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২০ সে জনু ১৯৪৭ বাঙলার সলজজেললটিভ অ্যালেম্বজললে বাঙলা ভালের পজরকল্পনা েৃহীে হয় । ১৯০৫ োলল বঙ্গভঙ্গ 

সরালে বাঙলার সে জিজিে জহন্দু জােীয়োবাদী অ্ংি সনেৃত্ব জদলয়জিললন মাত্র ৪ দিলকর বযবোলন বাঙলার সেই 
জিজিে জহন্দ ুজােীয়োবাদী অ্ংি সদিভালের পূলবে েলমের জভজিলে প্রলদিলক ভাে করার পলি েংবদ্ধ আলন্দালন 

চালায় এবং প্রায় েবেেম্মজেক্রলম বাঙলা ভাে সমলন সনয় । সেই অ্লথে আজলক ২০সি জনু পজিমবলঙ্গর জন্মজদবে বলে 

জকন্তু একই োলথ সনলহরু ,পযালেল ,,জজমদার সেণী , মালরায়াডী লজব’র িুদ্র স্বাথে এবং িযামাপ্রোদবাবুর উগ্র 

জােীয়োবালদর কালি েমগ্র োোরণ বাঙালীর পরাজলয়র জদন । োাঁর অ্থে এই নয় সে একই অ্থেননজেক সেণীভুক্ত 

ঢাকার নবাব এবং উচ্চ বংিীয় মুেজলম লীলের সনোরা চুপচাপ বলে জিললন বরংেমপজরমাণ েৎপরোয় োরাও 

জহন্দুলদর োলথ িমো ভাোভাজে না কলর জনলজলদর জনরঙু্কি িমোর স্বালথে সদিভালের পলি োয় সদন । 

সিষ সচষ্টা একো হলয়জিল বলে । ১৯৪৭ োলল বাঙ্গালী জােীয়োবাদী সেরকম িরৎ চন্দ্র বেু , েুরাবজদে  , জকরণ িঙ্কর 

রায় , আবুল হাজেম , েেয রঞ্জন বক্সী এবং সমাহাম্মদ আজল সচৌেুরী বাঙলা ভালের জবলরােী "েংেুক্ত স্বেন্ত্র বাঙলার “ 

স্বপলি দাবী সপি করলে থালকন । েুরাবজদে  এবং িরৎ চন্দ্র বেু বাংলার কংলগ্রে এবং মুেজলম লীলের এক সকায়াজলিন 

েরকার েঠন কলর বাংলার জনোলক োম্প্রদাজয়ক লাইলন বঙ্গ ভলঙ্গর জবলরাজেো করার জনয উৎোজহে করলে 

থালকন, োিজরে হয় সবঙ্গল পযাক্ট । ২৭ সে এজপ্রল ১৯৪৭ োলল েুরাবজদে  জদল্লীলে এক সপ্রে কনফালরন্স এই স্বেন্ত্র 

অ্জবভক্ত বাংলার পজরকল্পনা সপি কলরন । ২৯ সে এজপ্রল আবুল হাজেম সকালকাোয় েমরূপ ইচ্ছা প্রকািয কলর এক 

জববৃজে প্রকাি কলরন । একই েমলয় ১৯৪৭ োললর ২১ এজপ্রল খ্যাজেমান বাঙালী জনন্মবণে সনো এবং েৎকালীন 

ভারলের অ্ন্তবেেীকালীন েরকালরর মন্ত্রী সোলেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রকালিয জববৃজে জদলয় জানান, বাঙলার জনন্মবণে জহন্দুরা 
বাঙলা ভালের প্রস্তালবর জবলরােী। জকন্তু অ্নযজদলক পযালেল োবেলভৌম বাঙলার দাবীলক বণেনা কলরন ‘ একো ফাাঁদ 

জহোলব সেখ্ালন জকরণ িঙ্কর রায় িরৎ বেুর েলঙ্গ আেকা পডলবন ‘ । পজিমবলঙ্গর কংলগ্রে েেজদলন জবোন রালয়র 

সনেৃলত্ব জদল্লী লজবর অ্নুেে দালে পজরনে । ইজেমলেয কুখ্যাে সকালকাো রায়ে দইু েম্প্রদালয়র মলেয জবভাজন সরখ্া 
েভীর এবং প্রায় অ্লঙ্ঘনীয় কলর েুলললি । এই েমলয় বেেমান মহারালজর েভাপজেলত্ব জহন্দ ুপ্রোন সজলাগুজলর 

আইনপ্রলনোরা এক ববঠলক ৫৮ জন জবভাজলনর পলি সভাে সদন জকন্তু সেই েভালেই মুেজলম লীলের ২১ জনা 
জবভাজলনর জবপলি সভাে সদন। ৫৮ জলনর েংখ্যােজরষ্ঠ পি আলরা জেদ্ধান্ত সনয় সে, জহন্দ ুেংখ্যােজরষ্ঠ এলাকাগুললা 
ভারলে সোেদান করলব। অ্নযজদলক, মুেজলমপ্রোন সজলাগুললার আইনপ্রলণোলদর মলেয ১০৬ জন োর মলেয ১০০ 

জন জিললন মুেজলম লীলের, ৫ জন জিললন জনন্মবলনের জহন্দুলদর প্রজেজনজে এবং এক জন জিললন জিস্টানলদর প্রজেজনজে 

বাঙলা ভালের জবপলি সভাে সদন। বাজক ৩৫ জন পলি সভাে সদন। পরবেীলে বেেমান মহারালজর েভাপজেলত্ব 

জহন্দুপ্রোন এলাকাগুললার আইনপ্রলণোলদর জেদ্ধালন্তর কথা জানলে সপলর ১০৭-৩৪ সভালে মুেজলমপ্রোন এলাকার 

আইনপ্রলণোরা প্রস্তাজবে পাজকস্তালন সোে সদয়ার জেদ্ধান্ত সনন। উলল্লখ্য, সবঙল নযািনাল কংলগ্রলের োলথ োল জমজললয় 

কজমউজনস্ট পাটিে  অ্ব ইজন্ডয়ার সবঙল িাখ্ার োলথ েংজিষ্ট আইনপ্রলণোরা বাঙলা ভালের পলিই সভাে জদলয়জিললন । 
মুেজলম লীলের এক জবপুল অ্ংি এবং বাঙলার জনন্মবণে মূলে নমঃিূদ্র জহন্দুরা বাঙলা ভালের প্রস্তালবর জবলরােী হললও 

,কংলগ্রে, জহন্দ ুমহােভা এবংকজমউজনস্ট পাটিে  অ্ব ইজন্ডয়ার সবঙল িাখ্ার আগ্রলহ ,সনলহরু পযালেল লজবর কালি িরৎ 

চন্দ্র বেু , েুরাবজদে  , জকরণ িঙ্কর রায় , আবুল হাজেম , েেয রঞ্জন বক্সী এবং সমাহাম্মদ আজল সচৌেুরী বাঙ্লাভালের 

জবলরােী েংেুক্ত স্বেন্ত্র বাঙলার স্বপ্ন পরাজজে হয়। ১৯০৫ োলল জিটিি চক্রালন্তর জবরুলদ্ধ ,বাঙলা ভালের জবরুলদ্ধ সে 

বাঙালী েীি আলন্দালন েলড েুলল সেই একই বাঙালী ১৯৪৭ োলল েলমের জভজিলে সদিভাে সমলন জনললা সকন ? এর 



উির লুজকলয় আলি অ্থেননজেক আজেপেয ,দীর্েকাল োবে েমস্ত োমাজজক জবষলয় িমোর আজেপেয , োংসৃ্কজেক 

আজেপেয, জিিার আজেপেয এবং েলবোপজর রাজননজেক আজেপেয হারালনার উলেলের োরাবাজহক েলেযর মলেয । 

এখ্ন বযবো বা জিল্প বাঙালী ভদ্রললাকলদর েমৃজদ্ধর জভজি জিললানা -োলদর েমৃজদ্ধর জভজি জিল ভূজম । জচরস্থায়ী 
বলন্দাবলস্তর মােযলম েম্পজির োলথ সে েম্পলকে র েৃজষ্ট হয় োর অ্পজরহােে উপজাে ফল সহাল এই উচ্চবণে বাঙালী 
ভদ্রললাক সেণী । খ্াজনা আদায় কাজর ,জজমর পিজন স্বত্ব সদওয়ার অ্জেকারী ঠাকুর পজরবালরর মে বড জজমদার 

সথলক োলুকদার পেেন্ত েবাই জিল এই সেণীর অ্ন্তভুে ক্ত । োরা জজমলে কাজ করে না , জজম সথলক প্রাপ্ত খ্াজনা জদলয়ই 
োলদর জীবনোত্রা জনবোহ হে -ভদ্রললাক সহাল সদলির অ্নুভূজেহীন মাটির েন্তানলদর ঠিক জবপরীে ,কাজয়ক পজরেম 

সথলক জবরে থাকালক এই বাবু সেণীর সলালকরা জনলজলদর ও েমালজর জনন্ম সেণীর সলালকলদর মলেয অ্পজরহােে 
উপাদান বলল জবলবচনা সকারে । জকন্তু উনজবংি িোব্দীর সিষ জদক সথলক এই আয় কলম োওয়ার লিণ সদখ্া োয় । 
কৃজষ পলণযর উৎপাদলনর হার ক্রলমই কলম আেলে থালক ,চালষর আওোয় অ্নাবাদী জজম আনার প্রয়াে ক্রমি হ্রাে 

সপলে থালক । ১৮৮৫ োলল জজমদালরর িমো েীজমে করবার আইন প্রণয়ন হয় ,জজমর খ্াজনা সথলক আলয়র 

পজরমাণ হ্রাে পাওয়ার দীর্ে প্রজক্রয়া শুরু হয় । ভদ্রললাক সেণী পািােয জিিা সক আলয়র জবকল্প েূত্র জহোলব আাঁকলড 

েরা শুরু কলর ।ভদ্রললাক জহন্দরুা মলন করলে শুরু কলর পািােয জিিা োলদর জনযই েংরজিে , সে কারলন োরা ঐ 

মাথাভাজর জিিা বযবস্থার জভেটিলক জবস্তীণে করবার প্রয়াে সক েীিভালব বাো জদলে শুরু কলর -কারন জনন্ম পেোলয়র 

সলালকলদর জনয জিিার োর উন্মুক্ত সহালল োলদর একলচটিয়া অ্জেকার হ্রাে সপলে পালর । জবংি িোব্দীলে 

ভদ্রললালকলদর পজরজচজে েম্পলদর আজভজােযর োলথ োলথ োংসৃ্কজেক আজভজালেয পজরবজেে ে হলে থালক -োরা 
েংসৃ্কজেবান ,আললাজকে ,সবঙ্গল সরলনোাঁর উিরাজেকারী অ্গ্রেজে এবং আেুজনকোর পোকাবহন কাজর েুেরাং 
বাঙলার রাজনীজে ,েমাজনীজে ,অ্থেনীজে ,জিিানীজে েমস্ত জবষলয় োাঁলদর মােব্বজর স্বেঃজেদ্ধ বলল েলর সনওয়া 
শুরু কলর । 
জকন্তু জবংি িোব্দীর দইুএর দিক সথলক বাঙলায় এই জচত্র দ্রুে পাল্টালে থালক েব সথলক উলল্লখ্লোেয পজরবেে নটি 

র্লে জচরাচজরে কৃজষ জভজিক সপিার পজরবলেে  মেযজবি জিজিে মুেলমান বুজদ্ধজীবী েম্প্রদালয়র উদ্ভব । জিিা 
,চাকরী ,েংসৃ্কজে এবং রাজনীজেলে এই মুেলমান েম্প্রদালয়র উপজস্থজে ক্রমি লজিে হলে থালক । ১৮৭০/৭১ োলল 

বাঙলার উচ্চজিিা প্রজেষ্ঠালন মাত্র ৪% িাত্র জিল মুেলমান অ্থচ ১৯২০/১৯২১ োলল সেই েংখ্যা সবলড দাডায় প্রায় 

১৪-১৫ % । বাংলার সকান সকান অ্ঞ্চলল সেমন ঢাকা ,হুেলী এমনজক সপ্রজেলেজন্স কলললজ মুেলমান িাত্রলদর েংখ্যা 
জহন্দ ুিাত্রলদর েংখ্যার েমপজরমাণ এমনজক সকাথাও সকাথাও সবজি হলয় দাডায় । আর এই নবয জিজিে মুেলমান 

মেযজবি সেণী পরবেীলে বাঙলার রাজনীজেলে প্রভাব জবস্তার করলে শুরু কলর । মুেলমানলদর এই অ্ভাবনীয় 

অ্গ্রেজে োলদর জহন্দ ুকাউন্টার পালেে র োলথ প্রজেলোজেো একই োলথ মুেলমান জনেংখ্যার বৃজদ্ধ ক্রলম বাঙলায় জহন্দ ু

জনেংখ্যা সক সপিলন সফললে শুরু কলর । ১৯৩১ োলল বাঙলায় মুেলমান জনেংখ্যা সবলড দাডায় ৫৪.২৯% । 
পজরষ্কার েংখ্যােজরষ্ঠো । বাঙলার অ্জেকাংি সজলায় োলদর েংখ্যা েজরষ্ঠো ,নবয জিজিে মেযজবি েুবক েম্প্রদায় 

মুেলমান েমালজর মলেয এক প্রেযলয়র জন্ম সদওয়া শুরু কলর । অ্প্রেযি ভালব এই েংখ্যােজরষ্ঠোর বলল বলীয়ান , 

জহন্দুলদর োলথ জবজভন্ন েুজবো জনলয় দর কষাকজষ , জরজাভে  জেে ,মুেজলম সকাোর অ্জেকালরর মােযলম জবংি িোব্দীর 

শুরুর জদক সথলক জহন্দ ুআজেপলেযর োলথ মুেলমানলদর েূক্ষ্ম েংর্ালের েূত্রপাে হলে শুরু হয় । 
১৯৩২ োলল মযাকলোনালের েম্প্রদায়জভজিক সরালয়দালদর ফলল প্রলদলি নােকীয় ভালব িমোর ভারোময পজরবজেে ে 

হলয় োয় । প্রায় একই োলথ সর্াজষে হয় পুনা পযাক্ট ,প্রালদজিক আইনেভায় জহন্দুরা েংখ্যালরু্ হলয় পলর , ‘ 

মুেলমানলদর কালি োলদর জচরস্থায়ীভালব অ্েীনো েম্ভাবয ভজবষযলের িজব হলয় পলর । একই োলথ কৃজষজাে পলণযর 



মূলয ও গ্রামীণ ঋণ আকজিক ও নােকীয় ভালব কলম োওয়ায় খ্াজনা ও পাওনা আদালয়র পদ্ধজের ওপলর মারাত্মক 

চাপ পলড -অ্থচ এইগুজলই জিল এেকাললর আলয়র উৎে । খ্াজনা আদালয় খ্াজনা আদায়কাজররলদর িমো দ্রুে 

হ্রাে পাওয়ার ফলল উদূ্ভে পজরজস্থজে রায়েলদর অ্নুকূলল চলল সেলে থালক আর এই রায়েলদর অ্জেকাংিই জিল 

মুেলমান । এই জবিৃঙ্খল পজরজস্থজেলে রায়েরা ক্রমবেেমান হালর জজমদারলদর কর্তে ত্ব অ্বজ্ঞা কলর গ্রামীণ বাঙলায় 

জনলজলদর অ্বস্থান েুদঢৃ় করলে থালক ১৯৩৫ োলল ভারে িােন আইন উচ্চ সেণীর কৃষকলদর সভালের অ্জেকার সদয় 

-এই প্রথম মুেলমান চাজষ আইনেভার পজরমণ্ডলল জনলজলদর কথা বলার অ্জেকার পায় ।মুেলমান রায়ে এবং 
মুেলমান বুজদ্ধজীজব এই প্রথম বাঙলার রাজনীজেলে এেকাললর মেযেত্বলভাজে, খ্াজনা আদায়কারী েুদ বযবোয়ী 
ভদ্রললাকলদর চযালললঞ্জর মুলখ্ সফলল । 
অ্নযজদলক রাজননজেক কমেেূজচলে জােীয়োবাদী ইেুযর ওপর ভদ্রললাক সেণীর স্বাথে প্রাোনয জবস্তালরর প্রােজঙ্গকোর 

কারলন এবং এই আশু জবপদ সথলক রিা পাওয়ার স্বালথে ক্রলম কংলগ্রে ,মূলে সবঙ্গল কংলগ্রে জহন্দ ুস্বাথে রিায় 

োনপন্থীলদর দখ্লল চলল োয় ,এই েমলয় বাঙালী ভদ্রললাক েম্প্রদায় জিটিি িােনলক অ্েযন্ত অ্নুকূল দজৃষ্টভজঙ্গলে 

সদখ্লে শুরু কলর । মুেজলম িােন সক জহন্দ ুেমালজর পলি মারাত্মক ও োৎিজনক হুমজক জহোলব সদখ্ার েূত্রপাে 

শুরু হয় ।োংসৃ্কজেক জদক জদলয় উচ্চ ভদ্রললাক সেণী মুেলমান িােন সমলন সনয় জক উপালয় -েৃজষ্ট হলে শুরু কলর জহন্দ ু

জােীয়োবালদর পজরবলেে  জহন্দু োম্প্রদাজয়কো বাদ । জনলজলদর িজক্ত বাডালনার উলযযলিয এেকাললর অ্বলহজলে 

দজলেলদর শুজদ্ধ অ্নুষ্ঠালনর মােযলম জহন্দ ুেমালজর মলেয স্থান সদওয়ার কােেক্রম শুরু হয় , ঐকযবদ্ধ জহন্দ ুেমাজ 

েঠলনর প্রয়াে। অ্েস্তন মুেলমানলদর িােনলক সমলন জনলে অ্স্বীকৃজে ,জবভালের দাবী ও পৃথক আবােভূজমর স্বালথে 
ভদ্রললালকরা সবঙ্গল কংলগ্রে এবং জহন্দ ুমহােভা সক প্রকৃে অ্লথে জনলয়াজজে কলর । বাঙালী রাজননজেক সনেৃত্ব ো 
এককালল জােীয় রাজনীজের জনণোয়ক এবং গুরুত্বপূণে অ্ংি জিল ক্রলম জনলজলদর সেণীস্বাথে রিায় ,আঞ্চজলক ,েংকীণে, 
সোষ্ঠী জবভক্ত এবং জদল্লী কংলগ্রলের আজ্ঞাবাহক হলয় পলড । এমন একো েময় জিল েখ্ন কংলগ্রে সনেৃত্ব অ্খ্ণ্ড 

ভারলের সকান একো অ্ংলির জবজচ্ছনো অ্জভিাপ জহোলব জবলবচনা করলেন জকন্তু সেই কংলগ্রে ১৯৪৬ এর সকন্দ্রীয় 

আইনেভার জনবোচলন মাত্র 1.3%মুেলমান সভাে পায় । বাঙলায় ২৫০ টি আেলনর মলেয মুেজলমলীে ১১৩ টি আেন 

দখ্ল কলর িমো দখ্ল কলর । এই জনবোচলনর পজরলপ্রজিলে কংলগ্রে সদলির এমন েব অ্ংি সিলড জদলে চায় সেখ্ালন 

োাঁলদর জনয়ন্ত্রণ প্রজেষ্ঠার আিা সনই এবং সকলন্দ্র োাঁলদর িমোর প্রজে হুমজক জহোলব প্রেীয়মান জকন্তু োরা োলবক 

মুেলমান েংখ্যােজরষ্ঠ প্রলদিগুজলর জহন্দ ুেংখ্যা েজরষ্ঠ সজলাগুললা ভারলের োলথ রাখ্লে হলব এই দাবী সোলল এবং 
দাবীর অ্থে বাঙলা এবং পাঞ্জাব অ্বিযই ভাে হলে হলব । 
১৯৪৬ োলল কংলগ্রে বাঙলায় বণে জহন্দুলদর েবে েম্মে পিলন্দর দল জহোলব েণয হয় - জহন্দ ুমহােভা মাত্র 2.73% 

সভাে পায় এবং িযমাপ্রোদ ইউজনভাজেেটি জবলিষ আেলন জবনা প্রজেেজিোয় জয়লাভ কলরন । জকন্তু মহােভার 

জবরুলদ্ধ কংলগ্রলের জবপুল জবজয় জহন্দ ুোম্প্রদাজয়কোর জবরুলদ্ধ েমেজনরলপি জােীয়োবালদর জবজয় জিললানা বরং 
কংলগ্রলের ওপলর বাঙালী জহন্দুলদর জবস্বাি দঢৃ় জিল সে কংলগ্রে জহন্দ ুমহােভার েুলনায় োাঁলদর স্বাথে কােেকরভালব 

বাস্তবায়ন করলব । জকন্তু ১৯৪৬ োলল মুেজলম লীে েুরাবজদে ’র সনেৃলত্ব পুনরায় িমোয় আলে -জহন্দ ুবাঙ্গালীলদর 

প্রেযািা হোিায় পজরনে হয় -অ্নযজদলক েুরাবজদে  মন্ত্রেভায় জহন্দ ুমুেলমান েমো’র পূরালনা ফমুেলা বাজেল কলর 

মন্ত্রীেভা ১৩ জন সথলক মাত্র ১১ জলন নাজমলয় আলনন এবং জহন্দু মন্ত্রীলদর েংখ্যা ৩ এ নাজমলয় আলনন োর ওপর 

কাো র্ালয় নুলনর জিো জদলে এই জেনজন জহন্দ ুমন্ত্রীর মলেয দইু জন সক েপিীল েম্প্রদায় সথলক গ্রহণ কলরন । জহন্দ ু

ভদ্রললালকরা এলকলে পরাজজে ,োর ওপর ১৯৪৩ এর দজুভে লির েমলয়র খ্াদযমজন্ত্র েুরাবজদে  বেে মালন প্রোন মন্ত্রী , 
োর মন্ত্রীেভায় মাত্র একজন মন্ত্রী জহন্দ ুউচ্চবলণের প্রজেজনজে , এই অ্পমান অ্েহয হলয় ওলঠ । বাঙলা ভালের সিলত্র 

জহন্দ ুমহােভা এবং কংলগ্রলের সেৌথ আলন্দাললন কংলগ্রে অ্গ্রণী ভূজমকায় জিল । োরা বাঙলায় বাঙলা ভালের জনয 



৭৬টি জনেভা েংেঠিে হয় োর মলেয কংলগ্রে একাই ৫৯ টি জনেভা েংর্টিে কলর ,বালরাটি মহােভার উলদযালে 

আর মাত্র ৫টি েভা মহােভার োলথ সেৌথ ভালব েংেঠিে হয় । ভদ্রললালকরা জিল এই আলন্দাললনর মুল িজক্ত , এলে 

জবিলয়র জকিু সনই । বস্তুে প্রালদজিক রাজনীজেলে িমো হাজরলয় ,জজমদাজর পদ্ধজের দ্রুে অ্বিলয় িজেগ্রস্ত হলয় 

হোি ভদ্রললাক গ্রুপ োলদর এেকাললর েুলোে েুজবো িমো বজায় রাখ্লে স্বীয়িজক্ত জনলয়ালে েৎপর হলয় ওলঠ । 
অ্নযজদলক বাঙলার মালরায়াডী এবং বাঙ্গালী সকাটিপজে বযবোয়ীরা মুেলমান বজনকলদর িমো প্রজেহে করলে 

েবেিজক্ত জদলয় উলঠ পলড লালেন । জবডলা ,ঈশ্বর দাে জালান , সোলয়ঙ্কা ,নজলনী রঞ্জন েরকার -বাঙলার এইেমস্ত 

সকাটিপজে প্রজেটি উচ্চ পেোলয়র কজমটিলে উপজস্থে সথলক সদিভালের েমথেলন আলন্দালন পজরচালনার সকৌিল 

জনেোরণ করলেন । বাঙলার েমস্ত এলাকা সথলক মালরায়াডী বযবোদালররা েবে ভারেীয় কংলগ্রলের কালি দরখ্াস্ত 

সপ্ররণ কলরন , োরা bolen’ সে ' মুেজলম লীলের েরকালরর অ্েীন বাঙলায় বযবো েম্পূণেরূলপ ধ্বংে হলয় জেলয়লি 

এবং োরা বাঙলা জবভালের প্রলচষ্টায় আন্তজরকভালব েমথেন কলর' । কলকাোর মালরায়াডীলদর কালি বাঙলা জবভাে 

োাঁলদর স্বালথের পলি অ্জে উিম - অ্জেকাংি মালরায়াডী পালের ফােকা বাজালর প্রভূে অ্থে উপাজে ন করললও পােজিল্প 

সক েেজদলন োরা সমলর সফললে শুরু কলরলি । োলদর মলেয আনজন্দলাল সপাযার ,কারনাজন ,ঝুনঝুনওয়ালা , সিঠরা 
কয়লাখ্জন সে জবপুল জবজনলয়াে শুরু কলরলি । জবডলারা জচজন ,বস্ত্র ,বযাংজকং ,জবমা ,সকযজমকাল জিলল্প ভারেজলুড 

জবজনলয়াে করলি কলকাোর পাে জিলল্পর মৃেুযর জবজনমলয় । অ্নযজদলক েুরাবজদে  হাোন ইস্পাহানী গ্রুলপর আজথেক 

িমোর ওপলর জনভে রিীল । অ্জবভক্ত বাঙলা মালরায়াডীলদর বযবো জবসৃ্তজের পলি িজেকর হলে পালর । মুেজলম 

লীলের অ্েীলন থাকলল োলদর উন্নজের েম্ভাবনা েীজমে অ্নযজদলক বাঙলায় কংলগ্রে েরকার স্থাজপে সহালল েরকার 

োলদর পলকলে থাকলব এই জনখু্াঁে বযবোজয়ক স্বালথে জবডলা এবং েমস্ত মালরায়াডী েম্প্রদায় বাংলাভালের েমথেলন 

োাঁলদর েমস্ত িমো (আজথেক িমো েলমে ) জনলয়াজজে কলর । 
মূলে জজমদার ,সপিাজীবী ,বাঙলার অ্েংখ্য েন্মানীয় চাকুরীজীবী ,মেেত্ব সভােী উচ্চ বলণের জহন্দ ুভদ্রললাক 

,মালরায়াডী বযবোদার এবং জদল্লীর কংলগ্রে লজবর িুদ্র স্বালথের কালি বাঙ্গালী পরজজে হয় আজলকর জদলন । 
েৎপরবেী দইু দিলকর ইজেহাে ,বঞ্চনা স্বজন হারালনার সবদনা এবং ভারেীয় রাজনীজেলে বাঙালীর ববজিষ্টযেে 

দবুেলো, বাম োলনর মলেয িক্ত সমরুকরণ এবং এখ্লনা অ্লনক জহন্দ ুভদ্রললাক কর্তে ক উৎকে স্বালদজিক েংসৃ্কজের 

অ্বযহে চচে া সেই জহন্দ ুবাঙালী োম্প্রদাজয়কোর োরবাজহকো । জােীয়োবাদ জবলদিী িজক্তর জবরুলদ্ধ পজরচাজলে 

হলয়লি সদলি সদলি আর বাঙালী ভদ্রললালকর োম্প্রদাজয়কো পজরচাজলে হলয়লি জনলজলদরই জাজের জবরুলদ্ধ োর োলথ 

েুচেুর পজরকল্পনা অ্নুোয়ী েঙ্গে কলরলি মালরায়াডী েম্প্রদায় । এখ্লনা আমালদর মলেয অ্লনলকই মুেলমানলদর 

বাঙালী বলল স্বীকার করলে জেোগ্রস্ত এবং কজেপয় স্বাথোন্ধ মেবাদ প্রচারকারী প্রলদি ভালের সথলকও মারাত্মক 

বাঙালী জাজের ভজবষযেলকই হুমজক জদলচ্ছ অ্জবরে । 
আজ সকান আনলন্দর জদন নয় -জহন্দ ুজবজলয়র জদন নয় বরং অ্জে েংখ্যালজর্ষ্ঠ ভদ্রললাক বাঙালীর হালে আপামর 

বাঙালীর পরাজলয়র জদন । স্বজন এবং স্বলদি হারালনার জদন । 
 


