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আজদকর ব্যফিত্ব 

১ অদটাবর 

শচীন বেব বম যন 

সাংগীতফশল্পী, সুরকার ও সাংগীত পফরচালক শচীন বেব বম যন। শচীনকতযা নাদম ফতফন সুপফরফচত। 

তাঁর জন্ম ১৯০৬ সাদলর ১ অদটাবর কুফমল্লায়। পরবতীকাদল স্থায়ী বসফত আগরতলা-ফিপুরা। বাবা 

সম্মাফনত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর। 

শচীন কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক স্নাতক ফিফি ফনদয় ফিপুরার রাজেরবাদর চাকফর বনন। 

শশশবকাল বেদকই ফতফন ফিদলন সাংগীদতর প্রফত অনুরি। পদর চাকফর তযাগ কদর সাংগীদতর জন্য 

কলকাতায় র্ান। ওস্তাে বােল খাঁ, ওস্তাে আলাউফিন খাঁ, ওস্তাে শিয়াজ খাঁসহ বস সমদয়র ফবখ্যাত 

সাংগীতজ্ঞদের কাদি রাগসাংগীদতর তাফলম বনন। কাব্যসাংগীত ও বলাকসাংগীদতর সুর ও লয়দক 

সমফিত কদর কণ্ঠসাংগীদতর এক স্বকীয় শশলী উদ্ভাবন কদরন ফতফন। বলাকসাংগীত ও রাগসাংগীত 

ফনজস্ব ঢদে বগদয় প্রচুর সুনাম অজযন কদরন। ১৯২৩ সাদল কলকাতা ববতাদর তাঁর গান প্রেম 

পফরদবফশত হয়। ১৯৩৭ সাদল ‘রাজগী’ চলফিদি প্রেম সাংগীত পফরচালনা কদরন। ৮০টিরও ববফশ 

বাাংলা ও ফহফি চলফিদি ফতফন সাংগীত পফরচালনা কদরন। ১৯৪৪ সাল বেদক স্থায়ীভাদব মুম্বাইদয় 

বসবাস শুরু কদরন। বসখানকার চলফিি ‘ফশকারী’, ‘বেবোস’, ‘সুজাতা’, ‘বফিনী আরাধনা’, 

‘ফপয়াসা’ প্রভৃফতদত সুরদর্াজন কদরন। িাদমাদিান বরকদি য প্রকাফশত তাঁর কণ্ঠসাংগীদতর সাংখ্যা 

১৩১, একক কদণ্ঠ ১২৭টি ও মীরা বেববম যদের সদে চারটি শদ্বতসাংগীদতর বরকি য রদয়দি। ১৯৫৮ 

সাদল সাংগীত-নাটক আকাদেফম ও লন্ডদনর এফশয়ান ফিল্ম বসাসাইটি এবাং ১৯৬৯ সাদল ভারত 

সরকাদরর পদ্মশ্রী পুরস্কার পান ফতফন। ‘সরগদমর ফনখাে’ ফশদরানাদম বেশ পফিকায় সাংগীত ফবষদয় 

তাঁর সাধনা ও অফভজ্ঞতার কো প্রকাফশত হদয়দি। মুম্বাইদয়র চলফিি সাংগীতফশল্পী মীরা বেবী তাঁর 

স্ত্রী ও সুরকার রাহুল বেব বম যন তাঁর বিদল। ১৯৭৫ সাদলর ৩১ অদটাবর তাঁর প্রয়াে ঘদট। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২ অদটাবর 

ফশফশরকুমার ভাদুড়ী 

অফভদনতা, নাট্যাচার্ য ফশফশরকুমার ভাদুড়ী ১৮৮৯ সাদলর ২ অদটাবর পফিমবদের হাওড়া বজলার 

রামরাজাতলায় জন্মিহে কদরন। ফতফন বেবাসী স্কুল বেদক এন্ট্রান্স, স্কটিশ চাচ য কদলজ বেদক ফবএ 

এবাং ইাংদরফজ সাফহদতয এমএ পাস কদরন। বমদট্রাপফলটন ইনফিটিউট ও ফবদ্যাসাগর কদলদজ 

অধ্যাপনা কদরদিন। বিাটদবলা বেদকই অফভনদয়র প্রফত তাঁর প্রবল ব াঁক ফিল। প্রেম অফভনয় ১৯১২ 

সাদল রবীন্দ্রনাদের ‘শবকুদণ্ঠর খাতা’ নাটদক। ১৯২১ সাদল বপশাোর অফভদনতা ফহদসদব ম্যািান 

ফেদয়টাদরর সদে যুি হন। পদর তাদের সদে মতাননকয হদল মঞ্চ বিদড় চলফিদি প্রদবশ কদরন। 

শরত্চদন্দ্রর ‘আঁধাদর আদলা’ ও ‘চন্দ্রনাদে’র ফচিায়দে একই সদে পফরচালক ও অফভদনতার ভূফমকায় 

কাজ কদরন। একটি নাট্যেল গঠন কদর ১৯২৩ সাদল ফশফশরকুমার নাট্যমদঞ্চ ফিদর আদসন। 

ফদ্বদজন্দ্রলাদলর সীতা নাটদক রামচদন্দ্রর ভূফমকায় অসাধারে অফভনয় কদরন। তাঁর অফভনদয় অফভভূত 

হদয় অমৃতলাল বসু তাঁদক ফেদয়টাদরর নবযুদগর প্রবতযক বদল বঘাষো কদরন। এ নাটদক ফতফন 

কনসাদট যর বেদল বরাশনদচৌফক, আসনব্যবস্থায় বাাংলা অক্ষর, প্রদবশপদে আলপনা ও পূে যকলস, 

বপ্রক্ষাগৃদহ চিন-অগরু-ধূদপর গন্ধ, পােপ্রেীদপর পফরবদতয আদলাক-সম্পাত এবাং ফসদনর পফরবদতয 

বক্সদসট প্রদয়াগ কদরন। ফশফশরকুমার অফভনীত ফবখ্যাত চফরিগুদলা হদলা : রঘুপফত ও জয়ফসাংহ 

(ফবসজযন), বর্াদগশ (প্রফুল্ল), জীবানি (দষাড়শী), নাফের শাহ (ফেফিজয়ী), ফনমচাঁে (সধবার 

একােশী) ও চন্দ্রবাবু (ফচরকুমার সভা)। ফতফন ১৯৪২ সাদল ‘শ্রীরেম’ নাদম একটি রেমঞ্চ প্রফতষ্ঠা 

কদরন, র্া বতযমাদন ‘ফবশ্বরূপা ফেদয়টার’ নাদম পফরফচত। রেমদঞ্চর ফকাংবেফিতুল্য ব্যফিত্ব 

ফশফশরকুমার বহু যুবকদক বপশাোর নাট্যাফভনদয় উৎসাহ ফেদয়দিন। অফভনদয়র স্বীকৃফতস্বরূপ ১৯৫৯ 

সাদল ভারত সরকার তাঁদক ‘পদ্মভূষে’ উপাফধদত ভূফষত করদত চাইদল ফতফন তা প্রতযাখ্যান কদরন। 

তাঁর কো ফিল এর বচদয় একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রফতষ্ঠা করা ভাদলা। এ বিদররই ৩০ জুন ফতফন 

বশষ ফনিঃশ্বাস তযাগ কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

৩ অদটাবর 

বারীে মজুমোর 

সাংগীতফবশারে বারীে মজুমোর ১৯২১ সাদলর ১৫ বিব্রুয়াফর পাবনা বজলার রাধানগদর জন্মিহে 

কদরন। তাঁর বাবা ফনদশন্দ্রনাে মজুমোর, মা মফেমালা মজুমোর। বিদলর গাদনর প্রফত আিহ বেদখ 

জফমোর বাবা লখনউ বেদক ওস্তাে ফনদয় এদসফিদলন। বারীে মজুমোর লখনউদয়র মফরস কদলজ 

অব ফমউফজক বেদক সাংগীদত স্নাতক ও ‘সাংগীতফবশারে’ বখতাব অজযন কদরন। ভীষ্মদেব 

চদটাপাধ্যায়, পফিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, অধ্যাপক বজ এন নাটু, ওস্তাে হাফমে বহাদসন খাঁ, ওস্তাে 

খুরশীে আলী খাঁ, ফচন্ময় লাফহড়ী, ওস্তাে শিয়াজ খাঁর কাদিও তাফলম বনন ফতফন। ১৯৫২ সাদলর 

জফমোফর হুকুম েখল আইদন তাঁদের বসতফভটাসহ সব সম্পফি সরকাফর েখদল চদল বগদল ১৯৫৭ 

সাদল ফতফন ঢাকায় আদসন। ওই বিরই ফতফন বুলবুল লফলতকলা একাদিফমদত উিােসাংগীদতর 

অধ্যক্ষ ফহদসদব বর্াগোন কদরন। ১৯৬৩ সাদল ফতফন ঢাকায় কদলজ অব ফমউফজক প্রফতষ্ঠা কদরন। 

পদর ফতফন শুধু রাগসাংগীদত উিতর প্রফশক্ষদের জন্য মফেহার সাংগীত একাদিফম প্রফতষ্ঠা কদরন। 

ঢাকা ফশক্ষা ববাদি য সাংগীতদক ফসদলবাদস অির্ভ যি করায় তাঁর অবোন ফিল। ফতফন ঢাকা 

ফবশ্বফবদ্যালদয়র সাংগীতফবষয়ক পরীক্ষা পফরষদের বচয়ারম্যান ফিদলন। ‘সাংগীত কফল’ ও ‘সুর লহরী’ 

নাদম দুটি বই ফতফন রচনা কদরদিন। সুর সপ্তক নাদম একটি মাফসক পফিকাও সম্পােনা কদরদিন। 

স্বাধীনতা পেক (২০০১, মরদোির), একুদশ পেকসহ বেদশ-ফবদেদশ নানা সম্মাননায় ফতফন ভূফষত 

হন। আিা ও রফেলা ঘরানার এই সাংগীতসাধক ২০০১ সাদলর ৩ অদটাবর মৃতুযবরে কদরন। 
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৪ অদটাবর 

বভা নগুদয়ন ফগয়াপ    

ফভদয়তনাম যুদ্ধ জদয়র প্রধান পফরকল্পনাকারী ফিদলন অন্যতম সমরফবে বজনাদরল বভা নগুদয়ন 

ফগয়াপ। ফভদয়তনাদম ফকাংবেফিতুল্য কফমউফনি বনতা বহা ফচ ফমদনর পরই ফগয়াদপর স্থান। তাঁর 

পফরকল্পনায়ই কফমউফনি রাষ্ট্র ফভদয়তনাম ফ্রান্স ও আদমফরকার সদে যুদদ্ধ জয়লাভ কদর। ১৯১১ 

সাদলর ২৫ আগি ঔপফনদবফশক ফভদয়তনাদম (িরাফস ইদিাচীন) কৃষক পফরবাদর তাঁর জন্ম। ১৪ 

বির বয়দস ফতফন উপফনদবশফবদরাধী বগাপন প্রফতদরাধ আদিালদন বর্াগ বেন। ফগয়াপ হযানয় 

ফবশ্বফবদ্যালদয় রাজননফতক অে যশাদস্ত্রর ওপর বলখাপড়া কদরন। একই সদে ফতফন স্কুদলও ইফতহাস 

ফবষদয় ফশক্ষা ফেদতন। ১৯৩৮ সাদল ফতফন বহা ফচ ফমদনর ইদিাচীন কফমউফনি পাটি যর সেস্য হন। 

জাপাফন আিাসদনর মুদখ ১৯৩৯ সাদল ফতফন পাফলদয় চীন চদল র্ান এবাং বহা ফচ ফমদনর সদে বেখা 

কদরন। বসখাদন ফতফন ফভদয়তনাফমদের ফনদয় একটি শসন্যেলও গঠন কদরন। জাপাফন েখলোরদের 

ফবরুদদ্ধ বগফরলা যুদ্ধ শুরু করদত ১৯৪৪ সাদল ফতফন ঔপফনদবফশক ফভদয়তনাদম (ইদিাচীন) ফিদর 

আদসন। 

১৯৪৫ সাদলর ২ বসদেম্বর বহা ফচ ফমন গেপ্রজাতন্ত্রী ফভদয়তনাম গঠদনর বঘাষো বেন এবাং ফগয়াপ 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফহদসদব ফনদয়াগ পান। ফতফন ফ্রাদন্সর ফবরুদদ্ধ বগফরলা পদ্ধফতদত লড়াই শুরু কদরন। ফতফন 

ফলদখদিন, বগফরলা যুদ্ধ হদে সুসফিত একটি আিাসী বসনােদলর ফবরুদদ্ধ ফনপীফড়ত ও পিাৎপে 

জনসমফির প্রফতদরাধ সাংিাম। এ সাংিাদম প্রদতযক িামবাসীই হদে একজন বর্াদ্ধা, িামগুদলা হদে 

দুগ য। 

১৯৫৪ সাদল ফেদয়ন ফবদয়ন ফুদত তাঁর বনতৃদত্বই এক অফভর্ান বশদষ ফ্রাদন্সর বসনারা ফপছু হদট। 

১৯৫৪ সাদলর ৭ বম িরাফস বাফহনী পরাজয় বমদন ফনদল বসখাদন ফ্রাদন্সর ঔপফনদবফশক শাসদনর 

অবসান হয়। ১৯৬৮ সাদল মাফকযন বসনাবাফহনীর ফবরুদদ্ধ অফভর্ান পফরচালনার সময় ফতফন 

ফভদয়তনাদমর প্রফতরক্ষামন্ত্রী ফিদলন। এ জন্য তাঁদক মাফকযন বখোও আদিালদনর মূল 

পফরকল্পনাকারীও বলা হয়। ১৯৭৬ সাদল ফতফন উপ-প্রধানমন্ত্রী ফনযুি হন। এর িয় বির পর ফতফন 

রাজনীফত বেদক অবসর বনন। সামফরক বকৌশদলর ওপর ফগয়াপ অদনকগুদলা বইও ফলদখদিন। ২০১৩ 

সাদলর ৪ অদটাবর হযানদয়র একটি সামফরক হাসপাতাদল ফতফন মারা র্ান। 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

 

৫ অদটাবর 

আবুল হাফশম  

উপমহাদেদশর ফবফশি রাজনীফতফবে আবুল হাফশদমর জন্ম ১৯০৫ সাদলর ২৭ জানুয়াফর পফিমবদের 

বধ যমান অঞ্চদলর কাফশয়াড়া িাদম এক জফমোর পফরবাদর। ফতফন ইসলামী ফচিাফবে ফহদসদবও 

পফরফচত। তাঁর বাবা আবুল কাদশম বধ যমাদনর কাংদিস বনতা ফিদলন। আবুল হাফশম ১৯২৩ সাদল 

বধ যমান ফমউফনফসপ্যাল স্কুল বেদক ম্যাফট্রকুদলশন পাস কদরন। এরপর কলকাতা বপ্রফসদিফন্স কদলদজ 

ভফতয হদলও বসখাদন পড়াদলখায় মন বসফিল না বদল বধ যমাদন ফিদর আদসন। বধ যমাদন এদস ফতফন 

রাজ কদলদজ ভফতয হন এবাং ১৯২৫ সাদল আইএ ও ১৯২৮ সাদল ফবএ পাস কদরন। ১৯৩১ সাদল 

কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক আইদনর ওপর ফিফি ফনদয় ফতফন বধ যমান আোলদত আইন ব্যবসা শুরু 

কদরন। 

১৯৩৬ সাদল আবুল হাফশম বধ যমান বেদক ফনে যলীয় প্রােী ফহদসদব প্রফতদ্বফিতা কদর বেীয় 

আইনসভার সেস্য ফনব যাফচত হন। ১৯৫০ সাদল ফতফন কলকাতা বিদড় ঢাকায় চদল আদসন এবাং 

স্থায়ীভাদব বসবাস শুরু কদরন। ১৯৫২ সাদল ফতফন রাষ্ট্রভাষা সাংিাম পফরষদের সেস্য ফনযুি হন। 

ভাষা আদিালদন ভূফমকার কারদে ওই বিদরর ২৫ বিব্রুয়াফর তাঁদক বিপ্তার করা হয়। ফতফন ১৯৬০ 

সাদল 'ইসলাফমক একাদিফম'র প্রেম পফরচালক ফনযুি হন। একপর্ যাদয় ফতফন মুসফলম লীদগর 

রাজনীফত পফরতযাগ কদর বাোফল জাতীয়তাবােী আদিালদনর প্রফত সমে যন জ্ঞাপন কদরন। ষাদটর 

েশদকর মধ্যভাদগ বেবন্ধু বশখ মুফজবুর রহমাদনর বনতৃদত্ব আওয়ামী লীদগর ৬ েিা কম যসূফচদক 

বকন্দ্র কদর পূব য বাাংলায় বাোফল জাফতসিার বর্ ফবকাশ ঘদট, ফতফন ফিদলন তার অন্যতম তাফিক। 

১৯৬৭ সাদল পাফকস্তান সরকার রবীন্দ্রসাংগীত প্রচার বদন্ধর ফসদ্ধাি ফনদল ফতফন তীব্র ফনিা জ্ঞাপন 

কদরন। ইসলামী তদির বলখক ফহদসদব খ্যাত আবুল হাফশম বাাংলা ও ইাংদরফজ ভাষায় ববশ কদয়কটি 

িন্থ রচনা কদরন। এর মদধ্য উদল্লখদর্াগ্য হদলা- The Creed of Islam (1950), 

রব্বানীর দৃফিদত (১৯৭০), In Retrospection (1974), 'Let Us Go to War' I 

'As I See It'. ১৯৭৪ সাদলর ৫ অদটাবর ফতফন ঢাকায় পরদলাকগমন কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

৬ অদটাবর 

বমঘনাে সাহা  

বমঘনাে সাহা ফিদলন ফবফশি ফবজ্ঞানী ও ফশক্ষাফবে। তাঁর সম্পদকয আইনিাইদনর উফি ফিল, 'Dr. 

M N Shaha has won an honoured name in the whole 

scientific world.' বমঘনাে সাহার জন্ম ১৮৯৩ সাদলর ৬ অদটাবর ফবক্রমপুর বজলার 

সাওড়াতলী িাদম। অভাদবর সাংসাদর জন্ম। বাবা জগন্নাে সাহা ফিদলন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ১৯০৫ সাদল 

বমঘনাে ঢাকা কদলফজদয়ট স্কুদল ভফতয হন। তদব বেভদের (১৯০৫-১৯১১) প্রফতবাে সভায় বর্াগ 

বেওয়ার কারদে স্কুল বেদক বফহষ্কৃত হন। এরপর ভফতয হন ঢাকা জুফবলী স্কুদল। ১৯০৯ সাদল ফতফন 

পূব যবদের িািদের মদধ্য প্রেম স্থান বপদয় এন্ট্রান্স পাস কদরন। ফতফন ঢাকা কদলজ বেদক ১৯১১ 

সাদল আইএসফসদত তৃতীয় এবাং ১৯১৪ সাদল কলকাতা বপ্রফসদিফন্স কদলজ বেদক গফেদত অনাস যসহ 

ফবএসফসদত প্রেম বেফেদত ফদ্বতীয় হন। ফতফন কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ১৯১৫ সাদল িফলত 

গফেদত প্রেম বেফেদত ফদ্বতীয় স্থান অফধকার কদরন। ১৯১৮ সাদল ফতফন স্যার আশুদতাষ 

মুদখাপাধ্যাদয়র আমন্ত্রদে কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালদয় প্রভাষক পদে বর্াগ বেন। আদলার চাদপর ওপর 

গদবষো কদর ১৯১৯ সাদল ফতফন ফিএসফস ফিফি লাভ কদরন। 'অযাস্ট্রাফিফজকস'-এর ওপর গদবষো 

কদর বপ্রমচাঁে রায়চাঁে বৃফি পান ১৯২০ সাদল। ১৯২৩ সাদল ফতফন এলাহাবাে ফবশ্বফবদ্যালদয়র 

পোে যফবজ্ঞান ফবভাদগর অধ্যাপক ফনযুি হন। একই বির ফতফন কলকাতা ফবজ্ঞান কদলদজর 

পোে যফবজ্ঞাদনর অধ্যাপক ফনযুি হন। 

তাদপর প্রভাদব ফকভাদব শবদুযফতক শফিসম্পন্ন অণু গঠিত হয় এ তিটি তাঁর। এ িাড়া পরমাণুফবজ্ঞান, 

আয়নমিল, পফিকা সাংস্কার, বন্যার প্রফতদরাধ ও নেী পফরকল্পনাসাংক্রাি ফবষদয় তাঁর গদবষো 

ফবদশষভাদব উদল্লখদর্াগ্য। ফতফন 'সাদয়ন্স অযান্ড কালচার' নামক ফবজ্ঞানফবষয়ক মাফসক পফিকার 

অন্যতম প্রকাশক। কলকাতায় 'ইনফিটিউট অব ফনউফিয়ার ফিফজকস' (১৯৪৮) ফতফনই প্রফতষ্ঠা 

কদরন। তাঁর মৃতুযর পর এটির নামকরে করা হয় 'সাহা ইনফিটিউট অব ফনউফিয়ার ফিফজকস'। তাঁর 

বলখা বইদয়র মদধ্য উদল্লখদর্াগ্য 'The Principle of Relativity’, ‘Treatise 

on Heat’, ‘Treatise on Modern Physics’, ‘Junior Textbook of 

Heat With Meteorology'। ১৯৫৬ সাদলর ১৬ বিব্রুয়াফর ফেফল্লর রাষ্ট্রপফত ভবদন 

পফরকল্পনা কফমশদনর সভায় বর্াগ ফেদত র্াওয়ার পদে ফতফন আকফিক মারা র্ান। 

 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

৭ অদটাবর 

রাজনারায়ে বসু   

ফচিাফবে ও সাফহফতযক রাজনারায়ে বসুর জন্ম ১৮২৬ সাদলর ৭ বসদেম্বর পফিমবদের চফব্বশ 

পরগনা বজলার ববাড়ার িাদম। কলকাতার গুরু পাঠশালায় তাঁর প্রােফমক ফশক্ষা। পদর বহয়ার স্কুদল 

ভফতয হন। ১৮৪০ বেদক ১৮৪৩ সাল পর্ যি ফতফন ফহন্দু কদলদজ অধ্যয়ন কদরন। ফতফন মাইদকল 

মধুসূেন েদির সুহৃে ফিদলন। িািজীবদন 'ইয়াং ববেল' েদলর বস্তুবােী জীবনেশ যন তাঁদক প্রভাফবত 

কদরফিল। বাবা ও প্রেমা স্ত্রীর মৃতুযর পর বেদবন্দ্রনাে ঠাকুদরর সাংস্পদশ য এদস ১৮৪৬ সাদল ব্রাহ্ম ধম য 

িহে কদরন রাজনারায়ে। কঠ, বকন, মুিক ও বশ্বতাদশ্বতর উপফনষে ইাংদরফজদত অনুবাে কদরন 

ফতফন। ১৮৪৯ সাদল ফতফন সাংস্কৃত কদলদজর ইাংদরফজ অধ্যাপক ফনযুি হন। ১৮৫১ সাদল বমফেনীপুর 

বজলা স্কুদলর প্রধান ফশক্ষক ফহদসদব বর্াগ বেন। ১৮৬৮ সাদল ফশক্ষকতা বেদক অবসর িহে কদরন। 

েফমক-কৃষকদের ফশক্ষাোদনর জন্য বমফেনীপুদর ফতফন একটি শনশ ফবদ্যালয় ও নারীফশক্ষার জন্য 

একটি বাফলকা ফবদ্যালয় স্থাপন কদরন। মাতৃভাষা চচ যার মাধ্যদম ফশক্ষা, সাফহতয ও সাংগীদতর উন্নফত, 

বেফশ প্রোয় ব্যায়াম ও বেফশ ওষুধ ব্যবহাদরর জন্য বেশবাসীদক উদ্বুদ্ধ কদরন ফতফন।  

রাজনারায়দের উদল্লখদর্াগ্য িন্থসমূহ হদলা রাজনারায়ে বসুর বিৃতা (প্রেম ভাগ-১৮৫৫, ফদ্বতীয় 

ভাগ-১৮৭০), ব্রাহ্ম সাধন (১৮৬৫), ধম যতিেীফপকা (দুই খি), আত্মীয় সভার সেস্যদের বৃিাি 

(১৮৬৭), ফহন্দু ধদম যর বেষ্ঠতা (১৮৭৩), প্রকৃত অসাম্প্রোফয়কতা কাহাদক বদল (১৮৭৩), বসকাল আর 

একাল (১৮৭৪), বাাংলা ভাষা ও সাফহতযফবষয়ক বিৃতা (১৮৭৮), ফবফবধ প্রবন্ধ (প্রেম খি ১৮৮২)। 

এ িাড়া অদনক ইাংদরফজ িদন্থর অনুবােও ফতফন কদরদিন। ভগবদ্ভি রাজনারায়ে বসু 'ঋফষ'ও 

বপদয়ফিদলন। রাজনারায়ে ফিদলন সাফহতয সমাদলাচক। মাইদকল মধুসূধন েি তাঁর ফবদশষ প্রশাংসা 

কদরফিদলন। মাইদকল স্বীকার কদরন বর্ রাজনারায়দের সমাদলাচনার প্রভাব তাঁর কফবতার ওপর 

পদড়ফিল। রাজনারায়ে বসু ১৮৯৯ সাদলর ১৮ বসদেম্বর মারা র্ান। তাঁর মৃতুযর ১০ বির পর তাঁর 

আত্মজীবনী 'রাজনারায়ে বসুর আত্মচফরত' ১৯০৯ সাদল প্রকাফশত হয়। 

 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

৮ অদটাবর 

ভাষানসফনক আব্দুল মফতন 

আব্দুল মফতন ১৯২৬ সাদলর ৩ ফিদসম্বর ফসরাজগদির বচৌহালী উপদজলার ধুবাফলয়া িাদম জন্মিহে 

কদরন। তাঁর বাবা আব্দুল জফলল, মা আদমনা খাতুন। বাবা ভারদতর োফজযফলাংদয় চাকফরদত বগদল 

বসখাদন তাঁর স্কুলজীবন শুরু। ফতফন োফজযফলাং গভন যদমন্ট হাই স্কুল বেদক এন্ট্রান্স পরীক্ষা এবাং ১৯৪৫ 

সাদল রাজশাহী গভন যদমন্ট কদলজ বেদক ইন্টারফমফিদয়ট পাস কদরন। ফদ্বতীয় ফবশ্বযুদদ্ধর বশদষর 

ফেদক ফতফন ফব্রটিশ আফম যর কফমশন র যাাংদক উিীে য হদলও ববোলুরু বপৌৌঁিাদনার পর যুদ্ধ বশষ হদয় 

র্ায়। িদল সাটি যফিদকট ফনদয় বেদশ ফিদর আদসন। ১৯৪৭ সাদল ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ফতফন 

িযাজুদয়শন বশষ কদর আিজযাফতক সম্পকয ফবভাদগ মািাস য কদরন। ১৯৫২ সাদল রাষ্ট্রভাষা বাাংলা 

করার োফবদত আদিালনরত ফশক্ষােীদের সাংগঠন ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সাংিাম কফমটির 

আহ্বায়ক ফিদলন ফতফন। পদর ফতফন িাি ইউফনয়ন গঠদন ভূফমকা রাদখন এবাং সাংগঠনটির সভাপফত 

হন। এরপর কফমউফনি আদিালদন সফক্রয় হন। ১৯৫৪ সাদল পাবনা বজলা কফমউফনি পাটি যর 

সম্পােক হন। মওলানা ভাসানী ন্যাপ গঠন করদল ১৯৫৭ সাদল তাদত বর্াগ বেন। পদর বাাংলাদেশ 

ওয়াকযাস য পাটি য, ওয়াকযাস য পাটি য (পুনগ যঠিত) ও বশদষ বাাংলাদেদশর ইউনাইদটি কফমউফনি লীদগর 

সদে যুি হন। আমৃতুয এই পাটি যর বকন্দ্রীয় উপদেিামিলীর সেস্য ফিদলন। তাঁর প্রকাফশত বইদয়র 

মদধ্য উদল্লখদর্াগ্য হদলা : বাোফল জাফতর উৎস সন্ধান ও ভাষা আদিালন, ভাষা আদিালন কী এবাং 

বকন, ভাষা আদিালদনর ইফতহাস। এ িাড়া তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই, জীবন পদের বাঁদক বাঁদক। 

ফতফন জীবিশায় নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূফষত হন এবাং ২০০১ সাদল একুদশ পেক পান। ২০১৪ 

সাদলর ৮ অদটাবর ফতফন মারা র্ান। ফতফন মরদোির চক্ষু ও বেহ োন কদরদিন।  
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আজদকর ব্যফিত্ব 

৯ অদটাবর 

কাজী বমাতাহার বহাদসন 

ফশক্ষাফবে, ফবজ্ঞানী ও সাফহফতযক কাজী বমাতাহার বহাদসন ১৮৯৭ সাদলর ৩০ জুলাই কুফিয়ার 

কুমারখালী উপদজলার লক্ষ্মীপুর িাদম জন্মিহে কদরন। শপতৃক ফনবাস িফরেপুদরর পাাংশা 

উপদজলার বাগমারা িাদম। কুফিয়া হাই স্কুল বেদক প্রেম ফবভাদগ এন্ট্রান্স, রাজশাহী কদলজ বেদক 

প্রেম ফবভাদগ ইন্টারফমফিদয়ট, ঢাকা কদলজ বেদক পোে যফবজ্ঞাদন অনাস যসহ ফবএ এবাং ঢাকা 

ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ফদ্বতীয় বেফেদত প্রেম হদয় এমএ ফিফি লাভ কদরন। ইফন্ডয়ান িযাটিফিকযাল 

ইনফিটিউট বেদক পফরসাংখ্যাদন ফিদলামা ও কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক গফেদত এমএ ফিফি লাভ 

কদরন। ‘পরীক্ষে প্রকল্প’ ফবষয়ক গদবষোর জন্য ফতফন ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ফপএইচফি ফিফি 

অজযন কদরন। এ গদবষোয় ফতফন নতুন পদ্ধফতর প্রবতযন কদরন, র্া ‘বহাদসদনর শৃঙ্খল ফনয়ম’ নাদম 

পফরফচত। িাি অবস্থায় ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয়র পোে যফবজ্ঞান ফবভাদগ বিদমানদস্ট্রটর ফহদসদব কম যজীবন 

শুরু। পদর অধ্যাপক হন। ১৯৪৮ সাদল ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয় ‘সাংখ্যাতি ও তথ্যগফেত’ ফবষদয় এমএ 

বকাস য চালু কদরন। ফবজ্ঞান অনুষদের ফিন ফিদলন। ১৯৬১ সাদল অবসর ফনদলও ফতন বির 

পফরসাংখ্যান ফবভাদগর ‘সুপারফনউদমরাফর প্রদিসর’ ফিদলন। ১৯৬৯ সাদল ফতফন ‘ইদমফরটাস প্রদিসর’ 

ও ১৯৭৫ সাদল ‘জাতীয় অধ্যাপক’ হন। ফতফন ‘মুসফলম সাফহতয সমাজ’ প্রফতষ্ঠা কদরন এবাং ফকছুফেন 

এর মুখপি ‘ফশখা’ সম্পােনা কদরন। ফবজ্ঞান, সাফহতয, সাংস্কৃফত ফবষদয় অদনক প্রবন্ধ ও বই 

ফলদখদিন। উদল্লখদর্াগ্য বইদয়র মদধ্য রদয়দি—‘সঞ্চয়ন’, ‘নজরুল কাব্য পফরফচফত’, 

‘ফসদম্পাফজয়াম’ ও ‘গফেতশাদস্ত্রর ইফতহাস’। ১৯৬৬ সাদল বাাংলা একাদিফম পুরস্কার ও ১৯৭৯ সাদল 

স্বাধীনতা পেক পান। ভাদলা োবাড়ু ফিদলন। ১৯৮১ সাদলর ৯ অদটাবর ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

১০ অদটাবর 

এস এম সুলতান 

ফশল্পী এস এম সুলতাদনর পুদরা নাম বশখ বমাহাম্মে সুলতান। তদব এস এম সুলতান নাদমই ফতফন 

পফরফচত। ১৯২৩ সাদলর ১০ আগি নড়াইদলর মাফিমফেয়ায় তাঁর জন্ম। পফরবাদরর বলাকজন শশশদব 

তাঁদক লাল ফময়া বদল িাকত। সামদথ্যযর অভাব োকা সদিও তাঁর বাবা ১৯২৮ সাদল তাঁদক 

নড়াইদলর ফভদটাফরয়া কদলফজদয়ট স্কুদল ভফতয কদর বেন। পাঁচ বির চদল বসই ফশক্ষা। এরপর বাবার 

সদে রাজফমফস্ত্রর কাজ শুরু কদরন, কাদজর িাঁদক িাঁদক চদল বসসব োলাদনর িফব আঁকা। ইো ফিল 

কলকাতায় ফগদয় িফব আঁকা ফশখদবন। পদর এলাকার জফমোর ধীদরন্দ্রনাে রায় সাহাদের হাত 

বাড়ান, সুলতান ১৯৩৮ সাদল কলকাতায় র্ান। ফতন বির আট য কদলদজ পড়াদশানা বশষ কদর 

ফফ্রল্যান্স ফচিফশল্পী ফহদসদব কম যজীবন শুরু কদরন। 

সুলতান ফিদলন স্বাধীনদচতা ও প্রকৃফতদপ্রফমক। ১৯৪৩ সাদল খাকসার আদিালদন বর্াগ বেন। ১৯৪৬ 

সাদল ফসমলায় তাঁর আঁকা িফবর প্রেম প্রেশ যনী হয়। ভারত-পাফকস্তান ভাদগর পর সুলতান ফনজ িাদম 

ফিদর আদসন। ১৯৫৩ সাদল ফনজ িাদম ফশশুদের জন্য ‘ফশশুস্বগ য’ ও ‘চারুপীঠ’ নাদম প্রফতষ্ঠান শতফর 

কদরন। ১৯৭৬ সাদল ফশল্পকলা একাদিফমদত তাঁর িফবর প্রেশ যনী হয়। ১৯৮২ সাদল ফতফন একুদশ 

পেক পান। ১৯৮৪ সাদল ফশল্পকলা একাদিফম তাঁদক আবাফসক ফশল্পী ফহদসদব স্বীকৃফত বেয়। 

কযামফব্রজ ফবশ্বফবদ্যালয় ১৯৮২ সাদল তাঁদক এফশয়ার ব্যফিত্ব বঘাষো কদর। ১৯৯৪ সাদলর ১০ 

অদটাবর এস এম সুলতান র্দশার সফম্মফলত সামফরক হাসপাতাদল ইদিকাল কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

১০ অদটাবর 

শসয়ে ওয়ালীউল্লাহ 

কোসাফহফতযক, নাট্যকার শসয়ে ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সাদলর ১৫ আগি চটিাদমর বষালশহদর শসয়ে 

পফরবাদর জন্মিহে কদরন। তাঁর বাবা শসয়ে আহমেউল্লাহ ফিদলন সরকাফর কম যকতযা। ফতফন কুফড়িাম 

হাই স্কুল বেদক ম্যাফট্রক, ঢাকা ইন্টারফমফিদয়ট কদলজ বেদক আইএ এবাং আনিদমাহন কদলজ বেদক 

ফিফিাংকশনসহ ১৯৪৩ সাদল ফবএ পাস কদরন। পদর কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালদয় অে যনীফতদত ভফতয 

হদলও বশষ কদরনফন। 

বিনী হাই স্কুদল পড়ার সময়ই ওয়ালীউল্লাহর বলখাদলফখ শুরু। এ সময় ফতফন হাদত বলখা পফিকা 

‘বভাদরর আদলা’ সম্পােনা কদরন। তাঁর প্রেম গল্প ‘হঠাৎ আদলার  লকাফন’ ঢাকা কদলজ 

ম্যাগাফজদন প্রকাফশত হয়। ইাংদরফজ ও বাাংলা দুই ভাষায়ই তাঁর েক্ষতা ফিল। ফতফন ‘কদন্টদম্পারাফর’ 

নাদম একটি ইাংদরফজ পফিকা প্রকাশ কদরন। ১৯৪৫ বেদক ১৯৪৭ সাল পর্ যি ফতফন কলকাতার 

‘শেফনক বিটসম্যান’ পফিকার সাব-এফিটর ফিদলন। এ সমদয় ফবফভন্ন পফিকায় তাঁর বলখা প্রকাফশত 

হয়। বেশভাদগর পর ফতফন ঢাকা ববতার বকদন্দ্রর সহকারী বাতযা সম্পােক ও পদর করাফচ বকদন্দ্রর 

বাতযা সম্পােক ফিদলন। ১৯৬০ বেদক ১৯৬৭ সাল পর্ যি ফতফন প্যাফরদস পাফকস্তান দূতাবাদসর িািয 

বসদক্রটাফর ও ১৯৬৭ বেদক ১৯৭১ সাল পর্ যি ইউদনসদকার বপ্রািাম বস্পশাফলি ফিদলন। ফতফন 

একািদর মুফিযুদদ্ধর পদক্ষ প্রচার চালান এবাং ফবশ্ব জনমত গঠদন ফবদশষ ভূফমকা রাদখন। ফতফন 

িরাফস নাগফরক অযান বমফরদক ফবদয় কদরন। স্ত্রী বমফর তাঁর প্রেম উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৯৪৮) 

িরাফস ভাষায় অনুবাে কদরন। পদর এটি ‘Tree Without Roots’ (১৯৬৭) নাদম 

ইাংদরফজদতও অনূফেত হয়। ‘লালসালু’ িাড়া তাঁর আদরা দুটি উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪) ও 

‘কাঁদো নেী কাঁদো’ (১৯৬৮)। বচতনাপ্রবাহ রীফত ও অফস্তত্ববাে ধারোদক ফতফন উপন্যাসগুদলাদত 

ফুটিদয় তুদলদিন। এ িাড়া দুটি গল্পিন্থ ‘নয়নচারা’, ‘দুই তীর’ ও অন্যান্য গল্প এবাং ফতনটি নাটক 

‘বফহপীর’, ‘তরেভে’ ও ‘সুড়ে’ বাাংলা সাফহদতযর অনন্য সম্পে। বেশ-ফবদেদশর নানা পুরস্কাদরর 

পাশাপাফশ ১৯৮৩ সাদল সরকার ওয়ালীউল্লাহদক মরদোির একুদশ পেক প্রোন কদর। ১৯৭১ সাদলর 

১০ অদটাবর প্যাফরদস তাঁর মৃতুয হয় এবাং বসখাদন মদোঁ-সুযর ববল্ভর্ভদত ফতফন সমাফহত হন। 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

১১ অদটাবর 

নীফলমা ইব্রাফহম 

ফশক্ষাফবে, সাফহফতযক ও সমাজকমী নীফলমা ইব্রাফহম ১৯২১ সাদলর ১১ অদটাবর বাদগরহাদটর 

িফকরহাট উপদজলার মূলঘর িাদম জন্মিহে কদরন। তাঁর বাবা প্রফুল্ল কুমার রায় বচৌধুরী আইনজীবী 

ফিদলন। মা কুসুম কুমারী বেবী সামাফজক নানা কার্ যক্রদম অাংশ ফনদতন। 

তাঁর পাফরবাফরক নাম ফিল নীফলমা রায় বচৌধুরী। ফবদয়র পর তাঁর নাদমর সদে ইব্রাফহম যুি হয়। 

ফতফন খুলনা কদরাদনশন বাফলকা ফবদ্যালয় বেদক প্রদবফশকা, কলকাতা ফভদটাফরয়া ইনফিটিউশন 

বেদক আইএ ও স্কটিশ চাচ য কদলজ বেদক স্নাতক কদরন। কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক নারীদের 

মদধ্য প্রেম ‘ফবহারীলাল ফমি গদবষো’ বৃফি বপদয় বাাংলা সাফহদতয এমএ কদরন। ১৯৫৯ সাদল ঢাকা 

ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ফতফন ফপএইচফি লাভ কদরন। একই বির ফতফন িরাফস ভাষায় ফিদলামা লাভ 

কদরন। কম যজীবদনর শুরুদত কলকাতার লদরদটা হাউদস প্রভাষক ফিদলন। ১৯৫৬ সাদল ফতফন ঢাকা 

ফবশ্বফবদ্যালদয় বাাংলা ও সাংস্কৃত ফবভাদগ বর্াগ বেন। পদর বাাংলা একাদিফমর অনবতফনক 

মহাপফরচালক (১৯৭৪-৭৫) এবাং ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয়র বরাদকয়া হদলর প্রাধ্যক্ষ ফিদলন। বহু জাতীয় 

ও আিজযাফতক সমাজকল্যাে ও নারী উন্নয়ন সাংস্থা ও বুফদ্ধবৃফিক সাংগঠদনর সদে ফতফন কাজ 

কদরদিন। এ িাড়া ফতফন বাাংলা একাদিফমর বিদলা, এফশয়াটিক বসাসাইটি, ইফতহাস সফমফত, বরি 

ক্রস সফমফত ও বাাংলাদেশ মফহলা সফমফতর সভাদনিী ফহদসদব োফয়ত্ব পালন কদরদিন। তাঁর 

উদল্লখদর্াগ্য গদবষো িন্থ—‘শরৎ-প্রফতভা’, ‘বাাংলার কফব মধুসূেন’, ‘বাাংলা নাটক : উৎস ও ধারা’, 

‘ববগম বরাদকয়া’। অন্যান্য বলখার মদধ্য বিাটগল্প িন্থ—‘রমনা পাদকয’, উপন্যাস—‘ফবশ শতদকর 

বমদয়’, ‘এক পে দুই বঁফক’। ‘ফবন্দু-ফবসগ য’ নাদম আত্মজীবনী ফলদখদিন। ফতফন বাাংলা একাদিফম 

পুরস্কার, একুদশ পেকসহ নানা সম্মাননা বপদয়দিন। ২০০২ সাদলর ১৮ জুন ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

১২ অদটাবর 

কাফমনী রায় 

কফব ও সমাজকমী কাফমনী রায় ১৮৬৪ সাদলর ১২ অদটাবর বফরশাদলর বাদকরগি োনার বাসিা 

িাদম জন্মিহে কদরন। তাঁর বাবা চিীচরে বসন বপশায় ফবচারক ফিদলন। ফতফন ঔপন্যাফসকও 

ফিদলন। কাফমনী রায় আট বির বয়দস কফবতা ফলখদত শুরু কদরন। ফতফন কলকাতার ববথুন ফিদমল 

স্কুল বেদক এন্ট্রান্স, ববথুন কদলজ বেদক এিএ ও সাংস্কৃদত অনাস যসহ ফবএ পাস কদরন। ববথুদন 

ফশক্ষকতার মাধ্যদম কম যজীবন শুরু কদরন, পদর অধ্যাপক হন। সরকাফর চাকুদর বকোরনাে রাদয়র 

সদে ১৮৯৪ সাদল তাঁর ফবদয় হয়। ১৯০৯ সাদল স্বামীদক হারান ফতফন। 

কাফমনী রায় সমাজ ও নারীর কল্যাদে কাজ কদরদিন। ফতফন নারীেফমক তেি কফমশদনর সেস্য 

ফিদলন। বেীয় সাফহতয পফরষদের সহসভাপফত ফিদলন ফতফন। তাঁর প্রেম কাব্যিন্থ ‘আদলা ও িায়া’ 

১৮৮৯ সাদল প্রকাফশত হয়; ভূফমকা ফলদখফিদলন কফব বহমচন্দ্র বদিযাপাধ্যায়। তাঁর উদল্লখদর্াগ্য 

িদন্থর মদধ্য রদয়দি ‘ফনম যাল্য’, ‘বপৌরাফেকী’, ‘গুিন’ (ফশশুকাব্য), ‘মাল্য ও ফনম যাল্য’, ‘অদশাক-

সাংগীত’ (সদনট), ‘অম্বা’ (নাট্যকাব্য), ‘বাফলকা ফশক্ষার আেশ য’, ‘ঠাকুরমার ফচঠি’, ‘েীপ ও ধূপ’ এবাং 

‘জীবনপদে’ (সদনট)। তাঁর কফবতায় রবীন্দ্রনাদের প্রভাব স্পি। 

‘কফরদত পাফর না কাজ/সো ভয় সো লাজ/সাংশদয় সাংকল্প সো টদল/পাদি বলাদক ফকছু বদল’—

লাইনগুদলা এতটাই ফবখ্যাত বর্ তাঁর ‘পাদি বলাদক ফকছু বদল’ কফবতাটি প্রবােসম হদয় বগদি। বাাংলা 

সাফহদতয অসাধারে অবোদনর জন্য ফতফন কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালদয়র ‘জগিাফরেী পেক’ লাভ কদরন। 

১৯৩৩ সাদলর ২৭ বসদেম্বর ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

১৩ অদটাবর 

ইলা ফমি 

কফমউফনি বনিী ইলা ফমদির জন্ম ১৯২৫ সাদলর ১৮ অদটাবর কলকাতায়। তাঁর বাবা নদগন্দ্রনাে 

বসন ফিদলন অফবভি বাাংলার বিপুটি অযাকাউনট্যান্ট বজনাদরল। মাদয়র নাম মদনারমা বসন। ইলা 

ফমি ১৯৪০ সাদল ববথুন স্কুল বেদক ম্যাফট্রকুদলশন পরীক্ষায় উিীে য হন। একই কদলজ বেদক ১৯৪২ 

সাদল আইএ এবাং ১৯৪৪ সাদল অনাস যসহ ফবএ পাস কদরন। এর প্রায় ১৪ বির পর ১৯৫৭ সাদল 

কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ফতফন বাাংলা সাফহতয ও সাংস্কৃফতদত প্রাইদভট পরীক্ষােী ফহদসদব এমএ 

পাস কদরন। িািাবস্থায়ই ফতফন রাজনীফতদত জফড়দয় পদড়ন। পর্ যায়ক্রদম যুি হন গাল যস বিারস 

কফমটি, িাি বিিাদরশন, মফহলা আত্মরক্ষা সফমফত, বাাংলাদেশ কফমউফনি পাটি য ইতযাফে সাংগঠদনর 

সদে। ফববাহসূদি ১৯৪৫ সাদল তাঁদক চদল আসদত হয় চাঁপাইনবাবগদির রামচন্দ্রপুদর। বসখাদন ফতফন 

বমদয়দের স্কুদল র্াওয়া ও নানা রকম সামাফজক বসবামূলক কাদজ যুি হন। ১৯৪৬-৪৭ সাদল 

িসদলর দুই-তৃতীয়াাংদশর ওপর কৃষদকর অফধকার প্রফতষ্ঠার োফবদত বাাংলার ১৯টি বজলায় গদড় 

ওদঠ বতভাগা আদিালন। ফতফন নাদচাদলর কৃষকদের সাংগঠিত করার বক্ষদি অফবিরেীয় ভূফমকা 

রাদখন। ইলা ফমি ক্রদমই হদয় ওদঠন সাঁওতাল ও অন্যান্য কৃষদকর 'রানী মা'। 

১৯৭১ সাদল বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা আদিালদনর পদক্ষ ফতফন জনমত সাংগঠিত করদত অতযি সফক্রয় 

ভূফমকা বনন। রাজননফতক কারদে পফিমবদেও ফতফন চারবার (১৯৬২ বেদক ১৯৭২ সাল পর্ যি) 

কারাবরে কদরন; র্ফেও ভারত সরকার তাঁদক 'স্বাধীনতা সাংিামী' ফহদসদব এবাং পফিমবে রাজয 

সরকার অযােদলটিকদস অবোদনর জন্য সম্মাননা প্রোন কদর। এ িাড়া 'ফহদরাফশমার বমদয়' 

িন্থানুবাদের জন্য ফতফন বসাফভদয়দতর ল্যান্ড বনহরু পুরস্কার লাভ কদরন। ইলা ফমদির অসাধারে 

সাহস ও সাংিামীজীবন বাাংলাদেশ ও পফিমবদের প্রগফতশীল মানুদষর কাদি অনুদপ্ররোর উৎদস 

পফরেত হদয়দি। ফবফভন্ন বলখায়, কফবতায়, পফিকার প্রফতদবেদন ইলা ফমদির সাহসী ও সাংিামী 

ভূফমকার কো উপমা ফহদসদব উপস্থাফপত হদয়দি। ২০০২ সাদলর ১৩ অদটাবর কলকাতায় ইলা 

ফমদির জীবনাবসান ঘদট। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

 

১৪ অদটাবর 

ই ই কাফমাংস   

মাফকযন সাফহদতযর একজন প্রফেতর্শা কফব ই ই কাফমাংস। ১৮৯৪ সাদলর ১৪ অদটাবর যুিরাদষ্ট্রর 

কযামফব্রদজ জন্ম। হাভ যাদি য ইাংদরফজ ও ধ্রুপে সাফহতয ফনদয় বলখাপড়া করার সময় ১৯১৫ সাদলর ফেদক 

ফতফন একই সদে িফব আঁকা ও বলখার কাজ শুরু কদরন। পদর েীঘ য প্যাফরস প্রবাদসর সময় তাঁর ওপর 

োো ও সুরফরয়াফলি আদিালদনর প্রভাব পদড়। িফব আঁকার পারেফশ যতাদক ফতফন কফবতায়ও প্রদয়াগ 

কদরন। শব্দদক র্দেে বভদে, অস্থাদন জুদড় ও কাগদজ িফড়দয়-ফিটিদয় মুদ্রে কদর ফতফন কফবতার 

দৃশ্যরূপ রচনা করদত শুরু কদরন। এর সদে যুি হয় র্ফতফচদের সদচতন ফবপর্ যয় ও ইাংদরফজ 

বে যমালার কযাফপটাল বলটার বজযন। প্রেম ফবশ্বযুদদ্ধর সময় ফতফন ফ্রান্স বেদক স্বদেদশ যুদ্ধফবদরাধী 

ফচঠিপি ফলখদতন। ফচঠিদত সমাদলাচনামূলক মিদব্যর জন্য তাঁদক ফ্রাদন্সর এক ফশফবদর বফি কদর 

রাখা হয়। ওই ফশফবদরর অফভজ্ঞতাই তাঁদক 'দ্য এনম যাস রুম' নাদমর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 

ফলখদত প্রদোেনা বজাগায়, র্া প্রকাফশত হয় ১৯২২ সাদল। প্যাফরদস বসবাস করার সময় তাঁর বলখা 

'টিউফলপস অযান্ড ফচমফনজ' নাদমর একক কফবতার সাংকলনও প্রকাফশত হয়। এটি ১৯২৩ সাদল 

প্রকাফশত হয়। বির ফতদনক আদগ কাফমাংদসর একটি অপ্রকাফশত কফবতা ফনদয় বজারাদলা ফবতকয শুরু 

হয় র্খন জানা র্ায় কফবতাটিদত ফতফন ফনদিা শব্দটি িয়বার ব্যবহার কদরদিন। বকউ বকউ তাঁদক 

বে যবােী বলদতও ফদ্বধা কদরফন। ১৯৬২ সাদলর ৩ বসদেম্বর তাঁর মৃতুয হয়। 
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১৫ অদটাবর 

এ ফপ বজ আবদুল কালাম 

পরমাণুফবজ্ঞানী, রাজনীফতফবে ও ভারদতর সাদবক রাষ্ট্রপফত এ ফপ বজ আবদুল কালাদমর পুদরা নাম 

আবুল পাফকর জয়নুল আদবফেন আবদুল কালাম। 

ফতফন ১৯৩১ সাদলর ১৫ অদটাবর তাফমলনাড়ুর রাদমশ্বরদম এক তাফমল পফরবাদর জন্ম। তাঁর বাবা 

জয়নুল আদবফেন বনৌকার আয় ফেদয় সাংসার চালাদতন। মাদয়র নাম অফশয়াম্মা। আবদুল কালাম 

স্কুল-কদলজ বপফরদয় পোে যফবজ্ঞাদন স্নাতক কদরন। মাদ্রাজ ইনফিটিউট অব বটকদনালফজ বেদক 

ফবমান প্রযুফি ফবষদয়ও ফশক্ষা বনন। ভারতীয় প্রফতরক্ষা গদবষো ও উন্নয়ন সাংগঠদন ফবজ্ঞানী ফহদসদব 

বর্াগ ফেদয় একটি বিাট বহাভারক্রািদটর নকশা শতফর কদরন। ১৯৬৯ সাদল ফতফন ভারতীয় মহাকাশ 

গদবষো সাংস্থায় বর্াগ বেন। বসখাদন ফতফন ভারদতর প্রেম কৃফিম উপিহ বউক্ষপেকারী র্াদনর প্রকল্প 

পফরচালক ফিদলন। ১৯৯৮ সাদলর ‘বপাখরান-২’ বক্ষপোস্ত্র পরীক্ষায়ও ফতফন গুরুত্বপূে য োফয়ত্ব পালন 

কদরন। ব্যাফলফিক বক্ষপোস্ত্রসাংক্রাি উিতর গদবষোর জন্য ফতফন ‘ভারদতর ফমসাইল মানব’ 

ফহদসদব পফরফচফত পান। ২০০২ সাদল ভারতীয় জনতা পাটি য ও ভারদতর জাতীয় কাংদিদসর সমে যদন 

আবদুল কালাম ১১তম রাষ্ট্রপফত ফহদসদব ফনব যাফচত হন। পাঁচ বির ফতফন এই োফয়ত্ব পালন কদরদিন। 

ফতফন ১৯৮১ সাদল পদ্মভূষে, ১৯৯০ সাদল পদ্ম ফবভূষে ও ১৯৯৭ সাদল ভারতরত্ন উপাফধ পান। 

মানবকল্যাদে গুরুত্বপূে য অবোদনর জন্য আদরা অদনক বেফশ-ফবদেফশ সম্মাননা বপদয়দিন। তাঁর 

আত্মজীবনী ‘উইাংস অব িায়ার’ বকাটি বকাটি পাঠকদক সাংিামী জীবদনর সাহস জুফগদয় োদক। 

২০১৫ সাদলর ২৭ জুলাই বমঘালদয়র ফশলাংদয় এক অনুষ্ঠাদন বিৃতা বেওয়ার সময় ফতফন অসুস্থ হদয় 

পদড়ন। ওই ফেনই সন্ধযায় ফতফন মারা র্ান। তাঁর মৃতুযদত ভারত সাত ফেদনর রাষ্ট্রীয় বশাক পালন 

কদর। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

১৫ অদটাবর 

মাফরও পুদজা 

মাফরও পুদজার পুদরা নাম মাফরও ফজয়ানলুইফগ পুদজা। ফতফন ফবফশি ইতালীয়-আদমফরকান 

কোসাফহফতযক, ফচিনাট্যকার। আদমফরকার মাফিয়াদের ফনদয় রফচত 'গিিাোর' (১৯৬৯) 

উপন্যাদসর জন্য ফতফন বহুলভাদব সমাদৃত। উপন্যাসটি অবলম্বদন শতফর 'গিিাোর' চলফিদির জন্য 

ফতফন বসরা ফচিনাট্য ফবভাদগ একাদিফম পুরস্কার লাভ কদরন। জন্ম ১৯২০ সাদলর ১৫ অদটাবর ফনউ 

ইয়দকয, েফরদ্র এক অফভবাসী পফরবাদর। স্নাতক ফিফি ফনদয় ফতফন যুিরাদষ্ট্রর সশস্ত্র বাফহনীদত বর্াগ 

বেন এবাং ফদ্বতীয় ফবশ্বযুদদ্ধ অাংশ বনন। তদব ক্ষীে দৃফির কারদে তাঁদক সরাসফর যুদদ্ধর বেদল 

জাম যাফনদত জনসাংদর্াগ কম যকতযা ফহদসদব ফনদয়াগ বেওয়া হয়। প্রেম বিাটগল্প 'দ্য লাি ফক্রসমাস' 

প্রকাফশত হয় ১৯৫০ সাদল। তাঁর প্রেম উপন্যাস 'দ্য িাকয আদরনা' (১৯৫৫)। ফতফন েীঘ যফেন প্রকাশনা 

প্রফতষ্ঠাদন বলখক-সম্পােক ফহদসদবও কাজ কদরন। আদগর দুটি বই বেদক অে য আদসফন। তাই ফতফন 

বাফেফজযক দৃফিভফে বেদক 'দ্য গিিাোর' বলদখন। পাল্প ম্যাগাফজদন কাজ করার সুবাদে ফতফন 

মাফিয়াদের ব্যাপাদর জানার সুদর্াগ বপদয়ফিদলন। উপন্যাসটি ফনউ ইয়কয টাইমদসর সব যাফধক ফবক্রীত 

বইদয়র তাফলকায় ফিল েীঘ যফেন। পদর উপন্যাসটি চলফিদি রূপ বেন ফ্রাফন্সস বিাি য বকাপলা, র্া ১১টি 

কযাটাগফরদত অস্কার মদনানয়ন লাভ কদর এবাং ফতনটিদত জয়ী হয়। পুদজা উপন্যাস, বিাটগল্প, 

ফচিনাদট্যর পাশাপাফশ ফবফভন্ন ফবষয় ফনদয় প্রবন্ধও ফলদখদিন। ১৯৯৯ সাদলর ২ জুলাই ফতফন মারা 

র্ান। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

১৫ অদটাবর 

আবুল হুদসন 

আবুল হুদসন ফিদলন প্রাবফন্ধক, ফচিাফবে, সমাজসাংস্কারক। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ সাদলর ৬ জানুয়াফর 

র্দশাদরর পাফনসারা িাদম মামার বাফড়দত। তাঁদের শপতৃক ফনবাস র্দশাদরর কাউফরয়া িাদম। বাবা 

হাফজ বমাহাম্মে মুসা ফিদলন একজন ফবফশি আদলম। 

১৯১৪ সাদল আবুল হুদসন র্দশার ফজলা স্কুল বেদক ম্যাফট্রকুদলশন পাস কদরন। এরপর ফতফন 

কলকাতার বপ্রফসদিফন্স কদলজ বেদক আইএ ও ফবএ এবাং কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ১৯২০ সাদল 

অে যনীফতদত ফদ্বতীয় বেফেদত প্রেম স্থান অফধকার কদর এমএ ফিফি লাভ কদরন। তারপর ফতফন আইন 

ফবষদয়ও স্নাতক ও স্নাতদকাির ফিফি বনন। কলকাতার বহয়ার স্কুদল ফশক্ষকতার মাধ্যদম তাঁর 

কম যজীবন শুরু। ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালয় প্রফতফষ্ঠত হদল ১৯২১ সাদল ফতফন বসখাদন অে যনীফত ও বাফেজয 

ফবভাদগর প্রভাষক পদে বর্াগ বেন। ১৯৩২ সাদল ফতফন ফবশ্বফবদ্যালদয়র চাকফর বিদড় কলকাতা 

হাইদকাদট য ওকালফত বপশায় বর্াগ বেন। বাাংলার ফবধানসভায় গৃহীত 'ওয়াক্ি আইন'-এর মূল খসড়া 

ফতফনই ফলদখ ফেদয়ফিদলন। ১৯২৬ সাদল ঢাকায় 'মুসফলম সাফহতয সমাজ'-এর অন্যতম প্রফতষ্ঠাতা 

ফতফন। মুিবুফদ্ধ চচ যা ফিল এ সাংগঠদনর অন্যতম আেশ য। এ সাংগঠদনর সেস্যরা 'বুফদ্ধর মুফি' 

আদিালন গদড় বতাদলন। তাঁদের বিব্য ফিল : 'জ্ঞান বর্খাদন সীমাবদ্ধ, বুফদ্ধ বসখাদন আড়ি, মুফি 

বসখাদন অসম্ভব।' আবুল হুদসন ফিদলন এ আদিালদনর প্রােপুরুষ। তাঁদের সাধনার িদল মুসলমান 

যুবসমাদজর মদধ্য উোর মননশীলতার প্রসার ঘদট। এ সমাদজর মুখপি ফিল 'ফশখা' (১৯২৭-১৯৩১)। 

আবুল হুদসদনর বলখা 'বাাংলার বলশী' (১৯২৫), 'বাোলী মুসলমানদের ফশক্ষা সমস্যা' (১৯২৮) ও 

'মুসফলম কালচার' (১৯২৮) বই ফতনটি খুব খ্যাফত পায়। মুিবুফদ্ধ ও উোর ফচিার অফধকারী আবুল 

হুদসন ফিদলন এ বেদশ অসাম্প্রোফয়ক সাফহতয-সাংস্কৃফতচচ যার অন্যতম পফেকৃৎ। মৃতুযর পর বাাংলা 

একাদিফম বেদক আবুল হুদসন রচনাবফল নাদম তাঁর রচনাসমি প্রকাফশত হয়। কযান্সাদর আক্রাি হদয় 

১৯৩৮ সাদলর ১৫ অদটাবর কলকাতায় ফতফন ইদিকাল কদরন। 

 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

১৬ অদটাবর 

রুদ্র মুহম্মে শহীদুল্লাহ 

কফব ও গীফতকার রুদ্র মুহম্মে শহীদুল্লাহ ১৯৫৬ সাদলর ১৬ অদটাবর বফরশাদল জন্মিহে কদরন। তাঁর 

শপতৃক ফনবাস বাদগরহাট বজলার বমাাংলা োনার ফমঠাখালী িাদম। তাঁর প্রকৃত নাম বশখ বমাহাম্মে 

শহীদুল্লাহ। ‘রুদ্র মুহম্মে শহীদুল্লাহ’ নামটি ফতফন ফনদজ িহে কদরন। মা ফশফরয়া ববগম। বাবা বশখ 

ওয়ালীউল্লাহ ফিদলন ফচফকৎসক। রুদ্র ঢাকা ওদয়িএন্ড হাই স্কুল বেদক এসএসফস, ঢাকা কদলজ বেদক 

এইচএসফস এবাং ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ১৯৮০ সাদল ফবএ অনাস য (বাাংলা) ও ১৯৮৩ সাদল এমএ 

পাস কদরন। িািজীবদনই তাঁর দুটি কাব্য ‘উপদ্রুত উপকূল’ (১৯৭৯) ও ‘ফিদর চাই স্বে যিাম’ (১৯৮১) 

প্রকাফশত হয়। এ দুটি কাব্য তাঁদক কফবখ্যাফত এদন বেয়। ফতফন তাঁর সমদয়র সাংস্কৃফতদক ফনজ 

কফবতায় গভীরভাদব পর্ যদবক্ষে কদরদিন। শবষম্যহীন সমাজ প্রফতষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাদব্য 

প্রফতিফলত। রুদ্রর জনফপ্রয় কফবতা ‘আদজা আফম বাতাদস লাদশর গন্ধ পাই/আদজা আফম মাটিদত 

মৃতুযর নগ্ননৃতয বেফখ’। গভীর ইফতহাস-বচতনার িাপ স্পি। কাব্যচচ যার পাশাপাফশ সাংগীত, নাটক, 

বিাটগল্প ও প্রবন্ধ রচনাদতও সমান উৎসাহী ফিদলন ফতফন। তাঁর কাব্যিন্থ ‘বিাবল’, ‘ফেদয়ফিদল সকল 

আকাশ’, ‘বমৌফলক মুদখাশ’; গল্পিন্থ ‘বসানাফল ফশফশর’ ও নাট্যকাব্য ‘ফবষ ফবফরদক্ষর বীজ’ 

উদল্লখদর্াগ্য। সাফহতয-সাধনার স্বীকৃফতস্বরূপ ১৯৮০ সাদল ফতফন মুনীর বচৌধুরী স্মৃফত পুরস্কার লাভ 

কদরন। ১৯৯১ সাদলর ২১ জুন রুদ্র ঢাকায় মৃতুযবরে কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

১৬ অদটাবর 

মদনারমা বসু 

মদনারমা বসু স্বদেফশ আদিালদনর বনিী, নারী সাংগঠক, সমাজদসবক। ১৮৯৭ সাদলর ১৮ নদভম্বর 

বফরশাদলর বানারীপাড়ায় জন্ম। মাি ১১ বির বয়দস ক্ষুফেরাদমর আত্মতযাদগ অনুপ্রাফেত হদয় ফতফন 

রাজনীফতদত আিহী হন। ১৪ বির বয়দস বফরশাদলর জফমোর ফচিাহরে বসুর সদে ফবদয় হদয়ফিল। 

স্বামীর সমে যন বপদয় ফতফন স্বদেফশ আদিালদন জফড়দয় পদড়ন। ফনদজ পড়াদলখা ববফশ করদত 

পাদরনফন। তাই বিদলদমদয়দের ফশক্ষার স্বাদে য জফমোরবাফড় বিদড় বফরশাদল চদল আদসন। কাংদিদসর 

কমী ফহদসদব আইন অমান্য আদিালদন বর্াগ ফেদয় বজদল ফগদয়ফিদলন। নারী অফধকার রক্ষায় তাঁর 

প্রফতফষ্ঠত ‘সদরাজ নফলনী মফহলা সফমফত’র শাখা বাাংলাদেদশর প্রেম নারী সাংগঠন ফহদসদব গণ্য। এ 

িাড়া ফতফন ফবধবা ও কুমারীদের সাহাদের জন্য ‘মাতৃমফির আেম’ প্রফতষ্ঠা কদরন। ফতফন স্থানীয় 

‘মফহলা আত্মরক্ষা সফমফত’র (বফরশাল শাখা) প্রফতষ্ঠাতা। ‘বাাংলাদেশ মফহলা পফরষে’-এর বফরশাল 

শাখা ফতফনই প্রফতষ্ঠা কদরন। এ িাড়া আেশ য প্রােফমক ফবদ্যালয়, পল্লীকল্যাে অমৃত পাঠাগার, মুকুল 

ফমলন বখলাঘর ইতযাফে নানা সাংগঠন তাঁর হাদত প্রফতফষ্ঠত। বচৌষফটর গে-আদিালন, ঊনসিদরর 

গে-অর্ভযত্থান এবাং মুফিযুদদ্ধ নারীদের সাংগঠিতকরদে তাঁর গুরুত্বপূে য অবোন ফিল। বেশদপ্রম, 

সমাজদসবা ও মানুদষর প্রফত ভাদলাবাসার কারদে অদনদকই তাঁদক ‘মাফসমা’ বদল িাকদতন। ১৯৮৬ 

সাদলর ১৬ অদটাবর ফতফন মারা র্ান। তাঁর জীবিশায়ই সদতযন বসদনর ‘মদনারমা মাফসমা’ বইটি 

প্রকাফশত হদয়ফিল। 

 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

১৭ অদটাবর 

আে যার ফমলার 

খ্যাফতমান মাফকযন নাট্যকার, প্রাবফন্ধক আে যার ফমলাদরর পুদরা নাম আে যার আশার ফমলার। ফতফন 

১৯১৫ সাদলর ১৭ অদটাবর আদমফরকার ফনউ ইয়দকয জন্মিহে কদরন। 

তাঁর বাবার নাম ইফসদিার ফমলার ও মা অগািা ফমলার। ইফসদিার ফমলার ভাগ্যাদিষদে বপাল্যান্ড 

বেদক আদমফরকায় র্ান এবাং জামাকাপদড়র একটি কারখানা গদড় বতাদলন। ১৯৩১ সাদল ফবশ্বজুদড় 

ওয়াল ফস্ট্রদট (দশয়ারবাজার) েরপতন হদল তাঁর ব্যবসা বভদে পদড়। তখন আে যার ফমলাদরর বয়স ১৪ 

বির। ফমলার আব্রাহাম ফলাংকন হাই স্কুল বেদক উি মাধ্যফমক এবাং ১৯৩৮ সাদল ফমফশগান 

ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ইাংদরফজদত ফবএ পাস কদরন। ফমফশগাদন পড়ার সময় ফমলার িািদের কাগজ 

ফমফশগান বিইফলর ফরদপাট যার ও শনশকালীন সম্পােক ফহদসদব কাজ করদতন। এ সময় ফতফন প্রেম 

নাটক ‘বনা ফভদলন’ বলদখন। সাত েশক ধদর ফমলার বলখাদলফখ কদরদিন। তাঁর ফবখ্যাত মঞ্চনাটদকর 

মদধ্য রদয়দি ‘অল মাই সন্স’ (১৯৪৭), ‘বিে অব এ বসলসম্যান’ (১৯৪৯), ‘দ্য ক্রুফশবল’ (১৯৫৩) ও 

‘এ ফভউ ফ্রম দ্য ফব্রজ’ (১৯৫৫)। এ িাড়া চলফিদির জন্য ফতফন প্রচুর ফচিনাট্য ফলদখদিন। ১৯৪৯ 

সাদল ‘বিে অব এ বসলসম্যান’ নাটদকর জন্য ফতফন পুফলতজার পুরস্কার লাভ কদরন। ১৯৯৪ সাদল 

ফমলার নাটক ‘বব্রাদকন গ্লাস’ বলদখন। হফলউদির ফবখ্যাত নাফয়কা বমফরফলন মনদরা তাঁর স্ত্রী ফিদলন। 

২০০৫ সাদলর ১০ বিব্রুয়াফর কযান্সাদর আক্রাি হদয় ৮৯ বির বয়দস ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

 

 

১৮ অদটাবর 

ইলা ফমি 

নাদচাদলর কৃষক ফবদদ্রাদহর বনিী ইলা ফমদির জন্ম ১৯২৫ সাদলর ১৮ অদটাবর, কলকাতায়। তাঁর 

বাবা নদগন্দ্ররনাে বসন ফিদলন অফবভি বাাংলার বিপুটি অযাকাউন্টযান্ট বজনাদরল। মা মদনারমা বসন। 

ইলা ফমি ববথুন স্কুল ও কদলজ বেদক ম্যাফট্রকুদলশন, আইএ ও অনাস যসহ ফবএ পাস কদরন। ১৯৪৪ 

সাদল ফবএ পাদসর প্রায় ১৪ বির পর ১৯৫৭ সাদল কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক বাাংলা সাফহতয ও 

সাংস্কৃফতদত প্রাইদভট পরীক্ষােী ফহদসদব এমএ পাস কদরন। িািাবস্থায়ই ফতফন রাজনীফতদত জফড়দয় 

পদড়ন। পর্ যায়ক্রদম যুি হন গাল যস বিারস কফমটি, িাি বিিাদরশন, মফহলা আত্মরক্ষা সফমফত ও 

কফমউফনি পাটি যর সদে। ফবদয়র পর ১৯৪৫ সাদল ফতফন চদল আদসন চাঁপাইনবাবগদির রামচন্দ্রপুদর। 

বসখাদন ফতফন বমদয়দের ফশক্ষা ও ফবফভন্ন সামাফজক বসবামূলক কাদজ যুি হন। ১৯৪৬-৪৭ সাদল 

িসদলর দুই-তৃতীয়াাংদশর ওপর কৃষদকর অফধকার প্রফতষ্ঠার োফবদত শুরু হয় বতভাগা আদিালন। 

ফতফন নাদচাদলর কৃষকদের সাংগঠিত করার বক্ষদি ফনয়ামক ভূফমকা পালন কদরন। ফতফন হদয় ওদঠন 

কৃষকদের ‘রাফন মা’। একািদর বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার পদক্ষ জনমত গঠদন বফলষ্ঠ ভূফমকা রাদখন 

ফতফন। রাজননফতক কারদে ফতফন পফিমবদে চারবার (১৯৬২ বেদক ১৯৭২ সাল পর্ যি) কারাবরে 

কদরন; র্ফেও ভারত সরকার ‘স্বাধীনতা সাংিামী’ ফহদসদব ও পফিমবে রাজয সরকার 

অযােদলটিকদস অবোদনর জন্য তাঁদক সম্মাননা বেয়। ‘ফহদরাফশমার বমদয়’ বইদয়র অনুবাদের জন্য 

ফতফন বসাফভদয়ত ল্যান্ড বনহরু পুরস্কার পান। ইলা ফমদির সাংিামী জীবন বাাংলা অঞ্চদলর প্রগফতশীল 

মানুদষর অনুদপ্ররোর উৎস। ফতফন ২০০২ সাদলর ১৩ অদটাবর কলকাতায় মৃতুযবরে কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

  

১৮ অদটাবর 

সূর্ য বসন  

ফবলবী সূর্ য বসদনর জন্ম ১৮৯৪ সাদলর ২২ মাচ য চটিাদমর রাউজান উপদজলার কুদয়পাড়ায়। বাবার 

নাম রমেীরিন বসন। মাদয়র নাম শশীবালা বসন। পড়াদলখা শুরু স্থানীয় েয়াময়ী উি প্রােফমক 

ফবদ্যালদয়। বনায়াপাড়া উি ইাংদরফজ ফবদ্যালদয় ফিদলন অিম বেফে পর্ যি। ১৯১২ সাদল চটিাদমর 

নিনকানদনর ন্যাশনাল স্কুল বেদক এন্ট্রান্স পাস কদরন। ১৯১৮ সাদল ফবএ পাস কদর ফতফন 

নিনকানদনর ন্যাশনাল স্কুদল ফশক্ষকতা ফেদয় কম যজীবন শুরু কদরন। মািারো পফরফচফত তাঁর 

এভাদবই পাওয়া। প্রেম ফবশ্বযুদদ্ধর বশষ ফেদক ফতফন অনুরূপ বসন, অফম্বকা চক্রবতী প্রমুদখর সদে 

চটিাদম বগাপন ফবলবী সাংগঠদন কাজ শুরু কদরন। পদর ফবলবী েল 'যুগাির'-এর সভাপফতর োফয়ত্ব 

পালন কদরন। 

মহাত্মা গান্ধী অফহাংস আদিালন প্রতযাহার কদর ফনদল ফবলবীরা ফনদজদের বগাপন সাংগঠন ও অস্ত্র 

সাংিদহর জন্য সফক্রয় হদয় ওদঠন। সাংগঠদনর স্বাদে য অে য ফিনতাই করার এক ঘটনায় সূর্ য বসন ও 

অফম্বকা ধরাও পদড়ন। অবশ্য সাক্ষয-প্রমাদের অভাদব মামলা খাফরজ হদয় র্ায়। ১৯২৯ সাদল 

চটিাদম বজলা কাংদিদসর সম্পােক ফনব যাফচত হন সূর্ য বসন। তাঁর বনতৃদত্বই চটিাদম ফবলবীরা 

অর্ভযত্থান ঘটায়- র্ার ঐফতহাফসক মূল্য অদনক। ১৯৩০ সাদলর ১৮ এফপ্রল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবাং ২২ 

এফপ্রল জালালাবাে পাহাদড়র যুদ্ধ ইাংদরজ সরকারদক ক্ষুব্ধ কদর। তারা সূর্ য বসনদক বিপ্তাদরর জন্য 

প্রচুর অে য পুরস্কার বঘাষো কদর। তাঁদক ধরদত এদসই ফনম যল বসদনর গুফলদত ফনহত হন কযাদেন 

কযাদমরুন। বশষ পর্ যি ১৯৩৩ সাদলর ২ বিব্রুয়াফর শগরলা িাদম লুফকদয় োকার সময় এক 

ফনকটাত্মীদয়র ফবশ্বাসঘাতকতায় ধরা পদড়ন ফতফন। সূর্ য বসদনর ফবরুদদ্ধ বকাদনা প্রতযক্ষ প্রমাে ইাংদরজ 

সরকার হাফজর করদত পাদরফন। এর পরও িাঁফসর হুকুম বহাল োদক। ১৯৩৪ সাদলর ১২ জানুয়াফর 

চটিাম বজদল তাঁর মৃতুযেি কার্ যকর হয়। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

১৯ অদটাবর 

সালাহ্উিীন আহমে 

ফশক্ষাফবে, মুিফচিক, ইফতহাসফবে এ এি সালাহ্উিীন আহমে ১৯২০ সাদলর ২১ বসদেম্বর 

িফরেপুদর জন্মিহে কদরন। ফতফন কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ইফতহাস ফবষদয় এমএ কদরন। 

এরপর যুিরাদষ্ট্রর বপনফসলভাফনয়া ফবশ্বফবদ্যালদয় পড়াদশানা কদরন। লন্ডন ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক ফতফন 

ফপএইচফি কদরন। িািজীবদন ফতফন সমাজতাফন্ত্রক আদিালদনর সদে যুি ফিদলন। 

১৯৪৮ সাদল জগন্নাে কদলদজর প্রভাষক ফহদসদব চাকফর শুরু কদরন ফতফন। বসখাদন কম যরত অবস্থায় 

ফতফন ফশক্ষক ও িািদের ভাষা আদিালদন শাফমল হওয়ার জন্য উৎসাফহত কদরন। ১৯৫৪ সাদল 

রাজশাহী ফবশ্বফবদ্যালয় স্থাফপত হওয়ার পর ফতফন ইফতহাস ফবভাদগ বর্াগ বেন। পর্ যায়ক্রদম ফতফন ওই 

ফবভাদগর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮ সাদল ফতফন ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয় বর্াগোন কদরন। ১৯৮৪ 

সাদল অবসর িহে কদরন। ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয় আদরা কদয়ক বির সাংখ্যাফতফরি অধ্যাপক ফহদসদব 

কাজ কদরন। তাঁর প্রকাফশত উদল্লখদর্াগ্য িন্থগুদলার মদধ্য রদয়দি—বসাশ্যাল আইফিয়াস অযান্ড 

বসাশ্যাল বচি ইন ববেল : ১৮১৮-১৮৩৫, ববেফল ন্যাশনাফলজম অযান্ড দ্য এমারদজন্স অব 

বাাংলাদেশ : অযান ইনদট্রািাকটফর আউটলাইন, ফহিফর অযান্ড বহফরদটজ : ফরদেকশনস অন 

বসাসাইটি পফলটিক্স অযান্ড কালচার অব সাউে এফশয়া, বাোফলর সাধনা ও বাাংলাদেদশর মুফিযুদ্ধ, 

বরেীয় ব্যফিত্ব ও স্বাধীন সুহৃে, উফনশ শতদক বাাংলার সমাজফচিা ও সমাজ ফববতযন এবাং ইফতহাস 

ঐফতহয জাতীয়তাবাে গেতন্ত্র। ২০১১ সাদল জাতীয় অধ্যাপক হন সালাহ্উিীন আহমে। একুদশ 

পেক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ নানা সম্মাননা ও পুরস্কার বপদয়দিন ফতফন। ২০১৪ সাদলর ১৯ অদটাবর 

ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

১৯ অদটাবর 

িররুখ আহমে    

মুসফলম বরদনসাঁর কফব বদল খ্যাত িররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ সাদলর ১০ জুন মাগুরার শ্রীপুর 

উপদজলার মা াইল িাদম। বাবা শসয়ে হাদতম আলী ফিদলন পুফলশ ইন্সদপটর। খুলনা ফজলা স্কুল 

বেদক ১৯৩৭ সাদল ম্যাফট্রক ও কলকাতার ফরপন কদলজ বেদক ১৯৩৯ সাদল আইএ পাস কদরন 

িররুখ। এরপর স্কটিশ চাচ য কদলদজ েশ যন ও ইাংদরফজ সাফহতয ফনদয় পদড়ন। িািজীবদন বামপন্থী 

রাজনীফতদত আকৃি হদলও চফল্লদশর েশদক তাঁর রাজননফতক ফবশ্বাদস পফরবতযন আদস। ভারত ভাগ 

আদিালনও ফতফন সমে যন কদরন। ১৯৪৫ সাদল ফতফন মাফসক 'দমাহাম্মেী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পােক 

ফহদসদব োফয়ত্ব পালন শুরু কদরন। বেশ ফবভাদগর পর ১৯৪৮ সাদল ফতফন কলকাতা বেদক চদল এদস 

ঢাকা ববতাদর বর্াগ বেন। তাঁর রচনায় ধমীয় ভাবধারার প্রভাব বেখা র্ায়। এ িাড়া আরফব ও িারফস 

শদব্দর প্রাচুর্ য তাঁর বলখার অন্যতম শবফশিয। ফতফন ভাষা আদিালন ও মুফিযুদদ্ধর সমে যক ফিদলন। 

িররুখ আহমদের কাব্যিদন্থর মদধ্য উদল্লখদর্াগ্য হদলা- 'সাত সাগদরর মাফ ' (১৯৪৪), 'ফসরাজাম 

মুনীরা' (দসদেম্বর), 'দনৌদিল ও হাদতম' (১৯৬১)। ফশশুদতাষ রচনার মদধ্য আদি 'পাফখর বাসা', 

'হরদির িড়া', 'চাঁদের আসর' প্রভৃফত। ফতফন ১৯৬০ সাদল বাাংলা একাদিফম পুরস্কার লাভ কদরন। এ 

িাড়া ১৯৬৫ সাদল বপ্রফসদিন্ট পেক ও ১৯৬৬ সাদল পান আেমজী ও ইউদনসদকা পুরস্কার। িররুখ 

আহমে ১৯৭৪ সাদলর ১৯ অদটাবর ঢাকায় মৃতুযবরে কদরন। ১৯৭৭ ও ১৯৮০ সাদল তাঁদক র্োক্রদম 

মরদোির একুদশ পেক ও স্বাধীনতা পেক বেওয়া হয়। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

২০ অদটাবর 

অতুলপ্রসাে বসন 

বমাদের গরব, বমাদের আশা/আ মফর বাাংলা ভাষা'- অমর এ গাদনর সদে র্াঁর নাম জফড়দয় ফতফন 

গীফতকার ও গায়ক অতুলপ্রসাে বসন। ১৮৭১ সাদলর ২০ অদটাবর ঢাকায় জন্ম। তদব শপতৃক 

আফেফনবাস িফরেপুদরর েফক্ষে ফবক্রমপুদরর মগর িাদম। বাল্যকাদল ফপতৃহীন হদয় মাতামহ 

কালীনারায়ে গুদপ্তর কাদি ববদড় ওদঠন অতুল। কলকাতার বপ্রফসদিফন্স কদলজ বেদক প্রদবফশকা 

উিীে য হদয় ফবদলত ফগদয় ব্যাফরিাফর পাস কদরন। তারপর কলকাতা ও রাংপুদর ফকছুফেন আইন 

ব্যবসা কদর লদণৌদত ফগদয় ফেতু হন এবাং আইনজীবী ফহদসদব খ্যাফত লাভ কদরন। তাঁর গাদনর সুর 

ও ভাব আধুফনক বাাংলা গানদক কদরদি সমৃদ্ধ। রফচত গাদনর সাংখ্যা দুই শর ফকছু ববফশ। তার 

ভগবতসাংগীত, প্রকৃফত ও বপ্রমগীফত বড় গভীর, মম যস্পশী। ফতফন গাদন বাউল ও কীতযদনর সুর বর্াগ 

কদরন। এ িাড়া বাাংলা কাব্যগীফতর শবফশিয ক্ষুণ্ন না কদর ফতফন ফহন্দুস্তাফন সাংগীদতর সুর ও ঢদের 

সাে যক বর্াজনা কদরন। রবীন্দ্রনাে দ্বারা প্রভাফবত হদলও তাঁর গান স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর গানগুদলা 

'গীফতগুি' (১৯৩১) িদন্থ ও স্বরফলফপ 'কাকফল' িন্থমালায় প্রকাফশত হয়। পরাধীন ভারতবদষ যর ববেনা 

তাঁর গাদন স্বদেশদপ্রম হদয় প্রকাশ বপদয়দি। লদণৌদত শহদর তাঁর নাদম সড়ক ও ফবশ্বফবদ্যালয় 'হল'-

এর নামকরে হদয়দি। ফতফন 'উিরা' পফিকার সম্পােক ফিদলন। তাঁর অফজযত অদে যর বড় অাংশ তাঁর 

জীবিশায় বলাকদসবায় ব্যফয়ত হদতা। অবফশি সম্পফির অফধকাাংশ ফতফন ফবফভন্ন প্রফতষ্ঠানদক োন 

কদর বগদিন। ১৯৩৪ সাদলর ২৬ আগি লদণৌদত তাঁর মৃতুয হয়। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

২১ অদটাবর 

লীলা নাগ 

লীলা নাগ ফব্রটিশফবদরাধী আদিালদনর এক অফগ্নকন্যা। পূব য বাাংলার নারী আদিালদনরও পফেকৃৎ। 

ফতফন ফিদলন ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয়র প্রেম িািী। জন্ম আসাদমর বগায়ালপাড়ায় ১৯০০ সাদলর ২১ 

অদটাবর। বাবা ফগরীশচন্দ্র নাগ ফিদলন ম্যাফজদস্ট্রট এবাং তাঁর ফপতৃপফরবার ফিল তৎকালীন ফসদলদটর 

অন্যতম সাংস্কৃতমনা ও ফশফক্ষত পফরবার। কলকাতার ববথুন কদলজ বেদক ইাংদরফজদত অনাদস য প্রেম 

স্থান অফধকার করায় তাঁদক 'পদ্মাবতী' স্বে যপেক বেওয়া হয়। বাবার ঢাকায় বেফলর সুবাদে ফতফন 

ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয় ভফতয হন এবাং ১৯২৩ সাদল ইাংদরফজদত এমএ ফিফি অজযন কদরন। নারীফশক্ষা 

প্রসাদরর লদক্ষয েীপাফল সঙ্ঘ নাদম সাংগঠন গদড় ফতফন 'েীপাফল স্কুল'সহ ১২টি ফফ্র প্রাইমাফর স্কুল গদড় 

বতাদলন। ১৯২৫ সাদল ফতফন 'শ্রীসঙ্ঘ' নাদম ফবলবী েদল বর্াগ বেন। ফতফন বগাপন ফবলবী ও 

বুফদ্ধজীবীদের মদধ্য সাংদর্াগকারী ফহদসদব কাজ করদতন। ১৯২৮ সাদল মফহলা আত্মরক্ষা িান্ড গঠন 

কদরন ফতফন। 'জয়শ্রী' নাদমর নারীফবষয়ক একটি প্রকাশনাও ফতফন সম্পােনা কদরন। গান্ধীর সতযািহ 

আদিালদনর ফতফন ঢাকা মফহলা সতযািহ কফমটি গঠন কদরন। ১৯৩৯ সাদল লীলা নাগ ফবলবী অনীল 

রায়দক ফবদয় কদরন এবাং দুজদন বনতাফজ সুভাষ চন্দ্র বসুর েদল বর্াগ ফেদয় গঠন কদরন িরওয়াি য 

ব্লক। ১৯৪০ সাদল কলকাতার হলওদয়ল মনুদমদন্টর বাফহযক আকৃফত নি করার োদয় এই েম্পফতদক 

১৯৪৬ সাল পর্ যি কারাগাদর কাটাদত হয়। ১৯৪৬ সাদল ফতফন ভারতীয় গেপফরষদের সেস্য ফনব যাফচত 

হন এবাং ভারতীয় শাসনতদন্ত্রর খসড়া শতফরদত অবোন রাদখন। ১৯৭০ সাদলর ১১ জুন 

জীবনাবসাদনর আগ পর্ যি ফতফন গেমানুদষর কল্যাদে সফক্রয় রাজননফতক জীবন র্াপন কদরদিন। 

  

 

  

 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

২২ অদটাবর 

জীবনানি োশ 

আধুফনক বাাংলা সাফহদতযর অন্যতম প্রধান কফব জীবনানি োশ ১৮৯৯ সাদলর ১৮ বিব্রুয়াফর 

বফরশাদল জন্মিহে কদরন। তাঁদের আফে ফনবাস ফিল ফবক্রমপুদরর গাওপাড়া িাদম। বাবা সতযানি 

োশ ফিদলন বফরশাল ব্রজদমাহন স্কুদলর ফশক্ষক। মা কুসুমকুমারী োস কফব ফিদলন। 

জীবনানি োশ ১৯১৫ সাদল ব্রজদমাহন স্কুল বেদক ম্যাফট্রকুদলশন, বপ্রফসদিফন্স কদলজ বেদক 

ইাংদরফজদত অনাস যসহ ফবএ এবাং কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক মািাস য কদরন। ১৯২২ সাদল 

কলকাতা ফসটি কদলদজ ফশক্ষকতা শুরু কদরন। ১৯২৭ সাদল কফবর প্রেম কাব্যিন্থ ‘ রা পালক’ 

প্রকাফশত হয়। পদর ১৯২৯ সাদল ফেফল্লর রামর্শ কদলদজ বর্াগ বেন এবাং ১৯৩০ সাদল বেদশ ফিদর 

আদসন। প্রায় পাঁচ বির ববকার োকার পর ১৯৩৫ সাদল বফরশাদলর ফবএম কদলদজ বর্াগ বেন। 

১৯৪৭ সাদল বেশ ফবভাদগর ফকছু আদগ ফতফন সপফরবাদর কলকাতায় চদল র্ান। তাঁর ফবখ্যাত 

কাব্যিন্থগুদলার মদধ্য রদয়দি, ‘রূপসী বাাংলা’, ‘ধূসর পাণ্ডুফলফপ’, ‘বনলতা বসন’, ‘মহাপৃফেবী’, 

‘সাতটি তারার ফতফমর’, ‘ববলা অদবলা কালদবলা’। এ িাড়া বহু অিফন্থত কফবতাও রদয়দি। শুধু কফব 

নন, ঔপন্যাফসক ও গল্পকার ফহদসদবও ফতফন স্বাতদন্ত্রযর িাপ বরদখদিন। তাঁর মৃতুযর পর প্রাপ্ত অসাংখ্য 

পাণ্ডুফলফপদত উপন্যাদসর মদধ্য রদয়দি, ‘মাল্যবান’, ‘সুতীে য’, ‘জলপাইহাটি’, ‘জীবনপ্রোলী’, 

‘বাসমতীর উপাখ্যান’ ইতযাফে। তাঁর রফচত গদল্পর সাংখ্যা দুই শতাফধক। ‘কফবতার কো’ নাদম তাঁর 

একটি প্রবন্ধিন্থ আদি। তাঁর ‘বনলতা বসন’ কাব্যিন্থ ফনফখলবে রবীন্দ্রসাফহতয সদম্মলদন পুরস্কৃত 

(১৯৫৩) হয়। এ িাড়া ‘জীবনানি োদশর বেষ্ঠ কফবতা’ িন্থটিও ভারত সরকাদরর সাফহতয 

আকাদেফম পুরস্কার (১৯৫৪) লাভ কদর। ১৯৫৪ সাদলর ২২ অদটাবর কলকাতায় ফতফন বেহতযাগ 

কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

২৩ অদটাবর 

বপদল 

ব্রাফজদলর ফবখ্যাত ফুটবলার বপদল। পুদরা নাম এেদসাঁ আরাঁচ দু নাফসদেঁতু। ব্রাফজদলর হদয় ফতফন 

১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সাদলর ফবশ্বকাপ ফুটবল প্রফতদর্াফগতায় অাংশ বনন। ফতফন ব্রাফজদলর 

জাতীয় েদলর সব যকাদলর সদব যাি বগালোতা ও ফতনবার ফবশ্বকাপজয়ী একমাি ফুটবলার। 

বপদলর জন্ম ১৯৪০ সাদলর ২৩ অদটাবর ব্রাফজদল। ফতফন প্রেম আিজযাফতক ম্যাচ বখদলন ১৯৫৭ 

সাদল আদজযফন্টনার ফবপদক্ষ। বসই ম্যাদচ ১৬ বির ৯ মাস বয়দস ব্রাফজদলর পদক্ষ প্রেম বগাল কদর 

বপদল আিজযাফতক অেদনর সব যকফনষ্ঠ বগালোতার সম্মান পান। ১৯৫৮ সাদল বসাফভদয়ত ইউফনয়দনর 

ফবপদক্ষ বপদল তাঁর প্রেম ফবশ্বকাপ ম্যাচ বখদলন। ফিিা ফবশ্বকাদপর প্রেম রাউদন্ডর বসই ম্যাচটি ফিল 

প্রফতদর্াফগতার তৃতীয় বখলা। বসই ফবশ্বকাদপর সব যকফনষ্ঠ (এবাং তখন পর্ যি বর্দকাদনা ফবশ্বকাপ 

বখলায় সব যকফনষ্ঠ) ফিদলন ফতফন। ওদয়লদসর ফবপদক্ষ বকায়াট যার িাইনাদল করা বগালটি ফিল 

প্রফতদর্াফগতায় বপদলর প্রেম এবাং ম্যাদচর একমাি বগাল। এর কারদে ব্রাফজল বসফমিাইনাদল ওদঠ। 

ম্যাদচর সময় বপদলর বয়স ফিল ১৭ বির ২৩৯ ফেন। ১৯৭০ সাদল আদগর ফবশ্বকাদপর ব্যে যতা মুদি 

বিদল আবারও ফশদরাপা ফজদত বনয় ব্রাফজল। টানা চারটি ফবশ্বকাদপর ফতনটিরই ট্রফি ওদঠ তাদের 

হাদত। বপদল বখদলন তাঁর চতুে য ফবশ্বকাদপর বশষটি। িাইনাদল ইতাফলদক ৪-১ বগাদল হাফরদয় বেন। 

েল ফতনবার ফশদরাপা বজতায় জুদল ফরদম ট্রফিটি এদকবাদরই ফেদয় বেওয়া হয় ব্রাফজলদক। বসরা 

বখদলায়াড় ফনব যাফচত হন বপদল। ১৯৭০ সাদলর ফবশ্বকাদপর মধ্য ফেদয় ফনদজদক সব যকাদলর বসরা 

ফুটবল বখদলায়াড় ফহদসদব প্রমাে কদরন বপদল। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২৩ অদটাবর 

শামসুর রাহমান   

আধুফনক বাাংলা সাফহদতযর অন্যতম প্রধান কফব শামসুর রাহমাদনর জন্ম ১৯২৯ সাদলর ২৩ 

অদটাবর। বাবা মুখদলসুর রহমান বচৌধুরী ও মা আদমনা ববগম। বাবার বাফড় নরফসাংেী বজলার 

রায়পুরার পাড়াতলী িাদম। ফতফন পুরান ঢাকার বপাগজ স্কুল বেদক ১৯৪৫ সাদল ম্যাফট্রকুদলশন ও 

১৯৪৭ সাদল ঢাকা ইন্টারফমফিদয়ট কদলজ বেদক আইএ পাস কদরন। শামসুর রাহমান বপশায় 

সাাংবাফেক ফিদলন। সাাংবাফেক ফহদসদব ১৯৫৭ সাদল কম যজীবন শুরু কদরন শেফনক মফন যাং ফনউদজ। 

১৯৫৭ সাল বেদক ১৯৫৯ সাল পর্ যি বরফিও পাফকস্তাদনর অনুষ্ঠান প্রদর্াজক ফিদলন। ১৯৬৪ সাদল 

শেফনক পাফকস্তাদন সহকারী সম্পােক ফহদসদব বর্াগ বেন। ১৯৭৭ সাদলর বিব্রুয়াফর মাদস ফতফন 

শেফনক বাাংলা ও সাপ্তাফহক ফবফচিার সম্পােক ফনযুি হন। ১৯৮৭ সাদল সামফরক সরকাদরর 

শাসনামদল তাঁদক পেতযাদগ বাধ্য করা হয়। 

শামসুর রাহমান ফবফভন্ন পফিকায় সম্পােকীয় ও উপসম্পােকীয় ফলখদত ফগদয় নানা িিনাম 

ফনদয়দিন, বর্গুদলা হদে, ফসিবাে, চক্ষুষ্মান, ফলফপকার, বনপদথ্য, জনাফিদক, শমনাক। শামসুর 

রাহমাদনর প্রেম কাব্যিন্থ প্রেম গান, ফদ্বতীয় মৃতুযর আদগ প্রকাফশত হয় ১৯৬০ সাদল। বপদয়দিন 

অসাংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার। এর মদধ্য আেমজী সাফহতয পুরস্কার, বাাংলা একাদিফম পুরস্কার, 

একুদশ পেক, নাফসর উিীন স্বে যপেক, জীবনানি পুরস্কার, আবুল মনসুর আহদমে স্মৃফত পুরস্কার, 

ফমতসুফবফস পুরস্কার (সাাংবাফেকতার জন্য), স্বাধীনতা পেক, আনি পুরস্কার উদল্লখদর্াগ্য। 

ভারদতর র্ােবপুর ফবশ্বফবদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী ফবশ্বফবদ্যালয় কফবদক সম্মান সূচক ফি.ফলট 

উপাফধদত ভূফষত কদর। 

২০০৬ সাদলর ১৭ আগি বৃহস্পফতবার সন্ধযায় ঢাকার বেবন্ধু বশখ মুফজব বমফিকযাল ফবশ্বফবদ্যালদয় 

ফচফকৎসাধীন অবস্থায় কফব বশষ ফনিঃশ্বাস তযাগ কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২৪ অদটাবর 

মান্না বে 

বাাংলা গাদনর ফকাংবেফিতুল্য ফশল্পী মান্না বে। ফতফন বাাংলা িাড়াও ফহফি, মারাঠি, গুজরাটিসহ নানা 

ভাষায় গান বগদয়দিন। তাঁর ৬০ বিদরর ফশল্পীজীবদন প্রায় সাদড় ফতন হাজার গান বরকি য কদরদিন। 

মান্না বে ১৯১৯ সাদলর ১ বম কলকাতায় জন্মিহে কদরন। পাফরবাফরক নাম ফিল প্রদবাধচন্দ্র বে। বাবা 

পূে যচন্দ্র বে, মা মহামায়া বে। বিাট স্কুল ইন্দু বাবুর পাঠশালায় ফবদ্যাফশক্ষা শুরু। পদর স্কটিশ ফগজযা 

কদলফজদয়ট স্কুল ও স্কটিশ ফগজযা কদলদজ ফশক্ষা লাভ কদরন। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র বে ও ওস্তাে েফবর 

খাদনর কাদি গাদনর তাফলম বনন। স্কটিশ কদলদজ পড়ার সময়ই ফতফন সহপাঠীদের গান শুফনদয় 

মাফতদয় রাখদতন। আি কদলজ সাংগীত প্রফতদর্াফগতায় ধারাবাফহকভাদব ফতন বির ফতনটি আলাো 

বেফে-ফবভাদগ প্রেম হন। ১৯৪২ সাদল ফতফন শচীন বেব বম যদনর অধীদন কাজ করদত শুরু কদরন। 

পদরর বির ‘তামান্না’ চলফিদি গায়ক ফহদসদব অফভদষক ঘদট তাঁর। এরপর ফবখ্যাত অদনক সুরকার, 

গীফতকার, চলফিি পফরচালদকর সদে কাজ কদরদিন। তাঁর ‘কফি হাউদসর আড্ডাটা আজ আর 

বনই’, ‘ইদয় বোফস্ত হাম বনফহ বতাদরদে’ ফকাংবা ‘সবাই বতা সুখী হদত চায়’-এর মদতা অসাংখ্য গান 

কালজয়ী হদয় োকদব। ২০০৫ সাদল তাঁর আত্মজীবনী ‘জীবদনর জলসাঘদর’ প্রকাফশত হয়। পদর 

বইটি ইাংদরফজদত ‘বমদমাফরজ কাম অযালাইভ’, ফহফিদত ‘ইয়াদেন ফজ ওফে’ ও মারাঠি ভাষায় 

‘জীবদনর জলসাঘদর’ নাদম অনূফেত হদয়দি। তাঁর জীবন ফনদয় ‘জীবদনর জলসাঘদর’ নাদম একটি 

তথ্যফচি ফনফম যত হদয়দি। ‘মান্না বে সাংগীত একাদিফম’ মান্না বের সম্পূে য আকযাইভ ফবকফশত ও 

রক্ষোদবক্ষে করদি। সাংগীদত অবোদনর জন্য ফতফন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষে, োোসাদহব িালদক ও 

পফিমবদের সদব যাি পুরস্কার পদ্মফবভূষেসহ অদনক পুরস্কার লাভ কদরন। ২০১৩ সাদলর ২৪ 

অদটাবর জনফপ্রয় এই ফশল্পী আমাদের বিদড় চদল র্ান। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২৫ অদটাবর 

পাবদলা ফপকাদসা 

পাবদলা ফপকাদসা ফবাংশ শতাব্দীর ফবখ্যাত ফচিফশল্পী, ভাস্কর, কফব ও নাট্যকার। ফতফন ১৮৮১ সাদলর 

২৫ অদটাবর বস্পদনর মালাগায় জন্মিহে কদরন। ফপকাদসার বাবাও ফিদলন চারুকলার ফশক্ষক। 

ফপকাদসার ফিগার ড্রফয়াং ও বতলফচদির আনুষ্ঠাফনক হাদতখফড় বাবার কাদিই। 

ফপকাদসা ১৮৯৭ সাদল মাফদ্রদের রয়াল একাদিফমদত পড়দত র্ান। ১৯ বির বয়দসই ফতফন ফশল্প 

সমাদলাচকদের নজর কাদড়ন। ১৯০৪ সাদল মাফদ্রদে পড়াদশানা বশদষ প্যাফরদস চদল র্ান এবাং 

আমৃতুয প্যাফরদসই ফিদলন। ফকউফবি আদিালদনর অন্যতম পুদরাধা ফপকাদসা। ১৯১০ সাদলর মদধ্যই 

ফকউফবি অঙ্কননশলী তাঁর বচিায় পূে যতা লাভ কদর। তাঁর আঁকাআঁফকর সময়দক কদয়কটি ভাদগ ভাগ 

করা হয়—ব্লু ফপফরয়ি (১৯০১-০৪), বরাজ ফপফরয়ি (১৯০৪-০৬), আফফ্রকান-ইনফ্লুদয়ন্সি ফপফরয়ি 

(১৯০৭-০৯), অযানাফলটিক ফকউফবজম (১৯০৯-১২) ও ফসনদেটিক ফকউফবজম (১৯১২-১৯)। বলা হদয় 

োদক—ফপকাদসা, অঁফর মাফতস ও মাদস যল িাম্প ফবশ শতদকর শুরুদত লাফিক আদট য শবলফবক 

উন্নফতর মাধ্যদম ফচিকম য, ভাস্কর্ য, ফপ্রন্টদমফকাং ও মৃৎফশদল্প ব্যাপক পফরবতযন ঘটান। ফপকাদসার 

উদল্লখদর্াগ্য ফশল্পকদম যর মদধ্য আদি—দ্য ব্লু রুম, ওল্ড ফগটাফরি, সালতযাঁবাঁক, বসলি-বপাদট্র যট, টু 

নুিস, আভা গাে য রমেীরা, ফি ফমউফজফশয়ান্স, ফি িান্সারস, ফগটার, গ্লাস অব আবস্যৌঁৎ, ফসদটি বাোর 

ও বগাদয়ফন যকা। ফতফন র্খন কাজ করদতন না তখন বমদত োকদতন বুলিাইটিাং ফনদয়। ১৯৩৫ বেদক 

১৯৫৯ সাল পর্ যি ফতফন ফতন শতাফধক কফবতা ফলদখদিন। ১৯৭৩ সাদলর ৮ এফপ্রল ফতফন প্যাফরদস 

মারা র্ান। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২৬ অদটাবর 

বশদরবাাংলা এ বক িজলুল হক 

আবুল কাদশম িজলুল হক উপমহাদেদশর স্বনামধন্য রাজনীফতক। ফশফক্ষত ও রাজননফতক মহদল 

‘বশদরবাাংলা’ এবাং সাধারে মানুদষর কাদি ‘হক সাদহব’ নাদম ফতফন পফরফচফত পান। ১৮৭৩ সাদলর 

২৬ অদটাবর বফরশাদলর সাতুফরয়া িাদম মামাবাফড়দত জন্ম। বাবা কাজী মুহম্মে ওয়াদজে, মা 

সাইদুদন্নসা খাতুন। বাফড়দত আরফব ও িারফসদত সনাতন ফশক্ষা ফনদয় ফতফন বফরশাল ফজলা স্কুল 

বেদক এন্ট্রান্স, বপ্রফসদিফন্স কদলজ বেদক এিএ ও ফবএ এবাং কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক গফেদত 

এমএ কদরন। সরকাফর চাকফরদত বর্াগ ফেদয়ফিদলন বিপুটি ম্যাফজদস্ট্রট ফহদসদব। মুসফলম লীগ গঠিত 

হদল ফতফন চাকফর বিদড় রাজনীফতদত জফড়ত হন। একই সদে কলকাতা হাইদকাদট য আইন ব্যবসা 

শুরু কদরন। ১৯১৩ সাদল বেীয় আইন পফরষদের সেস্য ফনব যাফচত হন ফতফন। ১৯১৬ বেদক ১৯২১ 

সাল পর্ যি সব যভারতীয় মুসফলম লীদগর সভাপফত ফিদলন। ১৯২৪ সাদল প্রায় িয় মাস ফতফন 

ফশক্ষামন্ত্রীর োফয়ত্ব পালন কদরন। ১৯৩৭ সাদল ফতফন বাাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৪০ সাদলর ২৩ মাচ য 

লাদহাদর মুসফলম লীদগর অফধদবশদন ঐফতহাফসক লাদহার প্রস্তাব উপস্থাপন কদরন ফতফন। ১৯৫৩ 

সাদল িজলুল হক, বহাদসন শহীে বসাহরাওয়ােী ও মওলানা আবদুল হাফমে খান ভাসানীর বনতৃদত্ব 

যুিফ্রন্ট গঠিত হয়। পদরর বির ফনব যাচদন ফজদত মফন্ত্রসভা গঠন করদলও পাফকস্তাদনর গভন যর তা 

বাফতল কদর বেন। ১৯৫৬ সাদল ফতফন পূব য পাফকস্তাদনর গভন যর হন। ১৯৫৮ সাদল তাঁদক অপসারে 

করা হদল ফতফন রাজনীফত বেদক অবসর বনন। ‘ববেল টুদি’ (১৯৪৪) নাদম ফতফন একটি বই 

ফলদখদিন। ১৯৬২ সাদলর ২৭ এফপ্রল রাজননফতক এই ব্যফিদত্বর জীবনাবসান ঘদট। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

২৬ অদটাবর 

বমাফহতলাল মজুমোর  

কফব, প্রাবফন্ধক ও সাফহতয সমাদলাচক বমাফহতলাল মজুমোদরর জন্ম ১৮৮৮ সাদলর ২৬ অদটাবর 

পফিমবদের নেীয়ার কাঁচড়াপাড়া িাদম। বাবা নিলাল মজুমোর। বাবার ফেক বেদক কফব 

বেদবন্দ্রনাে বসন এবাং মাদয়র ফেক বেদক কফব ঈশ্বরগুদপ্তর সদে আত্মীয়তার বন্ধদন আবদ্ধ ফতফন। 

তাঁর শপতৃক ফনবাস হুগফলর বলাগড়। ফতফন ১৯০৪ সাদল বলাগড় স্কুল বেদক এন্ট্রান্স এবাং ১৯০৮ সাদল 

কলকাতা ফবদ্যাসাগর কদলজ বেদক ফবএ পাস কদরন। এরপর ফকছুফেন কলকাতার তালতলা স্কুদল 

ফশক্ষকতা কদর ১৯১৪ সাদল সরকাফর জফরপ ফবভাদগ কানুনদগা পদে চাকফর বনন। তদব ফতন বির 

পর আবার ফশক্ষকতায় ফিদর র্ান। ফতফন ১৯২৮ সাদল ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালদয়র বাাংলা ও সাংস্কৃত 

ফবভাদগ অধ্যাপনাকদম য বর্াগ বেন এবাং ১৯৪৪ সাদল অবসদর র্ান। বফঙ্কমচন্দ্র প্রফতফষ্ঠত 'বেেশ যন' 

পফিকা তৃতীয় পর্ যাদয় প্রকাশ ও সম্পেনার কাদজও যুি ফিদলন ফতফন। 

কাব্য সাধনায় বমাফহতলাল বেহাত্মবােী। রবীন্দ্রযুদগও তাঁর ভাষা, শব্দ প্রদয়াগ ও িিফনম যাে বকৌশদল 

স্বতন্ত্র ফিদলন। ফতফন কফবতায় আরফব-িারফস শব্দ ব্যবহার করদতন। সাফহতয সমাদলাচক ও 

প্রবন্ধকার ফহদসদবও ফতফন অনন্য। তাঁর কাব্যিদন্থর মদধ্য আদি, 'স্বপন পসারী', 'ফবিরেী', 'িরগরল' 

ও 'দহমি বগাধূলী'। প্রবন্ধ ও সমাদলাচনা িদন্থর মদধ্য 'আধুফনক বাাংলা সাফহতয', 'সাফহতয কো', 

'ফবফচি কো', 'সাফহতয ফবতান', 'বাাংলা কফবতায় িি', 'বাাংলার নবযুগ', 'জয়তু বনতাজী', 'কফব 

শ্রীমধুসূেন', 'সাফহতয ফবচার', 'বফঙ্কম উপন্যাস', 'রফব-প্রেফক্ষে' প্রভৃফত উদল্লখদর্াগ্য। সাফহতয সাধনার 

প্রেমাদধ য বমাফহতলাল ফিদলন রবীন্দ্র অনুগত। এ জন্য ফতফন 'শফনবাদরর ফচঠি'র ব্যেবাদের ফশকার 

হন। তদব একপর্ যাদয় ফতফন রবীন্দ্রফবদরাধী ফশফবদর বর্াগ বেন। রবীন্দ্রনােদক খাদটা এবাং মধুসূেন েি 

ও বফঙ্কমচন্দ্রদক বড় বলখক ফহদসদব তুদল ধরার বচিা কদরন। ১৯৫২ সাদলর ২৬ জুলাই বমাফহতলাল 

কলকাতায় মারা র্ান। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২৭ অদটাবর 

আব্বাসউিীন আহমে    

ফবফশি কণ্ঠফশল্পী আব্বাসউিীন আহমে ১৯০১ সাদলর ২৭ অদটাবর পফিমবদের বকাচফবহার বজলার 

তুিানগি মহকুমার বলরামপুর িাদম জন্মিহে কদরন। তাঁর বাবা জাির আলী আহমে ফিদলন 

তুিানগি মহকুমা আোলদতর আইনজীবী। ১৯১৯ সাদল তুিানগি স্কুল বেদক ফতফন প্রদবফশকা এবাং 

১৯২১ সাদল বকাচফবহার কদলজ বেদক আইএ পাস কদরন। কণ্ঠফশল্পী ফহদসদব আব্বাসউিীদনর 

পফরফচফত বেশদজাড়া। আধুফনক গান, স্বদেফশ গান, ইসলামী গান, পল্লীগীফত, উদু য গান- সবই ফতফন 

বগদয়দিন। তদব পল্লীগীফতদত তাঁর বমৌফলকত্ব ও সািল্য সবদচদয় ববফশ। র্ািা, ফেদয়টার ও স্কুল-

কদলদজর সাাংস্কৃফতক অনুষ্ঠাদন গান শুদন ফতফন গাদনর প্রফত আকৃি হন এবাং ফনজ বচিায় গান গাওয়া 

রপ্ত কদরন। এরপর ফকছু সমদয়র জন্য ফতফন ওস্তাে জফমরউিীন খাঁর কাদি উিােসাংগীত 

ফশদখফিদলন। রাংপুর ও বকাচফবহার অঞ্চদলর ভাওয়াইয়া, ক্ষীদরাল চটকা বগদয় আব্বাসউিীন প্রেদম 

সুনাম অজযন কদরন। তারপর জাফর, সাফর, ভাটিয়াফল , মুফশ যফে, ফবদেফে, বেহতি, মফস যয়া, পালাগান 

ইতযাফে গান বগদয় জনফপ্রয় হন। ফতফন তাঁর েরেভরা সুদরলা কদণ্ঠ পল্লীগাদনর সুর বর্ভাদব ফুটিদয় 

তুদলফিদলন, তা আজও অফদ্বতীয়। ফতফন কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউিীন, বগালাম বমাস্তিা 

প্রমুদখর গাদনও কণ্ঠ ফেদয়দিন। আব্বাসউিীন ফিদলন প্রেম মুসলমান গায়ক, ফর্ফন আসল নাম 

ব্যবহার কদর এইচএমফভ বেদক গাদনর বরকি য ববর কদরন। আব্বাসউিীন ১৯৩১ বেদক ১৯৪৭ সাল 

পর্ যি কলকাতায় বসবাস কদরন। এ বক িজলুল হদকর মফন্ত্রদত্বর সময় ফতফন বরকফি যাং এক্সপাট য 

ফহদসদব সরকাফর চাকফরদত প্রদবশ কদরন। বেশ ফবভাদগর পর ঢাকায় এদস ফতফন সরকাদরর প্রচার 

েপ্তদর অযাফিশনাল সাং অগ যানাইজার ফহদসদব চাকফর কদরন। 

আব্বাসউিীন আহমে বমাট চারটি বাাংলা চলফিদি অফভনয় কদরন। এই চারটি ফসদনমা হদলা 

'ফবষ্ণুমায়া', 'মহাফনশা', 'একটি কো' ও 'ঠিকাোর'। 'আমার ফশল্পীজীবদনর কো' আব্বাসউিীদনর 

রফচত একমাি িন্থ। সাংগীদত অবোদনর জন্য ফতফন মরদোির প্রাইি অব পারিরম্যান্স (১৯৬০), 

ফশল্পকলা একাদিফম পুরস্কার (১৯৭৯) ও স্বাধীনতা ফেবস পুরস্কাদর (১৯৮১) ভূফষত হন। ১৯৫৯ 

সাদলর ৩০ ফিদসম্বর পল্লীগাদনর এই মহান সম্রাট মৃতুযবরে কদরন। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

২৮ অদটাবর 

বীরদেষ্ঠ বমাহাম্মে হাফমদুর রহমান    

 ইি ববেল বরফজদমদন্টর ফসপাফহ এবাং মুফিযুদদ্ধ শহীে বমাহাম্মে হাফমদুর রহমান পফিমবদের 

চফব্বশ পরগনা বজলার চাপড়া োনার ডুমুফরয়া িাদম ১৯৪৫ সাদল জন্মিহে কদরন। ভারত ফবভাদগর 

(১৯৪৭) পর তাঁদের পফরবার পূব যবদের খুলনা বজলার খাফলশপুদর স্থায়ীভাদব বসবাস শুরু কদর। 

হাফমদুর রহমান খাফলশপুর প্রাইমাফর স্কুদল এবাং পদর স্থানীয় একটি শনশ ফবদ্যালদয় প্রােফমক 

ফশক্ষালাভ কদরন। ১৯৭১ সাদলর ২ বিব্রুয়াফর ফতফন ইি ববেল বরফজদমদন্ট বর্াগ বেন। ২৫ মাচ য 

রাদত পাফকস্তাফন বাফহনীর আক্রমদের মুদখ ফতফন বসনাফনবাস তযাগ কদর িাদমর বাফড়দত চদল 

আদসন। পদর ফতফন বমৌলভীবাজার বজলার ধলই নামক স্থাদন মুফিবাফহনীদত বর্াগ বেন। 

পাফকস্তাফন বসনাদের ধলই সীমাি ঘাঁটির সামফরক গুরুদত্বর কারদে মুফিদর্াদ্ধারা ঘাঁটিটি েখদলর 

পফরকল্পনা কদরন। প্রেম ইি ববেল বরফজদমদন্টর 'ফস' কম্পাফনদক এ োফয়ত্ব বেওয়া হয়। হাফমদুর 

রহমান ফিদলন এই কম্পাফনর সেস্য। ২৪ অদটাবর রাত বেদক ২৭ অদটাবর সন্ধযা পর্ যি মুফিদর্াদ্ধা 

ও পাফকস্তাফন বাফহনীর মদধ্য অফবরাম সাংঘষ য চদল। ২৮ অদটাবদরর আদগর রাদত মুফিদর্াদ্ধাদের 

ফতনটি লাটুন অফত সিপ যদে পাফকস্তাফন বসনাদের ঘাঁটি অফভমুদখ অিসর হয়। সাংকটময় এ 

পফরফস্থফতদত হাফমদুর রহমান শত্রুর এলএমফজ বপাি ধ্বাংস করার ফসদ্ধাি বনন। ফতফন তাঁর েল বেদক 

ফবফেন্ন হদয় বিদনি হাদত রাদতর অন্ধকাদর সিপ যদে শত্রুর এলএমফজ বপাদির ফেদক অিসর হন 

এবাং বশষ প্রহদর আক্রমে কদরন। শত্রুপদক্ষর কদয়কজনদক হতযা করদলও ফনদজ শত্রুপদক্ষর গুফলদত 

মৃতুযর বকাদল ঢদল পদড়ন (২৮ অদটাবর ১৯৭১)। বেদশর জন্য এই আত্মতযাদগর স্বীকৃফত ফহদসদব 

তাঁদক সদব যাি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'বীরদেষ্ঠ' বখতাদব ভূফষত করা হয়। 

ধলই সীমাদি তাঁর শাহাোতস্থদল পরবতী সমদয় একটি স্মৃফতদসৌধ ফনম যাে করা হয়। সম্প্রফত তাঁর 

লাশ ঢাকায় এদন সমাফহত করা হদয়দি। 

 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

২৯ অদটাবর 

হীরালাল বসন 

 বাাংলা চলফিদির জনক হীরালাল বসন ১৮৬৬ সাদল মাফনকগি বজলার বগজুরী িাদম জন্মিহে 

কদরন। ১৮৯৬ সাদল কলকাতায় আইএসফস পড়ার সময় িার ফেদয়টার আদয়াফজত চলফিি প্রেশ যনী 

বেদখন। বসখান বেদকই চলফিদির প্রফত তাঁর আিহ সৃফি হয়। পড়াদশানা বিদড় বাদয়াদস্কাপ চচ যা শুরু 

কদরন। ১৮৯৮ সাদল কলকাতার িাফসক ফেদয়টাদর চলফিি প্রেশ যনী শুরু কদরন। একই বির বভালায় 

এসফিওর িাকবাাংদলায় চলফিি প্রেশ যন কদরন। বিাট ভাই মফতলাল বসনদক ফনদয় ফনদজই গদড় 

বতাদলন দ্য রয়যাল বাদয়াদস্কাপ কম্পাফন। ১৯০০ সাদল ফবদেশ বেদক কযাদমরা ও অন্যান্য আধুফনক 

র্ন্ত্রপাফত আমোফন কদরন। মুফভ কযাদমরা বশখার পর ফতফন পেঘাট ও সামাফজক অনুষ্ঠাদনর 

গফতশীল ও শবফচিযপূে য দৃশ্য ধারে কদরন। তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্য প্রদর্াজক, নাট্যকার অমর েদির 

অনুদপ্ররোয় জনফপ্রয় বাাংলা নাটদকর ফবদশষ ফবদশষ দৃশ্য চলফিিাফয়ত কদরন। বসগুদলা ৯ বিব্রুয়াফর 

১৯০১ সাদল িাফসক ফেদয়টাদর প্রেশ যন করা হয়। ১৯০৩ সাদল প্রেম বাাংলায় ফবজ্ঞাপনফচি ফনম যাে 

কদরন হীরালাল বসন। ফস বক বসদনর মাোর বতল ‘জবাকুসুম’, বটদিি পাদলর ‘এিওয়াি যস টফনক’ 

ও িাফব্লউ বমজর কম্পাফনর ‘সালসা ফপলা’ তাঁর ফনফম যত উদল্লখদর্াগ্য ফবজ্ঞাপনফচি। তাঁর প্রফতফষ্ঠত 

রয়যাল বাদয়াদস্কাপ কম্পাফন বেদকই ফবজ্ঞাপনফচিগুদলা ফনফম যত হয়। ফতফন ১৯০০ বেদক ১৯১৭ সাল 

পর্ যি প্রায় ৪০টি স্বল্পনেঘ যয িফব ফনম যাে কদরন। এসব কাদজর মাধ্যদমই বাাংলা চলফিি ফশদল্পর 

বগাড়াপিন কদর বাাংলা চলফিি ইফতহাদসর প্রেম পুরুদষর মর্ যাোয় অফধফষ্ঠত হন হীরালাল বসন। 

১৯১৭ সাদলর ২৯ অদটাবর কলকাতায় ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

৩০ অদটাবর 

সুধীন্দ্রনাে েি 

সুধীন্দ্রনাে েি ফিদলন কফব, প্রাবফন্ধক ও সম্পােক। ১৯০১ সাদলর ৩০ অদটাবর কলকাতায় জন্ম। 

বাবা হীদরন্দ্রনাে েি, মা ইন্দুমতী বসুমফল্লক। কাশ্মীর ফেওসফিকযাল হাই স্কুদল ফতন বির পদড়দিন। 

কলকাতার ওফরদয়ন্টাল বসফমনাফর স্কুল বেদক এন্ট্রান্স পাস কদরন ফতফন। স্কটিশ চাচ য কদলজ বেদক 

আইএ ও ফবএ পাস কদরন। কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালদয় এমএ (ইাংদরফজ) িাদস ভফতয হদয়ফিদলন। পদর 

বিদড় ফেদয় ল কদলদজ আইন ফবষদয় পড়াদশানা কদরন। বাবার ল িাদম য ফশক্ষানফবশ ফহদসদব 

কম যজীবন শুরু। ফকছুফেন ইনসুযদরন্স কম্পাফনদতও কাজ কদরদিন। ১৯৩১ সাল বেদক ১২ বির 

পফরচয় পফিকার সম্পােক ফিদলন। ১৯৪৫ বেদক ১৯৪৯ সাল পর্ যি  বিটসম্যান পফিকায় কাজ 

কদরন। প্রমে বচৌধুরীর সবুজপদির সদেও যুি ফিদলন। ১৯৫৭ সাল বেদক দুই বির ফতফন 

যুিরাদষ্ট্রর ফশকাদগা ফবশ্বফবদ্যালদয় অধ্যাপনা কদরন। পদর র্ােবপুর ফবশ্বফবদ্যালদয় তুলনামূলক 

সাফহদতযর অধ্যাপক ফনযুি হন। গত শতদকর ফতফরদশর েশদক বাাংলা কাদব্য স্বতন্ত্র স্থান লাভ কদরন 

ফতফন। রবীন্দ্রকাব্যধারার ফবদরাধী অন্যতম কফব। িরাফস কফব মালাদম যর প্রতীকী কাব্যােশ য অনুসরে 

কদরন ফতফন। ব্যফিস্বাতন্ত্রয, মননশীলতা ও নাগফরক রুফচদবাধ তাঁর কাদব্যর প্রধান শবফশিয। বাাংলা 

কফবতায় ফতফন েশ যনফচিার নািফনক প্রকাশ ঘটান। বাাংলা গদদ্যর আধুফনকায়দনও তাঁর অবোন 

রদয়দি। তাঁর ‘কাদব্যর মুফি’ প্রবন্ধদক আধুফনক বাাংলা কফবতার ইশদতহার ফহদসদব গণ্য করা চদল। 

তাঁর উদল্লখদর্াগ্য কাব্যিন্থ—তিী, অদকযস্ট্রা, ক্রিসী, উিরিাল্গুনী, সাংবতয ও েশমী; গদ্যিন্থ—

স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ। প্রফতধ্বফন নাদম তাঁর একটি অনুবাে িন্থ আদি। ১৯৬০ সাদলর ২৫ জুন 

ফতফন মৃতুযবরে কদরন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

আজদকর ব্যফিত্ব 

৩১ অদটাবর 

ওবাদয়েউল হক    

বেদশর সাাংবাফেকতা জগদতর আদলাফকত মানুষ ওবাদয়েউল হক। ফনরহাংকারী, ফবনয়ী, েীফপ্তময় 

ওবাদয়েউল হদকর জন্ম ১৯১১ সাদলর ৩১ অদটাবর বিনী বজলায়। ফতফন একাধাদর বলখক, কফব, 

ঔপন্যাফসক, চলফিি পফরচালক, সুরকার, গীফতকার, প্রদর্াজক এবাং একজন শীষ যস্থানীয় সাাংবাফেক 

ফিদলন। গুেী এই মানুষটি প্রফতভার স্বাক্ষর বরদখদিন পুদরা উপমহাদেদশও। 

ঢাকা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক স্নাতদকাির ফিফি ফনদয়ফিদলন ১৯৩৪ সাদল। বাঁধাধরা সরকাফর চাকফরদত 

মন বসাদত পাদরনফন। ইস্তিা ফেদয় ১৯৪৪ সাদল যুি হদলন চলফিিফশদল্পর সদে। ফদ্বতীয় ফবশ্বযুদদ্ধর 

সময় বততাফল্লদশর দুফভ যক্ষদক পটভূফম কদর ফনম যাে কদরন চলফিি 'দুিঃদখ র্াদের জীবন গড়া'। 

মুসলমানদের মদধ্য বস সময় ফতফনই চলফিি ফনম যাদের দুল যভ সাহস বেফখদয়ফিদলন। র্ফেও বাস্তবতার 

চাদপ ফনদজর নামটি ব্যবহার করদত পাদরনফন। পফরচালক ফহদসদব তাঁর অফভদষক 'ফহমাদ্রী বচৌধুরী' 

নাদম। এরপর 'দুই ফেগি' এবাং 'অিরে' নাদম আদরা দুটি চলফিি ফনম যাে কদরন। এদতই বেদম 

োদকনফন, পফরচালনা কদরদিন ফনদজর বলখা মঞ্চনাটক 'সায়াদের সাংলাপ', 'এই পাদকয'। তাঁর বলখা 

বটফলফভশদনর নাটকগুদলাও েশ যকফপ্রয়তা বপদয়দি। কলকাতা বেদক প্রকাফশত হয় তাঁর বলখা নাটক 

'দচারা বাজার', 'ফেক ফবজয়ী' ও 'সমাচার এই'। কফবতার বই 'গরীব হদত চাই' ও 'পদের পোবলী'। 

১৯৬১ সাদল প্রকাফশত হয় তাঁর রম্যরচনার বই 'বােপ্রদস্থর পর' এবাং উপন্যাস 'ঢল'। বেশ ফবভাদগর 

পর ১৯৫১ সাদল বর্াগ বেন বস সমদয়র ইাংদরফজ শেফনক পাফকস্তান অবজারভার পফিকার সম্পােকীয় 

ফবভাদগ। ১৯৭২ বেদক ১৯৮৪ সাল পর্ যি ফতফন ফিদলন অবজারভাদরর সম্পােক। ফতফন বাাংলাদেশ 

বপ্রস ইনফিটিউট, বাাংলাদেশ চলফিি সফমফত ও ফিল্ম বসন্সর ববাদি যর গুরুত্বপূে য োফয়ত্ব পালন 

কদরদিন। কাদজর স্বীকৃফত ফহদসদব ওবাদয়েউল হক বপদয়দিন একুদশ পেক, বাাংলা একাদিফম 

পুরস্কার, ইউফনদসি পুরস্কারসহ অসাংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। ফতফন ২০০৭ সাদলর ১৩ অদটাবর 

পরদলাকগমন কদরন। গুেী এই মানুষটির জন্মবাফষ যকীদত আমরা তাঁদক েদ্ধাভদর িরে কফর। 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

৩১ অদটাবর 

জন ফকটস 

ইাংদরফজ সাফহদতযর বরামাফন্টক কফব জন ফকটস। ফতফন ১৭৯৫ সাদলর ৩১ অদটাবর লন্ডদনর একটি 

আস্তাবদল জন্মিহে কদরন। তাঁর বাবা ফিদলন আস্তাবলরক্ষক। ১৮০৪ সাদল তাঁর বাবা এবাং ১৮১০ 

সাদল মা র্ক্ষ্মায় আক্রাি হদয় মারা র্ান। ফকটস প্রেদম এনফিদল্ডর এক স্কুদল বলখাপড়া শুরু কদরন। 

১৬ বির বয়দসই এনফিল্ড স্কুল তযাগ কদরন। তরুে বয়স বেদকই তাঁর কফবতা বলখার ব াঁক ফিল। 

প্রকৃফতর মাদ  ঘুদর ববড়াদনা ফকাংবা রুটিনবদ্ধ জীবদনর প্রফত অনভযস্ততা তাঁর বাল্যকাল বেদকই শতফর 

হদয়ফিল। এতেসদিও ফতফন একটি হাসপাতাদল ওষুধফবদ্যায় ফশক্ষা িহে কদরন। বসখাদন বলই হান্ট 

নাদম বসই সমদয়র প্রফতফষ্ঠত এক কফবর সদে ফকটদসর পফরচয় ঘদট। ফতফন ফকটদসর সাফহতযকদম যর 

প্রশাংসা কদরন এবাং তাঁদক ফলখদত উৎসাফহত কদরন। ১৮১৮ সাদল ফকটদসর ভাই টম র্ক্ষ্মায় আক্রাি 

হদয় মারা র্ান। বসই সময় ফতফন বন্ধু চাল যস ব্রাউদনর বাসায় চদল আদসন। এখাদনই ফকটস প্রফতদবশী 

িযাফন ব্রন নাদম ১৮ বিদরর এক তরুেীর বপ্রদম পদড়ন। এরপর বেদকই মূলত ফকটদসর সৃফিশীল 

সমদয়র সূচনা হয়। 

লি য বায়রন ও পাফস য ফবফশ বশফলর সদে ফকটসও ফিদলন ইাংদরফজ সাফহদতয ফদ্বতীয় প্রজদন্মর কফবদের 

অন্যতম। ১৮২১ সাদলর ২৩ বিব্রুয়াফর ফতফন মারা র্ান। মৃতুযর চার বির আদগ ঢ়ড়বসাং ফশদরানাদম 

তাঁর প্রেম কাব্যিন্থ ববর হয়। এখাদনই ফকটদসর ফবখ্যাত কফবতাগুদলা রদয়দি। মৃতুযর পরই 

সমাদলাচকরা তাঁর মূল্যায়ন করদত শুরু কদরন এবাং ফতফন উফনশ শতদকর বেষ্ঠ জনফপ্রয় কফবর 

মর্ যাোয় অফধফষ্ঠত হন। 

  



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 
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আজদকর ব্যফিত্ব 

৩১ অদটাবর 

শচীন বেববম যে 

‘বক র্াস বর, ভাটি গাে বাইয়া’, ‘বাঁফশ শুদন আর কাজ নাই’, অেবা ‘ফবরহ বড় ভাদলা লাদগ’—এমন 

অসাংখ্য গান আজও র্াঁর কদণ্ঠ মাতম  রায় ফতফন শচীন বেববম যে। শচীনকতযা বা এস ফি বম যে 

নাদমও ফতফন পফরফচত। ফতফন ফিদলন একাধাদর সাংগীতফশল্পী, সুরকার ও সাংগীত পফরচালক। জন্ম 

১৯০৬ সাদলর ১ অদটাবর কুফমল্লায়। বাবা সুগায়ক নবদ্বীপচন্দ্র বেববাহাদুর ফিদলন ফিপুরা 

রাজবাংদশর সিান। শচীন বেদবর স্ত্রী মীরা বেবী। একমাি পুি রাহুল বেববম যেও খ্যাফতমান 

কণ্ঠফশল্পী। কুফমল্লা ফজলা স্কুল ও ফভদটাফরয়া কদলদজ পদড়দিন। পদর কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালয় বেদক 

স্নাতক ফিফি ফনদয় ফিপুরার রাজেরবাদর চাকফর বনন। একফেন চাকফর বিদড় গাদনর টাদন কলকাতা 

চদল র্ান। ওস্তাে বােল খাঁ, ওস্তাে আলাউফিন খাঁ, ওস্তাে শিয়াজ খাঁসহ সমকালীন ফবখ্যাত 

সাংগীতজ্ঞদের কাদি ফতফন রাগসাংগীদতর তাফলম ফনদয়দিন। কাব্যসাংগীত ও বলাকসাংগীদতর সুর ও 

লয়দক সমফিত কদর কণ্ঠসাংগীদতর এক স্বকীয় শশলী উদ্ভাবন কদরন ফতফন। ১৯২৩ সাদল কলকাতা 

ববতাদর প্রেম তাঁর গান পফরদবফশত হয়। ৮০টিরও ববফশ বাাংলা ও ফহফি চলফিদি ফতফন সাংগীত 

পফরচালনা কদরন। ১৯৪৪ সাল বেদক স্থায়ীভাদব মুম্বাইদয় বসবাস শুরু কদরন। িাদমাদিান বরকদি য 

প্রকাফশত তাঁর কণ্ঠসাংগীদতর সাংখ্যা ১৩১টি, একক কদণ্ঠ ১২৭টি ও মীরা বেববম যদের সদে চারটি 

শদ্বতসাংগীদতর বরকি য রদয়দি। বগৌরীপ্রসন্ন মজুমোর, কাজী নজরুল ইসলাম, র্তীন্দ্রদমাহন বাগচী, 

জসীমউিীদনর রফচত বলাকসাংগীত ফনদজ সুরাদরাপ কদর বগদয়দিন ও বরকফি যাং কদরদিন। ১৯৫৮ 

সাদল সাংগীত-নাটক আকাদেফম ও লন্ডদনর এফশয়ান ফিল্ম বসাসাইটি তাঁদক ফবদশষ সম্মাননা বেয়। 

১৯৬৯ সাদল ভারত সরকাদরর ‘পদ্মশ্রী’ বখতাব পান। তাঁর বলখা ‘সরগদমর ফনখাে’ িদন্থ সাংগীত 

জীবদনর অদনক স্মৃফতচারো রদয়দি। ১৯৭৫ সাদলর ৩১ অদটাবর তাঁর মহাপ্রয়াে ঘদট। 

 

 


