
 

 

 

 

६াননয কথা  

শুব নফফলষ 

য়রা বফাখ ১৪২৮ / ১৫ এপ্রির ২০২১ 

  

মাক ুযাতন সৃ্মপ্রত,  
মাক বুনর- মাওয়া গীপ্রত,  
३শ্রুফাষ্প সুদূনয প্রভরাক॥ 

এনা হ বফাখ এনা এনা . . .  

 

३ননক ঘটনায ঘনঘটা প্রননয় হল র ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ। ३প্রতভাযী ও তজ্জপ্রনত এক ३বূতূফষ 
প্রযপ্রিপ্রতয াক্ষী নয় য५র এ५ ফছযপ্রট মা য়নতা এক ফযাপ্রতক্রভী দ२স্বনেয ভনতা ४ভানদয 
সৃ্মপ্রতনত প্রচযিায়ী ছা হযনখ মানফ। এভনপ্রক নতুন ফছযনক স্বাগত জানানত প্রগনয়ও এক५ বয় 
४ভানদয তাডা কনয  হফডানে। হকাপ্রবড ४ক্রানেয १খযা এ५ ভূুনতষ রাপ্রপনয় রাপ্রপনয় 
ফাডনছ। এটা প্রিতীয়, তৃতীয় না চতুথষ হঢ७ তা প্রননয় প্রফতকষ চরনত५ ানয প্রকন্তু প্রদপ্রি, ভাযাষ্ট্র 
প্রকম্বা গুজযানটয ३ফিা প্রকন্তু ४নগয ভনতা५ বয়াফ ফায নথ ফনর५ ভনন নে। এখন५ 
াাতানর হযাগী ঙ্কুরান কযা ম্ভফ নে না। িপ্রতনলধক ফা বযাপ্রিন হম এখননা ূণষ সুযক্ষা 
প্রদনত াযনছনা তাও প্রযরপ্রক্ষত নে। ३তএফ কতপ্রদন হকাপ্রবনডয ানথ াফিান কযনত 
নফ, কনফ 'াডষ ५ভযুপ্রনপ্রটয ' রক্ষযভাত্রা ३প্রজষত নফ এফ ३প্রনশ্চয়তা প্রননয়५ ४ভযা ফযণ 
কযনত চনরপ্রছ নতুন ফছয ১৪২৮ হক। 

४াভ তথা ফযাক ७তযকায যাজননপ্রতক হিক্ষানট গত ফছযপ্রট গুরুত্বূণষ নয় য५র 
প্রফধানবা প্রনফষাচননয জন্য মায পরাপর ४ভযা হজনন মাফ প্রকছুপ্রদননয ভনধয५। প্রনফষাপ্রচত নয় 
মাযা५ যকায গডনু ४া কযফ হম এ५ যানজযয ফাঙাপ্রর জননগাষ্ঠীয দীঘষপ্রদন ধনয রাপ্ররত 
ভস্যা গুপ্ররয ভাধানন তা० যা নচষ্ট নফন। নচষ্ট নফন নাগপ্রযকত্ব , প্রড হবাটায, প্রডনটনন 
५তযাপ্রদ ५সুযগুনরায প্রচযিায়ী ভাধানকনে। 

 

 



 

 

এক५বানফ ফযাক ७তযকায হক্ষনত্র স্বািয প্রযকাঠানভা হথনক শুরু হমাগানমাগ, নাগপ্রযক হফা, 
হফকাযনদয কভষ१িান ५তযাপ্রদ প্রফলয় একপ্রদনক হমভন দীঘষপ্রদন ধনয ३ফনপ্ররত হতভপ্রন ফা१রা 
বালায ७যও িায়५ হচাযানগাপ্তা ४ক্রভণ চরনছ ७গ্র ३প্রভয়া জাপ্রতয়তাফাদীনদয নযাক্ষ 
ভদনত। মপ্রদ যানজযয াভপ্রগ্রক ७ন্নয়ন কাভয য় তনফ জনিপ্রতপ্রনপ্রধনদয এ५ফ ফযাানয নজয 
প্রদনত५ নফ। ३ন্যথা বপ্রফষ্যনত প্রফপ্রেন্নতায ম্ভাফনা ७প্রডনয় হদওয়া মায়না। 

াভপ্রয়ক কপ্রদহনয প্রফযপ্রতয য এ५ নফফলষ হথনক ४ফায নতুন বানফ, নতুন কনরফনয িকাপ্রত 
নে '६ান কথা '। ४নগয ভনতা িপ্রতপ্রদন५ ४নরাড নত থাকনফ ४ভানদয প্রফপ্রবন্ন 
প্রফবানগয হরখা ও প্রবপ্রডও। াঠক দষকনদয ানথ ४নযা প্রনপ্রফড হমাগানমাগ গনড হতারায 
স্বানথষ শুরু নত চরনছ 'াফপ্রিন প্রনেভ '  -  ३ফশ্য५ প্রফনাভনূরয। খুফ জ এ५ 
দ্ধপ্রতয প্রফদ ४নানদয জাপ্রননয় হদওয়া নফ প্রফপ্রবন্ন ভাধযনভ। 

ফা५নক নতুন ফছনযয ३ননক ३ননক শুনবো। সুি থাকনফন। বানরা থাকনফন। 

শুব নফফলষ। 

 


