপ্লবী দেো শ্রেন্স শ্পটার 
ক্রপ্ টাশ্কতের সংস্পতশ্য এতলে এবং োঁর সতঙ্গ আলাপ-আতলািোয় 
শ্েতবশ্িোর মতে ইংতরতজর রেশ্ে শ্বরূপ রেশ্েশ্ক্রয়ার সৃশ্ষ্ট হয়৷ 
শ্েতবশ্িো ক্রপ্ টাশ্কতের মেবািতক সমূ্পে্য সমথ্যে করতেে—
কারে োঁর অতেক দলোর মতধ্যই ক্রপ্ টাশ্কতের The Mutual 
Aid বইটার উতলেে  কতরতেে৷

ক্রপ্ টাশ্কতের মেবাি হতছে—বহু বের ধতর রেিার, বতৃিো, 
দলো ইে্যাশ্ির মাধ্যতম সামাে্য িাশ্ষ দথতক শুরু কতর সব্যতশ্রশ্ের 
মতধ্য এক ঐক্যবদ্ধ শ্বরাট সংিিে দ্ারা শ্বপ্লব সৃশ্ষ্ট হতে 
পাতর৷ শ্েতবশ্িো োঁর শ্িশ্ির মতধ্য এক জায়িায় শ্লতেতেে—
‘জেসাধারতের রেশ্ে রতিশ্ব্ুতে ও স্ায়ুতে এই শ্শক্াই সঞ্ার 

করতে হতব দর, রাতে কতর দকাতো রাজনেশ্েক রন্ত্র দরে একশ্ট  কৃষতকরও উপর রেভুত্ব 
ো করতে পাতর৷’

১৯০২ সাতলর ৪ জুলাই স্ামী শ্বতবকাে্ দিহে্যাি কতরে৷ োঁর মৃেু্যর পর শ্েতবশ্িো 
এক কশ্িে পরীক্ার সমু্েীে হে৷ শ্েশ্ে ইশ্েমতধ্য দিতশর মুশ্তি আত্ালতে জশ্িতয় 
পতিশ্েতলে৷ স্ামীশ্জর একশ্ট কথা োঁর 
মতে সব্যিা জািে—‘আমাতির উতদ্শ্য 
রামকৃষ্ েয়, দবিান্তও েয়, আমার উতদ্শ্য 
সাধারতের মতধ্য মেুষ্যত্ব আো !’ রেকৃে 
মােুষ তেশ্র করাই শ্েল স্ামীশ্জর উতদ্শ্য৷ 
গুরুর দসই আরব্ধ কাতর্যর িাশ্য়ত্বভার শ্েশ্ে 
দস্ছোয় গ্হে করতলে, ফতল রামকৃষ্ শ্মশে 
দথতক সতর আসতে হল, রা োঁর কাতে 
েুবই মম্যাশ্ন্তক হতয়শ্েল৷ শ্মশতের শ্েয়তম 
সিস্য থাকতে হতল রাজনেশ্েক সংস্রব ও 
কার্যকলাপ সব ে্যাি করতে হতব৷  

১৯০২ সাতলর ২৩ আিস্ শ্েতবশ্িোর 
উতি্যাতি কলকাোয় ‘শ্বতবকাে্ 
দসাসাইশ্ট’ স্ামীশ্জর আিশ্য ও ভাবধারা 
রেিাতরর দকন্দ্ররূতপ থিাশ্পে হয়৷ ভারতের 
রেধাে রেধাে শহর োিপুর, দবাম্বাই, 
ওয়াধ্যা, অমরাবেী, সুরাট রেভৃশ্ে থিাতে 
মাসাশ্ধক কাল দিতশর স্াধীেোর শ্বষতয় 
বতৃিো শ্িতয় শ্েশ্ে বতরািায় আতসে৷ 
বতরািায় শ্রীঅরশ্বত্র সতঙ্গ োঁর পশ্রিয় 
ঘতট৷ ‘শশ্তিপূজা’ সম্বতধে এক সারিভ্য 
বতৃিো দিওয়ার পর বতরািায় মহারাজা 

অ্যাশ্ে দবসান্ত

ঋশ্ষ অরশ্ব্
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শ্েতবশ্িোতক রাজ রোসাতি আমন্ত্রে 
জাোে; শ্েতবশ্িো মহারাজাতক 
দিতশর স্াধীেোর জে্য গুপ্ত 
শ্বপ্লবীিলতক সাহাতর্যর অেুতরাধ 
কতরশ্েতলে৷

বতরািার পর আহতমিাবাতি 
রাে৷ দসোতেও কতয়কশ্িে বতৃিো 
শ্িতয় পুেরায় দবাম্বাই, দিৌলোবাি 
হতয় অজন্তা ও ইতলারার গুহামশ্্র 
িশ্যে কতর কলকাোয় শ্ফতর 
আতসে৷

ইশ্েমতধ্য মাদ্াজ দথতক আমন্ত্রে এতসতে বারকতয়ক৷ মারে অল্প কতয়কটা শ্িে শ্বশ্রাম 
শ্েতয় শ্েতবশ্িো মাদ্াজ পাশ্ি দিে৷ একমাস রাবৎ মাদ্াতজর শ্বশ্ভন্ন থিাতে বতৃিো শ্িতয় 
জেসাধারতের মতধ্য শ্বপুল উদ্ীপো ও উৎসাতহর সঞ্ার কতরে৷ দিতশর সংবািপরেগুশ্লতে 
শ্েতবশ্িোর এই সকল বতৃিোর সংবাি ফলাও কতর োপা হে৷ মাদ্াজ দথতক কলকাোয় 
শ্ফতর কতয়কশ্িে পর পাটোয় বতৃিো শ্িতে রাে৷ এইভাতব শ্েশ্ে লে্ তেৌ, কাশী রেভৃশ্ে 
থিাতে অক্ান্তভাতব বতৃিো শ্িতে লািতলে৷

১৯০২ সাতল বাংলাতিতশ ডে দসাসাইশ্ট ও অেুশীলে 
সশ্মশ্ের কাজ শুরু হয়৷ ১৯০৫ শ্রিষ্টাতদে বঙ্গভঙ্গ আত্ালেতক 
দকন্দ্র কতর দিতশ গুপ্তসশ্মশ্ে ও শ্বপ্লবী িলগুশ্লর কার্যকলাপ 
িরমভাতব রূপ দেয়৷ শ্েতবশ্িো দসই সময় দিতশর েরুেিলতক, 
বহু সময় আশ্রয় শ্িতয়, আহার্য শ্িতয় োোভাতব োঁতির কাতজ 
সহায়ো কতরতেে৷ অেুশীলে সশ্মশ্ের সতঙ্গ োঁর সংতরাি 
শ্েল৷ শ্েশ্ে এই সশ্মশ্েতে আইশ্রশ শ্বতদ্াহ ও শ্সপাশ্হ রুতদ্ধর 
ইশ্েহাস, আতমশ্রকার স্াধীেো রুতদ্ধর ইশ্েহাস, ইটাশ্লর 
মুশ্তিিাো ম্যাৎশ্সশ্ে ও ি্যাশ্রবশ্ডির জীবেী রেভৃশ্ে শ্বপ্লববাতির 
বই ও অে্যাে্য মূল্যবাে গ্ন্থসমূহ েরুেতির রাজেীশ্ে শ্শক্ার 
ও কম্যী সংিিতের উতদ্তশ্য শ্িতয়শ্েতলে৷

অেুমাে ১৯০৩ সাতল বাঙাশ্ল তসশ্েক রেীন্দ্রোথ 
বত্্যাপাধ্যায় শ্রীঅরশ্বত্র শ্েতি্যতশ গুপ্ত সশ্মশ্ের রেশ্েষ্া কতরে৷ 
শ্েশ্েই বাংলায় শ্বপ্লববাতির সূিো কতর েরুেতির মতধ্য সামশ্রক 
শ্শক্া, অস্তিালো, শরীরিি্যা, অশ্বাতরাহে রেভৃশ্ের রেবে্যে কতরে৷

শ্রীঅরশ্ব্ বতরািা দথতক বাংলাতিতশ এতস বাংলার 
শ্বপ্লবীিলগুশ্লতক সংঘবদ্ধ করার জে্য ব্যাশ্রস্ার শ্প. 
শ্মতরের অধীতে একশ্ট দকন্দ্রীয় পশ্রষি িিে কতরে৷ ওই 
পশ্রষতির পািঁজে সিতস্যর মতধ্য শ্েতবশ্িো শ্েতলে অে্যেম৷  
শ্প. শ্মরেতক অেুশীলে সশ্মশ্েতে শ্েতয় আতসে দসািপুতরর শশীভূষে 
রায়তিৌধুরী—শশীিা োতম শ্রশ্ে ে্যাে শ্েতলে দসই সমতয়৷ সশ্মশ্ের 
আশ্থ্যক িাশ্য়ত্বভার শ্েতয়শ্েতলে শ্প. শ্মরে স্য়ং এবং দিতশর িে্যমাে্য 
শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্তিিে োতঁক এ শ্বষতয় সাহার্য কতরে—োঁতির মতধ্য 

শ্েতলে দিশবধুে শ্িতেরঞ্জে িাশ, সুতরে হালিার, এইি. শ্ড. বসু, জ্াতেন্দ্রোথ রায়, রজে 

ম্যাৎশ্সশ্ে ও ি্যাশ্রবশ্ডি

শ্িতেরঞ্জে িাস

রাসশ্বহারী দঘাষ
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রায় রেমুে শ্বে্যাে ব্যাশ্রস্ার ও হাইতকাতট্যর শ্বে্যাে ব্যবহারজীবী 
রাসশ্বহারী দঘাষ এবং শ্বিারপশ্ে সারিািরে শ্মরে৷ বাঙাশ্ল তসশ্েক 

রেীন্দ্রোথ বত্্যাপাধ্যায় শ্প. শ্মতরের সতঙ্গ দরািাতরাি কতর 
অেুশীলে সশ্মশ্ের দরেোর বা শ্শক্করূতপ আমিশ্েতয়াি কতরে৷

পুশ্লতশর দিাতে ধুতলা দিবার জে্য শ্েশ্ে সুশ্কয়া শ্্রিট 
থাোর কাতেই একশ্ট বাশ্িভািা কতর বাস করতে থাতকে৷ 
আর েরুেতির লাশ্িতেলা, মুশ্ষ্টরুদ্ধ, সাঁোর, দঘািায় িিা 
রেভৃশ্ে শ্শক্া শ্িতে থাতকে৷ এোিা শ্বতিশ্শ শ্বপ্লবীতির 
ইশ্েহাস, রাজেীশ্ে, অথ্যেীশ্ের ক্াস দেওয়া ও বতৃিোশ্ি 

দশোতো হে৷ ভশ্িেী শ্েতবশ্িো এই সশ্মশ্ের সতঙ্গ ওেতরোেভাতব 
জশ্িে শ্েতলে৷ এই সশ্মশ্েতে 

শ্েয়শ্মেভাতব েরুেতির 
শ্হতোপতিশ শ্িতেে৷ রেশ্ে রশ্ববার 

রামায়ে, মহাভারে, িীো-িণ্ীপািও ব্যাে্যা হে৷ 
ব্রহ্মবাধেব উপাধ্যায়, সে্যিরে শাস্তী, স্ামী সারিাে্, 
সুতরে বাঁিুতজ্্য, শ্বশ্পেিন্দ্র পাল রেমুে িে্যমাে্য ব্যশ্তি 
সশ্মশ্েতে আসতেে৷ Moral Class, সংরম শ্শক্া, 
ব্রহ্মির্যপালে রেভৃশ্ে আধ্যাশ্মিক উন্নশ্ের জে্য ক্াস 
হে৷ সময় সময় রবীন্দ্রোথ স্তিশিাে দিতয় সভ্যতির 
উৎসাশ্হে করতেে৷ রেীন্দ্রোথ স্য়ং তসশ্েকতবতশ 
শহতরর রাজপতথ দঘািা েুশ্টতয় দরতেে েরুেতির 
সামশ্রক শ্শক্ার রেশ্ে উৎসাশ্হে করতে৷ মন্মথ 
িাটুতজ্্য ও দিবব্রে বসুর পশ্রিালোয় একশ্ট Riding 
Club রেশ্েশ্ষ্ে হয় শ্বপ্লীতির অশ্বাতরাহে শ্শক্া 
দিওয়ার উতদ্তশ্য৷ এই সময় বাঙাশ্লর শশ্তিিি্যায় 
উৎসাহিাতের জে্য সরলাতিবী দিৌধুরাশ্ে বীরাষ্টমী ব্রে 
রেবে্যে কতরে৷

মাশ্েকেলা দবামার আড্া দথতক শুরু কতর রডা 
দকাম্পাশ্ের শ্পস্তল সংগ্হ, রাজনেশ্েক ডাকাশ্ে, ইংতরজ 
কম্যিারী হে্যা রেভৃশ্ের দ্ারা বাংলার োো থিাতে শ্বপ্লব 
উতি্যাি িলতে লািল৷ ভারতের অে্যাে্য রেতিতশর শ্বপ্লবী 
ও দসোিতলর সতঙ্গ দরািাতরাি থিাপতের দিষ্টা িলতে 
লািল৷ ক্রতম রুিান্তর পশ্রেকাতক মুেপরে কতর ‘রুিান্তর 
িতলর’ আশ্বভ্যাব হল৷

শ্বশ্পেিন্দ্র পাল, শ্িতেরঞ্জে িাশ, শ্রীঅরশ্ব্ রেমুতের 
ে্যায় শ্েতবশ্িো রাজনেশ্েক িরমপন্থী হওয়া সত্বেও 
সন্ত্রাসবািী ও তবপ্লশ্বক কাতর্যর সতঙ্গ োঁর দকাতো সম্পক্য 
শ্েল ো৷ ১৯০৫ ও ১৯০৬ সাতল কাশী ও কলকাোর 
কংতগ্তস উপশ্থিে দথতক কংতগ্স কেৃ্যক স্তিশ্শ আত্ালে 
ও শ্বতিশ্শ দ্ব্য বজ্যে রাতে সমগ্ ভারতে েশ্িতয় পতি 
দসজে্য শ্েশ্ে শ্বতশষ দিষ্টা কতরে৷

সরলাতিবী দিৌধুরােী

শ্বশ্পেিন্দ্র পাল

সুতরন্দ্রোথ বত্্যাপাধ্যায়



পূতব্য গুপ্তসশ্মশ্ের কার্যসূশ্ির মতধ্য সন্ত্রাসবাি অন্তভু্যতি শ্েল 
ো, শ্কন্তু ইংতরতজর কতিার িমেেীশ্ের রেশ্েশ্ক্রয়ায় ১৯০৬ 
দথতক ১৯০৯ সাল পর্যন্ত—মাশ্েকেলা বািাতে দবামা তেশ্র, 
লাটসাতহব ও রাজনেশ্েক কম্যিারী হে্যা ও ডাকাশ্ে সংঘশ্টে 
হল৷ ১৯০৭ সাতলর শ্ডতসম্বর মাতস দোটলাট দরেজারতক এবং 
১৯০৮ সাতল মজফ্ ফরপুতর শ্কংসতফাড্যতক হে্যার রেতিষ্টায় 
িুজে শ্েরপরাধ ইউতরাপীয় মশ্হলার রোেোশ হয়৷

শ্েতবশ্িো একশ্িতক দরমে িরমপন্থী দেোতির সতঙ্গ উগ্ 
রাজনেশ্েক আতলািোয় দরাি শ্িতেে অপরশ্িতক েরমপন্থী 
দেোতির সতঙ্গ দিতশর শাসে-সংস্ার সম্বতধে পরামশ্যও করতেে৷ 
িরমপন্থী দেো শ্বশ্পে পাতলর ‘শ্েউ ইশ্ডেয়া’ পশ্রেকার শ্েশ্ে 
অে্যেমা রেধাে দলশ্েকা শ্েতলে৷ শ্েশ্ে ভারতের সমস্ত ইংতরশ্জ 
পরে-পশ্রেকায় শ্েয়শ্মেভাতব দিতশর আিশ্য, জােীয়োবাি ও 
োোশ্বধ সমস্যার কথা েুতল ধরতেে৷ এই সকল সংবািপতরের  
মতধ্য ডে, ইশ্ডেয়াে শ্রশ্ভউ, মডাে্য শ্রশ্ভউ, শ্হ্ু শ্রশ্ভউ, মাইতশার শ্রশ্ভউ, শ্বহার দহরাডি, 
ইস্ অ্যাডে ওতয়স্, শ্সধে জাে্যাল, রেবুদ্ধ ভারে, বালভারেী, অমৃেবাজার পশ্রেকা, 
দস্ট্ সম্যান্ , ইংশ্লশম্যান্  রেভৃশ্েতে োঁর অমূল্য সারিভ্য রিোসমূহ রেকাশ হে৷

১৯০৫ সাতল শ্ডতসম্বর মাতস কাশীতে কংতগ্তসর অশ্ধতবশতে দিাপালকৃষ্ দিােতল 
সভাপশ্ে মতোেীে হে৷ দিােতলর অেুতরাতধ শ্েতবশ্িো এই কংতগ্তস দরাি শ্িতয় স্তিশ্শ 
আত্ালে ও শ্বলাশ্েদ্ব্য বজ্যে রেস্তাতবর উপর গুরুত্ব আতরাপ কতরে৷ শ্েতবশ্িোর 
পরামশ্য ও উপতিশ দিােতল শ্বতশষ মূল্যবাে মতে করতেে৷

১৯০৬ সাতল কলকাোয় দর স্তিশ্শতমলা অেুশ্ষ্ে হয় োর শ্পেতেও শ্েতবশ্িোর 
রতথষ্ট উৎসাহ ও উি্যম দিো রায়৷ এই দমলায় রেিশ্যেীর জে্য োঁর সু্তলর দমতয়তির 
হাতের কাজ, সূশ্িশ্শল্প রেভৃশ্ে শ্িতয়শ্েতলে৷ সু্তলর দমতয়তির শ্িতয় শ্েশ্ে িরকা কাটাতেে 
রেে, েেতো দিতশ িরকা আত্ালে শুরু হয়শ্ে৷ দিতশ বহু কু্দ্ শ্শল্পরেশ্েষ্াে োঁরই 

দিাপালকৃষ্ দিােতল

স্তিশীরুতি িরকায় সুতো কাটতেে মশ্হালারা
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সহায়োয় িতি উতিশ্েল৷

শ্বতিশ্শদ্ব্য বয়কট 
আত্ালে শুরু হতল 
বািবাজাতর ডাঃ শশীভূষে 
দঘাতষর স্তী শ্রীমেী 
েতরন্দ্রবালা দঘাতষর দিষ্টায় 
বাশ্িতে বাশ্িতে স্তিশ্শ 
সাবাে রেস্তুে হয়৷ শ্েতবশ্িো 
োঁর রেশ্ে আকৃষ্ট হে ও 
োঁর কাতজ রতথষ্ট সহায়ো 
করতেে এবং ওই স্তিশ্শ 
সাবাে সু্তলর োরেীতির 
কাতে শ্বশ্ক্র করতেে৷

ভারতের মুশ্তি আত্ালতে োঁর কাজ শ্েল ব্যাপক ও বহুিূররেসারী৷ সাধারেভাতব শ্েশ্ে 
দকাতো আত্ালতে অংশ গ্হে কতরেশ্ে এবং দকাতোরেকার দেেৃত্ব গ্হে কতরেশ্ে৷ শ্কন্তু 
সমস্ত আত্ালতের সাফতল্যর মূতল শ্েল োঁরই শ্েরলস উি্যম ও ঐকাশ্ন্তক ইছো—একথা 
েিােীন্তে দেোরা একবাতক্য স্ীকার কতরতেে৷

শ্বশ্পেিন্দ্র পাল, রামাে্ িত্াপাধ্যায়, রবীন্দ্রোথ িাকুর, জিিীশিন্দ্র বসু, দলশ্ড 
অবলা বসু, রিুোথ সরকার, শ্বেয়কুমার সরকার, অবেীন্দ্রোথ িাকুর, রেমুে মেীষীিে 
একবাতক্য বতলতেে—শ্েতবশ্িো ভারেবষ্যতক ভাতলাতবতস স্তিশরূতপ গ্হে কতরশ্েতলে 
এবং োরই দসবায় আতমিাৎসি্য কতর দিতেে৷

‘রুিান্তর’ িতলর অে্যেম শ্বপ্লবী ভূতপন্দ্রোথ িতে (স্ামীশ্জর ভাই) বতলে—‘শ্েতবশ্িো 
শ্বপ্লবীতির উৎসাহ শ্িতেে, োঁহাতির শ্শক্ার জে্য োোশ্বধ পুস্তক শ্িতয়শ্েতলে৷’

১৯১০-এর দফব্রুয়াশ্র মাতস শ্রীঅরশ্বত্র ি্েেির রাওয়ার পূব্য পর্যন্ত শ্রীঅরশ্বত্র 
সতঙ্গ োঁর শ্বতশষ দরািাতরাি শ্েল এবং ‘কম্যতরাশ্িে’ পশ্রেকার পশ্রিালোর ব্যাপাতর শ্েশ্ে 
শ্রীঅরশ্ব্তক রতথষ্ট সাহার্য কতরে৷ 

শ্শল্পািার্য অবেীন্দ্রোথ বতলতেে—‘ভারেবষ্যতক শ্বতিশী রাঁরা সে্যই ভালতবতসশ্েতলে 
োর মতধ্য শ্েতবশ্িোর থিাে সবতিতয় বি৷’

কতিার পশ্রশ্রতম শ্েতবশ্িোর স্াথি্যভঙ্গ হয় এবং পর পর িুবের গুরুের পীশ্িে হে৷ 
োঁর স্াতথি্যদ্াতরর জে্য শ্িশ্কৎসকিে ও োঁর শুভােুধ্যায়ীিে োতক পাচিাতে্য রাওয়ার জে্য 
অেুতরাধ করা সত্বেও শ্েশ্ে ভারেবষ্য দেতি দকাথাও দরতে িাে ো৷ বধুেতির অেুতরাতধর 
উতেতর এক শ্িশ্িতে শ্লতেশ্েতলে—‘আমার একান্ত রোথ্যো, আশ্ম দরে জীবতের দশষ মুহূে্য 
পর্যন্ত ভারতেই অবথিাে করতে পাশ্র৷ অথ্যাভাতব বা দকাতো ব্যশ্তিিে কারতে আমাতক দরে 
এতিশ পশ্রে্যাি করতে ো হয়৷’

১৯০৭ দথতক ১৯০৯ সাল পর্যন্ত শ্েতবশ্িোতক ইউতরাতপ, ইংল্যাতডে ও আতমশ্রকায় 
ভারতের মুশ্তির জে্য োো গুরুের কাতজ ব্যাপৃে থাকতে হয়৷ আিার্য জিিীশিন্দ্র বসু 
দসই সময় োঁর িতবষোলব্ধ তবজ্াশ্েক শ্থশ্সস শ্েতয় ইউতরাতপর শ্বশ্ভন্ন শ্বশ্বশ্বি্যালতয় 
বতৃিো শ্িতয় শ্ফরতেে৷ োঁর তবজ্াশ্েক অশ্ভরােতক সাথ্যক কতর েুলতে শ্েতবশ্িো 
রোেপে দিষ্টা কতরে৷ শ্েতবশ্িোর একান্ত ইতছে শ্েল তবজ্াশ্েক জিিীশ বসুর জীবেিশ্রে  
রিো কতরে৷

ভশ্িেী শ্েতবশ্িো, অবলা বসু, শ্মতসস ওশ্ল বুল ও শ্সস্ার শ্ক্রশ্স্ে



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 111

শ্মতসস ওশ্লবুলতক শ্লশ্েে এক শ্িশ্িতে োঁর এই অশ্ভরোতয়র কথা জাো রায়—‘আমার 
জীবতের দশ্রষ্ বাতরা বের দশষ হতয় আসতে৷····· আশঙ্া হয়, দবাধহয় আশ্ম জিিীশিতন্দ্রর 
জীবেী শ্লেবার জে্য দবঁতি থাকব ো৷ শ্কন্তু জাশ্ে, েুশ্ম অন্তে একশে পাউডে দরতে রাতব৷ 
····এই বইশ্ট ভারতের েরতি ভারতেই োপা হতে পারতব, আর আমার সব কািজপরে 
োতির হাতে েুতল দিব৷ েবু আশ্ম দরভাতব োঁতক দিতেশ্ে দসভাতব দবাধহয় আর দকউ 
দকাতো শ্িে োঁতক দিেতব ো৷ শ্বরুদ্ধ পতক্র সতঙ্গ োঁর রেশ্েমুহূতে্যর শ্বরামহীে সংগ্াম ; 
এবং কী সাহস ও তধতর্যর সতঙ্গ শ্েশ্ে ওই সংগ্াম কতর দিতেে৷’

কশ্িতে-দকামতল শ্েতবশ্িোর এই িশ্ররে তবশ্শষ্ট্য অভাবেীয় দরে, ব্রজ্ািশ্প কতিারাশ্ে—
মৃিুশ্ে কুসুমািশ্প৷ োঁর ইস্পাে-সুিৃঢ় িশ্রতরের আতরকটা শ্িক শ্েল কুসুমতকামল৷

স্ামীশ্জর কাে দথতক ভারেীয় শ্িরে, থিাপে্য ও ভাস্র্য সম্বতধে শ্েতবশ্িো জ্াে লাভ 
কতরশ্েতলে উতের ভারে ভ্রমেকাতল৷ ভারতের রোিীে শ্শল্পকলা সম্বতধে শ্শকাতিা শহতর 
শ্েশ্ে বতৃিো শ্িতয়তেে৷ কলকাো আট্যসু্তলর অধ্যক্ ই. শ্ব. হ্যাতভতলর সতঙ্গ পশ্রশ্িে হতয় 
এবং দজািাসাঁতকা িাকুরবাশ্ির শ্শল্পী ও শ্শল্পরশ্সকিতের সভায় অবেীন্দ্রোথ িাকুতরর 
সতঙ্গ দরাি শ্িতয় ভারতের শ্েজস্ শ্িরে ও শ্শল্পকলার উদ্ধাতরর জে্য ও পুেঃরেবে্যতের জে্য 
শ্েশ্ে উতি্যািী হতয়শ্েতলে৷ ে্লাল বসু, অশ্সেকুমার হালিার, সুতরন্দ্রোথ িতঙ্গাপাধ্যায় 
রেভৃশ্ে শ্বে্যাে শ্শল্পীিে োরোবথিায় শ্েতবশ্িোর কাতে শুধুমারে উৎসাহ ও দরেরোলাভ 
কতরেশ্ে, ভারেীয় পদ্ধশ্েতে শ্িরোঙ্ে করার জ্ােও অজ্যে কতরশ্েতলে৷ শ্েতবশ্িোর এই 
শ্শল্পসাধোয় পতর আে্কুমারস্ামীও এতস দরাি দিে৷ ে্লাল বসু বতলে,—‘োঁহার 
শ্শল্পসাধোর সাফতল্যর মূতল শ্েতলে শ্েতবশ্িো৷’

শ্বে্যাে সাংবাশ্িক রামাে্ িত্াপাধ্যায় বতলে—‘‘শ্েতবশ্িো রেকৃেই োঁর ভশ্িেী 
শ্েতলে৷ এমে রোে শ্িতয় ‘মডাে্য শ্রশ্ভউর’ উন্নশ্ের দিষ্টা আর দকউ কতরশ্েতলে শ্কো, 
জাশ্ে ো৷’’ রেে্যাে সাশ্হশ্ে্যক কশ্ব িীতেশিন্দ্র দসে শ্েতবশ্িোরই উৎসাহ ও দরেরোয় 
ইংতরশ্জতে বঙ্গভাষা ও সাশ্হতে্যর বৃহৎগ্ন্থ রিো কতর শ্েতবশ্িোতক োঁর পাডুেশ্লশ্পর 
সংতশাধে ও ত্রুশ্টশ্বিু্যশ্ে দিতে শ্িতে বতলে৷ োো গুরুের কাতজ শ্েরুতি থাকা সত্বেও 
শ্েতবশ্িো রোয় একবের রাবৎ অে্যন্ত অধ্যবসাতয়র সতঙ্গ এই শ্বরাট গ্ন্থোশ্ের পাণু্শ্লশ্প 
রথারথ দিতে শ্িতয়শ্েতলে৷
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দজািাসঁাতকা িাকুরবাশ্ি

শ্েতবশ্িোর পশ্রশ্রম করার ক্মো শ্েল অপশ্রসীম৷ ১৯০৯ সাতল শ্সস্ার (শ্ক্রশ্স্ে) 
দিবমাো শ্েতবশ্িোর বািবাজাতরর িৃতহ  শ্কেুশ্িে শ্েতলে৷ শ্েতবশ্িোর শ্বি্যালয় সম্বতধে 
উতলেে করতে শ্িতয় শ্লতেতেে—‘ভশ্িেী শ্েতবশ্িো দলোর কাতর্য সমূ্পে্য মগ্ন থাকতেে৷ 
শ্বে্যাে তবজ্াশ্েক ডক্টর দজ. শ্স. বসুর উশ্ভিিজীবে সম্বতধে েূেে েূেে পুস্তক রিোর 
কাতর্য শ্েশ্ে সহায়ো করতেে এবং উহাতেও বহু সময় রাইে৷ ডক্টর বসু রেশ্েশ্িে ঘণ্ার 
পর ঘণ্া শ্বি্যালতয় অশ্েবাশ্হে কশ্রতেে এবং কেতো কেতো েথায় আহারাশ্ি সম্পন্ন 
কশ্রতেে৷’ শ্লেতেে— ১৯১০ সাতলর দফব্রুয়াশ্র মাতস অশ্শ্বেী িতে, পুশ্লে িাস রেভৃশ্ে 
শ্েব্যাশ্সে েয়জে দেো মুশ্তি দপতলে৷ বািবাজাতর োঁর শ্বি্যালতয়র িৃহদ্াতর মঙ্গলঘট, 
কলািাে রেভৃশ্ে মাঙ্গশ্লক শ্িহ্নস্রূপ সাজাতো হল৷ সু্ল েুশ্ট দিওয়া হল৷’

শ্েব্যাশ্সেতির মতধ্য একজে শ্েতলে ব্রহ্মরেিারক, অে্যন্ত ধম্যভীরু৷ োঁর শ্েব্যাসতে োঁর 
স্তী-পুরে-পশ্রবারবতি্যর অতশষ িুি্যশ্ে দভাি হতয়শ্েল৷ শ্েতবশ্িো এতির রেশ্ে সহােুভূশ্ে ও 
সমতবিোয় শ্বপতির শ্িতে রথাসাধ্য সাহার্য কতরশ্েতলে৷ ওই ব্যশ্তির মুশ্তিসংবাতি োঁর 
মতে হতয়শ্েল, বহুশ্িে পর োঁর শ্েতজর শ্পো স্িৃতহ শ্ফতর আসতেে৷

শ্েতবশ্িোর সম্বতধে রবীন্দ্রোথ বতলশ্েতলে—‘শ্েতজতক এমে কশ্রয়া সমূ্পে্য শ্েতবিে 
কশ্রয়া শ্িবার আচির্য ক্মো আর দকাতো মােুতষ রেে্যক্ কশ্র োই৷ ····োঁহার শরীর, 
োঁহার আনশশব ইউতরাপীয় অভ্যাস, োঁহার আমিীয় স্জতের দস্হ, মমো, োঁহার স্তিশীয় 
সমাতজর উতপক্া এবং রাহাতির জে্য শ্েশ্ে রোে সমপ্যে কশ্রয়াতেে োহাতির ঔিাসীে্য, 
িুব্যলো ও ে্যািস্ীকাতরর অভাব—শ্কেুই োঁহাতক শ্ফরাইয়া শ্িতে পাতর োই৷ ভশ্িেী 
শ্েতবশ্িো একান্ত ভালবাশ্সয়া সমূ্পে্যভাতব আপোতক ভারেবতষ্য িাে কশ্রয়াশ্েতলে, শ্েশ্ে 
শ্েতজতক শ্ব্ুমারে হাতে রাতেে োই৷

·····জেসাধারেতক হৃিয়িাে করা দর কেবি সে্য শ্জশ্েস োহা োঁহাতক দিশ্েয়াই 
আমরা শ্শশ্েয়াশ্ে৷ জেসাধারতের রেশ্ে কে্যব্যতবাধ সম্বতধে আমাতির দর দবাধ োহা 
পুঁশ্থিে—এ সম্বতধে আমাতির দবাধ কে্যব্য-বুশ্দ্ধর দিতয় িভীরোয় রেতবশ কতর োই, 
শ্কন্তু, মা দরমে দেতলতক সুস্পষ্ট কশ্রয়া জাতেে, ভশ্িেী শ্েতবশ্িো দিতশর জেসাধারেতক 
দেমশ্ে রেে্যক্ স্বোরূতপ উপলশ্ব্ধ কশ্রতেে৷’

‘শ্েশ্ে এই বৃহৎ ভাবতক একশ্ট শ্বতশষ ব্যশ্তির মতোই ভালবাশ্সতেে৷ োঁহার হৃিতয়র 
সমস্ত দবিোর দ্ারা শ্েশ্ে এই ‘people’ এই জেসাধারেতক আবৃে কশ্রয়াশ্েতলে৷ 

এ রশ্ি একশ্ট মারে শ্শশু হইে েতব ইহাতক শ্েশ্ে আপোর দকাতলর উপর রাশ্েয়া 
আপোর জীবে শ্িয়া মােুষ কশ্রতে পাশ্রতেে৷’
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