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Abstract
In novel and short story Tarashankar Bandyopadhyay has selected the character of
Zaminder with his supporting characters like citizen collectors, steward, men who fight with
stickwith great reality. But in the novel like ‘Panchogram’, ‘Ganodevata’ and ‘Kalindi’ the
expansion of such characters are attractive and on the basis of reality, such characters are
decorated with artistic way. Among the whole village, the people belong to Zaminder class
are emerged into darkness, by the subjects of this village through the exploitation of the
small farmers. Though the common people surrender everything, yet they do not get relief
from the severe pain of hell. It proves in every page. Many times such exploitation of citizen
collectors, steward, men fight with stick has crossed the limit of Zaminder. They are
forcefully compelled to obey their rules and regulation. Tarashankar tries to realize and
search the said characters with his own creativity and reality.
To establish the Zaminder and to enrich his wealth the main dependable and believable
characters are citizen collectors, steward and men who fight with stick. To protect the
Zamindari, the rules and regulations of collecting tax, to protect the land and in the field of
giving advice the characters of citizen collectors, steward and men who fight with stick are
inevitable. To realize the attitude of the subjects they help the Zaminder to lead him how to
rule over through the new rules and principles. Tarashankar Bandyopadhyay depicts
beautifully in his writings the exploitation and torture above the small farmers by the men
who fight with stick and they became economically looser. Small farmers used to snatch the
property or land of small farmers and after taking many conspiracies they ultimately drove
out the said farmers. In the novel like ‘Panchagram’ the protesting character like ‘Tinkari’
proves it. In ‘Kalindi’ novel, they did not give the documents of taxes of ‘Santals’. Steward
‘Jogesh Mazumder’ tries to engulf the total money of Chakraborty Zaminder and turns him
rootless. Beside this, the samrat of merchants ‘Bimal Mukherjee’ is not an exceptional
character. So, the lives of the people like ‘Nani Paul’, ‘Kalu Bagdi’ and ‘Ranglal’ become
more and more critical than before. If the subjects became furious after increasing the tax
amount, they solve the problem by the men who fight with stick with t heir wild like torture.
Even they are also victimized by the courtcase. So, it is to say that Tarashankar
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Bandyopadhyay boldly steps his foot on this contemporary sight and depicts the pathetic
corner through these characters.

ঈনদী গমভন ভুন্দে লভন্দ ভুন্দেয গলতন্দফগন্দক খযতয ও তীব্রফাী কন্দয গতান্দর লিক গতভলন গগাভস্তা,
নান্দেফ শ্রলভক গশ্রলণয চলযেগুলরও ভলিত ন্দে জলভদায চলযেন্দক প্রলতলিত কযায প্রোন্দ প্রলতলনেত গচটা
চালরন্দে মাে। তাযাঙ্কয ফন্দ্যাাধযান্দেয ভস্ত ঈনযান্দ তাআ এআ গশ্রলণয চলযে ভারা ফন্ধন কন্দযন্দেন।
‘ঞ্চগ্রাভ’, ‘গণন্দদফতা’, ‘কালর্ী’ প্রবৃলত ঈনযান্দ গমভন রক্ষণীে, গতভলন জরাঘয, যােফালি ও নযানয
গোটগন্দেও তায প্রভাণ গভন্দর। চলযেগুলর তান্দদয অন কান্দজ লবজ্ঞতা, ঈরলি ও াযদলিতায ভধয
লদন্দে প্রলতলিত ন্দেন্দে অন ভলভাে। গালক জলভদাযন্দদয কীবান্দফ ন্তুট কযা মাে ফা যাখা মাে তায
গচটাে ফিদা লরপ্ত গথন্দক লনন্দজন্দদয অনন্দক মথাম্ভফ াকা কযায প্রো চালরন্দেন্দে লনযন্তয। গরাব,
রারা, লনরিজ্জতায চযভ প্রকা ভুহুভুিহু পুন্দট ঈন্দিন্দে ফযলি চলযন্দে। অন স্বাথিন্দক প্রলতলিত কযন্দত মা
কযায তাআ কন্দযন্দে গগাভস্তা, নান্দেফ ও রালিোরযা। নান্দেফন্দদয প্রতাালিত অচযণ ন্দনক ভে
জলভদান্দযয লনভিভতান্দক োলন্দে গগন্দে। গগাভস্তা প্রজাকন্দরয ঈয চা লদন্দে, হুভলক লদন্দে, বে গদলখন্দে
খাজনা অদাে কন্দযন্দে। খাজনা না লদন্দর তায স্থাফয ও স্থাফয গরাক কযায যাভি লদন্দেন্দে জলভদাযন্দদয।
প্রন্দোজন ভন্দতা রালিোরন্দদয ফযফায কন্দযন্দে। বে, হুভলক গদলখন্দে কাজ না ন্দর রালিোরন্দদয লদন্দে প্রজা
াধাযন্দণয ঈয গজাযূফিক লফলবন্ন লনেভনীলত ভানন্দত ফাধয কন্দযন্দে। কখন্দনা অফায ান্দত না গভন্দয বান্দত
ভাযায গচটা কন্দযন্দে।
গগাভস্তা:
‘গগাভস্তা’ একলট জলভদাযী যক্ষণান্দফক্ষন্দণয কতৃত্ব
ি ফযলি। তন্দফ ব্দাথি লান্দফ গৃীত যন্দেন্দে “ ‘গম
কভিচাযী জলভদাযী ফা চারন্দকয ং লিী গভৌজা প্রবৃলতয খাজনা অদাে কন্দযন।’ অফায দকামি নাভও
গদওো ে। তাযাঙ্কয ফন্দ্যাাধযাে তাাঁয লধকাং গরখনীয ভন্দধয গগাভস্তা গশ্রলণয দস্থ ফযলিন্দদয
লরোীর বূলভকা তুন্দর ধন্দযন্দেন একালধক দৃলটবলঙ্গন্দত। জলভদান্দযয জলভদাযত্বন্দক লিকবান্দফ চারনা কযায
গক্ষন্দে গগাভস্তায বূলভকা লের ফিান্দগ্র ঈন্দেখন্দমাগয। ভান্দজয লফলবন্ন গশ্রলণয ভানুন্দলয কাে গথন্দক প্রন্দোজনীে
অদােকামি চালরন্দে মাওো ও জলভয যক্ষাকতিা লান্দফআ এাঁন্দদয ভূরত লযলচলত। লনেভবান্দফ খাজনা অদাে
োিাও জলভদাযী ম্পন্দকি নানা যাভি, ােতা, প্রন্দোজন্দন খাজনা ফৃলি, প্রজান্দদয ালস্ত, রালিোরন্দদয
ফযফায কযায গক্ষন্দে লরে বূলভকা লের। এোিাও জলভদান্দযয লফরুন্দি প্রজান্দদয ভন্দনাবাফ, গক্ষাব, নাচায
এয খফয জলভদান্দযয কান্দে গৌাঁন্দে লদন্দতন। জলভদান্দযয নাভ কন্দয ফযলিগত স্বাথিললিয জনয তা লধক
লযভান্দণ রাবফান্দনয অাে প্রজান্দদয ঈয ান কান্দেভ কযায প্রো লনেন্ত্রণ চারান্দনায লবপ্রাে রি
লের। জলভদাযী গালন্দণয প্রলরোগুলর অয কন্দিায ও কলিন বান্দফ প্রন্দোন্দগয গক্ষন্দে অগ্র লের গফল। পন্দর
গালন্দণয ভাো গফন্দিআ চরত রভািন্দে। একলদন্দক জলভদান্দযয গালণ ও দভন-ীিনভূরক লনেভ-নীলত,
তযাচায, নযলদন্দক তান্দদয ালযলদন্দদয গালণ ও লনীিন প্রজান্দদযন্দক কীবান্দফ াভালজক,
থিননলতকবান্দফ লফকরাঙ্গ কন্দয লদত তায লচে তাযাঙ্কয ফন্দ্যাাধযান্দেয ঈনযা ও গোটগন্দেয যন্দত
যন্দত লন্নফি যন্দেন্দে। তৎম্বন্ধীে প্রলতলরো ও জলভদাযীয ন্দঙ্গ াযস্পলযক ম্পকিগুলরন্দক অন্দরাচনা
কযাআ ভূর রক্ষয। বাগীদায, চালী, কৃণ াধাযন্দণয ঈন্দয ঋন্দণয গফাঝা চাান্দনায লিমন্দন্ত্র লরপ্ত থাকায
লবপ্রাে গথন্দক ‘গদিী’ নাভক প্রথায প্রচরন। গমভস্ত কৃলক প্রজাযা জলভন্দত পর পরাত তান্দদযন্দকআ
অফায খাদয লান্দফ ধান লদন্দে তকযা ঞ্চা তাং ুদ গনওোয প্রচরনআ ‘গদিী’।
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গভৌজা নুমােী জলভদাযীয দালেত্ব গগাভস্তান্দদয ান্দত নযাস্ত থান্দক। ‘ঞ্চগ্রাভ’ ঈনযান্দ ত্তনীদায গথন্দক
জলভদায ন্দে ওিা শ্রীলয গঘাল একজন গগাভস্তায লযফন্দতি দু’জন গগাভস্তায প্রন্দোগ কন্দযন্দেন। তান্দদয লদন্দে
কাগজে প্রস্তুত কন্দয জলভদাযী ফৃলিয ফন্দ্াফস্ত কন্দযন্দে। ওোলযীন ফযলিয ম্পলত্তয ভালরক জলভদায।
জলভদান্দযয লিন্দক যাজলিন্দত রূান্তলযত কযা ও প্রজায কাজ জলভচাল কযা লকন্তু জলভয নীন্দচ খলন ঈিন্দর
লকংফা গাে থাকন্দর, নদীয ভাে জলভদায গন্দে থান্দক। বগফান্দনয প্রলতবূ লান্দফ আলতান্দ গমভন যাজায
প্রলতিা গতভলন যাজাআ নালক জলভদান্দযয লফধান ততযী কন্দয যাজা গগাভস্তান্দদয লদন্দে প্রজান্দদয কাে গথন্দক কয
অদাে ও ান লনেন্ত্রণ কন্দয। ভানুল ফনযায কফন্দর ন্দি লফধ্বস্ত ও লফমিস্ত ন্দে িন্দর ন্নীন ন্দে ন্দি।
গদফতাযা মিন্ত এআ ফস্থাে গফা গবাগ াফায অাে ধনী ঘন্দয প্রন্দফ কন্দয। এতদ ন্দেও চণ্ডীভণ্ডন্দ
গগাভস্তা শ্রীলয দাজীন্দক ফলন্দে কিলকন্দে কালট ন্দে মাওো ভানুলগুলরয ঈয মন্ত্রণা গদওোয যা
াজান্দনায লযকেনা কন্দযন্দে। টযাক্স অদান্দেয গল তালযখ জালনন্দে গ্রান্দভ গ ার ফালজন্দে তকি কন্দয প্রচায
চালরন্দেন্দে “ টযান্দক্সয জনয স্থাফয গরাক ও টযাক্স ফৃলি োিাও লফলবন্ন যকন্দভয গঘালণা কন্দযন্দে। াধাযণ
প্রজান্দদয গফাঁন্দচ থাকায গকান্দনা ঈাে গনআ ফন্দর ভান্দজয একটা গশ্রলণয ভানুল অন্দক্ষ কন্দয ফন্দরন্দে “
‘গকান ঈােআ নাআ? ফাাঁলচফায লক গকান ঈােআ নাআ’।১
াতুভুলচয বাগায জলভদায ফন্দ্াফস্ত নযন্দরাকন্দক ফন্দ্াফস্ত লদন্দর গগাভস্তা ন্ীয কান্দে মাওোয
লিান্ত লনন্দেন্দে, গকননা ূফিুরুল ধন্দয তাযা এআ কাজ কন্দয অন্দে অয অজ লকনা জলভদায ফন্দ্াফস্ত
লদন্দে লদন্দেন্দে। গন্দটরন্দভন্টন্দক গকন্দ্র কন্দয গগাভস্তা এফায ভান্দি এন্দ গৌাঁন্দচন্দে। াযা ভান্দি াকা ধান্দনয
ঈয লদন্দে গকর গটন্দন জলভ জলয কন্দযন্দে। ফুট জুন্দতা ন্দয ধান গখন্দতয ঈয লদন্দে গাঁন্দট গাঁন্দট
ভান্দজাক কযন্দফ, তাআ এফায ভান্দিআ ধান ঝািাআ ন্দফ ফন্দর ংকা কন্দয প্রজা ও চাললযা। ভলরান্দদয
ঈচ্চলফত্ত গশ্রলণয ভানুল ফলণক, জলভদায গথন্দক গগাভস্তা, গবাগয ন্দণযয ভন্দতা ফযফায কযন্দত গচন্দেন্দে।
গগাভস্তা ও ফযালবচান্দয ফিদা লরপ্ত থাকন্দত গচন্দেন্দে। গ্রান্দভয ফঈ, গভন্দেন্দদয প্রলত নযাে লফচায কন্দযন্দে।
লনন্দজন্দদয ক্ষুধা, তৃষ্ণা গভটান্দনায জনয গজাযূফিক ফযফায কন্দযন্দে। দুগিা লেরুান্দরয খাভায ফালিয
াভন্দন লদন্দে মাফায ভে তায ান্দয গরাকটায ফণিনা লদন্দেন্দে “ গরাকটায গচাখগুন্দরা বাাঁটায ভন্দতা গগার “
গগার, থযাফিা নাক, নান্দকয ুরু গভাটা একন্দজািা গগাাঁপ, গম গচাযা গদন্দখ গভন্দেন্দদয স্বলস্তয কাযণ
ন্দেন্দে। তান্দদয চালন কি ুরব ফফিয গমন লনকৃট লচন্দত্তয ভভিয ধ্বলন। গগাভস্তা দ্মন্দক গদন্দখ তায লযচে
জানন্দত গচন্দেন্দে লেরুান্দরয কান্দে। লেরুার প্রতুযত্তন্দয জালনন্দেন্দে “ ‚অলভ ও ফ গেন্দি লদন্দেলে, দা
ভাে‛২, গগাভস্তা দা তায লকাযী গগাাঁপন্দজািা নালচন্দে লকাযী ফন্ধু লেরু ারন্দক ন্দ্ কন্দয ফন্দরন্দে
গতাভায ভন্দতা গরাক এফ গথন্দক দূন্দয ন্দয যন্দেন্দে, গটা ফুঝন্দত ুলফধা ন্দে? তাআ লেরু ারন্দক
গগাভস্তা যাভি লদন্দে ফন্দরন্দে “ ‘গফ গতা, কাভাযণী গতা অয নীচ-ংগি নে। গটান্দক মখন জব্দআ কযন্দফ
“ তখন ঘন্দযয াাঁলিুি এাঁন্দটা কন্দয দাও না’।৩ দা লনজস্ব কােদাে স্ববলঙ্গন্দত ান্দত কিরু কন্দয। টাকা,
ো, ধন-গদৌরত, ম্পদ শ্রীলযয যন্দেন্দে তাআ শ্রীলয গতা গবাগ কযন্দফআ। শ্রীলয অফদায নুমােী ‘ার’
গকন্দট ‘গঘাল’ ফালনন্দে লদন্দত চাে লকন্তু গগাভস্তা দাজীয একলট কাভনা যন্দেন্দে গআ কাভায ফঈ দ্মন্দক তায
প্রন্দোজন। শ্রীলয দুত্তয জালনন্দে ান্দত ান্দত ফন্দরন্দে “ ‘গ গতা ন্দফআ গ’।৪ দীঘিাঙ্গী দ্ময প্রলত
গগাভস্তা দাজীয কাভনা প্রগাঢ়, প্রচণ্ড অলি।
চণ্ডীভণ্ডন্দ গগাভস্তায কাোলয ফন্দফ। গফােত লান্দফ চণ্ডীভণ্ড জলভদান্দযয ম্পলত্ত লকন্তু ভস্ত ভানুন্দলয
ফযফায কযায লধকায থাকন্দফ গগাভস্তা ভাআ তা লিক কন্দয গদন। অয চণ্ডীভণ্ড যক্ষণান্দফক্ষন্দণয দালেত্ব
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ভুস্তাক অন্দভদ

ভস্ত ভানুন্দলয। ফিাধাযণ লনজস্ব দালেন্দত্ব চাাঁদা তুন্দর চণ্ডীভণ্ডন্দক ুনরুজ্জীলফত কযন্দত ঈদযত ন্দেন্দে।
জলভদান্দযয ফালিন্দত কান্দজয ঈরন্দক্ষয ুকুন্দযয জর গফয কন্দয ভাে ধন্দয। লকন্তু তা কযন্দর প্রজাযা ানীে
জর ান্দফ গকাথাে? তায কথা না গবন্দফ গগাভস্তা জালনন্দেন্দে “ ‘জলভদান্দযয ফালিন্দত কাজ, লতলনআ ফা ভাে
গকাথাে ান্দফন’?৫ তাআ প্রজাযা জলভদান্দযয কান্দে মাওোয লযকেনা কযন্দর গগাভস্তা ফন্দর ে ভাে লদন্দত
ন্দফ নে ভান্দেয দাভ লদন্দত ন্দফ। গচৌলকদায বূারন্দক গগাভস্তা লনরুিন্দক গদখা কযায কথা জানান্দত গগন্দর
গদখা না গন্দর তায কন্দটয গল থান্দক না। ফালিন্দত লগন্দে গদখা না গন্দর ফা গরাকন্দক গিন্দক না গন্দর
গগাভস্তা ফন্দর “ ‘ারা, ফন্দ বাত খাফায জনয গতান্দক ভাআন্দন লদআ না’।৬
গদফু গঘালন্দক নানা লবন্দমান্দগ লবমুি ওোয কাযন্দণ গগ্রপ্তায ন্দত ন্দেন্দে,। চণ্ডীভণ্ডন্দ গ্রান্দভয ভস্ত
গরাক অন্দত অন্দত জন্দিা ন্দর, গখান্দন ফন্দ গগাভস্তা দাজী ও শ্রীলয ও গোট দান্দযাগা, ভৃদুস্বন্দয
অন্দরাচনা কন্দয ফন্দরন্দে “ গদফু লণ্ডত ন্দে এআ গ্রান্দভয গোটন্দরাক চালান্দদয অস্কাযা লদন্দে জলভদায
লফন্দযাধী কামিকরা ংঘলটত কন্দযন্দে। গআ ফাতিা গগাভস্তা লেরুয লনকট গথন্দক ান্দন্দফয কান্দে গৌাঁন্দেন্দে।
লেরু ার এআ গ্রান্দভয ধনলত গণযভাণয ফযলি। গ এখন জলভদান্দযয গগাভস্তা ন্দেন্দে। একলদন্দক গ ভাজন
তায ঈন্দয অফায গগাভস্তা। ভানুন্দলয জীফন্দনয ফিনা গিন্দক এন্দনন্দে এফায। জলভদান্দযয ফস্থা গাচনীে,
তাআ শ্রীলযয টাকা অন্দে ফা অদাে কন্দয ভস্ত টাকা শ্রীলয গভটান্দফ এআ ন্দতি অজ গ গগাভস্তা। তায
একান্দথআ দুন্দটা কাজ ম্পন্ন ন্দফ “ খাজনা ফালকয নালরন্দ প্রজা কন্দরয জলভ লনরান্দভ তুন্দর ুন্দদ অন্দর
অন প্রায অদাে কযন্দফ। গন্দণ ান্দরয জলভ লনরাভ ন্দেন্দে, অয লকন্দনন্দে শ্রীলয গগাভস্তা। তালযণীন্দক
লবন্দট গথন্দক মিন্ত ঈৎখাত কন্দযন্দে, গতভলন াতুও ঈৎখাত ন্দেন্দে।
গগাভস্তা লেরু ার নতুন লনেন্দভ তারগান্দেয াতা কাটায যান্দধ চণ্ডীভণ্ডন্দ বূার গচৌলকদাযন্দক লদন্দে
ধন্দয লনন্দে এন্দন্দে “ াতু, যাভলয, পলিং, লয, ফাাঁকা লেদাভ োিাও অয ন্দনকজন প্রজা ও চাললন্দক।
এতলদন তাযা ূফি ুরুন্দলয স্বত্ব নুমােী গাে গকন্দট এন্দন্দে। লকন্তু অজ তান্দদয ভজলর ফন্দন্দে
চণ্ডীভণ্ডন্দ। গগাভস্তা বাফ-গম্ভীয ভুন্দখ গিগিা টানন্দত টানন্দত ফন্দরন্দে “ লচযকার নযাে কন্দয অলে
ফন্দরও অজও নযাে কযলফ গান্দেয গজান্দয? কালট, গটা চুলয কন্দয কালট। ৭ ন্দযন গঘালারন্দক শ্রীলয
ফুলঝন্দেন্দে গান্দেয পর গবাগ কযন্দত ান্দয লকন্তু গাে, াতা কাটায লধকায প্রজায গনআ। জলভদান্দযয ম্পলত্ত
ফন্দর চণ্ডীভণ্ডন্দক জলভদান্দযয কাোলযন্দত লযগলণত কন্দযন্দে। চণ্ডীভণ্ড গথন্দক গদফু গঘান্দলয গনতৃন্দত্ব
গগাভস্তাজী ভালনত ন্দে লপন্দয এন্দন্দে। বূার গচৌলকদান্দযয লযফন্দতি কঙ্কনা গ্রান্দভয ফািুন্দজ্জন্দদয
চাযাল নান্দদয গন্দখয গেন্দর কারু গখন্দক লনন্দেন্দে। ভাজনন্দদয ভন্দধয ফন্দথন্দক ফি ভাজন গগাভস্তা
শ্রীলয গঘাল। ভান্দিয ভস্ত জলভআ এখন তায ধীন। নাায লিট, দুফির ভানুলগুলরন্দক গ ধান কজ্জি
লদন্দেন্দে প্রজান্দদয যাগ কন্দযও ঈাে থান্দক না, ক্ষুদায মন্ত্রণাে লকি, ভলরান্দদয ভুন্দখয লদন্দক তালকন্দে
অত্মভিণ কযন্দত ফাধয ে। গকৌর ও কােদা কন্দয পাাঁন্দদ গপরায লিমন্দন্ত্র ফিদা লরপ্ত গথন্দকন্দে।
নফলনমুি রালিোর কারু গখ ভনীফন্দক কাজ গদখান্দনায জনয ঈদ গ্রীফ ন্দে ঈন্দিন্দে “ শ্রীলযয হুকুভ যক্ষায
তালগন্দদ। জলভদায-লতত জলভন্দত ফা যকাযী ফাাঁন্দধ গরু প্রন্দফ না কন্দয। গরু ুকন্দর ান্দয গ্রাভ কঙ্কনায
গখাাঁোন্দি লদন্দে অন্দ, গকথা জালনন্দেন্দে। তন্দফ শ্রীলযয নুগত গরান্দকয গরু ফাদ লদন্দে ফালক গরুগুলরন্দক
গখাাঁোন্দিয গদওোয লনন্দদি এন্দন্দে।

Volume-III, Issue-III

April 2017

52

তাযাঙ্কয ফন্দ্যাাধযান্দেয ‘ঞ্চগ্রাভ’, ‘গণন্দদফতা’ ও ‘কালর্ী’ ঈনযান্দ গগাভস্তা, নান্দেফ ও রালিোর চলযন্দেয বূলভকা
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জলভদায -লফস্তান্দযয গক্ষন্দে গগাভস্তা চলযন্দেয ঈন্দেখন্দমাগয বূলভকা যন্দেন্দে ‘কালর্ী’ ঈনযান্দও
গক্ষন্দে তা তযন্ত গুরুত্বূণ।ি ভূরত কালর্ী নদীয চযন্দক গকন্দ্র কন্দয জলভদাযন্দদয গম টানান্দান্দিন ততযী
ন্দেলের তা লনযন কযায গক্ষন্দে এক লিধয বূলভকা ারন কন্দযলের গগাভস্তা চলযে। জলভদাযন্দদয
লনযাত্তা যক্ষা, জলভ ংরান্ত লফলে ম্পন্দকি ভযক ধাযণান্দক লনন্দে লফন্দেলণ কন্দয জলভদাযী ফযফস্থান্দক
লযুট কযান্দত ােতা কযাআ লের ভূর রক্ষয। জলভদায চন্দযয জলভয ভান্দজাখ গগাভস্তা ালিন্দে াাঁওতার
ও চালীন্দদয লফলর ফন্টন কন্দযন্দে। গগাভস্তা টাকা লনন্দে প্রজান্দদয যলদ গদেলন। মথামথ খাজনা গদওো ন্দেও
চন্দযয াাঁওতার প্রজান্দদয যলদ না লদন্দে গআ জলভন্দক অফায লনরাভ কযায ফন্দ্াফস্ত কন্দযন্দে। তাআ
গগাভস্তায তযাচান্দযয স্বীকায ন্দে প্রজাযা জলভদান্দযয ঈয গক্ষন্দ ঈন্দিন্দে। প্রজা কভন্দরয কথা নুমােী “
‘গগাভস্তান্দত টাকা লরন্দর, যলদ লদন্দর না। খাজনা লরন্দর অফায জলভ লরন্দরভ কযান্দর’।৮
তাযয জলভদায প্রজান্দদয ান্দথ ঙ্গ লদন্দে ভাজন গগাভস্তান্দদয ান্দেস্তা কন্দযন্দে। গগাভস্তান্দক
তীয লদন্দে অরভণ কন্দয, া গকন্দট, গকাভয গথন্দক াত দুন্দটা গকন্দট ফদরা লনন্দেন্দে। করওোরা লফভর
ভুখালজি চন্দযয জলভ দখর গনফায য জলভদায যাে ফংন্দয নযতভ লযক লয যাে গগাভস্তা লান্দফ কাজ
কন্দযন্দে। চন্দযয জলভ ম্পলকিত ভাভরা-গভাকদ্দভায ভস্ত যাভি গগাভস্তা লয যাে লফচক্ষণতায লত
কন্দযন্দেন। চরফতিী জলভদায ফালিয গগাভস্তা ীন চরফতিীয লফফা ঈরন্দক্ষয লনভন্ত্রণ ে লনন্দে লফভরফাফুয
কান্দে ালিন্দেন্দেন। ফাক াাঁওতার প্রজান্দদযন্দক গভৌলখকবান্দফ লনভন্ত্রণ জানান্দনায দালেত্বও গগাভস্তায ঈয
নযস্ত লের। াাঁওতার প্রজাযা জলভদায ফালিয লনভন্ত্রণ যক্ষা কযন্দত না াযায কথা জানাে গম, তাযা এখন
দু’গফরা কান্দজ ফযস্ত। গগাভস্তা প্রতুযত্তন্দয ফন্দরন্দে “ ‘মা গন তা’গর’। লকন্তু চূিা নাভক প্রজা ভন্দনয গফদনায
কথা গগাভস্তায কান্দে প্রকা কন্দযন্দে। জলভদাযফাফু যাগ কযন্দফ লকন্তু তান্দদয গতা অজ অয ঈাে গনআ
গকননা জলভদায ফালিয লনভন্ত্রণ যক্ষা কযন্দত গগন্দর প্রজান্দদযন্দক কন্দরয কাজ গথন্দক লফভরফাফু তালিন্দে গদন্দফ
ফন্দর অংকা কন্দয গগাভস্তান্দক ফন্দরন্দে “ ‘তুন্দদয ফালি গগন্দর ন্দয আথান গথন্দক তাাঁলিন্দে লদন্দফ’। তফুও
গগাভস্তা তান্দদযন্দক ফজ্ঞা কন্দয লধক্কায জালনন্দেন্দে। লফফদভান দুআ জলভদায লযফান্দযয লফফান্দদ ও
ফলণকতন্দন্ত্রয নফ বুযত্থান্দন জলভদায গশ্রলণয ক্ষলেষ্ণু জলভদায গশ্রলণন্দত লযণত ন্দেন্দে। পন্দর গগাভস্তা গশ্রলণ
চলযন্দতয লফরুলপ্ত ঘন্দটন্দে রভ। প্রলতলরো ীন ন্দে ন্দিন্দে গগাভস্তা চলযে।
নান্দেফ:
নান্দেফ ব্দলটয াধাযণ থি জলভদান্দযয প্রলতলনলধ ফা কাযী নাজীয। জলভদান্দযয লযফন্দতি ঈস্থালত
ফযলি নান্দেফ। জলভদায ম্পদ ও লিন্দক শ্রীফৃলি ঘটান্দনায জনয গ ভস্ত িানাগুলর লের তায ভন্দধয নযতভ
নান্দেফ। মুলি তকি ও ুযাভি দান্দনয ভধয লদন্দে জলভদাযী ফযফস্থান্দক ুিবান্দফ লযচারনা কযন্দত াাময
কযত। চালী, বাগচালী, ক্ষুে ও প্রালন্তক চালীন্দদয নতুন লফধান ও লনেন্দভয দ্বাযা লকবান্দফ মিদস্তু কযা মাে
তায রূােণ কযত নান্দেফ। প্রজা করন্দক কজ্জি ফা ধান দাদন লদন্দে তায লাফ যক্ষণান্দফক্ষণ আতযালদ কাজ
নান্দেফ ভাযপত ভলিত ত। গযীফন্দদয ফিস্ব গ্রান্দয পাাঁদ “ খাজনায ুদ, ঋন্দণয ুদ, চরফৃলি ান্দয ুদ,
এভনলক ভানুলন্দক নযােবান্দফ লভথযা-ভাভরা-গভাকদ্দভাে পাাঁলন্দে গদওো ত প্রলতলনেত। গদফু লণ্ডত গম
স্কুন্দর িাত গখান্দন এন্দন্দে কঙ্কনায নান্দেন্দফয গেন্দর। ভযালিক া কন্দয গিলনং লনন্দেন্দে, ফে অিান্দযাঈলন ন্দফ। গদফু গঘাল ন্দনন্দযা ভা গজন্দর মাফায কাযন্দণ গআ স্কুন্দর তায জােগাে এন্দন্দে নান্দেন্দফয
গেন্দরলট।
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তাযাঙ্কয ফন্দ্যাাধযান্দেয ‘ঞ্চগ্রাভ’, ‘গণন্দদফতা’ ও ‘কালর্ী’ ঈনযান্দ গগাভস্তা, নান্দেফ ও রালিোর চলযন্দেয বূলভকা

ভুস্তাক অন্দভদ

‘কালর্ী’ ঈনযান্দ জলভদায চলযন্দেয ন্দয গম চলযেগুলর লফন্দল বূলভকা গ্রণ কন্দযন্দে তায ভন্দধয
নান্দেফ চলযে গুরুত্বূণ।ি জলভদাযন্দদয জলভ যক্ষা, বূ -ম্পলত্তয শ্রীফৃলি ঘটান্দনা, ভাভরা-গভাকদ্দভায লফলন্দে
যাভিদাতা লান্দফ নান্দেফ চলযে তায লনলদিট দালেত্ব ারন কন্দয থান্দক। এআ ঈনযান্দ নান্দেফ চলযে
গমান্দগ ভজুভদায। লতলন যান্দভশ্বয চরফতিী জলভদান্দযয নান্দেফ। জলভদান্দযয াযীলযক গদৌফিন্দরযয কাযন্দণ
জলভয ভস্ত গদখবার নান্দেফআ কন্দযন। নান্দেন্দফয যাভন্দি জলভদান্দযয লদ্বতীে ন্দক্ষয স্ত্রী ুনীলত গদফীয ফি
গেন্দর ভীন্দ্রন্দক জলভদাযীন্দত্বয দালেত্ব গদন। প্রকাযন্তন্দয জলভদান্দযয ফিভে কতিা নান্দেফ গমাগ ভজুভদাযআ।
জলভদান্দযয াযীলযক ফনলত ঘটন্দর ুনীলত গদফীন্দক লচলকৎা কযান্দনায যাভি লদন্দে ফন্দরন্দে “ ‚একফায
অয তফদযারুলরোয কলফযাজন্দদয গদখান্দর ’ত না‛? তায জলভদান্দযয াযীলযক মন্ত্রণায কথা নুবফ
কন্দযন্দে ভন্দভি। চন্দযয এক লফন্দঘ জলভ ভীন্দন্দ্রয হুকুন্দভ শ্রীফান্দক টাকায লফলনভন্দে ফন্দ্াফস্ত লদন্দেন্দে
নান্দেফ, লকন্তু গটা ে্ না কযাআ ুনীলত গদফীন্দক গআ ঘটনা জালনন্দেন্দে।
যাে জলভদায ফংন্দয জলভদালযত্ব ভূর দু’বান্দফ লফবি ন্দে মাে। লকন্তু নান্দেন্দফয দালেত্ব গমান্দগ
ভজুভদান্দযয। নান্দেফ কূটন্দকৌরী, যারভকাযী লফফান্দদয ান্দজ করওোরা লফভর ভুখালজিন্দক লনন্দে চয
দখন্দরয চরান্দন্ত গনন্দভন্দে। লচলনয কর ফান্দনায জনয চযন্দক লফভর ভুখালজিয ান্দত তুন্দর গদওোয ভস্ত
লযকেনা কন্দযন্দে। গভালঙ্গনীন্দক ন্দথিয গরাব গদলখন্দে বুর ফুলঝন্দে পাাঁন্দদ গপরায গচটা কন্দযন্দে। ননী
ারন্দক তযা কন্দয ভীন্দ্রয দ্বীান্তয, যান্দভশ্বয চরফতিীয াযীলযক ক্ষভতা ুন্দমান্দগ ও যাে ফংন্দয
’খান্দনক লযন্দকয লফফান্দদ চন্দযয জলভন্দক কােদা কন্দয দখন্দর গচটা চালরন্দেন্দে। চরফতিী ফালিয চন্দয লচলনয
কর ফান্দনায জনয গদখান্দত লনন্দে এন্দন্দেন করওোরা লফভর ভুখালজিন্দক। নযলদন্দক ননী ার তযাে
ভীন্দন্দ্রয অআলন যাভন্দিয জন্দনয ুনীলত গদফীয কাে গথন্দক াাঁচ াজায টাকা লনন্দেন্দে নান্দেফ গমান্দগ
ভজুভদায। গআ টাকা চন্দযয জলভ ফন্দ্াফস্ত লনন্দেন্দে। গনা লফলর কন্দয লত কন্দি গজাগাি কন্দযন্দে।
চরফতিী জলভদায ফালিয ভস্ত টাকা অত্মাৎ কন্দযন্দে। যফতিী থি ঞ্চে কন্দয চরফতিী ফালিয লফলরত
ম্পলত্তয ও যাে জলভদায লযফান্দযয লযক জলভদান্দযয ভমিাদা গন্দেন্দে। জলভদায লযফান্দযয ন্দঙ্গ নান্দেফ
গমান্দগ ভজুভদায এক অন্দন ঈন্নীত ন্দেন্দে অন কূট গকৌন্দর। চরফতিী ফালিয গম ঋণ গফনাভী গদওো
গটা তায দালফ, তায কান্দে ধায লান্দফ জলভদায লনন্দে লেন্দরন। গআ ঋন্দণয টাকা াওোয অাে জলভদায
আন্দ্র যান্দেয কান্দে নুন্দমাগ জালনন্দেন্দে। লতমিক বলঙ্গন্দত ইলৎ গন্দ আন্দ্র যাে গম্ভীয লনঃশ্বা গপন্দর ফন্দরন্দে “
‚চাকন্দযয কান্দে ধায, জালন গ অভায টাকা চুলয ক’গযআ অভান্দক ধায ফ’গর লদন্দেন্দে, লকন্তু গ মখন ধায
ফ’গরআ লনন্দেলে “ তখন অভায বগ্নীলত, লক অভায ফহু গফোআ, কখনও ‘গদন্দফ না’ ফরন্দফন না‛।৯
চয দখরন্দক গকন্দ্র কন্দয জলভদায আন্দ্র যাে তায কাোলয ফালিন্দত নান্দেফ গন্দযস্তা লনন্দে কাগজ ে
যীক্ষা কযলেন্দরন। যাে ফালিয নান্দেফ লভলত্তয তিন্দান্দলয ঈয ফন্দ কাজকন্দভিয তদাযলক ও আন্দ্র যান্দেয
কান্দজয ােতাে ভগ্ন লেন্দরন। লিক এভন ভে নানা বলঙ্গভাে করুণ ুন্দয ফন্দরন্দেন আন্দ্র যােন্দক গ, চন্দযয
ফফাকাযী ভস্ত াাঁওতারন্দদয দাদন লদন্দে গযন্দখন্দেন। অফায শ্রীফান্দয কুটফুলিয কথাে স্মযণ কলযন্দে
ফন্দরন্দে “ ‚শ্রীফান্দয যাাঁচান্দরা ফুলি গতা জান্দনন, গ অফায গিলভন্দত লটো লনন্দে ফন্ধকী দলরর মিন্ত
কন্দয লনন্দেলের‛।১০ অয ভুখালজি ান্দফ শ্রীফান্দয কান্দে দস্তখতগুলর লকন্দন লনন্দে, তদলনক ভজুলযয লফলনভন্দে
গখন্দট লযন্দাধ কযায নুভলত গদে। লকন্তু লচন্তালিত দৃলটবলঙ্গন্দত একথা ভানন্দত না চাআন্দর নান্দেফ গমান্দগ
ভজুভদায জলভদান্দযয ন্দঙ্গ ফাগলফতণ্ডাে জলিন্দে ন্দিন্দে। গ্রােন্দণয গন্দল যলফ পর না ফুনন্দর, চন্দযয
গফলয বাগ জলভআ ন্দি থাকন্দফ। নযলদন্দক গমান্দগ ভজুভদায জলভদান্দযয ভুন্দখয ঈয প্রলতফাদ জালনন্দেন্দে
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“ ‚মাযা বাগীদায নে, তাাঁন্দদযও অনাযা গফগায ধন্দযন্দেন খান্দয জলভয ধান কাটফায জন্দনয‛।১১ জলভদায
গবীয লনঃশ্বা গপন্দর লফন্দফালযত গনন্দে লচন্তাভগ্ন ন্দে ন্দিন। নান্দেফ গমান্দগ ভজুভদদান্দযয চরান্ত, লফভর
ভুখালজ্জিয ফযফােী ভন্দনাবাফ ও ন্দথিয প্রাফন্দরয জলভদায ান্দনয স্তলভত ূন্দমি লযণত ওোয অবা
যন্দেন্দে। নান্দেফ গমান্দগ ভজুভদায অফায জলভদায আন্দ্র যােন্দক াফধান কন্দয ভুখালজ্জি ম্পন্দকি ন্দচতন
কন্দয ফন্দরন্দে “ ‚গরাকলট ফি বোনক ফাফু। ধভি-ধভি গকান লকেু ভান্দনন না। অয গরাকলটয কূটফুলিও
াধাযণ‛।১২ গমান্দগ ভজুভদায চরফতিী জলভদায ফালিয প্রলত লফশ্বাঘাতকতা কন্দয লনন্দজয ম্পদারী
ন্দে ঈন্দিন্দে। তা গজন্দনও চরফতিী ফালিয গোট গেন্দর ীন্দনয লফন্দেয নুিান্দনয দালেত্ব ারন্দনয বায
নান্দেফন্দক লদন্দেন্দেন। তান্দক ধুলত ও গযন্দভয চাদয লদন্দে জলভদায আন্দ্র যাে ম্মান জালনন্দেন্দে। কভিচাযী
ন্দেও গ এখন জলভদায যান্দভশ্বয চরফতিীয ভতুরয ফযলিত্ব, তফুও তান্দক এখনও বাআন্দেয ভন্দতা গে
কন্দয।
আন্দ্র যাে খাজনা অদাে কযন্দত গগন্দর লচন্তযফাফু াাঁওতার প্রজান্দদয খাজনা লদন্দত লনন্দলধ কন্দযন্দে।
নান্দেফও গম্ভীয স্বন্দয ফাগদী াআকন্দদয গিন্দক াাঁওতার প্রজা করন্দক াফধান কন্দয লদন্দেন্দে গম, তান্দদয
প্রজাস্বত্ব এখন লফভর ভুখালজ্জি ফাফুয। লতলন এখন াাঁওতার প্রজান্দদয ভা-ফাফা, ব্রহ্মা, লফষ্ণু, ভন্দশ্বয।
এআবান্দফ াাঁওতার প্রজাযা লফভ্রান্ত ন্দে জলভদাযন্দক তযাগ কন্দযন্দে। জলভদায ও লফভর ভুখালজ্জিয ভন্দধয গম
ভাভরা কিরু ন্দেলের চন্দযয জলভন্দক গকন্দ্র কন্দয। গআ ভস্ত ভাভরা-গভাকদ্দভাে প্রন্দতযকলট জলভদায ন্দক্ষয
যাজে ঘন্দটন্দে। চয দখরন্দক গকন্দ্র কন্দয চালীন্দদয জলভ দখর কযন্দর জলভদায আন্দ্র যাে অফায তায নান্দেফ
লভলত্তয গক গকন্দ রিায লনন্দদি গদন। গজাযূফিক লফভর ভুখালজ্জি চালীন্দদয জলভ চন্দল গনওোয যান্দধ।
জরলদ, ফাগলদ, কাায চালীন্দদয এক জােগাে কন্দয করওোরা লফভর ফাফুয লফরুন্দি গাচ্চায ওোয
অহ্বান জালনন্দেন্দে নান্দেফ লভলত্তয। গমান্দগ ভজুভদায (নান্দেফ) ভীন্দন্দ্রয হুকুভ ভন্দতা একন্দা লফন্দঘ জলভয
ফন্দ্াফস্ত কন্দযন্দেন ে’ টাকাে। কূটন্দকৌরী, ধুযন্ধয নান্দেফ জলভদাযন্দক পাাঁলক লদন্দে, লফশ্বাঘাতকতা কন্দয
ধ্বং কযন্দত গচন্দেন্দে জলভদাযন্দক। জলভদায ত্নী ুনীলত গদফীয যরতায ুন্দমাগ লনন্দে বুর ফুলঝন্দে ফিস্ব
স্তগত কন্দযন্দে। তাআ জলভদায ফালিয ার জযাজীণি ও ংকটান্ন ও রভ ফক্ষলেত ন্দেন্দে।
রালিোর:
জলভদান্দযয তার গান্দেয িার কাটান্দক গকন্দ্র কন্দয লফফাদ ফাাঁন্দধ প্রজান্দদয ান্দথ। ূন্দফিয জলভদাযন্দদয লনেভ
নুমােী জলভন্দত গম চালল ফা প্রজা চাল কযন্দফ গ গান্দেয পর ফা িার কাটন্দত ান্দয, এযকভআ ন্দে অন্দে
দীঘিলদন মাফৎ। গকান্দনালদন জলভদান্দযয ফাাঁধা গদেলন এভন গান্দেয পর গনওোয আন্দে থাকন্দর লভট বালাে
ফাকযারা কন্দয গচন্দে লনত। লকন্তু ফতিভান জলভদায শ্রীলয ান্দরয জলভদাযী ান্দন তায লফন্দযালধতা
কন্দযন্দে। কর প্রজা ও চালী একলেত বান্দফ লফন্দযালধতা কযন্দত গগন্দর রালিোর, াআক রালগন্দে ধন্দয এন্দন
চণ্ডীভণ্ডন্দ ভজলর ফলন্দেন্দে। াভানয তারাতান্দক গকন্দ্র কন্দয ভাভরা-গভাকদ্দভাে পাাঁলন্দেন্দে প্রজান্দদয।
ঞ্চা জন রালিোর লদন্দে ান্দেস্তা কযায হুভলক লদন্দেন্দে। গজায ূফিক তারগান্দেয িার রালিোরন্দদয লদন্দে
গকন্দি লনন্দে প্রজান্দদযন্দক গনস্থা কন্দযন্দে। প্রজাযা তারগান্দেয িার ান্দত তুন্দর লনন্দরও রালিোরন্দদয প্রান্দয
ফ প্রজা গযন্দখ লদন্দরও লনরুি ধন্দয থাকায কাযন্দণ তান্দক লবন্দট ভালট োিা কন্দযন্দে। গকৌর কন্দয খাজনায
দান্দেয তায জলভ লনরান্দভ তুন্দরন্দে। রালিোর ফালনীয অয একলট রূ লান্দফ ুলর প্রান ফযফায
কন্দযন্দে। ুলর লদন্দে বেবীলত প্রদিন কন্দয প্রজান্দদযন্দক তান্দদয লধকায গথন্দক ফলঞ্চত কন্দয গযন্দখন্দে।
এভনলক প্রজাস্বন্দত্বয লধকায টুকুও াে লন।
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লেরু ার তায লদ্বতীে মিাে ফা জলভদায জীফন দািন্দণয ূন্দফি গগাভস্তা লগলয াওোে গচৌলকদায
বূারন্দক লদন্দে তায ভন্দনাভত কামিরভ চারান্দনা ম্ভফ নে ফন্দর ান্দয গ্রান্দভয ফািুন্দজ্জয ফালিয চাযাল
নান্দদয গন্দখয গেন্দর রালিোর কারু গখন্দক লনন্দে এন্দন্দে। নান্দদয গখ এককান্দর গমভন লফখযাত রালিোর
লান্দফ লফন্দল লযলচত লের লিক তায গেন্দর কারু গখও গদাদিণ্ডপ্রতা রালিোর লান্দফ নাভকযা। গমভন
লিারী গজাোন গতভলন দুদিান্ত াী, খযালত লন্দন্দফ গ ভাযাভালয কন্দয একফায গজরও গখন্দট এন্দন্দে।
িাকালতয যান্দধও গ গগ্রপ্তায ন্দেন্দে। এআ নফ লনমুি রালিোর কারু গখন্দক লনন্দদি লদন্দেন্দে জলভদান্দযয
যকাযী ফাাঁন্দধ লকংফা লতত জলভন্দত কান্দযা গরু প্রন্দফ কযন্দর কঙ্কনায আঈলনোন গফান্দিি গখাোি লদন্দে
অন্দত ফন্দরন্দে। নফ লনমুি রালিোর কারু গখ ভলনফন্দক লনন্দজয কান্দজয দক্ষতা গদখান্দত ঈদযত ন্দেন্দে
অন ভলভাে। ভালটন্দত ারাভ লদন্দে ভলনন্দফয হুকুভ ারন্দন তৎক্ষণাৎ অগ্রাী ন্দে ঈন্দিন্দে। নযলদন্দক
গচৌলকদায বূার শ্রীলযয নুগত গরু গুলর লচলনন্দে লদন্দে ফাকী গরু গুলর গখাাঁোি লদন্দত ঈন্দদ লদন্দেন্দে।
জলভদায ও তাাঁয লযফান্দযয লনযাত্তা, গজাযূফিক ানন্দক প্রলতিা কযা একভাে লনবিযতা লের
রালিোরন্দদয ঈয। জলভদায, নান্দেফ, গগাভস্তায যাভিয ভধয লদন্দে ান লযচারনা চরত অয গআ
ান িলতন্দক কামিকযী বূলভকাে রূদান কযন্দত ভান্দি নাভত রালিোর ফালনী। জলভদায তাাঁয বূ -ম্পলত্তয
শ্রীফৃলিয জনয রালিোর ফালনী ুলত। প্রন্দোজন নুান্দয তান্দদয কান্দজ রালগন্দে দুদিভনীে ভন্দনাবাফ প্রলতিা
কযত রালিোরন্দদয ভাযপৎ। ‘কালর্ী’ ঈনযান্দ রালিোরন্দদয বূলভকা লফন্দেলন্দণয গক্ষন্দে দৃটান্ত লান্দফ
গদখা মাে যান্দভশ্বয চরফতিী ও যাে ফংন্দয জলভদাযী বাগ ফান্দটাোযান্দক গকন্দ্র কন্দয লফন্দযাধ কিরু ে।
কালর্ী নদীয চন্দয াাঁওতারযা অগাো লযষ্কায কন্দয ফফা কযন্দত কিরু কযন্দর জলভদান্দযয লনন্দদিন্দ
রালিোর ফালনী তান্দদযন্দক কাোলয ফালিন্দত অটক কন্দয গযন্দখন্দে। এক ন্দঙ্গ াত অট জন রালিোর গজিন
কন্দয াাঁওতারন্দদয ভুখন্দক ফন্ধ কন্দযন্দে।
কালর্ী নদীয চযন্দক গকন্দ্র কন্দয যিাি ন্দেন্দে ফাযংফায যাোট গ্রাভ। ভাভরা-গভাকদ্দভা কিরু ন্দেন্দে
নানা যকন্দভয। চালী শ্রীফা াাঁওতারন্দদযন্দক দাদন লদন্দে তান্দদয এক লফন্দঘ জলভন্দত দস্তখত লরন্দখ
লনন্দেন্দে। অয এআ খতন্দক গকন্দ্র কন্দয যংরার, নফীন চায-াাঁচজন্দনয ন্দঙ্গ শ্রীফান্দয কন্দেকজন
রালিোন্দরয ংঘাত গফাঁন্দধন্দে। জলভদায ন্দক্ষয রালিোর নফীন ফাগদীন্দক নয তযায গকন্দ পাাঁলন্দে লদন্দেন্দে
শ্রীফা। নযলদন্দক নান্দেফ ভজুভদান্দযয তদাযলকন্দতও ন্দথিয প্রাচুন্দমি শ্রীফা অআন্দনয গচান্দখ লনন্দদিাল ফন্দর
প্রভালণত ন্দেন্দে। চরফতিী জলভদায ফংন্দয গোট গেন্দর ীন তায লফন্দেয নুিান্দন স্মৃলত চাযণাে নফীন
ফাগদী কথা স্মযন্দণ অন্দন গম নফীন্দনয রালিয অঘান্দত শ্রীফান্দয রালিোন্দরয ভাথা পালটন্দেন্দে, গ থাকন্দর
তায লফলনভন্দে েন্দতা ফকল চাআত রুলচ লভলট।
চন্দযয জলভন্দক গকন্দ্র কন্দয জলভদায আন্দ্র যান্দেয ন্দঙ্গ লফভর ফাফুয গম ভাভরা-গভাকদ্দভা চরলের তান্দত
ফকলট ভাভরাে জলভদায ন্দক্ষয যাজে ঘন্দটন্দে। লফভর চাললন্দক ঈন্দেদ কন্দয চন্দযয ভস্ত জলভ গভাটযরাঙ্গর লদন্দে চাল লদন্দর তায লফরুন্দি আন্দ্র যাে অফায ভাভরা কন্দযন্দে। াাঁওতার, ফাগলদ, জরলদ, কাায
ম্প্রদান্দেয ালভর কন্দয লফভরফাফুয জলভ চালন্দক ফন্ধ কযন্দত রালিোরন্দদয াান্দময গনে। জলভদায আন্দ্র
যাে রালিোর লদন্দে, টাকা ো খযচ কন্দয লফভরফাফুয লফরুন্দি মুি গঘালণা কন্দযন্দে। প্রজান্দদয া লদন্দে
ফন্দরন্দে রালিোর নালভন্দে চন্দযয জলভন্দক ফাাঁচান্দত ন্দফ।
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তাযাঙ্কয ফন্দ্যাাধযান্দেয ‘ঞ্চগ্রাভ’, ‘গণন্দদফতা’ ও ‘কালর্ী’ ঈনযান্দ গগাভস্তা, নান্দেফ ও রালিোর চলযন্দেয বূলভকা
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