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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।

বাাংলা ২য় পত্র – ঢাকা ববািষ – ২০১৭



পররচ্ছবশ দূর্র্

[ঢা. ববা. ১৯; ১৭, ১৫; ইস্পাহানী পাবরলক সু্কল ও কচ্ছলি, কুরমল্লা
খাগিােরি কযান্টনচ্ছমন্ট পাবরলক সু্কল ও কচ্ছলি; বগুিা রিলা সু্কল]

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।

বাাংলা ২য় পত্র – ঢাকা ববািষ – ২০১৭



ভাবসম্প্রসারর্

মানুর্ বাুঁচ্ছচ িাহার কচ্ছমষর মচ্ছধয বয়চ্ছসর মচ্ছধয নচ্ছহ।

[রা.ববা.১৯ ; চ.ববা.১৯ ; ঢা.ববা.১৭]

কমষই মানুর্চ্ছক অমর কচ্ছর রাচ্ছখ, বয়স নয়। বয়চ্ছস বয যি প্রবীর্ বহাক না বকন, কমষ যরদ উচ্ছল্লখচ্ছযাগয না

থাচ্ছক িাহচ্ছল মানুর্ িাচ্ছক স্মরর্ কচ্ছর না। আবার বয়চ্ছস যুদ্র হচ্ছলও কচ্ছমষর দ্বারা মানুর্ রচরকাল ববুঁচ্ছচ থাচ্ছক।

করব সুকান্ত ভট্টাচাযষ এবাং রশযক রিচ্ছরারিও অিযন্ত কমবয়সী হওয়া সচ্ছেও আপন কচ্ছমষর মরহমায় ববুঁচ্ছচ

আচ্ছেন মানুচ্ছর্র মাচ্ছি।

মানুর্ মরর্শীল। আল্লাহ মানুর্চ্ছক আশরাফুল মাখলুকাি বা সৃরষ্টর বসরা িীব রহচ্ছসচ্ছব পারঠচ্ছয়চ্ছেন এ পৃরথবীচ্ছি।

রকন্তু একরট রবর্য় উচ্ছল্লখচ্ছযাগয বয, মানুচ্ছর্র িীবচ্ছনর পরররধ অপররচ্ছময় নয়। একরট রনরদষষ্ট সময়সীমা অরিক্রম

কচ্ছর মানুর্ পৃরথবী বথচ্ছক চচ্ছল যায়। স্রষ্টার ইোয় বকাচ্ছনা বকাচ্ছনা মানুর্ বাুঁচ্ছচ দীঘষরদন, আবার অচ্ছনচ্ছক আয়ু

পায় স্বল্পরদন। িারপর মানুচ্ছর্র িীবচ্ছনর অবসান হয়। আত্মীয়স্বিনরা িাচ্ছক মচ্ছন রাচ্ছখ রকেুরদন; এরপর ভুচ্ছল

যায়। িারপর মানুর্ রচরিচ্ছর হাররচ্ছয় যায় স্মরচ্ছর্র ওপাচ্ছর। যার িন্ম হচ্ছয়চ্ছে িাচ্ছক মরচ্ছি হচ্ছবই। মানুচ্ছর্র

িীবচ্ছনর পরররধও খুব ববরশ নয়, কচ্ছয়ক বের মাত্র। মানুচ্ছর্র িীবনকাল সম্পচ্ছকষ বকউই ওয়াচ্ছকবহাল নয়।

বকউ বহু বের ববুঁচ্ছচ থাচ্ছক আবার বকউ অভযঘকাচ্ছলর মচ্ছধয দুরনয়া বেচ্ছি চচ্ছল যায়। বকউ আবার দুই-

একরদনও বাুঁচ্ছচ না। মৃিুযর সাচ্ছথ সাচ্ছথ মানুচ্ছর্র সবরকেুই বশর্ হচ্ছয় যায়। আত্মীয়-স্বিন, পািা-প্ররিচ্ছবশী

কচ্ছয়করদন বশাক-িাপ পালচ্ছনর মচ্ছধযই িাচ্ছদর কিষবয সমাপন কচ্ছর। অবচ্ছশচ্ছর্ দুরনয়ার মানুর্ একরদন িাচ্ছক

সমূ্পর্ষরূচ্ছপ িুচ্ছল যায়। এই–ই হল মানুচ্ছর্র িীবন। আপািদৃরষ্টচ্ছি মচ্ছন হয়, বয বযরি ববরশ হায়াি বা

দীঘষিীবন লাভ কচ্ছর দুরনয়া হচ্ছি রবদায় রনল বস-ই দুরনয়াচ্ছি ববরশ ববুঁচ্ছচ রইল। প্রকৃিপচ্ছয িা সিয নয়।

মানুর্চ্ছক আল্লাহিায়ালা অসাংখয গুর্রারির সমাচ্ছবচ্ছশ এ দুরনয়াচ্ছি পারঠচ্ছয় থাচ্ছকন। মানুর্ িাচ্ছদর কচ্ছমষর মাধযচ্ছম

দুরনয়াচ্ছক একরট শারন্তময় স্থ্ান রহসাচ্ছব পররগরর্ি করচ্ছি পাচ্ছর। মানুর্ িাচ্ছদর বচষ্টা ও অধযবসাচ্ছয়র বচ্ছল

দুরনয়াচ্ছি এমন অযয়-কীরিষ স্থ্াপন করচ্ছি পাচ্ছর যা রচরকাল িগচ্ছির মানুচ্ছর্র উপকাচ্ছর আসচ্ছব এবাং মানুর্

পরম শ্রিাভচ্ছর ঐ মানুর্চ্ছক স্মরর্ করচ্ছব। এভাচ্ছব মানুর্ মহৎ কচ্ছমষর দ্বারা রচরকাল স্মরর্ীয় হচ্ছয় থাকচ্ছি

পাচ্ছর। মহান কীরিষমান পুরুর্ দুরনয়াচ্ছি যিরদনই ববুঁচ্ছচ থাকুক না বকন, দুরনয়া িযাচ্ছগর পচ্ছরও ববুঁচ্ছচ থাচ্ছকন।

অথষাৎ িাুঁর কচ্ছমষর মাধযচ্ছম পৃরথবীর মানুচ্ছর্র কাচ্ছে রিরন অমর হচ্ছয় থাচ্ছকন। িাই মহাপুরুর্গর্ যিরদন িীরবি

রেচ্ছলন িিরদনই শুধু িাচ্ছদর িীবন নয়—দুরনয়া লয়প্রান্ত হওয়া পযষন্তই িাুঁচ্ছদর িীবন।
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মানবচররচ্ছত্র আচ্ছে দুরট রদক ভাচ্ছলা ও মন্দ্। যাচ্ছদর ভাচ্ছলা কাচ্ছির পররমার্ ববরশ, িারা স্মরর্ীয় হচ্ছয় থাচ্ছক।

আর যারা আচরচ্ছর্ মন্দ্ বচ্ছল রবচ্ছবরচি, িারা িীরবিকাচ্ছল রনন্দ্নীয় হন এবাং মৃিুযর পর স্বাভারবকভাচ্ছবই রবিৃি

হচ্ছয় যান। ভাচ্ছলা মানুর্ সমাি ও িারির কলযার্াচ্ছথষ বয অবদান রাচ্ছখন, িা মানুর্ সব সময় কৃিজ্ঞিার সচ্ছঙ্গ

স্মরচ্ছর্ রাচ্ছখ।

মহাপুরুর্চ্ছদর িীবনী আচ্ছলাচনা করচ্ছল এ সিযই প্রিীয়মান হয় বয, মানুর্ িার কচ্ছমষর মচ্ছধযই ববুঁচ্ছচ থাচ্ছক—

বয়চ্ছসর মচ্ছধয নয়। দুরনয়ার বহুচ্ছলাক শি শি বের পরমায়ু বভাগ কচ্ছর মৃিুযবরর্ কচ্ছরচ্ছে, অথচ আমরা িাচ্ছদর

নাম-রনশানা পযষন্ত িারন না। আবার বহুচ্ছলাক অচ্ছপযাকৃি কম পরমায়ু লাভ কচ্ছরও ইহিগৎ িযাগ কচ্ছরচ্ছেন,

রকন্তু আিচ্ছকর দুরনয়ার মানুর্ যচ্ছর্ যচ্ছর্ িাুঁচ্ছদর নাম স্মরর্ কচ্ছর। িাুঁরা পারথষব িীবন িযাগ কচ্ছরও আমাচ্ছদর

মাচ্ছি ববুঁচ্ছচ আচ্ছেন। ইসলাম ধচ্ছমষর প্রবিষক মহানবী হযরি মুহম্মদ (স), হযরি ঈসা (আ), হািী মুহম্মদ

মহসীন, রনউটন, আইনিাইন প্রমুখ বযরি বহু পূচ্ছবষ দুরনয়া িযাগ কচ্ছর চচ্ছল বগচ্ছেন। অথচ িাুঁচ্ছদর কাি-কমষ

এবাং কীরিষকলাচ্ছপর িনয িাুঁরা অমর হচ্ছয় থাকচ্ছবন। এ মরিগচ্ছির মানুর্ কাি-কচ্ছমষর মাধযচ্ছমই লাভ কচ্ছরন

অমরিা। িাই আমাচ্ছদর উরচি এ নশ্বর পৃরথবীচ্ছি দীঘষিীবন লাভ করচ্ছি অথষাৎ মচ্ছরও অমর হচ্ছয় থাকার িনয

মহৎকমষ সম্পাদন করা। কীরিষমান পুরুর্ পৃরথবীচ্ছি যি রদন ববুঁচ্ছচ থাচ্ছকন, িাুঁর কমষপ্রবর্িা আবরিষি হয়

মানুচ্ছর্র উপকারাচ্ছথষ। এুঁরা অল্পায়ু হন অথবা দীঘষায়ু, । িাচ্ছি রকেু এচ্ছস যায় না। এমনরক এ ধরচ্ছনর মানুর্

বকাচ্ছনা বশ্ররর্ বথচ্ছক আরবভূষি হচ্ছয়চ্ছেন, বসটাও রবচ্ছবচয রবর্য় নয়। রবচ্ছবচনার কথা, জ্ঞান রবর্য় একটাই, বসটা

হচ্ছলা মানুচ্ছর্র কলযার্াচ্ছথষ িাুঁর কমষ কী রেল! এ পৃরথবীচ্ছি বহু মহান বযরি ও মনীর্ীর আরবভষাব ঘচ্ছটচ্ছে, যাুঁরা

িাুঁচ্ছদর স্বল্পায়ু িীবচ্ছনও কাি কচ্ছর বগচ্ছেন রবশাল মাচ্ছপর।

মানুর্ ববুঁচ্ছচ থাচ্ছক িার কচ্ছমষর মাধযচ্ছম, িার বয়চ্ছসর িনয নয়। কি বকারট বকারট মানুর্ এ পৃরথবীচ্ছি এচ্ছসচ্ছে।

রকন্তু িাচ্ছদর মৃিুযর পর বকউ িাচ্ছদরচ্ছক মচ্ছন রাচ্ছখ রন। িারা বভচ্ছস রগচ্ছয়চ্ছে কালচ্ছস্রাচ্ছি। অথচ বযসব কারিষমান

বযরিবগষ মানুচ্ছর্র বসবায় আত্মরনচ্ছয়াগ কচ্ছর মৃিুযবরর্ কচ্ছরচ্ছেন িাুঁরা অমর। নশ্বর পৃরথবীচ্ছি মানুর্ অরবনশ্বর

হয় কমষগুচ্ছর্। মানবকলযাচ্ছর্ বযরয়ি িীবন মানুচ্ছর্র মচ্ছন ববুঁচ্ছচ থাচ্ছক অনন্ত কাল। বস্তুি িীবচ্ছনর সাথষকিা

এখাচ্ছনই রনরহি।
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রচনা

অধযবসায়

ভূরমকা:

বকন পান্থ যান্ত হও বহরর দীঘষ পথ উদযম রবহচ্ছন কার পুচ্ছর মচ্ছনারথ।

অধযবসায় োিা মানবিীবচ্ছনর সাফলয লাভ সুদূর পররহি। অধযবসায়ই মানবিীবচ্ছনর সাফচ্ছলযর চারবকারঠ,

রসরিলাচ্ছভর একমাত্র পথ। সৃরষ্টকিষা এই পৃরথবীচ্ছক মানুচ্ছর্র জ্ঞান ও সুচ্ছখর ভান্ডার রূচ্ছপ বিরর কচ্ছরচ্ছেন। রকন্তু

রবশ্ব সাংসাচ্ছর েিাচ্ছনা এ অনন্ত জ্ঞান, অসীম সুখ কখচ্ছনাই আপনা হচ্ছি মানুচ্ছর্র হাচ্ছির মুচ্ছঠাই এচ্ছস বপৌঁোয়

রন। িগচ্ছির বকান রকেু অিষন সাধনা বযরিচ্ছরচ্ছক সম্ভব নয়। িীবচ্ছন চলার পচ্ছথ বয রিরনস যি মূলযবান, যি

দুষ্প্রাপয, যি রহসযময়, যি আকারিি িাচ্ছক লাভ করার িনয চাই িি ববরশ পররশ্রম, বধযষয ও সাধনা। এ

সবরকেুই হচ্ছে অধযবসায় নামক চররত্র শরির এক একরট রবনু্দ্। এর সাচ্ছথ যখনই রমরলি হয় ইোশরি

িখনই মানুর্ হচ্ছি পাচ্ছর অধযবসায়ী। অধযবসাচ্ছয়র ফচ্ছলই মানুর্ অসাধযচ্ছক সাধন করচ্ছি পাচ্ছর, অচ্ছচনাচ্ছক

করচ্ছি পাচ্ছর দৃরষ্টচ্ছগাচর আর অচ্ছিয়চ্ছক করচ্ছি পাচ্ছর িয়।

অধযবসাচ্ছয়র পররচয় বা সাংজ্ঞা:

কিগুচ্ছলা উপাদাচ্ছনর সামরগ্রক গুচ্ছর্র সমরষ্টই অধযবসায়। বকান কাচ্ছি সফলিা অিষচ্ছনর িনয উচ্ছদযাগ, বচষ্টা,

আন্তররকিা, পররশ্রম, বধযষয ইিযারদ সহকাচ্ছর বারবার প্রচ্ছচষ্টার নামই অধযবসায়। মচ্ছনর সুদৃঢ় সাংকল্প রনচ্ছয়

কাচ্ছি আত্মরনচ্ছয়াগ করার সাচ্ছথ সাচ্ছথ চররচ্ছত্রর অনযানয গুর্ যখন কাচ্ছি লাগাচ্ছনা হয় িখনই অধযবসাচ্ছয়র

পররচয় পাওয়া যায়। িীবচ্ছন সফলিা লাভ করচ্ছি হচ্ছল অধযবসাচ্ছয়র ববরশষ্টয কমষপ্রবাচ্ছহ ফুরটচ্ছয় িুলচ্ছি হয়

এবাং িাচ্ছি িীবচ্ছনর পররপূর্ষিা লাচ্ছভর পথ সহি হচ্ছয় যায়। অধযবসায় মানবিীবচ্ছনর একরট মি বি শরি।

অধযবসায়ীচ্ছক বকান বযথষিাই দমাচ্ছি পাচ্ছর না অথবা িার লযয বথচ্ছক রবচরলি করচ্ছি পাচ্ছর না। সুিরাাং মচ্ছনর

আস্থ্া ও রবশ্বাসচ্ছক বািচ্ছব রূপারয়ি করার িনয সুদৃঢ় সাংকল্প রনচ্ছয় বচষ্টার পুনরাবৃরিচ্ছক অধযবসায় বচ্ছল।

অধযবসায় ও প্ররিভা:

অধযবসায় ও প্ররিভা দুরট সমূ্পর্ষ রভন্ন রিরনস। অধযবসাচ্ছয়র সাচ্ছথ প্ররিভা বযাগ হচ্ছলই মানুর্ বি রকেু হচ্ছি

পাচ্ছর। অধযবসায় না থাকচ্ছল শুধু প্ররিভা থাকচ্ছল রকেুই হয় না। রকন্তু অধযবসায় থাকচ্ছল অসাধারর্ প্ররিভার

অরধকারী না হচ্ছয়ও বি কাযষ সাধয করা যায়।
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িগচ্ছি বহু রবখযাি বলাক আচ্ছেন যাুঁরা প্ররিভাবান অচ্ছপযা অধযবসায়ী রেচ্ছলন ববরশ। রবজ্ঞানী রনউটন বচ্ছলচ্ছেন,

“আমার আরবষ্কাচ্ছরর কারর্ প্ররিভা নয়, বহু বেচ্ছরর রচন্তাশীলিা ও পররশ্রচ্ছমর ফচ্ছল দুরূহ িেগুচ্ছলার রহসয

আরম ধারর্ করচ্ছি বপচ্ছররে।” ফরারস দাশষরনক ভলচ্ছটয়ার বচ্ছলচ্ছেন- “প্ররিভা বচ্ছল রকেু বনই। পররশ্রম ও

সাধনা কচ্ছর যাও, িাহচ্ছল প্ররিভাচ্ছক অগ্রাহয করচ্ছি পারচ্ছব। ” িালটন স্পষ্ট ভার্ায় বচ্ছলচ্ছেন- “বলাচ্ছক আমাচ্ছক

প্ররিভাবান বচ্ছল, রকন্তু আরম পররশ্রম োিা রকেুই িারন না।” িাই প্ররিভা লাভ করচ্ছি হচ্ছল অধযবসায়ী হওয়া

প্রচ্ছয়ািন এবাং প্ররিভাচ্ছক অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছর্ কাচ্ছি লাগাচ্ছি হচ্ছব। অনযথায় বসপ্ররিভা রবফচ্ছল যাচ্ছব।

প্রকৃি অধযবসায়ী :

সাংসাচ্ছর এমন অচ্ছনক বলাক বদখচ্ছি পাওয়া যায় যারা বযথষিার আঘাচ্ছি পযষদুস্থ্ হচ্ছয় এচ্ছকবাচ্ছরই বভচ্ছঙ্গ পচ্ছি।

এর কারর্ িাচ্ছদর মচ্ছধয সাংকচ্ছল্পর দৃঢ়িা বনই। িারা অধযবসায়ী নন। প্রবাচ্ছদ আচ্ছে- “Failure is the

pillare of success' অথষাৎ বযথষিাই সাফচ্ছলযর িম্ভ। কথাটা একান্তই সিয শুধুমাত্র অধযবসায়ীচ্ছদর বযচ্ছত্র।

িারা পরািয় স্বীকার কচ্ছর না বরাং দৃঢ়ির সাংকল্প রনচ্ছয় পরািচ্ছয়র গ্লারন মুচ্ছে বফলার উচ্ছদযাগ বনয় এবাং

অধযবসাচ্ছয়র মাধযচ্ছম পবষি প্রমার্ বাধা অরিক্রম কচ্ছর রনি রনি লচ্ছযয উপনীি হয়। একবাচ্ছরর প্রচ্ছচষ্টায়

উচ্ছদ্দশয সাধচ্ছন সফল হচ্ছয়চ্ছেন এমন খযািনামা বলাচ্ছকর সাংখযা রনিান্তই কম। বযথষিায় হা-হুিাশ না কচ্ছর যারা

িাচ্ছদর বচষ্টা অবযাহি বরচ্ছখরেচ্ছলন, িারাই অরধকাাংশ বযচ্ছত্র সাফলয লাভ কচ্ছর রবশ্ব সভযিাচ্ছক এরগচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছেন

আর রনচ্ছিচ্ছদর িনয অিষন কচ্ছরচ্ছেন অম্লান বগৌরব। আসচ্ছল আত্মরবশ্বাস যার যি ববরশ িার সাফলয লাচ্ছভর

সম্ভাবনা িি ববরশ। বযথষিার বসাপান ববচ্ছয় রযরন সাফচ্ছলযর বসৌধ রনমষার্ কচ্ছর িার চূিায় আচ্ছরাহর্ করচ্ছি

বপচ্ছরচ্ছেন রিরনই বিা প্রকৃি অধযবসায়ী। রিরনই িগচ্ছির আদশষ মহাপুরুর্। রিরনই বদশ ও দচ্ছশর বগৌরব।

অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা:

অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা অপররসীম। মানব সভযিার মূচ্ছল রচ্ছয়চ্ছে অধযবসাচ্ছয়র এক রবরাট মরহমা। প্রবাচ্ছদ

আচ্ছে “Rome was not built in a day" অথষাৎ বরাম নগরী বযমন একরদচ্ছন সৃরষ্ট হয়রন বিমরন

মানুচ্ছর্র িীবচ্ছনর সাথষকিাও হঠাৎ কচ্ছর একরদচ্ছন লাভ করা যায় না। কমষিীবচ্ছন মানুচ্ছর্র সামচ্ছন নানারূপ

বাধা রবপরি আসচ্ছব এটাই স্বাভারবক। রকন্তু িাচ্ছক ভয় বপচ্ছয় এরিচ্ছয় বগচ্ছল চলচ্ছব না। বকননা িন রলরলর

মচ্ছি, “িীবচ্ছনর সমসযাগুচ্ছলাচ্ছক এরিচ্ছয় যাওয়ার অথষ হচ্ছে িীবনচ্ছক অস্বীকার করা। ” রাচ্ছির আধাচ্ছরর পর

বযমন রদচ্ছনর আচ্ছলাচ্ছক পৃরথবী উদ্ভারসি হয়, রঠক বিমরন বার বার অরবরাম প্রচ্ছচষ্টার ফচ্ছলই ভাগযাকাচ্ছশ উরদি

হয় সাফচ্ছলযর শুকিারা।
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পৃরথবীর সকল ধমষগ্রচ্ছন্থ অধযবসায়চ্ছক একরট চারররত্রক গুর্ রহচ্ছসচ্ছব বদখাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। রবশ্বাস, বমধা, সুচ্ছযাগ

বকান রকেুই চূিান্ত সাফলয এচ্ছন রদচ্ছি পাচ্ছর না যরদ না িাচ্ছদর যথাথষ প্রচ্ছয়াচ্ছগ অধযবসায়চ্ছক মুখয কচ্ছর বিালা

হয়। এ িগি সাংসাচ্ছরর প্ররিরট মানুর্চ্ছক িচ্ছন্মর পর বথচ্ছক মৃিুযর আগ পযষন্ত প্ররিরট মুহূচ্ছিষ অসাংখয

প্ররিকূলিার রবরুচ্ছি সাংগ্রাম করচ্ছি হয়। | বযরি িথা বদশ, িারি ও বৃহির কলযাচ্ছর্র িনয িাচ্ছক রকেু না

রকেু অবদান রাখচ্ছি হয়। এচ্ছযচ্ছত্র অধযবসাচ্ছয়র রবকল্প বনই। বয অধযবসায়ী নয়, মচ্ছনর রদক বথচ্ছক বস পঙু্গ।

ফচ্ছল সমাচ্ছির মহৎ বকান কাি িার দ্বারা সম্ভব নয়। পৃরথবীচ্ছি যা রকেু সুন্দ্র, যা রকেু মহৎ, যা রকেু

কলযার্কর িার সবই অধযবসাচ্ছয়র দ্বারাই অরিষি হচ্ছয়চ্ছে। িগি সাংসাচ্ছর বাধা রবঘ্নিা অরিক্রম করার শরি

যার যি ববরশ, সাফলযও িার িি ববরশ এবাং িীবন যুচ্ছি িয় লাভ করার যমিাও িার িচ্ছিারধক।

করবর ভার্ায়,

“ বধযষয ধচ্ছরা, বধযষয ধচ্ছরা বাুঁচ্ছধা বাুঁচ্ছধ বুক,

শি রদচ্ছক শি দুঃখ আসুক আসুক। ”

োত্রিীবন ও অধযবসায়:

অধযবসায় গচ্ছি উচ্ছঠ োত্রিীবচ্ছন। োত্রিীবনই ভরবর্যৎ িীবচ্ছনর প্রস্তুরিকাল। কাচ্ছিই এ সমচ্ছয় অধযবসায় রশযা

প্রচ্ছয়ািন। অলস রবমুখ োত্র কখনও পরীযায় ভাল ফলাফল করচ্ছি পাচ্ছরনা। একমাত্র অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছর্ মন্দ্

োত্রও পরীযায় ভাল ফলাফল করচ্ছি পাচ্ছর। ” No pains no gains"- এ আদশষ বাকযরট প্ররিরট োত্র

োত্রীচ্ছক উপলরি করচ্ছি হচ্ছব। সব োত্র োত্রীই বমধাবী নয়। আবার অচ্ছথষর অভাচ্ছব অচ্ছনচ্ছক হয়ি পিাচ্ছশানা

করচ্ছি পাচ্ছর না। রকন্তু িারা সকচ্ছলই যরদ অধযবসায়ী হয় িচ্ছব সকল বাধা বকচ্ছট যাচ্ছব। োত্র োত্রীচ্ছদর মচ্ছন

রাখচ্ছি হচ্ছব ,

“ বাচ্ছর বাচ্ছর জ্বলচ্ছব বারি, হয়ি বারি জ্বলচ্ছব না

িা বচ্ছল ভাবনা করা চলচ্ছব না। ”

সভযিা ও অধযবসায় :

মানব সভযিার ইরিহাসচ্ছক যরদ রনর্ষয় করচ্ছি হয়, িচ্ছব িার বপেচ্ছন বয মাধযমরট কাি কচ্ছরচ্ছে িা হচ্ছলা

কচ্ছঠার অধযবসায়। পৃরথবীর শুরু বথচ্ছক আগুচ্ছনর বযবহার কৃরর্, বাসস্থ্ান, রানা এবাং সচ্ছবষাপরর সব রকেুর মূচ্ছলই

রেল অধযবসায়। আিচ্ছকর মানুর্ অধযবসায় ও সাধনার মাধযচ্ছম স্বপ্নচ্ছক রূপান্তর করচ্ছে বািচ্ছব। বররিও,

বটরলরভশন বথচ্ছক শুরু কচ্ছর করম্পউটার, ভূ-উপগ্রহ আরবষ্কার ও নযত্র মণ্ডলীচ্ছি মানুচ্ছর্র আি সফল সহি

পদচারর্া।
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অধযবসায় ও সমকাল:

আি রবশ্ব দ্রুি ধাবমান। িার গরি রনয়ন্ত্রর্ করচ্ছে যুরিগি কাযষক্রম। রবশ্ব আি বোট হচ্ছয় আসচ্ছে। ইচ্ছে

করচ্ছলই মুচ্ছখামুরখ না বচ্ছসও কথা বলা যায় পৃরথবীর এক প্রান্ত বথচ্ছক অপর প্রাচ্ছন্ত। মানুর্ োিাই ‘পাথ
ফাইন্ডার' মঙ্গল গ্রহচ্ছক িয় কচ্ছর এচ্ছসচ্ছে। রবশ্বআি স্রষ্টার সচ্ছরাবচ্ছর দপুরিি পদ্ম হচ্ছয় িার বশাভাচ্ছক রদ্বগুচ্ছর্

বশারভি কচ্ছরচ্ছে। এর মূচ্ছল রচ্ছয়চ্ছে মানুচ্ছর্র অদময আরবষ্কাচ্ছরর বকৌিূহল এবাং প্রবল ইোশরি িথা অধযবসায়।

বকননা অধযবসায় োিা যরদ আরবষ্কাচ্ছরর পিরি আয়ে করা বযি িচ্ছব মানব সৃরষ্টর বকারট বের পচ্ছরও িার

বািবায়ন হয় না।

অধযবসায় উন্নরির বসাপান:

িগচ্ছি ধন সম্পদ উপািষচ্ছনও এগুচ্ছলার সরঠক বসবা বপচ্ছি হচ্ছল পররশ্রম ও সাধনা চাই। যারা কচ্ছঠার পররশ্রম

করচ্ছি িাচ্ছন, আর অধযবসায় দ্বারা প্ররিমূলিার বমাকারবলা করচ্ছি িাচ্ছন িারা একটু বদররচ্ছি হচ্ছলও উন্নরির

বসাপাচ্ছন আচ্ছরাহর্ করচ্ছি সযম হচ্ছয়চ্ছে। আি আচ্ছমররকা, িাপান রকাংবা মালচ্ছয়রশয়ার মি বদশগুচ্ছলা বয

অথষননরিক ও প্রযুরিগি সাফচ্ছলয বপৌঁচ্ছেচ্ছে িার বপেচ্ছন রচ্ছয়চ্ছে অধযবসায় নামক চারররত্রক গুর্। কারর্ প্রবাচ্ছদ

আচ্ছে- 'মচ্ছন্ত্রর সাধন রকাংবা শরীর পািন।’

বযরি িীবচ্ছন অধযবসায় :

অধযবসায় বযরি িীবনচ্ছক উন্নি কচ্ছর। অধযবসায় যরদ বযরি িীবচ্ছন সমৃ্পি হচ্ছি পাচ্ছর িচ্ছব বস িীবন

অবশযই সাফচ্ছলযর মুখ বদখচ্ছব। মানুর্ সারা িীবন চচ্ছল সাধনার পচ্ছথ। পৃরথবীচ্ছি বস প্রথচ্ছম আচ্ছস দুবষল হচ্ছয়

রকন্তু প্রকৃষ্ট সাধনার বচ্ছল িাচ্ছক বযাগযিার পররচয় দান করচ্ছি হয়। সুচ্ছখর উপকরর্ িীবচ্ছন আচ্ছরারপি নয়,

িাচ্ছক অিষন কচ্ছর রনচ্ছি হয়। বস অিষন সম্ভব নয় অলস হাচ্ছি, দুবষল মানরসকিায়। িাই মানুর্চ্ছক অধযবসায়ী

হচ্ছি হয়। িীবনচ্ছক আদশষ রহচ্ছসচ্ছব গচ্ছি িুলচ্ছি চাইচ্ছল অধযবসায় অবশযম্ভাবী। ধচ্ছন-মাচ্ছন, অবদাচ্ছন মানুর্

বযরিগিভাচ্ছব মরহমারিি হচ্ছলও িাচ্ছক অধযবসায়ী হচ্ছি হচ্ছব। অধযবসায়চ্ছক করচ্ছি হচ্ছব িীবচ্ছনর মূলমন্ত্র। ি.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বচ্ছলচ্ছেন -

“ বকান কাি ধচ্ছর বযউিম বসই িন বহাক সহস্র রবঘ্নোচ্ছি না কখন। "
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িািীয় িীবচ্ছন অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা :

িািীয় িীবচ্ছন অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা ও গুরুত্ব অপররসীম। িারির প্ররিরট মানুর্ যরদ প্রকৃি অধযবসায়ী

হচ্ছয় উচ্ছঠ িাহচ্ছল বস িারি অবশযই সুনাম ও বগৌরচ্ছবর নযাযয অরধকারী হচ্ছয় উঠচ্ছব। িারির জ্ঞানী, গুর্ী, বশ্রষ্ঠ,

বীর, আরবষ্কারক, সমাি সাংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক, রশল্পী, সারহরিযক সবাই রনি রনি বযচ্ছত্র সাধনার দ্বারাই সাফলয

লাভ কচ্ছর িারিচ্ছক বগৌরবারিি কচ্ছরচ্ছেন। বয িারি যি ববরশ অধযবসায়ী, বস িারি িি ববরশ উন্নি বচ্ছল

সম্মারনি। বাঙারল িারির স্বাধীনিা যুচ্ছির বগৌরবদীপ্ত সাফলয বদশবাসীর অধযবসাচ্ছয়র ফল। আবার িারির

অনগ্রসরিা িীবচ্ছন অধযবসায় হীনিারই কুফল। সবাই একরনষ্ঠভাচ্ছব িািীয় স্বাচ্ছথষ আত্মরনচ্ছয়াগ করচ্ছল

মযষাদাপূর্ষ িারি রহচ্ছসচ্ছব আত্মপ্ররিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছব। অধযবসাচ্ছয়র বয পথ ধচ্ছর আিচ্ছকর রবশ্ব সভযিার

উিরর্ ঘটচ্ছে বস পচ্ছথই আগামী রদচ্ছনর উন্নিির রবশ্ব গঠন করচ্ছি হচ্ছব। িাই একথা অনস্বীকাযষ বয, রবচ্ছশ্বর

িনয, রাচ্ছষ্ট্রর িনয, িারির িনয সচ্ছবষাপরর রনচ্ছির উজ্জ্বল ভরবর্যৎ রনমষাচ্ছর্র িনয অধযবসাচ্ছয়র গুরুত্ব ও

প্রচ্ছয়ািনীয়িা আবশযকীয়।

অধযবসায়ীচ্ছদর করিপয় দৃষ্টান্ত :

িীবন সাংগ্রাচ্ছম সাফচ্ছলযর গুপ্তদ্বার হল অধযবসায়। যুগ যুচ্ছগর ইরিহাস কাচ্ছলর পদষায় বরচ্ছখ রগচ্ছয়চ্ছে িারই

প্রমার্। একমাত্র অধযবসায়ী বযরিই পৃরথবীর বুচ্ছক আপন কীরিষর দ্বারা অমরত্ব লাভ করচ্ছি পাচ্ছর। স্কটলযাচ্ছন্ডর
রািা রবাটষ ব্রুস অধযবসাচ্ছয়র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থ্াপন কচ্ছররেচ্ছলন। ইাংচ্ছরিচ্ছদর সাচ্ছথ পর পর েয় বার যুচ্ছি

পরারিি হচ্ছয় রিরন ভগ্ন হৃদচ্ছয় বচ্ছন পারলচ্ছয় যান। একরদন এক পররিযি দুচ্ছগষ রিরন রচন্তামগ্ন রেচ্ছলন। এমন

সময় রিরন বদখচ্ছি বপচ্ছলন একরট মাকিসা একরট িচ্ছম্ভর গাচ্ছয় উঠার বচষ্টা করচ্ছে। রকন্তু বার বার খারনকটা

উচ্ছঠই পচ্ছি যাচ্ছে। পর পর েয় বার রবফল হবার পচ্ছর সপ্তম বাচ্ছরর প্রচ্ছচষ্টায় বস িচ্ছম্ভর গাচ্ছয় উঠচ্ছি সযম

হল। সামানয একরট প্রার্ীর এরূপ অদময প্রচ্ছচষ্টা ও সাফলয লাচ্ছভর দৃশয বদচ্ছখ অনুপ্রারর্ি হচ্ছয় রিরনও পুনরায়

বসনয সাংগ্রহ কচ্ছর বদচ্ছশর স্বাধীনিা পুনরুিার কচ্ছররেচ্ছলন। আচ্ছমররকার আরবষ্কারক কলম্বাচ্ছসর বযচ্ছত্র বদখা

যায়, রিরন যখন পিুষগাচ্ছল রািসভায় আচ্ছমররকা আরবষ্কাচ্ছরর প্রিাব উত্থাপন কচ্ছরন িখন স্বয়াং রািা পযষন্ত

ররসকিা মচ্ছন কচ্ছর হারসচ্ছি এ প্রিাব উরিচ্ছয় বদন। রকন্তু অধযবসাচ্ছয়র মূিষ প্রিীক কলম্বাস সব বাধা রবঘ্নিা

উচ্ছপযা কচ্ছর মাত্র কচ্ছয়কিন সহচর রনচ্ছয় িাহাি রনচ্ছয় আচ্ছমররকা অরভমুচ্ছখ যাত্রা করচ্ছলন। নিুন মহাদ্বীপ

আরবষ্কাচ্ছরর বনশায় রিরন বয অরবচল অধযবসাচ্ছয়র পরাকাষ্ঠা প্রদশষন কচ্ছররেচ্ছলন িার ফলস্বরূপ স্বচ্ছদশ

প্রিযাবিষচ্ছনর পর অযত্র বগৌরচ্ছবর মুকুট িাুঁর মিচ্ছক উপস্থ্ারপি হয়। সম্রাট বনচ্ছপারলয়ন িাুঁর কাচ্ছি বরচ্ছখ

রগচ্ছয়রেচ্ছলন অধযবসাচ্ছয়র অিস্র রনদশষন। বকান কািচ্ছকই রিরন অসম্ভব বচ্ছল মচ্ছন করচ্ছিন না।
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রিরন বচ্ছলন –“Impossible is a word that is found in the dictionary of fools" িাই

আমরা বদখচ্ছি পাই সামানয এক দররদ্র পররবাচ্ছর িন্মগ্রহর্ কচ্ছরও একমাত্র অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছনই রিরন ফরারস

িারির ভাগয রবধািার পচ্ছদ অরধরষ্ঠি হচ্ছি বপচ্ছররেচ্ছলন। মনীর্ী কালষাইল ফরারস রবপ্লচ্ছবর ইরিহাস রলচ্ছখ এক

প্ররিচ্ছবরশচ্ছক পিচ্ছি রদচ্ছয়রেচ্ছলন। সারহরিযক প্ররিচ্ছবরশ বনু্ধরট বসই বইরট ভুলক্রচ্ছম বফচ্ছল বরচ্ছখ চচ্ছল

রগচ্ছয়রেচ্ছলন। ফচ্ছল বইরট হাররচ্ছয় যায়। পচ্ছর অনুসন্ধাচ্ছনর দ্বারা িানা যায়, বারির চাকরার্ী বইরটচ্ছক বাচ্ছি

কাগচ্ছির দলা মচ্ছন কচ্ছর পুরিচ্ছয় বফচ্ছলচ্ছে। রকন্তু কালষাইল হিাশ না হচ্ছয় পুনরায় বইরট রলচ্ছখন। বালযকাচ্ছল

রবাটষ রপচ্ছলর বাবা িাচ্ছক বটরবচ্ছলর উপচ্ছর উরঠচ্ছয় রদচ্ছয় বিৃিা করচ্ছি বলচ্ছিন। প্রথম প্রথম রকেু না হচ্ছলও

পুনঃ পুনঃ বচষ্টার ফচ্ছল িাুঁর মচ্ছধয বিৃিা প্রদাচ্ছনর শরি বিচ্ছগ উচ্ছঠ। পরবিষীচ্ছি রিরনই হচ্ছয়রেচ্ছলন একিন

প্রখযাি িকষরবদ। ঈশ্বরচন্দ্র রবদযাসাগর দররদ্র ব্রাহ্মচ্ছর্র সন্তান হচ্ছয়ও সুকচ্ছঠার সাধনার বচ্ছলই ঊনরবাংশ শিাব্দীর

বশ্রষ্ঠ বাঙারল সন্তাচ্ছনর সম্মান লাভ করচ্ছি বপচ্ছররেচ্ছলন। দুখু রময়া, কািী নিরুল ইসলাম দাররচ্ছদ্রযর সচ্ছঙ্গ

আিীবন সাংগ্রাম কচ্ছরও করবিা, | গান, গল্প, নাটক ইিযারদচ্ছি বরচ্ছখরেচ্ছলন অরবনশ্বর প্ররিভার স্বাযর। শুধু

অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছর্ই ইসলাম ধচ্ছমষর প্রবিষক হযরি মুহাম্মদ (স), বশচ্ছর বাাংলা এ বক ফিলুল হক, বগৌিম বুি,
যীশু রিি সকচ্ছলই রবখযাি হচ্ছয়রেচ্ছলন।

অধযবসায়হীচ্ছনর অবস্থ্া :

অধযবসাচ্ছয়র অভাচ্ছব অচ্ছনক সম্ভাবনা অকাচ্ছল বশর্ হচ্ছয় যায়। অধযবসায়হীন বযরি িগচ্ছির বকান কাচ্ছিই

সফল হয় না। িার িীবন বযথষ ও ধ্বাংস হচ্ছয় যায়। িার সৃ্মরি হাররচ্ছয় যায় রবিৃরির অিল গচ্ছভষ। িার রঠকানা

রনধষাররি হয় সমাচ্ছির সবষরনম্ন আিাকুুঁচ্ছি।

অধযবসায় ও বাঙারল িারি :

আমরা বাঙারল িারি। দুঃখিনক হচ্ছলও সরিয বয, আমাচ্ছদর অচ্ছনচ্ছকর মচ্ছধযই এ মহৎ গুনরট অনুপরস্থ্ি।

আমাচ্ছদর মচ্ছধয বনই বকান প্রচ্ছচষ্টা, বনই বকান উদযম, বনই বকান আগ্রহ। বরাং আচ্ছে আস্ফালন, হুিার, রমচ্ছথয

গররমা ও রনচ্ছিচ্ছক প্রকাশ করার বাহাদুরর। করবগুরুর ভার্ায় বলচ্ছি হয়,

“ ভদ্র বমারা, শান্ত বচ্ছিা

বপার্ মানা এ প্রান 

ববািাম-আুঁটা িামার রনচ্ছচ

শারন্তচ্ছি শয়ান। "
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বকবলমাত্র অধযবসাচ্ছয়র অভাচ্ছবই উন্নি রবচ্ছশ্বর িুলনায় আি আমরা বযািন বযািন রপরেচ্ছয় আরে। সুিরাাং,

আর একরট মুহূিষ রবলম্ব না কচ্ছর রনচ্ছিচ্ছদর অধযবসায়ী রূচ্ছপ গচ্ছি বিালা আমাচ্ছদর একান্ত িরুরর।

উপসাংহার :

অটল অধযবসায় ঋরর্র িপসযারই নামান্তর। একমাত্র অধযবসায়ী বযরিই সমি বাধা অরিক্রম কচ্ছর িীবন

সাংগ্রাচ্ছম িয়ী হচ্ছি পাচ্ছর। কচ্ছঠার িপসযা বশচ্ছর্ সাধক বযমন ঈশ্বচ্ছরর সন্ধান লাভ করচ্ছি পাচ্ছরন, বিমরন

িীবচ্ছনর প্ররিরট বযচ্ছত্র অধযবসাচ্ছয়র পররনাচ্ছমও মানুর্ লাভ কচ্ছর ঈরঙ্গি সাফলয। অধযবসায়ী বযরি সাফলয লাভ

কচ্ছর রনচ্ছিও বগৌরবারিি হয়, বদশ ও িারির মুখ ও উজ্জ্বল কচ্ছর।আমাচ্ছদর সকলচ্ছক মচ্ছন রাখচ্ছি হচ্ছব-

“সুন্দ্র রদন সবার িনযই অচ্ছপযা কচ্ছর

বকউ বিচ্ছক আচ্ছন, বকই আচ্ছন না। "

এই আনা না আনার সচ্ছঙ্গই অধযবসাচ্ছয়র সম্পকষ। আত্মশরির বচ্ছল বলীয়ান হচ্ছল িীবচ্ছন সফলিা অরনবাযষ।

“life is not a bed of roses" িীবন পুি শযযা নয়। দুগষমিা, বাধা-রবঘ্নিা অরিক্রম কচ্ছর সমু্মখ পাচ্ছন

অগ্রসর হচ্ছি পারচ্ছলই আমরা পৃরথবীর বুচ্ছক মাথা উুঁচু কচ্ছর দাুঁিাচ্ছি পারব।
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RAJSHAHI BOARD

অনুচ্ছেদ

রশশুশ্রম

[রা. ববা. ১৯, ১৭; ব. ববা. ১৯; িালালাবাদ কযান্ট পাবরলক সু্কল এন্ড কচ্ছলি, রসচ্ছলট; এস ও এস হারমযান
বমইনার সু্কল এন্ড কচ্ছলি, ঢাকা]

রশশুকাল অরিক্রচ্ছমর আচ্ছগ অচ্ছথষর রবরনমচ্ছয় বা রবনা ববিচ্ছন বকউ কারয়কশ্রচ্ছমর কাচ্ছি রনচ্ছয়ারিি হচ্ছল িাচ্ছক

রশশুশ্রম বচ্ছল। আন্তিষারিক শ্রম সাংস্থ্া এই ধরচ্ছনর শ্রমচ্ছক বশার্র্ বচ্ছল রবচ্ছবচনা কচ্ছর। বহু বদচ্ছশ এরটচ্ছক

অনবধ বঘার্র্া করা হচ্ছয়চ্ছে এবাং আমাচ্ছদর বদচ্ছশও রশশুশ্রমচ্ছক রনরুৎসারহি করা হয়। রশশুশ্রমচ্ছক গুরুচ্ছত্বর

সাচ্ছথ রনচ্ছয় ১২ িুন রবশ্ব রশশুশ্রম রদবস পারলি হয়। মূলি অসচ্ছ্বল ও দররদ্র পররবাচ্ছরর সন্তানরা রশশুশ্রচ্ছমর

সাচ্ছথ রনচ্ছয়ারিি। অষ্টাদশ সিাব্দীর বশর্ রদচ্ছক বগ্রট রব্রচ্ছটচ্ছন সবষপ্রথম রশশুশ্রম একরট সামারিক সমসযা রহচ্ছসচ্ছব

রচরিি হয়। ২০০৬ সাচ্ছল রশশু সনচ্ছদ ১৪ বেচ্ছরর কম বয়সী রশশুচ্ছদর শ্রম রনরর্্ধ্ব করা হচ্ছয়চ্ছে এবাং ১৮

বেচ্ছরর কম বয়সী রশশুচ্ছদর িুুঁরকপূর্ষ কাচ্ছি রনচ্ছয়াগ রনরর্্ধ্ব করা হচ্ছয়চ্ছে। িবুও বথচ্ছম বনই রশশুশ্রম।

বলখাপিার খরচ রদচ্ছি না পারা, সাংসাচ্ছরর অসচ্ছ্বলিা রপিা-মািাচ্ছক বাধয কচ্ছর সন্তানচ্ছক শ্রচ্ছম রনযুি করচ্ছি।

রশশুশ্রম রশশুর স্বাভারবক রবকাশ বাধাগ্রস্থ্ কচ্ছর। একরট বদচ্ছশর গুনগি ও বটকসই উন্নয়চ্ছনর লচ্ছযয বয সকল

রবর্য়চ্ছক গুরুত্ব বদয়া হয় িার মচ্ছধয রশশুশ্রম কম গুরুত্বপূর্ষ নয়। আিচ্ছকর রশশু আগামী রদচ্ছনর ভরবর্যৎ।

রশশুচ্ছদর মাচ্ছি সুপ্ত থাচ্ছক অরমি সম্ভাবনা। আিচ্ছকর রশশুই আগামী রদচ্ছনর করব, সারহরিযক, রবজ্ঞানী,

রািনীরিরবদ, অথষনীরিরবদ বা রশযারবদ। ভরবর্যচ্ছির কর্ষধার এই রশশুচ্ছদর রনিষঞ্ঝাট ও মসৃর্ পথচলা রনরিি

করচ্ছি পারচ্ছলই একরট সমৃি বদশ গঠচ্ছনর পথ অচ্ছনকটা সুগম হয়। িাই রাষ্ট্র, সমাি ও সুচ্ছযাগ থাকচ্ছল বযরি

উচ্ছদযাচ্ছগ রশশুশ্রম বচ্ছন্ধ িৎপর হওয়া িরুরর। রশশুচ্ছদর প্ররি সহানুভূরিশীল হচ্ছি হচ্ছব ও িাচ্ছদর রবকাচ্ছশ

প্রচ্ছয়ািনীয় পদচ্ছযপ রনচ্ছি হচ্ছব। িচ্ছবই আিচ্ছকর রশশু আগামী রদচ্ছনর সম্পচ্ছদ রূপান্তররি হচ্ছব।
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অিীিচ্ছক ভুচ্ছল যাও। অিীচ্ছির দুরিন্তার ভার অিীিচ্ছকই রনচ্ছি হচ্ছব। অিীচ্ছির কথা বভচ্ছব বভচ্ছব অচ্ছনক

ববাকাই মচ্ছরচ্ছে। আগামীকাচ্ছলর ববািার সচ্ছঙ্গ রমচ্ছল আিচ্ছকর ববািা সবচ্ছচচ্ছয় বি হচ্ছয় দাুঁিায়। ভরবর্যৎচ্ছকও

অিীচ্ছির মচ্ছিা দৃঢ়ভাচ্ছব দূচ্ছর সররচ্ছয় দাও। আিই বিা ভরবর্যৎ-কাল বচ্ছল রকেু বনই। মানুচ্ছর্র মুরির রদন বিা

আিই। ভরবর্যচ্ছির কথা বয ভাবচ্ছি বচ্ছস বস বভাচ্ছগ শরিহীনিায়, মানরসক দুরিন্তায় ও স্নায়ুরবক দুবষলিায়।

অিএব অিীচ্ছির এবাং ভরবর্যচ্ছির দরিায় আগল লাগাও, আর শুরু কচ্ছরা বদরনক িীবন রনচ্ছয় বাুঁচচ্ছি।

[রািশাহী ববািষ '১৭]

সারাাংশঃ

মানুচ্ছর্র িীবচ্ছন অিীি রকাংবা ভরবর্যৎ নয়- গুরুত্বপূর্ষ হচ্ছে বিষমান। বকননা, অিীি পররবিষন কপ্রা সম্ভব

নয়, আর ভরবর্যৎ অরনরিি। কাচ্ছিই , আমাচ্ছদর উরচি প্ররিরদচ্ছনর বিষমান সমচ্ছয় বাুঁচা।

রকচ্ছস হয় মযষাদা ? দারম কাপি, গারি, বঘািা ও ঠাকুরদাদার কাচ্ছলর উপারধচ্ছি? – মযষাদা এইসব রিরনচ্ছস

নাই। আরম বদখচ্ছি চাই বিামার রভির। বিামার মাথা রদচ্ছয় কুসুচ্ছমর গন্ধ ববচ্ছরায় রকনা, বিামায় বদখচ্ছল

দাসদাসী বদৌচ্ছি আচ্ছস, প্রিারা বিামায় বদচ্ছখ সন্ত্রি হয়, িুরম মানুচ্ছর্র ঘাচ্ছি চচ্ছি হাওয়া খাও, মানুর্চ্ছক রদচ্ছয়

িুিা বখালাও, িুরম রদচ্ছনর আচ্ছলাচ্ছি মানুচ্ছর্র টাকা আত্মসাৎ কর। বা-মা-শ্বশুর-শাশুরি বিামায় আদর কচ্ছরন।

আরম বিামায় অবজ্ঞায় বলব- যাও।

[রািশাহী ববািষ '১৭]

সারাাংশঃ

মানুচ্ছর্র আসল মযষাদা অথষ-রবচ্ছি নয়- হয় অন্তচ্ছরর মহে রদচ্ছয়। অচ্ছঢল অথষ ও সম্পদশালী হচ্ছয়ও যরদ বকউ

মানরবক না হয়, িচ্ছব বস সমাচ্ছি যিই সমাদর পাক না বকন, প্রকৃি মানুচ্ছর্র কাচ্ছে বস সবসময় ঘৃর্ার পাত্র

হচ্ছয়ই থাকচ্ছব।
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বনু্ধ, বরলরন িুট,

এইখাচ্ছন এচ্ছস লুটাইয়া পচ্ছি সকল রািমুকুট

এই হৃদয়ই বস নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দ্াবন,

বুি-গয়া এ, বিরুিাচ্ছলম এ, মরদনা, কাবা-ভবন

মসরিদ এই, মরন্দ্র এই, রগিষা এই হৃদয়,

এইখাচ্ছন বচ্ছস ঈসা মুসা বপল সচ্ছিযর পররচয়।

এই রর্-ভূচ্ছম বাুঁরশর রকচ্ছশার গারহচ্ছলন মহা-গীিা,

এই মাচ্ছঠ হচ্ছলা বমচ্ছর্র রাখাল নরবরা বখাদার রমিা। 

[রািশাহী ববািষ ’১৭]

সারমমষঃ

পৃরথবীচ্ছি যি ধমষ আচ্ছে সকল ধচ্ছমষর মূল উৎসাররি হচ্ছয়চ্ছে মানুচ্ছর্র হৃদয় বথচ্ছক। মানুচ্ছর্র হৃদয়ই সবচ্ছচচ্ছয়

পরবত্র সচ্ছিযর িন্ম বদয়। ফচ্ছল, রদনচ্ছশচ্ছর্ সাম্প্রদারয়ক রভন্নিার চাইচ্ছিও বয সিয বি হচ্ছয় দাুঁিায় িা হচ্ছে

মানরবকিা।
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আচ্ছবদনপত্র 

প্রশ্ন: অরগ্রম েুরট বচচ্ছয় দরখাি বলখ।

[রািশাহী ববািষ ‘১৭]

০৫/২/২০২২

প্রধান রশযক,

ক রবদযালয়,

সাভার, ঢাকা।

রবর্য়ঃ রিন রদচ্ছনর অরগ্রম েুরটর মঞু্জচ্ছরর আচ্ছবদন।

িনাব,

রবনীি রনচ্ছবদন এই বয, আরম আপনার রবদযালচ্ছয়র একিন রনয়রমি োত্র। আগামী ০৭/০২/২০২২ আমার

বিচ্ছবাচ্ছনর রবচ্ছয়। এই কারচ্ছন আরম আগামী ০৬/০২/২০২২ িাররখ বথচ্ছক ০৮/০২/২০২২ িাররখ পযষন্ত রিন

রদন রবদযালচ্ছয় উপরস্থ্ি হচ্ছি পারব না।

অিএব, আমার আকুল আচ্ছবদন, রবর্য়রট রবচ্ছবচনা কচ্ছর আমাচ্ছক উি রিন রদচ্ছনর েুরট মঞু্জর করচ্ছি আপনার

সদয় মরিষ হয়।

রবনীি রনচ্ছবদক,

আপনার অনুগি োত্র

খ

দশম বশ্ররর্,

মানরবক রবভাগ

বরাল নম্বর-১
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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
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আিচ্ছকর দুরনয়াটা আিযষভাচ্ছব অচ্ছথষর বা রবচ্ছির ওপর রনভষরশীল। লাভ ও বলাচ্ছভর দুরনষবার গরি বকবল আচ্ছগ

যাবার বনশায় লযযহীন প্রচণ্ড ববচ্ছগ শুধু আত্মরবনাচ্ছশর পচ্ছথ এরগচ্ছয় চচ্ছলচ্ছে। মানুর্ যরদ এই মূঢ়িাচ্ছক িয় না

করচ্ছি পাচ্ছর, িচ্ছব মনুর্যত্ব কথাটাই হয়চ্ছিা বলাপ বপচ্ছয় যাচ্ছব। মানুচ্ছর্র িীবন আি এমন এক পযষাচ্ছয় এচ্ছস

বপৌঁচ্ছেচ্ছে বসখান বথচ্ছক আর হয়চ্ছিা নামবার উপায় বনই, এবার উঠবার রসুঁরি না খুুঁিচ্ছলই নয়। উঠবার রসুঁরিটা

না খুুঁচ্ছি বপচ্ছল আমাচ্ছদর আত্মরবনাশ বয অরনবাযষ িাচ্ছি আর বকাচ্ছনা সচ্ছন্দ্হ থাচ্ছক না।

[যচ্ছশার ববািষ ’১৭]

সারাাংশঃ

বিষমান সমচ্ছয় মানুর্ অচ্ছথষর বপেচ্ছন এমনভাচ্ছব েুটচ্ছে, বয এই অথষচ্ছলালুপিা কখন িাচ্ছদর মনযর্যত্বহীন কচ্ছর

িুলচ্ছে িা িারা বটরও পাচ্ছে না। বযচ্ছকাচ্ছনা উপাচ্ছয় অথষ উপািষনচ্ছক িীবচ্ছনর মুল উচ্ছদ্দশয কচ্ছর সবাই এমন

অবস্থ্ায় বপৌঁচ্ছেচ্ছে , বযখান বথচ্ছক আশু উিরর্ আবশযক।
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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।
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সারমমষ

আমরা নিুন আমরা কুুঁরি রনরখল বন নন্দ্চ্ছন,

ওচ্ছষ্ঠ রাঙা হারসর বরখা িীবন িাচ্ছগ স্পন্দ্চ্ছন।

লয আশা অন্তচ্ছর

ঘুরমচ্ছয় আচ্ছে মন্তচ্ছর

ঘুরমচ্ছয় আচ্ছে বুচ্ছকর ভার্া পাুঁপরি পািার বন্ধচ্ছন।

সকল কাুঁটা ধনয কচ্ছর ফুটচ্ছবা বমারা ফুটচ্ছবা বগা,

অরুর্ ররবর বসানার আচ্ছলা দু’হাি রদচ্ছয় লুটচ্ছবা বগা।

রনিয নবীন বগৌরচ্ছব, েরিচ্ছয় বদব বসৌরচ্ছভ,

আকাশ পাচ্ছন িুলব মাথা, সকল বাুঁধন টুটচ্ছবা বগা।

[চট্টগ্রাম ববািষ '১৭]

সারমমষঃ

সমািচ্ছক সুন্দ্র কচ্ছর বিালার সম্ভাবনা নবীনচ্ছদর সুন্দ্রভাচ্ছব ববচ্ছি ওঠার মচ্ছধয রনরহি। আিচ্ছকর রশশু-

রকচ্ছশাররা আগামীচ্ছি সুন্দ্রভাচ্ছব রবকরশি হচ্ছি পারচ্ছলই ভরবর্যচ্ছির পৃরথবী সুন্দ্র হচ্ছব।
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DINAJPUR BOARD

অনুচ্ছেদ

একুচ্ছশ বইচ্ছমলা 

বা অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা  

[রদ. ববা. ১৯, ১৭; রস. ববা. ১৭; য. ববা. ১৯; মাইলচ্ছিান কচ্ছলি, ঢাকা; রসচ্ছলট কযাচ্ছিট কচ্ছলি; বনায়াখালী 
রিলা সু্কল]

অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা বিষমাচ্ছন বাঙারলর প্রাচ্ছর্র বমলা। এই বমলার ইরিহাস বাাংলাচ্ছদচ্ছশর মিই প্রাচীন।

১৯৭২ সাচ্ছলর ৮ বফব্রুয়ারর রচিরঞ্জন সাহা ঢাকা রবশ্বরবদযালয় সাংলগ্ন বধষমান হাউি প্রাঙ্গচ্ছর্র বটিলায় এক

টুকচ্ছরা চচ্ছটর উপর কলকািা বথচ্ছক আনা ৩২রট বই সারিচ্ছয় বইচ্ছমলার বগািাপিন কচ্ছরন। ১৯৭২ বথচ্ছক

১৯৭৬ সাল পযষন্ত রিরন একাই বইচ্ছমলা চারলচ্ছয় যান। পরবিষীচ্ছি ১৯৭৮ সাচ্ছল বাাংলা একাচ্ছিমী এ বমলার

সাচ্ছথ সরাসরর সমৃ্পি হয়। কাচ্ছলর পররক্রমায় অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা এখন অচ্ছনক রবিৃি ও পররর্ি।

বাাংলাচ্ছদচ্ছশর ঐরিহযবাহী বমলাগুচ্ছলার অনযিম এই বমলা। বইচ্ছপ্রমী বাঙারলর চারহদা বমটাচ্ছি বাাংলা একাচ্ছিরম

২০১৪ সাচ্ছল বমলার পররসর বারিচ্ছয় বসাহরাওয়াদষী উদযাচ্ছন সম্প্রসারর্ কচ্ছরচ্ছে। বক্রিাচ্ছদর আকর্ষচ্ছর্

প্রকাশকচ্ছদর আচ্ছয়ািচ্ছনর কমরি থাচ্ছক না। নান্দ্রনক িল ও দৃরষ্টনন্দ্ন বই পাঠচ্ছকর হৃদয়চ্ছক আচ্ছন্দ্ারলি কচ্ছর

িুচ্ছল নিুন বই হাচ্ছি িুচ্ছল রনচ্ছি। মাসবযাপী আচ্ছয়ারিি এ বমলায় বক্রিাচ্ছদর িনয থাচ্ছক রবচ্ছশর্ োি। রবখযাি

বলাকচ্ছদরও বদখা বমচ্ছল বমলায় এচ্ছল। বমলা চলাকালীন প্ররিরদনই রবরভন্ন আচ্ছলাচনাসভা, করবিা পাচ্ছঠর আসর

ও সাাংসৃ্করিক অনুষ্ঠাচ্ছনর আচ্ছয়ািন থাচ্ছক। বমলা প্রাঙ্গচ্ছর্ রচ্ছয়চ্ছে বলখককুঞ্জ, বযখাচ্ছন বলখকরা উপরস্থ্ি থাচ্ছকন

ও পাঠকচ্ছদর সাচ্ছথ মিরবরনময় কচ্ছরন। এরট বাাংলা একাচ্ছিরমর একরট মহৎ উচ্ছদযাগ ও আচ্ছয়ািন। এই বমলা

রনিযনিুন পাঠক বিররচ্ছিও যুগান্তকারী ভূরমকা বরচ্ছখ চচ্ছলচ্ছে। সারা বের নানা বয়রস মানুর্ এ বমলার প্রিীযায়

থাচ্ছক। বলখক-প্রকাশক-পাঠচ্ছকর অসাধারর্ এক বসিুবন্ধ ররচি হয় এ বমলায়। এখাচ্ছন এচ্ছলই সারহচ্ছিযর

সকল রসচ্ছদর সন্ধান পান সকল বশ্রর্ীচ্ছপশার মানুর্। অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা আমাচ্ছদর িািীয় বচিনার সাচ্ছথও

সমৃ্পি।
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অনুচ্ছেদ

িািীয় পিাকা  

িািীয় পিাকা একরট বদচ্ছশর ঐরিহয, মযষাদা ও বগৌরচ্ছবর প্রিীক। পৃরথবীর প্ররিরট স্বাধীন বদচ্ছশর একরট

িািীয় পিাকা থাচ্ছক। গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাচ্ছদচ্ছশরও বিমরন একরট রনরদষষ্ট নকশার পিাকা রচ্ছয়চ্ছে। আমাচ্ছদর

িািীয় পিাকার রাং লাল-সবুি। এর নকশায় ঘন সবুি রচ্ছঙর ওপর লাল রচ্ছঙর একরট বৃি রচ্ছয়চ্ছে। পিাকার

বদঘষয ও প্রচ্ছস্থ্র অনুপাি ১০ ঃঃ ৬। লাল বৃিরটর বযাসাধষ পিাকার পাুঁচ ভাচ্ছগর এক ভাগ। বাাংলাচ্ছদচ্ছশর িািীয়

পিাকার মূল নকশাকার রশবনারায়র্ দাশ। িচ্ছব িাুঁর করা নকশায় লাল বৃচ্ছির মাচ্ছি হলুদ রচ্ছঙ্গ আুঁকা

বাাংলাচ্ছদচ্ছশর মানরচত্র স্থ্ান বপচ্ছয়রেল। ১৯৭১ সাচ্ছলর ২রা মাচষ ঢাকা রবশ্বরবদযালচ্ছয়র কলাভবচ্ছনর সামচ্ছন োত্র

সমাচ্ছবচ্ছশ সবষপ্রথম বাাংলাচ্ছদচ্ছশর পিাকা রহচ্ছসচ্ছব এ পিাকাই উচ্ছিারলি হচ্ছয়রেল। পরবিষীচ্ছি রচত্ররশল্পী

কামরুল হাসান মানরচত্ররটচ্ছক পররমািষন কচ্ছর চূিান্ত নকশারট কচ্ছরন। বাাংলাচ্ছদচ্ছশর পিাকার রবদযমান রাং দুরট

অিযন্ত িাৎপযষপূর্ষ। সবুি রাং মাচ্ছন বাাংলাচ্ছদচ্ছশর সবুি-শযামল প্রকৃরিচ্ছক িুচ্ছল ধচ্ছর এবাং বদচ্ছশর িারুর্য ও

সিীবিার ইরঙ্গি বহন কচ্ছর। অনযরদচ্ছক, লাল রাং নিুন রদচ্ছনর সম্ভাবনার প্রিীক লাল সূযষচ্ছক ইরঙ্গি কচ্ছর।

বাাংলাচ্ছদচ্ছশর পিাকা বাাংলাচ্ছদচ্ছশর মানুচ্ছর্র আশা-ভরসার প্রিীক। এরট আমাচ্ছদর স্বাধীনিা ও সাবষচ্ছভৌমত্বচ্ছক

বহন কচ্ছর চচ্ছলচ্ছে। িািীয় রদবসগুচ্ছলাচ্ছি িািীয় পিাকা উচ্ছিারলি হয়। বশাক রদবসগুচ্ছলাচ্ছি িািীয়

পিাকাচ্ছক অধষ-নরমি রাখা হয়। রবরভন্ন িািীয় অনুষ্ঠান ও রশযাপ্ররিষ্ঠাচ্ছন িািীয় পিাকা উচ্ছিালন ও এর

প্ররি সম্মান প্রদশষন করা হয়। িািীয় পিাকা আমাচ্ছদর মাচ্ছি দৃপ্ত প্রিযচ্ছয় এরগচ্ছয় যাওয়ার বপ্ররর্া বযাগায়।

এরট আমাচ্ছদর অনযিম গচ্ছবষর প্রিীক। িািীয় পিাকার প্ররি সম্মান বদখাচ্ছনা এবাং এর সম্মান রযায় সচ্ছবষাচ্চ

িযাগ স্বীকাচ্ছরর মানরসকিা ধারর্ করা প্ররিরট নাগররচ্ছকর পরবত্র দারয়ত্ব।
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রচনা

অধযবসায়

ভূরমকা:

বকন পান্থ যান্ত হও বহরর দীঘষ পথ উদযম রবহচ্ছন কার পুচ্ছর মচ্ছনারথ।

অধযবসায় োিা মানবিীবচ্ছনর সাফলয লাভ সুদূর পররহি। অধযবসায়ই মানবিীবচ্ছনর সাফচ্ছলযর চারবকারঠ,

রসরিলাচ্ছভর একমাত্র পথ। সৃরষ্টকিষা এই পৃরথবীচ্ছক মানুচ্ছর্র জ্ঞান ও সুচ্ছখর ভান্ডার রূচ্ছপ বিরর কচ্ছরচ্ছেন। রকন্তু

রবশ্ব সাংসাচ্ছর েিাচ্ছনা এ অনন্ত জ্ঞান, অসীম সুখ কখচ্ছনাই আপনা হচ্ছি মানুচ্ছর্র হাচ্ছির মুচ্ছঠাই এচ্ছস বপৌঁোয়

রন। িগচ্ছির বকান রকেু অিষন সাধনা বযরিচ্ছরচ্ছক সম্ভব নয়। িীবচ্ছন চলার পচ্ছথ বয রিরনস যি মূলযবান, যি

দুষ্প্রাপয, যি রহসযময়, যি আকারিি িাচ্ছক লাভ করার িনয চাই িি ববরশ পররশ্রম, বধযষয ও সাধনা। এ

সবরকেুই হচ্ছে অধযবসায় নামক চররত্র শরির এক একরট রবনু্দ্। এর সাচ্ছথ যখনই রমরলি হয় ইোশরি

িখনই মানুর্ হচ্ছি পাচ্ছর অধযবসায়ী। অধযবসাচ্ছয়র ফচ্ছলই মানুর্ অসাধযচ্ছক সাধন করচ্ছি পাচ্ছর, অচ্ছচনাচ্ছক

করচ্ছি পাচ্ছর দৃরষ্টচ্ছগাচর আর অচ্ছিয়চ্ছক করচ্ছি পাচ্ছর িয়।

অধযবসাচ্ছয়র পররচয় বা সাংজ্ঞা:

কিগুচ্ছলা উপাদাচ্ছনর সামরগ্রক গুচ্ছর্র সমরষ্টই অধযবসায়। বকান কাচ্ছি সফলিা অিষচ্ছনর িনয উচ্ছদযাগ, বচষ্টা,

আন্তররকিা, পররশ্রম, বধযষয ইিযারদ সহকাচ্ছর বারবার প্রচ্ছচষ্টার নামই অধযবসায়। মচ্ছনর সুদৃঢ় সাংকল্প রনচ্ছয়

কাচ্ছি আত্মরনচ্ছয়াগ করার সাচ্ছথ সাচ্ছথ চররচ্ছত্রর অনযানয গুর্ যখন কাচ্ছি লাগাচ্ছনা হয় িখনই অধযবসাচ্ছয়র

পররচয় পাওয়া যায়। িীবচ্ছন সফলিা লাভ করচ্ছি হচ্ছল অধযবসাচ্ছয়র ববরশষ্টয কমষপ্রবাচ্ছহ ফুরটচ্ছয় িুলচ্ছি হয়

এবাং িাচ্ছি িীবচ্ছনর পররপূর্ষিা লাচ্ছভর পথ সহি হচ্ছয় যায়। অধযবসায় মানবিীবচ্ছনর একরট মি বি শরি।

অধযবসায়ীচ্ছক বকান বযথষিাই দমাচ্ছি পাচ্ছর না অথবা িার লযয বথচ্ছক রবচরলি করচ্ছি পাচ্ছর না। সুিরাাং মচ্ছনর

আস্থ্া ও রবশ্বাসচ্ছক বািচ্ছব রূপারয়ি করার িনয সুদৃঢ় সাংকল্প রনচ্ছয় বচষ্টার পুনরাবৃরিচ্ছক অধযবসায় বচ্ছল।

অধযবসায় ও প্ররিভা:

অধযবসায় ও প্ররিভা দুরট সমূ্পর্ষ রভন্ন রিরনস। অধযবসাচ্ছয়র সাচ্ছথ প্ররিভা বযাগ হচ্ছলই মানুর্ বি রকেু হচ্ছি

পাচ্ছর। অধযবসায় না থাকচ্ছল শুধু প্ররিভা থাকচ্ছল রকেুই হয় না। রকন্তু অধযবসায় থাকচ্ছল অসাধারর্ প্ররিভার

অরধকারী না হচ্ছয়ও বি কাযষ সাধয করা যায়।
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িগচ্ছি বহু রবখযাি বলাক আচ্ছেন যাুঁরা প্ররিভাবান অচ্ছপযা অধযবসায়ী রেচ্ছলন ববরশ। রবজ্ঞানী রনউটন বচ্ছলচ্ছেন,

“আমার আরবষ্কাচ্ছরর কারর্ প্ররিভা নয়, বহু বেচ্ছরর রচন্তাশীলিা ও পররশ্রচ্ছমর ফচ্ছল দুরূহ িেগুচ্ছলার রহসয

আরম ধারর্ করচ্ছি বপচ্ছররে।” ফরারস দাশষরনক ভলচ্ছটয়ার বচ্ছলচ্ছেন- “প্ররিভা বচ্ছল রকেু বনই। পররশ্রম ও

সাধনা কচ্ছর যাও, িাহচ্ছল প্ররিভাচ্ছক অগ্রাহয করচ্ছি পারচ্ছব। ” িালটন স্পষ্ট ভার্ায় বচ্ছলচ্ছেন- “বলাচ্ছক আমাচ্ছক

প্ররিভাবান বচ্ছল, রকন্তু আরম পররশ্রম োিা রকেুই িারন না।” িাই প্ররিভা লাভ করচ্ছি হচ্ছল অধযবসায়ী হওয়া

প্রচ্ছয়ািন এবাং প্ররিভাচ্ছক অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছর্ কাচ্ছি লাগাচ্ছি হচ্ছব। অনযথায় বসপ্ররিভা রবফচ্ছল যাচ্ছব।

প্রকৃি অধযবসায়ী :

সাংসাচ্ছর এমন অচ্ছনক বলাক বদখচ্ছি পাওয়া যায় যারা বযথষিার আঘাচ্ছি পযষদুস্থ্ হচ্ছয় এচ্ছকবাচ্ছরই বভচ্ছঙ্গ পচ্ছি।

এর কারর্ িাচ্ছদর মচ্ছধয সাংকচ্ছল্পর দৃঢ়িা বনই। িারা অধযবসায়ী নন। প্রবাচ্ছদ আচ্ছে- “Failure is the

pillare of success' অথষাৎ বযথষিাই সাফচ্ছলযর িম্ভ। কথাটা একান্তই সিয শুধুমাত্র অধযবসায়ীচ্ছদর বযচ্ছত্র।

িারা পরািয় স্বীকার কচ্ছর না বরাং দৃঢ়ির সাংকল্প রনচ্ছয় পরািচ্ছয়র গ্লারন মুচ্ছে বফলার উচ্ছদযাগ বনয় এবাং

অধযবসাচ্ছয়র মাধযচ্ছম পবষি প্রমার্ বাধা অরিক্রম কচ্ছর রনি রনি লচ্ছযয উপনীি হয়। একবাচ্ছরর প্রচ্ছচষ্টায়

উচ্ছদ্দশয সাধচ্ছন সফল হচ্ছয়চ্ছেন এমন খযািনামা বলাচ্ছকর সাংখযা রনিান্তই কম। বযথষিায় হা-হুিাশ না কচ্ছর যারা

িাচ্ছদর বচষ্টা অবযাহি বরচ্ছখরেচ্ছলন, িারাই অরধকাাংশ বযচ্ছত্র সাফলয লাভ কচ্ছর রবশ্ব সভযিাচ্ছক এরগচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছেন

আর রনচ্ছিচ্ছদর িনয অিষন কচ্ছরচ্ছেন অম্লান বগৌরব। আসচ্ছল আত্মরবশ্বাস যার যি ববরশ িার সাফলয লাচ্ছভর

সম্ভাবনা িি ববরশ। বযথষিার বসাপান ববচ্ছয় রযরন সাফচ্ছলযর বসৌধ রনমষার্ কচ্ছর িার চূিায় আচ্ছরাহর্ করচ্ছি

বপচ্ছরচ্ছেন রিরনই বিা প্রকৃি অধযবসায়ী। রিরনই িগচ্ছির আদশষ মহাপুরুর্। রিরনই বদশ ও দচ্ছশর বগৌরব।

অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা:

অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা অপররসীম। মানব সভযিার মূচ্ছল রচ্ছয়চ্ছে অধযবসাচ্ছয়র এক রবরাট মরহমা। প্রবাচ্ছদ

আচ্ছে “Rome was not built in a day" অথষাৎ বরাম নগরী বযমন একরদচ্ছন সৃরষ্ট হয়রন বিমরন

মানুচ্ছর্র িীবচ্ছনর সাথষকিাও হঠাৎ কচ্ছর একরদচ্ছন লাভ করা যায় না। কমষিীবচ্ছন মানুচ্ছর্র সামচ্ছন নানারূপ

বাধা রবপরি আসচ্ছব এটাই স্বাভারবক। রকন্তু িাচ্ছক ভয় বপচ্ছয় এরিচ্ছয় বগচ্ছল চলচ্ছব না। বকননা িন রলরলর

মচ্ছি, “িীবচ্ছনর সমসযাগুচ্ছলাচ্ছক এরিচ্ছয় যাওয়ার অথষ হচ্ছে িীবনচ্ছক অস্বীকার করা। ” রাচ্ছির আধাচ্ছরর পর

বযমন রদচ্ছনর আচ্ছলাচ্ছক পৃরথবী উদ্ভারসি হয়, রঠক বিমরন বার বার অরবরাম প্রচ্ছচষ্টার ফচ্ছলই ভাগযাকাচ্ছশ উরদি

হয় সাফচ্ছলযর শুকিারা।
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পৃরথবীর সকল ধমষগ্রচ্ছন্থ অধযবসায়চ্ছক একরট চারররত্রক গুর্ রহচ্ছসচ্ছব বদখাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। রবশ্বাস, বমধা, সুচ্ছযাগ

বকান রকেুই চূিান্ত সাফলয এচ্ছন রদচ্ছি পাচ্ছর না যরদ না িাচ্ছদর যথাথষ প্রচ্ছয়াচ্ছগ অধযবসায়চ্ছক মুখয কচ্ছর বিালা

হয়। এ িগি সাংসাচ্ছরর প্ররিরট মানুর্চ্ছক িচ্ছন্মর পর বথচ্ছক মৃিুযর আগ পযষন্ত প্ররিরট মুহূচ্ছিষ অসাংখয

প্ররিকূলিার রবরুচ্ছি সাংগ্রাম করচ্ছি হয়। | বযরি িথা বদশ, িারি ও বৃহির কলযাচ্ছর্র িনয িাচ্ছক রকেু না

রকেু অবদান রাখচ্ছি হয়। এচ্ছযচ্ছত্র অধযবসাচ্ছয়র রবকল্প বনই। বয অধযবসায়ী নয়, মচ্ছনর রদক বথচ্ছক বস পঙু্গ।

ফচ্ছল সমাচ্ছির মহৎ বকান কাি িার দ্বারা সম্ভব নয়। পৃরথবীচ্ছি যা রকেু সুন্দ্র, যা রকেু মহৎ, যা রকেু

কলযার্কর িার সবই অধযবসাচ্ছয়র দ্বারাই অরিষি হচ্ছয়চ্ছে। িগি সাংসাচ্ছর বাধা রবঘ্নিা অরিক্রম করার শরি

যার যি ববরশ, সাফলযও িার িি ববরশ এবাং িীবন যুচ্ছি িয় লাভ করার যমিাও িার িচ্ছিারধক।

করবর ভার্ায়,

“ বধযষয ধচ্ছরা, বধযষয ধচ্ছরা বাুঁচ্ছধা বাুঁচ্ছধ বুক,

শি রদচ্ছক শি দুঃখ আসুক আসুক। ”

োত্রিীবন ও অধযবসায়:

অধযবসায় গচ্ছি উচ্ছঠ োত্রিীবচ্ছন। োত্রিীবনই ভরবর্যৎ িীবচ্ছনর প্রস্তুরিকাল। কাচ্ছিই এ সমচ্ছয় অধযবসায় রশযা

প্রচ্ছয়ািন। অলস রবমুখ োত্র কখনও পরীযায় ভাল ফলাফল করচ্ছি পাচ্ছরনা। একমাত্র অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছর্ মন্দ্

োত্রও পরীযায় ভাল ফলাফল করচ্ছি পাচ্ছর। ” No pains no gains"- এ আদশষ বাকযরট প্ররিরট োত্র

োত্রীচ্ছক উপলরি করচ্ছি হচ্ছব। সব োত্র োত্রীই বমধাবী নয়। আবার অচ্ছথষর অভাচ্ছব অচ্ছনচ্ছক হয়ি পিাচ্ছশানা

করচ্ছি পাচ্ছর না। রকন্তু িারা সকচ্ছলই যরদ অধযবসায়ী হয় িচ্ছব সকল বাধা বকচ্ছট যাচ্ছব। োত্র োত্রীচ্ছদর মচ্ছন

রাখচ্ছি হচ্ছব ,

“ বাচ্ছর বাচ্ছর জ্বলচ্ছব বারি, হয়ি বারি জ্বলচ্ছব না

িা বচ্ছল ভাবনা করা চলচ্ছব না। ”

সভযিা ও অধযবসায় :

মানব সভযিার ইরিহাসচ্ছক যরদ রনর্ষয় করচ্ছি হয়, িচ্ছব িার বপেচ্ছন বয মাধযমরট কাি কচ্ছরচ্ছে িা হচ্ছলা

কচ্ছঠার অধযবসায়। পৃরথবীর শুরু বথচ্ছক আগুচ্ছনর বযবহার কৃরর্, বাসস্থ্ান, রানা এবাং সচ্ছবষাপরর সব রকেুর মূচ্ছলই

রেল অধযবসায়। আিচ্ছকর মানুর্ অধযবসায় ও সাধনার মাধযচ্ছম স্বপ্নচ্ছক রূপান্তর করচ্ছে বািচ্ছব। বররিও,

বটরলরভশন বথচ্ছক শুরু কচ্ছর করম্পউটার, ভূ-উপগ্রহ আরবষ্কার ও নযত্র মণ্ডলীচ্ছি মানুচ্ছর্র আি সফল সহি

পদচারর্া।
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অধযবসায় ও সমকাল:

আি রবশ্ব দ্রুি ধাবমান। িার গরি রনয়ন্ত্রর্ করচ্ছে যুরিগি কাযষক্রম। রবশ্ব আি বোট হচ্ছয় আসচ্ছে। ইচ্ছে

করচ্ছলই মুচ্ছখামুরখ না বচ্ছসও কথা বলা যায় পৃরথবীর এক প্রান্ত বথচ্ছক অপর প্রাচ্ছন্ত। মানুর্ োিাই ‘পাথ
ফাইন্ডার' মঙ্গল গ্রহচ্ছক িয় কচ্ছর এচ্ছসচ্ছে। রবশ্বআি স্রষ্টার সচ্ছরাবচ্ছর দপুরিি পদ্ম হচ্ছয় িার বশাভাচ্ছক রদ্বগুচ্ছর্

বশারভি কচ্ছরচ্ছে। এর মূচ্ছল রচ্ছয়চ্ছে মানুচ্ছর্র অদময আরবষ্কাচ্ছরর বকৌিূহল এবাং প্রবল ইোশরি িথা অধযবসায়।

বকননা অধযবসায় োিা যরদ আরবষ্কাচ্ছরর পিরি আয়ে করা বযি িচ্ছব মানব সৃরষ্টর বকারট বের পচ্ছরও িার

বািবায়ন হয় না।

অধযবসায় উন্নরির বসাপান:

িগচ্ছি ধন সম্পদ উপািষচ্ছনও এগুচ্ছলার সরঠক বসবা বপচ্ছি হচ্ছল পররশ্রম ও সাধনা চাই। যারা কচ্ছঠার পররশ্রম

করচ্ছি িাচ্ছন, আর অধযবসায় দ্বারা প্ররিমূলিার বমাকারবলা করচ্ছি িাচ্ছন িারা একটু বদররচ্ছি হচ্ছলও উন্নরির

বসাপাচ্ছন আচ্ছরাহর্ করচ্ছি সযম হচ্ছয়চ্ছে। আি আচ্ছমররকা, িাপান রকাংবা মালচ্ছয়রশয়ার মি বদশগুচ্ছলা বয

অথষননরিক ও প্রযুরিগি সাফচ্ছলয বপৌঁচ্ছেচ্ছে িার বপেচ্ছন রচ্ছয়চ্ছে অধযবসায় নামক চারররত্রক গুর্। কারর্ প্রবাচ্ছদ

আচ্ছে- 'মচ্ছন্ত্রর সাধন রকাংবা শরীর পািন।’

বযরি িীবচ্ছন অধযবসায় :

অধযবসায় বযরি িীবনচ্ছক উন্নি কচ্ছর। অধযবসায় যরদ বযরি িীবচ্ছন সমৃ্পি হচ্ছি পাচ্ছর িচ্ছব বস িীবন

অবশযই সাফচ্ছলযর মুখ বদখচ্ছব। মানুর্ সারা িীবন চচ্ছল সাধনার পচ্ছথ। পৃরথবীচ্ছি বস প্রথচ্ছম আচ্ছস দুবষল হচ্ছয়

রকন্তু প্রকৃষ্ট সাধনার বচ্ছল িাচ্ছক বযাগযিার পররচয় দান করচ্ছি হয়। সুচ্ছখর উপকরর্ িীবচ্ছন আচ্ছরারপি নয়,

িাচ্ছক অিষন কচ্ছর রনচ্ছি হয়। বস অিষন সম্ভব নয় অলস হাচ্ছি, দুবষল মানরসকিায়। িাই মানুর্চ্ছক অধযবসায়ী

হচ্ছি হয়। িীবনচ্ছক আদশষ রহচ্ছসচ্ছব গচ্ছি িুলচ্ছি চাইচ্ছল অধযবসায় অবশযম্ভাবী। ধচ্ছন-মাচ্ছন, অবদাচ্ছন মানুর্

বযরিগিভাচ্ছব মরহমারিি হচ্ছলও িাচ্ছক অধযবসায়ী হচ্ছি হচ্ছব। অধযবসায়চ্ছক করচ্ছি হচ্ছব িীবচ্ছনর মূলমন্ত্র। ি.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বচ্ছলচ্ছেন -

“ বকান কাি ধচ্ছর বযউিম বসই িন বহাক সহস্র রবঘ্নোচ্ছি না কখন। "
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িািীয় িীবচ্ছন অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা :

িািীয় িীবচ্ছন অধযবসাচ্ছয়র প্রচ্ছয়ািনীয়িা ও গুরুত্ব অপররসীম। িারির প্ররিরট মানুর্ যরদ প্রকৃি অধযবসায়ী

হচ্ছয় উচ্ছঠ িাহচ্ছল বস িারি অবশযই সুনাম ও বগৌরচ্ছবর নযাযয অরধকারী হচ্ছয় উঠচ্ছব। িারির জ্ঞানী, গুর্ী, বশ্রষ্ঠ,

বীর, আরবষ্কারক, সমাি সাংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক, রশল্পী, সারহরিযক সবাই রনি রনি বযচ্ছত্র সাধনার দ্বারাই সাফলয

লাভ কচ্ছর িারিচ্ছক বগৌরবারিি কচ্ছরচ্ছেন। বয িারি যি ববরশ অধযবসায়ী, বস িারি িি ববরশ উন্নি বচ্ছল

সম্মারনি। বাঙারল িারির স্বাধীনিা যুচ্ছির বগৌরবদীপ্ত সাফলয বদশবাসীর অধযবসাচ্ছয়র ফল। আবার িারির

অনগ্রসরিা িীবচ্ছন অধযবসায় হীনিারই কুফল। সবাই একরনষ্ঠভাচ্ছব িািীয় স্বাচ্ছথষ আত্মরনচ্ছয়াগ করচ্ছল

মযষাদাপূর্ষ িারি রহচ্ছসচ্ছব আত্মপ্ররিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছব। অধযবসাচ্ছয়র বয পথ ধচ্ছর আিচ্ছকর রবশ্ব সভযিার

উিরর্ ঘটচ্ছে বস পচ্ছথই আগামী রদচ্ছনর উন্নিির রবশ্ব গঠন করচ্ছি হচ্ছব। িাই একথা অনস্বীকাযষ বয, রবচ্ছশ্বর

িনয, রাচ্ছষ্ট্রর িনয, িারির িনয সচ্ছবষাপরর রনচ্ছির উজ্জ্বল ভরবর্যৎ রনমষাচ্ছর্র িনয অধযবসাচ্ছয়র গুরুত্ব ও

প্রচ্ছয়ািনীয়িা আবশযকীয়।

অধযবসায়ীচ্ছদর করিপয় দৃষ্টান্ত :

িীবন সাংগ্রাচ্ছম সাফচ্ছলযর গুপ্তদ্বার হল অধযবসায়। যুগ যুচ্ছগর ইরিহাস কাচ্ছলর পদষায় বরচ্ছখ রগচ্ছয়চ্ছে িারই

প্রমার্। একমাত্র অধযবসায়ী বযরিই পৃরথবীর বুচ্ছক আপন কীরিষর দ্বারা অমরত্ব লাভ করচ্ছি পাচ্ছর। স্কটলযাচ্ছন্ডর
রািা রবাটষ ব্রুস অধযবসাচ্ছয়র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থ্াপন কচ্ছররেচ্ছলন। ইাংচ্ছরিচ্ছদর সাচ্ছথ পর পর েয় বার যুচ্ছি

পরারিি হচ্ছয় রিরন ভগ্ন হৃদচ্ছয় বচ্ছন পারলচ্ছয় যান। একরদন এক পররিযি দুচ্ছগষ রিরন রচন্তামগ্ন রেচ্ছলন। এমন

সময় রিরন বদখচ্ছি বপচ্ছলন একরট মাকিসা একরট িচ্ছম্ভর গাচ্ছয় উঠার বচষ্টা করচ্ছে। রকন্তু বার বার খারনকটা

উচ্ছঠই পচ্ছি যাচ্ছে। পর পর েয় বার রবফল হবার পচ্ছর সপ্তম বাচ্ছরর প্রচ্ছচষ্টায় বস িচ্ছম্ভর গাচ্ছয় উঠচ্ছি সযম

হল। সামানয একরট প্রার্ীর এরূপ অদময প্রচ্ছচষ্টা ও সাফলয লাচ্ছভর দৃশয বদচ্ছখ অনুপ্রারর্ি হচ্ছয় রিরনও পুনরায়

বসনয সাংগ্রহ কচ্ছর বদচ্ছশর স্বাধীনিা পুনরুিার কচ্ছররেচ্ছলন। আচ্ছমররকার আরবষ্কারক কলম্বাচ্ছসর বযচ্ছত্র বদখা

যায়, রিরন যখন পিুষগাচ্ছল রািসভায় আচ্ছমররকা আরবষ্কাচ্ছরর প্রিাব উত্থাপন কচ্ছরন িখন স্বয়াং রািা পযষন্ত

ররসকিা মচ্ছন কচ্ছর হারসচ্ছি এ প্রিাব উরিচ্ছয় বদন। রকন্তু অধযবসাচ্ছয়র মূিষ প্রিীক কলম্বাস সব বাধা রবঘ্নিা

উচ্ছপযা কচ্ছর মাত্র কচ্ছয়কিন সহচর রনচ্ছয় িাহাি রনচ্ছয় আচ্ছমররকা অরভমুচ্ছখ যাত্রা করচ্ছলন। নিুন মহাদ্বীপ

আরবষ্কাচ্ছরর বনশায় রিরন বয অরবচল অধযবসাচ্ছয়র পরাকাষ্ঠা প্রদশষন কচ্ছররেচ্ছলন িার ফলস্বরূপ স্বচ্ছদশ

প্রিযাবিষচ্ছনর পর অযত্র বগৌরচ্ছবর মুকুট িাুঁর মিচ্ছক উপস্থ্ারপি হয়। সম্রাট বনচ্ছপারলয়ন িাুঁর কাচ্ছি বরচ্ছখ

রগচ্ছয়রেচ্ছলন অধযবসাচ্ছয়র অিস্র রনদশষন। বকান কািচ্ছকই রিরন অসম্ভব বচ্ছল মচ্ছন করচ্ছিন না।
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রিরন বচ্ছলন –“Impossible is a word that is found in the dictionary of fools" িাই

আমরা বদখচ্ছি পাই সামানয এক দররদ্র পররবাচ্ছর িন্মগ্রহর্ কচ্ছরও একমাত্র অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছনই রিরন ফরারস

িারির ভাগয রবধািার পচ্ছদ অরধরষ্ঠি হচ্ছি বপচ্ছররেচ্ছলন। মনীর্ী কালষাইল ফরারস রবপ্লচ্ছবর ইরিহাস রলচ্ছখ এক

প্ররিচ্ছবরশচ্ছক পিচ্ছি রদচ্ছয়রেচ্ছলন। সারহরিযক প্ররিচ্ছবরশ বনু্ধরট বসই বইরট ভুলক্রচ্ছম বফচ্ছল বরচ্ছখ চচ্ছল

রগচ্ছয়রেচ্ছলন। ফচ্ছল বইরট হাররচ্ছয় যায়। পচ্ছর অনুসন্ধাচ্ছনর দ্বারা িানা যায়, বারির চাকরার্ী বইরটচ্ছক বাচ্ছি

কাগচ্ছির দলা মচ্ছন কচ্ছর পুরিচ্ছয় বফচ্ছলচ্ছে। রকন্তু কালষাইল হিাশ না হচ্ছয় পুনরায় বইরট রলচ্ছখন। বালযকাচ্ছল

রবাটষ রপচ্ছলর বাবা িাচ্ছক বটরবচ্ছলর উপচ্ছর উরঠচ্ছয় রদচ্ছয় বিৃিা করচ্ছি বলচ্ছিন। প্রথম প্রথম রকেু না হচ্ছলও

পুনঃ পুনঃ বচষ্টার ফচ্ছল িাুঁর মচ্ছধয বিৃিা প্রদাচ্ছনর শরি বিচ্ছগ উচ্ছঠ। পরবিষীচ্ছি রিরনই হচ্ছয়রেচ্ছলন একিন

প্রখযাি িকষরবদ। ঈশ্বরচন্দ্র রবদযাসাগর দররদ্র ব্রাহ্মচ্ছর্র সন্তান হচ্ছয়ও সুকচ্ছঠার সাধনার বচ্ছলই ঊনরবাংশ শিাব্দীর

বশ্রষ্ঠ বাঙারল সন্তাচ্ছনর সম্মান লাভ করচ্ছি বপচ্ছররেচ্ছলন। দুখু রময়া, কািী নিরুল ইসলাম দাররচ্ছদ্রযর সচ্ছঙ্গ

আিীবন সাংগ্রাম কচ্ছরও করবিা, | গান, গল্প, নাটক ইিযারদচ্ছি বরচ্ছখরেচ্ছলন অরবনশ্বর প্ররিভার স্বাযর। শুধু

অধযবসাচ্ছয়র গুচ্ছর্ই ইসলাম ধচ্ছমষর প্রবিষক হযরি মুহাম্মদ (স), বশচ্ছর বাাংলা এ বক ফিলুল হক, বগৌিম বুি,
যীশু রিি সকচ্ছলই রবখযাি হচ্ছয়রেচ্ছলন।

অধযবসায়হীচ্ছনর অবস্থ্া :

অধযবসাচ্ছয়র অভাচ্ছব অচ্ছনক সম্ভাবনা অকাচ্ছল বশর্ হচ্ছয় যায়। অধযবসায়হীন বযরি িগচ্ছির বকান কাচ্ছিই

সফল হয় না। িার িীবন বযথষ ও ধ্বাংস হচ্ছয় যায়। িার সৃ্মরি হাররচ্ছয় যায় রবিৃরির অিল গচ্ছভষ। িার রঠকানা

রনধষাররি হয় সমাচ্ছির সবষরনম্ন আিাকুুঁচ্ছি।

অধযবসায় ও বাঙারল িারি :

আমরা বাঙারল িারি। দুঃখিনক হচ্ছলও সরিয বয, আমাচ্ছদর অচ্ছনচ্ছকর মচ্ছধযই এ মহৎ গুনরট অনুপরস্থ্ি।

আমাচ্ছদর মচ্ছধয বনই বকান প্রচ্ছচষ্টা, বনই বকান উদযম, বনই বকান আগ্রহ। বরাং আচ্ছে আস্ফালন, হুিার, রমচ্ছথয

গররমা ও রনচ্ছিচ্ছক প্রকাশ করার বাহাদুরর। করবগুরুর ভার্ায় বলচ্ছি হয়,

“ ভদ্র বমারা, শান্ত বচ্ছিা

বপার্ মানা এ প্রান 

ববািাম-আুঁটা িামার রনচ্ছচ

শারন্তচ্ছি শয়ান। "
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বকবলমাত্র অধযবসাচ্ছয়র অভাচ্ছবই উন্নি রবচ্ছশ্বর িুলনায় আি আমরা বযািন বযািন রপরেচ্ছয় আরে। সুিরাাং,

আর একরট মুহূিষ রবলম্ব না কচ্ছর রনচ্ছিচ্ছদর অধযবসায়ী রূচ্ছপ গচ্ছি বিালা আমাচ্ছদর একান্ত িরুরর।

উপসাংহার :

অটল অধযবসায় ঋরর্র িপসযারই নামান্তর। একমাত্র অধযবসায়ী বযরিই সমি বাধা অরিক্রম কচ্ছর িীবন

সাংগ্রাচ্ছম িয়ী হচ্ছি পাচ্ছর। কচ্ছঠার িপসযা বশচ্ছর্ সাধক বযমন ঈশ্বচ্ছরর সন্ধান লাভ করচ্ছি পাচ্ছরন, বিমরন

িীবচ্ছনর প্ররিরট বযচ্ছত্র অধযবসাচ্ছয়র পররনাচ্ছমও মানুর্ লাভ কচ্ছর ঈরঙ্গি সাফলয। অধযবসায়ী বযরি সাফলয লাভ

কচ্ছর রনচ্ছিও বগৌরবারিি হয়, বদশ ও িারির মুখ ও উজ্জ্বল কচ্ছর।আমাচ্ছদর সকলচ্ছক মচ্ছন রাখচ্ছি হচ্ছব-

“সুন্দ্র রদন সবার িনযই অচ্ছপযা কচ্ছর

বকউ বিচ্ছক আচ্ছন, বকই আচ্ছন না। "

এই আনা না আনার সচ্ছঙ্গই অধযবসাচ্ছয়র সম্পকষ। আত্মশরির বচ্ছল বলীয়ান হচ্ছল িীবচ্ছন সফলিা অরনবাযষ।

“life is not a bed of roses" িীবন পুি শযযা নয়। দুগষমিা, বাধা-রবঘ্নিা অরিক্রম কচ্ছর সমু্মখ পাচ্ছন

অগ্রসর হচ্ছি পারচ্ছলই আমরা পৃরথবীর বুচ্ছক মাথা উুঁচু কচ্ছর দাুঁিাচ্ছি পারব।
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সারাাংশ

স্বাধীন হবার িনয বযমন সাধনার প্রচ্ছয়ািন, বিমরন স্বাধীনিা রযার িনয প্রচ্ছয়ািন সিযরনষ্ঠা ও

নযায়পরায়র্িার। সচ্ছিযর প্ররি শ্রিাচ্ছবাধহীন িারি যিই বচষ্টা করুক, িাহাচ্ছদর আচ্ছবদন রনচ্ছবদচ্ছন ফল হয় না।

বয িারির অরধকাাংশ বযরি রমথযাচারী, বসখাচ্ছন দু-চার িন সিযরনষ্ঠচ্ছক বহু রবিম্বনা সহয করচ্ছি হয়। দুচ্ছভষাগ

বপাহাচ্ছি হয়। রকন্তু মানুর্ িারি রহচ্ছসচ্ছব মাথা িুচ্ছল দাুঁিাচ্ছি হচ্ছল, বস কষ্ট সহয না কচ্ছর উপায় বনই।

[রদনািপুর ববািষ '১৭]

সারাাংশঃ

স্বাধীনিা অিষন করার মচ্ছিা বসই স্বাধীনিা বিায় রাখার িনযও প্রয়াস দরকার হয়। দরকার হয় িারি রহচ্ছসচ্ছব

সিয ও নযাচ্ছয়র পচ্ছথ থাকার। এই পথ করঠন হচ্ছলও, িারি রহচ্ছসচ্ছব মাথা উুঁচু কচ্ছর দাুঁিাচ্ছি এর রবকল্প বনই।

অপচ্ছরর িনয িুরম বিামার প্রার্ দাও, আরম বলচ্ছি চাই বন। অপচ্ছরর যুদ্র যুদ্র দুঃখ িুরম দূর কচ্ছরা। অপরচ্ছক

একটুখারন সুখ দাও। অপচ্ছরর সচ্ছঙ্গ একটুখারন রমরষ্ট কথা বচ্ছলা। পচ্ছথর অসহায় মানুর্রটর রদচ্ছক একটা করুর্

কটায রনচ্ছযপ কচ্ছরা। িাহচ্ছলই অচ্ছনক হচ্ছব। চররত্রবান, মনুর্যত্বসম্পন্ন মানুর্ রনচ্ছির বচচ্ছয় পচ্ছরর অভাচ্ছব ববরশ

অধীর হন, পচ্ছরর দুঃখচ্ছক বঢচ্ছক রাখচ্ছি বগৌরবচ্ছবাধ কচ্ছরন।

[রদনািপুর ববািষ ’১৭]

সারাাংশঃ

অপচ্ছরর িনয প্রার্ বদয়ার প্রচ্ছয়ািন বনই। শুধুমাত্র সামানয একটু রমরষ্ট কথাই মানুর্চ্ছক অচ্ছনকখারন স্বরি রদচ্ছি

পাচ্ছর। সামানয সহানুভূরিই মানুচ্ছর্র দুঃখ অচ্ছনকখারন লাঘব করচ্ছি পাচ্ছর। প্রকৃি মনুর্যত্বসম্পন্ন মানুর্ মাত্রই

এভাচ্ছব অচ্ছনযর দুঃখ লাঘচ্ছব সচ্ছচষ্ট থাচ্ছকন।
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SYLHET BOARD

অনুচ্ছেদ

একুচ্ছশ বইচ্ছমলা 

বা অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা  

[রদ. ববা. ১৯, ১৭; রস. ববা. ১৭; য. ববা. ১৯; মাইলচ্ছিান কচ্ছলি, ঢাকা; রসচ্ছলট কযাচ্ছিট কচ্ছলি; বনায়াখালী 
রিলা সু্কল]

অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা বিষমাচ্ছন বাঙারলর প্রাচ্ছর্র বমলা। এই বমলার ইরিহাস বাাংলাচ্ছদচ্ছশর মিই প্রাচীন।

১৯৭২ সাচ্ছলর ৮ বফব্রুয়ারর রচিরঞ্জন সাহা ঢাকা রবশ্বরবদযালয় সাংলগ্ন বধষমান হাউি প্রাঙ্গচ্ছর্র বটিলায় এক

টুকচ্ছরা চচ্ছটর উপর কলকািা বথচ্ছক আনা ৩২রট বই সারিচ্ছয় বইচ্ছমলার বগািাপিন কচ্ছরন। ১৯৭২ বথচ্ছক

১৯৭৬ সাল পযষন্ত রিরন একাই বইচ্ছমলা চারলচ্ছয় যান। পরবিষীচ্ছি ১৯৭৮ সাচ্ছল বাাংলা একাচ্ছিমী এ বমলার

সাচ্ছথ সরাসরর সমৃ্পি হয়। কাচ্ছলর পররক্রমায় অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা এখন অচ্ছনক রবিৃি ও পররর্ি।

বাাংলাচ্ছদচ্ছশর ঐরিহযবাহী বমলাগুচ্ছলার অনযিম এই বমলা। বইচ্ছপ্রমী বাঙারলর চারহদা বমটাচ্ছি বাাংলা একাচ্ছিরম

২০১৪ সাচ্ছল বমলার পররসর বারিচ্ছয় বসাহরাওয়াদষী উদযাচ্ছন সম্প্রসারর্ কচ্ছরচ্ছে। বক্রিাচ্ছদর আকর্ষচ্ছর্

প্রকাশকচ্ছদর আচ্ছয়ািচ্ছনর কমরি থাচ্ছক না। নান্দ্রনক িল ও দৃরষ্টনন্দ্ন বই পাঠচ্ছকর হৃদয়চ্ছক আচ্ছন্দ্ারলি কচ্ছর

িুচ্ছল নিুন বই হাচ্ছি িুচ্ছল রনচ্ছি। মাসবযাপী আচ্ছয়ারিি এ বমলায় বক্রিাচ্ছদর িনয থাচ্ছক রবচ্ছশর্ োি। রবখযাি

বলাকচ্ছদরও বদখা বমচ্ছল বমলায় এচ্ছল। বমলা চলাকালীন প্ররিরদনই রবরভন্ন আচ্ছলাচনাসভা, করবিা পাচ্ছঠর আসর

ও সাাংসৃ্করিক অনুষ্ঠাচ্ছনর আচ্ছয়ািন থাচ্ছক। বমলা প্রাঙ্গচ্ছর্ রচ্ছয়চ্ছে বলখককুঞ্জ, বযখাচ্ছন বলখকরা উপরস্থ্ি থাচ্ছকন

ও পাঠকচ্ছদর সাচ্ছথ মিরবরনময় কচ্ছরন। এরট বাাংলা একাচ্ছিরমর একরট মহৎ উচ্ছদযাগ ও আচ্ছয়ািন। এই বমলা

রনিযনিুন পাঠক বিররচ্ছিও যুগান্তকারী ভূরমকা বরচ্ছখ চচ্ছলচ্ছে। সারা বের নানা বয়রস মানুর্ এ বমলার প্রিীযায়

থাচ্ছক। বলখক-প্রকাশক-পাঠচ্ছকর অসাধারর্ এক বসিুবন্ধ ররচি হয় এ বমলায়। এখাচ্ছন এচ্ছলই সারহচ্ছিযর

সকল রসচ্ছদর সন্ধান পান সকল বশ্রর্ীচ্ছপশার মানুর্। অমর একুচ্ছশ গ্রন্থচ্ছমলা আমাচ্ছদর িািীয় বচিনার সাচ্ছথও

সমৃ্পি।
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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 সমিচ্ছয়র মাধযচ্ছম সৃষ্ট মনুর্যত্বচ্ছবাধ মানুর্চ্ছক দান কচ্ছরচ্ছে

এ মরহমারিি মযষাদা। অথচ দুঃখিনক হচ্ছলও সিয, মানুচ্ছর্র এ বশ্রষ্ঠত্ব আি প্রচ্ছশ্নর সমু্মখীন। সিিা ও

সুনীরির প্রচ্ছশ্ন 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 আশ্রয় 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 বশ্রর্ীর 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 বশ্রর্ীর 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 িোবধায়ক 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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BARISAL BOARD

সারাাংশ

িুরম িীবনচ্ছক সাথষক-সুন্দ্র কররচ্ছি চাও? ভাচ্ছলা কথা। রকন্তু বসিনয প্রার্ান্ত পররশ্রম কররচ্ছি হইচ্ছব। সব িুে

কররয়া যরদ িুরম লচ্ছযযর রদচ্ছক ক্রমাগি অগ্রসর হইচ্ছি পার, িচ্ছব বিামার িীবন সুন্দ্র হইচ্ছব। আরও আচ্ছে।

বিামার রভির এক ‘আরম’ আচ্ছে বয বি দুরন্ত। িাহার স্বভাব পশুর মচ্ছিা ববষর ও উেৃঙ্খল। বস বকবল

বভাগরবলাস চায়। বস বি বলাভী। এই ‘আরম’-বক িয় কররচ্ছি হইচ্ছব। িচ্ছবই বিামার িীবন সাথষক ও সুন্দ্র

হইয়া উরঠচ্ছব।

[বররশাল ববািষ ‘১৭]

সারাাংশঃ

িীবনচ্ছক স্বাথষক ও সুন্দ্র করচ্ছি হচ্ছল পররশ্রচ্ছমর বকাচ্ছনা রবকল্প বনই। আর িার সাচ্ছথ সাচ্ছথ রনচ্ছির বভিচ্ছরর

বভাগরবলাসী স্বোচ্ছকও িয় করচ্ছি হচ্ছব। এই দুই করচ্ছি পারচ্ছলই িীবন সাফলযমরণ্ডি হচ্ছয় উঠচ্ছব।
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স্বাধীনিা অিষচ্ছনর বচচ্ছয় রযা করা করঠন

[ব.ববা.১৭]

পৃরথবী সৃরষ্টর পর বথচ্ছকই বচিনাধারী মানুর্গুচ্ছলা যখন বুিচ্ছি পারচ্ছলা সাংঘবি হচ্ছল স্বাধীনিা অিষন সম্ভব,

িাচ্ছদর বসই বচিনায় একসময় স্বাধীনিা সাংগ্রাচ্ছম িাচ্ছদর আত্মপ্রিযয়ী কচ্ছর িুলচ্ছলা। একটা স্বাধীনিা অিষন

মাচ্ছন লাচ্ছখা প্রাচ্ছর্র যয়, হািাচ্ছরা রদচ্ছনর সাংগ্রাম, অপূরর্ীয় যরির খরিয়ান। এক সময় বহু প্রিীযার পর বস

কারিি স্বাধীনিা আচ্ছসও। রকন্তু িার পরবিষী বি বয মহামুলযবান স্বাধীনিার রযর্াচ্ছবযর্ িাই কী কম

সাংগ্রাচ্ছমর? বমাচ্ছটও নয়। বকননা স্বাধীনিা অিষন যি করঠন, িা রযার অরধকার িার বচচ্ছয় অচ্ছনক করঠন।

স্ব+অধীনিা = স্বাধীনিা, অথষাৎ রনচ্ছির অধীনিা। অনয কাচ্ছরা মুখাচ্ছপযী না হওয়া, অচ্ছনযর অরধকাচ্ছর বা

শাসচ্ছনর বাইচ্ছর থাকার নামই হচ্ছে স্বাধীনিা। স্বাধীনিা একরট িারির সবচ্ছচচ্ছয় মূলযবান সম্পদ এবাং এরট

প্ররিরট মানুচ্ছর্র িন্মগি অরধকার। আচ্ছলাক বািষীি বযমন পৃরথবী িাচ্ছগ না, বস্রাি বযিীি বযন নদী বটচ্ছক না,

স্বাধীনিা বযিীি বিমরন িারি কখনও বাুঁচচ্ছি পাচ্ছর না।" অথচ এই স্বাধীনিা সহচ্ছিই অরিষি হয় না। এই

স্বাধীনিা অিষচ্ছনর িনয একরট িারিচ্ছক বহু িযাগ-রিরিযার পরীযা রদচ্ছি হয়। অচ্ছনক সাংগ্রাচ্ছম িারপচ্ছয় পিচ্ছি

হয়, নষ্ট করচ্ছি হয় বদচ্ছশর অচ্ছনক িািীয় সম্পদ, হারাচ্ছি হয় অচ্ছনক মানুচ্ছর্র িীবন। রািার অভাব হচ্ছল

রািা পাওয়া যায় রকন্তু স্বাধীনিা একবার বরিি হচ্ছল সহচ্ছি বস মহামরর্র মুখ আর বদখা যায় না। এই

স্বাধীনিা অিষন করা বিই করঠন। পীরিি, অিযাচাররি িারি মযষাদাচ্ছক অযুন্ন রাখার িচ্ছনয সাংগ্রাচ্ছমর মাধযচ্ছম

মুরিলাভ কচ্ছর থাচ্ছক। রকন্তু এ মুরি অিষনই মুখয উচ্ছদ্দশয নয়। এচ্ছক সমুন্নি রাখাই মুখয উচ্ছদ্দশয। স্বাধীনিাচ্ছক

রযা কচ্ছর িাচ্ছক ফলপ্রসু করচ্ছি হচ্ছল প্রচ্ছয়ািন হয় িািীয় ঐকয রনরিি কচ্ছর িার মাধযচ্ছম অথষননরিক ও

সাাংসৃ্করিক স্ব-রনভষরিা অিষন। রকন্তু এ কাি খুব সহি নয়।

রবরভন্ন িারির স্বাধীনিার অরভজ্ঞিা বথচ্ছক প্রিীয়মান হয় বয, স্বাধীনিা অিষন করা করঠন হচ্ছলও িাচ্ছক রযা ও

ফলপ্রসু করার কাি আরও করঠন। িাই স্বাধীনিা অিষচ্ছনর পর বদচ্ছশর পুনগষঠন, উন্নয়ন ও বরহঃশত্রুর হাি

বথচ্ছক এচ্ছক রযা করার িচ্ছনয সদা প্রস্তুি থাকা একান্ত প্রচ্ছয়ািন। বকননা িখন একরদচ্ছক থাচ্ছক পরারিি

শরি ও িাচ্ছদর বদশীর অনুচরচ্ছদর রিঘাাংসা ও মরর্কামচ্ছির জ্বালা, অনযরদচ্ছক স্বাধীনিার পচ্ছযর অভযন্তরীর্

বরর্াচ্ছররর্।
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পাশাপারশ বযরিগি, পাররবাররক, সামারিক, অথষননরিক, সাাংসৃ্করিক, ধমষীয় ও রািননরিক িীবচ্ছনর উন্নয়ন ও

মরনভষরিা অিষন করা খুব সহি কাি নয়। আর এসব বযচ্ছত্র রচ্ছয়চ্ছে মানুচ্ছর্র নানারবধ সমসযা। অচ্ছনক সময়

সমসযাই সৃরষ্ট কচ্ছর সামারিক, অথষননরিক, সাাংসৃ্করিক, ধমষীয় ও রািননরিক িীবচ্ছনর উন্নয়ন ও স্বরনভষরিা

অিষন করা খুব সহি কাি নয়। আর এসব বযচ্ছত্র রচ্ছয়চ্ছে মানুচ্ছর্র নানারবধ সমসযা। অচ্ছনক সময় এ সমসযাই

সৃরষ্ট কচ্ছর সামারিক, অথষননরিক, সাাংসৃ্করিক, ধমষীয় ও রািননরিক রবশৃঙ্খলার। ফচ্ছল রাষ্ট্রীয় িীবচ্ছন বদখা বদয়া

হিাশা, কচ্ছম যায় কচ্ছমষাদ্দীপনা, সচ্ছবষাপরর িািীয় উন্নরি মুখ থুপচ্ছি পচ্ছি। িখন স্বাধীনিার দূরত্ব, িাৎপযষ ও

মমষ রযা করার প্রশ্ন বি হচ্ছয় বদখা বদয়। ইরিহাস সাযয বদয় মানুর্ কখচ্ছনা রনিল িীবন যাপন করচ্ছি পাচ্ছর

না। িাই বদখা যায় স্বাধীনিার সাংগ্রাম রবধ্বি কচ্ছরচ্ছে অজ্ঞাি অচ্ছনক িারিচ্ছক, আবার কচ্ছঠার সাংগ্রাচ্ছমর বিাচ্ছর

পরাধীনিার শৃঙ্খল বভচ্ছঙ স্বাধীনিা বপচ্ছয়চ্ছে অচ্ছনক বদশ। রকন্তু এখাচ্ছনই সব নয়। স্বাধীনিা মানুচ্ছর্র িন্মগি

অরধকার। িাই স্বাধীনচ্ছচিা হচ্ছয় গচ্ছি উঠচ্ছি বদয়ার িার বমৌরলক অরধকাচ্ছরর প্রধান আকাঙ্খা। রকন্তু এই

অরধকাচ্ছরর রবঘ্ন ঘটচ্ছলই রকাংবা িাচ্ছি বাুঁধা আসচ্ছল িাচ্ছক বলা হয় পরাধীনিা। অথষাৎ বয বচিনার সিালক

রনয়রন্ত্রি হয় অচ্ছনযর দ্বারা িাই পরাধীনিা। রকন্তু এই বমৌরলক বচিনা বা বমৌরলক অরধকার কী িা স্বাধীনিা

অিষচ্ছনর পরও যরদ আমরা রনধষারর্ না করচ্ছি পারর বা অিষন না করচ্ছি পারর িচ্ছব বুিচ্ছি হচ্ছব স্বাধীনিার

অরভষ্ট লচ্ছযয আমরা বপৌঁেচ্ছি পারররন। বাাংলাচ্ছদচ্ছশর কথাই ধরা যাক। দীঘষ নয় মাস রত্রশ লয প্রাচ্ছর্র রবরনমচ্ছয়

বয স্বাধীনিা বাঙারল িারি অিষন কচ্ছরচ্ছে িার কী বসই স্বাধীনিার স্বপ্ন যথাযথ পূরর্ হচ্ছয়চ্ছে? রদ্বমি থাকচ্ছলও

সরিযকারভাচ্ছব িার বচিনা আিও আমাচ্ছদর রদ্বধা রবভি কচ্ছর বরচ্ছখচ্ছে। বকননা স্বাধীনিা অিষচ্ছনর পরই হচ্ছে

বমৌরলক সাংগ্রাম। বদচ্ছশর িনগর্চ্ছক কীভাচ্ছব বাুঁচাচ্ছনা যাচ্ছব; কীভাচ্ছব সবার বমৌরলক অরধকার আদায় করা যায়

িখন িাই হচ্ছে সবচ্ছচচ্ছয় বি রচন্তার রবর্য়। স্বাধীনিা অিষচ্ছনর পর বদচ্ছশর পূর্ষগঠন, উন্নয়ন ও বরহঃশত্রুর

হাি বথচ্ছক এচ্ছক রযা করার অঙ্গীকার সবষিচ্ছরর িনগচ্ছর্র মচ্ছধয সমান কাযষকর থাকা প্রচ্ছয়ািন । বকননা

স্বাধীনিা লাচ্ছভর পর বলাভ , হীনিা , স্বাথষপরিা ও বদশচ্ছপ্রচ্ছমর রবপয দৃরষ্টভঙ্গী পরাধীন বচিনার বরহঃপ্রকাশ।

মূলি স্বাধীনিা অিষচ্ছনর পর িার সুষু্ঠ রযর্াচ্ছবযর্ ও িনগচ্ছর্র সরঠক মূলযায়ন ও িার িনয সুরচরন্তি প্রযুরি

ধারর্ করচ্ছি পারচ্ছলই স্বাধীনিা অিষন হয় সাথষক। এ কথা সিয বয অন্ন, বস্তু, বাসস্থ্ান, রচরকৎসা ও রশযা

এসব বমৌরলক অরধকার পুরর্ করচ্ছি রগচ্ছয় স্বাধীনিার অঙ্গীকার রযা করা অচ্ছনক করঠন।

স্বাধীনিা আমাচ্ছদর কাচ্ছে আমানিস্বরূপ। লয-বকারট প্রাচ্ছর্র রবরনমচ্ছয় আমরা বয স্বাধীনিা অিষন কচ্ছররে, িার

সম্মান রযা করাও আমাচ্ছদর দারয়ত্ব ও কিষবয। আর এ বযচ্ছত্র সবার সিাগ মচ্ছনািারই পাচ্ছর স্বাধীনিাচ্ছক িার

অরভষ্ট লচ্ছয বপৌঁচ্ছে িাচ্ছক সাথষকিায় রূপদান করচ্ছি।
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