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চিত্র: ল্যান্ডেসারচিভ বাচল্ িন 

1945 

বাচল্ িন গ্যাচরসন ইউন্ডরান্ডে চিতীয় চবশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় চিন আন্ডগ্ ২ শে শে ক্যাে্টুন্ডল্ট ক্ন্ডর। েহন্ডরর 

শবচেরভাগ্ অংে ধ্বংসসূ্তন্ডে রন্ডয়ন্ডছ [চিল্ম]। 

1945 সান্ডল্র 8 ই শে যুদ্ধ শেষ হওয়ার েন্ডর, বাচল্ িন্ডনর শবচেরভাগ্ ধ্বংসসূ্তে ছাডা আর চক্ছুই নয়: 600০০,০০০ 

অযাোটিন্ডেন্ট ধ্বংস হন্ডয় শগ্ন্ডছ, এবং েহন্ডরর েূল্ জনসংখ্যার ৪.৩ চেচল্য়ন জনসংখ্যার োত্র ২.৮ চেচল্য়ন এখ্নও 

েহন্ডর বাস ক্ন্ডর। চেত্রবাচহনীর িারা স্বাক্ষচরত এক্টট িুক্তি অনুসান্ডর, েহরটট িারটট খ্ান্ডত চবভি এবং িখ্ল্িার েক্তি, 

োচক্িন যুিরাষ্ট্র, শেট চিন্ডটন, ফ্রান্স এবং শসাচভন্ডয়ত ইউচনয়ন শযৌথভান্ডব েচরিাচল্ত। 

1946-49 

সাধারণত ইউন্ডরান্ডে এবং চবন্ডেষত জাে িাচন যুন্ডদ্ধর েরবতী যুন্ডদ্ধর চবষন্ডয় চবজয়ী েক্তির েন্ডধয ক্রেবধ িোন সংঘান্ডতর 

ক্ারন্ডণ এই েহরটটর চেত্রন্ডির শযৌথ প্রোসনন্ডক্ থাচেন্ডয় শিওয়া হন্ডয়চছল্। বাচল্ িন েীত যুন্ডদ্ধর হট স্পন্ডট েচরণত 

হন্ডয়ন্ডছ। 

1946 

শসাচভন্ডয়ত অচধকৃ্ত অঞ্চল্ এবং শক্চেচি এবং এসচেচির েূব ি বাচল্ িন্ডন এক্ীক্রন্ডণর িন্ডল্ শসাচভন্ডয়ত সােচরক্ 

প্রোসন এবং শক্চেচি িারা িাচল্ত সোজতাচিক্ ityক্য োটটি (সক্তজয়াচল্চিন্ডস আইন্ডনচহটস্পাটটি িয়িল্যােস 

- এসইচি ) গ্ঠন ক্ন্ডর চেত্রন্ডির েন্ডধয োরাত্মক্ িন্ডের জন্ম শিয় এবং স্থানীয় োটটি সংগ্ঠন্ডনর েন্ডধয। 

২০ শে অন্ডটাবন্ডর, শভাটার সংখ্যা ৯২.৩ েতাংে, বাচল্ িন যুদ্ধ শেষ হওয়ার ের শথন্ডক্ তার প্রথে েহর চবধানসভা 

চনব িািন ক্ন্ডরন্ডছ। এসচেচি 48.7 েতাংে শভাট শেন্ডয়ন্ডছ, চসচিইউ 22.2 েতাংে, এসইচি 19.8 েতাংে, 

এবং এল্চিচে 9.3 েতাংে শেন্ডয়ন্ডছ। 

1948 

অনযানয চবষয়গুচল্র েন্ডধয েুদ্রা সংস্কার চনন্ডয় চবন্ডরাধগুচল্ 1948 সান্ডল্র জনু শথন্ডক্ শে 1949 েয িন্ত েক্তিো 

খ্াতগুচল্র এক্টট শসাচভন্ডয়ত ইউচনয়ন্ডনর অবন্ডরাধ [চিল্ম] শুরু ক্ন্ডর। েক্তিো চেত্ররা বাচল্ িন চবোন েচরবহন্ডনর 

সান্ডথ সাডা শিয়, এক্টট অভূতেূব ি অচভযান েুন্ডরা েহরটটন্ডক্ আক্ােেন্ডথ সরবরাহ ক্ন্ডর। েক্তিো চবজয়ী েক্তিগুচল্ 

েক্তি এবং বনু্ধন্ডক্ রক্ষা ক্ন্ডর। 

অবন্ডরাধও বাচল্ িন্ডনর শযৌথ প্রোসনন্ডক্ শেষ ক্ন্ডর শিয়। এসইচি সেথ িক্ন্ডির িারা ক্রেবধ িোন হয়রাচনর িন্ডল্ 

September শসন্ডেম্বর শথন্ডক্ শুরু হওয়া নগ্রীর েক্তিে অন্ডধ িক্ অঞ্চন্ডল্ অচধন্ডবেন বসন্ডত বাধয ক্রা হয়, ল্িি 

https://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/fr/histoire/berlin-apres-1945/mdb-rbm-skzl-berlin-im-ueberblick-de-bebefreu2.mov
https://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/fr/histoire/berlin-apres-1945/mdb-rbm-skzl-berlin-im-ueberblick-de-bebefreu2.mov


শেয়র চফ্রিচরি এবান্ডটির শনতৃন্ডে এবং এসইচি িারা প্রভাচবত এক্টট েযাক্তজন্ডেট বা চসটট ক্াউক্তন্সন্ডল্র েন্ডর েূব ি 

বাচল্ িন্ডন গ্টঠত হয় ৩০ শে নন্ডভম্বর The নগ্র সরক্ার এখ্ন িুভাগ্ হন্ডয় শগ্ন্ডছ। 

 

চিত্র: ল্যান্ডেসারচিভ বাচল্ িন 

৯ ই শসন্ডেম্বর, আন িি চরউটার চরিটযাগ্ চবক্তডংন্ডয়র ধ্বংসাবন্ডেন্ডষর সােন্ডন জন্ডডা হওয়া ৩০০,০০০ এরও শবচে 

বাচল্ িনবাসীন্ডক্ এক্টট ভাষণ চিন্ডয়চছন্ডল্ন, "চবন্ডশ্বর োনুষ" "এই েহর এবং এর শল্াক্ন্ডির" তযাগ্ না ক্রার জনয 

আন্ডবিন ক্ন্ডরচছন্ডল্ন। 

৪ চিন্ডসম্বর, নগ্রীর েূব ি অন্ডধ িন্ডক্র েুরান্ডনা চফ্রিচরি উইল্ন্ডহল্ে চবশ্বচবিযাল্য় (১৯৯৯ সান্ডল্ শুরু হম্বল্ট চবশ্বচবিযাল্য় 

নান্ডে েচরচিত) এর চবন্ডরাচধতা ক্ন্ডর েক্তিে বাচল্ িন্ডন চফ্র ইউচনভাচস িটট (শফ্রই ইউচনভাচস িটট বাচল্ িন) প্রচতটিত হন্ডয়চছল্। 

1949 

চনব িাচিত নগ্র সোন্ডবে এবং ল্র্ি শেয়র েনবান্ডগ্ ির েক্তিে বন্ডরা েহন্ডরর টাউন হন্ডল্ অস্থায়ী শক্ায়াটিান্ডর িন্ডল্ 

যান। এই অস্থায়ী বযবস্থাটট িচিে বছন্ডররও শবচে সেয় ধন্ডর িল্ত। 

অবন্ডরান্ডধর িন্ডল্ সষৃ্ট অসুচবধাগুচল্ চবক্তিন্ন েহরটটর জনয জরুচর শুল্ক িারা অথ িাচয়ত আচথ িক্ সহায়তা বযবস্থার 

প্রথে চবস্তৃত েযান্ডক্জন্ডক্ জন্ম শিয়। এই বযবস্থাগুচল্র এক্টট িৃেযোন অচভবযক্তি হ'ল্ িুই-শেন্ডিচনগ্ "শনান্ডটািার 

বাচল্ িন" িযাম্পটট েক্তিে িখ্ল্কৃ্ত অঞ্চল্গুচল্ন্ডত 1 এচপ্রল্ প্রবচতিত হন্ডয়চছল্ এবং 1956 সাল্ েয িন্ত বাচল্ িন্ডনর অথ ি 

সংেন্ডহর জনয বযবহৃত হন্ডয়চছল্। 

শসাচভন্ডয়ত ইউচনয়ন 12 ই শে বাচল্ িন্ডনর েক্তিে শসটরগুচল্র অবন্ডরাধ শেষ ক্রন্ডব এবং েক্তিো চেত্ররা শসাচভন্ডয়ত 

অচধকৃ্ত অঞ্চন্ডল্র চবরুন্ডদ্ধ তান্ডির অথ িননচতক্ চনন্ডষধাজ্ঞাগুচল্ বাি চিন্ডয় সাডা শিয়। তন্ডব শসাচভন্ডয়ত অচধকৃ্ত 

অঞ্চল্ চিন্ডয় েক্তিে বাচল্ িন্ডন প্রন্ডবে ক্রা এখ্নও ক্টঠন। ১৯৯০ সান্ডল্ েুনচে িল্ন হওয়া অবচধ শক্বল্ েূব ি োন্ডশ্ব ি 

চনধ িাচরত ট্রানক্তজট রুন্ডট এবং যুন্ডদ্ধর সেয় চেত্রন্ডির িারা সম্মত চবোন বন্দরগুচল্র োধযন্ডে ভ্রেণ ক্রার অনুেচত 

শিওয়া হন্ডয়চছল্। 

২৩ শে শে 1949 এ, জাে িাচন শিিান্ডরল্ চরোবচল্ক্ জাে িাচন এর েক্তিোঞ্চল্ীয় খ্ান্ডত প্রচতটিত। বাচল্ িন চেত্র 

তিারচক্র অধীন্ডন এক্টট অঞ্চল্ চহসান্ডব তার চবন্ডেষ েয িািান্ডক্ ধন্ডর শরন্ডখ্ন্ডছ (এবং 3 অন্ডটাবর 1990 এ েুনচে িল্নী 

হওয়া েয িন্ত এই অবস্থানটট রান্ডখ্)। 1949 সান্ডল্র 10 ই শে সংসিীয় েচরষি বনন্ডক্ নতুন রান্ডজযর অস্থায়ী রাজধানীর 

নাে শিয়। 

1949 সান্ডল্র 7 অন্ডটাবর শসাচভন্ডয়ত খ্ান্ডত জাে িাচন শিন্ডোক্রযাটটক্ চরোবচল্ক্ ( ক্তজচিআর ) প্রচতটিত হন্ডল্ েূব ি 

বাচল্ িন এর রাজধানীন্ডত েচরণত হয়। েরবতী বছরগুচল্ন্ডত, েহন্ডরর িুটট অংেগুচল্ তান্ডির চনজ চনজ রাজয 

সরক্ান্ডরর সাোক্তজক্ বযবস্থার সান্ডথ জটটল্ভান্ডব জচডত হন্ডয় উন্ডঠন্ডছ। 

1950 



েূব ি বাচল্ িন্ডনর েুরাতন চসটট েযান্ডল্স শভন্ডে শিল্ার ক্াজ শুরু হন্ডয়ন্ডছ শসন্ডেম্বর োন্ডস "ে্রুচেয়ান সােন্ততন্ডির" 

প্রতীক্ন্ডক্ েুন্ডছ শিল্ার ল্ন্ডক্ষয। 

১ অন্ডটাবর, েুন্ডরা েহরটটর জনয চনব িাচিত নগ্র সোন্ডবে ক্তৃিক্ 1948 সান্ডল্ ইচতেন্ডধয গ্ৃহীত সংচবধান ক্ায িক্র 

হয়। নগ্র চবভাগ্টট যচিও চতনটট েক্তিো খ্াত (বাচল্ িন্ডনর শিিান্ডরল্ রাজয) এর েন্ডধয সংচবধান্ডনর বযবহাচরক্ ববধতা 

সীোবদ্ধ ক্ন্ডর। েূব ি বাচল্ িন 1990 েয িন্ত শক্ানও সংচবধান ছাডাই রন্ডয় শগ্ন্ডছ। 

1951 

১৮ ই জানুয়ারী, হাউস অি চরন্ডপ্রন্ডজনন্ডটটটভস, শযটট শোন্ডনবাগ্ ি টাউন হন্ডল্ চেচল্ত হয়, বাচল্ িন্ডনর প্রথে গ্ভচন িং 

শেয়রন্ডক্ আন িি চরউটার ( এসচেচি ) চনব িাচিত ক্ন্ডর। 1953 সান্ডল্র 29 শসন্ডেম্বর চতচন েৃতুযর আন্ডগ্ অবচধ অচিন্ডস 

রন্ডয়ন্ডছন। 

েূব ি বাচল্ িন্ডন, যুব ও চেক্ষাথীন্ডির তৃতীয় চবশ্ব উত্সব অনুটিত হয় আগ্ন্ডি 104 টট শিন্ডের ২ 26,০০০ শল্ান্ডক্র 

উেচস্থচতন্ডত। এই শসটন্ডরর সীোনা এখ্নও উনু্মি, এবং েক্তিে বাচল্ িনও অন্ডনক্ চবন্ডিেী িে িনাথী এবং চফ্র জাে িান 

যুব ( এিচিন্ডজ ) এর সিসযরা েচরিে িন ক্ন্ডরন্ডছ। 

1952 

েক্তিে জাে িান সংসি িারা ৪ জানুয়াচর োস ক্রা এক্টট আইন (শগ্টসবান্ডর শিইল্ শিল্ং বাচল্ িনস চিনাক্তন্সক্তজন্ডিে 

শিস বুন্ডন্দস [ক্তিটস Überleitungsgesetz]) েক্তিে বাচল্ িনন্ডক্ তার শবেঁন্ডি থাক্ার জনয প্রন্ডয়াজনীয় আচথ িক্ সহায়তার 

আইচন িাচব চিন্ডয়ন্ডছ। 

েূব ি বাচল্ িন্ডন, "বাচল্ িন্ডনর জনয জাতীয় চবক্তডং শপ্রাোে" এর ক্াঠান্ডোর েন্ডধযই শিব্রুয়াচরন্ডত িযাচল্নাচল্ন্ডক্ (১৯l১ 

সান্ডল্র চহসান্ডব ক্াল্ ি-োক্িস-অযাচল্ বল্া হয়) "জাে িাচনর প্রথে সোজতাচিক্ রাস্তায়" রূোন্তর ক্রার জনয চনে িাণ 

ক্াজ শুরু হয়। শসাচভন্ডয়ত িাচল্নবািী যুন্ডগ্র "ক্তজনজারন্ডিি িাইন্ডল্" চনচে িত অযাোটিন্ডেন্ট বাচডগুচল্ আজ 

historicalচতহাচসক্ স্মচৃতস্তম্ভ চহসান্ডব শেচণবদ্ধ ক্রা হন্ডয়ন্ডছ এবং এখ্নও আবাসন চহসান্ডব এর িাচহিা অন্ডনক্ শবচে। 

ইংচল্ে গ্ান্ডিিনটট ২৯ শে োিি েক্তিে বাচল্ িন্ডনর টটয়ারগ্ান্ডটিন োন্ডক্ি চিটটে েররাষ্ট্রেিী অযান্টচন ইন্ডিন্ডনর োধযন্ডে 

শখ্াল্া হন্ডয়চছল্। 

 

চিত্র: ল্যান্ডেসারচিভ বাচল্ িন 

1953 

১ June ই জনু, েূব ি বাচল্ িন্ডনর িাচল্নাচল্র চনে িাণক্েীরা ক্ান্ডজর শক্াটায় রাষ্ট্রীয় বাধযতােূল্ক্ বৃক্তদ্ধর প্রচতবান্ডি 

ধে িঘন্ডট যান। ১ June ই জনু, এই ধে িঘট এক্টট চবন্ডদ্রাহ হন্ডয় ওন্ডঠ যা ক্তজচিআন্ডরর অনযানয অন্ডনক্ েহন্ডর ছচডন্ডয় 

েন্ডড এবং এসইচি সরক্ারন্ডক্ সরান্ডনার এবং সেস্ত জাে িাচনন্ডত অবাধ চনব িািন অনুিান্ডনর িাচবন্ডত শেষ হয়। এই 

চবন্ডদ্রাহটট চনে িেভান্ডব শসাচভন্ডয়ত শসনান্ডির িারা িূণ ি ক্রা হন্ডয়চছল্ এবং ক্ন্ডয়ক্ েতাচধক্ শল্াক্ চনহত হন্ডয়চছল্, এক্ 



হাজান্ডররও শবচে আহত হন্ডয়চছল্ এবং অন্ডনক্ন্ডক্ শেপ্তার ক্রা হন্ডয়চছল্। ৪ আগ্ি, েক্তিে জাে িান সংসি ১ 17 ই 

জনুন্ডক্ জাতীয় স্মরণ চিবস চহসান্ডব শঘাষণা ক্ন্ডরন্ডছ, "জাে িান unityশক্যর চিন"। 

ক্তজচিআর শথন্ডক্ োচল্ন্ডয় আসা শল্াক্ন্ডির চনন্ডত 22 আগ্ি েক্তিে বাচল্ িন্ডন েরণাথী ট্রানক্তজট চেচবর োচরন্ডয়নন্ডিড 

শখ্ান্ডল্। 

1954 

বাটিল্ট শিি্ন্ডটর শনতৃন্ডে “বাচল্ িনার এনন্ডসম্বল্” েূন্ডব ির বাচল্ িন্ডনর চেন্ডটা শবান্ডরার এক্টট চথন্ডয়টার, চথন্ডয়টার অযাে 

চেিবাউয়ারিান্ডের এক্টট চথন্ডয়টান্ডর িন্ডল্ শগ্ন্ডছ। 

1955 

ইি বাচল্ িন্ডনর টটয়ারোক্ি চিচডয়াখ্ানাটট ২ জলু্াই শলাসোক্ি চফ্রক্তিিসন্ডিন্ডড শখ্াল্া। 

"িয়ন্ডি ল্ুিথানসা শির চিচিআর " চবোনটট (১৯৫৯-এর েন্ডর ইন্টারফ্লাগ্ নান্ডে েচরচিত) ক্তজচিআর'র প্রথে 

বাচণক্তজযক্ চবোনবন্দর চহসান্ডব ১ September শসন্ডেম্বর শসাচভন্ডয়ত িখ্ল্িাচরন্ডের ক্াছ শথন্ডক্ শনওয়া েনন্ডিড 

চবোনবন্দরটট িাল্ু ক্রা হন্ডয়চছল্। 

যুন্ডদ্ধর েশর েুনচন িে িাণ ক্রা বাচল্ িন টাউন হল্ আনুিাচনক্ভান্ডব 30 নন্ডভম্বর েূব ি বাচল্ িন্ডনর ল্িি শেয়র চফ্রিচরি 

এবান্ডটির ক্ান্ডছ হস্তান্তর ক্রা হন্ডয়ন্ডছ। 

1956 

চসটট এক্সন্ডপ্রসওন্ডয়র চনে িাণ শুরু েক্তিে বাচল্ িন্ডন। 

1957 

1950-এর িেন্ডক্ েহন্ডরর শক্ন্দ্রস্থন্ডল্ নতুন চনে িাণটট েক্তিে বাচল্ িন্ডন অনুটিত আন্তজিাচতক্ ভবন প্রিে িনীর 

(ইন্টারবাউ) সোচপ্ত ঘন্ডট। প্রিে িনীর েূল্ টুক্ন্ডরা হান্সাচভয়ারন্ডটল্ অঞ্চল্ যা চবচভন্ন আন্তজিাচতক্ স্থেচতন্ডির িারা 

নক্োকৃ্ত এবং িাচল্নাচল্র োন্ডে গ্ন্ডড শতাল্া সোজতাচিক্ আবাসন্ডনর চবন্ডরাচধতা ক্ন্ডর এবং টটয়ারগ্ান্ডটিন োন্ডক্ির 

ক্ংন্ডেস হল্ (ক্ংন্ডেসন্ডল্)। 

১৯৪45 সাল্ শথন্ডক্ োবচল্ক্ অথ িায়ন্ডন েক্তিে বাচল্ িন্ডন চনচে িত এক্ন্ডো হাজার তে অযাোটিন্ডেন্ট আনুিাচনক্ভান্ডব ২১ 

শে জনু হস্তান্তর ক্রা হন্ডয়ন্ডছ। 

েূব ি বাচল্ িন্ডনর অযাচভচনউ আনটার শিন চল্ন্ডেন-এ 1818 সান্ডল্ ক্াল্ ি শফ্রক্তিি চেনন্ডক্ন্ডল্র িারা চনচে িত েুনরুদ্ধার 

ক্রা নতুন গ্ািিহাউজ (চনউ চনন্ডি) আগ্ন্ডি েুনরায় শখ্াল্া হন্ডয়চছল্। ১৯60০ শথন্ডক্ ১৯৯০ সাল্ েয িন্ত 

এটট ক্তজচিআর চহসান্ডব ক্াজ ক্ন্ডর "িযাচসবাি ও চেচল্টাচরজন্ডের ভুিন্ডভাগ্ীন্ডির স্মচৃতন্ডসৌধ"। 1993 সাল্ শথন্ডক্ এটট 

জাে িাচন শিিান্ডরল্ প্রজাতন্ডির এক্টট "শক্ন্দ্রীয় স্মচৃতন্ডসৌধ" হন্ডয় আন্ডছ। 

উইচল্ িযান্ডেট ( এসচেচি ) েক্তিে বাচল্ িন্ডন 3 অন্ডটাবর বাচল্ িন্ডনর গ্ভচন িং শেয়র চনব িাচিত হন্ডয়ন্ডছন। চতচন ১৯ 

December December সান্ডল্র চিন্ডসম্বর েয িন্ত এই েন্ডি অচধটিত চছন্ডল্ন। 

1958 

েীত যুন্ডদ্ধর সেয় শসন্ডেম্বন্ডর, ক্ন্ডয়ক্টট সংযুি প্রক্ন্ডের েন্ডধয এক্টটন্ডত, যুন্ডদ্ধর সেয় খ্ারােভান্ডব ক্ষচতেস্থ 

িযান্ডেনবুগ্ ি শগ্ন্ডটর েুনরুদ্ধার এই চসদ্ধান্ত শনওয়া হয় শয শক্ায়াক্তিগ্া (েক্তিে বাচল্ িন্ডন েুনরুদ্ধার) এই 

historicচতহাচসক্ শসৌন্ডধর েীন্ডষ ি চিন্ডর এন্ডসচছল্ (েূর্ব বাচল্ িন্ডন অবচস্থত)। 



২ 27 শে নন্ডভম্বর, শসাচভন্ডয়ত িল্ এবং সরক্ার প্রধান চনচক্তা ক্্রুন্ডিভ চতনটট েক্তিো চেত্রন্ডির বাচল্ িন্ডনর েধয 

চিন্ডয় আল্টটন্ডেটাে জাচর ক্ন্ডর েক্তিন্ডে বাচল্ িন হন্ডয় ক্তজচিআর শছন্ডড যাওয়া েরণাথীন্ডির ধারাবাচহক্ প্রবাহন্ডক্ 

প্রচতক্তক্রয়া জাচনন্ডয়চছন্ডল্ন, তারা িাচব ক্ন্ডরন্ডছন শয তারা বাচল্ িন শথন্ডক্ সন্ডর আসুক্ এবং েক্তিে বাচল্ িনন্ডক্ এক্টট 

রূোন্তচরত ক্রা শহাক্ "অবরুদ্ধ েুি েহর।" 1948/1949-এর অবন্ডরান্ডধর েন্ডর ক্্রুন্ডিন্ডভর আল্টটন্ডেটাে েক্তিে 

বাচল্ িন্ডনর শবেঁন্ডি থাক্ার প্রথে োরাত্মক্ হুেচক্। 

1959 

১৮ ই জনু, জাে িাচনর রাষ্ট্রেচত চথন্ডয়াির চহউস ( এিচিচে ) বাচল্ িন্ডন তার অচিচসয়াল্ আসন চহসান্ডব টটয়ারগ্ান্ডটিন 

োন্ডক্ি অবচস্থত শবল্ভুয েযান্ডল্স (শলাস শবল্ভুয) েহণ ক্ন্ডরন্ডছন। 

1960 

ক্তজচিআর (শজারেূব িক্ সেটষ্টক্রণ ) এর ক্রেবধ িোন জবরিক্তস্ত বযবস্থার প্রচতক্তক্রয়া চহসান্ডব, প্রায় 

200,000 ক্তজচিআর বাচসন্দা এই শসটন্ডরর উনু্মি সীোন্ত চিন্ডয় বছন্ডরর ের বছর ধন্ডর েক্তিে বাচল্ িন্ডন োচল্ন্ডয় যায়। 

 

চিত্র: ল্যান্ডেসারচিভ বাচল্ িন 

1961 

25 জলু্াই, োচক্িন রাষ্ট্রেচত জন এি শক্ন্ডনচি শঘাষণা ক্রন্ডল্ন শয েক্তিো রক্ষাক্ারী েক্তিগুচল্র বাচল্ িন্ডন চতনটট 

প্রন্ডয়াজনীয় আেহ রন্ডয়ন্ডছ: ১. চেত্রন্ডির বাচল্ িন্ডন থাক্ার অচধক্ার, ২. বাচল্ িন্ডন তান্ডির প্রন্ডবোচধক্ান্ডরর অচধক্ার এবং 

৩. শবেঁন্ডি থাক্া এবং েক্তিে বাচল্ িন্ডনর স্ব-সংক্ন্ডের অচধক্ার। 

জলু্াইন্ডয়, 30,415 ক্তজচিআর বাচসন্দারা েক্তিে বাচল্ িন্ডনর উন্ডেন্ডেয শিে তযাগ্ ক্ন্ডরন, ১৯৫৩ সান্ডল্র ের শথন্ডক্ এক্ 

োন্ডস এটট সব িাচধক্ সংখ্যা। 

১৩ ই আগ্ি, ক্তজচিআর শসটর সীোন্ডন্তর সান্ডথ িল্োন এক্টট প্রািীন্ডরর চনে িাণক্াজ শুরু ক্ন্ডর এবং েহন্ডরর িুটট 

অংেন্ডক্ এন্ডক্ অেন্ডরর শথন্ডক্ সচরন্ডয় শিয়। 

১৯ ই আগ্ি, োচক্িন সহ-রাষ্ট্রেচত চল্েন চব জনসন এবং অবসরপ্রাপ্ত শজনান্ডরল্ ল্ুচসয়াস চি 

শে ক্তজচিআর বযাচরন্ডক্িটট শিখ্ার জনয বাচল্ িন্ডন শেৌৌঁন্ডছন্ডছন। জাে িাচনর িযান্ডন্সল্র ক্নরাি অযান্ডিন্ডনায়ার 

( চসচিইউ ) 22 আগ্ি েহরটট েচরিে িন ক্ন্ডরন্ডছন। 

25 ই আগ্ি, 1939 সাল্ শথন্ডক্ প্রথে ববিুযচতন প্রিে িনী ইন্টান্ডন িেনাল্ িানন্ডক্ৌন্ডিল্ং শরচিও টাওয়ান্ডরর িারোন্ডে 

বাচণজয শেল্ার োন্ডঠ শখ্াল্া হয়। 

১ December চিন্ডসম্বর, ইন্ডগ্ান আইন্ডে িন চিজাইন ক্রা ক্ায়সার উইল্ন্ডহল্ে শেন্ডোচরয়াল্ চগ্জিার (শগ্িাচিটচনচস্কন্ডিি) 

নতুন ভবনটট চবেে অন্ডটা চিচবচল্য়াস িারা োল্ িন্ডটনবান্ডগ্ ি েচবত্র ক্ন্ডরচছন্ডল্ন। 

1962 



১৯ housing০ এর িেন্ডক্র শেষ নাগ্াি েহন্ডরর বারান্দায় েক্তিে বাচল্ িন্ডন বড বড আবাসনগুচল্ চনচে িত হয় 

(শোচেয়াসটযাি্ন্ডটর চনে িাণক্াজ ১৯62২ সান্ডল্ শুরু হন্ডয়চছল্ এবং ১৯k৩ সান্ডল্ োচক্িন্ডিস চভন্ডয়ন্ডরল্ এবং 

িযাল্ন্ডক্নন্ডহন্ডগ্নার চিন্ডড) 

ক্তজচিআন্ডরর রাজধানী চহসান্ডব েূব ি বাচল্ িন্ডনর েহর শক্ন্দ্রটট আন্ডল্ক্জাোরপ্ল্যাটজ এবং োক্িস-এন্ডেল্স-প্ল্যাটজ এর 

আন্ডেোন্ডে বড বড প্রচতচনচধ ভবন রন্ডয়ন্ডছ fit আন্ডল্ক্জাোরপ্ল্াটজন্ডক্ "হাউস শিস শল্হাস ি" (চেক্ষন্ডক্র ঘর) এবং 

ক্ংন্ডেসন্ডল্ (ক্ংন্ডেস হল্) 1964 সান্ডল্, "হাউস শির ইন্ডল্ক্ট্রন্ডয়িচেি" (ইন্ডল্ক্ট্রচনক্স ইোচের হাউস) শিওয়া হন্ডয়চছল্, 

চিোটিন্ডেন্ট শিার শসন্ট্রাে-ওয়ান্ডরনহাউসন্ডক্ (আজন্ডক্র " ক্াউিি ") এবং ১৯ 1970০ সান্ডল্ শহান্ডটল্" িযাি্ট 

বাচল্ িন "(আজন্ডক্র" োক্ি ইন ") এবং ১৯ 1971১ সান্ডল্" হাউস শিস শরইন্ডজনস "(হাউস অি ট্রান্ডভল্), যখ্ন 

িাটন্ডেটন্ডসবুি, এক্টট সরক্ারী ভবন (আজন্ডক্র ইউন্ডরােীয় সু্কল্ অি েযান্ডনজন্ডেন্ট অযাে শটক্ন্ডনাল্ক্তজ) ), ১৯ 

1964 সান্ডল্ োক্িস-এন্ডেল্স-প্ল্যাটজ, ১৯6767 সান্ডল্ চবন্ডিেী অচিস (১৯৯৫ সান্ডল্ চছন্নচভন্ন) এবং ১৯69৯ সান্ডল্ 

শটচল্চভেন টাওয়ার সোপ্ত হন্ডয়চছল্। ক্াল্ ি-চল্বন্ডনন্ডিট-শেস এবং রথুস্পযান্ডসন্ডগ্ন্ডন এই বছরগুচল্ন্ডত অযাোটিন্ডেন্ডন্টর 

ঘরগুচল্ও চনচে িত হন্ডয়চছল্। (1968-1972), োোোচে েযাসবাগ্ িার প্ল্যাটজ (1959-1965) চহসান্ডব ক্াল্ ি-োক্িস-

অযাচল্ন্ডত। 

 

চিত্র: ল্যান্ডেসারচিভ বাচল্ িন 

1963 

১ January জানুয়াচর শসাচভন্ডয়ত িল্ ও সরক্ার প্রধান চনচক্তা ক্্রুন্ডিভ েূব ি বাচল্ িন সির ক্ন্ডরন্ডছন। 

োচক্িন রাষ্ট্রেচত জন এি শক্ন্ডনচি ২ 26 শে জনু েহরটটন্ডত চগ্ন্ডয়চছন্ডল্ন এবং শেনবাগ্ ি টাউন হন্ডল্র সােন্ডন তােঁর 

চবখ্যাত ভাষণ [চিন্ডল্ম] বাচল্ িন্ডনর জনগ্ন্ডণর প্রচত তান্ডির সংহচত প্রক্ান্ডের আশ্বাস চিন্ডয়ন্ডছন। 

১ December চিন্ডসম্বর, প্রথে প্রন্ডবে প্রন্ডবন্ডের িুক্তিন্ডত স্বাক্ষন্ডরর িন্ডল্ েক্তিে বাচল্ িনবাসীরা েহন্ডরর েূব ি অংন্ডে 

আত্মীয়ন্ডির শিখ্া ক্রন্ডত শিয় এবং ১৯ December৩ সান্ডল্র ১৯ চিন্ডসম্বর শথন্ডক্ ৫ জানুয়ারী ১৯64৪ েয িন্ত এই 

সেন্ডয়র জনয ববধতা োওয়া যায়; 1.2 চেচল্য়ন েক্তিে বাচল্ িনাররা েচরবার েচরিে িন ক্রার এই সুন্ডযাগ্টট েহণ 

ক্ন্ডর। েরবতী িুক্তিগুচল্ 1964,1965 এবং 1966 সান্ডল্ অনুসরণ ক্ন্ডর। 

1965 

April এচপ্রল্, জাে িান বুন্ডেন্ডিগ্ বাচল্ িন্ডনর ক্ংন্ডেস হন্ডল্ (ক্ংন্ডেোল্) এক্টট েূণ িাে অচধন্ডবেন বন্ডসন্ডছ। শিিান্ডরল্ 

প্রজাতন্ডির জাে িাচনর রাজননচতক্ বযবস্থায় েক্তিে বাচল্ িন্ডনর এই "শবআইনী" জচডত হওয়ার 

প্রচতবান্ডি, ক্তজচিআর এক্টট আন্ডিে জাচর ক্ন্ডরন্ডছ শয বুন্ডন্দিান্ডগ্র সিসযন্ডির বাচল্ িন্ডন যাওয়ার ট্রানক্তজট রুট বযবহার 

ক্রন্ডত চনন্ডষধ ক্রা হন্ডয়ন্ডছ। শসাচভন্ডয়ত সােচরক্ চবোন ক্ংন্ডেস হন্ডল্র উের চিন্ডয় ক্ে ফ্লাইট এবং সুোরসচনক্ 

চবোনগুচল্র শসাচনক্ বুন্ডের োধযন্ডে অচধন্ডবেন বযাহত ক্ন্ডর। 



ইউন্ডরাো শসন্টারটট োল্ িন্ডটনবান্ডগ্ ির শিইটন্ডসইিপ্ল্যাটজ-এ 2 শে শখ্াল্া হন্ডয়ন্ডছ। 

1966 

উইচল্ িযাে ১৮ চিন্ডসম্বর গ্ভচন িং শেয়র েি শথন্ডক্ েিতযাগ্ ক্ন্ডরন এবং িযান্ডন্সল্র ক্াটি-জজি চক্চসঞ্জান্ডরর অধীন্ডন 

শিেুটট িযান্ডন্সল্র এবং েররাষ্ট্রেিীর েি েহণ ক্ন্ডরন। 

1967 

ক্তজচিআর এর প্রথে চেে সক্তম্মচল্ত, চভইচব ক্ান্ডবল্ওয়ান্ডক্ি ওবারস্প্রি ( শক্িাব্ল্ুও ), প্রথে বাচল্ িন্ডনর 

চেোঞ্চল্ ওবাস িচিচনউইন্ডি 1 জানুয়াচর প্রচতটিত হন্ডয়চছল্। 

২ জনু, োচল্ িন োন্ডহর োচস িয়ান বাচল্ িন সিন্ডরর প্রচতবািরত চেক্ষাথীন্ডির চবন্ডক্ষাভ িল্াক্াল্ীন বাচল্ িন্ডনর চেক্ষাথী 

শবন্ডনা ওহন্ডনসগ্ িন্ডক্ গুচল্ ক্ন্ডর হতযা ক্রা হশয়চছল্ (িয়ন্ডি ওোর অন্ডেরা হাউন্ডস আজ এক্টট স্মরণীয় স্বক্তস্ত শিখ্া 

যান্ডব)। তার েতুৃয এবং এর েন্ডর সংঘষ িগুচল্ বাচল্ িন্ডন ছাত্র আন্ডন্দাল্ন্ডনর চিন্ডক্ জনসাধারন্ডণর িৃটষ্ট আক্ষ িণ 

ক্ন্ডর। চবশ্বচবিযাল্য়গুচল্র েুরান্ডনা traditionsচতহয এবং শেচণচবনযাস, েহান্ডজাট সরক্ান্ডরর েক্ষাঘাত, এবং তৃতীয় 

চবন্ডশ্বর উের অতযািার ও শোষন্ডণর চভচিন্ডত এক্টট ববচশ্বক্ বযবস্থার অচবিান্ডরর চবরুন্ডদ্ধ তান্ডির চবন্ডরাচধতা ক্রার 

িন্ডল্ এই আন্ডন্দাল্নটট েরবতীক্ান্ডল্ "অযাস্পারপ্ল্যান্টচরে চবন্ডরাধী" ( এচেও) এর শক্ন্দ্রচবন্দনু্ডত েচরণত হন্ডয়ন্ডছ ), 

সংসন্ডির বাইন্ডর শথন্ডক্ সরক্ার চবন্ডরাধী প্রিান্ডরর জনয চনন্ডবচিত এক্টট বােেন্থী আন্ডন্দাল্ন 

োল্ িন্ডটনবাগ্ ি এবং স্পানিাউন্ডয়র েন্ডধয 55 নম্বর ল্াইনটট 2 শে অন্ডটাবর বন্ধ হন্ডয় শগ্ন্ডল্ েক্তিে বাচল্ িন্ডন চেটক্ার 

যুন্ডগ্র সোচপ্ত ঘন্ডট (আোতত)। েূব ি বাচল্ িন্ডন েুনচে িল্ন না হওয়া েয িন্ত চেটক্ারগুচল্ েচরন্ডষবান্ডত থাক্ন্ডব: েন্ডর, চক্ছু 

ল্াইন েক্তিো বন্ডরাগুচল্ন্ডত প্রসাচরত ক্রা হয়। 

1968 

১১ এচপ্রল্ কু্রিারিযাোে এচভচনউন্ডত বাচল্ িন্ডনর ছাত্রন্ডনতা রুচি িটসন্ডক্ হতযার প্রয়াস বাচল্ িন্ডন ছাত্র আন্ডন্দাল্নন্ডক্ 

চঘন্ডর থাক্া িন্ডের আরও এক্টট নাটক্ীয় েীন্ডষ ি চিচিত হন্ডয়ন্ডছ। 

অযািল্ফ চহটল্ান্ডরর ক্ষেতািুযত ক্রার 1944 সান্ডল্র 20 জলু্াইন্ডয়র বযথ ি প্রয়ান্ডসর 24 তে বাচষ িক্ীন্ডত 

িান্ডিনবাগ্ িোস স্মচৃত ও চেক্ষান্ডক্ন্দ্র (আজ জাে িান প্রচতন্ডরান্ডধর স্মচৃত শক্ন্দ্র) 20 জলু্াই শবেল্ার ব্লন্ডক্ শখ্াল্া হয়। 

চেজ ভযান শির শরান্ডহ চিজাইন ক্রা চনউ নযােনাল্ গ্যাল্ারী (চনউইউ নযােনাল্গ্যাল্াচর) েক্তিে বাচল্ িন্ডনর 

ক্াল্্টুরিরন্ডে শখ্ান্ডল্। 

 

চিত্র: ল্যান্ডেসারচিভ বাচল্ িন 

1969 

োচক্িন রাষ্ট্রেচত চরিািি চনক্সন ২ 27 শিব্রুয়াচর েক্তিে বাচল্ িন সির ক্ন্ডরন্ডছন। 

আন্ডল্ক্জাোরপ্ল্াটন্ডজ ওয়াডি েক্টট 2 শে অন্ডটাবর ক্ায িক্র হন্ডব। 



উইচল্ িযাে ( এসচেচি ) ২১ শে অন্ডটাবন্ডর িযান্ডন্সল্র চনব িাচিত হন্ডয়চছন্ডল্ন এবং িু'শিন্ডের জাে িান রান্ডষ্ট্রর েন্ডধয 

আন্ডল্ািনা িাচল্ন্ডয় যাওয়ার আেন্ডহর ইচেত চিন্ডয়ন্ডছন। 

16 চিন্ডসম্বর, েক্তিে চেত্র বাচল্ িন সম্পচক্িত সেসযা সোধান্ডনর ল্ন্ডক্ষয শসাচভন্ডয়ত ইউচনয়ন্ডনর সান্ডথ আন্ডল্ািনার 

প্রস্তাব চিন্ডয়ন্ডছ। 

1970 

েূব ি বাচল্ িন্ডনর চেন্ডি বান্ডরান্ডত চল্েক্তজগ্ার শেচসন্ডত 11 শথন্ডক্ 25-তল্া অযাোটিন্ডেন্ট ঘরগুচল্র চনে িাণ ক্াজ 

জানুয়াচরন্ডত শুরু হয়। 

চিতীয় চবশ্বযুন্ডদ্ধর চবজয়ী েক্তিধারী িার সান্ডবক্ চেত্রন্ডির েন্ডধয বাচল্ িন্ডনর সান্ডথ আন্ডল্ািনা ২ 26 শে োিি েক্তিে 

বাচল্ িন্ডনর চেত্র চনয়িণ েচরষন্ডির ভবন্ডন শুরু হয়। 

১৯ এচপ্রল্, শফ্রক্তিিোইন্ডনর েূব ি বাচল্ িন বন্ডরান্ডত শল্চননপ্ল্াটন্ডজ (১৯৯৯ সান্ডল্ শুরু হওয়া প্ল্াটজ শির শভন্ডরইন্ডটন 

শনেন্ডনন নান্ডে েচরচিত) এক্টট 19 চেটার উেঁিু শল্চনন স্মচৃতস্তম্ভটট উন্ডন্মািন ক্রা হন্ডয়ন্ডছ। এটট 1991 সান্ডল্ শভন্ডে 

শিওয়া হন্ডয়ন্ডছ। 

1971 

১৯৫২ সান্ডল্র ের প্রথেবান্ডরর েন্ডতা ৩১ জানুয়ারী েক্তিে ও েূব ি বাচল্ িন্ডনর েন্ডধয িেটট সরাসচর শটচল্ন্ডিান ল্াইন 

েুনরায় সংযুি হন্ডয়ন্ডছ। 

বাচল্ িন চসন্ডনট এবং ক্তজচিআর সরক্ান্ডরর েন্ডধয 3 জনু শথন্ডক্ "উভয় েন্ডক্ষর আেন্ডহর চবষন্ডয়" আন্ডল্ািনা শুরু হয়। 

৩ শসন্ডেম্বর, িারটট চবজয়ী েক্তির রাষ্ট্রিতূরা েক্তিে বাচল্ িন্ডনর চেত্র চনয়িণ েচরষি ভবন্ডন বাচল্ িন্ডনর উের িতুিিেীয় 

িুক্তিন্ডত স্বাক্ষর ক্ন্ডরন। এটট বাচল্ িন এবং শিিান্ডরল্ প্রজাতন্ডির জাে িাচনর েন্ডধয সম্পন্ডক্ির চবষয়টট স্পষ্ট ক্ন্ডর, যার 

িন্ডল্ নগ্রীর শল্াক্ন্ডির উেক্ান্ডর আসার জনয শবে ক্ন্ডয়ক্টট বযবহাচরক্ বযবস্থা ক্রা হন্ডয়ন্ডছ। ট্রানক্তজট ট্রযাচিক্ 

এবং ভ্রেণ এবং িে িনাথীর সম্ভাবনার চবষন্ডয় েরবতী িুক্তির োোোচে এটট ১৯ June২ সান্ডল্র ৩ জনু ক্ায িক্র হয়। 

 

 

 

র্িতীয় র্বশ্বযরুের ইউররাপীয় িরের অবসান ঘটিরয় পররর র্িনই কায িকর হওয়ার জনয জার্ িার্ন 

7 ই মর্, ১৯৪৫ সারল ফ্রারের মরইরর্ অবর্িত র্র্ত্র সিররর একটি র্নিঃশতি আত্মসর্প িরে স্বাক্ষর 

করর। 

 

চনউইয়ক্ি টাইেস "ইউন্ডরান্ডের যুদ্ধ শেষ হন্ডয়ন্ডছ!" চেন্ডরানান্ডে এক্টট অযান্ডসাচসন্ডয়ন্ডটি শপ্রস শিাচর প্রক্াে 

ক্ন্ডরন্ডছ! এন্ডত বল্া হন্ডয়ন্ডছ, “[জাে িানরা] ক্ন্ডঠারভান্ডব ক্তজজ্ঞাসা ক্রা হন্ডয়চছল্ শয তারা জাে িাচনর উের িাচেন্ডয় 

শিওয়া আত্মসেে িন্ডণর েতিাচি বুঝন্ডত োন্ডর এবং যচি শসগুচল্ জাে িাচন বাস্তবায়ন ক্ন্ডর। তারা হযা েঁ উির 

চিন্ডয়ন্ডছ। শোল্যান্ডের উের চনে িে আক্রেণ চিন্ডয় যুদ্ধ শুরু ক্রা জাে িাচন, তারেন্ডর ইন্টান িন্ডেন্ট 



ক্যাম্পগুচল্ন্ডত এন্ডক্র ের এক্ আোসন ও বব িরতা, জাে িান জনগ্ণ এবং সেস্ত্র বাচহনীর প্রচত ক্রুণার জনয 

চবন্ডক্রতান্ডির ক্ান্ডছ এক্টট আন্ডবিন চিন্ডয় আত্মসেে িণ ক্ন্ডরচছল্। " 

 

জাে িাচন, অযািল্ি চহটল্ান্ডরর শনতৃন্ডে এবং তার জাতীয় সোজবািী, বা নাৎচস, োটটি, ১৯৩৯ সান্ডল্র 

শসন্ডেম্বন্ডর শোল্যান্ডে আিয ি আোসন্ডনর োধযন্ডে যুদ্ধ শুরু ক্ন্ডর। ১৯৪০ সান্ডল্র েীন্ডের েন্ডধয নাৎচসরা 

িীঘ িক্াল্ীন েত্রু ফ্রান্স সহ ইউন্ডরান্ডের শবচেরভাগ্ অঞ্চল্ জয় ক্ন্ডরচছল্ এবং এর চবরুন্ডদ্ধ িা েঁচডন্ডয় সব িন্ডেষ 

ইউন্ডরােীয় েক্তি চিন্ডটন্ডনর চিন্ডক্ েন্ডনাচনন্ডবে ক্ন্ডরচছল্। চিন্ডটন নাৎচস চবোন হােল্া প্রচতন্ডরাধ ক্ন্ডরচছল্ এবং 

১৯৪১ সান্ডল্ চহটল্ার শসাচভন্ডয়ত ইউচনয়ন্ডনর সান্ডথ আোসনচবন্ডরাধী িুক্তি শভন্ডে আক্রেণ িাল্ান্ডনার আন্ডিে 

শিয় এবং েন্ডর জাে িাচনর অক্ষ চেত্র জাোন আন্ডেচরক্া যুিরাষ্ট্রন্ডক্ আকৃ্ষ্ট ক্ন্ডর। োল্ ি হারবার আক্রেণ সহ 

যুদ্ধ। 

 

1943 সান্ডল্, নাৎচস আোসন্ডনর িু'বছর শবেঁন্ডি থাক্ার েন্ডর, শসাচভন্ডয়তরা োল্টা আক্রেণ শুরু ক্ন্ডরচছল্ যা 

ধীন্ডর ধীন্ডর নাৎচসন্ডির জাে িাচনন্ডত চিচরন্ডয় আনন্ডব। ইন্ডতােন্ডধয েক্তিেী চেত্ররা প্রথেবান্ডরর েন্ডতা ইতাচল্ 

আক্রেণ ক্ন্ডর েূল্ ভূখ্ন্ডের ইউন্ডরান্ডে প্রন্ডবে ক্ন্ডরচছল্। 1944 সান্ডল্ চেত্রবাচহনী উির ফ্রান্ডন্সর নে িযাক্তে চবন্ডি 

অবতরণ ক্ন্ডর এবং জাে িাচনর চিন্ডক্ ধাক্কা চিন্ডত শুরু ক্ন্ডর। 

 

১৯৪ of সান্ডল্র বসন্ডন্তর েন্ডধয শসাচভন্ডয়তরা েূব ি শথন্ডক্ জাে িান রাজধানী বাচল্ িন্ডনর চিন্ডক্ আসচছল্ এবং 

েক্তিো চেত্ররা েক্তিে শথন্ডক্ এটট ক্ান্ডছ আসচছল্। েরাজয়টট আসন্ন, এই ক্থা শজন্ডন চহটল্ার আত্মহতযা 

ক্ন্ডরচছন্ডল্ন এবং ক্াল্ ি িাচনত্জন্ডক্ নাৎচসন্ডির আত্মসেে িণ ক্রন্ডত শরন্ডখ্চছন্ডল্ন। 

 

2 শে শে, শসাচভন্ডয়তরা বাচল্ িন জয় ক্ন্ডরচছল্। অযান্ডসাচসন্ডয়ন্ডটি শপ্রস চল্ন্ডখ্চছল্, "ইউন্ডরােীয় েহান্ডিন্ডের 

বহৃিে েহর বাচল্ িন গ্তক্াল্ চবন্ডক্ন্ডল্ রাচেয়ানন্ডির ক্ান্ডছ েন্ডডচছল্, ক্ারণ Ad০,০০০ জাে িান শসনা 

আত্মসেে িন্ডণ অস্ত্র শরন্ডখ্চছল্ যা অযািল্ি চহটল্ার বন্ডল্চছল্ শয আর আসন্ডব না।" 

 

বাচল্ িন্ডন এবং অনয শক্াথাও নাৎচস বসনযন্ডির বযথ িতার ক্ারন্ডণ িযাচনটজ এবং তার সহন্ডযাগ্ী আন্ডল্ািক্রা 

আত্মসেে িন্ডণর চবষন্ডয় চক্ছু েতি ক্তজজ্ঞাসা ক্রন্ডত শক্ানও ল্াভ হাচরন্ডয়চছল্। িযাচনটজ তাই May ই শে চস্থর 

েতিহীন আত্মসেে িন্ডণর িাচব শেন্ডন শনওয়ার চসদ্ধান্ত শনন। েরচিন এক্টট আনুিাচনক্ অনুিান্ডন স্বাক্ষর ক্ন্ডর 

আত্মসেে িণন্ডক্ অচিচসয়াল্ ক্রা হয়। 8 ই শে চভন্ডটাচর-ইন-ইউন্ডরাে (চভ-ই) চিবস চহসান্ডব শঘাচষত হন্ডয়চছল্, 

চক্ছু চিন এখ্নও চক্ছু ইউন্ডরােীয় শিন্ডে সরক্ারী ছুটটর চিন চহসান্ডব উিযাচেত হয়। 


