








ভ্রমণকাহিনী 
সাহিত্রী নন্দ চক্রির্তী 

িাাংলা হিভাগ, কলযাণী হিশ্বহিদ্যালয়  
 

িাাংলা গদ্যসাহিত্র্য ভ্রমণকাহিনী রচনা একহি হিত্েষ ধারা, আত্মকথনমূলক এই হিিরণ ভ্রমণ : 

িাাংলা সাহিত্র্য একহি হিত্েষ হেল্পরূপ হিত্সত্ি আত্মপ্রকাে কত্র। এর একহদ্ত্ক ককাত্না 

অত্চনা অথিা হচরত্চনা স্থাত্নর হিিরণ র্ার হিত্েষ আকষতণীয় িণতনা, অনযহদ্ত্ক িযহিগর্ 

অহভজ্ঞর্া, এর অসামানয প্রকােভঙ্গী এইসি হমত্ল ভ্রমণকাহিনী িাাংলা সাহিত্র্য অনিদ্য ধারা 

িত্য় ওত্ে। হিহেষ্ট গদ্য কলখত্কর কলখনীত্র্ ভ্রমণ সাহির্য সুপ্রাচীনকাল কথত্ক ির্তমান কাল 

পর্তন্ত একহি স্বর্ন্ত্র ও হিহেষ্ট গদ্যহেল্প। এই ধরত্নর রচনায় কাল্পহনক কাহিনী থাত্কনা, হকন্তু 

ককাত্না একহি িা একাহধক স্থান র্ার সম্পত্কত গত্ে ওো কলাককাহিনী, স্থানমািাত্ময ও 

র্াত্রাপত্থর হিিরণ এিাং এত্ক হভহি কত্র কখত্না ককাত্না কাল্পহনক কাহিনী প্রভৃহর্ হনত্য় 

ভ্রমণকাহিনী িাাংলা গদ্য সাহিত্র্য একহি স্বর্ন্ত্র ধারা।  

 প্রথত্ম উহনে ের্ত্কর িাঙালীর িাত্র্ র্ীথতভ্রমত্ণর সূত্ত্র ভ্রমণকাহিনীর আত্মকাহিনীর 

আত্মপ্রকাে ঘত্ি। নত্গন্দ্রনাথ িসু র্ীথতভ্রমণ নাত্ম ১৩২২ িঙ্গাত্ে র্দু্নাথ সিতাহধকারীর 

ভ্রমণকাহিনী প্রকাে কত্রন। কহি ও সাংিাদ্পত্র সম্পাদ্ক র্াাঁর পহত্রকায় ‘ভ্রমণকারী িনু্ধ িইত্র্ 

প্রাপ্ত’ এই হেত্রানাত্ম র্ৎকালীন কদ্ত্ের অিস্থা পর্তত্িক্ষণ কত্র ধারািাহিকভাত্ি প্রকাে 

কত্রহিত্লন। র্াাঁর এই ভ্রমণকাহিনী একহি অঞ্চত্লর  কভৌত্গাহলক পহরসীমা, কৃহষপত্ণযর জহম, 

সরকাহর প্রোসত্কর কাত্ি ককাত্না জায়গার অিস্থা জনসাংখযা, নদ্-নদ্ী, ভূপ্রকৃহর্র হিিরণ 

প্রভৃহর্।  

 ভ্রমণ সাহিত্র্যর একিা জনহপ্রয় ধারা িত্য় ওত্ে ভ্রমণকাহিনী। ভ্রমণকাহিনী মূলর্ 

ভ্রমণকারী কলখত্কর অহভজ্ঞর্ার কাহিনী, কচাত্খ কদ্খা ভূপহরক্রমার হিিরণ। 

 িযহিগর্ ভ্রমণকাহিনীই পােত্কর হচত্ি কল্পনাও িাস্তত্ির সাংহমশ্রত্ণ এক অসামানয 

কমলিন্ধন িত্য় ওত্ে। এই হদ্ক হদ্ত্য় িাাংলা সাহিত্র্য প্রথম সাথতক ভ্রমণকাহিনী ‘পালাত্মৌ’ 

(১৮৮০) কলখক সঞ্জীিচন্দ্র চত্টাপাধযায়। এই রচনাই প্রথম আখযানিহজতর্ ভ্রমণকাহিনী কর্খাত্ন 

মত্নারম সাহির্যরচনা সম্ভি প্রমাণ কত্র কদ্খাত্লন সঞ্জীিচন্দ্র চত্টাপাধযায়। কিািনাগপুত্রর 



আহদ্ম অরণয পিতর্ কিাি কিাি নদ্ী ঝরণা সিই কলখত্কর রচনায় রসহসি এিাং মাধুর্তমহির্ 

িত্য় উত্েত্ি এিাং উহনে ের্ত্ক িাঙাহল কলখত্করা ভ্রমণকাহিনী হলখত্র্ আগ্রিী িত্য় ওত্েন। 

১৮৮১ সাত্ল প্রকাহের্ রিীন্দ্রনাত্থর য়ুত্রাপ র্াত্রীর ডাত্য়রী এিাং সত্র্যন্দ্রনাথ োকুত্রর কিাম্বাই 

হচত্র িা আমার িালযকাল ও আমার কিাম্বাই প্রিাস মূলর্ আত্মজীিনীর ধারায় কলখা। য়ুত্রাপ 

প্রিাসীর পত্র প্রথম চহলর্গত্দ্য রহচর্ ভ্রমণকাহিনী, পাশ্চার্য ও ভারত্র্র সমাজজীিত্নর 

রু্লনামূলক আত্লাচনা ককৌরু্ক রসহসি িত্য় পহরত্িহের্ িত্য়ত্ি এখাত্ন। 

 ১৯০২ সাত্ল হিত্িকানন্দ ইউত্রাপ র্াত্রীর পত্র হলত্খহিত্লন, হিত্দ্ের্াত্রার িণতনা সম্বহলর্ 

এই পত্রািলী ‘পহরব্রাজক’ নাত্ম প্রকাহের্ িয়। 

 ভ্রমণকাহিনী মূলর্ ভ্রমণকারী কলখত্কর সািত্জকহিভ অহভজ্ঞর্ার কাহিনী। এখাত্ন 

কলখক আোত্ল থাত্কন। ভ্রমণকাহিনীর উত্েেয িল প্রকৃহর্র কসৌন্দর্ত িণতনা, ভ্রমত্ণর হিহচত্র 

িণতনা, পর্তিক পর্তিন স্থান কসখানকার মানুষ, সাংসৃ্কহর্ র্াত্দ্র জীিন খাদ্যাভযাস কথত্ক পর্তিন 

স্থাত্নর হিহচত্র প্রাচীন পহরচয় স্বরূপ সন্ধাত্নর হিস্তাহরর্ হিিরণ থাত্ক। এই হিিরণ পােকত্ক 

আকষতণ কত্র এিাং দ্রষ্টিয স্থাত্ন হনত্য় র্ায়, অজানাত্ক জানার, না কদ্খাত্ক কদ্খার জনযই এই 

আকষতণ। 

 স্বাত্দ্র এিাং পহরত্িেন ননপুত্ণযর হদ্ক হদ্ত্য় হিচার করত্ল ভ্রমণসাহির্যত্ক দু্হি ভাত্গ 

ভাগ করা র্ায় – 

১. িযহিগর্ মননেীল ভ্রমণকাহিনী – উদ্ািরণ য়ুত্রাপ প্রিাসীর পত্র, রিীন্দ্রনাথ োকুর। 

২. ননিতযহিক ভ্রমণ হনত্দ্তহেকা – উদ্ািরণ ভ্রমণসঙ্গী। 

আহঙ্গত্কর হদ্ক কথত্ক ভ্রমণকাহিনী পহরত্িেত্নর কত্য়কহি নিহচত্রয কচাত্খ পত্ে – 

১. হচহেপত্ত্রর আহঙ্গক – য়ুত্রাপ প্রিাসীর পত্র (রিীন্দ্রনাথ োকুর ) 

২. হিভূহর্ভূষণ মুত্খাপাধযাত্য়র কুেী প্রাঙ্গত্নর হচহে, রাহেয়ার হচহে (রিীন্দ্রনাথ োকুর) 

৩. ডাত্য়রী িা করাজনামচার আহঙ্গক –জাপান র্াত্রীর ডাত্য়রী (রিীন্দ্রনাথ োকুর), পহরব্রাজত্কর 

ডাত্য়রী (হিত্িকানন্দ) 



৪. সরাসহর িণতনা – রু্রাল পিতত্র্র পাদ্ত্দ্ত্ে- অমত্রন্দ্র চক্রির্তী। 

৫. চহরত্রপ্রধান ও মননেীল রচনা আহঙ্গক- কদ্ির্াত্মা হিমালয় প্রত্িাধকুমার সানযাল, হিমালত্য়র 

পত্থ পত্থ – উমাপ্রসাদ্ মুত্খাপাধযায়। হিগহলর্ করুণা জাহ্নিী র্মুনা- েঙু্ক মিারাজ। অমৃর্ 

কুত্ম্ভর সন্ধাত্ন- সমত্রে িসু (কালকূি)। 

িাাংলা ভাষায় ভ্রমণসাহির্য িা ভ্রমণকাহিনীগুহল পােত্কর কাত্ি সমানভাত্ি সমাদৃ্র্। র্াই 

ভ্রমণসাহির্য িা ভ্রমণ হিিরণ রচনা এখন িাাংলা সাহিত্র্য একহি হিত্েষ প্রেস্ত কক্ষত্র কর্খাত্ন 

সাধারণ পােত্করা র্া পাে কত্র উৎসাহির্ িন। ভ্রমণকাহিনী িা ভ্রমণসাহির্যত্ক হকভাত্ি 

মূলযায়ণ করা র্ায়— 

১) ভ্রমণ হিিরণ িা পর্তিন হনত্দ্তহেকা িাঙালীত্ক পােকত্ক ভ্রমত্ণ উৎসাহির্ কত্র রু্ত্লত্ি 

কীভাত্ি। 

২) ভ্রমত্ণর হিষয় অথতাৎ পর্তিন স্থান গুহলত্ক সাধারণ পােত্কর কাত্ি র্ার পুরাকাহলক পহরচয় 

এিাং সাাংসৃ্কহর্ক পহরচয় পহরসু্ফি কত্র কর্ালা।  

৩) কদ্ে কদ্োন্তর ভ্রমত্ণর হভর্র হদ্ত্য় সকল পর্তিনকারীত্দ্র মত্ধয একিা ভািগর্ ঐকয 

সাধত্নর প্রয়াস প্রহর্হির্ িয়।  

৪) ভ্রমণ সাহির্য রচনা িযহি সঙ্কীণত গিী কথত্ক একিা উওরত্ণর পত্থ হনত্য় র্ায় , কু্ষদ্রর্ার 

কথত্ক িৃিির সিায় মানুত্ষর উওরত্ণর পত্থ হদ্ো কদ্খাত্নার কক্ষত্ত্র এই রচনাশেলীর হিত্েষ 

গুরত্ব আত্ি।  

৫) ভ্রমণকাহিনীর কলখক পরম হনহলতপ্তর্ার সত্ঙ্গ হিহভন্ন হিহভন্ন ঐহর্িাহসক ও সাাংসৃ্কহর্ক 

কপ্রক্ষাপত্ির হিিরণ কদ্ন । কদ্ত্ের কভৌগহলক পহরচয় পািাে নদ্-নদ্ী উৎসি, কমলা, 

কলাকউৎসি, কলাক হেল্প প্রভৃহর্ কলখত্কর দৃ্হষ্টত্কাত্ণ রচনার গুত্ণ সকত্লর কাত্ি হচিাকষতক 

িত্য় ওত্ে। রস পহরত্িেত্নর হদ্ক হদ্ত্য়ও কখয়াল রাখত্র্ িয় ভ্রমণকাহিনী র্াত্র্ সরস ও 

হচিাকষতক িত্য় ওত্ে, লঘু ককৌরু্ক রস, িাসয পহরিাস, নরু্ন স্থাত্নর প্রহর্ আকষতণ ককৌরু্িল 

এসি সুপ্ররু্ি িত্ল ভ্রমণ কাহিনী সরস িত্য় ওত্ে।  



৬) সমাজর্ত্ত্ব ও ইহর্িাসচচতা ও ভ্রমণসাহিত্র্য সমান গুরুত্ব পায়। ভারত্র্র ইহর্িাত্স 

কমগাহস্থহনত্সর প্রথম ভ্রমণকাহিনী ‘ইহিকা’ হিত্েষ গুরত্বপূণত । এহি চন্দ্রগুত্প্তর কমৌত্র্তর সময় 

(৩২১-২৯৭ খৃৃঃ) রহচর্। র্াাঁর সময়কাত্লর ভারর্িত্ষতর রাজযোসন, রাজনীহর্ ও সমাজর্ত্ত্ব 

সম্পত্কত িহু র্থয পাওয়া র্ায় না। ভারর্িত্ষতর ইহর্িাস এক অপহরিার্ত উপাদ্ান হিসাত্ি গৃিীর্ 

িত্য়ত্ি।  

কমগাহস্থহনত্সর পর ভারর্ সন্ধাত্ন কর্ পর্তিক আত্সন হর্হন িত্লন নচহনক পহরব্রাজক ফা-হিত্য়ন 

(৪০০-৪১০)খৃৃঃ কিৌদ্ধ ধত্মতর দ্ীক্ষা কনন, ভারর্িত্ষত হিসৃ্তর্ পহরসত্র মধযভারর্ পািহলপুত্র 

কানযকুব্জ, সাাঁচী, শ্রািস্তী, কহপলািস্তু, লুম্বনী, নিোলী, হর্হন পহথত্কর মর্ ঘুত্রত্িন। র্াাঁর 

ভ্রমণকাহিনীত্র্ প্রর্ীয়মান িত্য়ত্ি ভারত্র্র আথত -সামাহজক অিস্থা, রাজযোসন, ধমতসাধনা, 

হেল্প, স্থাপর্য, নগর পহরকল্পনা। এইভাত্ি প্রাচীন ভারত্র্র আন্তত্দ্তেীয় সম্পকত সম্পত্কত এই 

ভ্রমণকাহিনীর হিত্েষ গুরত্ব সৃহষ্ট কত্রত্ি।  

এরপর হিউত্য়ন সাঙ ষি -সপ্তম খৃস্টাত্ে ভারত্র্ ভ্রমণ কত্রন ও ভ্রমণকাহিনীও হলহপিব্ধ 

কত্রন। র্াাঁর দ্ীঘত ১৩ িির ভারর্িাত্সর ফত্ল রহচর্ দ্ীঘত ভ্রমণকাহিনী ভারত্র্র ইহর্িাত্স 

সমৃদ্ধ উপাদ্ান সকত্লর কাত্িই হচরস্মরণীয় িত্য় আত্ি।  

           এইসি ভ্রমণকাহিনীর প্রসঙ্গ একারত্ণই িলহি কর্ আমাত্দ্র জীিত্ন ও সাহিত্র্য 

ভ্রমণ সাহিত্র্যর গুরুত্ব আত্ি। এিাং র্া শুধু সমকাত্লই নয় ভহিষত্র্যর র্ার প্রাসহঙ্গর্া এিাং 

গুরত্ব র্ত্থষ্ট কিহে। 

       ভারর্িত্ষত নানাস্থাত্ন কভৌগহলক হিহভন্ন দ্েতণীয় স্থান কর্মন আত্ি কর্মহন অত্নক 

ধমতস্থানও আত্ি কসখাত্ন খুি জনসমাগম ঘত্ি। এই স্থানগুহলর সত্ঙ্গ জহেত্য় আত্ি স্থান মািাত্ময 

এিাং নানা হকাংিদ্ন্তী । কসই হকাংিদ্ন্তীর সত্ঙ্গ হিহভন্ন ধমতীয় কাহিনী আধযাহত্মকত্চর্নার গল্পও 

কজত্ন রাখা এিাং প্রত্য়াগ করার দ্রকার আত্ি। ভারর্িত্ষতর হিহচত্র ধমতস্থান ঐহর্িাহসক নানা 

কাহিনীর সত্ঙ্গ রু্ি কসই কাহিনীর দ্ীঘত কপৌরাহণক ঐহর্িয আমাত্দ্র সমকালীন পর্তিকত্দ্র 

কাত্ি হিত্েষ আকষতণীয়। আমাত্দ্র সমকালীন পর্তিকত্দ্র কাত্িও হিত্েষ আকষতণীয়। জীিত্নর 

হিহচত্র পর্তায় অনুভূহর্র নানা কক্ষত্র এিাং ঐহর্িাহসক দ্ােতহনক ধমতীয় নানা ভািনার সমূ্পণত 

একহি িার্ািরণ রসসমূ্পণত কত্র কর্ালাই মূল উত্েেয। একহি সফল সাথতক ভ্রমণকাহিনী 

একহি হচরায়র্ সাহির্য িত্য় ওত্ে। এহি একহি সৃজনমূলক সাহির্য অথচ এর মত্ধয শুধু 



ননিতযহিক হিিরণ নয় একহি দ্েতত্কর জীিনাভূহর্, চলমান ও আকষতণীয় গন্তিযপত্থর হিিরণ। 

পর্তিত্নর নানা খুাঁহিনাহি এিাং দৃ্হষ্টর অনুভূহর্ এক আনন্দময় জীিনত্িাধ এখাত্ন কর্ভাত্ি প্রকাে 

করা র্ায় র্া কর্ন িয় ভ্রমত্ণর র্থাথত অনুভূহর্ এক অহনিতচনীয় প্রকাে। 

                

     ভ্রমণকাহিনীর একিা হিত্েষ গুণ িল ভ্রমণকাহিহনর কলখত্কর সমগ্র ভারর্ পর্তিন কত্র 

এক জাহর্ এক প্রাণ একর্ার আদ্ত্েত অনুপ্রাহণর্ িন এিাং র্াাঁত্দ্র পােকত্দ্র মত্ধযও এই 

কপ্ররণা সঞ্চাত্রর কচষ্টা কত্রন। পর্তিত্কর কাত্ি ভাষা ও ধমত ককাত্না িাধা নয়। 

কপাষাক,খাদ্যাভাস ভাষা ও জীিনর্াত্রা প্রণালীর মত্ধয ভারর্ীয়ত্দ্র কর্ আপার্ নিষময আত্ি র্া  

পর্তিকত্দ্র কাত্ি ভারর্দ্েতত্নর ককাত্না অন্তরায় নয়। ভ্রমণকাহিনী হলখত্র্ কগত্ল পরম 

হনহলতপ্তার সত্ঙ্গ হিহভন্ন ঐহর্িাহসক ও সাাংসৃ্কহর্ক কপ্রক্ষাপত্ির হিিরণ হদ্ত্র্ িত্ি। সিসময়ই 

চলমান জীিন প্রিািত্ক অনুসরণ করত্র্ িত্ি। ভারত্র্র নানা কভৌগহলক পহরমন্ডল কর্মন 

হিমালয়, নদ্নদ্ী, উৎসি, পালা পািতণ, কলাকচহরত্র কর্মন কমলা, কলাকহেল্প, হকাংিদ্ন্তী প্রভৃহর্ 

গত্িষত্কর মত্র্া গভীর মনস্কর্ার সত্ঙ্গ পােত্কর কাত্ি উপস্থাহপর্ করাই িত্ি মুখয উত্েেয। 

আিার অহর্রঞ্জন িা অরু্যহিও কমাত্িই গ্রিণত্র্াগয নয়। িরাং িাস্তিানুগ স্বচ্ছ র্দ্গর্ হিষয়মুখয 

জীিনদৃ্হষ্টর পর্তত্িক্ষণ ও রচনা ননপুণয কশ্রি ভ্রমণকাহিনীর হনণতায়ক। 

            এ কথাও মত্ন রাখত্র্ িত্ি ভারত্র্র অর্ীর্ ঐহর্িয সামহগ্রকভাত্ি ককাত্না এক 

হিত্েষ রাত্জযর মত্ধয আিদ্ধ কনই। র্া সমস্ত রাত্জযর মত্ধযই িহেত্য় আত্ি। ভ্রমণকাহিনীর 

কলখক র্াত্ক খিাকত্র িণতনা করার মত্ধয হদ্ত্য়ই ইহঙ্গত্র্ প্রকাে করত্িন র্া িৃিত্র্র অাংে, র্া 

সমস্ত খি হমহলত্য় এক এিাং অহিভাজয। 

              ভ্রমণকাহিনীর কলখক শুধু প্রাকৃহর্ক রুপশিহচত্রয িণতনাত্র্ই থাত্মন না, িরাং 

কসইসত্ঙ্গ হিহভন্ন প্রাত্ন্তর মানুত্ষর মানিমনত্কও হিত্েষণ কত্রন ঔপনযাহসত্কর চহরত্রহচত্রণ 

দ্ক্ষর্ার সত্ঙ্গ। ভ্রমণগাইত্ডর কথত্ক ভ্রমণকাহিনীর পাথতকয এখাত্নই। ভ্রমণকাহিনীর মত্ধয 

সাহির্যরস পহরত্িহের্ িয়। ভ্রমণকাহিনী সাধারণ পােকত্ক িইহি পেত্র্ উদু্বব্ধ কত্র, র্ার 

সাহির্য গুত্ণর জনয। ভ্রমণকাহিনী পোর পর পােত্ক উদু্বব্ধ কত্র ভ্রমত্ণর জনয। আিার ভ্রমত্ণ 

না কর্ত্র্ পারত্লও ভাত্লা ভ্রমণকাহিনী পােত্ক এমনভাত্ি আকৃষ্ট কত্র এিাং স্বপ্ন কদ্খায় কর্ 

ভ্রমত্ণ না হগত্য়ও পােক কসই স্বপ্ন কল্পনার জগৎত্ক মত্নর মত্ধয ধারণ কত্রন হচরকাল। 



সাহির্যই একমাত্র পাত্র ভূত্গাল, ভাষা সাংসৃ্কহর্র মত্ধয সমস্ত কভদ্াত্ভদ্ ঘুহচত্য় হদ্ত্র্। র্াই দূ্র 

অজানা কমরুপ্রত্দ্ত্ের অসি জীিনর্াপত্নর কিদ্না ভুত্ল কসই জীিত্নর আশ্চর্ত আকষতত্ণ 

কমরুপ্রত্দ্ত্ের রিসযময় িার্িাহন ভ্রমণকাহিনীর মাধযত্ম পােত্কর মত্ন কমরুপ্রত্দ্ত্ের দ্েতত্ণর 

অনুভি স্পষ্ট িয়। দূ্রও কাত্ি আত্স। জীিত্নর এক প্রসাহরর্ অঙ্গন রচনা করত্র্ র্াই সক্ষম 

িয় সাথতক ভ্রমণকাহিনী।  

 

 পহরত্েত্ষ ভ্রমণকাহিনী কলখার জনয কত্য়কহি জরুরী হিষয়---- 

 হিষয় হনিতাচন-স্থান এিাং র্ার কভৌগহলক পহরত্িে। 

 র্াত্রাপথ ও র্ার র্থার্থ সরস িণতনা। 

 স্থাত্নর মািাত্ময- ঐহর্িাহসক িা কপৌরাহণক িা হনসগত সন্দেতত্নর গুরুত্ব। 

 ভ্রমণকারীর চহরত্র, অনুভূহর্, মানহিক হচন্তার স্তর পরম্পরার স্বচ্ছন্দ প্রকাে। 

 সরস িণতনা ভহঙ্গ। 

 ধমত, দ্েতন, সাহির্য ভািনার এক হিসৃ্তর্ কসৌন্দর্তময় উপস্থাপন। 

 িযহি-স্থান হনসগত প্রহর্হি কক্ষত্রত্কই জীিন্ত প্রকাে ভহঙ্গ। 

 িাস্তি ও কল্পনার এক অসাধারণ কমলিন্ধন। 







































ফিচার 
ড. সুখেন ফিশ্বাস  

 
পত্র-পফত্রকা সাধারণ মানুষখের জনয ছাপা হয়। তাই এর ভাষা সহজ, সরল ও সািলীল হওয়াই িাঞ্ছনীয়। যে 

যকানও জায়গায়, যে যকানও সময় পাঠকপাফঠকারা পত্র-পফত্রকা পখে। যস যেখনর কামরাখতই যহাক িা েুপুর 

যিলার অিসখর। এই সংিােপখত্রর একফি গুরুত্বপূণণ ফেক হল ফিচারধমণী রচনা। ফিচারধমণী রচনার মূল কথাই হল 

সরলতা, সহজতা, প্রাঞ্জলতা। ধ্বফন, শব্দ, িাকয, অথণ, ছন্দ সিফকছুর সখেই সহজতা, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার একফি 

গভীর যোগসূত্র রখয়খছ। তাই একিা িই পেখত েতিা সময় িা পফরশ্রম েরকার তার যচখয় অখনক কম সময় িা 

পফরশ্রম লাখগ সংিােপখত্রর ফিচারধমণী যলো রচনা করখত। ৪ যসখেম্বর ২০২১ তাফরখে আনন্দিাজার পফত্রকার 

শফনিাখরর পফত্রকা অংখশ একফি ফিচারধমণী যলো প্রকাফশত হয়— ‘একা মা-র রাফন কাফহফন’। ফিষয়ফি ফসেল 

মাোরখের ফনখয় যলো। যিাঝাই োখে, ফিষয়ফি ভীষণভাখি িযফিগত ও ফিতফকণত। একুশ শতখক এখসও ফসেল মা-

যক ফনখয় সমাখজর প্রচুর প্রশ্ন। এই পফরফিফতখত োাঁফেখয় সংিােপত্র একফি কফঠন, ফিতফকণত ফিষয় ফনখয় েুি সহজ, 

সরলভাখি রচনাফি প্রকাশ কখরখছ।  

 যিতার িা ফিফভখত যকানও অনুষ্ঠান িা সংিাে পফরখিশখনর জনয ফনফেণষ্ট সময় িরাদ্দ থাখক। ফকন্তু 

সংিােপত্র িা পত্র-পফত্রকার ফিচারধমণী রচনার জনয এই ফিফধফনখষধ যনই। প্রখয়াজখন পাতা িােখত পাখর। আিার 

পাঠকখের  পোর সুফিধাখথণ ফিখশষ ফিখশষ ঘিনার ফিসৃ্তত ফিিরণ ও ফিখেষণ করা হয়। ফিফভন্ন েৃফষ্টখকাণ যথখক  

ফিষখয়র িযােযা ও জনমত ছাপা হয়। এই যেখত্র দেনফন্দন জীিখনর কখথাপকথখনর ভাষা সংিােপখত্রর ফিচারধমণী 

রচনায় িযিহৃত হয়। যেমন— িাংলাখেখশর ফকছু রকমাফর রান্নার যরফসফপ ফেখত ফগখয় সংিােপত্র ফশখরানাম কখর– 

‘িাংলাখেখশর যহাঁখশল হখত...’ (৯ এফপ্রল ২০২২, শফনিার, আনন্দিাজার পফত্রকা)। যপাঁয়াখজর গুণাগুণ যিাঝাখনা হয় 

এইভাখি— ‘ঝাাঁখজর যচখয়ও গুণ যিফশ’ (৫ মাচণ ২০২২ শফনিার, আনন্দিাজার পফত্রকা)। শরীরচচণার প্রসখে 

ফশখরানাম করা হয়— ‘চফিশ যপফরখয় চনমখন থাকুন’। ‘যহাঁখশল’, ‘ঝাাঁজ’, ‘চনমখন’ এই শব্দগুখলা আমরা দেনফন্দন 

জীিখন প্রায়ই িযিহার কখর থাফক। এইগুফলই ফিচারধমণী রচনার ফশখরানাখম উখঠ এখসখছ।   

এক. 

এেন প্রশ্ন ফিচার কাখক িখল িা ফিচার িলখত আমরা কী িুফঝ? ফিচার হল যসই ধরখনর রচনা ো সাধারণ 

পাঠকখের ফচত্ত ফিখনােখনর কথা যভখি যলো হয়। এর মখধয যকানও কাফিযকতা, তত্ত্বকথা থাখক না। থাখক না ছন্দ, 

অলংকার প্রখয়াখগর ঘনঘিা। তার িেখল থাখক েুি সহজ সরল ভাষায় যলো সুেপাঠয রচনা ো পখে পাঠক আনন্দ 



উপখভাগ কখর পাখর। িযস্ততার অিসখর, কাখজর িাাঁখক িাাঁখক পাঠক ফিচারধমণী যলো পখে। অখনক সময় 

সযাখরাখগফস, ফজন, রাসায়ফনক ফিফিয়া, মখনাখরাগ, আয়কর, পুফষ্টমূলয, যশয়ার িাজার, িাখজি, েূতািাস ইতযাফে  

জফিল ফিষয় ফনখয় েুি সহজভাখি ফিচারধমণী রচনা যলো হয়। কেনও গখের ছখল, কেনও িাস্তি অফভজ্ঞতার কথা 

তুখল এখন এই ধরখনর যলো প্রকাফশত হয় সংিােপখত্র। িখল পাঠক েুি সহখজই তা  পখে িুঝখত পাখর। অখনক 

সময় ফনখজর জীিন ও অফভজ্ঞতার সখে সােৃশযও েুাঁখজ পায়। যলোর সখে প্রাসফেক ছফিও যেওয়া হয় োখত পাঠক 

ফিমূতণ ধারণাখক মূতণরূখপ যেেখত পায়। উখিেয, এই ফিচারধমণী ভাষার সূচনা কখরফছখলন সাফহফতযক তথা 

সাংিাফেক সখতাষকুমার যঘাষ। ফতফন আনন্দিাজার পফত্রকায় সাংিাফেকতা করার সময় অনুভি কখরফছখলন—এমন 

একফি ভাষায় যকানও ফিষয়খক উপিাপন করখত হখি, তা যেন িইখয়র ভাষা যথখক আলাো হয়। আিার গে িা 

উপনযাখসর ভাষা যথখকও আলাো। সমূ্পণণ নতুন একিা আফেক, যে ভাষা পখে পাঠক সহখজই ঘিনা িা ফিষয় 

পরম্পরা িুঝখত পারখি। এই ভাষা সকখলর কাখছ গ্রহণখোগয, ফিশ্বাসখোগয ও যিাধগময হখি।   

েুই.  

আমরা জাফন,                     ই                              ।               ও       

              ই      ই                                           ও          ই       

  ।                   ই                         ।                                      

               ই                 ।                                 -                        

                                                 — ‘                        ’।  

 ই                                         ,                                        ।  

 ই                                    ।                                         -           

      -                        ।                                                                

                              -        । 

 সংিােপখত্রর ফিচারধমণী রচনায় কাফিযকতা িা আখিগ উচ্ছ্বাখসর যকানও জায়গা যনই। সরাসফর িা 

যেিকািণ যকানও ফিষখয়র উপিাপনার মখধযই রখয়খছ এর সাথণকতা। ফভন্নাথণক শব্দ িা গভীর িযঞ্জনাধমণী শব্দ 

এোখন িযিহৃত হয় না। ৯ ফডখসম্বর ২০১২–এর একফি পফত্রকার যপাস্ট এফডখিাফরয়াখলর পাতার একিা যলোর 

ফশখরানাম— ‘এ ভাখিই ফশশুমেল’? তার ফনখচ ইখরাখত যলো হখয়খছ মা িািা কীভাখি সতান মানুষ করখিন, রাষ্ট্রই 

িখল যেখি? না শুনখল তুখল ফনখয় োখি ফশশুখক? নরওখয় কাখে প্রশ্ন তুলখলন...। িুঝখত িাফক থাখক না এ ধরখনর 

যলো কতিা গুরুত্ব যপখয়খছ নরওখয় সরকাখরর ফশশুভািনায়। তখি মখন রােখত হখি এই যলোিাই ফকন্তু যিাধগময। 



এোখন পাফেতয িলাখনার যকানও জায়গা যনই। সহজ সরল ভফেখত ফিষয়ফি উপিাপন িা ফিখেষণ করাই আসল 

কথা।   

   সংিােপখত্রর ফিচারধমণী রচনায় হালকা চাখল গুরুগম্ভীর ফিষয়খক উপিাপন করা হয়।   -       

                                      ।                    ই  ই              ,           

         ।                  ই,                 ,                                  

        ।                         ,                                     ,                   

    ই                           ।                                                       

           ই                । যলৌফকক শব্দ, িাগ ধারা, প্রিাে-প্রিচখনর িযিহার এোখন লে করা োয়। 

এখত যে যকানও গুরুগম্ভীর ফিষয় লঘু িা হালকা চাখলর হখয় োয়। ১০ এফপ্রল ২০২২ আনন্দিাজার পফত্রকায় 

রফিিাসরীয়খত একফি যলো প্রকাফশত হয় নিিষণখক ফনখয়। ফশখরানাখম থাখক— ‘িছর আখস, িছর োয়’। যকানও 

িইখয় নিিষণখক ফনখয় যলো হখল তা হখয় যেত তত্ত্ব িা তখথযর ভাোর। ফকন্তু সংিােপত্র পাঠকখের কথা যভখি 

হালকাভাখি িা লঘুচাখল নিিষণ িা হালোতার অনুষ্ঠানখক তুখল ধরল।  

   সংিােপখত্রর ফিচারধমণী রচনায় উপমা, অলংকার প্রখয়াখগর ফিখশষ জায়গা যনই।                

         ই          ই।                      ই।                                 ।        

                       ই      ।                                                           

                                                     ‘                    ’। 

                  ই    ই                    ।           ও          ই।        

                                ও             ।                                    

 ই    ই                              । তার িেখল যজার যেওয়া হয় রচনাফি কতিা পাঠখকর কাখছ 

সুেপাঠয হখি তার উপর। আনন্দিাজাখর ৯ এফপ্রল ২০২২ শফনিাখরর পফত্রকায় আফমষ ও ফনরাফমষ সি ধরখনর 

োিার যরফসফপ ও তাখের ছফি ফেখয় যলো হয়— ‘যভাজ কয় োহাখর’। সাধারণভাখি োিার ফেখল হয়ত পাঠক 

এফেখয় যেত। ফকন্তু প্রখতযকফি যরফসফপর ছফি ও িণণনা যলোফিখক পাঠখকর কাখছ সুেপাঠয কখর তুখলখছ। আিার 

১৬ এফপ্রল ২০২২ শফনিাখর মানুখষর যমধা ও িুফি ফনখয় আখলাচনার ফশখরানাম করা হয়— ‘মগখজ িুফির চাষ’। 

িুফির িৃফি ঘিাখনার জনয এোখন ফিফভন্ন পিফত ও ধাপ েুি সুন্দরভাখি যলো হখয়খছ। ফিখশষ কখর ফশশুখের 

যেখত্র। ফিষয়ফি ছি ও িে সি পাঠকখের কাখছ সুেপাঠয হখয়খছ এর আখলাচনা ও যলেনীর গুখণ।  



                                     ই         ই      ।     — ‘              

           ’।                      ই    ই     ।                   ই।       ,        -ই         

   ?         ই                                                     ই                      

 ই     ।              ত্র     -                 । 

    ই                                                  ।                        

                            ।                                                      

                    ।                                    ।          ই        ,       ।       

             ।     —  ই    ,         ,         ,          ,         (    +   ),        , 

          ই     । 

 সংিােপখত্রর ফিচারধমণী রচনা এমনভাখি যলো হয় োখত যলেখকর জানািা পাঠখকর কাখছ সমূ্পণণরূখপ 

প্রকাশ পায়। পাঠক যেন পোর সময় িুঝখত পাখর যে যলেক ওই ফিষখয় যেশাফলস্ট। তাই পাঠক েেন পখে—

‘তুরুখপর তাস আত্মফিশ্বাস’। (২৪ জুলাই ২০২১, আনন্দিাজার পফত্রকা), তেন অফচখরই তার মখন হয় যলেক 

মখনাফিে িা মন ফনখয় েখথষ্ট চচণা কখরন। সখে সখে তার মখন স্বাভাফিক ফনয়খম আত্মফিশ্বাস িােখত থাখক।  

 সংিােপখত্রর ফিচারধমণী রচনার একফি িে ফেক হল পািফলক ফরখলশনফশপ গখে যতালা। পাঠক যেন ওই 

যলো পখে ফনখজর সখে ফমল েুাঁখজ পায়, একাত্মতা অনুভি করখত পাখর। মানুখষর একাকীখত্বর কারণ ও সমাধান 

েুাঁজখত ফগখয় একফি যলো উখঠ আখস— ‘সায়াখের সেীোপন’। িয়খসর ফিফভন্ন সমখয় মানুষ একাকীখত্ব যভাখগ। তা 

যথখক পফরত্রাখণর উপায়ও এোখন িযি। পাঠক যেন এই রচনাফি পখে ফনখজর সখে ফিষয়ফিখক েুি করখত পাখর। 

এই ফেকিা ফিখশষভাখি যেয়াল রােখত হখি।  

সংিােপখত্রর ফিচারধমণী রচনায় আরও একফি ফিখশষ ফেক হল— স্মািণখনস। এফি হখি ফনখমণে, স্মািণ, 

ঝরঝখর যলো।             ,                  ই                         ই         ।       , 

    ,   ই   ,       -                     ই     ।                             ই      

                                ।                                                   , 

                                                                         ।            

          ,          ই            ।             ,                                       

      ।    -                                          ,               ,              , 

    -                                           ই     ।                            ।     



                                       — ‘                 ২’।  ই      ই           

            ই          ।        ই                            ই            ।        

   ই            ই               ।       ই              ।                              

                     ই                               ?                        ?              

                                                ।                                        

                                           ই              ।     — ‘       ২৮      ১৪১৯ 

       ১৪        ২০১২           ৫     ’। এোখন                       ।  ই        

                ই           ।   ই       ই                                         

                                     ।                                ই            

                   । 

ফিচারধমণী রচনায় যকানও যগৌরচফিকা িা কেনার অিকাশ এোখন থাকখি না। ঘখি োওয়া সফঠক তথয 

পফরখিশন করখত হখি। যেমন িাপ্পী লাফহফের অকস্মাৎ প্রয়াখণ যলো হল—‘আচমকা ফিোয় ‘অমরসেী’-র আিার 

েীঘণ ২ িছখরর লকডাউখনর পখে ফিেযালখয় এখস ফশোথণীর অিিা যিাঝাখত ফশখরানাম উখঠ এল— ‘এফিফসফড 

ভুলখছ ফিতীয় যশ্রফণ’। এোখন যকানও কেনার কথা না িখল সরাসফর ঘখি োওয়া সফঠক তথয েুি সহজভাখি 

পাঠকখের যিাঝার উপখোগী কখর পফরখিশন করা হখয়খছ।  

ফতন. 

সংিােপখত্রও ফশে সৃজন হয়। কারণ ধারািাফহক উপনযাস, গে ইতযাফে এোখন প্রকাফশত হয়। ফকন্তু এই গে িা 
উপনযাখসর ভাষার সখে ফিচাখরর ভাষা অখনকিাই আলাো। ফিেযাত ফিেযাত দেফনক পফত্রকার সংিাে উপিাপন 
আলাো হখলও সি সংিােপখত্ররই একফি ফনফেণষ্ট ভাষা আখছ। যসিা সখে কথয িা যমৌফেক ভাষা েখথষ্ট ফমল আখছ। 
এ ছাো সংিােপখত্রর ভাষাখক সাধারণত ফিচারধমণী ভাষাও িলা হয়। 
১. সংিােপখত্রর ফিচারধমণী ভাষা আসখল ফশফেত অফশফেত স্বাের ফনরের জ্ঞানী মূেণ সকখলর উপখোগী ভাষা। 
এোখন দেনফন্দন জীিখন িযিহৃত কখথাপকথখনর যমৌফেক রূপই তুখল ধরা হয়। 
২. সংিােপখত্রর সাংিাফেক িা যলেখকরা সহজ সরল প্রাঞ্জল ফিচারধমণী ভাষায় সংিাে িা  ফিষয়খক উপিাপন 
কখর। এোখন শব্দ িযিহাখরর একিা সুফচফতত ফনখেণশ আখছ। জফিল কফঠন শব্দ এোখন একেম িযিহার করা হয় 
না। সমাসিি পে িা কফঠন তৎসম শখব্দর িযিহার একেমই ফনফষি। পফরিখতণ যলৌফকক আিখপৌখর শখব্দর িযাপক 
িযিহার এোখন লেণীয়। 
৩. কাফিযকতা িা নািকীয় ভাষার যকানও িান যনই এোখন। একফি শখব্দর একফিই অথণ আখছ এইরকম শখব্দর 
িযিহারই যিফশ হয়। পাঠকখের কথা যভখিই সাধারণত সাংিাফেকরা এই ফিষয়ফি কখর থাখক। 



৪. যে ভাষায় ফিচার যলো হয় যসই ভাষাভাষী মানুখষর আখিগ উদ্দীপনা উৎসি অনুষ্ঠান ইতযাফের ওপর গুরুত্ব 
যেওয়া হয়। যসই ভাষাভাষী মানুখষর সংসৃ্কফত রীফতনীফত ইতযাফে িান পায়। সাংিাফেক যলেখকরা এখেখত্র ওই 
সংসৃ্কফতর সখে ভাষার নাফের যোগ িুখঝ সংিাে পফরখিশন কখর িা ফিচার ফলখে থাখক। 
৫. ফিচাখরর ভাষা েুিই সপ্রফতভ। এোখন ফিয়াপখের িযিহার েুিই কম। ফিখশষ কখর ফিচাখরর ফশখরানাখম যতা 
থাখকই না। 
৬. ফিচারধমণী ভাষায় কমা, যসফমখকালন, যকালন ইতযাফে েফতফচখের িযিহার— োফে িা পূণণখেখের তুলনায় েুিই 
কম। িাকযও েুি যছাি যছাি। অখনক সময় একফি শব্দ ফেখয়ই একফি িাকয দতফর করা হয়। 
৭. এই ভাষায় অনুপ্রাখসর ঝনঝনাফন, অলংকাখরর তীব্রতা একেম যনই। ভাষার শরীর যথখক যমে ঝফরখয় এই 
ভাষাখক করা হখয়খছ ফনখমণে, ঝরঝখর। তাই ৭ই যপৌষ িা ১৫ই জানুয়াফর িেখল যলো হয় ৭ যপৌষ িা ১৫ 
জানুয়াফর। ‘েুঘণিনায় ১০ জন মানুখষর মৃতুয’ এই িাখকযর িেখল যলো হয় ‘েুঘণিনায় মৃত ১০’। 
৮. ভাি প্রকাখশর যেখত্র ফিচারধমণী ভাষায় আখিগ-উচ্ছ্বাখসর যকানও িান যনই। ো ঘখিখছ, ঘিখছ িা ঘিখত পাখর 
এমন ফিষয়খক সরাসফর উপিাপন করার রীফত এোখন লেণীয়। 
৯. ফিচাখরর ভাষায় ভািগাম্ভীখেণর িেখল ভািমাধুেণ আখছ। যিফশরভাগ যেখত্রই হালকা চাখল সকখলর যিাধগময কখর 
ফিষয় পফরখিশন করা হয়। তাই যলৌফকক শব্দ ছাোও িাগধারা, প্রিাে, প্রিচন ইতযাফের িযিহার এোখন অখনকিাই 
যিফশ। সাফহখতযর ভাষায় ভািগাম্ভীেণ থাকার িখল একফি িই পেখত েতিা সময় িা পফরশ্রম লাখগ তার অখনক কম 
সমখয় এই িইখয়র সিিা ফিচারধমণী ভাষায় পখে যশষ করা োয়। 
১০. এর ভাষা মানুখষর মুখের ভাষা িখল অতযত সািলীল ও যিাধগময। যলেক সাফহফতযকখের মখতা এোখন 
সাংিাফেকরাও প্রফতফনয়ত ফনতযনতুন শব্দ সৃফষ্ট কখর চখলখছ। যসিা অিশয হালকা চাখল। তা ছাো িে িা গুফণখের 
নাম ধখর (যেমন ‘সফনয়া িলখলন’, ‘রফিশংকর এখস ফছখলন’ , ‘যধাফন আপফন’ ইতযাফে) ডাকার প্রিণতা যেো োয়। 
সংিােপখত্রর মাধযখম যকানও একফি ফিষয়খক নতুনরূখপ উপিাপন করার মখতাও ফিষয়ফি লেণীয়। যেমন— িই 
সংিাত আখলাচনা হয় ফিফভন্ন পত্রপফত্রকায় এইভাখি যহডলাইন থাখক—‘িই-তরণী’, ‘িই-পািণণ’, ‘িইপাো’ 
ইতযাফে। 

আধুফনককাখল অিশয সংিােপখত্রর যজলাফভফত্তক সংস্করণ হওয়ার িখল যজলার পাতাগুফল আঞ্চফলক হখয় 

োখে। ফনফেণষ্ট যজলায় ফনফেণষ্ট সংসৃ্কফত অনুোয়ী ফিচাখরর ভাষা গুরুত্ব পাখে। আগামী ফেখন হয়খতা গে, উপনযাস 

ইতযাফের যেখত্রও ফিচারধমণী ভাষা গুরুত্ব পাখি।  



সা�াৎকার কী?

সা�াৎ �থেক সা�াৎকার শ�� এেসেছ। সা�াৎ বা �দখা সাধারণত মানুেষর সে� মানুেষর হেয় 

থােক। �সই পিরে�ি�েত আলাপচািরতা, কেথাপকথন, �শল িবিনময় ইত�ািদ হেয় থােক। জানা বা 

অন�েক জানােনার �কৗতুহল �থেক চেল আেস �ে�া�র পব�। আমরা ব�ুবা�ব, আ�ীয়�জন, 

পাড়াপড়িশ সকেলর সে�ই সা�াৎ কির। িক� সা�াৎকার িনেয় থািক িবেশষ মানুেষর। অেনক 

সময় অবশ� গেবষণার �েয়াজেন কখনও বা িমিডয়ার �েয়াজেন সা�াৎকার �নওয়া হেয় থােক 

সাধারণ মানুেষর। উে�খ� সা�াৎকার �কািশত হবার পর �সই সাধারণ আর সাধারেণ সীমাব� 

থােক না। িকছু�েণর জন� হেয় যায় অসাধারণ। নীেচ িবষয়� িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হল। 

সা�াৎকাের �থমত ��� পায় �সিলে��রা। তারা �য �কানও ��ে�র হেত পাের। সািহত�, 

িসেনমা, সাং�ৃিতক জগৎ, �খলাধুেলা, রাজনীিত ইত�ািদ। এইসব জায়গায় যারা িবখ�াত হেয়েছ 

তােদর ব�ি�জীবন, কম�জীবন ইত�ািদ �নেত মানুষ আ�হ �দখায়। �ধু তাই নয় যারা অসাং�ৃিতক 

��ে� �খ�াত তােদর কথাও �নেত চায় সাধারণ মানুষ। িবখ�াত বা �খ�াত অথ�াৎ গতানুগিতক 

ধারা �থেক যারা অন� �পশা বা কােজর সে� যু� তােদর কম�জীবন, ব�ি�জীবন সাধারণ মানুষেক 

আকষ�ণ কের। অেনক সময় �কানও িবেশষ ঘটনার পিরে�ি�েত সাধারণ মানুেষরা সা�াৎকার 

�দওয়ার �যাগ� হেয় ওেঠ। �যমন �কানও দুঘ�টনা বা অত�া�য� ঘটনা �ত��কারী �সই ঘটনার 

িববরণ �দওয়ার জেন� সা�াৎকার �দওয়ার �যাগ�তম ব�ি� হেয় ওেঠ। িক� িচরকালীনভােব যােদর 

সা�াৎকার সকল ��িণর মানুেষর কােছ �হণীয় হেয় ওেঠ তারা িনজ �েণ বা ব�ি�ে� মহান হয়। 

তােদর �িত� কথা িচরিদন অ�ান হেয় থােক। সাধারণ মানুেষর সা�াৎকােরর জেন� এবং সমী�ার 

��ে� নাম, বয়স, িল�, �পশা, ধম�, িশ�া ইত�ািদর দরকার হয়। িবখ�াত মানুষেদর ��ে� নামটাই 

যেথ�। পাঠক বা মানুেষর চািহদা অথবা বৃহৎ অেথ� �দশ বা জািতর উ�িতর কথা �ভেবই 

সা�াৎকােরর �স�� চেল আেস।

সা�াৎকার প�িতেত কথাবাত�ার মাধ�েম ব�ি� স�েক� নানা তথ� সং�হ কের তার মূল�ায়ন 
করা হয়। এই প�িতেত িবিভ� রকম তেথ�র মাধ�েম এক ব�ি�র িনজ� ব�ি�� �পািয়ত হেত 
পাের। সা�াৎকােরর উে�শ� নানা রকেমর হেত পাের। �যমন— জীিবকার জন� সা�াৎকার, মেনা-
িচিকৎসার জন� সা�াৎকার, পরামশ�দােনর জন� সা�াৎকার। অেনেক সা�াৎকারেক �মৗিখক ��াবিল 
মেন করেলও এটা �ক নয়। কারণ ��াবলী হল অ-�ত��ভােব তথ� সং�েহর প�িত আর 
সা�াৎকার হেলা সামনা-সামিন বেস কেথাপকথেনর মাধ�েম �ত��ভােব তথ� সং�হ করার প�িত।

সা�াৎকাের সা�াৎকারী �েয়াজনীয় তথ� সামনা-সামিন বেস ব�� কের। সাধারণত �কানও 
ব�ি� �লখার �থেক বলেত অিধক পছ� কেরন। একজন দ� সা�াৎকারেকর কােছ তথ� সং�েহর 
��ে� অন�ান� প�িত �থেক সা�াৎকার অিধকতর �হণেযাগ�। সা�াৎকারক সা�াৎকারীর সে� 
সুস�ক� বা ব�ু�পূণ� স�ক� �াপন কেরন এবং এমন সব �গাপন তথ� সং�হ করেত পােরন যা 
সা�াৎকারীর পে� িলিখত ভােব ব�� করা স�ব নয়। সা�াৎকার হেলা এক� ি�মুখী �ি�য়া যা 
তথ� ও ভাবধারার আদান-�দানেক উৎসািহত কের। এর জন� �েয়াজন দুই বা তেতািধক ব�ি�র 



�নকট� এবং কথাবাত�ার সম� রকম পথ উ�ু� রাখা। সা�াৎকার হেলা এক� �কৗশল যা 
কেথাপকথেনর মধ� িদেয় তথ� সং�েহর িনিদ�� উে�শ�েক �ক� কের পিরচািলত হয়।

সা�াৎকােরর ��িণিবভাগ :

ল��, �কৃিত ও কায�ধারার ��ি�ত অনুযায়ী সা�াৎকােরর ��িণিবভাগ করা হয়—

 ব�ি�গত ও দলগত সা�াৎকার—

সা�াৎকার যখন একক ব�ি�েক �ক� কের হয় তখন তােক ব�ি�গত সা�াৎকার বেল। অিধকাংশ 
সা�াৎকার এই ��িণর। আর সা�াৎকার যখন দলগতভােব করা হয় তখন তােক দলগত 
সা�াৎকার বেল। �কানও ব�ি� যখন িনজ� িচ�াধারা, ভাবধারা ব�� কেরন, �স �য িবষয় 
িভি�ক �হাক না �কন তােত ব�ি�র ব�ি�েকি�ক সা�াৎকার পির�ু�ত হয়। িক� দলেকি�ক 
সা�াৎকার স�ূণ� আলাদা। এখােন িনিদ�� ব�ি�র িনজ� মতামত নয় বরং দলগতভােব যখন 
�কানও তথ� বা �য �কানও িদক �থেক িবচার িবে�ষণ করা হয় তখন তােক দল �কি�ক 
সা�াৎকার বলা হয়।

 সংগ�ত, অ-সংগ�ত ও অধ�-সংগ�ত সা�াৎকার (Organised, Unorganised and Half 
organised Interview) :

সংগ�ত সা�াৎকার পিরকি�তভােব িনয়ি�ত হয়। একই �� এখােন একইভােব উপ�ািপত হয়। 
িবক� �ে�র সংখ�া খুব সীিমত এবং তা পূব�-পিরকি�ত। সংগ�ত সা�াৎকার অসংগ�ত 
সা�াৎকােরর �থেক অিধক িব�ানিভি�ক ও িনভ�রেযাগ�। এই ধরেনর সা�াৎকােরর িকছু 
সীমাব�তাও আেছ। তথ� সং�েহ নানারকম বাধা থাকার জন� সা�াৎকারক �াধীনভােব 
�েয়াজনমেতা �ে�র পিরবত�ন কের ব�ি�র অথ�াৎ সা�াৎকারীর গভীের �েবশ করেত পাের না।

অ-সংগ�ত সা�াৎকার নমনীয় হয়। সা�াৎকারেকর �ে�র �াধীনতা �বিশ থােক এবং 
সা�াৎকারীর উ�েরর বাধাও কম থােক। ���িল পূব�-পিরকি�ত হেলও পিরি�িত অনুযায়ী �ে�র 
পিরবত�েন উৎসািহত করা হয়। অেনক সময় এমনভােব তথ� সং�হ করা হয় �য, ব�ি� জানেতও 
পাের না তার সা�াৎকার �নওয়া হে�। অ-সংগ�ত সা�াৎকাের সা�াৎকারীর গভীের �েবশ করা 
যায়, যার ফেল অেনক অ-�ত�ািশত অথচ ���পূণ� তথ� সং�হ করা যায়। এই সা�াৎকােরর 
অসুিবধা হল যেথ� পিরকি�ত না হওয়ায় এবং �াধীনতা অিধক থাকায় সা�াৎকার� স�ক পথ 
হািরেয় �ফেল।

অেনক সময় সা�াৎকার কেয়ক� ভােগ বা অধ�ােয় িবভ� থােক। অধ�ায়�িল িনিদ�� 
থাকেলও অধ�ােয়র ���িল পিরবত�নেযাগ�। এ�প সা�াৎকারেক অধ�-সংগ�ত সা�াৎকার বেল।



 অ-িনেদ�িশত এবং �ক�ীভূত সা�াৎকার (Non-directive and Focussed Interview) :

অ-িনেদ�িশত সা�াৎকার (মেনািবে�ষণ যার �কৃিতগত �বিশ�) অভ��রীণ ��ষণা, অ�িন�িহত 
�িতন�াস, ব�ি�গত আশা, ভয়, �� �ভৃিত স�েক� অবিহত হেত িবেশষ কায�করী ভূিমকা �হণ 
কের। �ক�ীভূত সা�াৎকার বা�ব অিভ�তােক �ক� কের আবিত�ত হয়, �যমন, �কানও পু�ক 
পঠন ব�ি�র উপর কী �ভাব �ফেলেছ জানেত হেল সা�াৎকারক পু�ক� স�ূণ�ভােব পড়ার পর 
সা�াৎকােরর �� িনিদ�� করেবন এবং এই ���িলেক িভি� কের ব�ি�র উপর পু�েকর �ভােবর 
মূল�ায়ন করেবন। এখােন ব�ি� িনেজেক �কাশ করার �াধীনতা �পেলও সা�াৎকারক িনিদ�� িদেক 
সা�াৎকারেক পিরচািলত করেবন।

 আদশ�ািয়ত ও অ-আদশ�ািয়ত সা�াৎকার (Standardised and Non-standardised 
Interview) : 

আদশ�ািয়ত এবং সংগ�ত সা�াৎকােরর মেধ� যেথ� সাদৃশ� আেছ। উভেয়র মেধ�ই উে�শ�মূলক 
��াবিলর প�িতর িমল আেছ। িনিদ�� পিরেবেশ, িনিদ�� �ে�র মাধ�েম এই সা�াৎকার পিরচািলত 
হেব। সা�াৎকারীেক এখােন খুব অ� �াধীনতা �দওয়া হয়। সা�াৎকারীর উ�রও িনিদ�� গি�র 
মেধ� িবেবিচত হয়। তথ� সং�েহর ��ে� ব�ল �চিলত �কৗশল হেলও এই প�িত ব�ি�র গভীের 
�েবশ করেত স�ম হয় না। অ-সংগ�ত সা�াৎকােরর সে� অ-আদশ�ািয়ত সা�াৎকােরর সাদৃশ� 
ল� করা যায়। এখােন ���িল অেনক সময় পূব�-পিরকি�ত হেলও সা�াৎকারীর গভীের �েবশ 
করার জন� সা�াৎকারকেক পূণ� �াধীনতা �দওয়া হয়। ব�ি�র উ�েরও �কানও বাধািনেষধ থােক 
না। এই সা�াৎকার আদশ�ািয়ত সা�াৎকার অেপ�া কম িনভ�রেযাগ� হেলও ব�ি� স�েক� অেনক 
���পূণ� তথ� পাওয়া যায়। ব�ি�র গভীের �েবশ করার জন� এই সা�াৎকার িবেশষ উপেযাগী।

উপিরউ� ��িণিবভাগ ছাড়াও আরও নানাভােব সা�াৎকারেক িবভ� করা �যেত পাের—

 িচিকৎসােকি�ক সা�াৎকার
 দুব�লতা িনণ�ায়ক সা�াৎকার
 বৃি�েকি�ক সা�াৎকার
 মেনািচিকৎসােকি�ক সা�াৎকার
 পরামশ�েকি�ক সা�াৎকার  

সা�াৎকার �কৗশেলর মাধ�েম সা�াৎকারক ও সা�াৎকারীর মেধ� পার�িরক স�ক� গেড় 
ওেঠ। ফেল কথাবাত�া ও �ে�া�র খুব উ�ু� পিরেবেশ হয় এবং সা�াৎকারক সা�াৎকারী স�েক� 
অেনক ���পূণ� তথ� সং�হ করেত পাের। সা�াৎকারক সা�াৎকারীর িনকেট থাকার ফেল উভয় 
ভুল-�াি� সংেশাধেনর অবকাশ পাওয়া যায়। তা ছাড়া অিভ� সা�াৎকারক কেথাপকথেনর মাধ�েম 
সা�াৎকারীর আেবগ ল� করেত পােরন। তেব এই প�িতর �ধান অসুিবধা হেলা সা�াৎকারেকর 
ব�ি�গত �ভাব। সা�াৎকারক তার িচ�া, দৃি�ভি� এবং িব�ােসর উপর অিধক ��� আেরাপ 
কেরন যা সা�াৎকারীর �িতি�য়ার ওপর �ভাব �ফেল। পিরেশেষ এ কথা বলা যায় �য, 
সা�াৎকােরর িকছু িকছু সীমাব�তা থাকেলও অিভ� ব�ি� যিদ এই প�িত �হণ কেরন এবং 



�স-�চিকং-এর সাহােয� তথ��িলেক যাচাই কের �নওয়া হয় তাহেল এই প�িত অন�ান� প�িত 
অেপ�া অেনক �বিশ িনভ�রেযাগ�। �কানও িবষেয় িনভ�রেযাগ� ধারণা লােভর উে�েশ� সা�াৎকার 
�হণ করা হেয় থােক। সা�াৎকােরর মাধ�েম এক বা একািধক ব�ি�র সম�েয় গ�ত এক� দেলর 
সােথ অন� একজেনর কেথাপকথন হেয় থােক। সা�াৎকার এক� কায�কর িশখন-িশ�ণ �কৗশল। 
পূেব� উি�িখত ��িণিবভাগ�িল ব�তীত উে�েশ�র িভ�তা অনুযায়ী সা�াৎকারেক আরও কেয়ক� 
িবভােগ ভাগ করা হেয় থােক—

 িনব�াচন মূলক সা�াৎকার—

িবিভ� �িত�ান বা সং�ায় কম� িনেয়ােগর জন� �য সা�াৎকার �হণ করা হয় তােক, িনব�াচনমূলক 
সা�াৎকার বেল। এই ধরেনর সা�াৎকাের �কানও িনিদ�� �পশায় বা কেম� িনযু� করার জন� 
উপযু� �াথ� বাছাই করা হয়। 

 িনণ�ায়ক ও ল�� িনধ�ারণ মূলক সা�াৎকার—

কখনও কখনও ব�ি� তার মানিসক বা শারীিরক অসু�তার জন� িশ�ামূলক বা বৃি�মূলক কােজ 
কাি�ত ফল লাভ করেত পাের না। এই অব�ায় ব�ি�র সমস�া িনণ�য় করার জন� িতন ধরেনর 
সা�াৎকার �হণ করা হেয় থােক। 

 তথ� �াপক সা�াৎকার—

এ ধরেনর সা�াৎকােরর মাধ�েম ব�ি�র িবিভ� ধরেনর পারগতা ও কৃিত� স�� কােজর পরী�া-
িনরী�া সং�া� তথ� সরবরাহ ও িবে�ষণ করা হয়।

 �াথিমক ও ��িতমূলক সা�াৎকার—

ব�ি�েক ব�ু�পূণ� ও সহানুভূিতশীল আচরণ �ারা ভিবষ�েত আরও ব�াপক ও জ�ল সা�াৎকােরর 
জন� এ ধরেনর সা�াৎকােরর মাধ�েম ��ত থাকেত সহায়তা করা হয়। 

 অনুস�ানমূলক সা�াৎকার— 

অেনক সময় �কানও ব�ি� স�েক� নানা ধরেনর তথ� অনুস�ান করার �েয়াজন হেয় পেড়। এ 
ধরেনর সা�াৎকােরর মাধ�েম ব�ি�েক িবিভ� রকম অব�ার �মাকািবলা করা এবং িনেজেক �কাশ 
করার সুেযাগ �দওয়া হয়। এে�ে� সা�াৎকার �হণকারী সা�াৎকার �দানকারীর �িত িবেশষ 
মেনােযাগ না িদেয় তার তথ� ও ঘটনার �িত মেনােযাগ িদেয় থােকন। 



 শৃ�লামূলক সা�াৎকার—

এ ধরেনর সা�াৎকােরর মাধ�েম �কানও ঘটনা সং�া বা দ�র বা �িত�ােনর �ধান িনবাহ� তার 
অধীন� কম�েদর অিনয়ম-তাি�কতা ও িবশৃংখলার কারণ অনুস�ান কের তােদর িনয়�ণ করার 
�চ�া কেরন। 

 পরামশ�মূলক সা�াৎকার—

অেনক সময় ব�ি�র মূল সমস�া িচি�ত কের সমস�া সমাধােনর জন� পরামশ� �দওয়া হয়।

সা�াৎকার �হেণর �কৗশল—

সা�াৎকার �হেণর মাধ�েম সফলভােব তথ� সং�হ করার জন� সা�াৎকার �হণকারীেক িকছু �কৗশল 
অবল�ন করেত হয়।

�কৗশল�িল িনে� তুেল ধরা হল—

 পয�েব�ণ �কৗশল
 �বণ �কৗশল
 কথা বলার পূেব� �বণ �কৗশল
 �� করার �কৗশল
 কথা বলার �কৗশল
 ব�ি�গত �ে�র উ�র �কৗশল 
 ব�াখ�াদান �কৗশল

সা�াৎকােরর ��িত—

এক� উপযু� সা�াৎকার অনু�ান করেত �গেল উপযু� পিরেবশ �েয়াজন। এজন� সা�াৎকার 
�হেণর আেগ এ ব�াপাের পূব� ��িত �হণ করা উিচত। সা�াৎকার �হেণর অনু�ল পিরেবশ �তির 
করার জন� িন�িলিখত পদে�প �হণ করা �যেত পাের—

 সা�াৎকার �দানকারীেক সা�াৎকােরর �েয়াজনীয়তা ও উে�শ� উপলি�র সুেযাগ িদেত 
হেব। 

 সা�াৎকার অনু�ােনর জন� িনজ�ন �ান �বেছ িনেত হেব।
 সা�াৎকার �দানকারী স�েক� �েয়াজনীয় তথ�ািদ সং�হ করার পর সা�াৎকার �হণ করেত 

হেব।



 সা�াৎকাের �েয়াগ করার জন� আেগই ��মালা �তির করেত হেব। 
 সা�াৎকার �হণকারীেক সহেযািগতামূলক মেনাভাব বজায় রাখেত হেব এবং �ধয�শীল হেত 

হেব।

সা�াৎকােরর �কৗশলগত িবষেয় পারদিশ�তা অজ�েনর উপায়—

কী কী �কৗশল অবল�ন কের সা�াৎকার �হণ করা হেব �স িবষেয় আেগই পিরক�না �হণ করেত 
হেব। পূব�পিরক�নায় কী িবষেয়, �কাথায় ও কখন সা�াৎকার �হণ তাও অ�ভু�� 
থাকেব। সা�াৎকাের �কৗশলগত িবষেয় পারদিশ�তা অজ�েনর জন� �য উপায়�িল অনুসরণ করা 
যায়—

 কী �সে� সা�াৎকার হেব তা আেগ �ক কের �নওয়া।
 সা�াৎকার �হেণর উে�শ� িনধ�ারণ করা।
 সা�াৎকার �দানকারী ব�ি��, �পশা, িশ�াগত �যাগ�তা স�েক� �েয়াজনীয় তথ� সং�হ 

করা।
 সা�াৎকার �হণ বা �দােনর জন� এক� পূব� পিরক�না �হণ করা।
 সা�াৎকাের �য �� করা হেত পাের তার এক� ছক �তির।
 সা�াৎকার �দানকারী ব�ি� িবর� হেব এমন �� না করা।
 সা�াৎকাের ব�বহারেযাগ� ��মালা িনভু�ল, সু��, �বাধগম� ও সরাসির হওয়া উিচত।
 �েয়াজনীয় ��ে� সা�াৎকাের �া� তেথ�র �গাপনীয়তা র�া করা।
 সা�াৎকার �দানকারী ব�ি�র �কান িদক� জানার জন� সা�াৎকার �হণ করা হেব তা 

�ক কের �নওয়া।
 সা�াৎকার �হণ �শষ হেল সা�াৎকার �দানকারীেক ধন�বাদ �দওয়া।

িবখ�াত ব�ি�েদর �যমন �কানও িশ�ী, সািহিত�ক, ভাষাতাি�ক �মুেখর সা�াৎকার �হেণর সময় 
তােদর কথাবাত�া ও �েদয় তথ� �থেক তােদর কৃিত� তুেল ধরার পাশাপািশ আগামীিদেন � � ��ে� 
তােদর পিরক�না স�ে� এই সা�াৎকার �হণ �থেকই ধারণা লাভ করা স�ব।


