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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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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।
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সারমমষ 

১। বদনয যরদ আচ্ছস আসুক, লজ্জা রকবা িাচ্ছহ?  

মাথা উুঁচু রারখস।

সুচ্ছখর সাথী মুচ্ছখর পাচ্ছন যরদ না চাচ্ছহ

বধযষ ধচ্ছর থারকস।

রুদ্ররূচ্ছপ িীব্র দুঃখ যরদ আচ্ছস বনচ্ছম,

বুক ফুরলচ্ছয় দাুঁিাস।

আকাশ যরদ বজ্র রনচ্ছয় মাথায় পচ্ছি বভচ্ছঙ

ঊচ্ছবষ দু’হাি বািাস। 

[ঢাকা ববািষ '১৯]

সারমমষঃ

িীবচ্ছন চলার পচ্ছথ ঘাি প্ররিঘাি আসচ্ছবই। বসই সময়গুচ্ছলাচ্ছি যরদ বকউ সাহাচ্ছযযর হাি না বািায়, িাহচ্ছলও

বভচ্ছঙ পিা যাচ্ছব না। রনচ্ছির ওপর আস্থ্া বরচ্ছখ সব প্ররিকূল পরররস্থ্রি সাহচ্ছসর সাচ্ছথ বমাকাচ্ছবলা করচ্ছি হচ্ছব।
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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

অববধ 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 বচ্ছে িৎপর হওয়া িরুরর। রশশুচ্ছদর প্ররি সহানুভূরিশীল হচ্ছি হচ্ছব ও িাচ্ছদর রবকাচ্ছশ

প্রচ্ছয়ািনীয় পদচ্ছযপ রনচ্ছি হচ্ছব। িচ্ছবই আিচ্ছকর রশশু আগামী রদচ্ছনর সম্পচ্ছদ রূপান্তররি হচ্ছব।

বাাংলা ২য় পত্র – রািশাহী ববািষ – ২০১৯



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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সারাাংশ

িারি শুধু বাইচ্ছরর ঐশ্বযষ-সম্ভার, দালান-বকাঠার সাংখযাবৃরি রকাংবা সামররক শরির অপরাচ্ছিয়িায় বি হয় না,

বি হয় অন্তচ্ছরর শরিচ্ছি, বনরিক বচিনায় আর িীবনপন কচ্ছর অনযাচ্ছয়র রবরুচ্ছি দাুঁিাচ্ছনার যমিায়। িীবচ্ছনর

মূলযচ্ছবাধ োিা িািীয় সিার রভি কখনও শি আর দৃঢ়মূল হচ্ছি পাচ্ছর না। মূলযচ্ছবাধ িীবনাশ্রয়ী হচ্ছয় িারির

সবষাচ্ছঙ্গ েরিচ্ছয় পিচ্ছলই িচ্ছব িারি অিষন কচ্ছর মহে আর মহৎ কচ্ছমষর বযাগযিা।

[রািশাহী ববািষ ‘১৯]

সারাাংশঃ

একরট িারির অবকাঠাচ্ছমাগি উন্নয়ন রদচ্ছয় বসই িারির প্রগরি রনধষারর্ করা যায় না। বসই িারি কিটুকু

মানরবক, িাচ্ছদর মূলযচ্ছবাধ কিটা শরিশালী, িা রদচ্ছয়ই বসই িারির প্রকৃি বযাগযিা রনরুপর্ করচ্ছি হচ্ছব।
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সারমমষ 

৩। স্বাধীনিা স্পশষমরর্ সবাই ভালবাচ্ছস,  

সুচ্ছখর আচ্ছলা জ্বচ্ছল বুচ্ছক দুঃচ্ছখর োয়া নাচ্ছশ।

স্বাধীনিা বসানার কারঠ বখাদার সুধা দান,

স্পচ্ছশষ িাহার বনচ্ছচ উচ্ছঠ শূনয বদচ্ছহ প্রার্।

মনুর্যচ্ছত্বর বান বিচ্ছক যায় যাহার হৃদয়িচ্ছল,

বুক ফুরলচ্ছয় দাুঁিায় ভীরু স্বাধীনিার বচ্ছল।

[রািশাহী ববািষ ’১৯]

সারমমষঃ

স্বাধীনিা রঠক স্পশষমরনর মচ্ছিা। কারর্, স্পশষমরনর স্পচ্ছশষ বযমন বলাহা বসানায় রূপান্তররি হয়, রঠক বিমরন

একিন ভীরু মানুর্ও স্বাধীনিার স্পশষ বপচ্ছল ভীর্র্ সাহসী হচ্ছয় উঠচ্ছি পাচ্ছর। এইিনয স্বাধীনিাচ্ছক বলা হয়

সৃরষ্টকিষার বশ্রষ্ঠ দান।

বাাংলা ২য় পত্র – রািশাহী ববািষ – ২০১৯



আচ্ছবদনপত্র 

প্রশ্ন: মচ্ছন কচ্ছরা, িুরম খুলনা রিলা সু্কচ্ছলর দশম বশ্রর্ীর োত্র। প্রশাংসাপত্র বচচ্ছয় বিামার রবদযালচ্ছয়র প্রধান

রশযচ্ছকর কাচ্ছে একরট আচ্ছবদনপত্র বলখ।

[রািশাহী ববািষ ‘১৯]

০৫/২/২০২২

প্রধান রশযক,

খুলনা রিলা সু্কল,

খুলনা।

রবর্য়ঃ প্রশাংসাপত্র বচচ্ছয় আচ্ছবদন।

িনাব,

রবনীি রনচ্ছবদন এই বয, আরম আপনার রবদযালচ্ছয়র একিন রনয়রমি োত্র। আমার বাবা একিন সরকারর

চাকররিীবী। সম্প্ররি রিরন রািশাহীচ্ছি বদরল হচ্ছয়চ্ছেন। আগামী সপ্তাচ্ছহ আমরা পুচ্ছরা পররবার বসখাচ্ছন

স্থ্ানান্তররি হব এবাং আমার বসখানকার বকাচ্ছনা রবদযালচ্ছয় ভরিষ হচ্ছি হচ্ছব। আমার নিুন রবদযালচ্ছয় ভরিষর িনয

এখান বথচ্ছক একরট প্রশাংসাপত্র আবশযক।

অিএব, আমার আকুল আচ্ছবদন, রবর্য়রট রবচ্ছবচনা কচ্ছর আমাচ্ছক একরট প্রশাংসাপত্র প্রদান করচ্ছি আপনার

সদয় মরিষ হয়।

রবনীি রনচ্ছবদক,

আপনার অনুগি োত্র

ক

দশম বশ্ররর্,

রবজ্ঞান রবভাগ

বরাল নম্বর-১

বাাংলা ২য় পত্র – রািশাহী ববািষ – ২০১৯



অনুচ্ছেদ
COMILLA BOARD
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গ্রন্থাগার   

[কু. ববা. ১৯]

গ্রন্থাগার বা লাইচ্ছব্ররর সমাি উন্নয়চ্ছনর বাহন। একরট িারির বমধা, মনন, ইরিহাস, ঐরিহয ও সাংসৃ্করির ধারর্

ও লালনকারী রহচ্ছসচ্ছব গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ষ ভূরমকা পালন কচ্ছর। সবষসাধারচ্ছর্র মচ্ছধয জ্ঞাচ্ছনর আচ্ছলা েরিচ্ছয়

বদওয়ার বযচ্ছত্র গ্রন্থাগাচ্ছরর সুদূরপ্রসারী ভূরমকা রচ্ছয়চ্ছে। িাই গ্রন্থাগারচ্ছক বলা হয় ‘িনগচ্ছর্র রবশ্বরবদযালয়’।

মানুচ্ছর্র বই পিার আগ্রহ বথচ্ছকই গ্রন্থাগাচ্ছরর উৎপরি। গ্রন্থাগাচ্ছরর ইরিহাস ববশ পুচ্ছরাচ্ছনা। প্রথম রদচ্ছক মানুর্

রনচ্ছির ঘচ্ছরর বকাচ্ছর্, মরন্দ্র, মসরিদ, উপাসনালচ্ছয় এবাং রািকীয় ভবচ্ছন গ্রন্থ সাংরযর্ করচ্ছি শুরু কচ্ছর।

বরাচ্ছম প্রথম গ্রন্থাগার স্থ্ারপি হয়। সবষসাধারচ্ছর্র মচ্ছধয জ্ঞানরবিাচ্ছরর িচ্ছনয রিষ্টীয় প্রথম শিাব্দীচ্ছি গ্রন্থাগার

স্থ্ারপি হয়। বরাম োিাও প্রাচীনকাচ্ছল বযারবলন, রমশর, চীন, ভারি ও রিব্বচ্ছি গ্রন্থাগার স্থ্ারপি হচ্ছয়রেল।

সভযিার ইরিহাচ্ছস বস্পচ্ছন গ্রন্থাগার প্ররিষ্ঠার িনয বদশরট রবচ্ছশ্বর জ্ঞানী-গুর্ীচ্ছদর িীথষভূরমচ্ছি পররর্ি হচ্ছয়রেল।

বদচ্ছহর পুরষ্ট বযাগায় খাদয, আর বই বিাগায় মচ্ছনর খাদয। িাই ‘বই’ সভয মানুচ্ছর্র রনিযসঙ্গী। জ্ঞাচ্ছনর

বরহঃপ্রকাশ হচ্ছে গ্রন্থ। বলখক বলচ্ছখন, প্রকাশক োচ্ছপন, রবচ্ছক্রিা বই রবরক্র কচ্ছরন আর গ্রন্থাগাররকরা সাংগ্রহ

কচ্ছর যথাযথ রবনযাস কচ্ছরন এবাং পাঠকসমাি ঐসব উপাদান বথচ্ছক মচ্ছনর বখারাক এবাং জ্ঞানলাচ্ছভ সমথষ হন।

কম বলখাপিা িানা ও গররব মানুচ্ছর্র মচ্ছধয রশযারবিাচ্ছরর বযচ্ছত্র গ্রন্থাগার বযমন গুরুত্বপূর্ষ ভূরমকা পালন

কচ্ছর, বিমরন জ্ঞানী ও পরন্ডি বযরিচ্ছদর বযচ্ছত্রও গ্রন্থাগাচ্ছরর ভূরমকা অভাবনীয়। গ্রন্থাগাচ্ছর থাচ্ছক রবরচত্র রবর্চ্ছয়র

গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠচ্ছকর িচ্ছনয গ্রন্থাগার জ্ঞানািষচ্ছনর বয সুচ্ছযাগ কচ্ছর বদয়, বস সুচ্ছযাগ অনয বকাথাও বনই।



সারমমষ

সেযা যরদ নাচ্ছম পচ্ছথ, চন্দ্র পূবষাচল বকাচ্ছর্ 

না হয় উদয়,

িারকার পুঞ্জ যরদ রনচ্ছভ যায় 

প্রলয় িলচ্ছদনা কররব না ভয়।

রহাংস্র ঊরমষ ফর্া িুরল, 

রবভীরর্কা-মূরিষ ধরর যরদ গ্রারসবাচ্ছর আচ্ছস,

বস মৃিুয লরিয়া যাব রসেুপাচ্ছর 

নবিীবচ্ছনর নবীন আশ্বাচ্ছস।

[কুরমল্লা ববািষ '১৯]

সারমমষঃ

িীবচ্ছন যিই বাুঁধা রবপরি আসুক না বকন, মচ্ছনাবল অটুট রাখচ্ছি হচ্ছব। চলার পচ্ছথ আসা যাবিীয় িি-িঞ্ঝা

উচ্ছপযা করা িখনই সম্ভব যখন নবিীবচ্ছনর আশা মানুচ্ছর্র মচ্ছন রস্থ্র থাকচ্ছব। কাচ্ছিই আপদকালীন সমচ্ছয়

আশা বেচ্ছি বদয়া চলচ্ছব না।

বাাংলা ২য় পত্র – কুরমল্লা ববািষ – ২০১৯



অনুচ্ছেদ
JESSORE BOARD

বাাংলা ২য় পত্র – যচ্ছশার ববািষ – ২০১৯

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 বসিুবে ররচি হয় এ বমলায়। এখাচ্ছন এচ্ছলই সারহচ্ছিযর

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

সমৃ্পি।



সারাাংশ

শ্রমচ্ছক শ্রিার সচ্ছঙ্গ গ্রহর্ কচ্ছরা। কারল-ধুলার মাচ্ছি বরৌদ্র-বৃরষ্টচ্ছি কাচ্ছির িাচ্ছক বনচ্ছম যাও। বাবু হচ্ছয় োয়ায়

পাখার িচ্ছল থাকবার দরকার বনই। এ হচ্ছে মৃিুযর আচ্ছয়ািন। কাচ্ছির রভির কুবুরি, কুমিলব মন-রচচ্ছি বাসা

বাুঁধচ্ছি পাচ্ছর না। কাচ্ছি শরীচ্ছর সামথষয িচ্ছন্ম ; স্বাস্থ্য, শরি, আনন্দ্, সু্ফরিষ সকলই লাভ হয়। পররশ্রচ্ছমর পর বয

অবকাশ লাভ হয়, িা পরম আনচ্ছন্দ্র অবকাশ। িখন কৃরত্রম আচ্ছয়ািন কচ্ছর আনন্দ্ করবার বকাচ্ছনা প্রচ্ছয়ািন

হয় না। শুধু রচন্তার দ্বারা িগচ্ছির রহি সাধন হয় না। মানবসমাচ্ছি মানুচ্ছর্র সচ্ছঙ্গ কাচ্ছি, রািায়, কারখানায়

মানুচ্ছর্র সচ্ছঙ্গ বযবহাচ্ছর মানুর্ রনচ্ছিচ্ছক পূর্ষ কচ্ছর। [যচ্ছশার ববািষ ‘১৯]

সারাাংশঃ

শ্রমচ্ছক শ্রিার সাচ্ছথ গ্রহর্ না করচ্ছল মানুচ্ছর্র িীবচ্ছন পূর্ষিা সম্ভব নয়। শ্রমহীন আলসয মানুচ্ছর্র বদহ ও মন-

দুইচ্ছয়র িনযই যরিকর। আর শ্রচ্ছমর মধয রদচ্ছয় মানুর্ রনচ্ছির এবাং সমাচ্ছির িনয সহচ্ছিই কলযার্ বচ্ছয়

আনচ্ছি পাচ্ছর।

িারিচ্ছক শরিশালী, বশ্রষ্ঠ, ধন-সম্পদশালী, উন্নি ও সুখী করচ্ছি হচ্ছল রশযা ও জ্ঞান বর্ষার বাররধারার মচ্ছিা

সবষসাধারচ্ছর্র মচ্ছধয সমভাচ্ছব রবিরর্ করচ্ছি হচ্ছব। বদচ্ছশ সরল ও সহি ভার্ার নানা প্রকাচ্ছরর পুিক প্রচাচ্ছরর

দ্বারা এ কাযষ রসি হয়। শরিশালী দৃরষ্টসম্পন্ন মহাপুরুর্চ্ছদর বলখনীর প্রভাচ্ছব একরট িারির মানরসক ও পারথষব

অবস্থ্ার পররবিষন অচ্ছপযাকৃি অল্পসমচ্ছয় সাংচ্ছশারধি হচ্ছয় থাচ্ছক। বদচ্ছশর প্রচ্ছিযক মানুর্ িার ভুল ও কুসাংস্কার,

অেিা ও িিিা, হীনিা ও সাংকীর্ষিা পররহার কচ্ছর একরট রবনয় মরহচ্ছমাজ্জ্বল উচ্চ িীবচ্ছনর ধারর্া করচ্ছি

বশচ্ছখ। মনুর্যত্ব ও নযাচ্ছয়র প্ররিষ্ঠা করাই বস ধমষ মচ্ছন কচ্ছর আত্মমযষাদাসম্পন্ন হয় এবাং গভীর দৃরষ্ট লাভ কচ্ছর।

িারপর রবরাট িারির রবরাট রবরাট বদচ্ছহ শরি বিচ্ছগ ওচ্ছঠ। [যচ্ছশার ববািষ ‘১৯]

সারাাংশঃ

িারিচ্ছক সফল ও শরিশালী করচ্ছি বগচ্ছল সমাচ্ছির সবষিচ্ছর সমানভাচ্ছব রশযা রবিার করা আবশযক। একমাত্র

সাবষিনীন রশযার মধয রদচ্ছয়ই িারির সবাইচ্ছক আত্মমযষাদাসম্পন্ন কচ্ছর বিালা সম্ভব, আর এভাচ্ছবই িারি

রহচ্ছসচ্ছব মাথা উুঁচু কচ্ছর দাুঁিাচ্ছনা সম্ভব।
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সারমমষ

২। বকাথায় স্বগষ, বকাথায় নরক, বক বচ্ছল িা বহু দূর? 

মানুচ্ছর্র মাচ্ছি স্বগষ নরক, মানুচ্ছর্চ্ছিই সুরাসুর।

ররপুর িািচ্ছন যখরন বমাচ্ছদর রবচ্ছবক পায় বগা লয়,

আত্মগ্লারনর নরক অনচ্ছল িখরন পুরিচ্ছি হয়।

প্রীরি ও বপ্রচ্ছমর পুর্য বাুঁধচ্ছন যচ্ছব রমরল পরস্পচ্ছর,

স্বগষ আরসয়া দাুঁিায় িখন আমাচ্ছদরই কুুঁচ্ছি ঘচ্ছর।

[যচ্ছশার ববািষ '১৯]

সারমমষঃ

স্বগষ রকাংবা নরক শুধুমাত্র পরকাচ্ছলর রবর্য়ই নয়। ইহকাচ্ছলও মানুচ্ছর্র আচরর্ ও কাচ্ছির মচ্ছধয রদচ্ছয় স্বগষ ও

নরক ররচি হচ্ছি পাচ্ছর। মানুর্ যখন রবচ্ছবকহীন হচ্ছয় বকাচ্ছনা অপকমষ কচ্ছর, িখন বস রনচ্ছির এবাং চারপাচ্ছশর

অনযচ্ছদর িনয নরক সৃরষ্ট কচ্ছর। অনযরদচ্ছক, বেহ ও প্রীরির মধয রদচ্ছয় মানুর্ চাইচ্ছলই পাচ্ছর একটা কুুঁচ্ছিঘরচ্ছকও

স্বচ্ছগষ পররর্ি করচ্ছি।
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আচ্ছবদনপত্র

প্রশ্নঃ মচ্ছন কচ্ছরা িুরম সুরপ্ত সাহা। িয়নগর উচ্চ বারলকা রবদযালচ্ছয়র দশম বশ্ররর্র রশযাথষী। রশযাসফচ্ছর

যাওয়ার অনুমরি প্রাথষনা কচ্ছর প্রধান রশযচ্ছকর রনকট একরট দরখাি বলখ।

[যচ্ছশার ববািষ ‘১৯]  

০৫/২/২০২২

প্রধান রশযক,

িয়নগর উচ্চ বারলকা রবদযালয়,

িয়নগর, গািীপুর।

রবর্য়ঃ রশযাসফচ্ছর যাওয়ার অনুমরি বচচ্ছয় আচ্ছবদন।

িনাব,

রবনীি রনচ্ছবদন এই বয, আরম আপনার রবদযালচ্ছয়র দশম বশ্ররর্র োত্রী। আমরা দীঘষরদন ধচ্ছর বইচ্ছয়

বাাংলাচ্ছদচ্ছশর ইরিহাস ও ঐরিহয রনচ্ছয় পচ্ছিরে। রকন্তু, শুধুমাত্র পুুঁরথগি রবদযা রদচ্ছয় প্রকৃি জ্ঞানািষন সম্ভব হয়

না বচ্ছল আমরা একরট রশযামূলক স্থ্াচ্ছন সফচ্ছর বযচ্ছি চাই। আমাচ্ছদর বশ্ররর্রশযকও এই বযাপাচ্ছর একমি

বপার্র্ কচ্ছরচ্ছেন।

অিএব, আমাচ্ছদর আকুল আচ্ছবদন, রবর্য়রট রবচ্ছবচনা কচ্ছর আমাচ্ছদর রশযাসফচ্ছর যাওয়ার অনুমরি প্রদান

করচ্ছবন।

রবনীি রনচ্ছবদক,

আপনার অনুগি োত্রী

সুরপ্ত সাহা

দশম বশ্ররর্,

মানরবক রবভাগ, বরাল নম্বর-১

দশম বশ্ররর্র রশযাথষীচ্ছদর পচ্ছয।
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CHITTAGONG BOARD

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।
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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। 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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সারমমষ

ফুরটয়াচ্ছে সচ্ছরাবচ্ছর; কমল রনকর 

ধররয়াচ্ছে রক আিযষ বশাভা মচ্ছনাহর।

গুর্ গুর্ গুর্ রচ্ছব কি মধুকচ্ছর,

বকমন পুলচ্ছক িারা মধুপান কচ্ছর

রকন্তু এরা হারাইচ্ছব এ রদন যখন;

আরসচ্ছব রক অরল আর কররচ্ছি গুঞ্জন

আশায় বরিি হচ্ছল আরসচ্ছব না আর,

আর না কররচ্ছব এই মধুর িাংকার;

সুসমচ্ছয় অচ্ছনচ্ছকই বেু বচ্ছট হয়,

অসমচ্ছয় হায় হায় বকহ কাচ্ছরা নয়।

বকবল ঈশ্বর এই রবশ্বপরি রযরন,

সকল সমচ্ছয়র বেু সকচ্ছলর রিরন।

[চট্টগ্রাম ববািষ '১৯]

সারমমষঃ

মানুচ্ছর্র ভাচ্ছলা সমচ্ছয় অচ্ছনচ্ছকই থাচ্ছক, রকন্তু দুঃসমচ্ছয় িাচ্ছদর সবাইচ্ছক পাওয়া যায় না। এমন সুচ্ছযাগসোনী

মানুর্চ্ছদর বথচ্ছক আমাচ্ছদর সিকষ থাকচ্ছি হচ্ছব আর মচ্ছন রাখচ্ছি হচ্ছব, একমাত্র স্রষ্টাই আমাচ্ছদর সবরকম

সমচ্ছয়রই পরম বেু। কাচ্ছিই দুঃসমচ্ছয় মচ্ছনাবল না হাররচ্ছয় স্রষ্টার ওপর রবশ্বাস রাখচ্ছি হচ্ছব।

বাাংলা ২য় পত্র – চট্টগ্রাম ববািষ – ২০১৯



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 বসিুবে ররচি হয় এ বমলায়। এখাচ্ছন এচ্ছলই সারহচ্ছিযর

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

সমৃ্পি।
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SYLHET BOARD

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 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।

বাাংলা ২য় পত্র – রসচ্ছলট ববািষ – ২০১৯



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। রকন্তু দাররদ্র

বয দুনষীরির মূল কারর্ নয় ,বাাংলাচ্ছদচ্ছশর সাম্প্ররিক রািবনরিক 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 বাংচ্ছসর 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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সারমমষ

বিামারর বক্রাচ্ছিচ্ছি বমার রপিামহগর্ 

রনরদ্রি আচ্ছেন সুচ্ছখ িীবলীলা বশচ্ছর্।

িাচ্ছদর বশারর্ি অরস্থ্ সকরল এখন

বিামার বদচ্ছহর সচ্ছঙ্গ রগচ্ছয়চ্ছে মা রমচ্ছশ।

বিামার ধূরলচ্ছি গিা এ বদহ আমার

বিামাচ্ছদর ধূরলচ্ছি কাচ্ছল রমলাচ্ছব আবার।

[রসচ্ছলট ববািষ ’১৯]

সারমমষঃ

িন্মভূরমর সাচ্ছথ আমাচ্ছদর নারির সম্পকষ। এখাচ্ছনই আমাচ্ছদর িন্ম, এই মারটচ্ছিই ববচ্ছি ওঠা। এখানকার

মারটচ্ছিই আমাচ্ছদর পূবষপুরুর্চ্ছদর সমারহি করা হচ্ছয়চ্ছে। আমরাও চাই, এই একই মারটচ্ছি আমাচ্ছদরও বশর্

সময় কাটুক। বযন পূবষপুরুর্চ্ছদর সাচ্ছথই মৃিুযর পরও আমাচ্ছদর ঠাই হয়।
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BARISAL BOARD

অনুচ্ছেদ

বাাংলা ২য় পত্র – বররশাল ববািষ – ২০১৯

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

অববধ 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 বচ্ছে িৎপর হওয়া িরুরর। রশশুচ্ছদর প্ররি সহানুভূরিশীল হচ্ছি হচ্ছব ও িাচ্ছদর রবকাচ্ছশ

প্রচ্ছয়ািনীয় পদচ্ছযপ রনচ্ছি হচ্ছব। িচ্ছবই আিচ্ছকর রশশু আগামী রদচ্ছনর সম্পচ্ছদ রূপান্তররি হচ্ছব।



সারাাংশ

প্রকৃি জ্ঞাচ্ছনর সৃ্পহা না থাকচ্ছল রশযা বযথষিায় পযষবরসি হয়। িখন পরীযায় পাসটাই বি হয় এবাং

পাঠযপুিচ্ছকর পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবৃি থাচ্ছক। এই কারচ্ছর্ই পরীযায় পাস করা বলাচ্ছকর অভাব বনই আমাচ্ছদর

বদচ্ছশ, রকন্তু অভাব আচ্ছে জ্ঞানীর। বযখাচ্ছনই পরীযা-পাচ্ছসর বমাহ িরুর্ োত্রোত্রীচ্ছদর উৎকরিি রাচ্ছখ,

বসখাচ্ছনই জ্ঞান রনবষারসি িীবনযাপন কচ্ছর। একরট স্বাধীন িারি রহচ্ছসচ্ছব িগচ্ছির বুচ্ছক অযয় আসন লাভ

করচ্ছি হচ্ছল জ্ঞাচ্ছনর প্ররি িরুর্সমািচ্ছক অনুপ্রারর্ি করচ্ছি হচ্ছব। সহি লাভ আপািি সুচ্ছখর হচ্ছলও জ্ঞাচ্ছনর

রদগন্ত উচ্ছন্মারচি হচ্ছব না।

[বররশাল ববািষ '১৯]

সারাাংশঃ

শুধুমাত্র পরীযায় পাচ্ছশর িনয পিাচ্ছশানার প্রবর্িা সমাচ্ছি জ্ঞাচ্ছনর রবকাচ্ছশর পচ্ছথ বি বাুঁধা। এধরচ্ছনর চচষাা্র

ফচ্ছল সমাচ্ছি প্রকৃি জ্ঞাচ্ছনর চচষা আর হয় না। এচ্ছি কচ্ছর সুলচ্ছভ পাশ করা যায় রঠকই, রকন্তু জ্ঞানী হওয়া যায়

না।
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সারমমষ 

রবরহ রমলন কি হারস- অশ্রুময়,

মানচ্ছবর সুচ্ছখ দুঃচ্ছখ গাুঁরথয়া সাংগীি

যরদ বগা ররচচ্ছি পারর অমর-আলয়।

িা যরদ না পারর িচ্ছব বাুঁরচ যি কাল

বিামাচ্ছদরর মািখাচ্ছন লরভ বযন ঠাুঁই,

বিামরা িুরলচ্ছব বচ্ছল সকাল রবকাল

নব নব সাংগীচ্ছির কুসুম ফুটাই।

[বররশাল ববািষ '১৯]

সারমমষঃ

অমরচ্ছত্বর সাধ মানুচ্ছর্র মচ্ছন রচরন্তন। রকন্তু বািচ্ছব কাচ্ছরা পচ্ছয অমর হওয়া সম্ভব নয়। এর বদচ্ছল আমরা যা

করচ্ছি পারর, িা হচ্ছে রনচ্ছিচ্ছদর কমষ রদচ্ছয় অনয মানুচ্ছর্র হৃদচ্ছয় িায়গা কচ্ছর রনচ্ছি। এর মধয রদচ্ছয়ই মৃিুযর

পরও আমরা মানুচ্ছর্র হৃদচ্ছয় অমর হচ্ছয় থাকচ্ছি পারব।
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