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পয়লা ববশাখ হচ্ছলা বাাংলা নববচ্ছর্ষর প্রথম রদন। বাাংলাচ্ছদচ্ছশ এই উৎসব রিষ্টীয় এরপ্রল মাচ্ছসর ১৪ িাররচ্ছখ

পারলি হয়। এরট বাাংলাচ্ছদচ্ছশর একরট িািীয় উৎসব। ধমষ-বর্ষ-বগাত্র রনরবষচ্ছশচ্ছর্ বযাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার

মধয রদচ্ছয় সকল বাঙ্গারল এই উৎসব পালন কচ্ছর থাচ্ছক। বস রহচ্ছসচ্ছব এরট বাঙ্গারলর একরট সাবষিনীন বলাক

উৎসব। একরট অসাম্প্রদারয়ক ও বাঙারল িািীয়িাবাদ রভরিক বদশ গঠচ্ছন পয়লা ববশাচ্ছখর ভূরমকা রচ্ছয়চ্ছে।

ইরিহাস বথচ্ছক িানা যায়, সম্রাট আকবচ্ছরর সময় (১৫৫৬ রি.) বথচ্ছক বাাংলা সচ্ছনর গর্না শুরু হয়। সম্রাট

আকবচ্ছরর রনচ্ছদষচ্ছশ বিযারিরবষদ ফচ্ছিহ্উল্লাহ রসরারি বাাংলা সচ্ছনর প্রবিষন কচ্ছরন। পরবিষীচ্ছি িরমদার ও

নবাচ্ছবরা নববচ্ছর্ষ পুনযাচ্ছহর আচ্ছয়ািন শুরু কচ্ছরন। নববচ্ছর্ষ সারা বদচ্ছশর সাধারর্ মানুর্ হালখািা, ববশাখী বমলা

এবাং রবরভন্ন বলাকি বমলার আচ্ছয়ািন কচ্ছর। সাাংসৃ্করিক সাংগঠন োয়ানট ১৯৬৭ সাল বথচ্ছক রমনার বটমূচ্ছল

নববচ্ছর্ষর অনুষ্ঠান আচ্ছয়ািন কচ্ছর আসচ্ছে। ঢাকা রবশ্বরবদযালয়চ্ছয়র চারুকলা অনুর্দ বথচ্ছকও নববর্ষ উপলচ্ছযয

মঙ্গল-বশাভাযাত্রার আচ্ছয়ািন করা হয়। নববচ্ছর্ষর রদচ্ছন বেচ্ছলরা পািামা-পাঞ্জারব এবাং বমচ্ছয়রা নানা রচ্ছঙর শারি

পচ্ছর ঘুচ্ছর ববিায়। চাররদচ্ছক এক বরর্ষল পররচ্ছবশ বিরর হয়।
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পররচ্ছবশ দূর্র্
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আরদমকাচ্ছল মানুর্ একান্তভাচ্ছবই পররচ্ছবচ্ছশর উপর রনভষরশীল রেল। রকন্তু ক্রমবধষমান সভযিার সচ্ছঙ্গ সচ্ছঙ্গ মানুর্

প্রকৃরিচ্ছক রনচ্ছির বচ্ছশ আনচ্ছি শুরু কচ্ছর। রবজ্ঞান ও প্রযুরির নানা আরবষ্কার মানুর্চ্ছক রদচ্ছয়চ্ছে সুখ ও

স্বােন্দ্য। রকন্তু আরবষৃ্কি প্রযুরির অপবযবহার রদন রদন পররচ্ছবশচ্ছক দূরর্ি কচ্ছর িুচ্ছলচ্ছে। পররচ্ছবশ হচ্ছলা

আমাচ্ছদর প্রাকৃরিক ও অপ্রাকৃরিক উপাদাচ্ছনর সমরষ্ট। পারন, মারট, বায়ু ইিযারদ প্রাকৃরিক পররচ্ছবচ্ছশর গুরুত্বপূর্ষ

উপাদান। প্রাকৃরিক বা মানব-সৃষ্ট বকান কারচ্ছর্ যরদ পররচ্ছবচ্ছশর উপাদানগুচ্ছলার কারিি মান রবনষ্ট হয় িাহচ্ছল

পররচ্ছবশ মানুর্ বা প্রার্ীর িনয অস্বাস্থ্যকর হচ্ছয় ওচ্ছঠ। পররচ্ছবচ্ছশর এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থ্াচ্ছক পররচ্ছবশ দূর্র্

বচ্ছল। পররচ্ছবশ দূর্চ্ছর্র প্রাকৃরিক কারর্গুচ্ছলা হচ্ছলা- িি, বনযা, িচ্ছলাচ্ছ্বাস, অগু্নৎপাি, ভূরমকম্প ইিযারদ। আর

কৃরত্রম বা মনুর্য-সৃষ্ট কারর্গুচ্ছলা হচ্ছলা- িনসাংখযা বৃরি, রশল্পকারখানায় রবর্াি বকরমকযাচ্ছলর বযবহার,

রশল্পকারখানা ও িানবাহচ্ছন িীবাশ্ম জ্বালানীর বযবহার ইিযারদ। এসব কারচ্ছর্ পররচ্ছবচ্ছশর গুরুত্বপূর্ষ উপাদান

পারন, মারট, বায়ু ইিযারদ প্ররিরনয়ি দূরর্ি হচ্ছে। এোিা কীটনাশক, গুুঁচ্ছিা সাবান, প্লারিচ্ছকর বযবহার ইিযারদর

ফচ্ছলও পররচ্ছবশ দূরর্ি হয়। রশল্পকারখানা ও িানবাহন বথচ্ছক রনগষি সালফার িাই-অক্সাইি, কাবষন িাই-

অক্সাইি, কাবষন মচ্ছনাক্সাইি, বলাচ্ছরা-বলাচ্ছরা কাবষন ইিযারদ বায়ুমণ্ডলচ্ছক যরিগ্রস্থ্ করচ্ছে। পররচ্ছবশ দূর্চ্ছর্র

ভয়াবহ পররর্রি রনচ্ছয় রবচ্ছশ্বর সচ্ছচিন মানুর্ আি শরিি। বকননা পররচ্ছবশ দূর্চ্ছর্র কারচ্ছর্ মাবন সভযিার

অরিত্বই আি হুমকীর সমু্মখীন। িাই পররচ্ছবশ রযায় রবচ্ছশ্বর সচ্ছচিন মানুর্ বিচ্ছগ উঠচ্ছে, গচ্ছি উঠচ্ছে অচ্ছনক

পররচ্ছবশবাদী সাংগঠন। এসব সাংগঠচ্ছনর ঐকারন্তক প্রচ্ছচষ্টায় আন্তিষারিক সম্প্রদায় পররচ্ছবশ দূর্র্ বরাচ্ছধ করর্ীয়

রঠক করচ্ছি পররচ্ছবশ রবর্য়ক নানা সচ্ছম্মলচ্ছন একত্র হচ্ছে। রবরভন্ন বদচ্ছশর মি বাাংলাচ্ছদচ্ছশর সাংরবধাচ্ছনও

পররচ্ছবশ-সাংক্রান্ত ধারা যুি হচ্ছয়চ্ছে। িচ্ছব সরবিচ্ছরর মানুর্চ্ছক পররচ্ছবশ সম্পচ্ছকষ সচ্ছচিন করা বযিীি পররচ্ছবশ

দূর্র্ বরাধ করা সম্ভব নয়।
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ভাবসম্প্রসারর্

দুনষীরি িারির সকল উন্নরির অন্তরায়। 

বা দুনষীরি িািীয় িীবচ্ছনর অরভশাপস্বরূপ। 

বা দুনষীরি িািীয় িীবচ্ছনর সকল উন্নরির অন্তরায়।

[রস. ববা, ১৯, ১৭; ঢা.ববা, ১৫; কু. ববা, ১৫:য, ববা, ০৫:চ, ববা. ১৩, ০৩]

নীরি ও বনরিকিারবচ্ছরাধী কািই হচ্ছে দুনষীরি। এর প্রভাচ্ছব একরট িারির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অিুচ্ছরই রবনষ্ট হচ্ছয়

যায়। একরট িারির সামরগ্রক উন্নয়চ্ছনর পচ্ছথ যি প্রকার সমসযা আসচ্ছি পাচ্ছর দুনষীরি িার মচ্ছধয অনযিম।

দুনষীরি একরট িারিচ্ছক রনঃচ্ছশচ্ছর্ বঠচ্ছল বদয় অযচ্ছয়র পচ্ছথ। িাই এচ্ছক বদখা হয় "অরভশাপ" রূচ্ছপ।

মানুর্ সৃরষ্টর বসরা িীব। রশযা ও মূলযচ্ছবাচ্ছধর যথাযথ সমন্বচ্ছয়র মাধযচ্ছম সৃষ্ট মনুর্যত্বচ্ছবাধ মানুর্চ্ছক দান কচ্ছরচ্ছে

এ মরহমারন্বি মযষাদা। অথচ দুঃখিনক হচ্ছলও সিয, মানুচ্ছর্র এ বেষ্ঠত্ব আি প্রচ্ছের সমু্মখীন। সিিা ও

সুনীরির প্রচ্ছে মনুর্য-সমাচ্ছির রবরশষ্টিা আি িকষািীি নয়। বকাচ্ছনা িারির সামরগ্রক িীবনাচরচ্ছর্ সিিা ও

মূলযচ্ছবাচ্ছধর অবযয় ঘটচ্ছল িািীয় িীবচ্ছন বনচ্ছম আচ্ছস রবপযষচ্ছয়র অশরন সাংচ্ছকি। বযরি, সমাি ও রাষ্ট্র

আক্রান্ত হয় দুনষীরির রাহুগ্রাচ্ছস। সাংকটাপন্ন হচ্ছয় ওচ্ছঠ িািীয় অরিত্ব। সম্প্ররি আমাচ্ছদর বদচ্ছশ মহামারর

আকাচ্ছর বদখা রদচ্ছয়চ্ছে দুনষীরি নামক বযারধরট। দুনষীরি একটা িািীয় সমসযা। মুরষ্টচ্ছময় মানুর্ বযরিস্বাথষ হারসচ্ছলর

িচ্ছনয দুনষীরির আেয় রনচ্ছয় থাচ্ছক। কালক্রচ্ছম এটা অরনবাযষ পথ ধচ্ছর গ্রাস কচ্ছর রশযাঙ্গন বথচ্ছক শুরু কচ্ছর

বগাটা সমািচ্ছক। সরকারর, ববসরকারর প্ররিষ্ঠাচ্ছনর কমষকিষা-কমষচারী সকচ্ছলই অবলম্বন করচ্ছি থাচ্ছক এ

অসুদপায়রট। যরিগ্রি হয় বদচ্ছশর অথষনীরি, বযাহি হয় িািীয় উৎপাদন। এগুচ্ছলা দুনষীরির প্রিযয ফলাফল।

সচ্ছচিনভাচ্ছব লয করচ্ছল বদখা যায়, দুনষীরির রাষ্ট্রীয়করচ্ছর্র সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুনষীরির ফচ্ছল িািীয় উন্নরির পথ রুি হচ্ছয় িারি হচ্ছয় পচ্ছি হিাশাগ্রি— যা িাচ্ছদর মচ্ছধয পাশরবকিার িন্ম

রদচ্ছয় থাচ্ছক। িািীয় িীবচ্ছন দুনষীরির রাহু যরদ সমািচ্ছক গ্রাস কচ্ছর, িাহচ্ছল উন্নরির আশা করা বৃথা।

সাম্প্ররিক বেরগুচ্ছলাচ্ছি বাাংলাচ্ছদশসহ িৃিীয় রবচ্ছশ্বর উন্নয়নশীল বদশগুচ্ছলাচ্ছি দুনষীরির ভয়াল থাবা রবিৃি

হচ্ছয়চ্ছে। রনম্ন বের্ীর বথচ্ছক ধনাঢয বযরি পযষন্ত সকল মহল এই চচ্ছলচ্ছে দুনষীরির মচ্ছহাৎসব। অচ্ছনচ্ছক মচ্ছন

কচ্ছরন, দররদ্রিার ফচ্ছলই আরবভূষি হয় দুনষীরি। অথষাৎ সৎ পথ বথচ্ছক িীবনযাত্রার মান সরঠক পযষাচ্ছয় রাখা

সম্ভব নয়। িাই অরফস-আদালচ্ছি রনম্ন বের্ীর কমষচারী কমষকিষাগর্ ঘুর্ গ্রহর্ কচ্ছরন।
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রকন্তু দাররদ্র বয দুনষীরির মূল কারর্ নয় ,বাাংলাচ্ছদচ্ছশর সাম্প্ররিক রািননরিক অবস্থ্া বথচ্ছক আমরা িা অনুধাবন

করচ্ছি পারর। ২০০৭ সাচ্ছল িত্ত্বাবধায়ক সরকার এচ্ছদচ্ছশর উুঁচু বমাহচ্ছলর বহু রাঘব-ববায়ালচ্ছক দুনষীরির দাচ্ছয়

বগ্রফিার কচ্ছর শারির বযবস্থ্ কচ্ছরচ্ছেন। এ বযাপাচ্ছর দুনষীরি দমন করমশন পালন করচ্ছে ঐরিহারসক ভূরমকা।

বদচ্ছশর সাধারর্ মানুর্ অবাক রবস্মচ্ছয় অবচ্ছলাকন করচ্ছে উচ্চপদস্থ্ কমষকিষা , মন্ত্রী, রািনীরিরবদচ্ছদর দুনষীরির

বনাাংরা প্রবর্িাচ্ছক। দুনষীরির এ বনরিবাচক রদকটার সবচ্ছচচ্ছয় বি রশকার হয় যুবসম্প্রদায়। পররশীরলি

রচন্তাচ্ছবাচ্ছধর অভাচ্ছব সাফলযলাচ্ছভর িচ্ছনয িারা সহচ্ছিই অশুভ ও ধ্বাংচ্ছসর পথ ববচ্ছে বনয়। এভাচ্ছব িািীয়

িীবচ্ছন সৃরষ্ট হয় অরিচ্ছত্বর সাংকট ।

দুনষীরিগ্রি িারি কখনও কারিি সাফলয লাভ করচ্ছি পাচ্ছর না। আমাচ্ছদর রবচ্ছশর্ি বদচ্ছশর রশরযি সমািচ্ছক

এটা উপলরি করচ্ছি হচ্ছব। সমৃি ও কলযার্কর সমাি গিচ্ছি হচ্ছল িািীয় িীবন বথচ্ছক দুনষীরি অপসারর্ করা

অিীব িরুরর।
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বাাংলা ২য় পত্র – রািশাহী ববািষ – ২০১৫

বাাংলা নববর্ষ  

[ঢা. ববা. ১৯, ১৭, ১৫; রা. ববা. ১৫; চ. ববা. ১৭, ১৫; য. ববা. ১৭, ১৫; বররশাল রিলা সু্কল; আইরিয়াল সু্কল 
এন্ড কচ্ছলি, মরিরিল]

বা,পয়লা ববশাখ

[গভঃ লযাবচ্ছরটরী হাই সু্কল, রািশাহী]

পয়লা ববশাখ হচ্ছলা বাাংলা নববচ্ছর্ষর প্রথম রদন। বাাংলাচ্ছদচ্ছশ এই উৎসব রিষ্টীয় এরপ্রল মাচ্ছসর ১৪ িাররচ্ছখ

পারলি হয়। এরট বাাংলাচ্ছদচ্ছশর একরট িািীয় উৎসব। ধমষ-বর্ষ-বগাত্র রনরবষচ্ছশচ্ছর্ বযাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার

মধয রদচ্ছয় সকল বাঙ্গারল এই উৎসব পালন কচ্ছর থাচ্ছক। বস রহচ্ছসচ্ছব এরট বাঙ্গারলর একরট সাবষিনীন বলাক

উৎসব। একরট অসাম্প্রদারয়ক ও বাঙারল িািীয়িাবাদ রভরিক বদশ গঠচ্ছন পয়লা ববশাচ্ছখর ভূরমকা রচ্ছয়চ্ছে।

ইরিহাস বথচ্ছক িানা যায়, সম্রাট আকবচ্ছরর সময় (১৫৫৬ রি.) বথচ্ছক বাাংলা সচ্ছনর গর্না শুরু হয়। সম্রাট

আকবচ্ছরর রনচ্ছদষচ্ছশ বিযারিরবষদ ফচ্ছিহ্উল্লাহ রসরারি বাাংলা সচ্ছনর প্রবিষন কচ্ছরন। পরবিষীচ্ছি িরমদার ও

নবাচ্ছবরা নববচ্ছর্ষ পুনযাচ্ছহর আচ্ছয়ািন শুরু কচ্ছরন। নববচ্ছর্ষ সারা বদচ্ছশর সাধারর্ মানুর্ হালখািা, ববশাখী বমলা

এবাং রবরভন্ন বলাকি বমলার আচ্ছয়ািন কচ্ছর। সাাংসৃ্করিক সাংগঠন োয়ানট ১৯৬৭ সাল বথচ্ছক রমনার বটমূচ্ছল

নববচ্ছর্ষর অনুষ্ঠান আচ্ছয়ািন কচ্ছর আসচ্ছে। ঢাকা রবশ্বরবদযালয়চ্ছয়র চারুকলা অনুর্দ বথচ্ছকও নববর্ষ উপলচ্ছযয

মঙ্গল-বশাভাযাত্রার আচ্ছয়ািন করা হয়। নববচ্ছর্ষর রদচ্ছন বেচ্ছলরা পািামা-পাঞ্জারব এবাং বমচ্ছয়রা নানা রচ্ছঙর শারি

পচ্ছর ঘুচ্ছর ববিায়। চাররদচ্ছক এক বরর্ষল পররচ্ছবশ বিরর হয়।



সারাাংশ

মানুচ্ছর্র মূলয বকাথায়? চররচ্ছত্র, মনুর্যচ্ছত্ব, জ্ঞাচ্ছন ও কচ্ছমষ। বস্তুি চররত্র বচ্ছলই মানুচ্ছর্র িীবচ্ছনর যা রকেু বেষ্ঠ িা

বুিচ্ছি হচ্ছব। চররত্র োিা মানুচ্ছর্র বগৌরব করার আর রকেু বনই। মানুচ্ছর্র েিা যরদ মানুচ্ছর্র প্রাপয হয়, মানুর্

যরদ মানুর্চ্ছক েিা কচ্ছর, বস শুধু চররচ্ছত্রর িচ্ছনয, অনয বকাচ্ছনা কারচ্ছর্ মানুচ্ছর্র মাথা মানুচ্ছর্র সামচ্ছন এি নি

করার দরকার বনই। িগচ্ছি বয সকল মহাপুরুর্ িন্মগ্রহর্ কচ্ছরচ্ছেন, িাুঁচ্ছদর বগৌরচ্ছবর মূচ্ছল এই চররত্রশরি।

িুরম চররত্রবান বলাক, একথার অথষ এই নয় বয, িুরম লম্পট নও। িুরম সিযবাদী, রবনয়ী এবাং জ্ঞাচ্ছনর প্ররি

েিাচ্ছপার্র্ কচ্ছরা, িুরম পরদুঃখকাির নযায়বান এবাং মানুচ্ছর্র নযায় স্বাধীনিারপ্রয়, চররত্রবান মাচ্ছন এই।

[রািশাহী ববািষ '১৫]

সারাাংশঃ

যারা রনচ্ছিচ্ছদর বেষ্ঠ মচ্ছন কচ্ছর অনযচ্ছদর িুেিারেলয কচ্ছর, অচ্ছনযর ওপর রনপীিন চালাচ্ছি কুণ্ঠাচ্ছবাধ কচ্ছর না,

িারা অিযন্ত ঘৃর্য। িারা যিই ধমষীয় বলবাস ধরুক না বকন, প্রকৃিপচ্ছয িারাই সবচ্ছচচ্ছয় বি অধারমষক; কারর্

ধমষ সবসময় সাচ্ছমযর কথা বচ্ছল। এইরকম ভণ্ডরা পররিযািয হওয়া উরচি।
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দুনষীরি িারির সকল উন্নরির অন্তরায়। 

বা দুনষীরি িািীয় িীবচ্ছনর অরভশাপস্বরূপ। 

বা দুনষীরি িািীয় িীবচ্ছনর সকল উন্নরির অন্তরায়।

[রস. ববা, ১৯, ১৭; ঢা.ববা, ১৫; কু. ববা, ১৫:য, ববা, ০৫:চ, ববা. ১৩, ০৩]

নীরি ও বনরিকিারবচ্ছরাধী কািই হচ্ছে দুনষীরি। এর প্রভাচ্ছব একরট িারির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অিুচ্ছরই রবনষ্ট হচ্ছয়

যায়। একরট িারির সামরগ্রক উন্নয়চ্ছনর পচ্ছথ যি প্রকার সমসযা আসচ্ছি পাচ্ছর দুনষীরি িার মচ্ছধয অনযিম।

দুনষীরি একরট িারিচ্ছক রনঃচ্ছশচ্ছর্ বঠচ্ছল বদয় অযচ্ছয়র পচ্ছথ। িাই এচ্ছক বদখা হয় "অরভশাপ" রূচ্ছপ।

মানুর্ সৃরষ্টর বসরা িীব। রশযা ও মূলযচ্ছবাচ্ছধর যথাযথ সমন্বচ্ছয়র মাধযচ্ছম সৃষ্ট মনুর্যত্বচ্ছবাধ মানুর্চ্ছক দান কচ্ছরচ্ছে

এ মরহমারন্বি মযষাদা। অথচ দুঃখিনক হচ্ছলও সিয, মানুচ্ছর্র এ বেষ্ঠত্ব আি প্রচ্ছের সমু্মখীন। সিিা ও

সুনীরির প্রচ্ছে মনুর্য-সমাচ্ছির রবরশষ্টিা আি িকষািীি নয়। বকাচ্ছনা িারির সামরগ্রক িীবনাচরচ্ছর্ সিিা ও

মূলযচ্ছবাচ্ছধর অবযয় ঘটচ্ছল িািীয় িীবচ্ছন বনচ্ছম আচ্ছস রবপযষচ্ছয়র অশরন সাংচ্ছকি। বযরি, সমাি ও রাষ্ট্র

আক্রান্ত হয় দুনষীরির রাহুগ্রাচ্ছস। সাংকটাপন্ন হচ্ছয় ওচ্ছঠ িািীয় অরিত্ব। সম্প্ররি আমাচ্ছদর বদচ্ছশ মহামারর

আকাচ্ছর বদখা রদচ্ছয়চ্ছে দুনষীরি নামক বযারধরট। দুনষীরি একটা িািীয় সমসযা। মুরষ্টচ্ছময় মানুর্ বযরিস্বাথষ হারসচ্ছলর

িচ্ছনয দুনষীরির আেয় রনচ্ছয় থাচ্ছক। কালক্রচ্ছম এটা অরনবাযষ পথ ধচ্ছর গ্রাস কচ্ছর রশযাঙ্গন বথচ্ছক শুরু কচ্ছর

বগাটা সমািচ্ছক। সরকারর, ববসরকারর প্ররিষ্ঠাচ্ছনর কমষকিষা-কমষচারী সকচ্ছলই অবলম্বন করচ্ছি থাচ্ছক এ

অসুদপায়রট। যরিগ্রি হয় বদচ্ছশর অথষনীরি, বযাহি হয় িািীয় উৎপাদন। এগুচ্ছলা দুনষীরির প্রিযয ফলাফল।

সচ্ছচিনভাচ্ছব লয করচ্ছল বদখা যায়, দুনষীরির রাষ্ট্রীয়করচ্ছর্র সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুনষীরির ফচ্ছল িািীয় উন্নরির পথ রুি হচ্ছয় িারি হচ্ছয় পচ্ছি হিাশাগ্রি— যা িাচ্ছদর মচ্ছধয পাশরবকিার িন্ম

রদচ্ছয় থাচ্ছক। িািীয় িীবচ্ছন দুনষীরির রাহু যরদ সমািচ্ছক গ্রাস কচ্ছর, িাহচ্ছল উন্নরির আশা করা বৃথা।

সাম্প্ররিক বেরগুচ্ছলাচ্ছি বাাংলাচ্ছদশসহ িৃিীয় রবচ্ছশ্বর উন্নয়নশীল বদশগুচ্ছলাচ্ছি দুনষীরির ভয়াল থাবা রবিৃি

হচ্ছয়চ্ছে। রনম্ন বের্ীর বথচ্ছক ধনাঢয বযরি পযষন্ত সকল মহল এই চচ্ছলচ্ছে দুনষীরির মচ্ছহাৎসব। অচ্ছনচ্ছক মচ্ছন

কচ্ছরন, দররদ্রিার ফচ্ছলই আরবভূষি হয় দুনষীরি।

ভাবসম্প্রসারর্
COMILLA BOARD
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অথষাৎ সৎ পথ বথচ্ছক িীবনযাত্রার মান সরঠক পযষাচ্ছয় রাখা সম্ভব নয়। িাই অরফস-আদালচ্ছি রনম্ন বের্ীর

কমষচারী কমষকিষাগর্ ঘুর্ গ্রহর্ কচ্ছরন। রকন্তু দাররদ্র বয দুনষীরির মূল কারর্ নয় ,বাাংলাচ্ছদচ্ছশর সাম্প্ররিক

রািননরিক অবস্থ্া বথচ্ছক আমরা িা অনুধাবন করচ্ছি পারর। ২০০৭ সাচ্ছল িত্ত্বাবধায়ক সরকার এচ্ছদচ্ছশর উুঁচু

বমাহচ্ছলর বহু রাঘব-ববায়ালচ্ছক দুনষীরির দাচ্ছয় বগ্রফিার কচ্ছর শারির বযবস্থ্ কচ্ছরচ্ছেন। এ বযাপাচ্ছর দুনষীরি দমন

করমশন পালন করচ্ছে ঐরিহারসক ভূরমকা। বদচ্ছশর সাধারর্ মানুর্ অবাক রবস্মচ্ছয় অবচ্ছলাকন করচ্ছে উচ্চপদস্থ্

কমষকিষা , মন্ত্রী, রািনীরিরবদচ্ছদর দুনষীরির বনাাংরা প্রবর্িাচ্ছক। দুনষীরির এ বনরিবাচক রদকটার সবচ্ছচচ্ছয় বি

রশকার হয় যুবসম্প্রদায়। পররশীরলি রচন্তাচ্ছবাচ্ছধর অভাচ্ছব সাফলযলাচ্ছভর িচ্ছনয িারা সহচ্ছিই অশুভ ও ধ্বাংচ্ছসর

পথ ববচ্ছে বনয়। এভাচ্ছব িািীয় িীবচ্ছন সৃরষ্ট হয় অরিচ্ছত্বর সাংকট ।

দুনষীরিগ্রি িারি কখনও কারিি সাফলয লাভ করচ্ছি পাচ্ছর না। আমাচ্ছদর রবচ্ছশর্ি বদচ্ছশর রশরযি সমািচ্ছক

এটা উপলরি করচ্ছি হচ্ছব। সমৃি ও কলযার্কর সমাি গিচ্ছি হচ্ছল িািীয় িীবন বথচ্ছক দুনষীরি অপসারর্ করা

অিীব িরুরর।

বাাংলা ২য় পত্র – কুরমল্লা ববািষ – ২০১৫



অনুচ্ছেদ

বাাংলা নববর্ষ  

[ঢা. ববা. ১৯, ১৭, ১৫; রা. ববা. ১৫; চ. ববা. ১৭, ১৫; য. ববা. ১৭, ১৫; বররশাল রিলা সু্কল; আইরিয়াল সু্কল 
এন্ড কচ্ছলি, মরিরিল]

বা,পয়লা ববশাখ

[গভঃ লযাবচ্ছরটরী হাই সু্কল, রািশাহী]

পয়লা ববশাখ হচ্ছলা বাাংলা নববচ্ছর্ষর প্রথম রদন। বাাংলাচ্ছদচ্ছশ এই উৎসব রিষ্টীয় এরপ্রল মাচ্ছসর ১৪ িাররচ্ছখ

পারলি হয়। এরট বাাংলাচ্ছদচ্ছশর একরট িািীয় উৎসব। ধমষ-বর্ষ-বগাত্র রনরবষচ্ছশচ্ছর্ বযাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার

মধয রদচ্ছয় সকল বাঙ্গারল এই উৎসব পালন কচ্ছর থাচ্ছক। বস রহচ্ছসচ্ছব এরট বাঙ্গারলর একরট সাবষিনীন বলাক

উৎসব। একরট অসাম্প্রদারয়ক ও বাঙারল িািীয়িাবাদ রভরিক বদশ গঠচ্ছন পয়লা ববশাচ্ছখর ভূরমকা রচ্ছয়চ্ছে।

ইরিহাস বথচ্ছক িানা যায়, সম্রাট আকবচ্ছরর সময় (১৫৫৬ রি.) বথচ্ছক বাাংলা সচ্ছনর গর্না শুরু হয়। সম্রাট

আকবচ্ছরর রনচ্ছদষচ্ছশ বিযারিরবষদ ফচ্ছিহ্উল্লাহ রসরারি বাাংলা সচ্ছনর প্রবিষন কচ্ছরন। পরবিষীচ্ছি িরমদার ও

নবাচ্ছবরা নববচ্ছর্ষ পুনযাচ্ছহর আচ্ছয়ািন শুরু কচ্ছরন। নববচ্ছর্ষ সারা বদচ্ছশর সাধারর্ মানুর্ হালখািা, ববশাখী বমলা

এবাং রবরভন্ন বলাকি বমলার আচ্ছয়ািন কচ্ছর। সাাংসৃ্করিক সাংগঠন োয়ানট ১৯৬৭ সাল বথচ্ছক রমনার বটমূচ্ছল

নববচ্ছর্ষর অনুষ্ঠান আচ্ছয়ািন কচ্ছর আসচ্ছে। ঢাকা রবশ্বরবদযালয়চ্ছয়র চারুকলা অনুর্দ বথচ্ছকও নববর্ষ উপলচ্ছযয

মঙ্গল-বশাভাযাত্রার আচ্ছয়ািন করা হয়। নববচ্ছর্ষর রদচ্ছন বেচ্ছলরা পািামা-পাঞ্জারব এবাং বমচ্ছয়রা নানা রচ্ছঙর শারি

পচ্ছর ঘুচ্ছর ববিায়। চাররদচ্ছক এক বরর্ষল পররচ্ছবশ বিরর হয়।

JESSORE BOARD

বাাংলা ২য় পত্র – যচ্ছশার ববািষ – ২০১৫



CHITTAGONG BOARD

অনুচ্ছেদ

বাাংলা নববর্ষ  

[ঢা. ববা. ১৯, ১৭, ১৫; রা. ববা. ১৫; চ. ববা. ১৭, ১৫; য. ববা. ১৭, ১৫; বররশাল রিলা সু্কল; আইরিয়াল সু্কল 
এন্ড কচ্ছলি, মরিরিল]

বা,পয়লা ববশাখ

[গভঃ লযাবচ্ছরটরী হাই সু্কল, রািশাহী]

পয়লা ববশাখ হচ্ছলা বাাংলা নববচ্ছর্ষর প্রথম রদন। বাাংলাচ্ছদচ্ছশ এই উৎসব রিষ্টীয় এরপ্রল মাচ্ছসর ১৪ িাররচ্ছখ

পারলি হয়। এরট বাাংলাচ্ছদচ্ছশর একরট িািীয় উৎসব। ধমষ-বর্ষ-বগাত্র রনরবষচ্ছশচ্ছর্ বযাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার

মধয রদচ্ছয় সকল বাঙ্গারল এই উৎসব পালন কচ্ছর থাচ্ছক। বস রহচ্ছসচ্ছব এরট বাঙ্গারলর একরট সাবষিনীন বলাক

উৎসব। একরট অসাম্প্রদারয়ক ও বাঙারল িািীয়িাবাদ রভরিক বদশ গঠচ্ছন পয়লা ববশাচ্ছখর ভূরমকা রচ্ছয়চ্ছে।

ইরিহাস বথচ্ছক িানা যায়, সম্রাট আকবচ্ছরর সময় (১৫৫৬ রি.) বথচ্ছক বাাংলা সচ্ছনর গর্না শুরু হয়। সম্রাট

আকবচ্ছরর রনচ্ছদষচ্ছশ বিযারিরবষদ ফচ্ছিহ্উল্লাহ রসরারি বাাংলা সচ্ছনর প্রবিষন কচ্ছরন। পরবিষীচ্ছি িরমদার ও

নবাচ্ছবরা নববচ্ছর্ষ পুনযাচ্ছহর আচ্ছয়ািন শুরু কচ্ছরন। নববচ্ছর্ষ সারা বদচ্ছশর সাধারর্ মানুর্ হালখািা, ববশাখী বমলা

এবাং রবরভন্ন বলাকি বমলার আচ্ছয়ািন কচ্ছর। সাাংসৃ্করিক সাংগঠন োয়ানট ১৯৬৭ সাল বথচ্ছক রমনার বটমূচ্ছল

নববচ্ছর্ষর অনুষ্ঠান আচ্ছয়ািন কচ্ছর আসচ্ছে। ঢাকা রবশ্বরবদযালয়চ্ছয়র চারুকলা অনুর্দ বথচ্ছকও নববর্ষ উপলচ্ছযয

মঙ্গল-বশাভাযাত্রার আচ্ছয়ািন করা হয়। নববচ্ছর্ষর রদচ্ছন বেচ্ছলরা পািামা-পাঞ্জারব এবাং বমচ্ছয়রা নানা রচ্ছঙর শারি

পচ্ছর ঘুচ্ছর ববিায়। চাররদচ্ছক এক বরর্ষল পররচ্ছবশ বিরর হয়।

বাাংলা ২য় পত্র – চট্টগ্রাম ববািষ – ২০১৫



DINAJPUR BOARD

অনুচ্ছেদ

যানিট

[রদ. ববা. ১৫; ব. ববা. ১৬; হািী বমাহাম্মদ মহরসন সরকারর উচ্চ রবদযালয়, চট্টগ্রাম]

যানিট হচ্ছে যানবাহচ্ছনর িট। রািায় িানবাহন স্বাভারবক গরিচ্ছি চলচ্ছি না বপচ্ছর অস্বাভারবক বয িচ্ছটর সৃরষ্ট

কচ্ছর, িাচ্ছকই আমরা যানিট বচ্ছল িারন। িনবহুল এই বাাংলাচ্ছদচ্ছশর এক রবরাট সমসযা যানিট। এই সমসযা

প্রকটির হচ্ছয়চ্ছে রািধানী ঢাকাচ্ছি। যানিচ্ছটর সীমাহীন দুচ্ছভষাচ্ছগর রশকার ঢাকার প্ররিরট মানুর্। ঢাকা বদচ্ছশর

প্রশাসরনক, বারর্রিযক, রশযা, স্বাস্থ্য, রািননরিক কমষকাণ্ড ও সাংসৃ্করি চচষার বকচ্ছে পররর্ি হচ্ছয়চ্ছে। িাই

বদচ্ছশর সকল বেরর্র মানুর্ ঢাকা শহচ্ছরর রদচ্ছক ধারবি হচ্ছে, বারিচ্ছয় িুলচ্ছে নগরীর িনসাংখযাচ্ছক। িনগচ্ছর্র

প্রচ্ছয়ািচ্ছনর সাচ্ছথ িাল রমরলচ্ছয় যানবাহচ্ছনর সাংখযাও বৃরি পাচ্ছে; যা বিরর করচ্ছে যানিট। এোিা রািার

স্বল্পিা, অপ্রশিা, অপররকরল্পি নগরায়র্, ট্রারফক আইন অমানয করাই হচ্ছে ঢাকা শহচ্ছরর যানিচ্ছটর অনযিম

কারর্। যানিচ্ছটর কারচ্ছর্ প্রচ্ছয়ািনীয় কাি যথাযথ সমচ্ছয় করা সম্ভব হয় না, যা বযারি ও সামারিক িীবনসহ

রাষ্ট্রীয় িীবনচ্ছক যরিগ্রস্থ্ করচ্ছে। যানিট সমসযা দূর করার িনয অিযন্ত সুষু্ঠভাচ্ছব পররকল্পনা প্রর্য়ন করা

প্রচ্ছয়ািন। প্রশি রািা রনমষার্, যানবাহন রনয়ন্ত্রর্ আইন, ট্রারফক আইন কচ্ছঠারভাচ্ছব পালন করাই হচ্ছি পাচ্ছর

এচ্ছযচ্ছত্র কাযষকরী পদচ্ছযপ।

বাাংলা ২য় পত্র – রদনািপুর ববািষ – ২০১৫


