
 

 
এ. ক. খ কার 
(জ : জানুয়াির ১, ১৯৩০) বাংলােদেশর একজন সনাকমকতা িযিন সনাবািহনী থেক অবসর হেণর পর রাজনীিতেত 
স ৃ  হন। তঁার পুেরা নাম আ লু কিরম খ কার। িতিন বাংলােদশ িবমান বািহনীর ধান িছেলন। অবসর হণকােল তঁার 

পদবী িছল এয়ার ভাইস মাশাল। ২০০৯-এ বাংলােদেশর সাধারণ িনবাচেন অংশ িনেয় িতিন বাংলােদশ সংসেদর সদস  

িনবািচত হন এবং ধানম ী শখ হািসনা তঁােক ম ী িনেয়াগ কেরন। রা পিত িজয়া ও এরশােদর শাসনামেল িতিন অে িলয়া 

ও ভারেত বাংলােদেশর হাইকিমশনার িহসােব দািয়  পালন কেরেছন। উপর  রা পিত এরশােদর আমেলও িতিন বাংলােদশ 

সরকােরর পিরক না ম ী িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন। তঁােক সচরাচর এয়ার ভাইস মাশাল (অবঃ) এ. ক. খ কার 

িহসােব উে খ করা হয়। িতিন বাংলােদেশর াধীনতা যুে  অংশ হণ কেরেছন ও উপ- ধান সনাপিত িহেসেব কমরত 

িছেলন। বতমােন িতিন বাংলােদশ সরকােরর পিরক না ম ী িহেসেব কাজ করেছন। 
 

জ  ও িশ াজীবন 
এ. ক. খ কােরর জ  ১৯৩০ সােলর ১ জানুয়াির। িপতার তৎকালীন কম ল রংপুর শহের। তঁার বািড় পাবনা জলার 

বড়া উপেজলার ভাের া ােম। তঁার িপতা খ কার আ ুল লিতফ ি শ আমেল ডপু  ম ািজে ট িছেলন এবং মাতা 

আেরফা খাতুন িছেলন একজন আদশ গিহনীৃ । চার ভাই ও এক বােনর মেধ  এ ক খ কার িছেলন ততীয়ৃ । িপতার চা িরর 

সুবােদ তঁার িশ া জীবেনর  হয় ব ড়া শহের। িতিন সখােন ব ড়া কেরােনশন েলু  িকছুিদন পড়ােশানা কেরন। 
তারপর িপতার বদিলর কারেণ তঁােদরেক নওগঁা চেল যেত হয়। সখােন নওগঁা কেরােনশন লু  থেক াথিমক িশ া শষ 

কেরন। মাধ িমক িশ া হণ কেরন রাজশাহী কেলিজেয়ট লু  এবং মালদা জলা েলু । ভারত িবভােগর সময় এ. ক. 

খ কার ১৯৪৭ সােল মালদা জলা লু  থেক ম াি েলশন পাশ কেরন। 
 
কমজীবন 
১৯৫২ সােলর সে ের িপএএফ থেক িতিন তার কিমশন লাভ কেরন। ১৯৫৫ সাল পয  িতিন ফাইটার ায়া ন িহেসেব 

কাজ কেরন ও পের াইং ই া র হেয় ওেঠন। িতিন পািক ান এয়ার ফাস একােডমীেত ১৯৫৭ সাল পয  িছেলন। াইং 

ই া র েলু  িতিন ১৯৫৮ সাল পয  াইট কমা ার িহেসেব দািয়  পালন কেরন। পের জট ফাইটার কনভারশন 

ায়া েন িতিন াইট কমা ার িহেসেব দািয়  পালন কেরন ১৯৬০ সাল পয । ১৯৬১ সাল পয  িতিন ায়া ন 

কমা ার িহেসেব কাজ কেরন িপএএফ একােডমীেত। পের জট ফাইটার কনভারশন ায়া েন িতিন ায়া ন কমা ার 

িহেসেব দািয়  পালন কেরন ১৯৬৫ সাল পয । িনং উইং-এর অিফসার কমাি ং িহেসেব ১৯৬৬ সাল পয  িতিন িপএএফ 

একােডমীেত দািয়  পালন কেরন। িপএএফ ািনং বােডর িসেড  িহেসেব িতিন ১৯৬৯ সােলর আগ পয  দািয়  পালন 

কেরন। পের িতিন সেক  ইন কমা  িহেসেব িপএএফ বইেসর দািয়  পান ঢাকায় ১৯৬৯ সােল। 
 
মিু যুে  অংশ হণ 
এ. ক. খ কার উইং কমা ার িহেসেব দািয়  পালনকালীন সমেয় বাংলােদেশর মুি যু  ছিড়েয় পেড়। ২১ শ নেভ র ১৯৭১ 
সােল িতিন পেদা িত পান প ক াে ন িহেসেব বাংলােদেশর তৎকালীন অ বতী সরকার থেক এবং জনােরল এম. এ. 



িজ. ওসমানী'র ব ি গত ডপু  ইন চাজ বা উপ- ধান সনাপিত িহেসেবও িনেয়াগ পান। ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র 
ভারতীয় সরকার বাংলােদেশ অ বতী সরকােরর ায় সব উ পদ  কমকতােক, যমন - ধানম ী তাজউি ন আহেমদ, ১১ 
জন স র কমা ার, লফট ােন  কেনল ক. এম. সিফউ াহ-সহ এ. ক. খ কারেকও ঢাকায় িনেয় আেসন পািক ানী 
বািহনীর আ সমপেণর অনু ান দখেত। াধীনতার পর িতিন এয়ার কেমাডর িহেসেব দািয়  পান ও আওয়ামী লীেগর 

ত াবধােন াধীনতায় বীরে র পুর ার কিম েত জনােরল এম. এ. িজ. ওসমানী'র ধান সহকারী িহেসেব কাজ কেরন। এই 
কিম র কােজর ফলাফল িছল িছ যু  ও ব াখাহীন। িযিন কলকাতায় াধীনতা যুে র সময় একটা দালােন সময় কা েয়েছন 

িতিন রহস জনকভােব বীরউ ম খতাব পান। তার সহকারী ায়া ন িলডার বদ ল আলমও বীরউ ম খতাব পান। 
১৯৭৩ সােল িতিন এয়ার ভাইস মাশাল িহেসেব পদে ািত পান ও িসওএএস িহেসেব ১৯৭৫ সােলর আগ  পয  দািয়  পালন 
কেরন। ১৯৭২ সাল থেক ১৯৭৩ সাল পয  িতিন বাংলােদশ িবমান-এর চয়ারম ান িহেসেব কাজ কেরন। ১৯৭৫ সােল িতিন 

অবসের যান মশুতােকর সরকােরর সময়। 
 
রাজৈনিতক জীবন 
১৯৭৭ সােল িজয়াউর রহমােনর সরকােরর সময় ভারেত বাংলােদেশর রা দতূ িহেসেব িনেয়াগ পান। ১৯৮৬ সােলর 

অে াবর থেক ১৯৯০ সােলর মাচ মাস পয  িতিন এরশােদর সরকােরর সােথ কাজ কেরন পিরক না ম ী িহেসেব। এর 

আেগ িতিন অে িলয়ায় বাংলােদেশর রা দতূ িহেসেব িনেয়াগ পান। যু াপরাধীেদর িবচােরর দািবেত জনসেচতনতা ছড়ােনা 

উে েশ  বাংলােদশ স র কমা ারস ফারােমর চয়ারম ান িহেসেব ২ বছর িতিন দািয়  পালন কেরন। ৬ই জানুয়ারী 

২০০৯ সােল িতিন বতমান আওয়ামী লীগ সরকােরর পিরক না ম ী িহেসেব িনেয়াগ পান ও িতিন একজন সংসদ সদস । 
িনজ এলাকার জনগেণর কােছ অ ীকার কেরেছন য, নদী ভা েনর কবল থেক তােদর র া করেত িতিন যথাসাধ  চ া 
করেবন। 
 

 
 
ড. এ. িব. মীজা আিজজলু ইসলাম 
 

 

কামাল লাহানী (আবু নাইম মাহা. মা ফা কামাল খান লাহানী) 
বাবা: সুজা লাহানী ( য়াত) 
মা: রােকয়া লাহানী ( য়াত) 



ী: দীি  লাহানী ( য়াত) 
জ  তািরখ: ২৬ জনু, ১৯৩৪ 
জ ান: খান মনতলা, উ াপাড়া, িসরাজগ । 

১৯৫৩ সােল পাবনা এডওয়াড কেলেজ পড়ার সময় ার হন। 
১৯৫৪ সােল আবার ার, রাজশাহী স াল জেল, ৫৫ সােল মু । 
মুি র পর পাবনা থেক ঢাকা। 
সাংবািদকতায় েবশ। 
সং িতে ে  অবদানৃ : ছায়ানট স াদক পঁাচ বছর, বতমােন গণিশ ী সং ার সভাপিত। 

জ  ও পািরবািরক জীবন 
কামাল লাহানীর জ  িসরাজগে র উ াপাড়া থানার সনতলা ােম। বাবা আব ুইউসুফ মাহা দ মসুা খান লাহানী। মা 
রােকয়া খান লাহানী। 

 
িশ াজীবন 
কামাল লাহানী থেম কলকাতার িশ  িবদ াপীেঠ পড়া না  কেরন। দশভােগর পর ১৯৪৮ সােল পাবনা চেল যান। 
ভিত হেলন পাবনা িজলা েলু । ১৯৫২ সােল মাধ িমক পরী ায় উ ীণ হেলন। এরপর ভিত হন পাবনা এডওয়াড কেলেজ। 
এই কেলজ থেকই উ মাধ িমক পাস কেরন। আর উ মাধ িমক পাস করার পরই ািত ািনক িশ ার ইিত টােনন িতিন। 
 
কমজীবন 
কামাল লাহানী ' দিনক আজাদ', ' দিনক সংবাদ', ' দিনক পূবেদশ', ' দিনক বাতা'সহ িবিভ  পি কার কমরত িছেলন। িতিন 

সাংবািদক ইউিনয়েন দদুফায় যু -স াদক এবং ঢাকা সাংবািদক ইউিনয়েনর সভাপিত হন। িতিন গণিশ ী সং ার সভাপিত 

িছেলন। ১৯৬২ সােল কাল কারাবােসর পর কামাল লাহানী 'ছায়ানট' সাং িতকৃ  সংগঠেনর সাধারণ স াদক িহেসেব 

দািয়  হণ কেরন। সােড় চার বছর এই দািয়  পালন কেরন। এরপর মাকসবাদী আদেশ ১৯৬৭ সােল গেড় তােলন ' াি '। 
 

 
 
বে  আলী িময়া 
(জ : ১৭ জানুয়াির, ১৯০৬ - মতৃু : ২৭ জনু, ১৯৭৯) একজন বাংলােদশী কিব, ঔপন ািসক, িশ -সািহিত ক, সাংবািদক 
ও িচ কর। িতিন পাবনা জলার রাধানগর ােম এক িন মধ িব  পিরবাের জ হণ কেরন। 
 
িশ া ও কমজীবন 
িতিন পাবনার মজমুদার একােডমী থেক ১৯২৩ সােল ম াি েলশন পাস কের কলকাতা আট একােডমীেত ভিত হন 
এবং ১ম িবভােগ উ ীন হন। ১৯২৫-এ ইসলাম দশন পি কায় সাংবািদক িহেসেব যাগদান কেরন। ১৯৩০ থেক 

১৯৪৬ পয  কলকাতা কেপােরশন েল িশ কতা কেরনু । দশ িবভােগর পর িতিন কলকাতা জীবেন রবী -



নজ েলর সাি ধ  লাভ কেরন। তখন তঁার ায় ২০০ খানা  কািশত হয়। স সময় িবিভ  ােমােফান 

কা ানীেত তঁার রিচত পালাগান ও না কা রকড আকাের কলকাতার বাজাের িবেশষ জনি য়তা অজন কের। 
১৯৬৪-র পর থেম ঢাকা বতাের ও পের রাজশাহী বতাের চাকির কেরন। িতিন তঁার কিবতায় প ী কিতর ৃ

সৗ য বণনায় নপেুন র পিরচয় দান কেরেছন। কিতর প বণনায় ৃ িতিন িছেলন িস হ । তঁার রিচত 
িশ েতাষ  আজও অমর হেয় আেছ। 
 

সমহূ 
ময়নামিতর চর 
অরণ  
গাধূলী 
ঝেড়র সংেকত 
নীড়  
জীবেনর িদন েলা 
অনুরাগ 
 
কাব  
ময়নামিতর চর(১৯৩২) 
অনুরাগ(১৯৩২)। 
 
িশ েতাষ  
চার জামাই (১৯২৭) 
মঘ মারী(১৯৩২) 
মগপরীৃ (১৯৩৭) 
বাকা জামাই(১৯৩৭) 
কামাল আতাতুক(১৯৪০) 
ডাইনী বউ(১৯৫৯) 
পকথা(১৯৬০) 
ঁ চবরণ কন া(১৯৬০) 
ছাটেদর নজ ল(১৯৬০) 
িশয়াল পি েতর পাঠশালা(১৯৬৩) 
বােঘর ঘের ঘােগর বাসা। 
 
স াননা 
িশ  সািহেত  উে খেযাগ  অবদােনর জন  িতিন ১৯৬২ সােল বাংলা একােডমী পরু ার এবং ১৯৬৫ সােল 
িসেড  পুর ার লাভ কেরন। িতিন মরেণা র এ েশ পদক এ ভূিষত হন। 

 

 



আবু হনা মা ফা কামাল  
(জ : ৩ িডেস র, ১৯৩৬ - মতৃু : ২৩ সে র, ১৯৮৯) বাংলােদেশর একজন বেরন  িশ ািবদ, কিব এবং লখক। 
 
জ  
িতিন পাবনার গািব া ােম ১৯৩৬ সােলর ৩রা িডেস র জ হণ কেরন। 
 
িশ া 
িতিন ১৯৫২- ত পাবনা জলা লু  থেক ম াি ক ও ১৯৫৪- ত ঢাকা কেলজ থেক আইএ পাস কেরন। ম াি ক পরী ায় 

থম িবভােগ েয়াদশ ান এবং আইএ পরী ায় থম িবভােগ স ম ান অিধকার কেরন। ঢাকা িব িবদ ালয় 

থেক ১৯৫৮- ত বাংলায় িবএ অনাস এবং একই িব িবদ ালয় থেক ১৯৫৯-এ বাংলায় এমএ িডি  লাভ কেরন। 
াতক(স ান) ও াতেকা র উভয় পরী ায় থম ণীেত থম ান অিধকার কেরন। এ িব িবদ ালয় থেক 
বঙিল স অ া  িলটারাির রাই ং-১৮১৮-১৮৩১ শীষক অিভস ভ রচনা কের িপএইচ িড িডি  অজণ 
কেরন। 
 
সািহত কম 
কাব  
আপন যৗবন বরী (১৯৭৪) 
যেহতু জ া  (১৯৮৪) 
আ া  গজল (১৯৮৮) 
ব -গেবষণা 
িশ ীর পা র (১৯৭৫) 
The Bengali Press and Literary Writing (১৯৭৭) 
কথা ও কিবতা (১৯৮১) 
 
পরু ার 
আলাওল পুর ার (১৯৭৫) 
সু দ সািহত  ণপদক (১৯৮৬) 
এ েশ পদক (১৯৮৭) 
আবদলু কিরম সািহত িবশারদ ণপদক (১৯৮৯) 
সাদত আলী আক  িত পুর ারৃ  (১৯৯১) 
 
মতৃু  
িতিন ১৯৮৯ সােলর ২৩ শ সে র দেরােগ আ া  হেয় ঢাকায় মতু বরণ কেরনৃ । 
 

 
 
সিুচ া সন 
(এি ল ৬ ১৯২৯) অথবা এি ল ৬, ১৯৩১ ভারত তথা পি মবে র অন তম িবখ াত অিভেন ী । িবেশষ কের উ ম 



মােরর সােথ অিভনেয়র কারেন িতিন সারা বাংলায় চ  জনি য় হন। উ ম-সুিচ া জু  আজও বাংলা 

চলি ে র  জু  িহেসেব পিরগিনত। বতমােন িতিন িনভত জীবনযাপন কেরনৃ । যখন িতিন অিভনয় ছেড় 

িদেয়িছেলন স পযােয় িতিন ধীের ধীের সরা নািয়কার অব ান হারাি েলন বেল কিথত আেছ। 
িতিনই থম ভারতীয় অিভেন ী িযিন কান আ জািতক চলি  উৎসেব পুর ার পান (  অিভেন ী 
পুর ার - সাত পােক বঁাধা ১৯৬৩ ছিবর জন , মে া চলি  উৎসব)। 
 

ারি ক জীবন 
১৯৩১ সােলর ৬ এি ল এখনকার িসরাজগ  জলারেবল িচ উপেজলার সনভাঙার জিমদার বািড়েত রমা দাশ  
(পরবত েত সুিচ া সন নােম পিরিচত হন)জ  নন।পের পাবনা শহেরর িদলালপুেরর বািড়েত কেটেছ তার 

শশব ও কেশার। সুিচ া সন পাবনা সরকাির বািলকা িবদ ালেয়র ছা ী িছেলন। ১৯৬০এর দশেক পািক ান-

ভারত যুে র সময় পি মবে  চেল যান তারা। দশ ত ােগর সময় পাবনা শহেরর িদলালপুের ায় দইু িবঘা জিমর 
উপর একতলা ভবন, পােশর ায় িতন িবঘা জিম, িসরাজগে র বল িচ উপেজলার সনভাঙায় জিমদার বািড়সহ 
ায় দশু' িবঘা জিম রেখ যায় সুিচ া সেনর পিরবার। ভারেতর একজন খ াত িশ পিতর স ান িদবানাথ 

সনেক িতিন িবেয় কেরন। ১৯৪৭ সােল তার এক  মেয় হয় যার নাম মুনমুন সন। সিুচ া সেনর বাবা 

ক ণাময় দাশ  িছেলন াথিমক িবদ ালেয়র ধান িশ ক ও মা ইি রা দাশ  একজন গহবধুৃ । িতিন বাবা-
মােয়র প ম স ান এবং ততীয় কন া িছেলনৃ । পাবনােতই তঁার আনু ািনক িশ াদী া  হয়। 
 
চলি  জীবন 
১৯৫২ সােল শষ কাথায় ছিবর মাধ েম তার চলি ে  যা া  হয় িক  ছিব  মুি  পায়িন। 
পরবত  বছের উ ম মােরর িবপরীেত সােড় চুয়া র ছিবেত িতিন অিভনয় কেরন। ছিব  ব -অিফেস সাফল  

লাভ কের এবং উ ম-সুিচ া জু  উপহােরর কারেন আজও রনীয় হেয় আেছ। বাংলা ছিবর এই অিবসংবািদত 

জু  পরবত  ২০ বছের িছেলন আইকন প। 
১৯৫৫ সােলর দবদাস ছিবর জন  িতিন  অিভেন ীর পুর ার িজেতন, যা িছল তার থম িহি  ছিব। উ ম 

মােরর সােথ বাংলা ছিবেত রামাি কতা সি  করার জন  িতিন বাংলা চলি ে র সবেচেয় িবখ াত অিভেন ীৃ । 
১৯৬০ ও ১৯৭০ দশেক তার অিভনীত ছিব মুি  পেয়েছ। ামী মারা যাওয়ার পরও িতিন অিভনয় চািলেয় 

গেছন, যমন িহি  ছিব আি । এই চলি ে  িতিন একজন ন ীর ভূিমকায় অিভনয় কেরেছন। বলা হয় য 

চির র রণা এেসেছ ইি রা গা ী থেক। এই ছিবর জন  িতিন িফ েফয়ার  অিভেন ী িহেসেব মেনানয়ন 

পেয়িছেলন এবং তার ামী চিরে  অিভনয় করা স ীব মার  অিভেনতার পুর ার িজেতিছেলন। 
১৯৭৮ সােল সুদীঘ ২৫ বছর অিভনেয়র পর িতিন চলি  থেক অবসর হণ কেরন। এর পর িতিন লাকচ  ু

থেক আ েগাপন কেরন এবং রামক  িমশেনর সবায় তী হনৃ । ২০০৫ সােল দাদাসােহব ফালেক পুর ােরর জন  
সুিচ া সন মেনানীত হন, িক  ভারেতর িসেডে র কাছ থেক সশরীের পুর ার িনেত িদ ী যাওয়ায় আপি  
জানােনার কারেন তােক পুর ার দয়া হয় িন। 
তার মেয় মুনমুন সন এবং নাতনী িরয়া সন ও রাইমা সন ও চলি ে  অিভনয় কেরেছন। 
 
উ ম মােরর সােথ অিভনয় 
চলি ে র তািলকা 
সােড় চুয়া র (১৯৫৩) 
ওরা থােক ওধাের (১৯৫৪) 
অি পরী া (১৯৫৪) 
শাপেমাচন (১৯৫৫) 
সবার উপের (১৯৫৫) 



সাগিরকা (১৯৫৬) 
পেথ হল দির (১৯৫৭) 
হারােনা সরু (১৯৫৭) 
দীপ েল যাই (১৯৫৯) 
স পদী (১৯৬১) 
িবপাশা (১৯৬২) 
চাওয়া-পাওয়া 
সাত-পােক বঁাধা (১৯৬৩), এজন  মে া আ জািতক চলি  উৎসেব িতিন  অিভেন ীর পরু ার পেয়েছন 
হসিপটাল 
িশ ী (১৯৬৫) 
ই াণী (১৯৫৮) 
রাজল ী ও কা  (১৯৫৮) 
সূয তারণ (১৯৫৮) 
উ র ফা িন (১৯৬৩) (িহি েত পুনঃিনিমত হেয়েছ মমতা নােম) 
গহদাহৃ  (১৯৬৭) 
ফিরয়াদ 
দবী চৗধুরানী (১৯৭৪) 
দ া (১৯৭৬) 
ণয় পাশা 
ি য় বা বী 
 

 
 
স ামসন এইচ চৗধুরী 
(জ :২৫ সে র, ১৯২৫ - মতৃু : ৫ জানয়ুাির, ২০১২) বাংলােদেশর িবিশ  ব বসায়ী ও িশ পিত িছেলন। শীষ ানীয় 

এ িশে ােদ া া য়ার েপর চয়ারম ান িছেলন। 
 
জ  ও পািরবািরক জীবন 
স ামসন এইচ চৗধরুীর জ  ১৯২৬ সােলর ২৫ সে র ফিরদপরু জলায়। তঁার বাবা ই এইচ চৗধরুী ও মা 

লিতকা চৗধুরী। তঁার ীর নাম অিনতা চৗধুরী। তঁার িতন ছেল - অ ন চৗধরুী, তপন চৗধুরী ও স ামুেয়ল 

চৗধরুী ।  
 
িশ াজীবন 
১৯৩০-৪০ সাল পয  িতিন কলকাতার িব পুর উ িবদ ালেয় পড়ােশানাু  কেরন। এখান থেকই িতিন িসিনয়র 

কমি জ িডি  অজন কেরন। এরপর িতিন হাভাড ইউিনভািস  ল থেক ব ব াপনা িবষেয় িডে ামা িডি  ু

লাভ কেরন। 
 



কমজীবন 
স ামসন এইচ চৗধুরীর বাবা িছেলন আউটেডার িডসেপনসািরর মিডক াল অিফসার। বাবার পশার সুবােদ 

ছাটেবলা থেকই ঔষুধ িনেয় িতিন নাড়াচাড়া কেরেছন। ভারত থেক িশ াজীবন শষ কের িফের আেসন 

তৎকালীন পবূ পািক ােনর পাবনার আতাই লা ােম। ১৯৫২ ি াে  িচ াভাবনা কের িতিন 'ফােমিস' কই 

ব বসায় িহেসেব বেছ িনেলন; ােমর বাজাের িদেলন ছাট এক  দাকান। ১৯৫৮ ি াে  যু  সরকার তখন 

মতায় থাকাকালীন সমেয় পেয় যান ওষধু কারখানা াপেনর একটা লাইেস । িতিনসহ আেরা িতন ব র সে  ু
িমেল েত েক ২০ হাজার টাকা কের মাট ৮০ হাজার টাকায় পাবনায় কারখানা াপন করেলন য়ার 
ফামািসউ ক ালস। য়ােরর নামকরণও করা হেয়িছল চার ব র িত ানু  িহেসেব। তাই এর লােগাও তাই 

বগাকিতরৃ । ১৯৫৮ ি াে র ািপত িত ান েত বতমােন ৩০ হাজার িমক কমরত। ধু ঔষেুধই নয়, এই 
িশ  েপর ব বসায় স সািরত হেয়েছ সাধনসাম ী, ট টাইল, পাশাক তরী, কিষপণৃ , তথ যুি , া েসবা 
এমনিক িমিডয়ােতও। দেশর অন তম বসরকাির টিলিভশন চ ােনল মাছরাঙার িতিন িছেলন চয়ারম ান। য়ার 

প ২০০৯-১০ অথবৎসের জাতীয় রাজ  বাড কতকৃ  সরা করাদাতা িনবািচত হেয়িছেলা। 
 
স ৃ তা 
চয়ারম ান, য়ার প 
চয়ারম ান, িমউচুয়াল া  ব াংক পিরচালনা পষদ 
চয়ারম ান, এ াস িলিমেটড 
স ািনত সদস , িমেটালা গ  ফ াব 
সােবক চয়ারম ান, মাইে া ই াি জ ডভলপেম  অ া  সািভেসস (মাইডাস) 
চয়ারম ান, া পােরি  ই ারন াশনাল, বাংলােদশ চ া ার, ২০০৪-২০০৭ 
সভাপিত, মে াপিলটন চ ার অব কমাস অ া  ই াি , ঢাকা (১৯৯৬-১৯৯৭) 
সহ-সভাপিত, ই ারন াশনাল চ ার অব কমাস, বাংলােদশ 
সােবক পিরচালক, দ  ফডােরশন অব বাংলােদশ চ ার অব কমাস অ া  ই াি  (এফিবিসিসআই) 
সদস , িনবাহী কিম , বাংলােদশ া  চ ার অব কমাস অ া  ই াি  
পিরচালক, িডট র ং এেজি  অব বাংলােদশ 
চয়ারম ান, স াল িডেপািজেটাির এেজি  অব বাংলােদশ 
সদস , উপেদ া, কিম  অব দ  বাংলােদশ অ ােসািসেয়শন অব ফামািসউ ক ালস ই াি স 
িত াতা সভাপিত, বাংলােদশ অ ােসািসেয়শন অব পাবিলকিল িলে ড কা ািনজ 

 
পরু ার ও ীকিতৃ  
দেশর বসরকাির খােত িশ  াপন, পণ  উৎপাদন, কমসং ান সি  এবং জািতর আয় বি সহ সামি কভােব ৃ ৃ
জাতীয় অথনীিতেত অবদান রাখার কারেণ ২০১০ ি াে  সরকার ৪২ জন ব ি েক বািণিজ কভােব পূণ 
ব ি  িসআইিপ (িশ ) িনবাচন কের। ত েধ  বহৎ িশ েগা ীর ৃ ১৮ জেনর মেধ  একজন িছেলন স ামসন এইচ 

চৗধরুী। 
দ  ডইিল ার এবং িডএইচএল দ  িবজেনসম ান অব দ  ইয়ার (২০০০) 
আেমিরকান চ ার অব কমােসর (অ ামেচম) িবজেনস এি িকউ ভ অব দ  ইয়ার (১৯৯৮) 
 



 
 

মথ চৗধরুী 
(আগ  ৭, ১৮৬৮ যেশার - সে র ২, ১৯৪৬ কলকাতা)। তঁার পি ক িনবাস িছল বাংলােদেশর পাবনা জলার 

হিরপরু ােম। তঁার িশ াজীবন িছল অসাধারণ কিত পূণৃ । িতিন ১৮৯০সােল কলকাতা িব িবদ ালয় থেক ইংেরিজ 

সািহেত  থম ণীেত এমএ িড ী লাভ কেরন এবং পের ব াির াির পড়ার জন  িবলাত যান। িবলাত থেক 
িফের এেস ব াির াির পশায় যাগদান না কের িতিন িকছুকাল ইংেরিজ সািহেত  অধ াপনা কেরন এবং পের 
সািহত চচায় মেনািনেবশ কেরন। তঁার সািহিত ক ছ নাম িছল বীরবল। তঁার স ািদত সবুজপ  বাংলা সািহেত  

চলিত ভাষারীিত বতেন আ ণী ভূিমকা পালন কের। তঁার বিতত গদ রীিতেত “সবুজপ ” নােম িবখ াত 

সািহত প  ইিতহােস িতি ত হেয়েছন। তঁারই নতে  বাংলা সািহেত  নতুন গদ ধারা সূিচতৃ  হয়। 
 
রচনাসম  
তল নুন লাকড়ী (১৯০৬) 
বীরবেলর হালখাতা (১৯১৭) 
রায়েতর কথা (১৯১৯) 
চার-ইয়ারী কথা 
আ িত 
ব  সং হ 
নীলেলািহত 
পদচারণ 
নানাচচা (১৯২৩) 
াচীন ব  সািহেত  িহ  ও মুসলমান ু (১৯৫৩) 

 
 
 
 
 


