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সারাাংশ

বাল্যকাল্ হইতেই আমাতের শশক্ষার সশহে আনন্দ নাই। ককবল্ যাহা শনোন্ত আবশযক, োহাই কণ্ঠস্থ কশরতেশি।

কেমন কশরয়া ককাতনা মতে কাজ চতল্ মাত্র, শকন্তু মতনর শবকাশ ল্াভ হয় না। হাওয়া খাইতল্ কেট ভতর না।

আহারাশে রীশেমতো হজম কশরবার জনয হাওয়া খাওয়া েরকার। কেমশন একটা শশক্ষা েুস্তকতক রীশেমতো

হজম কশরতে অতনকগুশল্ োঠ্যেুস্ততকর সাহাযয আবশযক। আনতন্দর সশহে েশিতে েশিতে েশিবার শশি

অল্শক্ষতে বৃশি োইতে থাতক। গ্রহণশশি, শচন্তা কবশ সহজ স্বাভাশবক শনয়তম বৃশি োয়।

[শেনাজেুর কবার্ড ‘২০]

সারাাংশঃ

আমাতের শশক্ষা বযবস্থার সবতচতয় বি সমসযা হতে এখাতন শশক্ষার সাতথ আনন্দ কনই। শশক্ষাবযবস্থা হওয়া

উশচে এমন কযখাতন আনতন্দর সাতথ শশক্ষাগ্রহণ হতব, এতে কতরই শশক্ষাথডীতের শচন্তাশশির উৎকর্ড ঘটতব।
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আতবেনেত্র

প্রশ্নঃ মতন কতরা কোমার নাম ককয়া। েুশম যতশার শজল্া সু্কতল্র একজন শশক্ষাথডী। েশরদ্র েহশবল্ কথতক আশথডক

সাহাযয কচতয় প্রধান শশক্ষতকর শনকট েরখাস্ত শল্খ।

[ঢাকা কবার্ড ‘২০]  

০৫/২/২০২২

প্রধান শশক্ষক,

যতশার শজল্া সু্কল্,

যতশার।

শবর্য়ঃ েশরদ্র েহশবল্ কথতক আশথডক সাহাযয মঞু্জতরর আতবেন।

জনাব,

শবনীে শনতবেন এই কয, আশম আেনার শবেযাল্তয়র একজন শনয়শমে িাত্রী। আমাতের িয় সেসযশবশশট

েশরবাতরর একমাত্র উোজডনক্ষম বযশি আমার বাবা। সম্প্রশে মহামারীর কারতণ শেশন োর চাকশর হাশরতয়তিন,

ফতল্ আমরা আশথডকভাতব কবশ শবোতক েতিশি। এমোবস্থায় আমার েিাতশানা চাশল্তয় যাওয়ার জনয

শবেযাল্তয়র েশরদ্র েহশবল্ কথতক আশথডক সাহাযয আবশযক।

অেএব, আমার আকুল্ আতবেন, শবর্য়শট শবতবচনা কতর আমাতক উি সাহাযয মঞু্জর করতে আেনার সেয় মশজড

হয়।

শবনীে শনতবেক,

আেনার অনুগে িাত্রী

ককয়া

েশম কেশণ,

মানশবক শবভাগ

করাল্ নম্বর-১
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প্রশেতবেন

প্রশ্ন: আজতকর যুব সমাতজর ননশেক অবক্ষয় উতেখ কতর সাংবােেতত্র প্রকাতশর উেতযাগী একটা প্রশেতবেন

রচনা কর।

[য.কবা.২০২০]
উত্তর:

“যুব সমাতজর ননশেক অবক্ষয়”

শনজস্ব প্রশেতবেক , রাজশাহী।। যুবতকরাই কেতশর ভশবর্যৎ। োতের সুস্থ-স্বাভাশবক েেচারণার মাধযতমই

কেতশর উজ্জ্বল্ ভশবর্যৎ গতি ওতঠ্। শকন্তু োরা যশে সৎ চাশরশত্রক গুণাবশল্র সমাতবশ শনতজতের মতধয না ঘটায়

েতবই োতের শনতজতের অবনশের সাতথ সাতথ সমাজ েথা কেতশর সাশবডক অগ্রগশেও বাধাগ্রস্থ হয়। বযশি এবাং

সামাশজক জীবতন ককাতনা মানুর্ ককাতনাকাতল্ই সকতল্র েিা ও শবশ্বস্তো ল্াভ করতে োতর না যশে োর

ননশেক মূল্যতবাধ না থাতক।

ননশেক মূল্যতবাধসম্পন্ন মানুর্ স্বভাবেই উত্তম চশরতত্রর হতয় থাতক। োই সৎ চশরত্রবান মানুতর্র প্রভাব েতি

সমাতজ, ককাতনা একশট শবতশর্ কারতণ মানুতর্র ননশেক মূল্যতবাতধর েেন ঘতট না, নানাশবধ কারতণ এ

অবক্ষতয়র শশকার হয় মানুর্। সমাজ জীবতন চরম োশরদ্রয, শশশক্ষে কবকাতরর কমডহীনো, কভাগবােী মানুতর্র

শবল্াসী প্রশেতযাশগো, ধমডীয় শবশধ-শনতর্ধতক গুরুত্ব না কেয়া, মােকাসি হওয়া প্রভৃশে কারতণ মানব োর

ননশেক মূল্যতবাধ হারায়।

সাম্প্রশেক কাতল্ আমাতের যুব সমাতজর ননশেক মূল্যতবাতধর অবক্ষয় ও উেৃঙ্খল্োয় সকতল্ই শবতশর্ভাতব

উদ্বগ্ন, োতের উেৃঙ্খল্োর কল্শিে স্বাক্ষর েতি েরীক্ষা হতল্, বাতস, েতথ-প্রান্ততর, সমাজ জীবতনর অশল্তে

গশল্তে । যুবক স্বভাবেই অগ্রসর হতে চায়, চায় কমবযস্তো। শকন্তু আজ োতের সামতন অগ্রসর হওয়ার সব

েথ রুি, কমডহীনোর অশভশাতে ককউ ককউ রাজননশেক বযশি বা েতল্র সাতথ সমৃ্পি হতয় েতি এবাং

রাজনীশেকতের স্বাথডবাশেোয় প্রভাশবে হতয় োতের ক্রীিানক শহতসতব কাজ শুরু কতর। স্বভাবেই শৃঙ্খল্াতবাধ

হাশরতয় শহাংস্র রাজননশেক েশরমণ্ডতল্ আেয় শনতয় যুবসমাজ উেৃঙ্খল্োর কল্তির কবাঝা মাথায় বতয় চল্তি।

JESSORE BOARD
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োিািা কুরুশচ ও ননশেকোর অবক্ষয়েূণড চল্শিত্র প্রেশডনীও যুব সমাজতক উেৃষ্ণল্োর েতথ েশরচাশল্ে কতর।

যুব সমাজতক একথা মতন রাখতে হতব কয, োতের জীবতনর এ সময়টাই হতল্া োশয়ত্বতবাধ শবকাতশর কাল্,

সামাশজক কেডবযতবাতধ েীশক্ষে হওয়ার সময়।

একটা সুন্দর , কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রশেষ্ঠা এবাং আেশড সমাজ শবশনমডাতণর োশগে কথতক আমাতের ননশেক ও

সামাশজক মূল্যতবাতধর জাগরণ জরুশর, যুবসমাতজর এই ননশেক অবক্ষয় করাতধ আমাতের সকতল্রই এশগতয়

আসা প্রতয়াজন।

প্রশেতবেতকর নাম ও শঠ্কানা : আশরশা সাল্সাশবল্, োল্াইমারী কমাি, রাজশাহী

প্রশেতবেতনর শশতরানাম : “যুব সমাতজর ননশেক অবক্ষয়”

প্রশেতবেন নেশরর সময় : সন্ধ্যা ৬:০০টা

প্রশেতবেন নেশরর োশরখ : ২০ নতভম্বর, ২০২১ শি.
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BARISAL BOARD

সারাাংশ

অভযাস ভয়ানক শজশনস। এতক হঠ্াৎ স্বভাব কথতক েুতল্ কফল্া কশঠ্ন। মানুর্ হবার সাধনাতেও কোমাতক ধীর ও

সশহষু্ণ হতে হতব। সেযবােী হতে চাও? োহতল্ শঠ্ক কতরা, সপ্তাতহ অন্তে একশেন েুশম শমথযা কথা বল্তব না।

েু মাস ধতর এমশন কতর শনতজ সেয কথা বল্ার অভযাস কতরা। োরের এক শুভশেতন আর একবার প্রশেজ্ঞা

কতরা, সপ্তাতহ েুশম েু শেন শমথযা কথা বল্তব না। এক বির ের কেখতব সেয কথা বল্া কোমার কাতি অতনক

সহজ হতয় েতিতি। সাধনা করতে করতে এমন একশেন আসতব, যখন ইতে কতরও শমথযা বল্তে োরতব না।

শনতজতক মানুর্ করার কচটায় োে ও প্রবৃশত্তর সতে সাংগ্রাতম েুশম হঠ্াৎ জয়ী হতে কখতনা ইো কতরা না।

োহতল্ সব েণ্ড হতব।

[বশরশাল্ কবার্ড ‘২০]

সারাাংশঃ

মানুতর্র জীবতন সবতচতয় গুরুত্বেূণড হতে অভযাস। এমনশক, একজন ভাতল্া মানুর্ হতে কগতল্ও অভযাতসর

েরকার হয়। কাতজই হুট কতর কখতনা ভাতল্ামানুর্ হওার কচটা কতর ল্াভ কনই, বরাং ধীতর ধীতর সাধনার

মাধযতম অভযাস কতর শনতে হতব।

বাাংল্া ২য় েত্র – বশরশাল্ কবার্ড – ২০২০



MYMENSINGH BOARD

সারাাংশ

মানুর্ সৃশটর কেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অনযানয প্রাণীর সশহে মানুতর্র োথডতকযর কারণ- মানুর্ শবতবক ও বুশির

অশধকারী। এই শবতবক, বুশি ও জ্ঞান নাই বশল্য়া আর সকল্ প্রাণী মানুর্ অতেক্ষা শনকৃট। জ্ঞান ও মনুর্যতত্বর

উৎকর্ড সাধন কশরয়া মানুর্ জগতের বুতক অক্ষয় কীশেড স্থােন কশরয়াতি, জগতের কল্যাণ সাধন কশরতেতি;

েশুবল্ ও অথডবল্ মানুর্তক বি বা মহৎ কশরতে োতর না। মানুর্ হয় জ্ঞান ও মনুর্যতত্বর শবকাতশ। জ্ঞান ও

মনুর্যতত্বর প্রকৃে শবকাতশ জাশের জীবন উন্নে হয়। প্রকৃে মানুর্ই জােীয় জীবতনর প্রশেষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়তন

সক্ষম।

[ময়মনশসাংহ ২০২০]

সারাাংশঃ

অনয সকল্ প্রাণীর সাতথ মানুতর্র োথডকয হতে, একমাত্র মানুতর্র মতধযই শবতবকতবাধ উেশস্থে। এই শবতবতকর

জনযই মানুর্ অননয। মানুতর্র এই অননযো শেতয়ই োরা জােীয় জীবতনও উন্নশে আনতে োতর।

বাাংল্া ২য় েত্র – ময়মনশসাংহ কবার্ড – ২০২০



আতবেনেত্র 

প্রশ্নঃ মতন কর, েুশম শসয়াম। রাজশাহী কতল্শজতয়ট সু্কতল্র শশক্ষাথডী। সু্কতল্র কভের কযাশিন স্থােতনর বযবস্থা

গ্রহণ করার জনয প্রধান শশক্ষতকর কাতি েরখাস্ত কল্খ।

[ময়মনশসাংহ কবার্ড ‘২০]  

০৫/২/২০২২

প্রধান শশক্ষক,

রাজশাহী কতল্শজতয়ট সু্কল্,

রাজশাহী।

শবর্য়ঃ সু্কতল্র কভেতর কযাশিন স্থােতনর জনয আতবেন।

জনাব,

আমরা আেনার শবেযাল্তয়র শনয়শমে শশক্ষাথডী। আমাতের প্রশেশেন সকাল্ েশটা কথতক শবকাল্ চারটা েযডন্ত

শনয়শমে ক্লাস করতে হয়। এেটা সময় েযডন্ত ক্লাস করার জনয শটশফন শবরশেতে আমাতের মানসম্পন্ন খাবার

প্রতয়াজন হয়। শকন্তু েুঃতখর শবর্য় আমাতের সু্কতল্র কভের ককাতনা কযাশিন কনই, ফতল্ বাইতরর মানহীন খাবার

কখতয় অথবা শবকাল্ েযডন্ত না কখতয় কথতক অতনতকই অসুস্থ হতয় যাতে।

অেএব, আমাতের আকুল্ আতবেন, শবর্য়শট শবতবচনা কতর সু্কতল্র কভের কযাশিন স্থােতনর জনয প্রতয়াজনীয়

বযবস্থা গ্রহণ করতবন।

শবনীে শনতবেক,

আেনার অনুগে িাত্র

শসয়াম

েশম কেশণ,

মানশবক শবভাগ, করাল্ নম্বর- ১

সু্কতল্র শশক্ষাথডীতের েতক্ষ।

বাাংল্া ২য় েত্র – ময়মনশসাংহ কবার্ড – ২০২০



প্রশ্নঃ মতন কতরা েুশম োশরন। েুশম েটুয়াখাল্ীর বাউফল্ গ্রাতমর বাশসন্দা। কোমার এল্াকার মজােুকুর

সাংস্কাতরর জনয আতবেন জাশনতয় ইউশনয়ন েশরর্তের কচয়ারমযাতনর কাতি েরখাস্ত কল্খ।

[ময়মনশসাংহ কবার্ড ‘২০]  

০৫/২/২০২২

ইউশনয়ন কচয়ারমযান,

বাউফল্ ইউশনয়ন েশরর্ে,

েটুয়াখাল্ী।

শবর্য়ঃ বাউফল্ গ্রাতমর মজােুকুর সাংস্কার প্রসতে।

জনাব,

আশম আেনার ইউশনয়তনর বাউফল্ গ্রাতমর একজন বাশসন্দা। আমাতের গ্রাতম সম্প্রশে একশট মজােুকুর কথতক

মশার ভয়াবহ প্রােুভডাব ঘতটতি। এমোবস্থা চল্তল্ অশচতরই কর্েু ও মযাতল্শরয়ার মতো মশাবাশহে করাগগুতল্া

মহামারীর রূে কনতব। এই সমসযা কথতক উত্তরতণর জনয েুকুরশট সাংস্কার করা আশু প্রতয়াজন।

অেএব, আমরা আশা করশি েুকুরশট সাংস্কার করার জনয শীঘ্রই প্রতয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ করতবন।

শনতবেক,

োশরন

গ্রামঃ বাউফল্

ইউশনয়নঃ বাউফল্

বাউফল্বাসীতের েতক্ষ।

বাাংল্া ২য় েত্র – ময়মনশসাংহ কবার্ড – ২০২০


