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ফাট উইিল াম কেলজ
ও বাংলা গ

ফাট উইিলয়াম কেলজেক বাংলা গেদ র আঁতুর ঘর বলেলও বাধহয় অতু ি  হেবনা । 
বাংলােদেশ রাজৈনিতক অিধকার াপেনর দীঘিদন পর অকা  িনেজর েয়াজেন ইংেরজ 
শাসকবগ দশীয় ভাষার উ িতেত মন িদেয়িছেলন । শাসেনর কােজ সুিবধার জন  ইংেরজেদর 
বাংলা শখােনার জন  হ ালেহড অ াদশ শতা ীেত ইংেরিজেত এক  ব াকরণ িলেখিছেলন । 
উইিলয়াম করীর নতৃে  উইিলয়াম ওয়াড , মাশম ান ভৃিত িমশনািররা দশীয় ভাষা চাের 
মনি র কেরন ।এর পর লড ওেয়েলসিলর শাসনকােল িত ত হয় ফাট উইিল াম কেলজ 
(১৮০০)



এর আেগ বাংলা গদ  িছল লাককথা , দিলল দ ােবজ ,িচ প  এবং ধম চারমূলক পুি কায় । ১৮০০ ী াে র ৪ঠা ম 
এর িত া। অি  িছল ১৮৫৪ পয  । িক বাংলা ভাষা চিচত হয় ১৮১৫ পয । কারণ - 

           ১) ১৮১৫ থেক রামেমাহেনর গেদ র আিবভাব ।

                ২) ু লবুক সাসাই র ভানা লার িলটােরচার

                ৩) িদকদশেনর মেেতা  পি কার আ কাশ   

এছাড়াও -ি শ ই  ইি য়া কা ািনর কাট অফ িডের র কখনই কলকাতায় িনং কেলজ চালােনা প পাতী 
িছেলন না। কারণ এই ধরেনর কেলজ চালােনার জন  উপযু  অথসং ান তাঁেদর িছল না। ১৮০৭ সােল একই উে েশ 
ইংল াে র হ ািলেবিরেত ই  ইি য়া কা ািন কেলজ ািপত হয়। যিদও ফাট উইিলয়াম কেলজ ভাষািশ ার 

িত ান িহেসেব কাজ চািলেয় যায়।

ি শ শাসন ঢ়ভােব িতি ত হেল, তােদর েয়াজেনর গিত কৃিত পিরবিতত হয়। ১৮৩৫ সােল লড উইিলয়াম 
বি  ইংল াে  তাঁর গণিনেদশনার িশ ানীিত ঘাষণা কেরন। এই নীিতর মূল ল  িছল শাসিনক ও বািণিজ ক 
মবধমান েয়াজেনর িদেক ি পাত।[১১] িতিন ফাট উইিলয়াম কেলেজর ডানা ছঁেট দন। এরপর ১৮৫৪ 

সােল ডালেহৗিস শাসন আনু ািনকভােব এই কেলজ ভেঙ দন।



• অব ান -

• ফাট উইিলয়াম কেলেজর অব ান িছল কাউি ল হাউস ি েটর এক কােণ। পরবত কােল ভবন  মসাস 
ম ােকি  িলয়ল অ া  কা ািন কতৃক অিধকৃত হয় এবং এর নাম হয় দ  এ েচ । আরও পরবত কােল 
এই ভবেন ব ল নাগপুর রলওেয়র কাযালয় ািপত হয়। সযুেগ এ  িছল ফাট উইিলয়ােমর প ােরড 

াউে র (বতমােন ময়দান) এক ধাের। এইখােনই পরবত কােল রাজভবন (ি শ যুেগ গভনেম  হাউস বা 
লাটভবন) িতি ত হয়।



 ফাট উইিল াম কেলেজর গ  লখক

ধান লখক

উইিলয়াম কির

মৃত়ু য় িবদ লংকার

রামরাম বসু

ধান লখক
গালকনাথ শমা

চ ীচরণ মু ী

রাজীবেলাচন মুেখাপাধ ায়

হর সাদ রায়

তািরণীচরণ িম  

জয়েগাপাল তকর

কাশীনাথ তকপ ানন



উইিলয়াম কির (১৭৬১ – ১৮৩৪) 

১৮০১ সাল থেক ১৮৩১ সাল পয  ফাট উইিলয়াম কেলেজ িশ াদান কেরন। এই পেব িতিন এক  বাংলা ব াকরণ ও 
অিভধান, একািধক পাঠ পু ক, বাংলা বাইেবল এবং একািধক ভারতীয় ভাষার ব াকরণ ও অিভধান ণয়ন কেরন। তাঁর 
উে খেযাগ   হল- কেথাপকথন (১৮০১) এবং ইিতহাসমালা (১৮১২)

মৃতু য় তকাল ার (১৭৬২ (?) – ১৮১৯) । 

তাঁর উে খেযাগ   হল বি শ িসংহাসন (১৮০২), িহেতাপেদশ (১৮০৮) ও রাজাবলী  (১৮০৮) েবাধ চি কা ( র-১৩, 
 - ৩৩) । মৃতু য় ইংেরিজ  জানেতন না। স বত কেলেজর ইংেরিজ-জানা পি তেদর থেক িতিন তাঁর বইেয়র 

উপাদান সং হ কেরন।

রামরাম বসু (১৭৫৭ – ১৮১৩) 

কেলেজর সে  যু  িছেলন । তাঁর উে খেযাগ    হল –রাজা তাপািদত  চির  (১৮০১) এবং িলিপমালা ( ১৮০২)




