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I.A.S (Retd.) িবদয্াসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী পালন উপলেক্ষ িনেম্নাক্ত িবষয়-েপৰ্িক্ষেত আমরা িবহার

বাঙািল সিমিত’র ইউিটউব চয্ােনেল অনু ষ্ঠান করেত আগৰ্হী। আপনার সম্মিত সহ
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horizontal mode, Video in MP4 format and size within 25MB)
পাঠােত অনু েরাধ জানাই।
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িবষয়-েপৰ্িক্ষত
কলকাতার মানু ষজন ও আত্মীয়সব্জেনর বয্বহাের মমর্াহত িবদয্াসাগর, কমর্াটাঁেড়
এেস আিদবাসী মানু ষজেনর ভােলাবাসায় পুনরুজ্জীিবত হেলন এবং তারই সােথ
শুরুহল নবজাগরেণর নতুন পবর্। এই নতুন পেবর্র েজার িছল গৰ্ামসমােজর পৰ্তয্ন্ত
মানু ষজেনর, তথাকিথত অস্পৃশয্ শূ দৰ্জেনর, চাষীর ও শৰ্িমকজনতার েসবায়,
র্ ু রী িছেলন নমঃশূ দৰ্
মনু ষয্েতব্ তােদর অিধকােরর জনয্ লড়াইএ। এ পেথ তাঁর পূ বস
জাগরেণর পৰ্বতর্ক হিরচাঁদ ঠাকুর, সমসামিয়ক িছেলন নীলচাষীেদর জনয্ লিড়েয়,
িহন্দু পয্ািটৰ্য়েটর সম্পাদক হিরশ মুখািজর্ পৰ্ভৃিত ...।
িবদয্াসাগেরর পের এেলন
গৰ্ামবাতর্া পৰ্কািশকা'য় চাষীেদর দুঃখদুদশ
র্ ার কথা পৰ্কাশ করা কাঙাল হিরনাথ, চাবাগােনর শৰ্িমকেদর কথা িনেয় দব্ারকানাথ গাঙ্গুিল, শৰ্িমকেদর কথা িনেয় 'ভারতশৰ্মজীবী' পিতৰ্কার পৰ্কাশক শশীপদ বয্ানািজর্। িবদয্াসাগর আিদবাসীেদর জনয্
িবদয্ালয়, বািলকা িবদয্ালয়, রািতৰ্-িবদয্ালয় শুরু করেলন, তাঁেদর চাষবাস ভােলা
করার জনয্ কলকাতা েথেক বীজ এেন িবিল করেতন, তাঁেদর অসু খিবসু েখ েপঁৗেছ
েযেতন দূ রদূ রােন্তর গৰ্ােম।
িবদয্াসাগর জনেসবামূ লক কাজগুেলা পৰ্থম জীবন েথেকই করেতন। এখােন
েফাকাসটা হল েয কমর্াটাঁেড়র, আিদবাসী কৃষক ও গৰ্ামীণেদর িবদয্াসাগর,
বাংলার নবজাগরেণরই িবদয্াসাগর, তাঁর কাজ নবজাগরেণরই পৰ্সার। বস্তুতঃ এই
পৰ্সােরর ধারাবািহকতায় আমরা িবশ শতেকর ভারেতর রাজৈনিতক সামািজক

আেন্দালেনর িবিভন্ন অিভমুখগুেলা েদখেত পাই।
নবজাগরণী পৰ্িতভা বা েরেনশাঁ-ময্ান কখনই হতাশ একান্তবাসী েকােনা বয্িক্ত হেত পােরন না। িবদয্াসাগরও
হনিন।
আশাকির আপনার সহেযািগতা পাব।
িবনীত
(সু িনমর্ল দাশ)
সম্পাদক, িবদয্াসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী – নন্দন কানন উদ্যাপন কিমিট
সমমব্য়সাধক, ‘আইবা’
সাধারণ সম্পাদক, িবহার বাঙািল সিমিত
9430294287
েনাট: বক্তা আজেকর িদেন গণিশক্ষা, মাতৃভাষা, গণসব্াস্থয্, নারী ক্ষমতায়ন, পৰ্ািন্তক জনসমূ দােয়র উন্নয়ন
ইতয্ািদর সমসয্াগুেলা মূ ল বক্তেবয্র সােথ েযাগ করেত পােরন।
YouTube Channel: Bengalee Association Bihar
https://www.youtube.com/channel/UCFsdv-WSKmaS1PvXz1TZDZQ
Sanchitablog: https://sanchita2020.blogspot.com
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