
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘বিসবিল্লাহ’ িলে িাতায়লের বিবিষ্ট্য, বিলিষ বিলিষ িযিস্থাযলের বিষলয় িেবি- 

 

িাাংোলেি বিলের িৃহত্তি ি-দ্বীপ। িঙ্গভূবিলেিী িাঙাবেরা বিলেবি বিবেয়ালের িহু িজ্রাঘাত, বিষিয, িঞ্চোর 

বিরুলে িাাংোলেিলে িাসলযাগ্য িাবেলয়লি। িাতায়ে িাাংোলেলির বিেযালেলে িযবতক্রিী িযিস্থা, বিস্ময়ের 

িযিস্থাপো। িাতায়ে িাাংোলেি িযতীত বিলের বিেযাচচ চার িৃহত্তি বিবে। বিবসেযাবে িাাংোয় িাতায়ে 

িেলত- িাবির িাবহলরর িাতাস, বিশুে িায়ু িাবিলত, িাবির িারান্োয়, বিডরুলি, িসারঘলর, বিঠেঘলর, 

িাথরুলি িবহরাগ্িলের িযিস্থাপোলেই বিাঝায়। িাবিলত িায়ুবেলরাধে, িায়ুচাপ, িায়ুেিালহ িাতায়ে 

িযিহৃত। িাতায়েবিহীে িাবি বিশুিার বিেঘুলে, বিরবিের, বিব্রতের। িাথরুিলতা িলেই। 

 

িাঙাবেরা িরাতল ালর িাতায়েোপ্ত। িাতায়লের ির্ চো িচোতীত, ির্ চোতীত। িাতায়ে িাাংোলেলির 

বিেযাোতালের িৃহৎ িাবতঘর। িাতায়েলে িযিহার েলরই িাাংোলেলির িহু বিেযাোতা বিখ্যাত িলেলিে, 

িাতায়েও িহু বিলেযাৎসাহীলে িাবেলয়লিে িরর্ীয়, িলরর্য। বিধায় বিস্তর িাহিা িাতায়লের। িাাংোলেলির 

বিবিরভাগ্ বিেযােয়গুলোলত িইলি িাতায়লের িাতাস। বিেযা চলে িািলি িাচ্চালের িযােুেতা, িযগ্রতা। 

িাতায়লের িোেযতায় বিেযাোতারা িত চিালে বিেগ্ধ। িাতায়লের িলেৌেলত বিেযােয়, বিেযাোতা, বিেযাথ চী 

বিলিষভালি বিবেবিলেড। িাতায়লের িযিস্থাপোয় িযােলিঞ্চাররাও বিবস্মত। িেলত িাবধত- 

িসন্তপুলরর বিখ্যাত বিেযাপীঠ িাো ােলেসা িাবেো বিেযােলয়র বিেযাথ চী বিব তা িড়ুয়া। বিব তা িলেে-

‘িাাংোর বিখ্যাত বিেযাের্ চ িাহাউদ্দীে িাহার িাতায়লের িলেৌেলত বিেযােয় বিরাগ্, বিেযােয়বিিুখ্ িাচ্চালের 

বিেযােয়িুখ্ী িাবেলয়লিে। িযাে বিঞ্চাররাও বিেযােয়েীবতলত, িিীভূত, িাধয।’ 

বিোলের বিেগ্ধ বিেযাোতা বিষার্ বিহারী িলেে, ‘িাতায়লের িোেযতায় িযবিগ্তভালি িাচ্চালের বিেযাোলে 

িবেষ্ঠ। বিোে িযতীত িাাংো, িাাংো িযােরর্, িালয়াে ী, িাাংোলেি-বিেপবরচয়, িাবর্ল যর 

িযিসায়বিো, িাোগ্াত বিষয়ে বিষয়সিূহ িাতায়লে িযাপে, িহুে।’ 



 

িত চিালে িাতায়লের িযিহার িহুিুখ্ী। িাাংোলেলির বিবিরভাগ্ বিেযােলয় বিেযাোতা িাতায়লের িলি িিীভূত। 

িাব ের িাতায়ে বিেযাোতালের বিি িাবগ্লয়লি। িাতায়ে বিেযাোতালের িযবিগ্ত িাহােুবর িাবিলয়লি, 

িেবেলয়লি বিেযাোতালের বিবসে বিবিষ্ট্য, বিেযা-িুবের বিেতা, িাবিতা। বিোেসম্মত বিেযাোে 

িাতায়লেরই িবহিঃেোি। িাতায়ে িাাংোলেলির বিখ্যাত বিখ্যাত বিদ্বােলের বিবেসুলতার িাাঁধলে বি াঁলধলি। 

বিদ্বালে বিদ্বালে িলেলিে িনু্ধ, িাবেলয়লিে িনু্ধত্ব। িয়স্ক িয়স্কারা িচলে, িাচলে, িচসায় িাবেলয়লিে বিরাে 

িন্ধে। িহু বিদ্বাে-বিেষূী িত চিালে িাতায়লে বিলভার। িযবিিােই িাতায়লে িযস্ত। িাবিলত, িেতোয়, 

িাাঁিতোয়, িাসস্ট্যালে, িা ালর িরািরই িাতায়লে বিযুি। িাতায়লেই িযবির বিিত চে, বিেগ্ধতার বিোি। 

িাতায়ে িলয়াল যষ্ঠ-িলয়ািেৃ-িলয়ােবেলষ্ঠর িন্ধে। িিরা, িুলিারা িাতায়লে িু াঁে। িহু বিেযা িীরাঙ্গর্া, িহু 

িরাঙ্গর্াও িাতায়লে িযবতিযস্ত। 

 

িাাংোলেলির বিবভন্নাঞ্চলের বিেযাধর িযবিলের িনু্ধেীবত, িনু্ধিাৎসেয, িনু্ধিলরষু িাতায়লের িলেৌেলতই 

বিেবিত। িাতায়লেই িহিাে বিেযা িেোিেবে। িিোরী িাতায়লের িিবক্রয়া ির্ চোতীত। িেলত িাধয-

িত চিালে িাতায়েলেি বিদ্বাে বিেষূীলের িি িাবতে। িহু বিোর িযবিও িাতায়লে িেিৎ।  

 

‘ব্লগ্’ িাতায়লের বিলিষ িযিস্থা। ব্ললগ্ই িনু্ধরা িনু্ধর বিবভন্ন বিবহত িাতোয়। ব্ললগ্ই িবেিো, ব্ললগ্ই িালি 

িনু্ধত্ব। ব্ললগ্ই িাোেুিাে, ব্ললগ্ই িাচােতা। িক্রেবৃষ্ট্, িেলি া ী, িেরাগ্ী িযবির বিিাোে িা বিপলরায়া 

ব্ললগ্ িা িিলিয িালধ িাে বিতণ্ডতা, িালি িনু্ধলত্বর বিলচ্িে। বিেযাধররা ব্ললগ্ই িলেে িুলের িযথা, বিেো 

ির্ চো। বিলিষত ব্ললগ্ বিচায চ, িাস্তি িিিয িোই িাঞ্ছেীয়। িোই িাহুেয, িােযিাগ্ীি, িােযবিিারে, 

িােসাংযিী, বিেয়ী ব্লগ্াররা িরর্ীয়। িাতায়ে ব্লগ্ারলের বিেম্র বিেয়ী বিেবতলত িেবি-িাতায়ে বিদ্বাে-

বিেষূীলের বিেযা িাবগ্চা। িাতায়লে িাাঁেরাবি, বিতোবি, িােপাবরপো, বিেলেবেপো, িাহুেযেথা, িৃথািােয, 

বিিাস িিিয, িাল িো, বিলোভ, বিরুোচরর্, বিতবে চত িিিয, বিলদ্বষপূর্ চ িিিয, বিরূপ বিষয়, 

বিলভেিূেে িিিয, বিভ্রাবন্তিূেে িিিয, বিষিযিূেে িিিয, বিলরাধিূেে িিিয, বিিৃঙ্খ্ো বিিষভালি 

ি চেীয়। 

 

িাতায়ে বিলিষ বিলিষ বিষলয় বিলিষ বিলিষ বিাো িু ুগ্ চ িযবিলের বিস্ট্ িাোয়। িাাংোলেলির 

বিেযািযিস্থালে বিগ্িালেই িাতায়েেলূতর (এ্যাম্বালসডর) িযিস্থােরর্। িাতায়েেতূরা বিলিষ বিলিষ বিষলয় 

বিলিষে, বিলিষত্বধারী বিবভন্ন বিেযােলয়র িহুবিধ িাধার বিবহত িাতোয়। বিলিষভালি বিযুি িগুিার 



িালতে, বিউবে বিগ্ি, িারী, িসাে, িুেিুে। িালগ্রহালের বিল্লাহ, িুরহাে। ব্রাহ্মর্িাবিয়ার বিষু্ণচন্র, বিগ্, 

িািুে, বিপুে। িৃহত্তর িবরিালের িীর্া, িবির, বিেবেস, বি ে বিপারী, বি য়, বিপ্লি, বিধাে, বিোলয়ত, 

িাইো, িাপ্পাবেতয িাপ্পা। িান্েরিালের বিেব ৎ, বিারহাে, িাবররা, িুরাইো বিলিষভালি বিধৃত। বিধৃত িযবিরা 

িযতীতও িহু বিেযােুরাগ্ী িাতায়েেতূ িাতায়লে বিযুি। বিেযােতূরা বিোিূলেয বিবেলয়াগ্েৃত। বিিে বিেযাপীঠ 

বিবেি চালর্ (Clean School), িাগ্াে িাোলত (Green School) বিেযােতূরা বিলিষভালি িাাংোলেিিযাবপ 

বিসৃ্তত। িাাংোলেলির িহু বিেগ্ধ বিদ্বাে বিেযাোতা িাতায়লে বিযুি। বিলিষভালি িেবি-িাসন্তী, বিথী, 

বিেবেস, বিহঙ্গ, বিোি, বি ে, বিেুযৎ, বিেব র, বিেোথসহ িহু বিেগ্ধ িযবি।  

 

িিরেলয়ে িাতায়লের বিবিত িযিস্থাপোয় িযিস্থাপে বিলিষেরা বিি বিব্রত। িাতায়ে বিলচ্িে 

িযিহারোরীলের বিরহ িািায়, বিরহী িাোয়। িাতায়ে িযিহালর িাধাোবপ্তলত িযিহারোরীরা ব্ললগ্ ব্ললগ্ 

িযিস্থাপেলের িালরাো িাব লয়লি। বিরূপ িিলিয বিলফাবরত িাতায়ে িারান্ো।  

 

িত চিালে িাতায়লের িসু্তবেষ্ঠ িাহারী বিেযাস বিি িবর্ চে, িবেহাবর, বিিুগ্ধের। বিবচে িাহারী বিেযালস 

বিেযস্ত। বিো িাধায় িাতায়েলেিীরা িাতায়লে বিযুি। িাতায়লের িযােগ্রাউলে বিখ্যাত বিেযােুরাগ্ী, 

বিলোৎসাহী, বিলিষে িযবিলের িযাবোং। িত চিালে িাতায়লের বিোভাস চে বিশুিার বিগ্িাে। িযাবপ্তও 

(Space) বিস্তর, িযাপে। িাতায়ে বিবচ্িন্ন িযবি িযবিগ্তভালি বিচের্ বিি। িির িির িাতায়লের িযিহার 

িযাপেভালি িািলি বিধায় বিেযাধরলেরলতা িলেই, বিেযাহীেলেরও বিবি বিবি িাতায়ে িযিহালরর বিষলয় 

বিেয়সহোলর িেবি। িাতায়লের বিিে বিিরর্ বিসম্ভি। িহুিুখ্ী িযিস্থাযলের বিলিষবেে িবর্ চত। 

িাতায়েলেিীলের-িাতায়ে িযিস্থাপেলের বিোস িাতায়েই িেোলি িাাংোলেলির বিেযািযিস্থালে। বিলে 

িাাংোলেলির বিেযািযিস্থালে বিখ্যাত িাোলত িাতায়ে িেপবরের। 
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