এক নজরে করেজ
বাাংাদেদলর প্রাচীনতম নগর-ভ্যতার ীাভ্ূ মম যরত লা ুতান বমখির স্মৃমত মবজম়িত পূণযভ্ূ মম
পুন্ড্রবর্ধনিযাত ুপ্রাচীন ঐমতযবাী নগরী বগু়িা। উত্তর
বদের কেন্দ্রস্থ বগু়িায় েৃ ম  মলল্প
মবোল ঘদেমি ুপ্রাচীনোদাআ। মলক্ষার কক্ষদে মপমিদয় মিনা াে াঞ্চ। প্রায় কে়ি কথদে েুাআ
াজার বির (খ্ীাঃপূাঃ ৬ষ্ঠ লতে কথদে ১২ লতে) পূদবধ পুন্ড্রবর্ধন তথা মাস্থানগদ়ি মবমভ্ন্ন লাে
বদগধর কেন্দ্র  প্রাদেমলে রাজর্ানী মদদব বযবা বামণজয  মলক্ষা েীক্ষায় এর চরম উৎেধ ামর্ত
দয়মি। মর্যযুগ পযধন্ত এ ক্ষয়ষ্ণু র্ারা াবযাত মি। চযধাপদের কবল েদয়ে জন মভ্ক্ষু (পেেতধ া)
কামপুর (পাা়িপুর)  মাস্থাদনর মবাদর (কবহুার বার ঘর িযাত) মলক্ষা মনদয়দিন  মলক্ষা
মেদয়দিন। মগ্র মর্যযুদগ বাাংার ানযানয াঞ্চদর মদতা মলক্ষা বযবস্থা কঢৌ চতু ষ্পাী  স্তদরর
মদর্য ীমাবদ্ধ মি। বৃটিল াঅমদ ১৮২১ াদ বগু়িা কজা গঠদনর পর স্থানীয় জনগন এবাং
াআাংদরজ রোদরর পৃষ্ঠদপােতায় বগু়িায় কবল মেিু মার্যমমে পযধাদয়র মলক্ষা প্রমতষ্ঠান
গদ়ি উদঠ।
এগুদার মদর্য বগু়িার কপৌ়ি উচ্চ মবেযায় (১৮৪৩) , বগু়িা কজা স্কু  (১৮৫৩) এবাং রোরী
বামো উচ্চ মবেযায় (মভ্দটামরয়া কমদমামরয়া , মভ্. এম স্কু  ১৮৫৭) ানযতম। ১৯৩৯ াদর
পূদবধ বগু়িায় উচ্চ মলক্ষার জনয কোন মলক্ষা প্রমতষ্ঠান মি না। তিন এ াঞ্চদর মানুদে উচ্চ
মলক্ষার জনয মনভ্ধ র েরদত দতা- রাজলাী েদজ, পাবনা এডয়াডধ েদজ এবাং রাংপুর োরমাাআদে
েদজ উপর।১৯৩৮ াদ বগু়িার েদয়েজন মবদেযাৎাী বযামি াে াঞ্চদর মানুদর উচ্চ মলক্ষার
প্রদয়াজনীয়তা ানুভ্ব েদরন। এ উদেদলয ১৯৩৮ াদর ৪ এমপ্র বগু়িায় এেটি েদজ প্রমতষ্ঠার
দক্ষ িাাঁন বাােুর কমাাম্মে াঅীদে ভ্াপমত এবাং কমৌভ্ী াঅব্দু াত্তারদে ার্ারন ম্পােে েদর
এেটি েমমটি গঠিত য়। েমমটির েযরা মিদন ডা. মমিজ উেীন , মদয়ন উেীন পাাআোর , মদয়ন
উেীন প্রামামণে, রিাতু ল্লা, ডা. ামববুর রমান, বাবু পূনধ চন্দ্র রায় , নবীর উেীন তাুেোর প্রমুি।
তদব েদজ প্রমতষ্ঠার জনয ২৪/০৬/১৯৩৮
তামরদির ৩৫০১ , ৩৫০২, ৩৫০৪, ৩৫০৬ এবাং
২৭/০৬/১৯৩৮ তামরদির ৩৫৫০ নাং োনেৃ ত
জমমর িাাঁন বাােুর কমাাম্মে াঅীদে ভ্াপমত
বগু়িা েদজ উদল্লি েদর াগধানাাআজার ডাাঃ মমিজ উেীন, রিাতু ল্লা, ডাাঃ ামববুর রমান এবাং বাবু
পূণধ চন্দ্র রায় এর নাদম িু বাম়ি কমৌজার জমমর োনপে (াপধণনামা) মদি
কেয়া দয়দি।
তদব বগুদা েমাআ কয াগধানাাআজারদের নাদম েদর কেয়া দয়দি এমন নয়। কোন
কোনটি
ভ্াপমতর নাদম কোনটি ার্ারণ ম্পােদের নাদম েদর কেয়া দয়দি।
২৪/০৬/১৯৩৮ াদ
যাাঁদের োনেৃ ত জমমর উপর েদজ প্রমতষ্ঠার মদ্ধামত্ম গৃীত য়, এাঁরা দনোতা
১

মদয়ন উেীন পাাআোর

২

মমিু প্রামামনে

কমৌজা জমমর পমরমান(এের)

জমমর মূয
(োোয়)

িু বা়িী ০.০৬

২০/-

০.০৫

৩০/-

৩ মমনর উেীন (কানার)

০.২৪

১০/-

৪

০.৫১

৩৬/-

ামববুর রমান  ামিজ
উেীন

২৭/০৬/১৯৩৮

৫ মামনে উেীন  ামনি উেীন

০.১০

০৬/-

৬ রমম উেীন  েমম উেীন

০.১১

০৬/-

১.০৭ এের

৯৮/- োো

কমাে=

উপদরাি তদথয কেিা যাদে প্রথম পুনরায় ৯ জন োতার ১.০৭ এের জমমর উপর েদজ প্রমতষ্ঠার
মদ্ধামত্ম য়। ২৪/০৬/১৯৩৮ াদ েদজ প্রমতষ্ঠার জনয জমম পায়া কগদ ম্ভবত এর োযধক্রম
মন্থর গমতদত চমি। োতারা েদজ প্রমতষ্ঠার জনয এেটি লদতধ জমম োন েদরমিদন
, েমদ
উমল্লমিত লতধ টি মি- োনেৃ ত জমমদত েদজ প্রমতমষ্ঠত না দ এবাং প্রমতমষ্ঠত য়ার পর ানযে
স্থানামত্মমরত য় তাদ জমমর মামদেরা বা এর বাংলর্দররা জমম কিরৎ পাদব বা েদজ েতৃ পক্ষ
জমম কিরৎ মেদত বার্য থােদব। এমন লদতধ র োরদন েদজ প্রমতষ্ঠার েযধক্রমদে গমতলী েরার
জনয ১৯৩৮ াদর ২২ মডদম্বর ন্ধ্যা ৭.০০ োয় প্রজাবন্ধ্ু রামজব উেীন তরিোদরর াতমাথাস্থ
প্রজামমমত োযধাদয় স্থানীয় ূর্ীবদগধর এে ববঠে ানুমষ্ঠত য়। ববঠদে যাাঁরা উপমস্থত মিদন তাাঁরা
দন- প্রজাবন্ধ্ু রামজব উেীন তরিোর , কমৌভ্ী মান গণী , নবীর উেীন তরিোর , বাবু নদরল
চন্দ্র, বাবু বজ্রনাথ ো , কমৌভ্ী াআয়াকুব াঅী , কমৌভ্ী াআয়াকুব কাদন , জনাব াঅমজম উেীন , মুন্সী
জনাব াঅী, ডা. াআজ্জত াঅী , েমবরাজ াঅব্দু াঅমজজ , জনাব কোরাত উল্লা , ডাাঃ েমির উেীন
াঅদমে, জনাব াদয়ম উেীন াঅদমে , মমিজ উেীন াঅদমে এবাং লাহ্ জমম
উেীন প্রমুি।
ববঠদে মবত্মামরত াঅদাচনা কলদ বগু়িা েদজ প্রমতষ্ঠার োযধক্রম ত্বরামিত
েরার দক্ষ িাাঁন
বাােুর কমাাম্মে াঅী এম.এ.এ কে ভ্াপমত এবাং
কমৌভ্ী কমাাঃ মান গনী এম. এ
(াঅীগ়ি) কে ার্ারন ম্পােে েদর এেটি েমমটি গঠন েরা য়।
েমমটির ানযানয েযরা
দন  ভ্াপমত রাজীব উেীন তরিোর এম.এ.এ , বাবু নমনী চন্দ্র চক্রবতী এম. এ মব.
এ, জমমোর পূনধ চন্দ্র রায় , িাাঁন বাােুর কোরবান াঅী। েয বৃন্দ দন কমৌভ্ী েমবর উেীন
াঅদমে, নবীর উেীন তাুেোর এযাডদভ্াদেে, বাবু নদরল চন্দ্র মব. এ , ডা. েমির উেীন তাুেোর
এম. মব , ডা. কমাজাফ্ির রমান এম. মব , বয়ে কেয়ার াঅী কচৌর্ুরী মব. এ , াঅব্দু াত্তার
তরিোর মব. এ, াঅব্দু বারী মব. এ , বাবু প্রিু ল্ল চন্দ্র কন এম. এ. মব. এ , মমাাংশু রায় এম.
এ. মব. এ, জনাব কমাবারে াঅী, জনাব যরত াঅী, জনাব মুমজবর রমান, বাবু মলব চাাঁে াঅগর
য়াা,
কমৌভ্ী িমর
উেীন াঅদমে
,
জনাব াঅব্দু জববার িমিা।
এাআ েমমটিদে নমথপদে ামময়ে ( Provisional) েমমটি মাদব উদল্লি েরা দয়দি। েমমটি ২৬
জানুয়ারী ১৯৩৯ নবাব বা়িীদত (বতধ মান) ন্ধ্যা ৭ োয় জনাব কমাাম্মে াঅীর ভ্াপমত্বদত্ব মিতীয়
েিা ববঠদে বদ। ববঠদে মন্ধ্ামত্ম, তোমনমত্মন েোতা মবশ্বমবেযাদয়র েদজ পমরেধ লদের ানুমমত
পায়া কগদ াস্থায়ীভ্াদব ুমব প্রাথমমে মবেযাদয় (বতধ মান) ক্লা শুরু দব। ানুমমত পায়া না
কগদ (তোমনমত্মন) মনমলন্দারা কেনারী (Tannary) ভ্বদন েদদজর ক্লা শুরু দব। এাআ মদ্ধাদমত্মর
ানুমমপ েোতা মবশ্বমবেযাদয়র চযাদন্সর জনাব াঅমজজু ে াদদবর োদি পাঠাদনা য়।
কৌভ্াগয, ুমব স্কু দাআ াস্থায়ী মভ্মত্তদত েদদজর ক্লা শুরুর ানুমমত পায়া যায়। ক্লা
শুরুর
ানুমমত পায়ায় ৯ জুাাআ ১৯৩৯ াদ েদদজর াঅনুষ্ঠামনে োযধক্রম শুরু
য়। যমে
২৪/০৬/১৯৩৯ তামরদি েদজ পমরচানা েমমটির ভ্ায় গৃীত মদ্ধামত্ম
কমাতাদবে েদদজর
উদিার্নী াংক্রামত্ম কয , োয়াত োদডধর নমুনা বতরী েরা য় তাদত ২ জুাাআ রমববার ১৯৩৯
উদল্লি মি। ঐ মেন উদিার্ন দ েদদজর োপ্তমরে ানুদমােন (Official affiliation) কপদয়মি ৯
জুাাআ ১৯৩৯। এেটি ূে কথদে জানা যায় , যার এম াঅমজজু ে বগু়িায় এদ ুমব স্কু দ

েদদজর গভ্মনধাং বমডর াদথ এে ববঠে েদরন। ববঠদে েদদজর ানুদমােন াংক্রামত্ম
মি-পক্ষীয়
াঅদাচনা য় এবাং মতমন ােীোর েদরন কয , এাআ েদদজর ামবধে উন্নমতর দক্ষ বযমিগত উদেযদগ
যাবতীয় েরদবন। এাআ বিবয কথদে র্ারণা
েরা যায় উদিার্ন েরা দ েদজ ানুদমােন
দয়মি পদর। যার াঅমযযু ে
েদদজর ামবধে উন্নয়দনর প্রমতশ্রুমত কেয়ায় এবাং েদজ
ানুদমােদনর জনয প্রদয়াজনীয় এে ক্ষ োো মকুি েরায় তাাঁর প্রমত েৃ তজ্ঞতাবলতাঃ েদদজর
গভ্মনাং বমড েদদজর নাম বগু়িা েদজ এর পমরবদতধ বগু়িা াঅমজজু ে েদজ রািার মদ্ধামত্ম
গ্রণ েদরন।
২৮কল জুন ১৯৩৯ পমরচানা েমমটির ভ্াপমতর ানুপমস্থমতদত -ভ্াপমত বাবু পূনধ চন্দ্র রাদয়র
ভ্াপমত্বদত ানুমষ্ঠত এে ববঠদে েীঘধ াঅদাচনা কলদ মদ্ধামত্ম
য়, েদজ পমরচানা েমমটির
ভ্াপমত িাাঁন বাােুর কমাাম্মে াঅী াদদবর নাম ানুাদর বগু়িা াঅমজজু েদজ রািা দা।
েদজ প্রমতষ্ঠার জনয শুরুদতাআ োনেৃ ত ১.০৭
এের জমম পায়া কগদ কিাদন দে দোআ
াবোঠাদমা মনমধান েরা ম্ভব য়মন াঅমথধে াংেদের োরদন। কোরদন যাো শুরুর প্রায় েুাআ বির
পযধমত্ম েদদজর ক্লা ুমব স্কু দাআ কনয়া য়। এময় িু বা়িীর পল্লীমে মমমত
মি িােদের
েমনরুম। ৯াআ জুাাআ ১৯৩৯ াদ েদদজর োযধক্রম াঅনুষ্ঠামনে ভ্াদব শুরু য়ায় পরবতী োদ
াঅর মেিু োনেৃ ত জমম পায়া যায়। েদদজর জমমর েমদ উমল্লমিত এ পযধাদয় োনেৃ ত বযমি 
জমমর পমরমান দা মনন্মরূপতারেখ

দাতা

জরিে পরেিান
(একে)

১২/১২/১৯৩৯ াঅদয়ন উেীন

০.০৬

১২/১২/১৯৩৯ কমাজাম উেীন পাাআোর

০.০৩

০৪/০৭/১৯৪১

রমজান উেীন পাাআোর/ াঅব্দুর ০.২০
রমান পাাআোর

২১/১১/১৯৪৪

াঅদয়ন উেীন  তিমম উেীন ০.৪০
কমাে ০.৬৯

উপযুি
ধ (১.০৭+০.৬৯) ১.৭৬ এের োনেৃ ত জমম িা়িা পরবতীোদ মবমভ্ন্ন মদয় েদদজর
জনয প্রায় চার এের জমম ক্রয় েরা য়। ১৯৪২ কথদে ১৯৫৭ া পযধমত্ম মদয়র মদর্য জমমগুদা
ক্রয় েরা য়। েদদজর জমমর পুরাদনা েমপদে কেিা যায় যাাঁদের োি কথদে জমম
ক্রয় েরা
দয়দি তাদের াদনদোআ িু বা়িী এাোর তাাঁতী , কজদ প্রভ্ৃ মত মনন্ম কেণীর মানু। প্রাপ্ত তদথয কেিা
যায় ক্রয় েৃ ত কমাে ২০টি জমমর েমদর (১৯৪২-১৯৫৭) মার্যদম ১৪৩২/- োোয় কমাে ৩.৫৬
এের জমম ক্রয় েরা য়।
জমম ক্রয়, াবোঠাদমা মনমধান, েদদজর মলক্ষে-েমধেতধ া-েমধচারীদের কবতন ভ্াতামের বযয় মনবধাদর
জনয েদদজর কোন স্থায়ী াঅমথধে বযবস্থা মি না।
এমতাবস্থায় স্থানীয় জনগদনর াাযয
দযাগীতার উপরাআ মনভ্ধ র েরদত দয়দি ামত্মত প্রাথমমে পযধাদয়। েদদজর াথধ াংগ্রদর জনয
১৯৩৯ াদ কায়াাআে দয় নামে ােধ া পাটিধদে ানুদরার্ েদর েদজ েযাম্পাদ চযামরটি কলা
র
াঅদয়াজন েদর ৩১৫৬ রুমপ ৬ াঅনা াঅয় য়। যার পুদরাোাআ েদদজর মাব তমবদ
(কন্ট্রা

বযাাংে, মাব নাং-৮৬, বগু়িা লািা) জমা কেয়া য়। এ মাব পমরচানা েদরন বাবু প্রিু ল্ল চন্দ্র
কন। েদদজর িান্ড বৃমদ্ধর দক্ষ মপ.ডমিউ.মব েতৃধ পক্ষদে ানুদরার্ েদর বগু়িা কজার প্রদতযে
াআউমনয়ন পমরে কথদে এেলত রুমপ এবাং েযদের োি কথদে পাাঁচ রুমপ েদর চাাঁো মনর্ধারন েরা
য়। েদদজর াথধ াংগ্রদর াঅর এেটি মার্যম মি স্থানীয় মদনমা । 
েতৃ পক্ষ েদদজর
জনয মেিু াঅমথধে াাযয েদরমিদন। েদদজর াাআদেরীর জনয তািাদনর জমমোর এোজার রুমপ
োন েদরমিদন। কন্ট্রা বযাাংে কথদে বামধে াদ়ি মতন পারদন্ট (৩.৫%) াদর াঅর েুাআ াজার
াজার রুমপ াংগৃমত দয়মি। মূত প্রাথমমে পযধাদয় এভ্াদবাআ েদদজর াঅমথধে োযধক্রম পমরচামত
য়। ১৯৬০ াদ েদজটি রোদরর ু-নজদর াঅদ। এময় পামেস্থান রোদরর
মলক্ষামন্ত্রী
বগু়িার াতানী পমরবাদরর মত্মান জনাব ামববুর রমান বুু
মময়ার প্রায় এেে কচষ্টায় াে
েদজদে রোদরর মলক্ষা উন্নয়দনর ার্ীদন ২০টি মডগ্রী েদজ উন্নয়ন প্রেদল্পর ামত্মভ্ুধ ি েরা য়।
এ দক্ষ েদদজর ামবধে উন্নয়দনর জনয ৪ ক্ষ ৫০ াজার োো বরাে েরা য়। এর মদর্য
১,৫২,২৪৬/- (এে ক্ষ বায়ান্ন জার েুাআলত িয়চমল্লল) োোয় বগু়িা কর কষ্টলদনর পমিম পাদশ্বধ
োমারগা়িী, মনমলন্দারা  মাগ্রাম কমৌজার প্রায় ৫৫ এের জমম ামর্গ্রণ েরা য়। এ ামর্েৃ ত
জমমদত ১৯৬১-৬২ াদ প্রায় নয় ক্ষ োোয় াআাংদরজী ঐ াক্ষদরর নযায় াঅর্ুমনে মিতা ভ্বন
মনমধান েরা য়। ১৯৬১ াদর ৩১ াদটাবর পূবধ পামেত্মাদনর কাঃ কজাঃ াঅজম িাাঁন ভ্বনটির
মভ্মত্ত প্রস্থর স্থাপন েদরন। মন্ত্রী ামববুর রমাদনর নাদমর ােযাক্ষর ানুযায়ী াআাংদরজী ঐ াক্ষদরর
াঅেদ ভ্বদনর স্থাপতয মনমমধত য়। ১৯৬২ ভ্বদনর মনমধান
োজ কল য়। ১৯৬৩-৬৪ াদ
মলক্ষামন্ত্রী ামববুর রমান েদদজর ামবধে উন্নয়দনর জনয াঅর মতন ক্ষ(৩ ,০০,০০০/-) োো
বরাদের বযবস্থা েদরন। এময় েদজ েযাম্পাদর কভ্তর াঅভ্যমত্মরীন ়িে , এেটি মিতা ভ্বন ,
এেটি এেতা িাোবা (মততু মীর ) , এেটি এেতা িােী মনবা (করাদেয়া ) , েদদজ
মবেুযত  পামনর পাাআপ াংদযাগ , (নতু ন  পুরাতন উভ্য় ভ্বদন) াআতযামে োজ ম্পন্ন য়। এিা়িা
নতু ন  পুরাতন উভ্য় ভ্বদন াদয়ন্স যাবদরেরীর জনয এে
ক্ষ (১ ,০০,০০০/-) োো েদর
কমাে েুাআ ক্ষ (২ ,০০,০০০/-) োো এবাং েদজ াাআদেরীর বাআ পুত্মে ক্রদয়র জনয াঅর
এেক্ষ োো বরাে েরা য়।
১৯৬৮ াদর ১৫ এমপ্র েদজটি রোরীেরন েরা য়। ১৯৬৮ াদ েদজটি রোমরেরন
েরা দ এর ার্যক্ষ পেটি ১৯৬২ াদর ২৪ নদভ্ম্বর দত রোরী কডপুদেলন পদের ামত্মভ্ুধ ি
য়। ার্যক্ষ রোরী কোন উর্ধাঃতন েমেতধ াদে ার্যক্ষ রুদপ মনদয়াগ কেয়া য়। এময় (১৯৬২)
কথদে েদদজর মলক্ষেরা জাতীয় কবতন কস্কদর ামত্মভ্ুধ ি ন। ১৯৬২ াদ মলক্ষদের কবতন কস্ক
২২৫-৪২৫/- োো , ১৯৬৩ াদ ২৫০-৫০০/- োো এবাং
১৯৬৪ াদ ৩৫০-৭০০/- োো
(বধাকুদয) মনর্ধামরত য়।
১৯৬৮ াদর ১৫ এমপ্র েদজটি রোমরেরদনর পূবধ পযধমত্ম এেটি গভ্মনধাং বমডর তত্ত্বাবর্াদন
পমরচামত দতা। রোমরেরদনর পূবধ পযধমত্ম মবমভ্ন্ন মদয় যাাঁরা এ পমরচানা পমরদের ভ্াপমতর
পদে িাময়ত্ব পান েদরদিন তাাঁরা দন িাাঁন বাােুর কমাাম্মে াঅী এম. এ (১৯৩৯-৪৭), িাাঁন
বাােুর কিান্দোর াঅী বতয়ব মড. এম (১৯৪৭-৪৮)
,জনাব বয়ে মতুধ জা াঅী মড. এম
(১৯৪৮-৪৯),জনাব মরাজু াআাম কচৌর্ুরী মড. এম (১৯৪৯-৫০), জনাব াঅমমন উস্দা মড.
এম (১৯৫০-৫১) , জনাব এম. মাুে মড. এম
(১৯৫১-৫৩), জনাব াঅব্দু াঅমজজ মড. এম

(১৯৫৩-৫৪), জনাব এম. এ. াান (১৯৫৪-৫৫), জনাব মজ. াঅদমে (১৯৫৫-৫৬) , জনাব
নামজর াঅদমে (১৯৫৬-৫৮) , জনাব এ. এ মজুমোর মড. এম (১৯৫৮-৫৯) , জনাব এ. এম.
এি রমান মড. এম (১৯৫৯-৬০) , জনাব এ. এ রাজা মড. ম (১৯৬০-৬১) , জনাব কে. এম
লমুর রমান মড. ম (১৯৬১-৬২), জনাব মািতু ন াঅদমে মড. ম (১৯৬২-৬৩) , জনাব এ.
এম. বায়েুস্দা মড. ম (১৯৬৩-৬৫), জনাব কমাাঃ াানুজ্জামান মড. ম (১৯৬৫-৬৮)।
েমমটিদত ার্ারন ম্পােদের িাময়ত্ব পান েদরন কমৌভ্ী কমাাঃ মান গনী এম. এ (১৯৩৯৪৮), কমৌভ্ী কমাাঃ াঅব্দু াত্তার তরিোর (১৯৪৮-৫৩) , জনাব বাবু মব. এ মলদরামনী
(ার্যক্ষ)(১৯৫৩-৫৮), জনাব াদয়ে বখ্ল (ার্যক্ষ)(১৯৫৮-৬১)
, জনাব কমাাঃ এিাশ্
(ার্যক্ষ)(১৯৬১-৬২), জনাব কমাাঃ াআাে (ার্যক্ষ)(১৯৬২-৬৬)এেটি ূেমদত জনাব মাবুবর
ু
রমান কচৌর্ুরী এর পদর ার্রণ ম্পােদের িাময়ত্ব
পান েদরন। েমমটিদত প্রথম কোার্দক্ষর
িাময়ত্ব পান েদরন বাবু প্রিু ল্ল চন্দ্র কন।
েদদজর প্রথম ার্যক্ষ মিদন ড. এম.এম. মুিামজধ (াঅগষ্ট ১৯৩৯- কদেম্বর ১৯৩৯) এবাং প্রথম
উপার্যক্ষ মিদন শ্রী এ.মপ কন। েদজ রোরীেরদনর পূবধ পযধমত্ম যারা ার্যক্ষ
মদদব োময়ত্ব
পান েদরদিন তাাঁরা দন - , ডাঃ এম , এম মুিামজধ , ডাঃ কে ,মপ মুিাজী, ডাঃ মুম্মে লীেুল্লা , ডাঃ
বয়ে মুজতবা াঅী, জনাব োদজম উমেন াঅদমে, জনাব এ,মজ, ে, জনাব মব,এ মলদরামমন, জনাব
এম, য়াদে বক্ল, জনাব মুম্মে এিা, জনাব মুম্মে াআাে (রোর প্রমতমনমর্) , জনাব বয়ে
কলাম উমেন । েদজ রোরীেরদনর পর যাাঁরা ার্যক্ষ মদদব োময়ত্ব পান েদরদিন তাাঁরা দন
-, ডাঃ াদিজ াঅদমে, ডাঃ িান কমাাঃ মরাজু াআাম , জনাব াঅদনায়ার াঅী িন্দোর, জনাব কমাাঃ
কিাো বক্ল মময়া , জনাব কমাাঃ াঅবু কাদন , ডাঃ কমাাঃ কমাদম উমেন, জনাব কমাাঃ কযাবেু ে ,
প্রদির াঅব্দু াত্তার , প্রদির এ এম কগাাম রববানী, প্রদির াঅব্দু াত্তার , প্রদির িমুর
রমান, প্রদির কমমা কডাআজী, প্রদির কমাাঃ াঅনিার রমান িন্দোর , প্রদির কমাাঃ লমিকু
াআাম, প্রদির াঅানু ে কচৌর্ুরী, প্রদির ডাঃ কমাাঃ াঅদলরািু  াআাম, প্রদির ডাঃ কমাাঃ মমির
উমেন, প্রদির কমাাঃ াঅব্দু গিু র(চমত োময়দত্ব), প্রদির ড. কমাাঃ ুতান াঅী , প্রদির মলমরনা
এনাম(চমত োময়দত্ব) এবাং বতধ মাদন ার্যক্ষ
মদদব োময়ত্ব পান েরদিন প্রদির এ.কে.এম.
িাামত উল্লা । েদদজর বতধ মান উপার্যক্ষ প্রদির মলমরনা এনাম।
েদদজর যাোর শুরুদত কেবমাে াঅাআ-এ কেণী চাুর ানুমমত পায়। শুরুদত প্রায় ২০০ জন
মলক্ষাথী মি কোন িােী মি না। প্রথম বযাদচর িােদের মদর্য যাদের নাম পায়া
তারা দন
কমাজাম পাাআোর , াঅমীর াঅী , লমিকুর রমান , াঅব্দু মাদে নূরু াআাম কভ্াা প্রমুি। ১৯৪১
াদ েদদজর প্রথম বযাদচর পরীক্ষার িািদ কেিা যায়
১৫২ জন পরীক্ষাথীর মদর্য ১০৭ জন
পরীক্ষায় পাল েদর। এর মদর্য প্রথম মবভ্াদগ ০৮ জন, মিতীয় মবভ্াদগ ৬৪ জন এবাং তৃ তীয় মবভ্াদগ
৩৫ জন পাল েদর। পাদলর ার মি ৬৯.২%। াথচ েোতা মবশ্বমবেযাদয়র এাআ ার মি
৬৩.৪%।
প্রমতষ্ঠাদে াঅাআ.এ. কেণীদত বাংা (ার্ারণ) , বাাংা (২য় ভ্াা) , াআাংদরজী (াঅবমলযে) , াআাংদরজী
(ামতমরি), াআমতা, াআাদমর াআমতা  াংস্কৃ মত , যুমিমবেযা, কপৌরনীমত, ার্ারণ গমণত , াঅরবী/
িাী
মবয়গুদা প়িাদনার ানুমমত কপদয়মি।

কময় যারা েদদজর মলক্ষে মদদব োময়ত্ব পান েদরদিন তাাঁরা দন াআাংদরজীশ্রী কে. ম.
চক্রবত্তী, াংস্কৃ ত  বাংা- শ্রী প্রভ্াত চন্দ্র কন এম.এ.মব.টি, াঅরবী  িাী- কমাাঃ াঅব্দু গিু র ,
গমণত- শ্রী মমনন্দ্র চন্দ্র চােী এম.এ, াআমতা- শ্রী এ.মপ কন মব.এ (ম্মান) ন্ডন , যুমিমবেযাকমাাঃ
িজুর রমান এম.এ
,
কপৌরনীমত- কমাাঃ াঅেবর েমবর এম.এ।
প্রমতষ্ঠাোদ েদদজ িােী মিনা, এো তয দ িােী ভ্মতধ র কক্ষদে কোন মনদর্াজ্ঞা মিনা। জানা
যায় ১৯৪৩ া কথদে েদদজ িােী ভ্মতধ শুরু
য় এবাং এাআ াংিযা মি ৮ কথদে ১২ জন।
পরবতীদত এাআ াংিযা মেিু বৃমদ্ধ পায়। এরপর ১৯৫৩ া পযধমত্ম িােীরা োদর মলদে বতধ মান
মভ্.এম গাধ স্কু দ ক্লাল েরত। ঐ বৎরাআ েদদজ  মলক্ষা চাু দ এাআ প্রমতবন্ধ্েতার াবান
ঘদে, উজ্জীমবত য় মলক্ষার মৎ  মানমবে উদেলয , এতমেন যা ম্প্রোময়েতার করাানদ পদর
পেেমত মে।
প্রমতষ্ঠার মাে ২ বির পর , াথধাৎ ১৯৪১ াদ েদদজ, াথধনীমত এবাং াআাদমর াআমতা  াংস্কৃ মত
মবভ্াদগ েুবির কময়ােী ম্মান কেণী  মব.এ পা কোধ চাুর ানুমমত াভ্ েদর। ড. কে. এম
াআয়াকুব াঅীর মদত, তোনীমত্মন েোতা মবশ্বমবেযাদয়র ার্ীদন এটিাআ প্রথম েদজ কযিাদন কময়
ম্মান কেণী চাুর ানুমমত কেয়া য়। মেন্তু মলক্ষে স্বল্পতা  ানযানয াুমবর্ার োরদন েদজ
পমরচানা েমমটি শুর্ুমাে াআাদমর াআমতা মবভ্াদগ ম্মান এবাং মব.এ পা
কোধ চাু েদরন।
এরপর ১৯৪৫-৪৬ মলক্ষাবধ দত েদজটি বাংা এবাং াঅরবী মবভ্াদগ
ম্মান  াঅাআ.েম কেণী
চাুর ানুমমত াভ্ েদর। ১৯৪৭ াদ ভ্ারত মবভ্াদগর পর
নবগঠিত পামেস্থান রাদে েদজটি
াঅাআনতাঃ ঢাো মবশ্বমবেযাদয়র ার্ীন দয়
পদর। প্রলামনে জটিতার াজুাদত কময় েদদজ
ম্মান কেণী পমরতযাি য়, এবাং াঅাআ.এ.ম. কেণী (পোথধ , রায়ন, াাংে) চাুর ানুমমত পায়।
াঅাআ.এ.ম. কেণীদত বাদয়ামজ মবয় ামত্মভ্ূধ ি য় ১৯৪৮-৪৯ মলক্ষাবদধ।
এর মেিু ো পদর
১৯৫৪-৫৫ মলক্ষাবদধ েদজটি রাজলাী মবশ্বমবেযাদয়র ার্ীনস্থ য় এবাং াঅরবী , াআাদমর াআমতা
 াংস্কৃ মত মবভ্াদগ মতন বির কময়ােী ম্মান কেণী চাু েরা য় । রোরমরেরদনর পর েদদজ
বাাংা, াথধনীমত, াআমতা, াআাদমর াআমতা  াংস্কৃ মত মবদয় ম্মান প়িাদনার পালাপামল
মব.এ,মব.েম,
মব.এ.ম,
াঅাআ.এ,
াঅাআ.েম,
াঅাআ.এ.ম চাু য়।
১৯৭২-৭৩ াদ ম্মান কোদধ বাাংা , াআমতা, াআাদমর াআমতা  াংস্কৃ মত , াথধনীমত, াঅরমব,
রােমবজ্ঞান, রায়ন, পোথধমবেযা, গমণত  মাবমবজ্ঞান চাু য়। মাস্টাধ কোধ াথধনীমত, রাষ্ঠ্রমবজ্ঞান,
বযবস্থাপনা, মাবমবজ্ঞান চাু েরা য়। ১৯৭৩-৭৪ াদ মাস্টাধ  ম্মাদন
যথাক্রদম ৩১৭ 
৬১৮  কমাে ৩
,৭৮৭ জন িােিােী মি। মলক্ষে মিদন ৯০ জন।
বতধ মাদন জাতীয় মবশ্বমবেযাদয়র ার্ীন ২৩টি মবদয় ানাধ এবাং ১৮টি মবদয়
মাস্টাধ কোদধর
পালাপামল মডগ্রী পা কোদধ মব.এ, মব.এ.ম , মব.এএ, মব.েম কোধ চাু রদয়দি। এিা়িা রাজলাী
মার্যমমে  উচ্চ মার্যমমে মলক্ষা
কবাদডধর ার্ীদন মবজ্ঞান , বযবায় মলক্ষা এবাং মানমবে মবদয়
এাআচ.এ.ম কোধ চাু রদয়দি। এিা়িা উম্মুি মবশ্বমবেযাদয়র মবমভ্ন্ন কোধ চাু
রদয়দি। েদদজ
এেটি াঅাআমটি াআন্সটিটিউে রদয়দি কযিাদন মবজ্ঞান  াঅাআমটি মন্ত্রণাদয়র ার্ীন াঅাআমটি মবদয়র
উপর ১ বির কময়ােী কপাষ্ট গ্রাজুদয়ে
মডদলামা কোধ , বাাংাদেল েমম্পউোর কাাাআটির ার্ীন
েমম্পউোর াদয়ন্স এন্ড এযামলদেলন্স মবদয় এে বিদরর মডদলামা কোধ এবাং বাাংাদেল োমরগরী
মলক্ষা কবাদডধর ার্ীদন িয় মা কময়ােী মবমভ্ন্ন মবদয় েমম্পউোর প্রমলক্ষণ
কোধ এবাং বাাংাদেল
েমম্পউোর োউমন্সদর েমম্পউোর াদবর মার্যদম স্বল্প কময়ােী েমম্পউোর প্রমলক্ষণ োযধক্রম চাু

রদয়দি। এিা়িা এেটি াঅমত্মধজামতে ভ্াা প্রমলক্ষণ কেন্দ্র রদয়দি কযিাদন াআাংদরমজ , াঅরবী মবমভ্ন্ন
ভ্াার উপর প্রমলক্ষণ প্রোন েরা দয় থাদে।
েদদজ কমাে িােিােীর াংিযা প্রায় ৩২ াজার মলক্ষেদের জনয ৃষ্ট পে ১৯৬ টি । বতধ মাদন
েদদজর পুরাতন  নতু ন েুটি ভ্বনাআ চাু াঅদি। েদদজর মূ (পুরাতন) ভ্বদন
এাআচ.এ.ম
পাঠ চদ এবাং নতু ন ভ্বদন স্দাতে
, স্দাতে(ম্মান)  মাস্টাধ
প়িাদনা য়।
েদদজর পুরাতন ভ্বদন ৯টি কেণী েক্ষ
, ৪টি গদবণাগার , ১টি গ্রন্থাগার , ামি, িাে-িােী
মবোমাগার, মব,এন,ম,ম ভ্বন, মিত মমজে ৫টি ভ্বন।
নতু ন ভ্বদন ১টি মেত ভ্বন , ১টি ৪তা মবজ্ঞান ভ্বন , এবাং ১টি মিত গ্রন্থাগার রদয়দি। ১টি
মিত ার্যক্ষ ভ্বন, ১টি িাে াংে ভ্বন, ১টি মিত মমজে, ১টি করাভ্াধ স্কাউে ভ্বন এবাং ১টি
কিার মাঠ রদয়দি। কেনীেক্ষ- ৭১, াাআদবরীেক্ষ -৭ , গদবনাগার-১৮
েদদজর নতু ন ভ্বদন িােদের জনয ৩টি  যথাক্রদম
মততু মীর  , কলর-াআ-বাাংা  , লীে
াঅেতার াঅীমুন  এবাং িােীদের জনয করাদেয়া  নাদম ১টি াঅবামে  রদয়দি। এিা়িা
পুরাতন ভ্বদন িােদের জনয িিরুমেন াঅমে  নাদম এেটি  রদয়দি।
াাআদেরীদত বাআদয়র াংিযা প্রায় ২২ ,০০০ াজার। েদদজ ১৯৬৮ াদ প্রায় ২ ,৫০০ াঅন মবমলষ্ঠ
এেটি বৃৎ ামডদোমরয়ম মনমধাণ েরা য়।
েদদজ মব.এন.ম.ম , করাভ্ার স্কাউে , করডমক্রদন্ট, বার্ন এর োযধক্রম প্রলাংনীয়।
েদদজ ২টি াাংস্কৃ মতে াংগঠন রদয়দি এেটি েদজ মথদয়োর

ানযটি নীতী । জাতীয়  র্মীয়

মেবগুম যথাযথ মযধো  ভ্াবগম্ভীদযধর াদথ উেযাপন েরা
দয় থাদে।
েদদজর েুাআ ভ্বদনর ামদন ২টি বৃৎ কিার মাঠ রদয়দি কযিাদন মক্রদেে , িু েব এবাং ভ্মব
কিা দয় থাদে। ক্রী়িােদন এাআ েদদজর ুনাম রদয়দি।
িাে-িােীদের পমরবদণর জনয ২টি ব়ি বা , ২টি মমমনবা , এবাং ামিদর োদজ বযবাদরর জনয
১টি মাাআদক্রাবা রদয়দি।
এাআ েদদজর পরীক্ষার িাি াতযমত্ম দমত্মাজনে। এাআচ.এ.মদত কবাদডধর কমর্া তামোয়
প্রমতবিরাআ এাআ েদদজর াবস্থান রদয়দি। জাতীয় মবশ্বমবেযাদয়র কমর্াক্রদম প্রথম , মিতীয়, তৃ তীয়
স্থান প্রমতটি মবদয় এাআ েদদজর াবস্থান রদয়দি।
কমর্াবী িাে-িােীদের জনয রোমর বৃমত্ত িা়িা েদজ দত কমর্াবী  গরীব িােদেরদে াঅমথধে
াাযয কেয়া য়। লতেরা াদর াববতমনে/ার্ধববতমনে ুমবর্া কেয়া য়। ামববুর
রমান
কমদমামরয়া স্কারমলপ িান্ড এবাং রাআ উমেন িাদতমুদন্নিা বৃমত্ত নামে েুটি বৃমত্তর বযবস্থা াঅদি।
১৯৭১ াদ মুমিযুদ্ধ চাোীন মদয় পামেস্তান কনাবামনী েদদজ াআমিমনয়ামরাং বযাদেময়ান ১৩
এর প্রর্ান েযাম্প স্থাপন েদর এবাং পরবতীদত চদ যায়ার ময় েদদজর প্রচু র তথয, যন্ত্রপামত 
াঅবাব পে ধ্বাং েদর। তারা কমাাঃ মমতাজুর রমান নাদম এেজন েমধচারীদে গুম েদর তযা
েদর। েদজ প্রােদন এেটি লীে মমনার মনমধাণ েরা দয়দি।

বাাংাদেদলর এাআ ানযতম কেষ্ঠ মবেযাপীঠ এমগদয় যাে বহুেুর। এাআ মবেযাপীদঠর াঅদায় উদ্ভামত কাে
াঅগামী প্রজন্ম ; ক াঅদা িম়িদয় যাক্ মপ্রয় মাতৃ ভ্ূ মম কানার বাাংাদেদলর ব
কক্ষদে াঅজ এাআ
মদয় এমন প্রতযালা বার।

