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মসিজেদ জল নন িহ ু  মেয়রাও 
মসিজদ পিরচািলত কি উটার িশ ণ ও ভাষা িশ া কে  আেস ব  পড়ুয়া। ইফতাের ফল-িমি  সরবরাহ 

কেরন িহ ু  ব বসায়ী। 

সািবর আহেমদ 

২ জুন, ২০১৯, 

কাচিবহার রাজবািড়র অদূের শতা ী াচীন মসিজদিট আজও ‘নূতন মসিজদ’ নােম খ াত। শহেরর মুসলমান 

জােদর জন  মসিজদ তিরেত মহারাজা নৃেপ নারায়ণ এক িবঘা ছয় কাঠা তর ধুর িন র জিম দান 

কেরিছেলন। সখােনই ১৮৮৫ সােল গেড় ওেঠ ‘নূতন মসিজদ’। ব বসা-বািণেজ র কারেণ জমজমাট এই 

জনপেদ দূরদূরা  থেক মানুেষর আনােগানা লেগ থাকত, িবেশষ কের চ াম থেক ‘সওদাগর’ উপািধধারী 

মুসলমান ব বসায়ীেদর জুতা, ছাতা ও পাশােকর কারবােরর রমরমা িছল। ানীয়  মুসলমানরাও 

িনত েয়াজনীয় সাম ীর ব বসা করেতন। শহের মুসলমানেদর একিট াথনা ােনর েয়াজনীয়তার কথা 

ভেব ব বসায়ী শখ ইউসুফ সওদাগেরর নতৃে  কেয়ক জন িবিশ  মুসলমান মসিজেদর জন  এক খ  িন র 

জিমর আেবদন  করেল, মহারাজ তা অিবলে  ম ুর কেরন। কােছই িসলভার জুিবিল রােড ‘বাতাসা মসিজদ’ 

নােম একটা মসিজদ আেগ থেকই িছল, তাই ানীয় মানুেষর মুেখ এই মসিজেদর নাম হল ‘নতুন মসিজদ’।   

কাচিবহার দেবা র াে র বড়বাবু জয়  চ বতী জানােলন, মহারােজর আমেল সাহায া  নতুন মসিজদ-

সহ  িপঁয়াজবািড় মসিজদ, ও  িমিলটাির মসিজদ, কাঁসারপাড়া মসিজদ, িপলখানা মসিজদ, ছাত- িড়য়ার মেতা 

াচীন মসিজদ েলা আজও দেবা র া  থেক অনুদান পায়। এই জলায় ‘ তারসা’ পীেরর ধাম 

পিরচালনার আিথক দায়ভার বহন করেতন কাচিবহােরর মহারাজারা। জলায় সবেচেয় বড় মহরেমর উ  যাপন 

হয় এই ধােমই, ৩৮ ফুট তািজয়ার খরচ-সহ অনু ােনর সব খরচ বহন কের কাচিবহার দেবা র া । অন  

িদেক, কাচিবহার শহেরর ২০৬ বছেরর াচীন রাসেমলার রাসচ  বংশপর রায় তির কের আসেছ এক 

মুসলমান পিরবার। বতমান জে র আলতাফ িময়া জানােলন, ‘‘ল ীপূিণমা থেক  কির, আর 

রাসপূিণমােত শষ হয়। এই এক মাস আিম িনরািমষ খাই।’’  

নতুন মসিজদ তিরর িন র জিমদােনর কুমনামায় মহারাজ কবল একটা শত জুেড়িছেলন— ‘এই ভূিমর 

উপর কান প জীব হত া হইেত পারেব না’। সই িনেদেশর পর একেশা বছর পিরেয়েছ, রাজােদর িদন 

শষ হেয়েছ। িক  বতমান মসিজদ পিরচালন কিমিটর সে  যু  হািমদ হােসন জানােলন, “মহারাজার িনেদশ 

আজও মানা হয়। চ ের মুরিগ পয ও জেবহ হয় না।’’ মসিজদ চ ের প হত া না করার এই পর রা 

স েক ওয়ািকবহাল এক ানীয় বািস া ম ব  করেলন, “ভালেবেস কী না হেত পাের!’’ 

িবশ শতেকর গাড়ার িদেক ানীয় মুসলমানরা মসিজদ সং ার ও পুনিনমােণর িস া  নন। ১৯২৩ সােল 

‘নতুন মসিজদ’-এর নব েপর উে াধন কেরন হায়দরাবাদ নবাব পিরবােরর সদস  ও রািনর সে টাির মজর 



খস  জং। সব ধেমর আটেশা-ন’ শা মানুেষর সমাগেম াগত ভাষণ দন মসিজেদর মৗলিব আনসার উি ন। 

রাজ সরকােরর উ পদ  কমী আনসার উি ন তাঁর মােয়র ৃিতেত ১৯২০ সােল মসিজেদর মূল েবশ ােরর 

কােছ পানীয় জেলর জন  একটা পাকা কুেয়া খনন করান। মসিজেদর সে  যু  বীণ মানুষেদর ৃিতেত 

আজও িহ ু-মুসিলম মিহলােদর একেযােগ মসিজদ চ ের জল আনেত আসার ছিবটা । কােলর িনয়েমই 

কুেয়ার বদেল টাইম-কল বেসেছ, তেব মসিজদ থেক িহ ু  মিহলারা আজও জল িনেত আেসন। বতমােন 

পানীয় জেলর নানান ব ব া আেছ নতুন মসিজদ চ র এলাকায়, িক  িকছু িহ ু  পিরবার িব ােসর বেশ 

পানীয় জল িহসােব মসিজেদর পািনই ব বহার কেরন আজও।  

নতুন  মসিজদ পিরচািলত কি উটার িশ ণ কে  শেয়-শেয় ছা ছা ী িশ ণ পেয় এখন কমরত। 

কি উটার িশখেত এেস সুমনার ব ু  হয় িবনার সে । ‘‘এখােন এেসই িতেবশীেক ভাল কের িচনলাম। 

মুসলমানেদর স েক ভুল ধারণাও ভেঙ গেছ,’’  জানােলন সুমনা।  

িচিকৎসার েয়াজেন জলার িবিভ  া  থেক মেয়রা কাচিবহার শহের আেসন। মেয়েদর জন  পযা  

সংখ ক ও পির ার-পির  শৗচাগার না থাকায় তাঁেদর ক  হত। মসিজদ কিমিট তাই মসিজদ চ েরই 

মেয়েদর শৗচালয় ও িব াম-ঘেরর  ব ব া কেরেছন। এই পিরেষবা সব ধেমর মেয়েদর জন ই, িবনামূেল । 

মসিজেদ মিহলােদর নামাজ পড়ার ব ব া আেছ।  

সরকাির সাহােয  এখােন গেড় উেঠেছ ভাষা িশ া ক । পি ম এিশয়ার নানা দেশ কােজর খাঁেজ যান 

ানীয় ব  মানুষ, সখােন আরিব ভাষা ান েয়াজন হয়। তা মাথায় রেখ কেয়ক বছর ধের চলেছ 

‘ফাংশনাল আরিব’ কাস। এই ভাষা িশ া কে র অিধকাংশ ছা ই িহ ু!  

মহারাজার সময় থেকই রমজান মােস ইফতাের সব ধেমর মানুেষর অংশ হেণ ‘ দাি  িক ইফতার’-এর 

পর রা আজও বহমান। রমজােনর মােসর সাতাশ তািরেখ িবেশষ ইফতাের িমি  সরবরাহ কেরন ানীয় এক 

িমি র দাকােনর মািলক বা ু  ঘাষ, আর খজুর ও অন ান  ফল-সহ ইফতােরর সাম ী সরবরাহ কেরন ানীয় 

দাকানদার পিরমল দ । দুজেনই বলেলন, একসে  বসবাস করেল এটাই তা াভািবক। অবাক হওয়ার িকছু 

নই।   

মসিজেদর ঝা-ঁচকচেক ১৫০ আসন-িবিশ  সভাকে  সারা বছরই হয় নানান আেলাচনা অনু ান। মসিজেদর 

লাইে িরেত ধমীয় বইেয়র পাশাপািশ আেছ বাংলা-ইংরািজ-উদু সািহেত র স ার, পাঠ পু ক, কি উটার 

িশ েণর ম ানুয়াল। ই া থাকেলও আিথক কারেণ অেনক িকছু করা যায় না, জানােলন মসিজদ পিরচালন 

কিমিটর সদস  হািজ ইে জার আহেমদ। বছরখােনক আেগ এক সং ার উেদ ােগ কিরয়ার কাউে িলং  

হেয়িছল। সরকাির অনুদান ব  হেয় যাওয়ায় সই উেদ াগ থেম িগেয়েছ।   

এই িবশাল কমকাে র রসদ জাগাড় হয় কী ভােব? সরকাির অনুদান তা যৎসামান । জানা গল, মসিজেদর 

দনি ন ব য়ভােরর জন  থম থেকই বািণিজ ক িকছু দাকানঘর তির হেয়িছল। স িল িলেজ় দওয়া হয়। 

বতমােন মাট ৪৮ জন ভাড়ািটয়ার মেধ  মা  ৮ জন মুসলমান। ১৯৯৭ সােল নতুন মসিজদ কিমিট 

দাকানদারেদর সে  আেলাচনার মাধ েম নতুন ভাড়া ি র কের। সই ভাড়ার টাকােতই চেল মসিজেদর নানা 

কমকা ।  

মুসলমান সমােজর িপিছেয় থাকা িনেয় হািপেত শ করেত দখা যায় ব  মানুষেক। সমােজ নাগিরকেদর মাথা 

উঁচু কের বাঁচেত শখােনায় মসিজেদর িক কানও ভূিমকা আেছ? িশ া ও া  র ায় তা পূণ ভূিমকা 



পালন করেত পাের িক? চারপােশ স রকম উদাহরণ কম নয়। চ াইেত মসিজেদর দরজা খুেল দওয়া 

হেয়েছ িসিভল সািভস পরী ার িশ ণেক  িহসােব। সখান থেক  িশ ণ পেয় এক জন আইএএস 

আিধকািরক হেয়েছন। রাজনীিত যখন ধেম ধেম িবেভদ ঘটাে , কাচিবহােরর নতুন মসিজদ সখােন 

সামািজক উ য়ন ও সা দািয়ক স ীিতর অনন  িনদশন। 

 


