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বাাংলাদেদের প্রথম এ্যাদরাগ্রাম 

এ্, জেড, এ্ম, আখলাকুর রহমান 
সহসভাপতি, তিলাটেতলক সসাসাইটে অি বাাংলাটেশ 

কাটের মানুষ যখন েটূর থাটক, িখন মানুষ তিটি সলটখ। সম্পটকের গভীরিা এবাং প্রট াজটনর বযপকিার 

উপটর তনভের কটর এই তিটির বযতি কিেুকু হটব। 

একটে তিটি যখন ডাক তবভাগ বহন কটর, িখন তিনটে জজতনটসর প্রট াজন হ । প্রথটম অবশযই একো 

তিটি থাকটি হটব; তিিী ি, প্রাপটকর টিকানা আর িৃিী ি, ডাক পতরবহটনর জনয প্রট াজনী  মাশুল। 

িিুথ ে একটে অনুসঙ্গ আমরা সিরাির তিটির সাটথ সেটখ থাতক, আর িা হটলা, তিটির একটে আবরন বা 

খাম। 

এই খাম, তিটি পািাটনার অিযাবশকী  সকাটনা অাংশ না, বরাং বযজিগি তিটির সগাপনী িা রক্ষার একটে 

সহা  আর তিটিটক কলজিি না কটর টিকানা সলখা ও ডাকটেতকে লাগাটনার জনয একো সখালস মাত্র। এ 

কারটনই, অতিকাাংশ তিটি প্রাপটকর হাটি সপ ৌঁোটনার পটর এই খাটমর স্থান হ  ওট স্ট-সপপার তবটন। 

তিটি পািাটনার জনয সয খরি িা তনভের কটর েুইো পতরমাপটকর উপর। এক, তিটির গন্তটবযর েরূত্ব আর 

েুই তিটির ওজন। গন্তটবযর েরূত্ব একো তিটির জনয তনতেেষ্ট, কারন, প্রাপক সযখাটন অবস্থান কটর সসখাটনই 

তিটি পািাটি হটব। প্রাপক যতে অটেতল া  অবস্থান কটর, আতম তসঙ্গাপুটর তিটি পািাটি পারটবা না, 

আমাটক অটেতল াটিই সসই তিটি পািাটি হটব। 

িটব, তিটির ওজটনর িারিটময সযটহিু ডাকমাশুটলর অটনক সহরটির হট  থাটক, সপ্ররক সিষ্টা কটর 

তিটির ওজন নুনযিম পতরমাটন রাখটি। 

ক্লাতসকাল আমটল একটে সািারন তিটির ওজন িরা হটিা আিা আউন্স বা ১৫ গ্রাম পয েন্ত। আপনারা তক 

জাটনন, একো সািারন খাটমর ওজন কি? একো সািারন খাটমর ওজন প্রা  ৫ গ্রাম। সেটশর বাতহটর তিটি 

সলখার জনয যখন ভাল মাটনর খাম বযবহার করা হ  িখন এর ওজন ১০ গ্রাম পয েন্ত হট  থাটক। আবার, 

একো এ৪ আকাটরর অিটসে কাগটজর ওজনও ৫ গ্রাম। কাটজই সািারন খাটম েুই পািা আর ভাল 

খাটম এক পািা তিটি তলখটল িা একটে সািারন তিটি তহসাটব গণ্য করা হটব। 

তিটির ওজন কম করটি, সপ্ররক সয কাজগুতল কটর থাটক িা হটলা, পািলা কাগজ বযবহার, হাটির সলখা 

সোে করা আর সক্ষত্র তবটশটষ খাম বযবহার না করা। 

খাম বযবহার না কটর, সিাটেড তিটি সরাসতর পািাটনার প্রবণ্িা ক্লাতসকাল আমটল সবশী পতরলতক্ষি হ । 

শুিু তিটির ওজন কম রাখার জনয না, খাটমর অপ্রিুলিাও এর একো কারন। 

তবাংশ শিাব্দীর শুরুটি যখন তবমান ডাটকর প্রিলন শুরু হ , িখন ডাকমাশুটলর হার পূণ্ঃতনি োরণ্ করা 

হ । অথ োৎ, তবমান ডাটকর জনয একো হার আর সারটিস ডাটকর জনয অনয একো হার। স্বাভাতবক ভাটবই 

তবমান ডাটকর হার, সারটিস ডাটকর হাটরর িুলনা  অটনক সবশী তেল। কারন তবমান ডাটক সািারন 

ডাকমাশুটলর সাটথ এ ার সারিাজে যুি হ । 
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ডাকটেতকটের প্রিলটনর প্রা  এক'শ বের পটর, ১৯৩৩ সাটল ইরাক তিটি পািাটনার একটে অতভনব সক শল 

প্রিলন কটর। একটে তিটি সলখার জনয পািলা কাগজ, যা তনতেেষ্ট স্থান বরাবর ভাাঁজ কটর আর পাটশ রাখা 

বতি েি অাংশ আিা তেট  লাতগট  একটে খাটমর আকার সেও া যা । ভা াঁজ করার পটর সয অাংশ েুইটে বাতহটর 

থাটক িার উপটর ডাকমাশুটলর জনয মূতিি ডাকটেতকে থাটক। এই তেটক প্রাপটকর টিকানা আর তবপরীি 

তেটক সপ্ররটকর টিকানা সলখার স্থানও সেও া থাটক। 

িখন ইরাক তিটেশ শাসন সথটক স্বািীনিা লাভ করটলও তিটেশ সামতরক স্থাপনা সস সেটশ তেল। একজন 

তিটেশ সামতরক কম েকিো এই পদ্ধতি সেটখ িা তিটেশ সামতরক ডাটক এর প্রিলন কটরন। এরপর তিিী  

তবশ্বযুটদ্ধর সম  এযাটরাগ্রাটমর প্রিলন বযাপক ভাটব েতিট  পটি। ১৯৫২ সাটল ইউতপইউ এর সািারন 

সভা  অযাটরাগ্রাম নামটে গ্রহণ্ করা হ  এবাং একটে পৃথক ডাকসামগ্রী তহসাটব স্বীকৃতি প্রোন কটর। 

১৯৭১ সাটলর ১৬ই তডটসম্বটর বাাংলাটেশ স্বািীনিা যুটদ্ধ তবজ  অজেন করার মািযটম একটে স্বকী  রাষ্ট্র 

তহসাটব যাত্রা শুরু কটর এবাং মাত্র িার তেটনর মাথা  ডাক বযবস্থা িালু কটর। 

প্রাথতমক অবস্থা  বাাংলাটেটশর তনজস্ব সকাটনা ডাকসামগ্রী না থাকটলও বাাংলাটেশ ডাক তবভাটগর প্রথম 

মহাপতরিালটকর েক্ষ বযবস্থাপনা  মাত্র কট ক মাটসর মটিযই ভারটির নাতসক সথটক ২১টশ সিব্রু ারী, 

১৯৭২ িাতরটখ একটে স্মারক ডাকটেতকে, ১৭ই মািে, ১৯৭২ িাতরটখ একটে অযাটরাগ্রাম, ১৮ই এতপ্রল, ১৯৭২ 

িাতরটখ একটে সপাস্টকাডে এবাং ১৫ই জনু, ১৯৭২ িাতরটখ একটে খাম োতপট  বযবহার শুরু কটর। 

আজ আমরা এই অযাটরাগ্রাম তনট  আটলািনা করব। 

১৭ই মািে, ১৯৭২ িাতরটখ শুিুমাত্র ৭৫ প সা মূলযমাটনর অযাটরাগ্রাম প্রকাতশি হটলও, এরপর ২৮টশ 

এতপ্রল, ১৯৭২ িাতরটখ ২০ প সা, ৩০ প সা আর ৯০ প সা মূলযমাটনর আটরা তিনটে অযাটরাগ্রাম প্রকাশ 

করা হ । যতেও ডাক তবভাটগর বাতষ েক প্রতিটবেন (১৯৭১-১৯৭২) এ সকল অযাটরাগ্রাম প্রকাটশর িাতরখ 

১৭ই মািে, ১৯৭২ বটল উটেখ করা হট টে। এই সকল অযাটরাগ্রাটম বঙ্গবনু্ধ সশখ মুজজবুর রহমাটনর 

প্রতিকৃতি বযবহার করা হট টে। এর নকশাতবে তেটলন সক, জজ, সমাস্তিা। 

১৯৭২ সাটলর ডাকমাশুটলর হার পয োটলািনা করটল সেখা যা  িখন একটে তিটি পািাটনার জনয 

আভযন্তরীণ্ ডাকমাশুল তেল ২০ প সা। ভারি, সনপাল, ভুোন এবাং তসতকটমর জনয সারটিস সমইলও 

একই সরটে পািাটনা সযি। িটব, তবমান ডাটকর জনয এই হার তেল ৩০ প সা। আর অযাটরাগ্রাটমর জনয 

এই হার তেল ২০ প সা। 

শ্রীলিা আর ইরাটক তবমান ডাটকর হার তেল ৪০ প সা আর অযাটরাগ্রাটমর খরি তেল ৩০ প সা। 

এতশ ার অনযানয সেশ, ইউটরাপ এবাং আতিকার তবতভন্ন সেটশর জনয তবমান ডাটকর হার তেল ৯৫ প সা 

সথটক শুরু কটর এক োকা প জত্রশ প সা। এর তবপরীটি অযাটরাগ্রাটমর সরে িায ে করা হ  ৭৫ প সা। 

উত্তর ও েতক্ষণ্ আটমতরকা ও অটেতল া এলাকার জনয তবমান ডাটকর হার তেল এক োকা পঞ্চান্ন প সা 

সথটক এক োকা পিাত্তর প সা পয েন্ত যার তবপরীটি অযাটরাগ্রাটমর সরে তেল নব্বই প সা। 

সেশ তহসাটব তবমান ডাটকর হার এবাং অযাটরাগ্রাটমর সরে এই সলখার সশটষ িােে আকাটর সেও া হটলা। 

এখাটন উটেখয সয, স্বািীনিা পরবিী সমট  কূেননতিক সম্পকে না থাকা , তবতভন্ন সেটশর সাটথ ডাক 

সযাগাটযাগ স্থাপন করা সম্ভব হ তন, সযমন, পাতকস্তান, সস তে আরব ইিযাতে। 
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প্রথম প্রকাটশর টিক এক বেটরর মাথা  এই িারটে অযাটরাগ্রাম পূণ্ঃমুিণ্ করা হ । এই িারটে অযাটরাগ্রাম 

২৭টশ এতপ্রল, ১৯৭৩ িাতরটখ প্রকাশ করা হ । নিুন প্রকাতশি এই িারটে এযাটরাগ্রাটমর নকশা 

অপতরবতিেি সরটখ রঙ পতরবিেন করা হ । 

মূলযমান প্রথম প্রকাে দ্বিতীয় প্রকাে 

২০ প সা 

  

লাল সবুজ 

৩০ প সা 

  

কালটি সবগুনী লাল 

৭৫ প সা 

 
 

কমলা-বাোমী জলপাই-সবুজ 

৯০ প সা 

  

সবগুনী নীল 

 



4 

 

১৯৭৪ সাটলর জনু মাটস অযাটরাগ্রাটমর সরে পতরবিেন এবাং অটটাবর মাটস নিুন নকশা আর মূটলযর 

অযাটরাগ্রাম প্রকাশ করা হটল বাাংলাটেটশর প্রথম তসতরটজর অযাটরাগ্রাটমর বযবহাটরর অবসান ঘটে। 

তিনটে কারটন বাাংলাটেটশর প্রথম তসতরটজর বযবহৃি অযাটরাগ্রাম িুলনামূলক ভাটব েুস্প্রাপয হট  থাটক। 

১। সকল অযাটরাগ্রাম মাত্র একবার কটর সীতমি সাংখযা  োপাটনা হট টে এবাং এক বের পরই নকশা 

পতরবিীি হট টে। 

২। অযাটরাগ্রাম বযবহার করা হ  ববটেতশক ডাটকর জনয। িাই সকল অযাটরাগ্রাম সেটশর বাতহটর িটল 

যা ।  

৩। অযাটরাগ্রাটমর সাটথই সযটহিু তিটি থাটক, িটথযর সগাপনী িার স্বাটথ ে প্রাপক অযাটরাগ্রাম সহটজ সিটল 

সে  না। 

িারপরও তিলাটেতলস্টরা তবতভন্ন ভাটব সসই েলূ েভ অযাটরাগ্রাম সাংগ্রহ কটর এবাং িাটের সাংগ্রহ সাজজট  

সিাটল।  

 

সাাংযুক্তি-১ – দ্ববদ্বিন্ন জেদের সাদথ ১৯৭২ সাদল অ্যাদরাগ্রাম পাঠাদনার ডাকমাশুলঃ 

Country Postage Aerogram 

ভারি, সনপাল, ভুোন, তসতকম ০ ৩৩০ ০ ৩২০ 

শ্রীলিা, ইরাক ০ ৩৪০ ০ ৩৩০ 

বাম ো , মালিীপ, ইট টমন ০ ৩৯৫ ০ ৩৭৫ 

Thailand, Cambodia, Laos ১ ৩০৫ ০ ৩৭৫ 

মালট তশ া, রাতশ া, তসঙ্গাপুর, অতে া, বুলটগতর া , গ্রীস, সাইপ্রাস, 

তিতলপাইন, ইটদাটনতশ া 

১ ৩১৫ ০ ৩৭৫ 

িান্স, যুিরাজয, সুইজারলযান্ড, যুটগাস্লাতভ া, সপালযান্ড, সবলজজ াম, 

পূব ে জাম োনী, পজিম জাম োনী, জাপান, ইোলী, মটঙ্গাতল া, 

সিটকাটস্লাভাতক া, সডনমাকে , তিনলযান্ড, হাটঙ্গরী, আ ারলযান্ড, 

লুটেমবাগ ে , নরওট , আইসলযান্ড, সুইটডন, মাল্টা, সেন, েতক্ষণ্ 

সকাতর া, সরামাতন া , িাঞ্জাতন া, উগান্ডা, ভযাটেকযান তসটে 

১ ৩২৫ ০ ৩৭৫ 

গা ানা, সসটনগাল, সবিু ানা, সসন্ট্রাল আতিকান তরপাবতলক, 

মতরশাস, মালাবী, গাতম্ব া, সসা াজজলযান্ড, গযাবন, তলটসাটথা, 

মালাগাতস, তসট রা তলওন, লাইটবতর া, জাতম্ব া, আপার সভাল্টা 

১ ৩৩৫ ০ ৩৭৫ 

কানাডা, অটেতল া , তিজজ, তনউজজলযান্ড, পজিম সাটমা া, সোঙ্গা ১ ৩৫৫ ০ ৩৯০ 

যুিরাষ্ট্র, বারবাটডাস, জযামাইকা, তকউবা, সকাস্টাতরকা, সমজেটকা, 

এল সালভাের, হাইতি, সডাতমতনকান তরপাবতলক, গুট টিমালা, 

পানামা 

১ ৩৬৫ ০ ৩৯০ 

সভতনজটু লা, কলতম্ব া, িাজজল, আটজেতিনা, তিতল, ইকুট ডর, সপরু , 

বতলতভ া, উরুগুট  

১ ৩৭৫ ০ ৩৯০ 
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সাাংযুক্তি-২ – অ্যাদরাগ্রাম দ্বনদয় আদরা দ্বকছু কথাঃ 

❖ একটে অযাটরাগ্রাটমর ওজন মাত্র ৫ গ্রাম। একো তিটির ওজন ২০ গ্রাম হটল এক হাজার তিটির 

ওজন হটব ২০ সকজজ। অথি, এক হাজার অযাটরাগ্রাটমর ওজন হটব মাত্র ৫ সকজজ। এই কারটন 

অল্প খরটি অযাটরাগ্রাম তেট  তবমান ডাক পতরিালনা করা যা । 

❖ ১৯৮৪ সাটলর আটগর সরে িাটেে সারটিস সলোর সরে আর এ ার সারিাজে আলাো করা নাই। 

১৯৮৪ সাটলর সরে িাটেে সেখা যা , যুিরাটষ্ট্র তিটি পািাটনার সারটিস িাজে হটে িার োকা পঞ্চাশ 

প সা। যুিরাটষ্ট্রর এ ার সারিাজে প্রতি ১০ গ্রাম বা িার ভগ্াাংটশর জনয েুই োকা পাঁতিশ প সা। 

কাটজই, একো সািারন তিটি (২০ গ্রাম পয েন্ত) যুিরাটষ্ট্র পািাটনার খরি = ৪.৫০+২.২৫×

২=৯.০০। একই সম , একো অযাটরাগ্রাম পািাটনার খরি ৬.০০ োকা। 

❖ এযাটরাগ্রাটমর তভিটর অনয তকেু, সযমন েতব, আলাো কাগজ ইিযাতে পািাটনা যা  না। তকেু 

সাংযুি করটল একো অযাটরাগ্রাম, সািারন তবমান ডাক তহসাটব গণ্য করা হ ।  

❖ ১৯৭৭ সাটল আভযন্তরীণ্ অযাটরাগ্রাটমর প্রিলন করা হ । িার আটগ, একটে অযাটরাগ্রাম 

আভযন্তরীণ্ টিকানা  সপাস্ট করা হটল িা সািারন ডাক তহসাটব পতরবহন করা হ । আভযন্তরীণ্ 

ডাক তবমাটন পতরবহন তনজিি কটর না। 

❖ যথাযথ মূটলযর এযাটরাগ্রাটমর অভাটব কম মূটলযর অযাটরাগ্রাটম সারিাজে কটর বযবহার করা যা । 

তবটশষ কটর যখন ডাকমাশুটলর হার পতরবিীি হ , িখন স্টক লটে সারিাজে কটর বযবহার করা 

হ ।  

❖ ৭৫ প সা আর ৯০ প সার অযাটরাগ্রাম অটনক সেটশর সাটথ ডাক সযাগাটযাটগর জনয বযবহৃি 

হট টে। ২০ প সার অযাটরাগ্রাম যতেও শুিুমাত্র ভারি, সনপাল আর ভুোটনর জনয প্রটযাজয তেল, 

এই তিনটে সেটশর সাটথ আমাটের বযাপক সযাগাটযাটগর জনয এই অযাটরাগ্রাম েলূ েভ না। িটব, 

৩০ প সার অযাটরাগ্রাম শুিুমাত্র শ্রীলিা আর ইরাটকর জনয প্রটযাজয তেল, সয েুইটে সেটশর সাটথ 

আমাটের তিলাটেতলক সযাগাটযাগ অিযন্ত ক্ষীণ্। িাই, আমার মটন হ , বাাংলাটেটশর প্রথম 

তসতরটজর অযাটরাগ্রাটমর মটিয ৩০ প সার বযবহৃি অযাটরাগ্রাম সবটিট  েলূ েভ। 

❖ তিলাটেতলক গটবষক হাও াডে কেেনীর সেও া িথয মটি, প্রথম তপ্রতিাং োপাটনা অযাটরাগ্রাটমর 

সাংখযা তনম্নরূপঃ 

o ২০ প সা – ৪,০৮,৫০০ তপস 

o ৩০ প সা – ১,০৮,০০০ তপস 

o ৭৫ প সা – ৫,৮৮,০০০ তপস 

o ৯০ প সা – ৩৫,০০০ তপস 

❖ অিযন্ত কম সাংখযক োপা হও ার কারটন ৯০ প সার সবগুনী অযাটরাগ্রামটেও যটথষ্ট েলূ েভ। 
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❖ প্রথম অযাটরাগ্রাম তসতরটজর েুইটে তপ্রতিাংই ভারি সরকার তবনা খরটি বাাংলাটেশটক োতপট  

তেট টে। 

❖ ডাকমাশুটলর পতরবিেটন অতবক্রীি অযাটরাগ্রাম সারিাজে কটর তবজক্র করটি হ  অথবা নিুন কটর 

অযাটরাগ্রাম প্রকাশ করটি হ । ডাকমাশুটলর দ্রুি পতরবিেটনর কারটন '৮০ এর েশটক প্রকাতশি 

অযাটরাগ্রাম (েুতরজম তসতরজ) এর পটর আর সকাটনা অযাটরাগ্রাম প্রকাশ করা হ তন। 

❖ ১৯৯৬ সাটল সকাটনা ইমটপ্রসড ডাকটেতকে োিা অযাটরাগ্রাম প্রকাশ করা হ । প্রট াজনী  

মূটলযর ডাকটেতকে লাতগট  এগুতল বযবহার করা যা । এগুতল িমু েলার অযাটরাগ্রাম নাটম পতরতিি। 

❖ ১৯৯৯ সাটলর পটরর ডাকমাশুটলর িাতলকা  অযাটরাগ্রাটমর ডাকমাশুল উটেখ করা হ তন িটব 

অতিতস াতল িা প্রিযাহারও করা হ তন। 

❖ বিেমাটন বাাংলাটেটশ অযাটরাগ্রাটমর বযবহার পতরলতক্ষি হ  না, ডাক তবভাগও অযাটরাগ্রাম প্রকাশ 

বা তবপনন কটর না। িটব সকাটনা ডাকঘটর পুরািন অযাটরাগ্রাম থাকটল িা সারিাজে কটর তবক্র  

ও বযবহার সযাগয। 


