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য ৌতুুপ্রথা এপলট োিাত্মপ সাোলজপ  যালি।  াাংলাচ্ছদচ্ছশ য ৌতুুপ্রথাি ্রপট রূপ আোচ্ছদিচ্ছপ ভীতুসন্ত্রস্ত পচ্ছি

তুুচ্ছলচ্ছে। পণ্রথা  া য ৌতুুপ্রথা  লচ্ছতু এেন এপ ঘৃণয ্রথাচ্ছপ য াঝায়- য খাচ্ছন পচ্ছনপক্ষ  িপক্ষচ্ছপ অথড

্রদান পচ্ছি পনযাি ল চ্ছয়ি  য স্থা পচ্ছি। পণয ক্রয় পিাি েচ্ছতুাই পনযাপক্ষ ও  িপচ্ছক্ষি েচ্ছিয দিপষাপলষ হচ্ছয়

থাচ্ছপ। সেল পলি াচ্ছিি জনয এলট সািািণ ল ষয় হচ্ছলও দলিদ্র পলি াচ্ছিি জনয তুা লনদারুণ পচ্ছেি ও

ল ড়ম্বনাি। পণ্রথা ্রাচীনপাল যথচ্ছপই সোচ্ছজ ্রচললতু। তুচ্ছ আচ্ছগপাি লদচ্ছন এই ্রথাি রূপ অনযিপে লেল।

পূচ্ছ ড  িপক্ষ পনযাচ্ছপ নানািপে অলাংপাচ্ছি সলিতু পিাি পাশাপালশ পনযাি লপতুাচ্ছপ নগদ অথড ্রদান পিতু।

লপন্তু পালক্রচ্ছে যসই িীলতুিই উচ্ছটা ্রচ্ছয়াগ ঘচ্ছটচ্ছে। ফচ্ছল  তুডোচ্ছন পনযাপক্ষচ্ছপই য ৌতুুপ  া পণ লদচ্ছতু হয়।

য ৌতুুচ্ছপি অভাচ্ছ অসাংখয নািীি জী ন আজ হুেলপি েুচ্ছখােুলখ। অচ্ছনপ সেয় য ৌতুুপ ্রদাচ্ছন  যথড হচ্ছল

নািীচ্ছপ অোনুলষপ লন ডাতুচ্ছনি লশপাি হচ্ছতু হয়। ১৯৮০ সাচ্ছল  াাংলাচ্ছদশ সিপাি য ৌতুুপল চ্ছিািী আইন

পিচ্ছলও তুা োনচ্ছে না অচ্ছনচ্ছপই। ফচ্ছল য ৌতুুচ্ছপি পিালগ্রাচ্ছস ধ্বাংস হচ্ছয়  াচ্ছে অসাংখয নািীি জী ন। তুাই

য ৌতুুপ্রথা যিাি পিাি জনয ্রথেতু নািীলশক্ষাি ্রসাি ঘলটচ্ছয় নািীচ্ছপ স্বা লম্বী লহচ্ছসচ্ছ গচ্ছড় তুুলচ্ছতু হচ্ছ ।

এোড়া গচ্ছড় তুুলচ্ছতু হচ্ছ সাোলজপ সচ্ছচতুনতুা। আইচ্ছনি পচ্ছ াি ্রচ্ছয়াগ ও সাোলজপ সচ্ছচতুনতুা  ৃলিি

োিযচ্ছেই পণ  া য ৌতুুপ্রথা যিাি পিা সম্ভ ।

 াাংলা ২য় পত্র – ঢাপা য ার্ড – ২০১৬



্রলতুচ্ছ দন

্রশ্ন: যতুাোি সু্কচ্ছল স্বািীনতুা লদ স উদ াপচ্ছনি ল ষচ্ছয় সাং াদপচ্ছত্র ্রপাচ্ছশি উপচ্ছ াগী এপলট ্রলতুচ্ছ দন ততুলি

পি। [ঢা. য া. ১৬]

উত্তি:

“আনন্দ-েুখি পলিচ্ছ চ্ছশ ‘প’ উচ্চ ল দযালচ্ছয় েহান স্বািীনতুা লদ স উদ াপন”

লনজস্ব ্রলতুচ্ছ দপ, িাজশাহী ।। গতু ২৬-যশ োচড ২০২১  থাচ্ছ াগয ে ডাদায় 'প' ল দযালচ্ছয়ি আচ্ছয়াজচ্ছন

স্বািীনতুা লদ স উদ ালপতু হচ্ছয়চ্ছে। লশক্ষপ ও লশক্ষাথডীচ্ছদি সেন্বচ্ছয় এপলট ল চ্ছশষ পলেলট এই অনুষ্ঠাচ্ছনি সাল ডপ

দালয়ত্ব পালন পচ্ছি।

ল দযালয় সাংলগ্ন পযাচ্ছির্ েয়দাচ্ছন উনু্মক্ত েঞ্চ লনেডাণ পিা হয়। লতুনলট পচ্ছ ড অনুষ্ঠান সম্পালদতু হয়। সপাল ৯

টায় সম্মালনতু ্রিান লশক্ষপ, লশক্ষপেণ্ডলী ও ল পুল সাংখযপ োত্র-োত্রীি উপলস্থলতুচ্ছতু ল দযালচ্ছয়ি ্রিান লশক্ষপ

জাতুীয় পতুাপা উচ্ছত্তালন পচ্ছি অনুষ্ঠাচ্ছনি উচ্ছবািন যঘাষণা পচ্ছিন। এি পি শালিপােী োনুষচ্ছদি পচ্ছক্ষ ্রিান

লশক্ষপ শালিি ্রতুীপ সাদা প ুতুি েুক্ত আপাচ্ছশ উলড়চ্ছয় যদন। পূ ড ্রস্তুলতুি অাংশ লহচ্ছসচ্ছ ল দযালচ্ছয়ি

ভ নসহ অনযানয এলাপা  ণডাঢয সাচ্ছজ সাজাচ্ছনা হচ্ছয়লেল।

লেচ্ছলন তুতুলদনই শুিু তুাচ্ছদি জী ন নয়—দুলনয়া লয়্রাি হওয়া প ডিই তুাাঁচ্ছদি জী ন। োত্র-োত্রীচ্ছদি ঐপালিপ

্রচ্ছচোয় এই পাজগুচ্ছলা সম্পন্ন হচ্ছয়লেল অতুযি সুচারুরূচ্ছপ। এোড়াও ল লভন্ন িিচ্ছনি পারুপাজ পিা লনশান

এ াং িঙ-য িচ্ছঙি পাগজ এ াং ফুল লদচ্ছয় সাজাচ্ছনা হচ্ছয়লেল স্বািীনতুা লদ স উদ াপন পলেলট। োত্র-োত্রীি

স্বতুঃসূ্ফতুড অাংশগ্রহচ্ছণ সপাল যথচ্ছপই পচ্ছলজ ্রাঙ্গণ লেল আনন্দ-েুখি। স্থানীয় েুলক্তচ্ছ ািাচ্ছদি সোচ্ছ শ অনুষ্ঠাচ্ছন

য াগ পচ্ছিলেল লভন্নোত্রা। েুলক্তচ্ছ ািাচ্ছদি সৃ্মলতুচািচ্ছণ নতুুন ্রজচ্ছন্মি োত্র োত্রীিা েুলক্তচ্ছ ািাচ্ছদি নানা ঘটনা

সম্পচ্ছপড অ লহতু হচ্ছয় ল চ্ছশষ উপপৃতু হয়। ল দযালচ্ছয়ি পক্ষ যথচ্ছপ োননীয় ্রিান লশক্ষপ েুলক্তচ্ছ ািাচ্ছদি

িনয াদজ্ঞাপন পচ্ছিন। লতুলন  ক্তচ্ছ য  চ্ছলন, “শুিু স্বািীনতুা অলজডতু হচ্ছলই সাংগ্রাে যশষ হচ্ছয়  ায় না। তুখন

ল জয়ী জালতুি সােচ্ছন আচ্ছস স্বািীনতুা িক্ষাি সাংগ্রাে। এ সাংগ্রাচ্ছে আচ্ছিা য লশ তুযাগ-লতুলতুক্ষা ও শলক্ত-সােচ্ছথডযি

্রচ্ছয়াজন হয়। যপননা স্বািীন যদচ্ছশি লভতুচ্ছি ও  াইচ্ছি শত্রুি অভা যনই। এিা সুচ্ছ াচ্ছগি সন্ধাচ্ছন স ডক্ষণ

তুৎপি থাচ্ছপ।
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য যপাচ্ছনা সেয় সুচ্ছ াগ যপচ্ছলই লহাংসাত্মপ পা ডপলাচ্ছপি োিযচ্ছে স্বািীনতুাচ্ছপ ধ্বাংস পচ্ছি লদচ্ছতু পাচ্ছি। সুতুিাাং

এ সেস্ত ্রলতুলক্রয়াশীল েীিজাফিচ্ছদি লহাংসাত্মপ দৃলে যথচ্ছপ লক্ষ ্রাচ্ছণি ল লনেচ্ছয় অলজডতু স্বািীনতুাচ্ছপ অকু্ষণ্ণ

িাখাি জচ্ছনয আোচ্ছদি আচ্ছিা সচ্ছচতুন হচ্ছতু হচ্ছ । আজচ্ছপি এ লদচ্ছন সপল শহীদচ্ছদি ্রলতু শ্রিা জালনচ্ছয়

আোচ্ছদি শপথ লনচ্ছতু হচ্ছ জাতুীয় ঐলতুহযচ্ছপ িািণ ও যদচ্ছশি সেৃলিচ্ছপ ত্বিালন্বতু পিচ্ছতু আেিা সপচ্ছলই দৃঢ়

্রলতুজ্ঞ ি । “

আচ্ছলাচনা ও সৃ্মলতুচািণেূলপ পচ্ছ ড ল দযালচ্ছয়ি  াাংলা ল ভাচ্ছগি লসলনয়ি লশক্ষপ ও ল লশে েুলক্তচ্ছ ািা র্. যো.

সুলতুান আলী এপ হৃদয়গ্রাহী  কৃ্ততুা ্রদান পচ্ছিন,  া উপলস্থলতু যশ্রাতুা ৃচ্ছন্দি পাচ্ছে  াড়লতু পাওনা লহচ্ছসচ্ছ 

ল চ্ছ লচতু হচ্ছয়লেল। আচ্ছলাচনা যশচ্ছষ ল দযালচ্ছয়ি সাাংসৃ্কলতুপ দচ্ছলি পলিচ্ছ শনায় অনুলষ্ঠতু হয় এপ েচ্ছনাজ্ঞ

সাাংসৃ্কলতুপ অনুষ্ঠাচ্ছনি। সুপাি ভট্টাচাচ্ছ ডি 'োড়পত্র' পল তুাি আ ৃলত্তি েিয লদচ্ছয় শুরু হয় এ পচ্ছ ডি। পি তুডী

সেচ্ছয় যদশাত্মপচ্ছ ািপ গান, গাচ্ছনি তুাচ্ছল তুাচ্ছল নৃতুয এ াং স চ্ছশচ্ছষ েুলক্ত ুচ্ছিি পটভূলেচ্ছতু িলচতু হুোয়ূন

আহেচ্ছদি ১৯৭১ নাটপলট েঞ্চায়ন হয়।

ভা গম্ভীি পলিচ্ছ চ্ছশ উদ ালপতু েহান স্বািীনতুা লদ চ্ছসি অনুষ্ঠানোলায় লশক্ষাথডীিা অতুযি আগ্রহ সহপাচ্ছি

অাংশগ্রহণ পচ্ছি। েহান স্বািীনতুা লদ চ্ছসি লক্ষ ও তুাৎপ ড  তুডোন ্রজচ্ছন্মি পাচ্ছে য্রিণাি উৎস লহচ্ছসচ্ছ িিা

যদয় এই অনুষ্ঠাচ্ছনি োিযচ্ছে।

্রলতুচ্ছ দচ্ছপি নাে ও ল পানা : আলিশা সালসাল ল, তুালাইোিী যোড়, িাজশাহী

্রলতুচ্ছ দচ্ছনি লশচ্ছিানাে : “আনন্দ-েুখি পলিচ্ছ চ্ছশ ‘প’ উচ্চ ল দযালচ্ছয় েহান স্বািীনতুা লদ স উদ াপন”

্রলতুচ্ছ দন ততুলিি সেয় : সন্ধযা ৬:০০টা

্রলতুচ্ছ দন ততুলিি তুালিখ : ২০-যশ োচড, ২০২১ লি.
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সািেেড

ল পচ্ছদ যোচ্ছি িক্ষা পি, এ নচ্ছহ যোি ্রাথডনা,

ল পচ্ছদ আলে না য ন পলি ভয়।

দুঃখ-তুাচ্ছপ  যলথতু লচচ্ছতু নাই- া লদচ্ছল সান্ত্বনা,

দুঃখ য ন পলিচ্ছতু পালি জয়।

সহায় যোি না  লদ জুচ্ছট, লনচ্ছজি  ল না য ন টুচ্ছট,

সাংসাচ্ছিচ্ছতু ঘলটচ্ছল ক্ষলতু, ললভচ্ছল শুিু  ঞ্ছনা

লনচ্ছজি েচ্ছন না য ন োলন ক্ষয়।

[ঢাপা য ার্ড ’১৬]

সািেেডঃ

ল পচ্ছদি েুচ্ছখ আোচ্ছদি পখচ্ছনা অনয যপউ এচ্ছস সাহা য পিচ্ছ , যসই ্রতুযাশা পিচ্ছল চলচ্ছ না।  িাং আোচ্ছদি

লক্ষয হওয়া উলচতু, যপউ যপাচ্ছনা সাহা য না পিচ্ছলও য ন লনচ্ছজি েচ্ছনা ল আেিা অটুট িাখচ্ছতু পালি। যপাচ্ছনা

অ স্থাচ্ছতুই আোচ্ছদি হাল যেচ্ছড় লদচ্ছল চলচ্ছ না।

 াাংলা ২য় পত্র – ঢাপা য ার্ড – ২০১৬



RAJSHAHI BOARD

সািেেড 

ল িহ লেলন পতু হালস- অশ্রুেয়,

োনচ্ছ ি সুচ্ছখ দুঃচ্ছখ গাাঁলথয়া সাংগীতু

 লদ যগা িলচচ্ছতু পালি অেি-আলয়।

তুা  লদ না পালি তুচ্ছ   াাঁলচ  তু পাল

যতুাোচ্ছদলি োঝখাচ্ছন ললভ য ন  াাঁই,

যতুােিা তুুললচ্ছ   চ্ছল সপাল ল পাল

ন  ন  সাংগীচ্ছতুি পুসুে ফুটাই।

[ লিশাল য ার্ড '১৯]

সািেেডঃ

অেিচ্ছত্বি সাি োনুচ্ছষি েচ্ছন লচিিন। লপন্তু  াস্তচ্ছ পাচ্ছিা পচ্ছক্ষ অেি হওয়া সম্ভ নয়। এি  দচ্ছল আেিা  া

পিচ্ছতু পালি, তুা হচ্ছে লনচ্ছজচ্ছদি পেড লদচ্ছয় অনয োনুচ্ছষি হৃদচ্ছয় জায়গা পচ্ছি লনচ্ছতু। এি েিয লদচ্ছয়ই েৃতুুযি

পিও আেিা োনুচ্ছষি হৃদচ্ছয় অেি হচ্ছয় থাপচ্ছতু পাি ।

 াাংলা ২য় পত্র – িাজশাহী য ার্ড – ২০১৬



অনুচ্ছেদ

ত শাখী যেলা

[সপল য ার্ড ১৮;  . য া. ১৬; লঝনাইদহ পযাচ্ছর্ট পচ্ছলজ; সােসুল হপ খান হাই সু্কল, যর্েিা, ঢাপা; 
পযান্টনচ্ছেন্ট পা ললপ সু্কল এন্ড পচ্ছলজ, িাংপুি]

ত শাখী যেলা ন  চ্ছষডি সা ডজনীন অনুষ্ঠানগুচ্ছলাি অনযতুে। ন  ষড উপলচ্ছক্ষয ত শাখ োচ্ছসি ্রথে লদচ্ছনই

যদচ্ছশি ল লভন্ন শহি ও গ্রাচ্ছেি ল লভন্ন স্থাচ্ছন এ যেলা  চ্ছস। এ যেলা চলাি লনলদডে যপান সেয় যনই। এপলদন

যথচ্ছপ শুরু পচ্ছি োস যাপী এ যেলা চলচ্ছতু থাচ্ছপ। নতুুন  েচ্ছি োনুচ্ছষি আনন্দ-অনুভূলতুি ্রপাশ ঘচ্ছট ত শাখী

যেলাি োিযচ্ছে। এটা  াঙ্গালী সাংসৃ্কলতুি ঐলতুহয লহচ্ছসচ্ছ ্রচললতু িচ্ছয়চ্ছে। আ হোন পাল যথচ্ছপই আোচ্ছদি

যদচ্ছশ ত শাখী যেলা চচ্ছল আসচ্ছে। এ যেলা উপলচ্ছক্ষয ল লভন্ন উৎস -অনুষ্ঠান ও ল লভন্ন ্রলতুচ্ছ ালগতুােূলপ

যখলািুলাি আচ্ছয়াজন পিা হয়। তুাি েচ্ছিয  লী যখলা, যঘাড় যদৌড়, যনৌপা াইচ উচ্ছেখচ্ছ াগয। ত শাখী যেলা

সািািণতু যখালা আপাচ্ছশি লনচ্ছচ  চ্ছস। ্রলতু  েি িেনাি  টেূচ্ছল  চ্ছস এ যেলাি ্রভাতুী আসি। এোড়া

গ্রাচ্ছেি হাট াজাচ্ছি, নদী তুীচ্ছি, েলন্দি ্রাঙ্গচ্ছণ এ যেলা  চ্ছস। যেলা উপলচ্ছক্ষয যলাচ্ছপ যলাপািণয হচ্ছয়  ায়।

োনুচ্ছষি োচ্ছঝ ্রাণচাঞ্চলয লক্ষয পিা  ায়। লনতুয্রচ্ছয়াজনীয় পণয, নানা জাচ্ছতুি পুলটিলশল্প, যখলনাসহ হচ্ছিপ

িপচ্ছেি পচ্ছনযি সোহাি ঘচ্ছট এ যেলায়। এোড়াও থাচ্ছপ  াত্রা, পুতুুলনাচ, নাগিচ্ছদালা, সাপডাসসহ

ল চ্ছনাদনেূলপ ল লভন্ন অনুষ্ঠাচ্ছনি আচ্ছয়াজন। ল লভন্ন িিচ্ছনি লেলেজাতুীয় খা ািও পাওয়া  ায় যেলায়। নতুুনচ্ছপ

 িণ পিাি উচ্ছেচ্ছশযই এ যেলাি আচ্ছয়াজন পিা হয়। যপান িপচ্ছেি িেডীয় যচতুনা এ যেলায় পলিললক্ষতু হয়

না। তুাই এলট এপলট সা ডজনীন উৎসচ্ছ পলিণতু হচ্ছয়চ্ছে। যেলা উপলচ্ছক্ষয জালতু, িেড,  ণড ও যগাত্র লনল ডচ্ছশচ্ছষ

সপচ্ছলি লেলনচ্ছেলায় পলিণতু হয়। এচ্ছতু োনুচ্ছষি ্রগলতুশীল যচতুনা জাগ্রতু হয়। তুাই স লদপ যথচ্ছপ এ

যেলাি গুরুত্ব অপলিসীে। আেিা নতুুন পচ্ছি  াঙ্গালল ঐলতুহয লালন পচ্ছি  াাঁচাি অনুচ্ছ্রিণা লাভ পলি।

JESSORE BOARD

 াাংলা ২য় পত্র –  চ্ছশাি য ার্ড – ২০১৬



CHITTAGONG BOARD

অনুচ্ছেদ

 াাংলা ২য় পত্র – চট্টগ্রাে য ার্ড – ২০১৬

য ৌতুুপ্রথা

[সপল য ার্ড ১৮; ঢা. য া. ১৬; চ. য া. ১৬; ঘাটাইল পযান্টনচ্ছেন্ট পা ললপ সু্কল ও পচ্ছলজ, টাাংগাইল;  লিশাল
লজলা সু্কল]

য ৌতুুপ্রথা এপলট োিাত্মপ সাোলজপ  যালি।  াাংলাচ্ছদচ্ছশ য ৌতুুপ্রথাি ্রপট রূপ আোচ্ছদিচ্ছপ ভীতুসন্ত্রস্ত পচ্ছি

তুুচ্ছলচ্ছে। পণ্রথা  া য ৌতুুপ্রথা  লচ্ছতু এেন এপ ঘৃণয ্রথাচ্ছপ য াঝায়- য খাচ্ছন পচ্ছনপক্ষ  িপক্ষচ্ছপ অথড

্রদান পচ্ছি পনযাি ল চ্ছয়ি  য স্থা পচ্ছি। পণয ক্রয় পিাি েচ্ছতুাই পনযাপক্ষ ও  িপচ্ছক্ষি েচ্ছিয দিপষাপলষ হচ্ছয়

থাচ্ছপ। সেল পলি াচ্ছিি জনয এলট সািািণ ল ষয় হচ্ছলও দলিদ্র পলি াচ্ছিি জনয তুা লনদারুণ পচ্ছেি ও

ল ড়ম্বনাি। পণ্রথা ্রাচীনপাল যথচ্ছপই সোচ্ছজ ্রচললতু। তুচ্ছ আচ্ছগপাি লদচ্ছন এই ্রথাি রূপ অনযিপে লেল।

পূচ্ছ ড  িপক্ষ পনযাচ্ছপ নানািপে অলাংপাচ্ছি সলিতু পিাি পাশাপালশ পনযাি লপতুাচ্ছপ নগদ অথড ্রদান পিতু।

লপন্তু পালক্রচ্ছে যসই িীলতুিই উচ্ছটা ্রচ্ছয়াগ ঘচ্ছটচ্ছে। ফচ্ছল  তুডোচ্ছন পনযাপক্ষচ্ছপই য ৌতুুপ  া পণ লদচ্ছতু হয়।

য ৌতুুচ্ছপি অভাচ্ছ অসাংখয নািীি জী ন আজ হুেলপি েুচ্ছখােুলখ। অচ্ছনপ সেয় য ৌতুুপ ্রদাচ্ছন  যথড হচ্ছল

নািীচ্ছপ অোনুলষপ লন ডাতুচ্ছনি লশপাি হচ্ছতু হয়। ১৯৮০ সাচ্ছল  াাংলাচ্ছদশ সিপাি য ৌতুুপল চ্ছিািী আইন

পিচ্ছলও তুা োনচ্ছে না অচ্ছনচ্ছপই। ফচ্ছল য ৌতুুচ্ছপি পিালগ্রাচ্ছস ধ্বাংস হচ্ছয়  াচ্ছে অসাংখয নািীি জী ন। তুাই

য ৌতুুপ্রথা যিাি পিাি জনয ্রথেতু নািীলশক্ষাি ্রসাি ঘলটচ্ছয় নািীচ্ছপ স্বা লম্বী লহচ্ছসচ্ছ গচ্ছড় তুুলচ্ছতু হচ্ছ ।

এোড়া গচ্ছড় তুুলচ্ছতু হচ্ছ সাোলজপ সচ্ছচতুনতুা। আইচ্ছনি পচ্ছ াি ্রচ্ছয়াগ ও সাোলজপ সচ্ছচতুনতুা  ৃলিি

োিযচ্ছেই পণ  া য ৌতুুপ্রথা যিাি পিা সম্ভ ।



SYLHET BOARD

অনুচ্ছেদ

আিজডালতুপ োতৃুভাষা লদ স    

[লস. য া. ১৬]
 া এপুচ্ছশ যফব্রুয়ালি

[িাজউপ উত্তিা েচ্ছর্ল পচ্ছলজ, ঢাপা; ঢাপা পযান্টনচ্ছেন্ট গালডস পা ললপ সু্কল এন্ড পচ্ছলজ; ল নু্দ ালসনী 
সিপালি  ালপ উচ্চ ল দযালয়, টাঙ্গাইল]

১৯৪৭ সাচ্ছল এ উপেহাচ্ছদশ যথচ্ছপ ইাংচ্ছিজিা ল দায় লনচ্ছলও নতুুন পচ্ছি শুরু হচ্ছয়লেল পালপস্তালন শাসপচ্ছগাষ্ঠীি

যশাষণ। পালপস্তান িাচ্ছেি দুলট অাংশ লেল। এপলট পূ ড ও অপিলট পলিে পালপস্তান। পূ ড পালপস্তালনচ্ছদি

োতৃুভাষা লেল  াাংলা। পালপস্তালন শাসপচ্ছগাষ্ঠী ্রথচ্ছেই চক্রাি পচ্ছি  াঙাললি ্রাণল্রয় োতৃুভাষা  াাংলাচ্ছপ লনচ্ছয়।

১৯৪৮ সাচ্ছলি ২১যশ োচড ঢাপা ল শ্বল দযালচ্ছয় এপ সভায় পালপস্তাচ্ছনি ্রলতুষ্ঠাতুা যোহাম্মদ আলী লজন্নাহ

উদুডচ্ছপই পালপস্তাচ্ছনি এপোত্র িােভাষা  চ্ছল যঘাষণা পচ্ছিন। এি লতুন লদন পি ২৪যশ োচড পাজডন হচ্ছল

অনুলষ্ঠতু সো তুডন অনুষ্ঠাচ্ছনও লতুলন এপই পথাি পুনিা ৃলত্ত পচ্ছিন।  াঙাললিা তুাাঁি এ যঘাষণাচ্ছপ যেচ্ছন লনচ্ছতু

পাচ্ছিলন। তুািা আচ্ছন্দালন সাংগ্রাে শুরু পচ্ছি। ১৯৫২ সাচ্ছলি ২৬যশ জানুয়ালি পালপস্তাচ্ছনি নতুুন ্রিানেন্ত্রী খাজা

নালজেুলেন ঢাপায় এপ জনসভায় উদুডচ্ছপই িােভাষাি স্বীপৃলতু যদন। এিপি োতৃুভাষা িক্ষাি দাল চ্ছতু

পূ ডপালপস্তাচ্ছনি জনগচ্ছণি আচ্ছন্দালন-সাংগ্রাে আিও য গ ান হয়। ১৯৫২ সাচ্ছলি ২১যশ যফব্রুয়ালি আচ্ছন্দালন

চূড়াি রূপ লাভ পচ্ছি। োতৃুভাষা  াাংলাচ্ছপ িক্ষাি দাল চ্ছতু যসলদন  ািা আচ্ছন্দালন পচ্ছিলেচ্ছলন পালপস্তালন পুললশ

তুাাঁচ্ছদি ওপি লনল ডচাচ্ছি গুলল চালায়। োতৃুভাষাি ে ডাদা িক্ষায় জী ন লদচ্ছয়লেচ্ছলন সালাে,  িপতু, িলফপ,

জব্বািসহ য শ পচ্ছয়পজন। তুদানীিন শাসপচ্ছগাষ্ঠী  াাংলাচ্ছপ পূ ডপালপস্তাচ্ছনি িােভাষাি স্বীপৃলতুদাচ্ছন  ািয হয়।

ভাষাি দাল চ্ছতু শাহাদাতু িণপািীচ্ছদি স্মিচ্ছণ ১৯৫২ সাচ্ছলি ২৩যশ যফব্রুয়ালি িাচ্ছতু লনলেডতু হয় শলহদ লেনাি।

এিপি যথচ্ছপ ্রলতু  েি ২১যশ যফব্রুয়ালি শলহদ লেনাচ্ছি পুষ্পাঘডয অপডচ্ছণি োিযচ্ছে ভাষাশলহদচ্ছদি ্রলতু শ্রিা

জানাচ্ছনা হয়। লদন যাপী চচ্ছল নানান্ন সাাংসৃ্কলতুপ অনুষ্ঠান।  তুডোচ্ছন ২১যশ যফব্রুয়ালি শুিু  াঙাললি এপাি নয়।

১৯৯৯ সাচ্ছলি ৭ই নচ্ছভম্বি ইউচ্ছনচ্ছস্কা ২১যশ যফব্রুয়ালিচ্ছপ আিজডালতুপ োতৃুভাষা লদ স লহচ্ছসচ্ছ স্বীপৃলতু যদয়।

যসই যথচ্ছপ সািা ল চ্ছশ্ব এ লদনলট আিজডালতুপ োতৃুভাষা লদ স লহচ্ছসচ্ছ পাললতু হচ্ছে।
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BARISAL BOARD

অনুচ্ছেদ

 ানজট

[লদ. য া. ১৫;  . য া. ১৬; হাজী যোহাম্মদ েহলসন সিপালি উচ্চ ল দযালয়, চট্টগ্রাে]

 ানজট হচ্ছে  ান াহচ্ছনি জট। িাস্তায় জান াহন স্বাভাল প গলতুচ্ছতু চলচ্ছতু না যপচ্ছি অস্বাভাল প য জচ্ছটি সৃলে

পচ্ছি, তুাচ্ছপই আেিা  ানজট  চ্ছল জালন। জন হুল এই  াাংলাচ্ছদচ্ছশি এপ ল িাট সেসযা  ানজট। এই সেসযা

্রপটতুি হচ্ছয়চ্ছে িাজিানী ঢাপাচ্ছতু।  ানজচ্ছটি সীোহীন দুচ্ছভডাচ্ছগি লশপাি ঢাপাি ্রলতুলট োনুষ। ঢাপা যদচ্ছশি

্রশাসলনপ,  ালণলজযপ, লশক্ষা, স্বাস্থয, িাজননলতুপ পেডপাণ্ড ও সাংসৃ্কলতু চচডাি যপচ্ছে পলিণতু হচ্ছয়চ্ছে। তুাই

যদচ্ছশি সপল যশ্রলণি োনুষ ঢাপা শহচ্ছিি লদচ্ছপ িাল তু হচ্ছে,  ালড়চ্ছয় তুুলচ্ছে নগিীি জনসাংখযাচ্ছপ। জনগচ্ছণি

্রচ্ছয়াজচ্ছনি সাচ্ছথ তুাল লেললচ্ছয়  ান াহচ্ছনি সাংখযাও  ৃলি পাচ্ছে;  া ততুলি পিচ্ছে  ানজট। এোড়া িাস্তাি

স্বল্পতুা, অ্রশস্তা, অপলিপলল্পতু নগিায়ণ, ট্রালফপ আইন অোনয পিাই হচ্ছে ঢাপা শহচ্ছিি  ানজচ্ছটি অনযতুে

পািণ।  ানজচ্ছটি পািচ্ছণ ্রচ্ছয়াজনীয় পাজ  থা থ সেচ্ছয় পিা সম্ভ হয় না,  া  যালক্ত ও সাোলজপ জী নসহ

িােীয় জী নচ্ছপ ক্ষলতুগ্রস্থ পিচ্ছে।  ানজট সেসযা দূি পিাি জনয অতুযি সুষু্ঠভাচ্ছ পলিপল্পনা ্রণয়ন পিা

্রচ্ছয়াজন। ্রশস্ত িাস্তা লনেডাণ,  ান াহন লনয়ন্ত্রণ আইন, ট্রালফপ আইন পচ্ছ ািভাচ্ছ পালন পিাই হচ্ছতু পাচ্ছি

এচ্ছক্ষচ্ছত্র পা ডপিী পদচ্ছক্ষপ।
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