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"দিশ &ই(ােরর এ সংখ0ায় থাকেছ ডাঃ "মাহা9দ ইসলাম সাখুর  <= "লখা।  বাংলার পুরােনা ঐিতহ0 ও িEখিFত 
বাংলা িনেয় Gথম=। আর <ই িদন পরই ২৩ "শ জুন। এইিদন "থেক ২৬৪ বছর আেগ পলাশীর রণাQেন অিবভT বাংলার 
সবেচেয় <েভV াগকােলর পরাধীনতার ইিতহাস রিচত হয়। এরই সূY ধের অনুসZানীতসু এই ঐিতহািসক Gিতেবদনটু\ 
আশা কির ভােলা লাগেব।  

িনউিজল0ােF বাংলােদশী সংগঠেনর "গাড়াপ`ন িনেয় অিবভT বাংলা ও বাংলােদশ "থেক আগতেদর কারণ িনেয় তার 
অন0 "লখা=। এ= িEতীয় পবV।  এখােন িতিন িকছু abcপুনV তথ0 সংেযাজন কেরেছন যা িনেজেদর অবeানেক জানেত 
সাহয0 করেব। সীিমত তথ0 Gমাণ "থেক এই "লখা= িলেখেছন। অেনেকর কােছ হয়েতা আেরা "বশ িকছু abcপুনV 
তথ0 রেয়েছ যা এখেনা সংরিfত হয়িন।আশাকির এই তথ0 "কান এক সমেয় সংকিলত ও সংরিfত হেব।  

বরাবেরর মেতা এসংখ0ােতও থাকেছ ডঃ নািগVছ আফেরাজ "চৗধুরীর কিবতা। "বশ িকছু সংগঠন সংবাদও থাকেছ। যিদ 
সবিকছু iকঠাক থােক তেব "সাসাই=র "রিডও "Gাjাম “েরিডও একতারা” আগামী ৩রা জুলাই পুনরায় mb হেব।  
"সাসাই= আগামী ২৫ "শ জুলাই রেকট পােকV  ৩০ বছর উপলেf0 এক= কিমউিন= "Gাjােমর আেয়াজন করেছ। এই 
"Gাjােম সবাই আমিpত।  

এক= মািসক িনউজেলটার িনয়িমত "বর করার জন0 Gেয়াজন সবার সহেযািগতা। "লখা "যাগাড় করা "থেক mb কের 
"লখাaেলা িনউজেলটাের eাপন ও Gচাের Gেয়াজন এক= দf =ম। আমােদর অেনক ঘাটিত। দf "লাকবেলর সংকট। 
সংবাদ সংjহ ও "লখা, িনয়িমত Gিতেবদন সংjহ ও সংকলন করা, ফেটাjািফ, jািফক িডজাইন, sফ িরডার 
ইত0ািদসহ অেনক িকছুই "নই। আমােদর কমুিনউ=েত অেনক দf "লাক আেছন যারা এই কােজ সহেযািগতা করেত 
পােরন। আশাকির তারা এব0াপাের "দিশ &ই(ারেক সাহায0 করেবন।  

আমােদর Gচািরত এযাবত সংখ0াaেলা t=মুT নয়। গত সংখ0ায় <= নােমর বাংলাকরেন ভুল িছল।তা সংেশাধনীর 
জন0 "দয়া "হাল। সমাজেসবী রuনা প0ােটেলর (Ranjna Patel) নাম রাজনা প0ােটল িহেসেব "লখা হেয়িছল এবং ডাঃ 
সুিস উইলস (Dr. Siouxsie Wiles but pronounced Dr. Susie Wiles) "ক ডাঃ িসও�িস উইলস িলখা হেয়িছল। 
এই ভুেলর জন0 <ঃিখত।  

আমরা বরাবেরর মেতাই "দিশ &ই(ার স�েকV  আপনােদর মতামত জানেত চাই। আপনার মতামত আমােদর এই 
Gেচ�ােক উৎসাহ "যাগােব।  

বাংলার ঐিতহ*, পলাশীর ./ ও ি1খি3ত বাংলা 
ডাঃ 8মাহা;দ ইসলাম সাখু  
২১ জুন ২০২১  

বতV মান িবে� িচনেক পৃিথবীর আিথVক চািলকা শিT (Economic Power House) িহেসেব গণ0 করা হয়। 
একসমেয় অিবভT বাংলাও িছল এই শিT। এই বাংলা এখেনা পযV� "সই "গৗরাব�ল ঐিতহ0 উ�ার 
করেত পােরিন।   

The global contribution to world's GDP by major economies from 1 CE to 2003 CE according to Angus Maddison's estimates 

১৭৫৭ সােল ২৩ "শ জুন পলাশীর মাY ১১ ঘ�া যুে� মীর জাফেরর িব�াস ঘাতকতায় এবং জগত "শেঠর 
\টচে� ও অথV সহেযািগতায়  সবVকােলর সবেচেয় <বVল, অদf ও কম সংখ0ক �সন0 (মাY ৩০০০) িনেয় 
ই  ইিFয়া "কা�ানী সবVবৃহত শিTশালী (১ লাখ ৫০ হাজার িবিশ� পদািদক) বািহনীেক পরািজতই কের 
অিবভT বাংলা দখল কের। যার করাল jাস "থেক এই অ¡ল এখেনা পযV� "বর হেত পােরিন।এই যুে� 
পরািজত হওয়ার ফেল সমj ভারেতর "ক¢িব£ু “জািতর ¤গV” (paradise of nation) বা “বাংলার 
¤নVযুগ” (Golden age of Bengal) নােম পিরিচত অিবভT বাংলা দাসেcর শৃ©েল আব� হয়। 
পযVায়�েম সমj ভারত। ১৭৬৯ সােল বাংলার "লাকসংখ0া িছল আনুমািনক িতন "কা=, "যখােন সমj 
ভারেতর জনসংখ0া ১৯ "কা= (১৭৫০ সােল) এবং পৃিথবীর জনসংখ0া Gায় ৮০ "কা=। "মাঘল আমেল  
বাংলার মানুেষর জীবন ও জীিবকার মান িছল সেবVা`ম। এরাই িছল পৃিথবীর সেবVা মাথািপছু আয়কারী 
অ¡ল। পৃিথবীর ২৫% িজিডিপর রাজ¤ িছল "মাঘলেদর এবং এই "মাঘলেদর ৫০% িজিডিপ-ই আসত 
অিবভT বাংলা "থেক। "বশ কেয়ক শত বছর (৯০০ খৃ া° "থেক ১৭৫৭ পযV�)  অিবভT ভারেতর 
অথVৈনিতক "ক¢িব£ু বাংলা তখন পৃিথবীেক "যাগান িদেয়েছ সব ধরেনর  ব², লবন, পাট, রঙ, "ভষজ, 
মসলা ও অন0ান0 রফতািনেযাগ0 পন0। আংগাস "মিডসেনর <ই শতা°ীর ওয়া V́  িজিডিপ jােফ তার 
Gিতফলন (�ত। অন0িদেক, রবাটV  µাইভ Gথেম কাজ mb কেরিছেলন ই  ইিFয়া "কা�ানীর একজন 
"করানী িহেসেব। যার "ছাটকাল "কেটেছ গ0াং, ভ0াFািলজম ও মারিপেট আসিTকারী (“out of 
measure addicted to fighting”) িহেসেব। িক� কনVাটক যুে� ¶া· ই -ইিFয়া "কা�ািনর কােছ   
ইংেরজ ই -ইিFয়া "কা�ািন পরািজত হয়।  রবাটV  µাইভ ¶াে·র িবbে� ভিবষ0েত যু� না করার শপথ 
িনেত অ¤ীকার করায় তােক বিZ করা হয়। ঐ বিZ¸ "থেক পলায়ন কের ¶াে·র িবbে� পিরেশাধ "নয়ায় 
তােক ক0াে¹ন িহেসেব পেদাºিত "দয়া হয়। পের বাংলা দখল করার পিরক»না ও তা বা¼বায়েন সফলতার 
জন0 তােক "মজর "জনােরল ও লডV  উপািধ "দয়া হয়। বাংলার রাজ "কাষাগার "থেক এখনকার মূেল0 ২ 
হাজার ৩শত পঁিচশ িবিলয়ন পাউেFর অিধক ই  ইিFয়া "কা�ািন লুট কের (েসই সমেয়র পৃিথবীর ১২-
১৫% িজিডিপর সমমােনর অথV) তাঁর মধ0 "থেক রবাটV  µাইভেক "দয় তখনকার সমেয়র ৩০ হাজার পাউF 
(বতV মান মূেল0 ৪.১ িমিলয়ন পাউF- ২০১৯ সােলর মূল0মােন)। এই সমপিরমাণ পাউF (িYশ হাজার) 
Gিতবছর ই  ইিFয়া "কা�ানী বাংলার রাজ "কাষাগাের জমা "দয়ার মাধ0েম এই অ¡েল ব0বসা বািণজ0 
করার অনুেমাদন "পত।পলাশী যুে�র মাধ0েম ই  ইিFয়া "কা�ািন চার= িজিনস ভারেত িনেয় এল- ঘুষ 
"দয়া, অেযাগ0 "লাকেদর fমতায়ন করন, তােবদার সৃি� ও "শাষেণর রাজনীিত। এই চার=র অশিন সে¾ত 
"থেক এই বাংলা আর কখেনা মুT হেত পােরিন। পলাশীর যুে�র পর ১০০ বছর ই  ইিFয়া "কা�ািন 
"শাষণ, শাসন ও িনযVাতেনর মাধ0েম এই বাংলা, িবহার ও উিড়ষ0ার জনপদেক ভীষণভােব গরীব কের 
"ফেলন।  এই অ¡েলর মানুেষর মেনাবল Gায় িনি¿À কেরন। ১৮৫৭ সােলর িসপািহ িবÁব বা "বQল 
িমউ=িন=র পর িÂেটেনর রানী ভারতেক কেলািনর আওতায় িনেয় "নন। তােত বাংলা বা এতদ¡েল 
িনযVাতেনর মাYা িকছুটা Gশমিনত হেলও অন0 "কান উºিত হয়িন। ই  ইিFয়া "কা�ািন ও িÂ=শ রােজর 
<ইশ বছেরর শাসন ও "শাষেণর মাথায় এেস বাQালী ভাবেতা তাঁরা সব সমেয়ই এমনই গরীব িছল। অিবভT 
বাংলা ও সংলÃ অ¡েলর "লাকেদর ই  ইিFয়া "কা�ািন বা ইংেরজ সরকার কখেনাই তােদর সহায়ক 
বেল মেন করেতন না। a=কেয়ক তােবদার ও সহেযাগীেদরেক অ» িব¼র ব0বসা বািণজ0 িদত, তেব তাও 
যৎসামান0। বর¡ ইংেরজ সরকার িনেয় এল নতুন শাসন করার প�িত- divide and rule.  

শশী থােরার বইসহ িবিভº jÅ, পু¼ক ও ইিতহাস িবশারদ কতৃV ক অনুসZানমূলক গেবষণায় "দখা "গেছ 
মুঘল আমােল িহ£ু মুসলমােন "কান রায়ট বা সংঘষV িছল না। বর¡ <ই ধেমVর মেধ0সহ সকল ধেমVর মধ0 
িছল সহনশীলতা, সহমিমVতা ও পার(িরক Æ�ােবাধ। "গাটা ভারেত িছল ধমV িনরেপfতা। ইংেরজ 
আিধপেত0র Gেয়াজেন ভারেত িনেয় এেলা “ভােQা ও শাসন” করার সহজ GযুিT (divide and rule)। 
১৮১৩ সােল ই  ইিFয়া "কা�ািন িনেয় এল িমশনািরেদর িÇ  ধমV Gচােরর জন0। 
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১ম পাতার ২য় কলােমর পর............... 

বাংলার ঐিতহ*, পলাশীর ./ ও ি1খি3ত বাংলা 
এই িমশনািররা ধমV Gচােরর আেগ mb করেলা িহ£ু ও মুসলমানেদর Gিত অবÈাপুনV Gচার। এেত  "যাগ 
িদল উ পদe ই  ইিFয়া "কা�ানীর িমিলটাির অিফসােররা। তাঁরা িসপািহেদর মেধ0 "জার কের িÇ  
ধমVjহেণর জন0 চাপ িদল। িহ£ুরা "বশী ভয় "পেয় "গল। আদমস িরেপােটV  উেÉখ আেছ তখন অেনক 
িহ£ুরা বাােদর জংগেল "রেখ আসেতা যােত বংশানু�িমকভােব ধমV হারােনার "চেয় তােদর বাােদর  
িশয়ােল "খেয় িনক। ১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবেÊােহর পর িÂ=শ রাজ কেলািন-আইন ভারেত িনেয় এেলও 
ভােQা ও শাসেনর ব0বহার আেরা "বেড় যায়। Gথেম ভাষািভি`ক িবভাজন করার কথা ইংেরজেদর 
মাথায় এেলও অিবভT বাংলার আকার, GÈা ও ইংেরজ হটাও-এর আে£ালেন বাংলার স�ৃTতার 
কথা Ëরণ কের তাঁরা ধমVিভি`ক িবভাজেন মেনািনেবশ কের।এেত বাংলার <ই অংেশ <ই ধেমVর 
"লাকািধেক0র কারেণ তােদরেক িনয়pণ করা সহজ হেব। Gথ"মই তারা মুসলমানেদর "বশী মুসিলম 
(িহ£ুেদর Gিত অিব�াসী)ও িহ£ুেদর "গাড়া িহ£ু (মুসিলম িবেEষী) বানােনােত উৎসাহ "দয়। এর জন0 
Gেয়াজনীয় সকল উপাদান ইংেরজেদর তৎকালীন শাসক\ল সরবরাহ কের। এরপর তাঁরা 
উেÌশ0Gেণািদতভােব ১৮৯১ সােল অিবভT বাংলায় Gথম িহ£ু মুসলমান রায়েটর ব0বeা কের।িক কের 
এবং িকভােব এই রায়ট করার সূচনা �তরী হেয়িছল তাঁর সূY এখেনা পযV� জানা যায়িন। এরই 
ধারাবািহকতায় ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সােল আবার িহ£ু মুসলমােন রায়ট হয়। ১৯০৫ সােল িÂ=শ অিবভT 
বাংলার রায়ট িনয়pেণ উেÌশ0মুলকভােব বাংলােক ধমV িভি̀ েত <ইভােগ ভাগ কের। এই ভাগ তখনকার 
সমেয়র বাংলার রাজনীিতবগV ও ইংেরজ হটাও-এর আে£ালনকারীরা মানেত পােরনিন। ১৯১১ সােল <ই 
বাংলা এক হেলও তেব িহ£ু-মুসিলম রায়ট িকছু িদন পর পর এই অ¡েল চলিছল। ১৯১৪  সােলর Gথম 
িব�যুে�র পুেবV ইংেরজ ভারতেক যু� "শেষ ¤াধীনতা িদেব বেল ইংেরজ তােবদার ভারতীয় 
রাজনীিতিবেদর ধারনা িদেলও তাঁরা "সই GিতÍিত রােখনিন।যু� "শেষ ভারেতর ¤াধীনতা িনেয় ইংেরজ 
তখন টালবাহানা করেত লাগল। <ঃখজনকভােব ইংেরজেদর "রািপত িহ£ু-মুসলমানেদর দাQা এই 
বাংলায় চলিছল এবং অ�ত ৯= সিহংস দাQা ১৯১০ "থেক ১৯৩০-এর মেধ0 এই অংেশ সংঘiত হয়। 
১৯৩৯ সােলর িEতীয় যুে�র পুেবVও ইংেরজরা তােদর তােবদার ভারতীয় রাজনীিতিবেদর কােছ একই 
GিতÍিত িদল। িকÎ বাংলার রাজনীিতিবদ সুভা¿¢ বসু ইংেরজেদর িব�াস করেলন না এবং তােদরেক 
সাহায0 না করার িস�া� িনেলন। িতিন মনe করেলন িমY শিTর িবপfেক সাহায0 করার। ভাগ0�েম 
এেত ইংেরজরেদর কেলািন-ভারেত  িনি¿ত পরাজেয়র হাত "থেক "বঁেচ যাওয়ায় ১৯৪৭ সােল 
ভারতেক ধমV িভি̀ ক ¤াধীনতা িদেলা। এই ¤াধীনতা "দয়ার আেগ বাংলােক িনেয় "গালবাধােলা। ইংেরজ 
বাংলােক এক= একক অ¡ল িহেসেব ¤াধীনতা িদেত নারাজ। অন0 িদেক <ই বাংলােক একেY, না 
ভারেতর না পািক¼ােনর ইংেরজ তােবদার রাজনীিতিবদরা িনেত ইÏুক। তখন এই অ¡েল িহ£ু-
মুসলমান দাQা তুেQ। "সই অজুহােত ইংেরজ বাংলােক <ই টুকেরা কের <ই অংশেক <ই "দশেক 
এমনভােব িদেয় "গল যােত এই অিবভT বাংলা আর কখেনা এককভােব দাঁড়ােত না পাের। সােথ "রেখ 
"গেলা ইংেরজেদর ধ0ান ধারনায় অিভিষT তােবদার রাজনীিতিবদ যারা এখেনা পযV� এতদ অ¡েল 
একই আিধপাত0 বজায় "রেখেছ। পািক¼ান "যমন বাংলার পুবVাংশেক অবদিমত, অবেহিলত, শাসন, 
"শাষণ ও িনযVাতন কেরেছন "তমিন হেয়েছ পি¿মাংCশ। পূবVাংেশ যিদও মােঝ মেধ0 <ই একজন 
"দশেGমী ¤াধীনেচতা রাজনীিতিবদেদর আিবভV াব হেয়িছল িকÎ ইংেরজেদর ধ0ান ধারনায় দীিfত 
Hিতেবশীরা িনেজেদর আিধপাত0 Gাধােন0র কারেণ তােদরেক সিরেয় িদেয় ¶াে·র মত কেলািন-পুতুল 
সরকার Eারা িনয়pণ কের আসেছ। অিবভT বাংলা আর কখেনা এককভােব দাঁড়ােত পারেব িক না তা 
হয়েতা ভিবষ0তই বলেত পারেব। 

তেব এক= কথা মেন রাখেত হেব- আপিন যিদ বাQালী হন বা বাংলা ভাষায় কথা বেলন এবং মুসিলম, 
িকÎ িহ£ু বা অন0 ধেমVর বাঙািলেদর িব�াস (ব2াবহািরক অেথ=)কেরন না , িকÑা আপিন িহ£ু বা অন0 
"কান ধেমVর অনুসারী এবং বাংলায় কথা বেলন, বাQালী, িকÎ মুসিলমেদর Gিত বা অন0 ধেমVর Gিত 
িবেEষী- তখন বুঝেবন আপিন ইংেরজেদর "Gািথত কােলা ধমVিবেষ িশT। ইংেরজরা এই ধমVিবষ িদেয় 
এই অ¡েল শাসন ও "শাষন ক"র"ছ এবং তােদর তােবদারী রাজনীিতিবদেদর হােত এই অÒ যাবার সময় 
িদেয় "গেছ। আর সাধারন মানুষ এই ধমVিবষ িনেয় "দেশ িবেদেশ ঘুের "বড়ােÏ।    

এই "লখার মুল উেÌশ0 হল িনেজেদর সÑেZ এক= সম0ক ধারনা রাখা। আমরা িবেদেশ িবভঁূইেয় Gথম 
GজÓেদর Gায়শই ইেকােনািমকাল ইিমেjÔ িহেসেব িচিÀত করা হয়। নতুন GজেÓর কােছ বাংলা 
এক= গরীব অ¡ল। "বিশরভাগ মানুষেদরই একই ধারনা। বাংলা মােনই এক= ভুখা নাখার "দশ। অতীব 
দিরÊ "দশ। আমােদর "কান অতীত "নই। "নই ঐিতহ0। তােদর এবং যারা আমােদরেক কটাf কেরন, 
তােদরেক আমােদর ঐিতহ0 Ëরণ কিরেয় "দয়া Gেয়াজন। আমােদর বতV মান অবeা আড়াইশ বছেরর 
অিধক "শাষণ ও িনযVাতেনর ফল। "কানিদন সুেযাগ এেল এই অ¡ল একিদন পৃিথবীর পাওয়ার হাউজ 
িহেসেব বিহঃGকাশ করেব। "সটা আদায় করেত হেব, না সুেযাগ আসেব, তা হয়েতা সময় বেল িদেব!!  
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1গাড়াপtন ও ইিতহাস 

ডাঃ CমাহাLদ ইসলাম সাখু 
পবC- ২ 

জাহাজ "থেক পািনেত ঝািপেয় "দশা�রী হওয়ার Gি�য়াটা "স সমেয় বাংগালী ও কা×ীিররা (িমরপুরী) "কন 
িনেয়িছল তার একটু িপছেনর ইিতহাস আেছ। পাঠেকর সুিবধােথV তার একটু সংিfØ ধারনা িদেত চাই। মুঘল 
আমেল অিবভT বাংলা িছল “জািতর ¤গV” (Paradise of Nations)। মুঘল সাÚােজ0র  ৫০% িজিডিপ আসত 
বাংলা "থেক। ই  ইিFয়া ক�ািন অিভভT ভারত দখেলর পূেবV সমj ভারেতই িহ£ু-মুসিলম-েবৗ�-খৃ�ানসহ 
সকল ধেমVর মেধ0 িছল সুÛদ0তা ও সহবeান। ইসলািমক বাদশািহ ও শাসক\ল থাকার পেরও এর ব0িত�ম িছল 
না।  ইংেরজরা ভারত দখেলর সােথ সােথ যারা Gথম ইংেরজ শাসেনর িবb�াচারন কেরন তারা হল বাংগালী। 
"সজন0 ইংেরজেদর অত0াচারও িছল এই অ¡েল সবেচেয় "বিশ। "সই সমেয়র ইংেরজরা লf0 করেলা অিভভT 
ভারেতর "যখােনই “ইংেরজ হটাও”-র আে£ালন হত "সখােনই "কান না "কান বাংগালী জিড়ত থাকেতা। হয় 
তারা সরাসির স�ৃT, বা "কৗশেলর নকশা করেতা বা আে£ালেনর Gেয়াজনীয় উপাদান বা তথ0 সরবরাহ করেতা।  

এখােন উেÉখ করার মেতা "য অিবভT ভারেত ১৮৫৭ সােল "বQল আিমV িবেÊােহর (িসপাহী িবেÊাহ) পর পাuাব  
আিমV  ইংেরজেদর বা ই -ইিFয়া ক�ািনর আeাভাজন ও িব�াসেযাগ0তা পায়। ঐ িসপাহী িবেÊােহ পাuাবী 
মুসিলম, িশখ ও "বলুচীরা অংশ "নয়িন। তারা িবেÊাহ চায়িন কারন তারা িব�াস করেতা এ যুে� িজতেল তারা 
আবার "মাঘল মুসিলম রাজেc িফের "যেত হেব। "বQল আিমV বা "Gিসেড·ীেত তখন সােড় িতন লােখরও অিধক 
�সন0 সংখ0া। বৃহ`ম বািহনী। ইংেরজ �সন0 সারা ভারেত ৫০ হাজার িকÎ "বQল "Gিসেড·ীেত ১৫ হাজার। 
পাuাবী ও িশেখরা তখনকার সমেয়র বাংগালীেদর মেতা ¤াধীনেচতা হেলও মুিনব বাZব িছল। ঐ িসপাহী িবেÊােহ 
Gাথিমক সাফল0 এেলও সহসাই তা চেল যায় কারন পাuাবী, িশখ ও "বলুচীরা ঈ -ইিFয়া ক�ানীর পেf যু� 
করার জন0। এই যু� চেল এক বছেরর মেতা এবং এেত কেয়ক লf "বQল "Gিসেড·ীর িসপাহীসহ তােদর 
সাহয0কারীেদর "মের "ফলা হয়। ইংেরজেদরও Gায় "বশ কেয়ক হাজার  �সেন0র মৃতু0 হয় । তখন ইংল0ােFর 
রানী আেরা "বশী �সন0 পাiেয় িবেÊাহ িনয়pেন িনেয় আেসন এবং ১৭৫৮ সােল িÂেটেনর রানী অিবভT ভারতেক 
কেলানীর আওতায় িনেয় "নন।  

ইংেরজেদর সাহায0কারী ও তােদর Gিত আনুগেত0র কারেন িশখ, পাuাবী ও "বলুিচরা সহেজই  িসপাহীসহ ও 
অন0ান0 abcপূনV eােন GিতÝা পায়। যার ফেল aজারাট ও পাuাব "থেক আখ চােষর জন0 িফিজ ও িনউ 
ক0ােলােডািনয়ায় অিভবাসী "Gরেন তােদরেক Gাধান0 "দয়া হয়। পািক¼ােনর উ`র-পি¿ম অ¡ল "থেক Gায় 
িতন হাজার পািক¼ািনেদর অÞিলয়া উট Gিতপালেনর জন0 িনেয় যায়। তখন উেটর মাধ0েম অেÞিলয়ার <গVম 
অ¡েলর অবকাঠােমােত অবদান রােখন। অিবভT বাংলার "লাকজন আর "কােনা পদ ও পিজশন পানিন যিদ না 
তারা Gমান কেরেছন "য তারা ইংেরজেদর Gিত পুনV আনুগত0 আেছ। অনুগতরা "পেয়েছন ব0বসা, বািনজ0 ও ব& 
উপািধ- "যমন খান বাহা<র, রায় বাহা<র, রাজ রß, "দওয়ান বাহা<র, রাই সােহব ইত0ািদ।  পরবতà দীঘV ৯০ বছের 
(১৮৫৮-১৯৪৭) বাংলার "লাকজন ইংেরজ শাসেনর সুনজের িছল না।  

অিবভT বাংলা "থেক িবেদেশ (ইউেরাপসহ পি¿মা অন0ান0 "দেশ) যারা "যেত পারেতা তােদর সংখ0া িছল 
িনতা�ই a=কেয়ক। এবং যারা "যেত পারেতা (জাহাজ "থেক পািনেত ঝাপ িদেয় "যত) তারা "বশীরভাগই "ছাট 
"ছাট কাজ করেতা। তারা হয়েতা পিরáার পিরÏºতার কাজ করেতা, বা রাºাঘেরর সাহয0কারী, অথবা "âন 
পিরáার বা সংáােরর কাজ বা শারীিরক কাজ যা অন0ান0রা করেত চাইেতা না।  কেলানী হওয়ার আগ "থেকই 
ইংেরজরা বাংগালীেদর আয়ে` আনার জন0 িবিভº পÅা "নয়। তারা বাংলা ভাষা "শখার জন0 উপমহােদেশ áুল 
খুেল িনেজরাই বাংলা রØ কের, মাÊাসা (ক0ালকাটা মাÊাসা) "খােল মুসলমানেদর আলাদা করার জন0 ও অেনক 
áুল "খােল অিভভT বাংলায় যার মূল উেÌশ0 িছল িকছু অ»িশিfত তােবদার �তির করা।  ১৮৬৮ সােল 
উইিলয়াম আদমস ও "জ লং  িরেপাটV  অনুসাের (Adam’s Reports on Vernacular Education in Bengal 
and Behar 1868) ই  ইিFয়া "কা�ানীর শািসত "বQল "Gিসেড·ীেত Gায় ১ লf jামáুল িছল িকÎ  ঐ 
áুলaেলার aনগত মান, িশfা ব0বeা ও িশfা প�িত িছল খুবই t=পূনV ও িনêমােনর (Reports of the Indian 
Education Commission 1882)। িÂ=শ শািসত অিভভT ভারত কেলানীেত িশfা ও উিশfা িছল 
উিব` বা িব`বানেদর জন0। যােদর টাকা িছল তারা ইংল0ােF পড়েত "যত- "যমন গাZী, "নেহb ও "মাহা9দ 
আলী িজºাহসহ অেনেকই। শাসন ও "শাষেনর ¤ােথV অিভভT বাংলার GিতিÝত িশ»ায়েনর "জায়ারেক (বÒ 
িশ», মসিলন, িসî, সুতা, পাঠ, লবণ, মসলা, "ভষজসহ ব&িবধ রØািনকারক পণ0)  ভাটা ধিরেয় এতদ¡েলর 
মানুেষেদর গিরব বানােনার কারখানায় �তরী করেলা। বাধ0 করেলা আিফম ও নীল চােষ িনেয়ািজত হেত। ১০০ 
বছেরর "কা�ানীর (ই  ইিFয়া) িনযVাতেন এক= সমৃি�শালী জনেগাÝী দিরÊ হেয় "গল। আর এই    গরীব চাষী 
ও িনêিব`েদর জন0 �তরী করেলা "করানী বানােনার  Gহসনমূলক িশfাব0বeা। যার "রশ এখনও এই অ¡েল 
িবদ0মান। এই অ¡েল িÂ=শ রােজর িশfা ব0াবeায় িছল খুবই tিতপূনV। তাঁর মেধ0 এক= িছল পরীরfায়  কম 
মাকV  "দয়ার Gচলন। যােত তাঁরা "কান Gিতেযািগতামূলক পেদ অিধিÝত হেত না পােরন বা উ িশfার জন0 
িবেদেশ "যেত না পােরন।<ঃখজনক হেলও এই কম মাকV  "দয়ার ধারাবািহকতা িÂ=শ চেল যাওয়ার পরও এই 
অ¡েল অেনকিদন িছল। এত শত Gিতïলতার মেধ0ও "য সকল বাংগালীরা ভাগ0ðষেণ িবেদেশ "যেত চাইত 
তােদর জাহােজর খালািসর কাজ বা সােহবেদর রাºা করার বা ফুটফরমােসর কাজ বা বাñচািলত জাহােজর কয়লা 
"ফলার কাজ ছাড়া আর িকছু জুটেতা না। এই কােজই তারা মহাসমুÊ পািড় িদেত পারেতা এবং সময় ও সুেযাগ 
বুেঝ পািনেত ঝাপ িদেয় পািলেয় "যেত "চ�া করেতা। "বিশরভাগই পােড় উঠেত পারেতা না। যারা উঠেত পারেতা 
তােদর অেনক কাঠ খড় পুিড়েয় কে� সৃেÝ িনেজেদর িবেদশ িবভঁূইেয় eান কের িনেত হইত। এরাই বাংগালী বা 
বাংলােদেশর পরবােস Gথম GজÓ। িকÎ তােদর পুিথগত িশfা না থাকার কারেন এেদর "বিশরভাগই হািরেয় 
িগেয়েছন।  

ইংেরজরা তখনকার অিবভT ভারেতর তােবদারী রাজনীিতিবদেদর ïটেকৗশেল ১৯৪৭ সােল ধমVিভি`ক ভারত 
–পািক¼ান ভাগ হওয়ার ফেল এক "কা= বােরা লf (১২ িমিলয়ন) "লাক উEাó হেয় "দশা�রী হেয়িছল। এটাই 
িছল পৃিথবীর ইিতহােস তখন পযV� সবেচেয় বড় বাóহারােদর সংখ0া। অিভভT বাংলা ভাগ হওয়ার ফেল এক 
অংশ ভারেতর ভােগ পড়েলা আেরক অংশ পািক¼ােনর। পািক¼ােনর অংেশর নাম পূবV-পািক¼ান িছল যা ১৯৭১ 
সােল এক রTfয়ী যুে�র মাধ0েম ¤াধীনতা লাভ কের বাংলােদেশর জÓ হয়।  

বাংলােদশ "থেক িবিভº সমেয় "লাকজন িবিভºভােব িবেদেশ "যত। পািক¼ান আমেল তৎকালীন পূবV পািক¼ান 
"থেক িবেশষ কের অমুসিলমরা িনরাপ`ািহনতায় ভুগেতা বেল তারা "দশ "থেক ভারতসহ অন0ান0 "দেশ "যত। 
অেনেক উতর িশfার সুেযাগ িনেয় িবেদেশ "যেয় eায়ীভােব "থেক "যত। আবার অেনেক িবেদিশ ইিমেjশন 
jহেন সহজ সুেযাগ থাকায় িবেদেশ চেল "যত যার সংখ0া িছল এেকবােরই নগন0। 

পরবিতV  অংশ ৩য় পাতায়...  
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কিবতাঃ 

Hকেশােরর িদনLেলা

%কেশােরর িদনgেলা আজও সৃিতর পাতায় অমিলন, উjjল;  
এপার ওপার িছল বnুেদর বসত, মাঝখােন নদীর জল টলমল। 
"সই নদীর বুেক "ছাD তরী, হাওয়ার টােন চলত ছুেট িনরবিধ; 
"ক জােন, কত "চনা অেচনা মুখ পার কেরেছ আজ অবিধ!  
"সই িদনgেলা আজও সৃিতর পাতায় অমিলন, উjjল;  
এপার ওপার িছল বnুেদর বসত, মাঝখােন নদীর জল টলমল। 

সেnH "বলা "দির কের বািড় "ফরা,  
মােয়র বকুিন "খেয় পড়েত বসা, সবই আজ সৃিত!  
আজােনর Kিন, শL, শঁােখর শেb তৃp হত মন;  
"স এক মধুর সিmলন, িহnু- মুসলমান।  
"সই িদনgেলা আজও সৃিতর পাতায় অমিলন, উjjল; 
এপার ওপার িছল বnুেদর বসত, মাঝখােন নদীর জল টলমল। 

জীবেনর তািগেদ, জীিবকার অেnষেণ,  
শত শত "লাক িদেয়েছ পািড় ওপার বাংলায়।  
Wেনিছ ভাগH তােদর হয়িন pসn;  
"কাথায় হারালও "সই িpয় মুখgিল!  
সnHা, যূিথকা, সাধনা, "বিল!  
আজও সৃিতর পাতায় "সই নামgেলা অমিলন, উjjল; 
এপার ওপার "নই "কানও বসত,  
আেছ Wধু  মাঝখােন "সই "ছাD নদী,  
নদীর জল টলমল। 

কিবঃ ডMর নািগCস আফেরাজ 8চৗধুরী 
জুন ২০২১, অকল0াF 

সমসািময়ক ও আমরাঃ (জুন ২০২১)  
২১ "শ "মঃ িনউিজল0ােFর ২০২১-২২ সােলর বােজট "ঘাষণা এবােরর বােজেট সরকারী ভাতা বাড়ােনা, মাউরীেদর জন0 বাসা 

এবং সরকারী ঔষধ সরবরাহকারী ফামVােকর জন0 অিতিরT বােজট মূলত সরকােরর লf0 িছল। সকল ধরেনর সরকারী ভাতা 

(Dole) এই বােজেট Gিত ভাতা jÀকারী মানুেষর সØােহ $৩২/- "থেক $৫৫/- কের এিGল ২০২২ সাল "থেক "বেড় যােব। 

Gথেক বাড়েব $২০/- Gিত সØােহ ১লা জুলাই ২০২১ "থেক এবং বাকীটা বাড়েব ১লা এিGল ২০২২ "থেক। ছাYেদর আবািসক 

খরচ বাবদ বাড়েব $২৫/- কের Gিত সØােহ ১লা এিGল ২০২২ সাল "থেক। একজনমাY (sole) বাবা িকÑা মা’র জন0 বাড়েব 

$৩৬/- "থেক $৪৩৪/ Gিত সØােহ। সােপােটV ড বসবােসর জন0 একজনমাY (sole) বাবা িকÑা মা’র জন0 বাড়েব $৩৬/- "থেক 

$৪৮৫/ Gিত সØােহ। বাাসহ যুগল বাবা-মা’র জন0 বাড়েব $৪২/- "থেক $৩২০/- Gিত সØােহ। mধুমাY যুগলেদর জন0 (বাা 

ছাড়া) হেব $৩০৫/- Gিত সØােহ। একজেনর ভাতা "বেড় হেব $৩৫৯/- Gিত সØােহ।  

২২েশ "মঃ  িনউিজল0াF আগত ১০ ব0িTেক জিরমানা করা হেয়েছ যারা "কািভড "ট  না কেরই এেসেছন। িনয়মানুযায়ী Gিত= 

মানুষেকই "নেগ=ভ "রজা÷ িনেয় িনউিজল0ােF আসার জন0 অনুেমািদত। যােদর এই "ট  না কেরও আসেত পারেবন তারা 

হেলন- ২ বছেরর িনেচর বাারা, িনিদV � িকছু ïটনীিতক এবং এয়ার �ু, অেøিলয়া, এÔার=কা ও "বিশরভাগ Gশা� মহাসগরীয় 

"দশপুu।  

২৪ "শ "মঃ িনউিজল0াF সরকার "ডইম িসিF িকেরা "ক নতুন গভনVর "জনােরল িহেসেব  িনেয়াগ "দয়ার জন0 G¼াব িদেয়েছন। 

িতিন এবছেরর অেùাবর "থেক বতV মান গভনVর "জনােরল "ডইম প0াটিস "রিúর eলািভষT হেবন। "ডইম প0াটিস "রিú ২৮েশ 

"স¹Ñর ২০১৬েত এই পেদ িনযুT হন। এই পদ= একাধাের পাঁচ বছেরর জন0 সাধারণত  Gধানমpীর অনুেরােধ িনউিজল0ােFর 

রানীর (Monarch Of New Zealand) আনুïেল0 িনেয়াগGাØ হেয় থােকন।  

৩০েশ "মঃ মাইেjÔ ওয়াকV ারেদর কােজ িনেয়ােগর জন0 এে�ালয়ারেদর নতুন িনয়ম মানেত হেব। এই নতুন িনয়েম এি�িডেটড 

এে�ালয়ার ওয়াকV ার িভসা পুরােনা ছয় ধরেনর ওয়াকV  িভসার eলািভষাT হেবন।  

১লা জুনঃ অকল0াF কাউি·েলর ওয়াটার এেজ·ী আগামী ১০ বছের পািনর দাম িEaন হেব বেল জািনেয়েছন। এবছর ৭% বিধVত 

হাের পািনর মূল0 িদেত হেব বেল সকল jহীতােক িচi িদেয়েছ। সমীfায় "দখা "গেছ আগামী দশেক এক= বাড়ী  বছের ১৪ 

হাজার ডলার পযV� পািনর িবল পিরেশাধ করেত হেত পাের।  

৩রা জুনঃ "মলেবানV িভেùািরয়ােত লক ডাউন আেরা এক সØাহ বিধVত কেরেছ কিমউিন=েত ৬= নতুন "কস পাওয়ায়।  

২রা জুনঃ িনউিজল0াF এবং আেমিরকার নাসা যুTভােব নতুন মহাকাশ অিভযােন উেদ0াগ িনেব।  

৩রা জুনঃ পুিলশ দািয়c "নয়ায় ম0ােনজড আইেসােলশন "থেক পালােনা িনউিজল0ােF এখন িজেরােত "নেম এেসেছ।  

৮ই জুনঃ ওয়া V́  "হলথ অরগানাইেজশন  ¤Ïতার জন0 "কািভড ১৯-এর িবিভº "ভিরেয়েÔর নাম িদেয়েছন- আলফা, িবটা, 

গামা এবং "ড÷া যথা�েম ইউেক "ভিরেয়Ô, সাউথ আি¶কান, Âািজিলয়ান ও ইিFয়ান "ভিরেয়Ô ।  

১০ই জুনঃ ১০ হাজার  ওয়াকV  িভসা সþিত আেরা ৬ মাস বিধVত করা হেয়েছ যােত "লবার মােকV টেক সেতজ রাখার জন0।  

২য়  পাতার ২য় কলােমর পর............... 
িনউিজল'ােV বাংলােদিশ সংগঠন 

১৯৬২ সাল পযV� কমনেয়লথ "দশaেলার মেধ0 চলাচেল বাধা না থাকেলও এবং শতা°ীর বৃহ`ম 
অথVৈনিতক ম£ার পর ইউেরােপ ও পি¿মা "দেশaেলােত িশ»ায়েনর "জায়ােড় Gচুর কােজর সুেযাগ 
সৃি� হেলও বাংলােদিশ বা অিবভT বাংলা "থেক আগত মানুেষরা তার সুফল িনেত পােরিন। িনউিজল0াF 
তখন িশ»ায়েন না "যেয় (অ» জনসংখ0ার জন0) "ডইরী ও ফেরিÞেত িবিনেয়াগ কের যােত ভিবষ0েত 
তারা "যন অথVৈনিতক ম£ােক সামাল িদেত পাের।  তেব, জাহাজ "থেক পািলেয় যাওয়া পূবV বাংলার 
খালাশীরা িÂেটেন রাºাঘের কাজ করার অিভÈতােক Gথম ব0বসােয় িনেয় এল।  এরফেল তারা 
পি¿মােদেশর মানুষেদর জন0 এক নতুন খাবােরর ব0বeা করেলা। এর নাম হেলা “ইিFয়ান কারী” 
(বাংলােদশ তখন অিভভT ভারেতর অংশ িছল বেল এই নাম Gচার হয়)। এই “কারী” এখন  িÂেটেনর 
িEতীয়  াবল ফুড। ১২ হাজােররও "বিশ এই ইিFয়ান কারী শেপর মািলকানা বাংলােদশী। সারা 
পৃিথবীব0াপী এই ইিFয়ান কারীর GবTারা মূলত অিভবাসী বাংলােদশীরা।   

বাংলােদশ ¤াধীনতা যুে�র সমেয় ব& "লাক eায়ীভােব আবার "দশা�িরত হেয়েছ। তােদর "বিশরভাগই 
ভারত, ইউেরাপ, আেমিরকা ও অেÞিলয়ায় eায়ীভােব "থেক "গেছন। ঐ সমেয় িনউিজল0ােF "কউ 
এেসেছন িক না তার তথ0 এখেনা সংjহ করা যায়িন। তাছাড়া অিবভT ভারতবেষVর িবিভº "দশ ও 
অ¡েলর উপর িছº ও অ» সংখ0ক অিভবাসীেদর উপর পৃিথবীব0াপী "কােনা সমীfা ১৯৯০এর আগ পযV� 
করা হয়িন। িবিভº তথ0 ও উপাে` "দখা যায় ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশক পযV� উºত িবে� সকল দিfন-পূবV 
এিশয়ার জনেগাÝীেক মাY এক= নােম ডাকা হত- “ইিFয়ান”। এমনিক সমাজিবÈানীেদর কােছও 
জািতেগাY (“ethnicity”) এবং অিভবাসী (“diaspora”) শ°Eেয়র মােনও পিরিচত িছল না। "সজন0 
সমj দিfন-পূবV এিশয়ার "লাকেদরেক একই সþদায় িহসােব িচিÀত করেতা।  ১৯৮০এর আেগ 
"বশীরভাগ উপাে` "দখা "যত ধমVিভি`ক অিভবাসী িবভাজন।  

িনউিজল0ােFর আদমmমারী অনুসাের ১৯১৬ "থেক ১৯৫১ সাল পযV� অিবভT ভারতীয়েদর সংখ0া 
িছলঃ ১৯১৬ সােল ১৮১ জন, ১৯২১ সােল ৬৭১জন, ১৯২৬ সােল ৯৮৭জন, ১৯৩৬ সােল ১২০০জন, 
১৯৪৫ সােল ১৫৫৪ জন এবং ১৯৫১ সােল ২৪২৬ জন। এেদর মেধ0 কতজন বাংলােদিশ িছেলন তা িনধVারন 
করা হয়িন। "তমিন ১৯৪৮ সাল "থেক ১৯৭১ পযV� কতজন আজেকর বাংলােদেশ "থেক িনউিজল0ােF 
িছেলন তার খিতয়ানও এখন পযV� পায়িন। তেব, ১৯৫০ ও ১৯৬০ সােলর িদেক  পািক¼ান "থেক 
কমনওেয়লথ áলারশীপ িদেয় ও কলেÑা Áােনর আওতায় "বশ িকছু ছাYেদরেক অেÞিলয়া পাঠােনা 
হেয়েছ। এেদর "বিশরভাগই িছল িনউ সাউথ ওেয়লস, িভেùািরয়া ও ক0ানেবরােত। এেদর মেধ0 কতজন 
বাংলােদশী (তৎকালীন পূবV-পািক¼ানী) িছেলন তার খিতয়ান পাওয়া যায়িন।  তেব ১৯৭০ সােলর িদেক 
আগত <ই= পিরবােরর কথা Gায়ই বাংলােদশীেদর মেধ0 mনা যায়। সুলতানা আপা ও তার পিরবার,   নিব 
ভাই ও শামীমা আপা। তারা মুলত পড়েত এেসিছলেন �াই চােচV । তারা ওখােনই "থেক যান। সুলতানা 
আপা ওেয়িলংটেন eানা�িরত হয়িছেলন। একমাY শামীমা আপা এখেনা �াই চােচV  আেছন। "চ�া 
কেরিছলাম তার সােথ কথা বলেত এই "লখার আেগ। িকÎ কেয়কবার "টিলেফান ও "ট�ট কেরও তােক 
কÔাù করেত পািরিন।  

তেব ১৯৯৭ সােল "মিস ইউিনভািসV=েত পল ই "সইলার কতৃV ক Gদ`  “িনউিজল0ােF এিসয়ান 
ইিমেjশন ও ইÔারেনশনাল "!েড তােদর ভুিমকা” িথিসস অনুযায়ী, বাংলােদশী অিভবাসীেদর  "য সংখ0া 
িনউিজল0াF ইিমেjশন "থেক পাওয়া "গেছ তােত "দখা যােÏ ১৯৮২ "থেক ১৯৯১ পযV� "মাট ৬৭ = 
(জন বা পিরবার-েক) "রিসেড·ী অনুেমাদন করা হয়। ১৯৮২ সােল ২=, ১৯৮৩ সােল ৪=, ১৯৮৫ সােল  
৮=, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সােল ৪= কের, ১৯৮৮ সােল ১২=, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সােল ১৩= কের ও ১৯৯১ 
সােল ৪=। ১৯৮৪ সােল "কান অনুেমাদন "দয়া হয়িন। এই অনুেমাদনGাØেদর অন0 "কান তথ0ও 
সংjিহত হয়িন এবং করাও যায়িন। ধারনা করা হেÏ এই সকল অনুেমাদনGাØরা স"বত অন0 "দেশ 
"থেক বাংলােদিশ পাসেপাটV  িনেয় আেবদন কেরেছন বা িরিফউিজ িহেসেব এেস ন0াচারালাইেজশেনর 
জন0 আেবদন কেরেছন, অথবা পড়েত বা "কাসV করেত এেস "থেক "যেত "চেয়েছন বেল আেবদন 
কেরন ও অনুেমাদন পান। তেব "কঊ চা\রী িনেয় এেস থাকেলও তা জানা যায়িন। এেদর বাইেরও 
বাংলােদিশেদর একটা সংখ0া (সংখ0াটা ৩০ "থক ৫০ জন) িনউিজল0ােF িছল যারা এেদেশ �বধভােব 
থাকার জন0 ক� করিছেলন। এই "থেক যাওয়ার "চ�াটা আজেকর "চেয় আেরা জ=ল িছল। কারন তখন 
"কান পেয়Ô িস ম িছল না, িছল না থাকা খাওয়ার "কান িন¿য়তা, কাজ পাওয়ার সহজ "কান পথ বা 
সাহায0কারী। এই অিন¿য়তার পথ যারা পািড় িদেয় এেদেশ যারা অবeান করেত "পেরেছন তারাই িছল 
সংগঠন GিতÝার সূচনাকারী বা উেদ0াTা।  
(চলেব)  
িব Êঃ "লখক "সাসাই=র বতV মান "GিসেডÔ। িতিন "সাসাই=েত রিfত তথ0 সামjী "থেক এই "লখা 
িলখেছন। এর বাইের কােরা কােছ যিদ "কান তথ0সুY থােক তা "সাসাই=র "GিসেডেÔর বা "সাসাই=র 
িনকট "Gরন  করার জন0 অনুেরাধ করা "গল। আমরা "সাসাই=র আরকাইেভ বা সংরfণাগাের সকল 
তথ0 সংরিfত করেত চাই।– স�াদক 
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  Society’s News: What’s happening around?!! 

 Gবাসীর বাংলা নাটক ও রবী¢ নজbল সZ0া 

বাংলােদশ সংবাদঃ বাংলােদেশ অিত সং�ামক নতুন ভ0ািরেয়Ô "ডলটার Gেকাপ কিমউিন=েত 
'ত বাড়েছ। সþিত সংসেদ হ( ও ওমরাহ িবল পাশ কেরেছ। সারা "দেশ একই দােম Âডব0াF 
ট0ািরেফর আওতায় আনার উেদ0াগ। চীন বাংলােদশেক কেরানার =কা কমVসূচীেক সহায়তা করার 
G¼াব িদেয়েছ চীেনর রাÞ<ত। সংসেদ বােজট "পশ ও আেলাচনা mb।  
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Gচািরত হেব। 

আগামী  ২৫  "শ  জুলাই  "সাসাই=র ৩০  বছের  উদযাপন  করেত যােÏ। মাউÔ 
এলবাটV  "মেমািরয়াল হল (রেকট পাকV  হল) িবকাল ৪টা "থেক রাত ১০ পযV� 
অনুÝান চলেব। এক= মেনাÈ কালচারাল "Gাjােমর ব0বeা করা হেয়েছ। এই 
অনুÝান সবার জন0 উÓুT।  

 
িসএমআরিডঃ অিত িশ+ই িসএমআরিড এক= ইÔারেনট িসিকউির=র উপর 
ওয়াকV শেপর আেয়াজন করেব। আjহীেদর  িসএমআরিডর পিরচালেকর সােথ 
এ িবষেয় "যাগাযেগর জন0 অনুেরাধ করা যােÏ।

আেয়াজনঃ বািষVক ম0াগািজন, িডসÑর-জানুয়ারী ২০২১-২২ সংখ0ার জন0 "লখা আহবান জানািÏ। 
"দিশ &ই(ারঃ মািসক িনউজেলটােরর জন0 আপনােদর সহেযািগতা Gেয়াজন।  

ভাবনার িফচার িথম "Gাjাম আগামী ৩রা 
জুলাই ২০২১ সZ0া ৭.৩০ িমিনেট অনুিÝত 
হেব মাউÔ রসিকল "মেমািরয়াল হেল (েম 
"রাড)।  
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