বৈশাখেরঐতিহ্য রাজনীতিও অর্থ নীতি
াধ্যাপক ড. মীজানুর রমান
হজহর া গণনার াথথ ামঞ্জয রাখথত হগথে প্রথম জন্হিথন যার বে হছ ৯৬৩ বছর, সাআ বাাংা
নববথের প্রবতে ন সকাথনা বাঙাহর দ্বারা েহন। বাাংা াথর প্রবতে ক ম্রাট াঅকবর (১৫৪২-১৬০৬ হি.)
বাাংা ভাা জানথতন না। তাাঁর পূবেপুরুরা হছথন সচহি খাাঁ াঅর ততমুর াং-এর বাংলধ্র। যারা বাাংা
নববথের াথথ হন্দুোহনর গন্ধ সখাাঁথজন তাথির জানা াঈহচত এর াথথ হন্দুত্ব বা মুমাহনথত্বর সকাথনা
ম্পকে সনাআ। াঅকবথরর মন্ত্রী াঅবু ফজ তাাঁর হবখযাত ‘াঅকবরনামা’ে চন্দ্রথকহন্দ্রক তাহরখ গণনাে
কৃ কথির হবড়ম্বনার হববরণ হিসে ূযেথকহন্দ্রক ঋতু হভহিক তাহরখ গণনা কীভাথব কৃ থকর জনয সযৌহিক
তার বযাখযা সিন। সমাগ াম্রাজয প্রহতষ্ঠার পর হজহর া ানুযােী কৃ হ খাজনা াঅিাে করা থা।
ামথে খাজনা সিো কৃ কথির জনয কঠিন হছ। ম্রাথটর াঅথিলমথতা তৎকাীন হবখযাত
সজযাহতহবেজ্ঞানী  হচন্তাহবি ফথতাঈল্লা হরাজী সৌরবে  াঅরহব হজহর াথর পর হভহি কথর বাাংা
া  তাহরখ হনধ্োরণ কথরন। পুথরা কাজটাাআ করা ে ফ াঈৎপািথনর ঋতু চথের াথথ ামঞ্জয সরথখ।
কৃ হথত সথচর  প্রযুহির বযবার না থাকাে াঅজথকর মথতা বার মা ফ তথা ধ্ান াঈৎপািথনর ুথযাগ
এ াঞ্চথ হছ না। কৃ হ হছ প্রকৃ হত বা ঋতু হনভে র। সিখা সযত জহমিাথরর সাক যখন খাজনা হনথত াঅত
কৃ ক তখন ফ কাটা শুরু কথরহন। এছাড়া াংখযাগহরষ্ঠ হন্দুথির পূজো-পাবেণ সৌরবে ানুযােী পাহত
থ রকাহর কাজকথমে চন্দ্রহভহিক হজহর া প্রচহত থাকাে এ াঞ্চথর হন্দুরা এর একটি মন্বে
িাহব কথরহছথন ম্রাথটর হনকট। াঅথ াঅকবর প্রাচীন বেপহঞ্জথত াংস্কার াঅথনন। বাাংা মাগুথার
নাম রাখা ে নক্ষথের নামানুাথর। শুরুথত তাহরখ-াআ-এাীথত মাথর নামগুথা হভন্ন হছ। মাথর
হিনগুথার জনয ৩১টি পৃথক নাম হছ। ম্রাট জাািীথরর মে পৃহথবীর ানযানয পহঞ্জকার প্তা গণনার
াথথ ামঞ্জয সরথখ প্তাথর ৭ হিথনর নামকরণ করা ে। এখাথন গ্র-নক্ষথের নামানুাথরাআ হিনগুথার
নামকরণ করা ে। িুভোগয থে যারা ভারতবথে মুমানথির হবথল কথর সমাগথির লান হনথে গবে
কথরন বা াংখযাগহরষ্ঠ হন্দু াধ্ুযহত ভারতবথে মুমানথির হবজে গাাঁথা হথথব াঈচ্ছ্বহত তাাঁরাাআ তাাঁথির
হপ্রে ম্রাট মামহত াঅকবর কতৃে ক প্রবহতে ত বাাংা াথক হন্দুথির ঐহতয বথ বাাংা নববে াঈিযাপথনর
হবথরাহধ্তা
কথরন।
তচে মাথর সল হিন হছ জহমিাথরর খাজনা াঅিাথের সল হিন। াআহতা াক্ষয সিে খাজনা পহরথলাথধ্র
হবড়ম্বনা স াঅমথর বথচথে বড় াঅথেরাজননহতক মযাগুথার মথধ্য বথচথে হৃিেহবিারক। নাটক
হথনমাে সযমনটি সিখা যাে বাস্তথব হছ তাাআ। িহরদ্র কৃ ক খাজনা মকুফ কামনাে তাথির বথচথে
জরাজীণে সপালাক পথরাআ জহমিাথরর িরবাথর াহজর থে পাথে ধ্থর খাজনা মকুফ হভক্ষা চাাআথতন। হবথল
কথর প্রাকৃ হতক িুথযোথগ ফ াহন থ াভু ি কৃ করা জীণে লরীর প্রিলেথনর জনয গাথে সকাথনা কাপড়াআ
পরথতন না। ভূ হমীন বগো চাহথির জনয হিনটি হছ াঅথরা িুহবে। খাজনা াঅিাথের হনপীড়ন হবড়ম্বনা
এবাং ৃষ্ট হতিতা প্রলমথনর াঈথেথলয ম্রাট খাজনা াঅিাথের পথরর হিনটিথক াতযন্ত বুহিমিা হিথে াঈৎথব

পহরণত কথরন। প্রচহত াথনক াঈৎবথক বাি হিথে াঅকবর নতু ন াথনকগুথা াঈৎব চাু কথরনÑ এর
মথধ্য নববথের াঈৎবটি ানযতম। তচে মাথর সল হিথনর মথধ্য খাজনা পহরথলাধ্ এবাং এ াঈপথক্ষ
াঈৎথবর াঅথোজন থতা। এথত থাকথতা নাচ, গান, যাোপাা, সমা, গরু  সঘাড়ার সিৌড়, সমারগযুি,
াথড়র ড়াাআ, সনৌকা বাাআচ াআতযাহি াঅথোজন।
২.
াঅধ্ুহনক নববে াঈিযাপথনর শুরু ১৯১৭ াথ, প্রথম মাযুথি হিটিলথির হবজে কামনা কথর তবলাথখ
কীতে ন-ভজন  পূজার বযবস্থা করা ে ভারতবথে। এরপর ১৯৩৮ াথ ানুরূপ ানুষ্ঠাথনর খবর পাো
যাে। লাহন্তহনথকতথন াঅশ্রম যুগ সথথকাআ বাাংা বে হবিাে তথা তচে াংোহন্ত  পথা তবলাখ নববে পান
শুরু ে। নববথের পর াঅশ্রথম গ্রীষ্মকাীন ছু টি শুরু থতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুথরর জন্ তবলাথখ। তবলাখ
হনথে াথনক গান কহবতা হথখথছন হবশ্বকহব। ‘এথা, এথা, এথা স তবলাখ’… ছাড়া বাঙাহর নববে
ভাবা যাে না। রবীন্দ্রনাথথর নটরাজ গ্রথে প্রকাহলত গানটির রচনা কা ২০ ফারৃন ১৩৩৩ বিাব্দ।
১৬০৮ াথ সমাগ ম্রাট জাািীথরর হনথিে লনাে ুথবিার াআাম খাাঁ হচলহত যখন ঢাকাে রাজধ্ানী
স্থাপন করথন তখন সথথকাআ ঢাকাে রাজস্ব াঅিাে এবাং বাহণহজযক হাব-হনকাথলর শুরুর হিন হথথব
পথা তবলাখ াঈৎথবর হিন রূথপ পান শুরু ে। ম্রাট াঅকবথরর ানুকরথণ ুথবিার াআাম হচলহত
তাাঁর বাভবথনর ামথন প্রজাথির মথধ্য হমহষ্ট হবতরণ  তবলাহখ াঈৎব পান করথতন। এাআ াঈপথক্ষ
খাজনা াঅিাে  হাব-হনকাথলর পালাপাহল চত সমাে গান-বাজনা, গরু-সমাথর ড়াাআ, কাবাহড
সখা। হমটথফাথডের ভাো রাজার কাচাহরবাহড়, ঢাকার নবাবথির াঅান মহঞ্জ, ফরাগথঞ্জর রূপা
াাঈজ, োাআজঘাথটর নীকুঠীর ামথন প্রহত বছর পথা তবলাথখ রাজ পুণযা ানুষ্ঠান থতা। ঢাকাে
পথা তবলাখ বথত পুরান ঢাকার াঈৎবাআ হছ, ানয সকাথা হকছু হছ না। কাথর হববতে থন এখন
পুরান ঢাকার াঈৎবগুথা ঢাকার ানযে চথ সগথছ। াবলয হবগত ৩ বছর যাবৎ জগন্নাথ হবশ্বহবিযাথের
াঈথিযাথগ াঅলপাথলর ৭০-৮০টি হলক্ষাপ্রহতষ্ঠান  ামাহজক-াাংস্কৃ হতক াংগঠথনর াাংলগ্রথণর মধ্য হিথে
পুরান ঢাকার নববে াঈিযাপথনর ঐহতয হফহরথে াঅনার বযাপক াঅথোজন শুরু থেথছ।
৩.
১৯৬০-এর িলক সথথক বাঙাহর বেবরণ াঈৎব পহরণত ে প্রহতবাথির ভাা হথথব। ভূ থগা 
াআাথমর দ্বন্দ্ব হনথে ৃষ্ট পাহকস্তাথনর াখ-তা রক্ষার বযথে সচষ্টা হথথব শুরু ে াঅমাথির ভাা 
াংস্কৃ হতর পর এথকর পর এক াঅেমণ। পাহকস্তাহনরা বাঙাহথির বরাবরাআ হন্দু প্রভাহবত হনচু জাথতর
মানু ভাবত। বাঙাহ াংস্কৃ হত  ভাার াথথ হন্দুত্বথক জহড়থে সফত। বাাংা ভাাে াঈিুে  াঅরহব
লথব্দর সজারপূবেক ানুপ্রথবল ঘটিথে হন্দুোহন বাাংাথক মুমাহনকীকরথণর াঅপ্রাণ সচষ্টা করা ে।
পাহকস্তাহন লাকথগাষ্ঠী ঠিকাআ বুঝথত সপথরহছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙাহ াংস্কৃ হত  স্বকীেতার ানন্ত
সপ্ররণার াঈৎ। তাাআ রবীন্দ্রনাথথক হনহি কথরন পাহকস্তাহন লাক াঅাআেুব খান। সরহড-সটহহভলথন
রবীন্দ্র-াংগীত  কহবতার প্রচার বন্ধ কথর সিো ে। ভারত সথথক বাাংা বাআ  চহিে াঅমিাহন
হনহি করা ে। ’৫২র ভাা াঅথন্দান, ’৬৬র ৬ িফা, াঅগরতা ড়যন্ত্র মামার মথতা রবীন্দ্রনাথথক
পূবে পাহকস্তাথন হনহি করা াঅমাথির জাতীেতা হবকাথল তথা বাঙাহর স্বাধ্ীন রাষ্ট্র প্রহতষ্ঠার াঅথন্দাথন
বযাপক প্রভাব হবস্তারকারী ঘটনাগুথার একটি। এাআ ঘটনাথক সকন্দ্র কথর বাঙাহর াাংস্কৃ হতক  বুহিবৃহিক
মাজ প্রহতবািমুখর থে থঠ এবাং তাথির প্রহতবাথির একটি ানুি থে িাাঁড়াে বযাপক াঅথোজথনর মধ্য

হিথে একমাে াাম্প্রিাহেক াঈৎব তবলাখ াঈিযাপন। ১৯৬১ াথ পূবে বাাংাে হবপু াঈৎা াঈেীপনার
মধ্য হিথে রবীন্দ্র জন্-লতবাহেকী াঈিযাহপত ে। একাআ বছর প্রহতবাথির ভাা হথথব পথা তবলাখ
াঈিযাপন করা ে। এব প্রহতবািী াঅথোজথনর ানযতম াঈথিযািা হছথন বিবন্ধু সলখ মুহজবুর রমান।
রবীন্দ্রনাথথর ‘এথা স তবলাখ’ হিথে শুরু থেহছ নতু নরূথপ বাঙাহর প্রাথণর াঈৎব তবলাখ াঈিযাপথনর
পথচা। রবীন্দ্রনাথ বিবন্ধুর বাঙাহ মানথ তথা স্বতন্ত্র জাহতিার ভাবনাে হকভাথব সপ্ররণা জুহগথেহছ
তার একটি াঈিারণ থা- ১৯৬৬ াথর ১৮ মাচে ঢাকার মহতহঝস্থ াআথডন সাথটথ বাঙাহর স্বাধ্ীনতা
াঅথন্দাথনর সনতৃ ত্বিানকারী াঅোমী ীথগর ৩ হিনবযাপী কাাঈহন্প াহধ্থবলথনর াঈথদ্বাধ্ন থেহছ
‘াঅমার সানার বাাংা াঅহম সতামাে ভাথাবাহ…’ গানটির মধ্য হিথে। াঅোমী ীথগর এাআ কাাঈহন্পথাআ
াঅমাথির বাাঁচার িাহব ৬ িফা বেম্মতভাসব গৃীত ে। বাঙাহর যা হকছু াজেন তার সনতৃ থত্ব বরাবরাআ
হছ হবশ্বহবিযাথের ছাে-হলক্ষকরা। াথটর িলথক ঢাকা হবশ্বহবিযাে ক্লাথব পথা তবলাথখ াাংস্কৃ হতক
ানুষ্ঠান াঅথোজন করথত হগথে াঈথিযািারা হবরূপ মাথাচনার ম্মুখীন থেহছথন। বা থেহছ
পাহকস্তাহন াংস্কৃ হতর বরথখাপ কথর হন্দুোহন (বাঙাহ) াংস্কৃ হতর াঅমিাহন থে। পাহকস্তানপহেরা াঅথ
হবেটি ঠিকাআ ানুধ্াবন করথত সপথরহছথন ’৫২ ভাা াঅথন্দাথনর মথতা পথা তবলাখ পান
পাহকস্তাথনর াখ-তার জনয হুমহক থে িাাঁড়াথব এবাং বাঙাহর স্বকীে সচতনা হবকাথল বড় াবিান রাখথব।
রবীন্দ্র াহতয  াংগীত চচো বন্ধ করার সপছথন াঈথেলয হছ বাঙাহ জাতীেতাবািী ধ্ারাথক ধ্বাং
করা। একুথলর সচতনার মথতা নববে াঈিযাপন বাঙাহ জাতীেতাবািথক লাহণত করথত ভূ হমকা রাখথব
এটা পাহকস্তাহনরা সযমনটা বুথঝহছ, সতমহন াআাম াঅর পাহকস্তানথক এক কথর যারা সিথখ এমন
বাঙাহর (বাাংাথিহল) াভাব হছ না। পাহকস্তাহন এবাং তাথির মমনা এ সিলীে সিারথির হবথরাহধ্তার
মধ্য হিথোআ াঅথোজন শুরু ে প্রহতবািী তবলাখ াঈিযাপন, যার সনতৃ ত্ব সিে ঢাকা হবশ্বহবিযাে। বাধ্া এথ
াহতেথমর প্রো াঅথরা সজারাথা ে। পথা তবলাখ পহরণত ে বাঙাহর রাজননহতক  াাংস্কৃ হতক
াঅথন্দাথনর ানযতম াহতোথর। াথটর িলথক ঢাকাে াঈৎথবর সচথে প্রহতবাথির ানুষ্ঠান হছ তবলাখ।
১৯৬৭ া সথথক রমনা বটমূথ ছাোনথটর াাংস্কৃ হতক ানুষ্ঠান াঅথোজথনর মধ্য হিথোআ তবলাথখর
পুনাঃজাগরণ ঘথট। বাঙাহর াঅধ্ুহনক নববে াঈিযাপথনর নতু নযাোর শুরু সথথক যারা াগ্রণী ভূ হমকাে
হছসন তাথির ানযতম োহিু ক এবাং ড. নহজিা খাতু ন। নহজিা খাতু ন এখন ছাোনথটর সনতৃ ত্ব
হিথেন। প্রোত োহিু থকর একাহধ্ক বিৃতাে তবলাখ াঈিযাপথন বিবন্ধু সলখ মুহজবুর রমাথনর
াামানয ভূ হমকার কথা াঈথল্লখ রথেথছ। বিবন্ধু সলখ মুহজবুর রমানাআ ১৯৭২ াথ পথা তবলাখ রকাহর
ছু টি সঘাণা কথরন এবাং এটাথক জাতীে াঈৎব হথথব স্বীকৃ হত সিন।
৪.
বাাংা নববেথক বাঙাহর াবেজনীন বৃিম াঈৎথব পহরণত করথত াঅহলর িলথকর সলথর হিথক বেপ্রথম
চারুকা াআনহিটিাঈথটর সনতৃ থত্ব শুরু ে মিথলাভাযাো। ঢাকা হবশ্বহবিযাথের চারুকার তরুণ হলক্ষক
 হলক্ষাথী এবাং মথনপ্রাথণ বাঙাহোনা ধ্ারণকারী ঢাকা হবশ্বহবিযাথের হলক্ষকথির সনতৃ থত্ব এর ূচনা ে।
ঢাকা হবশ্বহবিযাথের তরুণ হলক্ষক হথথব মিথলাভাযাোর পহরকল্পনার াথথ াংহিষ্ট থাকার সৌভাগয
াঅমার থেহছ। মিথলাভাযাোর সপছথন রাজনীহত হছ। ামহরক তস্বরলান এবাং সমৌবািী লহির
হবরুথি প্রহতবাথির সজারাথা একটি মাধ্যম হথথবাআ মিথলাভাযাোর ধ্ারণাটিথক াঅমরা ামথন হনথে
াঅহ। এথক্ষথে াঅমরা াকুণ্ঠ মথেন  থযাহগতা সপথেহছাম বাঙাহ াংস্কৃ হতর ানযতম পহথকৃ ৎ সলখ

াহনার কাছ সথথক। মিথলাভাযাোর পহরকল্পনা  বাস্তবােথন াঅমরা ঢাকা হবশ্বহবিযাে পহরবাথরর
যারা যুি হছাম বাাআ ামহরক লাক  তার পৃষ্ঠথপাকতাে াহত সমৌবািী লহিথক পযুেিস্ত করার
ভাবনা সথথকাআ বড় বড় াস্থােী ভাস্কযে হনথে সলাভাযাোর পহরকল্পনা কহর। শুভ-াশুথভর প্রহতদ্বহন্দ্বতা
াঈপস্থাহপত ে হবলা াঅকৃ হতর াজগর, াহত, বাঘ, টিো, সপাঁচা, প্রজাপহত, কবুতর হবহভন্ন প্রাণীর প্রতীকী
ভাস্কথযের মধ্য হিথে। মিথলাভাযাোে স্থান কথর সনে বাঙাহ ঐহতথযর াঙ-সজাো, মাআ, চরকা,
সঢাঁ হক, পাহক, মাছ ধ্রার াঈপকরণ বস্তুগত াংস্কৃ হতর াঈপকরণাহি। প্রহত বছথরর মূ প্রহতকৃ হতর
সপছথন একটি হথম কাজ কথর। সযমন এ বছর জগন্নাথ হবশ্বহবিযাথে মিথলাভাযাোর াগ্রভাথগ থাকথব
একটি হবলা াঅকৃ হতর কেপ। টি-সটাথেহি হবশ্বকাথপ ভারথতর াথথ মাে ১ রাথন সথর যাোর পরাআ
াঅমরা এ পহরকল্পনাটি কহর। কারণ াঅমাথির ধ্ারণা াহত দ্রুত হকছু করথত সগথ হবড়ম্বনাে পড়থত ে,
কেপ ধ্ীর গহতথত সিৌথড় জেী থেহছ সিৌথড় তার ধ্ারাবাহক ধ্ীরহস্থরতার জনয। কেপথক াথথ হনথে
জাহতথক াঅমরা এ বছর এ বাতে াটাাআ হিথত যাহে। সপটাপুতু সথথক শুরু কথর জীবজন্তুর প্রহতকৃ হত হনথে
সলাভাযাোর হবথরাহধ্তা কম েহন। াথনক প্রহতবন্ধকতা  মাথাচনা াহতেম কথরাআ াঅজসকর
াবেজনীন মিথলাভাযাো। সমৌবািীরা প্রকাথলয এর হবথরাহধ্তা কথর। সফাজথতর সচৌে িফার িাহবর
১১নাং িফাটি মিথলাভাযাো হনহি করা। এমনহক বুহিজীবীথির মথধ্য যারা বরাবরাআ হচন্তা সচতনাে
সমৌবািীথির মথেক তাথির াথনথকাআ মিথলাভাযাোর নতু ন রূপটিথক বাঙাহ াংস্কৃ হতর ঐহতথযর াাংল
নে বথ হবথরাহধ্তা কথর। হকছু সাক মথন কথরন াংস্কৃ হত একটি াঅবি কুো যাথত নতু ন হকছু ঢু কথ
কুোর পাহন িূহত থে যাথব। তারা একবার ভাথব না কুোর চারহিক বন্ধ কথর রাখথ এর পাহন
প্রাকৃ হতক হনেথমাআ িূহত থে পড়থব। াংস্কৃ হতথত যহি নতু ন নতু ন াঈপািান যুি না ে তাথ স াংস্কৃ হত
হনজ সথথকাআ মথর যাথব। রথগাল্লা বাঙাহোনার ানযতম ানুি। বাাংার াঅহি হমহষ্ট বথত এ যুথগর
মানু রথগাল্লার কথাাআ জাথন। াথনথকাআ জাথন না রথগাল্লা সকাথনা হিনাআ াঅমাথির হমহষ্ট হছ না। এটা
এথথছ িহক্ষণ ভারত সথথক। যারা াঅমাথির তবলাখ াঈিযাপথন বাাংার বাাআথরর াঈপািান সিখথত পান
তাথির পরবতী সজনাথরলন জানথব না জীবজন্তুর প্রতীক হনথে সলাভাযাোর হবেটি চীন, াংকাং, জাপান
বা যাটিন াঅথমহরকার াথনক জােগাে াঅথগ সথথকাআ প্রচহত হছ। এটা াঅমাথির াংস্কৃ হতর াাংল হথথব
পরবতীকাথ ‘রথগাল্লা’ে পহরণত থব। যহি াঅধ্ুহনক কাথর প্রযুহিহনভে র হবহচে াঈপািান মৃি
হপ্রহমোম মাথনর হমহষ্টর িাপথট াআথতামথধ্যাআ রথগাল্লা তার ঐহতয ারাথত বথথছ।
৫.
১৪২৩ নববথের নতু ন মাো থে বাঙাহথত্বর সরা পৃষ্ঠথপাক প্রধ্ানমন্ত্রী সলখ াহনা কতৃে ক নববথের
ভাতা প্রবতে ন। বাঙাহর জীবথন এটাাআ প্রথম াবেজনীন াাম্প্রিাহেক সকাথনা াঈৎব ভাতা, যা রকাহর
কমেচারীথির সিো থেথছ। মূ সবতথনর ২০ লতাাংল াথর নববে ভাতা নতু ন সস্কথ এ বছর সথথকাআ বাাআ
সপথেথছ, যহি ানযানয ভাতা বাাআ পাথেন পুরথনা সস্কথ। সকব এ খাথতাআ রকাথরর ৬০০ সকাটি টাকার
মথতা বযে থব। সবরকাহর খাথত াআথতামথধ্য এ ভাতা চাুর সঘাণা এথথছ াথনক াভজনক  কমীবান্ধব
প্রহতষ্ঠান সথথক। জনহপ্রে িাহব  বাস্তব াবস্থার পহরথপ্রহক্ষথত ানযানযরা প্রস্তুহত হনথেন নববে ভাতা
চাুর। কথেক বছথরর মথধ্য াআ ভাতার পহরমাণ  পহরহধ্ হবস্তৃ ত থব এটা হনাঃথন্দথ বা যাে। এাআ
ভাতা াঅমাথির াথেনীহতথত গুহণতক প্রভাব পড়থব। বহমহথে কথেক াজার সকাটি টাকার সনথিন থব
বাজাথর, এথত াথেনীহত চাঙা থব। সেতাথির াঅহথেক স্বােথন্দযর াথথ খুহল হবথেতারা। নববেথক সকন্দ্র

কথর ধ্ুমথ সকনাকাটা চথছ বাজাথর। হবথল কথর ফযালন, গনা, প্রাধ্নী  ঘথরর স্থােী াঈপকরণাহির
হলথল্প বযাপক তৎপরতা ক্ষয করা যাথে। সকাথনা সকাথনা লহপাং মথ াইথির মপহরমাণ হভড় ক্ষয করা
যাথে। বাাংা নববেথকহন্দ্রক সপালাক  পথণয ভথর সগথছ বাজার। শুধ্ু সপালাক, জুতা, প্রাধ্নীাআ নে,
বযাপক প্রাণচাঞ্চয এথথছ মৃৎহলল্প, বাাঁল  সবথতর ামগ্রীসত। মুথখাল, সিহল সখনা, বািযযন্ত্র, বাাঁহল, সঢা,
প্লাহিক ামগ্রী হলথল্প। এগুথা প্রাোআ াঅমাথির মৃতপ্রাে কুটির হলল্প। এথির াথনথকরাআ বযবা
নববেথকহন্দ্রক। নববথের বযাপক এবাং সিলবযাপী াঅথোজন াঅমাথির সিলজ হলথল্পর টিথক থাকা হনহিত
করথব, যা াঅমাথির মাথাহপছু াঅে বৃহিথত ােক থব। সিহল পথণযর বাজার চাঙা করথত হবরাট াবিান
রাখথছ পথা তবলাখ। তবলাখ াঅথোজথনর াঅনুহিক ক াঈপকরণ সপালাক সথথক শুরু কথর খাবারিাবার প্রাে ক াঈপািানাআ সিলীে। সিথলর াথেনীহতথত এ হিবটির বতে মান াবিান াইি াঈৎথবর সচথে
সকাথনা
াাংথল
কম
নে।
সখক : াঈপাচার্য, জগন্নাথ হবশ্বহবিযাে।

