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ত  অিধদ েরর উেদ াগ

ব ব রু আিদ পতৃক বািড ়িফরেছ পুেরােনা আদেল
১১ ঘ া আেগ

মেনাজ সাহা, গাপালগ

জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবুর রহমােনর জ শতবািষকী উপলে  গাপালগে র টিু পাড়ায় ব ব রু আিদ

পতৃক বািড়িট পুেরােনা আদেল িফিরেয় আনার কাজ  হেয়েছ। ত  অিধদ র ায় ১ মাস আেগ এ কাজ

 কেরেছ। বািড়িটর দয়াল থেক পুেরােনা পেল ারা সিরেয় ফলা হেয়েছ। এখন নতুন কের পুেরােনা আদেল

পেল ারা করা হে । ত  িবভােগর উপপিরচালক আিম ামান পলাশ ও সহকারী েকৗশলী িফেরাজ

আহেমদ কাজিট ত াবধান করেছন।
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ত  অিধদ েরর সহকারী েকৗশলী িফেরাজ আহেমদ জািনেয়েছন, ায় ৮ বছর আেগ ত  িবভাগ

বািড়িট সং ার কের। এেত বািড়িটর পুেরােনা আদেল বশ পিরবতন আেস। পের বািড়িট পেুরােনা আদেল

িফিরেয় িনেত ধানম ীর কাযালয় থেক সং িৃতিবষয়ক ম ণালেয়র ত  িবভাগেক িনেদশ দওয়া হয়। এর

পর ত  িবভােগর েকৗশলীরা টিু পাড়া এেস এ বািড়র পুেরােনা ছিব ও ভবেনর িনমাণৈশলী দেখ পুেরােনা

আদেল িফিরেয় িদেত একািধক নকশা ণয়ন কেরন। এ েলা পাওয়ার পেয়ে র মাধ েম ধানম ী শখ

হািসনােক দখােনা হয়। ধানম ী ওই নকশার আদেল বািড়িট সং ার করার অনুমিত দন। স মাতােবক

বািড়িট পেুরােনা আদেল িফিরেয় আনার নমনুা কাজ চলেছ। এ নমনুা আবার ধানম ীর কােছ উপ াপন করা

হেব। সিট দেখ অনুেমাদন িদেলই চূড়া  কাজ করা হেব।

টিু পাড়ার শখ বািড়র শখ বারহান উি ন জানান, ' ায় সােড় ৩শ' বছর আেগ ব ব রু পূবপু ষ জিমদার

শখ কুদরতউ া টিু পাড়ায় এ বািড়িট িনমাণ কেরন। এ বািড় তখন এ অ েলর মেধ  অনন  াপত িশ

িহেসেব পিরগিণত হেতা। এ অ েল আগত মানুষ বািড়িটর িনমাণৈশলী দেখ মু  হেতা। জািতর িপতা ব ব ু

শখ মিুজবুর রহমােনর শশব থেক  কের জীবেনর অেনক িৃত জিড়েয় রেয়েছ এই বািড়র সে । দীঘ িদন

বািড়িট জরাজীণ অব ায় পেড় িছল। টিু পাড়া ােমর স া  শখ পিরবােরর ঐিতহ বাহী এ বািড়িট দখেত

বাংলােদশসহ িবে র িবিভ  দেশর মানুষ আেসন। তারা বািড়িট ঘেুর ঘুের দেখন। শখ পিরবােরর ইিতহাস-
ঐিতহ  স েক জানেত পােরন।' বািড়িট পুেরােনা আদেল িফের এেল আরও আকষণীয় ও দশনীয় হেব বেল

ম ব  কেরন িতিন।

বােগরহাট জলার িচতলমারী উপেজলার িহজলী ােমর এক দশনাথী রহমত আলী বেলন, ব ব  ুমােনই

বাংলােদশ। তার পতৃক বািড়িট সং ার কের পুেরােনা আদেল িফিরেয় আনার কাজ  হেয়েছ। আশা করিছ,
ব ব রু জ শতবেষ এর কাজ শষ হেব। সােড় িতনশ' বছেরর পুেরােনা এ বািড় আিদ েপ িফরেল নতুন

জে র কােছ জািতর িপতার পিরবােরর সমৃ  ইিতহাস ও ঐিতহ েক তুেল ধরেব।
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