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বাাংলা ২য় পত্র – সকল ববার্ড – ২০১৮

ববশাখী বেলা

[সকল ববার্ড ১৮; য. ববা. ১৬; ঝিনাইদহ কযাচ্ছর্ট কচ্ছলজ; সােসুল হক খান হাই সু্কল, বর্েরা, ঢাকা; 
কযান্টনচ্ছেন্ট পাবঝলক সু্কল এন্ড কচ্ছলজ, রাংপুর]

ববশাখী বেলা নববচ্ছষডর সাবডজনীন অনুষ্ঠানগুচ্ছলার অনযতে। নববষড উপলচ্ছযয ববশাখ োচ্ছসর প্রথে ঝদচ্ছনই

বদচ্ছশর ঝবঝিন্ন শহর ও গ্রাচ্ছের ঝবঝিন্ন স্থাচ্ছন এ বেলা বচ্ছস। এ বেলা চলার ঝনঝদডষ্ট বকান সেয় বনই। একঝদন

বথচ্ছক শুরু কচ্ছর োসবযাপী এ বেলা চলচ্ছত থাচ্ছক। নতুন বছচ্ছর োনুচ্ছষর আনন্দ-অনুিূঝতর প্রকাশ ঘচ্ছট ববশাখী

বেলার োধ্যচ্ছে। এটা বাঙ্গালী সাংসৃ্কঝতর ঐঝতহয ঝহচ্ছসচ্ছব প্রচঝলত রচ্ছয়চ্ছছ। আবহোন কাল বথচ্ছকই আোচ্ছদর

বদচ্ছশ ববশাখী বেলা চচ্ছল আসচ্ছছ। এ বেলা উপলচ্ছযয ঝবঝিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও ঝবঝিন্ন প্রঝতচ্ছযাঝিতােূলক

বখলাধু্লার আচ্ছয়াজন করা হয়। তার েচ্ছধ্য বলী বখলা, বঘাড় বদৌড়, বনৌকাবাইচ উচ্ছেখচ্ছযািয। ববশাখী বেলা

সাধ্ারণত বখালা আকাচ্ছশর ঝনচ্ছচ বচ্ছস। প্রঝত বছর রেনার বটেূচ্ছল বচ্ছস এ বেলার প্রিাতী আসর। এছাড়া

গ্রাচ্ছের হাটবাজাচ্ছর, নদী তীচ্ছর, েঝন্দর প্রাঙ্গচ্ছণ এ বেলা বচ্ছস। বেলা উপলচ্ছযয বলাচ্ছক বলাকারণয হচ্ছয় যায়।

োনুচ্ছষর োচ্ছি প্রাণচাঞ্চলয লযয করা যায়। ঝনতযপ্রচ্ছয়াজনীয় পণয, নানা জাচ্ছতর কুঝটরঝশল্প, বখলনাসহ হচ্ছরক

রকচ্ছের পচ্ছনযর সোহার ঘচ্ছট এ বেলায়। এছাড়াও থাচ্ছক যাত্রা, পুতুলনাচ, নািরচ্ছদালা, সাকডাসসহ

ঝবচ্ছনাদনেূলক ঝবঝিন্ন অনুষ্ঠাচ্ছনর আচ্ছয়াজন। ঝবঝিন্ন ধ্রচ্ছনর ঝেঝষ্টজাতীয় খাবারও পাওয়া যায় বেলায়। নতুনচ্ছক

বরণ করার উচ্ছেচ্ছশযই এ বেলার আচ্ছয়াজন করা হয়। বকান রকচ্ছের ধ্েডীয় বচতনা এ বেলায় পঝরলঝযত হয়

না। তাই এঝট একঝট সাবডজনীন উৎসচ্ছব পঝরণত হচ্ছয়চ্ছছ। বেলা উপলচ্ছযয জাঝত, ধ্েড, বণড ও বিাত্র ঝনঝবডচ্ছশচ্ছষ

সকচ্ছলর ঝেলনচ্ছেলায় পঝরণত হয়। এচ্ছত োনুচ্ছষর প্রিঝতশীল বচতনা জাগ্রত হয়। তাই সব ঝদক বথচ্ছক এ

বেলার গুরুত্ব অপঝরসীে। আেরা নতুন কচ্ছর বাঙ্গাঝল ঐঝতহয লালন কচ্ছর বাাঁচার অনুচ্ছপ্ররণা লাি কঝর।



বযৌতুকপ্রথা

[সকল ববার্ড ১৮; ঢা. ববা. ১৬; চ. ববা. ১৬; ঘাটাইল কযান্টনচ্ছেন্ট পাবঝলক সু্কল ও কচ্ছলজ, টাাংিাইল; বঝরশাল
ঝজলা সু্কল]

বযৌতুকপ্রথা একঝট োরাত্মক সাোঝজক বযাঝধ্। বাাংলাচ্ছদচ্ছশ বযৌতুকপ্রথার প্রকট রূপ আোচ্ছদরচ্ছক িীতসন্ত্রস্ত কচ্ছর

তুচ্ছলচ্ছছ। পণপ্রথা বা বযৌতুকপ্রথা বলচ্ছত এেন এক ঘৃণয প্রথাচ্ছক ববািায়- বযখাচ্ছন কচ্ছনপয বরপযচ্ছক অথড

প্রদান কচ্ছর কনযার ঝবচ্ছয়র বযবস্থা কচ্ছর। পণয ক্রয় করার েচ্ছতাই কনযাপয ও বরপচ্ছযর েচ্ছধ্য দরকষাকঝষ হচ্ছয়

থাচ্ছক। সেল পঝরবাচ্ছরর জনয এঝট সাধ্ারণ ঝবষয় হচ্ছলও দঝরদ্র পঝরবাচ্ছরর জনয তা ঝনদারুণ কচ্ছষ্টর ও

ঝবড়ম্বনার। পণপ্রথা প্রাচীনকাল বথচ্ছকই সোচ্ছজ প্রচঝলত। তচ্ছব আচ্ছিকার ঝদচ্ছন এই প্রথার রূপ অনযরকে ঝছল।

পূচ্ছবড বরপয কনযাচ্ছক নানারকে অলাংকাচ্ছর সঝিত করার পাশাপাঝশ কনযার ঝপতাচ্ছক নিদ অথড প্রদান করত।

ঝকন্তু কালক্রচ্ছে বসই রীঝতরই উচ্ছটা প্রচ্ছয়াি ঘচ্ছটচ্ছছ। ফচ্ছল বতডোচ্ছন কনযাপযচ্ছকই বযৌতুক বা পণ ঝদচ্ছত হয়।

বযৌতুচ্ছকর অিাচ্ছব অসাংখয নারীর জীবন আজ হুেঝকর েুচ্ছখােুঝখ। অচ্ছনক সেয় বযৌতুক প্রদাচ্ছন বযথড হচ্ছল

নারীচ্ছক অোনুঝষক ঝনযডাতচ্ছনর ঝশকার হচ্ছত হয়। ১৯৮০ সাচ্ছল বাাংলাচ্ছদশ সরকার বযৌতুকঝবচ্ছরাধ্ী আইন

করচ্ছলও তা োনচ্ছছ না অচ্ছনচ্ছকই। ফচ্ছল বযৌতুচ্ছকর করালগ্রাচ্ছস ধ্বাংস হচ্ছয় যাচ্ছে অসাংখয নারীর জীবন। তাই

বযৌতুকপ্রথা বরাধ্ করার জনয প্রথেত নারীঝশযার প্রসার ঘঝটচ্ছয় নারীচ্ছক স্বাবলম্বী ঝহচ্ছসচ্ছব িচ্ছড় তুলচ্ছত হচ্ছব।

এছাড়া িচ্ছড় তুলচ্ছত হচ্ছব সাোঝজক সচ্ছচতনতা। আইচ্ছনর কচ্ছ ার প্রচ্ছয়াি ও সাোঝজক সচ্ছচতনতা বৃঝির

োধ্যচ্ছেই পণ বা বযৌতুকপ্রথা বরাধ্ করা সম্ভব।
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সারাাংশ

বেষ্ঠ বঝলয়া অহঙ্কার কঝরচ্ছত বয লিাচ্ছবাধ্ কচ্ছর না, বয োনুষচ্ছক বসাইয়া রাঝখচ্ছত আনন্দচ্ছবাধ্ কচ্ছর, দঝরদ্র ও

বছাটচ্ছক বছাট কঝরয়া রাঝখচ্ছত কষ্ট অনুিব কচ্ছর না, বয োনুচ্ছষর শঝি স্বাধ্ীনতা হরণ কঝরচ্ছত বযস্ত, বয োনুচ্ছষর

হাত ঝদয়া ঝনচ্ছজর পাচ্ছয়র জুতা খুলাইয়া লয়, বতােরা তাহাঝদিচ্ছক সালাে কঝরও না। বস সারারাঝত্র এবাদত

করুক, োনুষ তাহার পদধূ্ঝল লইয়া োথায় োখুক, বস প্রথে বেণীর িাঝড় চড়ুক, বস রাজদরবাচ্ছরর সদসয

হউক, বতােরা তাহাচ্ছক আত্মীয় কঝরও না। বতােরা ঝক জান এ যুচ্ছির রাজা কাহারা? নরনারী েুঝির আশায়

করুণ বনচ্ছত্র বতাোচ্ছদর ঝদচ্ছকই চাঝহয়া আচ্ছছ। ঝপষ্ট, বকাঝট োনবাত্মা বতাোচ্ছদর আিেচ্ছনর অচ্ছপযা কঝরচ্ছতচ্ছছ।

বয দুবৃডচ্ছের দল সতযচ্ছক চূণড কঝরয়া আোহর বাণীচ্ছক অবোননা কঝরচ্ছতচ্ছছ তাহাঝদিচ্ছক বদঝখয়া আর বতােরা

েিার আসন ছাঝড়য়া দাাঁড়াইও না। েহানবীর জীবন ও ঝচন্তাচ্ছক বয অনুসরণ কচ্ছর না, বয শুধু্ দরুদ (শাঝন্তবাদ)

পা কঝরয়াই বপ্রঝেক হইবার দাঝব রাচ্ছখ, বস েহানবীর বকহই নয়। িণ্ড বঝলয়া তাহার িাচ্ছয় ধূ্ঝল ঝনচ্ছযপ

কঝরচ্ছল আোর েচ্ছন দুুঃখ হইচ্ছব না। [সকল ববার্ড '১৮]

সারাাংশুঃ

যারা ঝনচ্ছজচ্ছদর বেষ্ঠ েচ্ছন কচ্ছর অনযচ্ছদর তুেতাঝেলয কচ্ছর, অচ্ছনযর ওপর ঝনপীড়ন চালাচ্ছত কুণ্ঠাচ্ছবাধ্ কচ্ছর না,

তারা অতযন্ত ঘৃণয। তারা যতই ধ্েডীয় বলবাস ধ্রুক না বকন, প্রকৃতপচ্ছয তারাই সবচ্ছচচ্ছয় বড় অধ্াঝেডক; কারণ

ধ্েড সবসেয় সাচ্ছেযর কথা বচ্ছল। এইরকে িণ্ডরা পঝরতযাজয হওয়া উঝচত।
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RAJSHAHI BOARD

প্রঝতচ্ছবদন

প্রশ্ন: একঝট সড়ক দুঘডটনার ঝববরণ ঝদচ্ছয় প্রঝতচ্ছবদন রচনা কর।

[রা. ববা. ১৮]

উের:

“সড়ক দুঘডটনায় কচ্ছলজ ছাত্রী ঝনহত, চার ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ”

ঝনজস্ব প্রঝতচ্ছবদক|| রাজশাহী || ০২/০১/২০২০|| িতকাল সকাল ০১টার ঝদচ্ছক রাজশাহী বজলার রাজবাঝড়

উপচ্ছজলা বথচ্ছক দুই োইল পূচ্ছবড রাংপুর-বগুড়া েহাসড়চ্ছক এক েেডাঝন্তক সড়ক দুঘডটনা ঘচ্ছট। ঐ দুঘডটনায়

কচ্ছলজ ছাত্রী ইো হক ঘটনাস্থচ্ছলই ঝনহত হয়। আহত হয় প্রায় ১২ জন যাত্রী। স্থানীয় কচ্ছলচ্ছজর ছাত্র- ছাত্রীরা

ঝবযুব্ধ হচ্ছয় চার ঘণ্টা রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ কচ্ছর বদয়।

স্থানীয়চ্ছদর ঝববরণ অনুযায়ী, দুপুর ০১টার ঝদচ্ছক ঢাকা বথচ্ছক একঝট োলাোল পঝরবহণকারী ট্রাক রাজবাঝড়

উপচ্ছজলা সদর বপঝরচ্ছয় একঝট বড় বাাঁক ঘুচ্ছর রাংপুচ্ছরর ঝদচ্ছক চলচ্ছত শুরু কচ্ছর। এ সেয় রাংপুচ্ছরর ঝদক বথচ্ছক

একঝট যাত্রী ববািাই বাস দ্রুত িঝতচ্ছত, এচ্ছস ট্রাকঝটচ্ছক পাশ কাঝটচ্ছয় যাওয়ার সেয় োলাোল ববািাই ট্রাচ্ছকর

সচ্ছঙ্গ ধ্াক্কা বলচ্ছি সাচ্ছথ সাচ্ছথ রাস্তার পাচ্ছশ উচ্ছট যায়। ট্রাকঝট যথারীঝত দ্রুত িঝতচ্ছত রাংপুর অঝিেুচ্ছখ চচ্ছল

যায়। আক্রান্ত বাচ্ছসর যাত্রীরা প্রায় সকচ্ছলই আহত হয়। দুঘডটনার সাচ্ছথ সাচ্ছথ বাচ্ছসর ঝিতর বথচ্ছক আতড

ঝচৎকার ও কান্নার বরাল বশানা যায়। আচ্ছশপাচ্ছশর বলাকজন ছুচ্ছট এচ্ছস বাস বথচ্ছক যাত্রীচ্ছদর ববর কচ্ছর আচ্ছন।

ঝকন্তু একঝট তরুণী ছাত্রী বাচ্ছসর আসচ্ছনর ঝনচ্ছচ এেনিাচ্ছব চাপা পচ্ছড় বয, তাচ্ছক ববর করা খুব কঝ ন হচ্ছয়

ওচ্ছ । উিারকারী বলাচ্ছকরা বলাহার বের্ এচ্ছন আসন বকচ্ছট তরুণীঝটচ্ছক ববর করচ্ছত সযে হয় ঝকন্তু ততযচ্ছণ

বস ঢচ্ছল পচ্ছড়চ্ছছ েৃতুযর বকাচ্ছল। তার সেস্ত েুখ ও োথা রচ্ছি রঝিত। এ দৃশয বদচ্ছখ উপঝস্থত বলাকজন

হাহাকার কচ্ছর ওচ্ছ । পচ্ছর জানা যায়, বস স্থানীয় কচ্ছলচ্ছজর ছাত্রী এবাং তার নাে ইো হক।
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এ খবর প্রচাঝরত হওয়ার সাচ্ছথ সাচ্ছথ কচ্ছলচ্ছজর ছাত্র ছাত্রীরা ছুচ্ছট আচ্ছস এবাং রাস্তা বন্ধ কচ্ছর বদয়। তারা

কচ্ছয়কঝট িাঝড় িাাংচুরও কচ্ছর। পচ্ছর বজলা ঝনবডাহী অঝফসার এচ্ছস দুঘডটনায় দায়ী বযঝিচ্ছদর শাঝস্তর আশ্বাস ঝদচ্ছল

ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তার অবচ্ছরাধ্ তুচ্ছল বনয়। উচ্ছেখয, বাচ্ছসর ড্রাইিার ও বহলপার পলাতক। পুঝলশ িাঝড়ঝটচ্ছক

আটক কচ্ছরচ্ছছ।

প্রঝতচ্ছবদচ্ছকর নাে ও ঝ কানা : আঝরশা সালসাঝবল, তালাইোরী বোড়, রাজশাহী

প্রঝতচ্ছবদচ্ছনর ঝশচ্ছরানাে : সড়ক দুঘডটনায় কচ্ছলজ ছাত্রী ঝনহত, চার ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

প্রঝতচ্ছবদন বতঝরর সেয় : সন্ধযা ৬:০০টা

প্রঝতচ্ছবদন বতঝরর তাঝরখ : ২০ নচ্ছিম্বর, ২০২১ ঝি.
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CHITTAGONG BOARD

প্রঝতচ্ছবদন

প্রশ্ন: যানজট একঝট িয়াবহ সেসযা' সাংক্রান্ত প্রঝতচ্ছবদন।

[চ. ববা. ১৮]

উের:

“যানজট একঝট িয়াবহ সেসযা”

ঝনজস্ব প্রঝতচ্ছবদক, ঢাকা ।। যানজট বতডোচ্ছন রাজধ্ানী ঢাকাবাসীর জীবচ্ছন এক িয়াবহ সেসযা ঝহচ্ছসচ্ছব বদখা

ঝদচ্ছয়চ্ছছ। যানজচ্ছটর দুুঃসহ যাতনা বিাি না কচ্ছর, ঝনঝদডষ্ট সেচ্ছয় কেডস্থচ্ছল বা িন্তচ্ছবয বপৌঁছাচ্ছনা অসম্ভব হচ্ছয়

দাাঁঝড়চ্ছয়চ্ছছ। যাঝন্ত্রক জীবচ্ছনর দ্রুতিঝত সম্পন্ন এই নিরীচ্ছত প্রঝতঝনয়ত যানজট আোচ্ছদর েহােূলযবান সেচ্ছয়র

অপচয় করচ্ছছ।

আধু্ঝনক োনুচ্ছষর কেডবযস্ততাচ্ছক স্থঝবর কচ্ছর ঝদচ্ছে দুুঃসহ যানজট। যানজট ঢাকার নািঝরক জীবচ্ছনর

ঝনতযঝদচ্ছনর এক অসহনীয় বযাপাচ্ছর পঝরণত হচ্ছয়চ্ছছ। যতই বযাি ও ঝবরঝির কারণ বহাক না বকন এর হাত

বথচ্ছক বকউই বরহাই পাচ্ছে না। তচ্ছব হযাাঁ এচ্ছযচ্ছত্র ঝকছুটা বযঝতক্রে বয বনই তা নয়। ঝর্. আই. ঝপ., েন্ত্রী

রাষ্ট্রপঝত, রাষ্ট্রীয় অঝতঝথরাই বকবল যানজটেুি রাস্তা পান। ঝকন্তু সাধ্ারণ োনুচ্ছষর অবস্থা ববহাল। তাচ্ছদর ঝবপুল

পঝরোণ সেচ্ছয়র অপচয় হচ্ছে, আর দারুণিাচ্ছব যঝতগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় অথডনীঝত। যানজট ঝনরসচ্ছন কতৃডপয

নানা তৎপরতা ও পদচ্ছযচ্ছপর আশার বাণী বয বশানাচ্ছেন না, তা নয়। ঝবঝিন্ন সেয় ঝবঝিন্ন পদচ্ছযপও গ্রহণ

করা হচ্ছয়চ্ছছ, ঝকন্তু ফলাফল শূনযই বথচ্ছক বিচ্ছছ।

ঢাকা শহচ্ছরর যানজচ্ছটর কারণ অচ্ছনক। প্রধ্ান কারণগুচ্ছলার েচ্ছধ্য রচ্ছয়চ্ছছ-

ক. ধ্ীর িঝতর যানবাহন ও ঝবপুল পঝরোণ ঝরকশার বদৌরাত্ময।

খ. অঝনয়ঝন্ত্রত ট্রাঝফক বযবস্থা।

ি. যান চলাচচ্ছলর রাস্তার জড়তা, অপঝরসরতা, যানবাহচ্ছনর ঝবপুল সাংখযাঝধ্কয।
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ঘ. রাস্তার বোচ্ছড় বোচ্ছড় বাস থাঝেচ্ছয় যাত্রী বতালা ও নাোচ্ছনা।

ঙ. হকারচ্ছদর ফুটপাত দখল

চ. ট্রাঝফক পুঝলচ্ছশর দুনডীঝত ইতযাঝদ।

ছ. ট্রাঝফক আইচ্ছনর প্রঝত উচ্ছপযা।

জ. রাস্তার পাচ্ছশ িাঝড়, ঝরকশা, ব লািাঝড় দাাঁড় কঝরচ্ছয় রাখা।

যানজট ঝনরসন কচ্ছর নািঝরক জীবনচ্ছক স্বঝস্তদাচ্ছনর জনয ঝনম্নরূপ উচ্ছদযাি গ্রহণ করা বযচ্ছত পাচ্ছর :

ক. ট্রাঝফক বযবস্থাচ্ছক সম্প্রসাঝরত কচ্ছর আধু্ঝনকীকরণ।

খ. রাস্তার ওপর িাঝড় ও ঝনেডাণ সােগ্রী রাখা সমূ্পণডরূচ্ছপ ঝনঝষিকরণ।

ি. প্রধ্ান সড়কগুচ্ছলা বথচ্ছক ক্রোন্বচ্ছয় ঝরকশা উঝ চ্ছয় বদওয়া

ঘ. রাস্তার সাংখযা বাড়াচ্ছনা এবাং ঝবদযোন রাস্তাগুচ্ছলা প্রশস্তকরণ।

ঙ. হকারচ্ছদর কবল বথচ্ছক ফুটপাত রযা করা।

চ. ট্রাঝফক আইচ্ছনর প্রঝত সকলচ্ছক েিাশীল করার জচ্ছনয বযাপক প্রচারাঝিযাচ্ছনর বযবস্থাকরণ।

ছ. বোচ্ছড় বোচ্ছড় যাত্রী উ ানাো বন্ধ করা।

জ. রাস্তায় চলোন িাঝড় দাাঁড় কঝরচ্ছয় পুঝলচ্ছশর উৎচ্ছকাচ গ্রহণ বন্ধ করা।

বতডোচ্ছন ১০ঝট ওিার ঝিজ, ২ঝট আল্ডার পাস রচ্ছয়চ্ছছ। ঝচঝিত যানজট পচ্ছয়চ্ছন্ট আচ্ছরা ওিার ঝিজ করচ্ছত হচ্ছব

এবাং ঝনেডাণাধ্ীন ফ্লাইওিারগুচ্ছলার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করচ্ছত হচ্ছব। ওপচ্ছরর পদচ্ছযপগুচ্ছলা আন্তঝরকিাচ্ছব িৃহীত

হচ্ছল, আোচ্ছদর ঝবশ্বাস যানজট সেসযার অচ্ছনকটা সুরাহা করা সম্ভব হচ্ছব।

প্রঝতচ্ছবদচ্ছকর নাে ও ঝ কানা : আঝরশা সালসাঝবল, বদাহার, ঢাকা।

প্রঝতচ্ছবদচ্ছনর ঝশচ্ছরানাে : “যানজট একঝট িয়াবহ সেসযা”
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