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 উপেদ াঃ    েকৗ ভ ভ াচা , ভার- া  অ , কিরম র পা ােদবী কেলজ 
 
 
উপেদ া ম লীঃ                       পিরচলন সিমিতর মাননীয়া সভাপিত সহ অ া  সদ  ও সদ া এবং একােদিমক  
                       সাব কিম র সকল অ াপক ও অ ািপকা , কিরম র পা ােদবী কেলজ।  
 
 
স াদকঃ             েসনিজৎ সাহা, সহকারী অ াপক, রা  িব ান িবভাগ, কিরম র পা ােদবী কেলজ 
 
 
সহেযাগী স াদক ম লীঃ           সিফউল ইসলাম খান, সহকারী অ াপক।   পন মার িব াস, সহকারী অ াপক। 

         ণাল িসংহ বা , ট এেডড কেলজ চার।  িরংিক িব াস, ট এেডড কেলজ চার,   
            রা  িব ান িবভাগ, কিরম র পা ােদবী কেলজ 
 

পি কা ঃ    কিরম র পা ােদবী কেলজ কাশকাল : ২৩ শ জা য়াির, ২০২২  

    ি তীয় ভিলউম, ি তীয় ই । (ই -পি কা /ই-এিডসন) ।  
 
 

পি কায় উি িখত বা িলিখত ম  লখেকর িনেজর, িত ান বা স াদেকর নয়। 

 

কাশক: রা িব ান িবভাগ, কিরম র পা ােদবী কেলজ। 

 

মতামত বা অিভেযাগ বা াগািজন স েক যেকােনা ম ে র জ  যাগােযাগ ক ন: 
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in 

          Website Link:  https://karimpurpannadevicollege.ac.in/Emagazine.aspx 

 @ পি কা িত ান ক ক সব  সংরি ত। িত ােনর অ েমাদন তীত পি কার য কান অংেশর অ িলিপ অপরাধ বেল 
িবেবিচত হেব।  
  

দ ও িড  িপ :    জয়   দ , নব ীপ । 
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স াদেকর কলেমঃ- 

অপরািজত 
সুভাষ এর মৃতু র রহস  ক ফাকাস করেত িগেয় 

আমরা তাঁর বা ব জীবেনর সং াম, ত াগ, দশে ম, 

নতৃ দােনর কৗশল, অকুেতাভয়, অনবদ  

সাংগঠিনক কুশলতা, ু রধার বুি , রাজৈনিতক 

দূরদিশতা, সেবাপির তাঁর অদম  সাহস ও ধা ক 

এই জে র ছা  ছা ী তথা যুব স দােয়র কােছ 

স ভােব প েছ িদেত পািরিন। িক ভােব 'কম' তাঁর 

কােছ ' যােগ' পা িরত হেয়িছল- সই িশ ার 

ধারােক আমরা বহন করেত পািরিন। আমারা 

ভারতবেষর য তথাকিথত াধীনতা সং ােমর 

ইিতহাস পিড় সখােনও এর িব ািরত িববরেণর বড় 

অভাব। দশে ম তা আর ওজেন মাপা যায় না। 

দশে ম অনুভব করেত হয়। ভারতবেষর জন  দুিট 

আদশেক ামী িবেবকান  রেখিছেলন- একিট ত াগ 

আেরকিটর  সবা। সুভােষর জীবেনর এই দুিটর 

অ ুত সম য় আমরা ল  কেরিছ। একিদেক তাঁর 

বপেরায়া ত াগ কার অন িদেক সীমাহীন ম বা 

সবা। আর একারেণই রবী নাথ তােক ' দশনায়ক' 

এর পেদ বরণ কের িনেয়িছেলন। বারবার িতিন 

সাফেল র চূড়ায় িগেয় ায় ত াগ কেরেছন ,আর 

জয়ী হেয়েছন। র িদেক ভাবুন। আইিসএস পাস 

করেলন সস ােন,  চাকির িনেলন না । দু'দুবার 

কংে েসর সভাপিত হেলন, কংে স ছাড়েলন। 

আবার দেশর মুি র জন  দশ ছাড়েলন। অ ধান 

এর পর মেন হেলা িতিন বাধহয় হের গেলন। 

িক  কাথায়! তার ভােবই ি িটশ দশ ছাড়েলা। 

অ তপে  সরকাির নিথ তা স কথা বেল। ১৯৫৬ 

ি াে  ি িটশ ধানম ীর দুিদেনর জন  কলকাতা 

রাজভবেন অব ান করিছেলন। ি িটশ ধানম ীর 

সে  সসময় অ ায়ী রাজ পাল ফিণভূষণ চ বতীর 

(ভূতপূব িবচারপিত িছেলন) তাঁর একিট সা াৎকার 

হয়। িতিন িজ াসা কেরিছেলন এত তিড়ঘিড় কের 

১৯৪৭ ি াে  দশ ত াগ করেলন কন? তার 

উ ের ি েম  এটিল উ র িদেয়িছেলন, " নতািজ 

সুভাষ বসুর আজাদ িহ  বািহনীর সং াম এবং তার 

ভােবর কারেণই আমরা চেল িগেয়িছলাম। ল 

এবং নৗবািহনী যা ি িটেশর িভি  িছল তােদর 

মেনাবল ভেঙ িদেয়িছল এই বািহনী।" দুঃেখর িবষয় 

এ সত  আমােদর সামেন আনা হয়িন। সুতরাং সুভাষ 

অপরািজত। তাই তার অ ধান এর ৭৭ বছর পেরও 

িতিন আপামর বাঙািল এবং ভারতবাসীর দয় ক 

জয় কের রেখেছন।  

িক  সুভাষ িকভােব "অপরােজয়" হেয় উঠেলন? 

কােদর সাি েধ  িতিন এই িশ ণ পেলন? িকভােব 

একজন পাস করা শাসক, শাসক না হেয় 

জনেনতা হেয় উঠেলন?  দশনায়ক হেয় উঠেলন ? 

তার ইিতহাস জানাটা জ রী। সুভাষ থেক নতািজ 

বা দশনায়ক হেয় ওঠার নপেথ  যাঁরা, তাঁেদর সে  

তাঁর স ক িবে ষণ করা খুব েয়াজন আেছ। 

কারণ মানিসক গঠেনর ওপর ব ি র কম িনভর 

কের- এই রহস টাই আমরা ধরবার চ া কেরিছ।  

িবিভ ভােব তাঁর এই ১২৫ তম জ িদবস ক রণ 

করার, মনন করার উেদ াগ সরকাির এবং 

বসরকাির ভােব ল  করা যাে ।  আপাদম ক 

রাজনীিতিবদ হেয়ও সুভাষ িছেলন রাজনীিতর ঊে । 
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রাজনীিত িছল মাধ ম দশেসরা িছল উে শ  ।এর 

কারেণই তাঁর  াসি কতা আজও সমানভােব 

রেয়েছ। মূল েবাধহীন রাজনীিতর যুেগ, িদশাহীন 

ত ণ এবং ছা  সমােজর অন সরতার যুেগ, 

দশেক সিঠক িদশা িদেত সুভােষর জীবন সং াম, 

তাঁর নতৃ  দােনর কৗশল সেবাপির সম েয়র 

ভাবধারা ও দশেসবা ক পশায় পা িরত না 

করার িবষয় িলেক িলিখত আকাের তাঁর জীবেনর 

ঘটনাবিলর সম েয় সবসমে  আনা উিচত। আর এ 

কারেণই আমােদর িবভােগর পি কায় সুভােষর 

জীবন গঠেন িবেবকানে র ভাব, তাঁর নতৃ  

দােনর ণাবলী, দশব ু র কােছ তার রাজৈনিতক 

িশ ণ এবং সেবাপির তাঁর ে র ত ণেদর 

স েক তার ব ব েক সংে েপ তুেল ধরার চ া 

কেরিছ। যা িশ া িত ােনর িশ াথীেদর জন  

িবেশষভােব উপেযাগী বেল আমােদর মেন হেয়েছ। 

এ েলা তােদর মানিসক গঠন এবং চির  গঠেনর 

উপেযাগী হেব বেলই এই িবষেয় িনবাচন। "এবং 

সুভাষচ " কবল কতক িল িবখ াত ভারেতর সে  

সুভাষ এর স ক ব াখ া নয় আসেল সমকালীন 

সমাজ স েক তার দৃি ভি  ত ণেদর জীবন গঠেন 

তার মতামত এবং জীবন দশন ক সেবাপির 

জীবেনর মূল  স েক তাঁর দৃি ভি  আমরা িবে ষণ 

কেরিছ। এছাড়াও িনয়িমত িবভাগ,  সা িতক ইসু  

িবভােগর পাশাপািশ া াপন িবভােগ আমরা া  

াপন করিছ দশব ু  িচ র ন দাশ, মাতি নী 

হাজরার ন ায় আমােদর পরম ে য় দশে িমক 

দর। 

***************** 

া 

সাধশতবেষ মাতি নী হাজরা 
(১৭ই নেভ র ১৮৭০ - ২৯ শ সে র ১৯৪২):- 

পরাধীন ভারেতর াধীনতা 

আে ালেনর এক উ ল অধ ায়ঃ 

 
অনন া পাল, তৃতীয় সিম ার, সা ািনক,  

রা িব ান িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ 

 

বাংলার অি কন া 

" কানকােল একা হয়িনেকা জয়ী, পু েষর তরবারী; 

রণা িদেয়েছ, শি  িদেয়েছ, িবজয়াল ী নারী" 

~ িবে াহী কিব কাজী নজ ল ইসলাম 

এমনই একজন িবজয়াল ী নারী হেলন 

মাতি নী হাজরা। মাতি নী হাজরা িছেলন ভারেতর 

াধীনতা সং ােম অংশ হণকারী একজন মহান 

িব বী ন ী িযিন তাঁর অসামান  দশে েমর জন  

ভারেতর াধীনতা সং ােমর ইিতহােস িচর রণীয় 

হেয় আেছন। মহা া গা ীর আদেশ অনু ািণত 

িছেলন বেল তােক 'গা ীবুিড়' নােম ডাকা হত। 

তার াথিমক জীবন স েক িবেশষ িকছু 

জানা যায় না। ধু এেতাটুকুই জানা যায় য, ১৮৭০ 

সােলর ১৭ নেভ র তমলুেকর অদূের হাগলা নােম 
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একিট ছা  ােম এক দির  কৃষক পিরবাের তার 

জ  হেয়িছল। তাঁর বাবার নাম ঠাকুরদাস মাইিত 

এবং মা িছেলন ভগবতী মাইিত। দািরে র কারেণ 

বাল কােল থাগত িশ া থেক বি ত হেয়িছেলন 

িতিন। অিত অ  বয়েস তার িবেয় হেয় গিছল। তাঁর 

ামী িছেলন  ি েলাচন হাজরা। মা  ১৮ বছর 

বয়েসই িনঃস ান অব ায় িতিন িবধবা হেয়িছেলন। 

 

১৯০৫ সােল ত ভােব ভারেতর াধীনতা 

আে ালেনর সে  জিড়েয় পেড়ন িতিন। ১৯৩২ 

সােল িতিন আইন অমান  আে ালেন যাগ দন। 

সই সমেয় িতিন লবণ আইন অমান  কের ফতার 

বরণ কেরিছেলন। অ কাল পেরই অবশ  তােক 

মুি  দওয়া  হেয়িছল। িক  কর মুকুেবর দািবেত 

িতবাদ চািলেয় গেল আবার তাঁেক কারা  করা 

হয়। এই সময় িতিন বহরমপুেরর কারাগাের বি নী 

িছেলন। মুি লােভর পর িতিন ভারতীয় জাতীয় 

কংে েসর সি য় সদস  পদ লাভ কেরন। ১৯৪২ 

এর ২৯ শ সে র ভারত ছােড়া আে ালেন 

উ াল মিদনীপুর। মিদনীপুর জলার সকল থানা ও 

অন ান  সরকাির কাযালয় দখল কের নওয়ার 

পিরক না হণ কেরন িব বীরা। এই পিরক নার 

উে শ  িছল জলা থেক ি িটশ শাসন উে দ কের 

সখােন একিট াধীন রা  িত া করা। মিহলা 

ােসবক সহ ৬ হাজার সমথক তমলুক থানা 

দখেলর উে েশ  িমিছল  কের, নতৃে  িছেলন 

৭০ বছর বয়সী মাতি নী হাজরা। ১৪৪ ধারা অমান  

কের চেল িমিছল। ফৗজদাির আদালত ভবেনর 

উ র িদক থেক আসিছল মাতি নী হাজরার দলিট। 

পুিলশ তখন িল চালােত  কের। িতিন অন ান  

ােসবকেদর পছেন রেখ িনেজই এিগেয় যান। 

ডান হােত পতাকা আর বাম হােত িবজয় শ  িনেয় 

িতিন যন উ ার বেগ ছুেট চেলেছন। পুিলেশর 

একিট িল হােত লাগেতই হােতর শ  পেড় যায় 

তাও িতিন এিগেয় চেলন, মুেখ বে মাতরম িন। 

িকছু ণ চলার পর তার ডান হােত একিট িল 

লােগ তখনও তাঁর ডান হােত শ  কের ধের রাখা 

জাতীয় পতাকা। অবেশেষ তৃতীয় িলিট তার 

কপােল লােগ তারপের মািটেত লুিটেয় পেড়ন। হােত 

পতাকা এবং মুেখ বে মাতরম িন উ ারণ করেত 

করেত িতিন মৃতু বরণ কেরন। এই ভােবই জীবন 

অবসান ঘেট বাংলার অি কন ার। 

১৯৪৭ সােল ভারত াধীনতা অজন করেল 

অসংখ  ু ল,পাড়া ও রা ার নাম মাতি নী হাজরা 

নােম উৎসগ করা হয়। াধীন ভারেত কলকাতা 

শহের থম য নারী মূিত াপন করা হেয়িছল সিট 
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িছল মাতি নী হাজরার মূিত। ১৯৭৭ সােল 

কলকাতার ময়দােন এিট ািপত হয়। 

তমলুেকর িঠক য জায়গািটেত িতিন 

মৃতু বরণ কেরিছেলন সই জায়গােত ও তার একিট 

মূিত আেছ, ডান হােত জাতীয়  পতাকা িনেয় 

মাতি নী হাজরার মূিত। ২০০২ সােল ভারত ছােড়া 

আে ালেনর ৬০ বছর পূিত উপলে  ভারেতর ডাক 

িবভাগ মাতি নী হাজরার ছিব দওয়া পাঁচ টাকার 

ডাকিটিকট চালু কের। 

 

 

 

দশব ু : সাধশতবেষ া িল 

 
 সু ভাত ঘাষ, িশ ক, ইিতহাস িবভাগ, 

কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 
 
িবগত শতা ীর গিতশীল েদশ িমক বাঙালী 

তথা ভারতীয় জাতীয়তাবােদর কা ারীেদর মেধ  

অন তম িছেলন িচ র ন দাশ( ৫ই নেভ র, ১৮৭০ 

ি া - ১৬ই জুন, ১৯২৬ ি া )। িযিন দশব ু  

নােম সবািধক পিরিচত। একজন সমাজকমী একজন 

দ  আইনজীবী হেলও তার সববৃহৎ পিরচয় িতিন 

েদশে িমক আর এই মহৎ জীবেনর িত াঘ  

িহেসেব ধরা রইল তার রাজৈনিতক জীবেনর 

িত িব।  

১৯১৭ সােলর এি েল কলকাতার ভবানীপুের ব ীয় 

ােদিশক সে লেনর মাধ েম িচ র ন দাশ বাংলার 

রাজনীিতেত িত া পান। িবশ শতেকর িবেশর 

দশেক িচ র ন গা ীপ ী কংে স আে ালেনর 

নতা িহেসেবই মূলত সুপিরিচত হেলও, তাঁর  

রাজৈনিতক জীবন কখনই একমাি ক িছল না। িতিন 

চরমপ ী ও জাতীয় িব ববাদী রাজনীিতর সে  

যেথ  ঘিন ভােবই যু  িছেলন। িতিন িব াস 

করেতন য, জাতীয় াত েক মযাদা ও স ান 

িদেত হেব।   

মতাদেশর মূল অনুে রণা:  

চরমপ ীর উ ব স ে  আেলাচনা করেত িগেয় ায় 

সব ঐিতহািসকই এই আে ালেনর অনুে রণা 

িহেসেব বি মচ  চে াপাধ ায় ও ামী িবেবকানে র 

মতাদশ ও রচনার ভােবর কথা উে খ কেরেছন। 

িচ র েনর জীবন আেলাচনা করেত িগেয় দখা যায় 

বি মচে র রচনা তাঁর জীবন ও সািহেত  যেথ  

ভাব ফেলিছল। িচ র ন দাশ ১২২১ ব াে  িনজ 

পি কা ‘নারায়েণর’ মাধ েম িতিন বি মচে র 

অনুশীলন ধেমরই কাশ ঘিটেয়িছেলন। এই 

নারায়েণর মাধ েমই িতিন চরমপ ী ভাবগত দশন 

চার কেরিছেলন। চরমপ ীেদর মত জাতীয় 

আে ালনেক িতিন আধ াি ক চতনার অংশ িহসােব 

মেন কেরিছেলন।  

ব ভ  আে ালন ও জাতীয় িশ া নীিতেত:  

 ১৯০৫ সােলর ১৬ই অে াবর লড কাজেনর 

পিরক না মত ব িবভাগ হেল বাংলার আপামর 
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জনসাধারেণর িব ে  িতবােদ সা ার হেয় ওেঠ। 

সই সময় িচ র ন দািজিলংেয় একিট জনসভায় 

বাংলা িবভােগর িব ে  তী  ভােব বেলিছেলন য, 

বাঙািলরা এতিদন ইংেরজেদর ারা ধুমা  তািরত 

হেয়েছ। বাংলা িবেরাধী আে ালেনর সময় কালাইল 

সাকুলার জাির িতবােদ সরকাির িশ ার িবক  

িহসােব জাতীয় িশ া আে ালন  হয়। এই িশ া 

আে ালেন সুেবাধচ  মি ক, জিকেশার  আচায 

চৗধুরী ভৃিতেদর সে  িচ র ন দাশও অংশ 

িনেয়িছেলন। িচ র ন দাশ যুি  িদেয় বুিঝেয়িছেলন 

কন একিট পৃথক িশ ানীিত হণ করা দরকার। 

জাতীয় ু ল াপেনর সাথকতা কাথায় এবং 

কীভােব এই েক সফল করেত হেব তা িতিন 

সমােজর সব কার মানুেষর সামেন বুিঝেয় 

িদেয়িছেলন। ১৯০৬ সােল জাতীয় িশ া পিরষেদর 

নতৃে  জাতীয় িবদ ালয়  িত া হেল িচ র েনর 

আ ােন বেরাদা রাজ কেলেজর বিশ মাইেনর 

চাকির ছেড় অরিব  ঘাষ জাতীয় মহািবদ ালেয়র 

অধ  হেয় কলকাতায় এেসিছেলন। জাতীয় 

িবদ ালেয়র অধ  পদ হণ কের বাংলায় এেল তাঁর 

ধান লাভ িছল অনুশীলন সিমিতেক একিট 

িব ববাদী দল িহসােব গেড় তালা।  

িব বীেদর মুি দােন অবদান:  

 ১৯০৬ সােল সুেবাধচ  মি ক, িচ র ন 

দাশ ও রজতনাথ রােয়র অথ সাহােয  ‘বে মাতরম’ 

কাগজ কািশত হয়। ১৯০৭ সােলর ২৭ শ জুন 

সংখ ায় ‘পিলিট  ফর ইি য়ানস’ এবং  ২৮ শ 

জুলাই যুগা র কস সং া  ব  িলখবার জন  

সরকার পি কার স াদক অরিব  ঘাষেক 

ফতার কেরিছল। এই মামলায় িচ র ন দাশ 

অরিব  ঘাষেক খালাস কেরিছেলন। যিদও 

পি কার ধান উেদ া া িবিপনচ  পালেক আদালত 

অবমাননার দােয় ছয়মাস িবনা ম কারাদ  দওয়া 

হেল িতিন তাঁর (িবিপনচ  পাল) সংসােরর সম  

দািয় ভার িনজ কাঁেধ তুেল িনেয়িছেলন। এর পরই 

িবখ াত মািনকতলা বামা মামলায় অরিব  ঘাষ ও 

তার ভাই বারী সহ অেনকেক ি িটশ পুিলশ ার 

কের। িচ র েনর কন া অপণা দবী এই সে  

বেলেছন য, নামমা  পাির িমেক িচ র ন ধুমা  

দশমাতৃকার িত কতব েবােধ এই মামলায় 

অংশ হণ কেরন এবং আরিব েক িনেদাষ মাণ 

কেরন। ব  তী ার িচ র েনর েচ ায় ১৯০৯ 

সােলর ৫ই ম অরিব  ঘাষ মুি  পেলন। এরপর 

পূববে  অনুশীলন সিমিতর ধান কণধার 

পুিলনিবহারী দাস সহ অন ান  ৪৪ জন িব বী ১৯১০ 

সােল ঢাকা ষড়য  মামলায় জিড়েয় পড়েল িচ র ন 
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দাস তােদর পে  দাঁিড়েয়িছেলন। পুিলনিবহারী 

অবশ  এই মামলায় মুি  লাভ কেরন িন। 

গা ীপ ী আে ালেন যাগদান:  

 ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ িচ র ন দাশ 

িতলেকর নতৃে  হাম ল আে ালেন যাগদান 

কেরিছেলন এবং বাংলায় এই আে ালেনর নতা 

িছেলন িতিন। ১৯১৭ সােল হাম ল আে ালেনর 

ন ী অ ািন বসা েক কংে স সভােন ী করেত 

চাইেল িচ র েনর সােথ চরমপ ীেদর িবেভদ আবার 

বৃি  পায়। ইিতমেধ  রাওলাট অ া , 

জািলয়ানওয়ালাবাগ এবং সত া হেক ক  কের 

ভারতবেষ য গণআে ালন  হেয়িছল তার 

নতৃ  িদেয়িছেলন মহা া গা ী। ি ধা-  থাকেলও 

িচ র ন বুেঝিছেলন য, চরমপ ীরা যা পােরিন, 

গা ী তা পেরিছেলন। িচ র ন তাই কৗশলগত 

কারেণই গা ীপ ী আে ালেন যাগদান কেরিছেলন। 

িক  তখনও  চরমপ ী ও জাতীয় িব ববাদীেদর 

সে  তাঁর ঘিন  স ক িছল। এমনিক িতিন যখন 

রাজ  দেলর কা ারী হেয় সাংিবধািনক রাজনীিতর 

মেধ  েবশ কেরেছন তখনও তার সািহিত ক 

সহেযাগী শরৎচ  চে াপাধ ােয়র কােছ িতিন 

িব বীেদর স ে  দুবলতা ও কামলতা কাশ 

কেরেছন। জেলবি  িব বীেদর মুি  দােনর জন  

১৯২৪ সােলর ২৩ শ জানুয়াির বাংলার ব ব াপক 

সভার থম অিধেবশেনই রাজ  দল ব ীেদর মুি  

দােনর াব তােল। ১৯২৪ সােলর ম মােস বাংলা 

ােদিশক কংেগেস িসরাজগ  স লেন কুখ াত ‘ ড’ 

সােহেবর হত া েচ ায় জিড়ত গাপীেমাহন সাহার 

ফাঁিসেত আ  বিলদােনর শংসা কের িচ র েনর 

নতৃে  একিট াব দয়া হেয়িছল। সই বছর 

সবভারতীয় কংে েস এই িবষয়িট িনেয় গা ীিজর 

িব াচারেণ িপছুপা হনিন।  

 

রাজ  দেলর কমসূচী: 

 ১৯২২ সােল কংে েসর অিধেবশেন দশব ু র 

সে  কংে েসর নতােদর মতেভদ দখা দয়। িতিন 

‘ ারাজ পািট’ নােম একিট নতুন দল গঠন করেলন। 

রাজ  দেলর অেনক নতৃ  সদস রাই িব ববাদী 

আে ালেনর সে  যু  িছেলন। এমনিক িচ র েনর 

সাহায  সুভাষচ  ও সেত চে র মাধ েম জামািন 

থেক িব বীেদর অ  পাওয়ারও একিট চ া সই 

সময় হেয়িছল। ১৯২৪ সােল ২৪ শ অে াবর ব ল 

অিডন াে র ারা অেনক িব ববাদীেদর সে  

িচ র েনর ঘিন  অনুগামী সুভাসচ  বসু, 

অিনলবরণ রায় ও সেত  চ  িম েক িবনা িবচাের 

আটক করা হেল িচ র ন এেদর কােজর সম  

দািয়  িনেজর কাঁেধ টেন িনেয়িছেলন। এমনিক 

জীবেনর শষ বলায় ফিরদপুর ােদিশক সে লেন 

ি িটশ সরকােরর সে  সহেযািগতার কথা বেল িতিন 

সমােলািচত হেলও সই ব ৃ তাই িচ র ন 

িব বীেদর উে েশ র সততা ও েদশ েমর িত 

া জািনেয়িছেলন। এই সে লেনর পেরই িতিন 

অসু  হেয় পেড়ন এবং ১৯২৫ সােল দািজিলংেয় 

তার দহাবসান ঘেট।  

মূল ায়ন: 

  এই আেলাচনার মধ  িদেয় আমরা িচ র ন 

দােশর জীবেনর িবিভ  পেব চরমপ ী রাজনীিতর 

িবিভ  িদক িল তুেল ধরার চ া করলাম। যিদও 
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িতিন জীবেনর িবিভ পেব ায়ওশাসন, অিহংস 

আে ালেনর প পািত হেলও তাঁর সম  রাজৈনিতক 

কােজর াথিমক পেব চরমপ ী রাজনীিতর একটা 

ছাপ থেক িগেয়িছল। বতমান সা দািয়ক 

রাজনীিতর য িবষবা  আমােদর সামেন নতুন 

ধরেনর সংকট িনেয় এেসেছ, আজেকর বা বতা 

অনুযায়ী তার মাকােবলা করা দরকার। সই কােজ 

িচ র ন দােশর িচ া ও রাজৈনিতক কমকা  

আমােদর অনুে রণা হেত পাের।  

 

 

সাধশতবেষ রাজা লুে মবাগঃ এক 

অনন  সমাজবাদী ন ী 

 
বষা খাতুন, প ম সিম ার, রা িব ান িবভাগ, 

সা ািনক, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ 

ারি ক জীবন ও িতব কতাঃ 

       িব  সমাজত ী  আে ালেনর একজন উ ল 

ন  িছেলন রাজা লুে মবাগ।িতিন  িছেলন 

একজন ল  িব বী নারী।িতিন তাঁর জীবেনর  

থেকই থাগত বাধা ও চ ােলে র মুেখামুিখ 

হেয়িছেলন।িতিন সই বাধা িল ক পা া না 

দওয়ার কৗশল আয়  কেরিছেলন। িতিন 

১৮৭০(অেনক  এর মেত ১৮৭১)সােল জ হণ 

কেরিছেলন শ দখল থাকা পাল াে র একিট 

ই িদ পিরবাের। এই বছর  তাঁর জে র সাধশতবষ 

পূণ হেব।  এেকই িতিন জ হণ কেরিছেলন নারী 

িহেসেব, তার ওপর আবার িকছু শারীিরক 

িতব কতাও িছল।সং াম মুখিরত ব িবক জীবন 

িছল রাজা লুে মবােগর।মা  ১৫ বছর বয়েস 

তৎকালীন আ েগাপনকারী– িনিষ –িব বী 

সমাজতাি ক দেল যু  হন িতিন,মা  িতন বছেরর 

মেধ ই নজর কােড়ন। িতিন দিখেয়িছেলন সমাজ 

পিরবতেন যু  হবার জন   কান বয়স লােগ না।  

িব  সমাজতাি ক আে ালেনর অংশীদারঃ 

    এই মহান িব বী স েক ১৯২২ সােল 

লিলেনর সই অিব রণীয় উি  যার মূল কথা িছল 

এইরকম; বশ িকছু িবষেয় লুে মবােগর অব ােন 

ভুল াি  থাকেলও িতিন িছেলন এবং থাকেবন 

আকােশ ওড়া ঈগল পািখর মত। 

 
১৮৯৪ সােল িতিন িলউ জিগেসস এর সােথ একে  

পাল া  রােজ  গণতাি ক সমাজবাদ দল গঠন 

কেরন। ১৮৯৮ সােল িতিন সখােন গণতাি ক 

সমাজবাদ দেল যাগদান কেরন এবং শী ই 
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ইউেরােপর একজন তাি ক েপ খ ািত অজন 

কেরন। তাঁর আকি ক খ ািতর মূেল হেলা জামান 

সংেশাধনবাদী নতা বান াইন এর তে র তী  

সমােলাচনা কের িলিখত সামািজক সং ার অথবা 

িব ব (Social Reform or Revolution) শীষক 

পু কিট।এই পু কিটেত িতিন বান াইেনর 

সামািজক-রাজৈনিতক, অথৈনিতক  তী  সমােলাচনা 

কের মা  মাকসীয় ত  ক অ ু  রাখেত য়াসী 

হন।িতিন বেলিছেলন আিম ধনীেদর চতনা 

ভারা া  কের দব ভাগাি  আর গাপন, িত  

ব থার অ  িদেয়। 

ি তীয় আ জািতক-এর ায় িতিট কংে স 

উপি ত থেক িতিন মাকসবােদর িব তা বজায় 

রাখেত সেচ  হন। 

লিলেনর সে  িবতক: 

১৯০৪ সােলর শ গণতাি ক সমাজবাদী দেলর 

সাংগঠিনক (Organization Questions of 

Russian Social Democracy)শীষক  ে  িতিন  

লিলন বিণত সাংগঠিনক নীিতর তী  িবেরািধতা 

কের বেলন য লিলেনর নীিতেত দল গিঠত হেল 

তা িমকে ণী থেক িবি  হেয় যাওয়ার স াবনা 

থােক। কাল মাকেসর ণী সেচতনতা তে র 

অবল েন রাজা ণী সং ােমর মেধ  িদেয় ণীর 

সেচতনতায় িব াসী িছেলন।িতিন সমাজতাি ক 

িব েব িব াসী িছেলন। আর সই জন  িতিন 

মানুষেক তার িনেজেদর পে  দাঁড়ােনার জন  

অনুে রণা িদেয়েছন বারবার। রাজা লুে মবাগ এর 

জে র সাধশতবষ এক রকমই একিট সুেযাগ কের 

িদেয়েছ তার িচ া-ভাবনা াসি কতা তুেল 

ধরার।িক  তার ে  এই িবষয়িট আেলাচনায় 

যেথ  জিটল ও শকাতর। কারণ মাকসবাদী 

মহেলর একিট বড় অংশ আজ রাজা লুে মবাগ 

এর িচ ােক মান তা িদেত নারাজ,অেনেকর চােখ 

িতিন যথাথ মাকসবাদী নন। তা সে ও িবংশ 

শতা ীর  অন তম শীষ বুি জীবী ও িব বী বেল 

িবেবিচত হন। 

াসি কতা: 

সািভেয়ত  উ র দুিনয়ায় রাজা লুে মবাগ স েক  

য নতুন গেবষণা ও পুনমূল ায়ন গত কেয়ক দশক 

থেক জাির রেয়েছ তা বলাবা ল ,তাঁর দশািট 

অতীেতর দৃি েকাণ থেক স ূণ িভ । য িবপুল 

তথ  এখন রাজা গেবষকেদর সামেন উপি ত 

হেয়েছ তার িভি েত বতমান সমেয়,বামপ া ও 

মাকসবােদর সংকট কােল রাজা লুে মবাগ এর 

িচ ার াসি কতা রেয়েছ। লিলন বেলিছেলন 

পৃিথবীর সব কিমউিন েদর ৃিতেত িতিন িবরাজ 

করেবন। তাঁর জীবন ও সম  রচনাবলী ব  

জে র কিমউিন েদর িশি ত করার ে  

সহায়ক ভূিমকা পালন করেব। 

রাজা লুে মবােগর সই অিব রণীয় উি  য 

সমাজত  যিদ িতি ত হয়, তার িবক  হেব 

ববরতা। আজেকর পৃিথবীেত মজীবী মানুেষর কােছ 

এর চেয় বড় সত  বাধহয় আর িকছু নই। 

সমাজতে র জন   সং ােমর য কােনা িবক  নই, 

িতিনয়ত খেট খাওয়া মানুষ সটা অনুভব 

কেরেছন তােদর জীবেনর অিভ তা িদেয়। সই 

সমাজতে র মূল চািলকাশি  হেব মজীবী মানুষ 

এবং তাঁরা তখনই  গেড় তুলেত পারেবন যথাথ 
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সমাজত  যখন তারা হেবন বৗি ক  ও সাং ৃ িতক 

ের সমৃ । সমাজতে র অন তম িভি িট হেব 

গণত । িক  সই গণত  হেব িব েবর আদেশ 

অনু ািণত বুেজায়া িলবােরল গণত  নয়, যখােন 

িনত হেব মজীবী মানুেষর ক র। 

     িবেশষত সমাজতাি ক আে ালেনর ইিতহােস 

রাজা লুে মবাগ এর মত অ িন নারী নতৃ  খুব 

একটা দখা যায়িন।বা ব রাজনীিতর ে  ও 

তাি ক ময়দােন িতিন িছেলন একজন অ েসনানী। 

ইউেরাপীয় দশ েলার পিরে ি েত এবং 

সমাজতাি ক দুিনয়ার িনিরেখ িতিন হেলন যথাথ 

িব েবর িত িব।  জীবেনর চার দশেকর িকছু 

বিশ  আয়ু ােলর মেধ ই মহৎ কম ও সাহসী 

আ ত ােগর মাধ েম িতিন িব বী নারীর িতকৃিত 

হেয় িনেজর নাম িলিপব  কেরেছন ইিতহােসর  

অ ান পাতায়। তাঁর এই জে র সাধশতবেষ আিম 

একজন সমাজ িব ােনর ছা ী িহেসেব তােক 

আ িরক  া জানাই। 

 

সা িতক ইসু  

এক ঐিতহািসক সত া হঃ কৃিষ 

আইন ত াহােরর নপেথ  

 

িরি  িব াস, ট এেডড কেলজ িটচার, রা িব ান 

িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ 

"আিম দেশর মানুেষর কােছ মা চেয় মন থেক 

এবং পিব  দয় থেক বলেত চাই, হয়েতা আমার 

তপস ার মেধ  কান ঘাটিত িছল তাই আিম িকছু 

কৃষকেক বাঝােত পািরিন"- ধানম ী নের  মািদ 

িঠক এই ব েব র মাধ েম িবতিকত িতনিট কৃিষ 

আইন ত াহােরর ঘাষণা কেরন, খুব কৗশলগত 

ভােব  পরেবর িদন। িতিন জানান িনয়ম মেন 

শীতকালীন অিধেবশেন িবল পশ কের, কৃিষ আইন 

ত াহার করা হেব। তার এই ব ব  আপাতত ভােব 

'তার রাজৈনিতক ভাবিব ' 

ভারতীয় কৃিষ আইন ২০২০: 

িবতিকত িতনিট কৃিষ আইন কুিড় সােলর সে ের 

 হেয়িছল । লাকসভায় ২০২০ সােলর ১৭ই 

সে র এবং রাজ সভায় ২০২০ সােলর ২০ শ 

সে র ভারেতর রা পিত িবল িলেক অনুেমািদত 

কেরিছল। রা পিত রামনাথ কািব  ২০২০ সােলর 

২৭ শ সে র এই িতনিট কৃিষ আইনেক স িত 

িদেয়েছন। এই ৩ িট কৃিষ আইেনর থম িট হল- 
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 1. অত াবশ ক পণ  (সংেশাধনী): বড় বসরকাির 

সং া িল সরাসির কৃষকেদর কাছ থেক পণ  িকেন 

িবি  ও মজুত করেত পারেব। তেব এে ে  

কৃষকেদর আশ া বসরকাির সং া িল লাগামছাড়া 

মজুতদািরর মাধ েম কৃি ম সংকট তির করেব এবং 

দেশর মানুেষর াথ না দেখ কৃিষপেণ র র ািন 

করেব। 

2. কৃিষপণ  লনেদন ও বািণজ  উ য়ন: ি তীয়য 

কৃিষ আইন অনুযায়ী কৃষকরা মাি র বাইের য কান 

বািণিজ ক সং া ক তােদর ফসল িবি  করেত 

পারেবন ,এে ে  কৃষকেদর আশ া কৃষকরা এ 

আইেনর ফেল তােদর ফসেলর ন ায  মূল  পােবননা 

।িবিভ  বািণিজ ক সং া িল কৃষকেদর াপ  থেক 

বি ত করেব। 

3. কৃষক সুর া ও মতায়ন (মূল  ও পিরেষবা): 

তৃতীয় আইন অনুযায়ী কৃষকরা চুি িনভর চাষ 

করেত পারেব অথাৎ চােষর আেগ বড় সং ার কােছ 

চুি র মাধ েম শেষ র মূল  িনণয় করেত পারেব িক  

এই সং া িল কৃষকেদর সােথ করা চুি র খলাপ 

করেল সং ার িব ে  আইিন মাকােবলা করা 

কৃষকেদর পে  কাযত অস ব। 

কৃষকেদর দািবঃ 

২০২০ সােলর সে র মােস িবতিকত  ৩ কৃিষ 

আইন সংসেদ পাশ হওয়ার পর থেক কৃষকেদর 

মেন নানান আশ া তির হেয়েছ। দেশর কৃষকেদর 

একিট বৃহ র অংশ এই এই িতনিট কৃিষ আইন 

ত াহােরর দািব জানায়। পা াব এবং হিরয়ানার 

ইউিনয়ন িলর ধারণা ক  ণীত আইন িল 

নূ নতম ব ব া বা িমিনমাম সােপাট াইস (MSP) 

ভে  দেব। যা কৃষকেদর িত  করেব এবং 

বসরকাির সং া েলা িলেক ফুেল- ফঁেপ উঠেত 

েয়াজনীয় রসদ এর যাগান দেব। কৃষকেদর 

আশ া এই আইেনর ফেল মাি  ব ব ার 

কাযকািরতা াস পােব, যার ফেল কৃষকরা তােদর 

ফসেলর ন ায  মূল  থেক বি ত হেব। কৃিষ 

আইেনর এই নিতবাচক িদক িলর জন  কৃষকরা 

এই আইন িতনিটেক ত াহােরর দািব জানায় । 

সুি ম কােটর পরামেশ ক  ও কৃষকেদর মেধ  

কেয়ক দফা বঠেকর ব ব া করা হয়, যােত সমাধান 

সূ  পাওয়া যায় িক  এর সুফল পাওয়া যায়িন। 

কৃিষ আইন ত াহােরর দািবেত আে ালন: 

িবতিকত িতনিট কৃিষ আইন বািতেলর দািবেত 

কৃষকরা আে ালন  কের িদি র িসংঘু সীমাে । 

িদি র সীমাে  কৃষক আে ালন সূচনা থেক ক  

সরকার ছেল-বেল- কৗশেল কৃষক আে ালন ভেঙ 

দওয়ার চ া চািলেয়েছ। কৃষকরা িদি র সীমাে  

মােসর-পর-মাস ব  িতকূলতার মেধ  চ  শীত 

ও তী  ী  সহ  কেরও তােদর অব ান চািলেয় 

গেছন ।এই িতবাদী কৃষকেদর ওপর বারবার 

নেম এেসেছ রাে র াধ, হেত হেয়েছ তােদর 

িবিভ  অপবাদ ও কুৎসার িশকার। আে ালনরত 

কৃষকেদর ক সরকার কখেনা খািল ািন কখেনা 

মাওবাদী ও কখনও দশে াহী বেল কািলমািল  

করেত চেয়েছ। রা শি র িনমম অত াচােরর 

কারেন এক বছের ায় ৭০০ জন কৃষেকর াণপাত 

হেয়েছ িক  তােতও আে ালন ভাে িন বরং তার 

পিরিধ মশ স সািরত হেয়েছ ।কৃষেকরা আেরা 

বিশ বিশ স ব  হেয়েছ এবং িনেজেদর 
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শি শালী কের তুেলেছ। আিধপত বাদী রাে র 

িব ে  কৃষকেদর ধা দশ থেক িবেদেশ ছিড়েয় 

পেড়েছ। কৃষেকরা িবেদেশর মািটেতও অিভবাদন 

অজন কেরেছ ,তােদর আে ালেনর আ শি র 

িনিরেখ। 

িবতিকত িতনিট কৃিষ আইন ত াহার: িদি েত  

৩৫৮ িদেনর আে ালেনর পর ২০২১ সােলর  

পরেবর িদন, ধানম ী নের  মাদী এই িতনিট 

কৃিষ আইন ত াহােরর িস া  ঘাষণা কেরন। 

রা শি  অদম  আ শি  ও াণশি েত ভরপুর 

সত া হী কৃষকেদর কােছ মাথা নত কেরেছ।কৃষকরা 

দিখেয়েছ দীঘিদন ধের সংগিঠত ও অিহংস 

িতবাদী আে ালন িকভােব আিধপত বাদী রা েক 

িপছু হটেত বাধ  কের । দেশ বশিকছু নামধন  

িশ া িত ান জএনইউ, জািময়া িমিলয়া, যাদবপুর 

থেক  কের শাহীনবােগর আে ালন চ র বা 

পাকসাকােসর জনপিরসের বারবার শানা যায় 'হাম 

দেখে '-। এটা কান মতার আ ালন নয়, এটা 

হল ন ায  দািবর অ ীকার ,এটাই হেলা সত া হ 

িতবাদ- যার কােছ মািদ সরকার মাথা নত করেত 

বাধ  হেয়েছ। কৃিষ আইন বািতেলর পর দশজুেড় 

'জয় িকষান' আওয়াজ ওেঠ। কৃষকরা দেশর ভরসা, 

তারা সাধারণ মানুেষর ভরসারেযাগ  মািণত 

হেয়েছ।   

ভাট বড় বালাই: িবতিকত িতনিট কৃিষঋেণর 

ত াহােরর পর, দেশর রাজনীিত সরগরম িঠক িক 

কারেণ ধানম ীর এমন িস া  তেব িক ভাট 

সই কারণ যা ধানম ী নের  মািদর মেতা 

মতাশালী ব ি  ক তার 'রাজৈনিতক ভাব 

িব আচরেণ 'বাধ  কেরেছ রাজৈনিতক 

ভাবিব  আচরণ বলেত মািদ সরকােরর মা 

চাওয়ার িবষয়িট ক বাঝােনা হেয়েছ, যা িতিন ৭ 

বছেরর শাসনকােল মা  দুইবার কেরেছন। পাঁচ 

রােজ র িবধানসভা ভােটর মুেখ উপিনবাচেনর ধা া 

ধানম ীেক িপছু হটেত বাধ  কেরেছ এ িনেয় 

সে হ নই। িতনিট কৃিষ আইন বািতেলর পর এখন 

ভাট মুখী পা াব ও উ র েদেশর রাজৈনিতক 

শি র িবন াস কী হেব তা িনেয় কাটােছঁড়া চলেছ। 

 পরেবর িদন কৃিষ আইন ত াহার কের মািদ 

সরকার িক িশখ আেবগেক শ করেত পারেব? 

উ র েদেশর জাঠ কৃষেকরা িক তার এই িস াে  

ভািবত হেব? লািখমপুর এর ভয়াবহ ঘটনা য 

গভীর ষত তির কেরেছ তােত িক মািদ 

সরকােরর িস া  েলপ িদেত পারেব? এই সকল 

ে র উ র পাওয়া যােব ভােটর ফলাফল কােশর 

পর। তাই িনঃসে েহ বলা যায় ভাট হল সই জুজু 

যার ভেয় এই শি শালী মািদ সরকােরর এমন 

'রাজৈনিতক ভাবিব ' আচরেন সা ী থাকেলা 

গাটা দশ। সত া হ কথািট এেসেছ সত  এবং 

আ হ এই দুিট শে র মলব েন যার অথ হেলা 

সেত র জন  অিহংস আে ালেনর পেথ িতবাদ 

করা । িবতিকত িতনিট কৃিষ আইন ত াহােরর 

দািবেত কৃষকেদর অিহংস আে ালন িছল এক কার 

সত া হ আে ালন। কৃষকেদর এই সত া হ 

আে ালন জাির রাখার সামথ ই তােদর লে  প েছ 

িদেয়েছ, এই সামথ ই দেশর গণত েক আেরা দৃঢ় 

করেব এই আশা রাখা যায়। 

*********** 
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আফগািন ােন তািলবািন শাসন, 

২০২১: নয়া আ জািতক স েকর 

ি েত 

 

 মৃণাল িসংহ বাবু, ট এেডড কেলজ িটচার, 

রা িব ান িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ       
দি ণ-এশীয় রাজৈনিতক পিরম েল য ভূ 

রাজৈনিতক কৗশল আ জািতক ে  বারবার 

পিরবতেন সাহায  কেরেছ তার একিট পূণ 

উপাদান হেলা আফগািন ােন তািলবািন শাসন। গত 

১৫ ই আগ   ২০২১ ভারেতর ৭৪ তম াধীনতা 

িদবস উদযাপন সমেয় ভারেতর অন তম সহেযাগী 

িতেবশী রা  আফগািন ােন ইসলািমক িরপাবিলক 

অফ আফগািন ান নামকরণ থেক ইসলািমক 

আিমরাত অফ আফগািন ােন এ পিরবতন হয় 

তািলবািন শাসন পুনঃ িত ার ফেল। আফগািন ােন 

এই রাজৈনিতক পিরবতেনর ভােব আ জািতক 

রা িলর ভূ রাজৈনিতক(Geo-political) কৗশলও 

পিরবিতত হয়। আফগািন ােনর দি ণ ও পূব 

িদেকর সংখ াগির  পু ন জািতেগা ীর ইসলামীয় 

শরীয় আইন বা ইসলামী আইন আফগািন ােন 

িত ার অদম  ই া ও বেদিশক মতাদশগত 

সা াজ বােদর ভাব থেক মুি  পাওয়ার লে  

তািলবািন সনাতনী ইসলািমক ু েলর িশি ত 

ছা েদর িনেয় য আে ালন  দীঘকাল ধের 

পিরচািলত হেয়িছল তার পিরপূণতা লাভ কের ২০২১ 

সােল তািলবািন শাসন িত ার মাধ েম।  

ইিতহােসর আেলােক তািলবান:- 

১৯৭৩ সােল এক সামিরক অভু ােন মাহা দ 

জািহর শাহ রাজতে র পতন ঘেট এবং জাত  

িহেসেব আফগািন ােনর আিবভাব ঘেট। ১৯৭৮ 

সােল আেরকিট অভু ােন িনিষ  বামপ ী দল 

িপপ স ডেমা ািটক পািট অফ আফগািন ান 

(িপিডিপএ) মতায় আেস। এই দেলর সাম বাদী 

শাসন সািভেয়ত ইউিনয়েনর সােথ আফগািন ােনর 

স ক ঘিন  কের। তেব ইসলামী িবে াহী 

মুজােহিদেনরা এই শাসেনর িব ে  সশ  িবে াহ 

 কের।িপিডিপএ- ক সমথন করার জন  

সািভেয়ত ইউিনয়ন ১৯৭৯ সােলর িডেস ের 

আফগািন ােন একিট পূণমােপর আ মণ পিরচালনা 

কের। এই আ মেণর পের একজন মধ প ী 

িপিডিপএ নতােক ধানম ী করা হয়, যােত 

মুজােহিদেনরা শা  হয়। িক  মুজােহিদেনরা 

সািভয়ত অিধকৃিতর িব ে  গিরলা হামলা অব াহত 

রােখ। িপিডিপএ সরকার সািভেয়ত সরকােরর কাছ 

থেক আিথক ও সামিরক সহায়তা পত, অন িদেক 

মুজােহিদেনরা যু রা , পািক ান, সৗদী আরব ও 

অন ান  মুসিলম দশ থেক সাহায  পত। ১৯৮৯ 

সােল সািভেয়ত সনা ত াহােরর পর 

আফগািন ােন গৃহযু   হয়। মুজােহিদনরা 

িপিডিপএ সরকােরর িব ে  আ মণ জারদার 

কের। অবেশেষ ১৯৯২ সােল সরকােরর পতন ঘেট, 

িক  মুজােহিদনেদর িভতেরর দলীয় কা েলর 

কারেণ গৃহযু  শষ হয়িন। একদল মুজােহিদন 
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তােলবান নােমর একিট ইসলামী মৗলবাদী দল গঠন 

কের ১৯৯৪ সােলর সে ের মা া মাহা দ ওমর 

৫০ জন মা াসার ছা েদর িনেয় তািলবািন গা ী 

তির কের। এই তািলবানীেদর ল  িছল 

আফগািন ােন ইসলামী আইন শিরয়া িত া ও 

মতাদশ িছল দওব ী ইসলাম, ইসলািমক মৗলবাদ, 

িজহাদ, পু নস দায়বাদ। এইসময় িকছুিদেনর 

মেধ ই কা াহার শহর ও আফগািন ােনর ১২িট 

েদেশ দখল কের নয়। ১৯৯৬ সােল কাবুল দখল 

কের। িক  তািলবািনেদর ভীিতমূলক কাযকলাপ 

আফগািন ান জনেগা ীর মেধ  ও বেদিশক রা েদর 

কােছ আত জনক হেয় ওেঠ। ২০০১ সােল ১১ই 

সে র তািলবােনর জহাদী গা ী আল-কােয়দা 

নতা ওসামা িবন লােদন এর নতৃে  আেমিরকার 

প াগন ংস করায় সািভেয়ত ক িনয় ণ করার 

জন  য মািকন যু রা  তািলবািনেদর উ েব সাহায  

কেরিছল সই যু রা  তািলবািন ংেস সবশি  

িনেয় ঝাঁিপেয় পেড়। নেভ ের যু রা  ও যু রােজ র 

সহায়তায় নদান অ ালােয়   তািলবানেদর পতন 

ঘটায়। মািকন ত াবধােন ২০০৪ সােল একিট নতুন 

সংিবধান পাশ কের। নতুন সংিবধান অনুযায়ী 

আফগািন ােন িসেড -শািসত সরকার িতি ত 

হয়। িক  আফগািন ােন মািকন িনয় ণ মু  করা 

সনা ত াহার এবং আফগািন ােনর ইসলামী শাসন 

িত ার লে  তািলবানরা ও তার সে  যু  আল 

কােয়দা, হ ানী নটওয়াক জ ীেগা ী িবিভ  

নাশকতামূলক স াসবািদ কাযকলাপ চািলেয় যায়। 

আফগািন ােন শাি  িত ার জন  ২০২০ সােল 

ফ য়াির মােস কাতােরর দাহােত যু রা  ও 

তািলবান চুি  া িরত হয় ও পের আফগান 

সরকার ও তািলবােনর মেধ  আেলাচনা হয়। ২০২১ 

সােল মািকন রা পিত পেদ িনযু  হেল 

আফগািন ােন মািকন সনা ত াহােরর কথা ঘাষণা 

কেরন। জুলাই এ মািকন সনা ত াহােরর সমেয় 

তািলবািনরা মশ অ সর হেয় ৪৩১ িট জলা দখল 

কের ও পের কাবুল িদেক অ সর হেল তৎকালীন 

আফগান রা পিত পর আশরাফুল গিণ সংযু  আরব 

আিমরাত আফগািন ান পািলেয় যায়। আম াহ 

সােলহ, আহমদ মাসুদ প িশের তািলবািন িতেরাধ 

গেড় তুলেলও েম িনে জ হেয় পেড়। ১৫ই 

আগ  ২০২১ অ বতী তািলবািন শাসন ব ব া গেড় 

ওেঠ। ধানম ী হন মা াহ মাঃ হাসান আখু । 

২০২১ তািলবািন শাসেনর ভাব ও িতি য়া:- 

আফগািন ােন তািলবািন শাসন িত ার লড়াই ও 

িত ার পর আফগািন ােনর অভ র এবং বািহ ক 

রা িলর ভাব িতি য়া ল  করা যায়। 

ক) ভূ-রাজৈনিতক কৗশল ও আ জািতক 

আিধপেত র পিরবতন: এই তািলবািন সমস া দি ণ 

এিশয়ার ভূ-রাজৈনিতক কৗশল ও স েক নতুন 

মা া তির হয়। ২০০১ সাল থেক আফগািন ােনর 

তািলবািন ও মািকন স েক ছদ তির হয়। ঠা া 

যুে র শষ পযায় ও ঠা া যুে া র দীঘ  দি ণ 

এিশয়ায় মািকন আিধপত  িভি ক ব ব া  িশিথল 

হেত থােক পরবতী সমেয় মািকন যু রা েক সনা 

ফরত আনার রা পিত জা বাইেডেনর ঘাষণা 

মািকন মতা িবষেয়   িচ  তির হয়। 

অন িদেক আফগািন ােন সািভেয়ত আিধপত  

অেনক আেগই হািরেয় ফেল। আফগািন ান ও 
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ভারত সুস েকর  িবরিত ঘেট। ধমীয় িদক থেক 

বাংলােদশ, পািক ান, সৗিদ আরব এবং সংযু  

আরব আিমরাত ভৃিত দশ সমথন ও ীকৃিত 

জানায়। গণ জাত ী চীন আফগািন ােন তািলবািন 

শাসন িত া ক সমথন জািনেয় দি ণ এিশয়ায় 

চীেনর নতুন আিধপত  িতি ত হয়।  

খ) মানিবক িনরাপ া ও নারীেদর াধীনতা িবষেয় 

: ১৯৯৬ সােল আফগািন ােন তািলবািন শাসেনর 

িনমম অিভ তা থেক ২০২১ সােল তািলবািন শাসন 

িত া নতুন কের িবিভ  উ া , অন ান  

জািতেগা ীর, বাসীেদর এবং িবেশষ কের 

আফগািন ােনর নারীেদর াধীনতা, িনরাপ া এবং 

মানবািধকার আশি ত ও আতি ত হেয় পেড়। 

সখােন দশ বছেরর বিশ বয়েসর মেয়েদর ু েল 

যেত দওয়া হেতা না। কােনারকম বাইেরর কােজ 

তােদর অংশ িনেত দওয়া হেতা না। পু ষ স ী 

ছাড়া রা ায় বর হেত দওয়া হেতা না। বাখা পরা 

বাধ তামূলক িছল।নারী াধীনতার ে  চরম থেক 

এবার 'নরমপ ী' পথ ধরল তািলবান জি রা। 

সংবাদ সং া রয়টাসেক তািলবান মুখপা  

জািনেয়েছ, একলা বাইের যেত পারেবন মিহলারা। 

তেব সে ে  অবশ ই িহজাব পরেত হেব তােদর। 

তােলবান এবােরও জািনেয়েছ, শিরয়া আইন মেনই 

নারী অিধকােরর িবষয়িট িবেবচনা করা হেব। 

তােলবান মুখপা  ঘাষণা কের নারীেদর াধীনতা 

সুরি ত হেব সামিয়েকর জন  িকছু িনয়মাবলী যু  

হেব, সরকার গিঠত হেল শিরয়া আইন অনুসাের 

নারী অিধকার সুরি ত হেব। বা েবর আেলােক 

এখেনা পয  নারীেদর ু ল-কেলেজ, ও কম েল 

যাওয়ার িনেষধা া এবং পু ষ আ ীয় স  ছাড়া 

দুেধ মেণ িনেষধা া রেয়েছ।িক  পি মী দৃি েকাণ 

থেক নািদরা াধীনতাহীন ও অসুরি ত।তেব 

অেনেক পূেবকার তািলবািন শাসন থেক বতমান 

শাসন ব ব া বা বস ত বেল সমথন জািনেয়েছ। 

গ) গণতে র অি হীনতা:  গণতাি ক দশ েলার 

গণত ীকরেনর েচ া আফগািন ােনর িকছু িশি ত 

জনস দায় এর মেধ  গণতাি ক বাধ জা ত হয় 

িক  তােদর ঐিতহ গত একনায়কতাি ক অধীন  

মানিসকতার দ ন গণতাি ক সরকার িত ার 

েচ া বারবারই িবি ত হেয়েছ িবিভ  সমেয় শাসন 

সামিরক অভু ােনর মাধ েম। ২০২১ সােলর 

তািলবািন অভু ান ও শাসন এক ধরেনর গণত  

িত ার লড়াইেয়র অি হীনতা তির কের।  

গণতাি ক দশ িল যমন ি েটন, মািকন যু রা , 

ভারত িচি ত আফগািন ােন তািলবািন শাসন িত া 

ক িনেয়। 

ঘ) সভ তার সংঘাত:   ২০২১ সােল আফগািন ােন 

তািলবািন শাসন িত া স ামুেয়ল হাি ংটেনর 

Clash of Civilization ে র ি ীয় ও 

ইসলািমক মৗলবােদর সংঘাত ধারণা নতুন কের 

মাণ কের। মধ ােচ  ইসলামী আইন িভি ক 

শাসন ব ব া িত া ও প ান ইসলামীকরণ েচ া 

মূলত ি ীয় মতাদশ থেক মু  হেয় ইসলাম 

পুন ীবন এর মাধ েম য এক ধরেনর 

মৗলবাদীকরণ দখা যায় তা মূলত ি ীয় 

মৗলবাদীেদর িব ে   সং াম। আফগািন ােন 

প ান-তািলবািনকরন, প ান-ইসলামীকরণ দীঘ েচ া 
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২০২১ সােল তািলবািন শাসন এর মাধ েম সাফল  

লাভ কের  ও এক ধরেনর ইসলামী ম করণ তির 

সাহায  কের। 

সবেশেষ বলা যায় ২০২১ সােল 

আফগািন ােন তািলবািন শাসন িব েক এক নতুন 

ধরেনর বাতা দান কের ও আ জািতক চচার 

ে  এক নতুন সংেযাজন ঘেট। িব েক মাণ 

করেত চায় তািলবািন শাসন জি েগা ী শাসন নয়, 

এক ধরেনর ইসলািমক আইন িভি ক িবেদিশ 

ভাবমু  হওয়ার শাসন। এখেনা পয  

আফগািন ােন সুগিঠত সরকার িতি ত না হেলও 

আফগািন ান কি ক য দীঘ সমস া তা অেনকটাই 

শা  হেয়েছ। িবেদিশ রা িলর সে  শাি মূলক 

স ক বজায় রাখার চ া কেরেছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াসেগার পিরেবশ সে লন/COP-

26: পাওয়া না পাওয়ার িহেসব 

 
অসম রজা, প ম সিম ার, রা িব ান িবভাগ, 

সা ািনক, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ 

সে লন কন: 

ায় িতন দশক ধের জািতসংঘ িব ব াপী 

জলবায়ু শীষ সে লেনর জন  পৃিথবীর ায় িতিট 

দশেক একি ত কের আসেছ, যােক Conference 

of the Parties বা COP বলা হেয় থােক। এই 

বছর ২৬ তম বািষক শীষ সে লন হয়। এেক 

COP-26 বেল অিভিহত করা হেয়েছ। এই সমেয় 

জলবায়ু পিরবতন একিট াি ক সমস া থেক 

িব ব াপী অ ািধকাের চেল গেছ। এই বছর 

জলবায়ু শীষ সে লন অনুি ত হয় টল া  এর 

াসেগা ত, ৩১ শ অে াবর থেক ১৩ই নেভ র 

২০২১ পয । ইউনাইেটড নশনস মওয়াক ফর 

াইেমট চ  - এর পযােলাচনার িভি েত পৃিথবীর 

১৯৪িট দেশর শীষ নতৃ রা বেসেছন ক কতটা িক 

উেদ াগ িনেত পােরন তা ি র করার জন । িহেসব 

কের দখা হে  িকভােব বায়ুম েলর উ তােক 

বঁেধ রাখা যায়। িশ  িব েবর আেগ বায়ুম েলর য 

গড় তাপমা া িছল, একুশ শতেকর শেষ তার থেক 

যন তা ১.৫ িডি  সলিসয়ােসর বিশ না বােড়। 

বাড়েল িক হেব, এমনিক ১.৫িডি েতই বা িক দুদশা 
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ঘনােব, তার ভিবষ ৎবাণী আমরা একািধক 

দশকজুেড় পেয় আসিছলাম, এই সং া  নানা 

গেবষণার সূে । ম র বরফ গেল যাওয়া, সমুে  

জেলর উ তা বৃি , ীপ রাজ েলার জেলর তলায় 

তিলেয় যাওয়া, অিতবৃি , দত াকার ঘূিণঝড়, 

দাবানল, অপকারী পতে র বাড়বাড় , শস হািন 

ইত ািদ গােয় কাঁটা দওয়া িসেনমার িবষেয় তার 

িতিটই এর উদাহরণ।  

রা িলর আ  কতব : 

আজ আর ভিবষ ৎবাণী জ রী নয়, আমরা 

এখনই দাঁিড়েয় আিছ ১.৩ িডি  সলিসয়াস বিধত 

তাপমা ায়। িবপযয় এখন আর আসেছ না, এেস 

গেছ। সা িতক আবহাওয়ার গিত কৃিত দেখ, 

ম র ও পবত িশখেরর বরফ গলার মা া থেক তা 

আমরা আশ া করিছ। এবং পৃিথবী অ ত। স বত 

২০৪০ নাগাদই আমরা ১.৫ িডি র ল ণেরখা ছুঁেয় 

ফলেবা। এই জলবায়ু সে লন যন একটা ধেয় 

আসা উ ার িদেক তাক করা দূরবীন- পিরি িতটােক 

এভােবই দখেত চান সে লেনর িতিনিধগণ।  

তাপমা া বাড়েছ। কারণ বাতােস জেমেছ নানারকম 

ীন হাউস গ াস, তাই পৃিথবীর তাপমা া িদন িদন 

বেড়ই চেলেছ। অতীেত পৃিথবীর িদেনর তাপ রােত 

িবিকরণ কের িনেজর তাপমা ােক একটা িবেশষ 

সীমায় বঁেধ রাখেত পারেতা। ি ন হাউস গ ােসর 

কারেণ আর তা পারেছ না, ফেল তাপ জমেছ ধীের 

ধীের। এই ি ন হাউস গ ােসর উৎপাদেনর মেধ  

রেয়েছ কয়লা, খিনজ তল ও াকৃিতক গ াস। এবং 

গাছপালা অিতমা ায় ংস করার মাধ েমও ি ন 

হাউস গ ােসর বাড়বাড় ।  

বা েবর িহেসব-িনেকশ: 

জলবায়ু সে লন েলােত একটা বড় সময় 

ব য় করা হয় িক উপােয়, কত বিশ হাের, কাবন-

ডাই-অ াইড বাতােস মশা আমরা ব  করেত পাির 

তা িনেয়। যেকােনা দেশর অথৈনিতক উ য়েনর 

সে  িশে ােদ াগ ও শি  উৎপাদেনর, অথাৎ সই 

সূে  এই িচরাচিরত ালািন েলা পাড়ােনার 

স ক অিত ঘিন । কােজই সমস াটা িগেয় দাঁড়ায় 

কান দশ কতদূর িনেজর দেশর জনগেণর 

জীবনধারা অপিরবিতত রেখ এই সব ালািন 

ব বহার কমােত পাের বা শি  উৎপাদেনর িবক  

উপায় বার করেত পাের। বলা বা ল , দেশর 

জনগেণর কােছ করা উ য়েনর অ ীকার আর 

জলবায়ু সে লেন দাঁিড়েয় িনেজর দশ থেক 

বাতােস ীন হাউস গ াস িনঃসরেণর মা া কম 

করার অ ীকার - এ দুেটােক মলােনা কিঠন।  

একটা উপায়, কয়লা- তল কম পাড়ােনা, 

বা এেকবাের পাড়ােনা ব  করা, তার বদেল শি  

উৎপাদেনর জন  পুনবায়নেযাগ  িবক  েলার িদেক 

এেগােনা। যমন- সৗরশি  ও বায়ুশি , ছাট ছাট 

জলিবদু ৎ ক  ইত ািদ আেরা িকছু িবকে র কথা 

ভাবা চেল। পুনবায়নেযাগ  নয় , িক  বাতােস ীন 

হাউস গ াস কম মেশ এমন িকছু িবকে র মেধ  

আেছ পরমাণু শি । আ ান করা হে , িতটা 

দশ যন িনেজর উ য়ন ি য়ােক এমনভােব 

বদেল িদেত থােক, যােত ২০৫০ এর পর তার দশ 

আর একটুও কাবন-ডাই-অ াইড না ছােড়। 

অন ভােব বলেল, যটুকু কাবন তখেনা তার দশ 
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িনঃসরণ করেব, তা যন কান না কান ি য়ায় 

স ফর শাষণ কের নয়।  

ভারত এই ােব অরািজ না হেলও 

জািনেয়েছ, এই পযােয় প ছেত তার ২০৭০ সাল 

পয  সময় লাগেব। কউ কউ ভু  কাচকােলও 

মূল সমস ার ি েত এই িবলে র আনুপািতক 

ভূিমকা য কম, সটা সকেল বুঝেত পেরেছ।  

২০৩০সােলর মেধ  কয়লার ব বহার ও অরণ িবনাশ 

ব  করা ( সই কােজর সহায়ক িহসােব ১০ হাজার 

কািট ডলার ফা  তির), িমেথন িনঃসরেণ লাগাম 

পরােনা, পিরেবশ িবপযেয় িপিড়ত দির  মানুষেদর 

সাহায ােথ ফা  তির, িনেজর দেশ িনঃসৃত 

কাবেনর মা া সীমানায় বঁেধ রাখার জন  অন  

কাথাও অরণ ায়ন ইত ািদর মাধ েম বাতাস থেক 

কাবন সরােনার চ া করা, কাবন িনঃসরণ এিড়েয় 

শি  উৎপাদেনর ােথ িবকাশশীল দশ েলার হােত 

অথ ও েয়াজনীয় যুি  তুেল দওয়ার জন  ১৩০ 

ল  কািট ডলার অথমূেল র ফা  তির করা, সবুজ 

শি  ক সাহায  করার জন  ব াংক েলােক উ ু  

করা এবং  ২০৫০ এর মেধ  কাবন িনঃসরণ শূেন  

িনেয় আসা - পরপর েন গেল মেন হেত পাের 

আর কান িচ া নই, সমস া জিটল িক  সমাধানও 

আেছ। সবাই িমেল লেগ পড়েলই হেলা।  

এখােনই গ েগাল। সবাই সমান ভার িনেত রািজ 

নয়। তার মূেল রেয়েছ ইিতহাস। ১৮৭০ থেক 

২০১৯ পয  যত কাবন বাতােস িমেশেছ, তার 

শতকরা ৬১ ভাগ এেসেছ পৃিথবীর ছয়টা উ ত দশ- 

আেমিরকা, রািশয়া, যু রাজ , অে িলয়া, কানাডা ও 

জাপান এবং ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন থেক। সব 

িমিলেয় তারা পৃিথবীর জনসংখ ার মা  ১৫ 

শতাংশেক ধারণ কের আেছ। আজেকর চীনেক 

(জনসংখ ার ভার ১৯ শতাংশ) মলােল আটিট রা  ( 

ও রা েগা ী) বাবদ িনঃসৃত কাবেনর অংশ দাঁড়ায় 

৭৪ শতাংশ। সখােন ভারেতর (পৃিথবীর ১৮ শতাংশ 

জনসংখ ার দশ) কাবন িনঃসরেণর অবদান মা  

৩.১৬ শতাংশ। ফেল ভারত বা তার মেতা 

উ য়নশীল ও অনু ত দেশর পে  উ ত দেশর 

ন ায় সমানভােব, একই সমেয় কাবন িনঃসরণ 

কমােনা বা ব  করা স ব নয়। ।  

ত াশা িক? : 

     পিরেবশ িবপযেয়র কু-পিরনাম ক মাটামুিট 

সামাল দওয়ার অব ায় রাখার জন  তাপমা ােক 

১.৫ থেক ২ িডি েত বঁেধ রাখার কথা পাকা 

হেয়িছল ২০১৫ এর প ািরস সে লেন (COP-21)।  

রা  েলার িবেবচক কমকা  ২০২০ -র পর থেকই 

িবে  কাবন িনঃসরেণর মা া কমােত থাকেব এমন 

টা ধের িনেয় সই িহেসব কষা হেয়িছল। দখা যাে , 

কােজ তা ঘেটিন। প ািরস সে লন এর আেগ যমন 

বাড়িছল, িঠক তমনই বছের গেড় ১.৬শতাংশ হাের 

কাবন িনঃসরণ বেড়ই চেলেছ। একমা  ব িত ম 

২০২০ ওই বছর কািভেডর ভােব িনঃসরণ কেমেছ 

৫.৪,িক  তার পেরই , এই বছেরর এখন পয  

পাওয়া িহেসেব ফর তা আেগর উ তায় িফের 

যাওয়ার উেদ াগ িনেয়েছ। তা হেল! অ ীকার মাখা 

অতীেতর সে লন েলার মত COP-26 ও িক ব থ 

হেব এমন আশ া অমূলক নয় । 
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ওেটন সােহব ( িসেডি  কেলেজর 

অধ াপক) কতৃক সুভাষচ  বসুর 

স ে  রিচত ইংেরিজ কিবতা এবং 

তার বাংলা পা র। 
সুভাষচ  বসুর জীবেনর সে  অ াি ভােব জিড়ত 

রেয়েছ িসেডি  কেলেজর অধ াপক ওেটন 

সােহেবর কথা, যার পুেরা নাম Mr.Edward 

Farley Oaten. মূলত ভারতবেষর মানুেষর িত 

িব প ম ব  করার ি েতই ১৯১৬-১৯১৭ 

ি াে  তাঁর সে  অশাি েত জাড়ায় একদল ছা  

এবং যােক নতৃ  িদেয়িছেলন সুভাষচ  বসু 

এরকমই একটা ইিতহাস আমরা নেত পাই । এই 

ঘটনার ি েত তাঁেক িসেডি  কেলজ থেক 

িটশ চাচএ ভিত হেত হয় আ েতাষ মুেখাপাধ ায় 

এর সাহায  িনেয়। আমােদর কােছ ওেটন সােহব 

বরাবরই 'খলনায়ক'। িক  আমােদর খুব কম 

মানুেষরই জানা একিট অসাধারণ কিবতা সুভাষচ  

বসু স েক এই ওেটন সােহব পরবতীকােল রচনা 

কেরিছেলন। যা তাঁর 'Song of Aton and other 

verses' কাব  ে  পাই। ধু তাই নয়,১৯৭৩ 

ি াে  কলকাতায় 'ই ারন াশনাল নতািজ 

সিমনাের'  ওেটন সােহবেকও আম ণ জানােনা 

হেয়িছল। যখন তাঁর বয়স ৮৮ (অ আিশ) বছর। 

সখােন িতিন ' The Bengal Student I knew 

him' নােম একিট ব  পাঠ কেরন এবং ওই 

ঘটনার পুনরাবৃি  কের বেলন , 'আিম পরবতীকােল 

সুভাষচে র সামি ক জীবেনর সে  তাঁর কাযাবলীর 

ক সবদা ল  রেখ আসিছলাম। আিম পের 

ভেবিছ তাঁর মহৎ জীবেনর সে  আমার নামটা 

জিড়েয় গল।' 

 

Subhas Chandra Bose 

            Oblit 1945 
Did I once suffer, Subhas, at your hand? 

Your patriot heart is stilled! I would forget. 

Let me recall but his, that while as yet 

The Raj that you once challenged in your 

land 

Was mighty, Icarus - like your courage 

planned 

To meet the skies, and strom in battle set 

The ramparts of high Heaven, to claim the 

debt 

Of freedom owed, on plain and rude 

demand. 

High Heaven yielded, but in dignity 

Like Icarus, you sped towards the sea 

Your wings were melted from you by the 

sun, 

The genial patriot fire that brightly glowed 

In India's mighty her at and flamed and 

flowed 

Forth from her Army's thousand victories 

won". 

 'কািল ও কলম' পি কার বশাখ সংখ ায় (১৩৭৬) 

ড. িবমানিবহারী মজুমদার িলিখত 'ওেটন ও 

সুভাষচ ' নামক বে  একা  তাৎপযপূণ এই 
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কিবতািট সংযু ত হেয়েছ। লখক তাঁর আচায 

মথনাথ বে াপাধ ায় এর কাছ থেক কিবতার 

পু কখানা সং হ কেরেছন। ে য় মজুমদার সােহব 

এর কিবতার চমৎকার গদ ানুবাদ িট হল: 

সুভাষ ! তামার হােতই িক আিম একিদেন লাি ত 

হেয় িছলাম? তামার সই েদশ ভ  দেয়র 

গিতেবগ  হইয়া িগয়ােছ! একথা ভুিলেত 

পািরেলই ভােলা হইেতা। আজ মেন পেড় য, 

তামার দেশ তুিম য রাজ শি র িব ে  দাঁড়াইয়া 

িছেল তাহা িছল চ । িক  তুিম সােহেবর সাহেসর 

সিহত 'আইক ারােস'র( ীক পুরােণর জৈনক বীর) 

এর মত আকােশ উিঠয়া অমরপুেরর দুগ াচীর 

সং ােমর মেধ  ভাি য়া ফিলবার দুজয় সাহসময় 

সংক  কিরয়ািছেল। তামার উে শ  িছল তামার 

দেশর য াধীনতা হরণ করা হইয়ািছল ও যাহার 

জন  িনয়মতাি ক এবং ঢ় র া  দািব করা 

হইয়ািছল তাহা িফরাইয়া পাওয়া। ক ািবেনট িমশন 

পাঠাইয়া সই রাজশি  (High Heaven) তামােদর 

দািব মািনয়া লইেত রািজ হইয়া িছল; িক  তামার 

স ান ও মযাদা বাধ তামােক আইক ারােস'র মত 

সমুে র অিভমুেখ চািলত কিরয়ািছল । তামার পাখা 

সূেযর তােপ গিলয়া গল। সই তাপ হইেতেছ 

ভারতমাতার িবশাল দেয় য েদশ ভি র আ ন 

া ল ভােব দীি  পাইেতিছল তাহাই। ভারতীয় 

সনাদেলর সহ  িবজেয় এই দীি  ভা র েপ 

বািহত হেয়িছল।" 

(কািল ও কলম -পৃ া ১০০৫ থেক ১০০৬) 

 

 

দ িনব  

ামী িবেবকানে র ‘ম িশষ ’ 

সুভাষচ  

 

 জ িকেশার ঘাষ 

সূচনা: 

নতাজী তাঁর আ জীবনীেত িলেখেছন - 

“Vivekananda entered my life”. ত ােগ 

বিহসািব, কেম িবরামহীন, েম সীমাহীন। … 

আমােদর জগেত এ প ব াি  িবরল। ামীিজ 

িছেলন পূণা  মানুষ … ঘ ার পর ঘ া বেল গেলও 

সই মহাপু েষর িবষয় িকছুই বলা হেব না, এমনই 

িছেলন িতিন মহৎ, এমনই িছল তাঁর চির । … আজ 

িতিন জীিবত থাকেল আিম তাঁর চরেণই আ য় 

িনতাম”। উপেরর কথা িল থেকই বাঝা যায় ামী 

িবেবকান  নতাজীর জীবেন িঠক কতখািন ান 

অিধকার কের িছেলন। তাঁেদর মেধ  কানিদন দখা 

সা াৎ ও হয়িন। হেবই বা িকভােব! িতিন যখন মা  

৫ বছেরর বালক তখন ামীজী এই পৃিথবী ছেড় 

চেল গেছন। তাঁর আ জীবনীেত আমরা আরও পাই 

- “আমােদর এক আ ীয় (সু ৎচ  িম ) নতুন 

কটেক এেসিছেলন। আমােদর বািড়র কােছই 

থাকেতন। একিদন তাঁর সে  দখা করেত িগেয় 

তাঁর ঘের বেস বই ঘাঁটিছ হঠাৎ নজের পড়ল ামী 

িবেবকানে র বই েলার উপর। কেয়ক পাতা উে ই 
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বুঝেত পারলাম এই িজিনসই আিম এতিদন ধের 

চাইিছলাম। বই েলা বািড় িনেয় এেস গা ােস 

িগলেত লাগলাম। পড়েত পড়েত আমার দয়মন 

আ  হেয় যেত লাগল। ধান িশ কমশাই 

আমার মেধ  সৗ যেবাধ, নিতকতােবাধ জািগেয় 

িদেয় জীবেন এক নতুন রণা এেন িদেয়িছেলন 

িক  এমন আদেশর স ান িদেত পােরনিন যা 

আমার সম  স ােক ভাবাি ত করেত পাের। এই 

আদেশর স ান িদেলন িবেবকান । িদেনর পর িদন 

কেট যেত লাগল, আিম তাঁর বই িনেয় ত য় হেয় 

রইলাম। আমােক সবেচেয় বশী উ ু  কেরিছল তাঁর 

িচিঠপ  এবং ব ৃ তা। তাঁর লখা থেকই তাঁর 

আদেশর মূল সুরিট আিম দয় ম করেত 

পেরিছলাম। “আ েনা মা াথ  জগি তায় চ।” 

মানবজািতর সবার মেধ ই আ ার মুি  - এই িছল 

তাঁর জীবেনর আদশ। 

আদেশ উৎসিগত: 

নতাজীর ছা  জীবেন িবেবকান  কতখািন জুেড় 

িছেলন একটা উদাহরণ িদেলই সটা বুঝেত পারা 

যােব। খুব ভালভােব েবিশকা পরী া পাশ কের 

িতিন কলকাতা িসেড ী কেলেজ আই.এ ােস 

ভিত হন। কেলেজ পড়ার সময়ই িতিন ামী 

িবেবকানে র আদেশর িদেক আরও বশী মন দন 

এবং এক সমেয় িতিন সবার উে েশ  গৃহ ত াগও 

কেরন। পরাধীন ভারতবেষ তখন েয়াজন এক 

নবজীবেনর উ ীপনা। স যন গীতার কৃে র 

বাণীর অনু প অব া, যখােন ভগবান িনজমুেখ 

বলেছন ‘ দশ ও জািত যখন ধেমর বদেল অধেমর 

ািনেত ডুেব যায়, িতিন তখন অবতীণ হ’ য় সই 

দশ ও জািতর ধম াপন কেরন’। আমেদর 

ভারতবষ যখন িনেজর গৗরবময় অতীত িব ৃত হেয় 

িনল  পরমুখােপি  ও অ  অনুকরেণ আস , 

তখন  রামকৃ েদব ও ামী িবেবকান  এেস 

নতুন কের জািতর স ােক নাড়া িদেয় গেলন। 

উনিবংশ শতা ীর অি ম লে  গাটা িবে র বুেক 

িহ ুধেমর জয় জা াপন কের বীেরর বেশ দেশ 

িফরেলন বীর স াসী ামী িবেবকান । ামীজীর 

িহ ুধেমর চার, সার ও পুন ীবেনর মূল 

িভি ই িছল পরাধীন ভারতবাসীর ভােবর দন তােক 

সিরেয় দওয়া; গৗরবময় অতীতেক রণ-মনন। 

িহ ুধেমর িচর ন আদশ িলেক সামেন িনেয় এেস 

িতিন তাঁর ােদিশকতার নবমে  দীি ত কেরিছেলন 

আপামর যুবসমাজেক। তাঁর অসংখ  ণমুে র মেধ  

পরবতীকােল ভারতবেষর রাজৈনিতক আকােশ িযিন 

উ ল জ ািত  হেয় উেঠিছেলন, িতিন হেলন 

দশনায়ক নতাজী সুভাষচ  বসু। ামী 

িবেবকান েকই িতিন তাঁর ােন আজীবন পুেজা 

কের গেছন। সুভােষর কথায়, “আমার সমেয়র 

ছা সমাজ ামীজীর রচনা ও ব ৃ তার ারা য প 

ভািবত হইয়ািছল, স প আর কাহােরা ারা হয় 

নাই — িতিন যন স ূণভােব তাহােদর আশা ও 

আকা ােক ব  কিরয়ািছেলন। … ামীজীর বাণীর 

মধ  িদয়াই বতমান মুি  আে ালেনর িভি  গিঠত 

হইয়ােছ। সুভাষচ  তাঁর সম  জীবনব াপী িবিভ  

লখায়, িচিঠেত, ব ৃ তায় বারবার ীকার কেরেছন 

য, রামকৃ -িবেবকান  জীবনদশন ও মতাদশই 

তাঁেক একজন কৃত িচ াশীল, কতব িন , বীর, 
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িনভীক, মানবদরদী, বা ববাদী িহেসেব গেড় তুলেত 

সাহায  কেরেছ।  

মানবজািতর সবা বলেত িবেবকান  েদেশর 

সবাও বুেঝিছেলন। তাঁর জীবনীকার ও ধানা িশষ া 

ভিগনী িনেবিদতা িলেখ গেছন, “মাতৃভূিমই িছল 

তাঁর আরাধ া দবী”। িতিন ামীজীেক উে শ  কের 

বেলন - He himself was a condensed India. 

দেশর এমন কােনা আে ালন িছল না যা তাঁর 

মেন সাড়া জাগায়িন। ামী িবেবকান  তাঁর েদশ 

মে  বেলেছন, “ হ বীর সাহস অবল ন কর; সদেপ 

বল – আিম ভারতবাসী, ভারতবাসী  আমার ভাই। 

বল - মূখ ভারতবাসী, দির  ভারতবাসী, া ণ 

ভারতবাসী, চ াল ভারতবাসী আমার ভাই……”। 

িতিন বলেতন য া ণ, ি য় এবং বশ , এ ক 

এেক সকেলরই িদন িগেয়েছ, এখন পালা এেসেছ 

শূে র, এতিদন পয  যারা সমােজ ধু অবেহলাই 

পেয় এেসেছ। িতিন সবাইেক মেন কিরেয় িদেয় 

বেলেছন, উপিনষেদর বাণী হল, ’নায়মা া বলহীেনন 

লভ :’ চাই শি , নইেল সবই বৃথা। আর চাই 

নিচেকতার মেতা আ িব াস।  

সুভাষ চ  বুঝেত পেরিছেলন এই শি , এই 

আ িব াস যত ণ আমােদর মেধ  না আসেছ 

আমােদর াধীনতার  দখা বৃথা। তাই িতিন 

মেন ােণ ামীজীর আদশেক হণ করেলন। তাঁর 

িনেজর ভাষায় - “িবেবকানে র আদশেক য সমেয় 

জীবেন হণ করলাম তখন আমার বয়স বছর 

পেনেরাও হেব িকনা সে হ। িবেবকানে র ভাব 

আমার জীবেন আমূল পিরবতন এেন িদল। তাঁর 

আদশ ও তাঁর ব ি ে র িবশালতােক পুেরাপুির 

উপলি  করার মেতা মতা তখন আমার িছল না। 

িক  কেয়কটা িজিনস এেকবাের গাড়া থেকই 

আমার মেন িচরকােলর জন  গাঁথা হেয় িগেয়িছল। 

চহারায় এবং ব ি ে  আমার কােছ িবেবকান  

িছেলন আদশ পু ষ। তাঁর মেধ  আমার মেনর 

অসংখ  িজ াসার সহজ সমাধান খঁুেজ পেয়িছলাম। 

ধান িশ কমশাইেয়র আদশেক তখন আর খুব বড় 

বেল মেন করেত পারিছলাম না। আেগ ভাবতাম 

ধান িশ কমশাইেয়র মেতা দশন িনেয় পড়ােশানা 

করব, তাঁর আদেশ জীবনেক গেড় তুলব। িক  

এখন ামী িবেবকানে র পথই আিম বেছ িনলাম।” 

বালক বয়স থেক ামী িবেবকান েকই মেন মেন 

তাঁর ম  মেন িনেলন সুভাষ। শা , ভ , সংযত 

সুভাষ িকছুেতই মেন িনেত মানেত পারেলা না 

ি িটশ শাসেনর বড়াজাল। বয়ঃসি - েণ ামী 

িবেবকানে র িত আনুগত  তাঁেক শারীিরক, 

মানিসক ও আধ াি ক বেল বলীয়ান কের তুলল। 

রামকৃ  পরমহংস দেবর বাণী ‘আ সংযম িবনা 

আধ াি ক উ িত অস ব’, বা ‘একমা  অনাসি র 

মধ  িদেয়ই মুি  আসেত পাের’ ইত ািদও তাঁেক 

উ ু  কের তুলল। আমরা রামকৃ  

পরমহংসেদেবর মেধ  দখেত পাই ভারতবেষর 

অধ া বাদ, ধম ও জীবনদশন এবং পূেবকার সব 

মহাপু ষেদর বাণী তাঁর মােঝ মূত প লাভ 

কেরিছল। এবং িতিন তাঁর সম  িকছু উজাড় কের 

তাঁর ি য় িশষ  ামী িবেবকান েক সই আদেশই 

গেড় তােলন। আর ামীজী যন ঘুিমেয় পড়া 

ভারতবষেক এক আধ াি ক িবে ারেণ জািগেয় 

তােলন, এবং ভারতবাসীর অ ের াধীনতার 
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বীজম ও িতিনই রাপন কের যান। তাঁর সই 

েক বা বািয়ত করার জন  জীবনপাত করেলন 

নতাজী সুভাষচ  বসু। 

আদেশর বা বায়ন: 

“বীর-স াসী িবেবকান ” বইেত মািহতলাল 

িলেখেছন: 

“ নতাজী য এক অেথ ামীজীর মানসপু  তাহােত 

সে হ নাই; একজেনর দেয় যাহা বীজ েপ িছল 

আর একজেনর জীবেন তাহাই বৃ প ধারণ 

কিরয়ােছ। …… য সা াৎ-মুি  ামীজীর অ ের 

একিট বল শি েপ িবরাজ কিরত, নতাজীও 

সই মুি েক অ ের লাভ কিরয়ািছেলন। দুইজেনর 

মও সই মু - ােণর পরাথ- ীিত। ামীজীর …… 

সই িবশাল দেয়র িনপীিড়ত কামনাই নতাজীর 

মেধ  অকু  আ কাশ কিরয়ােছ। ামীজী যিদ 

গ য়া ত াগ কিরেতন তেব স আর িকছুর জন  

নয়, ঐ আজাদ-িহ -্ ফৗেজর “ নতাজী” হইবার 

জন । সই ম তাঁহারও িছল, কবল সজন  

ােনর তপস ােক সংবরণ কিরয়া িকছুকাল েমর 

সমািধেত সং াহারা হইেত হইত। অতএব ামীজীর 

মেধ  আমরা যমন নতাজীর ঐ েমর মূল 

দিখেত পাই, তমনই নতাজীর মেধ  ামীজীর সই 

বাণীেকই মূিতমান হইেত দিখ সই একম  – 

‘Believe that you are free, and free you 

will be’.” 

তৎকালীন ভারতবেষর যুব-সমাজ, িবেশষ কের 

াধীনতাকামী যুবেকর দল ামী িবেবকানে র 

বাণীেত অনু ািণত। ভারতবষ জুেড়, িবেশষত 

বাংলায়, স এক উ াম দেয়র উ াল ছিব। সই 

যুবসমাজেক ঐক ব  করেত নতাজীর জুিড় মলা 

ভার। ি িটশ সা াজ বাদেক ভারতবষ থেক 

িবতািড়ত করার জন  য সকল িব বী ও লড়াকু 

যা া জীবন উৎসগ কেরেছন, নতাজী সুভাষ চ  

বসু ধু থম সািরেতই নন, তাঁেদর মেধ ও িতিন 

িছেলন অন তম। অিহংসায় নয়, উদারতায় নয়, শি  

েয়াগ কেরই ি িটশেক ভারত থেক তাড়ােত হেব, 

এই মে  বলীয়ান হেয়ই িতিন আমৃতু  লড়াই 

চািলেয়েছন ি িটশ শাসন ও শাষেণর িব ে । তাই 

িতিন অকপেট ি ধাহীনভােব ভারেতর যুব 

স দায়েক বলেত পেরিছেলন “ তামরা আমােক 

র  দাও, আিম তামােদর াধীনতা দব”। 

ামী িবেবকান  চেয়িছেলন ভারতবেষর সবা ীণ 

উ িত। সটা তখনই স ব যখন আমরা আমােদর 

আি ক চতনায় পিরপু  হেয় যথাথ দশে িমক 

হেয় উঠেত পারেবা। উদা  কে  আমরা বেল উঠব, 

“ভারেতর মৃি কা আমার গ, ভারেতর কল াণ 

আমার কল াণ।” ামীজীর এই েদশেচতনােক 

িনেজর জীবেনর আদশ কের ামীজীর সু  বাসনা, 

মাতৃভূিমেক াধীন করার বাসনােক জীবেনর 

একমা  ল  বেল ীকার কের এিগেয় গেলন 

স ুখসমের, সুভাষচ  বসু। উপিনষদ বেল ‘আমরা 

অমৃেতর স ান’। ামী িবেবকান  চেয়িছেলন 

অ কৃিত ারা বিহ কৃিতেক জয় কের আমরা 

পৃিথবীেত ােণর বন া বইেয় দেবা। ামীজীর 

আদশ অনুসরণ কের যথাথ দশে িমক হেয় উঠেত 

সুভাষচ ও ত ণেদর আ ান জািনেয়েছন।  

ামী িবেবকান  ১৮৯৭ সােল মা ােজর এক 

ব ৃ তায় বেলিছেলন য আগামী ৫০ বছর 
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ভারতবেষর যুবসমােজর একমা  আরাধ  দবী 

হেলন ভারতমাতা। সই পদা  অনুসরণ কের 

সুভাষচ  বলেলন - “ব জননী আবার একদল 

নবীন ত ণ স াসী চান। ভাই সকল, ক তামরা 

আ বিলর জন  ত আছ, এেসা। মােয়র হােত 

পােব তামরা ধু দুঃখ, ক , অনাহার, দাির  ও 

কারায ণা। যিদ এই সব শ ও দন  নীরেব 

নীলকে র মত হণ করেত পার তেব তামরা 

এিগেয় এেসা, তামােদর সবার েয়াজন আেছ। 

ভগবান যিদ কেরন, তামরা যিদ শষ পয  জীিবত 

থাক তেব াধীন ভারত তামরা ভাগ করেত 

পারেব। আর যিদ শষ পয  জীিবত না থাক-তেব 

াধীন ভারত তামােদর উ রসূরীরা ভাগ করেত 

পারেব। যিদ েদশেসবার পুণ  েচ ায় ইহ-লীলা 

সংবরণ করেত হয়, তেব মৃতু র পর েগর ার 

তামােদর স ুেখ উ ািটত হেব। তামরা যিদ 

কৃত বীর স ান হও তেব এিগেয় এেসা। 

 

 

 

 

 

 

সুভাষচ  বসু ও নতৃে র আদশ                                                                                                    

 
 সমীর কুমার দাশ  

সহকারী স াদক, িবেবক জীবন, ি ভািষক মািসক 

পি কা, অিখল ভারত িবেবকান  যুব মহাম ল  

 

ভারতবেষর াধীনতা আে ালেন যসব বেরণ  

নতৃবৃ  জীবন অপণ কের নতৃ  িদেয়িছেলন 

তােদর মেধ  একমা  সুভাষ চ  বসুেকই ' নতািজ' 

আখ ায় ভূিষত করা হয়। ' নতািজ' বলেত আমরা 

সুভাষচ  বসুেকই বুেঝ থািক, অন  কাউেক 

নয়। নতৃে র আদশ ও ণাবলীর িনিরেখ িতিন 

কবল ভারতবেষই নয়, বরং সম  িবে  এক অনন  

ও অি তীয় চির । সুভাষ চে র জীবেন নতৃে র 

আদশ য অতু  িশখের প েছিছল তার বণনা ও 

িবে ষণ মহাকািব ক। সজন  এখােন  পিরসের 

আমরা তার নতৃে র মা  কেয়কিট িদেকই দৃি  

দওয়ার চ া করব। িব ৃ ত ঘটনা বণনা না কের 

তার সামান  উে েখর মাধ েম দখার চ া করব কী 

অেথ িতিন যথাথ আদশ নতা। 

নতার সং া: 

আধুিনককােল Jack Weleh খুব সু র ভােব নতার 

সং া িদেয়েছন। নতা হেলা "someone who 
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can develop vision of what he or she 

want business, their unit, their activity to 

do and be. Somebody who is able to 

articulate to the centre unit what the  

unit it is and grain through a sharing of 

the discussion- listening and talking- an 

acceptance of that vision. And then 

relentlessly drive implementation  of that 

vision to a successful conclusion" (Michel 

Robert িলিখত The Essence of Leadership এ 

উ ৃ ত) অথাৎ তাঁর মেত, একজন নতা তাঁর 

সংগঠন, তাঁর কাযাবলী ভিবষ েত িক করেব বা িক 

হেব স িবষেয় একটা  ধারণা - একটা পির ার 

দৃি ভি , মনি ে  গেড় তুলেত স ম। সংগঠেনর 

সকল সদেস র িনকট সম  সংগঠেনর পূণ িচ  

তুেল ধরেত স ম হেব এবং আলাপ-আেলাচনার 

মাধ েম- অেন র কথা শানা ও িনেজর ব ব  িবষয় 

বলার মাধ েম নতা তার িনিদ  দৃি ভি িট 

সংগঠেনর অন ােন র কােছ হণেযাগ  কের তুেলন। 

অবেশেষ অিবরাম কেঠার েচ ার মাধ েম তাঁর 

উে শ , তাঁর অভী  লে  সাফেল র সে  বা েব 

প িদেত সমথ হেবন। 

এই নতৃে  জীব  উদাহরণ, নতািজ সুভাষচ  

বসুর জীবন, িবেশষ কের যখন িতিন আজাদ িহ  

ফৗেজর নতৃ  িদি েলন মাতৃভূিমর শৃ ল 

মাচেনর উে েশ । 

সুভােষর জীবেন এর িতফলন: 

নতৃে র উপর এই সং ার িনিরেখ আমরা সংে েপ 

সুভাষচে র জীবেন নতৃে র বিশ  িকভােব ফুেট 

উেঠিছল তা এখন দখব। 

থমত:  The leader has a clear vision for 

the the organisation. আমরা দিখ সুভাষ 

চে র জীবেন, যৗবেনর ারে  তাঁর সামেন 

থমাবিধ একিট সু  ল  িছল। তাঁর জীবেনর 

ত িছল মাতৃভূিমর দাস -শৃ ল মাচন, পূণ রাজ, 

পূণ াধীনতা, তার চেয় কম নয় বা মাঝামািঝ 

কান অব া নয়। এই   িনেয়ই তাঁর পথ 

চলা। দশ ও জািতর িত সীমাহীন ভােলাবাসা ও 

দায়ব তা য মেনাভাব তাঁর কেশার যৗবেন গেড় 

উেঠিছল, তাই তাঁেক এ পেথর- 'ভারত কল াণ'-

পেথর পিথক কেরিছল। 

ি তীয়তঃ The leader should have the 

ability to communicate this vision to 

others. তাঁর এই মনি ে র, তাঁর এই  িতিন 

কবল িনেজর মেধ  আব  রােখনিন, যাঁরা তাঁর 

সহেযাগী িহসােব এই কমযে  যাগ িদেয়িছেলন, 

তাঁেদর সকেলর মেন এই ভাব দৃঢ় েপ অি ত 

কের িদেত সমথ হেয়িছেলন। সজন  আমরা দিখ, 

আজাদ িহ  ফৗজ এর সকল সহেযাগী- সন  

তাঁেদর উে শ  িহসােব ভারেতর পুরেনা াধীনতােক 

িনবাচন কেরিছেলন, এ িবষেয় তাঁেদর মেন কােনা 
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মানিসক বাধা (inhibition) বা তভাব 

(ambivalence) িছলনা; তাঁেদর সং াম তাঁেদর 

নতািজর িত 'ব ি গত' আনুগত  এক 'অজানা' 

আকষণ বাধ থেক জ  নয়িন। নতািজর কৃিত  

িতিন সহেযাগীেদর মেন সং ােমর পূনিচ  ািথত 

কের িদেত সমথ হেয়িছেলন। 

তৃতীয়তঃ The leader should have the the 

capacity to motivate others to work 

toward the vision. নতািজ এভােব তােদর মেন 

আদশ উে শ  স েক একটা সম ক ধারণা সৃি  

করেত সমথ হেয়িছেলন বেলই আজাদ িহ  

ফৗেজর হাজার হাজার সন  রণা েন অে েশ জীবন 

উৎসগ করেত িব ুমা  ি ধা বাধ কেরনিন, ায় 

পূণ  য ানেল আ িত িদেয়িছেলন সানে । 

চতুথতঃ A leader should have the ability to 

'work the system' to get things done. 

নতািজ সুভাষচ  বসুর জীবেন দিখ ভারেতর 

াধীনতা াি র এই উে শ েক বা বািয়ত করার 

সম  ণালী, সকল উপায় তাঁর কােছ কবল 

পির ার িছল তা নয়, তােক কাযকর করার সুিনিদ  

পেরখা রখা এর জন  চাই দূরদিশতা, ভিবষ দৃি  

(foresight and farsight)। ি তীয় িব যু  য 

আস , টা িতিন অেনক আেগই বুঝেত পেরিছেলন, 

যা ভারেতর ধান নতারা বুেঝ উঠেত পােরনিন। 

নাৎিস জামািন ও আ াসী জাপােনর কেঠার 

সমােলাচক হওয়া সে ও িতিন তােদর সাহায  

িনেয়িছেলন ভারেতর সামেন একটা সুবণ সুেযাগ 

িহেসেব এবং সে ে  িব ুমা  আ মযাদা ু  

কেরনিন। সম-মযাদার িভি েত িতিন তােদর সাহায  

ও সহেযািগতা পেয়িছেলন, বািল ও টািকওেত স 

কথা  ভােব জামান চ াে লর িহটলার ও 

জাপােনর ধানম ী তজ ওেক জািনেয় 

িদেয়িছেলন। জাপােনর হােত 'পুতুল' িহসােব নয়,- 

যা জহরলাল নেহ  বেলিছেলন- বরং কৗশল 

(Stretegy)িহসােব জাপােনর সাহায  িনেয়িছেলন। 

দশ াধীন হেল সরকার কমন হেব, কমন হেব 

তার িতর া ব ব া, অথৈনিতক উ য়ন িকভােব 

স ব ইত ািদ িবষেয়ও তাঁর একটা সু  ধারণা, 

িচ া িছল। স িবষেয় হয়েতা আমরা অেনেকই 

জািননা। স সব িবষেয় আমরা এখােন আেলাচনা 

করব না অেনেক মেন কেরন নতািজ সুভাষ চ  

বসু  ভারতবেষর াধীনতা ত ভােব এেন িদেত 

সমথ হন িন। িক  স কথা িঠক নয়। অেনক 

ঐিতহািসক মাণ কেরেছন, এমনিক তদানী ন 

ি িটশ ধানম ী ি েম  এটিল ীকার কেরেছন 

নতািজ সুভাষ চ  বসুর জন ই ভারতবষ ত 

াধীনতা লাভ করেত সমথ হেয়িছল। 

সুভাষচ  য আদশ নতা হেয় উঠেত পেরিছেলন, 

তার কারণ িতিন ামী িবেবকানে র আদেশ 

িনেজেক িতেল িতেল তী  সাধনার মাধ েম গেড় 
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তুেলিছেলন। স ূণ াথশূন , স ূণ সবাপরায়ণ, 

স ূণ উদার মেনাভাব িনেয় িতিন নতৃ  

িদেয়িছেলন দশ ও জািতর িত অসীম ভালবাসা ও 

কতব েবাধ থেক। 

িতিন দেশর মানুেষর নতৃ  িদে ন, তা কখেনা 

মেন করেতন না, িতিন মেন করেতন িতিন 

দশমাতৃকার সবক, জনসাধারেণর 'দাসস  দাস'। 

সম  সংকীণতার ঊে  উেঠ িহ ু , মুসলমান, িশখ 

ইত ািদ নানা ধমীয় স দােয়র মেধ  যমন সংঘ 

াপন কেরিছেলন, তমন ভারেতর মানা েদেশর 

মানুষেদর জাতপাত, ােদিশকতার বাধা ক উেপ া 

কের এক জাতীয় লে  সমেবত করেত 

পেরিছেলন। কবল তাই নয়, কংে েসর নতৃবৃ  

বারবার তাঁর কম য়াসেক বাধা দবার চ া করেলও 

পেদ পেদ তাঁর িবেরািধতা করেলও িতিন ব ি গত 

মতাৈনক েক য় দনিন। দশ ও জািত বা 

আদেশর কােছ অহংেবাধ, ব ি গত মতিবেরাধ 

কখনও মাথা তুেল দাঁড়ােত পােরিন। এ িবষেয় 

তখনকার অেনক নতাই এর উে  উঠেত 

পােরনিন। সজন  আজাদ িহ  ফৗেজর আমরা 

দিখ গা ী ি েগড, নেহ  ি েগড, প ােটল ি েগড 

তির করেত। এেক বেল ব  দৃ াে র মেধ  একিট। 

সকেলর সবক মেন করেতন বেল কখেনা অন েদর 

চেয় বিশ সুিবধা িনেতন না। যুে র সময় যখন 

খাদ  সংকট দখা িদল, তখন একবার তাঁেক 

সবািধনায়ক বেল একটু সামান  বিশ আহার দওয়া 

হেয়িছল অন ান  সন িদে  এবং তা সংগতই িছল, 

কারণ তাঁেক সকেলর চেয় অেনক বিশ পির ম 

করেত হেতা। িক  িতিন িবরি র সে  তা 

ত াখ ান কেরিছেলন। 

জীবেনর িত পদে েপ ধের থাকায় একজন কৃত 

নতার বিশ । সজন  কখন আদেশর সে  

আেপাষ কেরনিন।আদেশর জন  িপতার ই ার 

িব ে  িগেয় আই. িস. এস পরী ায় পাশ কেরও 

সরকাির চাকির না িনেয় দশমাতৃকার সবায় জীবন 

উৎসগ কেরেছন।ছা  জীবেন অধ াপেকর অন ায় 

আচরেণর িব ে  েখ দাঁড়ােত ি ধা কেরনিন 

আদেশর িত অটুট িন ার জন । এজন  চরম শাি  

হণ করেত কুি ত হনিন। তাইেতা িতিন বলেতন " 

এই ন র পৃিথবীেত িবন  হেব সবিকছুই- কবল 

ন  হেব না ভাব, আদশ ও । কান একিট 

ভােবর সাধনায় ব ি  মানুেষর মৃতু  ঘটেত পাের,- 

িক  সই ভাবিট তাঁর মৃতু র পের পুনজ  নেব 

সহস  জীবেন।" ামী িবেবকান  একিট ব ৃ তায় 

বেলিছেলন,"জীবন ণ ায়ী... মৃতু  িনি ত... এস 

একটা মহান আদশ িনেয় তার জন  সম  জীবন 

িনেয়ািজত কির।" নতািজ যন ামীজীর বাণীর 

মূতমান িব হ - সংসার সমােজর যু ে ে । 

তাঁর অিব াস  আ ত াগ, অসীম সবাপরায়নতা, 

তার দূরদিশতা, অসম সাহিসকতা, স ূণ 

অহংশূন তা তাঁেক আদশ নতায় পা িরত 

কেরিছল, কেরিছল ভারেতর কৃত মহানায়ক - 

দশনায়ক। রবী নাথ ঠাকুর বৃথাই তােক জািতর 

প  থেক ' দশনায়ক' েপ বরণ কেরনিন। 
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ত েণর  ও সুভাষচ  

 
 অ ণাভ সন   

কাযিনবাহী সদস , অিখল ভারত িবেবকান  যুব 

মহাম ল  

 সুভাষচে র তা েণ র ঊষালে  তাঁর দয় 

অিধকার কেরিছেলন তা েণ র িব হ ামী িবেবকান ।  

আ জীবনী "ভারত পিথক'-এ সুভাষচ  িলেখেছন, 

""আমার বয়স তখন বড়েজার পেনেরা, যখন ামী 

িবেবকান  আমার ভতের েবশ করেলন। তারপর 

আমার অ জগেত একটা িব ব ঘেট গল, সবিকছু 

ওলট পালট হেয় গল।” ামী িবেবকান  বেলিছেলন, 

""মের তা যািবই, একটা বড় উে শ  িনেয় মের যা।” 

সুভাষচ  তাঁর জীবেনর বৃহৎ উে শ  লাভ করেলন ামী 

িবেবকানে র কােছ, আর িশখেলন তা ণ  শি র যথাথ 

স বহার করেত। মেনািব ােনর একিট আধুিনক ধারা 

Positive Psychology বেল, আমােদর গতানুগিতক 

জীবেনর আব ত পিরেয় একটা বৃহৎ উে েশ র জন  

বাঁচেত শখাই যথাথ আনে র পথ। উপিনষদও বেলেছ, 

“ যা ব ভূমা তৎ সুখ  নাে  সুখমি ” — যা বৃহৎ 

তােতই সুখ আেছ, ু  িজিনেস যথাথ সুখ নই। 

সুভাষচ  উপলি  করেলন যথাথ আন  ু  সুেখ নই, 

আেছ পরােথ আ বিলদান ও দুঃখ বরেণর মেধ । মা  

আেঠেরা বছর বয়েস একিট িচিঠেত িলেখেছন, আমার 

জীবেন একটা mission আেছ। সই িমশন বা 

উে েশ র দুিট িদক িছল — realization and 

renunciation — মানবজীবেনর সু  মিহমার পূণ 

উপলি  ও পরােথ াথত াগ। যৗবেনর উে ষ যমন 

নতুন নতুন সমস া িনেয় আেস জীবেন, সসেবর 

সমাধােনর সম  স াবনাও িনিহত থােক যৗবেনর 

শি েত। সই শি র স বহােরর জন  সুভাষ উেঠ পেড় 

লাগেলন। িনেজর শরীরেক বিল  কের তুলেত হেব, 

মনেক কের তুলেত হেব তেজাপূণ, বুি েক করেত হেব 

শািণত, আর দয় হেব উদার মপূণ াথশূন । ামীজী 

বেলিছেলন, “জগৎ চায় চির । জগৎ চায় এমন মানুষ, 

যােদর জীবন মপূণ, াথশূন ।  অন  ম ও ক ণা 

িনেয় শত শত বুে র আিবভাব েয়াজন।” সইভােব 

তির হেত লাগেলন সুভাষ। 

 ামীজীর কােছ স আেরকিট িজিনস পল — 

এক নতুন ভারত গড়ার ন ও পেথর স ান! াধীন, 

অখ , ঐক ব  ভারতবষ — বিচ  যখােন ঐক েক 

খি ত কের না, আরও সমৃ  কের। য ভারত 

কবলমা  িহ ু  বা ধু মুসলমােনর হেব না, যার 

জাতীয়তা িতি ত হেব রামকৃে র উপলি জাত 

সবধমসম েয়র শ  িভেতর ওপর। য জাতীয়তার 

উপজীব  হেব সাম , ম ী ও মুি , যার শি র উৎস 

হেব জা ত জনসাধারণ, িবেশষ কের এখনকার পিছেয় 

পড়া ণী।  

 এই আদশেক, এই েক প দওয়া সহজ 

কাজ িছল না। সকেলর ে ই যমন হেয় থােক, 

সুভােষর জীবেনও এেসিছল তুমুল সং াম — ধু বাইের 

নয়, মেনর ভতরকার সং াম। সং ােমর মেধ  একটা 



গণত                                                                                                Vol –II   Issue – II, 2022 

31 
 

আন  আেছ, একটা দুঃসাহিসক অিভযােনর spirit 

আেছ। কারণ িত মুহূেত িবপেদর আশ া। ভড়ার 

পােলর মেধ  িতিদেনর একেঘেয় জীবন কাটােনার 

চেয় মৃতু ও ভােলা লােগ adventure-ি য় িনভীক 

যুবেকর, তার কােছ ""পূজা তাঁর সং াম অপার — সদা 

পরাজয়, তাহা না ডরাক তামা”! এই সং ামই েম 

ত ণ সুভাষেক অনন  কের তুেলিছল ভারেতর 

নতৃবৃে র মেধ । 

 জাতীয় আ স ানেবাধ তাঁেক ি িটেশর গালািম 

করেত িদল না। ইংল াে  আইিসএস পরী ায় চতুথ 

হেয়ও গসুখ ও স ােনর হাতছািন হলায় উেপ া 

করেলন। ভারেত িফেরই ঝাঁিপেয় পড়েলন দেশর 

সবায়, দশব ু  িচ র ন দােসর নতৃে । অসাধারণ 

বুি ম া ও কমদ তার সে  খাটেত লাগেলন িদবারা । 

বারবার কারা  হেলন। ি িটশরা তাঁেক িবনা িবচাের 

বমার মা ালয় জেল  ব ী কের রাখল। একটানা 

আড়াই বছর কারাবােসর পর সুভাষ যখন ছাড়া পেলন, 

তখন তাঁর মেনর গভীরতা বেড় গেছ আেরা শত ণ। 

বেয়স তখন সেব িতিরশ। কারাবাস তাঁর দিহক াে র 

িত করেত পেরিছল, িক  মনেক মােটই কাবু করেত 

পােরিন। জেলর মেধ ও দশমাতৃকার জন  দুঃখবরেণর 

গৗরব মনেক আনে  ভিরেয় রাখত। মা ালয় থেক 

লখা তাঁর িচিঠপ  আদশেবাধ, িতভাদীি  ও হাস রেস 

পূণ। ""জীবন-মৃতু  পােয়র ভৃত , িচ  ভাবনাহীন।” 

বলেতন, মানুষ মের যায়, িক  য idea-র জন  স 

বাঁেচ, সই idea কখেনা মের না, ি য়াশীল থােক — 

কান না কান িদন বা েব প পির হ করেব বেল। 

 সই বাধ থেক জ  িনল ত েণর আ ান। 

িনেজর ভতের য আ ন েল উেঠিছল, তা িতিন 

ছিড়েয় িদেত উেদ াগী হেলন। ব  যুবেকর ােণর দীপ 

সই আ েনর তােপ েল উঠেত লাগল।  িতিন সব  

যুব সে লন ইত ািদেত দেশর যুবদলেক সে াধন কের 

শানােত লাগেলন তাঁর দয় থেক উৎসািরত আ ান। 

যন ামীজীর ম, ামীজীর আ ানই আড়াই দশেকর 

দূর  অিত ম কের তাঁর ভতর িদেয় অ িতহত বেগ 

বািহত হেত লাগল। িতিন বলেলন, “ওেগা আমার 

ত ণ জীবেনর দল, তামরা ওেঠা, জােগা, ঊষার িকরণ 

য দখা িদেয়েছ!” বলেলন, “ হ বাংলার ছা  ও ত ণ 

সমাজ! তামরা পিরপূণ ও অখ  মুি র উপাসক হও। 

তামরাই ভিবষ ৎ ভারেতর উ রািধকারী; অতএব 

তামরাই সম  জািতেক জাগাইবার ভার হণ হণ 

কেরা। তামােদর েত েকর মেধ  আেছ অন , 

অপিরসীম শি । এই শি র উে াধন কেরা এবং এই 

নবশি  অপেরর মেধ  স ার কেরা; তামােদর িনকট 

নূতন াধীনতামে  দীি ত সম  জািত আবার বাঁিচয়া 

উঠুক!”  

 সুভাষচ  ত েণর আদশ স েক সংে েপ 

অিত চমৎকার কথা বলেলন: “ত েণর আদশ িক? 

ত েণর আদশ — বতমােনর সকল কার ব ন, 

অত াচার, অিবচার ও অনাচার ংস কিরয়া নূতন সমাজ 

ও নূতন জািত সৃি  করা।” অথাৎ এই আদশ ব ি র 

আে া িতেত সীমািয়ত নয়, পর  দশ ও িবে র সকল 

মানুেষর কল ােণর  ও সাধনা। এই ে র সাধনা 

িবি  ভােব এক-একিট ব ি র একক সাধনা নয়। এই 

 িনেয় যসব ত েণরা উ ু  হেয়েছ, তােদর 

সমেবত, সংহত, স ব  সাধনা —  একই উ েশ র 
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িদেক ধাবমান ত ণেদর সুপিরকি ত, সুশৃ ল একিট 

আে ালন, য আে ালনেক প দওয়ার জন  েয়াজন 

স শি , েয়াজন িত ান।  

 এেকর পর এক ব ৃ তায় এই যুব আে ালেনর 

বিশ  ব াখ া কের বলেলন “আমরা মেন করেত পাির 

য, ত ণেদর রিচত য- কােনা িত ান — যমন সবা 

সিমিত, যুবক সিমিত ত ণ সংঘ আখ া পাইবার যাগ , 

িক  এ ধারণা া । য িত ান বা আে ালেনর মূেল 

াধীন িচ া ও নূতন রণা নাই, স িত ান বা স 

আে ালন ত েণর আে ালন বিলয়া অিভিহত হইেত 

পাের না। ত ণ ােণর ল ণ িক? — ল ণ এই য, 

স বতমানেক বা বা বেক অখ  সত  বিলয়া হণ 

করেত পাের না, স ব েনর িব ে , অন ােয়র িব ে  

ও অত াচােরর িব ে  িবে াহ ঘাষণা কিরেত চায় এবং 

স আিনেত চায়  ংেসর মহা শােনর বুেক সৃি র 

অিবরাম তা ব নৃত । ংস ও সৃি র য মেধ  আ হারা 

হইেত পাের, একমা  সই ব ি ই ত ণ। তা ণ  যার 

আেছ, স ংস ও সং ােমর ছায়া দশেন ভীত হয় না, 

অথবা নবসৃি প কােয অপরাগ হয় না।... 

 “ কহ কহ অ তাবশত মেন কিরয়া থােকন য, 

যুব-আে ালন রা ৈনিতক আে ালেনর নামা র মা  — 

িক  এ ধারণা সত  নয়। ফুল ফােট, তখন েত ক 

পাপিড়র মেধ  তার সুষমা ও সৗরভ আ কাশ লাভ 

কের। ব িদন শয াশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূব া  

িফিরয়া পায়, তখন শরীেরর েত ক অে র িভতর িদয়া 

শি , তজ ও ফু তা ফুিটয়া ওেঠ। শশব ও কেশার 

পার হইয়া আমরা যখন যৗবন-রােজ  অিভিষ  হই, 

তখন কৃিতেদবী সকল স েদ আমািদগেক ভূিষত 

কেরন। শারীিরক শি , মানিসক তজ, নিতক বল, 

শৗয, বীয — আমরা মানুষ হইয়া উিঠ। ব ি র জীবেন 

যত িল িদক আেছ এবং জািতর জীবেন যত িল িদক 

আেছ — তত িল িদক আেছ যুব-আে ালেনর। এই 

িবিচ  আে ালেনর িবিভ  েপর মেধ  কােনা পিট 

হয় নয়। এই েপর সমি েত য অিভনব সৗ য-সৃি  

হয়, তাহাই যুবক মাে রই কাম  ও সাধ ।... 

 “ কােনা ism-এর বা মতবােদর ারা 

মানবজািতর উ ার হইেত পাের না, যিদ সবাে  আমরা 

মনুেষ ািচত চির বল লাভ না কিরেত পাির। ামী 

িবেবকান  তাই বিলেতন, ‘Man-making is my 

mission’ — মানুষ তির করা আমার জীবেনর উে শ । 

জািতগঠেনর এবং ism িত ার িভি  — খাঁিট মানুষ। 

খাঁিট মানুষ সৃি  করা যুব আে ালেনর ধান উে শ । 

খাঁিট মানুষ সৃি  কিরেত হইেল সবিদক িদয়া তাহার 

িবকাশ হওয়া চাই।” 

 রা ৈনিতক ে  গা ীজীর নতৃে  আে ালন 

পিরচালনার সমেয়ও বেলেছন, “Our struggle is, no 

doubt, a non-violent struggle. But even a 

non-violent struggle demands an army, an 

organization and machinery.” — আমােদর 

সং াম িনঃসে েহ অিহংস সং াম। িক  এমনিক 

অিহংস সং ােমর জন ও একিট সনাবািহনী, একিট 

সংগঠন ও স যে র েয়াজন। ১৯৩০-এর দশেকর 
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শষভােগ, যখন িতিন সবভারতীয় নতৃে র শীেষ, তখন 

িতিন দেশর যুবসমােজর দয়েক সবেতাভােব অিধকার 

কেরেছন। কিব  রবী নাথ তাঁেক বরণ কের 

িনেয়েছন দশনায়েকর পেদ। আধুিনক িব ান ও 

িশ ায়েনর মাধ েম নবভারেতর অথৈনিতক বুিনয়াদ 

তিরর জন  তাঁর য পিরক না িছল, তার অন তম দৃঢ় 

সমথক তখন ডঃ মঘনাদ সাহা মুখ ব  গিতশীল 

ব ি । িক  রাজনীিতর পি ল আবত ও বারংবার 

কারাবাস তাঁর সং ােমর পথ অব  কেরিছল। িতিন 

ি তীয় িব যুে র পিরি িতর সুেযাগ িনেয় ি িটশ 

সা ােজ র পতন ঘটােত ব পিরকর িছেলন। ফেল 

জীবেনর চূড়া  ঝুঁিক িনেয় ছ েবেশ চেল গেলন 

জামািন। সখান থেক আবার সাবেমিরেন শ -অধু িষত 

সমু পেথ অেধক পৃিথবী অিত ম কের গেলন 

দি ণপূব এিশয়ায়। শ র শ  আমার ব ু  — য কের 

হাক, দশেক াধীন করেত হেব, তারপেরই ত 

অথৈনিতক উ য়ন কের দেশর কািট কািট অভু  

মানুেষর মুেখ অ  তুেল িদেত হেব, িশ ার সার 

করেত হেব! ভেঙ পড়া ু  আজাদ িহ  বািহনীেক 

নতুন কের গেড় তুলেলন ৪০,০০০ সনার এক 

শি শালী বািহনী, াধীন অ ায়ী সরকার। জাপান 

সাহায  করল, িক  সই সাহায  িছল ব ু রাে র দওয়া 

ঋণ, যা াধীনতার পের কড়ায় গ ায় শাধ করার কথা 

িছল। হাজাের হাজাের বাসী ভারতীয় ত ণ ত ণী 

সই সং ােম যাগ িদল তাঁর আ ােন — যুে  াণ 

িদেয়িছল ২১,০০০ সনা। তােদর চােখ য  িতিন 

িদেয়িছেলন, তা সারা ভারেতর যুবসমােজ আ েনর মত 

ছিড়েয় পড়ল তােদর আপাত পরাজেয়র পের, যখন 

তােদর িবচার  হল িদ ীর লালেক ায়। ি িটশ-

ভারেতর সনাবািহনী ও িবেশষ কের নৗবািহনীেত ত ণ 

সিনকরা িবে াহ করল। তখন ি িটশরা বুঝল, আর 

ভারত সা াজ  ধের রাখা যােব না। 

 িক  াধীন ভারেত সই বীরগাথা দীঘকাল 

চেপ রাখার চ া কের এেসেছ দেশর সরকার। সত  

ইিতহাস তাই আমােদর িনেজেদর চ ায় আিব ার 

করেত হেব, যােত আবার আমরা সই রণা িফের 

পেত পাির, আবার ত েণর দেয় েল ওেঠ সই 

আ ন। তেবই সাথক হেব জীবন, তেবই গেড় উঠেব 

আপামর জনসাধারেণর নতুন ভারত। 
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দশব ু  ও দশনায়ক: ইিতহােসর 

াপেট 

 

 অয়ন চ বতী, িশ ক, ইিতহাস িবভাগ, পূব লী 

কেলজ পূব বধমান 

দশব ু  িচ র ন দাশ এবং দশনায়ক সুভাষচ  

বসু - এই দুই মহা ােনর ঘিন  যাগােযাগ এবং 

সা ােতর সময়কাল ইিতহােসর িবচাের খুব 

কােলর, মা  চার বছেরর(১৯২১-১৯২৫)। িক  

এই চার বছের ' দশব ু র' সা াৎ সাি ধ  সুভাষ 

চে র ' দশনায়ক' হেয় গেড় ওঠার সময় কাল 

বলেল খুব অতু ি  হেব না। একথা সত  য 

মানুেষর জীবেন সবােপ া ভাব িব ােরর মতা 

আেছ আদেশর। নতািজ সুভাষচে র ত াগ-িতিত া 

ময় জীবেন আদেশর ভাব িতিন িনেজই ীকার 

কেরেছন। নবজাগিরত বাংলার বৗি ক বােহ 

রামকৃ - িবেবকান  ভাব তরে র মা া িন পন 

যমন দুঃসাধ  িঠক তমিন জাতীয় জীবেনর 

াতধারায় এই ভাব বােহ অবগািহত একদল 

দশে িমেকর জীবেনর ব মাি কতা ক ভাষায় 

কাশ করা বা লখনীেত বঁেধ রাখার চ া বশ 

দুঃসাধ । এ সে র অবতারণা এই কারেণই য 

রামকৃ  - িবেবকানে র পিব  জীবন সুভাষচ  

ক ভািবত কেরিছল একথা ঐিতহািসক সত , িক  

দশব ু র জীবেন িতিন দেখিছেলন সই আদেশর 

বা বায়ন। কৃতপে  ঔপিনেবিশক ভারেতর 

ইিতহাস তা ধুমা  ায় শাসন অজেনর উে েশ  

ভারতীয়েদর রাজৈনিতক লড়াইেয়র ইিতহাস নয়, 

বরং এই ইিতহাস আদেশর, ত ােগর, সত িন ার, 

অহংকার শূন তার। তাই হয়ত "ভারেতর াধীনতা 

সং াম" - এক ত  অধ ায়। 

দশব ু র রাজনীিত ও পিরিচিত: 

সুভাষ চে র সােথ দশব ু  িচ র ন দােশর সা াৎ 

স ক গেড় ওঠার আেগ দশব ু র যািপত জীবেনর 

সােথ পিরিচত হওয়া আবশ ক। আইেনর ছা  

দশব ু  ইংল াে  থাকাকালীন অব ায় হাউস অব 

কমে  দাদাভাই নওেরািজর সদস পদ লােভর িবষেয় 

জনমত সংগিঠত কেরিছেলন। যিদও এরপের 

দশব ু  ভারেত িফের আেসন (১৮৯৪) এবং 

কলকাতা হাইেকােট ব াির ার িহসােব তার 

কমজীবন  কেরন।এইসময় ব  খ াতনামা 

িব বীেদর আইিন সহায়তা দােন দশব ু র িবেশষ 

ভূিমকা িছল যার মেধ  িবেশষ উে খেযাগ  বা ব 

উপাধ ায় ভূেপ নাথ দ  এর নাম। তেব আইনজীবী 

িহসােব দশব ু র খ ািত শীেষ উেঠিছল  ১৯০৮ এ 

আিলপুর বামার মামলায় অরিব  ঘাষ এর পে  

সওয়াল জবাব কের। কাশ  কংে িস রাজনীিতেত 

অংশ হণ  ১৯১৭সােল। ১৯১৭ থেক ১৯২৫এর 

মেধ  অনুি ত কংে েসর ১১িট সে লেন এবং ৬িট 

ব ীয় ােদিশক সে লেন িচ র ন দােশর উ ল 

উপি িত এবং  িস া  উে েখর দািব রােখ।  

১৯১৭এর ভবানীপুর ােদিশক সে লেন দশব ু র 

সভাপিতর ভাষণ িদশাহীন কংে সী আে ালনেক 

নতুন পেথর স ান িদেয়িছল। ধু তাই নয় ১৯১৯ 
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সােল সম  িবেরািধতা ক উেপ া কের ভারত 

সরকার 'Defence of India Act' এবং 'রাওলাট 

িবল' ক আইেন পিরণত কের। মহা া গা ী এর 

িব ে  ঘাষণা কেরন সত া হ। এই সত া হ ক 

সমথন কের ৬ ই এি ল কলকাতার গেড়র মােঠর 

মনুেমে র িনেচ এক িবরাট িতবাদ সভায় 

দশব ু র সত া েহর শপথ তার সত িন ার 

ব িত মী দৃ া । 

জািলয়ানওয়ালাবােগর হত াকাে  দশ ি ত 

হেয়িছল 'সভ  জািতর অসভ তা' দেখ। রেয়ল 

কিমশেনর ভারতীয় দািবেক নস াৎ কের হা ার এর 

নতৃে  ি িটশ সরকার 'তদ  কিমিট' গঠন করেলও 

অল ইি য়া কংে স কিমিট গঠন কেরিছল একিট 

সমা রাল অনুস ান কিমিট।এই তদ  কিমিটেত 

ান পেয়িছেলন মহা া গা ী, দশব ু  িচ র ন 

দাশ, পি ত মিতলাল নেহ , আ াস তােয়বজী 

মুখরা। অসহেযাগ আে ালেনর নীিত িনধারণ ক 

ক  কের মহা া গা ীর সােথ দশব ু র মতা র 

ঘেটিছল মনা র নয়। যিদও ১৯২০ এর নাগপুর 

অিধেবশন অসহেযাগ াব পাশ হেয়িছল। দশব ু  

মূলত চেয়িছেলন অসহেযাগ ক একিট ি িটশ 

িবেরাধী রাজৈনিতক আে ালেনর চহারা িদেত 

যখােন ' রাজ' একিট আবিশ ক িবষয় িহেসেব উেঠ 

আসেব। 

দশব ু র সং েশ সুভাষ: 

সুভাষচ  বসু এই সমেয় িছেলন ল েন। ভারতীয় 

রাজনীিত স েক তার সজাগ দৃি  িছল।১৯২১ সােল 

সুভাষচ  জাতীয় কংে েস যাগদান কের 

দশেসবা েত অংশ হেনর ই া কাশ কের 

দশব ু  ক দুিট প  িলেখিছেলন। ১৬/০২/১৯২১ 

তািরেখ তার লখা থম পে  িতিন দশব ু  ক 

উে শ  কের িলখেছন-" ১৯২০ সােলর আগ  মােস 

আিম িসিভল সািভস পরী ায় পাশ কির এবং চতুথ 

ান অিধকার কির।... সরকাির চাকুরী কিরবার 

আমার মােটই ই া নাই।... আিম জানেত ই া 

কির আপনারা আমােক এই েদশ সবার যে  িক 

কাজ িদেত পােরন।... আপিন বাংলােদেশ আমােদর 

সবা যে র ধান ঋি ক - তাই আপনার িনকট 

আিম আজ উপি ত হইয়ািছ- আমার যৎসামান  

িবদ া, বুি , শি  ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূিমর চরেণ 

উৎসগ কিরবার আমার িবেশষ িকছুই নাই- আেছ 

ধু িনেজর মন এবং িনেজর এই তু  শরীর"। 

দেশ ফরার আেগ দশব ু  ক উে শ  কের 

সুভাষচ  ি তীয় প  লেখন ০২/০৩/১৯২১ 

তািরেখ। প িট মেনােযাগ সহকাের অধ ায়ন করেল 

দখা যােব সুভাষচ  খুব  এবং  পিরক না 

সহকাের দশিহত েত যাগদােন ই ু ক। তার সম  

কমময় জীবেনর এ এক অনবদ  বিশ -  এবং 

 িচ া ও তার বা বায়ন। এই পে  িতিন জাতীয় 

কংে স সং া  বশ িকছু মূল বান াব 

রেখিছেলন। সুভাষচ  দশব ু  ক উে শ  কের 

িলখেছন -" েদশেসবার য মহাযে র আেয়াজন 

হে  আপিন তাহােত ব েদেশর ধান পুেরািহত।... 

এখন আপিন আমােক আপনার িবপুল কােজর মেধ  

ান িদন"। ল ণীয় িবষয় দশ ব ু র িত কী 

িবপুল া  ইিতমেধ ই সুভাষচে র দেয় থীত 

হেয়েছ। ১৯২১ সােলর ১৬ ই জুলাই দেশ িফের 

সুভাষচ  দশব ু েক র পেদ বসােলন। খুব 
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িনকেট থেক ল  করেলন উ  আদেশ যািপত 

এক জীবনেক। এসময় স েক সুভাষচ  িলেখেছন 

- "Reaching Calcutta I went straight to 

the house of Deshabandhu Das...By the 

time our conversation came to end, my 

mind was made up. I felt that I had 

found a leader..."। দশব ু র সহধিমনীেক 

সুভাষচ  'মা' বেল সে াধন কের দশ ও 

জনগেনর সবায় মন াণ ঢেল িদেলন। 

রাজৈনিতক  পেদ বরণ ও যৗথ আে ালেন 

যাগদান: 

নাগপুর কংে স থেক কলকাতায় িফের দশব ু র 

জীবেন ঘটল আমূল পিরবতন। ত াগ করেলন তার 

আইন ব বসা, ত াগ করেলন তার িচরাচিরত সব 

অভ াস। হিরশ মুখািজ পােকর সভায় দশব ু  

দশবাসীেক বলেলন- "আজ থেক আমার ঐিহক 

স দ, আমার িবলািসতা সবই দশমাতৃকার চরেণ 

উৎসগ করলাম"- এ ধু মুেখর কথা নয়, দশব ু  

হেয় উঠেলন ত ােগর মূত তীক। এই সম  িকছু 

ল  করেলন সুভাষচ । দশব ু র নতৃে  িবেদিশ 

ব  বজন আে ালেন সি য় অংশ িনেলন সুভাষচ  

বসু। দশব ু র কন া অপণা দবী িলখেছন-" িবরাট 

ব  য কুে র পােশ তার ধান হাতা েপ 

সুভাষচ  আসীন, এ দৃশ  ভুলবার নয়"। ১৯২১ এর 

১০ই িডেস র অসহেযাগ আে ালন চলাকালীন 

দশব ু , সুভাষচ , বীের নাথ শাসমল, মৗলানা 

আবুল কালাম আজাদ এর মত ব ি রা ার 

হন। আেগই ার হেয়িছেলন দশব ু র পু  

িচরর ন। কারাবােসর এই সমেয়র বণনা সে  

২০/০২/১৯২৬ তািরেখ দশব ু র জীবনচিরত 

লখক  হেম নাথ দাশ েক সুভাষচ  

িলেখিছেলন- "১৯২১ সােলর িডেস র মােস ার 

হওয়ার পূেব আিম মা  ৩/৪মাস কাল তাহার 

অধীেন কাজ কেরিছলাম। সুতরাং সই সংকীণ 

সমেয়র মেধ  তাহােক ভােলারকম বুিঝবার সুিবধা 

আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল 

এক  বাস কিরবার সুেযাগ ও সৗভাগ  ঘিটল তখন 

খাঁিট মানুষেক আিম িচিনেত পািরলাম"। এই পে ই 

সুভাষচ  য দৃি েত দশব ু  ক দেখেছন তার 

এক অনন  অসাধারণ বণনা তুেল ধেরেছন। 

দশব ু র উদারতা, ধয, মহা াণতা, উদার ধমীয় 

দৃি ভি , গভীর অধ ায়ন মতা, অনন  রসেবাধ 

ত ণ সুভােষর দয়েক িত পদে েপ অনু ািণত 

কেরেছ - এ ীকােরাি  সুভাষচে রই। 

১৯২২ এর ৯ ই আগ  দশব ু র কারামুি  ঘেট। 

ইিতপূেব কারাগাের থাকা কািলন অব ায় কংে েসর 

আেমদাবাদ অিধেবশেন িতিন সভাপিত িনবািচত 

হেয়িছেলন। ১৯২২ এর গয়া কংে েসও দশব ু  

সভাপিত িনবািচত হেয়িছেলন। িক  অসহেযাগ 

আে ালন পরবতী কংে সী আে ালেনর পথ িনেয় 

মতিবেরােধর কারেণ িতিন এবং মিতলাল নেহ র 

উেদ ােগ কংে েসর অভ েরই গঠন কেরিছেলন 

'কংে স িখলাফত রাজ  পািট'। িনবাচেনর মাধ েম 

কাউি েল েবশ কের সরকাির কােজ 

অসহেযািগতাই এই দেলর ধান উে শ  িছল। 

কলকাতা কেপােরশেনর থম িনবাচেন রাজ  

দেলর াথীেদর িবপুল জয় হেয়িছল। 'কলকাতা 

িমউিনিসপাল অ া ' অনুযায়ী ১৯২৪এর এি েল 
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কেপােরশেনর থম ময়র পেদ অিধি ত হেয়িছেলন 

দশব ু । তার ি য়তম সহকমী সুভাষচ  

কেপােরশেনর ধান কমকতার পদ (Chief 

Executive) পদ লাভ কেরিছেলন। দাির  

দূরীকরণ, াথিমক িশ ার িব ার, মূেল  দুধ 

সরবরাহ, িচিকৎসা, বি  উ য়ন, অৈবতিনক পাঠ 

দান ভৃিত ে  দশব ু র সহকাির িহেসেব সুভাষ 

চে র উেদ াগ িবেশষ উে েখর। নাগিরকেদর 

উৎসাহ ও আ েচতনার উে াধেন সুভাষচে র 

উেদ ােগ কািশত হেত থােক 'কিলকাতা 

িমউিনিসপাল গেজট'। 

দশব ু র আদেশ দশনায়েকর যা া: 

তেব  ১৯১৭-১৯২৫সময় পেবর অ া  পির েমর 

কারেনই হয়েতা ১৯২৫এর ১৬ই জুন দশব ু  'িচর 

িব ােমর দেশ' যা া করেলন।  তেব িতিন রেখ 

গেলন সুভাষচ  ক। সুভাষ চে র পরবতী জীবন 

যন দশব ু র আদেশই উৎসগীকৃত। ছেলেবলা 

থেক িবেবকানে র আদেশ িব াসী সুভাষচ  

'আদেশর েয়াগ' ক খঁুেজ পেয়িছেলন দশব ু র 

মেধ । দশব ু র য়ােনর পেরর বছর হেম নাথ 

দাশ েক সুভাষচ  িলখেছন - "সমুে  কা  

ঘূণাবেতর ন ায় এই িবপুল জনসমােজ িতিন 

চািরিদক হইেত সকল াণেক আকষণ কিরেতন।... 

যাহারা তাহার পাি েত র িনকট মাথা নত কেরন 

নাই, অসাধারণ বাি তায় বশীভূত হেয়ন নাই, 

িব েমর িনকট পরাজয় ীকার কেরন নাই, 

অেলৗিকক ত ােগ মু  হেয়ন নাই, তাহারা পয  ওই 

িবশাল দেয়র ারা আকৃ  হইয়ািছেলন"। 

কৃতপে  দশব ু র িত সুভাষচে র অকৃি ম 

া ও আনুগত  ইিতহােসর ত  অধ ায় তেব এই 

আনুগত েক কখেনাই ' াতীত' আনুগেত  প ছােত 

দনিন দশব ু । সুভাষচ  তার িবিভ  পে  

িলেখেছন িকভােব দশব ু  সম  িব মত ক 

 িদেতন, িবচার করেতন, নেতন। সুভাষচ  

িলখেছন- "িতিন( দশব ু )  বা বজীবন ও আদেশর 

মেধ  একটা মধুর সাম স  াপন কেরিছেলন"। 

সুভাষচে র পরবতী জীবেনও আমরা ল  করেবা 

িতিন কখনও কিঠন বা বতার সােথ আদেশর 

অসাম স তা ঘটেত দনিন। সবেশেষ এটাই বলার 

' দশব ু ' ও ' দশনায়েকর' স েকর রসায়ন ক 

লখনীেত ব  করার চ া করা হয়েতা বা ধৃ তা। 

কারণ এ যাগােযাগ  ধু রাজনীিতর নয়, এ 

যাগােযাগ আ ার, আ ীয়তার, ার, আদেশর। 

দশব ু র মৃতু েত িব কিব তার া িলেত  

বেলিছেলন- "এেনিছেল সােথ কের মৃতু হীন াণ 

 মরেন তাহাই তুিম কের গেল দান"। 

হয়েতা ভিবষ ৎ া িব কিবর এ এক আ য 

ভিবষ ৎবাণী! হ া ঁ দশব ু  িদেয় িগেয়িছেলন 

সুভাষচ  ক, এক 'মৃতু হীন াণ' ক। বাংলা তথা 

ভারতবষ ত  কেরিছল ' দশব ু র' ােন 

' দশনায়ক' এর আিবভাব। 
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সুভাষচে র লখনী ও বাংলা সািহত  

 

 ভািশষ পাল, িশ ক বাংলা িবভাগ, 

ভি েবদা  ন াশনাল ু ল, মায়াপুর। 

 
'যুেগর না হই জুেগর কিব'— য়ং কাজী নজ ল 

ইসলাম 'আমার কিফয়ৎ' কিবতায় এমন কিফয়ৎ-ই 

িদেয়িছেলন --- তাঁর লখনীর িব ে  ওঠা 

অিভেযােগর িভি েত। অিভেযাগ এই য তাঁর কােব  

'িবে াহ রস' যত আেছ 'সািহত রস' তত নই।এই 

' জুগ' আসেল দশমাতৃকার শৃ ল মাচেনর 

তাড়না। িতিন িনি ধায় বেলিছেলন তাঁর কলম ধরার 

উে য িনেজেক কােলা ীণ সািহিত ক িহেসেব 

িত াপেনর লে  নয়, পরাধীন ভারেতর কা ােক 

িবে াহ পা িরত করার উে েশ। একথা ীকায য 

বাংলা সািহেত র রসধারায় তাঁর ান ণা ের 

িলিখত। 

 সুভাষচ  বসু স েকও একথা সমানভােব সত । 

নজ েলর মত তাঁর লখা গেদ  সং ােমর দী  

মানিসকতা ফুেট উেঠেছ--- একইসে  ফুেট উেঠেছ 

অনািবল সািহত রস। তবুও বাংলা সািহেত  গেদ র 

ইিতহােস সুভাষচে র নাম কান পাতেলও শানা যায় 

না। কারণ িহেসেব বলা যায় িতিন তমনভােব 

সািহত  রচনায় মেনািনেবশ কেরন িন এবং 'ত েণর 

' ব িতেরেক তমন কািশত  নই। িক  যা 

আেছ তা হল অসংখ  প , অিভভাষণ এবং পি কায় 

কািশত ব । তাঁর লখা ব  িল হল- 

'ভারতপিথক'( অসমা  আ জীবনী) 'ত েণর ', 

'নতুেনর স ান'। এছাড়াও ' দেশর ডাক', ' দশব ু  

ৃিত', 'আমরা িক চাই', ' গাড়ার কথা' ইত ািদ। 

এ েলাও পরবতীকােল 'ত েণর ' ে  অ ভু  

হয়। তাঁর এই সম  লখনীেত বি মচ , 

িবেবকানে র ন ায় দৃঢ় ত য়ী যৗি ক পার েয 

পূণ গদ  ভাষার পিরচয় ফুেট উেঠেছ। 

তাঁর য অসংখ  প াবলী রেয়েছ তা কােনা 

ব াি সংকীণতার ের সীমাব  থােক িন, সমকালীন 

সমাজ- রাজনীিত তার পরেত পরেত ছুঁেয় আেছ। 

একইসােথ তা ব িত মী িশ িনমাণও বেট। 

ব িত মী এই কারেণ য, এর মেধ  আেছ আি েকর 

অিভনব -- সহজ সুেরর আলাপী ভি  দী  মানিসক 

শৗেয পযবিসত হেয়েছ। ভাষার ে  িতিন কখেনা 

চিলত রীিতর আ য়ী কখেনা সাধু ভাষােক আপন 

কেরেছন। সাধু ভাষার েয়ােগও া লতার অ রায় 

কখেনা হেয় ওেঠ িন। মাতৃেদবীেক পে  িতিন 

িলখেছন-''আমােদর সমােজর ইিতহােস যখনই িবপদ 

আপদ জুিটয়ােছ তখনই মা-র আবাহন আমরা রচনা 

কিরয়ািছ। …'বে মাতরম' গান লইয়া আমােদর 

জাতীয় অিভযান সু  হইয়ােছ। তাই আজ এমনভােব 

মা- ক ডািকেতিছ ---িক  পাষাণীর দয় িক গিলেব 

না?”  

ধু তাই নয়, সুভাষ-মানেসর বিচ ময়তায় ভা র 

প িল। ব ু বর িদলীপ কুমার রায়েক লখা িচিঠেত 

যমন অ র তার সুর িনত হেয়েছ তমন রেয়েছ 

জেলর পিরেবশ িনেয় মননশীল ভাবনা-“ জলখানার 

সম  আবহাওয়াটা মানুষেক যন িবকৃত ও অমানুষ 
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কের তালারই উপেযাগী এবং আমার িব াস 

একথাটা সকল জেলর পে ই খােট। একথা 

আমােক বলেতই হেব য এতিদন জেল বাস করার 

পর কারা শাসেনর একটা আমূল সং ােরর একা  

েয়াজেনর িদেক আমার চাখ খুেল গেছ এবং 

ভিবষ েত কারা সং ার আমার একটা কতব  হেব”। 

পে  উেঠ আসেছ জািত িনেয় নানান ভাবনা-“নানা 

কারেণ আমােদর জািতর কেমর িদকটা শূন  হেয় 

এেসেছ, তাই এখন আমােদর দরকার রেজা েণর 

double dose”।  

তাঁর রামাি ক কৃিতে িমক মনও ধরা িদেয়েছ 

পে র পাতায়। মজদাদােক একিট পে  িলখেছন  

— “যাহারা কখেনা সমুে  যায় নাই, তাহারা সত ই 

বি ত—ইহা এমনই সু র। অ গামী সূেযর আভায় 

সীমাহীন সমু  উ ািসত ািবত, তর রািশর সিহত 

আেলােকর ওঠাপড়ার খলা!”। 

 নারীর েমর হাতছািনও তাঁর জীবনে ােত 

বেয়িছল। অি য়ান নারীেক তাঁর িচিঠেত উেঠ এেসেছ 

এক িচর ন েমর পরাকা া—“ এই মুহূেত 

আমােদর দুই দেশর মেধ  যসব পাথক  আেছ 

সবই আিম ভুেল িগেয়িছ আিম ভােলােবেসিছ তামার 

িভতের য নারী আেছ, য অ রা া আেছ তােক”। 

এ কবল দু'চারিট নয় িতিট পে র ছে  ছে  উেঠ 

এেসেছ সমাজ-পিরেবশ, সভ তা-সং ৃ িত িনেয় সজীব 

ভাবনা।  

তাঁর ব িলেতও িচি ত হেয়েছ সমাজ-সং ৃ িত 

স েক যুি িন  িচ া। সহজ-সাবলীল ভাষায় 

িবিভ  িবষয় িনেয় এমন িনপুণ িবে ষণ গদ সািহেত  

িবরল। তাঁর আ জীবনী 'ভারতপিথক'-এ ব ি ক 

আে া চেনর সােথ সােথ  পািয়ত হেয়েছ সমাজ 

স েক  িনরাস  দৃি ভি । আপন জীবন িবে ষণ 

করেত িগেয় িশ  মন  িনেয়ও পূণ মতামত 

িদেয়েছন--  “িশ  খেত না চাইেল তােক জার 

কের খাওয়াবার জন  যসব কথা বেল তােক ভালান 

হয় ায় ে ই দখা যায় এসব এর একমা  

উে শ  িশ েক ভয় দিখেয় কাজ হািসল করা। 

বাংলােদেশর সবেচেয় জনি য় ঘুমপাড়ািন গান হল-

'ঘুমপাড়ািন মািসিপিস বগী এেলা দেশ…।' 

অিভযােনর কািহনী িশ েদর মেন আতে র সৃি  

কের এবং তার ফেল ভােলা হেত পাের না স কথা 

বলাই বা ল ”। রবী নােথর 'ঘের-বাইের' উপন ােস 

িনিখল বেলেছন- আমার ভারতব ষ কবল 

ভ েলােকর ভারতবষ নয়। আিম জািন আমার নীেচর 

যত লাক নাবেছ ভারতবষই নাবেছ, তারা যত 

মরেছ ভারতবষই মরেছ”।  কটেকর ত  ােম  

গ রাগীর সবা করেত িতিন সুভাষচ  

ভারতবেষর এই পই ত  করেছন – “…এক 

স ােহ আিম য অিভ তা লাভ কেরিছলাম তােত 

ভারেতর সিত কার পিট আমার চােখ ধরা 

পেড়িছল য, ভারেতর ােম ােম ধু িনদা ণ 

দাির , মৃতু র তা বলীলা আর িনর রতার 

অিভশাপ”।িহ ু-মুসলমান স ক িনেয় িতিন অকপট 

– “আজকাল িহ ু-মুসলমানেদর মেধ  য 

সা দািয়ক িবেভেদর কথা ায়ই চার করা হয় 

সটা নহাৎই কৃি ম, অেনকটা আয়ল াে র 

ক াথিলক- ােট া   িবেরােধর মেতা—এবং এর 

জন  য আমােদর বতমান শাসেকরাই ব ল 
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পিরমােণ দায়ী সকথা অ ীকার করবার উপায় 

নই”। 

তাঁর ধান ব  'ত েণর ' যুবকেদর 

িচরকালীন জীবনেবদ। একইসােথ সামািজক-

রাজৈনিতক উপলি ও িচর ন প লাভ কেরেছ-

“আজ বাংলার সব  কবল মতার জন  কাড়াকািড় 

চিলেতেছ। যার মতা আেছ— স মতা বজায় 

রািখেতই ব । যার মতা নাই স মতা কািড়বার 

জন  ব পিরকর। উভয়প ই বিলেতেছ, দেশা ার 

য যিদ হয় তেব আমার ারাই হউক, নয় তা হইয়া 

কাজ নাই”। 

সুভাষচে র গদ  তাঁর দয় িনংড়ােনা, সমাজ-

রা ৈনিতক অিভ তার িনযাস। তা য বাংলা 

সািহত র িচরকালীন স দ তা বলার অেপ া রােখ 

না। 

  

 

 

 
 

 

কু ইজ 
সৗরভ ণকার, তৃতীয় সিম ার, রা িব ান িবভাগ 

১) খুেদ জলা শাসক কােক বলা হয়? 

ক) BDO   

খ) SDO   

গ) CDPO  

২) PC সরকােরর পুেরা নাম িক? 

ক) তুল চ  সরকার  

খ) ি য়েতাষ বাগজী  

গ) ফু  চ  সরকার। 

৩) কলকাতার মুখ ম ী বলা হয় কােক? 

ক) ডপুিট ময়র  

.খ) ময়র  

গ) কাউি লর। 

৪) পি মবে র একমা  মহাকুমা পিরষদ আেছ? 

ক) ব ারাকপুর মহাকুমা পিরষদ  

খ) দািজিলং মহাকুমা পিরষদ  

গ) িশিল িড় মহকুমা পিরষদ। 

৫) কান িদনিটেক িচিকৎসক িদবস িহেসেব পালন 

করা হয়? 

ক) ১লা জুলাই  

খ) ১লা জুন  

গ) ১লা ফ য়াির 

৬) "িদিদেক বল" কে র না ার কানিট? 

ক) ৫৫০  

খ) ৫২০ ৫২০  

গ) ৯১৩৭০ ৯১৩৭০ 



গণত                                                                                                Vol –II   Issue – II, 2022 

41 
 

 ৭) িবধানসভার জন িতিনিধেদর িক নােম ডাকা 

হয়? 

ক) MP  

খ) MLA  

গ) MD 

৮) পি মবে র সবেচেয় বড় মহাকুমার নাম িক? 

ক) গিল মহাকুমা  

খ) ব ারাকপুর মহাকুমা  

গ) খড়গপুরর মহকুমা। 

৯) জাপােনর ক ািপটাল িসিট কানিট? 

ক) বিজং  

খ) হংকং  

গ) টািকও 

১০) পি মবে র জাতীয় পািখর নাম িক? 

ক) চড়ুই  

খ) মাছরা া  

গ) বাবুই 

১১) Biology কথার বতন কেরন ক? 

ক) ডারউইন  

খ) ল ামাক  

গ) মে ল 

১২) ক ীয় ক ািবেনেটর নতা িক নােম পিরিচত? 

ক) ধানম ী  

খ) ক ািবেনট সিচব  

গ) রা ম ী 

১৩) ভারতীয় সংিবধােনর ব াখ া কতা ক? 

ক) লাকসভা  

খ) রাজ সভা  

গ) সুি ম কাট 

১৪) পি মবে র জাতীয় বৃে র নাম িক? 

ক) ম য়া  

খ) ছািতম  

গ) সু রী 

১৫) ভারেতর কান যুে  থম 'কামােনর' ব বহার 

 হয়?  

ক) পািনপেথর থম যু   

খ) িসপাহী িবে ােহ  

গ) জুনাগড় এর যুে । 

১৬) 'আলমগীর' উপািধ ক িনেয়িছেলন? 

ক) সাজাহান  

খ) ঔর েজব  

গ) আকবর 

১৭) HIV - িক ধরেনর রাগ ? 

-ক) DNA ভাইরাস  

খ) RNA ভাইরাস ঘিটত  

গ) প ারাসাইট ঘিঠত। 

১৮) কান াণী কানিদন ঘুমায় না? 

ক) মাকড়সা  

খ) িপঁপেড়  

গ) আরেশালা। 

১৯) বাংলােদেশর বািণিজ ক উে েশ  তির থম 

কৃি ম উপ েহর নাম িক? 

ক) মুি েযা া -১  

খ) ব ব ু   -১  

গ) সানার বাংলা -১ । 

২০) 'ি িপটক' কান ভাষায় রিচত? 

ক) াি   

খ) পািল  গ) সং ৃ ত। 
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পু ক পযােলাচনাঃ 
ভারতীয় সংিবধান ও রাজনীিত 

রাজীব াবণ, ছায়া কাশনী 

মাচ, 2020 সং রণ 
ISBN 978-93-89227-45-1 

রা িব ান িবষেয় পাশাপািশ অন ান  িবষেয়ও 

যারা াতক ের পড়ােশানা করেছন তােদর 

যেকান ধরেনর চাকিরর পরী া িদেত গেল 

'ভারতীয় সংিবধান ও রাজনীিত' িবষেয় িকছু 

াথিমক ধারণা থাকা দরকার হয়। ধু তাই 

নয় দেশর একজন সু  নাগিরক িহেসেব 

দেশর সংিবধান, আইন, সরকার পিরচালনা, 

িনবাচন, নাগিরক অিধকার, িবিভ  কিমিট, 

ক -রাজ  স ক ভৃিত িবষেয় িকছু ধারণা 

থাকাটা অবশ ই েয়াজন।  

এ সম  িবষেয় ইংেরিজ মাধ েম ণমােনর 

িবচাের িকছু ভােলা বই থাকেলও বাংলা ভাষায় 

এই িতেযািগতামূলক পরী ার জন  য 

সম   আেস  সই েয়াজেন স প 

কান বইেয়র িবেশষ অভাব িছল। িক  

'ভারতীয় সংিবধান ও রাজনীিত' (রাজীব 

াবণ রিচত, ছায়া কাশনী থেক কািশত) 

অত  আপেডেটড এবং েত কিট িবষেয় 

িশ াথীেদর উে েশ  িতেযািগতামূলক 

পরী ার উপেযাগী কের ব াখ া করা রেয়েছ। 

সাংগঠিনক এবং সাংিবধািনক িবষয় িল 

ছাড়াও সা িতক কােলর িকছু পূণ 

আইন, িকছু চাপ সৃি কারী গা ী বা ভারতীয় 

রাজনীিতর িকছু পূণ িবতক খুব সু র 

ভােব এখােন িবে ষণ করা হেয়েছ। সেবাপির 

িবক  িভি ক  বা  MCQ  সহ উ র 

িশ াথীেদর িবেশষ কােজ আসেব । যারা 

ক ীয় সরকােরর চাকির বা পি মবে র 

িসিভল সািভস পরী ায় িত িনে  তােদর 

জন  এিট অত  আবশ ক। এছাড়া 

রা িব ান অনাস (কল াণী িব িবদ ালয়) যারা 

পাঠরত তােদর ি তীয় সিম ােরর জন  

বইিটর েয়াজনীয়তা রেয়েছ। সামি কভােব 

ভারতীয় সংিবধান এবং রাজনীিতর িবষেয় 

এই বইিট উপেযাগী। 
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িবভাগীয় উেদ াগ 

িবভাগীয় সিমনারঃ  
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িবভাগ আেয়ািজত ু েড  সিমনার এর িকছু ছিব। মূলত: প ম সিম ােরর (2021-2022) িশ াথীরাই এর মূল উেদ া া। সিমনােরর স ূণ 

িসিডউল যু  করা হেলা। 

কৃিত  বা িবেশষ পুর ার অজন: 
িবগত ১৮ই জানুয়াির এবং ২০ শ জানুয়াির ২০২২ ক এবং নিদয়া জলা িনবাচন আইয়ুব আেয়ািজত  ব  এবং িবতক িতেযািগতায় 

িবভােগর িশ াথীরা িবেশষ সাফল  লাভ কের। ব  িতেযািগতা ক ের থম ান অিধকার কের অনন া পাল, তৃতীয় সিম ার, 

রা িব ান িবভাগ, সা ািনক এবং িবতক িতেযািগতায় থম এবং জলা ের থম ান অিধকার কের রাজ  েরর িতেযািগতায় অংশ হণ 

কেরন বষা খাতুন, প ম সিম ার ,রা িব ান িবভাগ, সা ািনক। শাসিনক র িচিঠ এর সে  যু  করা হেলা। 
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**************** 

 

সমী ার িববরণঃ 
ষ  সিম ােরর িশ াথীরা এ বছর তােদর িবেশষ একিট পে র (যা তােদর কাস এর অ ীভূত 

িছল।) তার জন  িবিভ  িবষেয় সমী া সংগিঠত কেরিছল। িশ াথীেদর িবষয় এবং তােদর 

কােজর এলাকার একিট িববরণ তুেল ধরা হেলা। 
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িবভােগর অ রমহল 
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6th Semester/Final year Result(2018-19 session) Political Science (Honours) 

* Prepared by: Asom Reja, 5th Semester, Political Science, Honours. 

4th Semester result (September – 2020) Political Science (Honours) 

No. Reg. no- Name % of Number CGPA, GRADE UNIVERSITY / COLLEGE. 
1 018620 SAMIM MONDAL 63.46  6.80 HADISHA LACCHIMUDDIN B. ED. COLLEGE 
2 018606 BHASAN SARKAR 65.78 7.20  
3 018589 MOLI DAS BAIRAGYA 69.57 7.51 NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY  
4 018593 RAKHI DAS BAIRAGYA 64.27 6.96  
5 018590 MOUMITA BISWAS 63.35 6.93  
6 018622 SANJU MONDAL 75.19 8.11 UNIVERSITY OF KALYANI  
7 018583 CHANDRA PRAMANICK 64.00 7.50 NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY  
8 018626 SUJOY MANDAL 65.68 7.10 NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY  
9 018582 BARSHA BISWAS 70.27 7.56 MURSHIDABAD UNIVERSITY  
10 018587 MAMONI BISWAS 64.92 7.01  
11 018585 JUKTALEKHA ROY 68.05 7.40 M. A., University of Kalyani.  
12 018599 SUSMITA MONDAL 64.65 6.97  
13 018625 SUDIPTA BISWAS 62.32 6.77  
14 018588 MAMPI MANDAL 63.68 6.99 NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY  
15 018627 SUJON SAIKH 64.54 6.96 MURSHIDABAD MINORITY B. ED COLLEGE  
16 018608 BISWAJIT PAL 66.70 7.21 VIDYASAGAR UNIVERSITY  
17 018614 RAHUL BHATTACHARJE 62.90 6.73 NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY  
18 018596 SHYAMASHREE BISWAS 59.19 6.41  
19 018607 BIKRAM HALDER 65.84 7.13  
20 018604 ALAMIN SHAIKH 67.30 7.26 RABINDRA BHARATI UNIVERSITY  
21 018598 SUPRIYA MONDAL 61.84 6.74  
22 018623 SOUMYADIP 

KARMAKAR 
68.32 7.37 B. Ed.  

23 018630 TAHIDUL SHAIKH 68.49 7.44  
24 018595 RUNA BISWAS  63.95 6.87  
25 018597 SONALI KHATUN  65.08 6.94  

Sl no:- Reg. No:- Name:- SGPA grade Marks(%) Remarks 
1 018542 ASOM  REJA 8.77 81.42 % 1st 
2 018530 BARSHA  KHATUN 8.77 81.14 % 2nd 
3 018533 LABONI  HALDER 8.46 78.57 % 3rd 
4 018536 RICHA  SHARMA 8.23 77.71 % Q 
5 018559 SUVOMOY  MONDAL 8.46 76.57 % Q 
6 018545 INJABUL  HOQUE 8.00 76.00 % Q 
7 018537 RUMANA  SULTANA 8.00 74.00 % Q 
8 018535 MILINA  KHATUN 8.00 73.71 % Q 
9 018531 FIROJA  KHATUN 8.00 73.14 % Q 
10 018543 BAPAN  SHAH 7.92 72.85 % Q 
11 018550 RAJESH  SHAIKH 8.00 72.85 % Q 
12 018546 MANIRUL  SARDAR 8.00 72.57 % Q 
13 018529 ASMINA  KHATUN 7.54 71.42 % Q 
14 018540 SUSMITA  ROY 7.46 71.14 % Q 
15 018556 SOUVIK  GHOSH 7.69 70.57 % Q 
16 018553 SAHIDUL  ISLAM  SARDAR 7.46 70.28 % Q 
17 018544 BITTU  GHOSH 7.46 69.42 % Q 
18 018557 SUJAN  SHAIKH 7.69 69.42 % Q 
19 018548 PREMOMOY  SHARMA 7.23 68.85 % Q 
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া নী সমাচার 

ৃিত ও ভােলাবাসার অনুভূিতর 

িবচাের কিরমপুর পা ােদবী কেলজ 

 

স ু ম ল ( াতেকা র থম সিম ার, 

রা িব ান িবভাগ, কল াণী িব িবদ ালয়) 

 

২০১৮ সােল উ  মাধ িমক পরী ায় উ ীণ 

হওয়ার পর কেলেজ ভিতর কথা ভাবেতই 

আমার থম কিরমপুর পা ােদবী কেলেজর 

কথা মেন পেড়িছল , কারণ আমার অেনক 

দাদা িদিদর মুেখ এই কেলেজর সু র শা  

পিরেবশ , িশ ক-িশি কােদর আ িরক 

ব বহােরর কথা েনিছলাম তাই অন া য 

কেলেজ ভিতর সুেযাগ পেলও আিম 

কিরমপুর পা ােদবী কেলজ এ ভিত 

হেয়িছলাম রা িব ান িবভােগ। থম িদন 

কেলেজ এেস একটু ভয় হেয়িছল তার সে  

আন  উপেভাগ কেরিছলাম নতুন িকছু 

শখার আশায় , নতুন িকছু জানার আশায়। 

রা িব ান িবভােগর অধ াপক ড: েসনিজৎ 

সাহা আমােদর াস িনেয়িছেলন সিত  কথা 

বলেত িতিন এত সু র ভােব াস িনেতন 

এবং আমােদর সে  এত সু র আ িরক 

ব বহার করেতন সেবাপির িতিন ব ু সুলভ 

আচরণ করেতন , তাই আমরা সকল ছা  

ছা ীরা  একই সে  িনেজেদর সকল সুিবধা 

অসুিবধার কথা জানােত পারতাম। েসনিজৎ 

স ার িশ ক-এর মত যমন পড়ােতন তমনই 

িকছু ভুল করেল অিভভাবক দর মত খুব 

শাসন করেতন আবার একই সে  ব ু র মেতা 

রিসকতা কের আমােদর হাসােতন । তাই 

আমরা কউ  কােনা াস বাদ িদতাম না , 

সব াস েলা করতাম স ার যিদ িবেকল ৪ 

টর সময় াস িনেতন তবুও আমরা বেস 

থাকতাম স ােরর াস করব বেল কানরকম 

াি  অনুভব হেতা না আমােদর। 

 থম বষ-এ আমােদর িবভােগ দুজন মা  

িশ ক িছেলন ড: েসনিজৎ সাহা এবং 

িনমল মজুমদার মহাশয়। থম বেষ আমােদর 

নবীন বরণ অনু ান হেয়িছল সই অনু ােন 

আমরা সকেল িমেল আন  কেরিছলাম। তেব 

থম বেষর েতই কেয়ক মাস পরই িনমল 

মজুমদার মহাশয় বদিল হেয় যান আমােদর 

কেলজ ছেড় , আমােদর সকলেক ছেড় , 

স ােরর িবদায় স ধনার আমােদর িবভােগর 

সকেল খুব মন খারাপ হেয় িগেয়িছেলা। তখন 



গণত                                                                                                Vol –II   Issue – II, 2022 

53 
 

রা িব ান িবভােগর সম  দািয় ভার এেস 

পেড়িছল েসনিজৎ স ার এর উপর , তবুও 

িতিন িনয়িমত আমােদর াস িনেতন। আমার 

এখেনা মেন পেড় েসনিজৎ স ার সমেয়র 

অভােব সকাল ১০ টাই আমােদর াস িনেতন 

যখন ায় কেলেজ রা িব ােনর ছা  ছা ীরা 

ছাড়া কউ থাকেতা না। স ার কানিদন াস 

নওয়া ব  কেরনিন। তারপর আমােদর 

িবভােগ নতুন অধ াপক অধ ািপকা আেসন । 

অধ াপক শিফউল ইসলাম স ার , অধ াপক 

পন কুমার িব াস স ার , মৃণাল িসংহ বাবু 

স ার , িরি  িব াস ম াম েত েক আমােদর 

খুব সু রভােব াস িনেতন , খুব আ িরক 

ব বহার করেতন ছা ছা ীেদর সে । এছাড়া 

রা িব ান িবভােগর আমার সকল 

সহপাঠীরাও এেকবাের িনেজেদর পিরবােরর 

মেতাই িছলাম। কানিদন আমােক িবভােগর 

ছা  ছা ীেদর মেধ  ঝােমলা-িবে ষ িছল না। 

এই ভােবই আমােদর রা িব ান িবভাগ 

আমােদর একটা পিরবার হেয় উেঠিছল। 

আমােদর িবভােগর প  থেক একটা 

ন াশনাল সিমনার আেয়াজন করা হেয়িছল , 

“National Seminar on locating state 

and society in Indian political 

thought” এই সিমনােরর দুিদন িবিভ  

কেলেজর, University িবিশ  ব ি রা 

অংশ হণ কেরিছল । এই সিমনার থেক 

আমরা অেনক ান লাভ কেরিছ এবং খুব 

আন  কেরিছলাম। এছাড়া আমােদর িবভাগ 

থেক িবিভ  অনু ােনর আেয়াজন হেতা যােত 

আমােদর ছা -ছা ীেদর ােনর িবকাশ ঘেট। 

তারপর 3rd semester পরী া দওয়ার পর 

মাচ মাস থেক Covid নামক ভয় র 

মহামারীর জন  লকডাউন  হেয়িছল , 

তখন থেক 4th semester , 5th 

semester , 6th semester পরী া 

Online Mode এ িদেত হয়। কেলজ জীবন 

শষ কির আমরা, িক  ায় ১৬ মাস মত 

কেলজ জীবেনর আন  উপেভাগ থেক 

আমরা বি ত হেয়িছ। সরাসির কেলেজ িগেয় 

ব ু  বা বীেদর সােথ সময় কাটােনা , 

স ারেদর শাসন , াস েম বেস াস করা 

থেক বি ত হেয়িছ। তবুও িবভােগর 

েত েক আমােদর Google Classroom- এ 

িবিভ  ে র উ র পািঠেয় িদেয় আমােদর 

সাহায  করেতন এবং ায় িতিদন  স ােররা 

আমােদর Google meet- এ াস িনেতন । 

তেব এই লকডাউন চলাকালীন যখন আমরা 

বািড়েত বেস িছলাম তখন েসনিজৎ স ার 

আমােদর একেঘেয় জীবেন বিচ  আনার 



গণত                                                                                                Vol –II   Issue – II, 2022 

54 
 

জন  আমােদর াব দয় E-পি কা বর 

করার , আমরা সকেলই স ােরর এক কথায় 

রািজ হেয় যায় এবং এই E-পি কা ছয় মাস 

পর পর বর হয়। E-পি কািটেত রা িব ান 

িবভােগর সকল ছা  ছা ীরা তােদর িবিভ  

লখা সকেলর সামেন উপ াপন করেত 

পাের। এিট িনঃসে েহ একিট যুগা কারী ও 

অিভনব েচ া ছা -ছা ীেদর িতভা 

কােশর।  

আমােদর কেলজ জীবন শষ তবুও যখন 

কেলেজর সামেনর রা া িদেয় যাই কেলেজর 

িদেক তাকােলই অেনক ৃিত মেন পেড় যায়। 

আমরা কিরমপুর পা ােদবী কেলজ থেক 

অেনক িকছু সু র মুহূত, সুিশ া, অিভনব 

ান ইত ািদ লাভ কেরিছ। তাই আিম বা 

আমরা কিরমপুর পা ােদবী কেলজ এবং 

কেলেজর েত কটা অধ াপক-অধ ািপকা 

বৃে র কােছ আজীবন কৃত   থাকব। 

রা িব ান িবভাগ তথা কিরমপুর পা ােদবী 

কেলেজর সম  অধ াপক-অধ ািপকা চরেণ 

আমার স  ণাম জানাই। 

 

 

 

কু ইেজর উওর মালা 
 

১(খ).২(ক).৩(খ).৪(গ).৫(ক).৬(গ).৭(খ).৮(খ).৯(গ).১০(খ).১১(খ).১২(ক).১৩(গ).১৪(খ).১৫(ক).১৬

(খ).১৭(খ).১৮(খ).১৯(খ).২০(খ) 

---------O--------- 

পি কার া িবভাগ যােদর অি ত িচে  ঋ ঃ -             
 

 

 

  
 

 

           সুজাতা ম ল, প ম সিম ার, বাংলা িবভাগ,  

             সা ািনক, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 
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পূেবর সংখ ার দ ছিবঃ 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


