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প্রাচীন যুগ  

িম্থযর স্বল্পিার কারম্ে প্রাক-মুসবলম যুম্ের িাংলার ইবিহাস পুনেৃঠন করা 

শ্রমসার্য ও কষ্টকর। এ অসুবির্া আরও মিবি কম্র অনুভূি হয় প্রাচীনকাম্লর 

ইবিহাস রচনায়- অথৃাৎ প্রাচীনিমকাল মথম্ক বিস্টীয় চার িিম্ক িাংলায় 

গুপ্ত িাসন প্রবিষ্ঠা পযৃন্ত। এ সমম্য়র ইবিহাম্সর উপাদাম্নর জনয বনভৃর 

করম্ি হয় বিবদক, মহাকাবিযক ও মপৌরাবেক সাবহম্িযর অপযৃাপ্ত িথয ও 

প্রাবপ্তসার্য প্রত্নিাবিক বনদৃিনাবদর ওপর। গুপ্তযুে মথম্ক পরিিী সমম্য়র 

জনয আমরা প্রস্তরাবদম্ি উৎকীেৃ বলবপ ও সাবহিযাকাম্র বলবিি িথযাবদ 

পাই। এসি িম্থয িাংলা অঞ্চম্লর ইবিহাম্সর উপাদান পাওয়া যায়।  

পটভূবম জানা যায় ময, সিৃপ্রাচীনকাম্ল িাংলায় বিবভন্ন জনম্োষ্ঠীর মলাক 

িসিাস করি এিং ময অঞ্চম্ল ময জনম্োষ্ঠী িাস করি মস অঞ্চল মসই 

জনম্োষ্ঠীর নাম্ম পবরবচি হম্িা। এভাম্ি িঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ় ও মেৌড় নামক 

প্রাচীন জনপদসমূহ অনাযৃ জনম্োষ্ঠীর দ্বারা এ সি নাম্মর অরু্যবষি অঞ্চল 

বহম্সম্ি স্বীকত ি হয়। িাংলাম্দম্ির দবিে-পূিৃ অংম্ি মমঘনার ওপাম্র 

সমিট (কুবমল্লা-মনায়ািালী অঞ্চল) বিম্লা একটা গুরুত্বপূেৃ জনপদ। এ 

জনপম্দর নাম পুম্রাপুবর িেনৃাত্মক এিং জনম্োষ্ঠীর সংবিষ্টিা িবজৃি। 

চট্টগ্রাম ও িৎসবন্নবহি অঞ্চল হবরম্কল নাম্ম পবরবচি বিম্লা। পরিিী 

বিবদক সাবহিয মথম্ক অনাযৃ জনম্োষ্ঠী অরু্যবষি অঞ্চল বহম্সম্ি এ সকল 

জনপম্দর কথা জানা যায়। 

বিস্টপূিৃ  বদ্বিীয় সহস্রাম্ব্দর মর্যভাম্ে প্রাচীন ভারম্ির উত্তর-পবিমাঞ্চম্ল 

আযৃ-প্রভাি অনুভূি হয়। উপমহাম্দম্ির পূিৃপ্রাম্ন্ত মপৌৌঁিাম্ি আযৃম্দর 

আরও মিবি সময় লাম্ে। িাই িাংলার অবর্িাসীেে আযৃায়ম্নর প্রভাি 

বিলম্ে উপলবি কম্র। বিস্টপূিৃ পাৌঁ চ িিক মথম্ক আযৃরা পবিমাঞ্চল মথম্ক 
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িাংলায় প্রম্িি করম্ি থাম্ক এিং সমগ্র িাংলাম্ক আযৃাবয়ি করম্ি িাম্দর 

প্রায় এক হাজার িির সময় লাম্ে। ইম্িামম্র্য আযৃম্দর প্রভাি িাংলায় 

প্রবিবষ্ঠি হম্লও উত্তরাঞ্চম্লর মর্য বদম্য় দীঘৃকালীন যাত্রার ফম্ল আযৃ 

প্রভাি স্বাভাবিকভাম্িই অম্নকটা িীে হম্য় পম্ড়বিল। ফম্ল িাংলার 

সংস্কত বিম্ি আযৃপূিৃ অথৃাৎ অনাযৃ উপাদানগুবল দৃঢ়ভাম্ি প্রবিবষ্ঠি হওয়ার 

সময় পায়। এমনবক, িীে আযৃ প্রভািার্ীম্নও িাংলার মলাম্করা িাম্দর 

জীিন ও সংস্কত বিম্ি অনাযৃ ও আযৃপূিৃ যুম্ের বিবিষ্টযািলীও র্ম্র রািম্ি 

মপম্রবিল।  

পাথম্রর বিরী হাবিয়ারই মানি িসবির সিৃপ্রাচীন বনদিৃন। পবিমিম্ঙ্গর 

মমবদনীপুর, িাৌঁ কুড়া ও িরৃ্মান মজলায় প্রাগেবিহাবসক যুম্ের পাথম্রর বিরী 

হাবিয়ার আবিষ্কত ি হম্য়ম্ি। এ হাবিয়ার িযিহারকারী জনম্োষ্ঠী কিন প্রথম 

িাংলায় িসবি স্থাপন কম্রবিম্লা িা যথাথৃভাম্ি, এমনবক অনুমাম্নও বনরৃ্ারে 

করা কঠিন। এটা সম্ভিি ঘম্টবিল দি হাজার িির (িা িারও) আম্ে। বনষাদ 

িা অবিক বকংিা অম্িা-এিীয় মোষ্ঠীর অনাযৃ মলাম্করাই এিদঞ্চম্লর 

আবদ িাবসন্দা। আজম্কর মকাল, বভল, সাৌঁ ওিাল, িির, পুবলন্দ প্রভত বি 

আবদম অবর্িাসীরা িাম্দর প্রবিবনবর্ত্ব করম্ি। পরিিীকাম্ল দ্রাবিড় ও 

বিিিবি-িবমৃ ভাষাভাষী আরও দুটি জাবি িাংলায় িসবি স্থাপন কম্র।  

িরৃ্মান মজলার অজয় নম্দর উপিযকায় পানু্ড রাজার বঢবিম্ি আবিষ্কত ি 

প্রত্নিাবিক বনদৃিনাবদ এিং অজয়, কুনার ও মকাপাই নদীর িীরিিী অনযানয 

প্রত্নস্থম্ল প্রাপ্ত বনদিৃনাবদ িাংলার প্রাগেবিহাবসক যুে সম্পম্কৃ নিুনভাম্ি 

আম্লাকপাি কম্র। পানু্ড রাজার বঢবি একটি িাবেবজযক িন্দম্রর 

ধ্বংসািম্িষ। এ িন্দম্রর সাম্থ শুরু্ ভারম্ির অভযন্তরীে অঞ্চলসমূম্হরই 

িযিসা-িাবেজয চলি না, িরং ভূমর্যসােরীয় অঞ্চম্লর মদিসমূম্হর সাম্থও 

এর িাবেবজযক সম্পকৃ বিম্লা। বিস্টীয় চার িিক মথম্ক পরিিী সমম্য়র 

প্রাচীন িাংলার ইবিহাস সম্পম্কৃ মমাটামুটিভাম্ি একটা স্বচ্ছ র্ারো পাওয়া 
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যায়। রাজগনবিক ও সাংস্কত বিক উভয় বদক মথম্কই এ সময়কার িাংলার 

ইবিহাসম্ক িমান্ববয়ক আযৃাবয়িকরে ও আযৃপ্রার্ানয প্রবিষ্ঠার যুে িলা হয়।  

বগ্রক ও লযাটিন উৎস মথম্ক (বিস্টপূিৃ বিন িিক মথম্ক বিস্টীয় প্রথম 

িিক) ‘েঙ্গাবরবি’ (বগ্রক) িা  েঙ্গাবরিাই (লযাটিন) নামক পূিৃ ভারম্ির 

একটি িবিিালী রাম্জযর কথা জানা যায়। এ রাজয সামবরক বদক মথম্ক 

িুিই িবিিালী বিল। পবন্ডিেে িাংলার দবিে ও দবিে-পূিৃাঞ্চম্ল েঙ্গার 

(ভােীরথী ও পদ্মা) মমাহনার কাম্ি েঙ্গাবরিাই-র অিস্থান বনম্দৃি কম্রন।  

িগুড়া মজলার  মহাস্থাম্নর ধ্বংসািম্িষ প্রাচীন পুন্ড্রনের বহম্সম্ি বচবিি। এ 

পুন্ড্রনেম্র প্রাপ্ত  মহাস্থান ব্রাহ্মী বলবপ িাংলার অংি বিম্িম্ষর ওপর মমৌযৃ 

িাসম্নর (বিস্টপূিৃ বিন িিক) প্রমাে িহন কম্র। প্রত্নিাবিক িনম্নর ফম্ল 

প্রমাবেি হয় ময, বিস্টীয় িাম্রা িিক পযৃন্ত সমগ্র প্রাচীন যুম্ে এ নেম্র 

নেরম্কবিক প্রিাসন ও সাংস্কত বিক মকি বিদযমান বিল।  

মকৌটিম্লযর অথৃিাম্ে (বিস্টপূিৃ বিন িিক) উম্ল্লি আম্ি ময, সারা ভারম্ি 

িম্ঙ্গর (দবিে-পূিৃ িাংলা) বমবহ সুবিিে উম্ল্লিম্যােয একটি িাবেবজযক 

পেযদ্রিয বিল। বগ্রক ও লযাটিন মলিকেেও (ম্মাটামুটি একই সমম্য়র) এ 

কথা উম্ল্লি কম্রম্িন। িাই একথা মজার বদম্য়ই িলা যায় ময, িাংলায় বমবহ 

সুবিিে িয়ম্নর ঐবিহয সুপ্রাচীন কাম্লর। প্রসঙ্গি আরও উম্ল্লি করা যায় 

ময, মপাড়ামাটির ফলক বিবরও িাংলার একটি প্রাচীন বিবল্পক ঐবিহয। িনন 

কাম্জর ফম্ল পানু্ডরাজার বঢবিম্ি প্রাপ্ত মপাড়ামাটির ফলকসমূহ িাংলার এ 

বিম্ল্পর প্রাচীনম্ত্বর প্রমাে মদয়।  গুপ্ত িাসন  বিস্টপূিৃ ২য় িিম্ক মমৌযৃ 

সাম্রাম্জযর পিন মথম্ক বিস্টীয় ৪থৃ িিম্ক গুপ্ত সাম্রাম্জযর উত্থান পযৃন্ত 

সমম্য়র িাংলার ইবিহাস অস্পষ্ট। বিস্টপূিৃ বদ্বিীয় িা প্রথম িিম্কর 

কিকগুবল সুদৃিয মপাড়ামাটির মূবিৃ মহাস্থান, িাম্রবলবপ্ত ও চিম্কিুেম্ড় 

আবিষ্কত ি হম্য়ম্ি। এ আবিষ্কার প্রমাে কম্র ময, শুঙ্গ ও কুষাে আমম্ল 

িাংলার শ্রীিত বি অিযাহি বিল। বদ মপবরপ্লাস অি বদ ইবরবিয়ান বস এিং 
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টম্লবমর িেনৃা মথম্ক অনুবমি হয় ময, বিস্টীয় প্রথম ও বদ্বিীয় িিম্ক 

িাংলার সমগ্র িদ্বীপ অঞ্চম্ল একটি িবিিালী রাজয েম্ড় উম্ঠবিম্লা।  

র্ারনা করা হয়, সমুদ্রগুম্প্তর িাসনার্ীম্ন (বিস্টীয় চার িিক) গুপ্ত 

সাম্রাম্জযর বিস্তার লাম্ভর প্রাক্কাম্ল িাংলা কিগুবল স্বার্ীন রাম্জয বিভি 

বিল। আনুমাবনক চার িিম্কর মাঝামাবঝ সমম্য় স্বার্ীন রাজযগুবলর প্রায় 

সিকটাই সমুদ্রগুম্প্তর িাসনার্ীম্ন চম্ল আম্স। সমিট (কুবমল্লা-

মনায়ািালীসহ মমঘনার অপর িীম্রর এলাকা) িাৌঁ র সাম্রাম্জযর িাইম্র 

থাকম্লও করদরাম্জয পবরেি হয়। সমুদ্রগুম্প্তর পুত্র ও উত্তরাবর্কারী বদ্বিীয় 

চিগুপ্ত পূিৃাঞ্চম্ল িাৌঁ র অবর্কত ি এলাকাসমূহ সুসংহি কম্রন। িয় িিম্কর 

মিম্ষর বদম্ক নাম্মর মিম্ষ ‘গুপ্ত’ উপাবর্র্ারী একজন রাজা কিতৃ ক 

(গিেযগুপ্ত) এ অঞ্চল িাবসি হম্িা িম্ল মম্ন হয়। পাৌঁ চ িিম্কর গুপ্ত 

সম্রাটেম্ের (কুমারগুপ্ত মথম্ক িুর্গুপ্ত) মিি কম্য়কটি িাম্রিাসন উত্তরিম্ঙ্গ 

পাওয়া মেম্ি। এ মথম্ক এ অঞ্চম্ল সুপ্রবিবষ্ঠি গুপ্ত িাসম্নর অবস্তত্ব 

প্রমাবেি হয়। িাম্রিাসনগুবল সুবিনযস্ত স্থানীয় প্রিাসম্নর অবস্তম্ত্বরও সািয 

মদয়। গুপ্ত সম্রাটেে স্থানীয় জনসার্ারম্ের অংিীদাবরম্ত্বর মার্যম্ম প্রিাসন 

িযিস্থা েম্ড় মিালার কত বিম্ত্বর দাবিদার। স্থানীয় প্রিাসন কাঠাম্মার ময প্রমাে 

গুপ্ত িাম্রিাসনগুবলম্ি পাওয়া যায় িা বনিঃসম্ন্দম্হ িাংলার স্থানীয় 

স্বায়ত্তিাসম্নর প্রথম বনদিৃন। িাই এর গুরুত্ব অপবরসীম।  
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শশাঙ্ক  

বিস্টীয় িয় িিম্কর মিম্ষর বদম্ক পরিিী গুপ্ত রাজাম্দর অর্ীম্ন পবিম ও 

পূিৃ িাংলার অংি বিম্িম্ষ মেৌড় রাম্জযর উদ্ভি হয়। সাি িিম্কর প্রথম 

বদম্ক িিাঙ্ক মেৌম্ড় িমিা দিল কম্রন। মের্ িার রাম্জযর অংি বিল। এ 

বিষম্য় মিমন মকাম্না বিম্রার্ মনই ময, বিবনই বিম্লন িাংলার প্রথম অবি 

গুরুত্বপূেৃ রাজা। িাংলার ইবিহাম্স িিাঙ্কই প্রথম বযবন িাংলার িাইম্র উত্তর 

ভারম্ি প্রার্ানয বিস্তারকম্ল্প আিমোত্মক প্রম্চষ্টা চাবলম্য়বিম্লন। এবদক 

মথম্ক বিবন পরিিীকাম্লর পাল িংিীয় রাজা র্মপৃাল ও মদিপাল-এর 

আিমোত্মক উত্তর ভারিীয় নীবির অগ্রদূি। কেসুৃিেৃ বিল িার রাম্জযর 

রাজর্ানী।  মাৎসযনযায়ম  িিাম্ঙ্কর মতিুযর পর িাংলায় বিিতঙ্খলা ও বনরাজয 

যুম্ের শুরু হয়। মমাটামুটিভাম্ি ৬৫০ মথম্ক ৭৫০ বিস্টাব্দ পযৃন্ত এক 

িিম্করও মিবি সময় র্ম্র মেৌম্ড়র ইবিহাস িুিই অস্পষ্ট। এ সমম্য় 

হষৃিরৃ্ম্নর মতিুযর (৬৪৬ অথিা ৬৪৭ বিিঃ) পর িাংলায় রাজগনবিক বিিতঙ্খলা 

ও অরাজকিা মদিা মদয়, িার মন্ত্রীরা িলপূিৃক িার রাজয দিল কম্র মনয় 

এিং বচবনক দূি ওয়াঙ-বহউম্য়ন মস অবভযাত্রার পর বিিিম্ির িমিার্র 

রাজা শ্রং-সান-েযাম্ম্পা কম্য়কটি অবভযান পবরচালনা কম্রন। সাি িিম্কর 

বদ্বিীয়াম্রৃ্ িাংলায় দুটি নিুন রাজিংম্ির আবিভৃাি ঘম্ট- মেৌড় ও মেম্র্ 

(পবিম িাংলা ও দবিে বিহার) পরিিী গুপ্ত িংি এিং িঙ্গ ও সমিম্ট 

(দবিে ও দবিে-পূিৃ িাংলা) িড়ে রাজিংি। বকন্তু এ দুটি রাজিংম্ির 

মকাম্নাটাই িাংলায় িবিিালী িাসন প্রবিষ্ঠা করম্ি সিম হয়বন। বিস্টীয় 

আট িিম্কর প্রথমাম্রৃ্ পুনিঃপুনিঃ বিম্দবিক আিমম্ে িাংলা বিপযৃস্ত হম্য় 

পম্ড়। এর মম্র্য সিম্চম্য় উম্ল্লিম্যােয বিল কম্নৌজ রাজ যম্িািমমৃ্ের 

(৭২৫-৭৫২ বি.) আিমে। কাশ্মীম্রর লবলিাবদিয অবচম্রই যম্িািমমৃ্ের 

মেৌরিম্ক ম্লান কম্র মদন। মেৌম্ড়র পাৌঁ চ জন রাজা লবলিাবদিয কিতৃ ক 

পরাবজি হম্য়বিম্লন িম্ল কাশ্মীম্রর ঐবিহাবসক কলহন উম্ল্লি কম্রম্িন। 
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এ মথম্ক মেৌম্ড়র রাজগনবিক বিবচ্ছন্নিা সম্পম্কৃ সুস্পষ্ট ইবঙ্গি পাওয়া যায়। 

মকিীয় িবির অভাম্ি স্থানীয় প্রর্ানেে স্বার্ীন হম্য় ওম্ঠন এিং বনম্জম্দর 

মম্র্য প্রার্ানয প্রবিষ্ঠার লড়াই-এ বলপ্ত হন। পুনিঃপুনিঃ বিম্দবিক আিমে 

রাজগনবিক ভারসাময বিনষ্ট কম্র এিং িাম্ি বিবচ্ছন্নিার প্রবিয়া ত্বরাবন্বি 

হয়।  

পাল বংশ 

িিাম্ঙ্কর মতিুযর পরিিী একি িির িাংলায় মকাম্না স্থায়ী সরকার বিম্লা না 

িলম্লই চম্ল। সমগ্র মদি অভযন্তরীে কলহ- মকান্দম্ল বিন্ন-বিবচ্ছন্ন এিং 

বিম্দবিক আিমম্ে পযৃুদস্ত হম্য়ম্ি। মোপাল-এর উত্থাম্নর আম্ে বিস্টীয় 

আট িিম্কর মাঝামাবঝ সমম্য়র রাজগনবিক অিস্থাম্ক পাল আমম্লর 

একটি বলবপম্ি (িাবলমপুর িাম্রিাসন) মাৎসযনযায় িম্ল উম্ল্লি করা 

হম্য়ম্ি। এ অরাজকিা ও বনরাম্জযর মর্য বদম্য় পাল িংম্ির প্রবিষ্ঠািা 

মোপাম্লর আবিভৃাি হয়। পাল িাম্রিাসম্ন উম্ল্লি পাওয়া যায় ময, মোপাল 

উবল্লবিি অরাজক অিস্থার (মাৎসযনযায়ম) অিসান ঘটান। পালবলবপম্ি দাবি 

করা হয় ময, পাল িংি আট িিম্কর মাঝামাবঝ সমম্য়  মোপাল কিত ক 

প্রবিবষ্ঠি রাজিংি নানা পবরিিৃম্নর মর্য বদম্য় প্রায় চার িি িির িাংলা 

িাসন কম্র। আঠাম্রা প্রজম্ের সুদীঘৃ এ িাসনামম্ল পাল িংম্ির ইবিহাম্স 

বিবভন্ন র্রম্নর উত্থানপিন পবরলবিি হয়। িম্ি এ বিষম্য় সম্ন্দম্হর মকাম্না 

অিকাি মনই ময, প্রাচীন িাংলার ইবিহাম্স পাল রাজাম্দর িাসন একটি 

মেৌরম্িাজ্জ্বল অর্যায় বিল। পাল রাজাম্দর দীঘৃ সমম্য়র ইবিহাস বিবভন্ন 

পযৃাম্য় আম্লাচনা করা যায়- মযমন (১) র্মপৃাল (আ. ৭৮১-৮২১ বি.) ও 

মদিপাল-এর (আ. ৮২১-৪৬১ বি.) অর্ীম্ন পাল িংম্ির উত্থান ও প্রবিপবত্ত 

প্রবিষ্ঠার যুে। এরপম্র আম্স (২) স্থবিরিার যুে (আ. ৮৬১-৯৯৫-১০৪৩) 

িাসনামম্ল এ স্থবিরিার যুম্ের অিসান ঘম্ট এিং পাল িংম্ির পুরম্না 

মেৌরি পুনিঃপ্রবিষ্ঠা লাভ কম্র। এ কারম্ে িাম্ক পাল িংম্ির বদ্বিীয় 

প্রবিষ্ঠািা িলা হয়। পাল িংম্ির মিষ অর্যায় হম্লা অিনবি ও অিিম্য়র 
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যুে। অিিয রামপাল (আ. ১০৮২-১১২৪), িার মিম্জাদ্দীপ্ত িাসন দ্বারা 

সামবয়কভাম্ি এ অিিম্য়র যুেম্ক মরার্ কম্রবিম্লন। বকন্তু িার মতিুযর পর 

পাল সাম্রাজয মিবি বদন টিম্ক থাম্কবন। িাম্রা িিম্কর িত িীয় চিুথৃাংম্ি 

মসন িংম্ির উত্থাম্নর ফম্ল পাল সাম্রাম্জযর পিন ঘম্ট।  

পাল িংম্ির প্রবিপবত্ত প্রবিষ্ঠার যুে বিল র্মপৃাল ও মদিপাম্লর মিম্জাদ্দীপ্ত 

িাসনকাল। এ যুম্ের পাল রাজারা উত্তর ভারম্ি প্রার্ানয প্রবিষ্ঠার 

প্রবিদ্ববিিায় অিিীেৃ হওয়ার মম্িা যম্থষ্ট িবিিালী বিম্লন। উত্তর 

ভারম্ি প্রভুত্ব স্থাপম্নর জনয িাৌঁ রা পবিম ভারম্ির গুজৃর-প্রবিহার এিং 

দাবিোম্িযর রাষ্ট্রকূটম্দর সাম্থ এক বত্রপিীয় সংঘম্ষৃ বলপ্ত হন।  

র্মপৃাল বিম্লন একজন একবনষ্ঠ মিৌি এিং মিৌি র্ম্মরৃ পতষ্ঠম্পাষক। 

বিিমিীলা মহাবিহার (কলেং মথম্ক ৬ মাইল উত্তম্র এিং বিহাম্রর 

ভােলপুর মথম্ক ২৪ মাইল পূম্িৃ পাথরঘাটা নামক স্থাম্ন) বিবনই প্রবিষ্ঠা 

কম্রন। নিম মথম্ক িাম্রা িিক পযৃন্ত এটি বিল সমগ্র ভারম্ি সিম্চম্য় 

গুরুত্বপূেৃ মিৌি বিিাম্কিগুবলর মম্র্য অনযিম। পাহাড়পুম্রর 

(িাংলাম্দম্ির নওোৌঁ  মজলায়) মসামপুর মহাবিহার র্মপৃাম্লর অপর একটি 

বিিাল স্থাপিয কমৃ। র্মপৃাম্লর পুত্র ও উত্তরাবর্কারী মদিপাল বপিার অনুসতি 

আিমেিীল নীবি অিযাহি রাম্িন। উত্তর ভারম্ি প্রার্ানয প্রবিষ্ঠার 

প্রবিদ্ববিিা িাৌঁ র সমম্য়ও অিযাহি থাম্ক। বিবন হয়ি প্রাথবমক বকিু 

সাফলয লাভ কম্রন, বকন্তু মিষ পযৃন্ত গুজৃর-প্রবিহারেে কম্নৌজ ও 

পাশৃ্বিিী অঞ্চম্ল িাম্দর সাম্রাজয বিস্তাম্র সিম হয়। িম্ি পাল সাম্রাজয 

দবিে-পবিম্ম উবড়ষযা এিং উত্তর-পূম্ি ৃ কামরূপএর বদম্ক বিস্তার লাভ 

কম্র।  

র্মপৃাল ও মদিপাম্লর িাসনামল পাল সাম্রাম্জযর প্রবিপবত্তর যুে। এ দুজন 

িাসক িাংলার দবিে ও পবিমাঞ্চল এিং বিহাম্র পাল সাম্রাজয সংহি 

কম্রন। িাৌঁ ম্দর আমম্ল প্রথমিাম্রর মম্িা িাংলা উত্তর ভারিীয় 
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রাজনীবিম্ি একটা িবিিালী রাম্ষ্ট্রর মযৃাদা লাভ কম্র। িবিিালী 

প্রবিদ্বিীম্দর বিরুম্ি িাংলা মাথা উঁচু কম্র দাৌঁ ড়ায়। এ সময় সিৃত্র বিজয় 

সূবচি হয়। বকন্তু মদিপাম্লর মতিুযর সাম্থ সাম্থই এ মেৌরিময় যুম্ের অিসান 

ঘম্ট এিং শুরু হয় স্থবিরিার যুে। এ স্থবিরিা িমি পাল সাম্রাজযম্ক 

ধ্বংম্সর পম্থ মটম্ন বনম্য় যায়।  

পাল সাম্রাম্জযর স্থবিরিা পাৌঁ চজন রাজার িাসনামলিযাপী একি িিম্ররও 

অবর্ককাল যািৎ চম্ল। র্মপৃাল ও মদিপাম্লর আমম্ল ময মিৌযৃিীযৃ ও 

িবির প্রকাি ঘম্ট, এ আমম্ল িা বিল এম্কিাম্রই অনুপবস্থি। এ সময় 

সাম্রাজয বিস্তাম্রর আম্দৌ মকাম্না মচষ্টা করা মিা হয়ই বন, িরং বিম্দবিক 

হামলা এিং অভযন্তরীে বিম্দ্রাহ দমন করার িবিও পাল রাজাম্দর বিল না। 

দি িিম্কর মাঝামাবঝ সমম্য় কম্োজেে পবিম ও উত্তর িাংলার 

অংিবিম্িম্ষ অম্নকটা স্বার্ীন হম্য় ওম্ঠ। বকিুকাম্লর জনয পাল সাম্রাজয 

শুরু্ বিহাম্রর অংিবিম্িম্ষ সীমািি হম্য় পম্ড়। বিলাবলবপ মথম্ক কম্োজ 

মেৌড়পবিম্দর অবস্তত্ব সম্পম্কৃ জানা যায়।  

প্রথম মহীপাল (আ. ৯৯৫-১০৪৩ বি.) পাল সাম্রাম্জযর হারাম্না মিৌযৃ 

অম্নকটা বফবরম্য় আম্নন এিং সাম্রাম্জয নিুন প্রােিবির সঞ্চার কম্রন। 

বিবন উত্তর ও পবিম িাংলার হূিরাজয পুনরুিার কম্রন এিং পালিংম্ির 

হারাম্না মেৌরি পুনরুিার কম্র সাম্রাম্জযর বভি সুদৃঢ় কম্রন। বকন্তু মহীপাল 

ও রামপাম্লর মর্যিিী রাজাম্দর রাজত্বকাম্ল এ িংম্ির মেৌরি সিৃবনম্ন 

পযৃাম্য় মনম্ম আম্স। উত্তর ভারম্ির িবিসমূম্হর পুনিঃপুনিঃ আিমে 

(কলচুবর ও চম্ন্ডলা) পাল রাজাম্দর দুিৃলিাই প্রকাি কম্র। বদ্বিীয় এ 

মহীপাম্লর রাজত্বকাম্ল (আ. ১০৭৫-১০৮০ বি.) পালিংম্ির এ দুিৃলিা 

সুস্পষ্টভাম্ি প্রকাবিি হয়। এ সময় বকিিৃ প্রর্ান বদিয এক সামন্ত বিম্দ্রাম্হর 

মার্যম্ম িম্রি অঞ্চম্ল (উত্তর িাংলা) স্বার্ীন িাসন প্রবিষ্ঠায় সিম হন। 

মকিীয় িাসন দুিৃল হম্য় পড়ম্ল স্বাভাবিকভাম্িই বিবচ্ছন্নিা মাথাচাড়া বদম্য় 

ওম্ঠ। উত্তর িাংলায় বদিয-র সাফলয এ প্রিেিার উজ্জ্বল উদাহরে।  



রামপাম্লর (আনু. ১০৮২-১১২৪ বি.) মিৌযৃিীযৃ ও িবি বিল পাল িংম্ির 

মিষ গুরুত্বপূেৃ আম্লাকচ্ছটা। বিবন উত্তর িাংলায় পাল আবর্পিয 

পুনিঃপ্রবিষ্ঠা কম্র পালম্দর রাজয বিস্তাম্রর সিমিা প্রমাে কম্রন। বকন্তু এ 

সাফলয বিল িেস্থায়ী এিং িাৌঁ র উত্তরাবর্কারীেে এম্িাই দুিৃল বিম্লন ময 

সাম্রাম্জযর িমােি পিন মরাম্র্ িাৌঁ রা িযথৃ হন। এ পবরবস্থবিম্ি সম্ভিি 

পালম্দর অর্ীনস্থ একজন সামন্ত রাজা  বিজয়ম্সন িবি সঞ্চয় করার সুম্যাে 

পান এিং িাম্রা িিম্কর মাঝামাবঝ সমম্য় পালম্দর িাংলা মথম্ক উৎিাি 

কম্রন। এভাম্ি বিজয়ম্সম্নর মনিত ম্ত্ব িাংলায় এক নিুন িবি মসনিংম্ির 

উদ্ভি হয়। মসনেে বিম্লন দাবিোম্িযর কোৃট অঞ্চল মথম্ক আেি ব্রহ্ম-

িবত্রয়।  

প্রায় চারি িির স্থায়ী পাল িংম্ির িাসন িাংলায় একটি সুদৃঢ় সরকার 

প্রবিষ্ঠার মিম্ত্র সুম্যাে িম্য় আম্ন। এ িাসন মদম্ি িাবন্ত প্রবিষ্ঠা কম্র। 

পালেে একটা সফল প্রিাসবনক কাঠাম্মা েম্ড় িুলম্ি সিম হন। িাম্দর 

ভূবমবভবত্তক সাম্রাজয কত বষ বনভৃর বিল। পাল অথৃনীবিম্ি িযিসা-িাবেজয 

মিমন গুরুত্ব পায় বন। িযিসাবয়ক কমকৃান্ড সম্ভিি মদম্ির অভযন্তম্র 

সীমািি বকংিা িড়ম্জার পাশৃ্বিিী অঞ্চলসমূম্হ প্রসাবরি বিল। আট িিম্কর 

পর িাম্রবলবপ্ত িন্দম্রর পিন সমুদ্রপম্থ িাংলার িাবেবজযক অংিীদাবরত্ব 

মথম্ক পালম্দর িবঞ্চি কম্র। মিৌি র্মাৃিলেী পালম্দর দীঘৃ িাসন িাংলায় 

এক র্রম্নর উদার র্মীয় আিহ সত বষ্ট কম্র। এ আমম্ল বহনু্দ-মিৌি সম্প্রীবি ও 

সহািস্থান লি করা যায়। পাল যুম্ের সামাবজক ও র্মীয় পবরমন্ডল সবহষু্ণিা 

নীবি এিং পারস্পবরক সহ-অিস্থাম্নর পবরম্িি সত বষ্ট কম্র এিং এ মম্নাভাি 

িাংলার ইবিহাম্স সুদূর প্রসারী প্রভাি মফম্ল।  

বিল্পকলার মিম্ত্র িহুবির্ সাফম্লযর জনযও পালযুে গুরুত্বপূেৃ। মিৌি 

বিহাম্রর স্থাপিযরীবির চরম উৎকষৃ সাবর্ি হয় পাহাড়পুম্রর মসামপুর 

মহাবিহাম্র। এ স্থাপিযরীবি দবিে-পূিৃ এবিয়ার মদিসমূম্হর পরিিী স্থাপিয 
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কাঠাম্মাম্ক প্রভাবিি কম্র। িাংলার মপাড়ামাটির ফলক বিল্প এ যুম্ে চরম 

উৎকষৃ লাভ কম্র। পালম্দর  ভাস্কযৃ বিল্প পূিৃ-ভারিীয় বিল্প রীবির একটা 

বিম্িষ পযৃায় বহম্সম্ি স্বীকত ি হয়। পাল যুম্েই িাংলার ভাস্করেে িাম্দর 

বিবল্পক প্রবিভার পূেৃ বিকাি ঘটাম্ি সিম হন। এ যুম্ের সাবহিয কম্মরৃ 

অবি সামানয অংিই কাম্লর করাল গ্রাস মথম্ক রিা মপম্য়ম্ি। িথাবপ 

উত্তর িাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর  রামচবরিম এক অসামানয মিাক সত বষ্টর 

বনদিৃন হম্য় আম্ি। রামচবরিম্মর মিাকগুবলর প্রম্িযকটি দ্বযথৃম্িার্ক। 

পরিিী যুম্ের কািয সংকলম্ন দি ও এোম্রা িিম্কর কবিম্দর রবচি 

অম্নক মিাক স্থান মপম্য়ম্ি। এ যুম্ে িালপািায় মলিা বকিু সবচত্র মিৌি 

পানু্ডবলবপ বচত্রবিম্ল্পর উৎকম্ষৃর সািয িহন কম্র। এ সকল সাফম্লযর বিষয় 

বিম্িচনা কম্র পাল যুেম্ক সংেি কারম্েই িাংলার প্রাচীন ইবিহাম্সর 

সিৃাম্পিা মেৌরিময় যুে বহম্সম্ি েেয করা যায়।  
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দনিণ-পূবব বাংলার রাজবংশসমূহ  

প্রাচীন যুম্ে মিি বকিুকাল র্ম্র দবিে-পূিৃ িাংলা স্বার্ীন রাজগনবিক স্বািন্ত্রয 

িজায় মরম্িবিল িম্ল মম্ন হয়। গুপ্ত সাম্রাম্জযর বিলুবপ্তর পর মথম্ক শুরু 

কম্র মসনিংম্ির উত্থান পযৃন্ত িাংলার িদ্বীপ অঞ্চল উত্তর ও পবিম িাংলার 

রাজগনবিক িযিস্থার সাম্থ আত্তীকত ি বিল না, যবদও সমম্য় সমম্য় িা করার 

মচষ্টা করা হম্য়ম্ি।  

বিস্টীয় িয় িিম্কর প্রথমাম্রৃ্ দবিে-পূিৃ িাংলায় স্বার্ীন িঙ্গ রাম্জযর উদ্ভি 

হয়। িয়টি িাম্রবলবপম্ি এ রাম্জযর বিনজন রাজা যথািম্ম মোপচি, 

র্মাৃবদিয ও সমাচারম্দম্ির নাম পাওয়া যায়। দবিে-পূিৃ িাংলা িিাংম্কর 

রাম্জযর অন্তভৃুি বিল বকনা িা বনেৃয় করা যায় না। এ অঞ্চম্ল ‘ভদ্র’ 

উপাবর্র্ারী একটি রাজিংম্ির অবস্তত্ব বিল িম্ল পবন্ডিেে র্ারো কম্রন।  

বিস্টীয় সাি িিম্কর বদ্বিীয়াম্রৃ্ পরিিী গুপ্তেে যিন মেৌম্ড়র িাসন 

িমিা দিল কম্রন িিন দবিে-পূিৃ িাংলায় িড়ে িংম্ির অভুযদয় ঘম্ট। 

িড়ে িংম্ির রাজােে বিন পুরুষ র্ম্র সমিট (কুবমল্লা-মনায়ািালী অঞ্চল) 

িাসন কম্রম্িন। িাৌঁ ম্দর রাজর্ানী বিল কমাৃন্ত-িাসক (কুবমল্লার বনকটিিী 

িড় কামিা)। িাম্রিাসন মথম্ক মলাকনাথ ও শ্রীর্ারে রাি নামক দুজন অর্ৃ-

স্বার্ীন সামন্ত প্রর্াম্নর কথা জানা যায়। এৌঁরা বিস্টীয় সাি িিম্ক সমিম্টর 

কম্য়কটি অংম্ি রাজত্ব কম্রন।  

বিস্টীয় আট িিম্ক  মদি রাজিংিএর অর্ীম্ন দবিে-পূিৃ িাংলা একটি িড় 

ও িবিিালী রাম্জয পবরেি হয়। িাৌঁ ম্দর রাজর্ানী বিল ময়নামবি-লালমাই 

অঞ্চম্লর মদিপিৃি (িহরটির সঠিক অিস্থান এিম্না বনেয়ৃ করা যায় বন)। 

চারপুরুষ র্ম্র মদিিংিীয় রাজােে (িাবন্তম্দি, িীরম্দি, আনন্দম্দি ও 
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ভিম্দি) সমিট িাসন কম্রন। িাৌঁ রা বিম্লন উত্তর ও পবিম িাংলা এিং 

বিহাম্রর উপর কিতৃ ত্বকারী প্রথম বদম্কর পাল রাজাম্দর সমসামবয়ক। মদি 

িংিীয় রাজােে বিম্লন মিৌি র্মাৃিলেী। িাৌঁ ম্দর পতষ্ঠম্পাষকিায়  ময়নামিী 

অঞ্চল মিৌি সংস্কত বির অনযিম মকি বহম্সম্ি প্রবসবি লাভ কম্র। 

প্রত্নিাবিক িননকাম্যৃর ফম্ল ময়নামবিম্ি কম্য়কটি  মিৌি বিহার 

(মিৌিম্দর র্মীয় ও বিিা প্রবিষ্ঠান) আবিষ্কত ি হম্য়ম্ি। এগুবলর মম্র্য 

িালিন বিহার, আনন্দবিহার ও মভাজবিহার উম্ল্লিম্যােয। মদিিংম্ির 

রাজােে এগুবল িাৌঁ ম্দর রাজর্ানী মদিপিৃম্ির সবন্নকম্ট বনমাৃে কম্রবিম্লন। 

িুিাকত বির মকিীয় মবন্দর বনমাৃম্ের বিবল্পক রীবি পূেৃিা পায় পাহাড়পুর 

বিহাম্র। এ বনমাৃে মকৌিল শুরু হম্য়বিল ময়নামিী অঞ্চম্ল। এিাম্ন এ 

রীবির আবদ ও অম্পিাকত ি মিাট সংস্করে পবরলবিি হয়। ময়নামিীম্ি 

প্রাপ্ত ধ্বংসািম্িম্ষর মম্র্য উন্নিমাম্নর মতৎফলকও রম্য়ম্ি। ময়নামিীম্ি 

প্রাপ্ত ধ্বংসািম্িষ এ অঞ্চম্ল ভাস্কযৃ বিম্ল্পর উৎকম্ষৃর সািয িহন করম্ি।  

বিস্টীয় নয় িিম্ক দবিে-পূিৃ িাংলায় হবরম্কল রাম্জযর উদ্ভি হয়। সম্ভিি 

চট্টগ্রাম মথম্ক কুবমল্লা পযৃন্ত এ রাজয বিস্তত ি বিল। হবরম্কল রাজাম্দর পর  

চি রাজিংি িমিা দিল কম্র। এ িংম্ির িাসকেে পাৌঁ চ পুরুষ র্ম্র 

(গত্রম্লাকযচি,  শ্রীচি,  কলযােচি, লড়হচি ও মোবিন্দচি) প্রায় ১৫০ 

িির (আনু. ৯০০-১০৫০ বি.) িাসন কম্রন। সমগ্র দবিে ও দবিে-পূিৃ 

িাংলা এিং উত্তর-পূম্িৃ বসম্লটসহ িঙ্গ ও সমিম্টর বিস্তীেৃ অঞ্চল িাৌঁ ম্দর 

সাম্রাম্জযর অন্তেৃি বিল। ঢাকার দবিম্ে িিৃমান মুবিেঞ্জ মজলার  

বিিমপুর বিল িাৌঁ ম্দর রাজর্ানী। চিিংিীয় রাজেে বিম্লন যম্থষ্ট 

িবিিালী এিং িাৌঁ রা বিম্লন উত্তর ও পবিম িাংলার সমসামবয়ক পাল 

রাজাম্দর সমকি। শ্রীচি বিম্লন এ িংম্ির মশ্রষ্ঠ রাজা। িাৌঁ র সমম্য় চি 

সাম্রাজয সীমাম্ন্তর ওপাম্র কামরূপ (আসাম) পযৃন্ত বিস্তার লাভ কম্র। িাৌঁ র 

িাম্রিাসনগুবলম্ি মেৌম্ড়র সাম্থ ময সংঘাম্ির উম্ল্লি রম্য়ম্ি িা সম্ভিি 

এ অঞ্চম্লর কম্োজ িংিীয় রাজাম্দর সাম্থ ঘম্টবিল। এ সংঘষৃ সম্ভিি 
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পম্রািভাম্ি প্রথম মহীপাম্লর রাজম্ত্বর শুরুর বদম্ক পালেে কিতৃ ক িাম্দর 

বপিত রাজয (রাজযম্ বপত্রযম্) পুনরুিাম্রর সুম্যাে কম্র বদম্য়বিল।  

এোম্রা িিম্কর মিষ বদম্ক পাল সাম্রাম্জয বকিিৃ বিম্দ্রাহ এর সুম্যাম্ে 

দবিে-পূিৃ িাংলায় িমৃে রাজিংিীয়রা এক স্বার্ীন রাজয েম্ড় মিাম্ল।  িমেৃ 

রাজিংিএর পাৌঁ চজন রাজা (জািিমৃে, হবরিমৃে, িযামলিমৃে, মভাজিমেৃ) 

একি িিম্রর বকিু কম সময় (আনু. ১০৮০-১১৫০ বি.) রাজত্ব কম্রন। 

িমেৃরা মসনম্দর দ্বারা বিিাবড়ি হন। িমেৃেে বিম্লন বহনু্দ এিং িাৌঁ ম্দরও 

রাজর্ানী বিল বিিমপুর।  

দবিে-পূিৃ িাংলার িাসকেে চট্টগ্রাম-কুবমল্লা অঞ্চম্লর বিস্তীে ৃউপকূল বদম্য় 

পবরচাবলি সামুবদ্রক িাবেম্জযর উপর কিতৃ ত্ব প্রবিষ্ঠা কম্রন। িাৌঁ ম্দর 

সাম্রাম্জযর বিবভন্ন স্থাম্ন আবিষ্কত ি িহুসংিযক মরৌপয মুদ্রা এর সিযিা প্রমাে 

কম্র। নয় মথম্ক এোম্রা িিম্কর মর্যিিী সমম্য় আরি িবেক ও নাবিকম্দর 

বিিরে মথম্ক দবিে-পূিৃ িাংলার উপকূলীয় অঞ্চল বিম্িষ কম্র সমন্দর 

িন্দর বদম্য় সমুদ্র পম্থ িযাপক িবহিৃাবেম্জযর কথা জানা যায়। আরিম্দর 

িবেিৃ এ সমন্দর িন্দরটিম্ক িিৃমান  চট্টগ্রাম িন্দম্রর কািাকাবি মকাম্না 

স্থান িম্ল বচবিি করা হম্য়ম্ি। দবিে-পূিৃ িাংলার িাসকেে এ িাবেবজযক 

কাযৃিম্মর ফম্ল মরৌপয মুদ্রা বিরীর জনয প্রম্য়াজনীয় রূপার পাি সংগ্রহ 

করম্ি সিম হন। এ আমম্লর িথযাবদ মথম্ক মনৌযান বনমাৃম্ের কারিানার 

অবস্তত্ব সম্পম্কৃ জানা যায়। এ মথম্ক িমপ্রসারমান সামুবদ্রক িাবেম্জযর বচত্র 

স্পষ্ট হম্য় ওম্ঠ এিং এিদঞ্চম্লর অথৃগনবিক সমতবি সম্পম্কৃও বনিঃসম্ন্দহ 

হওয়া যায়।  
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থসন বংশীয় শাসন   

িাম্রা িিম্কর মিম্ষর বদম্ক বিজয়ম্সন মসন সাম্রাজয প্রবিষ্ঠা কম্রন। িাৌঁ র 

পূিৃপুরুষেে বিম্লন দাবিোম্িযর কনৃাম্টর িাবসন্দা। পাল সম্রাট রামপাম্লর 

িাসনামম্ল পবিমিম্ঙ্গর একজন সামন্ত নরপবিরূম্প িাংলার রাজনীবিম্ি 

িাৌঁ র আবিভৃাি ঘম্ট। রামপাম্লর পর পাল িংম্ির অিিয়কাম্ল বিজয়ম্সন 

স্বীয় প্রার্ানয প্রবিষ্ঠা কম্রন এিং িমান্বম্য় িমিা দিল কম্রন। বিবন 

দবিে-পূিৃ িাংলায় িমেৃম্দর পরাভূি কম্রন এিং অিিঃপর উত্তর ও পবিম 

িাংলা মথম্ক পালম্দর বিিাবড়ি কম্রন। উত্তর বিহার এিং িদসবন্নবহি 

অঞ্চম্লও বিবন স্বীয় অবর্কার বিস্তাম্রর প্রয়াস পান। মিম্রা িিম্কর প্রারম্ম্ভ 

মুসবলম বিজম্য়র পূিৃ পযৃন্ত পালেে মকাম্নািম্ম দবিে বিহাম্র বনম্জম্দর 

কিতৃ ত্ব িজায় রাম্িন।  মসনেে িাংলায় একি িিম্ররও মিবিকাল র্ম্র 

(আনু. ১০৯৭-১২২৩ বি.) কিতৃ ত্ব কম্রন। এ িংম্ির পাৌঁ চজন নতপবি 

(বিজয়ম্সন,  িল্লালম্সন,  লক্ষ্মেম্সন, বিশ্বরূপম্সন ও মকিিম্সন) এ সমম্য় 

রাজত্ব কম্রন। এটা লিেীয় ময, মুহম্মদ িিবিয়ার িলজীর আিমে পবিম 

ও উত্তর িাংলার অংিবিম্িম্ষ মসন িাসম্নর অিসান ঘটায় (১২০৪ বি.)। 

লক্ষ্মেম্সন বপিু হম্ট এ সময় দবিে-পূিৃ িাংলায় িাম্দর অবর্কত ি অঞ্চম্ল 

চম্ল আম্সন। লক্ষ্মেম্সম্নর মতিুযর পর িাৌঁ র দু পুত্র এিাম্ন বকিুকাল রাজত্ব 

কম্রন। আরও লিেীয় ময, বিজয়ম্সন িমেৃ ও পালম্দর িমিাচুযি কম্র 

সমগ্র িাংলাম্ক একক িাসনার্ীম্ন আনম্ি সিম হন এিং ১২০৪ বিস্টাব্দ 

পযৃন্ত এ অবর্কার অিুণ্ণ থাম্ক। সুিরাং এক অম্থৃ িলা যায় ময, শুরু্ মসন 

আমম্লই সমগ্র িাংলা একক িাসনার্ীম্ন আম্স। পূিৃিিী চার িিক র্ম্র 

দবিে-পূিৃ িাংলার রাজগনবিক স্বািন্ত্রয িাংলার ইবিহাম্স েভীর সামাবজক 

ও সাংস্কত বিক প্রভাি মফম্লবিল। চি ও িমৃেম্দর রাজর্ানী বিিমপুর 

মসনম্দর সমম্য়ও রাজর্ানী বিল। এ িংম্ির প্রথম বিনজন রাজা বিজয়ম্সন 

(আনু. ১০৯৭-১১৬০ বি.), িল্লালম্সন (আনু. ১১৬০-১১৭৮ বি.) ও 
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লক্ষ্মেম্সন (আনু. ১১৭৮-১২০৬ বি.) বিম্লন এ িংম্ির বিবিষ্ট িযবিত্ব। মিষ 

দুজন নরপবির (বিশ্বরূপ মসন ও মকিিম্সন) দবিে-পূিৃ িাংলার অিযন্ত 

সীবমি অঞ্চম্লর উপর আবর্পিয বিল। মসন রাজােে বিম্লন বহনু্দ এিং 

িাৌঁ ম্দর রাজত্বকাল িাংলায় বহনু্দ র্ম্মৃর পুনরুত্থাম্নর যুে বহম্সম্ি বিম্িবচি 

হয়। িেৃপ্রথার কম্ঠারিার ওপর বভবত্ত কম্র িল্লালম্সন মোৌঁ ড়া বহনু্দ সমাজ 

িযিস্থা বিনযস্তকরম্ে প্রয়াসী হম্য়বিম্লন িম্ল জানা যায়। ময সমাজ দীঘৃবদন 

র্ম্র র্মীয় সবহষু্ণিার আিম্হ এিং বহনু্দ-মিৌি সম্প্রীবির মম্র্য এবেম্য় 

চলবিল মস সমাম্জ বহনু্দ র্মীয় মোৌঁ ড়াবম বফবরম্য় আনার প্রম্চষ্টা বহম্সম্ি 

এম্ক বচবিি করা যায়। িাংলায় মিৌি র্ম্মরৃ অিিম্য়র কারে বহম্সম্ি 

সমাজ িযিস্থার এ পবরিিৃনম্ক র্রা মযম্ি পাম্র। এটা অস্বাভাবিক নয় ময, 

মসনম্দর দ্বারা মোৌঁ ড়া বহনু্দর্ম্মরৃ পুনরুত্থান মিৌি র্ম্মরৃ জনয বিল একটা 

প্রচন্ড আঘাি। এ কারম্েই সঠিকভাম্ি িলা হয় ময, মিৌি র্ম্মৃর প্রবি এ 

আঘাি দূরম্দি মথম্ক আেি ইসলাম্মর মার্যম্ম আম্সবন, এম্সম্ি 

বনকটিিী র্ম্মরৃ ঈষৃাবন্বি প্রবিদ্ববিিা মথম্ক। এ কথা সিয ময, 

মুসলমানম্দর িাংলায় আেমম্নর আম্েই মিৌি র্মৃ মারাত্মকভাম্ি পঙু্গ হম্য় 

পম্ড়বিল। িাংলায় এ বহনু্দ- মিৌি বিবরিা এিং মসন আমম্ল বহনু্দ মোৌঁ ড়া 

র্মমৃম্ির পুনিঃপ্রবিষ্ঠার প্রম্চষ্টা িাংলার ইবিহাম্স সুদূরপ্রসারী প্রভাি মফম্ল। 

এ ঘটনা পরম্পরা িাংলায় ইসলাম র্মৃ প্রসাম্র পম্রািভাম্ি সহায়িা কম্র 

থাকম্ি পাম্র।  

অপর একটি দৃবষ্টম্কাে মথম্কও মসন আমল গুরুত্বপূেৃ। এ যুম্ে িাংলায় 

সংস্কত ি সাবহম্িযর বিকাি ঘম্ট। মসন রাজাম্দর প্রিযি পতষ্ঠম্পাষকিায় এিং 

বকিুটা িাৌঁ ম্দর দ্বারা সতষ্ট আিম্হর কারম্ে সংস্কত ি ভাষায় সাবহিযচচৃার সুস্পষ্ট 

বিকাি লিয করা যায়। সংস্কত ি কািয-সাবহম্িয িাংলার অিদাম্নর মম্র্য 

সিম্চম্য় বিিযাি হম্চ্ছ জয়ম্দি এর েীিম্োবিন্দ। লক্ষ্মেম্সম্নর রাজসভায় 

জয়ম্দি বিম্লন অনযিম অলঙ্কারস্বরূপ। িাৌঁ র সভায় অপরাপর গুেী িযবি 

বিম্লন কবি মর্ায়ী (পিনদূি প্রম্েিা), উমাপবির্র, মোিরৃ্ন (আযৃা-
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সপ্তিিীর মলিক) ও িরে। এ পাৌঁ চজনম্ক লক্ষ্মেম্সম্নর রাজসভার পঞ্চরত্ন 

বহম্সম্ি েেয করা হয়।  

শ্রীর্রদাম্সর সংকলন সদুবিকোৃমতি সমকালীন ও পূিৃিিী যুম্ের 

কািযকত বির রত্নভান্ডার িম্ল পবরেবেি হম্য় থাম্ক। এম্ি রম্য়ম্ি দি মথম্ক 

িাম্রা িিম্কর মর্যিিী সমম্য় আবিভৃূি ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিিা। এ 

যুম্ে র্মৃিাে প্রম্েিা ভিম্দি ভট্ট ও জীমূিিাহম্নর আবিভৃাি ঘম্ট। রাজা 

িল্লালম্সন ও লক্ষ্মেম্সন মলিক বহম্সম্ি কম কত বিম্ত্বর অবর্কারী বিম্লন না। 

এ যুম্েই রবচি হয় হলায়মূ্র্র ব্রাহ্মেসিৃস্ব। এ িাড়াও এযুম্ে আরও 

সাবহিযকম্মরৃ সন্ধ্ান পাওয়া যায়। এ কথা অিিযই স্বীকাযৃ ময, িাম্রা 

িিম্কর মসন িাসনার্ীন িাংলায় সংস্কত ি সাবহম্িযর অভূিপূিৃ উন্নবি সাবর্ি 

হয়।  এ যুম্ে বিবল্পক কত বিম্ত্বর অপর মিত্র হম্চ্ছ ভাস্কযৃ। মসনযুম্ে িাংলার 

ভাস্কযৃ বিম্ল্পর চরম উন্নবি ঘম্ট। িাংলার ভাস্কম্যৃর আঞ্চবলক বিবিষ্টয ও 

স্বিন্ত্র র্ারাও এ যুম্ে সুস্পষ্ট হম্য় ওম্ঠ।  
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সুলতানন শাসন  

মিম্রা িিম্কর সূচনালম্ে (১২০৪-০৫) িাংলায় মুসবলম িাসম্নর সূত্রপাি 

হয়। িম্ি এর অম্নক আম্ে মথম্কই িাংলার সাম্থ আরি মুসলমানম্দর 

মযাোম্যাে বিল; অিিয মস মযাোম্যাম্ের স্বরূপ বিল িাবেবজযক ও র্মীয় 

এিং িা উপকূলীয় অঞ্চম্লই সীমািি বিল।  

িিবিয়ার িলজীর সামবরক িৎপরিার মর্য বদম্য় িাংলায় মুসবলম আবর্পিয 

বিস্তাম্রর প্রবিয়া শুরু হয়। িিবিয়ার িলজী ১২০৩ বিস্টাম্ব্দ বিহার জয় 

করার পর ভারম্ি মুহম্মদ ঘুরীর প্রবিবনবর্ কুিুিউদ্দীন আইিম্কর সাম্থ 

িদাউম্ন বেম্য় মসৌজনযমূলক সািাি কম্রন। মসিান মথম্ক প্রিযািিৃন কম্র 

বিবন িার বসনযিাবহনী আরও িবিিালী কম্রন এিং ১২০৪-০৫ বিস্টাম্ব্দ 

আকবিকভাম্ি িাংলা আিমে কম্র রাজা লক্ষ্মনম্সম্নর সামবয়ক রাজর্ানী 

নদীয়া অবর্কার কম্রন। এিাম্ন অোর্ র্নসম্পদ, অেবেি পবরচারক-

পবরচাবরকা ও িহুসংিযক হাবি িিবিয়াম্রর হস্তেি হয়। অিিঃপর বিবন 

িাংলার ঐবিহযিাহী রাজর্ানী মেৌড় দিল কম্র মসিাম্ন িার রাজর্ানী স্থাপন 

কম্রন এিং প্রায় দু িিরকাল বিবজি রাম্জযর প্রিাসবনক কাঠাম্মা বিনযাস ও 

িযিস্থাপনায় বনম্জম্ক বনম্য়াবজি রাম্িন।  

িিবিয়ার িার রাম্জয এক র্রম্নর মোত্রীয় সামন্তিম্ন্ত্রর প্রিিৃন কম্রন। 

অবর্কত ি এলাকাম্ক বিবন কম্য়কটি প্রিাসবনক ইউবনম্ট বিভি কম্র 

মসগুবলর ভার িার বিশ্বস্ত মসনাপবিম্দর ওপর অপৃে কম্রন। এ প্রিাসবনক 

ইউবনট ইকিা নাম্ম পবরবচি বিল এিং এ ইকিার িাসনকিৃাম্ক মুকিা 

িলা হম্িা। প্রিাসবনক বিনযাস িাড়াও িিবিয়ার িাংলায় মুসবলম সমাম্জর 

বভবত্ত স্থাপন কম্রন। এিদুম্দ্দম্িয বিবন নামাম্যর জনয মসবজদ, মুসবলম 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE


মিম্লম্মম্য়ম্দর বিিাদাম্নর জনয মাদ্রাসা এিং র্মৃ প্রচাম্রর সুবির্াম্থৃ 

সুবফম্দর জনয িানকাহ প্রবিষ্ঠা কম্রন।  

অিপর িিবিয়ার বিিিি অবভযাম্ন মির হন। বিিিি অবভমুম্ি রওনা 

হওয়ার পূম্িৃ বিবজি অঞ্চম্লর প্রবিরিা িযিস্থা ও প্রিাসম্নর মিম্ত্র িার 

অনুপবস্থবিকাম্লর জনয পযৃাপ্ত িযিস্থাবদ গ্রহে কম্রন। উবড়ষযা (জাজনের) 

মথম্ক সম্ভািয আিমে প্রবিহি করার জনয বিবন মুহম্মদ বিরাে িলজীম্ক 

সীমান্ত এলাকা প্রহরার জনয একদল বসনয সহ িীরভূম মজলার লিম্নৌবির 

অবভমুম্ি মপ্ররে কম্রন। বত্রহুি ও অম্যার্যার বদক মথম্ক আিমে প্রবিহি 

করার জনয বিবন ইওজ িলজীম্ক পবিমাঞ্চম্লর দাবয়ত্ব মদন। উত্তর-

পূিৃাঞ্চম্ল রংপুম্রর উপকম্ে বিবন আলী মদৃান িলজীম্ক মমািাম্য়ন কম্রন। 

অিিয এ বিিিি অবভযাম্ন িিবিয়াম্রর জীিম্ন বিপযৃয় মনম্ম আম্স। িযথৃ 

অবভযান মিম্ষ চরম হিািাগ্রস্ত ও বিপযৃস্ত অিস্থায় মদিম্কাটএ বফম্র এম্স 

বিবন জ্বম্র আিান্ত হম্য় মতিুযিরে কম্রন অথিা আলী মদৃান িলজী কিতৃ ক 

বনহি হন।  

সমসামবয়ক ও আরু্বনক িথযাবদর বভবত্তম্ি িিবিয়াম্রর অবর্কত ি রাম্জযর 

মভৌম্োবলক পবরসীমা সম্পম্কৃ সুস্পষ্ট র্ারো করা যায়। অম্যার্যার বমজৃাপুর 

মজলায় অিবস্থি িাৌঁ র মূল জায়বের িাড়াও দবিে বিহার এিং উত্তর বিহাম্র 

েঙ্গা নদীর উত্তর িীরিিী ভূিন্ড িাৌঁ র রাজযভুি বিল। িাংলা অঞ্চম্ল 

রাজমহল, মালদহ, বদনাজপুর, রাজিাহী ও রংপুর মজলাগুবল িাৌঁ র 

রাজযভুি বিল। বিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-করম্িায়া নদী লিম্নৌবি রাম্জযর পূিৃ সীমানা 

বনম্দৃি কম্র।  

 

 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3_%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B2


 

প্রােনমে যুগ (১২০৬-১২২৭)   

আকবিক মতিুযর কারম্ে িিবিয়ার িার উত্তরাবর্কারী বনম্য়াে কম্র মযম্ি 

পাম্রন বন। ফম্ল িাৌঁ র মতিুযর পর আলী মদৃান, হুসামউদ্দীন ইওজ ও মুহম্মদ 

বিরাে িলজী বসংহাসন দিম্লর প্রবিদ্ববিিায় অিিীেৃ হন।  ১২০৬ 

বিস্টাম্ব্দ িিবিয়াম্রর মতিুযর পর মথম্ক ১২২৭ বিস্টাম্ব্দ ইওজ িলজীর 

মতিুয পযৃন্ত সময়ম্ক িাংলায় মুসবলম িাসম্নর সূচনাপিৃ িম্ল অবভবহি করা 

যায়। িিবিয়াম্রর মতিুয এিই আকবিক বিল ময, বিবন এ সমম্য় 

উত্তরাবর্কাম্রর প্রম্ে মকাম্না মম্নাম্যােই বদম্ি পাম্রনবন। ফম্ল আলী 

মদৃান, হুসামউদ্দীন ইওয়াজ এিং মুহম্মদ িীরন বসংহাসম্নর জনয বনম্জরাই 

কলম্হ বলপ্ত হম্য় পম্ড়ন। এ পযৃাম্য় প্রথম িয় িির িিবিয়াম্রর 

মসনাপবিম্দর  মম্র্য  উত্তরাবর্কার  যুি  চম্ল।  ১২১২ বিস্টাব্দ মথম্ক 

১২২৭ বিস্টাব্দ পযৃন্ত পযৃন্ত বিল ইওয়াজ িলজীর িাসনকাল। মুসবলম 

িাংলার প্রথম উম্ল্লিম্যােয িাসক ইওয়াজ িলজী পবরকবল্পিভাম্ি িাংলায় 

মুসবলম িাসম্নর সম্প্রসারে ও সুসংহি করার মচষ্টা কম্রন। বেয়াসউদ্দীন 

ইওয়াজ িলজীর িাসনকাল বিবভন্ন বদক মথম্ক গুরুত্বপূেৃ। বিবনই মুসবলম 

িাংলার প্রথম িাসক বযবন সিৃপ্রথম মুদ্রা প্রিিৃন কম্রন। বিবনই প্রথম 

পবরকবল্পিভাম্ি মুসবলম রাম্জযর বিস্তত বি ঘটান এিং বিবনই যুি ও 

রেম্কৌিম্লর র্রম্ন নিুন বদম্ক সূত্রপাি কম্রন। িার েতহীি নীবির ফম্ল 

িাংলায় মুসবলম রাম্জযর উম্ল্লিম্যােয বিস্তত বি ঘম্ট এিং মুসবলম িাসন 

সুসংহি হয়।  

ইওয়াজ িলজীর অর্ীনস্থ মুসবলম রাজয দবিে বিহার িাড়াও িাংলার এক 

িযাপক অংি জুম্ড় বিস্তত ি বিল। উত্তম্র মালদহ, বদনাজপুর, রংপুর, িগুড়া 

ও রাজিাহী মজলা, দবিম্ে মুবিৃদািাদ, পািনা, নদীয়া, ও যম্িার মজলার 



উত্তরাংি এিং দবিে-পবিম্ম িীরভূম ও িরৃ্মান মজলা িার রাজযভুি 

বিল। (ম্জলাগুবল ১৯৪৭ বিস্টাব্দ পূিৃ পবরসীমায় মিাঝাম্না হম্য়ম্ি)।  

বদবল্ল সালিানাম্ির অর্ীম্ন লিম্নৌবি রাজয (১২২৭-১২৮৮/৮৯) ১২২৭ 

বিস্টাম্ব্দ ইওয়াম্জর মতিুয এিং ১৩৪২ বিস্টাম্ব্দ ইবলয়াসিাহী িংম্ির 

প্রবিষ্ঠার মর্যিিী সময়ম্ক িাংলায় মুসবলম রাম্জযর বিস্তত বি ও সুসংহি 

করম্ের যুে িম্ল অবভবহি করা যায়। িাহজাদা নাবসরউদ্দীন লিম্নৌবির 

িাসনকিৃা বহম্সম্ি ইওয়াম্জর স্থলাবভবষি হন। বিবন িাংলা ও বিহাম্রর 

সাম্থ িার অর্ীনস্থ অম্যার্যা প্রম্দিম্ক সংযুি কম্রন এিং লিম্নৌবিম্ি 

রাজর্ানী স্থাপন কম্রন। িার অর্ীনস্থ রাম্জযর বিস্তত বি এিং বনম্জ বদবল্ল 

সুলিাম্নর পুত্র বির্ায় স্বভািিই সমসামবয়কম্দর দৃবষ্টম্ি িার িাসনার্ীন 

রাম্জযর গুরুত্ব মিম্ড় যায়। ইলিুৎবমি িাম্ক ‘মাবলক-উস-িরক’ (প্রাম্চযর 

নতপবি) উপাবর্ মদওয়ার ফম্ল এ গুরুত্ব আরও িত বি পায়। মদড় িির কাল 

বিবন এ সবম্মবলি রাজয িাসন কম্রন। িাৌঁ র আমম্ল ইওজ িলজী সূবচি 

রাজয সংহিকরে নীবি অিযাহি থাম্ক।  

১২২৯ বিস্টাম্ব্দ নাবসরউদ্দীম্নর মতিুযর পর দওলি িাহ বিন মওদুদ নামক 

একজন মসনানায়ক িমিা দিল কম্রন। বিবন আিিাসীয় িবলফা, বদবল্লর 

সুলিান এিং বনম্জর নাম্ম মুদ্রা প্রচলন কম্রন। বকন্তু ইিবিয়ারউদ্দীন িলকা 

িলজী সহকমীর এ কমকৃান্ড মমম্ন না বনম্য় বিম্দ্রাহী হন এিং দওলি 

িাহম্ক হিযা কম্র বনম্জ িমিা দিল কম্রন (১২২৯-৩০)। বিবনও 

িমিায় মিবি বদন থাকম্ি পাম্রনবন। ১২৩০ বিস্টাম্ব্দ বদবল্লর সুলিান 

ইলিুৎবমি লিম্নৌবি আিমে কম্র িাম্ক দমন কম্রন। অিিঃপর বিবন 

বিহাম্রর িাসনকিৃা আলাউদ্দীন মাসুদ জানীম্ক িাংলার িাসন কিৃা বনযুি 

কম্রন। মাবলক সাইফউদ্দীন আইিকম্ক পতথকভাম্ি বিহাম্র িাসনকিৃা 

বনযুি করা হয়।  

 



 

বলবনী বংশ (১২৮৮/৮৯-১৩০০) 

িুেরা িান এিং কায়কাউস ১২৮৯ বিস্টাব্দ মথম্ক ১৩০০ বিস্টাব্দ পযৃন্ত 

স্বার্ীনভাম্ি িাংলা িাসন কম্রন। িুেরা িাম্নর িাসনামম্লর মিম্ষর বদম্ক 

িাংলার মুসবলম রাজয চারটি স্বিন্ত্র ভাম্ে বিভি বিল। এগুম্লা হম্লা- 

বিহার, উত্তর িাংলার লিম্নৌবি-মদিম্কাট অঞ্চল, দবিে-পবিম িাংলার 

সািোৌঁ ও-হুেবল অঞ্চল এিং পূিৃ িাংলার মসানারোৌঁ ও অঞ্চল। িুেরা িাম্নর 

পর িাৌঁ র কবনষ্ট পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস িমিায় অবর্বষ্ঠি হন (১২৯১-

১৩০০)। িাৌঁ র রাজত্বকাম্ল মুসবলম আবর্পিয িাংলার পূিৃাঞ্চম্ল বিস্তত ি হয়। 

বিবন িং-এর রাজস্ব মথম্ক মুদ্রা প্রচলন কম্রন। িাৌঁ র রাজয পবিম্ম বিহার, 

উত্তম্র মদিম্কাট এিং দবিম্ে সািোৌঁ ও পযৃন্ত বিস্তত ি বিল।  

কায়কাউস প্রিাসম্ন গুরুত্বপূেৃ পবরিিৃন আম্নন। সম্ভিি বিবন সাম্রাজযম্ক 

বিহার ও লিম্নৌবি নাম্ম দুটি প্রম্দম্ি বিভি কম্রন। বিহার প্রম্দম্ির 

িাসনকিৃা বিম্লন বফরুজ আইবিেীন এিং লিম্নৌবির িাসনকিৃা বিম্লন 

জাফর িান িাহরাম আইবিেীন। লিম্নৌবি প্রম্দি িিন উত্তম্র মদিম্কাট 

হম্ি দবিম্ে সািোৌঁ ও পযৃন্ত বিস্তত ি বিল। উভয় প্রম্দম্ির িাসনকৃিা 

‘বসকান্দর-ই-সানী’ (বদ্বিীয় আম্লকজান্ডার) উপাবর্ গ্রহে কম্রন। 

কায়কাউস বনম্জও জাৌঁ কাল উপাবর্ র্ারে কম্রন। এ সকল উপাবর্ িাংলার 

মজৌলুস ও িমিার পবরচায়ক।  

িামসুদ্দীন বফরুজ ও িাৌঁ র িংি (১৩০১-১৩২৪)  কায়কাউম্সর পর 

িামসুদ্দীন বফরুজ (১৩০১-১৩২২) লিম্নৌবিম্ি িমিায় অবর্বষ্ঠি হন। 

িাৌঁ ম্ক ভুলিম্ম িলিনী িংম্ির সাম্থ সম্পবকৃি িম্ল মম্ন করা হয়। 

িিবিয়াম্রর পম্র িাৌঁ র িাসনকাম্লই মুসবলম রাম্জযর সিৃাবর্ক সম্প্রসারে 

ঘম্ট। িাৌঁ র িমিা গ্রহম্ের প্রাক্কাম্ল লিম্নৌবি রাজয বিহার, উত্তর ও উত্তর-
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পবিম িঙ্গ এিং দবিে-পবিম্ম লিম্নৌম্র সীমািি বিল। কায়কাউম্সর 

রাজত্বকাম্ল হুেবল মজলার সািোৌঁ ও ও িম্ঙ্গর মসানারোৌঁ ও অবভমুম্ি ময 

রাজযবিস্তার প্রবিয়া শুরু হয় বফরুজ িাম্হর িাসনকাম্ল িা সমূ্পেৃ হয়। িাৌঁ র 

রাজত্বকাম্ল ময়মনবসংহ  ও বসম্লট বিবজি হয়। বফরুজ িাম্হর মতিুযর পর 

িাৌঁ র পুত্রম্দর মম্র্য উত্তরাবর্কার দ্বি শুরু হয়। মতিুযর পূম্িৃ বফরুজ িাৌঁ র পুত্র 

বিহািউদ্দীন িুেদাম্ক বসংহাসম্ন অবর্বষ্ঠি কম্র যান। বকন্তু বিহািউদ্দীম্নর 

ভাই বেয়াসউদ্দীন িাহাদুর বনষু্ঠরভাম্ি িাৌঁ ম্ক বসংহাসনচূযি কম্র িমিায় 

অবর্বষ্ঠি হন। মম্ন হয় বিবন নাবসরউদ্দীন ইিরাবহম িাড়া অনযানয ভাইম্দর 

হিযা কম্রন। নাবসরউদ্দীন মকাম্না িম্ম পাবলম্য় প্রাম্ে মিৌঁম্চ যান এিং 

কম্য়কজন আমীম্রর মার্যম্ম বদবল্লর সাহাযয মচম্য় পাঠান।  

তুগলে হস্তকিপ 

এ ঘটনা িাংলায় হস্তম্িম্পর জনয িুেলকম্দর কাবঙিি সুম্যাে এম্ন মদয়। 

সুলিান বেয়াসউদ্দীন িুেলক বিরাট িাবহনী বনম্য় ১৩২৪ বিস্টাম্ব্দ িাংলা 

অবভমুম্ি যুি যাত্রা কম্রন। বদবল্লর সুলিান িাৌঁ র পালক পুত্র িাহরাম িান 

ওরম্ফ িািার িান ও নাবসরউদ্দীন ইিরাবহম্মর অর্ীম্ন এক িবিিালী 

িাবহনী বেয়াসউদ্দীন িাহাদুম্রর বিরুম্ি পাঠান। যুম্ি িাহাদুর পরাবজি ও 

িবন্দ হন। বেয়াসউদ্দীন িুেলক িাংলায় মুসবলম অবর্কত ি অঞ্চম্লর প্রিাসন 

িযিস্থার পুনবিৃনযাস কম্রন। সমগ্র রাজযম্ক লিম্নৌবি, সািোৌঁ ও ও 

মসানারোৌঁ ও এ বিনটি প্রিাসবনক ভাম্ে বিভি করা হয়। বিবন নাবসরুদ্দীন 

ইিরাবহমম্ক মযৌথ নাম্ম মুদ্রা মুদ্রম্ের বিম্িষ িমিাসহ লিম্নৌবির 

িাসনকিৃা পম্দ িহাল কম্রন। িাহরাম িান মসানারোৌঁ ও ও সািোৌঁ ম্য়র 

েভনৃর বনযুি হন। িবন্দ িাহাদুরম্ক বদবল্লম্ি বনম্য় যাওয়া হয়।  

বেয়াসউদ্দীন িুেলম্কর উত্তরাবর্কারী মুহম্মদ বিন িুেলক িাংলার 

িাসনিযিস্থায় িযাপক পুনবিৃনযাস কম্রন। বিবন িাহাদুরম্ক িবন্দদিা মথম্ক 

মুবি বদম্য় মসানারোৌঁ ও-এ িাহরাম িাম্নর সম্ঙ্গ যুগ্ম-িাসনকিৃা বনযুি 
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কম্রন। িাহাদুম্রর ওপর আম্রাবপি িিৃ বিল ময, িার মিম্লম্ক বজবম্ম 

বহম্সম্ি বদবল্লম্ি মপ্ররে, বনজ ও সুলিাম্নর মযৌথনাম্ম মুদ্রা প্রচলন এিং 

উভম্য়র নাম্ম িুিিা পাঠ করম্ি হম্ি। কদর িানম্ক লিম্নৌবির িাসনকিৃা 

বনম্য়াে করা হয়। নাবসরউদ্দীন ইিরাবহমম্ক বদবল্লম্ি মিম্ক পাঠাম্না হয়। 

সািোৌঁ ওম্ক পতথক প্রম্দি বহম্সম্ি ইজ্জউদ্দীন ইয়াবহয়ার অর্ীম্ন নযস্ত করা 

হয়। বেয়াসউদ্দীন িাহাদুর িার পুত্রম্ক বদবল্লম্ি মপ্ররে িযিীি অপর সকল 

িিৃই পূরে কম্রন। ১৩২৮ বিস্টাব্দ পযৃন্ত বিবন বনজ ও িুেলক সুলিাম্নর 

মযৌথনাম্ম মসানারোৌঁ ও টাকিাল মথম্ক মুদ্রা চালু রাম্িন। অিিয ১৩২৮ 

বিস্টাম্ব্দ বিবন িার আনুেিয অস্বীকাম্রর মচষ্টা কম্রন। িাহরাম িান 

অনযানয আমীরম্দর সহায়িায় িাহাদুরম্ক পরাবজি ও বনহি কম্রন। িাৌঁ র 

োম্য়র চামড়া িাবড়ম্য় বদবল্লম্ি পাঠান হয় এিং ভবিষযি বিম্দ্রাহীম্দর প্রবি 

ভীবি প্রদিৃম্নর জনয বদবল্লম্ি প্রকাম্িয িা ঝুবলম্য় রািা হয়।  

পরিিী দি িির (১৩২৮-১৩৩৮) লিম্নৌবি, সািোৌঁ ও ও মসানারোৌঁ ও 

যথািম্ম কদর িান, ইজ্জউদ্দীন ইয়াবহয়া ও িাহরাম িান কিতৃ ক িাবসি হয়। 

১৩৩৮ বিস্টাম্ব্দ িাহরাম িাম্নর মতিুয হয়। িাৌঁ র মতিুযম্ি িাৌঁ রই িমৃ-রিক 

ফিরউদ্দীন মসানারোৌঁ ও-এ িমিা দিল কম্র স্বার্ীনিা মঘাষো কম্রন এিং 

সুলিান ফিরুদ্দীন মুিারক িাহ উপাবর্ গ্রহে কম্রন। এ ঘটনা িমিা 

দিম্লর নিুন র্ারািাবহক দ্বম্ির  জে মদয় যার ফম্ল িাংলায় ইবলয়াসিাহী 

িাসন প্রবিবষ্ঠি হয়। এ িাসন িাংলার স্বার্ীন সুলিাবন যুম্ের সূচনা কম্র যা 

দুি িির অিযাহি বিল (১৩৩৮-১৫৩৮)।  
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ইনলয়াসশাহী শাসন 

ইবলয়াস িাহ কিতৃ ক প্রবিবষ্ঠি িংি ১৪১২ মথম্ক ১৪৩৫/৩৬ পযৃন্ত মিইি 

িিম্রর বিরবিসহ প্রায় মদড় ি’ িির (১৩৪২-১৪৮৭) িাংলা িাসন কম্র। 

ইবলয়াসিাহী আমল নানা কারম্ে িুিই গুরুত্বপূেৃ ও িাৎপযৃপূে।ৃ ফিরউদ্দীন 

মুিারক িাহ কিতৃ ক প্রবিবষ্ঠি স্বার্ীন সালিানাি সুসংহি হয় এিং এর 

িযাপক বিস্তত বি ঘম্ট। এ আমম্ল মুসবলম িাসনিযিস্থা একটি রূপ লাভ কম্র। 

বিল্প, সাবহিয, বিম্িষ কম্র িাংলা সাবহিয সমতি হয়। মুসবলম িাসকেে 

স্থানীয় জনেম্ের ওপর আস্থা স্থাপন কম্র মদম্ির িাসনিযিস্থায় িাম্দর 

অংি গ্রহম্ের দ্বার উেুি কম্র মদন। এভাম্ি বিম্দবি মুসবলম িাসন িাঙাবল 

মুসবলম িাসম্ন রূপান্তবরি হওয়ার প্রবিয়া এ আমম্লই শুরু হয়। সম্িৃাপবর 

সমগ্র রাজয যা এিবদন একক মকাম্না নাম্ম পবরবচি না হম্য় িঙ্গ, মেৌড় 

ইিযাবদ বিবভন্ন আঞ্চবলক নাম্ম পবরবচি বিল িা িাঙ্গালাহ  নাম্ম অবভবহি 

হয়।  

ইবলয়াসিাহী িংম্ির প্রবিষ্ঠািা এিং িাংলার স্বার্ীন সালিানাম্ির প্রকত ি 

প্রবিষ্ঠািা হাজী ইবলয়াস বিম্লন বসবজস্তাম্নর একজন অবভজাি। প্রথম্ম 

বিবন বদবল্লর মাবলক বফরুম্জর অর্ীম্ন চাকুবরম্ি বনম্য়াবজি বিম্লন। পম্র 

বিবন  সািোৌঁ ওএর িাসনকিৃা ইজ্জউদ্দীন ইয়াবহয়ার অর্ীম্ন চাকুবর গ্রহে 

কম্রন। মসিাম্ন বিবন মাবলক পম্দ উন্নীি হন এিং ১৩৩৮ বিস্টাম্ব্দ 

ইজ্জউদ্দীন ইয়াবহয়ার মতিুযর পর বিবন সািোৌঁ ম্য়র অবর্কিৃা হন। অিিঃপর 

হাজী ইবলয়াস আলী মুিারম্কর সম্ঙ্গ দীঘৃ সংঘম্ষৃ (১৩৩৯-১৩৪২ বি.) 

অিিীেৃ হম্য় অিম্িম্ষ ১৩৪২ বিস্টাম্ব্দ সুলিান িামসুদ্দীন আিুল 

মুজাফফর ইবলয়াস িাহ উপাবর্ র্ারে কম্র লিম্নৌবির বসংহাসম্ন আম্রাহে 

কম্রন এিং িাংলায় ইবলয়াস িাহী সালিানাম্ির বভবত্ত স্থাপন কম্রন। এ 

সালিানাি প্রায় মদড় িি িির স্থায়ী হম্য়বিল (১৩৪২-১৪৮৭ বি.)। ১৩৫২ 
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বিস্টাম্ব্দ ইবলয়াস িাহ ফকরউদ্দীন মুিারক িাম্হর পুত্র ও উত্তরাবর্কারী 

ইিবিয়ার উদ্দীন োজী িাহম্ক পরাবজি কম্র মসানারোৌঁ ও দিল করম্ি 

সিম হন। ফম্ল সমগ্র িাংলা িাৌঁ র কিতৃ ত্বার্ীম্ন চম্ল আম্স। ইবলয়াস িাহ 

একজন দৃঢ়ম্চিা ও দি িাসক বিম্লন এিং িার বিচিেিা ও রাজগনবিক 

দূরদৃবষ্টর িম্ল বিবন িাহ-ই-িাঙ্গালাহ, িাহ-ই-িাঙাবলয়ান ও সুলিান-ই-

িাঙ্গালাহ উপাবর্ম্ি ভূবষি হন। প্রায় মষাম্লা িির রাজত্ব করার পর ১৩৫৮ 

বিস্টাম্ব্দ িাৌঁ র মতিুয হয়।  

ইবলয়াস িাম্হর পুত্র ও উত্তরাবর্কারী বসকান্দার িাহ প্রায় মিবত্রি িির 

রাজত্ব কম্রন। িাৌঁ র রাজত্বকাল বিল মেৌরম্িাজ্জ্বল। বিবন পানু্ডয়ার বনকটিিী 

মোয়ালপাড়ায় িাৌঁ র পুত্র আজম িাম্হর সম্ঙ্গ যুম্ি ১৩৯১-৯২ বিস্টাম্ব্দর 

বদম্ক মতিুযিরে কম্রন। িাৌঁ র মতিুযর পর আজম িাহ ‘সুলিান বেয়াসউদ্দীন 

আজম িাহ’  উপাবর্ র্ারে কম্র ৭৯২ বহজবরম্ি (১৩৯১-৯২ বি.) বসংহাসম্ন 

আম্রাহন কম্রন।  বেয়াসউদ্দীন আজম িাহ একজন দি িাসক বিম্লন। 

আইম্নর প্রবি িাৌঁ র েভীর শ্রিা বিল। বিবন বিম্দবিক রাষ্ট্রসমূম্হর সাম্থ 

িনু্ধ্ত্বপূে ৃসম্পকৃ স্থাপম্নর জনযও সুপবরবচি বিম্লন। বিবন ৮১৩ বহজবরম্ি 

(১৪১০-১১ বি.) মতিুযিরে কম্রন। িাৌঁ র পম্র িাৌঁ র পুত্র সাইফুদ্দীন হামজাহ 

িাহ বসংহাসম্ন আম্রাহে কম্রন। বিবন মাত্র এক িির কম্য়ক মাস (৮১৩ 

বহ./১৪১০-১১ বি-৮১৪ বহ/১৪১২ বি.) িাংলা িাসন কম্রন। িাৌঁ র রাজত্বকাম্ল 

রাজিাহী মজলার ভািুবরয়ার জবমদার রাজা েম্েি িবিিালী হম্য় ওম্ঠন 

এিং িারই প্রম্রাচনায় সুলিাম্নর িীিদাস বিহািউদ্দীন িার প্রভুম্ক হিযা 

কম্র বনম্জই িাংলার বসংহাসম্ন আম্রাহে কম্রন। যিন এ ঘটনা ঘটবিল, 

িিন সম্ভিি মুহম্মদ িাহ বিন হামজাহ িাহ িাংলার মকাম্না এক অঞ্চম্ল 

বনম্জম্ক সুলিান িম্ল মঘাষো কম্রন এিং বনজ নাম্ম মুদ্রা প্রচলন কম্রন। 

সম্ভিি বিবন িাৌঁ র অিস্থান রিা করম্ি পাম্রন বন এিং মিষ পযৃন্ত বিবন 

রাজা েম্েি ও বিহািউদ্দীম্নর কাম্ি পরাবজি হন। এভাম্ি ইবলয়াস িাহী 

িাসম্নর বিরবি ঘম্ট।  
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সুলিান সাইফউদ্দীন হামজা িাম্হর িীিদাস বিহািউদ্দীন িাম্য়জীদ িাহ 

৮১৪ বহজবর (১৪১২ বি.) মথম্ক ৮১৭ বহজবর (১৪১৪ বি.) পযৃন্ত িাংলা িাসন 

কম্রন। বিহািউদ্দীন িাম্য়জীদ িাহ ও রাজা েম্েম্ির মর্যকার সুসম্পকৃ 

মিবি বদন স্থায়ী বিল না। বিহািউদ্দীন রাজা েম্েম্ির বিরুম্ি বিম্দ্রাহ 

পবরচালনা কম্রন এিং বকিু সমম্য়র জনয িাম্ক আটক মরম্ি িার িমিা 

িিৃ কম্রন। বিবন সুলিান বিহািউদ্দীন িাম্য়জীদ িাহ উপাবর্ র্ারে কম্র 

বনজ নাম্ম মুদ্রা প্রিিৃন কম্রন। বকন্তু িীঘ্রই রাজা েম্েি সুলিাম্নর বিরুম্ি 

ষড়যম্ন্ত্র বলপ্ত হন এিং িাম্ক আিমে কম্র হিযা কম্রন (৮১৭বহ./১৪১৪ 

বি.)। বিহািউদ্দীন িাম্য়জীদ িাম্হর পুত্র আলাউদ্দীন বফরুজ িাহ মকাম্না 

রকম্ম দবিে বকংিা দবিে-পূিৃ িাংলায় পাবলম্য় যান এিং মসিাম্ন কিতৃ ত্ব 

প্রবিষ্ঠায় সম্চষ্ট হন। বকন্তু রাজা েম্েি িাম্ক আিমে কম্র বনহি কম্রন 

এিং বনম্জই ৮১৭ বহজবরম্ি (১৪১৪ বি.) িাংলার বসংহাসম্ন আম্রাহে 

কম্রন।  

রাজা গকণকশর বংশ  

িাংলার িাসক হম্য়ই রাজা েম্েি মুসবলমম্দর প্রবি বনযৃািন শুরু কম্রন। এ 

পবরবস্থবিম্ি পানু্ডয়ার সুবফ-দরম্িি নূর কুিুি আলম মজৌনপুম্রর সুলিান 

ইিরাবহম িকীর হস্তম্িপ কামনা কম্রন। এম্ি রাজা েম্েি ভীি হম্য় 

দরম্িম্ির কাম্ি এ মম্মৃ আম্িদন জানান মযন ইিরাবহম িকী িাংলা মথম্ক 

িার িাবহনী প্রিযাহার কম্র মনন। রাজা েম্েি িার পুত্র যদুম্ক ইসলাম র্ম্মৃ 

র্মাৃন্তবরি করম্ি এিং িাম্ক বসংহাসম্ন িসাম্ি সম্মি হম্ল দরম্িি িার 

প্রস্তাি মমম্ন মনন। ৮১৮ বহজবরম্ি (১৪১৫ বি.) এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর 

ইিরাবহম িকী দরম্িম্ির অনুম্রাম্র্ িাংলা িযাে কম্রন।  

যদু জালালউদ্দীন আিুল মুজাফফর মুহম্মদ িাহ নাম্ম ৮১৮ বহজবরম্ি মুদ্রা 

চালু কম্রন। বিবন  মাত্র এক িির ও কম্য়ক মাস রাজত্ব কম্রন। িাৌঁ র বপিা 

রাজা েম্েি ৮১৯ বহজবরম্ি (১৪১৬-১৭ বি.) বসংহাসন দিল কম্র মনন 
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এিং জালালউদ্দীনম্ক পুনরায় বহনু্দর্ম্মৃ র্মাৃন্তবরি করান। এিাম্র রাজা 

েম্েি দনুজমদৃন মদি উপাবর্ র্ারে কম্র ৮২১ বহজবর (১৪১৮ বি.) পযৃন্ত 

িাংলা িাসন কম্রন। অিিঃপর িাৌঁ র কবনষ্ঠ পুত্র মম্হি বসংহাসম্ন িম্সন। 

বকন্তু অল্প সমম্য়র মম্র্যই বিবন িাৌঁ র ভ্রািা যদু কিতৃ ক িমিাচুযি হন (৮২১ 

বহ./১৪১৮ বি)। এ সমম্য় যদু পুনরায় ইসলাম র্মৃ গ্রহে কম্রন এিং 

জালালুদ্দীন মুহম্মদ িাহ উপাবর্ র্ারে কম্রন। বিবন িাবন্তপূেৃভাম্ি প্রায় 

পম্নর িির রাজত্ব কম্র ৮৩৭ বহজবরম্ি (১৪৩৩ বি.) মতিুযিরে কম্রন। 

সুলিান জালালউদ্দীম্নর পর িাৌঁ র পুত্র  িামসুদ্দীন আহমদ িাহ বসংহাসম্ন 

আম্রাহে কম্রন এিং বিবন ৮৩৯ বহজবর (১৪৩৫-৩৬ বি.) পযৃন্ত রাজত্ব 

কম্রন। আহমদ িাম্হর বনযৃািনমূলক কাযৃকলাপ সকলম্কই হিাি কম্র। এ 

অিস্থায় নাবসর িান ও সাদী িান নাম্ম িার দুজন িীিদাস িার বিরুম্ি 

ষড়যন্ত্র কম্র িাম্ক হিযা কম্রন। এর অিযিবহি পম্রই নাবসর িান ও সাদী 

িান বসংহাসম্নর জনয প্রবিদ্ববিিায় অিিীনৃ হন এিং এ বিিাম্দ নাবসর িান 

িার প্রবিদ্বিীম্ক হিযা কম্রন। বকন্তু বিবন মাত্র কম্য়কবদন িাংলা িাসন 

করার সুম্যাে পান। িীঘ্রই অবভজািিেৃ িার িমিার বিম্রাবর্িা কম্রন এিং 

িাম্ক হিযা কম্রন।  

পরবতী ইনলয়াসশাহী বংশ 

িামসুদ্দীন আহমদ িাম্হর হিযার পর সতষ্ট রাজগনবিক অবনিয়িার 

পবরম্প্রবিম্ি অবভজািিেৃ সুলিান িামসুদ্দীন ইবলয়াস িাম্হর এক িংির্র 

নাবসরউদ্দীনম্ক ৮৩৯ বহজবরম্ি (১৪৩৫-৩৬ বি.) িাংলার বসংহাসম্ন 

অবর্বষ্ঠি কম্রন। এভাম্ি ইবলয়াসিাহী িংম্ির িাসন পুনিঃপ্রবিবষ্ঠি হয়। 

নিুন সুলিান নাবসরউদ্দীন ‘আিুল মুজাফফর  মাহমুদ িাহ’ উপাবর্ বনম্য় 

িাবন্তপূেৃভাম্ি প্রায় চবিিি িির রাজত্ব কম্রন। বিবন ৮৬৪ বহজবরম্ি 

(১৪৫৯-৬০ বি.) মতিুযিরে কম্রন। িাৌঁ র মতিুযর পর িাৌঁ র পুত্র রুকনুদ্দীন 

িারিক িাহ বসংহাসম্ন আম্রাহে কম্রন। বিবন নযায়িান, উদার, বিদ্বান ও 

বিজ্ঞ সুলিান বিম্লন। হািিী িীিদাসম্দর প্রবি িাৌঁ র বিম্িষ অনুরাে বিল 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6_%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9
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এিং এ কারম্ে বিবন িহুসংিযক হািিীম্ক বনম্য়াে দান কম্রন। এ হািিী 

িীিদাসরা িাংলার রাজনীবিম্ি িুিই িবিিালী ভূবমকা পালন কম্র। 

িারিক িাহ ৮৭৯ বহজবরম্ি (১৪৭৪ বি.) মতিুযিরে কম্রন এিং িাৌঁ র পম্র 

িার পুত্র িামসুদ্দীন ইউসুফ িাহ বসংহাসম্ন িম্সন। ইউসুফ িাম্হর 

রাজত্বকাম্লর প্রর্ান বিবিষ্টয বিল ময, বিবন রাষ্ট্রীয় িযাপাম্র িরীয়া আইন 

কম্ঠারভাম্ি এিং বনরম্পিভাম্ি প্রম্য়াে কম্রবিম্লন। বিবন জীিম্নর 

সিৃম্িম্ত্র ইসলাম্মর বির্ানসমূহ পাবলি হম্চ্ছ বকনা িা মদিার জনয 

আম্লমম্দর বনম্দৃি মদন। ইউসুফ িাম্হর মতিুযর পর (সম্ভিি ৮৮৬ 

বহ./১৪৮১ বি.) অবভজািেে িাৌঁ র পুত্র বদ্বিীয় বসকান্দরম্ক বসংহাসম্ন 

অবর্বষ্ঠি কম্রন। বকন্তু কম্য়কবদন নামমাত্র রাজত্ব করার পর অবভজািেে 

িাম্ক বসংহাসনচুযি কম্র নাবসরউদ্দীন মাহমুদ িাম্হর পুত্র ফম্িহ িাহম্ক 

বসংহাসম্ন িসান। বিবন জালালউদ্দীন মুজাফফর ফম্িহ িাহ উপাবর্ র্ারে 

কম্রন। িাৌঁ র রাজত্বকাম্লর মিম্ষর বদম্ক হািিী িীিদাসেে দরিাম্র মিি 

িবিিালী হম্য় ওম্ঠ এিং দরিাম্রর গুরুত্বপূেৃ অবর্কাংি পদ দিল কম্র 

মনয়। ফম্িহ িাহ িারিক নাম্ম িার এক িীিদাস কিতৃ ক ৮৯৩ বহজবরম্ি 

(১৪৮৭ বি.) বনহি হন। ফম্িহ িাম্হর মতিুযর সাম্থ সাম্থ ইবলয়াস িাহী 

িংম্ির িাসম্নর অিসান ঘম্ট।  

১৩৪২ মথম্ক ১৪৮৭ বিস্টাব্দ পযৃন্ত সমম্য় ইবলয়াস িাহ, বসকান্দর িাহ, 

জালালউদ্দীন মুহম্মদ িাহ, নাবসরউদ্দীন মাহমুদ িাহ, রুকনউদ্দীন িারিক 

িাহ, ইউসুফ িাহ ও জালালউদ্দীন ফম্িহ িাহ-এর আমম্ল িাংলার 

সালিানাম্ির িযাপক সম্প্রসারে ঘম্ট। িলম্ি মেম্ল, সমগ্র িাংলা এিং 

পবিম ও উত্তর-পূিৃাঞ্চম্লর বনকটিিী বকিু এলাকা িাংলা সালিানাম্ির 

অন্তভৃুি হম্য়বিল।  

ইবলয়াস িাহী িংি যথাবনয়ম্ম পরম্পরা অনুসাম্র মযােয িাসকম্দর বিবর 

কম্রম্ি। এ িাসকেে িাম্দর সবহষু্ণিা ও বিিার জনয প্রবসি বিম্লন। বভন্ন 

র্মাৃিলেী জনম্োষ্ঠীর ওপর প্রায় সত্তর িির িাসন কিতৃ ত্ব অিুণ্ণ রািা বিল 
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িাম্দর িড় কত বিত্ব; পুনরায় িমিায় অবর্বষ্ঠি হওয়া বিল আরও িড় 

কত বিম্ত্বর কাজ। এ সিই িাম্দর জনবপ্রয়িার সািয িহন কম্র।  

হাবশী শাসন 

জালালউদ্দীন ফম্িহ িাম্হর রাজত্বকাম্লর মিম্ষর বদম্ক হািিী 

িীিদাসেে িাংলার িাহী দরিাম্র একটি বিপজ্জনক িবিম্ি পবরেি হয়। 

িমিালাম্ভর উম্দ্দম্িয িাহজাদা নাম্ম এক হািিী মিাজা ও িীিদাসম্দর 

মনিা ৮৯৩ বহজবরম্ি (১৪৮৭ বি.) ইবলয়াসিাহী িংম্ির মিষ সুলিান 

জালালউদ্দীন ফম্িহ িাহম্ক হিযা কম্র িাংলার বসংহাসন দিল কম্র। 

এভাম্ি িাংলায় হািিী িাসন প্রবিবষ্ঠি হয়।  

িাংলায় হািিী (আবিবসনীয়) িাসন  ৮৯৩ বহজবর (১৪৮৭ বি.) মথম্ক  ৮৯৯ 

বহজবর (১৪৯৩ বি.) পযৃন্ত প্রায় িয় িির স্থায়ী হম্য়বিল। এ সময় চার জন 

সুলিান পর পর মদি িাসন কম্রন। িারা হম্লন িারিক িাহ িাহজাদা, 

সাইফউদ্দীন বফরুজ িাহ, বদ্বিীয় নাবসরউদ্দীন মাহমুদ িাহ ও িামসুদ্দীন 

মুজাফফর িাহ। িাংলার বসংহাসম্ন আম্রাহে কম্র িাহজাদা সুলিান 

িারিক িাহ উপাবর্ গ্রহে কম্রন। প্রবিদ্বিীম্দর সুবনয়বন্ত্রিভাম্ি অপসারম্ের 

নীবি বিল িার িাসনকাম্লর বিবিষ্টয। অিিয এ নীবি িাম্ক রিা করম্ি 

পাম্রবন এিং মিষ পযৃন্ত বিবন মাবলক আবন্দল কিতৃ ক বনহি হন। িারিক 

িাম্হর রাজত্বকাল মাত্র িয় মাস স্থায়ী হয়।  মাবলক আবন্দল অবভজািম্দর 

সম্মবিম্ি ৮৯৩ বহজবরম্ি (১৪৮৭ বি.) সাইফউদ্দীন আিুল মুজাফফর 

বফরুজ িাহ উপাবর্ গ্রহে কম্র বসংহাসম্ন আম্রাহে কম্রন। ঐবিহাবসকেে 

েরীি ও বনিঃস্বম্দর প্রবি িাৌঁ র িদানযিা ও করুোর ভূয়সী প্রিংসা কম্রন। 

বিবন নযায়িান, উদার ও বহগিষী িাসক বিম্লন। নযায় বিচার প্রবিষ্ঠা ও 

িদানযিার মিম্ত্র বিবন িাৌঁ র সিৃিবি বনম্য়াে কম্রন এিং প্রজাম্দর জনয 

িাবন্ত ও স্ববস্ত বনবিি কম্রন। বিবন বিল্পকলা ও স্থাপম্িযরও পতষ্ঠম্পাষক 

বিম্লন। িাৌঁ র মুদ্রা ও বিলাবলবপ মথম্ক মম্ন হয় ময, বিবন িাংলার এক 



বিিাল অঞ্চল িাসন কম্রন। বিন িির রাজত্ব করার পর বিবন ৮৯৬ 

বহজবরম্ি (১৪৯০ বি.) স্বাভাবিক মতিুযিরে কম্রন বকংিা মোপম্ন বনহি হন।  

সাইফউদ্দীন বফরুজ িাম্হর পর বদ্বিীয় নাবসরউদ্দীন মাহমুদ িাহ বসংহাসম্ন 

আম্রাহে কম্রন। িাৌঁ র রাজত্বকাম্ল হািাি িান বিম্িষ প্রভাি বিস্তার কম্রন। 

এম্ি বসবদ িদর দীউয়ানা নাম্ম অপর এক হািিী িীিদাস ঈষৃাবন্বি হন 

এিং মিষ পযৃন্ত পাইকম্দর সহায়িায় বিবন হািাি িান ও মাহমুদ িাহম্ক 

হিযা কম্রন। মাহমুদ িাহ মাত্র কম্য়কমাস রাজত্ব কম্রবিম্লন।  

বদ্বিীয় মাহমুদ িাম্হর হিযার পর বসবদ িদর ৮৯৬ বহজবরম্ি (১৪৯০ বি.) 

িামসুদ্দীন আিু নির মুজাফফর িাহ উপাবর্ র্ারে কম্র বসংহাসম্ন আম্রাহে 

কম্রন। বিবন সন্ত্রাম্সর রাজত্ব কাম্য়ম কম্রবিম্লন। প্রবিদ্বিীম্দর কিল 

মথম্ক মুবির জনয বিবন মেৌড় নেম্রর অম্নক পবন্ডি, র্াবমকৃ ও 

অবভজািম্দর হিযা কম্রন। বিবন িাৌঁ র প্রজাম্দর কাি মথম্ক উচ্চহাম্র 

রাজস্ব আদায় করম্িন। বিবন িাৌঁ র স্থায়ী বসনযিাবহনীর বিরাট অংি মভম্ঙ্গ 

মদন এিং বসনযম্দর মিিন হ্রাস কম্রন। বনমমৃ হম্লও মুজাফফর িাহ 

এম্কিাম্র হূদয়হীন অিযাচারী িাসক বিম্লন না। বিবন বিিা ও সংস্কত বির 

উন্নয়ম্ন বনম্জম্ক বনম্য়াবজি কম্রন। বিবন সুবফ-দরম্িিম্দর পতষ্ঠম্পাষক 

বিম্লন। বিবন মেৌম্ড় একটি মসবজদ বনমাৃে কম্রন। িাৌঁ র রাজত্বকাল ৮৯৬ 

বহজবর (১৪৯০ বি.) মথম্ক ৮৯৯ বহজবর (১৪৯৩ বি.) পযৃন্ত প্রায় বিন িির 

স্থায়ী বিল। িাৌঁ র মুদ্রা ও বিলাবলবপ মথম্ক জানা যায় ময, সমগ্র উত্তর িাংলা 

এিং িাংলার সীমান্তিিী বিহাম্রর বকিু অংি িাৌঁ র সাম্রাম্জযর অন্তভৃুি বিল।  

মুজাফফর িাম্হর বনপীড়নমূলক িাসম্নর ফম্ল বিবন সকল মশ্রেীর মলাম্কর 

সহানুভূবি হারান। ফম্ল িার আরি িংম্িাদ্ভূি প্রর্ান উবজর বসয়দ 

হুসাইম্নর মনিত ম্ত্ব এক েেবিম্দ্রাহ সংেঠিি হয়। মুজাফফর িাহ বনহি হন 

এিং িাৌঁ র হিযার সম্ঙ্গ সম্ঙ্গই িাংলায় হািিী িাসম্নর অিসান ঘম্ট।  



 

থহাকসনশাহী শাসন 

িাংলার মর্যযুম্ের ইবিহাম্স মহাম্সনিাহী আমল এক গুরুত্বপূেৃ স্থান 

অবর্কার কম্র রম্য়ম্ি। এ আমল বিল িাংলার স্বার্ীন সালিানাম্ির িযাবির 

সম্িৃাচ্চ পযৃায়। রাম্জযর সম্প্রসারে, প্রিাসম্নর সুবস্থিকরে এিং র্মৃ, 

সাবহিয, বিল্পকলা ও অথৃনীবির মিম্ত্র িাৎপযৃময় অগ্রেবি দ্বারা 

মহাম্সনিাহী িাসনামল বিবিষ্টযমবন্ডি। এ আমম্ল উত্তর ভারি মথম্ক 

িাংলার চূড়ান্ত রাজগনবিক বিবচ্ছন্নিা িাংলার সাংস্কত বিক পবরচম্য়র 

পুনরুজ্জীিন ও বিকাম্ি সহায়িা কম্র। সাবহবিযক পুনজৃােরে এ আমলম্ক 

বিবিষ্টযমবন্ডি কম্রবিল। এটা বিল স্থানীয় প্রবিভার পুম্স্পাদ্মম, যা পূিৃিিী 

আমম্ল বিল অিদবমি। এ আমম্ল িাংলায় নিুন র্রম্নর মকাম্না বিম্ল্পর 

বিকাি না ঘটম্লও চারুকলা ও স্থাপম্িযর বিদযমান নমুনা বিল এ আমম্লর 

বিল্প বিকাম্ির উন্নি বনদিৃন এিং এম্ি এ আমম্লর সমতবির প্রবিফলন 

ঘম্টম্ি। মহাম্সনিাহী িাসকরা িাম্দর িবহরােি পবরচয় পবরহার কম্র 

বনম্জম্দর স্থানীয় আিা-আকাঙ্ক্ষার সম্ঙ্গ অবভন্নরূম্প েেয করার মচষ্টা 

কম্রন এিং এ সমম্য় মদবিয় সংস্কত বির র্ারায় মুসবলম মানম্সর কমম্িবি 

বিকাি ঘম্ট। এ সমম্য় িাংলায় ইউম্রাপীয়ম্দর আেমন ঘম্ট। এ আমম্লর 

মিষ বদম্ক মুেল িাসন শুরু্ িাংলার সীমাম্ন্তর কািাকাবি অঞ্চম্ল 

মপৌৌঁম্িবিল এিং ইউম্রাপীয় িাবেজয িিন শুরু হওয়ার পম্থ। পরিিী 

িিকগুবলম্ি মদম্ির জীিনর্ারার রূপদানকারী নিুন িবিগুবলর প্রাথবমক 

বকিু লিে এ আমম্ল প্রিযি করা যায়। মস অম্থৃ এ আমল বিল িাংলার 

ইবিহাম্সর েঠনযুে।  

হািিী সুলিান িামসুদ্দীন মুজাফফর িাহম্ক হিযা কম্র এ িংম্ির 

প্রবিষ্ঠািা আলাউদ্দীন মহাম্সন িাহ বসংহাসন অবর্কার কম্রন। বিবন 

মুজাফফর িাম্হর অর্ীম্ন উবজর পম্দ বনম্য়াবজি বিম্লন। মুজাফফম্রর 
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জীিম্নর করুে পবরেবিম্ি মহাম্সম্নর ভূবমকা বিল এিং ১৪৯৩ বিস্টাম্ব্দ 

মনিত স্থানীয় অবভজািেে িাম্ক সুলিান বনিৃাবচি কম্র। িার রাজত্বকাম্ল 

িাংলার সালিানাম্ির িযাপক বিস্তত বি ঘম্ট। কামরূপ ও কামিা জয় কম্র 

িার বসনযিাবহনী আসাম্মর ব্রহ্মপুত্র উপিযকার আরও উত্তম্র অগ্রসর হয়। 

উবড়ষযারাম্জর বিরুম্ি যুম্ি বিবন সামবয়ক সাফলয অজৃন কম্রন এিং 

‘কামরূপ ও কামিা, জাজনের ও উবড়ষযা বিজয়ী’ আিযান িার মুদ্রায় 

উৎকীেৃ কম্রন। বিবন বত্রপুরার একাংি িার রাজযভুি করম্ি সিম হন। 

চট্টগ্রাম বিল িার রাম্জযর এক অবিম্চ্ছদয অংি। মহাম্সন িাম্হর রাজম্ত্বর 

মিষ বদম্ক কূটগনবিক সম্পকৃ স্থাপম্নর উম্দ্দম্িয পিৃুবেজ প্রবিবনবর্দল 

িাংলায় আম্স। ১৫১৯ বিস্টাম্ব্দ মহাম্সম্নর রাজম্ত্বর সমাবপ্ত ঘম্ট। িার 

রাজত্বকাম্ল মদম্ি বনরিবিন্ন িাবন্ত বিরাজ করবিল। সমসামবয়ক কবি বিজয় 

গুপ্ত িাম্ক ‘নতপবি-বিলক’, ‘জেৎ-ভূষে’ ও ‘কত ষ্ণ-অিিার’ রূম্প 

আিযাি কম্রম্িন। সনািন র্মাৃিলেীম্দর প্রবি িার নীবি বিল সবহষু্ণ ও 

উদার। বিবন িাম্দর উচ্চ রাজপম্দ বনম্য়াে কম্রন এিং িাম্দর র্ম্মরৃ 

পতষ্ঠম্পাষকিা কম্রন।  

আলাউদ্দীন মহাম্সন িাম্হর মতিুযর পর িার মজযষ্ঠপুত্র নুসরি সুলিান 

নাবসরউদ্দীন নুসরি িাহ উপাবর্ র্ারে কম্র ১৫১৯ বিস্টাম্ব্দ বসংহাসম্ন 

আম্রাহে কম্রন। উত্তর ভারম্ি গুরুত্বপূেৃ রাজগনবিক পবরিিৃম্নর সুম্যাম্ে 

নুসরি বত্রহুি (উত্তর বিহার) পযৃন্ত িার রাজয সম্প্রসারে কম্রন। পরাবজি 

কবিপয় আফোনম্ক আশ্রয়দান করম্লও পাবনপম্থর যুম্ি (১৫২৬) 

জয়লাম্ভর পর পূিৃ ভারম্ির দৃিযপম্ট অিিীেৃ িািুরএর সম্ঙ্গ সম্ভািয সংঘষৃ 

বিবন চিুরিার সম্ঙ্গ পবরহার করম্ি মচষ্টা কম্রন। নুসরি িার বনরম্পিিার 

প্রবিশ্রুবি বদম্য় মাহমুদ মলাদী কিতৃ ক আফোন দলপবিম্দর বনম্য় েঠিি 

মুেল-বিম্রার্ী মজাম্টর সম্ঙ্গ সংবিষ্টিা পবরহার কম্রন। বকন্তু এসি মকৌিল 

সম্িও নুসরি িািুম্রর সম্ঙ্গ সরাসবর সংঘষৃ এড়াম্ি পাম্রন বন। মোেরার 

যুম্ি পরাবজি হম্য় নুসরি িািুম্রর সম্ঙ্গ সবন্ধ্ কম্র িাংলাম্ক আসন্ন বিপযৃয় 

মথম্ক রিা কম্রন। মদৌরাহ্র যুম্ি (১৫৩১) নুসরি আফোনম্দর সম্ঙ্গ 
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মযােদাম্ন বিরি থাম্কন। হুমায়নু এ যুম্ি মাহমুদ মলাদীর মনিত ত্বার্ীন 

আফোনম্দর পরাবজি কম্রন। নুসরম্ির রাজত্বকাম্ল কামরূপ ও কামিার 

ওপর িাংলার বনয়ন্ত্রে সম্ভিি অিুণ্ণ বিল। উত্তর-পবিম সীমাম্ন্তর িযাপাম্র 

িযস্তিার কারম্ে আসাম্মর প্রবি নজর মদওয়ার মকাম্না সুম্যাে িার হয় বন। 

িাংলার সম্ঙ্গ কূটগনবিক সম্পকৃ স্থাপম্নর জনয ১৫২১ বিস্টাম্ব্দর মিষবদম্ক 

পিৃুবেজম্দর দুটি প্রবিবনবর্দল নুসরম্ির দরিাম্র আম্সন। িার রাজত্বকাম্ল 

পিৃুবেজরা  িম্ঙ্গাপসােম্র সবিয় বিল। চট্টগ্রাম্মর দূরিিী উপকূলীয় 

এলাকায় চট্টগ্রাম্মর েভনৃরম্দর িহুিার পিৃুবেজ হুমবকর বিরুম্ি িযিস্থা 

গ্রহে করম্ি হম্য়বিল।  

নুসরি িাহ মহৎ গুোিবলর অবর্কারী বিম্লন। বিবন িার ভাইম্দর এিং 

আফোনম্দর সম্ঙ্গও সদয় িযিহার কম্রন। িযাবিমান বপিার িুলনায় িাম্ক 

দুিৃল বচম্ত্তর মানুষ িম্ল মম্ন হয়। বকন্তু বিবন ময পবরবস্থবির সমু্মিীন 

হম্য়বিম্লন িাও মম্ন রািা উবচি। আফোন রাজনীবির অবনবিি প্রকত বি 

ও মুেলম্দর মশ্রষ্ঠত্ব বিল িার অিস্থানেি দুিৃলিার প্রর্ান কারে। নুসরি 

িাংলা সাবহম্িযর একজন মহান পতষ্ঠম্পাষক বিম্লন; সাবহম্িয িারিার িার 

নাম উম্ল্লবিি হম্য়ম্ি। কবথি আম্ি ময, মেৌম্ড় িার বপিার সমাবর্ 

বজয়ারিকাম্ল িার এক িীিদাস িাম্ক হিযা কম্র।  

নুসরি িাম্হর রাজত্বকাম্ল মহাম্সনিাহী িাসম্ন ময অিিয় ও ভাঙন শুরু 

হয়, িার উত্তরাবর্কারীম্দর রাজত্বকাম্ল িা চরম্ম মপৌৌঁম্ি। নুসরি িার 

কবনষ্ঠ ভ্রািা মাহমুদম্ক উত্তরাবর্কারী মম্নানীি করম্লও অবভজািম্দর 

একটি অংি িার িরুে পুত্র বফরুজম্ক  আলাউদ্দীন বফরুজ িাহ 

|আলাউদ্দীন বফরুজ িাহ]] উপাবর্ বদম্য় বসংহাসম্ন অবর্বষ্ঠি কম্র (১৫৩২)। 

বফরুম্জর রাজত্বকাল মাত্র নয় মাস স্থায়ী হম্য়বিল (১৫৩২-৩৩) এিং বিবন 

িার বপিত িয মাহমুম্দর হাম্ি বনহি হন। িম্ন্দািি মপ্রমকাবহনী বিদযাসুন্দর 

রচবয়িা শ্রীর্র িারিার বফরুম্জর নাম এিং বিল্প সাবহম্িযর প্রবি িার 

অনুরাম্ের উম্ল্লি কম্রম্িন।  
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মিষ মহাম্সনিাহী সুলিান বেয়াসউদ্দীন মাহমুদ িাহ িার রাম্জযর বিবভন্ন 

অংম্ি মকিবিম্রার্ী ও বিবচ্ছন্নিািাদী িবিগুবলম্ক মরার্ করম্ি পাম্রন বন। 

দূরিিী অঞ্চম্লর েভনৃরেে কাযৃি স্বার্ীন হম্য় ওম্ঠন। িার সাম্রাম্জযর 

দবিে-পূিৃ অংম্ির িাসনকিৃা মিাদািিি  কেৃফুবল নদী ও আরাকান এর 

পিৃিমালার মর্যিিী এলাকায় আবর্পিয বিস্তার কম্র সামন্ত রাজার নযায় 

আচরে করম্ি থাম্কন। উত্তর-পবিম সীমাম্ন্ত মাহমুম্দর নাজুক অিস্থার 

সুম্যাে বনম্য় বত্রপুরার রাজা িাংলার অংিবিম্িষ দিল কম্র িার রাজযসীমা 

সম্প্রসারম্ের প্রম্চষ্টা চালান। মিরিাহ িূর কিতৃ ক চূড়ান্তভাম্ি িাংলা 

অবর্কাম্রর পূিৃ পযৃন্ত মিাদািিি সম্ভিি আরাকান ও বত্রপুরাম্ক প্রবিহি 

করম্ি সিম হম্য়বিম্লন।  

বিহাম্র মিরিান িূম্রর উত্থাম্নর সময় মথম্কই মাহমুম্দর সাম্রাম্জযর উত্তর-

পবিম সীমাম্ন্ত সমসযা শুরু হয়। মাহমুদ বিহাম্র মিরিাম্নর প্রবিদ্বিী 

জালাল িান মলাহানীর পম্ি বিহার আিমম্ের জনয ইিরাবহম িাম্নর 

মনিত ম্ত্ব একটি বসনযিাবহনী পাঠান। সুরজেম্ড়র যুম্ি (১৫৩৪) ইিরাবহম 

পরাবজি হন এিং জালাল িান মাহমুম্দর িরোপন্ন হন। এম্ি কম্র বিহাম্র 

মিরিাম্নর কিতৃ ম্ত্বর পথ প্রিস্ত হয়। গুজরাম্ট হুমায়মু্নর িযস্তিার (১৫৩৫) 

সুম্যাম্ে মিরিান ভােলপুর পযৃন্ত এলাকা দিল কম্র মনন। ১৫৩৬ 

বিস্টাম্ব্দ মিরিান মিবলয়ােম্ড় উপবস্থি হন। পিৃুবেজ বসনযম্দর সহায়িায় 

মাহমুম্দর বসনযদল িাম্ক প্রবিহি কম্র। ঝাড়িন্ড হম্য় মিরিান মেৌম্ড়র 

উৎকম্ে এম্স উপবস্থি হন। মাহমুদ আিবঙ্কি হম্য় পম্ড়ন এিং মিরিান 

িার রাজয মিবলয়ােবড়-এ পযৃন্ত বিস্তত ি কম্রন। মাহমুদ পিৃুবেজম্দর স্থানীয় 

জনেম্ের কাি মথম্ক রাজস্ব আদাম্য়র অবর্কারসহ চট্টগ্রাম ও সািোৌঁ ওএ 

িাম্দর দুেৃ ও িাবেজযকুঠি বনমাৃম্ের অনুমবি দান কম্রবিম্লন। এম্ি িাংলায় 

পিৃুবেজম্দর িমিা িহুল পবরমাম্ে িত বি পায়।  

১৫৩৭ বিস্টাম্ব্দ বিহাম্র মিরিাম্নর অিস্থান বিল বনরাপদ এিং বিবন 

মিবলয়ােম্ড় বেবরপথ বনয়ন্ত্রে করবিম্লন। বদ্বিীয়িাম্রর মম্িা মিরিান 
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মেৌম্ড় উপবস্থি হন এিং িাবষৃক কর বহম্সম্ি মাহমুম্দর কাম্ি এক বিিাল 

অম্ঙ্কর টাকা দাবি কম্রন। মাহমুদ এম্ি অসম্মবি জানাম্ল মিরিান মেৌড় 

অিম্রার্ কম্রন এিং ১৫৩৮ বিস্টাম্ব্দর এবপ্রল মাম্স আফোনরা মেৌড় দিল 

কম্র মনয়। মিষ মুহূম্িৃ মাহমুদ মিরিাম্নর বিরুম্ি হুমায়মু্নর সম্ঙ্গ মযাে 

মদওয়ার মচষ্টা কম্রন। বকন্তু মেৌম্ড় আফোনরা িার দু পুত্রম্ক হিযা করম্ল 

মাহমুদ মানবসক যন্ত্রোয় বিপযৃস্ত হম্য় মতিুযিরে কম্রন। এভাম্ি ১৫৩৮ 

বিস্টাম্ব্দ িাংলার স্বার্ীন সালিানাম্ির অিসান ঘম্ট। মাহমুদ িিনকার 

বিপজ্জনক রাজগনবিক পবরবস্থবি উপলবি করম্ি সমূ্পেৃভাম্ি িযথৃ 

হম্য়বিম্লন। ১৫৩৮ বিস্টাব্দ িাংলার ইবিহাম্সর এক গুরুত্বপুেৃ যুম্ের 

সমাবপ্ত ঘম্ট এিং বিিতঙ্খলা ও বনরাজযকর এক যুম্ের সূচনা হয়। সম্িম্রা 

িিম্কর প্রথম ভাে পযৃন্ত িাংলার জনজীিম্ন এ অিস্থা বিরাজ করবিল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

আফগান শাসন (১৫৩৯-১৫৭৬) 

িাংলায় ১৫৩৯ বিস্টাম্ব্দ শুরু হয় এিং মিষ হয় ১৫৭৬ বিস্টাম্ব্দ 

রাজমহম্লর যুম্ি দাউদ কররানীর বিরুম্ি মুেল বিজম্য়র ফম্ল। বকন্তু 

১৫৩৯ বিস্টাম্ব্দর অম্টাির মাম্স মুেল িাসনকিৃা জাহাঙ্গীর কুলী িাম্নর 

কাি মথম্ক মিরিাম্নর (বযবন মচৌষার যুম্ি জয়লাম্ভর পর মিরিাহ উপাবর্ 

গ্রহে কম্রবিম্লন) িাংলা দিম্লর িহু পূম্িৃই আফোনরা িাংলার 

সুলিানম্দর অর্ীম্ন চাকবরম্ি বনম্য়াবজি বিম্লন। মজৌনপুম্রর িাবকৃ 

সুলিানম্দর মম্িা িাংলার সুলিানেেও বিবভন্ন বিভাম্ে আফোনম্দরম্ক 

বনম্য়াে করম্িন। সুিরাং মিরিাহ যিন িাংলা অবর্কার কম্রন, িিন 

আফোম্নরা অম্চনা িম্ল বিম্িবচি হয়বন। ফম্ল িারা বসংহাসম্ন বনম্জম্দর 

মলাক মদিম্ি পান- প্রথম্ম িাংলা ও বিহাম্র এিং পম্র ভারিীয় সাম্রাম্জয।  

িাসনকিৃাম্দর (েভনৃরস) অর্ীম্ন িাংলা (১৫৩৯-১৫৫৩) সাম্রাজয েড়ার 

কাম্জ িাংলার গুরুত্বম্ক যথাথৃভাম্ি অনুর্ািন কম্র মিরিাহ িাংলার 

প্রিাসবনক িযিস্থার পুনবিৃনযাম্সর প্রবি মম্নাবনম্িি কম্রন। বিবন 

প্রিারোমূলক কাযৃকলাম্পর জনয প্রথম েভনৃর বিবজর িানম্ক চাকবরচুযি 

কম্রন এিং চট্টগ্রামসহ িাংলাম্ক মিাট মিাট কম্য়কটি ইউবনম্ট বিভি 

কম্র প্রম্িযক ইউবনটম্ক এক একজন মুিার অর্ীম্ন নযস্ত কম্রন। বিবন 

সকল মুিার ওপর প্রর্ান িিাির্ায়ক বহম্সম্ি কাজী ফজীলিম্ক বনম্য়াে 

কম্রন। মিরিাম্হর পবরকল্পনা িুিই ফলপ্রসূ হয় এিং আফোনরা িাংলায় 

এমন স্থায়ীভাম্ি বনিাবসি হয়।  

মিরিাম্হর পুত্র ও উত্তরাবর্কারী ইসলাম িাহ (১৫৪৫-১৫৫৩) সমগ্র িাংলার 

উপর িার দৃঢ় িাসন প্রবিবষ্ঠি কম্রন। বকন্তু িাসন িযিস্থাম্ক আরও 

মকিীভূি করার প্রম্চষ্টায় বিবন কাজী ফজীলিম্ক পদচুযি কম্রন এিং 



মসিাম্ন িাসনকিৃা বহম্সম্ি িার আত্মীয় মুহম্মদ িান িূরম্ক ১৫৪৫ 

বিস্টাম্ব্দ বনযুি কম্রন। নিুন িাসনকিৃা, (১৫৪৬-১৫৪৮) বিস্টাম্ব্দ 

সুলায়মান িান ওরম্ফ কাবলদাস েজদানী নামক এক বিম্দ্রাহীম্ক 

কম্ঠারভাম্ি দমন করার পদম্িপ বনম্য় িার পদমযৃাদা অিুণ্ণ রািম্ি সিম 

হন। পরিিী সমম্য় যিন অম্যােয আবদল িাহ ইসলাম িাম্হর পুত্র ও 

উত্তরাবর্কারী বফরুজ িাহম্ক হিযা কম্র বদবল্লর আফোন বসংহাসন দিল 

কম্রন, িিন িাংলার িাসনকিৃা মুহম্মদ িূর জিরদিলকারী কিতৃ ত্বম্ক 

মমম্ন মনয়াটাম্ক মযৃাদা সম্পন্ন নয় িম্ল মম্ন কম্র ১৫৫৩ বিস্টাম্ব্দ 

সুলিান িামসুদ্দীন মুহম্মদ িাহ োজী উপাবর্ র্ারে কম্র স্বার্ীনিা মঘাষো 

কম্রন। িাৌঁ র উত্তরাবর্কারীরা ১৫৬৩ বিস্টাব্দ পযৃন্ত িাংলা িাসন কম্রন। 

িাংলায় কররানী আফোনম্দর উত্থাম্নর মর্য বদম্য় িার িংম্ির 

রাজত্বকাম্লর অিসান ঘম্ট।  

েররানী বংশ (১৫৬৩-১৫৭৬)   

মষাম্লা িিম্কর িত িীয় চিুথৃাংম্ি পূিৃ ভারম্ি নিুন আফোন িংম্ির 

উত্থানপিন পবরলবিি হয়। ১৫৪০ বিস্টাম্ব্দর শুরুম্ি মিরিাম্হর উত্থাম্নর 

সময় মথম্ক মিরিাহ, ইসলাম িাহ প্রমুি আফোন সুলিানম্দর অমািয ও 

সাবহি-ই-জামা (Sahib-e-Jama) জামাল িান কররানীর পুত্র িাজ িাম্নর 

বিল দীঘৃকালীন রাজগনবিক জীিন। রাজগনবিক িযাবির িীম্ষৃ িার উত্থান 

হম্য়বিল, যিন বিবন ১৫৬৩ বিস্টাম্ব্দ জিরদিলকারী িত িীয় 

বেয়াসউদ্দীম্নর কাি মথম্ক িাংলার রাজর্ানী মেৌড় অবর্কার কম্র সািৃম্ভৌম 

িমিা গ্রহে কম্রন। িদাউনী িাম্ক আফোনম্দর মম্র্য সিম্চম্য় বিজ্ঞ ও 

বিবিি িযবি িম্ল অবভবহি কম্রন।  

িাজ িাম্নর পম্র িার ভাই সুলায়মান কররানী ১৫৬৩ বিস্টাম্ব্দ িমিায় 

অবর্বষ্ঠি হন। ১৫৭২ বিস্টাম্ব্দ (৯৮০ বহ.) িার মতিুযপযৃন্ত রাষ্ট্র পবরচালনায় 

িার দিিা িার জনয যি ও মেৌরি িম্য় এম্নবিল। সুলায়মাম্নর প্রাথবমক 



পদম্িপগুম্লার মম্র্য মেৌড় মথম্ক িান্ডায় িার রাজর্ানী স্থানান্তবরিকরে 

অন্তভৃুি বিল। কারে, মেৌম্ড়র আিহাওয়া মানুষ ও পশুপাবির স্বাম্স্থযর 

জনয িবিকর হম্য় উম্ঠবিল। উচ্চাবভলাষী সুলায়মান কররানী ফম্িহ িান 

িািনীর প্রবি ঈষৃাপরায়ে বিম্লন। ফম্িহ িান দবিে বিহাম্র প্রভািিালী 

বিম্লন এিং িার সদরদপ্তর বিল মরাহটাস দূম্েৃ। কূটগনবিক মকৌিল প্রম্য়াে 

কম্র সুলায়মান ফম্িহ িানম্ক িান্ত কম্রন। ফম্িহ িান সুলায়মাম্নর 

অর্ীম্ন চাকবর গ্রহে কম্রন এিং এ চাকবরম্ি বিবন সুলায়মাম্নর িত্রুম্দর 

সম্ঙ্গ মযাোম্যাম্ের কারম্ে রাষ্ট্রম্দ্রাবহিার অবভম্যাম্ে প্রােদম্ন্ড দবন্ডি না 

হওয়া পযৃন্ত িার অর্ীম্ন বনম্য়াবজি বিম্লন।  

১৫৬৭ বিস্টাম্ব্দ (৯৭৫ বহ.) মুকুন্দম্দিম্ক পরাবজি কম্র উবড়ষযা বিজয় 

বিল সুলায়মান কররানীর আর একটি মেৌরম্িাজ্জ্বল ও অসার্ারে সামবরক 

কীবিৃ। অিিঃপর সুলায়মান কররানী ১৫৬৮ বিস্টাম্ব্দ কুচবিহার অবর্কার 

কম্রন। আফোনরা মিজপুর পযৃন্ত অগ্রসর হয় এিং কুচরাজর্ানীর চিুপৃাশৃ্বস্থ 

ও সীমান্ত এলাকার অম্নক স্থান দিল কম্র।  

সুলায়মান কররানীর বিচিেিা ও দূরদবিৃিা মুেলম্দর সাম্থ িাৌঁ র সম্পকৃ 

আড়াল কম্র রাম্ি। বিবন একজন দি কূটনীবিজ্ঞ ও অবভজ্ঞ কুিলী 

পবরচালক বিম্লন। মুেলম্দরম্ক িুষ্ট রািার জনয বিবন মাম্ঝ মাম্ঝ 

আকিম্রর বনকট নানা র্রম্নর উপম্ঢৌকন মপ্ররে করম্িন। এমন বক, বিবন 

িাবহযকভাম্ি মুেলম্দর িিযিা স্বীকার কম্র িলম্িন ময, বিবন সম্রাম্টর 

নাম্ম িুিিা পাঠ এিং িাৌঁ র নাম্ম মুদ্রা প্রিিৃন করম্িন।  

পূিৃভারম্ির আফোন সুলিানম্দর মম্র্য সিম্চম্য় মযােয ও মশ্রষ্ঠ সুলিান 

সুলায়মান কররানী সম্ভিি ১৫৭২ বিস্টাম্ব্দ (৯৮০ বহ.) মতিুযিরে কম্রন। 

বিবন িান্ডায় সমাবহি আম্িন। িাৌঁ র পুত্র িাম্য়জীদ কররানী িাৌঁ র স্থলাবভবষি 

হন। বিবন মলাদী িান কররানীসহ সকল মনিত স্থানীয় অবভজািিম্েরৃ 

সহম্যাবেিায় সিরকম্মর রাজকীয় িমিা র্ারে কম্রন। যুিরাজ বহম্সম্ি 
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িাম্য়জীদ ইিিঃপূম্িৃ ভবিষযম্ির জনয অবি উচ্চ র্ারো মপাষে করম্িন। 

বকন্তু সুলিান বহম্সম্ি িমিায় অবর্বষ্ঠি হম্য় বিবন বনযৃািন ও হয়রাবন 

করার নীবি িাস্তিায়ম্ন পদম্িপ গ্রহে কম্রন। এ পবরবস্থবিম্ি দরিাম্রর 

বনযৃাবিি িযবিেে দলিি হম্য় একমাম্সর মম্র্যই িাম্ক হিযা কম্র এিং 

িাৌঁ র মিাট ভাই দাউদ িান কররানীম্ক িমিায় অবর্বষ্ঠি কম্র।  

দাউদ কররানী িমিা লাভ কম্রই মদিম্ি পান ময, আফোন 

অবভজািম্দর বিবভন্ন িািার মম্র্য বিম্রার্ বিরাজমান। বিবন প্রথমি 

ভ্রািত হিযার প্রবিম্িার্ গ্রহে কম্র িাৌঁ র িাসন শুরু কম্রন। দাউদ িাৌঁ র চাচা 

িাজা ইবলয়াস কররানীর পুত্র হাৌঁ সুম্ক (রাজহিযাকারী) িাবস্ত মদন। বিবন বনজ 

নাম্ম িুিিা পাঠ এিং মুদ্রা প্রিিৃন কম্র সািৃম্ভৌম িমিার অবর্কারী হন। 

এম্ি সম্রাট আকির িুিই অসন্তুষ্ট হন। দাউদ কররানী প্রভািিালী অবভজাি 

মলাদী িানম্ক বিহাম্রর িাসনকিৃা বনযুি কম্রন। বিবন আরও একজন 

িমিািালী অবভজাি গুজর িানম্ক িান্ত কম্রন। বযবন বসংহাসম্নর 

উত্তরাবর্কারী বহম্সম্ি িাম্য়জীদ কররানীর পুত্রম্ক িমিায় অবর্বষ্ঠি করম্ি 

যাবচ্ছম্লন। দাউদ িান কররানী িার মসনাপবি মলাদী িানম্ক হিযা কম্রন। 

মলাদীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা িাৌঁ র পুত্র ইসমাইম্লর বনরাপত্তা বির্াম্নর জনয মুেল 

িাসনকিৃা মুবনম িাম্নর বনকট বনম্য় যান। পবরবস্থবির এ নাটকীয় পবরিিৃন 

মুবনম িানম্ক পাটনা অিম্রার্ করার সুম্যাে কম্র মদয়। এ অিস্থায় দাউদ 

কররানী অনবিবিলম্ে পাটনা পবরিযাে কম্রন এিং েবহৃ, িান্ডা ও সািোৌঁ ও-

এর মর্য বদম্য় দূরিিী উবড়ষযার কটম্ক মপৌৌঁম্িন। মুেল বসনযিাবহনী অবি 

দ্রুি িাম্ক মসিাম্ন অনুসরে কম্র। ফম্ল যুি অিিযাম্ভািী হম্য় উম্ঠ। 

কটম্কর িাবন্ত চুবির মার্যম্ম িুকারম্য়র যুম্ির (৩ মাচৃ, ১৫৭৫ বি.) 

অিসান ঘম্ট। এ চুবি অনুসাম্র দাউদ িান মুেল সামন্ত হম্ি সম্মি হন 

এিং মুেলম্দর বিরুম্ি আর কিনও বিম্দ্রাহ করম্িন না িম্ল প্রবিশ্রুবি 

মদন।  



মুবনম িাম্নর মতিুযর কারম্ে বিিযাি বিরাম িাম্নর ভ্রািুষু্পত্র /ভাবেম্নয় 

মহাম্সন কুলী িান নিুন িাসনকিৃা বহম্সম্ি মুেল রেম্িম্ত্র অিিীেৃ হন। 

উভয়পিই যুম্ির জনয প্রিলিাম্ি উম্ত্তবজি বিল। ১৫৭৬ বিস্টাম্ব্দর ১২ 

জুলাই রাজমহম্লর যুি সংঘটিি হয় এিং এ যুি দাউম্দর ভােযম্ক রুি 

কম্র মদয়। বিবন িবন্দ হন এিং িাম্ক িান-ই-জাহাম্নর সমু্মম্ি বনম্য় যাওয়া 

হয়। িান-ই-জাহান িাৌঁ ম্ক হিযা করার বনম্দৃি মদন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মুগল শাসন (১৭৫৭ পযবন্ত) 

১৫৭৬ বিস্টাম্ব্দর ১২ জুলাই রাজমহম্লর যুম্ি িান জাহাম্নর কাম্ি 

কররানী আফোন সুলিান  দাউদ িান এর পরাজম্য়র পর িাংলায় মুেল 

িাসন প্রবিবষ্ঠি হয়। দাউদ িাম্নর বিরুম্ি িান জাহাম্নর জয় লাম্ভর পর 

মুেলরা িাংলায় িাম্দর কিতৃ ত্ব প্রবিষ্ঠার জনয দৃঢ় সংকল্প বনম্য় অিযাহি 

মচষ্টা চাবলম্য় যায় এিং মিষ পযৃন্ত ১৬১২ বিস্টাম্ব্দ জাহাঙ্গীর-এর সুিাহদার  

ইসলাম িান বচিবি সমগ্র িাংলা (চট্টগ্রাম িাড়া) মুেলম্দর কিতৃ ত্বার্ীম্ন 

আম্নন।  

দাউদ িাম্নর পরাজম্য়র সম্ঙ্গই িাংলায় সুলিাবন িাসম্নর অিসান ঘম্ট। 

বকন্তু এর অথৃ মকাম্নাভাম্িই এ নয় ময সাম্রাজযিাদী িবির বিরুম্ি িাংলার 

প্রবিম্রার্ মিষ হম্য় বেম্য়বিল। কবিপয় সামবরক দলপবি ও ভূৌঁ ইয়াম্দর 

মকউ মকউ রাজা উপাবর্ গ্রহম্ের মম্িা িবিিালী হম্য় উম্ঠবিম্লন এিং 

িারা িাংলার বিবভন্ন অঞ্চল বনয়ন্ত্রে করম্িন। স্বার্ীন িা অর্ৃ-স্বার্ীন দলপবি 

বহম্সম্ি িাৌঁ রা মুেল আগ্রাসন প্রবিহি করার মচষ্টা কম্রন। মুেল আগ্রাসন 

প্রবিহি করার মিম্ত্র িাম্রা ভূৌঁ ইয়া নাম্ম পবরবচি ভূৌঁ ইয়ারা বিম্লন সিৃাবর্ক 

িযাি।  

রাজা, ভূৌঁ ইয়া ও জবমদার, যারা মুেলম্দর বিরুম্ি কঠিন প্রবিম্রার্ েম্ড় 

িুম্লবিম্লন, িারা সংিযায় বিম্লন অম্নক, প্রায় ৩৬ জন। িহু দিক র্ম্র 

িাম্রা ভূৌঁ ইয়ারা মুেল আগ্রাসন প্রবিহি কম্রন। িাম্রা-ভূৌঁ ইয়াম্দর মনিা 

বিম্লন ঈসা িান বযবন ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাবর্ গ্রহে কম্রন। বিবন অনয 

ভূৌঁ ইয়াম্দর বনম্য় মজাট েঠন কম্রন এিং ১৫৯৯ বিস্টাম্ব্দ িাৌঁ র মতিুযর পূিৃ 

পযৃন্ত মুেলম্দর বিরুম্ি সংগ্রাম্ম িাম্দর মনিত ত্ব মদন। ঈসা িাম্নর মতিুযর 

পর িাৌঁ র পুত্র  মুসা িান িাম্রা ভূৌঁ ইয়াম্দর মনিত ত্ব গ্রহে কম্র মুেলম্দর 
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বিরুম্ি কঠিন প্রবিম্রার্ েম্ড় মিাম্লন। বকন্তু জাহাঙ্গীম্রর রাজত্বকাম্ল 

সুিাহদার ইসলাম িান বচিবির মনিত ত্বার্ীন রাজকীয় িাবহনীর বনকট মিষ 

পযৃন্ত িাৌঁ রা িিযিা স্বীকার করম্ি িার্য হন।  

জাহাঙ্গীম্রর বসংহাসনাম্রাহম্ের পর ইসলাম িান অিবিষ্ট স্বল্পসংিযক 

প্রবিম্রার্কারীম্দর দমম্নর কাজ শুরু কম্রন। রাজগনবিক কারম্ে বিবন 

রাজমহল মথম্ক  ঢাকায় রাজর্ানী স্থানান্তর কম্রন। এরপর িাম্রা ভূৌঁ ইয়ারা 

চূড়ান্তভাম্ি পরাবজি হন। রাজগনবিক মকৌিল বহম্সম্ি পরাবজি ভূৌঁ ইয়া ও 

দলপবিম্দর িাম্দর রাজয বনম্জম্দর বনয়ন্ত্রম্ে রািার অনুমবি মদওয়া হয় বন। 

িার পবরিম্িৃ িাম্দর মুেলম্দর অর্ীম্ন কাজ করম্ি প্রম্োবদি করা হয়। 

ভুলুয়া জয় কম্র এর িাসক রাজা অনন্ত মাবনকযম্ক মফনী নদীর অপর িীম্র 

আরাকাম্নর বদম্ক বিিাবড়ি কম্র ইসলাম িান বসম্লম্টর িাজা উসমান িান 

আফোম্নর বিরুম্ি এক বিরাট িাবহনী মপ্ররে কম্রন। উসমান িান পরাবজি 

ও বনহি হন। এর সাম্থই মুেল িবির সম্প্রসারম্ের বিরুম্ি িাংলার 

প্রবিম্রাম্র্র সমাবপ্ত ঘম্ট।  

জাহাঙ্গীম্রর রাজম্ত্বর মিষ দুিির িাংলার প্রিাসনম্ক িাংলার উপকূলিিী 

এলাকায় মেম্দর হামলার মমাকাম্িলা করম্ি হম্য়বিল। সম্রাট 

িাহজাহানএর প্রথম সুিাহদার  কাবসম িান জুইবন (নূরজাহাম্নর মিান 

মবনজা মিেম্মর স্বামী) ১৬৩২ বিস্টাম্ব্দ পিৃুবেজম্দর দিল মথম্ক হুেবল 

পুনরুিার কম্রন। মুেল কিতৃ ম্ত্বর প্রবি সম্মান প্রদিৃম্নর িম্িৃ পম্র িাম্দর 

বফম্র আসার অনুমবি মদওয়া হয়। সুিাহদার ইসলাম িান মািহাবদ কামরূপ 

সীমাম্ন্ত অম্হাম রাজার প্রবিদ্ববিিার মমাকাম্িলা কম্র িাৌঁ ম্ক ১৬৩৯ 

বিস্টাম্ব্দ এক অনািমে চুবি সম্পাদম্ন িার্য কম্রন। এরপর আম্সন 

িাহজাদা িাহ সুজা। বিবন বিি িির (১৬৩৯-১৬৫৮) সুিাহদার বিম্লন এিং 

মস সময় এ প্রম্দি বনরিবচ্ছন্ন িাবন্ত মভাে কম্র। বকন্তু িাহজাহাম্নর 

রাজত্বকাম্লর মিষ বদম্ক িাৌঁ র চার পুত্র দারা, শুজা, আওরঙ্গম্জি ও মুরাম্দর 
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মম্র্য উত্তরাবর্কার সংিান্ত যুি শুরু হয়। এম্দর প্রম্িযম্কই অম্নযর দাবি 

অস্বীকার কম্র বসংহাসম্ন িসম্ি মচম্য়বিম্লন। শুজা বনম্জম্ক সম্রাট িম্ল 

মঘাষো কম্রন। বকন্তু প্রথম্ম দারা ও পম্র আওরঙ্গম্জম্ির বিরুম্ি দীঘৃ বদন 

সংগ্রাম কম্র ১৬৬০ বিস্টাম্ব্দ পরাবজি হম্য় বিবন িাংলা মথম্ক পাবলম্য় 

আরাকাম্নর রাজার কাম্ি আশ্রয় গ্রহে কম্রন। িাৌঁ র সংেতহীি র্নরত্ন হস্তেি 

করার উম্দ্দম্িয আরাকাম্নর রাজা ১৬৬১ বিস্টাম্ব্দ িাৌঁ ম্ক নতিংসভাম্ি 

হিযা কম্রন।  

িাহ শুজাম্ক অনুসরে কম্র িাংলায় আসা মীরজুমলাম্ক সুিাহদার বনযুি 

করা হয়। ঢাকায় অিস্থান গ্রহে কম্র মীরজুমলা কুচবিহাম্রর রাজার বিম্দ্রাহ 

দমন করম্ি এিং উত্তরাবর্কার যুম্ির সময় কামরূম্পর একাংি দিলকারী 

আসাম্মর রাজাম্ক িাবস্ত বদম্ি অগ্রসর হন। বিবন কুচ রাজর্ানী কমলাপুর 

দিল কম্র রাজা প্রােনারায়েম্ক বিিাবড়ি কম্রন এিং এরপর আসাম্মর 

বদম্ক অগ্রসর হন। অম্হাম রাজা িাম্ক প্রবিহি করম্ি পাম্রন বন। সুিাহদার 

অম্হাম রাজর্ানী েড়োৌঁ ও দিল কম্র সামম্নর বদম্ক অগ্রসর হন। িষৃাকাম্ল 

বিবন েড়োৌঁ ওম্য় অিস্থান কম্রন, বকন্তু আদৃ্র আিহাওয়ার কারম্ে গুরুির 

অসুস্থ হম্য় পম্ড়ন। িাদযাভাম্ি মুেলরা কষ্ট মভাে কম্র এিং িহু বসবনক ও 

মঘাড়া মারা যায়। িষৃার সময় অম্হাম মসনািাবহনী িাম্দর নাম্জহালও কম্র। 

িত্রুর সম্ঙ্গ সবন্ধ্ করাম্ক মীরজুমলা বিচিেিা িম্ল মম্ন কম্রবিম্লন। সবন্ধ্টি 

িাৌঁ র অনুকূম্ল বিল; অম্হাম রাজা িাৌঁ ম্ক মসানা, রুপা এিং িাৌঁ র রাম্জযর 

একাংি মিম্ড় বদম্ি রাবজ হন। বকন্তু মফরার পম্থ ১৬৬৩ বিস্টাম্ব্দর ৩০ 

মাচৃ মীরজুমলা বিবজরপুর এর (নারায়েেম্ঞ্জর বনকট) অদূম্র মতিুযিরে 

কম্রন।  

পরিিী সুিাহদার বনযুি হন িাম্য়স্তা িান। নিুন সুিাহদার বিম্লন 

নূরজাহান-পবরিাম্রর সদসয। বিবন বিম্লন আসফ িাম্নর পুত্র এিং 

িাহজাহাম্নর সম্রাজ্ঞী মমিাজ মহম্লর ভাই, সম্রাট আওরঙ্গম্জিএর মািুল। 
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বিবন শুরু্ সম্ভ্রান্ত িংিীয়ই বিম্লন না, একজন ফারবস কবি, পবন্ডি ও দি 

মসনাপবিও বিম্লন। িাংলার দাবয়ত্বভার গ্রহম্ের আম্ে বিবন সাম্রাম্জযর 

বিবভন্ন অঞ্চম্ল দাবয়ত্ব পালন কম্রন। এক িিরাবর্ককাল বিরবিসহ বিবন ২২ 

িির িাংলা িাসন কম্রন। এ বিরবিকাম্ল  আজম িান মকাকা (বফদাই িান) 

ও িাহজাদা  মুহম্মদ আজম পরপর সুিাহদার হম্য়বিম্লন। ১৬৬৪ 

বিস্টাম্ব্দর মাচৃ মাম্স িাম্য়স্তা িান প্রথম িাংলায় আম্সন এিং ১৬৭৮ 

বিস্টাম্ব্দর প্রথম বদম্ক িাৌঁ র দাবয়ম্ত্বর প্রথম মময়াদকাল পূেৃ হয়। বদ্বিীয় 

মময়াম্দ িাৌঁ র কাযৃকাল শুরু হয় ১৬৭৯ বিস্টাম্ব্দর ১৩ অম্টাির এিং 

১৬৮৮ বিস্টাম্ব্দর জুন মাম্স িা মিষ হয়। প্রথম িার িাংলায় আসার সময়ই 

িাৌঁ র িয়স ৬৩ িির পূেৃ হম্য়বিল এিং ২৪ িির পর িাংলা িযাম্ের সময় 

িাৌঁ র িয়স বিল ৮৭ িির। ষাম্টাধৃ্ব িয়স হম্লও বিবন িলিত্তার সম্ঙ্গ িাংলা 

িাসন কম্রন, িম্ি ১৬৮৩ বিস্টাম্ব্দ িাৌঁ র সম্ঙ্গ সািাৎকারী ইংম্রজ িবেক 

উইবলয়ম হযাম্জস িাৌঁ ম্ক অিযন্ত িতি ও দুিৃল িম্ল উম্ল্লি কম্রম্িন। 

িাম্য়স্তা িান িাৌঁ র সম্ঙ্গ িাৌঁ র কম্য়কজন িম্য়াপ্রাপ্ত ও গুেিান পুত্রম্ক বনম্য় 

আম্সন। এৌঁরা মদি িাসম্ন িাৌঁ ম্ক সাহাযয কম্রবিম্লন। িাৌঁ র পুত্ররা বিম্লন 

িুজুেৃ উম্মদ িান, আবকদাি িান, জাফর িান, আিু নসর িান ও ইরাদাি 

িান। িারা বিবভন্ন সরকার িা বিভাম্ের দাবয়ম্ত্ব বিম্লন এিং পুত্ররা বপিার 

িাসন কাম্জর অংিীদার হম্য় মযােযিার সম্ঙ্গ মদি িাসন কম্রন।  

চট্টগ্রাম বিজম্য়র জনয িাংলায় িাম্য়স্তা িান সিম্চম্য় মিবি বিিযাি। সুম্যাে 

মপম্লই আরাকাম্নর মে রাজা পিৃুবেজ জলদসুযম্দর সহম্যাবেিায় 

মুেলম্দর িাংলা প্রম্দি আিমে করম্িন। উপরন্তু, পিৃুবেজ জলদসুযরা 

উপকূলীয় অঞ্চলগুবল আিমে কম্র র্ন-সম্পবত্ত লুেন এিং পুরুষ নারী ও 

বিশুম্দর িীিদাম্স পবরেি করি। পিৃুবেজম্দর দসুযিা বিল এক বনয়বমি 

হুমবক। কাম্জই আরাকাম্নর রাজার কাি মথম্ক চট্টগ্রাম দিল কম্র এ 

অঞ্চম্লর বনরাপত্তা বির্ান, উপকুলীয় অঞ্চলম্ক জলদসুযম্দর হুমবক মথম্ক 

রিা এিং এম্ক সাম্রাম্জযর অংম্ি পবরেি করা বিল িাম্য়স্তা িাম্নর 
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কমসূৃবচ। অল্পকাল পম্র বিবন চট্টগ্রাম জয় কম্র সমগ্র অঞ্চলম্ক 

আরাকাবনম্দর হামলা মথম্ক মুি কম্রন।  

িাম্য়স্তা িাম্নর স্থলাবভবষি হন আওরঙ্গম্জম্ির পালক ভাই িান জাহান 

িাহাদুর উপাবর্র্ারী মীর মাবলক মহাম্সন। বিবন বিম্লন দুিৃল প্রকত বির মলাক 

এিং সুিাহদার পদমযৃাদার মযােয বিম্লন না। িাৌঁ র দাবয়ম্ত্বর মময়াদকাল বিল 

এক িিম্ররও কম। িাহজাহাম্নর আমম্লর প্রর্ান আমীর বিিযাি আমীর 

উল-উমারা আলী মদৃান িাম্নর পুত্র ইিরাবহম িান িাৌঁ র স্থলাবভবষি হন। 

িাৌঁ র আমম্ল মিনারম্সর মিাভা বসংহ বিম্দ্রাহী হম্য় পাশৃ্বিিী মজলাগুবলম্ি 

লুটিরাজ শুরু কম্রন। উবড়ষযার এক  আফোন দলপবি রবহম িান িার 

সম্ঙ্গ এ লুটিরাম্জ মযাে মদন এিং দুজম্ন রাজমহল পযৃন্ত িরৃ্মান, হুেবল 

ও মুবিৃদািাদ মজলার বিস্তীে ৃ এলাকায় লুটিরাজ ও হামলা চালান। িারা 

হুেবল দুেৃ আিমে করম্ল িথাকার মফৌজদার পাবলম্য় প্রাে িাৌঁ চান। 

সুিাহদার ইিরাবহম িান বিম্লন িান্ত স্বভাম্ির মলাক। বিম্দ্রাহীম্দর দমন 

করম্ি বিবন মিমন বকিুই করম্ি পাম্রন বন। মস যাই মহাক, চুৌঁ চুড়া মথম্ক 

ওলন্দাজ মকাম্পাবন প্রথম বিম্দ্রাহীম্দর পথম্রার্ কম্র এিং িাম্দর হুেবল 

মথম্ক বিিাবড়ি কম্র। সুিাহদার ইিরাবহম িাম্নর পুত্র জিরদস্ত িান 

মুেলম্দর পম্ি রেম্িম্ত্র অিিীেৃ হন। বিবন িরৃ্মান পযৃন্ত সমগ্র এলাকা 

িত্রুমুি কম্রন। বিম্দ্রাহীরা মমবদনীপুর ও চিম্কাোর পাহাড় ও জঙ্গম্লর 

বদম্ক পাবলম্য় যায়। সম্রাট আওরঙ্গম্জি ইিরাবহম িানম্ক অপসারে কম্র 

স্বীয় মপৌত্র িাহজাদা  আবজমউদ্দীনম্ক িাৌঁ র স্থলাবভবষি কম্রন। 

পরিিীকাম্ল আবজম-উস-িান উপাবর্ম্ি ভূবষি আবজমউদ্দীন বিম্লন 

িাহজাদা মুহম্মদ মুয়াজ্জম্মর পুত্র। িাহজাদা মুয়াজ্জম ‘িাহ আলম িাহাদুর 

িাহ’ উপাবর্ র্ারে কম্র পরিিীকাম্ল (১৭০৭-১৭১২) সম্রাট হম্য়বিম্লন। 

ঢাকা যাওয়ার পম্থ আবজমউদ্দীন প্রথম্ম িরৃ্মাম্ন বিম্দ্রাহীম্দর সমূ্পেৃরূম্প 

ধ্বংস কম্রন। বিবন িবিগ্রস্ত িযবিম্দর সান্ত্বনা মদন এিং উদ্বাস্ত্ত্ত 

জবমদারম্দর পুনিৃাবসি কম্রন। িতি সম্রাট আওরঙ্গম্জম্ির মতিুযর পর 
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উত্তরাবর্কার যুি সম্পম্কৃ বনবিি হওয়ায় আবজমউদ্দীন সম্ভািয ময-মকান 

পন্থায় অথৃ সংগ্রম্হর কাম্জ বনম্জম্ক বনম্য়াবজি কম্রন। নেদ অথৃ 

উপহাম্রর বিবনমম্য় বিবন প্রথম্ম ১৬৯৮ বিস্টাম্ব্দ ইস্ট ইবন্ডয়া 

মকাম্পাবনম্ক সুিানটি, মোবিন্দপুর ও কলকািা গ্রাম বিনটি মাবলকম্দর কাি 

মথম্ক িম্য়র অনুমবি দান কম্রন। এভাম্ি বিবন পরিিী অর্ৃ-িিম্কর মম্র্য 

ভারম্ি বব্রটিি িাসন প্রবিষ্ঠার পথ সুেম কম্রন।  

দীউয়ান মুবিৃদকুলী িাম্নর সম্ঙ্গ িাৌঁ র বিিাদ আবজম-উস-িান এর 

সুিাহদাবরর এক গুরুত্বপূেৃ ঘটনা। িাৌঁ র উপবস্থবি পবরহার করার জনয 

মুবিৃদকুলী িান িাৌঁ র দীউয়াবন মুবিৃদািাম্দ এিং পরিিীকাম্ল সুিাহদার িাৌঁ র 

বনজামি পাটনায় স্থানান্তবরি কম্রন। এভাম্ি ঢাকা মুেল িাংলার রাজর্ানীর 

মেৌরি হাবরম্য় মফম্ল। িহু পবন্ডি প্রমাে কম্রম্িন ময, মুবিৃদািাদ ও 

পাটনায় সরকাবর প্রবিবনবর্ম্দর দফির স্থানান্তম্রর ফম্লই ঢাকা ও এর 

সংবিষ্ট পূিৃ িাংলার উন্নবি হ্রাস মপম্ি থাম্ক।  

সম্রাট আওরঙ্গম্জম্ির সমথৃনপুষ্ট হম্য় মুবিৃদকুলী িান িাংলা সুিাহর প্রকত ি 

িাসক হম্য় ওম্ঠন। বিবন উবড়ষযার সুিাহদার এিং িাংলা, বিহার ও উবড়ষযা 

এ বিনটি প্রম্দম্ির দীউয়ান এিং মুবিৃদািাদ, বসম্লট, মমবদনীপুর, ির্ৃমান ও 

কটক এ পাৌঁ চটি মজলার মফৌজদার বনযুি হন। আওরঙ্গম্জম্ির মতিুযর পর 

িাহ আলম িাহাদুর িাম্হর রাজত্বকাম্ল িাৌঁ ম্ক দবিে ভারম্ি িদবল করা 

হম্য়বিল। বকন্তু  ১৭১০ বিস্টাম্ব্দ িাৌঁ ম্ক আিার িাংলার দীউয়ান বনযুি করা 

হয়। এ সময় মথম্ক ১৭২৭ বিস্টাম্ব্দ িাৌঁ র মতিুয পযৃন্ত বিবন িাংলায় অিস্থান 

কম্রন। বিবন িাংলার অথৃনীবিম্ক েবিিীল কম্র িুম্লবিম্লন এিং রাজকীয় 

িাজনা বনয়বমি প্রদান করম্িন। এ কারম্ে ১৭১৭ বিস্টাম্ব্দ মুবিৃদকুলী িান 

িাংলার সুিাহদার হন। িাৌঁ র সুিাহদাবর আমম্ল িাংলার অথৃগনবিক উন্নবি 

ঘম্টবিল। িাংলার রপ্তাবন িাবেম্জয অংি বনম্ি আসা বিম্দবিরা মদম্ির 

আইন মমম্ন চলম্ি িার্য হম্য়বিল।  
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মকিম্ক বনয়বমি কর প্রদান করম্লও মুবিৃদকুলী িান প্রকত িপম্ি স্বার্ীন  

নওয়াি হম্য় ওম্ঠন। ফম্ল মতিুযর সময় বিবন িাৌঁ র মদৌবহত্র  সরফরাজ িানম্ক 

িাৌঁ র উত্তরাবর্কারী মম্নানীি কম্র যান। ১৭২৭ বিস্টাম্ব্দ সরফরাজ িাংলার 

নওয়াি হন। বকন্তু অবচম্রই িাৌঁ র বপিা সুজাউদ্দীন মুহম্মদ িান িাৌঁ ম্ক 

িমিাচুযি কম্র বনম্জই ওই িির িাংলার নওয়াি হন। ১৭৩৯ বিস্টাম্ব্দ 

িাৌঁ র মতিুযর সময়  সুজাউদ্দীন িান িাৌঁ র পুত্র সরফরাজ িানম্ক মসনম্দর 

জনয মম্নানীি কম্র যান। সরফরাজ বিম্লন একজন দুিৃল িাসক। ১৭৪০ 

বিস্টাম্ব্দ  আলীিদী িান িাৌঁ ম্ক উম্চ্ছদ কম্রন।  

আলীবদী খাকনর শাসনামল 

প্রবি িির মারাঠা হামলার জনয িরেীয়। মারাঠাম্দর প্রভািার্ীন মীর 

হাবিিম্ক কাযৃি উবড়ষযা মিম্ড় বদম্য় এিং মারাঠাম্দর মচৌথ বহম্সম্ি িাবষৃক 

১২ লি টাকা বদম্য় বিবন িাম্দর সাম্থ িাবন্ত স্থাপন কম্রন। আলীিদী 

বিম্লন একজন দয়ালু ও কুিলী িাসক। বিবন নীবিপরায়ে মানবসক প্রকত বি 

েম্ড় মিাম্লন এিং সমকালীন অনযম্দর মম্িা বিবন লাম্পটয ও মদযপাম্ন 

আসি বিম্লন না। জেৎ মিঠ  িযাংক-মাবলক পবরিাম্রর উত্থান বিল িাৌঁ র 

িাসনকাম্লর এক উম্ল্লিম্যােয ঘটনা। ১৭৫৭ বিস্টাম্ব্দর পলািীর যুি এর 

মার্যম্ম সংঘটিি রাজগনবিক পবরিিৃম্নর জনয এ মিঠরাই বিম্লন মূলি 

দায়ী। ১৭৫৬ বিস্টাম্ব্দর ১০ এবপ্রল ৮০ িির িয়ম্স আলীিদী িান মারা যান। 

বিবন িাৌঁ র মদৌবহত্র  বসরাজউম্দ্দৌলাম্ক বসংহাসম্নর উত্তরাবর্কারী মম্নানীি 

কম্র যান।  

িাংলার বসংহাসম্ন িসার সময় নিুন নওয়াি বসরাজউম্দ্দৌলার িয়স বিল মাত্র 

২৩ িির। িীঘ্রই বিবন বনম্জম্ক স্থানীয় ও বিম্দবি িত্রু মিবষ্টি মদিম্ি পান। 

বনজ পবরিাম্রই িাৌঁ র সিম্চম্য় িড় িত্রু বিম্লন িাৌঁ র মাম্য়র িড় মিান ঘম্সটি 

মিেম (মমম্হরুম্ন্নসা)। পুবেৃয়ায় িসিাসকারী িাৌঁ র িালাম্িা ভাই িওকি 
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জঙ্গ  বিম্লন িাৌঁ র অপর িড় প্রবিদ্বিী। িািাড়া বিম্লন আলীিদীর 

মসনািাবহনীর প্রর্ান মসনাপবি মীরজাফর আলী িান। বিবন বিম্লন 

আলীিদীর এক সৎ-মিাম্নর স্বামী। সিম্চম্য় বিপজ্জনক বিল জেি মিম্ঠর 

পবরিার। এরা িাংলার অথৃ-িাজার বনয়ন্ত্রে করি এিং দরিাম্র িাম্দর িহু 

সমথৃক বিল। সিম্চম্য় িড় িত্রু বিল ঈস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবন যারা অম্নকটা 

প্রকাম্িযই নওয়ািম্ক উম্পিা করি। নওয়াম্ির মকাম্না অনুমবি না বনম্য়ই 

িারা কলকািার মফাটৃ উইবলয়ম সুরবিি কম্র িুলবিল এিং অনযানয 

সামবরক প্রস্ত্ত্তবি বনবচ্ছল। মফাটৃ উইবলয়ম অপরার্ী ও মদম্ির আইন 

ভঙ্গকারীম্দর এক বনরাপদ স্বম্েৃ পবরেি হম্য়বিল।  

ইংম্রজম্দর আইম্নর অর্ীম্ন আনম্ি নওয়াি বসরাজউম্দ্দৌলা কলকািা 

আিমে কম্রন। ইংম্রজরা কলকািা মিম্ড় ফুলিায় চম্ল যায় এিং মাদ্রাজ 

মথম্ক অবিবরি সাহাম্যয িলীয়ান হম্য় িারা কলকািায় বফম্র আম্স। 

নওয়াম্ির অসন্তুষ্ট কমৃচারী মীরজাফর, জেিম্িঠ, রাজিল্লভ ও অনযানয 

কমৃচারীম্দর সম্ঙ্গ কম্েৃল রিাটৃ ক্লাইভ এক ষড়যম্ন্ত্র বলপ্ত হন। মীরজাফরম্ক 

বসংহাসম্ন অবর্বষ্ঠি করার অঙ্গীকাম্র এিং মীর জাফম্রর ইংম্রজম্দর 

আঞ্চবলক, আবথৃক ও িাবেবজযক সুবির্াবদ প্রদাম্নর স্বীকত বির িম্িৃ মফাটৃ 

উইবলয়ম কাউবিল সদসযিেৃ মীর জাফম্রর সম্ঙ্গ এক মোপন চুবি করম্ি 

রাবজ হয়। এ চুবির ফম্ল এিং মীরজাফর ও অনযম্দর বিশ্বাসঘািকিায় 

িলীয়ান হম্য় ১৭৫৭ বিস্টাম্ব্দর ২৩ জুন ক্লাইভ পলািীম্ি মপৌৌঁম্ি অিস্থান 

গ্রহে কম্রন। বসরাজও মকাম্পাবন মসনািাবহনীর মমাকাম্িলার জনয মসস্থাম্ন 

উপবস্থি হন। বকন্তু বিবন আিবঙ্কি হম্য় লিয কম্রন ময, িাৌঁ র মসনািাবহনীর 

িতহত্তর অংি িাৌঁ র আম্দি অগ্রাহয কম্র বনিৃাক হম্য় দাৌঁ বড়ম্য় রম্য়ম্ি। বসরাজ 

যুিম্িত্র মথম্ক পাবলম্য় যান। বকন্তু বিবন িবন্দ হন এিং রাজর্ানীম্ি এম্ন 

িাৌঁ ম্ক হিযা করা হয়। মোপন চুবির িিৃানুযায়ী ক্লাইভ মীর জাফরম্ক 

বসংহাসম্ন অবর্বষ্ঠি কম্রন। প্রকত িপম্ি পলািীর ফলাফম্লর সম্ঙ্গ সম্ঙ্গ 
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মুেল সািৃম্ভৌমম্ত্বর অিসান ঘম্ট যবদও প্রকত ি িমিা প্রবিষ্ঠা করম্ি 

ইংম্রজম্দর আরও এক যুে মলম্েবিল।  

মুগল রাজস্ব প্রশাসন  

মুেল রাজস্ব প্রিাসন বিল বিিদভাম্ি পবরকবল্পি। এম্ক সার্ারে প্রিাসন 

মথম্ক পতথক করা হম্য়বিল। সার্ারে প্রিাসনম্ক িলা হম্িা বনজামি এিং 

রাজস্ব প্রিাসনম্ক িলা হম্িা দীউয়াবন। প্রবিরিা, যুি এিং িাবন্ত িজায় 

রািাসহ সার্ারে প্রিাসন বিল নাবজম িা সুিাহদাম্রর হাম্ি, এিং রাজস্ব 

প্রিাসন বিল দীউয়াম্নর হাম্ি। পদমযৃাদায় মিম্ষাি জন বিম্লন 

সুিাহদাম্রর মচম্য় বনম্চ। িম্ি আবথৃক ও রাজস্ব বিষম্য় বিবন বিম্লন 

সুিাহদাম্রর বনয়ন্ত্রেমুি। বিবন মকিীয় দীউয়াম্নর বনয়ন্ত্রোর্ীন বিম্লন। 

রাজকীয় স্বাথৃ এিং  রায়ি,  জবমদার,  িালুকদারম্দর অথৃাৎ ভূবমর সম্ঙ্গ 

জবড়িম্দর স্বাথৃ রিার উম্দ্দম্িয িমিা ও দাবয়ম্ত্বর পতথকীকরম্ের বনয়ম 

করা হম্য়বিল। সম্রাট মাম্ঝ মাম্ঝ এসি বনয়মসেবলি বনম্দৃি জাবর করম্িন। 

রাজস্ব বচম্ত্রর প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মটািরমম্লর িম্ন্দািম্স্ত। বকন্তু এটি 

একটি কাগুম্জ বিিরম্ের মচম্য় মিবি বকিু বিল না। কারে ১৫৮২ বিস্টাম্ব্দ 

মটািরমল যিন এ িম্ন্দািস্ত কম্রবিম্লন িিন িাংলার িতহত্তর অংি বিল 

মুেল বনয়ন্ত্রে িবহৃভূি। কাম্জই অনুমান করা মযম্ি পাম্র ময, মটািরমল 

শুরু্ প্রাক-মুেল যুম্ে প্রচবলি রাজস্ব-বচম্ত্রর প্রবিবলবপ বিবর কম্রবিম্লন। 

িাংলাম্ক মটািরমল ১৯টি  সরকাম্র (৮৪ িির পম্র মুেল বনয়ন্ত্রম্ে আসা 

চট্টগ্রামও এম্ি অন্তভৃুি) এিং প্রম্িযকটি সরকারম্ক কম্য়কটি  পরেনায় 

ভাে কম্রবিম্লন। রাজস্ব আিার মাল িা ভূবম-রাজস্ব এিং সাম্য়র এ দুভাম্ে 

বিভি বিল। ভূবম-রাজস্ব িাদ বদম্য় শুল্ক ও অনযানয বিবভন্ন র্রম্নর কর 

সাম্য়ম্রর অন্তভৃুি বিল। মুেল পিবিম্ি ভূবম িালসা ও  জায়বের এ 

দুভাম্ে বিভি বিল। িালসা ভূবম দীউয়ান ও িার কমৃচারীম্দর মার্যম্ম রাষ্ট্র 

কিতৃ ক সরাসবর বনয়বন্ত্রি হম্িা। জায়বের বিল ওই সি ভূবম মযগুবল িাম্দর 
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কাম্জর বিবনমম্য় সামবরক িা মিসামবরক কমৃচারীম্দর মদওয়া হম্িা, অথৃাৎ 

িাম্দর মিিন জায়বেম্রর মার্যম্ম মদওয়া হম্িা। পরিিীকাম্ল নওয়ারা 

(মনৌ-িাবহনী), মিদা (হাবি র্রা), আমলা-ই-আসাম্মর (পূিৃ সীমান্ত রিার 

জনয সামবরক ঘাৌঁ টি) মম্িা প্রবিষ্ঠানম্কও ভূবম মদওয়া হম্িা। র্মীয় 

প্রবিষ্ঠাম্নর রিোম্িিে এিং দরম্িি ও সুবফম্দর মম্িা র্মীয় িযবিম্দর 

ভরেম্পাষম্ের জনযও ভূবম দান করা হম্িা। রাজস্ব প্রিাসম্নর একটি 

গুরুত্বপূেৃ বিবিষ্টয বিল জবমদারম্দর উদ্ভি। িারা রায়ি ও সরকার এর মম্র্য 

দালাল বহম্সম্ি কাজ করম্িন। রাজস্ব আদায় করা সরকাম্রর জনয মকাম্না 

িড় সমসযা বিল না। প্রর্ান সমসযা বিল রায়ি কিতৃ ক প্রম্দয় রাজম্স্বর হার 

এিং আদায়কারী িা জবমদার কিতৃ ক সরকাবর মকাষাোম্র মদয় রাজম্স্বর 

পবরমাে বনরৃ্ারে করা। আিহাওয়ার অিস্থা, িনযা ও নদীর েবিপথ 

পবরিিৃম্নর ফম্ল ভূবমিয়, আিাদম্যােয জবমর অনািাদী জবমম্ি 

রূপান্তবরি হওয়া ইিযাবদ কারম্ে িসযহাবনর প্রবি লি মরম্ি দীউয়ান ও 

িার কমৃচারীরা রাজস্ব বনর্ৃারম্ের কাম্জ িযস্ত থাকম্িন। িাকািী িা কত বষঋে 

মঞু্জবরর িযাপাম্রও িারা বসিান্ত প্রদান করম্িন। যি মিবি সম্ভি রাজস্ব 

আদায় করা এিং একই সম্ঙ্গ রায়িম্দর সুিী ও িত প্ত রািা যাম্ি িারা উন্নবি 

লাভ কম্র আরও মিবি জবম কষৃেম্যােয কম্র িুলম্ি পাম্র, এ বদ্ববির্ লিয 

অজৃম্নর উম্দ্দম্িয মুেল রাজস্ব-িযিস্থার পবরকল্পনা করা হম্য়বিল।  

িালসা ও জায়বের উভয় মশ্রেীর জবম মথম্ক মটািরমম্লর িম্ন্দািম্স্ত 

িাংলার মমাট রাজম্স্বর পবরমাে বিল এক মকাটি টাকার মচম্য় সামানয মিবি। 

জাহাঙ্গীম্রর আমম্ল সমগ্র িাংলা (চট্টগ্রাম িাড়া) এিং কামরূপ মুেল 

িাসনার্ীন হয়, মটািরমম্লর িম্ন্দািস্ত মসিাম্ন কাযৃকর করা হয় এিং 

জবমর প্রকত ি গুে বনরূপে কম্র প্রম্য়াজনীয় সমন্বয় সার্ন করা হয়। 

মটািরমম্লর িম্ন্দািম্স্তর ৭৬ িির পম্র িাহ শুজার ১৬৫৮ বিস্টাম্ব্দর 

িম্ন্দািম্স্ত রাজস্ব প্রায় ১৫.৫% িত বি পায়। পরিিী িম্ন্দািস্ত কম্রন ১৭২২ 

বিস্টাম্ব্দ মুবিৃদকুলী িান এিং এ সমম্য় িত বির পবরমাে বিল আরও ১০%। 
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মুবিৃদকুলীর িযিস্থা  মালজাবমবন নাম্ম পবরবচি যার সম্ভািয অথৃ এ ময, বিবন 

রাজস্ব আদায় এিং বনয়বমি ও সময়মি িা রাজম্কাম্ষ জমা প্রদাম্নর জনয 

জবমদারম্দর জাবমন হম্ি িার্য কম্রন। রাজস্ব আদাম্য়  মুবিৃদকুলী িান 

বিম্লন কম্ঠার যা মাম্ঝ মাম্ঝ নতিংসিার পযৃাম্য় মপৌৌঁিাি। মুবিৃদকুলী িান 

িাংলাম্ক ১৩টি চাকলায় বিভি কম্রন। বকন্তু িাৌঁ র এ  চাকলা িযিস্থা দীঘৃ 

বদন টিম্কবন। বিবন পুেযাহ প্রথাও প্রিিৃন কম্রন। িাংলা িিম্রর মিষ বদম্ক 

এক বনবদৃষ্ট বদম্ন পুেযাহ অনুবষ্ঠি হম্িা এিং জবমদার, িালুকদার ও 

অনযানযম্দর মসবদন িাম্দর প্রম্দয় অথৃ বমটিম্য় বদম্ি িলা হম্িা। পুেযাহ 

িযিস্থা পাবকস্তান আমম্লর প্রথম বদম্ক জবমদাবর বিলুপ্ত হওয়া পযৃন্ত 

(১৯৫১) টিম্ক বিল। মুবিৃদকুলী িান আিওয়াি-ই-িাসনবিবস নাম্ম এক নিুন 

করও প্রিিৃন কম্রবিম্লন। মুেল সম্রাটেে সি সময়ই আিওয়াি র্াযৃ করা 

বনবষি কম্রবিম্লন। কারে জবমদারম্দর ওপর র্াযৃ করা হম্লও জবমদাররা 

মসটা রায়িম্দর কাি মথম্ক আদায় করম্িন। পরিিী নাবজমেে মুবিৃদকুলী 

িানম্ক অনুসরে কম্রন। শুজাউদ্দীন, আলীিদী ও মীরকাবসম সকম্লই 

আিওয়াি র্াযৃ কম্রন এিং মীর কাবসম্মর আমম্ল সরকাম্রর রাজস্ব আয় 

প্রায় বদ্বগুে হম্য়বিল।  

মুেলম্দর আেমম্নর ফম্ল িাংলা িার সামাবজক, অথৃগনবিক ও সাংস্কত বিক 

অঙ্গম্ন বকিু নিুন িবির কাযৃিম প্রিযি কম্র। এসি িবি িাংলার জীিন 

ও বচন্তার্ারায় রূপান্তর ঘটায়। জগনক পবন্ডি চমৎকারভাম্ি িম্লম্িন, 

‘িবহজৃেি িাংলায় এম্সবিল এিং িাংলা বনম্জর মদি মিম্ড় িবহজৃেম্ি 

চম্ল বেম্য়বিল’। আম্ের আমম্ল িাইম্রর বনয়ন্ত্রেমুি হম্য় িাংলা ময 

স্বার্ীনিা মভাে কম্রবিল মস অিস্থার পবরিিৃন ঘম্ট এিং িাংলা এক িাসন, 

এক আইন, এক সরকাবর ভাষা, অবভন্ন সরকাবর কমৃচারী-কাঠাম্মা ও মুদ্রা 

িযিস্থার অর্ীম্ন মকিীয় বনয়ন্ত্রোর্ীন মুেল সরকাম্রর একটি অংম্ি অথৃাৎ 

একটি প্রম্দম্ি পবরেি হয়। শুরুম্িই বিবভন্ন মদি মথম্ক মুসলমানরা 

িাংলায় আম্স। িম্ি মুেল িাসন প্রবিষ্ঠা ও িাবন্তর সম্ভািনার ফম্ল চাকবরর 
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সুম্যাম্ের আিাও িত বি পায়। ফম্ল উলামা, বিিক, কবি, বচবকৎসক এিং 

িযিসায়ীম্দর মম্িা িাবন্তপূেৃ জীিন যাপনকারী বিদযানুরােী মুসলমানরা বিপুল 

সংিযায় িাংলায় আম্সন। বিয়া রাজগনবিক মনিা,  সুিাহদার, দীউয়ান ও 

অনযানযম্দর সম্ঙ্গ বিয়া উলামা ও পবন্ডিেে আম্সন। কম্য়কজন অিযন্ত 

নামকরা মুেল সুিাহদার বিম্লন বিয়া। মুবিৃদকুলী িান িস্ত্ত্তি এক বিয়া 

িাসক-িংম্ির প্রবিষ্ঠা কম্রন যাৌঁ রা প্রবিভািান ও র্াবমকৃ বিয়াম্দর স্বােি 

জানাম্ি বিম্লন সদা-প্রস্ত্ত্তি। সুিাহদার িা অনয উচ্চপদস্থ কমৃচারীম্দর 

পতষ্ঠম্পাষকিায় িাংলাম্ক বনম্জম্দর স্থায়ী িাসভূবম কম্রম্িন, িা জীিম্নর 

বকিু অংি িাংলায় কাটিম্য়ম্িন এমন িহু ফারবস কবির নাম পাওয়া যায়। 

ফারবস সরকাবর ভাষায় পবরেি হয় এিং এম্দম্ি শুরু্ ফারবস সাবহিযই সতবষ্ট 

হয় বন, স্থানীয় িাংলা ভাষাম্কও ফারবস ভাষা প্রভাবিি কম্র। িাঙাবল কবিরা 

ফারবস বিষয়িস্ত্ত্ত গ্রহে কম্রন এিং িহুসংিযক ফারবস িব্দ স্থানীয় ভাষায় 

ঢুম্ক পম্ড়। রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বিভাে আম্ের মচম্য় বিস্তত িির হওয়ায় এিং অথৃ 

সংিান্ত বিিরে ফারবসম্ি রিোম্িিে করার ফম্ল জবমদার, মুকাদ্দম, 

পাম্টায়ারী, অথৃাৎ রাজস্ব বিভাম্ের সম্ঙ্গ জবড়ি স্থানীয় িযবিম্দর ফারবস 

ভাষা বিিম্ি হম্িা। িাংলার সুলিানম্দর মম্িা নয়, মুেল সুিাহদারেে 

িাংলায় আসম্িন বনবদৃষ্ট মময়াম্দর জনয। ফম্ল স্থানীয় ভাষা মিিার প্রিেিা 

িা সময় মকাম্নাটাই িাম্দর বিল না, যার ফম্ল দরিাম্র বনম্য়াবজি স্থানীয় 

জবমদাম্রর প্রবিবনবর্ম্দর ফারবস ভাষায় দি হম্ি হম্িা। মুেল িাসনামম্লর 

প্রথম বদম্ক রাজস্ব বিভাম্ের উচ্চির পদগুবল উত্তর ভারি মথম্ক আসা 

িবত্র, লালা ইিযাবদর মম্িা মুসলমান ও বহনু্দম্দর জনয সংরবিি বিল। বকন্তু 

পরিিী সমম্য় বিম্িষ কম্র মুবিৃদকুলী িাম্নর সময় মথম্ক এসি উচ্চ পদ 

বহনু্দম্দর হাম্ি চম্ল যায়। মুবিৃদকুলী িাম্নর সময় প্রর্ান কানুনম্ো বিম্লন 

দপৃনারায়ে ও কত ষ্ণনারায়ে এিং টাকিাম্লর প্রর্ান বিম্লন রঘুনন্দন। 

সুজাউদ্দীম্নর সময় দীউয়ান বিম্লন রায় রায়ান আলম চাৌঁ দ। বিবন উপম্দষ্টা 

পবরষম্দরও সদসয বিম্লন। আলীিদীর সময় জানকীরাম, দুলৃভরাম, 

রামনারায়ে, বকরি চাৌঁ দ, উবম্মদ রায়, িীর দত্ত, রামরাম বসংহ ও মোকুল চাৌঁ দ 
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বিম্লন বিবিষ্ট বহনু্দ কমৃচারী। বসরাজউম্দ্দৌলার সময় বিম্লন নন্দকুমার, 

উবমচাৌঁ দ ও অনযানযরা। িযিসা িাবেম্জযর অগ্রেবির সম্ঙ্গ সম্ঙ্গ জেৎম্িম্ঠর 

মম্িা মাম্ড়ায়াবর িযাংক-মাবলক পবরিারগুবল আসম্ি থাম্ক। িরৃ্মাম্নর 

জবমদাম্রর মম্িা বকিু বকিু জবমদারও আম্সন উত্তর ভারি মথম্ক। িযিসা-

িাবেম্জযও িাংলার বিবচ্ছন্নিার অিসান ঘম্ট এিং িাংলা আন্ত:প্রাম্দবিক 

িাবেম্জয অবর্ক পবরমাম্ে অংি বনম্ি থাম্ক। অভযন্তরীে িাবেবজযক 

কাযৃিম্ম িাংলার পেয পাটনা, আগ্রা, বদবল্ল ও মুলিাম্নর িাজাম্র মপৌৌঁম্ি 

এিং সমুদ্র-িাবেজয এসি পেয মপৌৌঁম্ি মদয় িালাম্িার, কটক, মাদ্রাজ ও 

অনযানয স্থাম্ন।  

িযিসা-িাবেম্জয িাংলা আন্তজৃাবিক িাবেম্জযর মার্যম্ম ইবিহাম্স িযাবি 

অজৃন কম্র। মুসবলম আমম্লর প্রথম বদম্ক িাংলার পম্েযর িুি অল্প অংিই 

অম্থৃর বিবনমম্য় বিবি করা মযি। এসি পম্েযর বিম্দবি মিিারা বিল চীন, 

মালয়, আরি ও পারসযম্দিীয়। ইউম্রাপীয় িবেকম্দর মম্র্য প্রথম্ম 

পিৃুবেজরা এম্স মষাল িিম্কর প্রথম পাম্দ িাবেজয শুরু কম্র। িারা প্রথম 

চট্টগ্রাম্ম আম্স এিং িহু উত্থান পিম্নর মর্য বদম্য় িাংলার সাম্থ িাবেজয 

করার অনুমবি লাভ কম্র। িম্ি আকির এর অনুমবি বনম্য় ১৫৮০ বিস্টাম্ব্দ 

হুেবলম্ি িসবি স্থাপম্নর সময় মথম্ক িারা উন্নবি করম্ি থাম্ক। সমুদ্রপম্থ 

পিৃুবেজরা িাম্দর প্রার্ানয প্রবিষ্ঠা কম্র এিং অপ্রবিদ্বিী হওয়ায় িাংলার 

সম্ঙ্গ িাবেম্জয িারা প্রচুর মুনাফা অজৃন কম্র। বকন্তু িীঘ্রই পিৃুবেজম্দর 

অর্িঃপিন ঘম্ট। সম্িম্রা িিম্কর প্রথম পাম্দ িাম্দর িবি ও িাবেম্জযর 

অিনবি শুরু হয়। জলদসুযিা ও িলপূিৃক র্মাৃন্তবরি করার কাজম্ক প্রশ্রয় 

মদওয়ায় িারা মুেলম্দর প্রবিম্িার্মূলক বনগ্রম্হর সমু্মিীন হয়। িম্ি 

অনযানয ইউম্রাপীয় মকাম্পাবনর সম্ঙ্গ প্রবিম্যাবেিাই বিল িাম্দর পিম্নর 

প্রর্ান কারে। ওলন্দাজ ইস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবন সম্িম্রা িিম্কর মোড়ার 

বদম্ক করমন্ডল উপকূম্ল িাম্দর ঘাৌঁ টি মসবলপত্তম মথম্ক িাংলার সম্ঙ্গ 

িাবেজয শুরু কম্র। ইংম্রজ ইস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবন িাম্দর অনুসরে কম্র। 

মুেল সরকাম্রর কাি মথম্ক বকিু সুম্যাে সুবির্া মপম্য় উভয় মকাম্পাবনই 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0


িাম্দর িাবেম্জয সমতবি লাভ কম্র। ওলন্দাজরা ভােীরথী নদীর িীম্র হুেবলর 

কাম্ি চুৌঁ চুড়ায় এিং ইংম্রজরা হুেবলম্ি িাম্দর িাবেজয কুঠি স্থাপন কম্র। 

পম্র ইংম্রজরা কলকািায় চম্ল যায় এিং ফরাবস মকাম্পাবন এম্স 

চন্দরনেম্র িাম্দর িাবেজযকুঠি স্থাপন কম্র। মিাভা বসংম্হর বিম্দ্রাম্হর সময় 

সম্ভািয আিমম্ের বিরুম্ি সি মকাম্পাবনই বনম্জম্দর অিস্থান সুরবিি কম্র 

মিাম্ল এিং সুিাহদার আবজমুদ্দীম্নর অনুমবি বনম্য় ইংম্রজরা মাবলকম্দর 

কাি মথম্ক সুিানটি, মোবিন্দপুর ও কলকািা এ বিনটি গ্রাম িয় কম্র 

কলকািা নেম্রর বভবত্ত স্থাপন কম্র। পরিিীকাম্ল আম্স অম্স্টন্ড 

মকাম্পাবন এিং সম্িম্রা মথম্ক আঠাম্রা িিক পযৃন্ত িাংলার িবহিৃাবেজয 

িুি দ্রুি িত বি পায়। মকাম্পাবনগুবল িাংলা মথম্ক িারুদ বিবরর উপাদান 

মিারা রপ্তাবন করি। এ মিারা দবিে বিহাম্রর লালেম্ঞ্জ প্রচুর পবরমাম্ে 

পাওয়া মযি। িাংলা মথম্ক রপ্তাবন করা অনযানয পম্েযর মম্র্য বিল সূক্ষ্ম সুবি 

সামগ্রী, মমাটা সুবি িে, মরিম ও মরিবম িে, নীল, লািা ও চাল (এিীয় 

মদিসমূম্হর জনয এিং জাহাজ বস্থর রািার কাম্জ িলম্দম্ি স্থাবপি ভর 

বহম্সম্ি)। কাম্জই মুেল িাসনামল িাংলার িবহিৃাবেম্জযর বিরাট িম্মান্নবি 

ঘম্ট। রপ্তাবনর বিপরীম্ি বিম্দবি মকাম্পাবনগুবলর আমদাবন বিল নেেয। কারে 

দুলৃভ পেয িাড়া বিম্দবি মকাম্পাবনগুবলর আমদাবনকত ি অনযানয পেয স্থানীয় 

মিিাম্দর আকত ষ্ট করম্ি পাম্র বন। সুিরাং বিম্দবি মকাম্পাবনগুবল প্রচুর 

পবরমাম্ে মসানা ও রুপার বপন্ড আমদাবন কম্র িাঙাবল উৎপাদকম্দর হাম্ি 

িুম্ল মদয়। মদম্ির অথৃনীবিম্ি এর সুদূরপ্রসারী প্রভাি পম্ড়। প্রথমি মুদ্রার 

প্রচলন িহু গুম্ে মিম্ড় যায়। আম্ে সমগ্র উবড়ষযায় এিং িাংলার িহু অংম্ি 

ভূবম-রাজস্ব শুরু্ উৎপন্ন িম্সয আদায় করা মযি। িাই সংগ্রহকারীম্দর পম্ি 

সরকারম্ক নেদ অম্থৃ রাজস্ব পবরম্িার্ করা বিল কঠিন, কারে িসযম্ক 

টাকায় রূপান্তবরি করা বিল কষ্টসার্য, বিরবিকর এিং কিনও কিনও 

িাম্ি প্রচুর মলাকসান বদম্ি হম্িা। এিন মথম্ক িাংলা অনযানয মদি ও 

ভারম্ির অনযানয প্রম্দি মথম্ক এমন বিপুল পবরমাে পেয িয় করম্ি পারি 

যা বিল পূম্িৃ অবচন্তনীয়। িাংলায় টাকার এিং শ্রম্মর মূলযও দ্রুি িত বি পায়। 
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িম্ি শ্রম্মর এ মূলয িত বিম্ক দ্রিযমূম্লযর বনবরম্ি প্রকত ি মজুবর িত বি িলা যায় 

না। উচ্চবিত্ত মানুষ প্রকত িই আরও র্নী হম্য় ওম্ঠ এিং অবর্ক পবরমাম্ে 

বিলাস দ্রম্িযর অবর্কারী হয়। সরকাবর কমৃচারী ও রাজস্ব আদায়কারী 

দালাম্লরা অম্ঢল র্ন সম্পম্দর মাবলক হয়। আরও গুরুত্বপূেৃ বিষয় এ ময, 

বিপুল পবরমাম্ে স্থানীয় পেয রফিাবন হওয়ার ফম্ল বিল্পজাি ও উৎপাবদি 

পম্েযর উৎপাদন বিপুলভাম্ি িত বি পায়। িাংলার সুবি সামগ্রী, মরিম ও 

মরিবম সুিা, চাল, বচবন ইিযাবদর এক বিিাল িাজার এিন উেুি হয়। 

বিম্দবি মকাম্পাবনর প্রবিবনবর্রা এিং একক মিিারা হাম্ি প্রচুর অথৃ বনম্য় 

িাংলার উৎপাদনকারীম্দর বিবির জনয আনা প্রায় ময মকাম্না পবরমাে পেয 

িম্য়র জনয প্রস্ত্ত্তি থাকি। বিম্দবি রপ্তাবনকারকরাও মদম্ি দিিার সম্ঙ্গ 

এিং সুলম্ভ বিল্পজাি উৎপাদন সংেঠম্ন সাহাযয কম্রবিল। িারা প্রবিটি 

িাবেজয মকম্ি প্রবিবনবর্ বনম্য়াে করি এিং শ্রবমক ও কাবরেরম্দর অবগ্রম 

অথৃ প্রদান করি। এ িাড়া িাম্দর কুঠিম্ি কারিানা স্থাপন করি, মযিাম্ন 

স্থানীয় শ্রবমকরা ইউম্রাপীয় বিম্িষজ্ঞম্দর িিাির্াম্ন কাজ করম্ি পারি। 

িারা মদবিয় কাবরেরম্দর উন্নিির মকৌিল মিিাম্নার জনয বনম্জম্দর মদি 

মথম্ক িোবদ রঞ্জক ও সুিা প্রস্ত্ত্তিকারীম্দর বনম্য় আসি। এভাম্ি িারা 

িাংলার বিল্পজাি দ্রিয উৎপাদম্নর গুেেি মান ও পবরমাে িত বি কম্রবিল।  

পবরপূেৃ বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর িাংলায় মুেলম্দর িাবন্তপূেৃ অবর্কার িজায় 

থাম্ক। আওরঙ্গম্জম্ির রাজত্বকাম্লর মিম্ষর বদম্ক মিাভা বসংম্হর বিম্দ্রাহ 

িাড়া (যা অবি অল্প সমম্য়ই দমন করা হম্য়বিল) মুেলম্দর কিতৃ ম্ত্বর 

বিরুম্ি মকাম্না িড় বিিতঙ্খলার সতবষ্ট হয় বন। আরাকাম্নর মেম্দর 

সহম্যাবেিায় পিৃুবেজম্দর জলদসুযিাও ১৬৬৬ বিস্টাম্ব্দ িাম্য়স্তা িাম্নর 

চট্টগ্রাম জম্য়র পর িন্ধ্ হম্য় যায়। মুেলম্দর আম্ে অিিয িাংলা এক 

বিম্দ্রাহী প্রম্দি বহম্সম্ি বচবিি বিল। বদবল্লর িদানীন্তন িাসকরা প্রিাসবনক 

বিম্কিীকরম্ের মার্যম্ম এ সমসযার সমার্ান করার মচষ্টা কম্রন। বকন্তু মস 

নীবি অনুসরে না কম্র মুেলরা সম্রাম্টর পুত্র ও আত্মীয় এিং অনযানয 

উচ্চপদস্থ ও বিশ্বস্ত মিসামবরক কমৃচারী বনম্য়াে কম্রন। সম্রাট ও মকিীয় 



সরকার এ প্রম্দম্ির পবরচালনার ওপর িুি মিবি গুরুত্ব আম্রাপ করম্িন 

এিং সুিাহদাম্রর পদ িূনয হম্ল বিহাম্রর সুিাহদারম্ক িূনয পদ পূরম্ের 

জনয পাঠাম্না হম্িা। িাংলায় মুেল িাসন িাবন্ত ও সমতবির যুম্ের সূচনা 

কম্র। িবহিৃাবেজয, মসানা ও রুপার অন্ত:প্রিাহ প্রকত িপম্ি িাংলাম্ক এক 

‘জান্নাি-উল-বিলাম্দ’ পবরেি কম্র। উত্তর ভারিীয় মুসলমানরা এ নাম্ম 

িাংলাম্ক অবভবহি করি। ইউম্রাপীয় জাহাম্জর জনয এম্দি উেুি 

হওয়ার সময় মথম্ক পিৃুোল, ইিাবল, ফ্রাি, ইংলযান্ড এিং হলযান্ড মথম্ক 

বিম্দবি পযৃটকরা িাংলায় আসম্ি শুরু কম্র। এম্দর মম্র্য কম্য়কজন হম্লন 

দুয়াম্িৃ িারম্িাসা, ভাম্থৃমা, বসজার মফ্রিাবরক, মসিাবস্টয় মযানবরক, রালফ্ 

বফচ, টমাস িাউবর, বনম্কাম্লা মানুবচ, ফ্রাৌঁ ম্সায়া িাবনৃয়ার, মটভাবনৃয়ার, 

স্টযাম্ভাবরনাস প্রমুি। িাম্দর প্রায় সকম্লই িাংলার র্নসম্পদ, বিলাসিহুল 

ও অবি মূলযিান উৎপন্ন দ্রম্িযর উচ্ছ্ববসি প্রিংসা কম্রম্িন। মদম্ির 

র্নসম্পম্দর প্রাচুযৃ, স্থানীয় মবহলাম্দর মসৌন্দযৃ এিং নমনীয় ও মসৌহাদৃযপূে ৃ

স্বভাি বমম্ল পিৃুবেজ, ইংম্রজ ও ওলন্দাজম্দর মম্র্য একটা সার্ারে 

প্রিাম্দর জে বদম্য়ম্ি ময, িাংলা রাম্জয প্রম্িম্ির জনয এক িি দরজা 

রম্য়ম্ি, বকন্তু বনষ্ক্রমম্ের মকাম্না দরজা মনই। [আবু্দল কবরম]  
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ঔপননকবনশে যুগ  (১৭৫৭-১৯৪৭) 

িাবেম্জযর মার্যম্ম সম্পদ আহরম্ের উম্দ্দম্িয ইস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবন 

এম্দম্ি এম্স িাবেজয িসবি স্থাপন কম্র সম্িম্রা িিম্কর মাঝামাবঝ। 

আঠাম্রা িিম্কর মাঝামাবঝম্ি মকাম্পাবন িম্ঙ্গর সিৃময় কিৃা। িাবেম্জযর 

পািাপাবি রাজয স্থাপন বিল সমকালীন ইউম্রাপীয় মিম্নিাদ নীবির 

পবরপবন্থ। উম্ল্লিয ময, সমকালীন ইউম্রাপীয়রা সােম্রর ওপাম্ড় বেম্য় 

জনমানিিূনয িা আবদিাসী অরূ্যবষি এলাকা দিল কম্র স্ব স্ব জাবির পম্ি 

উপবনম্িি স্থাপন করম্লও িঙ্গম্দিই প্রথম সভয মদি মযিাম্ন একটি 

ঔপবনম্িবিক রাষ্ট্র প্রবিবষ্ঠি হম্লা।  

ইউম্রাপীয় ঐবিহাবসকম্দর মম্ি, এ অভূিপূিৃ ঘটনা মকাম্না সম্চিন 

পবরকল্পনার ফসল নয়। িাৌঁ রা মম্ন কম্রন ময, িঙ্গম্দম্ি বব্রটিি ঔপবনম্িবিক 

রাষ্ট্র প্রবিষ্ঠা ঘম্টম্ি পযৃায়িম্ম এিং নানা অনবভম্প্রি ঘটনা প্রিাম্হর ফম্ল। 

ইস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবনর দবলম্ল মদিা যায় ময, মকাটৃ অি িাইম্রটসৃ 

মকাম্পাবনর মিঙ্গল কাউবিলম্ক সি সময়ই এিাম্ন রাজয স্থাপম্ের িযাপাম্র 

বনম্রাৎসাবহি কম্রম্ি, বকন্তু িিুও কাম্ল মকাম্পাবনর িঙ্গরাজয প্রবিবষ্টি 

হম্লা। মদিা যায় ময, কিতৃ পম্ির মিামিম্ক উম্পিা কম্র যিন 

মকাম্পাবনর স্থানীয় কিতৃ পি যুি িা মজারজিরদবস্তর মার্যম্ম মকাম্না সুবির্া 

আদায় করম্ি মপম্রম্ি, মকাটৃ িা সিসময়ই অিলীলািম্ম গ্রহে কম্রম্ি। 

অথৃাৎ মকাটৃ কিনও ঝুৌঁ বক বনম্ি চায় বন। িম্ি মফাটৃ উইবলয়ম কাউবিল 

ঝুৌঁ বক বনম্য় সুবির্াজনক সাফলয মদিাম্ি পারম্ল মকাট অি িাইম্রটসৃ িা 

সি সময়ই মমম্ন বনম্য়ম্ি। িাবেম্জযর সুবির্াম্থৃ মকাম্পাবনর স্থানীয় 

কমকৃিৃাম্দর মম্র্য রাজয স্থাপম্নর অবভলাষ িমিই দাৌঁ না মিম্র্ উম্ঠবিল 

আঠাম্রা িিম্কর প্রথম দিক মথম্কই।  
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১৬৫১ সাম্ল  সুিাহ্ িাঙ্গালার  সুিাহদার িাহ সুজার বনকট মথম্ক একটি 

বনিাম্নর ওপর বভবত্ত কম্র ইস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবন িাবষৃক বনবদৃষ্ট বিন হাজার 

টাকা পবরম্িাম্র্র িম্িৃ এ মদম্ি বিনা শুম্ল্ক িাবেজয শুরু কম্র। বিনা শুম্ল্ক 

িাবেজয করার এ িযিস্থা শুরু্ মকাম্পাবনর জনয সীমািি থাকা সম্িও 

পরিিীসমম্য় মকাম্পাবনর কমকৃিৃারা িাম্দর িযবিেি িযিসার জনযও এ 

সুবির্া মিআইনীভাম্ি িযিহার করার প্রয়াস পায়। এর ফম্ল সরকাম্রর সম্ঙ্গ 

মকাম্পাবনর সম্পম্কৃ িমিই অিনবি ঘটম্ি থাম্ক। এর এক পযৃাম্য় নওয়াি 

বসরাজউম্দ্দৌলা ইংম্রজম্দর এম্দি মথম্ক উম্চ্ছদ করার জনয কলকািা 

আিমে কম্রন। এ ঘটনা জে মদয় ষড়যম্ন্ত্রর রাজনীবি যার মিষ ফল 

পলািী যুি, িক্সাম্রর যুি এিং পবরম্িম্ষ ১৭৬৫ সাম্ল দীউয়াবন লাম্ভর 

মার্যম্ম সুিাহ িাংলায় মকাম্পাবনর আবর্পিয স্থাপন।  

ঔপননকবনশে সাববক ৌমত্ব প্রনতষ্ঠা 

িক্সাম্রর যুম্ি মীর কাবসম্মর চূড়ান্ত পরাজয় মকাম্পাবনর আবর্পিয প্রবিষ্ঠার 

পথ সুেম করল। মকাম্পাবন নীবি গ্রহে করল সরাসবর িমিা দিল না কম্র 

একজন নাম্মমাত্র নওয়াি েবদসীন মরম্ি প্রকত ি িমিা মকাম্পাবনর হাম্ি 

িুম্ল বনম্য় মদম্ির রাজম্স্বর ওপর বহসযা িসাম্না। এ নীবির অংি বহম্সম্িই 

মফাটৃ উইবলয়ম্মর েভনৃর রিাটৃ ক্লাইভ সম্রাম্টর বনকট মথম্ক িাংলা, বিহার 

ও উবরষযার দীউয়াবন লাভ কম্রন (১৭৬৫)। সম্রাট ও নওয়াম্ির সম্ঙ্গ চুবি 

হয় ময, দীউয়ান বহম্সম্ি মকাম্পাবন সুিা িাংলার রাজস্ব সংগ্রহ করম্ি। 

চুবির িিৃানুসাম্র মকাম্পাবন সুিার রাজস্ব মথম্ক িাবষৃক মথাক িাবিিি লি 

টাকা িাদিাহম্ক এিং বিপ্পান্ন লি টাকা নওয়ািম্ক প্রদান করম্ি এিং িাবক 

রাজস্ব মকাম্পাবন বনম্জ মভাে করম্ি।  

দীউয়াবন লাভ কম্র ইস্ট ইবন্ডয়া মকাম্পাবন বনম্জ এর িযিস্থাপনার দাবয়ত্ব 

গ্রহে না কম্র এ দাবয়ত্ব অপৃে করল একজন নাম্য়ি দীউয়াম্নর ওপর। 

নাম্য়ি দীউয়ান বহম্সম্ি বনযুি হম্লন চট্রগ্রাম্মর প্রািন মফৌজদার বসয়দ 
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মুহম্মদ মরজা িান। নািালক নওয়াি নজমুম্দ্দৌলার পম্ি বনজামি প্রিাসন 

পবরচালনার দাবয়ত্বও প্রদান করা হয় মরজা িানম্ক।  অথৃাৎ ১৭৬৫ সাম্লর 

িযিস্থায় দৃিযি মরজা িানই হম্লন প্রিাসম্নর প্রথম িযবি। বকন্তু প্রকত ি 

িমিা নযস্ত থাম্ক অবলবিিভাম্ি মকাম্পাবনরই অদৃিয হাম্ি।  বদ্বি িাসন 

নাম্ম এ িযিস্থায় নাম্য়ি নাবজমএর ওপর সকল দাবয়ত্ব অবপৃি। বকন্তু 

প্রকত িপম্ি িাৌঁ র মকাম্না িমিা মনই, আর মকাম্পাবনর কাম্ি সকল িমিা 

নযস্ত, বকন্তু মকাম্না দাবয়ত্ব মনই। মকাম্পাবন সরাসবর িমিা প্রম্য়াে করম্ল 

অনযানয ইউম্রাপীয় িবেক ও ভারিীয় রাজনযম্োষ্ঠী িা মমম্ন মনম্ি না এ 

আিংকািিিই ক্লাইভ কূটগনবিক চাল বদম্য় বদ্বি িাসম্নর িযিস্থা কম্রন। 

িািাড়া, মদি িাসম্নর জনয িিন মকাম্পাবনর না বিল প্রম্য়াজনীয় 

মলাকিল, না বিল মকাম্না অবভজ্ঞিা। িিুও ক্লাইভ দীউয়াবন চুবি কম্রন 

দুটি প্রর্ান কারম্ে। একটি রাজগনবিক। বসরাজউম্দ্দৌলা িা মীর কাবসম্মর 

মম্িা নওয়াম্ির মযন আর আবিভৃাি না হম্ি পাম্র িার িযিস্থা করা। অপর 

উম্দ্দিয অথৃগনবিক। মকাম্পাবনর প্রাচয িাবেম্জযর পুৌঁবজ স্বম্দি মথম্ক না 

এম্ন প্রাচয মথম্কই সংগ্রহ করা। ইিিঃপূম্িৃ মকাম্পাবন এম্দম্ি স্বেমৃ্রৌপয 

বনম্য় আসি পেয মকনার জনয। বকন্তু আঠাম্রা িিম্কর মাঝামাবঝ মথম্ক 

বব্রটিি সরকার বিম্দম্ি র্ািি রপ্তাবনর ওপর কড়াকবড় আম্রাপ করম্ি 

থাম্ক। উদ্ভূি পবরবস্থবিম্ি মকাম্পাবন মচষ্টা চালায় প্রাচয িাবেম্জযর জনয 

প্রাচযম্দি মথম্কই পুৌঁবজ সংগ্রহ করার। সুিাহ িাংলার দীউয়াবন লাভ বিল এ 

নীবিরই একটি অংি।  

দীউয়াবনর নাম্ম িাংলায় মকাম্পাবন ময মিাষে ও উৎপীড়ম্নর রাজয কাম্য়ম 

করল িাম্ি বব্রটিি সরকার এিবদন মকাম্না ভ্রুম্িপ কম্র বন। ১৭৬৯/৭০ 

সাম্লর মহাদুবভৃি বব্রটিি সরকারম্ক িার্য করল মকাম্পাবনর বিষয়াবদম্ি 

হস্থম্িপ করার জনয। ১৭৭৩ সাম্লর  মরগুম্লটিং অযাট-এর মার্যম্ম 

পালৃাম্মন্ট মকাম্পাবনর িঙ্গরাজয বিষম্য় প্রথম হস্তম্িপ কম্র। মাবকৃন 

বিপ্লম্ির পর আম্মবরকা মথম্ক বিিাবড়ি হম্য় বব্রটিি সরকার বিকল্প কম্লাবন 
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বহম্সম্ি দৃবষ্টপাি করল ভারম্ির ওপর। পাস করল বপট-এর ভারি আইন 

(১৭৮৪) যার মার্যম্ম মকাম্পাবনর িঙ্গ রাম্জযর ওপর বব্রটিি সরকাম্রর কিতৃ ত্ব 

আরও সুদৃঢ় করা হম্লা। লিৃ  কনৃওয়াবলসম্ক পালৃাম্মন্ট েভনৃর মজনাম্রল 

বনযুি কম্র এ বনম্দৃি বদম্য় ময, বিবন একটি স্থায়ী ভূবম িযিস্থা ও দি 

প্রিাসন প্রবিষ্ঠার মার্যম্ম িঙ্গরাজযম্ক একটি িবিিালী ঔপবনম্িবিক রাম্ষ্ট্র 

পবরেি করম্িন।  

বনম্দৃিানুসাম্র কনৃওয়াবলস ত্ববরৎ েবিম্ি ভূবম িযিস্থা ও প্রিাসম্ন অম্নক 

সংস্কার আনয়ন কম্রন। বচরস্থায়ী িম্ন্দািম্স্তর মার্যম্ম বিবন একটি জবমদার 

মশ্রেী সত বষ্ট কম্রন। ভূবমর একচ্ছত্র মাবলক করা হয় জবমদারম্ক। জবমদাম্রর 

ওপর সরকাম্রর রাজস্ব দাবি বচরকাম্লর জনয বস্থর কম্র মদওয়া হয়। এ 

িযিস্থার রাজগনবিক উম্দ্দিয বিল ঔপবনম্িবিক রাষ্ট্রম্ক সমথৃন কম্র এমন 

একটি প্রভািিালী অনুেি মশ্রেী সত বষ্ট করা। এর অথৃগনবিক উম্দ্দিয বিল 

ভূবম বনয়ন্ত্রম্ে বস্থবিবিলিা সত বষ্টর মার্যম্ম জবমদার মশ্রেীর উম্দযাম্ে মদম্ির 

কত বষ অথৃনীবিম্ক েবিিীল কম্র মিালা। প্রিাসন, বিচার ও পুবলি বিভােম্ক 

মঢম্ল সাবজম্য় কনৃওয়াবলস ঔপবনম্িবিক রাম্ষ্ট্রর বভি মজিুি কম্র স্থাপন 

কম্রন। একটি উচ্চ মিিনম্ভােী মপিােি আমলািন্ত্র স্থাপন কম্র 

কনৃওয়াবলস ঔপবনম্িবিক রাম্ষ্ট্রর আমলািাবন্ত্রক িাসন িযিস্থার বভবত্ত স্থাপন 

কম্রন। যথাথৃই িলা হয় ময, মকাম্পাবনর িঙ্গরাম্জযর প্রবিষ্ঠািা হম্লন 

ক্লাইভ ও মহবস্টংস এিং এর প্রিাসবনক প্রবিষ্ঠািা কনৃওয়াবলস।  

িম্ি িঙ্গরাজয সমূ্পেৃভাম্ি মকাম্পাবন বনয়বন্ত্রি হম্লও বব্রটিি সরকার প্রথম 

পূেৃ সািৃম্ভৌমত্ব মঘাষো কম্র ১৮১৩ সাম্ল যিন পালৃাম্মন্ট একটি চাটৃার 

অযাট িম্ল মকাম্পাবনর একম্চটিয়া িাবেজযাবর্কার বিলুপ্ত কম্র এিং মদম্ির 

িাসনভার আনুষ্ঠাবনকভাম্ি মকাম্পাবনর ওপর নযস্ত কম্র। উি আইম্ন 

মকাম্পাবনর দূরপ্রাচয িাবেজয িজায় রাম্ি। ১৮৩৩ সাম্লর চাটৃার আইম্ন িাও 

বিলুপ্ত করা হয়। এরপর মথম্ক মকাম্পাবনর অবর্কার থাম্ক পালৃাম্মম্ন্টর 

পম্ি শুরু্ বব্রটিি ভারি িাসন করার মিম্ত্র। ১৮৫৮ সাম্ল মকাম্পাবন বিলুপ্ত 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8,_%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AE%E0%A7%AA
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8,_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8


মঘাষো কম্র বব্রটিি ভারি িাসম্নর দাবয়ত্ব সরাসবর বব্রটিি সরকার গ্রহে 

কম্র।  

এমবনভাম্ি মকাম্পাবনর িঙ্গ রাজয বব্রটিি ভারম্ির একটি প্রম্দম্ি পবরেি 

হয়। এমনবক প্রম্দিরূম্পও মিঙ্গল মপ্রবসম্িবি বিল মিাম্ে ও মাদ্রাজ 

মপ্রবসম্িবির মচম্য় অম্নক কম সুবির্াপ্রাপ্ত। উি দুটি প্রম্দম্ির জনয পূেৃ 

িমিা সম্পন্ন েভনৃর ও েভনৃর-এর কাউবিল বিল। বকন্তু মিঙ্গল 

মপ্রবসম্িবির জনয না বিল স্বিন্ত্র েভনৃর, না বিল মকাম্না কাউবিল। মিঙ্গল 

মপ্রবসম্িবি িাবসি হম্িা পম্রািভাম্ি েভনৃর মজনাম্রল কিতৃ ক। েভনৃর 

মজনাম্রম্লর পম্ি একজন কাউবিলর মিপুটি েভনৃর উপাবর্ র্ারে কম্র 

নাম্ম মাত্র িঙ্গীয় প্রিাসন পবরচালনা করম্িন। ফম্ল বব্রটিি সাম্রাজয 

ভারিিযাপী বিস্তাম্রর ফম্ল প্রিাসন ও অথৃনীবির বদক মথম্ক িাংলা প্রম্দি 

সিম্চম্য় অিম্হবলি ও পিাদপদ হম্য় পড়ল। ১৮৫৪ সাল মথম্ক িাংলার 

জনয একজন মলফম্টনযান্ট েভনৃর বনযুি করা হম্লা, বকন্তু মকাম্না 

কাউবিল িাড়া। সাবিৃক অিস্থা আম্ের মিই করুে থাকায় প্রিাসবনক 

দিিা িত বির নাম্ম ১৯০৫ সাম্ল িাংলা ভাে করা হয়। বকন্তু এর বিপম্ি 

রাজগনবিক চাম্পর মুম্ি ১৯১২ সাম্ল িঙ্গ বিভাে রদ করা হয়।  

বকন্তু যুি িাংলা প্রিাসবনক বদক মথম্ক আম্ের পম্িৃ বফম্র যায় বন। 

িাংলাম্ক মিাম্ে ও মাদ্রাম্জর মম্িা একটি েভনৃর িাবসি প্রম্দম্ি পবরেি 

করা হম্লা। েভনৃরম্ক সাহাযয করার জনয স্থাবপি হম্লা একটি এবক্সবকউটিভ 

কাউবিল। িাংলা প্রম্দম্ির রাজর্ানী হম্লা কলকািা এিং কলকািা মথম্ক 

ভারম্ির রাজর্ানী স্থানান্তবরি হম্লা বদবল্লম্ি।  

িাংলা বিভােম্ক পূিৃ িম্ঙ্গর সংিযােবরষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় স্বােি 

জাবনম্য়বিল। িঙ্গ বিভাে রদ হওয়ার ফম্ল এ অঞ্চম্লর রাজনীবির ওপর এর 

সুদূরপ্রসারী প্রবিবিয়া পম্ড়। মুসবলম সম্প্রদায় ইংম্রজম্দর প্রবি আস্থা 

হাবরম্য় মফম্ল এিং বিকল্প বহম্সম্ি মুসবলম মনিত িম্েৃর অম্নম্ক কংম্গ্রস 



মিাদম্িৃ ঝুৌঁ ম্ক পম্ড়। অপরবদম্ক, মুসলমান মনিত ম্ত্বর অম্নম্ক বব্রটিিম্দর 

প্রবি অনুেি মথম্ক বহনু্দ সম্প্রদায়ম্ক প্রবিপি বহম্সম্ি েেয কম্র মুসবলম 

রাজনীবি শুরু কম্র। িস্ত্ত্তি, ১৯২০ এর পর মথম্ক িঙ্গীয় রাজনীবি বহনু্দ-

মুসবলম সম্পকৃম্ক বঘম্রই আিবিৃি হয় এিং পবরম্িম্ষ সাম্প্রদাবয়ক 

বভবত্তম্ি ১৯৪৭ সাম্লর ১৪ আেম্ষ্ট িাংলা বিভি হয়।  

বহনু্দ-মুসলমান বমত্রী স্থাপম্ন জািীয়িািাদী মনিাম্দর অম্নক সিীয় মচষ্টা 

সম্িও মস ঐকয কাযৃকরভাম্ি কিনও স্থাবপি হয় বন।  বচত্তরঞ্জন দাি-এর 

মনিত ম্ত্ব ১৯২৩ সাম্ল মিঙ্গল পযাট নাম্ম ময চুবি হম্য়বিল িা অকাযৃকর 

হম্য় মেল ১৯২৫ সাম্ল িাৌঁ র মতিুযর পরপরই। এর পর প্রবিটি কাউবিল 

বনিৃাচন হম্য়ম্ি সাম্প্রদাবয়ক উম্দ্দিযম্ক সমুন্নি মরম্ি। ১৯৩৫ সাম্লর 

ভারি আইন সম্প্রদায় বভবত্তক বনিৃাচম্নর িযিস্থা করার ফম্ল বহনু্দ 

মুসলমাম্নর মম্র্য রাজগনবিক দূরত্ব আরও মিম্ড় মেল। ১৯৩৭ সাম্লর 

সার্ারে বনিৃাচম্ন  মুসবলম লীে িঙ্গীয় আইন সভায় বদ্বিীয় িতহৎ দল বহম্সম্ি 

আবিভৃূি হয়। এরপরই বিল কত ষক প্রজা পাটৃি। দৃিযি অসাম্প্রদাবয়ক হম্লও 

এ দলটিও বিল মুসবলম রাজনীবি মঘষা। অথৃাৎ উভয় দল বমম্ল সহম্জই 

িঙ্গীয় আইন সভায় সংিযােবরষ্ঠিা অজৃন করল এিং িমােি মুসবলম 

সংিযােবরষ্ঠ মবন্ত্রসভা েঠন করম্ি সিম হম্লা।  

১৯৩৫ সাম্লর ভারি আইন সাম্প্রদাবয়ক ও িফবিবল রাজনীবির জে মদয়। 

১৯৩৭ সাম্লর বনিৃাচম্নর ফলাফল বিল মুসবলম ও িফবিবল রাজনীবির 

পম্ি। সম্প্রদায়বভবত্তক রাজনীবির বিজয় উপমহাম্দম্ির রাজনীবির 

েবিার্ারা িদম্ল বদল। ১৯৪০ সাম্লর  লাম্হার প্রস্তাি বিল পবরিবিৃি 

রাজগনবিক বচন্তার্ারারই িবহিঃপ্রকাি। প্রথম স্বিন্ত্র বনিৃাচন, িারপর স্বিন্ত্র 

রাষ্ট্র। স্বাভাবিক কারম্েই এ মহন অভাবিি পবরিিৃনম্ক ভারিীয় 

জািীয়িািাদী কংম্গ্রস দল মমম্ন বনম্ি পাম্রবন। মদিা বদল অিিযম্ভািী 

দ্বি। ১৯৪০ মথম্ক ১৯৪৭ সাম্লর ভারি ও িঙ্গ বিভাে পযৃন্ত সময়কালটি 
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বিল িাঙাবল জাবির জনয িাবন্তকাল। নানা িাস্তি পবরবস্থবি িাংলার মুসবলম 

মনিত ত্ব পাবকস্তান আদিৃম্ক মমম্ন বনল। এর প্রথম পবরেবি মদি বিভাে ও 

অজে সাম্প্রদাবয়ক দাঙ্গা হাঙ্গামা।  

ঔপবনম্িবিক িাসম্নর অবভঘাি   পলািীর পর পযৃায়িম্ম ঔপবনম্িবিক 

িাসন প্রবিষ্ঠা িাংলায় িথা ভারম্ি দুটি সংস্কত বির সবম্মলন সূচনা করল। 

বিেি পাৌঁ চ িি িির যািং বহনু্দ-মুসবলম সংস্কত বির সংবমশ্রম্ে বনবমিৃ 

পারস্পবরক সহািস্থান বভবত্তক িঙ্গ সংস্কত বির সম্ঙ্গ এিন যুি হল ইউম্রাপীয় 

সংস্কত বি। বকন্তু পূম্িৃকার মম্িা এিার স্থানীয় সংস্কত বির সম্ঙ্গ বিম্দবি সংস্কত বির 

বমশ্রে লিেীয়ভাম্ি ঘম্ট বন। িাসক ইংম্রজ জাবি প্রথম মথম্ক মদম্ি 

ইউম্রাপীয় িাসন ও বিচার িযিস্থা প্রিিৃন করল। ভূবম প্রিাসম্নও 

ইউম্রাপীয় িযিস্থা প্রিবিৃি হয়। বিিা িযিস্থা ও বিিা-প্রিাসনও প্রিবিৃি 

হয় ইউম্রাপীয় আদম্ল। বিিার মার্যম ইংম্রবজ এিং বিষয়ও ইউম্রাপীয় 

জ্ঞান-বিজ্ঞানবভবত্তক। অিএি, ঔপবনম্িবিক িাসম্নর অবভঘাম্ি জীিম্নর 

সিৃম্িম্ত্র আমূল পবরিিৃন আম্স যা সকল সনািন প্রথা,প্রবিষ্ঠান ও 

িযিস্থাম্ক অিিবয়ি কম্র মিাম্ল।  

ঔপবনম্িবিক িাসম্নর ফম্ল সনািন িযিস্থায় ময পবরিিৃন সূবচি হয় এর 

কবিপয় উপমা মদওয়া মযম্ি পাম্র। মুেল রাম্ষ্ট্রর  সুিাহদার এর িমিা 

প্রম্য়াম্ে সীমািিিা বিল। প্রথা, ঐবিহয, র্মীয় অনুিাসন দ্বারা িার্া বিল িাৌঁ র 

িমিা। বকন্তু ঔপবনম্িবিক রাম্ষ্ট্রর েভনৃর মজনাম্রল পায় অপবরসীম 

িমিা, অন্তি বিি িিম্কর প্রথম পাদ পযৃন্ত মভাে করম্িন। মুেল আমম্ল 

বিল গ্রামপ্রর্ান, পঞ্চাম্য়ি, কাজী, কানুনম্ো, আবমন, থানাদার, মফৌজদার 

প্রভত বি স্থানীয় সরকাম্রর স্থানীয় আমলািেৃ। বকন্তু েভনৃর মজনাম্রম্লর 

স্থানীয় সরকার িলম্ি বিল মাত্র মজলা কাম্লটর, মজলা জজ ও মজলা 

মযাবজম্িট। িি িি িেৃমাইল িযাপী একটি মজলা পবরচাবলি হম্িা অসীম 

িমিার্ারী ওই বিন সাম্হি বসবভবলয়ন অবফসার দ্বারা। মজলা প্রিাসম্ন 

মজলার মানুম্ষর মকাম্না হাি বিল না। মুেল রাম্ষ্ট্র িমিা ও সুম্যাে সুবির্া 
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ভাোভােী হম্িা বহনু্দ ও মুসলমানম্দর মম্র্য। বকন্তু ঔপবনম্িবিক রাম্ষ্ট্রর 

সমস্ত িমিা ও সুম্যাে সুবির্ার অবর্কারী বিল শুরু্ মশ্বিাঙ্গ িাসকম্শ্রেী। 

আমলািম্ন্ত্রর বকিু অংি মদবিম্দর ভাম্ে আসম্ি থাম্ক উবনি িিম্কর 

মিষ নাোদ। মুেল আমম্ল বিিা বিল সিার জনয মুি। মটাল, পাঠিালা, 

মিি, মাদ্রাসায় মযন সিাই মুিভাম্ি এিং বিনা পয়সায় পড়াশুনা করম্ি 

পাম্র মস জনয মুেল সরকার বদি নানা র্রম্নর রাষ্ট্রীয় আবথৃক সুম্যাে সুবির্া, 

মযমন িত বত্ত, মহাত্রাে, বমলাবক ও ওয়াক্ফ। মদদ-ই মাি নাম্ম ওসি সুম্যাে 

সুবির্া বব্রটিি আমম্ল প্রিযাহার করা হয়। বব্রটিি আমম্ল বিিা এি িযয়িহুল 

িযাপার হম্য় দাড়ায় ময, একমাত্র র্নাঢয িযবি িাড়া অনয মকউ বিিা 

গ্রহম্ের সুম্যাে মপি না। ময জনয ১৮৭২ সাম্লর আদম শুমাবরম্ি মদিা যায় 

ময, িাঙাবলম্দর মম্র্য স্বািরিার হার বিল িিন মাত্র িিকরা চার ভাে।  

ঔপবনম্িবিক িাসম্নর অবভঘাি সিম্চম্য় মিবি পম্ড়ম্ি ভূবম সম্পকৃ ও 

গ্রামীে সমাজ কাঠাম্মায়। বচরস্থায়ী িম্ন্দািম্স্তর মার্যম্ম জবমদারম্ক জবমর 

একচ্ছত্র মাবলক মঘাষো এিং রায়িম্ক জবমদাম্রর ইচ্ছার্ীন প্রজায় পবরেি 

কম্র গ্রামীে ভূবম বনয়ন্ত্রে ও গ্রামীে সমাজ সম্পম্কৃ মনবিিাচকভাম্ি এক 

বিপ্লবিক পবরিিৃন সূচনা করা হম্লা। ইিিঃপূম্িৃ ভূবমর মাবলকানা বিল 

সরকাম্রর ওপর নযস্ত। সরকার ও রায়ম্ির মম্র্য বিল সরাসবর সম্পকৃ। 

সরকাম্রর পি মথম্ক জবমদার রাজস্ব সংগ্রহ করি। জবমদার বিল 

সরকাম্রর স্থায়ী স্থানীয় কমকৃিৃা ও প্রবিবনবর্। রায়ম্ির িাজনার হার বিল 

পরেোর বনবরম্ি বনরৃ্াবরি। জবমদার িা ইচ্ছা করম্লই সরকাম্রর বনম্দৃি 

িাড়া পবরিিৃন করম্ি িা রায়িম্ক উৎিাি করম্ি পারি না। এক কথায়, 

িাবিকভাম্ি ভূবমর মাবলক সরকার হম্লও, িাস্তম্ি িংিােুিবমকভাম্ি 

মভাে দিলকার বহম্সম্ি রায়িই বিল জবমর মাবলক, আর জবমদার বিল 

সরকাম্রর পম্ি িাজনা সংগ্রাহক মাত্র। বচরস্থায়ী িম্ন্দািম্স্ত এ সম্পকৃম্ক 

পাম্ে জবমদারম্ক করা হম্লা পািািয অম্থৃ জবমর একচ্ছত্র মাবলক আর 

রায়িম্ক পবরেি করা হম্লা িার ইচ্ছার্ীন প্রজায়। এ সম্পম্কৃর অবভঘাম্ি 

পল্লী িাংলায় সত বষ্ট হম্লা সিৃময় িমিার্ারী এক ভূস্বামী মশ্রেী। ভূস্বামী-প্রজা 



সম্পকৃ হম্য় উঠল মিাষক-মিাবষম্ির। গ্রামীে সম্পদ ভূস্বামীর হাম্ি 

পুবঞ্জভূি হম্লা। প্রজা হম্লা এক বচরঋ তৃ েগ্রস্থ এক অসহায় দুিৃল মশ্রেী। 

অম্থৃর অভাম্ি এরা বিিািবঞ্চি এিং স্বাভাবিকভাম্িই পিাদপদ। 

রাজগনবিকভাম্ি এর িাৎপযৃ এ ময, একম্চটিয়া সম্পদ ও সুম্যাে সুবির্ার 

অবর্কারী জবমদার বিল প্রায় সিাই বহনু্দ, আর অবর্কারহীন, সহায় সেলহীন 

প্রজাকুম্লর অবর্কাংি বিল মুসলমান। এ সম্পম্কৃর মাপকাঠিম্ি বহনু্দ 

মুসলমাম্নর িমািনবিিীল সম্পকৃ ও পবরম্িম্ষ মদি বিভাম্ের ইসুযগুবল 

অম্নকাংম্ি িযািযা করা যায়।  

ঔপবনম্িবিক িাসম্নর একটি লিেীয় বিবিষ্টয হম্লা ময, সম্চিন এিং 

পবরকবল্পিভাম্ি মদম্ির সামাবজক ও সাংস্কত বিক জীিনম্ক পািািযমুিী 

করা। পূিৃিিী মকাম্না িাসকম্োষ্ঠী এমনিম্রা মকাম্না পবরকল্পনা গ্রহে কম্র 

বন। মানুম্ষর সামাবজক ও সাংস্কত বিক প্রথা প্রবিষ্ঠাম্ন কিনও হস্তম্িপ 

করার প্রয়াস পায় বন। বকন্তু বব্রটিি সরকার র্ম ৃ িাড়া িাবক সি িযাপাম্র 

পািািয সভযিার অবভঘাি সতবষ্ট কম্রম্ি। ভারিীয়ম্দর ‘সভয’ করা বিল 

বব্রটিিম্দর একটি বমিন। ওই লম্িয বব্রটিি সরকার বিিা িযিস্থা ও নানা 

সংস্কার আইন প্রিিৃন কম্রম্ি।  

বব্রটিিম্দর সিম্চম্য় উচ্চাবভলাষী প্রকল্প বিল মদম্ি প্রবিবনবর্ত্বিীল সরকার 

ও িাসন িযিস্থা প্রিিৃন করা। এ লম্িয নানা িযিস্থা মনওয়া শুরু হয় ১৮৬১ 

সাল মথম্ক। এ প্রকম্ল্প পািািযবিবিি ভদ্রম্লাম্করা শুরু্ সমথৃন মদয় বন, 

িরঞ্চ এ প্রবিয়া ত্বরাবন্বি করার জনয সরকাম্রর ওপর চাপ প্রম্য়াে করা 

হম্য়ম্ি। বকন্তু পািািয বিিার িাইম্রর জনিা এ িযাপাম্র মকাম্না আগ্রহ 

প্রদিৃন কম্র বন। িারা িাম্দর সনািন পঞ্চাম্য়ি ও সাবলি িযিস্থাম্কই 

অৃা ৌৃঁ কম্ড় মথম্কম্ি। অথৃাৎ, ঔপবনম্িবিক িাসম্নর মোড়ার বদম্ক প্রাচয 

িযিস্থার পবরিম্িৃ পািািয িযিস্থা প্রিিৃন করার পম্ি যুবি বদম্ি বেম্য় িি 

মদওয়া হম্য়বিল ময, পািািয বিিা মদম্ির মানুষম্ক পািািয িযিস্থাবদর 

প্রবি আকত ষ্ট করম্ি এ িি পম্র সঠিক প্রমাবেি হম্লা।  



 

পানেস্তান শাসন (১৯৪৭-১৯৭১) 

১৯৪৭ সাম্লর ১৮ জুলাই বব্রটিি পালৃাম্মম্ন্ট পাসকত ি  ‘ভারি স্বার্ীনিা 

আইন’ ভারিিষৃম্ক ভারি ও পাবকস্তান নামক দুটি স্বার্ীন মিাবমবনয়ম্ন 

বিভি কম্র। বব্রটিি আমম্লর িাংলা প্রম্দিটি পূিৃ িাংলা ও পবিম িাংলা 

নাম্মর দুটি ভূিম্ন্ড বিভি হয়। পূিৃ িাংলা পাবকস্তাম্নর এিং পবিম িাংলা 

ভারম্ির অংি হয়। এভাম্ি ১৯৪৭ সাম্লর ১৪ আেস্ট পাবকস্তাম্নর অংি 

বহম্সম্ি ‘পূিৃ িাংলা’ নামক প্রম্দম্ির জে হয়। ১৯৫৫ সাম্লর ৮ মসম্েের 

পূিৃ িাংলার নাম পবরিিৃন কম্র পূিৃ পাবকস্তান রািা হয়।  

িাংলা বিভবির বসিান্ত েতহীি হওয়ার পর ৫ আেস্ট িাজা নাবজমউদ্দীন 

৭৫-৩৯ মভাম্ট মহাম্সন িহীদ মসাহরাওয়াদীম্ক পরাবজি কম্র পূিৃ িাংলা 

আইন সভার সংসদীয় মনিা বনিৃাবচি হন এিং পূিৃ িাংলার প্রথম মবন্ত্রসভা 

েঠন কম্রন (১৪-৮-১৯৪৭)। সযার মফ্রিাবরক মিানৃ পূিৃ িাংলায় প্রথম েভনরৃ 

বনযুি হন। নাবজমউদ্দীম্নর মবন্ত্রসভায় মসাহরাওয়াদী মবন্ত্রসভার মকাম্না 

সদসযম্কই গ্রহে করা হয় বন যা, রাজগনবিক মনিত িতম্ন্দর মম্র্য সমম্ঝািার 

অভাি বনম্দৃি কম্র। ১৯৪৮ এর মসম্েেম্র মমাহাম্মদ আলী বজন্নাহর মতিুয 

হম্ল নাবজমউদ্দীন পাবকস্তাম্নর েভনৃর মজনাম্রল এিং নূরুল আমীন পূিৃ 

িাংলার মুিযমন্ত্রী বনযুি হন। নূরুল আমীন ১৯৫৪ সাম্লর ২ এবপ্রল পযৃন্ত পূিৃ 

িাংলার মুিযমন্ত্রী পম্দ অবর্বষ্ঠি থাম্কন। পূিৃ িাংলার জবমদাবর প্রথা বিলুবপ্ত 

(১৯৫০) ও ভাষা আম্ন্দালন িাৌঁ র আমম্লর উম্ল্লিম্যােয ঘটনা।  

১৯৫৪ সাম্লর পূিৃ িাংলা প্রাম্দবিক পবরষম্দর বনিৃাচম্নর সময় ভাষার প্রেটি 

যুিফ্রম্ন্টর একুি দফা বনিৃাচনী মমবনম্ফম্স্টাম্ি স্থান এিং বনিৃাচম্ন 

যুিফ্রন্ট জয়লাভ করার পবরম্প্রবিম্ি ১৯৫৬ সাম্লর পাবকস্তাম্নর প্রথম 

সংবির্াম্ন িাংলা অনযিম রাষ্ট্রভাষার সাংবির্াবনক স্বীকত বি লাভ কম্র। ভাষা 
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আম্ন্দালন পূিৃ পাবকস্তাম্নর (িিৃমান িাংলাম্দম্ির) রাজনীবিম্ি এক 

সুদূরপ্রসারী প্রভাি মফম্ল। ভাষা আম্ন্দালন মথম্ক এ ভূিম্ন্ড স্বাবর্কাম্রর 

বচন্তা-মচিনা শুরু হয়।  পূিৃ িাংলা প্রাম্দবিক পবরষম্দর প্রথম সার্ারে 

বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয় ১৯৫৪ সাম্লর ৮ মথম্ক ১২ মাচৃ। অমুসলমানম্দর জনয 

আসন সংরিে কম্র পতথক বনিৃাচনী িযিস্থায় পূিৃ িাংলা িযিস্থাপক পবরষম্দর 

আসন সংিযা বনরৃ্াবরি হয় ৩০৯টি। এর মম্র্য ২৩৭টি (৯টি মবহলা আসনসহ) 

মুসলমান আসন, ৬৯টি বহনু্দ আসন (৩টি মবহলা আসনসহ), ২টি মিৌি 

আসন এিং ১টি বিস্টান আসন। ১৯৫৩ সাম্লর ১ জানুয়াবর যাম্দর িয়স ২১ 

িির পূেৃ হম্য়বিল িাম্দরম্ক মভাটার করা হম্য়বিল। মমাট মভাটার সংিযা 

বিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬ জন। আওয়ামী মুসবলম লীে, কত ষক-শ্রবমক পাটৃি এিং 

মনজাম্ম ইসলাম ২১ দফার বভবত্তম্ি ‘যুিফ্রন্ট’ েঠন কম্র। ২১ দফায় 

উম্ল্লিম্যােয প্রবিশ্রুবিগুবল বিল িাংলা ভাষাম্ক অনযিম রাষ্ট্রভাষা করা, 

প্রাম্দবিক স্বায়িিাসন, বিিা সংস্কার, বিচার বিভাম্ের স্বার্ীনিা, আইন 

পবরষদম্ক কাযৃকর করা ইিযাবদ।  

বনিৃাচম্ন ২৩৭টি মুসলমান আসম্নর মম্র্য যুিফ্রন্ট লাভ কম্র ২১৫টি 

আসন, িমিাসীন মুসবলম লীে পায় মাত্র ৯টি আসন। মিলাফম্ি রািিানী 

পাটৃি ১টি এিং স্বিন্ত্র প্রাথীরা লাভ কম্র ১২টি আসন। পম্র ৭ জন স্বিন্ত্র 

সদসয যুিফ্রম্ন্ট এিং ১জন মুসবলম লীম্ে মযাে মদন। মুসবলম লীম্ের 

পরাজম্য়র মপিম্ন িহুবির্ কারে বিল। ১৯৪৭ এর পর মথম্ক দলটি 

জনবিবচ্ছন্ন হম্য় পম্ড়। দম্লর অম্নক িযােী মনিা কমী দল মথম্ক মির হম্য় 

নিুন দল েঠন কম্রন। ১৯৪৭ মথম্ক িমান্বম্য় পূিৃ ও পবিম পাবকস্তাম্নর 

মম্র্য ময িহুমুিী বিষম্মযর সত বষ্ট হয় িার দায় দাবয়ত্বও মকিীয় ও প্রাম্দবিক 

সরকাম্র অবর্বষ্ঠি মুসবলম লীেম্কই িহন করম্ি হয়। ১৯৪৭ মথম্ক ৫৪ 

পযৃন্ত সমম্য় পূিৃ িাংলার অথৃগনবিক অিস্থার অিনবি ঘম্ট, বনিয 

প্রম্য়াজনীয় দ্রিয-সামগ্রীর দাম িত বি পায়। সম্িৃাপবর, িাংলাম্ক অনযিম 

রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিম্রাবর্িা কম্র এিং ১৯৫২ সাম্লর হিযাকান্ড ঘটিম্য় 
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মুসবলম লীে িাংলার আপামর জনসার্ারেম্ক বিিুি কম্র মিাম্ল। ১৯৫৪ 

সাম্লর বনিৃাচম্ন পূিৃ িাংলার জনেে যুিফ্রন্টম্ক মভাট বদম্য় প্রকারান্তম্র 

পূিৃ িাংলার স্বায়ত্তিাসম্নর দাবিম্ক মজারাম্লা সমথৃন জাবনম্য়বিল। পূিৃ 

িাংলা প্রাম্দবিক পবরষম্দ মুসবলম লীম্ের আসন হািিাড়া হওয়ায় 

পাবকস্তান েেপবরষম্দ ওই দম্লর সদসয সংিযা হ্রাস পায়। এর ফম্ল মকম্ি 

মকায়াবলিন সরকার েঠন অপবরহাযৃ হম্য় পম্ড়।  

১৯৫৪ সাম্লর বনিৃাচম্ন বনরঙ্কুি সংিযােবরষ্ঠিা লাভ কম্র যুিফ্রন্ট 

প্রাম্দবিক সরকার েঠম্নর সুম্যাে পায়। যুিফ্রন্ট প্রাপ্ত ২২২টি আসম্নর 

মম্র্য আওয়ামী মুসবলম লীম্ের আসন সংিযা বিল ১৪২, কত ষক-শ্রবমক পাটৃির 

৪৮, মনজাম্ম ইসলাম্মর ১৯ এিং েেিন্ত্রী দম্লর ১৩। যুিফ্রন্ট দম্লর প্রর্ান 

মনিা বিম্লন মহাম্সন িহীদ মসাহরাওয়াদী ও মওলানা আিদুল হাবমদ িান 

ভাসানী (আওয়ামী মুসবলম লীে) এিং এ.ম্ক ফজলুল হক (কত ষক-শ্রবমক 

পাটৃি)। বনিৃাচম্ন মসাহরাওয়াদী ও ভাসানী অংি গ্রহে কম্রন বন এিং 

ফজলুল হকম্ক সরকার েঠম্নর জনয আমন্ত্রে জানান হয়। শুরুম্িই 

মবন্ত্রপবরষদ েঠন বনম্য় মম্নামাবলনয শুরু হয় এিং যুিফ্রম্ন্টর িবরক 

দলগুবলর মম্র্য ঐকয ও সংহবি বিনষ্ট হয়। অিম্িম্ষ ১৫ মম আওয়ামী 

মুসবলম লীম্ের সংম্ে ফজলুল হম্কর আম্পাস হয় এিং বিবন এ দম্লর ৫ 

জন সদসযসহ ১৪ সদসযবিবিষ্ট মবন্ত্রসভা েঠন কম্রন। বকন্তু এ মবন্ত্রসভার 

আয়ু বিল মাত্র ১৪ বদন। যুিফ্রম্ন্টর বনিৃাচনী সাফলয মুসবলম লীে সরকার 

সুনজম্র মদম্ি বন। িারা যুিফ্রন্ট সরকারম্ক িরিাস্ত করার চিান্ত করম্ি 

থাম্ক। মম মাম্সর িত িীয় সপ্তাম্হ পূিৃ িাংলার বিবভন্ন বিল্পকল-কারিানায় 

িাঙাবল-অিাঙাবল শ্রবমকম্দর মম্র্য ভয়ািহ রিিয়ী দাঙ্গা হয়। এম্ি 

যুিফ্রন্ট সরকারম্ক মদম্ির আইন-িতঙ্খলা পবরবস্থবি রিায় িযথৃ িম্ল 

মদাষাম্রাপ করা হয়। বনউইয়কৃ টাইমস-এর সংিাদদািা জন বপ. কালাহান 

ফজলুল হম্কর এক সািাৎকার বিকত ি কম্র প্রকাি কম্রন ময, বিবন পূিৃ 

িাংলার স্বার্ীনিা চান। এম্ি িাসকম্োষ্ঠী িাৌঁ ম্ক মদম্িাম্দ্রাহী মঘাষো কম্র। 
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অিম্িম্ষ মকিীয় সরকার ২৯ মম (১৯৫৪) যুিফ্রন্ট সরকার মভম্ঙ্গ বদম্য় 

পূিৃ িাংলায় েভনৃম্রর িাসন জাবর কম্র যা ১৯৫৫ সাম্লর ২ জুন পযৃন্ত িহাল 

থাম্ক।  

ফজলুল হকম্ক মদিম্দ্রাহী আিযা বদম্য় পদচুযি করার ২ মাম্সর মম্র্য 

িাৌঁ ম্ক মকিীয় সরকাম্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনম্য়াে করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হম্য় ফজলুল 

হক পূিৃ িাংলায় িাৌঁ র দলম্ক িমিায় অবর্বষ্ঠি করার মচষ্টা কম্রন। 

স্বভািিই যুিফ্রন্ট মভম্ঙ্গ যায়। যুিফ্রন্টভুি মুসলমান সদসযিতন্দ দুর্ারায় 

বিভি হন। আওয়ামী মুসবলম লীম্ের র্ারাটি র্মৃ বনরম্পি অসাম্প্রদাবয়ক 

রাজনীবির পথ গ্রহে কম্র। এ সময় (১৯৫৫) আওয়ামী মুসবলম লীে মথম্ক 

মুসবলম িব্দটি িাদ মদওয়া হয়। অপর পম্ি ফজলুল হম্কর মজাট 

রিেিীল র্ারার রাজনীবি গ্রহে কম্র মকিীয় মুসবলম লীে সরকাম্রর বনকট 

িাৌঁ ম্দরম্ক গ্রহেম্যােয কম্র মিাম্ল। ফজলুল হম্কর প্রম্চষ্টায় ১৯৫৫ সাম্লর 

৩ জুন কত ষক-শ্রবমক পাটৃির আিু মহাম্সন সরকার পূিৃ িাংলায় মবন্ত্রসভা 

েঠম্নর আমন্ত্রে পান। নিবনযুি এ মবন্ত্রসভার প্রবি প্রাম্দবিক পবরষম্দর 

অবর্কাংি সদম্সযর আস্থা আম্ি বকনা, িা প্রমাে করার জনয প্রাম্দবিক 

পবরষম্দর অবর্ম্িিন আহিান সংিান্ত আওয়ামী লীে এর দাবি অগ্রাহয করা 

হয়। এমনবক পরিিী আট মাম্সও আইন পবরষম্দর মকাম্না সভা অনুবষ্ঠি 

হয় বন।  

১৯৫৬ সাম্লর ৫ মাচৃ ফজলুল হক পূিৃ িাংলার েভনৃর বনযুি হম্ল প্রম্দম্ি 

িাৌঁ র দম্লর অিস্থান দৃঢ় হয়। েভনৃর বনযুি হওয়ার আড়াই মাস পর 

ফজলুল হক আইন পবরষম্দর িাম্জট অবর্ম্িিন িাম্কন। বকন্তু িাম্জট পাস 

করাম্ি িযথৃ হম্ল িাৌঁ র দলীয় মবন্ত্রসভার পিন হম্ি এ আিঙ্কায় বিবন ২৪ মম 

আইনসভার অবর্ম্িিন অবনবদৃষ্ট কাম্লর জনয স্থবেি কম্রন। সাি বদন 

পম্রই এ আম্দি প্রিযাহার কম্র আিু মহাম্সন সরকাম্রর পূিৃিিী মবন্ত্রসভা 

িহাল করা হয়। এিারও মবন্ত্রসভাম্ক সংসম্দ সংিযােবরষ্ঠিা প্রমাম্ের বনম্দৃি 

মদওয়া হয় বন। এভাম্ি পূিৃ িাংলার কত ষক-শ্রবমক পাটৃির মকায়াবলিন 
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মবন্ত্রসভা অসাংবির্াবনক পন্থায় ৩০ আেস্ট ১৯৫৬ পযৃন্ত িমিায় অবর্বষ্ঠি 

থাম্ক। ফজলুল হম্কর েভনৃর পদ লাভ এিং পূিৃ িাংলায় িাৌঁ র দম্লর 

িমিায় অবর্বষ্ঠি রািার বিবনমম্য় বিবন মকিীয় মুসবলম লীে সরকারম্ক 

দুটি গুরুত্বপূেৃ প্রবিশ্রুবি মদন এিং িা রিা কম্রন। প্রবিশ্রুবি দুটি বিল 

প্রথমি েেপবরষম্দ উত্থাবপি িসড়া সংবির্ান িাৌঁ র দল সমথৃন করম্ি, 

বদ্বিীয়ি আওয়ামী লীম্ের প্রস্তাবিি আঞ্চবলক স্বায়ত্তিাসম্নর দাবি ও মযৌথ 

বনিৃাচনী িযিস্থা সমথৃন করম্ি না।  

কত ষক-শ্রবমক পাটৃি মযৌথ বনিৃাচনী িযিস্থার বিম্রাবর্িা করায় পূিৃ িাংলার 

প্রাম্দবিক পবরষম্দর সংিযালঘু সদসযিতন্দ কত ষক-শ্রবমক পাটৃির সরকার 

মথম্ক সমথৃন প্রিযাহার কম্র মনন এিং আওয়ামী লীেম্ক সমথৃন কম্রন। 

১৯৫৬ সাম্লর আেস্ট মাম্স প্রাম্দবিক আইন পবরষম্দর অবর্ম্িিন আহিান 

করা হয়। বকন্তু অবর্ম্িিন শুরুর কম্য়ক ঘন্টা পূম্িৃ মুিযমন্ত্রীর পরামম্িৃ 

েভনৃর অবর্ম্িিন স্থবেি মঘাষো কম্রন। ৩০ আেস্ট (১৯৫৬) আিু মহাম্সন 

সরকাম্রর মবন্ত্রসভার পিন ঘম্ট এিং িদস্থম্ল ৬ মসম্েের আওয়ামী 

লীম্ের মনিত ম্ত্ব সংিযালঘু ও িামদলগুবলর মকায়াবলিন সরকার েঠিি হয়। 

এ মন্ত্রীসভার মুিযমন্ত্রী বনিৃাবচি হন আওয়ামী লীম্ের আিাউর রহমান িান। 

১২ মসম্েের মকম্ি আওয়ামী লীে ও বরপািবলকান পাটৃির মকায়াবলিন 

মন্ত্রীসভা েঠিি হয়। মহাম্সন িহীদ মসাহরাওয়াদীর মনিত ম্ত্ব আওয়ামী লীে 

মকম্ি িমিায় অবর্বষ্ঠি থাম্ক মিম্রা মাস (১২-৯-৫৬ মথম্ক ১৮-১০-৫৭) 

এিং পূিৃ পাবকস্তাম্ন প্রায় আঠাম্রা মাস (৬-৯-৫৬ মথম্ক ৩১-৩-৫৮)।  

একই সম্ঙ্গ মকম্ি ও প্রম্দম্ি আওয়ামী লীে িমিায় অবর্বষ্ঠি থাকার 

সুিাম্দ পূিৃ পাবকস্তাম্ন অম্নক উন্নয়নমূলক কমৃসূবচ গ্রহে কম্র। আওয়ামী 

লীে সরকাম্রর উম্ল্লিম্যােয কাজগুবল বিল পূিৃ পাবকস্তাম্ন পাওয়ার মস্টিন 

বনমাৃে, জুট মট্রবিং কম্পৃাম্রিন েঠন, মফঞু্চেম্ঞ্জ সার কারিানা স্থাপন, 

সাভাম্র মিয়াবর ফামৃ প্রবিষ্ঠা, িনযা বনয়ন্ত্রে ও মসচ সুবির্ার জনয ওয়াটার 

অযান্ড পাওয়ার মিম্ভলপম্মন্ট মিািৃ (ওয়াপদা) েঠন, ঢাকা িহম্রর 



উন্নয়ম্নর জনয  ঢাকা ইমপ্রুভম্মন্ট ট্রাস্ট (বি.আই.টি) প্রবিষ্ঠা এিং ‘মগ্রটার 

ঢাকা বসটি মাস্টার প্লযান’ প্রেয়ন, ঢাকার প্রথম চলবচ্চত্র সু্টবিও বফল্ম 

মিম্ভলপম্মন্ট করম্পাম্রিন (এফ.বি.বস) প্রবিষ্ঠা, ঢাকার রমনা পাকৃ েম্ড় 

মিালা, ময়মনবসংম্হ পশু বচবকৎসা কম্লজ স্থাপন, মযাোম্যাে িযিস্থার 

উন্নয়ম্নর জনয ঢাকা-আবরচা, নেরিাবড়-রাজিাহী এিং ঢাকা-চট্টগ্রাম 

মযাোম্যাে সড়ক বনমাৃে, প্রম্দম্ির অথৃগনবিক উন্নয়ম্নর জনয প্লযাবনং মিািৃ 

েঠন এিং বিন িির মময়াবদ উন্নয়ন পবরকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রেয়ন। 

আওয়ামী লীে সরকার ২১ মফব্রুয়াবরম্ক সরকাবর িুটি মঘাষো কম্র।  

মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সাম্ল নযািনাল আওয়ামী পাটৃি (নযাপ) েঠন করম্ল 

আওয়ামী লীে মথম্ক ২৮ জন প্রাম্দবিক পবরষদ সদসয পদিযাে কম্র 

নযাম্প মযােদান কম্রন এিং আওয়ামী লীে সরকার মথম্ক সমথৃন প্রিযাহার 

কম্র কত ষক-শ্রবমক পাটৃিম্ক সমথৃন মদন। বকিু সংিযালঘু সদসযও আওয়ামী 

লীে সরকার মথম্ক সমথৃন প্রিযাহার কম্রন। এমিািস্থায় আওয়ামী লীম্ের 

পম্ি প্রাম্দবিক আইন পবরষম্দর আসন্ন িাম্জট অবর্ম্িিম্ন িাম্জট পাস 

করা অসম্ভি হম্য় পড়ম্ল সরকার েভনৃরম্ক িাম্জট অবর্ম্িিন বকিুবদন 

স্থবেি রািম্ি অনুম্রার্ কম্র। বকন্তু ফজলুল হক মবন্ত্রসভা মভম্ঙ্গ মদন (৩১-

৩-৫৮) এিং আিু মহাম্সন সরকারম্ক মবন্ত্রসভা েঠম্নর জনয আমন্ত্রে 

জানান। এসময় মকম্ি বফম্রাজ িান নুম্নর বরপািবলকান পাটৃির মবন্ত্রসভা 

আওয়ামী লীম্ের সমথৃন বনম্য় টিম্ক বিল। পূিৃ পাবকস্তাম্ন আওয়ামী লীে 

সরকারম্ক টিবকম্য় রািার প্রম্য়াজম্ন মকিীয় সরকার েভনৃর পদ মথম্ক 

ফজলুল হকম্ক িরিাস্ত কম্র (১-৪-৫৮) এিং পূিৃ িাংলার বচফ 

মসম্িটাবরম্ক অস্থায়ী েভনৃম্রর দাবয়ত্ব মদয়। নিুন েভনৃর আওয়ামী লীে 

সরকারম্ক পুনিৃহাল কম্রন (১-৪-৫৮)। আস্থাম্ভাম্ট সরকার ১৮২-১১৭ 

মভাম্ট জয়লাভ কম্র। বকন্তু এর মদড় মাস পর (১৮-৬-৫৮) সরকার িাদয 

পবরবস্থবির ওপর এক মভাটাভুটিম্ি মহম্র যায়, ফম্ল ১৯ জুন ১৯৫৮ 

িাবরম্ি আওয়ামী লীে সরকাম্রর পিন হয় এিং ২০ জুন আিু মহাম্সন 

সরকাম্রর মনিত ত্বার্ীন কত ষক-শ্রবমক পাটৃি সরকার েঠন কম্র। ইম্িামম্র্য 
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আওয়ামী লীে নযাম্পর সমথৃন বনম্য় আইন পবরষম্দ আিু মহাম্সন সরকাম্রর 

মবন্ত্রসভাম্ক অনাস্থা মভাম্ট (১৫৬-১৪২) পরাবজি কম্র (২৩-৬-৫৮)। বকন্তু 

িিন আওয়ামী লীেম্ক সরকার েঠম্নর আমন্ত্রে না জাবনম্য় মকম্ির িাসন 

জাবর করা হয় (২৫-৬-৫৮)। এর দুমাস পর (২৫-৮-৫৮) আিাউর রহমান 

িাম্নর মনিত ম্ত্ব আওয়ামী লীে সরকার েঠিি হয়।  এভাম্ি ১৯৫৪ সাম্লর 

মাচৃ মাস মথম্ক ১৯৫৮ সাম্লর আেস্ট পযৃন্ত পূিৃ পাবকস্তাম্ন সািটি 

মবন্ত্রসভা েঠিি হয় ও বিনিার েভনৃম্রর িাসন চালু হয়। অিম্িম্ষ 

মসম্েের মাম্সর ২৩ িাবরম্ি আইন পবরষম্দ এক বিিতঙ্খল পবরবস্থবির 

উদ্ভি হয় এিং মিপুটি বস্পকার জনাি িাম্হদ আলী একদল বিিুি পবরষদ 

সদসয কিতৃ ক আঘাি প্রাপ্ত হম্য় ২৫ মসম্েের মতিুযিরে কম্রন। ১৯৫৮ 

সাম্লর ৭ অম্টাির পাবকস্তাম্ন সামবরক আইন জাবর করা হয়।  

পাবকস্তাম্ন সামবরক আইন জাবর হম্ল ১৯৫৬ সাম্লর সংবির্ান িাবিল, 

মকিীয় ও প্রাম্দবিক সরকারগুবল িরিাস্ত, জািীয় ও প্রাম্দবিক আইন 

পবরষদসমূহ অিলুপ্ত, সকল রাজগনবিক দল বিলুপ্ত এিং মমৌবলক 

অবর্কারসমূহ স্থবেি করা হয়। ২৭ অম্টাির আইয়িু িান ইসকান্দার 

বমজৃাম্ক অপসাবরি কম্র সিৃময় িমিা বনজ হাম্ি গ্রহে কম্রন। এভাম্ি 

পাবকস্তাম্ন সংসদীয় েেিম্ন্ত্রর অপমতিুয ঘম্ট। সামবরক আইন জাবরর পর 

পরই আইয়িু িান রাজনীবিবিদ, উচ্চ পদস্থ কমৃকিৃা, র্নী িযিসায়ী, সাম্িক 

মকিীয় ও প্রাম্দবিক মন্ত্রী, জািীয় ও আইন পবরষম্দর সদসয প্রমুম্ির 

বিরুম্ি দুনীবি ও স্বজনপ্রীবির অবভম্যাে আম্নন। বিবন ১৯৫৯ সাম্লর ৭ 

অম্টাির Election Bodies Disqualification Order, 1959 

(EBDO) এিং Public Offices Disqualification Order (PODO) 

নাম্ম দুটি আম্দি জাবর কম্রন। EBDO-এর আওিায় পূিৃ পাবকস্তাম্নর 

৩,৯৭৮ জন এিং পবিম পাবকস্তাম্নর ৩,০০০ জন রাজনীবিবিদ রাজনীবি 

করার অবর্কার হাবরম্য় বিম্লন। পাবকস্তান বসবভল সাবভৃম্সর ১৩ জন, ফম্রন 

সাবভৃম্সর ৩ জন, পুবলি সাবভৃম্সর ১৫ জন ও প্রাম্দবিক সাবভৃম্সর ১৬৬২ 

জন কমকৃিৃাম্ক িরিাস্ত বকংিা িার্যিামূলক অিসর মদওয়া হয়। PODO-র 



আওিায় মযসকল সংিাদপম্ত্র প্রম্দম্ির স্বায়ত্তিাসন ও অবর্কাম্রর কথা 

মলিা হম্িা (ম্যমন ইম্ত্তফাক, সংিাদ ও পাবকস্তান অিজারভার) 

মসগুবলম্ক কাম্লা িাবলকাভুি কম্র সরকাবর-আর্াসরকাবর বিজ্ঞাপন মথম্ক 

িবঞ্চি করা হয়।  

আইয়িু িাম্নর বস্বরিাবন্ত্রক সামবরক িাসনামম্লর অবভনি সত বষ্ট হম্চি 

মমৌবলক েেিন্ত্র। ১৯৫৯ সাম্লর অর্যাম্দম্ির মার্যম্ম প্রেীি মমৌবলক েেিন্ত্রর 

বিল চার স্তর বিবিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তিাসন িযিস্থা। স্থানীয় স্বায়ত্তিাসম্নর 

উম্দ্দিয িাস্তিায়ন িাড়াও মমৌবলক েেিন্ত্র িযিন্থায় আইয়িু িান গ্রাম পযৃন্ত 

সমথৃক মোষ্ঠী েম্ড় মিাম্লন। মমৌবলক েেিন্ত্র িযিস্থায় পূিৃ ও পবিম 

পাবকস্তান মথম্ক ৪০,০০০ কম্র মমাট ৮০,০০০ মমৌবলক েেিন্ত্রীম্ক 

বনিৃাচম্নর িযিস্থা করা হয়, যারা Electoral College বহম্সম্ি প্রাম্দবিক ও 

জািীয় পবরষম্দর সদসয বনিৃাচম্নর এিং মপ্রবসম্িন্ট বনিৃাচম্নর মভাটাম্র 

পবরেি হন। এভাম্ি জনেে মপ্রবসম্িন্ট ও আইন পবরষম্দর সদসয বনিৃাচম্ন 

মভাটাবর্কার মথম্ক িবঞ্চি হয়, জািীয় রাজনীবিম্ি রাজগনবিক দল ও 

জনেম্ের ভূবমকা মেৌে হম্য় যায় এিং সীবমিসংিযক মমৌবলক েেিন্ত্রীর 

উপর সরকাম্রর বনয়ন্ত্রে ও প্রভাি বিস্তার সহজ হয়। ১৯৬০ সাম্লর ১১ 

জানুয়াবর সারাম্দম্ি মমৌবলক েেিন্ত্রী বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয়। আইয়ুি িান ১৩ 

জানুয়াবর (১৯৬০) Presidential Election and Constitutional 

Order, 1960 জাবর কম্রন এিং এ অর্যাম্দি িম্ল ১৪ মফব্রুয়াবর (১৯৬০) 

হযাৌঁ  - না মভাম্টর মার্যম্ম পাৌঁ চ িিম্রর জনয মপ্রবসম্িন্ট বনিৃাবচি হন এিং 

সংবির্ান প্রেয়ম্নর িমিা লাভ কম্রন। ১৯৬২ সাম্লর ১ মাচৃ সংবির্ান 

মঘাষো করা হয় এিং িা ৮ জুন মথম্ক কাযৃকর হয়। মমৌবলক েেিন্ত্রীেে ১ 

মাচৃ মথম্ক ৮ জুম্নর মম্র্য মদম্ির জািীয় ও প্রাম্দবিক পবরষম্দর সদসযও 

বনিৃাবচি কম্রন। ৮ জুন সামবরক আইন প্রিযাহার করা হয়।  

১৯৬২ সাম্লর ৩০ জানুয়াবর মসাহরাওয়াদীম্ক মগ্রফিার করা হম্ল প্রবিিাম্দ 

িাত্ররা ১ মফব্রুয়াবর িাত্র র্মঘৃট িাম্ক ও রাস্তায় বিম্িাভ বমবিল মির কম্র। 
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র্মঘৃট একনাোম্ড় ৫ মফব্রুয়াবর পযৃন্ত চম্ল। এভাম্ি আইয়ুি বিম্রার্ী 

আম্ন্দালম্নর সূত্রপাি ঘম্ট। ১৯৬২ সাম্লর ১ মাচৃ আইয়িু িান সংবির্ান 

মঘাষো করা মাত্র পূিৃ পাবকস্তাম্নর িাত্র সমাজ বিম্িাভ-সমাম্িি ও ক্লাস 

িজৃন কম্র। ১৯৬২-এর মসম্েেম্র আম্রকটি আম্ন্দালন হয়, যা ‘িাষট্টির 

বিিা আম্ন্দালন’ নাম্ম অবভবহি। িরীফ বিিা কবমিম্নর বরম্পাটৃ 

প্রকাবিি হম্ল িাত্রলীে ও িাত্র ইউবনয়ম্নর মযৌথ মনিত ম্ত্ব িাত্র আম্ন্দালন 

শুরু হয়। ১৫ আেস্ট মথম্ক ১০ মসম্েের পযৃন্ত প্রবিবদন বিম্িাভ বমবিল 

অনুবষ্ঠি হয়। ১৭ মসম্েের হরিাল পালনকাম্ল পুবলম্ির গুবলম্ি িািুল, 

মোলাম মমাস্তফা, ওয়াবজউল্লাহ প্রমুি বনহি হন এিং আহি হয় প্রায় 

আড়াইি জন। এ আম্ন্দালম্নর ফম্ল সরকার িরীফ কবমিম্নর সুপাবরি 

স্থবেি রাম্ি। এ আম্ন্দালম্নর গুরুত্ব এ ময, এ সময় মথম্ক িাত্ররাই আইয়িু 

বিম্রার্ী আম্ন্দালম্ন প্রর্ান িবিম্ি পবরেি হয়। িিন মথম্ক আজ পযৃন্ত 

িাত্র সম্প্রদায় প্রবি িির ১৭ মসম্েের ‘বিিা বদিস’ রূম্প পালন কম্র 

আসম্ি।  

১৯৬২ সাম্লর ৮ জুন সামবরক আইন িুম্ল মনওয়ার সম্ঙ্গ সম্ঙ্গ 

রাজনীবিবিদেে দলীয় রাজনীবি করার অবর্কার বফম্র পান। মসাহরাওয়াদী 

সকল দম্লর সমন্বম্য় আইয়ুি বিম্রার্ী একটি ফ্রন্ট েঠম্নর আহিান জানান। 

িার উম্দযাম্ে এিং মনিত ম্ত্ব আওয়ামী লীে, জামায়াম্ি ইসলাম, মনজাম্ম 

ইসলাম, নযািনাল আওয়ামী পাটৃি, কত ষক-শ্রবমক পাটৃি, কাউবিল মুসবলম 

লীে ও নূরুল আবমম্নর মনিত ত্বার্ীন মুসবলম লীম্ের অংি বমম্ল ৪ অম্টাির 

(১৯৬২) নযািনাল মিম্মািাটিক ফ্রন্ট িা এন.বি.এফ নাম্ম একটি ফ্রন্ট 

েঠিি হয়। েেিন্ত্র পুনরুিার ও সংবির্াম্নর েেিন্ত্রীকরম্ের আম্ন্দালন েম্ড় 

মিালা বিল এ ফ্রন্ট েঠম্নর লিয ও উম্দ্দিয। ফ্রন্ট েঠম্নর বপিম্ন 

মসাহরাওয়াদীর আম্রকটি মকৌিল কাজ কম্রবিল। এিম্িা আইম্ন 

সাজাপ্রাপ্ত রাজনীবিবিম্দর জনয রাজনীবি করা বনবষি থাকম্লও ফ্রম্ন্টর 

কমসূৃবচম্ি অংি মনওয়ায় মকাম্না িার্া বিল না। িাই বিবন ফ্রন্ট েঠনম্ক 

গুরুত্ব বদম্য়বিম্লন। িুি িীঘ্র ফ্রন্ট জনবপ্রয়িা অজৃন কম্র।  



১৯৬৩ এর বিম্সেম্র মসাহরাওয়াদী ইম্ন্তকাল করার পরিিী মাম্সই (২৫ 

জানুয়াবর ১৯৬৪) আওয়ামী লীে পতথকভাম্ি আত্মপ্রকাি কম্র। মিি মুবজিুর 

রহমান পূিৃ পাবকস্তান আওয়ামী লীম্ের সার্ারে সম্পাদক মম্নানীি হন। 

ইিিঃপূম্িৃ নযাপ, জামায়াম্ি ইসলাম, মনজাম্ম ইসলাম প্রভত বি দল 

আত্মপ্রকাি কম্র। ফম্ল এন.বি.এফ দুিৃল ও বনবষ্ক্রয় হম্য় পম্ড়। ১৯৬৫ 

সাম্লর ২ জানুয়াবর অনুবষ্ঠিিয মপ্রবসম্িন্ট বনিৃাচম্ন আইয়মু্ির বিরুম্ি 

একক প্রাথী মদওয়ার উম্দ্দম্িয আওয়ামী লীে, নযাপ, কাউবিল মুসবলম 

লীে, জামায়াম্ি ইসলাম, মনজাম্ম ইসলাম প্রভত বি দল বমম্ল Combined 

Opposition Party (COP) নামক একটি মজাট েঠন কম্র। COP বমস 

ফাবিমা বজন্নাহম্ক (মুহম্মদ আলী বজন্নাহর ভেী) মপ্রবসম্িন্ট প্রাথী কম্র। 

মপ্রবসম্িন্ট বনিৃাচম্নর মভাটার বিম্লন ৮০,০০০ মমৌবলক েেিন্ত্রী। আইয়িু 

িান ওই সি েেিন্ত্রীম্দর িিীভূি কম্রন। বনিৃাচম্ন জনেম্ের মম্র্য বমস 

বজন্নাহর পম্ি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লি করা মেম্লও বনিৃাচনী 

ফলাফম্ল মদিা যায় ময, আইয়ুি িান মযিাম্ন ৪৯,৯৫১ মভাট পান, 

মসিাম্ন বমস ফাবিমা পান মাত্র ২৮,৯৬১। মপ্রবসম্িন্ট বনিৃাচম্নর পর 

অনুবষ্ঠি হয় জািীয় ও প্রাম্দবিক পবরষম্দর বনিৃাচন। এ সি বনিৃাচম্ন 

কনম্ভনিন মুসবলম লীে বনরঙ্কুি সংিযােবরষ্ঠিা লাভ কম্র। বনিৃাচম্নর 

ফলাফল প্রমাে কম্র ময, মমৌবলক েেিন্ত্র যিবদন থাকম্ি িিবদন আইয়িু 

িানম্ক অপসারে করা সম্ভি হম্ি না।  

আইয়িু িাম্নর পতষ্ঠম্পাষকিায় মমৌবলক েেিন্ত্রীেে একটি বিম্িষ স্বাথৃ ও 

সুবির্াম্ভােী মশ্রেীম্ি পবরেি হম্য় পম্ড়। সুিরাং মমৌবলক েেিন্ত্র িযিস্থা 

িাবিল করার দাবি আইয়িু বিম্রার্ী আম্ন্দালম্নর অনযিম ইসুয হয়। পূিৃ 

পাবকস্তাম্ন প্রিযি মভাম্টর দাবি উচ্চাবরি হয়। বনিৃাচনী ফলাফল মথম্ক 

সতষ্ট পূিৃ পাবকস্তানীম্দর মিাভ কমম্ি না কমম্িই শুরু হয় ১৯৬৫ সাম্লর 

মসম্েেম্রর পাক-ভারি যুি। এ যুম্ির সময় এটা স্পষ্ট হয় ময, পূি ৃ

পাবকস্তাম্নর প্রবিরিা িযিস্থা সুদৃঢ় বিল না। এমনবক উি যুম্ির সম্িম্রা 

বদন প্রিাসবনক বদক বদম্য়ও এ প্রম্দি মকি মথম্ক সমূ্পেৃ বিবচিন্ন হম্য় 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8,_%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81_%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8,_%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81_%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0


পম্ড়বিল। অিএি ১৬ি বকবম িযির্াম্ন অিবস্থি দুটি প্রম্দি বনম্য় পাবকস্তান 

ময একটা অস্বাভাবিক  রাষ্ট্র  বিল িা  আম্রক িার  প্রমাবেি হম্লা। 

ইম্িামম্র্য পূিৃ ও পবিম পাবকস্তাম্নর মম্র্য সতষ্ট িমির্ৃমান প্রিাসবনক, 

অথৃগনবিক, সামাবজক বিষময পূিৃ পাবকস্তাম্নর সম্চিন মহলম্ক বিিুি 

কম্র মিাম্ল।  

পাবকস্তান সত বষ্টর পর আমলােে বিম্লন প্রিাসম্নর সকল িমিার 

মকিবিনু্দম্ি। আমলাম্দর মম্র্য পূিৃ পাবকস্তাম্নর প্রবিবনবর্ত্ব বিল নেেয। 

১৯৫৬ সাম্ল পাবকস্তাম্নর মকিীয় সরকাম্রর ৪২,০০০ কমৃকিৃার মম্র্য পূিৃ 

পাবকস্তাবনম্দর সংিযা বিল ২,৯০০। করাবচম্ি রাজর্ানী প্রবিষ্ঠা করা হম্ল 

মসিানকার সকল অবফস-আদালম্ি পবিম পাবকস্তাবনরাই একম্চটিয়া 

চাকবর লাভ কম্র। মভৌম্োবলক দূরম্ত্বর কারম্ে িাঙাবলম্দর পম্ি মসিাম্ন 

বেম্য় ইন্টারবভউ বদম্য় চাকুবর লাভ করা সম্ভি বিল না। উপরন্তু ১৯৫৬ সাল 

পযৃন্ত িাংলা ভাষাম্ক রাষ্ট্রভাষার স্বীকত বি না মদওয়ায় বিবভন্ন 

প্রবিম্যাবেিামূলক পরীিায় িাঙাবল িাত্রম্দর সাফলযলাভ সহজ বিল না। 

এমিািস্থায় প্রিাসবনক মিম্ত্র পূিৃ ও পবিম পাবকস্তাম্নর মম্র্য বিষময বদন 

বদন িাড়ম্িই থাম্ক। ১৯৬৬ সাম্ল পূিৃ ও পবিম পাবকস্তাবন মেম্জম্টি 

কমকৃিৃার সংিযা বিল যথািম্ম ১,৩৩৮ ও ৩,৭০৮ জন এিং নন-

মেম্জম্টি কমকৃিৃার সংিযা বিল যথািম্ম ২৬,৩১০ ও ৮২,৯৪৪ জন। 

১৯৬২ সাম্ল ফম্রন সাবভৃম্স পূিৃ পাবকস্তাবনম্দর অিস্থান বিল ২০.৮%; 

১৯৬৮ সাম্ল প্রবিরিা সাবভৃম্সর অবফসাম্রর মিম্ত্র পূি ৃ ও পবিম 

পাবকস্তাবনম্দর মম্র্য অনুপাি বিল ১০ : ৯০। বিিাম্িম্ত্র লি করা যায় 

ময, ১৯৪৮-৫৫ সময়কাম্ল পবিম পাবকস্তাম্নর মিম্ত্র মযিাম্ন িরাদ্দ 

মদওয়া হয় ১৫৩০ মকাটি টাকা, মসিাম্ন পূিৃ পাবকস্তানম্ক মদওয়া হয় মাত্র 

২৪০ মকাটি টাকা (১৩.৫%)। ১৯৪৭-৫৫ সময়কাম্ল মকিীয় সরকাম্রর মমাট 

িযম্য়র মাত্র ১০% িযয় হয় পূিৃ পাবকস্তাম্ন। একই সমম্য় পবিম পাবকস্তাম্ন 

মযিাম্ন উন্নয়ন িাম্ি িরচ হয় ১৪৯৬.২ বমবলয়ন টাকা, মসম্িম্ত্র পূিৃ 



পাবকস্তাম্নর  উন্নয়ম্ন  িরচ  করা  হয় মাত্র ৫১৪.৭ বমবলয়ন টাকা। পাবকস্তান 

আমম্ল পবিম পাবকস্তাম্ন পযৃায়িম্ম বিনটি রাজর্ানী িহর (করাবচ, 

রাওয়ালবপবন্ড ও ইসলামািাদ) বনমাৃে করা হয়। মকিল করাবচম্ক রাজর্ানী 

িহর বহম্সম্ি েম্ড় িুলম্ি ১৯৫৬ সাল পযৃন্ত িযয় হয় ৫,৭০০ বমবলয়ন 

টাকা, যা উি সময়কাম্ল পাবকস্তান সরকাম্রর মমাট িযম্য়র ৫৬.৪%, ময 

সমম্য় পূিৃ পাবকস্তাম্ন মমাট সরকাবর িযম্য়র হার বিল মাত্র ৫.১০%। ১৯৬৭ 

সাল পযৃন্ত ইসলামািাম্দর উন্নয়ম্নর জনয ৩,০০০ বমবলয়ন টাকা িযয় করা 

হম্লও ঢাকার উন্নয়ম্নর জনয িযয় করা হয় মাত্র ২৫০ বমবলয়ন টাকা। পবিম 

পাবকস্তাম্ন রাজর্ানী ও সামবরক-মিসামবরক বিভােসমূম্হর প্রর্ান কাযৃালয় 

অিবস্থি হওয়ায় চাকুবরর সুবির্া িাড়াও বিবভন্ন ভিন বনমাৃে, আসিািপত্র 

িয়, স্টাফম্দর িাসািাবড় বনমাৃে প্রভত বিম্ি ময বিপুল পবরমাে অথৃ িযয় করা 

হয় এিং বনমাৃে ও সরিরাহ মিম্ত্র ময কমসুৃম্যাে সত বষ্ট হয় িার একম্চটিয়া 

সুবির্া পায় পবিম পাবকস্তাবনরা।  

এভাম্ি বিবভন্ন মিম্ত্র সতষ্ট বিষময, বনিৃাচম্ন প্রাপয ফলাফল লাম্ভ িযথৃিা, 

পূিৃ পাবকস্তাম্নর অরবিি প্রবিরিা িযিস্থা ইিযাবদ কারম্ে পূিৃ পাবকস্তাম্ন 

স্বায়ত্তিাসম্নর দাবি মজারদার হয়। পূিৃ পাবকস্তাম্নর স্বায়ত্তিাসম্নর দাবি 

আদাম্য়র লম্িয আওয়ামী লীে মনিা মিি মুবজিুর রহমান ১৯৬৬ সাম্লর 

৫ ও ৬ মফব্রুয়াবর লাম্হাম্র অনুবষ্ঠি বিম্রার্ী দলসমূম্হর মনিত িতম্ন্দর এক 

কনম্ভনিম্ন িয়দফা কমসূৃবচউপস্থাপন করম্ল উপবস্থি ৭৪০ জন সদম্সযর 

মম্র্য ৭৩৫ জনই িাৎিবেকভাম্ি িা নাকচ কম্র মদন। এর প্রবিিাম্দ মিি 

মুবজি সম্ম্মলন স্থান িযাে কম্র ঢাকায় বফম্র আম্সন। লাম্হাম্র মিি মুবজি 

ময িয় দফা কমসূৃবচ মঘাষো করম্িন মস বিষম্য় দম্লর মকাম্না বসিান্ত বিল 

না। ১৩ মাচৃ আওয়ামী লীে ওয়াবকৃং কবমটির সভায় িয় দফা কমসূৃবচ 

অনুম্মাদন করা হয়।  

মিি মুবজিসহ দম্লর অনয মনিত িতন্দ সারাম্দি জুম্ড় িয় দফার প্রচার শুরু 

কম্রন। িয় দফার পম্ি অভািনীয় জনমি সত বষ্ট হয় এিং এম্ি আিবঙ্কি 
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িাসকম্োষ্ঠী আওয়ামী লীম্ের মনিা কমীম্দর র্র পাকড় শুরু কম্র। ৮ মম 

(১৯৬৬) মিি মুবজি মদিরিা আইম্ন মগ্রফিার হন। প্রবিিাম্দ আওয়ামী 

লীে ও িাত্রলীে ৭ জুন (১৯৬৬) মোটা প্রম্দম্ি  হরিাল পালন কম্র। শ্রবমক 

মশ্রেী এ র্মঘৃম্ট সাড়া মদয়। ৭ জুন ঢাকা ও নারায়েেম্ঞ্জ পুবলম্ির গুবলম্ি 

১০জন বনহি হয়। ৭ জুন হরিাম্লর পর সরকার প্রবিবহংসাপরায়ে হম্য় 

ওম্ঠ। ১৫ জুন ইম্ত্তফাক সম্পাদক  িফাজ্জল মহাম্সন (মাবনক বময়া) 

মগ্রফিার হন এিং ১৬ জুন ইম্ত্তফাক বনবষি মঘাবষি হয়। মসম্েের মাম্সর 

মম্র্য আওয়ামী লীম্ের ৯,৩৩০ জন কমী-সমথৃকম্ক মগ্রফিার করা হয়। 

িাঙাবলর ভাষা-সংস্কত বির উপর নিুন কম্র হামলা আম্স। সরকার ১৯৬৭ 

সাম্লর আেস্ট মাম্স মিিার ও মটবলবভিম্ন রিীিসঙ্গীি প্রচার িন্ধ্ কম্র 

মদয়।  

আইয়িু বিম্রার্ী রাজগনবিক দলসমূহ ১৯৬৭ সাম্লর ২ মম পাবকস্তান 

মিম্মাম্িটিক মুভম্মন্ট িা বপ.বি.এম নামক একটি রাজগনবিক মজাট েঠন 

কম্র। বপ.বি.এম আট দফা কমসূৃবচ মঘাষো কম্র। এ আট দফা বিল িয় 

দফার িবর্ৃি সংস্করে। বপ.বি.এম-এর আট দফায় মকিল প্রাম্দবিক 

স্বায়ত্তিাসন অজৃনই নয়, দি িিম্রর মম্র্য দুপ্রম্দম্ির বিরাজমান 

বিষমযািবল দূর করার কমসূৃবচও মদওয়া হয়। আওয়ামী লীম্ের িয়দফা দাবি 

বিল একটি আঞ্চবলক দম্লর দাবি, অপর পম্ি বপ.বি.এম-এর আট দফা 

দাবি জািীয় দাবিম্ি পবরেি হয়। মযম্হিু বপ.বি.এম-এর আট দফার মূল 

দাবি বিল প্রাম্দবিক স্বায়িিাসন অজৃন, মসম্হিু সরকাম্রর সকল মিাভ 

পম্ড় মিি মুবজম্ির উপর। সরকার মিি মুবজি ও আওয়ামী লীেম্ক 

জনবিবচ্ছন্ন করার উম্দ্দম্িয এিং বিম্রার্ী দলীয় মজাম্ট ভাঙ্গন সত বষ্টর লম্িয 

পূিৃ পাবকস্তান বিবচ্ছন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার কম্র (৬-১-৬৮)। এিং 

এম্ক আেরিলা ষড়যন্ত্র িম্ল অবভবহি করা হয়। ষড়যম্ন্ত্রর সাম্থ জবড়ি 

থাকার অবভম্যাম্ে মিি মুবজিুর রহমানসহ মমাট ২৯ জনম্ক মগ্রফিার করা 

হয়। এর প্রবিিাম্দ ২৯ জানুয়াবর সারা পূিৃ পাবকস্তাম্ন র্মঘৃট পালন করা হয়। 
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শুরু হয় নিুন কম্র আইয়িু বিম্রার্ী আম্ন্দালন। এ আম্ন্দালনম্ক মজারদার 

করার জনয এন.বি.এফ, বপ.বি.এম মজাটদ্বয়সহ িয় দফাপবন্থ আওয়ামী 

লীে, নযাপ (ওয়ালী), কাউবিল মুসবলম লীে, জামায়াম্ি ইসলাম, মনজাম্ম 

ইসলাম প্রভত বি দল বমম্ল ‘মিম্মািাটিক অযাকিন কবমটি’ িা িাক 

(DAC) েঠন কম্র। িম্ি িানপবন্থ ও িামপবন্থম্দর সমন্বম্য় েঠিি হওয়ায় 

িাম্কর পম্ি ঐকযিি কমসূৃবচ পালন করা কঠিন হয়।  

১৯৬৯ সাম্লর জানুয়াবর মাম্স পূিৃ পাবকস্তান িাত্রলীে ও পূিৃ পাবকস্তান িাত্র 

ইউবনয়ন মযৌথভাম্ি ‘িাত্র সংগ্রাম কবমটি’ (Students Action 

Committee) েঠন কম্র এিং আম্ন্দালম্নর কমসূৃবচ বহম্সম্ি ১১ দফা দাবি 

মঘাষো কম্র। িাত্র সংগ্রাম পবরষম্দর এোর দফা দাবির মম্র্য আওয়ামী 

লীম্ের িয় দফা অন্তভৃুি করা হম্য়বিল। এ িাড়া িাঙাবল মর্যবিত্ত মশ্রেী, 

কত ষক ও শ্রবমকম্দর স্বাথৃ সংবিষ্ট অনযানয দাবিও ১১ দফার অন্তভৃুি করা 

হয়। ফম্ল ১১ দফার আম্ন্দালন পূিৃ পাবকস্তাম্ন িযাপক জনসমথৃন লাভ 

কম্র। আইয়িু বিম্রার্ী বমটিং বমবিল সমাম্িি বনিযবদম্নর িযাপার হম্য় 

দাৌঁ ড়ায়। শ্রবমক মশ্রেীর অংিগ্রহম্ে আম্ন্দালন িীব্র হয়। সরকার পুবলি, 

ই.বপ.আর, মসনািাবহনী বদম্য় আম্ন্দালন থামাম্ি িযথৃ হয়। ১৯৬৯ সাম্লর 

২০ জানুয়াবর িাত্র মনিা মমািঃ আসাদুজ্জামান পুবলম্ির গুবলম্ি িহীদ হম্ল 

আম্ন্দালন সরকাম্রর বনয়ন্ত্রম্ের িাইম্র চম্ল যায় এিং িা েেআম্ন্দালম্নর 

রূপ মনয়। ১৯৬৯ এর েেআম্ন্দালম্ন প্রায় ১০০ জন পূিৃ পাবকস্তাবন বনহি 

হম্য়বিম্লন। ১৯৬৯ সাম্লর ১৮ মফব্রুয়াবর রাজিাহী বিশ্ববিদযালম্য়র 

অর্যাপক এিং প্রটর ি. িামসুম্জ্জাহা প্রটবরয়াল দাবয়ত্ব পালনরি অিস্থায় 

পাক মসনািাবহনীর গুবলম্ি বনহি হম্ল েেআম্ন্দালন চরম আকার র্ারে 

কম্র।  

সরকার ১৯৬৯ সাম্লর ২২ মফব্রুয়াবর আেরিলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রিযাহার 

কম্র মনয় এিং মিি মুবজিুর রহমানম্ক মুবি বদম্ি িার্য হয়। ২৩ মফব্রুয়াবর 

মিি মুবজিম্ক মরসম্কাসৃ ময়দাম্ন প্রায় পাৌঁ চ লি মলাম্কর উপবস্থবিম্ি 



সংিরৃ্না মদওয়া হয় এিং ‘িঙ্গিনু্ধ্’ উপাবর্ম্ি ভূবষি করা হয়। ‘জয় িাংলা’ 

মিাোম্নর উদ্ভিও ঘম্ট ওই সভায়। আইয়ুি িান আপস-মীমাংসার উম্দযাে 

মনন। বিবন ১০-১৩ মাচৃ (১৯৬৯) রাওয়ালবপবন্ডম্ি বিম্রার্ী মনিাম্দর 

বিঠম্কর আম্য়াজন কম্রন। ভাসানী নযাপ ও বপপলস পাটৃি ওই বিঠক 

িয়কট করম্লও মিি মুবজি বিঠম্ক মযােদান কম্রন এিং িয় দফা ও ১১ 

দফা দাবির পূেৃ িাস্তিায়ন দাবি কম্রন। বিঠম্ক মফিাম্রল সংসদীয় েেিন্ত্র 

প্রবিষ্ঠা এিং প্রাপ্ত িয়স্কম্দর মভাটাবর্কাম্রর বসিান্ত েতহীি হয়। িানপবন্থ 

দলগুবল এ বসিাম্ন্ত িুবি হম্লও আওয়ামী লীে ও নযাপ (ওয়ালী) বিঠম্কর 

বসিান্ত প্রিযািান কম্র। এ দুদল ‘িাক’ মথম্ক বনম্জম্দরম্ক প্রিযাহার কম্র 

মনয়।  

ইম্িামম্র্য আম্ন্দালন পবিম পাবকস্তাম্নও িীব্ররূপ র্ারে কম্র। এমিািস্থায় 

আইয়িু িান ২৪ মাচৃ (১৯৬৯) িৎকালীন মসনাপ্রর্ান মজনাম্রল মমাহাম্মদ 

ইয়াবহয়া িাম্নর হাম্ি িমিা হস্তান্তর কম্রন এিং ইয়াবহয়া িান ২৫ মাচৃ 

মদম্ি সামবরক আইন জাবর কম্রন। িমিা গ্রহম্ের ৮ মাস পর ২৮ নম্ভের 

১৯৬৯ ইয়াবহয়া িান মঘাষো কম্রন ময ১৯৭০ সাম্লর ৫ অম্টাির মদম্ি 

জািীয় পবরষম্দর এিং ২২ অম্টাির প্রাম্দবিক পবরষম্দর বনিৃাচন অনুবষ্ঠি 

হম্ি। ১৯৭০ সাম্লর ২৮ মাচৃ উি বনিৃাচম্নর ‘আইন কাঠাম্মা আম্দি’ 

(Legal framework order)-এর মূল র্ারাগুবল মঘাষো করা হয়। বিবন 

পবিম পাবকস্তাম্নর এক ইউবনট িযিস্থা িাবিল কম্র মসিাম্ন চারটি নিুন 

প্রম্দি সত বষ্ট এিং ‘এক িযবি এক মভাট’ এ নীবিম্ি বনিৃাচন হম্ি িম্ল 

মঘাষো কম্রন। আইন কাঠাম্মা আম্দম্ি জািীয় পবরষম্দর আসন সংিযা 

৩১৩ (১৩টি মবহলা আসনসহ) এিং িেম্র্য পূিৃ পাবকস্তাম্নর জনয ৭টি 

মবহলা আসন সহ ১৬৯টি আসন বনরৃ্ারে করা হয়। আম্দম্ি িলা হয় ময, 

জািীয় পবরষদ িার প্রথম অবর্ম্িিম্নর সময় মথম্ক ১২০ বদম্নর মম্র্য 

‘িাসনিন্ত্র বিল’ নামক একটি বিম্লর আকাম্র িাসনিন্ত্র প্রেয়ন করম্ি এিং 

িা করম্ি িযথৃ হম্ল পবরষদ িাবিল হম্য় যাম্ি। উি বিল মপ্রবসম্িম্ন্টর 

অনুম্মাদন লাম্ভ িযথৃ হম্লও জািীয় পবরষদ বিলুপ্ত হম্য় যাম্ি। এভাম্ি 



মদিা যায় ময, আইন কাঠাম্মা আম্দম্ি জািীয় পবরষম্দর অবস্তত্ব 

মপ্রবসম্িম্ন্টর ইচ্ছার উপর বনভৃরিীল করা হয়।  

আইন কাঠাম্মা আম্দম্ির বিরূপ সমাম্লাচনা করম্লও ভাসানী নযাপ ও 

নযািনাল লীে িাড়া অনয সকল দল বনিৃাচম্ন অংি  মনওয়ার বসিান্ত গ্রহে 

কম্র। আওয়ামী লীে বনিৃাচনম্ক ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিসমূম্হর ওপর 

‘মরফাম্রন্ডাম’ বহম্সম্ি অবভবহি কম্র। পাবকস্তাম্নর প্রায় ১১টি দল এ 

বনিৃাচম্ন অংি গ্রহে কম্র। িম্ি সকল িবিিালী রাজগনবিক দল (ম্যমন 

আওয়ামী লীে, পাবকস্তান বপপলস পাটৃি) বিল আঞ্চবলক। ১৯৭০ সাম্লর ৭ 

বিম্সের জািীয় পবরষম্দর এিং ১৭ বিম্সের প্রাম্দবিক পবরষম্দর 

বনিৃাচম্নর িাবরি বনবদৃষ্ট হয়। বকন্তু ১২ নম্ভের দবিে িাংলায় এক ভয়ািহ 

ঘূবেঝৃম্ড় প্রায় দুলি মলাক বনহি হম্ল উি অঞ্চম্লর জািীয় পবরষম্দর 

৯টি এিং প্রাম্দবিক পবরষম্দর ২১টি ঘূবেৃ-উপদ্রুি বনিৃাচনী এলাকার বনিৃাচন 

একমাস পর অনুবষ্ঠি হয়।  

বনিৃাচম্ন আওয়ামী লীে পূিৃ পাবকস্তাম্নর জনয বনর্ৃাবরি ১৬৯টি আসম্নর 

মম্র্য ১৬৭টি আসন মপম্য় বনরঙ্কুি সংিযােবরষ্ঠিা অজৃন কম্র। জািীয় 

পবরষদ বনিৃাচম্ন পাবকস্তান বপপলস পাটৃি (বপ.বপ.বপ) পবিম পাবকস্তাম্নর 

জনয বনর্ৃাবরি ১৪৪টির মম্র্য ৮৮টি আসন লাভ কম্র। আওয়ামী লীে পবিম 

পাবকস্তাম্ন এিং বপ.বপ.বপ পূিৃ পাবকস্তাম্ন মকাম্না আসন পায় বন। পূিৃ 

পাবকস্তান প্রাম্দবিক পবরষম্দর বনিৃাচম্ন আওয়ামী লীে ৩০০টির মম্র্য 

২৮৮টি আসন লাভ কম্র। বনিৃাচনী ফলাফলা মঘাবষি হওয়ার পর পরই 

বপ.বপ.বপ প্রর্ান জুলবফকার আলী ভুম্ট্টা দাবি কম্রন ময, পাঞ্জাি ও বসনু্ধ্ 

প্রম্দম্ির প্রবিবনবর্ত্বকারী বপ.বপ.বপ-র সহম্যাবেিা িাড়া মকম্ি মকাম্না 

সরকার প্রবিষ্ঠা বকংিা সংবির্ান প্রেয়ন করা সম্ভি হম্ি না। এর প্রিুযত্তম্র 

আওয়ামী লীম্ের পি মথম্ক যুবি মদওয়া হয় ময, মযম্হিু এক িযবি এক 

মভাট বভবত্তম্ি বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হম্য়ম্ি মসম্হিু মকিীয় সরকাম্র পাঞ্জাি 

ও বসনু্ধ্র প্রবিবনবর্ত্ব আিিযক নয়। আওয়ামী লীে প্রর্ান মিি মুবজিুর 



রহমান িম্লন ময, মযম্হিু পূিৃ পাবকস্তাম্নর জনেে ৬ দফা ও ১১ দফার 

প্রবি মযাম্ন্ডট মঘাষো কম্রম্িন অিএি সংবির্ান প্রেয়ম্ন িা রদিদল সম্ভি 

নয়। এসি িকৃ-বিিম্কৃর মাম্ঝ ইয়াবহয়া িান ১৪ মফব্রুয়াবর মঘাষো কম্রন 

ময, সংবির্ান প্রেয়ম্নর উম্দ্দম্িয জািীয় সংসম্দর অবর্ম্িিন ১৯৭১ সাম্লর 

৩ মাচৃ ঢাকায় িসম্ি।  

বকন্তু ভুম্ট্টা িাৌঁ র মিামি গ্রহম্ের পূেৃ অঙ্গীকার না বদম্ল উি অবর্ম্িিম্ন 

মযাে বদম্ি অস্বীকার কম্রন। ফম্ল ইয়াবহয়া িান ১ মাচৃ ১৯৭১ এক মঘাষো 

জাবরর মার্যম্ম ৩ মাচৃ অনুবষ্ঠিিয জািীয় সংসম্দর অবর্ম্িিন স্থবেি 

মঘাষো কম্রন। ইয়াবহয়া িাম্নর এ মঘাষোয় পূিৃ পাবকস্তানিাসী বিম্িাম্ভ 

মফম্ট পম্ড়। মিি মুবজিুর রহমান ২ মাচৃ ঢাকায় এিং িার পরবদন সারা 

প্রম্দম্ি হরিাল িাম্কন। সকল সরকাবর কমকৃান্ড প্রায় অচল হম্য় পম্ড়। ৩ 

মাচৃ (১৯৭১) পূিৃ পাবকস্তান িাত্রলীে ঢাকার পেন ময়দাম্নর জনসভায় 

‘স্বার্ীন সািৃম্ভৌম িাংলাম্দম্ির মঘাষো ও কমসূৃবচ’ িীষৃক একটি ইিম্িহার 

প্রচার কম্র। ৬ মাচৃ ইয়াবহয়া িান এক মঘাষোয় ২৫ মাচৃ জািীয় পবরষম্দর 

অবর্ম্িিন আহিান কম্রন। ৭ মাচৃ মিি মুবজিুর রহমাম্নর ঢাকার মরসম্কাসৃ 

ময়দাম্ন প্রদত্ত ভাষম্ের মার্যম্ম বিবন ইয়াবহয়া িান কিতৃ ক মঘাবষি ২৫ মাচৃ 

অনুবষ্ঠিিয জািীয় পবরষম্দর অবর্ম্িিম্ন মযাে মদওয়ার প্রম্ে চারটি পূিৃ 

িিৃ আম্রাপ কম্রন– (ক) অবিলম্ে সামবরক িাসন প্রিযাহার করম্ি হম্ি, 

(ি) অবিলম্ে বসনয িাবহনীম্ক িযারাম্ক বফবরম্য় বনম্ি হম্ি, (ে) প্রােহাবন 

সম্পম্কৃ িদন্ত করম্ি হম্ি এিং (ঘ) (জািীয় পবরষম্দর অবর্ম্িিম্নর 

পূম্িৃই) বনরঙ্কুি সংিযােবরষ্ঠিা অজৃনকারী দম্লর বনকট িমিা হস্তান্তর 

করম্ি হম্ি। এ িিৃগুবল মানম্লই মকিল বিবন বিম্িচনা কম্র মদিম্িন ময, 

জািীয় পবরষম্দর অবর্ম্িিম্ন আওয়ামী লীে মযােদান করম্ি বকনা। ১৫ মাচৃ 

ইয়াবহয়া িান ঢাকা আম্সন এিং ২৪ মাচৃ পযৃন্ত মিি মুবজম্ির সংম্ে বিঠক 

কম্রন। ২১ মাচৃ ভুম্ট্টা ঢাকায় এম্স আম্লাচনায় মযাে মদন। ইয়াবহয়া িান 

আম্লাচনার নাম্ম কালম্িপে এিং পবিম পাবকস্তান মথম্ক পূিৃ পাবকস্তাম্ন 

মসনাসদসয ও সামবরক সরঞ্জামাবদ আনয়ন করবিম্লন। অিম্িম্ষ সকল 



প্রস্ত্ত্তবি সম্পন্ন হম্ল ২৫ মাচৃ রাম্ি পাবকস্তান মসনািাবহনী ঢাকায় 

আকবিকভাম্ি েেহিযা শুরু কম্র। পাকিাবহনীর এ নতিংস হিযাকাম্ন্ডর 

প্রবিিাম্দ িাংলাম্দম্ির মুবিযুি শুরু হয়। ১৯৭১ সাম্লর ২৬ মাচৃ মথম্ক 

শুরু হয় সিে মুবিযুি, যা নয় মাস র্ম্র চম্ল।  িাংলাম্দি আমল  

১৯৭১ সাম্লর ১০ এবপ্রল িঙ্গিনু্ধ্ মিি মুবজিুর রহমানম্ক রাষ্ট্রপবি কম্র 

স্বার্ীন িাংলাম্দি অস্থায়ী সরকার েঠিি হয়। বসয়দ নজরুল ইসলাম 

উপরাষ্ট্রপবি এিং িাজউবদ্দন আহমদ প্রর্ানমন্ত্রীর দাবয়ত্ব গ্রহে কম্রন। 

রাষ্ট্রপবির অনুপবস্থবিম্ি (বিবন িিন পাবকস্তাম্নর কারাোম্র িবন্দ বিম্লন) 

উপরাষ্ট্রপবি রাষ্ট্রপবির দাবয়ত্ব পালন কম্রন। ১৭ এবপ্রল মমম্হরপুর মজলার 

বিদযনাথ িলায় অস্থায়ী সরকার (মুবজিনের সরকার নাম্মও পবরবচি) িপথ 

গ্রহে কম্র। ১৯৭১ সাম্লর ১৬ বিম্সের ঢাকার মরসম্কাসৃ ময়দাম্ন 

পাবকস্তাবন িাবহনীর আত্মসমপৃম্ের মার্যম্ম সমাপ্ত হয় মুবিযুি।  
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থশখ মুনজব সরোর (১৯৭১-১৯৭৫)  

পাবকস্তানকারাোর মথম্ক মুি হম্য় ১৯৭২ সাম্লর ১০ জানুয়াবর িঙ্গিনু্ধ্ মিি 

মুবজিুর রহমান িাংলাম্দম্ি প্রিযািিৃন কম্রন। ১১ জানুয়াবর অস্থায়ী 

সংবির্ান আম্দি অনুযায়ী বিবন িাংলাম্দম্ি সংসদীয় িযিস্থার সূত্রপাি এিং 

মবন্ত্রপবরষদ িাবসি সরকার প্রিিৃন কম্রন। দু’মাম্সর মম্র্য ভারি 

িাংলাম্দি মথম্ক িার বসনযিাবহনী প্রিযাহার কম্র মনয়। মদম্ির প্রবিটি 

মজলায় মিসামবরক প্রিাসন সচল হয়। জািীয়িািাদ, েেিন্ত্র, সমাজিন্ত্র 

এিং র্মৃ বনরম্পিিাম্ক মূলনীবি বহম্সম্ি গ্রহে কম্র ১৯৭২ সাম্লর 

বিম্সেম্র সংবির্ান প্রেীি হয়। ১৯৭৩ সাম্লর ৭ মাচৃ প্রথমিাম্রর মম্িা 

জািীয় সংসম্দর সার্ারে বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয়। এ বনিৃাচম্ন আওয়ামী লীে 

৩০০ আসম্নর মম্র্য ২৯২টি লাভ কম্র। নযাপ, জািীয় সমাজিাবন্ত্রক দল, 

জািীয় লীে  ১টি কম্র, এিং বনদৃলীয় প্রাথীরা ৫টি আসম্ন জয়লাভ কম্র। 

এরপর স্থানীয় পযৃাম্য়র বনিৃাচনও অনুবষ্ঠি হয়।  

মিি মুবজম্ির লিয বিল, বব্রটিি আমল মথম্ক পাবকস্তান আমল পযৃন্ত ময 

সামবরক-মিসামবরক আমলা এবলট মশ্রেী মদি িাসন করবিল িাম্দর উপর 

রাজগনবিক এবলট মশ্রেীর মনিত ত্ব স্থাপন করা। অিিয সামবরক-মিসামবরক 

িাঙাবল আমলােে িুঝম্ি পাম্রন, সংসদীয় েেিম্ন্ত্রর দাবি িাঙাবলর 

জািীয়িািাদী আম্ন্দালম্ন সিৃাত্মক সমথৃন মপম্য়ম্ি। এিন মথম্ক 

রাজনীবিবিদেেই মনিত ত্ব প্রদান করম্িন। িািাড়া ১৯৭৩ সাল পযৃন্ত অম্নক 

বসবনয়র িাঙাবল আমলা ও সামবরক কমকৃিৃা পাবকস্তান মথম্ক িাংলাম্দম্ি 

বফম্র না আসম্ি পারায় প্রাবিষ্ঠাবনকভাম্িও িারা মিি দুিৃল বিম্লন। 

রাজগনবিক দলগুবলও দুিৃল এিং বিবভন্ন গ্রুম্প বিভি হম্য় পম্ড়।  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%A6%E0%A6%B2


মিি মুবজি আইম্নর িাসন প্রবিষ্ঠার মিম্ত্র িাৌঁ র ‘কযাবরশ্মা’ এিং িযবিেি 

জনবপ্রয়িার উপর বনভৃর কম্রন। আওয়ামী লীম্ের িাত্র সংেঠম্নর একটি 

অংি রাম্ষ্ট্রর চারটি মমৌল নীবিম্ক (জািীয়িািাদ, সমাজিন্ত্র, েেিন্ত্র ও র্ম ৃ

বনরম্পিিা) ‘মুবজিিাদ’ বহম্সম্ি গ্রহে কম্র।  

যবদও সামবগ্রকভাম্ি মদম্ির অিস্থা বিল দুিৃল, িা সম্িও এ সময় মিি 

বকিু িড় আকাম্রর সমসযার সমার্ান হয়; মযমন আইম্নর িাসন প্রবিষ্ঠা, 

মিসামবরক মুবিম্যািাম্দর বনরেীকরে, িরোথীম্দর পুনিৃাসন, 

অিকাঠাম্মােি পুনেৃঠন, অিাঙাবলম্দর মফম্ল যাওয়া বিল্প কারিানা 

পবরচালনা, স্বীকত বি এিং সাহাম্যযর জনয আন্তজৃাবিক সম্প্রদাম্য়র সম্ঙ্গ 

আম্লাচনা ইিযাবদ। বিল্প কারিানা, িযাংক এিং িীমা স্থাপম্নর উম্দযাে েতহীি 

হয়; যবদও রাম্ষ্ট্রর স্বল্প সামম্থৃযর কারম্ে অথৃগনবিক ও রাজগনবিক সামবগ্রক 

িযিস্থাপনা মিি সমসযার সমু্মিীন বিল।  

িাংলাম্দম্ির সামাবজক জীিনও িিন বিল মিি বিিতংিল। একবদম্ক 

সমাম্জ বিল পাবকস্তাবন যুিিবন্দ এিং িাম্দর িাঙাবল সহম্যােীম্দর বিচাম্রর 

প্রিল দাবি, অনযবদম্ক পাবকস্তাম্নর িনু্ধ্ রাষ্ট্রগুবলর পি মথম্ক িা িাবিল 

করার চাপ। যুম্ির অবভজ্ঞিা বিবভন্ন গ্রুম্পর দৃবষ্টভবঙ্গম্ি পবরিিৃন বনম্য় 

আম্স। িরুে মুবিম্যািারা সমাম্জ একটি বিপ্লবিক পবরিিৃন প্রিযািা 

কম্রন। স্বার্ীনিার এক িিম্রর মম্র্যই আওয়ামী লীম্ের িাত্র সংেঠম্নর 

একটি অংি নিুন একটি সংেঠন প্রবিষ্ঠা কম্রন জািীয় সমাজিাবন্ত্রক দল 

(জাসদ), বিজ্ঞাবনক সমাজিন্ত্র প্রবিষ্ঠা বিল যাম্দর মঘাবষি লিয। 

বদ্বর্াবিভি কমুযবনস্ট সংেঠম্নর অম্নক গুবল গ্রুপ সারাম্দম্ি মশ্রেী 

সংগ্রাম্ম অিিীেৃ হয়। বকিু মুবিম্যািা এনবজও (মিসরকাবর সংেঠন) 

প্রবিষ্ঠার মার্যম্ম দবরদ্র মানুষম্দর মম্র্য সম্চিনিা সতবষ্ট ও সাহাযয-

সহম্যাবেিা প্রদাম্ন উম্দযােী হন। স্বার্ীন িাংলাম্দম্ি এক িিম্রর মম্র্য 

এভাম্িই এনবজও কমৃকাম্ন্ডর শুরু যা পরিিীকাম্ল সমাম্জর একটি প্রর্ান 

িবিম্ি পবরেি হয়।  



মদম্ির এ র্রম্নর পবরবস্থবিম্ি মিি মুবজি িমিার ভারসাময রিামূলক 

ভূবমকা গ্রহে কম্রন। যুিাপরাম্র্র বিচাম্রর দাবি িাবিল এিং পাবকস্তাবন যুি 

িবন্দম্দর মুবি মদওয়া হয়। এরপর মিি মুবজি সমাজ কাঠাম্মার আমূল 

পবরিিৃম্ন বিশ্বাসী বিম্রার্ী িামপবন্থ বিবিম্রর বদম্ক দৃবষ্টপাি কম্রন। বিবন 

আওয়ামী লীম্ের একান্ত অনুেি িযবিম্দর বনম্য় উগ্রপবন্থম্দর বনয়ন্ত্রে করার 

জনয আর্া-সামবরক ‘রিী িাবহনী’ েঠন কম্রন।  

আওয়ামী লীম্ের উপর বিল মদম্ির সামবগ্রক পুনেৃঠন ও পুনিৃাসন কাম্জর 

চাপ; বকন্তু অগ্রেবি বিল িুিই র্ীর। ফম্ল মানুম্ষর অসম্ন্তাষ িত বি মপম্ি 

থাম্ক। একই সময় আওয়ামী লীম্ের অম্নক মনিার বিরুম্ি দুনীবির 

অবভম্যােও ওম্ঠ। আওয়ামী লীম্ের অভযন্তরীে বিম্রার্ িমি প্রকাি পায়। 

একবদম্ক উগ্রপবন্থ যুি মনিত িতন্দ মিি মুবজম্ির অর্ীম্ন বিপ্লিী সরকার 

প্রবিষ্ঠার দাবি জানান। অনযবদম্ক মর্যপবন্থ অিলেনকারী মনিত িতন্দ সংসদীয় 

েেিাবন্ত্রক িাসন অিযাহি রািার পিািলেন কম্রন। ১৯৭৪ সাম্লর িনযা, 

িাদয ঘাটবি, বিম্দবিক মুদ্রা সংকট, িাংলাম্দিম্ক ঋে দাম্ন আন্তজৃাবিক 

িযাংবকং িযিস্থার অবনচ্ছা এিং ‘িাংলাম্দি সাহাযয সংস্থা’ েঠন কম্রও 

িাৎিবেকভাম্ি সাহাযয না পাওয়ার পবরবস্থবিম্ি মদম্ি দুবভৃি মদিা মদয়। 

রাজগনবিক প্রবিিাদ ও বিম্রাবর্িা িত বি মপম্ি থাম্ক। আইন-িতংিলা 

পবরবস্থবির অিনবি হয়। মিষ পযৃন্ত মিি মুবজি ১৯৭৫ সাম্লর জানুয়াবর 

মাম্স সংবির্াম্নর চিুথৃ সংম্িার্নীর মার্যম্ম সংিাদপত্র ও বিচার িযিস্থার 

উপর বিবর্ বনম্ষর্ আম্রাপ কম্র একদলীয় ও রাষ্ট্রপবি িাবসি সরকার 

পিবি চালু কম্রন। ১৯৭৫ সাম্লর ২৪ মফব্রুয়াবর মিি মুবজি মদম্ি প্রচবলি 

সকল রাজগনবিক দল িাবিল ও মিআইবন মঘাষো কম্র ‘িাংলাম্দি কত ষক 

শ্রবমক আওয়ামী লীে’ (িাকিাল) নাম্ম একটি জািীয় দল েঠন কম্রন। 

িাকিাম্লর পাৌঁ চটি ফ্রন্ট বিল কত ষক, শ্রবমক, যুিক, িাত্র এিং মবহলা। বব্রটিি 

ও পাবকস্তান আমম্লর দীঘৃ ঐবিহয মভম্ঙ্গ মিসামবরক আমলা এিং মসনা 

সদসযেেও এ দম্ল মযােদাম্নর অনুমবি পায়।  



মিি মুবজম্ির ভাষায় এটি বিল ‘বদ্বিীয় বিপ্লি’। একদলীয় একনায়কত্ব 

প্রবিষ্ঠার সম্ঙ্গ সম্ঙ্গ মিি বকিু অথৃগনবিক ও প্রিাসবনক সংস্কাম্রর সূচনা 

হয়। মুদ্রামাম্নর সংস্কার, আমদাবন িযিস্থায় বনয়ন্ত্রে হ্রাস, িাদয উৎপাদম্ন 

নিুন উম্দযাে, রফিাবন প্রসাম্র নিুন মকৌিল, বিল্পিাম্ি বনয়ন্ত্রে হ্রাস, 

মূলযমান বনরৃ্ারম্ে মিালা িাজাম্রর ভূবমকা প্রসার এমবন র্রম্নর বিবভন্ন 

সংস্কার নিুন উম্দযাম্ে শুরু হয়। মজলা প্রিাসনম্ক মঢম্ল সাজাম্না, সকল 

মহকুমাম্ক মজলায় উন্নীি কম্র একজন রাজগনবিক প্রিাসবনক েভনরৃ 

বনম্য়াে, মভােযপেয সরিরাম্হর জনয প্রবিটি গ্রাম্ম সমিায় প্রবিষ্ঠান 

েঠম্নরও উম্দযাে মনওয়া হয়। মিি মুবজিুর রহমাম্নর নিুন র্ীকল্প (idea)-

এর সমূ্পেৃ প্রম্য়াম্ের পূম্িৃই ১৫ আেস্ট প্রিুযম্ষ গুটি কম্য়ক উচ্চাবভলাষী 

জুবনয়র সামবরক অবফসার িঙ্গিনু্ধ্ মিি মুবজি, িাৌঁ র উপবস্থি পবরিার 

পবরজন এিং িাৌঁ র বকিু সহকমীম্ক হিযা কম্র সাংবির্াবনক র্ারাম্ক িযাহি 

কম্র মদয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মুশতাে সরোর (১৯৭৫) 

অভুযত্থানকারীরা িন্দকার মুিিাক আহমদম্ক রাষ্ট্রপবি ও প্রর্ান সামবরক 

আইন প্রিাসক বহম্সম্ি অবর্বষ্ঠি কম্র। মুবজি সরকাম্রর মিি কম্য়কজন 

মন্ত্রী মুিিাম্কর মবন্ত্রসভায় মযাে মদন। একবদম্ক আওয়ামী লীম্ের 

িীষৃস্থানীয় মনিত িতন্দম্ক আটক করা হয় এিং অনযবদম্ক মুবি মদওয়া হয় 

ইসলামপবন্থ সংেঠন জামায়াম্ি ইসলামী এিং চীনপবন্থ মওলানা ভাসানীর 

নযািনাল আওয়ামী পাটৃির কম্য়কজন িবন্দ মনিাম্ক। চীন ও মসৌবদ আরি 

িাংলাম্দম্ির সম্ঙ্গ কূটগনবিক সম্পকৃ স্থাপন কম্র। িন্দকার মুিিাক বিন 

মাম্সরও বকিু কম সময় িমিায় িহাল বিম্লন। বকন্তু এ অল্প সমম্য়র 

মম্র্যই মজলা েভনৃম্রর র্ারো িাবিল করা হয় এিং মিসামবরক আমলােে 

িাম্দর বিদযমান অিস্থার উন্নবি ঘটাম্ি সিম হন। মিি মুবজি সরকাম্রর 

আনুকূলয পানবন এমন মিি কম্য়কজন বসবনয়র আমলা প্রিাসম্নর গুরুত্বপূে ৃ

পদগুবল লাভ কম্রন।  

নম্ভেম্রর ৩ িাবরম্ি কম্য়কজন বসবনয়র সামবরক কমকৃিৃা মুবিম্যািা 

বিম্গ্রবিয়ার (পম্র মমজর মজনাম্রল) িাম্লদ মমািাররফ-এর মনিত ম্ত্ব একটি 

পাো অভুযত্থান পবরচালনা কম্রন। িন্দকার মুিিাক ও ১৫ আেম্স্টর 

অভুযত্থানকারী জুবনয়র অবফসারম্দর হটিম্য় বিম্গ্রবিয়ার মমািাররফ সামবরক 

আইন জাবর কম্রন। ওই বদনই বিবন মমজর মজনাম্রল পম্দ অবর্বষ্ঠি হন। 

বকন্তু িমিা হস্তান্তম্রর পূম্িৃই মিি মুবজম্ির হিযাকারী সামবরক 

অবফসারম্দর মনিত ম্ত্ব মসনািাবহনীর একটি বিবচ্ছন্ন অংম্ির হাম্ি ঢাকা 

মকিীয় কারাোম্র আওয়ামী লীম্ের িীষৃস্থানীয় চারজন মনিা বসয়দ 

নজরুল ইসলাম, িাজউবদ্দন আহম্মদ, কযাম্েন মমাহাম্মদ মনসুর আলী 

এিং আিুল হাসনাি মমাহাম্মদ কামারুজ্জামান বনহি হন।  
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িাম্লদ মমািাররম্ফর পাো অভুযত্থান বনিান্তই িেস্থায়ী হয়। বিনবদন র্ম্র 

রাষ্ট্র পবরচালনায় অবনিয়িা বিরাজ কম্র। মুিিাক রাষ্ট্রপবি িম্ি 

িমিাহীন। কারাোম্র িবন্দ অিস্থায় চার মনিাম্ক হিযা করা হয়। এ রকম 

পবরবস্থবিম্ি এক মসনা বিম্দ্রাহ সংঘটিি হয়। ৭ নম্ভের জাসদ এিং 

অিসরপ্রাপ্ত কম্নৃল আিু িাম্হর-এর অনুসাবর বসপাবহম্দর বিম্দ্রাম্হ 

মমািাররফ এিং িাৌঁ র সহম্যােীেে বনহি হন। ওই বদনই প্রর্ান বিচারপবি 

আিু সাদাি মমাহাম্মদ সাম্য়ম রাষ্ট্রপবি ও প্রর্ান সামবরক আইন প্রিাসক 

বনযুি হন। মুিিাম্কর সরকার মমজর মজনাম্রল  বজয়াউর রহমানম্ক 

মসনাবর্নায়ক মম্নানীি কম্রবিম্লন। ৩ নম্ভের িাম্লদ মমািাররম্ফর হাম্ি 

বিবন িবন্দ হন এিং ৭ নম্ভের একটি বসপাবহ অভুযত্থাম্নর ফম্ল বিবন মুি 

হন। ১৯৭৫ সাম্লর ১৫ নম্ভের একটি সামবরক আইন অর্যাম্দি জাবরর 

মার্যম্ম ভবিষযম্ি মযম্কান বিম্দ্রাহীর জনয মতিুয দন্ডাম্দম্ির বির্ান করা হয়। 

কম্নৃল (অি.) িাম্হর এিং জাসম্দর কম্য়কজন মনিা মগ্রফিার হন। পম্র 

কম্নৃল িাম্হরম্ক সামবরক আদালম্ি বিচার কম্র মতিুযদন্ড মদওয়া হয়।  

নজয়া সরোর (১৯৭৫-১৯৮১) 

১৯৭৫ সাম্লর বসপাবহ অভুযত্থাম্নর পর বজয়াউর রহমান একজন িবিিালী 

সামবরক মনিা বহম্সম্ি আবিভৃূি হন। বিনজন মিপুটি মািৃাল ল’ 

এিবমবনম্িটম্রর একজন বহম্সম্ি প্রায় এক িিরকাল বজয়া প্রভািিালী 

হম্য় ওম্ঠন। মপ্রবসম্িন্ট এিং বচফ মািৃাল ল’ অযািবমবনম্িটর বিচারপবি 

সাম্য়ম্মর কিতৃ ত্ব িজায় থাকম্লও প্রকত ি িমিার অবর্কারী বিম্লন বজয়া। 

১৯৭৬ সাম্লর ২৮ নম্ভের বিচারপবি সাম্য়ম্মর কাি মথম্ক বিবন প্রর্ান 

সামবরক আইন প্রিাসম্কর দাবয়ত্ব গ্রহে কম্রন। ১৯৭৭ সাম্লর ২১ এবপ্রল 

সামবরক আইন অর্যাম্দম্ির মার্যম্ম বজয়া সংবির্ান সংম্িার্ন কম্রন এিং 

রাষ্ট্রপবির পম্দ আসীন হন। সংসদ িাবিল করা হয়। কূটনীবিবিদ এিং 

আমলাম্দর সমন্বম্য় েঠিি হয় রাষ্ট্রপবির উপম্দষ্টা পবরষদ।  
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বজয়া সামবরক িাবহনীম্ি িতংিলা বফবরম্য় আম্নন। বিবন অিযন্ত দৃঢ়ভাম্ি 

মিি কম্য়কটি অভুযত্থান প্রম্চষ্টা িযথৃ কম্রন। বজয়া রিী িাবহনীম্ক সামবরক 

িাবহনীর সম্ঙ্গ যুি কম্র মনন। হুম্সইন মুহম্মদ এরিাদম্ক বিবন িাৌঁ র মিপুটি 

বহম্সম্ি বনম্য়াে মদন। উদু্ভি পবরবস্থবিম্ি বজয়া রাজগনবিক দলগুবল বনবষি 

থাকম্লও মনিত িতম্ন্দর সম্ঙ্গ আম্লাচনা শুরু কম্রন। ১৯৭২ সাম্লর 

‘কলািম্রটর অিৃার’ িাবিল এিং সার্ারে িমা মঘাষো করা হয়। এ সময় 

‘দালাল আইন’-এ আটককত ি অম্নক িযবি মুবি পান। বনবষি মঘাবষি 

রাজগনবিক দলগুবল এ সময় পুনজীবিি হয়। বজয়া, ভাসানীর নযািনাল 

আওয়ামী পাটৃিরও সমথৃন লাভ কম্রন। বিবভন্ন রাজগনবিক দম্লর সমথনৃ 

লাম্ভর পর ১৯৭৬ সাম্লর জুলাই মাম্স বিম্িষ বকিু মিম্ত্র রাজগনবিক 

কমকৃান্ড পবরচালনার অনুমবি মদওয়া হয়। সরকাম্রর পি মথম্ক ২৩টি দল 

রাজনীবি করার অনুমবি লাভ কম্র।  

১৯৭৭ সাম্লর সংবির্ান (সংম্িার্নী) আম্দম্ি িাংলাম্দি সংবির্াম্ন ময 

সকল পবরিিৃন সাবর্ি হয় িার মম্র্য বনম্নবলবিিগুবল উম্ল্লিম্যােয: (ক) 

িাংলাম্দম্ির নােবরক ‘িাঙাবল’ নয় ‘িাংলাম্দিী’ িম্ল পবরবচি হম্ি; (ি) 

র্মৃ বনরম্পিিার মিম্ত্র সংম্যাবজি হয় ‘আল্লাহর উপর পূেৃ আস্থা ও 

বিশ্বাস’ এিং সংবির্ান শুরু করা হয় ‘বিবিল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম’ বদম্য়; 

(ে) সমাজিম্ন্ত্রর িযািযা মদওয়া হয় অথৃগনবিক ও সামাবজক মিম্ত্র নযায় 

বিচার বহম্সম্ি; (ঘ) রাষ্ট্র ইসলামী সংহবির বভবত্তম্ি মুসবলম রাষ্ট্রগুবলর মম্র্য 

মসৌহাম্দৃযর সম্পকৃ সংহি ও সংরিে করম্ি; (ঙ) সম্পবত্ত রাষ্ট্রায়ত্তকরে 

এিং দিম্লর মিম্ত্র িবিপূরে দাম্নর িযিস্থা করা হম্ি।  

এক িিম্রর মম্র্য বজয়া রাজগনবিক দল েঠম্নর প্রবিয়া শুরু কম্রন। ১৯৭৮ 

সাম্লর মফব্রুয়াবর মাম্স িাৌঁ র পতষ্ঠম্পাষকিায় উপরাষ্ট্রপবি বিচারপবি 

আিদুস সাত্তার জািীয়িািাদী েেিাবন্ত্রক দল (জাম্ো দল) েঠন কম্রন। 

একই িির মসম্েের মাম্স বিবন েঠন কম্রন িাংলাম্দি জািীয়িািাদী দল 

(বিএনবপ)। সকল রাজগনবিক মিাদিী মহল মথম্কই বিবন সদসয সংগ্রহ 
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কম্রন। অিসরপ্রাপ্ত মিি কম্য়কজন সামবরক ও মিসামবরক কমকৃিৃা এ 

দম্ল মযাে মদন। সামবরক িাসম্নর অর্ীম্ন কম্য়কটি বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয়। 

১৯৭৭ সাম্লর েেম্ভাট; ১৯৭৮ সাম্ল রাষ্ট্রপবি বনিৃাচন এিং ১৯৭৯ সাম্ল 

সংসদীয় বনিৃাচন এম্িম্ত্র উম্ল্লিম্যােয। ১৯৭৯ সাম্লর ১৮ মফব্রুয়াবর 

অনুবষ্ঠি বদ্বিীয় জািীয় সংসদ বনিৃাচম্ন ৩০০ আসম্নর মম্র্য বিএনবপ ২০৭, 

আওয়ামী লীে ৩৯, মুসবলম লীে এিং ইসলাবমক  মিম্মাম্িটিক লীে ২০, 

জাসদ (বসরাজ) ৮, আওয়ামী লীে (বমজান) ২, েেফ্রন্ট ২, জািীয় লীে ২, 

এিং বনদৃলীয় প্রাথীরা ১৬টি আসন পায়। নি েঠিি সংসম্দ সংবির্াম্নর পঞ্চম 

সংম্িার্নীর মার্যম্ম পূিৃিিী ৪ িিম্রর সামবরক িাসনম্ক বির্িা প্রদান করা 

হয়।  

চার িিম্রর সামবরক িাসম্ন বজয়া মদম্ি আইন-িতংিলা পবরবস্থবির 

উন্নয়ম্নর মচষ্টা কম্রন। বিবন বিবভন্ন গ্রুম্পর মলাকজম্নর সম্ঙ্গ আলাপ-

আম্লাচনা কম্র সকম্লর অংিগ্রহম্ে িাল িনম্নর মম্িা উন্নয়ন কমকৃান্ড 

হাম্ি মনন এিং ‘গ্রাম সরকার’ িযিস্থার প্রবি গুরুত্ব মদন। অথৃগনবিক 

মিম্ত্র বিবন বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহে কম্রন। বজয়ার সাম্ড় পাৌঁ চ িিম্রর 

িাসনকাম্ল মিি কম্য়কটি িযথৃ সামবরক অভুযত্থান ঘম্ট। এমবন এক 

অভুযত্থাম্ন ১৯৮১ সাম্লর ৩০ মম বজয়া চট্টগ্রাম্ম বনহি হন।  

সাত্তার সরোর (১৯৮১-১৯৮২)  

বজয়াউর রহমান বনহি হওয়ার পর উপ-রাষ্ট্রপবি আিদুস সাত্তার অস্থায়ী 

রাষ্ট্রপবির দাবয়ত্বভার গ্রহে কম্রন। বিবন পরিিীকাম্ল রাষ্ট্রপবি বনিৃাবচি 

হন। সামবরক িাবহনীর চাম্প সাত্তাম্রর সরকার মপ্রবসম্িন্ট, ভাইস 

মপ্রবসম্িন্ট, প্রর্ানমন্ত্রী এিং বিন িাবহনীর প্রর্ানম্ক সদসয কম্র একটি 

‘জািীয় বনরাপত্তা কাউবিল’ েঠন কম্র। ১৯৮২ সাম্লর ২৪ মাচৃ মজনাম্রল 

এরিাদ সামবরক আইন জাবর, সংবির্ান স্থবেি, সাত্তার সরকারম্ক িরিাস্ত, 

সংসদ িাবিল এিং প্রর্ান সামবরক আইন প্রিাসক বহম্সম্ি আবিভৃূি হন। 



মনৌ এিং বিমান িাবহনী প্রর্ানদ্বয় এরিাম্দর মিপুটি বনযুি হন। এরিাদ 

সামবরক আইম্ন পরিিী ৪ িির মদি িাসন কম্রন।  

এরশাদ সরোর (১৯৮২-১৯৯০) 

মিসামবরক আমলা এিং সামবরক সদসযম্দর বনম্য় এরিাম্দর উপম্দষ্টা 

পবরষদ েঠিি হয়। বিবন যথাথৃই একজন সামবরক একনায়ম্কর মম্িা 

আচরে শুরু কম্রন। ১৯৮৮ সাম্ল সংবির্ান সংম্িার্ম্নর (৮ম সংম্িার্নী) 

মার্যম্ম বিবন ইসলামম্ক রাষ্ট্র র্ম ৃ কম্রন। প্রায় সি মসটম্রই মিসরকাবর 

বিবনম্য়ােম্ক বিবন উৎসাবহি কম্রন। এরিাদ দু’িার রাজগনবিক দল েঠন 

কম্রন  ১৯৮৩ সাম্ল ‘জন দল’ এিং ১৯৮৬ সাম্ল ‘জািীয় পাটৃি’। জািীয় 

পাটৃি েঠিি হয় অিসরপ্রাপ্ত সামবরক কমকৃিৃা, মিসামবরক আমলা এিং 

বিবভন্ন দল মথম্ক আেি রাজনীবিবিদম্দর সমন্বম্য়। এরিাম্দর আমম্ল 

অম্নকগুবল বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয় এগুবলর মম্র্য বিল স্থানীয় সরকার বনিৃাচন 

(১৯৮৪), েেম্ভাট (১৯৮৫), জািীয় সংসদ এিং মপ্রবসম্িন্ট বনিৃাচন 

(১৯৮৬) এিং জািীয় সংসদ বনিৃাচন (১৯৮৮)। ১৯৮৬ সাম্ল অনুবষ্ঠি 

িত িীয় জািীয় সংসদ বনিৃাচম্ন জািীয় পাটৃি পায় ১৫৫টি আসন। আওয়ামী 

লীে ৭৪, জামায়াম্ি ইসলাম ১০, বসবপবি ৫, নযাপ ঐকয ৫, মুসবলম লীে ৪, 

জাসদ (রি) ৪, িাকিাল ৩, জাসদ (বসরাজ) ৩, ওয়াকৃাসৃ পাটৃি (নজরুল) ৩, 

নযাপ (ম্মাজাফফর) ২, এিং বনদৃলীয় প্রাথীরা ৩২টি আসন লাভ কম্র। ১৯৮৮ 

সাম্ল অনুবষ্ঠি চিুথৃ জািীয় সংসদ বনিৃাচম্ন জািীয় পাটৃি ২৫১, সবম্মবলি 

বিম্রার্ী দল (আওয়ামী লীে ও বিএনবপ িযিীি) ১৯, বফ্রিম পাটৃি ২, জাসদ 

(বসরাজ) ৩, এিং স্বিন্ত্র প্রাথীেে ২৫টি আসন পায়। বিএনবপ এরিাদ 

আমম্লর সকল বনিৃাচন িয়কট কম্র। আওয়ামী লীে ১৯৮৬ সাম্লর সংসদ 

বনিৃাচম্ন অংি বনম্লও ১৯৮৮ সাম্লর বনিৃাচন িয়কট কম্র। স্থানীয় সরকার 

িযিস্থার প্রবি গুরুত্ব আম্রাপ কম্র এরিাদ উপম্জলা পিবি চালু কম্রন।  
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১৯৮৩ সাম্ল এরিাদ-বিম্রার্ী আম্ন্দালন শুরু হয় এিং িা এক সবন্ধ্িম্ে 

মপৌৌঁম্ি ১৯৮৭ সাম্ল এিং চরম পযৃাম্য় মপৌৌঁম্ি ১৯৯০ সাম্ল। এ সময় 

আওয়ামী লীে ও বিএনবপ’র িাত্র সংেঠন দুটি সহ অনযানয সকল িাত্র 

সংেঠন িীব্র আম্ন্দালন েম্ড় মিাম্ল। বসবভল মসাসাইটি বিম্িষ কম্র 

মপিাজীিী সংেঠনসমূহ েেিন্ত্র পুনরুিাম্রর এ আম্ন্দালম্ন সবিয় অংি 

মনয়। এরিাদ িমিায় টিম্ক থাকার জনয একাবর্কিার জরুবর অিস্থা জাবর 

কম্রন। বকন্তু সামবরক িাবহনীর বসবনয়র অবফসারেে এরিাম্দর উপর মথম্ক 

িাম্দর সমথৃন প্রিযাহার করম্ল দৃিযপট পাম্ে যায়। ১৯৯০ সাম্লর ৬ 

বিম্সের এরিাদ পদিযাে কম্রন। বিম্রার্ী দল কিতৃ ক মম্নানীি একজন 

অস্থায়ী রাষ্ট্রপবির হাম্ি দাবয়ত্ব হস্তান্তবরি হয়। িৎকালীন প্রর্ান বিচারপবি 

িাহািুবদ্দন আহমদ সকম্লর কাম্ি গ্রহেম্যােয িযবি বহম্সম্ি এ দাবয়ত্ব গ্রহে 

এিং অিার্ ও বনরম্পি বনিৃাচম্নর আম্য়াজন কম্রন। অিিঃপর বিচারপবি 

সাহািুদ্দীন আহমম্দর মনিত ম্ত্ব বনরম্পি িিাির্ায়ক সরকার েঠিি হয়। 

এভাম্িই প্রথমিাম্রর মম্িা িাংলাম্দম্ি জনেম্ের আম্ন্দালম্নর ফম্ল 

সরকার পবরিিৃন হয়।  

৯০ বদম্নর মম্র্য সাহািুদ্দীন আহমম্দর বনরম্পি িিাির্ায়ক সরকার 

জািীয় সংসদ বনিৃাচম্নর আম্য়াজন করম্ি সিম হয়। মদবি ও বিম্দবি 

সকল মহল মথম্ক এ বনিৃাচনম্ক অিার্ ও বনরম্পি বনিৃাচন বহম্সম্ি েেয 

করা হয়। এ বনিৃাচম্ন বিএনবপ ১৪৪, আওয়ামী লীে ৮৮, জািীয় পাটৃি ৩৫ 

এিং জামায়াম্ি ইসলাম ১৮টি আসম্ন জয় লাভ কম্র। এ িাড়া িাকিাল ও 

বসবপবি ৪টি কম্র, ওয়াকৃাসৃ পাটৃি, েেিন্ত্রী পাটৃি, ইসলামী ঐকয আম্ন্দালন, 

এনবিবপ, জাসদ (বসরাজ), নযাপ (ম্মাজাফফর) ১টি কম্র এিং স্বিন্ত্র 

প্রাথীেে ২টি আসন পায়। ৩০টি সংরবিি মবহলা আসম্নর মম্র্য বিএনবপ 

২৮ এিং জামায়াম্ি ইসলাম ২টি লাভ কম্র।  
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খাকলদা নজয়া সরোর (১৯৯১-১৯৯৬) 

১৯৯১ সাম্লর বনিৃাচম্নর পর জামায়াম্ি ইসলাম-এর সমথৃম্ন িাম্লদা বজয়া 

সরকার েঠন কম্রন। সংসম্দ আওয়ামী লীে ও বিএনবপ একম্ত্র সংবির্ান 

সংম্িার্নীম্ি (দ্বাদি সংম্িার্নী) অংি মনয় এিং মদম্ি সংসদীয় পিবির 

সরকার িযিস্থা পুনিঃপ্রিবিৃি হয়।  এ সরকাম্রর আমম্ল বিিা মিম্ত্র 

উম্ল্লিম্যােয অগ্রেবি সাবর্ি হয়। অগিিবনক ও িার্যিামূলক প্রাথবমক 

বিিা প্রিিৃন, দিম মশ্রেী পযৃন্ত িাত্রীম্দর বিনা মিিম্ন পড়াম্লিার সুম্যাে 

প্রদান, বিিার বিবনমম্য় িাদয কমৃসূবচ গ্রহে এ সরকাম্রর উম্ল্লিম্যােয 

অজৃন।  

প্রর্ানমন্ত্রী িাম্লদা বজয়ার সামম্ন প্রর্ান চযাম্লঞ্জ বিল েেিাবন্ত্রক সরকাম্রর 

প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন করা। বমউবনবসপযাল এিং সংসম্দর উপ-বনিৃাচন বনম্য় 

আওয়ামী লীে ও বিএনবপ-র মিবিম্রার্ চরম্ম মপৌৌঁম্ি। মিষ পযৃন্ত ১৯৯৪ 

সাম্লর মাচৃ মাম্স আওয়ামী লীে মাগুরার উপ-বনিৃাচম্ন কারচুবপর 

অবভম্যাে এম্ন সরকাম্রর পদিযাে দাবি এিং বনদৃলীয় বনরম্পি 

িিাির্ায়ক সরকাম্রর অর্ীম্ন অিার্, বনরম্পি ও গ্রহেম্যােয জািীয় 

বনিৃাচন অনুষ্ঠাম্নর জনয আম্ন্দালন েম্ড় মিাম্ল। বনিৃাচনম্ক িমিাসীন 

দম্লর প্রভাি মুি করার যুবি জনেম্ের সমথৃন লাভ কম্র। এক পযৃাম্য় 

আওয়ামী লীে সংসদ িজৃন কম্র এিং পরিিী দু’িির সংসম্দর িাইম্র নানা 

র্রম্নর প্রবিিাদ ও বিম্িাম্ভ অংি মনয়। সংসম্দর অপর দু িবরক দল 

জািীয় পাটৃি এিং জামায়াম্ি ইসলামও একই ইসুযম্ি আওয়ামী লীেম্ক 

সমথৃন কম্র। আওয়ামী লীম্ের িাকা হরিাম্ল মদি কাযৃি অচল হম্য় 

পম্ড়। ১৯৯৪ সাম্লর বিম্সের মাম্স আওয়ামী লীম্ের মনিত ম্ত্ব বিম্রার্ী দল 

সংসদ মথম্ক পদিযাে কম্র।  



বসবভল মসাসাইটি এিং আন্তজৃাবিক দািা মোষ্ঠী দুটি প্রর্ান দম্লর মম্র্য 

বিদযমান রাজগনবিক অচলািস্থা বনরসম্ন মর্যস্থিাকারীর ভূবমকা গ্রহে কম্র। 

কমনওম্য়লথ সবচিালয় মথম্ক মপ্রবরি একটি বমিন, ঢাকাস্থ দূিািাসগুবলর 

রাষ্ট্রদূি, স্থানীয় বিবিষ্ট িযবিেম্ের একটি দল আওয়ামী লীে ও বিএনবপ’র 

দ্বি বনরসম্ন মর্যস্থিার মচষ্টা কম্র িযথৃ হন। ১৯৯৫ সাম্লর বিম্সের মাম্স 

মিেম িাম্লদা বজয়া সংসদ মভম্ঙ্গ মদন। ১৯৯৬ সাম্লর মফব্রুয়াবর মাম্স 

বিএনবপ’র অর্ীম্ন ষষ্ঠ জািীয় সংসদ বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয়। সবম্মবলি 

বিম্রার্ী দল এ বনিৃাচন িয়কট কম্র। ১৫ মফব্রুয়াবরম্ি অনুবষ্ঠি বনিৃাচন 

আওয়ামী লীে ও বিএনবপ’র দীঘৃ বদম্নর যুিংম্দহী মুম্িামুবি অিস্থাম্ন িীব্র 

সংকম্টর সত বষ্ট কম্র। বনরম্পি িিাির্ায়ক সরকাম্রর অর্ীম্ন বনিৃাচম্নর 

দাবিম্ক মকি কম্র আওয়ামী লীম্ের আম্ন্দালন িীব্রির হম্য় ওম্ঠ। 

িাম্লদা বজয়া সরকার িিাির্ায়ক সকাম্রর অর্ীম্ন বনিৃাচম্নর  প্রস্তাি গ্রহে 

কম্র।  

১৯৯৬ সাম্লর মফব্রুয়াবরর বনিৃাচম্নর মার্যম্ম েঠিি নিুন সংসম্দর একটি 

মাত্র অবর্ম্িিন িম্স। এ অবর্ম্িিম্ন েতহীি ত্রম্য়াদি সংম্িার্নীর মার্যম্ম 

ভবিষযম্ি সংসদ বনিৃাচন বনরম্পি িিাির্ায়ক সরকাম্রর অর্ীম্ন 

অনুষ্ঠাম্নর িযিস্থা করার পর সংসম্দর মময়াদ সমাপ্ত মঘাষো করা হয় এিং 

প্রর্ানমন্ত্রী মিেম িাম্লদা বজয়া পদিযাে কম্রন। প্রািন প্রর্ান বিচারপবি 

হাবিিুর রহমাম্নর মনিত ম্ত্ব িিাির্ায়ক সরকার েঠিি হয়। িিাির্ায়ক 

সরকার পরিিী ৯০ বদম্নর মম্র্য জািীয় সংসদ বনিৃাচন সম্পন্ন কম্র। ১৯৯৬ 

সাম্লর জুন মাম্স অনুবষ্ঠি সপ্তম জািীয় সংসদ বনিৃাচম্ন আওয়ামী লীে 

১৪৬, বিএনবপ ১১৬, জািীয় পাটৃি ৩২ এিং জামায়াম্ি ইসলামী ৩টি আসন 

লাভ কম্র। এ িাড়া জাসদ (রি) ১টি এিং বনদৃলীয় প্রাথীেে ২টি আসম্ন জয়ী 

হয়। সংরবিি ৩০টি মবহলা আসম্ন আওয়ামী লীম্ের প্রাথীেে মম্নানীি 

হন।  

 



 

থশখ হানসনা সরোর (১৯৯৬-২০০১) 

 ১৯৯৬ এর ২৩ মি জুন িাবরম্ি মিি হাবসনার মনিত ম্ত্ব আওয়ামী লীে 

সরকার েঠিি হয়। বিচারপবি সাহািুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপবি বনিৃাবচি হন (৯ 

অম্টাির, ১৯৯৬)। সকল দম্লর সহম্যাবেিায় একটি ঐকমিয সরকার 

েঠম্নর জনয মিি হাবসনা উম্দযাে গ্রহে কম্রন। মস ঐকমিয সরকাম্র 

মযােদাম্ন বিএনবপ রাবজ না হম্লও জািীয় পাটৃি ও জািীয় সমাজিাবন্ত্রক 

দল (জাসদ) সরকাম্র মযাে মদয়।  

প্রর্ানমন্ত্রী মিি হাবসনা সুিাসন প্রবিষ্ঠার লম্িয কবিপয় কবমিন েঠন 

কম্রন। সরকাবর এিং মিসরকাবর সদসযম্দর বনম্য় েঠিি এ সকল কবমিন 

বিিা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থয, মরবিও-মটবলবভিম্নর স্বায়ত্তিাসন এিং 

প্রিাসন সম্পম্কৃ পযৃাম্লাচনা ও প্রম্য়াজনীয় সংস্কাম্রর সুপাবরি প্রদান কম্র। 

নিুন বিল্প ও স্বাস্থযনীবি মঘাবষি হয়। ইউবনয়ন পবরষম্দর বনিৃাচন অনুবষ্ঠি 

হয়। মিি মুবজিুর রহমান এিং আওয়ামী লীম্ের অনযানয মনিত িতম্ন্দর 

হিযাকারীম্দর বিচাম্রর জনয  ইনম্িমবনটি অর্যাম্দি িাবিল করা হয় এিং 

হিযাকারীম্দর বিরুম্ি মদম্ির প্রচবলি আইম্ন বিচার কাজ শুরু হয়। হাবসনা 

সরকার ১৯৯৬ সাম্ল ভারম্ির সম্ঙ্গ ৩০ িিম্রর েঙ্গার পাবনিণ্টন চুবি এিং 

১৯৯৭ সাম্ল পািৃিয চট্টগ্রাম িাবন্ত চুবি স্বাির কম্রন। সরকাম্রর বিরুম্ি 

বিম্রার্ী দলীয় কমীম্দর উপর বনপীড়ন-বনযৃািম্নর অবভম্যাে ওম্ঠ। বিদযমান 

পবরবস্থবিম্ি বিএনবপ অিযাহিভাম্ি সংসদ িজৃন করম্ি থাম্ক। বিএনবপ 

সংসম্দর উপ-বনিৃাচনগুবলও িয়কট কম্র।  

২০০১ সাম্লর জুলাই মাম্সর মাঝামাবঝ আওয়ামী লীে িাম্দর সরকাম্রর 

পূেৃ মময়াদ মিষ কম্র সাংবির্াবনক প্রবিয়ায় িিাির্ায়ক সরকাম্রর কাম্ি 

িমিা হস্তান্তর কম্র। প্রািন প্রর্ান বিচারপবি লবিফুর রহমান িিাির্ায়ক 
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সরকাম্রর প্রর্ান উপম্দষ্টা বহম্সম্ি ৮ম জািীয় সংসম্দর বনিৃাচন সম্পন্ন 

কম্রন। ২০০১ সাম্লর ১ অম্টাির অনুবষ্ঠি বনিৃাচম্ন বিএনবপ মনিত ত্বার্ীন 

চার দলীয় মজাট ২১৪টি আসম্ন জয় লাভ কম্র। আওয়ামী লীে ৬২, জািীয় 

পাটৃি (এরিাদ) ১৪, কত ষক শ্রবমক জনিা লীে ১, জািীয় পাটৃি (মঞু্জ) ১ এিং 

স্বিন্ত্র প্রাথীেে ৬টি আসন পায়। দুই-িত িীয়াংম্ির মিবি সংিযােবরষ্ঠিা বনম্য় 

চার দলীয় ঐকয মজাট িাম্লদা বজয়ার মনিত ম্ত্ব ২০০১ সাম্লর ১০ অম্টাির 

সরকার েঠন কম্র।   

খাকলদা নজয়া সরোর (২০০১-২০০৬) 

আমম্ল একবদম্ক মযমন আথৃ-সামাবজক সাফলয অবজৃি হম্য়ম্ি, মিমবন 

িা দুনীবিরও জে বদম্য়ম্ি। ২০০২-০৬ সময়কাম্ল িাংলাম্দম্ির ইবিহাম্স 

প্রথমিাম্রর মম্িা পর পর চার িির বজবিবপ প্রিত বির হার ৬ িিাংম্ির 

উপম্র মথম্কম্ি। জনপ্রবি জািীয় আয় ২০০০-০১’এর ৩৭৪ মাবকৃন 

িলাম্রর িুলনায় ২০০৫-০৬ অথৃিিম্র ৪৮২ মাবকৃন িলাম্র উন্নীি হয়। 

বিম্দবিক মুদ্রা মজুম্দর পবরমান ২০০১ সাম্লর িুলনায় বিন গুে িত বি 

মপম্য় ২০০৬’এর মিম্ষ ৫ বিবলয়ন মাবকৃন িলার অবিিম কম্র। ২০০৫ 

সাম্ল বিশ্বিযাপী এমএফএ মকাটা প্রথা বিলুবপ্তর পম্রও অংিি পবরবস্থবি 

মমাকাম্িলায় সরকাম্রর দৃঢ় ভূবমকার কারম্ে বিবর মপািাক িাম্ির 

বিকািও অিযাহি থাম্ক এ সমম্য়।  

বি.এন.বপ সরকাম্রর অনুসতি বিবনম্য়াে-িান্ধ্ি অথৃগনবিক নীবিমালা ও 

মকৌিম্লর ফম্ল বিল্পায়ম্নর মিম্ত্র িাংলাম্দম্ির অগ্রেবি আন্তজৃাবিক 

িযাবিসম্পন্ন আবথৃক প্রবিষ্ঠান মোল্ডমযান-সযাক্স’এর দৃবষ্ট আকষৃন কম্র, যারা 

িাংলাম্দিম্ক ১১টি দ্রুি প্রাগ্রসরমান মদম্ির িাবলকায় অন্তভৃুি কম্র। 

২০০২-০৬ মময়াদকাম্ল মদম্ি প্রম্িযক বিম্দবিক বিবনম্য়াম্ের পবরমাে ২.৫ 

বিবলয়ন িলার অবিিম কম্র; মাচৃ, ২০০৬ পযৃন্ত সাম্ড় চার িিম্র ৬২ 

হাজার মকাটি টাকা বিবনম্য়াে প্রস্তাি সেবলি ৯ হাজার বিল্প প্রকল্প বিবনম্য়াে 



মিাম্িৃ বনিবন্ধ্ি হয়, যা বিল পূিৃিিী পাৌঁ চ িিম্রর িুলনায় বদ্বগুম্েরও মিিী। 

এর ফম্ল বজবিবপ’মি বিল্পিাম্ির অিদান ১৭ িিাংি িাবড়ম্য় যায় এিং 

এিাম্ি িাবষৃক প্রিতবির হার ২০০৫-০৬ অথৃিিম্র ১০ িিাংি অবিিম 

কম্র।  

জাবিসংঘ মঘাবষি সহস্রাম্ব্দর উন্নয়ন লিযমাত্রার সাম্থ সংেবি মরম্ি 

িাংলাম্দি জািীয়িািাদী দল (বি.এন.বপ) সরকার একটি মর্যম-মময়াদী 

দাবরদ্রয বিম্মাচন মকৌিলপত্র প্রেয়ন কম্র। দাবরদ্রয বিম্মাচন কমসূৃবচর জনয 

প্রবিিির িাম্জট িরাদ্দ িত বি করা হয় এিং ২০০৫-০৬ অথৃ-িিম্র এর বহসযা 

দাৌঁ ড়ায় মমাট িরাম্দ্দর ৫৬ িিাংি। সরকার সরাসবর হস্তম্িম্পর মার্যম্ম 

গ্রামাঞ্চম্লর চরম দবরদ্র ও সুবির্ািবঞ্চি জনম্োষ্ঠীর দাবরদ্রয হ্রাম্স সামাবজক 

বনরাপত্তা মিষ্টনী কমসূৃবচও সম্প্রসারে কম্র।  

২০০১ মথম্ক ২০০৬ সাম্লর মম্র্য মদম্ি দাবরদ্রযসীমার নীম্চ িসিাসকারী 

জনসংিযার হার ৯ িিাংি হ্রাস পায়। সরকার পবরম্িি সংরিম্েও বকিু 

উম্লিম্যােয পদম্িপ মনয়, যার মম্র্য বিল ২০-িিম্রর অবর্ক পুম্রাম্না 

িাস ও ট্রাকম্ক ঢাকার রাস্তা মথম্ক প্রিযাহার করা এিং ২-মিাম্কর 

বিম্জল-চাবলি মিবি-মটবক্সর পবরিম্িৃ সড়ম্ক ৪-মিাক বসএনবজ-চাবলি 

মিবি-মটবক্সর প্রিিৃন। পবরম্িম্ির জনয িবিকর পবলবথন িযাম্ের উৎপাদন 

ও বিপেনও সারা মদম্ি বনবষি করা হয়।  

বিিািাম্িও বি.এন.বপ সরকার বকিু সাফলয অজৃন কম্র। প্রাথবমক 

বিদযালম্য় মমাট ভবিৃর হার ৯৭ িিাংম্ি মপৌৌঁিায়, দ্বাদি মশ্রেী পযৃন্ত 

মমম্য়ম্দর বিিা অগিিবনক করা হয়, প্রায় ২ মকাটি িাত্রী বিিািত বত্ত লাভ 

কম্র এিং সংিযার বদক বদম্য় বিদযালম্য় পড়য়ুা মিম্লম্মম্য়ম্দর মম্র্য 

বলঙ্গগিষময দূর করা হয়। মাদ্রাসা বিিািযিস্থা আরু্বনকায়ম্নর পািাপাবি 

িাম্লদা সরকার কওবম মাদ্রাসার ‘দাওরা’ সনদম্ক স্বীকত বি মদয় এিং 

ফাবজল-কাবমল বিবগ্রম্ক িযাম্চলরস ও মাস্টারস বিবগ্রর সমমান মঘাষো 



কম্র। উচ্চবিিার সুম্যাে সম্প্রসারম্ের লম্িয সরকাবর িাম্ি মিি কম্য়কটি 

নিুন বিশ্ববিদযালয় প্রবিষ্ঠা করা হয়, যার অবর্কাংিই বিল বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

বিশ্ববিদযালয়।  

সার্ারে মানুম্ষর মদারম্োড়ায় স্বাস্থযম্সিা ও আনুষবঙ্গক অিকাঠাম্মা মপৌৌঁম্ি 

মদওয়ার লম্িয বি.এন.বপ সরকার মিি কম্য়কটি প্রকল্প িাস্তিায়ন কম্র। 

২০০৫ সাম্ল প্রকাবিি একটি ইউবনম্সফ বরম্পাম্টৃ দাবি করা হয় ময 

প্রবিম্িিী মদিগুম্লার িুলনায় স্বাস্থযিাম্ি িাংলাম্দম্ির অিস্থান উন্নিির। 

মানুম্ষর েড় আয়ু এসময় িত বি পায় এিং পবরিার পবরকল্পনা কমসূৃবচ 

িবিিালীকরম্ের ফম্ল জনসংিযা িত বি হার ১.৪৭ িিাংম্ি মনম্ম আম্স।  

বি.এন.বপ সরকার মটবলম্যাোম্যাে িাম্ির উপর যম্থষ্ট গুরুত্ব আম্রাপ কম্র 

এিং এসমম্য়ই িাংলাম্দি প্রথমিাম্রর মম্িা আন্তজৃাবিক সািম্মবরন 

মকিম্লর সাম্থ সংযুি হয়। সরকার ১৫টি নিুন উপম্জলা সত বষ্ট কম্র, যার 

ফম্ল উপম্জলার মমাট সংিযা দাৌঁ ড়ায় ৪৮০। মদম্ি প্রথমিাম্রর মম্িা একটি 

কর-নযায়পাল এর পদও সত বষ্ট করা হয়। এসমম্য়ই ঢাকা ও ভারম্ির 

আেরিলার মম্র্য সরাসবর িাস সাবভৃস চালু হয় এিং ঢাকা ও ভারম্ির 

কলকািার মম্র্য মরল চলাচম্লর বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। িািাড়া যমুনা 

মসিুর উপর বদম্য় মদম্ির পূিৃাঞ্চম্লর সাম্থ উত্তর-পবিমাঞ্চম্লর মরল-

সংম্যােও এসমম্য় স্থাবপি হয়্। এ সমম্য় ময কয়টি সড়ক মসিু বনবমৃি হয় 

িার মম্র্য উম্ল্লিম্যােয বিল পদ্মা নদীর উপর  ‘ফবকর লালন িাহ (পাকিী ) 

এিং রূপসা নদীর উপর ‘িান জাহান আলী মসিু’। বি.এন.বপ সরকারই 

জািীয় সংসম্দ আইন পাম্সর মার্যম্ম দুনীবি দমন িুযম্রার উত্তরসূবর 

বহম্সম্ি দুনীবি দমন কবমিন প্রবিষ্ঠা কম্র। িম্ি এ সমম্য় এর স্বার্ীনিা ও 

বনরম্পিিা কিম্নাই সম্ন্দম্হর ঊম্ধৃ্ব বিল না এিং এর বিরূম্ি বিবভন্ন 

সমম্য় বনবষ্ক্রয়িার অবভম্যােও আনা হম্য়বিল। এ সরকাম্রর আম্রকটি 



উম্ল্লিম্যােয প্রিাসবনক পদম্িপ বিল সরকাবর কমৃচারীম্দর জনয ২০০৫ 

সাম্ল নিুন জািীয় মিিন-মস্কল প্রিিৃন।  

২০০৪ সাম্লর ২১মি আেস্ট ঢাকার িঙ্গিনু্ধ্ এবভবনউম্য় জনসভায় ভাষে 

দানকাম্ল সন্ত্রাসীম্দর মিাৌঁ ড়া মগ্রম্নি হামলায় িৎকালীন বিম্রার্ী দলীয় 

মনত্রী মিি হাবসনা মারাত্মকভাম্ি আহি হন। এ ঘটনার পর মামলার িদম্ন্ত 

সরকাম্রর বঢম্লমী ও উম্দ্দিযমূলক আচরে নানা সমাম্লাচনার জে 

বদম্য়বিল। বি.এন.বপ সরকাম্রর িত িীয় মময়াম্দ (২০০১-২০০৬) জামায়ািুল 

মুজাবহদীন িাংলাম্দম্ির (ম্জএমবি) মম্িা জবঙ্গ-মোষ্ঠীর উত্থানও 

পবরলবিি হয়, যারা ২০০৪ মথম্ক ২০০৬ সমম্য় বিচারক ও আইনজীিীসহ 

অম্নক বনরীহ মলাকম্ক হিাহি কম্র এিং ২০০৫ সাম্লর ১৭ আেস্ট 

মদম্ির ৬৪টি মজলার মম্র্য ৬৩টিম্ি একম্যাম্ে মিামার বিম্ফারে ঘটায়। 

িম্ি এ সমম্য়ই আইন-িতংিলা রিাকারী িাবহনী িায়ি আিদুর রহমান ও 

িাঙলাভাই সহ মজএমবি’র িীষৃ পযৃাম্য়র মনিাম্দর মগ্রফিার করম্ি সিম 

হয়্। পরিিীম্ি আদালম্ির রায় অনুযায়ী িাম্দর অম্নকম্কই ফাৌঁ বস মদওয়া 

হয়।  

বি.এন.বপ সরকাম্রর িত িীয় মময়াম্দ িাংলাম্দি জাবিসংঘ মানিাবর্কার 

কাউবিল, িাবন্ত বিবনমাৃে কবমিন ও ইম্কাসক (ECOSOC) সহ 

জাবিসংম্ঘর ১৩টি সংস্থায় ও আবসয়ান আঞ্চবলক মফারাম্মরও সদসযপম্দ 

বনিৃাবচি হয়। এ সমম্য় িাংলাম্দি জাবিসংঘ িাবন্তরিা কাযৃিম্ম সম্িৃাচ্চ 

সংিযক বসনয মপ্ররে কম্র বিশ্ব-িাবন্ত রিায় গুরুত্বপূেৃ ভূবমকা রাম্ি। এ 

সরকার আন্তজৃাবিক সন্ত্রাম্সর বিরূম্ি পবিমা বিম্শ্বর যুম্ি সিৃাত্মক সমথৃন 

প্রদান কম্র, আিার এর পািাপাবি মুসবলম বিম্শ্বর সম্ঙ্গও পারস্পবরক 

কলযােকর সম্পম্কৃর উন্নয়ম্ন প্রয়াস চালায়।  

 



 

তত্ত্বাবধায়ে সরোর (২০০৭-২০০৮) 

২০০৬ সাম্লর ২৮ অম্টাির বি.এন.বপ সরকার িমিা মথম্ক সম্র 

দাৌঁ ড়াম্নার পর িিাির্ায়ক সরকাম্রর িাসনকাল প্রায় দুই িির স্থায়ী হয়। 
মদিিযাপী িমােি রাজগনবিক সবহংসিা এিং সংবির্ান অনুযায়ী 

িিাির্ায়ক সরকাম্রর প্রর্ান উপম্দষ্টা বহম্সম্ি প্রািন প্রর্ান বিচারপবি মক 

এম হাসানম্ক মমম্ন মনওয়ার িযাপাম্র আওয়ামী লীম্ের মনিত ত্বার্ীন বিম্রার্ী 

মজাম্টর অস্বীকত বির মপ্রিাপম্ট রাষ্ট্রপবি ইয়াজউবদ্দন আহম্ম্মদ ২০০৬ 

সাম্লর ২৯ অম্টাির িিাির্ায়ক সরকাম্রর প্রর্ান উপম্দষ্টার দাবয়ত্ব গ্রহে 

কম্রন। বকন্তু িীঘ্রই িদাবনন্তন বনিৃাচন কবমিম্নর অর্ীম্ন ২১ জানুয়াবর 

২০০৭ িাবরম্ি জািীয় সংসদ বনিৃাচন অনুষ্ঠান প্রম্ে আম্রকটি অচলািস্থা 

মদিা মদয়। এই মপ্রিাপম্ট সামবরক িাবহনীর চাম্প মপ্রবসম্িন্ট ইয়াজউবদ্দন 

আহম্ম্মদ ১১ই জানুয়াবর ২০০৭’এ প্রর্ান উপম্দষ্টার পদ মথম্ক সম্র দাৌঁ ড়ান 

এিং মদিিযাপী জরুবর অিস্থা জাবর কম্রন। এর পরবদন প্রবথিযিা 

অথৃনীবিবিদ ি. ফিরুদ্দীন আহমদ িিাির্ায়ক সরকাম্রর প্রর্ান উপম্দষ্টা 

বহম্সম্ি িপথ গ্রহে কম্রন। ২০০৮ সাম্লর ২৯ বিম্সের নিম জািীয় সংসদ 

বনিৃাচন অনুষ্ঠান পযৃন্ত ি. ফিরুদ্দীন আহমদ এই পম্দ অবর্বষ্ঠি থাম্কন।  

মদম্ি একটি অিার্ ও বনরম্পি বনিৃাচন অনুষ্ঠাম্নর জনয মসনা-সমবথৃি 

িিাির্ায়ক সরকার মিি কম্য়কটি মমৌবলক ও কাঠাম্মােি সংস্কাম্রর 

উম্দযাে মনয়। বনরম্পি সদসযম্দর সমন্বম্য় বনিৃাচন কবমিনম্ক পুনেৃঠন 

করা হয়। পুনেৃঠিি বনিৃাচন কবমিন বনিৃাচনী আইন ও বিবর্ সংস্কাম্রর িসড়া 

প্রস্ত্ত্তি কম্র, এিং মসগুম্লা সুিীল সমাজ ও রাজগনবিক দলগুম্লার সম্ঙ্গ 

আম্লাচনার পর চূড়ান্ত কম্র। বনিৃাচন কবমিন কিতৃ ক মঘাবষি মরািমযাপ 

অনুযায়ী িবিসহ মভাটার িাবলকা প্রেয়ম্নর কাজ দ্রুি শুরু করা হয়। ২০০৮ 

সাম্লর নম্ভের পযৃন্ত ৮০ মকাটিরও অবর্ক মভাটাম্রর নাম বনিবন্ধ্ি কম্র 



িাম্দরম্ক জািীয় পবরচয়পত্র প্রদান করা হয়। িিাির্ায়ক সরকার ২০০৭ 

সাম্লর ১ নম্ভের িাবরম্ি বনিৃাহী বিভাে মথম্ক বিচার বিভাে সমূ্পে ৃ

পতথকীকরম্ের কাজটিও প্রথমিাম্রর মম্িা সমার্া কম্র। মযাবজম্িবসম্ক 

বনিৃাহী ও বিচাবরক এই দুই ভাম্ে বিভি করা হয় এিং সকল বিচাবরক 

আদালিম্ক সুপ্রীম মকাম্টৃর প্রিযি িিাির্াম্নর আওিায় বনম্য় আসা হয়।  

মদম্ি সুিাসন প্রবিষ্ঠার জনয িিাির্ায়ক সরকার বিবভন্নমুিী পদম্িপ 

বনম্য়বিল। এর মম্র্য অন্তভৃুি বিল সরকাবর কমৃ কবমিন, বিশ্ববিদযালয় 

মঞু্জরী কবমিন এিং মটবলম্যাোম্যাে বনয়ন্ত্রে কিতৃ পম্ির মম্িা সাংবির্াবনক 

প্রবিষ্ঠানসমূম্হর পুনেৃঠন। সরকাবর আইন ও বিবর্মালার সরবলকরে এিং 

িযবি-উম্দযােম্ক সহজির করম্ি ‘মরগুম্লটবর বরফমসৃ কবমিন’ ও 

‘মিটার বিজম্নস মফারাম’এর মম্িা নিুন সংস্থা েঠন করা হয়। উপম্দষ্টা 

পবরষদ জািীয় মানিাবর্কার কবমিন এিং টু্রথ কবমিন স্থাপন অনুম্মাদন 

কম্র। একটি বিন-স্তর বিবিষ্ট স্থানীয় সরকাম্রর আওিায় িমিা 

বিম্কিীকরম্ের উম্দযাে মনওয়া হয় এিং একটি স্থানীয় সরকার কবমিনও 

েঠন করা হয়্। সরকাবর সংস্থার মসিাদান কাযৃিম উন্নি করার লম্িয 

‘নােবরক সনদ’, ‘মসিা-মান’, ‘মম্িল থানা’, ‘মহল্প-মিস্ক’, ‘মহল্প-লাইন’, 

এিং ‘ওয়ান-স্টপ-সাবভৃস’এর মম্িা র্যান-র্ারোর প্রিিৃন করা হয়। সরকাবর 

চাকুম্রম্দর মপনিন ও অিসরজবনি সুম্যাে-সুবির্া প্রদান দ্রম্নিির করার 

পদম্িপ মনওয়া হয়; মকিীয় ও আঞ্চবলক পাসম্পাটৃ অবফস িাড়াও ১৭টি 

মজলা প্রিাসন অবফস মথম্ক পাসম্পাটৃ প্রদাম্নর িযিস্থা করা হয়। সরকাবর 

পদম্িম্পর ফম্ল চট্টগ্রাম সমুদ্র-িন্দম্রর দিিা আম্ের িুলনায় ৪০ 

িিাংি িত বি পায় এিং জাহাজসমূম্হর ‘টােৃ-অযারাউন্ড’ সময় পূম্িৃর ১১ 

বদন মথম্ক ৩ বদম্ন মনম্ম আম্স।  

িমিা গ্রহম্ের কম্য়কবদম্নর মম্র্যই মসনা-সমবথৃি িিাির্ায়ক সরকার 

সমাজ, রাজনীবি ও অথৃনীবির সকল স্তম্র দুনীবির বিরূম্ি যুি মঘাষো 

কম্র। একই সাম্থ পদ িা অিস্থান বনবিৃম্িম্ষ সম্ন্দহভাজন 



দুনীবিগ্রস্থম্দরম্ক বিচাম্রর আওিায় আনার প্রয়াস চালাম্না হয়। এর ফম্ল 

সাম্িক প্রর্ানমন্ত্রী িাম্লদা বজয়া ও মিি হাবসনাসহ অম্নক রাজগনবিক ও 

িযিসাবয়ক িযবিত্ব মগ্রফিার ও বিচাম্রর সমু্মিীন হন। িাম্দর বিরূম্ি 

প্রচবলি আইম্নর আওিায় বিচাবরক আদালিসমূম্হ মামলা রজু করা হয়। 

দুনীবি দমন কবমিনম্ক পুনেৃঠন করা হয় এিং দুনীবির বিরূম্ি বনিারক, 

বনরাময়মূলক ও িাবস্তমূলক িযিস্থা বনম্ি এর প্রাবিষ্ঠাবনক কাঠাম্মা মজিুি 

করা হয়। কবমিনম্ক কাযৃকর ও িবিিালী করম্ি প্রম্য়াজনীয় আইন, বিবর্ 

ও সাংেঠবনক কাঠাম্মা অনুম্মাদন করা হয়। দুনীবি সংিান্ত মামলা দ্রুি 

বনষ্পবত্তর লম্িয মদম্ির বিবভন্ন স্থাম্ন বিম্িষ ট্রাইিুনাল স্থাপন করা হয়। 

িাংলাম্দি জাবিসংম্ঘর দুনীবিবিম্রার্ী সনম্দও স্বাির কম্র।  

অথৃগনবিক মিম্ত্র বিশ্বিযাপী বিরী অথৃগনবিক পবরবস্থবি স্বম্িও িাংলাম্দি 

২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অথৃিিম্র যথািম্ম ৬.৪ িিাংি ও ৬.২ িিাংি 

বজবিবপ প্রিতবি অজৃন কম্র। রপ্তাবন আয় ১৬ িিাংি হাম্র িত বি পায়, আিার 

প্রিাসীম্দর মপ্রবরি মরবমম্টম্ির প্রিত বি পূম্িৃর সকল মরকিৃ িাবড়ম্য় ৩০ 

িিাংি অবিিম কম্র। সরকাম্রর বিবভন্ন বদ্বপাবিক ও িহুপাবিক 

উম্দযাম্ের ফম্ল বিম্দম্ি মপ্রবরি িাংলাম্দিী কমীম্দর সংিযা ২০০৭-২০০৮ 

িিম্র প্রায় বদ্বগুে মিম্ড় যায়। বিম্দবিক মুদ্রা মজুম্দর পবরমাে 

অিযাহিভাম্ি ৫ বিবলয়ন মাবকৃন িলাম্রর উপম্র থাম্ক।  

২০০৭’এর জুলাই ও আেম্স্ট মদি পরপর দুটি ভয়ািহ িনযার মুম্িামুবি হয়। 

এর ফম্ল প্রচুর জান-মাল, িসয ও অিকাঠাম্মার িবি হয়। িনযার ফম্ল 

উৎপাদন িবি ২৭০০ মকাটি টাকা িাবড়ম্য় যায়। আমন ফসম্লর িবি হয় 

প্রায় ১০ লি মমট্রিক টন। বকন্তু িনযার মরি কাটম্ি না কাটম্িই ২০০৭ 

সাম্লর ১৫ নম্ভের আঘাি হাম্ন ১৯৭০ সাম্লর পর ভয়ািহিম ঘূবেঝৃড় 

‘বসির’। এর ফম্ল লি লি মানুষ িাম্দর জীিন, আশ্রয়, সঞ্চয় ও 



জীবিকা হারায়। ‘বসির’এর ফম্ল অিকাঠাম্মা ও িম্সযর ময িবি হয়, িার 

পবরমাে দাৌঁ ড়ায় আনুমাবনক ১৪০ বিবলয়ন টাকায়।  

িনযা ও ঘূবেঝৃম্ড় যথািম্ম প্রায় ৯ বমবলয়ন ও ৮ বমবলয়ন মলাক িবিগ্রস্ত 

হম্য়বিল। িনযা-পরিিী পবরবস্থবি মমাকাম্িলায় সরকার িাদয-বনরাপত্তা 

িাম্জম্টর ২১ বিবলয়ন টাকা এিাম্ি পুনিৃন্টন কম্র। ঘূবেঝৃম্ড়র বিকার 

জনেেম্ক বিম্সের ২০০৭ মথম্ক ৬ মাম্সর জনয িাদয সহায়িা বদম্ি 

উপকূলীয় মজলাগুম্লাম্ি ২.৬ বমবলয়ন বভবজএফ কািৃ বিিরে করা হয়।  

২০০৭ ও ২০০৮ সাম্ল বিবশ্বক অথৃগনবিক পবরবস্থবি িাংলাম্দম্ির অনুকূম্ল 

বিল না। জ্বালাবন মিম্লর মূলয ২০০৬ সাম্লর িযাম্রলপ্রবি ৫৬ মাবকৃন িলার 

মথম্ক বিন গুে মিম্ড় ২০০৮ সাম্ল ১৪৭ মাবকৃন িলাম্র উন্নীি হয়। অনযানয 

জ্বালাবন ও প্রাথবমক পম্েযর মিম্ত্রও একই কথা প্রম্যাজয বিল। বজি 

জ্বালাবনর চাবহদা িত বি পাওয়ায় কত বষজাি পম্েযর মূলযও দ্রম্নি িত বি পায়। 

বিশ্বিযাপী িাদ্রদম্িযর মূলয সম্িৃাচ্চ পযৃাম্য় মপৌৌঁম্ি, যা িাংলাম্দম্ির মম্িা 

আমদাবনকারক মদম্ির মভািাসার্ারম্ের িয়িমিাম্ক দারুেভাম্ি কবমম্য় 

বদম্য়বিল। এসকল িবহিঃস্থ আঘাি মমাকাম্িলায় িিাির্ায়ক সরকার মিি 

বকিু পদম্িপ মনয়, বকন্তু বিবশ্বক সীমািিিার কারম্ে এগুম্লার সাফলয 

বিল সীবমি।  

জািীয় সংসদ বনিৃাচম্ন প্রর্ান রাজগনবিক দলগুম্লরর অংিগ্রহে বনবিি 

করার লম্িয সরকার প্রায় ১ িির কারান্তরীে রািার পর ২০০৮ সাম্লর জুন 

ও মসম্েের মাম্স িিাির্ায়ক সরকার যথািম্ম মিি হাবসনা ও িাম্লদা 

বজয়াম্ক পযাম্রাম্ল মুবি প্রদান কম্র। এরপর বনিৃাচম্নর আম্ে ২০০৮ 

সাম্লর ১৫ বিম্সের মদি মথম্ক জরুবর অিস্থা প্রিযাহার করা হয়। 

িত্বাির্ায়ক সরকার ২০০৮ সাম্লর ২৯ বিম্সের নিম জািীয় সংসদ 

বনিৃাচম্নর আম্য়াজন কম্র, যাম্ি সকল প্রর্ান রাজগনবিক দল ও মজাট 

অংি মনয়। এম্ি আওয়ামী লীম্ের মনিত ত্বার্ীন মহাম্জাট ২৯৯ আসম্নর 



মম্র্য ২৬৩ আসন মপম্য় এক অসার্ারে বিজয় অজৃন কম্র। বিএনবপ পায় 

মাত্র ২৯টি আসন; িম্ি পরিিীম্ি িাকী ১ আসম্ন বিজয়ী হম্য় িাম্দর 

আসন সংিযা দাৌঁ ড়ায় বত্রি। আওয়ামী লীে এককভাম্ি ২৩০টি আসন পায়, 

জািীয় পাটৃি (এরিাদ) পায় ২৭টি আসন, জািীয় সমাজিাবন্ত্রক দল (ইনু) ৩, 

ওয়াকৃাসৃ পাটৃি ২, বলিাম্রল মিম্মাম্িটিক পাটৃি ১, িাংলাম্দি জামায়াম্ি 

ইসলামী ২, িাংলাম্দি জািীয় পাটৃি ১ এিং বনদৃলীয় প্রাথীরা পায় ৪টি আসন। 

মিি হাবসনার মনিত ত্বার্ীন মহাম্জাট সরকার ২০০৯ সাম্লর ৬ জানুয়াবর 

িাবরম্ি িপথ গ্রহে কম্র।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

থশখ হানসনা সরোর (২০০৯-২০১৪) 

নিম জািীয় সংসদ বনিৃাচম্ন আওয়ামী লীম্ের বিিাল বিজম্য়র বভবত্ত বিল 

একটি আকষৃেীয় বনিৃাচনী মযাবনম্ফম্স্টা, যাম্ক মিি হাবসনা রূপকল্প-২০২১ 

সেবলি ‘পবরিিৃম্নর সনদ’ আিযা বদম্য়বিম্লন। এম্ি ২০২১ সাল নাোদ 

মদম্ির বিবভন্ন িাম্ি অগ্রেবির একটি রূপকল্প সবন্নম্িবিি বিল। এর 

অগ্রাবর্কারমূলক মিত্রগুম্লা বিল; দ্রিযমূলযম্ক জনেম্ের িয়িমিার মম্র্য 

বনম্য় আসম্ি ত্ববরি পদম্িপ গ্রহে; দুনীবি দমম্ন একটি স্বার্ীন ও 

িবিিালী দুনীবি দমন কবমিন েঠন এিং িমিািালীম্দর িাবষৃক সম্পদ 

বিিরেী জমাদাম্নর বির্ান প্রচলন; বিদুযৎ ও জ্বালাবন িাম্ির জনয একটি 

দীঘৃম্ময়াদী নীবিমালা প্রেয়ন এিং ২০১৩ সাম্লর মম্র্য বিদুযৎ উৎপাদন 

িমিা ৭০০০ মমোওয়াম্ট উন্নীিকরে; কত বষিাম্ি প্রােচাঞ্চলয বফবরম্য় 

আনা এিং দাবরদ্রয বিম্মাচম্নর মূল মকৌিল বহম্সম্ি চরম দবরদ্রম্দর 

সামাবজক বনরাপত্তা মিষ্টনী সম্প্রসারে; সন্ত্রাস ও র্মীয় উগ্রিাদ বনয়ন্ত্রম্ে 

আনার মার্যম্ম সুিাসন প্রবিষ্ঠা করা; যুিাপরার্ীম্দর বিচার করা ও বিচার 

বিভাম্ের স্বার্ীনিা ও বনরম্পিিা সমুন্নি রািা; সংসদ বনিৃাচন অনুষ্ঠাম্নর 

জনয িিাির্ায়ক সরকার পিবি অিযাহি রািা, মানিাবর্কার কবমিন 

িবিিালী করা, নযায়পাল বনম্য়াে এিং প্রিাসনম্ক রাজনীবিকরে মথম্ক 

মুি করা।  

বনিৃাচনী প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ম্ন হাবসনা সরকাম্রর সাফলয ২০১০ সাম্লর 

বিম্সের পযৃন্ত বমশ্র মথম্কম্ি। সরকার েঠম্নর এক মাম্সর মম্র্যই ২২ 

জানুয়াবর িাবরম্ি মদিিযাপী উপম্জলা বনিৃাচন অনুবষ্ঠি হয়; বকন্তু বিবভন্ন 

স্থাম্ন িাসক দম্লর প্রাথী ও কমীম্দর বিরুম্ি অবনয়ম্মর অবভম্যাে পাওয়া 

যায়। এর পম্রর মাম্সই ঢাকাস্থ িাংলাম্দি রাইম্ফলস সদর দপ্তম্র সার্ারে 

বসনযম্দর বিম্দ্রাম্হ ৫৭ জন মসনা অবফসারসহ ৭৪ িযবি বনহি হয়।  



আওয়ামী লীে সরকাম্রর িিৃমান মময়াম্দর প্রথম িিম্র িহুল প্রিংবসি 

একটি সাফলয বিল সুপ্রীম মকাম্টৃর আপীল বিভাম্ে িঙ্গিনু্ধ্ মিি মুবজিুর 

রহমাম্নর িুনীম্দর বিচার প্রবিয়া সম্পন্ন করা। সুপ্রীম মকাম্টৃর রায় অনুযায়ী 

িুনীম্দর ফাৌঁ বস মজলিানায় কাযৃকর করা হয়। বদ্বিীয় মময়াম্দর প্রথম িিম্র 

আওয়ামী লীে সরকাম্রর উম্ল্লিম্যােয সাফম্লযর মম্র্য বিল: জািীয় 

সংসম্দ মফৌজদাবর কাযৃবিবর্ (সংম্িার্ন) বিল ২০০৯ পাম্ির মার্যম্ম বনিৃাহী 

বিভাে মথম্ক বিচার বিভাে পতথকীকরম্ের প্রবিয়া সুসম্পন্ন করা; সরকাবর 

কমৃচারীম্দর জনয নিুন মিিন মস্কল মঘাষো; মদম্ির মিয়ার িাজার 

িবিিালীকরম্ের জনয বসবকউবরটিজ ও এক্সম্চঞ্জ কবমিন কিতৃ ক ৫০টি 

মাম্চৃন্ট িযাংকম্ক িযিসা চালাম্নার অনুমবি প্রদান; দুনীবি দমন কবমিম্নর 

জনয একটি বিম্কিীকত ি কাঠাম্মা অনুম্মাদন; িাসনকাম্যৃ র্ারািাবহকিা 

িজায় রািার স্বাম্থৃ িিাির্ায়ক সরকার প্রেীি বিবভন্ন আইন জািীয় সংসম্দ 

পাস করা; দুিঃস্থ, আশ্রয়হীন ও চরম দবরদ্রম্দর আিাসন ও কমসৃংস্থাম্নর 

জনয ৩ বিবলয়ন টাকা িযম্য় আশ্রায়ন প্রকল্প পুনিঃপ্রিিৃন; দাবরদ্রয হ্রাম্সর 

লম্িয জািীয় সংসম্দ ‘বদ্বিীয় দাবরদ্রয বিম্মাচন মকৌিলপত্র’ অনুম্মাদন; 

এিং ২০১৩ সাম্লর মম্র্য মদিম্ক িাদযিসয উৎপাদম্ন স্বয়ংসমূ্পেৃ করার 

লম্িয ২০০৯-১০ অথৃিিম্র ১৫০ মকাটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহে।  

িাদয বনরাপত্তা িত বি এিং নারীর িমিায়ন ও জীিনমান উন্নয়ম্নর লম্িয 

হাবসনা সরকার ‘একটি িাড়ী একটি িামার’ প্রকল্প পুনরায় চালু কম্রম্ি; 

৬.১৫ বকম্লাবমটার দীঘৃ পদ্মা মসিুর নকিা চূড়ান্ত করা হম্য়ম্ি, যার বনমাৃে 

২০১৩ সাম্লর মম্র্য মিষ কম্র যান চলাচম্লর জনয িুম্ল মদওয়া হম্ি িম্ল 

আিা করা হম্চ্ছ; বিেি আওয়ামী লীে সরকাম্রর আমম্ল বনবমিৃ ১০ হাজার 

কবমউবনটি বক্লবনক পুনরায় সচল করা হম্য়ম্ি এিং ২০০৯ মথম্ক ২০১৪ 

সাম্লর মম্র্য মদম্ি মমাট ১৮ হাজার কবমউবনটি বক্লবনক স্থাপম্নর জনয 

একটি প্রকল্প গ্রহে করা হম্য়ম্ি; মদম্ির প্রবিটি পবরিাম্রর অন্তি একজন 

সদম্সযর কমসৃংস্থাম্নর জনয একটি ৫-িির মময়াদী স্বকমসৃংস্থান ও দাবরদ্র 

বিম্মাচন কমসূৃবচ েতহীি হম্য়ম্ি; মদম্ি িথয প্রযুবি বিকাম্ির লম্িয িথয 



ও মযাোম্যাে প্রযুবি নীবিমালা ২০০৯ প্রেয়ন করা হম্য়ম্ি এিং এর 

আম্লাম্ক বিবজটাল িাংলাম্দি েড়ার লম্িয বিবভন্ন প্রকল্প হাম্ি মনওয়া 

হম্য়ম্ি।  

পাট ও পাটজাি দ্রিযম্ক একটি পবরম্িিিান্ধ্ি কত বষজ সামগ্রী বহম্সম্ি 

প্রবিষ্ঠা করার লম্িয আওয়ামী লীে সরকার মদম্ির িন্ধ্ পাটকলগুম্লা 

পুনরায় চালু করার উম্দযাে বনম্য়ম্ি; সংসম্দ পাস হওয়া িথয অবর্কার 

আইন ২০০৯ িাস্তিায়ম্ন একটি িথয কবমিন েঠিি হম্য়ম্ি; চাকবররি 

মুবিম্যািাম্দর অিসম্রর িয়স দুই িির িাড়াম্না হম্য়ম্ি; ২০১০-২০১৫ 

সাল মময়াম্দর জনয সরকার ষষ্ঠ পঞ্চিাবষৃকী পবরকল্পনা প্রেয়ন করম্ি; 

একটি নিুন বিল্পনীবি মঘাষো করা হম্য়ম্ি, যাম্ি িযবিিাম্ির উপর মজার 

মদওয়া হম্য়ম্ি এিং িযিস্থাপনার বিকাি ও বিম্িষি জ্বালাবন ও অিকাঠাম্মা 

িাম্ি পািবলক-প্রাইম্ভট পাটৃনারিীম্পর মার্যম্ম মটকসই উন্নয়ম্নর প্রস্তাি 

করা হম্য়ম্ি। সরকাম্রর সুচারু অথৃগনবিক িযিস্থাপনার কারম্ে মদম্ি 

বিম্দবিক মুদ্রা মজুম্দর পবরমাে ২০০৯-১০ সাম্ল ৫ বিবলয়ন িলার 

অবিিম কম্র। একই ভাম্ি মদম্ির রপ্তাবন আয় এিং প্রিাসী িাংলাম্দিীম্দর 

মপ্রবরি মরবমম্টি ২০০৯-১০ অথৃিিম্র যথািম্ম ১৪ বিবলয়ন ও ১০ বিবলয়ন 

িলার অবিিম কম্র।  

দাবয়ত্ব গ্রহম্ের অিযিবহি পম্রই প্রর্ানমন্ত্রী মিি হাবসনা একটি নিুন 

বিিানীবি প্রেয়ম্নর জনয ‘বিিা কবমিন’ েঠন কম্রন। কবমিম্নর 

সুপাবরিমালা সরকার ‘জািীয় বিিা নীবি ২০১০’ বহম্সম্ি অনুম্মাদন 

কম্রম্ি। এর উম্দ্দিয হম্লা বিিাম্ক কমমুৃিী ও প্রযুবি-বনভৃর করা এিং 

জাবির মমৌবলক মূলযম্িার্ ও মুবিযুম্ির মচিনাম্ক সমুন্নি রািা। এর সাম্থ 

সঙ্গবি মরম্ি ইবিমম্র্যই মদিিযাপী প্রাথবমক সমাপনী পরীিা ও অষ্টম 

মশ্রেীর িাত্র-িাত্রীম্দর জনয ‘জুবনয়র সু্কল সাটৃিবফম্কট পরীিা’ প্রিিৃন করা 

হম্য়ম্ি। প্রাইম্ভট বিশ্ববিদযালয়সমূম্হর কাযৃিম ও িযিস্থাপনা িতঙ্খলািি 



করার লম্িয জািীয় সংসম্দ ‘প্রাইম্ভট বিশ্ববিদযালয় আইন ২০০৯’ পাস 

হম্য়ম্ি, যা সকল মহম্লর প্রিংসা কুবড়ম্য়ম্ি।  

জািীয় সংসম্দ সংবিষ্ট আইন পাস, যুিাপরার্ ও মানিিার বিরম্নম্ি 

অপরার্ সংিান্ত ট্রাইিুনাল েঠন এিং আইনজীিী ও িদন্তকারী পযাম্নল 

বনম্য়াম্ের পর ২০১০ সাম্ল মদম্ি সম্ন্দহভাজন যুিাপরার্ীম্দর 

বিচারকাজও শুরু হম্য়ম্ি। িাংলাম্দি জামায়াম্ি ইসলামীর িীষৃস্থানীয় 

মনিত িতন্দসহ কম্য়কজন অবভযুি যুিাপরার্ীম্ক ইবিমম্র্যই মগ্রপ্তার কম্র 

কারাোম্র মপ্ররে করা হম্য়ম্ি।  

বিম্দবিক সম্পম্কৃর মিম্ত্রও মিি হাবসনা বকিু িাৎপযৃপূেৃ অগ্রেবি অজৃন 

কম্রম্িন। বিবন প্রবিম্িিী মদিগুম্লার সম্ঙ্গ সম্পকৃ মজিুি করম্ি এিং 

একটি উদার, র্মবৃনরম্পি ও েেিাবন্ত্রক মদি বহম্সম্ি িাংলাম্দম্ির ইম্মজ 

সমুন্নি রািার মিম্ত্র সফল হম্য়ম্িন। উপ-আঞ্চবলক সহম্যাবেিার মার্যম্ম 

উন্নয়ম্নর সুফল িাংলাম্দি, ভারি, মনপাল ও ভুটাম্নর সার্ারে মানুম্ষর 

মদারম্োড়ায় মপৌৌঁিাম্নার লম্িয মিি হাবসনা কাযৃকর উম্দযাে বনম্য়ম্িন। 

চীন ও বময়ানমারম্ক অন্তভৃুি কম্র এই সহম্যাবেিা সম্প্রসারম্েও বিবন 

প্রয়াস চালাম্চ্ছন। হাবসনা সরকার দবিে এবিয়ার প্রবিম্িিী মদিগুম্লার 

সাম্থ বনরাপত্তা সহম্যাবেিা িবিিালীকরম্েরও প্রয়াস চাবলম্য়ম্ি। বিবন 

িাংলাম্দম্ির মাটিম্ি বিম্দবি সন্ত্রাসীম্দর বিরম্নম্ি ‘বজম্রা টলাম্রি’ নীবি 

অিলেন কম্রম্িন। িািাড়া মদম্ি িান ও িাম উভয় প্রাম্ন্তর চরমপন্থীম্দর 

বিরম্নম্ি কম্ঠার পদম্িপ গ্রহম্ের জনযও বিবন বনরাপত্তা িাবহনীম্ক বনম্দৃি 

বদম্য়ম্িন।  
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