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সুপ্রভাত ঢাকার ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: কাজেন হল
ভারহ্যতর ভাইসরয় লর্ ে কাজেহ্যনর নামানুসাহ্যর কাজেন হল ভবনটি টাউন হল রহহ্যসহ্যব রনরম েত হহ্যয়রিল।
১৯০৪ সাহ্যল লর্ ে কাজেন এর রভরিপ্রস্তর স্থাপন কহ্যরন। পহ্যরর বিরই বাাংলাহ্যক রবভক্ত করা হয় এবাং ঢাকা হয় নতুন
প্রহ্যেশ পূব েবঙ্গ ও আসাহ্যমর রাজধানী।
১৯১১ সাহ্যল বঙ্গভঙ্গ রে হহ্যল এটি ঢাকা কহ্যলজ ভবন রহহ্যসহ্যব ব্যবহূত হহ্যত থাহ্যক। পহ্যর ১৯২১ সাহ্যল ঢাকা
রবশ্বরবদ্যালয় প্ররতরিত হহ্যল এ ভবন রবশ্বরবদ্যালহ্যয়র রবজ্ঞান রবভাহ্যের অাংশ রহহ্যসহ্যব ব্যবহৃত হহ্যত শুরু কহ্যর এবাং
এখনও এভাহ্যবই চলহ্যি।
অতযন্ত যত্নসহকাহ্যর েহ্যে ততালা প্রশস্ত বাোহ্যন রনরম েত ইহ্যটর এ রিতল ভবহ্যন রহ্যয়হ্যি একটি রবশাল তকন্দ্রীয়
হল। তস সাহ্যথ পূব ে ও পরিম উভয় পাহ্যশ্বে রহ্যয়হ্যি সাংহ্যযারজত কাঠাহ্যমা যা অসাংখ্য কক্ষ সমৃদ্ধ এবাং চারপাশ রেহ্যয়
বারান্দা তেরা।
ঢাকার অন্যতম তেি স্থাপতয রহহ্যসহ্যব রবহ্যবরচত এ ভবনটিহ্যত সাংহ্যযারজত হহ্যয়হ্যি ইউহ্যরাপ ও মুেল স্থাপতয
রীরতর দৃরিনন্দন সাংরমেণ। লাল রঙ ব্যবহূত হহ্যয়হ্যি মুেল আমহ্যলর লাল তবহ্যলপাথহ্যরর পররবহ্যতে; আর অলাংকৃত
বন্ধনী, েম্বজ
ু রবরশি প্যারভরলয়ন ১৫৭০ তথহ্যক ১৫৮৫ ররস্টাব্দ পযন্তে সম্রাট আকবহ্যরর রাজধানী প্রাসাে সমৃদ্ধ নেরদুে ে
ফহ্যতহপুর রসরির সুপরররচত েীউয়ান-ই-খাহ্যসর কথা স্মরণ কররহ্যয় তেয়। শুধু তাই নয় ইচ্ছাকৃতভাহ্যব ফহ্যতহপুর
রসরি রীরত গ্রহহ্যণর তপিহ্যন কারণ রহহ্যসহ্যব ব্যাখ্যা করা যায় তয, রিটিশরা আকবরহ্যকই সবহ্যচহ্যয় রবজ্ঞ ও সব োরধক
সরহষ্ণু মুেল সম্রাট রহহ্যসহ্যব েণ্য করত এবাং তারা তেখাহ্যত চাইত তয ভারহ্যত তাহ্যেরও ভূরমকা অনুরূপ।
ভাষা আহ্যন্দালন এর ইরতহাহ্যস কাজেন হল রবহ্যশষ গুরুত্বপূণ ে স্থান েখল কহ্যর আহ্যি। ১৯৪৮ সাহ্যল এখাহ্যনই
ঢাকা রবশ্বরবদ্যালহ্যয়র িাত্রেণ তোনীন্তন পারকস্তাহ্যনর রাষ্ট্রভাষা হহ্যব উদু ে এতেসাংিান্ত রজন্নাহর তোষণার প্ররত প্রথম
প্ররতবাে জারনহ্যয়রিল।
-----------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা প্রভাতী অনুিাহ্যনর ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: আহসান মরিল
আহসান মরিল বুরেেঙ্গা নেীর তীহ্যর কুমারটুরল এলাকায় ঢাকার নওয়াবহ্যের আবারসক প্রাসাে ও জরমোররর সের
কাচারর। বতেমাহ্যন জাদুের। করথত আহ্যি, মুেল আমহ্যল এখাহ্যন জামালপুর পরেনার জরমোর তশখ এনাহ্যয়তউল্লাহর রঙমহল
রিল। পহ্যর তাাঁর পুত্র মরতউল্লাহর রনকট তথহ্যক রঙমহলটি ফরারসরা িয় কহ্যর এখাহ্যন একটি বারণজয কুঠি স্থাপন কহ্যর।
১৮৩০ সাহ্যল খাজা আলীমুল্লাহ ফরারসহ্যের রনকট তথহ্যক কুঠিবারেটি রকহ্যন তনন এবাং প্রহ্য াজনীয় সাংস্কার সাধন কহ্যর
এটি রনহ্যজর বাসভবহ্যন পররণত কহ্যরন। খাজা আব্দুল েরন ১৮৫৯ সাহ্যল আহসান মরিহ্যলর পুনিঃরনম োণ কাজ শুরু কহ্যরন এবাং
১৮৭২ সাহ্যল রনম োন কাজ সমাপ্ত হয়। আবদুল েরন তাাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নামানুসাহ্যর ভবন এর নামকরণ কহ্যরন
আহসান মরিল।
১৮৮৮ সাহ্যল ৭ এরপ্রহ্যল প্রবল ঘুরণ েঝহ্যে আহসান মরিহ্যলর ব্যাপক ক্ষরতসাধন হয় রবহ্যশষ কহ্যর অন্দরমহলটি
এহ্যকবাহ্যর তভহ্যঙ্গ পহ্যে। নওয়াব আহসানুল্লাহ অন্দরমহলটি পুনরন েম োণ করান। বতেমাহ্যন ভবনটিহ্যত তয সুদৃশ্য েম্বজ
ু রহ্যয়হ্যি তা
এ সময় সাংহ্যযাজন করা হয়। আহসান মরিহ্যলর মূল েম্বজ
ু টির ভূরম তথহ্যক শীহ্যষরে উচ্চতা প্রায় ২৭ রমটার। প্রাসােটির েরক্ষণ
রেহ্যকর তোতলার বারান্দা তথহ্যক একটি সুবৃহৎ তখালা রিঁরে সম্মুখস্থ বাোন রেহ্যয় নেীর ধার পযন্তে তনহ্যম তেহ্যি।
আহসান মরিল এমন একটি স্থাপতয যার সহ্যঙ্গ বাাংলার ইরতহাহ্যসর তবশ রকছু অধ্যায় জর়িত। উরনশ শতহ্যকর তশষ
ভাে তথহ্যক পারকস্তাহ্যনর প্রথম পব ে পযন্তে প্রায় একশ বির ধহ্যর এ ভবন তথহ্যকই পূব ে বাাংলার মুসলমানহ্যের তনতৃত্ব তেওয়া
হহ্যয়হ্যি। রিটিশ ভারহ্যতর তযসব ভাইসরয়, েভন ের ও তল. েভন ের ঢাকায় এহ্যসহ্যিন, তাাঁহ্যের প্রায় সবাই এখাহ্যন আেমন
কহ্যরহ্যিন। বঙ্গরবভাে পররকল্পনার প্ররত জনসমথ েন আোহ্যয়র লহ্যক্ষয ১৯০৪ সাহ্যল লর্ ে কাজেন পূব েবঙ্গ সফহ্যর এহ্যস এ প্রাসাহ্যে
অবস্থান কহ্যরন। রনরখল ভারত মুসরলম লীহ্যের সূরতকাোর রহহ্যসহ্যব আহসান মরিল আজ ইরতহাহ্যসর অঙ্গ।
আহসান মরিহ্যলর ঐরতহারসক ও স্থাপরতযক গুরুত্ব অনুধাবন কহ্যর বাাংলাহ্যেশ সরকার ভবনটিহ্যক সাংস্কার কহ্যর
জাদুেহ্যর পররণত করার উহ্যদ্যাে তনয়। ১৯৮৫ সাহ্যল আহসান মরিল ও সাংলগ্ন চত্বর অরধগ্রহণ করা হয়। েণপূতে ও স্থাপতয
অরধেপ্তহ্যরর োরয়হ্যত্ব এর সাংস্কার কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৯২ সাহ্যল। ওই বির ২০ তসহ্যেম্বর তথহ্যক প্রাসােটি বাাংলাহ্যেশ জাতী
জাদুেরএর রনয়ন্ত্রহ্যণ আনা হয় এবাং এখাহ্যন একটি জাদুের স্থাপন করা হয়।
--------------------------------------------------
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ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: ঢাকা ক্লাব
রপ্রয় তোতা, ঢাকা ক্লাব ঢাকায় অবরস্থত অরভজাত তেরণর তলাকহ্যের প্রধান সামারজক সরমরত। শুরুহ্যত এটি রিল
একান্তভাহ্যব তশ্বতাঙ্গ তলাকহ্যের রবহ্যনােন ক্লাব। ১৯০৫ সাহ্যল বঙ্গভহ্যঙ্গর পর ঢাকাহ্যক নবেঠিত পূব েবাাংলা এবাং আসাম প্রহ্যেহ্যশর
রাজধানী করা হয়। নতুন প্রহ্যেশ শাসহ্যন আেত ইাংহ্যরজেণ কলকাতার তবঙ্গল ক্লাহ্যবর আেহ্যল ঢাকায় একটি সামারজক ক্লাহ্যবর
প্রহ্যয়াজনীয়তা অনুভব কহ্যরন। এরই পররহ্যপ্ররক্ষহ্যত ১৯১১ সাহ্যলর ১৯ আেস্ট ঢাকা ক্লাব প্ররতিা লাভ কহ্যর। ক্লাবটি শাহবাহ্যে
অবরস্থত এবাং এর আহ্যশ পাহ্যশ রহ্যয়হ্যি ঢাকা রবশ্বারবদ্যালয়, জাতীয় জাদুের, বারহ্যর্ম হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু তশখ মুরজবুর রহমান
তমরর্হ্যকল রবশ্বরবদ্যালয়, রমনা পাকে এবাং তসাহরাওয়ােী উদ্যান।
ে প্রোন করা
১৮৮২ সাহ্যলর ভারতীয় তকাম্পারন আইহ্যনর অধীহ্যন ১৯১১ সাহ্যলর ১৪ তসহ্যেম্বর ক্লাবটিহ্যক আইরন মযাো
হয়। প্ররতিার পরপরই ক্লাবটি বণ েেতভাহ্যব একটি রমেক্লাহ্যব পররণত হয়, যরেও ১৯৪৭ পযন্তে তশ্বতাঙ্গহ্যের আরধপতয বজায়
থাহ্যক। ক্লাবটির প্ররতিাতা সেস্য রিহ্যলন তল. কহ্যন েল ই.এ হল (রসরভল সাজেন, ঢাকা), রস.আর িায়ান, এইচ. রজ তবরল
(কমান্ড্যান্ট, রমরলটারর পুরলশ ব্যাহ্যটরলয়ান, ঢাকা), তজ.ও তররন (রপর্রিউরর্, ঢাকা) এবাং ঢাকাস্থ ভারতীয় পুরলশ বারহনীর
তজ.এস উইলসন ও এ.টি োরলহ্যর্।
প্ররতিাকাহ্যল ঢাকা নবাব এহ্যস্টট তথহ্যক ক্লাহ্যবর জরম বহ্যন্দাবস্ত তনওয়া হহ্যয়রিল। ১৯৪১ সাহ্যল বাাংলার েভন ের ৫২৪
রবো পররমাণ জরম ঢাকা ক্লাবহ্যক বহ্যন্দাবস্ত তেন। এ জরমর (বতেমাহ্যন তসাহরাও ােী উদ্যাহ্যনর অরধকাাংশ) একটি তোে তেৌহ্যের
মাঠ, েলফ তখলার মাঠ, ক্লাহ্যবর রকছু ভবন ও তখলার মাহ্যঠর কাহ্যজ ব্যবহূত হয়। বতেমাহ্যন ক্লাবটির রনজস্ব রন ন্ত্রহ্যণ আহ্যি ৫
একর পররমাণ জরম। এ জায়োটুকুহ্যত সভাকক্ষ, তসরমনার কক্ষ, হল ের, অরতরথ কক্ষ, খাবার ের এবাং তটরবল তটরনস,
রবরলয়ার্ ে, তস্কায়াশ, সাাঁতার, লন তটরনস ইতযারে তখলার সুরবধারে প্রোন করা হহ্যয়হ্যি।
ে যহ্যথি সম্প্রসাররত হহ্য হ্যি। এটি এখন
কাল পররিমায় ক্লাবটির সেস্য সাংখ্যা, তভৌত সুরবধারে ও তসবা কাযিম
সকল তপশার অরভজাত ও প্রভাবশালী ব্যরক্তহ্যের রমলনস্থহ্যল পররণত হহ্য হ্যি। অতীহ্যত অভযন্তরীণ ও বরহরাঙ্গন তখলাধুলাই
ক্লাবটির প্রধান রচত্র রিল বতেমাহ্যন সাাংস্কৃরতক কম েকান্ড্হ্যকও যথাযথ গুরুত্ব তেওয়া হহ্যচ্ছ।
------------------------------------------------------
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ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: বাাংলা একাহ্যর্মী
রপ্রয় তোতা, বাাংলা একাহ্যর্মী বাাংলা ভাষা সাংিান্ত সব েবৃহৎ েহ্যবষণা প্ররতিান। ১৩৬২ বঙ্গাহ্যব্দর ১৭ অগ্রহায়ণ (৩
ে হাউহ্যস এটি প্ররতরিত হয়। ১৯৫২ সাহ্যলর ভাষা আহ্যন্দালন এবাং এ তেহ্যশর মুসরলম মধ্যরবহ্যির
রর্হ্যসম্বর ১৯৫৫) ঢাকার বধমান
জােরণ ও আত্মপররচয় রবকাহ্যশর তপ্ররণায় এ প্ররতিাহ্যনর জন্ম হয়।
রবশ শতহ্যকর প্রথমরেহ্যক বাঙারল মুসলমান মধ্যরবি তেরণর রবকাশ সূরচত হয়। অখন্ড্ বাাংলায় সাংখ্যােররি
হওয়া সহ্যেও তারা রিল জ্ঞান-রবজ্ঞান ও রশক্ষা-েীক্ষায় অনগ্রসর। এ অবস্থা অরতিম করার প্রয়াহ্যস তলখক-পরন্ড্তেহ্যবষকহ্যের দৃরি পহ্যে বাাংলা ভাষা-সারহতয-সাংস্কৃরতর প্ররত। ১৯২৫ সাহ্যল কলকাতায় বঙ্গীয় সারহতয পররষহ্যের সভায় মুহম্মে
শহীদুল্লাহ বাাংলা ভাষায় জ্ঞান সাধনা ও সারহতয চচারে প্রস্তাব কহ্যরন। ১৯৪০ সাহ্যল এ.হ্যক ফজলুল হহ্যকর সভাপরতহ্যত্ব অনুরিত
অল ইরন্ড্য়া মুসরলম এডুহ্যকশন কনফাহ্যরহ্যে মুহম্মে শহীদুল্লাহ বাাংলা সরকারহ্যক একটি অনুবাে রবভাে স্থাপহ্যনর অনুহ্যরাধ
কহ্যরন। রবভাহ্যোির কাহ্যল ১৯৪৮ সাহ্যলর ৩১ রর্হ্যসম্বর ঢাকায় পূব ে-পারকস্তান সারহতয সহ্যম্মলহ্যন মূল সভাপরতর অরভভাষহ্যণ
শহীদুল্লাহ একটি একাহ্যর্রম েোর কথা বহ্যলন।
১৯৫৩ সাহ্যল ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় প্রথম বাাংলা একাহ্যর্মী প্ররতিার উহ্যদ্যাে গ্রহণ কহ্যর, রকন্তু তা ব্যথ ে হয়। পহ্যরর
বির পূব েবাাংলা আইনসভার রনব োচহ্যন রবজয়ী যুক্তফ্রন্ট পূব ে তোষণা অনুযায়ী বাাংলা একাহ্যর্মী প্ররতিার পেহ্যক্ষপ গ্রহণ কহ্যর,
রকন্তু অল্পরেহ্যনই তাহ্যের পতন হওয়ায় তস প্রহ্যচিাও ব্যথ ে হয়। রিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী আবু তহাহ্যসন
ে হাউহ্যস বাাংলা একাহ্যর্মীর উহ্যিাধন কহ্যরন। এভাহ্যব বাাংলা ভাষার
সরকার ১৯৫৫ সাহ্যলর ৩ রর্হ্যসম্বর ঐরতহারসক বধমান
ে ও অরধকার প্ররতিার আহ্যন্দালন বাাংলা একাহ্যর্মী প্ররতিার মাধ্যহ্যম বাস্তব রূপ লাভ কহ্যর। একাহ্যর্মী সূচনায় রিল একটি
মযাো
সরকারর প্ররতিান। ১৯৫৭ সাহ্যল ‘রে তবঙ্গলী একাহ্যর্মী অযাক্ট’ গৃহীত হহ্যল এটি সরকারর অহ্যথ ে পররচারলত স্বায়ত্বশারসত
ে লাভ কহ্যর।
প্ররতিাহ্যনর মযাো
ে
প্ররতিাকাল তথহ্যকই তেশবাসীর দৃরিহ্যত বাাংলা একাহ্যর্মী একটি মাযাোসম্পন্ন
প্ররতিান রহহ্যসহ্যব েণ্য হহ্যয় আসহ্যি।
শুধু বাাংলা ভাষার অরধকার আোহ্যয়র সাংগ্রাহ্যমর আহ্যবেময় ভাবােহ্যশ ের প্রতীকরূহ্যপই নয়, রবহ্যশ্বর ভাষা-সারহতয-সাংস্কৃরতর
প্ররসদ্ধ তকন্দ্রগুরলর অন্যতম প্ররতিানরূহ্যপও এটি পররেরণত হহ্যয় থাহ্যক। এহ্যক এখন বাঙারলর মনহ্যনর প্রতীক বহ্যল মহ্যন করা
হয়।
-----------------------------------------------------সূত্র: বাাংলারপরর্য়া
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ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: বায়তুল মুকাররম মসরজে
রপ্রয় তোতা, বায়তুল মুকাররম মসরজে বাাংলাহ্যেহ্যশর জাতীয় মসরজে। ১৯৬০ সাহ্যলর ২৭ জানুয়ারর এর
ে ল এর রনম োণ কাহ্যজর রকছু অাংশ এখহ্যনা অব্যাহত রহ্যয়হ্যি। রবশ
রনম োণ কাজ শুরু হয়। তহ্যব কহ্যয়কটি পযায়রমহ্য
শতহ্যকর পঞ্চাহ্যশর েশহ্যকর তশষ রেক তথহ্যক অতযন্ত দ্রুততার সাহ্যথ ঢাকা নেরীর রবস্তৃরত েটরিল। এর পররহ্যপ্ররক্ষহ্যত
আব্দুল লরতফ ইবরারহম বাওয়ারন প্রথম ঢাকাহ্যত রবপুল ধারণক্ষমতাসহ একটি গ্রযান্ড্ মসরজে রনম োহ্যণর পররকল্পনার
কথা প্রকাশ কহ্যরন। ১৯৫৯ সাহ্যল ‘বায়তুল মুকাররম মসরজে তসাসাইটি’ েঠহ্যনর মাধ্যহ্যম এই পররকল্পনা বাস্তবায়হ্যনর
উহ্যদ্যাে গৃহীত হয়। পুরাতন ঢাকা ও নতুন ঢাকার রমলনস্থহ্যল মসরজেটির জন্য জায়ো অরধগ্রহণ করা হয়। স্থানটি
নেরীর প্রধান বারণজয তকন্দ্র তথহ্যকও রিল রনকটবতী। স্থপরত টি. আব্দুল হুহ্যসন থাররয়ারনহ্যক মসরজে কমহ্যেক্সটির
নকশা প্রণয়হ্যনর জন্য রনযুক্ত করা হ । পুহ্যরা কমহ্যেক্স নকশার মহ্যধ্য তোকান, অরফস, লাইহ্যিরর ও োরে পারকোং-এর
ব্যবস্থা অন্তর্ভেক্ত হয়।
প্রধান ভবনটিহ্যত সাো রাং-এর ব্যবহার, প্রায় ‘রকউরবক’ আকৃরতর অবকাঠাহ্যমাসহ সমগ্র নকশাটিহ্যত রনম োণ
সমহ্যয়র স্থাপরতযক প্রভাব প্ররতফরলত হয়। মসরজেটির প্রধান কহ্যক্ষর িাহ্যের উপর েম্বহ্যু জর অনুপরস্থরত মসরজে
স্থাপহ্যতযর একটি রবরল ববরশিয। প্রধান ভবনটি আট তলা এবাং মাটি তথহ্যক প্রায় ৩০ রমটার উঁচু। মূল নকশা অনুযায়ী
মসরজহ্যের প্রধান প্রহ্যবশপথ পূব ে রেহ্যক এবাং এর েরক্ষণ ও উির পাহ্যশ্বে উযুর জন্য জায়ো রহ্যয়হ্যি। প্রধান ভবহ্যনর
উপর েম্বহ্যু জর অনুপরস্থরতর অভাব তোচাহ্যনা হহ্যয়হ্যি উির ও েরক্ষণ রেহ্যকর প্রহ্যবশ বারান্দার উপর দুটি তিাট েম্বজ
ু
রনম োহ্যণর মাধ্যহ্যম।
এই প্রহ্যবশ বারান্দাগুরলহ্যত আবার রতনটি অশ্বখুরাকৃরত রখলানপথ রহ্যয়হ্যি, যার মাহ্যঝরটি পাশ্বেবতী দুটি
অহ্যপক্ষা বে। দুটি উন্মুক্ত অঙ্গন, প্রধান নামাজ কহ্যক্ষ আহ্যলা ও বাতাহ্যসর চলাচলহ্যক রনয়ন্ত্রণ করহ্যি। রতন রেহ্যক
বারান্দা িারা তেরা প্রধান নামাজ কক্ষটির আয়তন প্রায় ২৪৬৩ বে ে রমটার । প্রধান নামাজ কহ্যক্ষর রমহরাবটি
আয়তাকার। অলাংকরহ্যণর আরধকযহ্যক এরেহ্যয় যাওয়া হহ্যয়হ্যি এ কারহ্যণ তয, আধুরনক স্থাপহ্যতয কম অলাংকরণই একটি
ববরশিয। বায়তুল মুকাররম মসরজেটি স্থাপরতযক রীরতহ্যত আধুরনক। তহ্যব এটি প্রচরলত মসরজে স্থাপহ্যতযর প্রধান
ববরশিযহ্যক এরেহ্যয় যায়রন। এর অবয়ব মক্কার কাবা শরীহ্যফর মহ্যতা হওয়ার কারহ্যণ মুসলমানহ্যের হৃেহ্যয় জায়ো কহ্যর
রনহ্যয়হ্যি।
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ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: রমটহ্যফার্ ে হাসপাতাল
রপ্রয় তোতা, রমটহ্যফার্ ে হাসপাতাল ঢাকায় প্ররতরিত বাাংলাহ্যেহ্যশর প্রথম আধুরনক হাসপাতাল। ঢাকার
কাহ্যলক্টর এবাং প্রাহ্যেরশক আপীল রবভাহ্যের জজ স্যার রবাট ে রমটহ্যফাহ্যর্ ের নামানুসাহ্যর এটি প্ররতরিত হয়। স্যার
রমটহ্যফাহ্যর্ ের সমহ্যয় মহামারী আকাহ্যর ভয়াবহ কহ্যলরা তেখা তেয় এবাং ঢাকায় বেরনক ১৫০ তথহ্যক ২০০ জন মারা
ে রমটহ্যফার্ ে জনেহ্যণর এই দুে েশা তেহ্যখ মম োহত হন। ১৮৩৬ সাহ্যল ইাংল্যাহ্যন্ড্
যায়। রচরকৎসা সুরবধা রিল অপযাপ্ত।
রতরন মৃতুযর আহ্যে তাাঁর সম্পরির তবরশর ভােই (প্রায় ৮ লক্ষ টাকা) ঢাকার জনসাধারহ্যণর কল্যাণমূলক কাজ এবাং
একটি হাসপাতাল ভবন রনম োণ করার জন্য বাাংলার সরকাহ্যরর নাহ্যম উইল কহ্যর তেন। এই উইল তাাঁর উিরারধকারীহ্যের
িারা রবতরকেত হয়, রকন্তু তশষ পযন্তে ১৮৫০ সাহ্যল প্রধান রবচারালয় বাাংলার সরকাহ্যরর পহ্যক্ষ আাংরশক রায় তেন। যার
সুবাহ্যে এক লক্ষ রিষরি হাজার টাকা পাওয়া যায়। এই অহ্যথ ে বতেমান স্থাহ্যন ১৮৫৪ সাহ্যল হাসপাতালটির রনম োণ কাজ
শুরু হয়। তখন এই স্থানটি ‘কাটরা পাকুেতলী’, বাবুবাজার নাহ্যম পরররচত রিল। পূহ্যব ে এই জায়োয় ওলন্দাজ কুঠি
রিল। প্রথম তথহ্যকই এই হাসপাতাল পররচালনার োরয়ত্ব ঢাকা তপৌরসভার অধীন রিল।
১৮৮২ সাহ্যল ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ এবাং ভাওয়াহ্যলর রাজা রাহ্যজন্দ্র নারায়ণ রাহ্যয়র োহ্যন হাসপাতাহ্যল
একটি মরহলা ওয়ার্ ে প্ররতরিত হয়। নবাব আহসানউল্লাহ ১৮৮৮-৮৯ সাহ্যল একই োলাহ্যনর মহ্যধ্য তলরর্ র্াফররন
হাসপাতাল রনম োহ্যণর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা োন কহ্যরন। ১৮৮৭ সাহ্যল হাসপাতাহ্যল একটি ইউহ্যরাপীয়ান
ওয়ার্ ে প্ররতরিত হয় এবাং ১৮৮৯-৯০ সাহ্যল ভাগ্যকুহ্যলর রাজা শ্রীনাথ রায় তাাঁর মাহ্যয়র স্মৃরতর স্মরহ্যণ রকন লক্ষ টাকা
ব্যহ্যয় একটি চক্ষু রবভাে প্ররতিা কহ্যরন।
১৯১৭ সাহ্যল এটি একটি প্রথম তেণীর হাসপাতাল রহহ্যসহ্যব স্বীকৃরত লাভ কহ্যর। এই হাসপাতাহ্যল আলাোভাহ্যব
রশক্ষাোন কক্ষ, শব ব্যবহ্যচ্ছে কক্ষ এবাং একটি তরােী তেখার বরহরব েভাে ওয়ার্ ে সাংহ্যযাজন করা হয়। এটি িহ্যম একটি
তজনাহ্যরল হাসপাতাহ্যল রূপ লাভ কহ্যর, রকন্তু এর আয়তন ও তসবার ধরহ্যন তকান পররবতেন হয়রন। নেীর তীহ্যর এটি
প্রায় সাহ্যে ১২ একর জরমর উপর রনরম েত। বতেমাহ্যন এটি বাাংলাহ্যেহ্যশ অন্যতম প্রধান রচরকৎসা তসবা প্রোনকারী
প্ররতিান।
-----------------------------------
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ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: জাতীয় স্মৃরতহ্যসৌধ
জাতীয় স্মৃরতহ্যসৌধ ঢাকা তথহ্যক ৩৫ রকরম উির-পরিহ্যম সাভাহ্যর অবরস্থত। বাাংলাহ্যেহ্যশর স্বাধীনতা যুহ্যদ্ধর
মহান শহীেহ্যের অসামান্য তযাে ও তশৌহ্যযরে স্মৃরত রহহ্যসহ্যব তসৌধটি োাঁরেহ্যয় আহ্যি।
১৯৭৮ সাহ্যল তসৌধ রনম োহ্যণর উহ্যেহ্যশ্য নকশার জন্য একটি জাতীয় প্ররতহ্যযারেতার আহ্যয়াজন করা হয়।
সাতান্ন জন প্ররতহ্যযােীর মধ্য তথহ্যক স্থপরত মঈনুল তহাহ্যসহ্যনর নকশাটি রনব োরচত হয়।
অসমান উচ্চতা ও স্বতন্ত্র রভরির ওপর সাতটি রত্রর্ভজাকৃরতর প্রাচীর রনহ্যয় মূল তসৌধটি েঠিত। সহ্যব োচ্চ স্তম্ভটি
সব েরনম্ন বেহ্যে েযর রভরির ওপর, আর সব েেীে ে রভরির ওপর স্থারপত স্তম্ভটি সবহ্যচহ্যয় কম উচ্চতার। প্রাচীরগুরল মাঝখাহ্যন
একটি ভাাঁজ িারা তকাণাকৃরতর এবাং একটির পর একটি সাররবদ্ধভাহ্যব বসাহ্যনা। কাঠাহ্যমাটির সহ্যব োচ্চ রবন্দু বা শীষ ে
প্রায় ৪৬ রমটার উঁচু। কাঠাহ্যমাটি এমনভাহ্যব রবন্যস্ত তয, রভন্ন রভন্ন তকাণ তথহ্যক এহ্যক রভন্ন রভন্ন অবকাঠাহ্যমায় পররদৃি
হয়।
স্থপরত মূল স্তম্ভটি রনম োহ্যণ রসহ্যমন্ট-পাথহ্যরর কাংরিট ব্যবহার করহ্যলও এর সাংলগ্ন অন্যান্য অবকাহ্যঠাহ্যমা ও
তপভহ্যমন্ট রনম োহ্যণ লাল ইট ব্যবহার কহ্যরহ্যিন। রভন্ন রভন্ন উপাোহ্যনর ব্যবহার মূল স্তম্ভটির োম্ভীয ে বারেহ্যয় রেহ্যয়হ্যি।
সমগ্র কমহ্যেক্সটি ৮৪ একর জরম জুহ্যে রবস্তৃত। এহ্যক রেহ্যর আহ্যি আরও প্রায় ২৫ একর সবুজ ভূরম। স্তম্ভটির সামহ্যন
তবশ কহ্যয়কটি েণকবর ও একটি প্ররতফলন সৃরিকারী জলাশয় রনরম েত হহ্যয়হ্যি। প্রধান প্রহ্যবশপথ রেহ্যয় প্রহ্যবশ করহ্যল
স্তম্ভটিহ্যক প্রহ্যবশিাহ্যরর অক্ষবরাবরই তচাহ্যখ পহ্যে। রকন্তু মূল তবেীহ্যত তপৌিহ্যত হহ্যল তবশ রকছু উঁচু রনচু এবাং একটি
কৃরত্রম তলহ্যকর উপর রনরম েত তসতু পার হহ্যত হয়। এ সব রকছুই স্বাধীনতার েীে ে সাংগ্রামহ্যক রচরিত করহ্যি।
----------------------------------------
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ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: বলধা োহ্যর্ েন
বলধা োহ্যর্ েন ঢাকা শহহ্যরর ওয়ারী এলাকায় অবরস্থত একটি তবাটারনকযাল োহ্যর্ েন। ব্যরক্তেত উহ্যদ্যাহ্যে
প্ররতরিত বাাংলার এ অঞ্চহ্যলর এটি অন্যতম প্রাচীন উদ্যান। ভাওয়াল জরমোর নহ্যরন্দ্র নারায়ণ তচৌধুরী ১৯০৯ সাহ্যল
বাোনটি প্ররতিা কহ্যরন। বাোহ্যনর দুটি অাংশ বৃহির রসরবরল ও ক্ষুদ্রতর সাইরক । প্রথমটি গ্রীকহ্যেবীর নাম অনুযায়ী,
আর রিতীয়টির অথ ে ‘মানস’ ।
নহ্যরন্দ্র নারায়ণ পৃরথবীর রবরভন্ন তেশ তথহ্যক দুল েভ প্রজারতর োিপালা এহ্যন বাোনটি িমােত সমৃদ্ধ কহ্যরহ্যিন,
রকন্তু তাাঁর মৃতুযর পর বাোহ্যনর উন্নয়ন সম্পূণ ে বন্ধ হহ্যয় যায়। এই অবস্থা রকছুকাল চলার পর ১৯৬২ সাহ্যল এটি
সাহ্যবক পূব ে পারকস্তান সরকাহ্যরর কাহ্যি হস্তান্তররত হয় এবাং বন রবভাহ্যের ওপর সারব েক ব্যবস্থাপনার োরয়ত্ব বতোয়।
১৯৭১ সাহ্যল বাাংলাহ্যেহ্যশর স্বাধীনতার পর বন রবভাে নব-উহ্যদ্যাহ্যে উদ্যাহ্যনর উন্নয়ন শুরু কহ্যর, ফহ্যল
বাোহ্যনর হারাহ্যনা তেৌরব অহ্যনকটা পুনিঃপ্ররতরিত হয়। দুটি নতুন গ্রীনহাউস রনম োণসহ সব েসাধারহ্যণর জন্য বাোহ্যন
আধুরনক সুহ্যযাে-সুরবধাও েহ্যে ওহ্যঠ এই সমহ্যয়।
উদ্যাহ্যনর উরিেসম্ভার প্রধানত সাত ধরহ্যনর অরকের্, কযাকটাস, গ্রীনহাউহ্যসর োিপালা, জলজ উরিে,
তোলাপ, রশলালগ্ন প্রজারত ও তেয়াহ্যলর লতা, বৃক্ষশালা ও রবরবধ োিোিারল। সব রমরলহ্যয় এখাহ্যন আহ্যি ৬৭২
প্রজারতর প্রায় ১৫,০০০টি নমুনা। করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাোনটি পররেশ েহ্যন এহ্যসরিহ্যলন এবাং জাপান তথহ্যক সাংগৃহীত
কযাহ্যমরলয়া ফুহ্যলর অপূব ে তসৌন্দহ্যয ে মুগ্ধ হহ্যয় তাাঁর রবখ্যাত ‘কযাহ্যমরলয়া’ করবতাটি রচনা কহ্যরন।
ে তরৌহ্যদ্রাজ্জল রেহ্যন সঠিক সময় রনহ্যে েশ কহ্যর এবাং রকহ্যশারহ্যের জন্য অতযন্ত
রসরবরল অাংহ্যশর বৃহৎ সূযেরে
ে একটি প্রেশ েন দ্রব্য হহ্যয় আহ্যি। বাোহ্যনর ফুহ্যলর তশাভা তেখার জন্য আহ্যি ‘আনন্দভবন’ নাহ্যমর একটি
আকষণীয়
ে স্থান।
রবোমের । পররহ্যবশ তপ্রমী েশ েকহ্যের জন্য এটি একটি অতযন্ত আকষণীয়
--------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
বাযাদুর শায পাকব
প্রচারতাররখ
প্রসময়

: ১০/১০/২০১৮ ররিঃ
:

উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: বাযাদুর শায পাকব
বাযাদুরশায পাকব বাাংলাহ্েহ্শর রািধানী ঢাকার পুরাহ্না ঢাকা এলাকার সেরঘাহ্টর সজন্নকহ্ট লক্ষ্মীবািাহ্র
অবজিত একটি ঐজতযাজসক িান । এ িান বহু ঐজতযাজসক ঘটনার সাক্ষী। আঠারশতহ্কর হশহ্ষর জেহ্ক এখাহ্ন
ঢাকার আহ্মবনীয়হ্ের জবজলযয়াে ব ক্লাব জিল। যাহ্ক িানীয়রা নাম জেহ্য়েজিল আন্টাঘর। জবজলয়াে ব বলহ্ক িানীয়রা
আন্টা নাহ্ম অজভজযত করত। হসখান হথহ্কই এহ্সহ্ি "আন্টাঘর" কথাটি। ক্লাবঘহ্রর সাহ্থই জিল একটি মাঠ বা
ময়োন যা আন্টাঘর ময়োন নাহ্ম পজরজিত জিল। ১৮৫৮ সাহ্ল রানী জভহ্টাজরয়া ভারতবহ্ষ বর শাসনভার গ্রযণ করার
পর এই ময়োহ্নই এ সাংক্রান্ত একটি হঘাষণা পাঠ কহ্র হশানান ঢাকা জবভাহ্গর কজমশনার। হসই হথহ্ক এই িাহ্নর
নামকরণ যয় "জভহ্টাজরয়াপাকব"।
১৯৫৭ সাহ্লর আহ্গ পয বন্ত পাকবটি জভহ্টাজরয়া পাকব নাহ্ম পজরজিত জিল। ১৮৫৭ সাহ্লর জসপাজয জবহ্রাহ্যর
পর একপ্র যসনমূলক জবিাহ্র ইাংহ্রি শাসহ্করা াঁজস হেয় অসাংখ্য জবপ্লবী জসপাজযহ্ক। তারপর িনগণহ্ক ভয়
হেখাহ্ত জসপাজযহ্ের লাশ এহ্ন ঝুজলহ্য় হেওয়া যয় এই ময়োহ্নর জবজভন্ন গাহ্ির োহ্ল। জসপাযী জবহ্রায অনুজষ্ঠত
যহ্য়জিল ইাংহ্রি শাসহ্নর সমাজি ঘটিহ্য় মুঘল সম্রাট জিতীয় বাযাদুর শায এর শাসন পুনরায় আনার িন্য। তাই তাঁর
নামানুসাহ্র এর নতুন নামকরণ করা যয় "বাযাদুরশায পাকব"।
ঢাকার অন্যতম প্রধান হনৌবন্দর সেরঘাট এলাকায় ঢুকহ্তই লক্ষ্মীবািাহ্রর ঠিক মাথায় পাকবটি অবজিত।
পাকবটিহ্ক জঘহ্র ৭টি রাস্তা একজত্রত যহ্য়হ্ি। এর িারপাহ্শ সরকারী গুরুত্বপূণ ব িাপনাসয হবশজকছু স্কুল, কহ্লি,
জবশ্বজবদ্যালয় থাকার কারহ্ণ এটি পুরহ্না ঢাকার একটি অন্যতম গুরুত্বপূণ ব এলাকা জযহ্সহ্ব জবহ্বজিত। পাহ্কবর
উত্তরপাহ্শই অবজিত ঢাকার প্রথম পাজন সরবরায করার িন্য ততজর ট্াাংক। উত্তর-পূব বহ্কাহ্ন আহ্ি কজব নিরুল
সরকাজর কহ্লি, পূব ব পাহ্শ রহ্য়হ্ি ঢাকার অন্যতম প্রািীন জবদ্যালয় সরকারী মুসজলম স্কুল, েজক্ষণ-পজিম হকাহ্ণ
রহ্য়হ্ি িগন্নাথ জবশ্বজবদ্যালয়। পাহ্কবর ঠিক উত্তরপজিম পাহ্শই রহ্য়হ্ি ঢাকার িিহ্কাট ব। এিাড়া বাাংলাবািার,
ইসলামপুর, শাখারী বািাহ্রর মত ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূণ ব হবশজকছু এলাকা হথহ্ক বতবমান ঢাকার নতুন এলাকায়
আসহ্ত এ পাকব এলাকার রাস্তাটিই প্রধান সড়ক।
-------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
ঢাকা কহ্লি
প্রচার তাররখ : ১১/১০/২০১৮ ররিঃ
প্র সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: ঢাকা কহ্যলজ
ঢাকা কহ্যলজ বাাংলাহ্যেহ্যশর অন্যতম প্রাচীন রশক্ষা প্ররতিান। ১৮৩৫ সাহ্যলর ১৫ জুলাই ‘ঢাকা েভন েহ্যমন্ট
স্কুল’ নাহ্যম এটি যাত্রা শুরু কহ্যর। এর মাধ্যহ্যম ঢাকাহ্যতই বাাংলার প্রথম সরকারর ইাংহ্যররজ স্কুল স্থারপত হয়। স্কুহ্যলর
জন্য সেরোহ্যটর কাহ্যি ইস্ট ইরন্ড্য়া তকাম্পারনর পুরাহ্যনা তোতলা বারণজয কুঠিটি ভাো তনওয়া হয়।
ঢাকা েভন েহ্যমন্ট স্কুল প্ররতিা ঢাকা শহহ্যরর সামারজক ও সাাংস্কৃরতক পররমন্ড্হ্যল এক নবযুহ্যের সূচনা কহ্যর।
এ রবদ্যালহ্যয়র মাধ্যহ্যম পািাহ্যতযর আধুরনক কলা রবদ্যা, রবজ্ঞান এবাং েশ েহ্যনর সহ্যঙ্গ এ অঞ্চহ্যলর রশক্ষাথীহ্যের প্রথম
পররচয় েহ্যট। এই নতুন রশক্ষার আহ্যলাহ্যক রশক্ষাথীরা তেশ ও সমাজহ্যক নবরূহ্যপ েেহ্যত প্রয়াসী হয়।
১৮৩৮-৩৯ রশক্ষা বহ্যষ ে ঢাকা েভন েহ্যমন্ট স্কুহ্যল ৮টি ক্লাস রিহ্যলা এবাং িাত্রসাংখ্যা রিল ৩৪০। রশক্ষকহ্যের মহ্যধ্য
ে উন্নীত হয় এবাং এর নাম হয়
রিহ্যলন ৭ জন ইাংহ্যরজ এবাং ৪ জন বাঙারল । ১৮৪১ সাহ্যল স্কুলটি কহ্যলহ্যজর মযাোয়
‘ঢাকা তসন্ট্রাল কহ্যলজ’। ১৮৪১ সাহ্যলর ২০ নহ্যভম্বর কলকাতার রবশপ তরভাহ্যরন্ড্ র্যারনহ্যয়ল সেরোহ্যট কহ্যলহ্যজর মূল
ভবহ্যনর রভরিপ্রস্তর স্থাপন কহ্যরন এবাং ভবনটির রনম োণ কাজ তশষ হয় ১৮৪৪ সাহ্যল। ১৮৭৩ সাহ্যল স্থান সঙ্কুলাহ্যনর
অভাহ্যব রভহ্যক্টাররয়া পাহ্যকের পূহ্যব ে একটি প্রশস্ত োলাহ্যন কহ্যলজটি সররহ্যয় তনওয়া হয়। তসখান তথহ্যক আবার ১৯০৮
সাহ্যল বতেমান কাজেন হহ্যল স্থানান্তররত করা হয়।
১৯২০ সাহ্যলর জুলাই মাস তথহ্যক ঢাকা কহ্যলহ্যজর ইন্টার রমরর্হ্যয়ট অথ োৎ বতেমাহ্যনর এইচএসরস ক্লাসহ্যক
কহ্যলহ্যজর রব.এ, রব.এস.রস এবাং এম.এ, এম.এস.রস ক্লাস তথহ্যক পৃথক কহ্যর নতুন একটি ঢাকা ইন্টাররমরর্হ্যয়ট
কহ্যলজ েঠন করা হয়। এই নবেঠিত ইন্টাররমরর্হ্যয়ট কহ্যলজহ্যক ২০ আেস্ট কাজেন হল তথহ্যক সররহ্যয় তোনীন্তন
ইরিরনয়াররাং স্কুহ্যল প্ররতিা করা হয়। ১৯৫৫ সাহ্যল কহ্যলজটি বতেমান জায়োয় রনউমাহ্যকেহ্যটর পাহ্যশ স্থানান্তররত হয়।
বতেমাহ্যন কহ্যলজটি ১৮ একর জরমর উপর প্ররতরিত।
-------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
বড় কাটরা, ঢাকা
প্রচার তাররখ : ১২/১০/২০১৮ ররিঃ
প্র সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: বে কাটরা, ঢাকা।
মুেল রাজধানী ঢাকার চক বাজাহ্যরর েরক্ষহ্যণ বুরেেঙ্গা নেীর পাহ্যে বে কাটরা নামক স্থাপনাটি অবরস্থত।
মধ্য এরশয়ার কযারাভান সরাই-এর ঐরতে অনুসরহ্যণ রনরম েত বে কাটরায় মুেল রাজকীয় স্থাপতয-রীরতর সকল
ববরশহ্যিযর উপরস্থরত রবদ্যমান।
বে কাটরায় দুটি রশলারলরপ আহ্যি। এর একটিহ্যত উৎকীণ ে আহ্যি তয, ইমারতটি ১৬৪৩-৪৪ রর রনরম েত এবাং
অন্যটিহ্যত আহ্যি ১৬৪৫-৪৬ রর রনরম েত। প্রচরলত আহ্যি তয, বাাংলার সুহ্যবোর শাহ সুজা এ ভবনটি কাটরা বা েফতর
রহহ্যসহ্যব ব্যবহাহ্যরর জন্য েহ্যে ততাহ্যলন।
আয়তাকাহ্যর রনরম েত এ অিারলকার রতনতলা রবরশি সের ততারণ রিল অরত মহ্যনামুগ্ধকর এবাং এটি েরক্ষণ
রেহ্যক এবাং পূব ে-পরিম রেহ্যক প্রসাররত রিল। স্থাপনাটিহ্যত প্রহ্যবহ্যশর চারটি পথ রহ্যয়হ্যি। চারটি প্রহ্যবশ পহ্যথর পহ্যরই
রিল অিহ্যকাণাকৃরতর একটি হল কামরা এবাং এর উপহ্যরর িাে রিল েম্বজ
ু াকৃরতর এবাং তাহ্যত নানা রকম লতাপাতা
ইতযারের সুন্দর অলঙ্করণ রিল। এ হল কামরার তভতর রেহ্যক তোতলা ও রতনতলায় ওঠার রিঁরে আহ্যি এবাং এই
তোতলায় এবাং রতনতলায় রনরম েত রিল বসবাহ্যসর কক্ষ। শুধু প্রহ্যবশপহ্যথর উপহ্যরর অাংশই রিল রতনতলা রবরশি।
কাটরার বারক অাংশ রিল রিতল। বে কাটরার েরক্ষণ িহ্যকর দুহ্যকাহ্যণ দুটি রবরাট টাওয়ার রহ্যয়হ্যি।
সমহ্যয়র প্রবাহ্যহ ভবনটিহ্যক যথাযথভাহ্যব সাংরক্ষণ করা সম্ভব হয় রন। তহ্যব তা সহ্যেও বে কাটরা ইমারতটি
বাাংলায় মুেল স্থাপহ্যতযর একটি উহ্যল্লখহ্যযাগ্য রনেশ েন।
----------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
ঢাকা জিজড়য়াখানা
প্রচার তাররখ : ১৪/১০/২০১৮ ররিঃ
প্র সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: ঢাকা রচরেয়াখানা।
ঢাকা রচরেয়াখানা ঢাকার রমরপুহ্যর অবরস্থত বাাংলাহ্যেহ্যশর সবহ্যচহ্যয় বে রচরেয়াখানা। ১৯৫০ সাহ্যল হাইহ্যকাট ে
চত্বহ্যর জীবজন্তুর প্রেশ েনশালা রহহ্যসহ্যব এটি প্ররতরিত হয়। ১৯৬৪ সাহ্যল ঢাকা রচরেয়াখানা নাহ্যম আনুিারনক যাত্রা
শুরু কহ্যর। পহ্যর জায়ো স্বল্পতার কারহ্যণ ১৯৭৪ সাহ্যলর ২৩ জুন এটি বতেমান জায়োয় ঢাকার রমরপুর -২ এ স্থানান্তররত
হয়। বতেমাহ্যন রচরেয়াখানাটি প্রায় ২১৩ একর জরমর উপর অবরস্থত। এটি মৎস্য ও প্রারণ সম্পে মন্ত্রণালযহ্যয়র সরাসরর
তোধাহ্যন পররচারলত। প্ররতরেন এখাহ্যন প্রচুর েশ েনাথী আহ্যসন এবাং রেন রেন এই সাংখ্যা বােহ্যি।
এখানকার প্রারণর প্রজনন কম েসূরচর আওতায় ইহ্যতামহ্যধ্য বাে, রসাংহ, রচতা, নানা জাহ্যতর বানর ও অহ্যনক
প্রজারতর পারখর প্রজনহ্যন সাফল্য অরজেত হহ্যয়হ্যি। পৃরথবীর রবরভন্ন তেহ্যশর রচরেয়াখানার সহ্যঙ্গ প্রারণ রবরনমহ্যয়র
ব্যবস্থাও আহ্যি। এখাহ্যন রহ্যয়হ্যি দুটি স্বচ্ছ পারনর তলক তযখাহ্যন প্ররত বির শীহ্যত অসাংখ্য পররযায়ী জলজ পারখ রভ়ি
জমায়।
প্ররত বির প্রায় ৩০ লক্ষ তলাক রচরেয়াখানা পররেশ েন কহ্যর। সরকারর ছুটির রেনগুরলহ্যতও রচরেয়াখানা
েশ েনাথীহ্যের জন্য তখালা রাখা হয়। রচরেয়াখানার মহ্যনারম প্রাকৃরতক দৃশ্য েশ েনাথী রবহ্যশষ কহ্যর রশক্ষাথী এবাং
রশশুহ্যের জন্য সব ধরহ্যনর রবহ্যনােন সুরবধা তেয়। প্রবশপহ্যথই আহ্যি একটি তথ্যহ্যকন্দ্র, তযখান তথহ্যক েশ েনাথীরা
তাহ্যের প্রহ্যয়াজনীয় তথ্য জানহ্যত পাহ্যর। বয়স্ক এবাং প্ররতবন্ধীহ্যের জন্য হুইল তচয়াহ্যররও ব্যবস্থা আহ্যি। এর রভতর
বাোহ্যন একটি জুযওরলজকযাল রমউরজয়াম আহ্যি।
বতেমাহ্যন ঢাকা রচরেয়াখানায় বাাংলাহ্যেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালহ্যয়র তভহ্যটররনারর ও এযারনহ্যমল হাজহ্যবরি অনুষে,
ে চালু রহ্যয়হ্যি। এিাোও রবরভন্ন
রবরভন্ন তভহ্যটররনারর কহ্যলজ তথহ্যক আসা িাত্র-িাত্রীহ্যের জন্য ইন্টারন েরশপ কাযিম
রবশ্বরবদ্যালহ্যয়র রশক্ষাথীরা প্রারণরবদ্যা রবষয়ক উচ্চ রশক্ষার জন্যও ঢাকা রচরেয়াখানায় আসা যাওয়া কহ্যরন।
--------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
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িাতীয় সাংসে ভবন
প্রচার তাররখ : ১৫/১০/২০১৮ ররিঃ
প্রচার সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐরতহ্যের বাাংলাহ্যেশ পহ্যব ে আজহ্যকর রবষয়: িাতীয় সাংসে ভবন।
িাতীয় সাংসে ভবন রািধানী ঢাকার হশহ্র বাাংলা নগহ্র অবজিত। বলা যায়, এটি আধুজনক যুহ্গর িাপতে
রীজতর সহ্ব বাৎকৃষ্ট জনেশবন এবাং এর মাধ্যহ্ম সূজিত যয় আধুজনহ্কাত্তর যুহ্গর িাপতে রীজত। এ অসাধারণ ভবনটি
আহ্মজরকার িাপজত লুই আই কান-এর সৃজষ্টশীল ও কাজিক প্রকাহ্শর জনেশবন।
১৯৫৯ সাহ্ল তৎকালীন সরকার পাজকস্তাহ্নর প্রস্তাজবত জিতীয় রািধানী হশহ্র বাাংলা নগহ্র জিতীয় সাংসে
ভবন জনমবাহ্ণর জসদ্ধান্ত গ্রযণ কহ্রন। খ্যাতনামা িাপজত লুই কান সাংসে ভবন কমহ্প্লক্সটির নকশা প্রণয়হ্নর িন্য
জনব বাজিত যন। ১৯৬১ সাহ্ল বতবমান মাজনক জময়া এজভজনউ-এর উত্তর পাহ্শ্বব ২০৮ একর িজম জিতীয় রািধানী
প্রকহ্ের িন্য অজধগ্রযণ করা যয় এবাং ১৯৬৪ সাহ্ল কমহ্প্লক্সটির জনমবাণ কাি শুরু যয়। ১৯৮২ সাহ্ল ভবনটির জনমবাণ
কাি হশষ যয় ।
কমহ্প্লক্সটির মহ্ধ্য অন্তর্ভবক্ত আহ্ি মূল সাংসে ভবন, সাংসে সেস্য, মন্ত্রী ও হসহ্ক্রটাজরহ্ের িন্য হযাহ্েল,
অজতজথ ভবন ও কজমউজনটি জবজডাং। একটি কৃজত্রম হলক ভবহ্নর িার পাহ্শর প্রািীর জঘহ্র আহ্ি। সমস্ত ভবনটাহ্ক
মহ্ন যয় হযন পাজনর উপহ্র হভহ্স উহ্ঠহ্ি। পালবাহ্মন্ট ভবহ্ন প্রহ্বহ্শর িন্য রহ্য়হ্ি েজক্ষহ্ণর গ্রোন্ড প্লািা ও উত্তহ্র
সবুি ঘাহ্স আচ্ছাজেত বাগান ও ইউকোজলপটাহ্সর সাজর হশাজভত হপ্রজসহ্েজিয়াল স্কয়ার। বাইহ্রর জেহ্ক
গতাণুগজতকভাহ্ব িানালা িাপন পদ্ধজত ভবনটিহ্ত এজড়হ্য় যাওয়া যহ্য়হ্ি এবাং িাপজতেক তশলীহ্ত ভবনটি ঢাকার
আধুজনক ভবনসমূয হথহ্ক সম্পূণ ব স্বতন্ত্র।
ভবনটির উত্তর প্রহ্বশ পহ্থর জেহ্ক রহ্য়হ্ি একটি এোজি জথহ্য়টার হযখাহ্ন রাষ্ট্রীয় জবজভন্ন অনুষ্ঠাহ্নর
আহ্য়ািন করা যয়। বৃত্তাকার ও আয়তাকার কাংজক্রহ্টর সমাযার ভবনটিহ্ক জেহ্য়হ্ি এক জবহ্শষ িাপজতেক হসৌকয ব
যা এর মযান উহ্েহ্ের সাহ্থ সামিস্যপূণ ব। ভবহ্নর এহ্কবাহ্র হকন্দ্রজবন্দুহ্ত যহ্লা সাংসহ্ের প্রধান যল, হযখাহ্ন
সাংসে সেস্যগণ অজধহ্বশহ্ন বহ্সন।
-------------------------------------------
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হযাহ্সনী োলান
প্রচার তাররখ : ১৬/১০/২০১৮ ররিঃ
প্রচার সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: হযাহ্সনী োলান
হযাহ্সজন োলান বাাংলাহ্েহ্শর রািধানী ঢাকা শযহ্রর পুরাহ্না ঢাকা এলাকায় অবজিত জশয়া সম্প্রোহ্য়র
একটি ইমারত। এটি মুগল আমহ্ল জনজমবত যহ্য়জিল মহ্মব ধারণা করা যয়। ১০ই মুযররম ৬১ জযিজর বা ১০ই
অহ্টাবর ৬৮০ জিোব্দ তাজরখ ইরাহ্কর কারবালার যুহ্দ্ধ আল-হযাহ্সন শযীে যন। হসই সমহ্য় জশয়া সম্প্রোহ্য়র
মহ্ধ্য প্রিজলত একটি সাধারণ রীজত জিল আল-হযাহ্সন স্মরহ্ণ ইমারত জনমবাণ করা। বাাংলার সুহ্বোর শায সুিার
শাসনকাহ্ল এই ইমারত প্রথম জনমবাণ করা যয়।
শায সুিা জনহ্ি সুজন্ন মুসলমান যহ্লও জশয়াহ্ের মহ্ধ্য প্রিজলত রীজতনীজতর পৃষ্ঠহ্পাষকতা করহ্ত আগ্রযী
জিহ্লন। প্রিজলত হলাক কাজযনী অনুসাহ্র, িননক তসয়ে মুরাে একো স্বহ্ে আল হযাহ্সনহ্ক একটি ‘তাজিয়াখানা’
জনমবাণ করহ্ত হেহ্খ এই ইমারত জনমবাহ্ণ উৎসাজযত যন। তসয়ে মুরাে এই ইমারহ্তর নাম রাহ্খন হযাহ্সনী োলান।
পরবতীকাহ্ল ১৮০৭ ও ১৮১০ সাহ্ল ইে ইজন্ডয়া হকািাজনর উহ্দ্যাহ্গ ইমারতটির সাংস্কার করা যয় এবাং ১৮৯৭
সাহ্লর ভূজমকহ্ির পর এর জকছু অাংশ নতুন কহ্র পুনজন বমবাণ করা যয়। সাংস্কার ও সম্প্রসারহ্ণর হ্লই এটি বতবমান
রূপ ধারণ কহ্রহ্ি। এই হযাহ্সনী োলান একটি উঁচু মহ্ের উপর িাজপত। পূব বজেহ্কর একটি জিঁজড়র সাযাহ্ে এই মহ্ে
উঠহ্ত যয়। মূল ইমারতটি পাশাপাজশ সাংিাজপত দুটি যলকক্ষ জনহ্য় গঠিত।
সামজগ্রকভাহ্ব ইমারতটিহ্ক হেখহ্ত একটি আধুজনক ইমারত বহ্লই মহ্ন যয়, তহ্ব এর হকাথাও হকাথাও
পুরাহ্না আমহ্লর িাপহ্তের জিহ্ন হেখা যায়। মুযররহ্মর ১ হথহ্ক ১০ তাজরখ হযাহ্সনী োলান ঢাকা শযহ্রর মূল
আকষ বহ্ণ পজরণত যয়। মুসলমান সম্প্রোহ্য়র হলাহ্করা এখাহ্ন সমহ্বত যহ্য় ‘যায় হযাহ্সন, যায় হযাহ্সন’ বহ্ল মাতম
করহ্ত থাহ্ক। আশুরার জেহ্ন (অথ বাৎ ১০ই মুযররম) এখান হথহ্ক জবশাল একটি তাজিয়া জমজিল হবর যয় এবাং তা
ঢাকা শযহ্রর প্রধান প্রধান সড়কগুজল প্রেজক্ষণ কহ্র নগরীর পজিম প্রাহ্ন্ত প্রতীকীভাহ্ব কারবালা নাম হেওয়া একটি
িাহ্ন জগহ্য় তা হশষ যয়।
-------------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
জিনজিরা প্রাসাে
প্রচার তাররখ : ১৭/১০/২০১৮ ররিঃ
প্রচার সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: জিনজিরা প্রাসাে
জিনজিরা প্রাসাে ঢাকার বড় কাটরা প্রাসাে-দুহ্গরব প্রায় েজক্ষণ বরাবর বুজে়েগঙ্গা নেীর অপর তীহ্র
অবজিত। বাাংলার মুগল সুবাযোর জিতীয় ইবরাজযম খান তাঁর প্রহ্মােহ্কন্দ্র জযহ্সহ্ব প্রাসােটি জনমবাণ কহ্রন।
পাজরপাজশ্ববক এলাকাসয প্রাসােিলটি তখন জিল িতুষ্পাহ্শ্বব নেীহ্বজষ্টত একটি িীহ্পর মহ্তা। এ কারহ্ণই ওই িাহ্ন
জনজমবত প্রাসােটির নামকরণ যয় িীহ্পর প্রাসাে বা জিনজিরা প্রাসাে । প্রাসােটি নেীর তীর হঘহ্ষ জনজমবত যহ্য়জিল,
এবাং নেীর ওপর একটি কাহ্ঠর হসতু িারা বড় কাটরার জনকহ্ট ঢাকা নগরীর সহ্ঙ্গ প্রাসােটির সাংহ্যাগ িাজপত জিল।
জিনজিরা প্রাসাহ্ে জিল মূল প্রাসাে ভবন, আয়তাকার সুজবস্তৃত জিতল স্নানাগার, েজক্ষহ্ণর সেহ্র প্রযরী-কক্ষ
সয জিতল প্রহ্বশ- টক । প্রাসাহ্ের বজযিঃহ্েয়াহ্লর সুপ্রশস্ত জভত এবাং সুদৃঢ় প্রজতরক্ষা িবিাসয িতুষ্পাশ্ববি পজরখা
এর প্রাসাে-দুহ্গরব তবজশহ্ষ্টের ইজঙ্গতবয।
বাাংলার েীউয়াজন লাহ্ভর পর মুজশবেকুলী খান এ প্রাসাহ্ে বসবাস করহ্ত থাহ্কন। তাঁর রািস্ব প্রশাসন েির
১৭০৩ জিোহ্ব্দ মকসুোবাহ্ে িানান্তহ্রর পূব ব পয বন্ত প্রাসােটি জিল তাঁর আবাসিল । এর পহ্রও রাষ্ট্রীয় প্রহ্য়ািহ্ন
ঢাকা স রকাহ্ল জতজন এ প্রাসাহ্েই অবিান করহ্তন। নবাব আলীবেী খাহ্নর অধীহ্ন ঢাকার নাহ্য়ব নাজযম
নওয়াজিশ মুযাম্মে খাহ্নর প্রজতজনজধ হযাহ্সন কুজল খাহ্নর পাজরবাজরক আবাসিল জিল এ প্রাসাে।
প্রাসােটি এখন জনজিহ্ন প্রায়। প্রাসােিলটি এখন িানীয় হলাকহ্ের জনকট যাওজল (যাহ্ভজল’র অপভ্রাংশ)
নাহ্ম পজরজিত। বতবমাহ্ন এর িারপাহ্শ গহ্ড় উহ্ঠহ্ি জঘজি বসজত ও বাজণজিেক িাপনা।
----------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
িগন্নাথ কহ্লি
প্রচার তাররখ : ১৮/১০/২০১৮ ররিঃ
প্রচার সময়
:
উপস্থাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: িগন্নাথ কহ্লি
িগন্নাথ কহ্লি বাাংলাহ্েহ্শর একটি অন্যতম পুরহ্না ও প্রখ্যাত জশক্ষা প্রজতষ্ঠান। মাজনকগি হিলার
বাজলয়াটির িজমোর জকহ্শারীলাল হিৌধুরী ১৮৬৮ সাহ্ল তাঁর জপতার নাহ্ম ঢাকায় প্রজতষ্ঠা কহ্রন িগন্নাথ স্কুল। ১৮৮৪
সাহ্লর ৪ জুলাই িগন্নাথ স্কুলটি িগন্নাথ কহ্লহ্ি উন্নীত যয়। ১৯০৭ সাহ্লর ১লা মাি ব একটি েজলহ্লর মাধ্যহ্ম ট্রাজে
হবাহ্ে বর যাহ্ত কহ্লহ্ির ভার অপবণ করা যয়। ১৯১০ সাহ্ল এই কহ্লহ্ি আই.এ, আই.এস.জস ও জব.এ (পাস) িাড়াও
ইাংহ্রজি, েশবন ও সাংস্কৃত জবষহ্য় অনাস ব এবাং ইাংহ্রজিহ্ত এম.এ পড়াহ্না যহ্তা।
১৯১৯ সাহ্লর কলকাতা জবশ্বজবদ্যালয় কজমশন ঢাকা জবশ্বজবদ্যালয় প্রজতষ্ঠার সম্ভািতা স্বীকার কহ্র।
হকননা হসই সমহ্য়র প্রজতজষ্ঠত জশক্ষা প্রজতষ্ঠান জযহ্সহ্ব িগন্নাথ কহ্লি ও ঢাকা কহ্লি হথহ্ক স্নাতক পয বাহ্য়র
জশক্ষাথীহ্ের জনহ্য় জবশ্বজবদ্যালয় িালু করার সুহ্যাগ জিল। ১৯২০ সাহ্ল Jagannath College Act এর মাধ্যহ্ম
িগন্নাথ কহ্লি ট্রাে হভহ্ঙ্গ জেহ্য় কহ্লি ও এর সিজত্ত বাাংলার গভন বহ্রর যাহ্ত ন্যস্ত করা যয়।
১৯২১ সাহ্লর ১লা জুলাই ঢাকা জবশ্বজবদ্যালয় প্রজতজষ্ঠত যয়। মূলত িগন্নাথ কহ্লি ও ঢাকা কহ্লহ্ির জেজগ্র
ক্লাহ্সর িাত্রহ্ের জনহ্য় ঢাকা জবশ্বজবদ্যালহ্য়র প্রথম ক্লাস শুরু যয়। তখন িগন্নাথ কহ্লহ্ির ৩য় ও ৪থ ব বহ্ষ ব িাত্রসাংখ্যা
জিল ৩০৩। িগন্নাথ কহ্লহ্ির এসব িাত্র ঢাকা জবশ্বজবদ্যালহ্য় িানান্তজরত যহ্ল িগন্নাথ কহ্লি ইন্টারজমজেহ্য়ট
কহ্লহ্ি পজরণত যয়। কহ্লহ্ির নতুন নাম যয় ‘িগন্নাথ ইন্টারজমজেহ্য়ট কহ্লি’।
ঢাকা জবশ্বজবদ্যালয়হ্ক সযহ্যাজগতা োহ্নর সম্মাহ্ন জবশ্বজবদ্যালহ্য়র দু’টি যহ্লর নামকরণ করা যয় : িগন্নাথ
যল ও ঢাকা যল। ঢাকা যল বতবমাহ্ন ে. মুযম্মে শযীদুল্লায যল নাহ্ম পজরজিত। ১৯৪৭ সাহ্লর পূব ব পয বন্ত দু’টি যহ্লর
পুনজমবলনী উৎসব পাজলত যহ্তা িগন্নাথ কহ্লি ও ঢাকা কহ্লহ্ির িাত্র সযহ্যাহ্গ। এই দুই কহ্লি ঢাকা
জবশ্বজবদ্যালহ্য়র প্রজতষ্ঠালহ্ে হকবল িাত্র নয়, এমনজক জশক্ষক এবাং লাইহ্েজরর বই জেহ্য়ও সযহ্যাজগতা কহ্রজিল।
উহ্ল্লখ্য, প্রাথজমক স্তহ্র ঢাকা জবশ্বজবদ্যালহ্য়র গ্রন্থাগার গঠিত যহ্য়জিল এই দুই কহ্লহ্ির গ্রন্থাজে জেহ্য়। বাাংলাহ্েহ্শর
স্বাধীনতা লাহ্ভর পর ১৯৭২ সাহ্ল কহ্লহ্ি অনাস ব হকাস ব ও পহ্র মাোস ব হকাস ব হখালা যহ্ল িাত্রসাংখ্যা দ্রুত বাড়হ্ত
থাহ্ক। ১৯৮২ সাহ্ল কহ্লহ্ির ইন্টারজমজেহ্য়ট ক্লাস তুহ্ল হেওয়া যয়।
২০০৫ সাহ্ল িাতীয় সাংসহ্ে িগন্নাথ জবশ্বজবদ্যালয় আইন পাস যয়। হ্ল িগন্নাথ কহ্লি বাাংলাহ্েহ্শর
অন্যতম পাবজলক জবশ্বজবদ্যালহ্য় উন্নীত যয়। ২০০৬ সাহ্লর ৮ হ ব্রুয়াজর ঢাকা জবশ্বজবদ্যালহ্য়র মাইহ্ক্রাবাহ্য়ালজির
প্রহ্ সর েিঃ জসরাজুল ইসলাম খান িগন্নাথ জবশ্বজবদ্যালহ্য়র প্রথম ভাইস িোহ্িলর জযহ্সহ্ব হযাগোন কহ্রন।
-------------------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
পানাম নগর
প্রিার তাজরখ : ১৯/১০/২০১৮ জিিঃ
প্রিার সময়
:
উপিাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: পানাম নগর
পানাম নগর হসানারগাঁহ্য়র একটি প্রািীন এলাকা। বতবমান নারায়ণগি হিলার হসানারগাঁও উপহ্িলার
অন্তগতব এই এলাকা ঢাকা-িট্টগ্রাম মযাসড়হ্ক হমাগরাপাড়া ক্রজসাং হথহ্ক প্রায় আড়াই জকহ্লাজমটার উত্তহ্র অবজিত।
১৬১১ জিোহ্ব্দ মুগলহ্ের হসানারগাঁও অজধকাহ্রর পর মযাসড়ক ও হসতু জনমবাণ কহ্র রািধানী ঢাকা শযহ্রর সহ্ঙ্গ
পানাম এলাকার সরাসজর হযাগাহ্যাগ িাজপত যয়। পানাহ্ম এখনও মুগল আমহ্লর জতনটি ইটজনজমবত হসতু রহ্য়হ্ি।
এগুজল যহ্লা পানাম হসতু, োলালপুর পুল ও পানামনগর হসতু। এ হসতুগুজলর অবিান এবাং পানাহ্মর জতন জেহ্কর
খাল হবষ্টনী হথহ্ক প্রতীয়মান যয় হয, এলাকাটি মধ্যযুগীয় নগহ্রর উপশযর জিল।
ইাংহ্রি ইে ইজন্ডয়া হকািাজনর বাজণজিেক কায বক্রম ও জিরিায়ী বহ্ন্দাবস্ত এর লশ্রুজতহ্তই গহ্ড় উহ্ঠজিল
বতবমান পানামনগর। উপজনহ্বজশক আমহ্ল হসানারগাঁও সুজতবহ্ের প্রধানত ইাংজলশ থান কাপহ্ড়র িবসা হকহ্ন্দ্র
পজরণত যয় এবাং এরই সুবাহ্ে গহ্ড় ওহ্ঠ নতুন শযর পানামনগর।
উজনশ শতহ্ক িবসায়ীহ্ের মধ্য হথহ্ক উহ্ঠ আসা জকছুসাংখ্যক জযন্দু িবসায়ী িানটিহ্ক আবাসিলরূহ্প
হবহ্ি হনন। পানাম নগহ্রর ইমারতগুজল উজনশ শতহ্কর প্রথম জেহ্ক, এবাং পহ্ররগুজল উজনশ শতহ্কর হশষ ও জবশ
শতহ্কর প্রথম জেহ্ক জনজমবত বহ্ল ধহ্র হনওয় যয়। উজনশ শতক হথহ্ক গহ্ড় ওঠা পানামনগহ্রর জনমবাণ অগ্রগজত ও
শ্রীবৃজদ্ধ জিতীয় জবশ্বযুহ্দ্ধর সমাজিকাল পয বন্ত অিাযত জিল।
পানামনগর একটি একক তবজশষ্টেমজন্ডত শযর। গহ্ড় ৫ জমটার প্রশস্ত ও ৬০০ জমটার েীঘ ব একটিমাত্র সড়হ্কর
দুপাশ জঘহ্র গহ্ড় উহ্ঠহ্ি শযরটি। ইমারতগুজল সড়হ্কর দুপাহ্শ সাজরবদ্ধভাহ্ব জনজমবত এবাং শযর এলাকার বাজড়র
অনুরূপ তবজশহ্ষ্টে সবগুজল ইমারহ্তর সের বা সম্মুখভাগ রাস্তার জেহ্ক। এ ইমারতসমূয পানাম বািার পয বন্ত জবস্তৃত।
এখাহ্ন রহ্য়েহ্ি ভেপ্রায় ও অযহ্ে লাজলত ৫২টি বাজড়; সড়হ্কর উত্তর পাহ্শ ৩১টি এবাং েজক্ষণ পাহ্শ্বব ২১টি। হগৌরবময়
সমহ্য় পানাম নগহ্রর িতুষ্পাশ্বব কৃজত্রম খাল বা পজরখা িারা সুরজক্ষত জিল।
------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
হসানারগাঁও
প্রিার তাজরখ : ২০/১০/২০১৮ জিিঃ
প্রিার সময়
:
উপিাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: হসানারগাঁও
হসানারগাঁও স্বণ বগ্রাম বা সুবণ বগ্রাম নাহ্ম অজভজযত বহ্ঙ্গর এক প্রািীন িনপে। প্রািীন সুবণ বগ্রাম িনপে পূহ্ব ব
হমঘনা, েজক্ষহ্ণ ধহ্লশ্বরী এবাং পজিহ্ম শীতলক্ষো নেী িারা হবজষ্টত জিল এবাং এর উত্তর সীমা জবস্তৃত জিল আধুজনক
বৃযত্তর ঢাকা হিলার উত্তর প্রান্তসীমায় েহ্মপুত্র নেী পয বন্ত।
খরুেীন মুবারক শায কর্তক
ব ১৩৩৮ জিোহ্ব্দ প্রজতজষ্ঠত বাাংলার প্রথম স্বাধীন মুসজলম সালতানাহ্তর
রািধানী জিল হসানারগাঁও, আর তখন হথহ্কই শুরু যয় হসানারগাঁহ্য়র সবহ্িহ্য় হগৌরহ্বাজ্জ্বল অধ্যাহ্য়র। ১৩৫২
জিোহ্ব্দ লখহ্নৌজতর সুলতান শামসুেীন ইজলয়াস শাহ্যর যাহ্ত খরুেীহ্নর রািবাংহ্শর পতহ্নর পূব ব পয বন্ত েীঘ ব
হিৌে বির হসানারগাঁও সমগ্র পূব ববঙ্গ ও েজক্ষণপূব ব বহ্ঙ্গর সুলতাজন শাসহ্নর রািধানীর ময বাোয় অজধজষ্ঠত জিল।
ঈসা খান মসনে-ই-আলা প্রজতজষ্ঠত ভাটি রাহ্িের রািধানী জিল হসানারগাঁয়।
ঢাকায় মুগল রািধানী প্রজতষ্ঠার পর হথহ্কই হসানারগাঁও নগরীর দ্রুত অবক্ষয় ঘহ্ট। ইবহ্ন বতুতা ১৩৪৬
জিোহ্ব্দ হসানারগাঁওহ্ক একটি গুরুত্বপূণ ব বন্দর-নগরী রূহ্প বণ বনা কহ্রন। ইজতযাসখ্যাত হসানারগাঁও নগর এখন শুধু
নাহ্মই রহ্য়হ্ি। ঢাকা নগরীর প্রজতষ্ঠার পর হথহ্ক হসানারগাঁও তার প্রাধান্য যারাহ্ত থাহ্ক এবাং ঊজনশ শতহ্কর
জিতীয়াহ্ধ বর মহ্ধ্য হসানারগাঁও পজরণত যয় ‘গভীর িঙ্গহ্ল আচ্ছাজেত গন্ড গ্রাহ্ম’। বাাংলাহ্েহ্শর প্রািীন ঐজতযে
রক্ষাহ্থ ব হলাক ও কারুজশে াইহ্ন্ডশহ্নর উহ্দ্যাহ্গ এখাহ্ন গহ্ড় হতালা যহ্য়হ্ি জশোিায ব িয়নুল হলাকজশে িাদুঘর।
-----------------------------------------------------
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পব ব
রমনা হরসহ্কাস ব
প্রিার তাজরখ : ২২/১০/২০১৮ জিিঃ
প্রিার সময়
:
উপিাপনা
:
------------------------------------------------------------------------

ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: রমনা তরসহ্যকাস ে
বতবমাহ্ন হসাযরাওয়ােী উদ্যান নাহ্ম পজরজিত রমনা হরসহ্কাস ব মযানগরী ঢাকার হকন্দ্রিহ্ল অবজিত। রমনা
হরসহ্কাহ্স বর েজক্ষহ্ণ পুরাহ্না যাইহ্কাট ব ভবন, জতন িাতীয় হনতার সমাজধ; পজিহ্ম বাাংলা একাহ্েমী, িারুকলা
ইনজেটিউট; উত্তহ্র বারহ্েম যাসপাতাল, ঢাকা ক্লাব এবাং পূহ্ব ব সুপ্রীম হকাট ব ভবন ও রমনা পাকব।
রমনার ইজতযাস শুরু যয় ইাংহ্রজি ১৬১০ জিোহ্ব্দ যখন মুগল সম্রাট িাযাঙ্গীহ্রর শাসনামহ্ল সুবাযোর
ইসলাম খান ঢাকা নগরী প্রজতষ্ঠা কহ্রন। এই এলাকায় তখন উন্নত বসতবাজড় িাড়াও মসজিে, বাগান, সমাজধহ্সৌধ,
মজন্দর ইতোজে গহ্ড় ওহ্ঠ। ১৮২৫ জিোহ্ব্দ ঢাকার জেটিশ কাহ্লটর জম. েহ্য়স এ এলাকার হবজশর ভাগ পুরাহ্না
িাপনা সজরহ্য় হ হ্লন এবাং িঙ্গল পজরষ্কার কহ্র রমনাহ্ক একটি পজরচ্ছন্ন এলাকার রূপ হেন।
নাজির হযাহ্সন জকাংবেজন্তর ঢাকা গ্রহ্ন্থ জলহ্খহ্িন, “জেটিশ আমহ্ল রমনা ময়োনটি হঘাড়হ্েৌহ্ড়র িন্য
জবখ্যাত জিল। প্রজত শজনবার যহ্তা হঘাড়হ্েৌড়। এটা জিল একই সহ্ঙ্গ জেটিশ শাসক ও সব বস্তহ্রর মানুহ্ষর
জিত্তজবহ্নােহ্নর একটি িান।” ১৯০৫ সাহ্ল লে ব কািবহ্নর শাসনামহ্ল বঙ্গভহ্ঙ্গর সময় পূব ববঙ্গ ও আসাম জনহ্য়
নবগঠিত প্রহ্েহ্শর গভন বহ্রর সরকাজর বাসভবন গভন বহ্মন্ট যাউি এখাহ্নই জনমবান করা যয়। বতবমাহ্ন এই ভবন
পুরাতন যাইহ্কাট ব ভবহ্ন নাহ্ম পজরজিত। বৃযত্তর রমনা এলাকায় ১৯২১ সাহ্ল ঢাকা জবশ্বজবদ্যালয় িাজপত যহ্ল
এলাকাটির গুরুত্ব অহ্নক হবহ্ড় যায়। ১৯৬৯ সাহ্ল বঙ্গবন্ধু হশখ মুজিবুর রযমান হিল হথহ্ক মুজক্ত হপহ্ল রমনা
হরসহ্কাহ্স ব তাঁহ্ক এক নাগজরক সাংবধ বনায় বঙ্গবন্ধু উপাজধহ্ত ভূজষত করা যয়।
১৯৭১ সাহ্লর ৭ই মাি ব এই রমনাহ্ত এক মযাসমাহ্বহ্শ িাজতর জপতা বঙ্গবন্ধু হশখ মুজিবুর রযমান তাঁর
ঐজতযাজসক ভাষণ প্রোন কহ্রন। ১৯৭১ সাহ্লর ১৬ই জেহ্সম্বর পাজকস্তাজন তসন্যগণ আনুষ্ঠাজনকভাহ্ব এই রমনা মাহ্ঠই
আত্মসমপবণ কহ্র। ১৯৭১ সাহ্ল বাাংলাহ্েশ প্রজতষ্ঠার পর িাতীয় হনতা হযাহ্সন শযীে হসাযরাওয়ােীর নামানুসাহ্র
রমনা হরসহ্কাস ব ময়োহ্নর নাম পজরবতবন কহ্র "হ্সাযরাওয়ােী উদ্যান" রাখা যয়।
-----------------------------------------------------------
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বধ্যভূজম স্মৃজতহ্সৌধ
প্রিার তাজরখ : ২৩/১০/২০১৮ জিিঃ
প্রিার সময়
:
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:
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ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: বধ্যভূজম স্মৃজতহ্সৌধ
বধ্যভূজম স্মৃজতহ্সৌধ ঢাকার রাহ্য়র বািাহ্র জনজমবত। ১৯৭১ সাহ্ল বাাংলাহ্েহ্শর মুজক্তযুহ্দ্ধর সমাজি লহ্ে
পাজকস্তান হসনাবাজযনী তাহ্ের সযহ্যাগীহ্ের সযায়তায় আমাহ্ের হেহ্শর অসাংখ্য বুজদ্ধিীবীসয আরও অিস্র মানুষহ্ক
যতো কহ্রজিল। এই সকল শযীহ্ের প্রজত শ্রদ্ধার জনেশবন স্বরূপ স্মৃজতহ্সৌধটি এখাহ্ন জনমবাণ করা যয়। মূলত, হয
িানটিহ্ত এই নারকীয় যতোকান্ড সাংঘটিত যহ্য়জিল হসখাহ্নই এই হসৌধটি জনজমবত যহ্য়হ্ি। জনযত বুজদ্ধিীবীহ্ের মহ্ধ্য
জিহ্লন জশক্ষাজবে, জিজকৎসক, সাাংবাজেক, হলখক, িলজিত্র পজরিালক ও অন্যান্য হপশািীবী।
১৯৯৩ জিোহ্ব্দ বাাংলাহ্েশ সরকার এ নৃশাংস যতোকান্ড সাংঘটিত যওয়ার িাহ্ন স্মৃজতহ্সৌধটি জনমবাহ্ণর
জসদ্ধান্ত গ্রযণ কহ্র। বাাংলাহ্েশ সরকাহ্রর গৃযায়ণ ও গণপূতব মন্ত্রণালয় এবাং ইনজেটিউট অব আজকবহ্টকটস্ হযৌথভাহ্ব
স্মৃজতহ্সৌহ্ধর নকশা প্রণয়হ্নর িন্য িাতীয় পয বাহ্য় প্রজতহ্যাজগতা আযবান কহ্র। ২২টি নকশার মহ্ধ্য িপজত
জরেউেীন আযহ্মে ও িপজত িাজম-আল-শজ প্রণীত নকশাটি জনব বাজিত যয়। ১৯৯৯ জিোহ্ব্দ হসৌধটির জনমবান
কাি সিন্ন যয়।
সমগ্র হসৌধটি সাহ্ড় জতন একর িজমর উপর অবজিত। স্মৃজতহ্সৌহ্ধর প্রধান অাংশটি প্রায় ১৭ জম উঁচু, ১ জমটার
পুরু ও ১১৫ জম েীঘ ব একটি ইহ্টর ততজর বাঁকাহ্না হেয়োল। এটি রাহ্য়র বািাহ্রর আজে ইটহ্খালার প্রতীক, হযখাহ্ন
বুজদ্ধিীবীহ্ের মৃতহ্েযগুজল পহ্ড়জিল। হেয়ালটির দুজেক ভাঙা । এ ভে হেয়াল ঘটনার দুিঃখ ও হশাহ্কর গভীরতা
জনহ্ে বশ করহ্ি। বাঁকা হেয়াহ্লর সম্মুখভাহ্গ একটি জির িলাধার আহ্ি। িলাধাহ্রর হভতর হথহ্ক কাহ্লা গ্রোনাইট
পাথহ্রর একটি স্তম্ভ উহ্ঠ এহ্সহ্ি। এটি হশাহ্কর প্রতীক। বাঁকাহ্না হেয়াহ্লর েজক্ষণ-পজিম পাহ্শ্বব একটি প্রায় ৬
ব
জমটার বগাকার
িানালা আহ্ি। এ িানালা জেহ্য় হপিহ্নর আকাশ হেখা যায়।
-----------------------------------------------
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:
উপিাপনা
:
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ঐজতহ্যের বাাংলাহ্েশ পহ্ব ব আিহ্কর জবষয়: মুজিবনগর স্মৃজতহ্সৌধ
মুজিবনগর স্মৃজতহ্সৌধ বাঙাজলর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আত্মতোহ্গর প্রতীক। প্রায় ২০ একর িজমর উপর
স্মৃজতহ্সৌধটি িাজপত। ২৩টি কাংজক্রহ্টর জত্রহ্কাণাকার স্তম্ভ সমন্বহ্য় এ স্মৃজতহ্সৌধ জনজমবত। িপজত তানভীর কজবহ্রর
নকশায় এ হসৌধটিহ্ক উেীয়মান সূহ্য বর প্রতীক বহ্ল মহ্ন যয়। ২৩টি স্তম্ভ পাজকস্তাহ্নর ২৩ বির শাসহ্নর প্রতীক।
এই ২৩ বিহ্র বাঙাজল িাজত ধীহ্র ধীহ্র হয সাংগ্রাম গহ্ড় হতাহ্ল এবাং এর প্রতীকও এই ২৩টি স্তম্ভ।
৩ ফুট ৬ ইজে উিতায় ১৬০ ফুট িাহ্স স্মৃজতহ্সৌহ্ধর হবেীটি জনজমবত। হবেীর অধ বাাংহ্শ স্তম্ভগুহ্লা
সাজরবদ্ধভাহ্ব েন্ডায়মান। সমহ্কাণী জত্রর্ভিাকৃজতর এ স্তম্ভগুহ্লার প্রথমটির উিতা ৯ ফুট এবাং এর তেঘ বে ২০ ফুট।
পরবতী প্রজতটি স্তম্ভ উিতায় ১ ফুট এবাং তেহ্ঘ বে ৯ ইজে কহ্র বৃজদ্ধ হপহ্য় ২৩ তম স্তহ্ম্ভর উিতা োঁজড়হ্য়হ্ি ২৫ ফুট
৬ ইজে এবাং তেঘ বেও যহ্য়হ্ি ২৫ ফুট ৬ ইজে।
স্মৃজত হসৌধটিহ্ত মুজিবনগর সরকাহ্রর শপথ গ্রযহ্ণর িানটি লাল জসরাজমহ্কর ইট িারা আয়তহ্ক্ষত্র আকাহ্র
জিজহ্নত করা যহ্য়হ্ি। হবেীহ্ত আহ্রাযহ্ণর হসাপান নয়টি ধাহ্প জবভক্ত। হসাপাহ্নর এ নয়টি ধাপ নয় মাহ্সর
মুজক্তযুহ্দ্ধর অগ্রগজতর প্রতীক।
১৯৭১ জিোহ্ব্দ মুজক্তযুহ্দ্ধর প্রারহ্ম্ভ গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাহ্েহ্শর প্রবাসী সরকার কুজষ্টয়া হিলার হমহ্যরপুর
মযকুমার তবদ্যনাথতলা গ্রাহ্ম ১৭ এজপ্রল শপথ গ্রযণ কহ্র। বঙ্গবন্ধু হশখ মুজিবুর রযমাহ্নর নাহ্ম তবদ্যনাথতলা
গ্রাহ্মর নামকরণ যয় মুজিবনগর। মুজিবনগর সরকাহ্রর শপথ গ্রযহ্ণর িানহ্ক স্মরণীয় কহ্র রাখার িন্য পরবতী
সমহ্য় এখাহ্ন জনজমবত যহ্য়হ্ি এই স্মৃজতহ্সৌধটি।
-----------------------------------------------
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