৮ েরােগর মেহৗষধ লবঙ্গ
১০০ গ্রাম লবঙ্েগ প্রায় ৬৫ গ্রাম কার্েবাহাইড্েরট, ৬ গ্রাম
প্েরািটন, ১৩ গ্রাম িলিপড এবং ২ গ্রাম িচিন রেয়েছ। েসই সঙ্েগ
রেয়েছ
ফাইবার,
ক্যালিসয়াম,
পটািশয়াম, েসািডয়াম, িজঙ্ক,

আয়রন,
িভটািমন

ম্যাগেনিসয়াম,
িস, িথেয়িমন,

ফসফরাস,
িভটািমন

িব৬,িব১২,এ,ই,িড এবং েক। এই সবকিট উপাদানই নানাভােব শরীেরর গঠেন
কােজ েলেগ থােক। েযমন…
১. ডায়ােবিটস েরাগেক িনয়ন্ত্রেণ রােখ – েবশ িকছু গেবষণায় েদখা
েগেছ লবঙ্েগর অন্দের থাকা একািধক উপকাির উপাদান শরীেরর অন্দের
প্রেবশ করার পর ইনসুিলেনর কর্মক্ষমতা বাড়ােত
স্বাভািবকভােবই রক্েত শর্করার মাত্রা বৃদ্িধ

শুরু কের। ফেল
পাওয়ার আশঙ্কা

এেকবাের কেম যায়।
২. আর্থ্রাইিটেসর যন্ত্রণা কমায়- লবঙ্েগ উপস্িথত অ্যান্িটইনফ্েলেমটির প্রপািটজ এই ধরেনর হােড়র েরােগর প্রেকাপ কমােত
িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। এক্েষত্ের এক কাপ লবঙ্গ চা বািনেয়
কেয়ক ঘন্টা ফ্িরেজ েরেখ িদেত হেব। তারপর েসই ঠাণ্ডা চা ব্যথা
জায়গায় কম কের ২০ িমিনট লাগােল েদখেবন যন্ত্রণা এেকবাের কেম
েগেছ। প্রসঙ্গত, জেয়ন্ট েপইন কমােনার পাশাপািশ েপিশর ব্যথা এবং
েফালা ভাব কমােতও এই ঘেরায়া ঔষিধিট িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক।
৩. জ্বেরর িচিকৎসায় কােজ লােগ- লবঙ্েগ থাকা িভটািমন েক এবং ই,
েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থােক এতটাই শক্িতশালী কের েদয় েয শরীের
উপস্িথত ভাইরােসরা সব মারা পেড়। ফেল ভাইরাল িফবােরর প্রেকাপ কমেত
সময় লােগ না। প্রসঙ্গত, েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থা েজারদার হেয়
যাওয়ার পর সংক্রমেণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কেম যায়।
৪. দাঁেতর ব্যাথা কমায় – লবঙ্গেত উপস্িথত অ্যান্িট-ইনফ্েলেমটির
উপাদান শরীের প্রেবশ করার পর এমন িকছু িবক্িরয়া কের েয িনেমেষ
দাঁেতর যন্ত্রণা কেম যায়। তাই েতা এবার েথেক দাঁেত অস্বস্িত বা
মািড় েফালার মেতা ঘটনা ঘটেল একটা লবঙ্গ মুেখ েফেল েদেবন। েদখেবন
সঙ্েগ সঙ্েগ উপকার পােবন।
৫. হজম ক্ষমতার উন্নিত ঘেট- লাঞ্চ বা িডনােরর আেগ লবঙ্গ িদেয়
বানােনা এক কাপ গরম গরম চা েখেল হজেম সহায়ক অ্যািসেডর ক্ষরণ
েবেড় যায়। েসই সঙ্েগ েপেটর িদেক রক্ত প্রবােহরও উন্নিত ঘেট। ফেল

খাবার হজম হেত সময় লােগ না। তাই যােদর কম ঝাল-মশলা েদওয়া খাবার
েখেলও বদ-হজম হয়, তারা লবঙ্গ চা পান কের একবার েদখেত পােরন।
এমনটা করেল উপকার েয িমলেব, তা হলফ কের বলেত পাির।
৬. সাইনাস ইনেফকশেনর প্রেকাপ কমায়- মােঝ মধ্েযই িক সাইনােসর
আক্রমণ সহ্য করেত হয়? তাহেল েতা বলেত হয় এই েলখািট আপনার জন্যই
েলখা। কারণ লবঙ্গ েয এই ধরেনর সমস্যা দূর করেত কােজ আসেত পাের,
েস িবষেয় িক জানা িছল? আসেল এই প্রকৃিতক উপাদানিটর শরীের উপস্িথত
ইগুেয়নাল নােম একিট উপাদান সাইনােসর কষ্ট কমােত িবেশষ ভূিমকা
পালন কের থােক। েসই কারেণই েতা আয়ুর্েবদ িবেশষজ্ঞরা আজও এই ধরেনর
অসুেখর িচিকৎসায় লবঙ্েগর উপরই ভরসা কের থােকন।
৭. ত্বেকর সংক্রমণ সারায়- এবার েথেক েকানও ধরেনর ত্বেকর সংক্রমণ
হেলই েচাখ বুেজ ক্ষতস্থােন লবঙ্গ চা লাগােত ভুলেবন না। এমনটা
করেল েদখেবন কষ্ট কমেত এেকবাের সময়ই লাগেব না। আসেল লবঙ্েগ
উপস্িথত েভালাটাইল অেয়ল শরীের উপস্িথত টক্িসক উপাদানেদর েবর কের
েদয়। েসই সঙ্েগ জীবাণুেদরও েমের েফেল। ফেল সংক্রমণজিনত কষ্ট কমেত
সময় লােগ না।
৮.

িলভােরর

কর্মক্ষমতা

বাড়ায়-

লবঙ্েগ

উপস্িথত

অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট িলভােরর অন্দের জমেত থাকা টক্িসক উপাদানেদর
েবর কের েদয়। ফেল স্বাভািবকভােবই িলভােরর কর্মক্ষমতা বাড়েত শুরু
কের। প্রসঙ্গত, এই প্রকৃিতক উপাদানিটেত একািধক েহপােটাপ্রেটকিটভ
প্রপার্িটজও রেয়েছ, যা এক্েষত্ের িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক।

সরকার েছেল-েমেয়েদর িশক্ষামুখী
করেত েপেরেছঃস্িপকার
সরকার েছেল-েমেয়েদর িশক্ষাক্েষত্ের িশক্ষামুখী করেত েপেরেছ
মন্তব্য কের জাতীয় সংসেদর স্িপকার ড. িশিরন শারিমন েচৗধুরী এমিপ
বেলেছন, এখন েমেয়রা িশক্ষামুখী হেয় উেঠেছ। েমেয়েদর জন্য
উপবৃত্িতর টাকা তােদর মােয়েদর হােত সরাসির েদয়া হচ্েছ।

শিনবার দুপুের হিবগঞ্েজর শােয়স্তাগঞ্জ উচ্চ িবদ্যালয় মােঠ শতবর্ষ
পূর্িত উৎসেবর প্রধান অিতিথর বক্তব্েয স্িপকার এসব কথা বেলন।
ড. িশিরন শারিমন েচৗধুরী বেলন, বর্তমান সরকার েদেশ দািরদ্রতার
হার ৪৩ শতাংশ েথেক ২৩ শতাংেশ নািমেয় আনেত সক্ষম হেয়েছ। িমেলিনয়াম
েডেভলপম্যান্ট েগাল অর্জেন েছেল েমেয়েদর মধ্েয েজন্ডার সমতা
অর্জন করেত সক্ষম হেয়েছ।
বর্তমান সরকার িশক্ষাবান্ধব উল্েলখ কের িতিন বেলন, িশক্ষা
প্রিতষ্ঠানগুেলােত
কম্িপউটার
ল্যাব
চালু
করা
হচ্েছ।
প্রধানমন্ত্রী িশক্ষাকল্যাণ ট্রাস্ট কেরেছন। বাংলাােদশেক এিগেয়
িনেয় যাচ্েছ প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
উৎসব কিমিটর আহবায়ক ও েনৗ-পিরবহন মন্ত্রনালেয়র সােবক সিচব অেশাক
মাধব রােয়র সভাপিতত্েব িবেশষ অিতিথ িহসােব বক্তব্য রােখনসুপ্রীম েকার্েটর িবচারপিত ৈসয়দ দস্তগীর েহােসন, সােবক প্রধান
িবচারপিত ৈসয়দ েজ আর েমাদাচ্িছর েহােসন, হিবগঞ্জ-৩ আসেনর এমিপ
েমাঃ আবু জািহর, হিবগঞ্জ-২ আসেনর এমিপ আব্দুল মিজদ খান, হিবগঞ্জ৪ আসেনর এমিপ মাহবুব আলী। অনুষ্ঠােন শুেভচ্ছা বক্তব্য রােখন
শােয়স্তাগঞ্জ েপৗরসভার েময়র েমাঃ ছােলক িময়া, উৎসব কিমিট সদস্য
সিচব ও িবদ্যালয় পিরচালনা কিমিটর সভাপিত েশখ জামাল িময়া।
পের

িবদ্যালেয়র

কৃিতমান

িশক্ষক,

িশক্ষার্থী

েদেশর

িবিভন্ন

ক্েষত্ের অবদান রাখায় ১১ জনেক েদওয়া হেয়েছ ‘শতবর্ষ সম্মাননা
স্মারক’। এর আেগ ‘স্বপ্নীল শতবর্ষ’ নােম স্মারকগ্রন্েথর েমাড়ক
উন্েমাচন কের প্রধান অিতিথ স্িপকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী।

গরমকােল েয ৪ খাবার এিড়েয় েযেত
বলেছন িবেশষজ্ঞ
গরম পেড় েগেছ। এই সময় আইসক্িরম, েকামল পানীয় ইত্যািদ েখেত অেনেকই
পছন্দ কেরন। তেব জােনন িক এগুেলা শরীেরর উপকার না কের উল্েটা
ক্ষিত কের? হ্যাঁ, িবেশষজ্ঞরা এমনটাই বেলন।

গরেম খাওয়া িঠক নয় এমন িকছু খাবােরর নাম জািনেয়েছ জীবনধারা িবষয়ক
ম্যাগািজন ফ্যািমনা।
১. আইসক্িরম
গরেম আইসক্িরম কার না ভােলা লােগ। তেব আইসক্িরম েথেক সাবধান
েহান। আইসক্িরেমর মধ্েয রেয়েছ উচ্চ পিরমাণ ক্যােলাির; রেয়েছ উচ্চ
পিরমাণ চর্িব, প্েরািটন ও কার্েবাহাইড্েরট। এিট ওজন বাড়ায়;
উপকােরর েচেয় ক্ষিতই েবিশ কের।
২. েকামল পানীয়
েকামল পানীয়র মধ্েয রেয়েছ উচ্চ পিরমাণ ক্যােলাির। এিট শরীরেক
পািনশূন্য কের েদয়। তাই গরেম ঠান্ডা েকামল পানীয় পান করেত ইচ্েছ
করেল, এিট েথেক িনেজেক িবরত রাখুন।
৩. চা অথবা কিফ
চা অথবা কিফ শরীরেক পািন শূন্য কের েতােল। এর বদেল ফেলর রস পান
করুন।
৪. ঝাল খাবার
গরেমর সময় ঝাল জাতীয় খাবার এিড়েয় যাওয়া ভােলা। মিরচ, আদা,
দারুিচিন ইত্যািদ থারেমােজিনক। এগুেলা িবপাক হার বািড়েয় শরীেরর
তাপ বািড়েয় েদয়। তাই এ ধরেনর খাবার এিড়েয় যাওয়ার পরামর্শ েদন
িবেশষজ্ঞরা।

‘ছয় মােসর মধ্েয
প্রিতষ্ঠােন
ইন্টারেনট’

সব িশক্ষা
িবনামূল্েয

ডাক,
েটিলেযাগােযাগ
ও
তথ্যপ্রযুক্িত
মন্ত্রণালেয়র
মন্ত্রী
েমাস্তাফা জব্বার বেলেছন, আগামী ছয় মােসর মধ্েয েদেশর সকল িশক্ষা

প্রিতষ্ঠােন িবনামূল্েয ইন্টারেনট সংেযাগ েদয়া হেব এবং জনগেণর
সুিবধার্েথ পর্যায়ক্রেম বাস-স্ট্যান্ড ও েরল স্েটশনগুেলােতও এ
সংেযাগ প্রদান করা হেব।
িতিন বেলন, ‘ফাইভ-িজ চালু করার জন্য আমরা কাজ শুরু কেরিছ। িপিছেয়
পড়া জািত িহেসেব আমরা আর থাকেত চাই না। আগামী এপ্িরল মােস আমােদর
স্যােটলাইট চালু হেব।’
েনত্রেকানা েজলা প্েরসক্লাব আেয়ািজত প্েরসক্লাব ভবেন গতকাল
বৃহস্পিতবার রােত সাংবািদকেদর সােথ এক মতিবিনময় সভায় মন্ত্রী এসব
কথা বেলন। এসময় িতিন আেরা বেলন, ‘রাজধানীর বাইের ইন্টারেনট
ব্যবস্থা নাজুক, এটা সিঠক, তেব এ েথেক উত্তরেণর জন্য তার
মন্ত্রণালয় কাজ কের যাচ্েছ।’ আর ইন্টারেনেটর মূল্য বা ওয়াইফাইেয়র মূল্য সারা েদেশ এক করার জন্য যা যা করার তার ব্যবস্থাও
িতিন অিচেরই করেবন বেল জানান।
মন্ত্রী
আেরা
বেলন,
এখন
প্রচিলত
িমিডয়া
সংবাদপত্র
বা
চ্যােনলগুেলার েচেয় এখন সামািজক বা েসাশ্যাল িমিডয়া েবিশ গুরুত্ব
পাচ্েছ। মুহূর্েতর মধ্েয সকল খবর েপৗঁেছ যাচ্েছ। একটা সময় আসেব
কাগজ কলেমর যুগ েশষ হেয় যােব এবং শুধু ইন্টারেনেটর যুগ থাকেব।
সামেন েয নতুন নতুন প্রযুক্িত আসেছ তা ধারণ বা গ্রহণ করার জন্য
আমােদর সকেলর সক্ষমতা অর্জন করেত হেব বেল উল্েলখ কেরন মন্ত্রী।
েনত্রেকানা েজলা প্েরসক্লােবর সভাপিতও েজলা প্রশাসক মঈন উল
ইসলােমর সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত মত িবিনময় সভায় অিতিথেদর মধ্েয
বক্তব্য রােখন পুিলশ সুপার জয়েদব েচৗধুরী, েজলা আওয়ামী লীেগর
সভাপিত মিতউর রহমান, সম্পাদক ও সােবক এমিপ আশরাফ আলী খান খসরু,
প্েরসক্লােবর সহ-সভাপিত মুক্িতেযাদ্ধা হায়দার জাহান েচৗধুরী,
সম্পাদক শ্যামেলন্দু পাল, সাংবািদক আলপনা েবগম, কামাল েহােসন।

পরীক্ষা

েকন্দ্েরর

২০০

গেজর

মধ্েয প্রেবেশ িনেষধাজ্ঞা
এইচএসিস পরীক্ষা চলাকালীন সময় েকন্দ্েরর ২০০ গেজর
জনসাধারেণর প্রেবেশ িনেষধাজ্ঞা জাির কেরেছ ঢাকা মহানগর

মধ্েয
পুিলশ

(িডএমিপ)। আজ শিনবার িডএমিপ কিমশনার েমা. আছাদুজ্জামান িময়া
স্বাক্ষিরত এক িবজ্ঞপ্িতেত এ আেদেশর িবষেয় জানােনা হয়। এইচএসিস
পরীক্ষা েশষ না হওয়া পর্যন্ত এ আেদশ বলবৎ থাকেব।
িবজ্ঞপ্িতেত

বলা

হয়,

িডএমিপ

অর্িডন্যান্েসর

২৮

ও

২৯

ধারায়

পরীক্ষা েকন্দ্রগুেলার ২০০ গেজর মধ্েয পরীক্ষার্থী ব্যতীত
জনসাধারেণর প্রেবশ সম্পূর্ণ িনিষদ্ধ। সুষ্ঠু ও শান্িতপূর্ণভােব
পরীক্ষা অনুষ্িঠত হওয়ার লক্ষ্েয এ িনর্েদশনা জাির করা হেয়েছ।
প্রসঙ্গত,

২০১৮

সােলর

এইচএসিস,

িডপ্েলামা

ইন

িবজনস

এইচএসিস (েভােকশনাল), এইচএসিস (িবএম), িডপ্েলামা
আিলম পরীক্ষা ২ এপ্িরল (েসামবার) েথেক শুরু হেব।

ইন

স্টািডজ,
কমার্স

ও

পরীক্ষার ২৫ িমিনট আেগ লটাির
কের প্রশ্েনর েসট িনর্ধারণ
আগামী ২ এপ্িরল েথেক শুরু হেত যাচ্েছ এইচএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা
। আর এই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস েঠকােত পরীক্ষার ২৫ িমিনট আেগ
লটাির কের প্রশ্নপত্েরর েসট িনর্ধারণ করা হেব বেল িশক্ষা
কর্মকর্তারা েঘাষণা িদেয়েছন।
রিববার
িশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র
সভাকক্েষ
অনুষ্িঠতব্য
এইচএসিস
পরীক্ষার িনরাপত্তা-সংক্রান্ত ৈবঠক েশেষ সাংবািদকেদর এমন তথ্য
জানান মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবভােগর সিচব েমা. েসাহরাব
েহাসাইন। এ সময় িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ উপস্িথত িছেলন।
সিচব বেলন, এ বছর অনুষ্িঠতব্য এইচএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা িদেয়ই
এই পদ্ধিত চালু হচ্েছ। এবার েকান েসেট পরীক্ষা হেব েসিট পরীক্ষা

েকন্দ্েরর সংশ্িলষ্টরাও বলেত পারেবন না। পরীক্ষা শুরুর ২৫ িমিনট
আেগ িনর্ধািরত েবার্ড লটাির কের প্রশ্ন েসট িনর্ধারণ করেব। এখন
েথেক আর প্রশ্নপত্র িসলগালা করা হেব না। িসিকউিরিট েকােডর
মাধ্যেম ডাবল প্যােকেটর মাধ্যেম েকন্দ্ের প্রশ্ন পাঠােনা হেব।
িতিন জানান, পরীক্ষার আেগ প্রশ্নপত্েরর সব েসট িনরাপত্তার
েমাড়েক েকন্দ্ের পাঠােনা হেব। পরীক্ষার্থীরাও আধাঘণ্টা আেগ
েকন্দ্ের প্রেবশ করেবন। এরপর ঢাকায় লটাির কের েকান েসেট পরীক্ষা
হেব, তা সবাইেক জািনেয় েদয়া হেব।
এছাড়া িকছুিদন আেগ সমাপ্ত হওয়া এসএসিস পরীক্ষার মতই পরীক্ষা
শুরুর ৩০ িমিনট আেগ এইচএসিস পরীক্ষার্থীেদর বাধ্যতামূলকভােব
পরীক্ষার হেল বসেত হেব।

এইচএসিসর প্রশ্ন ফাঁস েঠকােত
সব ব্যবস্থা েনয়া হেয়েছ :
িশক্ষামন্ত্রী
আসন্ন উচ্চ মাধ্যিমক সার্িটিফেকট (এইচএসিস) ও সমমান পরীক্ষা
সুষ্ঠুভােব সম্পন্েনর লক্ষ্েয িশক্ষক, অিভভাবক, গণমাধ্যমসহ
সর্বস্তেরর জনগেণর সহেযািগতা েচেয়েছন িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম
নািহদ।
িতিন বেলন, ‘অতীেতর অিভজ্ঞতার আেলােক এবার পরীক্ষা সুষ্ঠুভােব
অনুষ্ঠােনর লক্ষ্েয এবং প্রশ্ন ফাঁস েঠকােত সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা
েনয়া হেয়েছ।’
বৃহস্পিতবার রাজধানীর লালমািটয়া মিহলা কেলেজর বার্িষক ক্িরড়া
প্রিতেযািগতার সমাপনী ও পুরস্কার িবতরণ অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথর
বক্তৃতায় িশক্ষামন্ত্রী এ সব কথা বেলন।
নুরুল ইসলাম নািহদ বেলন, পরীক্ষা শুরুর ২৫ িমিনট আেগ প্রশ্েনর
খাম েখালা হেব। সকল েকািচং েসন্টার বন্ধ থাকেব। ভুল ও
িবভ্রান্িতমূলক প্রশ্ন প্রকাশ কের প্রচারণা চালােনা হয়। এ ধরেনর
িমথ্যা প্রচারণা েথেক সবাইেক সতর্ক থাকেত হেব। জািতর ভিবষ্যেতর
স্বার্েথ সবাইেক দািয়ত্বশীল ভূিমকা পালন করেত হেব।

িশক্ষামন্ত্রী বেলন, আমােদর েমেয়রা পড়াশুনায় ভাল করেছ। আগামী
কেয়ক বছেরর মধ্েয উচ্চিশক্ষার ক্েষত্েরও েজন্ডার সমতা অর্িজত
হেব।
লালমািটয়া মিহলা কেলেজর অধ্যক্ষ প্রেফসর ড. েমা. রিফকুল ইসলােমর
সভাপিতত্েব অনুষ্ঠােন মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবভােগর সিচব েমা.
েসাহরাব েহাসাইন, জাতীয় িবশ্বিবদ্যালেয়র উপ-উপাচার্য ড. েমা.
মিশউর রহমান, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়ািবদ ও ঢাকা সাইক্িলং
স্েপার্িটং ক্লােবর সভাপিত েজােবরা রহমান িলনু এবং মাধ্যিমক ও
উচ্চ
িশক্ষা
অিধদপ্তেরর
সােবক
মহাপিরচালক
ড.
এস
এম
ওয়ািহদুজ্জামান
বক্তব্য
রােখন।
পের
িশক্ষামন্ত্রী
ক্রীড়া
প্রিতেযািগতায় িবজয়ীেদর মােঝ পুরস্কার িবতরণ কেরন।

উৎক্েষপেণর
ফ্েলািরডায় যাচ্েছ
স্যােটলাইট-১’
আগামী

১

এপ্িরল

বাংলােদেশর

প্রথম

উদ্েদশ্েয
‘বঙ্গবন্ধু

কৃত্িরম

উপগ্রহ

‘বঙ্গবন্ধু

স্যােটলাইট-১’ মহাকােশ উৎক্েষপেণর জন্েয আজ বৃহস্পিতবার ফ্রান্স
েথেক যুক্তরাষ্ট্েরর ফ্েলািরডা অঙ্গরাজ্েয পাঠােনা হচ্েছ।
প্রকল্প পিরচালক েমাহাম্মদ েমসবাহুজ্জামান জানান,
ফ্রান্েসর
থ্যােলস অ্যােলিনয়া স্েপস আজ সকােল ফ্রান্েসর কােন অবস্িথত
ওয়ারহাউস
েথেক
একিট
িবেশষ
িবমােন
কের
স্যােটলাইটিট
যুক্তরাষ্ট্েরর ফ্েলািরডা পাঠােব। স্যােটলাইটিট
েসখােন
েপৗঁছােল উৎক্েষপেণর জন্য দািয়ত্ব েদয়া মার্িকন ফার্ম স্েপসএক্স
৩০ মার্চ উপগ্রহিট গ্রহণ কের উৎক্েষপেণর জন্য প্রেয়াজনীয় কাজ
সম্পন্ন করেব।
৩ দশিমক ৭ টন ওজেনর ‘বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইট-১’ উৎক্েষপেণর তািরখ
সম্পর্েক
জানেত
চাইেল
প্রকল্প
পিরচালক
েমসবাহুজ্জামান
জানান, স্েপসএক্স স্যােটলাইটিট গ্রহণ কের আগামী ৩-৪ িদেনর মধ্েয
আমােদর উৎক্েষপেণর সম্ভাব্য তািরখ জানােব।
‘বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইট-১’ েক কক্ষপেথ উৎক্েষপণ করার জন্য বহনকৃত

রেকেটর সম্পর্েক জানেত চাইেল েমসবাহুজ্জামান বেলন, রেকটিট ৈতিরর
কাজ দ্িবতীয় পর্যােয় রেয়েছ এবং আগামী কেয়কিদেনর মধ্েয এিটর
প্রস্তুতকরেণর কাজ েশষ হেব। এছাড়া ও িতিন আরও জানান, ‘বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইট-১’ উৎক্েষপেণর জন্য সম্পূর্ণ নতুন একিট রেকট ব্যবহার
করিছ আমরা। তাই উৎক্েষপেণর জন্য আমােদর একটু সময় লাগেছ। পুরােনা
রেকট ব্যবহার করা হেল অেনক কম সময় লাগেতা।
ফ্েলািরডা অঙ্গরাজ্েযর েকপ ক্যানােভরাল েথেক যুক্তরাষ্ট্েরর
মহাকাশ গেবষণা সংস্থা স্েপসএক্েসর ‘ফ্যালকন-৯’ রেকেট কেরই
বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইট-১
মহাকােশ
পাঠােনা
হেব।
উৎক্েষপেণর
পর
স্যােটলাইেটর
জন্য
িনর্ধািরত
১১৯
িডগ্ির
পূর্ব
দ্রািঘমার স্লেট েপৗঁছেত আট িদন সময় েনেব।
‘বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইট-১’
এর
েমাট
থাকেব।এবং এর মধ্েয ২০িট ট্রান্সপন্ডার

৪০িট
ট্রান্সপন্ডার
বাংলােদেশর ব্যবহােরর

জন্য
িবেদিশ

িট
জন্য

রাখা
হেব।
ও
বািক
২০
প্রিতষ্ঠানগুেলার কােছ িবক্রেয়র

ট্রান্সপন্ডার
রাখা হেব বেল

জানান,
িবিটআরিস
েচয়ারম্যান
ড.
শাহজাহান
মাহমুদ।
িতিন
বেলন স্যােটলাইটিটর েময়াদ ১৫ বছর িনর্ধারণ কের পাঠােনা হেয়েছ।
এই কৃত্িরম উপগ্রহিট েটিলিভশন চ্যােনল, ইন্টারেনট েসবাদানকারী
প্রিতষ্ঠান, িভ-স্যাট ও েবতারসহ ৪০ ধরেনর েসবা েদেব। প্রাকৃিতক
দুর্েযাগ ট্যািরস্ট্িরয়াল অবকাঠােমা ক্ষিতগ্রস্ত হেল সারা েদেশ
িনরবচ্িছন্ন েযাগােযাগ ব্যবস্থা বহাল থাকা, পিরেবশ েযাগােযাগ
মাধ্যম িহেসেব ই-েসবা িনশ্িচত করেব।
স্যােটলাইেটর কার্যক্রম পুেরাপুিরভােব শুরু হেল আশপােশর কেয়কিট
েদেশ েটিলেযাগােযাগ ও সম্প্রচার েসবা েদয়ার জন্য িজেয়ািসক্েরানাস
স্যােটলাইট িসস্েটম (৪০ ট্রান্সপন্ডার, ২৬ েকইউ ব্র্যান্ড, ১৪ িস
ব্যান্ড)-এর গ্রাউন্ড িসস্েটমসহ সব ধরেনর েসবা পাওয়া যােব।

তথ্েযর
িনরাপত্তার
েফসবুেক নতুন টুলস

জন্েয

েফসবুক
ব্যাবহারকারীেদর
ব্যক্িতগত
তথ্য
তৃতীয়
পক্েষর
কােছ
হস্তান্তেরর
অিভেযাগ
উেঠ
েফসবুেকর
িবরুদ্েধ।
এ
ঘটনায় েফসবুেকর প্রিতষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গ িনেজর ভুল স্বীকার
কের ক্ষমাও চান। তাই এবার েফসবুক গ্রাহকেদর সুরক্িষত রাখেত নতুন
টুলস আনেছ েফসবুক। এই টুলেসর িনয়ন্ত্রণ থাকেব ব্যবহারকারীেদর
হােতই।
গতকাল বুধবার এক ব্লগ েপাস্ট কের েফসবুক জানায়, ব্যবহারকারীরা
তার অ্যাকাউন্েটর প্রাইেভিস েসিটংস িনেজেদর পছন্দ মেতা সাজােত
পারেবন। েমাবাইল ইউজারেদর জন্যও নতুন কের িডজাইন করা হচ্েছ বেল
জানায় েফসবুক সূত্র।
েফসবুেকর মুখ্য প্রাইেভিস অিফসার এিরন এগান এবং েডপুিট েজনােরল
কাউন্েসল অ্যাশেল েবিরনগার ব্লেগ জািনেয়েছন, েফসবুেকর িনরাপত্তা
বাড়ােত নতুন টুলস িনেয় আসা হচ্েছ। এ বার প্রাইেভিস েসিটংসেক
িনেজেদর আয়ত্েত রাখেত পারেবন ব্যবহারকারীরা।
েফসবুেকর ব্লেগ েলখা হেয়েছ, িনরাপত্তা সুরক্িষত করেত িনরন্তর কাজ
কের চেলেছ েফসবুক। প্রাইেভিস অ্যাকাউন্েটর নানা সমস্যার কথা
জািনেয়েছন ব্যবহারকারীরা। েফসবুকেক ‘অপব্যবহার’ কের তথ্য চুির
িগেয়েছ। এই িনেয় িববৃিত িদেয় জািনেয়েছন মার্ক জুকারবার্গ।
ভিবষ্যেত তথ্য িনরাপত্তােক মজবুত করেত নয়া টুলস িনেয় আসেছ
েফসবুক।

পিরর্বতন

আসেছ

পাঁচ

েজলার

ইংেরিজ বানােন
ইংেরিজ বানান বাংলা উচ্চারেণর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যাগ
িনেয়েছ সরকার। েদেশর পাঁচ েজলার ইংেরিজ বানান পিরবর্তন করা
হচ্েছ।বাংলা নােমর সঙ্েগ িমল করেত এ পিরবর্তন আনেছ সরকার।
চট্টগ্রাম,

কুিমল্লা,

বিরশাল,

যেশার

ও

বগুড়ার

ইংেরিজ

নাম

সংেশাধেনর প্রস্তাব প্রশাসিনক পুনর্িবন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয়
বাস্তবায়ন কিমিট (িনকার) ৈবঠেক উপস্থাপেনর জন্য প্রস্তুত কেরেছ
মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ। আগামী ২ এপ্িরল েসামবার ৈবঠকিট
হেব। সভায় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা সভাপিতত্ব করেবন।

অনুষ্িঠত

মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ েথেক জানা েগেছ, প্রস্তাবনায় চট্টগ্রােমর
ইংেরিজ বানান Chittagong সংেশাধন কের Chattagram, কুিমল্লা েজলার
বানান Comilla পিরবর্েত Kumilla, বিরশােলর বানান Barisal েথেক
Barishal, যেশােরর বানান Jessore এর স্থেল Jashore এবং বগুড়া
েজলার ইংেরিজ বানান Bogra পিরবর্েত Bagura করার িবষেয় বলা হেয়েছ।
বৃহস্পিতবার মন্ত্িরপিরষদ সিচব েমাহাম্মদ শিফউল আলম সাংবািদকেদর
বেলন, পাঁচিট েজলার নােমর ইংেরিজ বানােন িকছুটা অসঙ্গিত আেছ। এটা
দূর করেত িনকার সভায় একিট প্রস্তাব উঠেছ।
িতিন আেরা বেলন, েজলার নােমর বানান বাংলা উচ্চারেণর সঙ্েগ
সামঞ্জস্যপূর্ণ করার িবষেয় সুিনর্িদষ্ট েকােনা িবিধ বা নীিতমালা
েনই। তেব নতুন িবভাগ, েজলা, উপেজলা ইত্যািদ সৃজন, নামকরণ ও নাম
পিরবর্তেনর িবষয়গুেলা প্রশাসিনক পুনর্িবন্যাস সংক্রান্ত জাতীয়
বাস্তবায়ন কিমিটর (িনকা)সভায় অনুেমাদন করা হেয় থােক।

েজেন িনন ৯৯িট সাংসািরক িটপস
কােজ লাগেব !
১। অেনকিদন বন্ধ থাকা বা অব্যবহৃত ঘর খুলেল একটা ভ্যাপসা গন্ধ

েবর হয়। দু-িতনেট েদশলাই কািঠ জ্বালােল দু-িতন িমিনেটর মধ্েয ঘর
েথেক গন্ধ চেল যােব।
২। িচিনর পাত্েরর মধ্েয দু-চারিট লবঙ্গ িদেয় রাখেল িপঁপেড় ঢুকেব
না।
৩। চশমা ঝকঝেক পিরষ্কার রাখেত হেল এক েফাঁটা িভিনগার িদেয় কাঁচ
পািলশ করুন।
৪। কােঠর আসবাবপত্র ঠাণ্ডা চা-পাতা েফাটােনা জল িদেয় পািলশ করুন।
ঝকঝেক হেয় উঠেব।
৫। ফ্িরেজর গােয় দাগ ধের েগেল স্পঞ্েজ টুথেপস্ট লািগেয় ঘষুন। দাগ
উেঠ যােব।
৬।

ফ্লােনেলর

টুকেরা

গ্িলসািরেন

িভিজেয়

দাগধরা

জানালার

কাঁেচ

ঘষুন। কাঁচ ঝকঝক করেব। কাঠ বা স্িটেলর েটিবেল ঘষুন। েসখানকার দাগ
উঠেব।
৭। জানালা, দরজার কাঁচ ঝকঝেক কের তুলেত িমিহ চক গুঁেড়ার সঙ্েগ জল
আর স্িপিরট অথবা েকেরািসন িমিশেয় িকছুক্ষণ কাঁেচর ওপর মািখেয়
রাখুন। শুিকেয় েগেল খবেরর কাগজ িদেয় মুেছ িনন।
৮। িডটারেজন্েটর সঙ্েগ একটা েলবুর রস ও এক চামচ িফনাইল িমিশেয়
বাথরুেমর টাইলস ঘেষ েদখুন, েকমন ঝকঝক কের।
৯। হাতব্যােগর ধাতব অংশগুিলেত ন্যাচারাল কালােরর েনলপািলেশর এক
প্রস্থ প্রেলপ িদেয় রাখুন। সহেজ িববর্ণ হেব না।
১০। েছাট্ট একটুকেরা ফ্লােনল বা কম্বেলর কাপেড় পািতেলবুর রস
মািখেয় চামড়ার ব্যাগ বা স্যুটেকেশ ঘষেল। চামড়ার ঔজ্বল্ল্য বাড়েব।
১১। ঘের চড়ুই পািখ বাসা বাঁধেত চায়। যিদ চড়ুই পািখ তাড়ােত চান
তাহেল ঘেরর দরজা জানালা বন্ধ কের দু-চার টুকেরা কর্পূর জ্বািলেয়
িদন। আর ঘরমুেখা হেব না।
১২। গ্যাসস্েটােভর বার্নাের ময়লা ঢুেক েগেল বািড়েত পিরষ্কার করার
সহজ উপায় হল অ্যালুিমিনয়াম স্িটল বা েলাহার বালিতেত ফুটন্ত জল
েঢেল তােত দু েটিবল চামচ ড্েরেনক্স (Drainex) পাউডার গুেল
বার্নার দুিট তার মধ্েয দু ঘণ্টা ডুিবেয় রাখুন। জেল ঝাঁিপেয়

ঝাঁিপেয় ধুেয় িনন।
১৩। গরম েপাশাক বা িসল্েকর েপাশাক েধাওয়ার পর যিদ ইউক্যািলপটাস
েতল েমশােনা জেল ডুিবেয় েনন তাহেল েপাকায় কাটার ভয় থাকেব না।
েপাশােকর ঔজ্বল্ল্য বাড়েব। এক বালিত জেল েতেলর পিরমাণ হেব দুেটিবল চামচ।
১৪। উেলর েপাশাক েধাওয়ার পর এক বালিত জেল আধ চামচ গ্িলসািরন িদেয়
তােত ডুিবেয় িনন। েপাশােকর নরম ভাব বজায় থাকেব।
১৫। বাচ্চােদর জামাকাপড় বা কাঁথায় যিদ তার বিমর দুর্গন্ধ েথেক
যায়, তেব কাচার পর জেল আধ চামচ েবিকং েসাডা িমিশেয় তােত জামাকাপড়
ডুিবেয় েনেবন। দুর্গন্ধ দূর হেব।
১৬।

ইস্ত্ির

করার

সময়

কাপেড়

েয

জল

েছটান

তােত

কেয়ক

েফাঁটা

পারিফউম েফেল িদন। ইস্ত্ির হওয়া েগাটা কাপড়িট সুগন্ধ ধের রাখেব।
১৭। সুগন্িধর িশিশ সবসময় তুেলা বা কাপেড় জিড়েয় রাখেবন। তােত
সুগন্িধ েঢর েবিশ িদন িটকেব।
১৮। ফ্লাক্েসর েভতের অংশ ভালভােব ধুেত হেল ফ্লাক্েস গরম জল ভর্িত
করুন। তােত কেয়ক টুকেরা কাগজ েফেল িদন। ঘণ্টাখােনক পর ভাল কের
ঝাঁিকেয় িনেয় জল েফেল িদন। েভতেরর যাবতীয় েনাংরা পিরষ্কার হেয়
যােব।
১৯। অেনক সময় ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্স দীর্ঘ ব্যবহােরর জন্য দুর্গন্ধ
হয়। একিট িডেমর েখালা েভেঙ ফ্লাক্েসর মধ্েয েফলুন।
২০। িকছু িকছু অলংকােরর তীক্ষ্ণ বা ধারােলা প্রান্েতর েখাঁচায়
েপাশাক িছঁেড় যায় বা সুেতা উেঠ যায়। েসইসব ধারােলা অংেশ
ন্যাচারাল েনলপািলশ লািগেয় িদন। েখাঁচা লাগেব না।
২১। কােঠর ওপর বাচ্চারা আঁিকবুঁিক কাটেল তা তুলেত িসগােরেটর ছাই
খুব ভাল। িসগােরেটর ছাই পাতলা কাপেড় িনেয় ঘেষ ঘেষ েতালা যােব।
একই কাজ হেব েকেরািসন িদেয়।
২২। িসল্েকর শািড় বা েপাশােক মাড় িদেত হেল, মােড়র সঙ্েগ একটু
পাতলা আঠা গুেল েনেবন। েপাশাক শুিকেয় খটখেট কের ইস্ত্ির করেবন।
িসল্ক ঝকঝক করেব।

২৩। পঞ্চাশ গ্রাম সাবুদানা জেল ফুিটেয় স্বচ্ছ কের েছঁেক িনন।
ঠাণ্ডা কের তােত দু-েটিবল চামচ সাদা িভিনগার েমশান। এবার এই
িমশ্রণিট একিট খািল স্প্ের বটেল ভের রাখুন। এই তরল িছিটেয় িছিটেয়
ইস্ত্ির করেল তা মােড়র কাজ করেব। েপাশাক িনভাঁজ হেব।
২৪। েহয়ার ড্রায়ার িদেয় বর্ষার জুেতা, েছাটখােটা জামাকাপড় শুিকেয়
েনওয়া যায়।
২৫। বাচ্চােক স্নান করােনার আেগ নীেচ েতায়ােল েপেত েনেবন। বাচ্চা
হড়েক যােব না। বেসও আরাম পােব।
২৬। স্িটেলর বাসন েথেক েকাম্পািনর নাম েলখা স্িটকারিট েতালা এক
ঝােমলা। পাত্েরর স্িটকার লাগােনা অংেশর উল্েটািপঠটা তািতেয় িনন।
স্িটকার এবার সহেজ উেঠ আসেব।
২৭। নতুন েকনা িজিনসপত্েরর ওপর েথেক দােমর েলেবল তুলেত
েখাঁচাখুঁিচ করেবন না। েলেবেলর ওপর একটু েসেলােটপ েচেপ িদন।
তারপর েসেলােটেপর এক প্রান্ত ধের টানেল েলেবলিট উেঠ যােব।
২৮। েদওয়ােল েপেরক গাঁথার আেগ েপেরকগুেলা যিদ ফুটন্ত গরম জেল
ডুিবেয় েনন তাহেল হাতুিড় মারার সময় েদওয়ােলর প্লাস্টার খসেব না।
২৯।

শক্ত

কের

মুখ

বন্ধ

একিট

েছাট্ট

িশিশেত

কর্পূর

পুের

যন্ত্রপািতর বাক্েস েরেখ িদন। যন্ত্রপািতেত মরেচ পড়েব না।
৩০। েবশ িকছুিদেনর জন্য েকাথাও েবড়ােত যাচ্েছন ফ্িরজ খািল কের?
িডফ্রস্ট কের তা েরেখ েগেলন। িকন্তু এেস েদখেলন দুর্গন্ধ হেয়
েগেছ। দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য যাওয়ার আেগ ফ্িরেজ পািত েলবু েরেখ
িদন। দুর্গন্ধ হেব না।
৩১। ফ্িরেজর বদগন্ধ দূর করেত সর্েষগুঁেড়া ব্যবহার করেত পােরন।
একটা প্েলেট িকছুটা সর্েষগুঁেড়া েঢেল তােত একটু জল িদেয় রাতভর
ফ্িরেজ রাখুন এবং ফ্িরজ েখালাই রাখুন। পেরর িদন সকােল েদখেবন সব
গন্ধ উধাও।
৩২। ব্যবহােরর পর েতল বা পানীয়র েটট্রাপ্যাক েফেল েদেবন না। েকেট
িডপ ফ্িরেজ আইস ট্েরেত েপেত িদন। মাছ মাংেসর প্যােকট আটেক যােব
না।
৩৩। প্েরসার কুকােরর গ্যাসেকট মােঝ মােঝ ফ্িরেজ পুের রাখেবন।

দীর্ঘিদন িটকেব।
৩৪। টর্েচর েফেল েদওয়া ব্যাটাির িকন্তু েকায়ার্িটজ ঘিড়েত এবং
েরিডওেত আরও মাস খােনক চলেব।
৩৫। বািড়েত আঠা ফুিরেয় েগেছ। খােম স্ট্যাম্প লাগােবন। ন্যাচারাল
কালার েনলপািলশ ব্যবহার করুন।
৩৬। েসেলােটেপর মুখ খুঁেজ পাচ্েছন না? িমিনট দেশক ফ্িরেজ ঢুিকেয়
েরেখ িদন। েসেলােটেপর িরলটা খুেল আসেব।
৩৭। খােমর ওপর িঠকানা িলেখ একটু েমামবািত ঘেষ েদেবন। জল পেড় কািল
েথবেড় িঠকানা অস্পষ্ট হেয় যােব না।
৩৮। েটিবল বা ক্যািবেনেটর ড্রয়ার অেনক সময় আটেক যায়। স্বচ্ছন্েদ
েখালা বা বন্ধ করা যায় না। ড্রয়ােরর ধাের েমাম ঘেষ রাখুন। সহেজ
আটকােব না।
৩৯। ব্যবহােরর পর বাইসাইেকেলর টায়ার িভেজ কাপড় িদেয় মুেছ রাখুন।
সহেজ কাটেব না।
৪০। নেখর েকান েভেঙ েগেছ। িকন্তু এমাির েবার্ড েনই। একটা েদশলাই
কািঠ িনেয় বারুেদর িদকটা ভাঙা জায়গায় ঘষুন। িনেমেষ নখ সমান হেয়
যােব।
৪১। েনলপািলশ শুিকেয় জেম েগেল ইউক্যািলপটাস েতল িদন। গেল নরম
হেব। তেব েনলপািলশ ফ্িরেজ রাখেল সহেজ শুেকােব না।
৪২। এক িলটার জেল দু’চার চামচ িডটারেজণ্ট গুেল ঝাঁিকেয় িদন। এবার
স্প্েরগান বা িপচিকিরেত ভের ঘেরর আনােচ কানােচ েযখান আরেশালার
উপদ্রব েবিশ েসসব জায়গায় স্প্ের কের িদন। আরেশালা মরেব।
৪৩। েমামবািত জ্বালােনার আেগ যিদ বার্িনশ িলিগেয় িনেত পােরন েতা
সাশ্রয় হেব। সহেজ েমাম গলেব না।
৪৪। ক্যাণ্েডল েহাল্ডাের েমামবািত বসােনার আেগ একটু েতল মািখেয়
েনেবন। ফুিরেয় েগেল জমা েমাম তুলেত অসুিবেধ হেব না।
৪৫। েবাতেলর িছিপ খুব শক্ত হেয় আটেক েগেল, একটা রুমাল গরম জেল
িভিজেয় িনংেড় েবাতেলর িছিপর নীেচ জিড়েয় রাখুন। িকছুক্ষণ পের
িছিপিট আলগা হেয় আসেব।

৪৬। যােদর িসিলণ্ডার ক্যািরয়ার েনই তারা থার্েমাকেলর টুকেরার ওপর
গ্যাস িসিলণ্ডার রাখুন। গ্যাস িসিলণ্ডােরও েযমন মরেচ পড়েব না,
েমেঝও মরেচর দাগ েথেক েরহাই পােব।
৪৭। গ্যাস ওেভন-এ রান্নার সময় িকছু উপেচ পেড় েগেল নুন িছিটেয়
িদন। ওেভন ঠাণ্ডা হেয় েগেল েপাড়া িজিনসগুেলা িভেজ স্পঞ্জ িদেয়
ভালভােব মুেছ িদন।
৪৮। রােতর িদেক েবিসেনর পাইেপর মুেখ মােঝ মােঝ আধ কাপ মত িভিনগার
েঢেল েদেবন। সকােল দু’মগ জল েঢেল িদেলই েবিসেনর পাইপ পিরষ্কার
থাকেব।
৪৯। িসঙ্েকর মুখ বন্ধ হেয় েগেল নুন ফুিটেয় িসঙ্েকর মুেখ েঢেল
িদন। পিরষ্কার হেয় যােব।
৫০। বালিত বা ড্রাম ফুেটা হেয় েগেল ঐ জায়গা পিরষ্কার কের শুিকেয়
িনেয় ধুেনা গুঁেড়া কের নারেকাল েতল এবং িসঁদুর িমিশেয় িমশ্রণিট
লাগান, ফুেটা বন্ধ হেয় যােব।
৫১। আস্ত ধেনেত েপাকা ধেরেছ বেল েফেল েদেবন না। ঘণ্টা খােনক
িভিজেয় েরেখ মািটেত ছিড়েয় িদন। ধেন পাতার চাষ হেব আপনার বাগােন।
৫২। দই যিদ নষ্ট হেয় যায় েতা েফেল েদেবন না। বািড়েত কাির পাতার
গাছ থাকেল তার েগাড়ায় মািটেত িদন। এেত পাতার েতজ ও সুগন্ধ দুই-ই
বাড়েব।
৫৩। অ্যােকািরয়ােমর জল েফেল েদেবন না। গােছর েগাড়ায় িদন। সার
িহেসেব চমৎকার।
৫৪। কাজুবাদাম ব্যবহােরর সময় েখাসাটা েফেল েদওয়া হয়। ঐ েফেল
েদওয়া েখাসাই েগালাপ গােছর েসরা সার।
৫৫। ব্যবহৃত চা-পাতা েফেল না িদেয় ভাল কের েরােদ শুিকেয় িনন।
এইভােব ঐ চা’পাতা ধুেনার বদেল ব্যবহার করুন। শুকেনা চা’পাতা
েপাড়ােনা েধাঁয়ায় ঘেরর সমস্ত মশা, মািছ পািলেয় যােব।
৫৬। মশা তাড়াবার একটা সহজ উপায় হল, কেয়ক টুকেরা কর্পূর আধকাপ জেল
িভিজেয় খােটর নীেচ েরেখ িদন। তারপর িনশ্িচন্েত ঘুমান।
৫৭। কয়লা বা কাঠ-কয়লার আগুেন িনমপাতা পড়েল েয েধাঁয়া হেব তােত

সবংেশ মশা পালােব।
৫৮। েলাডেশিডেঙর সময় যিদ হ্যািরেকন বা কাঁচ ঢাকা বািতদান জ্বালান
তেব তার ওপর দু-একটা ব্যবহৃত মশা মারার িরেপেলন্ট েরেখ েদেবন।
আেলার সঙ্েগ সঙ্েগ মশা তাড়ােনার কাজও হেব।
৫৯। প্রিতিদন িনিশন্দা ও িনমপাতার গুঁেড়া ধুেনার সঙ্েগ ব্যবহার
করেল মশার হাত েথেক েরহাই পাওয়া যায়।
৬০। ঘেরর মধ্েয মশার উৎপাত কমােত চাইেল, ঘেরর ৈবদ্যুিতক আেলািট
হলুদ েসেলােফেন জিড়েয় িদন। ফেল হলুদ আেলা হেব। েদখেবন মশা কেম
েগেছ, কারণ মশা হলুদ আেলা েথেক দূের থাকেত চায়।
৬১। মািছ তাড়ােত পুিদনা পাতা ব্যবহার করুন। েছাট গ্লােস একটু জল
িনেয় তােত ৫/৬ গািছ পুিদনা েরেখ িদন খাবার েটিবেল। ৩ িদন অন্তর
জল বদেল েদেবন। জল অনুকূল হেল িকছুিদেনর মধ্েয পুিদনা চারাও
গিজেয় যােব গ্লােস।
৬২। িনমপাতা েভজােনা বা েসদ্ধ জেল ঘর মুছুন। েপাকা-মাকেড়র উপদ্রব
কমেব। িনমপাতা েতাশক বা গিদর তলায় রাখুন েপাকামাকড় হেব না।
৬৩। অেনক সময় ঘের বা রান্নাঘের সাপ ঢুেক যায়। িকছুটা রসুন েবেট
কাপেড় েবঁেধ ঘেরর েকােণ েরেখ িদেল ঘেরর িভতর সাপ ঢুকেব না।
৬৪। িনমপাতা পচা সার গােছ েপাকা লাগেত েদয় না।
৬৫। বাচ্চােদর ঘের মািছ, িপঁপেড় হয়। যিদ নুন িছিটেয় ঘর েমাছা
যায়, িপঁপেড় মািছ কম হেব।
৬৬। আটা, ময়দা, ডাল েপাকার হাত েথেক বাঁচেত হেল একমুেঠা িনমপাতা
শুিকেয় উপের ছিড়েয় িদন, েপাকা হেব না।
৬৭। েসানার গয়না দীর্ঘিদন ধের ব্যবহার করেল ঔজ্জ্বল্য হািরেয়
যায়। ব্যবহার করার পর িসঁদুর মািখেয় রাখেবন। চকচক করেব। কুমেড়ার
রস িদেয়ও গয়না পিরষ্কার করা যায়।
৬৮। িবেয় বািড়েত বা পার্িটেত েযিদন যােবন, েসানার গয়নাগুেলা
কাঁচা হলুদ েথঁেতা কের বা হলুদ গুঁেড়া জেল গুেল এক ঘণ্টা িভিজেয়
ভাল কের মুেছ েনেবন। উজ্জ্বলতা বাড়েব।
৬৯। আপনার েসানা-রূেপার গয়না টুথেপস্ট িদেয় ঘেষ িনন। জল েদওয়ার

দরকার েনই। শুকেনা কাপেড় েপস্ট মুেছ েফলুন। েদখুন ঝকমিকেয় উঠেব
আপনার গয়না।
৭০। রূেপার িজিনস জেলর সঙ্েগ নুন আর িরঠা িদেয় িমিনট পেনেরা
েফাটােল রূেপার স্বাভািবক রং িফের আেস।
৭১। পাথেরর গয়না টুথেপস্ট ঘেষ পিরষ্কার করুন। নতুেনর মত ঝলমল
করেব।
৭২। েপতেলর বাসন ঝকঝক কের তুলেত ক’েফাঁটা েসলাই েমিশেনর েতেল
হলুদ গুঁেড়া েমশান। ঐ েতেল ঘেষ তুলুন বাসন। েদখেবন নতুেনর মত
েদখাচ্েছ।
৭৩। ব্রােসার সঙ্েগ সামান্য পািতেলবুর রস িমিশেয় ঘসুণ, কাঁসার
িজিনস েসানার মেতা ঝকঝক করেব।
৭৪। হলুদ গুঁেড়ার সঙ্েগ কেয়ক েফাঁটা সরেষর েতল িদেয় েপতেলর বাসন
ঘষেল চকচক করেব।
৭৫। রূেপার বাসন, কাঁটা-চামচ বা গয়নািট েতঁতুল েগালা জেল ফুিটেয়
িনন। ঘষা-মাজা করেত হেব না। েফাটােলই ঝকঝক করেব।
৭৬। এনােমেলর বাসন
ব্যবহার করুন।

েথেক

দাগ

তুলেত

নুন

আর

িভিনগােরর

িমশ্রণ

৭৭। েবান চায়নার বাসেন দাগ ধের েগেল েনলপািলশ িরমুভার ব্যবহার
করেত পােরন। দাগ উেঠ যােব।
৭৮। চাল েধায়া জেল স্টীল ও কাঁেচর বাসন িকছুক্ষণ ডুিবেয় েরেখ
তারপর ধুেয় িনেল বাসনগুেলা ঝকঝক করেব।
৭৯। িপতেলর বা কাঁসার বাসন দীর্ঘিদন ব্যবহার না করার ফেল দাগ ধের
যায়। মাথার চুল ও সরেষর েতল সহেযােগ মাজুন, েদখেবন ঝকঝক হেয়
উঠেব।
৮০। রান্না পুেড় পাত্েরর তলায় এঁেট েগেছ। পাত্রিটেক নুনজেল ভর্িত
করুন। তারপর আঁেচ বসান। জল ফুটেত শুরু করেলই েপাড়া অংশ আলগা হেয়
উেঠ যােব।
৮১। রান্নার সময় হােত হলুেদড় দাগ হেল, আলুর েখাসা ছািড়েয় হােত
ঘেষ, হাত ধুেয় িনেল আর হলুেদর দাগ থাকেব না।

৮২। িটন েথেক মরেচ তুলেত হেল আলু েকেট
ডুিবেয় েসটা িদেয় ঘষেলই মরেচ উেঠ যােব।

বাসন

েধায়ার

গুঁেড়ায়

৮৩। মরেচর দাগ তুলেত হেল ১ কাপ চাল ২ িলটার জেল ফুিটেয় সারারাত
রাখেত হেব। পেরর িদন সকােল জলটা েছঁেক িনেয় েসই জেল মরেচ ধরা
জায়গাটা ধুেল েফলেত হেব। যিদ এক দফায় না হয়, আবার একই িনয়েম ধুেত
হেব।
৮৪। কিফর যিদ স্বাদ আেরা বাড়ােত চান তাহেল সামান্য েটিবল-সল্ট
িমিশেয় িনন।
৮৫। তুলসীপাতা শুিকেয় গুঁেড়া কের রাখুন। চা ৈতরীর সময় দু-িচমিট
িলকাের িদেয় েদেবন। আেরা ভাল স্বাদ আসেব। নানা েরাগও আটকােব।
৮৬। বািড়েত িঘ ৈতির করার জন্য দুেধর সরটা বািটেত ১/২ চামচ টক দই
িদেয় তার উপর রাখেত হেব। সরটা এমনভােব রাখেত হেব যােত পুেরা দইটা
েঢেক যায়। এই ভােব দই এর সােথ সর জমেল সর জমা েয গন্ধ হয় েসটা
হেব না।
৮৭। এক টুকেরা সন্ধক লবণ িঘ এর িশিশর মধ্েয েরেখ িদন। এেত িঘ
েবিশ িদন টাটকা থাকেব, স্বােদরও পিরবর্তন হেব না।
৮৮। িঘেয়র গন্ধ বজায় রাখেত হেল িঘ রাখার িশিশেত এক টুকেরা আেখর
গুড় েরেখ িদন।
৮৯। েভাজ্য েতেল ৮/১০ টা আস্ত েগালমিরচ েফেল িদন। েতল দীর্ঘিদন
অব্যবহৃত হেলও ভাল থাকেব।
৯০। দই পাতবার সময় দুেধর সঙ্েগ ১ চামচ কর্ণফ্লাওয়ার গুেল েদেবন।
দই অেনক েবিশ ঘন হেব।
৯১। গরু বা েমােষর দুধ িঠক সময় মেতা গরম না করেল দুধ েকেট যাবার
ভয় থােক। দুেধর মধ্েয দু-েফাঁটা সরেষর েতল িদেয় রাখেল দুধ যখনই
েফাটান েহাক না েকন দুধ কাটেব না।
৯২। দীর্ঘিদন বাইের পেড় আেছ দুধ। ভয় হচ্েছ আঁেচ বসােলই েকেট
যােব। আঁেচ বসােনার আেগ দুেধ ১ িচমিট েসাভা-বাই-কার্ব িমিশেয়
িনন। দুধ কাটেব না।
৯৩। দুধ পেড় েগেল বা দুধ েথেক েপাড়া গন্ধ দূর করেত হেল তােত পান

পাতা েফেল িকছুক্ষণ ফুিটেয় িনন। েপাড়া গন্ধ েকেট যােব।
৯৪। িপেঠ, পািটসাপ্টা, মালেপা প্রভৃিত ৈতির করার সময় েগালায় একটু
আটা িমিশেয় িদেল িপেঠ িঠকভােব ৈতির হয়।
৯৫। চােলর গুঁেড়ার িপেঠ করেল সাধারণত শক্ত হয়। িপেঠ করার আেগ যিদ
চােলর গুঁেড়ােত িকছুটা খই মািখেয় েনওয়া হয় তেব িপেঠ নরম হয় এবং
েখেতও ভাল লােগ।
৯৬। েকক, পুিডেঙর ওপর বাদাম, কাজু বা িকশিমশ সািজেয় েদবার আেগ,
ধুেয় িকছুক্ষণ িভিজেয় রাখেল পেড় খেস যাবার ভয় থােক না।
৯৭। কাস্টার্ড ৈতরীর সময় কাপ প্রিত দুেধ দু-িতন চামচ িমল্ক
পাউডার গুেল েনন তেব চমৎকার আস্বাদ আসেব। ৈতরীর পর েমাটা িচিনর
দানা যিদ ছিড়েয় েদন, কাস্টার্েড সর পড়েব না।
৯৮। ছানা কাটােনার জন্য েলবুর রেসর বদেল ফুটন্ত দুেধ ১ চামচ দই
েফেল িদন। ছানা নরম হেব।
৯৯। িবস্কুেটর িটেন এক টুকেরা ব্লিটং েপপার েরেখ িদন। িবস্কুট
িমইেয় যােব না।
১০০। েপাড়ামািটর িজিনসপত্র পিরষ্কার রাখেত হেল ওগুেলার ওপর
ন্যাচারাল রেঙর েনলপািলশ লািগেয় িদন। রং অক্ষত থাকেব আর েনাংরা
হেব না।

ICT
বই
েথেক
২৬০
গুরুপ্তপূর্ন প্রশ্েনাওর

িট

উচ্চ মাধ্যিমক এর ICT বই েথেক উল্েট পাল্েট ২৬০ িট গুরুপ্তপূর্ন
প্রশ্েনাওর েপলাম। আজ তা আপনােদর মােঝ েশয়ার করলাম।
১) তথ্েযর ক্ষুদ্রতম একক – েডটা
২) েডটা শব্েদর অর্থ – ফ্যাক্ট

৩) িবেশষ প্েরক্িষেত েডটােক অর্থবহ করাই – ইনফরেমশন
৪) তথ্য=উপাত্ত+প্েরক্িষত+অর্থ
৫) তথ্য িবতরণ, প্রক্িরয়াকরণ ও সংরক্ষেণর সােথ যুক্ত – তথ্য
প্রযুক্িত
৬) ICT in Education Program প্রকাশ কের – UNESCO
৭) কম্িপউটােরর েভতর আেছ – অসংখ্য বর্তনী
৮) তথ্য সংরক্ষণ, িবশ্েলষণ এবং উৎপাদন কের – কম্িপউটার
৯) কম্িপউটার গুরুত্বপূর্ণ কাজ কের – ৪িট
১০) মেনা এফএম ব্যান্ড চালু হয় – ১৯৪৬ সােল
১১) স্েটিরও এফএম ব্যান্ড চালু হয় – ১৯৬০ সােল
১২) সারািবশ্েব এফএম ফ্িরকুেয়ন্িস 88.5-108.0 Hz
১৩) Radio Communication System এ ব্রডকাস্িটং – ৩ ধরেণর
১৪) PAL এর পূর্ণরূপ – Phase Alternation by Line
১৫) েদেশ েবসরকাির চ্যােনল -৪১িট
১৬) পৃিথবীর বৃহত্তম েনটওয়ার্ক – ইন্টারেনট
১৭) ইন্টারেনট চালু হয় – ARPANET িদেয় (১৯৬৯)
১৮) ARPANET চালু কের মার্িকন প্রিতরক্ষা িবভাগ
১৯) ইন্টারেনট শব্দিট চালু হয় – ১৯৮২ সােল
২০) ARPANETএ TCP/IP চালু হয় – ১৯৮৩ সােল
২১) NSFNET প্রিতষ্িঠত হয় – ১৯৮৬ সােল
২২) ARPANET বন্ধ হয় – ১৯৯০ সােল
২৩) সবার জন্য ইন্টারেনট উন্মুক্ত হয় – ১৯৮৯ সােল
২৪) ISOC প্রিতষ্িঠত হয় – ১৯৯২ সােল
২৫) বাংলােদেশ ইন্টারেনট ব্যবহারকারী প্রায় ৫েকািট ২২লাখ (৩২%)
২৬) ইন্টারেনেটর পরীক্ষামূলক পর্যায় ১৯৬৯-১৯৮৩
২৭) িটিভ – একমূখী েযাগােযাগ ব্যবস্থা
২৮) “Global Village” ও “The Medium is the Message” এর উদ্ভাবক
– মার্শাল ম্যাকলুহান (১৯১১-১৯৮০)
২৯) The Gutenberg : The Making Typographic Man প্রকািশত হয় –
১৯৬২ সােল
৩০) Understanding Media প্রকািশত হয় – ১৯৬৪ সােল
৩১) িবশ্বগ্রােমর মূলিভত্িত – িনরাপদ তথ্য আদান প্রদান
৩২) িবশ্বগ্রােমর েমরুদণ্ড – কােনকিটিভিট
৩৩) কম্িপউটার িদেয় গািণিতক যুক্িত ও িসদ্ধান্তগ্রহণমূলক কাজ করা
যায়
৩৪) বর্তমান িবশ্েবর জ্ঞােনর প্রধান ভান্ডার – ওেয়বসাইট
৩৫) EHRএর পূর্ণরুপ – Electronic Heath Records

৩৬) অিফেসর সার্িবক কার্যক্রম স্বয়ংক্িরয় করােক বেল – অিফস
অেটােমশন
৩৭) IT+Entertainment = Xbox
৩৮) IT+Telecommunication = iPod
৩৯) IT+Consumer Electronics= Vaio
৪০) কৃত্িরম বুদ্িধমত্তা থাকেব – ৫ম প্রজন্েমর কম্িপউটাের
৪১। কৃত্িরম বুদ্িধমত্তা প্রেয়ােগর জন্য ব্যবহার করা হয় –
প্েরাগ্রািমং ল্যাংগুেয়জ
৪২।েরাবেটর
উপাদানPower
System,
Actuator,
Sensor,
Manipulation
৪৩।PCB এর পূর্ণরূপ – Printed Circuit Board
৪৪।খ্িরষ্টপূর্ব ২৫০০ সােল ত্বেকর িচিকৎসায় শীতল তাপমাত্রা
ব্যবহার করেতা – িমশরীয়রা
৪৫।েনেপািলয়েনর িচিকৎসক িছেলন – ডিমিনক জ্যা ল্যাির
৪৬।মহাশূন্েয প্েরিরত প্রথম উপগ্রহ – স্পুটিনক-১
৪৭।চাঁেদ প্রথম মানুষ েপৗঁেছ – ২০জুলাই, ১৯৬৯ সােল
৪৮।MRP এর পূর্ণরুপ – Manufacturing Resource Planning
৪৯।UAV উড়েত সক্ষম ১০০ িক.িম. পর্যন্ত
৫০।GPS এর পূর্ণরুপ – Global Positioning System
৫১।ব্যক্িত সনাক্তকরেণ ব্যবহৃত হয় – বােয়ােমট্িরক পদ্ধিত
৫২।হ্যান্ড িজওেমট্ির িরডার পিরমাপ করেত পাের – ৩১০০০+ পেয়ন্ট
৫৩।আইিরস সনাক্তকরণ পদ্ধিতেত সময় লােগ – ১০-১৫ েসেকন্ড
৫৪।Bioinformatics শব্দিট প্রথম ব্যবহার কেরন – Paulien Hogeweg
৫৫।Bioinformatics এর জনক – Margaret Oakley Dayhaff
৫৬।এক েসট পূর্নাঙ্গ জীনেক বলা হয় – িজেনাম
৫৭।Genetic Engineering শব্দিট প্রথম ব্যবহার কেরন – Jack
Williamson l
৫৮। িরকম্িবনান্ট িডএনএ ৈতির কেরন – Paul Berg(1972)
৫৯।িবশ্েবর প্রথম ট্রান্সেজিনক প্রািণ- ইঁদুর(1974)
৬০।িবশ্েবর প্রথম Genetic Engineering Company – Genetech(1976)
৬১।GMO এর পূর্ণরুপ – Genetically Modified Organism
৬২।পারমানিবক
বা
আনিবক
মাত্রার
কার্যক্ষম
েকৗশল
–
ন্যােনােটকেনালিজ
৬৩।অনুর গঠন েদখা যায় – স্ক্যািনং টােনিলং মাইক্েরাস্েকােপ
৬৪।Computer Ethics Institute এর িনর্েদশনা – ১০িট
৬৫।ব্েরইল ছাড়া অন্ধেদর পড়ার পদ্ধিত – Screen Magnification /
Screen Reading Software

৬৬।েযাগােযাগ প্রক্িরয়ার েমৗিলক উপাদান – ৫িট
৬৭।ট্রান্সিমশন স্িপডেক বলা হয় – Bandwidth
৬৮।Bandwidth মাপা হয় – bps এ
৬৯।ন্যােরা ব্যান্েডর গিত 45-300 bps
৭০।ভেয়স ব্যান্েডর গিত 9600 bps
৭১।ব্রডব্যান্েডর গিত- 1 Mbps
৭২।ক্যােরক্টার বাই ক্যােরক্টার ট্রান্সিমশন- এিসনক্েরানাস
৭৩।িসনক্েরানাস ট্রান্সিমশেন প্রিত ব্লেক ক্যােরক্টার ৮০-১৩২িট
৭৪।ডাটা ট্রান্সিমশন েমাড- ৩ প্রকার
৭৫।একিদেক ডাটা প্েররণ- িসমপ্েলক্স েমাড
৭৬।উভয় িদেক ডাটা প্েররণ, তেব এক সােথ নয়- হাফ ডুপ্েলক্স েমাড
৭৭।একই সােথ উভয় িদেক ডাটা প্েররণ – ফুল ডুপ্েলক্স েমাড
৭৮।ক্যাবল ৈতির হয়- পরাৈবদ্যুিতক(Dielectric) পদার্থ দ্বারা
৭৯।Co-axial Cable এ গিত 200 Mbps পর্যন্ত
৮০।Twisted Pair Cable এ তার থােক- 4 েজাড়া
৮১।Fiber Optic- Light signal ট্রান্সিমট কের
৮২।মাইক্েরাওেয়েভর ফ্িরকুেয়ন্িস েরঞ্জ 300 MHz – 30 GHz
৮৩।কৃত্িরম উপগ্রেহর উদ্ভব ঘেট- ১৯৫০ এর দশেক
৮৪।Geosynchronous Satellite স্থািপত হয়- ১৯৬০ এর দশেক
৮৫।কৃত্িরম উপগ্রহ থােক ভূ-পৃষ্ঠ হেত ৩৬০০০ িক.িম. উর্ধ্েব
৮৬।Bluetooth এর েরঞ্জ 10 -100 Meter
৮৭।Wi-fi এর পূর্ণরুপ- Wireless Fidelity
৮৮।Wi-fi এর গিত- 54 Mbps
৮৯।WiMax শব্দিট চালু হয়- ২০০১ সােল
৯০।WiMax এর পূর্ণরুপ- Worlwide Interoperabilty for Microwave
Access
৯১।৪র্থ প্রজন্েমর প্রযুক্িত- WiMax
৯২।WiMax এর গিত- 75 Mbps
৯৩।FDMA = Frequency Division Multiple Access
৯৪।CDMA = Code Division Multiple Access
৯৫।েমাবাইেলর মূল অংশ- ৩িট
৯৬।SIM = Subscriber Identity Module
৯৭।GSM = Global System for Mobile Communication
৯৮।GSM প্রথম নামকরণ করা হয়- ১৯৮২ সােল
৯৯।GSM এর চ্যােনল- ১২৪িট (প্রিতিট 200 KHz)
১০০।GSM এ ব্যবহৃত ফ্িরকুেয়ন্িস- 4 ধরেনর

১০১.GSM ব্যবহৃত হয় ২১৮িট েদেশ
১০২.GSM 3G এর জন্য প্রেযাজ্য
১০৩.GSM এ িবদ্যুৎ খরচ গেড় ২ওয়াট
১০৪.CDMA আিবষ্কার কের Qualcom(১৯৯৫)
১০৫.েরিডও ওেয়েভর ফ্িরকুেয়ন্িস েরঞ্জ 10 KHz-1GHz
১০৬.েরিডও ওেয়েভর গিত 24Kbps
১০৭.CDMA 3G েত পা রােখ ১৯৯৯ সােল
১০৮.CDMA ডাটা প্রদান কের স্প্েরড স্েপকট্রােম
১০৯.1G AMPS চালু করা হয় ১৯৮৩ সােল উত্তর আেমিরকায়
১১০.সর্বপ্রথম প্িরেপইড পদ্ধিত চালু হয় 2G েত
১১১.MMS ও SMS চালু হয় 2G েত
১১২.3G চালু হয় ১৯৯২ সােল
১১৩.3G এর ব্যান্ডউইথ 2MHz
১১৪.3G Mobile প্রথম ব্যবহার কের জাপােনর NTT Docomo (২০০১)
১১৫.4G এর প্রধান ৈবিশষ্ট্য IP িভত্িতক েনটওয়ার্েকর ব্যবহার
১১৬.4G এর গিত 3G এর েচেয় ৫০ গুণ েবিশ
১১৭.4G এর প্রকৃত ব্যান্ডউইথ 10Mbps
১১৮.টার্িমনাল দুই ধরেনর
১১৯.েভৗগিলকভােব কম্িপউটার েনটওয়ার্ক- ৪ ধরেনর
১২০.PAN সীমাবদ্ধ ১০ িমটােরর মধ্েয
১২১.PAN এর ধারণা েদন থমাস িজমারম্যান
১২২.LAN সীমাবদ্ধ ১০ িকেলািমটােরর মধ্েয
১২৩.LAN এ ব্যবহৃত হয় Co-axial Cable
১২৪.েকবল িটিভ েনটওয়ার্ক- MAN
১২৫.NIC=Network Interface Card
১২৬.NIC কার্েডর েকােড িবট সংখ্যা-48
১২৭.মেডম দুই ধরেনর
১২৮.Hub হল দুইেয়র অিধক েপার্টযুক্ত িরিপটার
১২৯.স্বনামধন্য রাউটার েকাম্পািন- Cisco
১৩০.ব্িরজ প্রধানত ৩ প্রকার
১৩১.েনটওয়ার্েক PC েয িবন্দুেত যুক্ত থােক, তােক েনাড বেল।
১৩২.Office Management-এ ব্যবহৃত হয়- Tree Topology
১৩৩.বািনজ্িযকভােব Cloud Computing শুরু কের- আমাজন (২০০৬)
১৩৪.Cloud Computing এর ৈবিশষ্ট্য- ৩িট
১৩৫.সংখ্যা পদ্ধিতরর প্রতীক- অংক
১৩৬.সংখ্যা পদ্ধিত দুই ধরেণর
১৩৭.Positional সংখ্যা পদ্ধিতরর জন্য প্রেয়াজন- 3িট ডাটা

১৩৮.সংখ্যােক পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংেশ ভাগ করা হয় Radix Point িদেয়
১৩৯.Bit এর পূর্ণরুপ- Binary Digit
১৪০.Digital Computerএর েমৗিলক একক- Bit
১৪১.সরলতম গণনা পদ্ধিত- বাইনারী পদ্ধিত
১৪২. “O” এর লিজক েলেভল : 0 Volt েথেক +0.8 Volt পর্যন্ত
১৪৩. “1” এর লিজক েলেভল : +2 Volt েথেক +5 Volt পর্যন্ত
১৪৪.Digital Device কাজ কের- Binary েমােড
১৪৫.n িবেটর মান 2^n িট
১৪৬.BCD Code = Binary Coded Decimal Code
১৪৭.ASCII=American Standard Code for Information Interchange
১৪৮.ASCII উদ্ভাবন কেরন- রবার্ট িবমার (১৯৬৫)
১৪৯.ASCII েকােড িবট সংখ্যা- ৭িট
১৫০.EBCDIC=Extended Binary Coded Decimal Information Code
১৫১.Unicode উদ্ভাবন কের Apple and Xerox Corporation (1991)
১৫২.Unicode িবট সংখ্যা- 2 Byte
১৫৩.Unicode এর ১ম 256 িট েকাড ASCII েকােডর অনুরুপ
১৫৪.Unicode এর িচহ্িনত িচহ্ন- ৬৫,৫৩৬িট (2^10)
১৫৫.ASCII এর িবট সংখ্যা- 1 Byte
১৫৬.বুিলয়ান এলেজবরার প্রবর্তক- জর্জ বুিল (১৮৪৭)
১৫৭.বুিলয়ান েযাগেক বেল- Logical Addition
১৫৮.Dual Principle েমেন চেল- “and” ও “OR”
১৫৯.এক বা একািধক চলক থােক Logic Function এ
১৬০.Logic Function এ চলেকর িবিভন্ন মান- Input
১৬১.Logic Function এর মান বা ফলাফল- Output
১৬২.বুিলয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়- ট্রুথেটিবল িদেয়
১৬৩.Digital Electronic Circuit হেলা- Logic Gate
১৬৪.েমৗিলক Logic Gate – ৩িট (OR, AND, NOT)
১৬৫.সার্বজনীন েগইট- ২িট (NAND,NOR)
১৬৬.িবেশষ েগইট- X-OR,X-NOR
১৬৭.Encoder এ 2^nিট ইনপুট েথেক n িট আউটপুট হয়
১৬৮.Decoder এ nিট ইনপুট েথেক 2^nিট আউটপুট েদয়
১৬৯.Half Adder এ Sum ও Carry থােক
১৭০.Full Adder এ ১িট Sum ও ২িট Carry থােক
১৭১.একগুচ্ছ ফ্িলপ-ফ্লপ হেলা- েরিজস্ট্রার
১৭২.Input pulse গুনেত পাের- Counter
১৭৩.Web page ৈতির করা হয়- HTML দ্বারা
১৭৪.ছিবর ফাইল-. jpg/.jpeg/.bmp

১৭৫.িভিডও ফাইল-.mov/.mpeg/mp4
১৭৬.অিডও ফাইল- mp3
১৭৭.ওেয়বসাইটেক দৃষ্িটনন্দন করেত ব্যবহৃত হয়-.css
১৭৮.বর্তমােন চালু আেছ- IPV4
১৭৯.IPV4 প্রকােশ প্রেয়াজন- 32bit
১৮০.IP address এর Alphanumeric address- DNS
১৮১.সারািবশ্েবর েডােমইন েনইম িনয়ন্ত্রণ কের- InterNIC
১৮২.েজেনিরক টাইপ েডােমইন- টপ েলেভল েডােমইন
১৮৩.http = hyper text transfer protocol
১৮৪.URL = Uniform Resource Locator
১৮৫.HTML আিবষ্কার কেরন- িটম বার্নার লী(১৯৯০)
১৮৬.HTML ৈতির কের W3C
১৮৭.ওেয়ব িডজাইেনর মূল কাজ- েটমপ্েলট ৈতির করা
১৮৮.প্েরাগ্রািমংেয়র ভাষা- ৫স্তর িবিশষ্ট
১৮৯.Machine Language(1G)-1945
১৯০.Assembly Language(2G)-1950
১৯১.High Level Language(3G)-1960
১৯২.Very High Level Language(4G)-1970
১৯৩.Natural Language(5G)-1980
১৯৪.েলা েলেভল vaSha-1G,2G
১৯৫.িবিভন্ন সাংেকিতক এড্েরস থােক- েলেভেল
১৯৬.C Language ৈতির কেরন- েডিনস িরিচ(১৯৭০)
১৯৭.C++ ৈতির কেরন- Bijarne Stroustrup(১৯৮০)
১৯৮.Visual Basic েশষবার প্রকািশত হয়- ১৯৯৮ সােল
১৯৯.Java িডজাইন কের- Sun Micro System
২০০.ALGOL এর উদ্ভাবন ঘেট- ১৯৫৮ সােল
২০১.Fortran ৈতির কেরন- জন বাকাস(১৯৫০)
২০২.Python ৈতির কেরন- গুইেডা ভ্যান েরাসাম(১৯৯১)
২০৩.4G এর ভাষা- Intellect,SQL
২০৪.Pseudo Code- ছদ্ম েকাড
২০৫.Visual Programming- Event Driven
২০৬.C Language এেসেছ BCPL েথেক
২০৭.Turbo C ৈতির কের- Borland Company
২০৮.C ভাষার দরকারী Header ফাইল- stdio.h
২০৯.C এর অত্যাবশ্যকীয় অংশ- main () Function
২১০.ANSI C ভাষা সমর্থন কের- 4 শ্েরিণর ডাটা

২১১.ANCI C েত কী-ওয়ার্ড- 47 িট
২১২.ANSI C++ এ কী-ওয়ার্ড- 63 িট
২১৩.ডাটােবেজর িভত্িত- িফল্ড
২১৪.Database Modelএর ধারণা েদন- E.F.Codd (১৯৭০)
২১৫.সবেচেয় জনপ্িরয় Query- Selec Query
২১৬.SQL = Structured Query Language
২১৭.SQL ৈতির কের- IBM(১৯৭৪)
২১৮.ERP = Enterprise Resource Planning
২১৯.বাংলােদশ সাবেমিরন ক্যাবেল যুক্ত হয়- ২১ েম, ২০০৬
২২০.MIS = Management Information System
২২১।ভুয়া েমইল জমার স্থান- Spam
২২২।CD= Compact Disk
২২৩।MS Excel হেলা Spreadsheet Software
২২৪।বাংলােদেশ ইন্টারেনট চালু হয়- ১৯৯৬ সােল
২২৫।িবশ্েবর প্রথম কম্িপউটার- ENIAC
২২৬।ল্যাপটপ প্রথম বাজাের আেস-১৯৮১ সােল
২২৭।ROM=Read Only Memory
২২৮।বর্তমান প্রজন্ম- 4G
২২৯।টুইটােরর জনক- জ্যাক ডরিস
২৩০। MODEM এ আেছ – Modulator + Demodulator
২৩১।UNIX হেলা Operating System
২৩২।CPU= Central Processing Unit
২৩৩।IC িদেয় ৈতির প্রথম কম্িপউটার- IBM360
২৩৪।িডিজটাল কম্িপউটােরর সূক্ষতা ১০০%
২৩৫।১ম প্েরাগ্রামার- েলিড অগাস্টা
২৩৬।১ম প্েরাগ্রািমং ভাষা-ADA
২৩৭।কম্িপউটাের েদয়া অপ্রেয়াজনীয় তথ্য- িগবািরশ
২৩৮।কম্িপউটার ভাইরাস আেস-১৯৫০ সােল
২৪০।কম্িপউটার ভাইরাস নাম েদন-ফ্েরড েকােহন
২৪১। Mother of All Virus-CIH
২৪২।VIRUS=Vital Information Resources Under Seize
২৪৩।প্েরাগ্রাম রচনার সবেচেয় কিঠন ভাষা-েমিশন ভাষা
২৪৪।NORTON-একিট এন্িটভাইরাস
২৪৫।মুরাতা বয়-জাপািন েরাবট
২৪৬। 1nm=10^(-9) m
২৪৭।স্বর্েণর পরমাণুর আকার- 0.3nm

২৪৮।আইেসাক্েরানাস ট্রান্সিমশেন সময় লােগ শূন্য েসেকন্ড
২৪৯।অপিটক্যাল ফাইবােরর েকার ডায়ািমটার- ৮-১০ মাইক্রন
২৫০।১ম Wireless ব্যবহার কেরন-Guglielimo Marconi(1901)
২৫১। ASCII-7 েকােডর প্রথম 3bitেক েজান এবং েশষ
সংখ্যাসূচক বেল
২৫২।ASCII সারিণ মেত,
0-3 & 127 = Control Character
32-64 = Special Character
65-96 = Capital Letters & Some Signs
97-127 = Small Letters & Some Signs
২৫৩। EBCDIC েকােড0-9 = 1111
A-Z = 1100,1101,1110
Special Signs = 0100,0101,0110,0111
২৫৪। EBCDIC েকােড ২৫৬িট বর্ণ,িচহ্ন ও সংখ্যা আেছ
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২৫৫। EBCDIC েকাড ব্যবহৃত হয়- IBM Mainframe Computer ও Mini
Computer- এ।
২৫৬। Unicode উন্নত কের-Unicode Consortium
২৫৭। ফাইবার অপিটক ক্যাবল ৈতিরেত ব্যবহৃত অন্তরক পদার্থ- িসিলকন
ডাই অক্সাইড ও Muli Component Glass (Soda Boro Silicet, NaOH
Silicet etc.)
২৫৮।Real Time Application এর Data Transfer এ েবিশ ব্যবহৃত হয়
Isochronous
২৫৯।Radio Wave এর Data Transmission Speed – 24 Kbps
২৬০।Wifi এর দ্রুততম সংস্করণ-IE

মৃত্যর পর সব রুহগুেলা েকাথায়
থােক?
মৃত্যুর পর রূহসমূেহর িনর্ধািরত স্থান েকাথায় হেব? আল্লামা ইবন
কাইয়ুম রহ. তার িকতাব আর রূেহ এ মাসআলা সম্বন্েধ আেলাচনা কেরেছন
এবং কতগুেলা মতামত উল্েলখ কের একিট সিঠক মত বেল িদেয়েছন। রূহসমূহ

বারযােখ এেদর িনর্িদষ্ট স্থােন পরস্পর পরস্পের িবরাট ব্যবধান
রেয়েছ
বেল
িতিন
বেলন।
তন্মধ্েয
ইল্েলয়্িযেনর
সর্েবাচ্েচ
িফিরশতাগেণর সােথ কতগুেলা রূহ রেয়েছ, এগুেলা হচ্েছ নবীেদর রূহ।
আল্লাহ তােদর সকেলর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁেদর মধ্েযও তাঁেদর
স্থান
অনুযায়ী
পরস্পেরর
মধ্েয
ব্যবধান
রেয়েছ।
েযমন
নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িমরােজর রাত্িরেত েদেখেছন।
এমিনভােব কতগুেলা রূহ রেয়েছ সবুজ পাখীর েপেটর মধ্েয, েয পাখী তার
আপন মেন জান্নােত ঘুের েবড়াচ্েছ। আর তা হচ্েছ কিতপয় শহীদেদর রূহ,
তাও আবার সকল শহীেদর রূহ নয়, েকননা তােদর মধ্েয েকােনা রূহ
েকােনা কারেণ জান্নােত প্রেবশ করেত পারেছ না। েযমন, ঋণ, মাতািপতার অবাধ্যতা এবং গণীমেতর মাল আত্মসাত করা ইত্যািদ। এ সকল
কারেণ েকােনা েকােনা শহীদ জান্নােত প্রেবশ করেত পাের িন বা
জান্নােতর দরজায় আটিকেয় েদওয়া হেয়েছ বা তােক কবেরই আটকােনা
হেয়েছ। শহীদেদর মধ্েয কােরা স্থান হেয়েছ জান্নােতর দরজা আবার
কাউেক দুিট পাখা েদওয়া হেয়েছ, যা দ্বারা েস জান্নােতর মধ্েয আপন
মেন উেড় েবড়াচ্েছ। েযমন, তা িছল জাফর ইবন আবু তািলব রািদয়াল্লাহু
আনহুর। িজহােদ তার দুিট হাত কাটা যাওয়ায় আল্লাহ তােক এর বেদৗলেত
দুিট পাখা িদেয়েছন, যা দ্বারা িতিন িফিরশতােদর সােথ জান্নােত
স্বাধীন ভােব উেড় েবড়াচ্েছন। তােদর মধ্েয কতগুেলা েলাকেক
পৃিথবীেতই আটিকেয় েদওয়া হেয়েছ, তােদর রূহ উপের (সম্মািনত স্থােন)
উঠােনা হয় িন। েকননা তা িছল নীচু পার্িথব রূহ। আর নীচু পার্িথব
রূহ আকাশীয় রূেহর সােথ একত্িরত হেব না, েযমনভােব পৃিথবীয় তা
একত্িরত হেতা না। েয আত্মা পৃিথবীয় আল্লাহেক িচেন িন, ভােলাবােস
িন, তােক স্মরণ কের িন, তাঁর ৈনকট্য লাভ কের িন; বরং পৃিথবী
আত্মা িছল, েস আত্মা শরীর েথেক িবচ্িছন্ন হওয়ার পরও এখােনই
থাকেব। েযমিনভােব উর্ধ্বগামী আত্মা পৃিথবীয় আল্লাহর ভােলাবাসায়
িনমগ্ন িছল, তােক স্মরণ কেরেছ, তাঁর ৈনকট্য লাভ কেরেছ, েস আত্মা
শরীর েথেক িবচ্িছন্ন হওয়ার পর তার উপেযাগী ঊর্ধ্বগামী আত্মার
সােথ থাকেব। আল্লাহ তাআলা বারযােখ এবং পূনরুত্থান িদবেস
আত্মাসমূহেক েজাড়ায় েজাড়ায় িমিলেয় িদেবন এবং মুিমন রূহেক পাকপিবত্র রূেহর সােথ রাখেবন, েকননা প্রত্েযক রূহ শরীর েথেক
িবচ্িছন্ন হওয়ার পর তার আকৃিত িবিশষ্ট রূহ, ভগ্িন এবং তার মেতা
আমলকারীেদর সােথ িমিলত হেয় তােদর সােথই থাকেব। কতগুেলা রূহ
ব্যিভচার নর-নারীেদর চুলায় থাকেব, িকছু রূহ রক্েতর নদীেত সাঁতার
কাটেব আর পাথর িগলেব যা পূর্েব উল্েলিখত সামুরা ইবন জুন্দুব
কর্তৃক স্বপ্েনর হািদেস এেসেছ। এ েথেক জানা যায় েয, রূহসমূহ শরীর
হেত িবচ্িছন্ন হওয়ার পর তার েসৗভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য লাভ করার পর

একই স্থােন সীমাবদ্ধ থােক না, বরং িকছু ইল্িলয়্িযেনর সর্েবাচ্েচ
আবার কতগুেলা িনম্ন ভূিমেত থােক যা পৃিথবী হেত উপের উঠেত পাের
না। [আল মুফহীম ৪/৭১৯] গ্রন্থনা ও সম্পদনা : মাওলানা িমরাজ রহমান

কবেরর সওয়াল
একিট হাদীস

জবাব

সম্পর্িকত

হযরত
বারা
ইব্ন
আেযব
রািদয়াল্লাহু
আনহু
েথেক
বর্িণত,
িতিন
বেলন
-.“আমরা
রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ জৈনক
আনসািরর
জানাজায়
েবর
হলাম,
আমরা তার কবের েপৗঁছলাম, তখেনা
কবর েখাঁড়া হয়িন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম
বসেলন
আমরা
তার
চারপােশ
বসলাম,
েযন
আমােদর

মাথার ওপর পািখ বেস আেছ,.তাঁর
হােত একিট লাকিড় িছল িতিন
মািট খুড়েত িছেলন, অতঃপর মাথা
উিঠেয় বলেলনঃ “েতামরা আল্লাহর
িনকট কবেরর আযাব েথেক পানাহ
চাও,
দুইবার
অথবা
িতনবার
(বলেলন)”।
.অতঃপর
বলেলন:
“িনশ্চয়
মুিমন
বান্দা
যখন
দুিনয়া প্রস্থান ও আেখরােত পা
রাখার সন্িধক্ষেণ উপস্িথত হয়
তার িনকট আসমান েথেক সাদা
েচহারার েফেরশতাগণ অবতরণ কেরন,
েযন তােদর েচহারা সূর্য। তােদর
সােথ
জান্নােতর
কাফন
ও
জান্নােতর
সুগন্িধ
থােক,
অবেশেষ তারা তার দৃষ্িটর সীমা
পর্যন্ত
বেস
যায়।
.অতঃপর
মালাকুল মউত আলাইিহস সালাম এেস

তার মাথার িনকট বেসন, িতিন
বেলনঃ েহ পিবত্র রুহ তুিম
আল্লাহর মাগেফরাত ও সন্তুষ্িটর
প্রিত েবর হও”। .িতিন বলেলনঃ
“ফেল
রুহ
েবর
হয়
েযমন
মটকা/কলিস েথেক পািন গিড়েয়
পেড়। িতিন তা গ্রহণ কেরন, যখন
গ্রহণ কেরন েচােখর পলক পিরমাণ
িতিন
িনজ
হােত
না
েরেখ
তৎক্ষণাৎ তা সঙ্েগ িনেয় আসা
কাফন ও সুগন্িধর মধ্েয রােখন,
তার েথেক সবেচেয় শ্েরষ্ঠ ঘ্রাণ
েবর হয় যা দুিনয়ােত পাওয়া
যায়”।.িতিন বলেলনঃ “অতঃপর তােক
িনেয় তারা ওপের ওেঠ, তারা যখনই
অিতক্রম
কের
তােক
সহ
েফেরশতােদর েকান দেলর কাছ িদেয়
তখনই তারা বেল, এ পিবত্র রুহ

েক?.তারা বেলঃ অমুেকর সন্তান
অমুক, সবেচেয় সুন্দর নােম ডােক
েয নােম দুিনয়ােত তােক ডাকা
হত, তােক িনেয় তারা দুিনয়ার
আসমােন েপৗঁেছ, তার জন্য তারা
আসমােনর দরজা েখালার অনুেরাধ
কেরন, তােদর জন্য দরজা খুেল
েদয়া
হয়,
তােক
প্রত্েযক
আসমােনর িনকটবর্তীরা পরবর্তী
আসমােন
অভ্যর্থনা
জািনেয়
েপৗঁেছ েদয়, এভােব তােক সপ্তম
আসমােন িনেয় যাওয়া হয়। .অতঃপর
আল্লাহ বেলনঃ “আমার বান্দার
দফতর ইল্িলয়্িযেন িলখ এবং তােক
জিমেন িফিরেয় দাও, কারণ আিম তা
(মািট) েথেক তােদরেক সৃষ্িট
কেরিছ, েসখােন তােদরেক েফরৎ
েদব এবং েসখান েথেকই তােদরেক

পুনরায়
উঠাব”।
.িতিন
বেলন:
“অতঃপর তার রুহ তার শরীের
িফিরেয় েদয়া হয়, এরপর তার িনকট
দু’জন েফেরশতা আসেব, তারা তােক
বসােব।.- অতঃপর বলেব: েতামার
রব েক? – েস বলেব: আল্লাহ। –
অতঃপর তারা বলেব: েতামার দ্বীন
িক? – েস বলেব: আমার দ্বীন
ইসলাম।
–
অতঃপর
বলেব:
এ
ব্যক্িত েক যােক েতামােদর মােঝ
প্েররণ করা হেয়িছল? – েস বলেব:
িতিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম। – অতঃপর
তারা বলেব: িকভােব জানেল? – েস
বলেব:
আিম
আল্লাহর
িকতাব
পেড়িছ, তােত ঈমান এেনিছ ও তা
সত্য জ্ঞান কেরিছ।.অতঃপর এক
েঘাষণাকারী
আসমােন
েঘাষণা

িদেবঃ
“আমার
বান্দা
সত্য
বেলেছ,
অতএব
তার
জন্য
জান্নােতর িবছানা িবিছেয় দাও,
তােক জান্নােতর েপাশাক পিরধান
করাও এবং তার জন্য জান্নােতর
িদেক
একিট
দরজা
খুেল
দাও।” .িতিন বেলন: ফেল তার
কােছ
জান্নােতর
সুঘ্রাণ
ও
সুগন্িধ আসেব, তার জন্য তার
দৃষ্িটর সীমা পর্যন্ত তার কবর
প্রশস্ত কের েদয়া হেব। .িতিন
বেলন:
তার
িনকট
সুদর্শন
েচহারা,
সুন্দর
েপাশাক
ও
সুঘ্রাণসহ এক ব্যক্িত আসেব, .অতঃপর বলেবঃ “সুসংবাদ গ্রহণ কর
যা েতামােক সন্তুষ্ট করেব তার,
এটা েতামার েসিদন যার ওয়াদা
করা হত।” – েস তােক বলেব:

“তুিম েক, েতামার এমন েচহারা
েয শুধু কল্যাণই িনেয় আেস?” –
েস
বলেব:
আিম
েতামার
েনক
আমল। – েস বলেব: েহ আমার রব,
িকয়ামত কােয়ম করুন, েযন আিম
আমার পিরবার ও সম্পেদর কােছ
িফের েযেত পাির”।.িতিন বেলন:
“আর কােফর বান্দা যখন দুিনয়া
েথেক
প্রস্থান
ও
আেখরােত
যাত্রার সন্িধক্ষেণ উপনীত হয়,
তার িনকট আসমান েথেক কােলা
েচহারার েফেরশতারা অবতরণ কের,
তােদর
সােথ
থােক
‘মুসুহ’
(েমাটা-পুরু
কাপড়),
অতঃপর
তারা তার িনকট বেস তার দৃষ্িটর
সীমা পর্যন্ত, অতঃপর মালাকুল
মউত আেসন ও তার মাথার কােছ
বেসন।.অতঃপর বেলনঃ “েহ খিবস

নফস, আল্লাহর েগাস্বা ও গজেবর
জন্য েবর হও। িতিন বেলন: ‘ফেল
েস তার শরীের ছিড়েয় যায়,
অতঃপর েস তােক েটেন েবর কের
েযমন েভজা উল েথেক (েলাহার)
িসক েবর করা হয় , (কারণ েভজা
উল সাধারণত: েলাহার সােথ েলেগ
থােক। তখন তা ছািড়েয় েনয়া
কষ্টকর হয়।) .অতঃপর েস তা
গ্রহণ কের, আর যখন েস তা গ্রহণ
কের েচােখর পলেকর মুহূর্ত হােত
না
েরেখ
েফেরশতারা
তা
ঐ
‘েমাটা-পুরু কাপেড় রােখ, তার
েথেক
মৃত
েদেহর
যত
কিঠন
দুর্গন্ধ দুিনয়ােত হেত পাের েস
রকেমর দুর্গন্ধ েবর হয়। .অতঃপর
তােক িনেয় তারা ওপের উেঠ, তােক
সহ তারা যখনই েফেরশতােদর েকান

দেলর পাশ িদেয় অিতক্রম কের
তখনই তারা বেল, ‘এ খিবস রুহ
েক?’ তারা বেল: অমুেকর সন্তান
অমুক, সবেচেয় িনকৃষ্ট নাম ধের
যার
মাধ্যেম
তােক
দুিনয়ােত
ডাকা হত, এভােব তােক িনেয়
দুিনয়ার আসমােন যাওয়া হয়, তার
জন্য
দরজা
খুলেত
বলা
হয়,
িকন্তু তার জন্য দরজা েখালা
হেব
না”।.অতঃপর
রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম িতলাওয়াত কেরন:﴿ َﻻ
َ
ُﺗ ُﻔ َﺘ َّـﺢُ ﻟ َﻬ ُـﻢۡ أ ﺑۡـﻮ َٰب
َ ٱﻟﺴ َّـﻤ َﺂءِ وَﻻَ ﻳَـﺪۡﺧ ُﻠ ُﻮن
َ ـﺞ
ـﻰٰ ﻳَﻠِـ
ـﺔ َ ﺣ َﺘ َّـ
ٱﻟۡﺠ َﻨَّـ
ِّٱﻟۡﺠ َﻤ َـــﻞ ُ ﻓ ِـــﻲ ﺳ َـــﻢ
:ــﺮاف
﴾ ]اﻻﻋـ٤٠ ِۚ ــﺎط
ٱﻟۡﺨ ِﻴَـ
٤٠]“তােদর
জন্য
আসমােনর

দরজাসমূহ েখালা হেব না এবং
তারা জান্নােত প্রেবশ করেব না,
যতক্ষণ না উট সূঁেচর িছদ্রেত
প্রেবশ কের”। – [সূরা আরাফঃ
৪০].অতঃপর
আল্লাহ
তা‘আলা
বলেবন:
“তার
আমলনামা
জিমেন
সর্বিনম্েন
িসজ্িজেন
িলখ”,
অতঃপর তার রুহ সেজাের িনক্েষপ
করা হয়। অতঃপর িতিন িতলাওয়াত
কেরনঃ﴿ۡﻳُﺸۡــــﺮ ِك
وَﻣ َــــﻦ
َ
َ
َّ ﺑِٱﻟﻠ َّـﻪ ِ ﻓ َﻜ َﺄ ﻧ َّﻤ َـﺎ ﺧ ـﺮ
ُﻣ ِـﻦ َ ٱﻟﺴ َّـﻤ َﺂءِ ﻓ َﺘ َﺨۡﻄ َﻔ ُـﻪ
َ
ِ ٱﻟﻄ َّﻴۡـﺮ ُ أ وۡ ﺗ َﻬۡـﻮ ِي ﺑِـﻪ
ٖٱﻟﺮ ِ ّﻳﺢُ ﻓ ِﻲ ﻣ َﻜ َﺎنٖ ﺳ َﺤ ِﻴﻖ
٣١ : ﴾ ]اﻟﺤـﺞ٣١]“আর েয আল্লাহর
সােথ শরীক কের, েস েযন আকাশ
েথেক পড়ল। অতঃপর পািখ তােক
েছাঁ েমের িনেয় েগল িকম্বা

বাতাস তােক দূেরর েকান জায়গায়
িনক্েষপ করল”। -[ সূরা হজঃ
৩১].তার রুহ তার শরীের িফিরেয়
েদয়া হয়, অতঃপর তার িনকট দু’জন
েফেরশতা আেস ও তােক বসায়, –
তারা
তােক
িজজ্ঞাসা
কের:
েতামার রব েক? – েস বেল: হা হা
আিম জািন না। – অতঃপর তারা
বেল: েতামার দ্বীন িক? – েস
বেল: হা হা আিম জািন না। –
অতঃপর তারা বেল: এ ব্যক্িত েক
যােক েতামােদর মােঝ প্েররণ করা
হেয়িছল? – েস বেল: হা হা আিম
জািন না। .অতঃপর আসমান েথেক এক
েঘাষণাকারী েঘাষণা করেব েয, েস
িমথ্যা
বেলেছ,
তার
জন্য
জাহান্নােমর
িবছানা
িবিছেয়
দাও,
তার
দরজা
জাহান্নােমর

িদেক খুেল দাও, ফেল তার িনকট
তার তাপ ও িবষ আসেব এবং তার
ওপর তার কবর সংকীর্ণ করা হেব
েয, তার পাঁজেরর হাড় একিটর
মধ্েয অপরিট ঢুেক যােব। .অতঃপর
তার িনকট বীভৎস েচহারা, খারাপ
েপাশাক
ও
দুর্গন্ধসহ
এক
ব্যক্িত আসেব, েস তােক বলেবঃ
– “তুিম সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা
েতামােক দুঃখ িদেব, এ হচ্েছ
েতামার েস িদন যার ওয়াদা করা
হত। – েস বলেব: তুিম েক,
েতামার এমন েচহারা েয েকবল
অিনষ্টই িনেয় আেস? – েস বলেব:
আিম েতামার খিবস আমল। – েস
বলেব: েহ রব িকয়ামত কােয়ম কর
না”।.- [সহী হাদীেস কুদসীঃ ৬৬
; আহমদ ও আবু দাউদ] .আল্লাহু

আকবার। আল্লাহ আমােদরেক েনককার
বান্দােদর কাতাের শরীক কের িনন
এবং আমােদর সকেলর কবেরর সওয়াল
জবাবেক সহজ কের কবেরর আযাব
েথেক েহফাযত করুন। আিমন।।
@
কবেরর
সওয়াল
জবাব
সম্পর্িকত
@<=======★========★=======★=======>

একিট

হাদীস

হযরত বারা ইব্ন আেযব রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন –
.
“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ জৈনক
আনসািরর জানাজায় েবর হলাম, আমরা তার কবের েপৗঁছলাম, তখেনা কবর
েখাঁড়া হয়িন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বসেলন
আমরা তার চারপােশ বসলাম, েযন আমােদর মাথার ওপর পািখ বেস আেছ,
.
তাঁর হােত একিট লাকিড় িছল িতিন মািট খুড়েত িছেলন, অতঃপর মাথা
উিঠেয় বলেলনঃ “েতামরা আল্লাহর িনকট কবেরর আযাব েথেক পানাহ চাও,
দুইবার অথবা িতনবার (বলেলন)”।
.
অতঃপর বলেলন: “িনশ্চয় মুিমন বান্দা যখন দুিনয়া প্রস্থান ও
আেখরােত পা রাখার সন্িধক্ষেণ উপস্িথত হয় তার িনকট আসমান েথেক
সাদা েচহারার েফেরশতাগণ অবতরণ কেরন, েযন তােদর েচহারা সূর্য।
তােদর সােথ জান্নােতর কাফন ও জান্নােতর সুগন্িধ থােক, অবেশেষ
তারা তার দৃষ্িটর সীমা পর্যন্ত বেস যায়।
.
অতঃপর মালাকুল মউত আলাইিহস সালাম এেস তার মাথার িনকট বেসন, িতিন

বেলনঃ েহ পিবত্র রুহ তুিম আল্লাহর মাগেফরাত ও সন্তুষ্িটর প্রিত
েবর হও”।
.
িতিন বলেলনঃ “ফেল রুহ েবর হয় েযমন মটকা/কলিস েথেক পািন গিড়েয়
পেড়। িতিন তা গ্রহণ কেরন, যখন গ্রহণ কেরন েচােখর পলক পিরমাণ
িতিন িনজ হােত না েরেখ তৎক্ষণাৎ তা সঙ্েগ িনেয় আসা কাফন ও
সুগন্িধর মধ্েয রােখন, তার েথেক সবেচেয় শ্েরষ্ঠ ঘ্রাণ েবর হয় যা
দুিনয়ােত পাওয়া যায়”।
.
িতিন বলেলনঃ “অতঃপর তােক িনেয় তারা ওপের ওেঠ, তারা যখনই অিতক্রম
কের তােক সহ েফেরশতােদর েকান দেলর কাছ িদেয় তখনই তারা বেল, এ
পিবত্র রুহ েক?
.
তারা বেলঃ অমুেকর সন্তান অমুক, সবেচেয় সুন্দর নােম ডােক েয নােম
দুিনয়ােত তােক ডাকা হত, তােক িনেয় তারা দুিনয়ার আসমােন েপৗঁেছ,
তার জন্য তারা আসমােনর দরজা েখালার অনুেরাধ কেরন, তােদর জন্য
দরজা খুেল েদয়া হয়, তােক প্রত্েযক আসমােনর িনকটবর্তীরা পরবর্তী
আসমােন অভ্যর্থনা জািনেয় েপৗঁেছ েদয়, এভােব তােক সপ্তম আসমােন
িনেয় যাওয়া হয়।
.
অতঃপর আল্লাহ বেলনঃ “আমার বান্দার দফতর ইল্িলয়্িযেন িলখ এবং তােক
জিমেন িফিরেয় দাও, কারণ আিম তা (মািট) েথেক তােদরেক সৃষ্িট
কেরিছ, েসখােন তােদরেক েফরৎ েদব এবং েসখান েথেকই তােদরেক পুনরায়
উঠাব”।
.
িতিন বেলন: “অতঃপর তার রুহ তার শরীের িফিরেয় েদয়া হয়, এরপর তার
িনকট দু’জন েফেরশতা আসেব, তারা তােক বসােব।
.
– অতঃপর বলেব: েতামার রব েক?

– েস বলেব: আল্লাহ।
– অতঃপর তারা বলেব: েতামার দ্বীন িক?
– েস বলেব: আমার দ্বীন ইসলাম।
– অতঃপর
হেয়িছল?

বলেব:

এ

ব্যক্িত

েক

যােক

েতামােদর

মােঝ

প্েররণ

করা

– েস বলেব: িতিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম।
– অতঃপর তারা বলেব: িকভােব জানেল?
– েস বলেব: আিম আল্লাহর িকতাব পেড়িছ, তােত ঈমান এেনিছ ও তা সত্য
জ্ঞান কেরিছ।
.
অতঃপর

এক

েঘাষণাকারী

আসমােন

েঘাষণা

িদেবঃ

“আমার

বান্দা

সত্য

বেলেছ, অতএব তার জন্য জান্নােতর িবছানা িবিছেয় দাও, তােক
জান্নােতর েপাশাক পিরধান করাও এবং তার জন্য জান্নােতর িদেক একিট
দরজা খুেল দাও।”
.
িতিন বেলন: ফেল তার কােছ জান্নােতর সুঘ্রাণ ও সুগন্িধ আসেব, তার
জন্য তার দৃষ্িটর সীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত কের েদয়া হেব।
.
িতিন বেলন: তার িনকট সুদর্শন েচহারা, সুন্দর েপাশাক ও সুঘ্রাণসহ
এক ব্যক্িত আসেব,
.
– অতঃপর বলেবঃ “সুসংবাদ গ্রহণ কর যা েতামােক সন্তুষ্ট করেব তার,
এটা েতামার েসিদন যার ওয়াদা করা হত।”
– েস তােক বলেব: “তুিম েক, েতামার এমন েচহারা েয শুধু কল্যাণই
িনেয় আেস?”
– েস বলেব: আিম েতামার েনক আমল।

– েস বলেব: েহ আমার রব, িকয়ামত কােয়ম করুন, েযন আিম আমার পিরবার
ও সম্পেদর কােছ িফের েযেত পাির”।
.
িতিন বেলন: “আর কােফর বান্দা যখন দুিনয়া েথেক প্রস্থান ও আেখরােত
যাত্রার সন্িধক্ষেণ উপনীত হয়, তার িনকট আসমান েথেক কােলা েচহারার
েফেরশতারা অবতরণ কের, তােদর সােথ থােক ‘মুসুহ’ (েমাটা-পুরু
কাপড়), অতঃপর তারা তার িনকট বেস তার দৃষ্িটর সীমা পর্যন্ত,
অতঃপর মালাকুল মউত আেসন ও তার মাথার কােছ বেসন।
.
অতঃপর বেলনঃ “েহ খিবস নফস, আল্লাহর েগাস্বা ও গজেবর জন্য েবর হও।
িতিন বেলন: ‘ফেল েস তার শরীের ছিড়েয় যায়, অতঃপর েস তােক েটেন
েবর কের েযমন েভজা উল েথেক (েলাহার) িসক েবর করা হয় , (কারণ েভজা
উল সাধারণত: েলাহার সােথ েলেগ থােক। তখন তা ছািড়েয় েনয়া কষ্টকর
হয়।)
.
অতঃপর েস তা গ্রহণ কের, আর যখন েস তা গ্রহণ কের েচােখর পলেকর
মুহূর্ত হােত না েরেখ েফেরশতারা তা ঐ ‘েমাটা-পুরু কাপেড় রােখ,
তার েথেক মৃত েদেহর যত কিঠন দুর্গন্ধ দুিনয়ােত হেত পাের েস রকেমর
দুর্গন্ধ েবর হয়।
.
অতঃপর তােক িনেয় তারা ওপের উেঠ, তােক সহ তারা যখনই েফেরশতােদর
েকান দেলর পাশ িদেয় অিতক্রম কের তখনই তারা বেল, ‘এ খিবস রুহ েক?’
তারা বেল: অমুেকর সন্তান অমুক, সবেচেয় িনকৃষ্ট নাম ধের যার
মাধ্যেম তােক দুিনয়ােত ডাকা হত, এভােব তােক িনেয় দুিনয়ার আসমােন
যাওয়া হয়, তার জন্য দরজা খুলেত বলা হয়, িকন্তু তার জন্য দরজা
েখালা হেব না”।
.
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
কেরন:
َ
﴿َأ ﺑۡﻮَٰبُ ٱﻟﺴ َّﻤَﺂءِ وَﻻَ ﻳَﺪۡﺧ ُﻠُﻮن

ওয়াসাল্লাম
ۡﻟَﻬ ُﻢ

িতলাওয়াত

ُﺗُﻔَﺘَّﺢ

َﻻ

﴾٤٠ ِۚ ٱﻟۡﺠ َﻨَّﺔَ ﺣ َﺘَّﻰٰ ﻳَﻠِﺞَ ٱﻟۡﺠ َﻤَﻞ ُ ﻓ ِﻲ ﺳَﻢِّ ٱﻟۡﺨ ِﻴَﺎط
٤٠ :]]اﻻﻋﺮاف
“তােদর জন্য আসমােনর দরজাসমূহ েখালা হেব না এবং তারা জান্নােত
প্রেবশ করেব না, যতক্ষণ না উট সূঁেচর িছদ্রেত প্রেবশ কের”। –
[সূরা আরাফঃ ৪০]
.
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেবন: “তার আমলনামা জিমেন সর্বিনম্েন
িসজ্িজেন িলখ”, অতঃপর তার রুহ সেজাের িনক্েষপ করা হয়। অতঃপর িতিন
িতলাওয়াত কেরনঃ
َ
﴿ِوَﻣَﻦ ﻳُﺸۡﺮ ِكۡ ﺑِٱﻟﻠَّﻪِ ﻓ َﻜ َﺄ ﻧَّﻤَﺎ ﺧ َﺮ َّ ﻣِﻦ َ ٱﻟﺴ َّﻤَﺂء
َ
ٖﻓ َﺘَﺨۡﻄ َﻔُﻪُ ٱﻟﻄ َّﻴۡﺮ ُ أ وۡ ﺗَﻬۡﻮ ِي ﺑِﻪِ ٱﻟﺮ ِّﻳﺢُ ﻓ ِﻲ ﻣَﻜ َﺎن
٣١ : ﴾ ]اﻟﺤﺞ٣١ ٖ]ﺳَﺤ ِﻴﻖ
“আর েয আল্লাহর সােথ শরীক কের, েস েযন আকাশ েথেক পড়ল। অতঃপর
পািখ তােক েছাঁ েমের িনেয় েগল িকম্বা বাতাস তােক দূেরর েকান
জায়গায় িনক্েষপ করল”। -[ সূরা হজঃ ৩১]
.
তার রুহ তার শরীের িফিরেয় েদয়া হয়, অতঃপর তার িনকট দু’জন েফেরশতা
আেস ও তােক বসায়,
– তারা তােক িজজ্ঞাসা কের: েতামার রব েক?
– েস বেল: হা হা আিম জািন না।
– অতঃপর তারা বেল: েতামার দ্বীন িক?
– েস বেল: হা হা আিম জািন না।
– অতঃপর তারা বেল: এ ব্যক্িত েক যােক েতামােদর মােঝ প্েররণ করা
হেয়িছল?
– েস বেল: হা হা আিম জািন না।
.
অতঃপর আসমান েথেক এক েঘাষণাকারী েঘাষণা করেব েয, েস িমথ্যা
বেলেছ, তার জন্য জাহান্নােমর িবছানা িবিছেয় দাও, তার দরজা
জাহান্নােমর িদেক খুেল দাও, ফেল তার িনকট তার তাপ ও িবষ আসেব এবং

তার ওপর তার কবর সংকীর্ণ করা হেব েয, তার পাঁজেরর হাড় একিটর
মধ্েয অপরিট ঢুেক যােব।
.
অতঃপর তার িনকট বীভৎস েচহারা, খারাপ েপাশাক ও দুর্গন্ধসহ এক
ব্যক্িত আসেব, েস তােক বলেবঃ
– “তুিম সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা েতামােক দুঃখ িদেব, এ হচ্েছ েতামার
েস িদন যার ওয়াদা করা হত।
– েস বলেব: তুিম েক, েতামার এমন েচহারা েয েকবল অিনষ্টই িনেয়
আেস?
– েস বলেব: আিম েতামার খিবস আমল।
– েস বলেব: েহ রব িকয়ামত কােয়ম কর না”।
.
– [সহী হাদীেস কুদসীঃ ৬৬ ; আহমদ ও আবু দাউদ]
.
আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমােদরেক েনককার বান্দােদর কাতাের শরীক
কের িনন এবং আমােদর সকেলর কবেরর সওয়াল জবাবেক সহজ কের কবেরর আযাব
েথেক
েহফাযত
করুন।
আিমন।।

েজেন িনন স্মার্টেফােন
েদয়ার সিঠক উপায়

চার্জ

স্মার্টেফােনর ব্যাটাির চার্জ েদয়ার সিঠক উপায় জােনন না অেনেকই।
ফেল ব্যাটািরর আয়ু িদনেক িদন কেম যায়। চার্জার ব্যবহােরর
অভ্যােসর উপের অেনকখািন িনর্ভর কের ব্যাটািরর আয়ু। েযমন সারা রাত

ধের েমাবাইল চার্জ িদেল ক্ষিতগ্রস্ত হয়
েফােনর ব্যাটাির চার্জ েদয়ার সিঠক িনয়ম।

ব্যাটাির।

েজেন

িনন

সবসময় িনেজর েফােনর চার্জার িদেয়ই চার্জ করুন। বর্তমােন
সার্বজনীন চার্জার মাইক্েরা ইউএসিব েপার্ট রেয়েছ। ফেল অেনেকই
অন্েযর চার্জার িদেয় েমাবাইল চার্জ কেরন। এই অভ্যাস েছেড় িদন।
েভাল্েটজ ও অ্যাম্িফয়ােরর সমন্বয় না হেল ক্ষিতগ্রস্ত হয় েফােনর
ব্যাটাির।
েফান চার্েজ েদওয়ার আেগ কভার খুেল িদন। চার্েজর সময় গরম হয়
ব্যাটাির। বাধা িহেসেব কাজ কের কভার। এেত ব্যাটাির আরও উষ্ণ হেত
পাের।
কম দািম চার্জার ব্যবহার করেবন না। এেত িচরকােলর মত েফান বা
ব্যাটাির ক্ষিতগ্রস্ত হেত পাের।
দ্রুত চার্জ হয় এমন চার্জার ব্যবহার করা উিচত নয়। এই প্রক্িরয়ায়
আপনার েফান হাই-েভাল্েটেজ চার্জ েদওয়া হয়। ফেল ক্ষিতগ্রস্ত হয়
ব্যাটাির। সুতরাং সাধারণ চার্জাের চার্জ েদওয়াই শ্েরয়।
সারা রাত ধের েফােন চার্জ
ব্যাটািরর আয়ু কিমেয় েদয়।

েদেবন

না।

অিতিরক্ত

চার্জ

েফােনর

ব্যাটাির অ্যাপস ব্যবহার এিড়েয় চলুন। কারণ, এই ধরেনর অ্যাপসগুিল
সর্বক্ষণ সচল থােক। েবিশরভাগই সবসময় িবজ্ঞাপন েদখায়। ব্রাউজাের
অ্যাপ ইনস্টেলর িবজ্ঞাপেন ক্িলক করেবন না। এেত ব্যাটািরর চার্জ
কেম যায়।
েফােন অন্তত ৮০
রাখেবন না েফান।

শতাংশ

পর্যন্ত

চার্জ

িদন।

সর্বক্ষণ

চার্জাের

পাওয়ার ব্যাঙ্ক ব্যবহার করেত পােরন। আপনার ব্যাটািরর স্বাস্থ্েযর
পক্েষ তা ভাল। ওভার চার্িজং ও গরম েথেক বাঁচায়। এেত ব্যাটাির
অেনক িদন ধের চেল।
েফান চার্েজ িদেয় ব্যবহার করেবন না। এেত
বাড়েত পাের। দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থােক।

েফােনর

উষ্ণতা

আরও

বাংলােদেশর ৬৪ েজলার নামকরেণর
ইিতহাস
বাংলােদেশ েমাট িবভাগ

৭ িট। িনম্েন িবভাগ অনুযায়ী প্রত্েযক

েজলার নামকরেণর ইিতহাস তুেল ধরা হল।
(ক) ঢাকা িবভাগ
(খ) চট্টগ্রাম িবভাগ
(গ) খুলনা িবভাগ
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

রাজশাহী িবভাগ
বিরশাল িবভাগ
রংপুর িবভাগ ও
িসেলট িবভাগ।

(ক) ঢাকা িবভাগ:
১. ঢাকা েজলা:
বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকা েমাঘল-পূর্ব যুেগ িকছু গুরুত্বধারন
করেলও শহরিট ইিতহােস প্রিসদ্িধ লাভকের েমাঘল যুেগ। ঢাকা নােমর
উৎপত্িত সম্পর্েক স্পষ্ট কের েতমন িকছু জানা যায় না। এ সম্পর্েক
প্রচিলতমতগুেলার মধ্েয কেয়কিট িনম্নরূপ:
ক) একসময় এ অঞ্চেল প্রচুর ঢাক গাছ (বুিট ফুেডাসা) িছল; খ)
রাজধানী উদ্েবাধেনর িদেন ইসলাম খােনরিনর্েদেশ এখােন ঢাক অর্থাৎ
ড্রাম বাজােনা হেয়িছল; গ) ‘ঢাকাভাষা’ নােম একিট প্রাকৃত ভাষা
এখােনপ্রচিলত িছল; ঘ) রাজতরঙ্িগণী-েত ঢাক্কা শব্দিট ‘পর্যেবক্ষণ
েকন্দ্র’
িহেসেব
উল্েলিখত
হেয়েছ
অথবাএলাহাবাদ
িশলািলিপেত
উল্েলিখত সমুদ্রগুপ্েতর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হেলা ঢাকা।
কিথত আেছ েয, েসন বংেশর রাজা বল্লাল েসন বুিড়গঙ্গা নদীর তীরবর্তী
এলাকায় ভ্রমণকােল সন্িনিহতজঙ্গেল িহন্দু েদবী দুর্গার িবগ্রহ
খুঁেজ পান। েদবী দুর্গার প্রিত শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল েসন ঐ

এলাকায় একিটমন্িদর প্রিতষ্ঠা কেরন। েযেহতু েদবীর িবগ্রহ ঢাকা বা
গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া িগেয়িছল তাই রাজা মন্িদেররনাম ঢােকশ্বরী
মন্িদর। মন্িদেরর নাম েথেকই কালক্রেম স্থানিটর নাম ঢাকা িহেসেব
গেড় ওেঠ।আবারঅেনক ঐিতহািসকেদর মেত, েমাঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন
ঢাকােক সুবা বাংলার রাজধানী িহেসেব েঘাষণাকেরন, তখন সুবাদার
ইসলাম খান আনন্েদর বিহঃপ্রকাশ স্বরূপ শহের ‘ঢাক’ বাজােনার
িনর্েদশ েদন। এইঢাক বাজােনার কািহনী েলাকমুেখ িকংবদন্িদর রূপ
ধারণ কের এবং তা েথেকই এই শহেরর নাম ঢাকা হেয়যায়। এখােন উল্েলখ্য
েয, ১৬১০ খ্িরষ্টাব্েদ ইসলাম খান িচশিত সুবাহ বাংলার রাজধানী
রাজমহল েথেকঢাকায় স্থানান্তর কেরন এবং সম্রােটর নামানুসাের এর
নামকরণ কের জাহাঙ্গীরনগর।
২. ফিরদপুর েজলা:
ফিরদপুেরর নামকরণ করা হেয়েছ এখানকার প্রখ্যাত সুফী সাধক শাহ েশখ
ফিরদুদ্িদেনর নামানুসাের।
৩. মাদারীপুর েজলা:
মাদারীপুর েজলা একিট ঐিতহািসক সমৃদ্ধ জনপদ িছল। পঞ্চদশ শতাব্দীেত
সাধক হযরত বদরুদ্িদন শাহমাদার (র) এর নামানুসাের এই েজলার নামকরণ
করা হয়। প্রাচীনকােল মাদারীপুেরর নাম িছল
মাদারীপুর েজলা িহেসেব স্বীকৃিত লাভ কের।
৪. েগাপালগঞ্জ েজলা:
েগাপালগঞ্জ েজলা শহেরর

রেয়েছ

প্রাচীন

ইিদলপুর।১৯৮৪

ইিতহাস।

অতীেতর

সােল

রাজগঞ্জ

বাজার আজেকর েজলা শহরেগাপালগঞ্জ। আজ েথেক প্রায় শতাব্দীকাল
পূর্েব শহর বলেত যা বুঝায় তার িকছুই এখােন িছেলানা। এরপিরিচিত
িছেলা শুধু একিট েছাট্ট বাজার িহেসেব। এঅঞ্চলিট মািকমপুর ষ্েটেটর
জিমদার রানী রাসমিণরএলাকাধীন িছেলা। উল্েলখ্য রানী রাসমিণ একজন
েজেলর েমেয় িছেলন। িসপাই িমউিটিনর সময় িতিনএকজন উচ্চ পদস্থ ইংেরজ
সােহেবর প্রাণ রক্ষা কেরন। পরবর্তীেত তারই পুরস্কার িহসােব বৃিটশ
সরকাররাসমিণরেক মািকমপুর ষ্েটেটর জিমদারী প্রদার কেরন এবং তাঁেক
রানী উপািধেত ভূিষত কেরন। রানীরাসমিণর এক নািতর নাম িছেলা নবেগাপাল
িতিন
তাঁর
স্েনহাস্পদ
নািতর
নাম
এবং
পুরােনা
ইিতহাসেকস্মরণীয় কের রাখার জন্য নািতন নােমর ‘েগাপাল’ অংশিট
প্রথেম েরেখ তার সােথ রাজগঞ্েজর ‘গঞ্জ’ েযাগকের এ জাযগািটর নতুর
নামকরণ কেরন েগাপালগঞ্জ। ১৯৮৪ সােল ফিরদপুর েজলার মহকুমা
েথেকেগাপালগঞ্জ েজলা সৃষ্িট হয়।

৫. জামালপুর েজলা:
সাধক দরেবশ হযরত শাহ জামাল (র) এর পূণ্যস্মৃিত িবজিড়ত নয়নািভরাম
েসৗন্দর্যমন্িডত গেরা পাহােড়রপাদেদেশ যমুনা-ব্রক্ষ্মপুত্র িবেধৗত
বাংলােদেশর
২০-তম
েজলা
জামালপুর।
হযরত
শাহ
জামাল
(র)
এরনামানুসাের জামালপুেরর নামকরণ হয়।
৬. িকেশারগঞ্জ েজলা:
১৮৬০ খ্িরস্টাব্েদ িকেশারগঞ্জ মহকুমার জন্ম হয়। মহকুমার প্রথম
প্রশাসক িছেলন িমঃ বকেসল। বর্তমানিকেশারগঞ্জ তৎকালীন েজায়ার
েহােসনপুর
পরগনার
অন্তর্ভক্ত
িছল।
অষ্টাদশ
শতাব্দীর
েশষ
িদেকওিকেশারগঞ্জ এলাকা ‘কাটখালী’ নােম পিরিচত িছল। ইিতহাসিবদেদর
ধারণা ও জনশ্রুিত মেত এ েজলারজিমদার ব্রজিকেশার মতান্তের
নন্দিকেশার প্রামািনেকর ‘িকেশার’ এবং তাঁর প্রিতষ্িঠত হাট বা
গঞ্েজর ‘গঞ্জ’েযাগ কের িকেশারগঞ্জ নামকরণ করা হয়।
৭. গাজীপুর েজলা:
িবলু কবীেরর েলখা ‘বাংলােদেশর েজলা : নামকরেণর ইিতহাস’ বই েথেক
জানা যায়, মহম্মদ িবনতুঘলেকর শাসনকােল জৈনক মুসিলম কুস্িতিগর
গাজী এ অঞ্চেল বসিত স্থাপন কেরিছেলন এবং িতিনবহুিদন সাফল্েযর
সঙ্েগ এ অঞ্চল শাসন কেরিছেলন। এ কুস্িতিগর/পাহেলায়ান গাজীর
নামানুসােরই এঅঞ্চেলর নাম রাখা হয় গাজীপুর বেল েলাকশ্রুিত রেয়েছ।
আেরকিট জনশ্রুিত এ রকম সম্রাট আকবেররসময় চব্িবশ পরগনার জায়িগরদার
িছেলন ঈশা খাঁ। এই ঈশা খাঁরই একজন অনুসারীর েছেলর নাম িছলফজল
গাজী। িযিন িছেলন ভাওয়াল রাজ্েযর প্রথম ‘প্রধান’। তারই নাম বা
নােমর সঙ্েগ যুক্ত ‘গাজী’ পদিবেথেক এ অঞ্চেলর নাম রাখা হয়
গাজীপুর। গাজীপুর নােমর আেগ এ অঞ্চেলর নাম িছল জয়েদবপুর।
এজয়েদবপুর নামিট েকন হেলা, কতিদন থাকল, কখন, েকন েসটা আর থাকল না
েসিটও প্রাসঙ্িগক ওজ্ঞাতব্য। ভাওয়ােলর জিমদার িছেলন জয়েদব নারায়ণ
রায় েচৗধুরী। বসবাস করার জন্য এ জয়েদবনারায়ণ রায় েচৗধুরী
পীরাবািড় গ্রােম একিট গৃহ িনর্মাণ কেরিছেলন। গ্রামিট িছল িচলাই
নদীর দক্িষণপােড়। এ সময় ওই জিমদার িনেজর নােমর সঙ্েগ িমল েরেখ এ
অঞ্চলিটর নাম রােখন ‘জয়েদবপুর’ এবং এনামই বহাল িছল মহকুমা হওয়ার
আগ পর্যন্ত। যখন জয়েদবপুরেক মহকুমায় উন্নত করা হয়, তখনই এরনাম
পাল্েট জয়েদবপুর রাখা হয়। উল্েলখ্য, এখেনা অতীতকাতর-ঐিতহ্যমুখী
স্থানীয়েদর অেনেকই েজলােক‘জয়েদবপুর’ বেলই উল্েলখ কের থােকন।
গাজীপুর সদেরর েরলওেয় স্েটশেনর নাম এখেনা ‘জয়েদবপুরেরলওেয়
স্েটশন’। তেব িবস্তািরত আেলাচনায় েগেল বলেতই হয়, গাজীপুেরর আেগর

নাম
জয়েদবপুর
এবংতারও
আেগর
নাম
ভাওয়াল।
গাজীপুরেক
১৯৮৪খ্িরস্টাব্েদর
১
মার্চ
েজলা
এবং
২০১৩
খ্িরস্টাব্েদর
৭জানুয়ারী েরাজ: েসামবার িসিট কর্েপােরশন েঘাষণা করা হয়।
৮. মািনকগঞ্জ েজলা:
মূরত সংস্কৃত ‘মািনক্য’ শব্দ েথেক মািনক শব্দিট এেসেছ। মািনক
হচ্েছ চুিন পদ্মরাগ। গঞ্জ শব্দিট ফরাসী।মািনকগঞ্েজর নােমর
ঋৎপত্িত ইিতহাস আজও রহস্যবৃত। অষ্টাদশ শতেকর প্রথমার্েধ সুিফ
দরেবশ মািনকশাহ িসংগাইর উপেজলার মািনকনগের আেসন এবং খানকা
প্রিতষ্ঠা কের ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু কেরন।কারও মেত র্দূর্ধষ
পাঠান সর্দার মািনক ঢালীর নামানুসাের মািনকগঞ্জ নােমর উৎপত্িত।
আবার কােরামেত, নবাব িসরাজ উদ-েদৗলার িবশাবাস ঘাতক মািনক চাঁেদর
প্রিত কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার নমানুসাের১৮৪৫ সােলর েম মােস
মািনকগঞ্জ
মহকুমার
নামকরণ
হয়।
মািনকগঞ্জ
মহকুমার
নামকরণ
সম্পর্কীতউল্েলখ্য িতনিট পৃথক স্থানীয় জনশ্রুিত এবং অনুমান
িনর্ভর। এর েকান ঐিতহািসক িভত্িত পাওয়া যায়িন,তেব মািনক শােহর
নামানুসাের মািনকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ সম্পর্কীত জনশ্রুিত
ঘটনা প্রবাহেথেক েয িচত্র পাওয়া যায় তাই সিঠক বেল ধরা হয়।
৯. মুন্সীগঞ্জ েজলা:
মুন্িসগঞ্েজ প্রাচীন

নাম

িছল

ইদ্রাকপুর।

েমাঘল

শাসনামেল

এবং

এই

ইদ্রাকপুর গ্রােম মুন্সী হায়দার েহােসন নােমএকজন ব্যক্িত িছেলন।
িতিন েমাঘল শাসক দ্বারা েফৗজদার িনযুক্ত িছেলন। অত্যন্ত সজ্জন ও
জনিহৈতষীমুন্সী হায়দার েহােসেনর
মুন্সীগঞ্জ।
কােরা
কােরা
মেত

নােম ইদ্রাকপুেরর নাম হয়
জিমদার
এনােয়ত
আলীমুন্সীর

নামানুসাের মুন্সীগঞ্েজ নামকরণ করা হয়।
১০. ময়মনিসংহ েজলা:
ময়মনিসংহ েজলার নাম িনেয় ইিতহাসিবদেদর মধ্েয িভন্ন িভন্ন মত
প্রচিলত আেছ। েষাড়শ শতাব্দীেতবাংলার স্বাধীন সুলতান ৈসয়দ
আলাউদ্িদন েহােসন শাহ তাঁর পুত্র ৈসয়দ নািসর উদ্িদন নসরত শাহ’র
জন্যএ অঞ্চেল একিট নুতুন রাজ্য প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন, েসই েথেক
নসরতশাহী বা নািসরাবাদ নােমর সৃষ্িট।সিলম যুেগর উৎস িহেসেব
নািসরাবাদ, নাম আজও িশক্ষা প্রিতষ্ঠান ছাড়া অন্য েকাথাও
নািসরাবাদ কথািটউল্েলখ্য করা হচ্েছ না। ১৭৭৯ সােল প্রকািশত েরেনল
এর ম্যােপ েমােমিসং নামিট ‘ময়মনিসংহ’ অঞ্চলেকইিনর্েদশ কের। তার
আেগ আইন-ই-আকবরীেত ‘িমহমানশাহী’ এবং ‘মনমিনিসংহ’ সকার বাজুহার
পরগনািহেসেব িলিখত আেছ। যা বর্তমান ময়মনিসংহেকই ধরা হয়।

১১. নারায়ণগঞ্জ েজলা:
১৭৬৬ সােল িহন্দু সম্প্রদােয়র েনতা িবকন লাল পান্েড( েবণু ঠাকুর
বা লক্ষীনায়ায়ণ ঠাকুর) ইস্ট ইন্িডয়ােকাম্পািনর িনকট েথেক এ
অঞ্চেলর মািলকানা গ্রহণ কের। িতিন প্রভু নারায়েণর েসবার ব্যয়ভার
বহেনরজন্য একিট উইেলর মাধ্যেম শীতলক্ষা নদীর তীের অবস্িথত
মার্েকটেক
েদেবাত্তর
সম্পত্িত
িহেসেব
েঘাষণাকেরন।
তাই
পরবর্তীকােল এ স্থােনর নাম হয় নারায়ণগঞ্জ।
১২. েনত্রেকাণা েজলা:
ব্িরিটশ শাসনামেল ১৮৮০ িখস্টাব্েদ হওয়া েনত্রেকাণা মহকুমােক ১৯৮৪
খ্িরস্টাব্েদর ১৭ জানুয়ািরেনত্রেকাণা েজলা করা হয়। েনত্রেকাণার
নামকরণ হেয়েছ নােটরেকাণা নামক গ্রােমর নাম েথেক।
১৩. নরিসংদী েজলা:
কিথত আেছ, প্রাচীনকােল

এ

অঞ্চলিট

নরিসংহ

নামক

একজন

রাজার

শাসনাধীন িছল। আনুমািনক পঞ্চদশশতাব্দীর প্রথম িদেক রাজা নরিসংহ
প্রাচীন ব্যক্ষ্মপুত্র নেদর পশ্িচম তীের নরিসংহপুর নােম একিট
েছাটনগর স্থাপন কেরিছেলনঅ তাঁরই নামানুসাের নরিসংদী নামিট
আিবর্ভূত হয়। নরিসংহ নােমর সােথ ‘দী’যুক্ত হেয় নরিসংদী হেয়েছ।
নরিসংহদী শব্েদর পিরবর্িতত রূপই “নরিসংদী”।
১৪. রাজবাড়ী েজলা:
রাজা সূর্য্য কুমােরর নামানুসাের রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয়। রাজা
সূর্য্য কুমােরর িপতামহ প্রভুরামনবাব িসরাজ-উদ-েদৗলার রাজকর্মী
থাকাকালীন েকান কারেণ ইংেরজেদর িবরাগভাজন হেল পলাশীরযুদ্েধর পর
লক্ষীেকােল এস আত্মেগাপন কেরন। পের তাঁর পুত্র দ্িবেগন্দ্র
প্রসাদ এ অঞ্চেল জিমদারী গেড়েতােলন। তাঁরই পুত্র রাজা সূর্য্য
কুমার ১৮৮৫ সােল জনিহতকর কােজর জন্য রাজা উপািধ প্রাপ্ত হন।১৯৮৪
সােল ১মার্চ েজলা িহেসেব েঘাষণা করা হয়।
১৫. শরীয়তপুর েজলা:
বৃিটশ িবেরাধী তথা ফরােয়জী আন্েদালেনর অন্যতম েনতা হাজী শরীয়ত
উল্লাহর নামানুসােরশরীয়তপুেরর নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সােল ১লা
মার্চ শরীয়তপুর েজলা শুভ উদ্েবাধন কেরনতৎকালীন তথ্য মন্ত্রী জনাব
নািজম উদ্িদন হািসম।
১৬. েশরপুর েজলা:
বাংলার নবাবী আমেল

গাজী

বংেশর

েশষ

জিমদার

েশর

আলী

গাজী

দশ

কাহিনয়া অঞ্চল দখল কেরস্বাধীনভােব রাজত্ব কেরন। এই েশর আলী গাজীর
নােম দশ কাহিনয়ার নাম হয় েশরপুর।
১৭. টাঙ্গাইল েজলা:
টাঙ্গাইেলর নামকরণ িবষেয় রেয়েছ বহুজনশ্রুিত ও নানা মতামত। ১৭৭৮
খ্িরস্টাব্েদ প্রকািশত েরেনল তাঁরমানিচত্ের এ সম্পূর্ণ অঞ্চলেকই
আিটয়া বেল েদিখেয়েছন। ১৮৬৬ খ্িরস্টাব্েদর আেগ টাঙ্গাইল নােম
েকােনাস্বতন্ত্র স্থােনর পিরচয় পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইল নামিট
পিরিচিত লাভ কের ১৫ নেভম্বর ১৮৭০ খ্িরস্টাব্েদমহকুমা সদর দপ্তর
আিটয়া েথেক টাঙ্গাইেল স্থানান্তেরর সময় েথেক।
টাঙ্গাইেলর ইিতহাস প্রেণতা খন্দকার আব্দুর রিহম সােহেবর মেত,
ইংেরজ আমেল এেদেশর েলােকরা উচুশব্েদর পিরবর্েত ‘টান’ শব্দই
ব্যবহার করেত অভ্যস্ত িছল েবিশ। এখেনা টাঙ্গাইল অঞ্চেল ‘টান’
শব্েদর প্রচলনআেছ। এই টােনর সােথ আইল শব্দিট যুক্ত হেয় হেয়িছল
টান
আইল।
আর
েসই
টান
আইলিট
রূপান্তিরতহেয়েছ
টাঙ্গাইেল।
টাঙ্গাইেলর নামকরণ িনেয় আেরা িবিভন্নজেন িবিভন্ন সমেয় নানা মত
প্রকাশ কেরেছন।কােরা কােরা মেত, বৃিটশ শাসনামেল েমাগল প্রশাসন
েকন্দ্র আিটয়ােক আশ্রয় কের যখন এই অঞ্চল জম-জমাট হেয় উেঠ। েস
সমেয় েঘাড়ার গািড়িছল যাতায়ােতর একমাত্র বাহন, যােক বর্তমান
টাঙ্গাইেলরস্থানীয় েলােকরা বলত ‘টাঙ্গা’। বর্তমান শতেকর মাঝামািঝ
পর্যন্তও এ অঞ্চেলর টাঙ্গা গািড়র চলাচল স্থলপেথ সর্বত্র। আল
শব্দিটর কথা এ প্রসঙ্েগ চেল আেস। বর্তমান টাঙ্গাইল অঞ্চেলর
িবিভন্ন স্থােনর নােমর সােথএই আল শব্দিটর েযাগ লক্ষ্য করা যায়।
আল শব্দিটর অর্থ সম্ভবত সীমা িনর্েদশক যার স্থানীয় উচ্চারণআইল।
একিট স্থানেক েয সীমানা িদেয় বাঁধা হয় তােকই আইল বলা হয়।
টাঙ্গাওয়ালােদর বাসস্থােনরসীমানােক ‘টাঙ্গা+আইল’ এভােব েযাগ কের
হেয়েছ ‘টাঙ্গাইল’ এমতিট অেনেক েপাষণ কেরন। আইল শব্দিটকৃিষজিমর
সঙ্েগ সম্পৃক্ত। এই শব্দিট আঞ্চিলক ভােব বহুল ব্যবহৃত শব্দ।
টাঙ্গাইেলর ভূ-প্রকৃিত অনুসােরস্বাভািবক ভােব এর ভূিম উঁচু এবং
ঢালু। স্থানীয়ভােব যার সমার্থক শব্দ হেলা টান। তাই এই
ভূিমরূেপরকারেণই এ অঞ্চলেক হয়েতা পূর্েব ‘টান আইল’ বলা হেতা। যা
পিরবর্তীত হেয় টাঙ্গাইল হেয়েছ।

(খ) চট্টগ্রাম িবভাগ:
১. বান্দরবন েজলা:
বান্দরবন েজলার নামকরণ

িনেয়

একিট

িকংবদন্িত

আেছ,

এলাকার

বািসন্দােদর মুেখ প্রচিলত রূপকথায়অত্র এলাকায় এ সময় অসংখ্য বানর
বাস করত। আর এ ই বানরগুেলা শহেরর প্রেবশ মুেখ ছড়ার পােড়প্রিতিনয়ত
লবণ েখেত আসত। এক সময় অিত বৃষ্িটর কারেণ ছড়ার পািন বৃদ্িধ েপেল
বানেরর দল ছড়াপাড় েথেক পাহােড় েযেত না পারায় এেক অপরেক ধের
সািরবদ্ধভােব ছড়া পার হয়। বানেরর ছড়াপারাপােরর এই র্দশ্য েধকেত
পায় এই জনপেদর মানুষ। এই সময় েথেক জায়গািট “ম্যাঅকিছ ছড়া”
িহেসেবপিরিচিত লাভ কের। মার্মা ভাষায় ম্যাঅক শব্দিটর অর্থ হল
বানর আর িছঃ শব্দিটর অর্থ হল বাধঁ। কােলরপ্রবােহ বাংল ভাষাভািষর
সাধারণ উচ্চারেণ
কের।তেব মার্মা
িচম্েরা’।

এই এলাকার নাম বান্দরবন িহেসেব
ভাষায় বান্দরবেনর প্রকৃত নাম

পিরিচিত লাভ
“রদ ক্যওিচ

২. ব্রাক্ষ্মণবািড়য়া েজলা:
১৯৮৪ সােল ব্রাক্ষ্মবািড়য়া েজলা িহেসেব আত্মপ্রকাশ কের। তার আেগ
এিট কুিমল্লা েজলার একিট মহকুমািছল। ব্রাক্ষ্মণবািড়য়া েজলার
নামকরেণর সিঠক ইিতহাস খুঁেজ পাইিন, আপনােদর জানা থাকেল দয়া
কেরজানােবন।
৩. চাঁদপুর েজলা:
১৭৭৯ খ্িরস্টাব্েদ ব্িরিটশ শাসনামেল ইংেরজ জিরপকারী েমজর েজমস
েরেনল তৎকালিন বাংলার েযমানিচত্র অংকন কেরিছেলন তােত চাঁদপুর
নােম এক অখ্যাত জনপদ িছল। তখন চাঁদপুেরর দক্িষেণনরিসংহপুর নামক (
বর্তমােন যা নদীগর্েভ িবলীন) স্থােন চাঁদপুেরর অিফস-আদালত িছল।
পদ্মা ও েমঘনারসঙ্গমস্থল িছল বতৃমান স্থান েথেক পাওয়া প্রায় ৬০
মাইল দক্িষণ-পশ্িচেম। েমঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার েখলায়এ এলাকা
বর্তমােন িবলীন। বার ভূঁইয়ােদর আমেল চাঁদপুর অঞ্চল িবক্রমপুেরর
জিমদার চাঁদরােয়র দখেলিছল। ঐিতহািসক েজ.এম েসনগুপ্েতর মেত
চাঁদরােয়র নামানুসাের এ অঞ্চেলর নাম চাঁদপুর। কিথত আেছচাঁপুেরর
(েকাড়ািলয়া) পুিরন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফিকেরর নামানুসাের এ
অঞ্চেলর নাম চাঁদপুর। কােরা কােরামেত, শাহ আহেমদ চাঁদ নােম একজন
প্রশাষক িদল্লী েথেক পঞ্চদশ শতেক এখােন এেস একিট নদী বন্দরস্থাপন
কেরিছেলন। তাঁর নামানুসাের চাঁদপুর। ১৮৭৮ সােল প্রথম চাঁদপুর

মহকুমার সৃষ্িট হয়। ১৮৯৬সােলর ১ অক্েটাবর চাঁদপুর শহরেক েপৗরসভা
িহেসেব েঘাষণা করা হয়। ১৯৮৪ সােলর ১৫ ই েফব্রুয়ারীচাঁদপুর েজলা
িহেসেব আত্মপ্রকাশ কের।
৪. চট্টগ্রাম েজলা:
চট্টগ্রােমর প্রায় ৪৮ িট নােমর েখাঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্েয
রম্যভূিম, চািটগাঁ, চাতগাও, েরাসাং, িচতাগঞ্জ,জািটগ্রাম ইত্যািদ।
চট্টগ্রাম নােমর উৎপত্িত িনেয় িবেশষজ্ঞেদর মধ্েয মতপার্থক্য আেছ,
পন্িডত বার্েনািলরমেত, আরিব ‘শ্যাত (খন্ড) অর্থ বদ্বীপ, গাঙ্গ
অর্থ গঙ্গা নদী েথেক চট্টগ্রাম নােমর উৎপত্িত। অপর এক
মেতত্রেয়াদশ শতেক এ অঞ্চেল ইসলাম প্রচার করেত এেসিছেলন বার জন
আউিলয়া। তাঁরা একিট বড় বািত বােচরাগ জ্বািলেয় উঁচু জায়গায় স্থাপন
কেরিছেলন। চট্টগ্রােমর আঞ্চিলক ভাষায় ‘চািট’ অর্থ বািত বা
েচরাগএবং গাঁও অর্থ গ্রাম। এ েথেক নাম হয় ”চািটগাঁও”। এিশয়ািটক
েসাসাইিটর প্রিতষ্ঠাতা স্যার উইিলয়ামেজান্েসর মেত, এ এলাকার একিট
ক্ষুদ্র
পািখর
নাম
েথেক
চট্টগ্রাম
নােমর
উৎপত্িত।
১৬৬৬
খ্িরস্টাব্েদ চট্টগ্রামেমাঘল সম্রােজর অংশ হয়। আরাকানেদর পরািজত
কের েমাঘল এর নাম রােখন ইসলামাবাদ। ১৭৬০খ্িরস্টাব্েদ মীর কািশম
আলী খান ইসলামাবাদেক ব্িরিটশ ইস্ট ইন্িডয়া েকাম্পািনর
হস্তান্তর কেরন। পেরেকাম্পািন এর নাম রােখন িচটাগাং।

কােছ

৫. কুিমল্লা েজলা:
প্রাচীনকােল এিট সমতট জনপেদর অন্তর্গত িছল এবং পরবর্তীেত এিট
ত্িরপুরা রাজ্েযর অংশ হয়। কুিমল্লানামকরেণর অেনকগুেলা প্রচিলত
েলাককথা
আেছ,
যার
মধ্েয
উল্েলখ্যেযাগ্য
ৈচিনক
পিরব্রাজক
ওয়াংেচায়াং কর্তৃক সমতট রাজ্য পিরভ্রমেণর বৃত্তান্ত। তাঁর
বর্ণনায় িকয়া-মল-ঙ্িকয়া (করধসড়ষড়হশরধ) নামকস্থােনর বর্ণনা রেয়েছ
তা েথেক কমলাঙ্ক বা কুিমল্লার নামকরণ হেয়েছ। ১৯৮৪ সােল কুিমল্লা
েজলা িহেসেবআত্মপ্রকাশ কের।
৬. কক্সবাজার েজলা:
আরব ব্যবসয়ী ও ধর্ম প্রচারকগণ ৮ম শতেক চট্টগ্রাম ও আিকব বন্দের
আগমন কেরন। এই দুই বন্দেররমধ্যবর্তী হওয়ায় কক্সবাজার এলাকা
আরবেদর ঘিনষ্ঠ সংস্পর্েশ আেস। নবম শতাব্দীেত কক্সবাজার সহবৃহত্তর
চট্টগ্রাম হিরেকলার রাজা কান্িতেদব দ্বারা শািসত হয়। ৯৩০
খ্িরস্টাব্েদ আরাকান রাজা সুলাত ইঙ্গচট্টগ্রাম দখল কের েনবার পর
েথেক
কক্সবাজার
আরাকান
রাজ্েযর
অংশ
হয়।
১৭৮৪
সােল
রার্মারাজেবাধাপায়া আরাকান দখল কের েনয়। ১৭৯৯ সােল বার্মারােজর

হাত েথেক বাঁচার জন্য প্রায় ১৩ হাজারআরাকিন কক্সবাজার েথেক
পািলেয় যায়। এদর পূনর্বাসন করার জন্য ইস্ট ইন্িডয়া েকাম্পািন
একজনিহরাম কক্সেক িনেয়াগ কের। পূনর্বাসন প্রক্িরয়া েশষ হবার
পূর্েবই িহরাম কক্স মৃত্যু বরণ কেরন। পূনর্বাসনপ্রক্িরয়ায় তাঁর
অবদােনর জন্য কক্স-বাজার নামক একিট বাজার প্রিতষ্িঠত হেয়িছল। এই
কক্স-বাজারেথেক কক্সবাজার নােমর উৎপত্িত।
৭. েফনী েজলা:
েফনী নদীর নাম অনুসাের এ অঞ্চেলর নাম রাখা হয় েফনী। মধ্যযুেগ কিব
ও সািহত্িযকেদর কিবতা ওসািহত্েয একিট িবেশষ নদীর স্েরাদধা ও েফনী
পরাপােরর ঘাট িহেসেব আমরা ফনী শব্দিট পাই। েষাড়শশতাব্দীেত কিব
কবীন্দ্র পরেমশ্বর পরাগলপুেরর বর্ণনায় িলেখেছন, ‘ফনী নদীেত
েবষ্িটত চািরধার, পূর্েবমহািগির পার পাই তার’। সেতর শতেক িমর্জা
নাথােনর ফার্সী ভাষায় রিচত ‘বাহিরস্থান-ই-গােয়রীেত’ফনী শব্দ
েফনীেত পিরণত হয়। আটােরা শতেকর েষষ ভােগ কিব আলী েরজা প্রকাশ
কানু ফিকর তাঁরপীেরর বসিত হাজীগাঁওেয়র অবস্থান সম্পর্েক বর্ণনা
িদেত িগেয় িলেখেছন, ‘েফনীর দক্িষেণ এক বর উপাম,হাজীগাঁও কিরিছল
েসই েদেশর নাম’। েমাহাম্মদ মুিকম তাঁর ৈপতৃক বসিতর বর্ণনাকােল
বেলেছন,”েফনীরপশ্িচমভঅেগ জুিগিদয়া েদশৃৃৃৃৃ.। বলাবাহুল্য তাঁরাও
নদী অর্েথ েফনী শব্দ ব্যবহার কেরেছন। মুসলমানকিব-সািহত্িযকেদর
ভাষায় আিদ শব্দ ‘ফনী’ েফনীেত পিরণত হেয়েছ।
৮. খাগড়াছিড় েজলা:
খাগড়াছিড় একিট নদীর নাম। নদীর পােড় খাগড়া বন থাকায় খাগড়াছিড় নােম
পিরিচিত লাভ কের।
৯. লক্ষীপুর েজলা:
১৯৮৪ সােল লক্ষ্মীপুর একিট পূর্নাঙ্গ েজলা িহেসেব প্রিতষ্িঠত হয়।
এ েজলার অধীেন ৫ িট উপেজলা, ৩ িটেপৗরসভা, ৫৫িট মহল্লা, ৪৭ িট
ইউিনয়ন পিরষদ, ৪৪৫িট েমৗযা এবং ৫৩৬ িট গ্রাম আেছ। তেব
লক্ষীপুরেজলার নামকরেণর সিঠক ইিতহাস খুঁেজ পাওয়া যায়িন।
১০. েনায়াখালী েজলা:
েনায়াখালী েজলা প্রচীন নাম িছল ভুলুয়া। েনায়াখালী সদর থানার আিদ
নাম িছল সুধারাম।ইিতহাসিবদেদর মেত, একবার ত্িরপুরার পাহাড় েথেক
প্রবািহত
ডাকািতয়া
নদীর
পািনেত
ভুলুয়ার
উত্তর-পূর্বাঞ্চল
ভয়াবহভঅেব প্লািবত হেয় ফসিল জিমর ব্যপক ক্ষয়ক্ষিত কের।এ অবস্থা

েথেক পিরত্রােণর উপায়িহেসেব ১৬৬০ সােল একিট িবশাল খাল খনন করা
হয়, যা পািন প্রবাহেক ডাকািতয়া নদী হেত রামগঞ্ঝ,েসাইমুড়ী ও
েচৗমুহনী হেয় েমঘনা এবং েফনী নদীর িদেক প্রবািহত কের। এই িবশাল
খালেক েনায়াখালীরভাষায় ‘েনায়া (নুতুন) খাল’ বলা হত এর ফেল
‘ভুলুয়া’ নামিট পিরবর্িতত হেয় ১৬৬৮ সােল েনায়াখালীনােম পিরিচিত
লাভ কের।
১১. রাঙ্গামািট েজলা:
রাঙামািট েজলা নামকরণ সম্পর্েক িবলু কবীেরর েলখা ‘বাংলােদশ েজলা
: নামকরেণর ইিতহাস’ বই েথেকজানা যায় তা হেলা- এই এলাকায়
পর্বতরািজ
গিঠত
হেয়িছল
টারিশয়ির
যুেগ।
এই
যুেগর
মািটর
প্রধানব্যিতক্রম এবং ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এর রঙ লালেচ বা রাঙা। এই
এলাকার িগিরমৃত্িতকা লাল এবং মািটও রাঙাবেলই এই জনপেদর নাম হেয়েছ
রাঙামািট।
প্রকৃিত
সূচক
এই
নামকরণিটর
িবষেয়
অন্য
প্রচিলতকথাপরম্পরা হেলা- বর্তমান রাঙামািট েজলা সদেরর পূর্বিদেক
একিট ছড়া িছল, যা এখন হ্রেদর মধ্েযিনমজ্িজত। এই হ্রেদর স্বচ্ছ
পািন যখন লাল বা রাঙামািটর উপর িদেয় ঢাল েবেয় প্রপাত ঘটােতা,
তখনতােক লাল েদখােতা। তাই এই ছড়ার নাম হেয়িছল ‘রাঙামািট’। এই
েজলা সদেরর পশ্িচেম আরও একিটছাড়া িছল। অনুরূপ কারেণ তার নাম েদয়া
হেয়িছল ‘রাঙাপািন’। এই দুই রাঙা ছড়ার েমাহনার বাঁেকইগেড় উেঠেছ
বর্তমান েজলা শহর। যা মূলত িছল অনাবাদী িটলার সমষ্িট এবং বহু
উপত্যকার একনয়নািভরাম িবস্ময়ভূিম। এই দুিট ছড়া রাঙামািট ও
রাঙাপািন হেত ‘রাঙামািট’ েজলার নামকরণ হেয়েছবেল ধারণা করা হয়।
১৯৮৩ সােল রাঙামািট পার্বত্য েজলা গঠন করা হয়।

(গ) খুলনা িবভাগ:
১. বােগরহাট েজলা:
সুন্দরবেন বােঘর বাস
দাড়টানা ৈভরব পাশ
সবুজ শ্যামেল ভরা
নদী বাঁেক বসেতা েয হাট
তার নাম বােগর হাট।
এক

সময়

বােগরহােটর

নাম

িছল

খিলফাতাবাদ

বা

প্রিতিনিধর

শহর।

খানজাহান আলী (রঃ) েগৗেড়রসুলতানেদর প্রিতিনিধ িহেসেব এ অঞ্চল
শাসন করেতন। েকউ েকউ মেন কেরন, বিরশােলর শাসক আঘাবােকর এর
নামানুসাের বােগরহাট হেয়েছ। েকউবা বেলন, পাঠান জায়গীদার বািকর
খাঁ এর নামানুসােরবােগরহাট হেয়েছ। আবার কােরা মেত, বাঘ শব্দ হেত
বােগরহাট নাম হেয়েছ। জনশ্রুিত আেছ খানজাহানআলী (রঃ) এর একিট
বাগ(বাগান, ফার্সী শব্দ) বা বািগচা িছল। এ বাগ শব্দ হেত
বােগরহাট। েকাা মেত,নদীর বাঁেক হাট বসেতা িবধায় বাঁেকরহাট।
বাঁেকরহাট হহেত বােগরহাট।
২. চুয়াডাঙ্গা েজলা:
চুয়াডাঙ্গার নামকরণ সম্পর্েক কিথত আেছ েয, এখানকার মল্িলক বংেশর
আিদপুরুষ চুঙ্েগা মল্িলেকর নােমএ জায়গার নাম চুয়াডাঙ্গা হেয়েছ।
১৭৪০ খ্িরষ্টাব্েদর িদেক চুঙ্েগা মল্িলক তাঁর স্ত্রী, িতন েছেল ও
এক েমেয়েকিনেয় ভারেতর নদীয়া ও মুর্িশদাবাদ েজলার সীমানার
ইেটবািড়- মহারাজপুর গ্রাম েথেক মাথাভাঙ্গানদীপেথ এখােন এস প্রথম
বসিত গেড়ন। ১৭৯৭ সােলর এক েরকর্েড এ জায়গার নাম চুঙ্েগাডাঙ্গা
উল্েলখরেয়েছ। ফারিস েথেক
িবকৃিতর
কারেণ
বর্তমান
নামকরেণর আেরা দুিট
চুয়াডাঙ্গাহেয়েছ।

ইংেরিজেত অনুবাদ
চুয়াডাঙ্গানামটা

সম্ভাব্য

কারণ

করার সময় উচ্চারেণর
এেসেছ।
চুয়াডাঙ্গা

প্রচিলত

আেছ।

চুয়া

<

চয়া

৩. যেশার েজলা:
১৭৮১ সােল যেশার একিট পৃথক েজলা িহেসেব আত্মপ্রকাশ কের এবং এিটই
হচ্েছ বাংলােদেশর প্রথম েজলা।বাংলােদেশর মুক্িতযুদ্েধর প্রথম
স্বাধীন হওয়া েজলািট যেশার। যেশার, সমতেটর একটা প্রাচীন
জনপদ।নামিট অিত পুরােনা। যেশার নােমর উৎপত্িত সম্পর্েক িবিভন্ন
মতামত পাওয়া যায়। যেশার (েজিসনের)আরিব শব্দ যার অর্থ সােকা।
অনুমান করা হয় কসবা নামিট পীর খানজাহান আলীর েদওয়া (১৩৯৮খৃঃ)।
এককােল যেশােরর সর্বত্র নদী নালায় পিরপূর্ণ িছল। পূর্েব নদী বা
খােলর উপর সােকা িনর্িমত হেতা।খানজাহান আলী বাঁেশর সােকা িনর্মাণ
কের ৈভরব নদী পার হেয় মুড়লীেত আগমন কেরন বেল জানা যায়।এই বাঁেশর
সােকা েথেক যেশার নােমর উৎপত্িত। তেব এই মেত সমর্থকেদর সংখ্যা
খুবই কম। ইরান ওআরব সীমান্েত একিট স্থােনর নাম যেশার যার সােথ এই
যেশােরর েকান সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না।খানজাহান আলীর পূর্ব
েথেকই এই যেশার নাম িছল। অেনেক অিভমত ব্যক্ত কেরন েয,
প্রতাপিদত্েযরপতেনর পর চাঁচড়ার রাজােদর যেশােরর রাজা বলা হত।
েকননা তারা যেশার রাজ প্রতাপািদত্েযরসম্পত্িতর একাংশ পুরস্কার

স্বরূপ অর্জন কেরিছেলন। এই মতও সিঠক বেল মেন হয়। েজ,
ওেয়স্টল্যাণ্ড তাঁরযেশার প্রিতেবদেনর ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্েলখ কেরেছন,
রাজা প্রতাপািদত্য রােয়র আেগ েজলা সদর কসবােমৗজার অর্ন্তভুক্ত
িছল। বনগাঁ-যেশার িপেচর রাস্তা ১৮৬৬-১৮৬৮ কালপর্েব ৈতরী হয়।
যেশার-খুলনাইিতহােসর ৭৬ পাতায় েলখা আেছ “প্রতাপািদত্েযর আেগ
িলিখত েকান পুস্তেক যেশার েলখা নাই”। সমেয়রিববর্তেন নােমর
পিরবর্তন স্বাভািবক।
৪. িঝনাইদহ েজলা:
প্রাচীনকােল বর্তমান িঝনাইদেহর উত্তর-পশ্িচম িদেক নবগঙ্গা নদীর
ধাের িঝনুক কুড়ােনা শ্রিমেকর বসিতগেড় ওেঠ বেল জানা যায। কলকাতা
েথেক ব্যবসায়ীরা িঝনুেকর মুক্তা সঙগ্রহেরর জন্য এখােন িঝনুকিকনেত
আসেতা। েস সময় িঝনুক প্রাপ্িতর স্থানিটেক িঝনুকদহ বলা হত। অেনেকর
মেত িঝনুকেক আঞ্চিলকভাষায় িঝেনই বা িঝনাই বেল। দহ অর্থ বড় জলাশয়,
দহ ফার্সী শব্দ যার অর্ত গ্রাম। েসই অর্েথ িঝনুক দহবলেত িঝনুেকর
জলাশয় অথবা িঝনুেকর গ্রাম। িঝনুক এবং দহ েথেকই িঝনুকদহ বা
িঝেনইদহ যারূপান্তিরত হেয় আজেকর এই িঝনাইদহ।
৫. খুলনা েজলা:
হযরত পীর খানজাহান আলীর (র.) স্মৃিত িবজিড়ত ও ৈভরব-রূপসা িবেধৗত
েপৗর শহর খুলনার ইিতহাসনানাভােব ঐিতহ্য মন্িডত। খুলনা নামকরেণর
উৎপত্িত সম্বন্েধ নানান মত রেয়েছ। সবেচেয় েবিশআেলািচত মতগুেলা
হেলা : েমৗজা ‘িকসমত খুলনা’ খুলনা খুলনা; ধনপিত সাওদাগেরর
দ্িবতীয় স্ত্রী খুল্লনারনােম িনর্িমত ‘খুল্লেনশ্বরী কালী মন্িদর’
েথেক খুলনা; ১৭৬৬ সােল ‘ফলমাউথ’ জাহােজর নািবকেদরউদ্ধারকৃত
েরকর্েড িলিখত ঈঁষহবধ শব্দ েথেক খুলনা। ইংেরজ আমেলর মানিচত্ের
িলিখত ঔবং◌ংড়ৎব-ঈঁষহধ শব্দ েথেক খুলনা,- েকানিট সত্য তা গেবষকরা
িনর্ধারণ করেবন।
৬. কুষ্িটয়া েজলা:
কুষ্িটয়া েজলার নামকরণ িনেয় নানা কািহনী প্রচিলত আেছ, কুষ্িটয়ায়
এক সময় েকাস্টার (পাট) চাষ হেতাবেল েকাস্ট শব্দ েথেক কুষ্িটয়ার
উৎপত্িত। েহিমলটেনর েগেজিটয়াের উল্েলখ্য কেরন েয, স্থানীয় জনগণ
এেককুষ্িট বেল ডাকত। কুষ্িট েথেক কুষ্িটয়া নামকরণ হেয়েছ। ১৯৮৪
সােল ৬ িট থানা িনেয় কুষ্িটয়া েজলাগিঠত হয়।
৭. মাগুরা েজলা:
আজেকর েযখােন মাগুরা েজলা শহর গেড় ওেঠেছ প্রাচীনকাল েথেকই এর

গুরুত্ব অত্যিধক িছল। কখনেথেক মাগুরা নাম হেয়েছ তার সিঠক িহেসব
িমলােনা কষ্টকর। মাগুরা প্রাচীন আমেলর একিট গ্রাম। মাগুরাদু’িট
অংেশ িবভক্ত িছল। মহকুমা সদেরর পূর্েব মাগুরা ও পশ্িচেম িছল দির
মাগুরা। দির শব্েদর অর্থ মাদুরবা সতরঞ্িজ। দির মাগুরায় মাদুর
ৈতির
সম্প্রদােয়র
েলাক
বাস
করেতা
বেল
নাম
হেয়িছল
দির
মাগুরা।ধর্মদাস নােম জৈনক মগ আরাকান েখেক এেস আগুরা শহেরর পূর্ভ
েকােণর েসাজাসুিজ গড়াই নদীর তীেরখুলুমবািড় েমৗজা প্রভুিত দখল
কের। েলােক তােক মগ জায়গীর বেল আখ্যািয়ত কেরিছল। অেনেকর মেতমগরা
েথেক মাগুরা নােমর উৎপত্িত। েলাক মুেখ েশানা যায় এককােল মাগুরা
এলাকায় বড় িবল িছল েসইিবেল পাওয়া েযেতা প্রচুর মাগুর মাছ। এই
মাগুর মােছর নাম েথেকও মাগুরা নােমর উৎপত্িত হেত পাের।মাগুরা
নােমর উৎপত্িত িনেয় ঐিতহািসকেদর মধ্েয মতেভদ রেয়েছ। ১৯৮৪ সােলর ১
মার্চ মাগুরামহকুমােক েজলায় উন্নীত করা হয়।
৮. েমেহরপুর েজলা:
েমেহরপুর নামকরণ সম্পর্েক এ পর্যন্ত দুিট অনুমান িভত্িতক তথ্য
পাওয়া েগেছ। প্রথমিট ইসলাম প্রচারকমরেবশ েমেহর আলী নামীয় জৈনক
ব্যক্িতর নােমর সঙ্েগ সামঞ্জস্য েরেখ েমেহরপুর রাখা হয়।
দ্িবতীয়িটবচনকার িমিহর ও তাঁর পুত্রবধু খনা এই শহের বাস করেতন
বেল প্রচিলত আেছ। িমিহেরর নাম েথেকিমিহরপুর এবং পরবর্তীেত তা
েমেহরপুর হয়। ১৯৮৪
মর্যাদালাভ কের।
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৯. নড়াইল েজলা:
নড়াইল নামকরণ িনেয় ঐিতহািসকিবদরা িভন্ন িভন্ন মত প্রকাশ কেরন।
িকংবদন্তী আেছ, নিড়য়ালফিকেরর আশীর্বাদপুষ্ট নিড় েথেক নিড়য়াল
নােমর উৎপত্িত। নিড়য়াল ফিকেরর আশীর্বাদপুষ্ট তাই নাম হয়নিড়য়াল।
পরবর্তীেত েলাকমুেখ িবকৃত হেয় নিড়য়াল েথেক নড়াইল।
১০. সাতক্ষীরা েজলা:
সাতক্ষীরা েজলার আিদ নাম িছল সাতঘিরয়া। িচরস্থায়ী বন্েদাবস্েতর
সময় িবষ্ণুরাম চক্রবর্তী নদীয়াররাজা কৃষ্ণচন্দ্েরর কর্মচারী
িহেসেব ১৭৭২ সােল িনলােম এই পরগনা িকেন গ্রাম স্থাপন কেরন। তাঁর
পুত্রপ্রাণনাথ চক্রবর্তী সাতঘর কুলীন ব্রাক্ষ্মণ এেন এই পরগনায়
প্রিতষ্িঠত কেরন তা েথেক সাতঘিরয়া নামহয়।

(ঘ) রাজশাহী িবভাগ:
১. বগুড়া েজলা:
১২৮১-১২৯০ খ্িরস্টাব্েদ িদল্লির সুলতান িগয়াসউদ্দীন বলবেনর ২য়
পুত্র সুলতান নািসরউদ্দীন বগরা খানবাংলার শাসনকর্তা িনযুক্ত হন।
তাঁর নামানুসাের বগুড়া েজলার নামকরণ করা হেয়েছ।
২. জয়পুরহাট েজলা:
বৃিটশ শাসনামেল ১৮২১ সােল বৃহত্তর রাজশাহী েজলার চারিট , রংপুর
েজলার ২িট ও িদনাজপুর েজলার৩িট থানা িনেয় েয বগুড়া েজলা গিঠত
হেয়িছল তারই অংশ িনেয় ১৯৭১ সােল প্রথেম জয়পুরহাট মহকুমাএবং
পরবর্তীকােল ১৯৮৪ সােল জয়পুরহাট েজলা গিঠত হয়।
েষাড়শ
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অস্পষ্ট। কারণ এই সমেয় ভারতবর্েষরইিতহােস জয়পুরহােটর েকান
স্বতন্ত্র েভৗেগািলক অবস্থান িছল না। জয়পুরহাট দীর্ঘকাল েগৗেড়র
পাল এবংেসন রাজােদর রাজ্য ভূক্ত িছল। েস সময় জয়পুরহাট নােম েকান
স্থান পাওয়া যায় না । এমনিকজয়পুরহােটর পূর্ব অবস্থান বগুড়ারও
েকান
েভৗগিলক
অস্িতত্ব
িছল
না।
পূর্েব
চাকলা
েঘাড়াঘাট
এবংপরবর্তীেত িদনাজপুর েজলার অন্তর্ভুক্ত িছল জয়পুরহাট।
১৮৫৭ সাল েথেক ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত েদেশ ভীষণ দূর্িভক্ষ েদখা েদয়।
এসময় েদেশ েরল লাইন বসােনারকাজ শুরু হয়। ১৮৮৪ সােল কলকাতা হেত
জলপাইগুডী পর্যন্ত ২৯৬ েমইল েরলপথ বসােনা কাজ েশষহেল েলাকজেনর
উঠানামা ও মালামাল আমদানী রপ্তািনর সুিবধার জন্য ৪-৭ মাইল পর পর
েরলস্েটশনস্থাপন করা হয়। সান্তাহােরর পের িতেলকপুর, আক্েকলপুর,
জামালগঞ্জ এবং বাঘবাড়ীেত স্েটশন স্থািপত হয়।েসসময় বাঘবাড়ী
েরলস্েটশন েক জয়পুর গভর্ণেমন্ট ক্রাউেনর নাম অনুসাের রাখা হয়
জয়পুরহাটেরলস্েটশন। পরবর্তীেত েরলস্েটশেনর সােথ েপাস্ট অিফেসর
নাম জয়পুরহাট রাখার ফেল নামিট প্রিসদ্িধেপেত থােক। িকন্তু সরকারী
কাগজপত্ের এর আসল নাম েগােপন্দ্রগঞ্জ বহাল থােক।
অন্যিদেক, প্রাকৃিতক দূর্েযােগরও িবপর্যেয়র ফেল যমুনার নব্যতা
কেম যায় এবং ভাঙ্গেনর ফেল লাল বাজারথানা হুমিকর মুেখ পের। ফেল
ভারত সরকােরর িনর্েদেশ ১৮৬৮ সােল ১৬ মার্চ তািরেখ লালবাজার
পুিলশথানা যমুনার অন্য তীের খাসবাগুড়ী নামক গ্রােম স্থানান্তিরত
করা হয়। েসই সময় স্থানিটর নাম িছলপাঁচিবিব। পরবর্তী কােল দমদমায়

েরলস্েটশন স্থািপত হেল পুিলশ থানা দমদমায় স্থানান্তিরত হয়।
তৎকােলপাঁচিবিব নাম প্রিসদ্ধী লাভ কেরিছল। তাই দমদমা েরলস্েটশন ও
থানার নাম পূর্েবর নাম অনুসােরপাঁচিবিব েরলস্েটশন রাখা হয়। েদেশ
েরল লাইন বসােনার পূর্েব জলপেথ েনৗকা এবং স্থলপেথ েঘাড়া বােঘাড়ার
গাড়ী িছল যাতায়ােত একমাত্র অবলম্বন । শ্বাপদ সংকুল জলপেথ েনৗকায়
চের যাতায়াত িনরাপদিছল না।আর এেত অিধক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। তাই
েরল লাইন বসােনার পের নদীপেথ যাতায়াতবহুলাংেশ কেম যায়। জয়পুরহাট
েরলস্েটশন হওয়ােত ব্যবসার ও যাতায়ােতর সুিবধার কথা িচন্তা
কেরিবত্তশালী ব্যাক্িতরা েরলস্েটশেনর আেশ বােস বসিত গেড় েতােলন।
এেত খনজনপুর ও লাল বাজার হাটিবলুপ্ত হেয় যায় । এবং বাঘাবাড়ী
অর্থাৎ জয়পুরহাট প্রিসদ্ধ হেত থােক। পরবর্তীেত বাঘাবাড়ী েক
িলিখতিহেসেব েগােপন্দ্রগঞ্জ িলখা হেত থােক। ১৯০৭ সােল বাঘাবাড়ী
েত একিট পৃথক থানা ঘিঠত হয়, এবংজয়পুরহাট নামিট ব্যাপক ভােব
প্রচিলত হওয়ায় তা জয়পুরহাট থানা নােম পিরিচিত পায়। ১৯১৮
সােলজয়পুরহাট থানা ভবন িনর্িমত হেল পাঁচিবিব থানােক জয়পুরহাট
থানার উত্তর সীমা রুেপ িনর্িদষ্ট করা হয়।১৯২০ সােল ভূিম জিরেপ
জয়পুরহাট থানার একিট পৃথক নকশা অংিকত হয়। জয়পুেরর প্রাচীন
রাজধানীঅমবর/জয়পুর হেত পাচ মাইল দূের অমবেরর অিধষ্ঠােদবী
শীতলােদবী । এই েদবী যেশাহেরর বােরাভুঁইয়ার অন্যতম। চাদারায় ও
েকদারা রােয়র রাজধানী শ্রীপুর নগরীেত প্রিতষ্িঠত হয়। মানিসংহ
কর্তৃকচাদারায় পরািজত হেল িতিন এই অষ্টভুজাদ েদবীমুর্িত আনয়ন কের
স্থাপন কেরন। এই সব কারেন জয়পুরবংগবাসীর িনকট প্িরয় হেত থােক।
িবেশষ কের জয়পুর ও মােড়ায়া রাজ্েযর বহু েলাক জয়পুরহাটএলাকাত
স্থায়ী ভােব বসবাস করায় জয়পুেরর সােথ জয়পুরহাট এর গভীর সম্পর্ক
গেড় ওেঠ। এবং তােদরপূর্েবর বাসস্থােনর সংেগ সংগিত েরেখ খঞ্জনপুর
নীল কুিঠর এলাকা জয়পুর অিভিহত হেত থােক।
পরবর্তীেত রাজস্থােনর জয়পুেরর সঙ্েগ পার্থক্য েবাঝাবার জন্য
েপাস্ট অিফস ও েরলস্েটশেনর নাম রাখাহেয়িছল জয়পুরহাট েরলস্েটশন ও
জয়পুরহাট েপাস্ট অিফস। ১৯৭১ সােল ১লা জানুয়ারী তািরেখজয়পুরহাট
মহকুমার িভত্িত প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীেত ১৯৮৪ সােল
জয়পুরহাট েক েজলা েঘাষনাকরা হয়।
৩. নওগাঁ েজলা:
নওগাঁ শব্েদর উৎপত্িত হেয়েছ ‘নও’(নুতুন) ও ‘গাঁ (গ্রাম) শব্দ
েথেক শব্দ দুিট ফরাসী। নওগাঁ শব্েদর অর্থ হেলানুতুন গ্রাম। ১৯৮৪
সােল ১ মার্চ নওগাঁ ১১ িট উপেজলা িনেয় েজলা িহেসেব আত্মপ্রকাশ

কের।
৪. নােটার েজলা:
নােটার েজলার পাশ িদেয় বেয় েগেছ নারদ নদী কিথত আেছ এই নদীর নাম
েথেকই ‘নােটার’ শব্দিটরউৎপত্িত। ভাষা গেবষকেদর মেত নােতার হচ্েছ
মুল শব্দ। উচ্চারণগত কারেণ নােটার হেয়েছ। নােটারঅঞ্চল িনম্নমুখী
হওয়ায় চলাচল করা িছল প্রায় অসম্ভব। জনপদিটর দুর্গমতা েবাঝােত বলা
হত নােতার।নােতার অর্থ দুর্গম। আেরকিট জনশ্রুিত আেছ জিমদারেদর
পৃষ্ঠেপাষকতার
আেমাদ-প্রেমােদর
জন্য
গেড়উেঠিছল
বাইিজবািড়,
নিটপাড়া জাতীয় সংস্কৃিত। এই নিট পাড়া েথেক নােটার শব্দিটর
উৎপদ্িদ হেত পােরবেল ধারণা করা হয়। ১৯৮৪ সােল নােটার পূর্ণাঙ্গ
েজলা লাভ কের।
৫. নবাবগঞ্জ েজলা:
‘চাপাইনবাবগঞ্জ’ নামিট সাম্প্রিতকােলর।এই এলাকা ‘নবাবগঞ্জ নােম
পিরিচত িছল। চাঁপাইগঞ্জ নামকরণসম্পর্েক জানা যায়, প্রাক-ব্িরিটশ
আমেল এ অঞ্চল িছল মুর্িশদাবােদর নবাবেদর িবহারভূিম এবং এরঅবস্থান
িছল বর্তমান সদর উপেজলার দাউদপুর েমৗজায়। নবাবরা তাঁেদর পাত্রিমত্র ও পিরষদ িনেয়এখােন িশকার করেত আসেতন বেল এ স্থােনর নাম হয়
নবাবগঞ্জ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ্রােম চম্পাবতী মতান্তের

নােমর ইিতবৃত্ত নবাবআমেল মেহশপুর
‘চম্পারানী বা চম্পাবাঈ’ নােম এক

সুন্দরী বাঈজী বাসকরেতন। তাঁর নৃত্েযর খ্যািত আেশপােশ ব্যাপকভােব
ছিড়েয় পেড় এবং িতিন নবােবর প্িরয়পাত্রী হেয়ওেঠন। তাঁর নামানুসাের
এই জায়গার নাম ‘চাঁপাই”। এ অঞ্চেল রাজা লিখন্দেরর বাসভূিম িছল।
লিখন্দেরররাজধানীর নাম িছল চম্পক। চম্পক নাম েথেকই চাঁপাই।
ভাষািবদ
ড.
মুহম্মদ
শহীদুল্লাহর(১৮৮৫-১৯৬৯
খ্ির)
‘বাঙলা
সািহত্েযর কথা’ গ্রন্েথর প্রথম খন্েড বর্িণত লাউেসেনর শত্রুরা
জামুিতনগরিদেয় েগৗেড় প্রেবশ কের। বর্তমান েভালাহাট উপেজলার
জামবািড়য়া পূর্েব জামুিতনগর নােম পিরিচতিছল। এসেবর ওপর িভত্িত
কের েকােনা েকােনা গেবষক চাঁপাইেক েবহুলার শ্বশুরবািড় চম্পকনগর
বেলস্িথর কেরেছন এবং মত িদেয়েছন েয, চম্পক নাম েথেকই চাঁপাই
নােমর উৎপত্িত।
৬. পাবনা েজলা:
‘পাবনা’ নামকরণ িনেয় িকংবদন্িতর অন্ত েনই। এক িকংবদন্িত মেত
গঙ্গার ‘পাবনী’ নামক পূর্বগািমনী ধারাহেত পাবনা নােমর উৎপত্িত
হেয়েছ। অপর একিট সূত্ের জানা যায় ‘পাবন’ বা ‘পাবনা’ নােমর একজন
দস্যুরআড্ডাস্থলই এক সময় পাবনা নােম পিরিচিত লাভ কের। অপরিদেক

িকছু ঐিতহািসক মেন কেরন, ‘পাবনা’নাম এেসেছ ‘পদুম্বা’ েথেক।
কালক্রেম পদুম্বাই স্বরসঙ্গিত রক্ষা করেত িগেয় বা শব্দগত অন্য
ব্যুৎপত্িত হেয়পাবনা হেয়েছ। ‘পদুম্বা’ জনপেদর প্রথম সাক্ষাৎ িমেল
খ্িরষ্টীয় একাদশ শতেক পাল নৃপিত রামপােলরশাসনকােল।
৭. রাজশাহী েজলা:
এই েজলার নামকরণ িনেয় প্রচুর মতপার্থক্য রেয়েছ। তেব ঐিতহািসক
অক্ষয় কুমার ৈমত্েরয়র মেতরাজশাহী রাণী ভবানীর েদয়া নাম। অবশ্য
িমঃ গ্রান্ট িলেখেছন েয, রাণী ভবানীর জিমদারীেকই রাজশাহীবলা হেতা
এবং এই চাকলার বন্েদাবস্েতর কােল রাজশাহী নােমর উল্েলখ পাওয়া
যায়। পদ্মার উত্তরাঞ্চলিবস্তীর্ন এলাকা িনেয় পাবনা েপিরেয় ঢাকা
পর্যন্ত
এমনিক
নদীয়া,
যেশার,
বর্ধমান,
বীরভূম
িনেয়
এই
এলাকারাজশাহী চাকলা নােম অিভিহত হয়। অনুমান করা হয় ‘রামপুর’ এবং
‘েবায়ািলয়া’ নামক দু’িট গ্রােমরসমন্বেয় রাজশাহী শহর গ’েড় উেঠিছল।
প্রাথিমক পর্যােয় ‘রামপুর-েবায়ািলয়া’ নােম অিভিহত হেলওপরবর্তীেত
রাজশাহী নামিটই সর্ব সাধারেণর িনকট সমিধক পিরিচিত লাভ কের।
বর্তমােন আমরা েযরাজশাহী শহেরর সঙ্েগ পিরিচত, তার আরম্ভ ১৮২৫ সাল
েথেক। রামপুর-েবায়ািলয়া শহেরর নামকরণরাজশাহী কী কের হেলা তা িনেয়
বহু মতামত রেয়েছ। রাজাশাহী শব্দিট িবশ্েলষণ করেল দুিট িভন্ন
ভাষারএকই অর্থেবাধক দুিট শব্েদর সংেযাজন পিরলিত হয়। সংস্কৃত
‘রাজ’ ও ফারিস ‘শাহ’ এর িবেশষণ ‘শাহী’শব্দেযােগ ‘রাজশাহী’ শব্েদর
উদ্ভব, যার অর্থ একই অর্থাৎ রাজা বা রাজা-রাজকীয় বা বা বাদশাহ
বাবাদশাহী। তেব বাংলা ভাষায় আমরা একই অর্েথর অেনক শব্দ দু-বার
উচ্চারণ কের থািক। েযমন শাক-সবিজ, চালাক-চতুর, ভুল-ভ্রান্িত,
ভুল-ত্র“িট, চাষ-আবাদ, জিম-িজরাত, ধার-েদনা, িশক্ষা-দীক্ষা, দীনদুঃখী,ঘষা-মাজা, মান-সম্মান, দান-খয়রাত, পাহাড়-পর্বত, পাকােপাক্ত, িবপদ-আপদ ইত্যািদ। িঠক েতমিনকের অদ্ভূত ধরেনর এই রাজশাহী
শব্েদর উদ্ভবও েয এভােব ঘেট থাকেত পাের তা েমােটই উিড়েয় েদয়াযায়
না। এই নামকরণ িনেয় অেনক কল্পকািহনীও রেয়েছ। সাধারণভােব বলা হয়
এই েজলায় বহু রাজা-জিমদােরর বসবাস, এজন্য এ েজলার নাম হেয়েছ
রাজশাহী। েকউ বেলন রাজা গেণেশর সময়(১৪১৪-১৪১৮) রাজশাহী নােমর
উদ্ভব।
১৯৮৪
সােল
রাজশাহীর
৪িট
মহকুমােক
িনেয়
রাজশাহী,
নওগাঁ,নােটার এবং নবাবগঞ্জ- এই চারিট স্বতন্ত্র েজলায় উন্নীত করা
হয়।
৮. িসরাজগঞ্জ েজলা:
েবলকুিচ থানায় িসরাজউদ্িদন েচৗধুরী নামক এক ভূস্বামী (জিমদার)

িছেলন। িতিন তাঁর িনজ মহােল একিট‘গঞ্জ’ স্থাপন কেরন। তাঁর
নামানুসাের এর নামকরণ করা হয় িসরাজগঞ্জ। িকন্তু এটা ততটা
প্রিসদ্িধ লাভকেরিন। যমুনা নদীর ভাঙ্গেনর ফেল ক্রেম তা নদীগর্েভ
িবলীন হয় এবং ক্রমশঃ উত্তর িদেক সের আেস। েসসময় িসরাজউদ্দীন
েচৗধুরী ১৮০৯ সােলর িদেক খয়রািত মহল রূেপ জিমদারী েসেরস্তায়
িলিখত ভুেতরিদয়ার েমৗজা িনলােম খিরদ কেরন। িতিন এই স্থানিটেক
ব্যবসা বািণজ্েযর প্রধান স্থানরূেপ িবেশষ সহায়কমেন কেরন। এমন সময়
তাঁর নােম নামকরণকৃত িসরাজগঞ্জ স্থানিট পুনঃ নদীভাঙ্গেণ িবলীণ
হয়। িতিনভুেতর িদয়ার েমৗজােকই নতুনভােব ‘িসরাজগঞ্জ’ নােম নামকরণ
কেরন। ফেল ভুেতর িদয়ার েমৗজাই‘িসরাজগঞ্জ’ নােম স্থায়ী রূপ লাভ
কের।

(ঙ) বিরশাল িবভাগ:
বিরশাল িবভাগ প্রিতষ্িঠত হয় ১৯৯৩ সােল। বিরশাল, বরগুনা, ঝালকাঠী,
পটুয়াখািল, িপেরাজপুর ওেভালা এই ৬ েজলা িনেয় বিরশাল িবভাগ গিঠত
হয়। অবেশেষ ২০০০ সােল বিরশাল িসিট কর্েপােরশনপ্রিতষ্িঠত হয়।
১. বরগুনা েজলা:
বরগুনা নােমর সুিনর্িদষ্ট েকান তথ্য পাওয়া না েগেলও জানা যায় েয,
উত্তরাঞ্চেলর কাঠ ব্যবসায়ীরা এঅঞ্চেল কাঠ িনেত এস খরস্েরাতা
খাকেদান নদী অিতক্রম করেত িগেয় অনুকুল প্রবাহ বা বড় েগােনর
জন্যএখােন অেপক্ষা করত বেল এ স্থােনর নাম হয় বড় েগানা।কােরা মেত
আবার স্েরােতর িবপরীেত গুন (দিড়)েটেন েনৗকা অিতক্রম করেত হেতা
বেল এ স্থােনর নাম বরগুনা। েকউ েকউ বেলন, বরগুনা নামক
েকানপ্রভাবশালী রাখাইন অিধবাসীর নামানুসাের বরগুনা। আবার কােরা
মেত বরগুনা নামক েকান একবাওয়ালীর নামানুসাের এ স্থােনর নাম করণ
করা হয় বরগুনা।
২. বিরশাল েজলা:
বিরশাল নামকরণ সম্পর্েক িবিভন্ন মতেভদ রেয়েছ। এক িকংবদন্িত েথেক
জানা যায় েয, পূর্েব এখােন খুববড় বড় শাল গাছ জন্মােতা, আর এই বড়
শাল গােছর কারেণ (বড়+শাল) বিরশাল নােমর উৎপত্িত। েকউেকউ দািব
কেরন, পর্তুগীজ েবির ও েশিলর প্েরমকািহনীর জন্য বিরশাল নামকরণ
করা হেয়েছ। অন্য একিকংবদন্িত েথেক জানা যায় েয, িগরেদ বন্দের
(গ্েরট বন্দর) ঢাকা নবাবেদর বড় বড় লবেণর েগালা ওেচৗিক িছল। ইংেরজ
ও পর্তুগীজ বিণকরা বড় বড় লবেণর েচৗিকেক ‘বিরসল্ট’ বলেতা। অথাৎ

বির (বড়)+সল্ট(লবণ)= বিরসল্ট। আবার অেনেকর ধারণা এখানকার লবেণর
দানাগুেলা বড় বড় িছল বেল ‘বিরসল্ট’বলা হেতা । পরবর্িতেত বিরসল্ট
শব্দিট পিরবর্িতত হেয় বিরশাল নােম পিরিচিত লাভ কের।
৩. েভালা েজলা:
েভালা েজলার নামকরেণর িপছেন স্থায়ীভােব একিট েলাককািহনী প্রচিলত
আেছ েয, েভালা শহেরর মধ্যিদেয় বেয় যাওয়া েবতুয়া নামক খালিট
এখনকার মত অপ্রশস্ত িছলনা। একসময় এিট পিরিচত িছল েবতুয়ানদী নােম।
েখয়া েনৗকার সাহায্েয নদীেত পারাপার করা হত। বুেড়া এক মািঝ এখােন
েখয়া েনৗকারসাহায্েয েলাকজন পারাপার করেতা। তাঁর নাম িছল েভালা
গাজী পাটনী। বর্তমােন েযাগীরেঘােলর কােছইতাঁর আস্তানা িছল। এই
েভালা গাজীর নামানুসােরই এক সময় স্থানিটর নাম েদয়া হয় েভালা। েসই
েথেকআজ অব্দী েভালা নােম পিরিচত।
৪. ঝালকািঠ েজলা:
েজলার নামকরেণর সঙ্েগ জিড়েয় আেছ এ েজলার েজেল সম্প্রদােয়র
ইিতহাস। মধ্যযুগ-পরবর্তী সমেয়সন্ধ্যা, সুগন্ধা, ধানিসঁিড় আর
িবষখালী নদীর তীরবর্তী এলাকায় েজেলরা বসিত স্থাপন কের। এর
প্রাচীননাম িছল ‘মহারাজগঞ্জ’। মহারাজগঞ্েজর ভূ-স্বামী শ্রী ৈকলাশ
চন্দ্র জিমদাির ৈবঠক সম্পাদন করেতন এবংপরবর্তীেত িতিন এ
স্থানিটেত এক গঞ্জ বা বাজার িনর্মাণ কেরন। এ গঞ্েজ েজেলরা জােলর
কািঠ িবক্িরকরত। এ জােলর কািঠ েথেক পর্যায়ক্রেম ঝালকািঠ নামকরণ
করা হয় বেল ধারণা করা হয়। জানা যায়,িবিভন্ন স্থান েথেক েজেলরা
এখােন মাছ িশকােরর জন্য আসত এবং যাযাবেরর মেতা সুগন্ধা নদীর
তীেরবাস করত। এ অঞ্চেলর েজেলেদর েপশাগত পিরিচিতেক বলা হেতা
‘ঝােলা’। এরপর েজেলরা বন-জঙ্গলপিরষ্কার কের এখােন স্থায়ীভােব
বসিত গেড় েতােল। এভােবই েজেল েথেক ঝােলা এবং জঙ্গল েকেট বসিতগেড়
েতালার কারেণ কািট শব্েদর প্রচলন হেয় ঝালকািট শব্েদর উৎপত্িত হয়।
পরবর্তীকােল ঝালকািটরূপান্তিরত হয় ঝালকািঠেত।১৯৮৪ সােলর ১লা
েফব্রুয়ারী ঝালকািঠ পূর্ণাঙ্গ েজলার মর্যাদা লাভ কের।
৫. পটুয়াখালী েজলা:
ঐিতহািসক ঘটনাবিল েথেক জানা যায েয, পটুয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ
রাজ্েযর অন্তর্ভক্ত িছল। পটুয়াখালীনামকরেণর িপছেন প্রায় সােড়
িতনশত বছেরর লুন।টন অত্যাচােরর ইিতহাস জিড়ত আেছ বেল জানাযায়।
পটুয়াখালী শহেরর উত্তর িদক িদেয় প্রবািহত নদীিট পূর্েব ভরনী খাল
নােম পিরিচত িছল। েষাড়শশতাব্দীর শুরু েথেক পর্তুগীজ জলদস্যুরা এই
খােলর পথ িদেয় এস সন্িনিহত এলাকায় িনর্িবচাের অত্যাচারহত্যা

লুন্ঠন চালাত। স্থানীয় েলােকরা এই হানাদারেদর ‘নটুয়া’ বলত এবং
তখন েথেক খালিট নটুয়ার খালনােম ডাকা হয়। কিথত আেছ, এই “নটুয়ার
খাল” খাল েথেক পরবর্তীেত এ এলাকার নামকরণ হয়পটুয়াখালী।
৬. িপেরাজপুর েজলা:
“িফেরাজ শােহর আমল েথেক ভািটর েদেশর িফেরাজপুর, েবিনয়া চক্েরর
েছায়া েলেগ পাল্েট হেলািপেরাজপুর”
এ কথা েথেক িপেরাজপুর নামকরেণর একটা সূত্র পাওয়া যায়। নািজরপুর
উপেজলার শাখারী কািঠরজৈনক েহলাল উদ্দীন েমাঘল িনেজেক েমাঘল বংেশর
েশয় বংশধর িহেসেব দািব কেরিছেলন বেল জানাযায়। বাংলার সুেবদার
শাহ।। সুজা আওরঙ্গেজেবর েসনাপিত মীর জুমলার িনকট পরািজত হেয়
বাংলারদক্িষণ অঞ্চেল এেস আত্মেগাপন কেরন। এক পর্যােয় নলিছিট
উপেজলার সুগন্ধা নদীর পােড় একিট েকল্লাৈতির কের িকছুকাল অবস্থান
কেরন। মীর জুমলার বািহনী এখােনও হানা েদয়, শাহ সুজা তাঁর দুই
কন্যাসহআরাকান রাজ্েয
চক্রান্েত িনহত হন।

পািলেয় যান। েসখােন িতিন অপর এক রাজার
পািলেয় যাওয়ার সময়তাঁর স্ত্রী ও এক

িশশুপ্রত্র েরেখ যান। পরবর্তীেত তারা অবস্থান পিরবর্তন কের ধীের
ধীের পশ্িচেম চেলআেস এবং বর্তমান িপেরাজপুেরর পাশ্ববর্তী দােমাদর
নদীর মুেখ আস্তানা ৈতির কেরন। এ িশশুর নাম িছলিফেরাজ এবং তাঁর
নামানুসাের হয় িফেরাজপুর। কােলর িববর্তেন িফেরাজপুেরর নাম হয়
‘িপেরাজপুর’।িপেরাজপুর ১৯৫৯ সােলর ২৮ অক্েটাবর িপেরাজপুর মহকুমা
এবং পরবর্তীেত ১৯৮৪ সােল েজলাররূপান্তিরত হয়।

(চ) রংপুর িবভাগ:
বাংলােদশ
সরকােরর
প্রশাসিনক
পূণর্িবন্যাসসংক্রান্ত
জাতীয়
বাস্তবায়ন
কিমিট
(ঘধঃরড়হধষ
ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ
ঈড়সসরঃ◌ঃবব
ভড়ৎ
অফসরহরং◌ঃৎধঃরাব জবভড়ৎস:ঘওঈঅজ) ২০১০ খ্িরষ্টাব্েদর ২৫জানুয়াির
তািরেখ রংপুরেক েদেশর সপ্তম িবভাগ িহেসেব অনুেমাদন েদয়। এর আেগ
২০০৯ খ্িরষ্টাব্েদর ১৩জুলাই তািরেখ মন্ত্রীসভার ৈবঠেক রংপুরেক
িবভাগ করার িসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এেত একিট কিমিট ৈতিরকরা হয় এবং
কিমিট ২১ জুলাই তািরেখ প্রিতেবদন জমা েদয়।
১. িদনাজপুর েজলা:
জনশ্রুিত আেছ জৈনক িদনাজ অথবা িদনারাজ িদনাজপুর রাজপিরবােরর
প্রিতষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসােরইরাজবাড়ীেত অবস্িথত েমৗজার নাম হয়

িদনাজপুর। পরবর্তীেত ব্িরিটশ শাসকরা েঘাড়াঘাট সরকার বািতলকের
নতুন েজলা গঠন কের এবং রাজার সম্মােন েজলার নামকরণ কের িদনাজপুর।
২. গাইবান্ধা েজলা:
গাইবান্ধা নামকরণ সম্পর্েক িকংবদন্তী প্রচিলত আছ, প্রায় পাচ
হাজার বছর আেগ মৎস্য েদেশর রাজািবরােটর রাজধানী িছল গাইবান্ধার
েগািবন্দগজ থানা এলাকায়। িবরাট রাজার েগা-ধেনর েকান তুলনািছল না।
তার গাভীর সংখ্যা িছল ষাট হাজার। মােঝ মােঝ ডাকাতরা এেস িবরাট
রাজার গাভী লুণ্ঠন কেরিনেয় েযেতা। েস জন্য িবরাট রাজা একিট িবশাল
পিতত প্রান্তের েগা-শালা স্থাপন কেরন। েগা-শালািটসুরক্িষত এবং
গাভীর খাদ্য ও পািনর সংস্থান িনশ্িচত করেত। নদী তীরবর্তী েঘেসা
জিমেত স্থাপন করাহয়। েসই িনর্িদষ্ট স্থােন গাভীগুেলােক েবঁেধ
রাখা হেতা। প্রচিলত িকংবদন্তী অনুসাের এই গাভী েবঁেধ রাখারস্থান
েথেক এতদঞ্চেলর কথ্য ভাষা অনুসাের এলাকার নাম হেয়েছ গাইবাঁধা এবং
কালক্রেম তা গাইবান্ধানােম পিরিচিত লাভ কের।
৩. কুিড়গ্রাম েজলা:
কুিড়গ্রাম জনপদ েবশ প্রাচীন। কুিড়গ্রাম-এর নাম করেণর সিঠক ইিতহাস
জানা যায়িন। অেনেক মেনকেরন গণনা সংখ্যা কুিড় েথেক কুিড়গ্রাম
হেয়েছ। কােরা মেত কুিড়িট কলু পিরবার এর আিদ বািসন্দািছল। তাই এর
নাম কুিড়গ্রাম। েকউ বা মেন কেরন, রংগপুর রাজার অবকাশ যাপেনর
স্থান িছলকুিড়গ্রাম। প্রচুর বন-জঙ্গল ও ফল মূেল পিরপূর্ণ িছল এই
এলাকা, তাই ফুেলর কুিড় েথেক এর নাম হেয়েছকুিড়গ্রাম।
১৮০৯ সােল ডাঃ বুকালন হ্যািমলটন তাঁর িববরণীেত বেলেছন- কঁৎরমধহল
ড়ভ িযরপয ◌ঃযব সধৎশবঃ ঢ়ষধপব রং পধষষবফ ইধষধনধৎর রহ ধ ঢ়ষধপব ড়ভ
পড়হংরফবৎধনষব ঃৎধফব (সধৎঃরহং ঊধংঃবৎহ ওহফরধ)। িমঃভাস তাঁর
রংপুেরর িববরণীেতও এ অঞ্চলেক কুিড়গঞ্জ বেল উল্েলখ কেরেছন। িকন্তু
কুিড়গঞ্জ নােমর উৎপত্িতসম্বন্েধ েকউ িকছুই বেলনিন। ১৯৮৪ সােলর ২৩
েশ জানুয়ারী ‘‘কুিড়গ্রাম’’ মহকুমা েথেক েজলায় উন্নীতহয়।
৪. লালমিনরহাট েজলা:
লালমিনরহাট নামকরণ িনেয় জনশ্রুিত আেছ েয, বৃিটশ সরকােরর আমেল
বর্তমান লালমিনরহাট শহেররমধ্েয িদেয় েরলপথ বসােনার সময় উল্িলিখত
অঞ্চেলর েরল শ্রিমকরা বন-জঙ্গল কাটেত িগেয় জৈনক ব্যক্িত’লালমিন’
েপেয়িছেলন। েসই লালমিন েথেকই পর্যায়ক্রেম লালমিনরহাট নােমর
উৎপত্িত হেয়েছ। অন্য একসূত্র েথেক জানা যায়, িবপ্লবী কৃষক েনতা
নুরুলদীেনর ঘিনষ্ঠ সাথী লালমিন নােম এক ধনাঢ্য মিহলািছেলন। যার

নামানুসাের লালমিনরহাট নামকরণ করা হেয়েছ।
৫. নীলফামারী েজলা:
প্রায় দুই শতািধক বছর পূর্েব এ অঞ্চেল নীল চােষর খামার স্থাপন
কের ইংেরজ নীলকেররা। এ অঞ্চেলরউর্বর ভূিম নীল চােষর অনুকূল হওয়ায়
েদেশর অন্যান্য এলাকার তুলনায় নীলফামারীেত েবিশ সংখ্যায়নীলকুিঠ ও
নীল খামার গেড় ওেঠ। ঊণিবংশ শতাব্দীর শুরুেতই দুরাকুিট, িডমলা,
িকেশারগঞ্জ, েটঙ্গনমারীপ্রভৃিত স্থােন নীলকুিঠ স্থািপত হয়। েস
সময় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চেলর মধ্েয নীলফামারীেতই েবিশ পিরমােণশস্য
উৎপািদত মািটর ঊর্বরতার কারেণ। েস কারেণই নীলকরেদর ব্যাপক আগমন
ঘেট এতদঅঞ্চেল।গেড় ওেঠ অসংখ্য নীল খামার। বর্তমান নীলফামারী
শহেরর িতন িকেলািমটার উত্তের পুরাতন েরলস্েটশেনর কােছই িছল একিট
বড় নীলকুিঠ। তাছাড়া বর্তমােন অিফসার্স ক্লাব িহেসেব ব্যবহৃত
পুরাতনবািড়িট িছল একিট নীলকুিঠ। ধারণা করা হয়, স্থানীয় কৃষকেদর
মুেখ ‘নীল খামার’ রূপান্তিরত হয় ‘নীলখামারী’েত। আর এই নীলখামারীর
অপভ্রংশ িহেসেব উদ্ভব হয় নীলফামারী নােমর।
৬. পঞ্চগড় েজলা:
“পঞ্চ” (পাঁচ) গেড়র সমাহার “পঞ্চগড়” নামিটর অপভ্রমংশ “পঁচাগড়”
দীর্ঘকাল এই জনপেদ প্রচিলত িছল।িকন্তু েগাড়ােত এই অঞ্চেলর নাম
েয, ‘পঞ্চগড়ই’ িছেলা েস ব্যাপাের সন্েদহর েকান অবকাশ েনই।
বস্তুতভারতীয় উপমহােদেশ “পঞ্চ” শব্দিট িবিভন্ন স্থান নােমর সঙ্েগ
যুক্ত হেয়েছ। েযমন- পঞ্চনদ, পঞ্চবটী,পঞ্চনগরী, পঞ্চেগৗড় ইত্যািদ।
“পঞ্চনগরীর” দূরত্ব পঞ্চগড় অঞ্চল েথেক েবিশ দূের নয়। পঞ্চগড়
েজলায় েবশিকছু গড় রেয়েছ তােদর মােঝ উল্েলখ করার মত গড় হল িভতরগড়,
িমরগড়, রাজনগড়, েহােসনগড়,েদবনগড়। ‘পঞ্চ’ অর্থ পাঁচ, আর ‘গড়’ অর্থ
বন বা জঙ্গল। ‘পঞ্চগড়’ নামিট এভােবই এেসেছ।
৭. রংপুর েজলা:
রংপুর নামকরেণর ক্েষত্ের েলাকমুেখ প্রচিলত আেছ েয পূর্েবর
‘রঙ্গপুর’ েথেকই কালক্রেম এই নামিট এেসেছ।ইিতহাস েথেক জানা যায়
েয উপমহােদেশ ইংেরজরা নীেলর চাষ শুরু কের। এই অঞ্চেল মািট উর্বর
হবারকারেণ এখােন প্রচুর নীেলর চাষ হত। েসই নীলেক স্থানীয় েলাকজন
রঙ্গ নােমই জানত। কােলর িববর্তেনেসই রঙ্গ েথেক রঙ্গপুর এবং তা
েথেকই আজেকর রংপুর। অপর একিট প্রচিলত ধারনা েথেক জানা যায়
েযরংপুর েজলার পূর্বনাম রঙ্গপুর। প্রাগ জ্েযািতস্বর নেরর পুত্র
ভগদত্েতর রঙ্গমহল এর নামকরন েথেক এইরঙ্গপুর নামিট আেস। রংপুর
েজলার অপর নাম জঙ্গপুর । ম্যােলিরয়া েরােগর প্রাদুর্ভাব থাকায়

েকউ েকউএই েজলােক যমপুর বেলও ডাকত। তেব রংপুর েজলা সুদুর অতীত
েথেক আন্েদালন প্রিতেরােধর মূল ঘাঁিটিছল। তাই জঙ্গপুর নামেকই
রংপুেরর আিদ নাম িহেসেব ধরা হয়। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, পুর অর্থ নগর
বা শহর।গ্রাম েথেক আগত মানুষ প্রায়ই ইংেরজেদর অত্যাচাের িনহত হত
বা ম্যােলিরয়ায় মারা েযত। তাই সাধারণমানুষ শহের আসেত ভয় েপত।
সুদুর অতীেত রংপুর েজলা েয রণভূিম িছল তা সন্েদহাতীত ভােবই
বলাযায়। ত্িরেশর দশেকর েশষ ভােগ এ েজলায় কৃষক আন্েদালন েয ভােব
িবকাশ লাভ কের িছল তার কারেণরংপুরেক লাল রংপুর িহেসেব আখ্যািয়ত
করা হেয়িছল।
৮. ঠাকুরগাঁও েজলা:
ঠাকুরগাঁও এর আিদ নাম িছল িনশ্িচন্তপুর। ঠাকুরগাঁওেয়র নামকরেণর
ইিতহাস সম্পর্েক আর যা পাওয়ােগেছ তাহেলা, বর্তমােন েযিট েজলা সদর
অর্থাৎ েযখােন েজলার অিফস-আদালত অবস্িথত েসখান েথেক৮ িকেলািমটার
উত্তের আকচা ইউিনয়েনর একিট েমৗজায় নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ
চক্রবর্তী নােম দুইভাই বসবাস করেতন। সম্পদ ও প্রভাব প্রিতপত্িতর
কারেণ তারা েসই এলাকায় খুব পিরিচত িছেলন।েসখানকার েলাকজন েসই
চক্রবর্তী বািড়েক ঠাকুরবািড় বলেতন। পের স্থানীয় েলাকজন এই
জায়গােকঠাকুরবািড়
েথেক
ঠাকুরগাঁও
বলেত
শুরু
কের।
১৯৮৪
খ্িরস্টাব্েদর ১ েফব্রুয়ারী ৫িট থানা িনেয় ঠাকুরগাঁওেজলা িহেসেব
আত্মপ্রকাশ কের।

(ছ)
১৯৯৫

িসেলট িবভাগ:

খ্িরস্টাব্েদর

১

আগষ্ট

িসেলট

েদেশর

ষষ্ঠ

িবভাগ

িহসােব

মর্যাদা পায়।
১. হিবগঞ্জ েজলা:
সুিফ-সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) এর অনুসারী হযরত ৈসয়দ নািসর উদ্দীন
(রঃ) এর পূর্ণস্মৃিত িবজিড়েখায়াই, কারাঙ্গী, িবজনা, রতœ◌া
প্রভৃিত নদী িবেধৗত হিবগঞ্জ একিট ঐিতহািসক প্রাচীন জনপদ।ঐিতহািসক
সুলতানসী হােবলীর প্রিতষ্ঠাতা ৈসয়দ সুলতােনর অধঃস্তন পুরুষ ৈসয়দ
েহদােয়ত উল্লাহর পুত্রৈসয়দ হাবীব উল্লাহ েখায়াই নদীর তীের একিট
গঞ্জ প্রিতষ্ঠা কেরন। তাঁর নামানুসের হিবগঞ্জ নামকরণকরা হয়। ১৯৮৪
খ্িরস্টাব্েদর ১ মার্চ হিবগঞ্জ েজলায় উন্নীত হয়।
২. েমীলভীবাজার েজলা:

হয়রত শাহ েমাস্তফা (র
এর বংশধর েমৗলভী ৈসয়দ কুদরতউল্লাহ
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামািঝ মনুনদীর উত্তর তীের কেয়কিট েদাকানঘর
স্থাপন
কের
েভাজ্যসামগ্রী
ক্রয়
িবক্রেয়র
সুেযাগ
সৃষ্িট
কেরন।েমৗলভী ৈসয়দ কুদরতউল্লাহ প্রিতষ্িঠত এ বাজাের েনৗ ও স্থলপেথ
প্রিতিদন েলাকসমাগম বৃদ্িধ েপেত থােক।ক্েরতা-িবক্েরতার সমাগেমর
মাধ্যেম মুেখ মুেখ ছিড়েয় পেড় েমৗলভীবাজােরর খ্যািত। েমৗলভী
সােহেবরপ্রিত কৃতজ্ঞতা স্বরুপ এই অঞ্চেলর নাম হয় েমৗলভীবাজার।
১৯৮৪ খ্িরস্টাব্েদর ২২েশ েফব্রুয়ারীেমৗলভীবাজার মহকুমািট েজলায়
উন্নীত হয়।
৩. সুনামগঞ্জ েজলা:
‘সুনামিদ’ নামক জৈনক েমাগল িসপাহীর নামানুসাের সুনামগঞ্েজর
নামকরণ করা হেয়িছল বেল জানাযায়। ‘সুনামিদ’ (সুনাম উদ্িদেনর
আঞ্চিলক রূপ) নামক উক্ত েমাগল ৈসন্েযর েকান এক যুদ্েধ
বীেরািচতকৃিতত্েবর জন্য সম্রাট কর্তৃক সুনামিদেক এখােন িকছু ভূিম
পুরস্কার িহসােব দান করা হয়। তাঁর দানস্বরূপপ্রাপ্ত ভূিমেত তাঁরই
নােম সুনামগঞ্জ বাজারিট স্থািপত হেয়িছল। এভােব সুনামগঞ্জ নােমর ও
স্থােনর উৎপত্িতহেয়িছল বেল মেন করা হেয় থােক।
৪. িসেলট েজলা:
প্রাচীন গ্রন্থািদেত

এ

অঞ্চলেক

িবিভন্ন

নােমর

উল্েলখ্য

আেছ।

িহন্দুশাস্ত্র অনুসাের িশেবর স্ত্রী সিত েদবীর কাটাহস্ত (হাত) এই
অঞ্চেল পেড়িছল, যার ফেল ‘শ্রী হস্ত’ হেত শ্রীহট্ট নােমর উৎপত্িত
বেল িহন্দু সম্প্রদায় িবশ্বাসকেরন। খ্িরস্টপূর্ব চতুর্থ শতেকর
ঐিতহািসক এিরয়ান িলিখত িববরণীেত এই অঞ্চেলর নাম “িসিরওট”
বেলউল্েলখ আেছ। এছাড়া, খ্িরস্টীয় দ্িবতীয় শতেক এিলেয়েনর (অরষরবহ)
িববরেণ “িসরেট”, এবং েপিরপ্লাস অবদ্যা এিরথ্িরয়ান সী নামক
গ্রন্েথ এ অঞ্চেলর নাম “িসরেট” এবং “িসসেট” এই দুইভােব িলিখত
হেয়েছ।অতঃপর ৬৪০ খ্িরস্টাব্েদ যখন চীনা পিরব্রাজক িহউেয়ন সাং এই
অঞ্চল ভ্রমণ কেরন। িতিন তাঁর ভ্রমণকািহনীেত এ অঞ্চেলর নাম
“িশিলচতল”
উল্েলখ
কেরেছন
তুর্িক
েসনাপিত
ইখিতয়ার
উদ্দীন
মুহম্মদবখিতয়ার খলজী দ্বারা বঙ্গিবজেয়র মধ্য িদেয় এেদেশ মুসিলম
সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেল মুসিলমশাসকগণ তাঁেদর দিললপত্ের
“শ্রীহট্ট” নােমর পিরবর্েত “িসলােহট”, “িসলেহট” ইত্যািদ নাম
িলেখেছন বেলইিতহােস প্রমাণ িমেল। আর এভােবই শ্রীহট্ট েথেক
রূপান্তর হেত হেত একসময় িসেলট নামিট প্রিসদ্ধ হেয়উেঠেছ বেল
ঐিতহািসকরা ধারণা কেরন। এছাড়াও বলা হয়, এক সময় িসেলট েজলায় এক

ধনী ব্যক্িতরএকিট কন্যা িছল। তার নাম িছল িশলা। ব্যক্িতিট তার
কন্যার স্মৃিত রক্ষার্েথ একিট হাট িনর্মাণ কেরন এবংএর নামকরণ
কেরন িশলার হাট। এই িশলার হাট নামিট নানাভােব িবকৃত হেয় িসেলট
নােমর উৎপত্িতহয়।
তথ্য সূত্র: েজলা তথ্য বাতায়ন, বাংলা িপিডয়া, উইিকিপিডয়া এবং
িবিভন্ন সূত্র হেত প্রাপ্ত।

প্রথম শ্েরণীর পাঠ্যবইেয় যুক্ত
হচ্েছ
প্েরাগ্রািমং
:
েমাস্তাফা জব্বার
প্রথম শ্েরণী েথেকই পাঠ্যবইেয় প্েরাগ্রািমং ভাষা
সরকার ইেতামধ্েয কাজও শুরু কেরেছ বেল জানান িতিন।

যুক্ত

করেত

বৃহস্পিতবার ইউনাইেটড ইন্টারন্যাশনাল ইউিনভার্িসিটর (ইউআইইউ)
ক্যাম্পােস কেলজ েরাবিটক্স প্রিতেযািগতার সমাপনী অনুষ্ঠােনর
বক্তব্েয এসব কথা জানান িতিন মন্ত্রী।
জব্বার বেলন, িশশুরা বড়েদর তুলনায় দ্রুত প্রযুক্িতর েয েকান
িবষয় িশখেত পাের। তাই িশশুেদর প্রযুক্িত সম্পর্েক আেগই জানােনা
উিচত। এেত উন্নত িবশ্েবর িশশুেদর মতই আমােদর েদেশর িশশুরা
প্রযুক্িতর জ্ঞান পােব। তারাই আগামীেত েদশেক প্রযুক্িত মাধ্যেম
এিগেয় িনেয় যােব। তাই তারা েযন প্রথম শ্েরণী েথেক প্েরাগ্রািমং
িশখেত পাের েসই লক্ষ্য কাজ করেছ সরকার। িশগিগরই প্রথম শ্েরণীর
পাঠ্যবইেয় প্েরাগ্রািমং ভাষা যুক্ত করা হেব।
প্রযুক্িতর অেনক ভােলা িদক থাকেলও িকছু খারাপ িদক রেয়েছ। অেনক
মানুষ প্রযুক্িতেক খারাপ কােজ ব্যবহার কের থােক। অনলাইেন
হয়রািনর িশকার হেয় থােক অেনেকই। িশক্ষার্থীেদর এই ব্যাপােরর
পরামর্শ িদেত িগেয় েমাস্তাফা জব্বার বেলন, ইন্টারেনট ব্যবহাের
িশক্ষার্থীেদর সর্তক থাকেব। প্রযুক্িত এই মাধ্যমিটেক ভােলা কােজ

ব্যবহার করেত হেব।
িতিন আেরা বেলন, বর্তমােন িডিজটাল িনরাপত্তার েকান আইন েনই। ফেল
েকউ অনলাইেন হয়রািনর িশকার হেল সিঠক িবচার পান না। এই সমস্যা
সমাধােন িডিজটাল িনরাপত্তা আইন িনেয় কাজ চলেছ। আগামী এপ্িরল মােস
কাজিট েশষ হেব। তখন অনলাইেন েকউ হয়রািনর িশকার হেল িবচার িমলেব
সহেজই।
কেলজ িশক্ষার্থীেদর জন্য বুধবার েথেক শুরু হওয়া দুই িদনব্যাপী
েরাবিটক্স প্রিতেযািগতািট েশষ হয় বৃহস্পিতবার। সমাপনী অনুষ্ঠােন
আেরা
উপস্িথত
িছেলন
েভনচুরাস
িলিমেটেডর
িসইও
ইউিরেকা
উেয়দা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (িবডা)-এর
িনর্বাহী
েচয়ারম্যান কাজী এম আিমনুল ইসলামসহ আেরা অেনেক।
এই প্রিতেযািগতায় জয়ী হয় নটরেডম কেলজ। বাংলােদশ িবিনেয়াগ উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ (িবডা), জাপান দূতাবাস, জাপান এক্সটারনাল ট্েরড
অরগানাইেজশন (েজইিটআরও) ও তথ্যপ্রযুক্িত িবভােগর সহেযািগতায়
জাপােনর এডুেকশন েটকেনােলািজ েকাম্পািন েভনচুরাস প্রিতেযািগতািটর
আেয়াজন কের।

শরীেরর জন্য েমাবাইল েফান কতটা
ক্ষিতকর?
মানুষ
িদেনর বড় একিট সময় েমাবাইল েফােন কাটান, িকন্তু খুব কম
মানুই জােনন েয এগুেলা তার শরীর বা স্বাস্থ্েযর উপর কতটা প্রভাব
েফলেছ।
গত কেয়ক বছর ধেরই এসব প্রশ্েনর উত্তর েপেত েচষ্টা
িবজ্ঞানীরা। যিদও এখেনা সব প্রশ্েনর পুেরাপুির উত্তর
যায়িন।

করেছন
পাওয়া

ব্িরিটশ চক্ষুেরাগ-িচিকৎসক অ্যান্িড েহপওর্থ জানান, েমাবাইল
েফােনর িদেক তািকেয় থাকার সময় েচােখর পলক কম পেড় এবং স্বাভািবেকর

তুলনায় স্মার্টেফান েচােখর েবিশ কাছাকািছ এেন েকােনা িবষয় েদখা
হয়৷ তাই টানা, দীর্ঘ সময় ধের েমাবাইল েফান, কম্িপউটার, ট্যাবেলট
ও ফ্ল্যাট স্ক্িরন িটিভ েদখার িবষেয় সতর্ক থাকেত বেলন চক্ষুেরাগিবেশষজ্ঞরা৷ তােদর দািব, েয যন্ত্রগুেলা েথেক আেলা িনর্গত হয় তা
েচােখর জন্য শুধু ক্ষিতকরই নয়, িবষাক্তও বেট৷ এেত কের ঘােড়
ব্যথা, মাথাব্যথা বা মাইগ্েরনও হেত পাের৷
তেব আেমিরকান ক্যান্সার েসাসাইিটর ওেয়বসাইেট বলা হচ্েছ, েমাবাইল
েফান হয়েতা ব্েরন িটউমার বা মাথা বা গলার িটউমােরর ঝুঁিক অেনকটা
বািড়েয় িদেত পাের।
িবেশষ কের একিট মাইক্েরাওেয়ভ েযভােব কাজ কের, েসভােব এরকম েবতার
তরঙ্গ মানুেষর শরীেরর েকােষর উষ্ণতা বািড়েয় িদেত পাের।
যিদও েমাবাইল েফােনর িবিকরেণর মাত্রা খুবই কম এবং এটা শরীেরর
েকাষেক কতটা উষ্ণ করেত পাের, তা পিরষ্কার নয়, িকন্তু িবজ্ঞানীরা
বলেছন, আগাম সতর্কতা িহসােব েফােনর কাছাকািছ কম আসাই ভােলা।
আরও

জানা

যায়,

েমাবাইল

েফােনর

অিতিরক্ত

ব্যবহার

শুক্রাণুর

সংখ্যাও কিমেয় িদেত পাের৷ অিধকাংশ পুরুষই েমাবাইল েফান তাঁেদর
প্যান্েটর পেকেট রােখন৷ এ সময় েরিডও ফ্িরেকােয়ন্িস ইেলকট্েরা
ম্যাগেনিটক েরিডেয়শন পুরুেষর প্রজননতন্ত্েরর ক্ষিত করেত পাের৷
তাই ডাক্তারেদর পরামর্শ, ঘন ঘন ‘অফলাইন’ হন এবং আেরা েবিশ কের
মুেঠােফােনর আেলা নয়, িদেনর আেলা উপেভাগ করুন৷

ক্যান্সার
কাঁকেরাল

েরাধ

করেত

খান

কাঁকেরাল।
জনপ্িরয়
একিট
সবিজ।
ৈবজ্ঞািনক
নাম
Momordica
cochinchinensis। এর আিদ উৎস িভেয়তনাম হেলও চাষ হয় প্রায় কম েবশী
সব েদেশই। বাংলােদেশও পাওয়া যায় সবখােনই। নানািবধ পুষ্িটগুেণর
কারেণ এেক ‘স্বর্গীয় ফল’ও বলা হেয় থােক। শরীরেক সুস্থ রাখেত

কাঁকেরাল খাওয়া উিচৎ। কাঁকেরােলর িকছু িবেশষ গুেণর িদক তুেল ধরা
হেলা পাঠকেদর জন্য।
* গর্ভবতী মা’েদর জন্য কাঁকেরাল েবশ উপকারী। গর্ভাবস্থায় অেনক
মা’েদর স্নায়ুিবক ত্রুিট েদখা েদয়। কাঁকেরােল থাকা িভটািমন িব ও
িস স্নায়ুিবক ত্রুিট হেত বাধা েদয়।
* শুধু কাঁকেরাল নয় এর েশকেড়র রস আদার সঙ্েগ েখেল শ্বাসকষ্ট দূর
হয়।
* িকডিনর পাথর িনর্মূেল দুেধর সঙ্েগ কাঁকেরাল বাটা উপকারী।
* কাঁকেরাল েখেল উচ্চ রক্তচাপ িনয়ন্ত্রেণ থােক।
*
কাঁকেরােল
অ্যান্িট-অক্িসেডন্ট
উপাদান
থােক।
যা
শরীের
ক্যান্সােরর ঝুঁিক কমায়।
* কািশ িনরামেয় কাঁকেরাল বাটা কুসুম গরম পািনেত িমিশেয় খাওয়া
েযেত পাের।
* কাঁকেরােল পাওয়া যায় িবটা ক্যােরািটন, আলফা ক্যােরািটন,
িলউেটইন । ত্বেক বার্ধক্েযর ছাপ মুছেত তাই সবিজপ্েরমীরা কাঁকেরাল
খান িনয়িমত।
* কাঁকেরােল আেছ িভটািমন এ । যা দৃষ্িটশক্িতেক মজবুত রােখ।
* কাঁকেরােল প্রচুর আয়রন, িভটািমন িস ও ফিলক এিসড থােক। তাই
অ্যােনিময়ার প্রিতহত কের কাঁকেরাল।
* অিতিরক্ত েকােলস্েটেরল কমায় কাঁকেরাল।
* কাঁকেরােল েসেলিনয়াম, িমনােরল এবং িভটািমন থােক। যা নার্ভাস
িসস্েটেমর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রােখ। তাই িবষণ্ণতা দূর করেতও
কাঁকেরাল খাওয়ার পরামর্শ েদয়া হয়।

প্রাথিমেকর সমান মর্যাদা েপেলা
ইবেতদািয় মাদ্রাসা
স্বতন্ত্র ইবেতদািয় মাদ্রাসার িশক্ষকরা েপেলন সরকাির প্রাথিমক
িবদ্যালেয়র সমান মর্যাদা। িশক্ষকেদর েযাগ্যতা স্নাতক বা সমমােনর
িনর্ধারণ করা হেয়েছ। নতুন মাদ্রাসা স্থাপন ও পিরচালনায় ১৯িট শর্ত
জুেড় িদেয় খসড়া নীিতমালা চূড়ান্ত করা হেয়েছ। বৃহস্পিতবার িশক্ষা

মন্ত্রণালেয়র কািরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবভাগ গিঠত নীিতমালা
প্রণয়ন কিমিট খসড়ািট চূড়ান্ত কের। এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেয়র
অনুেমাদেনর জন্য পাঠেনা হেব। অনুেমাদন িমলেলই প্রজ্ঞাপন জাির করা
হেব।
িবষয়িট স্বীকার কের কািরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবভােগর অিতিরক্ত
সিচব (মাদ্রাসা) ও নীিতমালা প্রণয়ন কিমিটর আহ্বায়ক রওনক মাহমুদ
বেলন,
‘স্বতন্ত্র
ইবেতদািয়
মাদ্রাসা
িশক্ষকেদর
প্রাথিমক
িবদ্যালেয়র িশক্ষকেদর সমান মর্যাদা েদওয়ার প্রস্তাব করা হেয়েছ।
প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষকেদর মেতা িশক্ষাগত েযাগ্যতা িনর্ধারণ,
মাদ্রাসা পিরচালনায় সরকােরর িনয়ন্ত্রণসহ যাবতীয় িবষয় নীিতমালায়
প্রস্তাব করা হেয়েছ।’
খসড়া নীিতমালািট পর্যােলাচনা কের েদখা যায়, মহানগর, েপৗর ও শহর
এলাকার মাদ্রাসায় কমপক্েষ ২০০ এবং মফস্বল এলাকার ১৫০ িশক্ষার্থী
থাকেত হেব। পঞ্চম শ্েরিণর সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ ভাগ িশক্ষার্থী
অংশগ্রহণ করেত হেব। ২০ ভাগ িশক্ষার্থীেক পাস করেত হেব।
জনবল কাঠােমায় বলা হেয়েছ, প্রিতিট মাদ্রাসায় একজন প্রধান িশক্ষক,
চারজন সহকারী িশক্ষক ও একজন অিফস সহায়ক থাকেবন। প্রধান িশক্ষক ও
সহকারী িশক্ষকেদর িশক্ষগত েযাগ্যতা হেব ফািজল (স্নাতক) পাস।
সহকারী িশক্ষকেদর মধ্েয একজন কাির িনেয়াগ িদেত হেব। তার িশক্ষকতা
েযাগ্যতা হেব আিলম (উচ্চমাধ্যিমক) পাস।
নারী িশক্ষক িনেয়ােগর ক্েষত্ের িশক্ষাগত েযাগ্যতা উচ্চমাধ্যিমক
বা সমমান িনর্ধারণ করা হেয়েছ। অিফস সহায়েকর এসএসিস পাস হেত হেব।
তৃতীয় িবভাগ গ্রহণেযাগ্য হেব না।
মাদ্রাসা িশক্ষােবার্ড ও জাতীয় িশক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক
েবার্েডর অনুেমািদত িসেলবাস ও পাঠ্যপুস্তক পাঠদান করেত হেব।
সহিশক্ষা িহেসেব েকরাত, হামদ, নাত প্রিতেযািগতা, বার্িষক ক্রীড়া,
েখলাধুলা, সািহত্য ও সংস্কৃিত চর্চা, বৃক্ষেরাপণ, কাব দল
(স্কাউিটং), পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা কার্যক্রম করেত হেব। নীিতমালা
অনুযায়ী পাঁচ সদস্েযর একিট কিমিট িশক্ষক িনেয়াগ েদেব। এ কিমিটর
সভাপিত হেবন উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আর েমট্েরাপিলটন
এলাকায় েজলা িশক্ষা কর্মকর্তা, সদস্য সিচব হেবন সংশ্িলষ্ট
মাদ্রাসার প্রধান িশক্ষক। কিমিটর অপর সদস্যরা হেবন উপেজলা
মাধ্যিমক িশক্ষা কর্মকর্তা, উপেজলা বা থানা সদেরর এমিপওভুক্ত

একিট ইবেতদািয় মাদ্রাসার
মাদ্রাসার সভাপিত।

প্রধােনর

প্রিতিনিধ

ও

সংশ্িলষ্ট

মাদ্রাসাগুেলা িনয়ন্ত্রণ করেত পাঁচ সদস্যিবিশষ্ট একিট ‘উপেজলা
ইবেতদািয় মাদ্রাসা িশক্ষক’ কিমিট গিঠত হেব। এ কিমিটর সভাপিত হেবন
ইউএনও আর েমট্েরাপিলটন এলাকায় েজলা িশক্ষা কর্মকর্তা, সদস্য সিচব
হেবন উপেজলা মাধ্যিমক িশক্ষা কর্মকর্তা। কিমিটর অপর সদস্যরা হেবন
উপেজলা বা থানা সদেরর এমিপওভুক্ত একিট ইবেতদািয় মাদ্রাসার
প্রধান, স্থানীয় িশক্ষানুরাগী ও স্থানীয় সংসদ সদস্েযর একজন
প্রিতিনিধ।
নতুন মাদ্রাসা স্থাপেনর ক্েষত্ের নীিতমালায় বলা
মাদ্রাসা হেত অপর মাদ্রাসার দূরত্ব শহর এলাকায় এক
মফস্বল এলাকায় দুই িকেলািমটার। প্রাথিমক স্কুেলর
এলাকার মাদ্রাসার শূন্য দশিমক ৩৩ একর, েপৗর এলাকায়

হেয়েছ, একিট
িকেলািমটার।
মেতা মফস্বল
শূন্য দশিমক

২০ একর ও েমট্েরাপিলটন এলাকায় শূন্য দশিমক ১০ একর জিম থাকেত হেব।
মাদ্রাসার নােম েরিজস্ট্ির করা জিমেত অন্তত িটেনর েবড়াসহ িটনেসট
ভবন বা পাকা ভবন থাকেত হেব। িশক্ষার্থী প্রিত এক বর্গ িমটার
িহসােব শ্েরিণকক্েষর আয়তন থাকেত হেব। প্রধান িশক্ষেকর অিফস,
িশক্ষক িমলনায়তসহ অন্তত পাঁিট কক্ষ থাকেত হেব। মানসম্মত টয়েলট,
েসৗচাগার, িবশুদ্ধ পািনর ব্যবস্থা থাকেত হেব।
িবদ্যুৎ
সংেযাগ
না
থাকেল
পর্যায়ক্রেম
সংেযাগ
িনেত
হেব।
িশক্ষার্থীেদর জন্য েখলার মাঠ ও পাঠাগার থাকেত হেব। নীিতমালায়
আরও বলা হেয়েছ, মাদ্রাসার স্থায়ী আমানত িহেসেব ব্যাংেক ২০ হাজার
টাকার থাকেত হেব। নতুন মাদ্রাসা স্থাপেনর ক্েষত্ের ‘মহান’
ব্যক্িতর নােম নামকরণ করেত হেল সরকাির তহিবেল েকােনা অর্থ জমা
িদেত হেব না। তেব েকােনা ব্যক্িতর নােম করেত হেল মাদ্রাসার
তহিবেল পাঁচ লাখ টাকা জমা রাখেত হেব। নতুন মাদ্রাসা স্থাপেনর
ক্েষত্ের বলা হেয়েছ, উপেজলা িশক্ষা কর্মকর্তার সেরিজমন পিরদর্শন
প্রিতেবদেনর
আেলােক
মাদ্রাসা
িশক্ষােবার্ড
অনুেমাদন
েদেব।
অনুেমাদেনর পের প্রাথিমক স্কুেলর মেতা ছয় সদস্যিবিশষ্ট ম্যােনিজং
কিমিট গঠন করেত হেব। কিমিটর সভাপিত হেবন উপেজলা ইবেতদািয় িশক্ষা
কিমিট মেনানীত ব্যক্িত। সদস্য সিচব হেবন প্রধান িশক্ষক।
প্রিতষ্ঠাতা সদস্য হেত হেল অন্তত এক লাখ টাকা এবং দাতা সদস্য হেত
হেল এককালীন ৫০ হাজার টাকা মাদ্রাসার তহিবেল জমা িদেত হেব। কিমিট
গঠেনর ৩০ িদেনর মধ্েয উপেজলা ও েজলা িশক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যেম
মাদ্রাসা িশক্ষােবার্ডেক জানােত হেব। কিমিটর েময়াদ হেব িতন বছর।

প্রিত পাঁচ বছর পর পর পাঠদােনর স্বীকৃিত অনুেমাদন করােত হেব।
এজন্য মাদ্রাসা েবার্েড পাঁচ হাজার টাকা জমা িদেত হেব।
নীিতমালা প্রণয়ন কিমিটর সদস্য ও মাদ্রাসা িশক্ষােবার্েডর
েচয়ারম্যান প্রেফসর এ েক এম ছােয়ফ উল্যা বেলন, ‘নতুন মাদ্রাসা
স্থাপেনর িবষেয় নীিতমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হেয়েছ। সব শর্ত পূরণ
কের িনবন্ধন িনেত হেব। আেগ যত্রতত্র মাদ্রাসা িনর্মাণ করা হেলও
নীিতমালািট পাস হেল েস সুেযাগ থাকেব না।’ িতিন আরও বেলন,
‘িনবন্িধত হেল প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষকেদর েবিসক স্েকেল
এমিপওভুক্ত িশক্ষকেদর মেতা সরকার েবতন েদেব।’ এক প্রশ্েনর জবােব
িতিন বেলন, ‘িনবন্িধত মাদ্রাসার িবষেয় এ নীিতমালািট করা হয়িন।
তােদর েবতেনর িবষেয়ও িকছু উল্েলখ করার প্রেয়াজন হয়িন।’
তেব নাম প্রকাশ না করার শর্েত কিমিটর অপর এক সদস্য বেলন, সংিবধান
অনুযায়ী পঞ্চম শ্েরিণ পর্যন্ত প্রাথিমক িশক্ষাস্তর িনর্ধারণ করা
হেয়েছ। ১৯৯৪ সােল একই পিরপত্ের সরকার েরিজস্টার্ড প্রাথিমক
িবদ্যালয় ও স্বতন্ত্র ইবেতদািয় মাদ্রাসা িশক্ষকেদর সমান মর্যাদা
িদেয়েছ। পরবর্তীেত েরিজস্টার্ড প্রাথিমক িবদ্যালয় সরকাির করা
হেলও স্বতন্ত্র মাদ্রাসা িশক্ষকরা বঞ্িচত হন। প্রধানমন্ত্রী
িনর্েদশ িদেয়েছন সাধারণ িশক্ষার মেতা মাদ্রাসা িশক্ষার মান একই
হেত হেব। েসটা বাস্তবায়নও করা হেয়েছ। িনবন্িধত মাদ্রাসা
িশক্ষকেদর িবষেয় সরকার অবশ্যই িসদ্ধান্ত েনেব।
স্বতন্ত্র

ইবেতদািয়

মাদ্রাসা

িশক্ষক

ঐক্য

পিরষেদর

মহাসিচব

ও

নীিতমালা প্রণয়ন কিমিটর সদস্য েমা. শামছুল আলম বেলন, ‘এমিপওভুক্ত
মাদ্রাসার িশক্ষক-কর্মচারীেদর েবতনস্েকল িনর্ধািরত আেছ। আিলয়া
মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবেতদািয় মাদ্রাসার প্রধান িশক্ষকরা নয় হাজার
৩০০ ও সহকারী িশক্ষকরা আট হাজার ৭০০ টাকা েবতন পান। এছাড়া মািসক
এক হাজার টাকা বািড় ভাড়া ও ৫০০ টাকা েমিডেকল ভাতা পান।
নীিতমালািট পাস হেল স্বতন্ত্র মাদ্রাসা িশক্ষকরাও একই সুিবধা
পােবন।’
কািরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবভােগর সূত্র জানায়, গত বছেরর
অক্েটাবর মােস মাদ্রাসা িবভােগর অিতিরক্ত সিচব রওনক মাহমুদেক
আহ্বায়ক কের ১১ সদস্েযর একিট কিমিট গঠন কর হয়। কিমিটেক জাতীয়
িশক্ষানীিত-২০১০ এর আেলােক মাদ্রাসা স্থাপন, মঞ্জুির, কিমিট গঠন,
িশক্ষক িনেয়াগ, পিরচালনা ও এমিপওভুক্িতকরণসহ জাতীয় মাদ্রাসা
িশক্ষাব্যবস্থােক যুেগাপেযাগী, আধুিনকায়ন ও কর্মমুখী কের গেড়

তুলেত একিট নীিতমালা করার দািয়ত্ব েদওয়া হয়। কিমিট কেয়ক দফা
ৈবঠেকর পর বৃহস্পিতবার নীিতমালার খসড়া চূড়ান্ত কেরেছ।
মাদ্রাসার িশক্ষকরা জানান, তােদর দািবর পিরপ্েরক্িষেত ২০১৩ সােলর
২২ জানুয়াির এক হাজার ৫১৯িট মাদ্রাসার িশক্ষকেদর েবতনভাতা ৫০০
টাকা েথেক এক হাজার টাকা করা হয়। পের আরও এক দফা বািড়েয় প্রধান
িশক্ষকেদর েবতন দুই হাজার ৫০০ এবং সহকারী িশক্ষকেদর দুই হাজার
৩০০ টাকা করা হেয়েছ। মাদ্রাসা েবার্েডর তথ্যানুযায়ী, বর্তমােন ছয়
হাজার ৯৯৮িট মাদ্রাসার মধ্েয মাত্র এক হাজার ৫১৯িট সরকাির অনুদান
পায়। অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় ১৫ হাজার ২৪৩ জন িশক্ষক ও ৫১ হাজার
৯৯৭ িশক্ষার্থী রেয়েছন।
প্রসঙ্গত, জাতীয়করেণর দািবেত গত ১ েথেক ১৬ জানুয়াির পর্যন্ত
জাতীয় প্েরস ক্লােবর সামেন অনশনসহ নানা কর্মসূিচ পালন কেরন
মাদ্রাসা িশক্ষকরা। পের মাদ্রাসা ও কািরগির িশক্ষা িবভােগর সিচব
েমা. আলমগীর সরকােরর পক্ষ েথেক দািব পূরেণর আশ্বাস িদেল তারা
আন্েদালন স্থিগত কেরন।

‘জাতীয়করণ
করা
িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােন
িবিসএস
ক্যাডার
িশক্ষক িনেয়াগ করেত হেব’
নতুনভােব জাতীয়করণ করা সব িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন িবিসএস ক্যাডার
িশক্ষক িনেয়াগ করেত হেব বেল জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
িতিন বেলেছন, ‘নতুনভােব জাতীয়করণ করা িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন িবিসএস
ক্যাডার িশক্ষক িনেয়াগ করেত হেব। মাধ্যিমক ও উচ্চ মাধ্যিমক সকল
প্রিতষ্ঠােন িশক্ষক িনেয়ােগ এই িনয়ম মানেত হেব।’
বুধবার আওয়ামী লীেগর েকন্দ্রীয় কার্যিনর্বাহী সংসেদর জরুির সভায়
এসব কথা বেলেছন েশখ হািসনা। বুধবার সন্ধ্যায় গণভবেন এই সভা
অনুষ্িঠত হয়। সভায় সভাপিতত্ব কেরন আওয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনা।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘এখন েথেক েযসব মাধ্যিমক ও উচ্চ
মাধ্যিমক িশক্ষা প্রিতষ্ঠান সরকাির সুেযাগ-সুিবধার আওতায় আসেব,
েসসব িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন িশক্ষক হেত হেল সরকাির কর্ম কিমশন
(পাবিলক সার্িভস কিমশন-িপএসিস)-এর পরীক্ষায় অংশ িনেয় উত্তীর্ণ
হেত হেব। অন্যথায় প্রিতষ্ঠান সরকাির সুেযাগ-সুিবধা েপেলও
িশক্ষকরা পােবন না।
সভা সূত্র জানায়, সাম্প্রিতক সমেয় িশক্ষকেদর িবিভন্ন সুেযাগসুিবধা
সংক্রান্ত
আন্েদালেনর
িবষয়িট
সভার
আেলাচনা
আসেল
প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বেলন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘সামেন িনর্বাচন, এই ভয়-ভীিত েদিখেয়
অেযৗক্িতক দািব আদায় করা যােব না। মাধ্যিমক ও উচ্চ মাধ্যিমেকর
িশক্ষকরা সরকাির সুেযাগ-সুিবধা েপেত হেল িপএসিসর মাধ্যেম
িনেয়াগপ্রাপ্ত হেত হেব।’
সভায় সদ্য অনুষ্িঠত গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) সংসদীয় আসেনর উপিনর্বাচেনর প্রসঙ্গিট আেলাচনায় আেস। এ প্রসঙ্েগ আওয়ামী লীগ
সভাপিত বেলন, ‘ওই এলাকা েনিতবাচক। সাধারণত ওই এলাকায় জামায়াত বা
জাতীয় পার্িট পাস কের। িলটেনর কারেণ ওই আসনিট আমরা েপেয়িছলাম।
আসন্ন
সুপ্িরম
েকার্ট
বার
আওয়ামীপন্থী প্যােনেলর পক্েষ

অ্যােসািসেয়শন
িনর্বাচন
সবাইেক ঐক্যবদ্ধভােব কাজ

িনেয়
করার

িনর্েদশ েদন িতিন।
এ ব্যাপাের িতিন বেলন, ‘অতীেত আমােদর ভুল িছল, আমরা ঐক্যবদ্ধভােব
কাজ করেত পািরিন। আসন্ন এই িনর্বাচেন
প্যােনেলর পক্েষ কাজ করেত হেব।’

সবাইেক

ঐক্যবদ্ধভােব

আগামী
বােজেট
এক
হাজার
প্রিতষ্ঠান
এমিপওভুক্ত
করা

সম্ভব হেব: অর্থমন্ত্রী
নয় হাজার িশক্ষা প্রিতষ্ঠান এমিপওর বাইের থাকেলও আগামী বােজেট
মাত্র ১ হাজার প্রিতষ্ঠান এমিপওভুক্ত করা সম্ভব হেত পাের বেল
জািনেয়েছন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত। এজন্য বােজেট ৪
হাজার েকািট টাকা বরাদ্দ েদওয়া হেব। তেব িবষয়িট এখেনা চূড়ান্ত
নয়। িশগিগরই তা েঘাষণা েদওয়া হেব বেল জানান িতিন।
বুধবার রােত রাষ্ট্রীয় অিতিথ ভবন পদ্মায় সংসদীয় স্থায়ী কিমিটর
েচয়ারম্যানেদর সঙ্েগ ৈবঠক েশেষ অর্থমন্ত্রী সাংবািদেকেদর এ তথ্য
জানান।
মুিহত
এসময়
বেলন,
বর্তমােন
২৬
হাজার
িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান
এমিপওভুক্ত আেছ। এখেনা ৯ হাজার িশক্ষা প্রিতষ্ঠান এমিপওভুক্িতর
অেপক্ষায় আেছ। েসখান েথেক ১ হাজার িশক্ষা প্রিতষ্ঠান এমিপওভুক্ত
হেত পাের বেল জানান িতিন।
উল্েলখ্য, এর আেগ সর্বেশষ ২০১০ সােল ১ হাজার িশক্ষা প্রিতষ্ঠানেক
এমিপওভুক্ত করা হেয়েছ।

এসএসিসর ফল প্রকাশ ৩০ এপ্িরেলর
মধ্েয
মাধ্যিমক স্কুল সার্িটিফেকট (এসএসিস) ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী
২৮ অথবা ৩০ এপ্িরেলর মধ্েয প্রকাশ করা হেব। এ দুইিদেনর েযেকােনা
একিদন ফলাফল প্রকােশর তািরখ িনর্ধারণ করেত প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালেয় প্রস্তাব পাঠােব বেল িশক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা
েগেছ।
েরাববার িবেকেল িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ আন্তঃিশক্ষােবার্ড
সমন্বয় সভা অনুষ্িঠত হয়। পদািধকারবেল সভায় ঢাকা িশক্ষােবার্েডর
েচয়ারম্যােনর (ভারপ্রাপ্ত) দািয়ত্েব থাকা সিচব েমা. শােহদুল খিবর

সভাপিতত্ব কেরন। সভায় সব েবার্েডর েচয়ারম্যানরা েসখােন উপস্িথত
িছেলন।
সভা সূত্ের জানা েগেছ, আগামী ২৮ অথবা ৩০ এপ্িরল এসএসিস ও সমমােনর
পরীক্ষার ফল প্রকােশর সম্ভাব্য তািরখ িনর্ধারণ করা হেয়েছ। এই দুই
িদেনর মধ্েয প্রধানমন্ত্রী েযিদন সম্মিত িদেবন েসিদন ফলাফল
প্রকাশ করা হেব। প্রথা অনুযায়ী ফল প্রকােশর িদন িশক্ষামন্ত্রী
মন্ত্রণালেয়র সিচব সব েবার্েডর েচয়ারম্যানেদর সঙ্েগ িনেয় গণভবেন
প্রধানমন্ত্রীর কােছ আনুষ্ঠািনকভােব ফলাফেলর সার সংক্েষপ তুেল
েদন। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠািনকভােব ফল প্রকাশ কেরন। আর ওই িদন
দুপুের সিচবালেয় সংবাদ সম্েমলন কের ফলাফেলর িবস্তািরত িদক তুেল
ধেরন িশক্ষামন্ত্রী।
শােহদুল খিবর জােগা িনউজেক বেলন, আন্তঃিশক্ষােবার্েডর িনয়িমত
সভায় আজেক এসএসিস ফলাফল প্রকােশর সময় িনর্ধারণ করা হেয়েছ। েসখােন
২৮ অথবা ৩০ এপ্িরল িদন ধার্য করা হেয়েছ। পরীক্ষার পর ৬০ িদেনর
মধ্েয েরজাল্ট প্রকাশেক েকন্দ্র কের এ সময় িনর্ধারণ করা হেয়েছ।
প্রস্তাবনাটা
আমরা
িশক্ষামন্ত্রণালেয়
পাঠােব।
মন্ত্রণালয়
প্রধানমন্ত্রীর দফতের পাঠােব। েসখান েথেক ফলাফেলর িদনিট িনর্ধারণ
করা হেব। এছাড়া এইচএসিস পরীক্ষা িনেয় েবার্ড েচয়ারম্যােনর সঙ্েগ
আেলাচনা হয়।
উল্েলখ্য, এবােরর এসএসিস পরীক্ষা ১ েফব্রুয়াির শুরু হয়। তত্ত্বীয়
পরীক্ষা ২৫ েফব্রুয়াির েশষ হয়। পরীক্ষায় ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৯ জন
পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ কেরেছ। এর মধ্েয ছাত্র ১০ লাখ ২৩ হাজার ২১২
এবং ছাত্রী ১০ লাখ আট হাজার ৬৮৭ জন। এবার ১০িট েবার্েডর িতন
হাজার ৪১২িট েকন্দ্ের পরীক্ষা অনুষ্িঠত হয়।

আধুিনক

িশক্ষাদান

পদ্ধিত

ও

শ্েরণী ব্যবস্থাপনা
এক সময় িশক্ষাদান পদ্ধিত িছল িশক্ষক েকন্দ্িরক। বর্তমােন তা
পাল্েট িগেয় িশক্ষাদান পদ্ধিত িশক্ষার্থী েকন্দ্িরক হচ্েছ। তেব
বর্তমােন মাধ্যিমক স্কুলগুেলােত িশক্ষার্থী েকন্দ্িরক পাঠদান বা
অংশগ্রহণমূলক িশক্ষাদান পদ্ধিত েজারদার হচ্েছ। উচ্চ িশক্ষার
ক্েষত্ের িবেশষ কের কেলজগুেলােত অিধকাংশ পাঠদান পদ্ধিত িশক্ষক
েকন্দ্িরক। েযখােন পাঠদান কােল িশক্ষক মূল ভূিমকায় অবতীর্ণ হয়।
তেব একথা মেন করার েকান সংগত কারণ েনই েয, িশক্ষক েকন্দ্িরক
পদ্ধিত অনুসরেণ িশক্ষাদান কর্মেক বাস্তবািয়ত করেল িশক্ষার্থীরা
সম্পূর্ণভােব িনষ্ক্িরয় ভূিমকা পালন করেব। িশক্ষক েকন্দ্িরক
পদ্ধিত ব্যবহার কের িশক্ষাদান কর্মেক সজীব কের তুলেত িশক্ষেকর
ভূিমকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেব িশক্ষার্থীগণ িশক্ষক যা বেলন তা
যিদ বুঝেত বা অনুধাবন করেত িকংবা অনুসরণ করেত েচষ্টা না কের তেব
িশক্ষেকর ভূিমকা যতই গুরুত্বপূর্ণ েহাক, িশক্ষাদান েসখােন ব্যর্থ
হেত বাধ্য।
সুতরাং িশক্ষক েকন্দ্িরক িশক্ষাদান পদ্ধিতেতও িশক্ষার্থীর ভূিমকা
রেয়েছ, তেব িশক্ষার্থীর ভূিমকা েসখােন প্রধান নয়। েয িশক্ষাদান
পদ্ধিতেত িশক্ষেকর ভূিমকাই মুখ্য আর িশক্ষার্থীর ভূিমকা েগৗণ,
েসই িশক্ষাদান পদ্ধিতই বহুিদন েথেক আমােদর েদেশ প্রচলন হেয় আসেছ।
এ কারেণই িশক্ষক েকন্দ্িরক এ িশক্ষাদান পদ্ধিতেক সনাতন নােম
আখ্যািয়ত করা হেয়েছ।
িশক্ষাদান কার্যক্রম েক সুষ্ঠুভােব পিরচালনার জন্য উপযুক্ত
শ্েরণীকক্ষ এবং েসখান কার অনুকূল পিরেবশ প্রেয়াজন। িশখনেক
প্রেয়াগমুখী
কের
গেড়
েতালার
জন্য
শ্েরণী
ব্যবস্থাপনা
গুরুত্বপূর্ণ
শ্েরণীকক্েষর

ভূিমকা পালন কের। িবদ্যালেয়র যাবতীয় কার্যাবিল
সার্িবক িবন্যাস িশখেনর উত্তম পিরেবশ ৈতিরর

িনর্ধায়ক। িশক্ষার্থীর যতক্ষণ িবদ্যালেয় অবস্থান কের তার অিধকাংশ
সময় শ্েরণী কক্েষ কাটান। তাই শ্েরণী কক্েষর সার্িবক পিরেবশ
যেথষ্ট প্রভাব িবস্তার কের।
সাধারণ অর্েথ শ্েরণী ব্যবস্থাপনা বলেত িশক্ষাক্রেমর আেলােক
শ্েরণীকক্েষ িশক্ষার্থীেদর িশখন প্রক্িরয়ােক বুঝায়। সুষ্ঠু
শ্েরণী শৃঙ্খলা এবং শ্েরণী ব্যবস্থাপনা ব্যতীত উত্তম পাঠদান তথা

আধুিনক পাঠদান পদ্ধিত প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই পাঠদান
পদ্ধিতেক িশক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী, তথ্যিনর্ভর এবং আকর্ষণীয় কের
গেড় তুলেত হেল িশক্ষকেক শ্েরণী ব্যবস্থাপনার ওপর েজার িদেত হেব।
উপযুক্ত পদ্ধিত ও েকৗশেলর মাধ্যেম পাঠদানেক ফলপ্রসূ করা এবং
কার্যকরী পাঠ পিরচালনার ব্যবস্থা গ্রহণেক শ্েরণী ব্যবস্থাপনা
বেল।
িশক্ষািবদেদর মেত, েদেশর সকল িশক্ষার্থীেক সুষম ও মানসম্মতন
িশক্ষণ প্রদােনর জন্য শ্েরণী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অেনক েবশী।
শ্েরণীকক্েষ িশক্ষকেদর ক্ষমতা প্রেয়াগ ও িনয়ন্ত্রণ সহেযািগতামূলক
হেব। অংশ গ্রহণ মূলক িশক্ষণ িশখন পদ্ধিত চালু কের িশক্ষার্থীর
িশক্ষণ িশখেনর আংিশক দািয়ত্ব অর্পেণর মাধ্যেম শ্েরণী কক্েষ
িশক্ষক তার একচ্ছত্র আিধপত্য কমােবন। এই প্রক্িরয়ায় িশক্ষেকর
তত্ত্বাবধােন িশক্ষার্থীগণ িশক্ষার্থী-িশক্ষার্থী এবং িশক্ষকিশক্ষার্থী পারস্পিরক িমথস্ক্িরয়ার জ্ঞান অর্জন কের থােক।
শ্েরণী

ব্যবস্থাপনার

ক্েষত্ের

েয

েকান

ক্রিট

িশক্ষণ

িশখেনর

আধুিনক এ পদ্ধিতর সফল বাস্তবায়েন ব্যাঘাত ঘটেব। তাই িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােন শ্েরণীকক্ষ এমন ভােব স্থাপন ও সাজােনা উিচত যােত
শ্েরণী কক্ষিট সহেজই িশক্ষার্থীেদর িনকট আর্কষণীয় হেয় ওেঠ। িনজ
গৃেহ েছেলেমেয়রা েযমন স্বাচ্ছন্দ্য েবাধ কের িঠক েতমিন আনন্দদায়ক
ও আকর্ষণীয় কের শ্েরণীকক্ষ ৈতির করা দরকার। এ জন্য শ্েরণীকক্ষ
থাকেব পিরস্কার পিরচ্ছন্ন, শ্েরণীকক্েষর চার েদয়ােল সাজােনা
থাকেব িবিভন্ন মনীষীেদর ছিব বা িশক্ষা সংশ্িলষ্ট চার্ট, েখালা
র্যাক িকংবা কােচর আলমারীেত সাজােনা থাকেব িবিভন্ন রকম মেডল ও
অন্যান্য িশক্েষাপকরণ, পর্যাপ্ত সংখ্যক বই, পত্িরকা ও সামিয়কী যা
িশক্ষার্থীেদর ব্যবহােরর জন্য উন্মুক্ত থাকেব।
বর্তমান িবশ্বায়েনর যুেগ আধুিনক িশক্ষাদান পদ্ধিত হেব সম্পূর্ণ
তথ্যপ্রযুক্িত
িনর্ভর
িশক্ষকগণ
মাল্িটিমিডয়া
ক্লাসরুেম
িশক্ষার্থীেদর প্রেজক্েটেরর মাধ্যেম িশক্ষাদান করেবন ইহাই কাম্য।
পৃিথবীর উন্নত িবশ্েবর স্কুল/কেলজগুেলােত িশক্ষকগণ েযভােব পাঠদান
কের আসেছ তােদর সােথ সমতা রক্ষা কের িশক্ষাদান কার্যক্রম চািলেয়
েযেত হেব। পুরেনা ধ্যান-ধারণা বাদ িদেয় যুেগাপেযাগী পাঠদান
পিরচালনাই আধুিনক িশক্ষাদান পদ্ধিত। সুতরাং আমােদর েদেশ েয সকল
িশক্ষাদান পদ্ধিত বহুল প্রচিলত হেয় আসেছ এ সকল কেয়কিট পদ্ধিত
আেলাচনা করা হেলা-

দ্বিশক্ষক েকন্দ্িরক পদ্ধিত
১) বক্তৃতা পদ্ধিত (Lecture Method): বক্তৃতা পদ্ধিত একিট একমুখী
প্রক্িরয়া।
িশক্ষক
বেলন,
িশক্ষার্থীরা
েশােন।
িশক্ষক
িশক্ষার্থীেক প্রশ্ন করার বা িশক্ষার্থীরা িশক্ষকেক প্রশ্ন করার
েকান সুেযাগ থােক না। বক্তৃতা পদ্ধিত ব্যবহার কের িশক্ষক েমৗিখক
িববৃিতর সাহায্েয িশক্ষণীয় িবষয়বস্তু িশক্ষার্থীর কােছ উপস্থাপন
কেরন।
এেত
িশক্ষেকর
বাগ্িমতা,
বক্তৃতাদােনর
কলােকৗশল,
িবষয়বস্তুেক
িশক্ষার্থীর
হৃদয়গ্রাহী
কের
েতালার
ক্ষমতা,
িশক্ষার্থীর বয়স, েমধা, আগ্রহ ইত্যািদ িবেবচনা কের িশক্ষণীয়
িবষয়েক আর্কষণীয়ভােব উপস্থাপন করার দক্ষতার উপর িশক্ষাদােনর
সার্থকতা অেনকাংেশ িনর্ভর কের।
বক্তৃতা পদ্ধিত একমুখী প্রক্িরয়া হওয়ােত অত্যন্ত একেঘেয় এবং
সবেচেয় কম ফলপ্রসূ। অল্প বয়সী িশক্ষার্থীর জন্য এ পদ্ধিত এেক
বােরই উপেযাগী নয়। প্রকৃতপক্েষ সত্িযকােরর বক্তৃতা পদ্ধিতেত
েকাথাও পড়ােনা হয় না। িশক্ষক বক্তৃতা পদ্ধিতর সঙ্েগ প্রেয়াজনীয়
কলােকৗশল েযাগ কের এেক ফলপ্রসূ কের েতােলন।
বক্তৃতা পদ্ধিতর প্রধান ক্রিট হেলা, এেত িশক্ষার্থীর একিট মাত্র
ইন্দ্িরয় সক্িরয় থােক বক্তৃতা পদ্ধিতেত িশক্ষার্থীেদর সক্িরয়তার
অভাব েদখা যায়। শ্েরণীকক্েষ িনষ্ক্িরয়ভােব িশক্ষক িশক্িষকার
বক্তৃতা শুেন তারা পােঠর প্রিত আগ্রহ হািরেয় েফেল। তাই নীরবতা
অবলম্বন করেলও শ্েরণীর পােঠ তারা মেনােযাগী থােক না। এ পদ্ধিতর
একিট উল্েলখ েযাগ্য সুিবধা হেলা- আধুিনক পাঠদান পদ্ধিত অনুসরণ
করেত হেল পাঠ সহায়ক েয সকল উপকরণ ও তা সররাহ করার যন্ত্রপািত
ব্যবহার করা আবশ্যক তা উন্নয়নশীল েদশসমূেহ কিঠন হেয় পেড়। এ জন্য
এ পদ্ধিতর ওপর েবিশ িনর্ভর করেত হয়।
বক্তৃতা পদ্ধিতেক ফলপ্রসূ করেত হেল িশক্ষার্থীেদর মানিসক
প্রস্তুিতর জন্য িশক্ষকেক কল্পনাশক্িত ও রসেবােধর পিরচয় িদেত
হেব। প্রেয়াজনীয় িশক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেত হেব। িশক্ষকেক
যথার্থ প্রস্তুিত িনেয় শ্েরণী কক্েষ প্রেবশ কের পাঠদান কার্যক্রম
পিরচালনা করেবন এবং প্রেয়াজেন মূল িবষয় বস্তুর সােথ সঙ্গিতপূর্ণ
উপমা, উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপন করেত হেব। যিদও বর্তমান িশক্ষাদান
পদ্ধিতেত বক্তৃতা পদ্ধিত পিরহার করার জন্য বার বার বলা হচ্েছ।
তবুও এ পদ্ধিত শতভাগ পিরহার করা সম্ভব নাও হেত পাের।
িশক্ষার্থীেদর পাঠদান করেত িগেয় েকাথাও না েকাথাও একটু হেল এ

পদ্ধিত ব্যবহার করেত হয়।
২) প্রশ্েনাত্তর পদ্ধিত (Question Answer Method): প্রশ্েনাত্তর
পদ্ধিত একিট দ্িবমুখী প্রক্িরয়া। িশক্ষক প্রশ্ন কেরন িশক্ষার্থী
উত্তর েদয়। এ পদ্ধিতেত আেলাচনার েকান সুেযাগ েনই, িশক্ষার্থীেদরও
িশক্ষকেক প্রশ্ন করার েকান অবকাশ েনই। এই পদ্ধিত অনুসরণ কের
িশক্ষক
েছাট,
েছাট
প্রশ্েনর
মাধ্যেম
পােঠর
িবষয়বস্তুেক
িশক্ষার্থীেদর কােছ উপস্থাপন কেরন। িশক্ষার্থীরা েস সকল প্রশ্েনর
উত্তর দান কের পাঠ্য িবষয় সম্পর্েক ধারণা লাভ করেত তৎপর হয়।
এই পদ্ধিতর সাফল্য অেনকাংেশ িনর্ভর কের িশক্ষেকর প্রশ্ন করার
দক্ষতা ও েকৗশেলর ওপর। েকবল প্রশ্ন এবং উত্তেরর মধ্েয সীমাবদ্ধ
বেল এ পদ্ধিতও একেঘেয়। বাস্তেব প্রশ্েনাত্তর পদ্ধিতর ব্যবহার েনই
বলেলই চেল। এই পদ্ধিতেতও িশক্ষােকর ভূিমকাই প্রধান। িশক্ষাকও
িশক্ষার্থী উভয়েকই এই পদ্ধিতেত সক্িরয় ভূিমকা পালন করেত হয়। এ
পদ্ধিতেক ফলপ্রসূ করেত হেল িশক্ষার্থীেক যুক্িততর্েকর অবতারণা
করেত উৎসাহী করেত হেব, প্রেয়াজনেবােধ িশক্ষক িশক্িষকা পাঠসহায়ক
শ্রবণ দর্শন উপকরণ ব্যবহার করেত পােরন। আনুষঙ্িগক উপকরণ ও
যন্ত্রপািত ব্যবহার প্রশ্েনাত্তর পদ্ধিতর মান অিধক উন্নত হয়। ফেল
িশক্ষার্থীেদর শ্েরণী পােঠ উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্িধপায়।
তেব এ পদ্ধিতর সফল বাস্তবায়ন করেত হেল িশক্ষক িশক্িষকার উচ্চ
িশক্ষাগত েযাগ্যতাসম্পন্ন এবং উচ্চ প্রিশক্ষণ সম্পন্ন হেত হেব।
উৎকৃষ্ট মােনর প্রশ্ন ৈতির করেত হেল েমধাসম্পন্ন িশক্ষক
প্রেয়াজন। তাছাড়া, িশক্ষক-িশক্িষকার িবষয়বস্তু সম্পর্েক পূর্ব
প্রস্তুিত যথার্থ না থাকেল প্রশ্েনাত্তর পদ্ধিতেত সফলতা আেস না।
৩) প্রদর্শন পদ্ধিত (Demonstration Method): প্রদর্শন পদ্ধিতও
একিট একমুখী প্রক্িরয়া। বক্তৃতা পদ্ধিতর সঙ্েগ এর পার্থক্য হেলা,
িশক্ষার্থীর দুিট ইন্দ্িরয় এেত সক্িরয় থােক। িশক্ষার্থী েশােন
এবং েদেখ। শ্েরণী পাঠদােন েকান বাস্তব ঘটনার বা িবষেয়
প্রত্যক্ষভােব
উপস্থাপেনর
প্রক্িরয়া
প্রদর্শন
পদ্ধিত
নােম
অিভিহত। বক্তৃতাদান পদ্ধিতেত িশক্ষক েকবল েমৗিখক িববৃিতর মাধ্যেম
েকান িবষয়বস্ত িশক্ষার্থীেদর সামেন উপস্থাপন কেরন।
পক্ষান্তের,
প্রদর্শন
পদ্ধিতেত
িশক্ষক
উপস্থাপেকর
ভূিমকায়
অবতীর্ণ হেয়, িবিভন্ন িশক্ষা উপকরেণর সাহায্েয এবং েমৗিখক
িববৃিতর মাধ্যেম িবষয়বস্তু িশক্ষার্থীেদর হৃদয়গম করেত সেচষ্ট হন।

প্রদর্শন পদ্ধিতেত িশক্ষক িশক্ষার্থীেদর িকছু কের েদখান।
িশক্ষার্থীরা িকছু ঘটেত েদেখ। শ্েরণীেত িশক্ষার্থীর সংখ্যা েবশী
হেল িশক্ষার্থীেদর নীরব শ্েরাতা ও দর্শক িহেসেব উপস্িথত থাকা
ছাড়া পােঠ সরাসির অংশগ্রহেণর সুেযাগ কম। এ সকল কারেণ প্রদর্শন
পদ্ধিতও িশক্ষক েকন্দ্িরক।
প্রদর্শন পদ্ধিতর সবেচেয় ফল দায়ক িদক হেলা- এ পদ্ধিতেত
িশক্ষার্থীর সজাগ ও সক্িরয় েথেক পাঠ্য িবষয় অনুধাবন করেত হয় ফেল
পাঠ বহুলাংেশ ফলপ্রসূ হয়। প্রদর্শন পদ্ধিতেত সার্থকভােব পাঠদান
করেত পারেল িশক্ষার্থীর মেন িশক্ষণীয় িবষয় বস্তুিট স্থায়ী হয়।
কারণ, েস েদেখ শুেন িবচার কের িশক্ষণীয় িবষয়েক গ্রহণ কের। আবার,
এ পদ্ধিতর একিট উল্েলখেযাগ্য ক্রিট হেলা- শ্েরণীেত িশক্ষার্থীর
সংখ্যা েবশী হেল প্রদর্শন পদ্ধিতেত পাঠদান অসম্ভব হেয় ওেঠ। কারণ
িশক্ষকেক একই সঙ্েগ েমৗিখক ভােব উপস্থাপন ও উপকারণ ব্যবহার এবং
শ্েরণী শৃঙ্খলার িদেকও লক্ষ্য রাখেত হয়।
৪)

িটউেটািরয়াল

পদ্ধিত

(Tutorial

Method):

িটউেটািরয়াল

একিট

সুপ্রাচীন পদ্ধিত। গ্রীক মনীষী সক্েরিটস এই পদ্ধিতর প্রর্বতক বেল
এেক সক্েরিটেক পদ্ধিত নােমও অিভিহত করা হয়। এেত িশক্ষক জ্ঞােনর
িবিভন্ন ক্েষত্ের সমস্যাগুেলা িচিহৃত কের তা প্রশ্নকাের উপস্থাপন
কেরন। িশক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধােনর উদ্েদশ্েয তােদর িচন্তা ও
যুক্িতর অবতারণা কের। এভােব পারস্পিরক আলাপ আেলাচনার উত্তর
প্রত্যুত্তেরর মাধ্যেম সমস্যা সমাধােনর প্রকৃষ্ট উপায় িনেদর্শ
করা হয়। এই পদ্ধিতেত িশক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্িতেক
কােজ লাগােনা হয়। িশক্ষক সাহায্যকারী ও পরামর্শ দাতার ভূিমকা
পালন কেরন।
আধুিনক কােল এই পদ্ধিত নবতর রুপ লাভ কেরেছ। বর্তমােন এই পদ্ধিত
অনুসরণ কের উচ্চতর শ্েরণীেত িশক্ষার্থীেদর পােঠর িবেশষ িদকগুেলা
সম্পর্েক স্পষ্ট ধারণা দান করা হয়। েবিশরভাগ ক্েষত্ের তােদর
পােঠর গুরুত্বপূর্ণ িদকগুেলার ওপর প্রশ্েনাত্তর িলখেত বা িনবন্ধ
রচনা করেত েদয়া হয়। এজন্য ছাত্রসংখ্যা সীিমত রাখা হয়। ছাত্র
সংখ্যা েবশী হেল এ পদ্ধিত কার্যকর হয় না। বস্তুত িটউেটািরয়াল
পদ্ধিতও িশক্ষক েকন্দ্িরক পাঠদান পদ্ধিতর একিট উন্নত ব্যবস্থা।
বক্তৃতাদান পদ্ধিতর তুলনায় এই পদ্ধিতেত িশক্ষার্থীেদর অিধক
সক্িরয় ভূিমকা পালন করেত হয়। িবেশষ কের এই পদ্ধিতর অধীেন েয
সমস্ত িটউেটািরয়াল পরীক্ষা অনুষ্িঠত হয় তােত ভােলা ফলাফল অর্জন

করেত হেল িশক্ষার্থীেদর পাঠ্য িবষেয় মেনােযাগী হেত হয়।
৫) পূর্ব িনর্ধািরত পাঠ (Assignment): এই পদ্ধিত অনুসরণ কের
িশক্ষক িনেজ পাঠ্য িবষেয় আেলাচনা করার পূর্েবই িশক্ষার্থীেদর
িনেজেদর পাঠ্য িবষয়িট অনুশীলেনর মাধ্যেম অনুধাবন করার িনর্েদশ
দান কেরন। ফেল িশক্ষার্থীরা পাঠ্য িবষয় সম্পর্েক িচন্তা ভাবনাও
মতামত প্রকাশ করার সুেযাগ পায়। িশক্ষক পাঠ্য িবষেয় সহায়ক গ্রন্থ
সম্পৃক্ত িনর্েদশ দান কেরন। িশক্ষক/িশক্িষকার িনর্েদশ মেতা
িশক্ষার্থীরা পাঠ্য িবষয়িট পেড় ও বুেঝ িনেজরাই তার মর্ম গ্রহেণ
তৎপর হয়।
ফেল কল্পনা শক্িত, িবচার-িবশ্েলষণ ক্ষমতা ও িসদ্ধান্ত গ্রহেণর
দক্ষতা, বৃদ্িধ পায়। িশক্ষক আলাপ আেলাচনার মাধ্যেম িশক্ষার্থীেদর
প্রেয়াজনীয় সাহায্যদান কেরন। এই পদ্ধিত একিট স্বয়ংসম্পূর্ণ
পাঠদান পদ্ধিত িহেসেব িবেবিচত হওয়ার েযাগ্যতা রােখ না। এিট অন্য
েয েকান পাঠদান পদ্ধিতর আনুষঙ্িগক পদ্ধিত িহেসেব ব্যবহৃত হেত
পাের।
দ্বিশক্ষার্থী েকন্দ্িরক পদ্ধিত
আধুিনক িশক্ষণ ব্যবস্থায় িশক্ষার্থীর িনজস্ব প্রেয়াজন, সামর্থ্য,
আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্েদর ওপর েবিশ গুরুত্বােরাপ করা হয়। ফেল িশক্ষা
ব্যবস্থায়ও িশক্ষা পদ্ধিতর আমূল সংস্কােরর প্েরক্িষেত িশক্ষার্থী
েকন্দ্িরক িশক্ষা ব্যবস্থা নতুনরূেপ আত্মপ্রকাশ কেরেছ। এই িশক্ষণ
ব্যবস্থার ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ, িশক্ষার্থীর স্বাধীনতার স্বীকৃিত,
িশখেন তার সক্িরয় অংশগ্রহণ, তার পিরেবশ ও অিভজ্ঞতার ওপর অিধক
গুরুত্বােরাপ,
সুশৃঙ্খল
মানব
শক্িতর
অিধকারী
কের
েতালা,
সৃজনশীলতার উদ্দীপনা সৃষ্িট এবং ব্যক্িতসত্ত্বার পূর্ণ িবকাশ।
সুতরাং িশক্ষার্থী েকন্দ্রীয় িশক্ষা পদ্ধিতর উল্েলখেযাগ্য কেয়কিট
এখােন আেলাচনা করা হেলা৬)
আেলাচনা
পদ্ধিত
(Descussion
Method):
এই
পদ্ধিতেত
িশক্ষার্থীরা সুিনর্িদষ্ট উদ্েদশ্য সামেন েরেখ েকান একিট সমস্যার
সমাধান েবর করার জন্য পারস্পিরক আেলাচনািলপ্ত হয়। তারা সমস্যািটর
িবিভন্ন িদক সম্পর্েক মত িবিনময় কের তথ্য সংগ্রহ কের। সমস্যার
স্বরূপ ও পিরিধ সমন্েধ স্পষ্ট ধারণা লাভ করার পর দায়ী কারণ গুেলা
সনাক্ত কের। সবিদক িবেবচনার পর তারা সম্ভাব্য সমাধােনর পথ খুঁেজ
েনয়। িশক্ষার্থীরা মুেখামুিখ বেস স্বাধীনভােব আেলাচনা করেলও

সমস্ত আেলাচনা িশক্ষক/িশক্িষকা বা দলেনতা কর্তৃক পিরচািলত হয়।
এই পদ্ধিতেত িশক্ষার্থীরা িনেজর েচষ্টায় িশখেত পাের এবং স্বেচষ্টায় জ্ঞান অর্জন করার ফেল তা স্থায়ী হয়। এই পদ্ধিতর সুফল িদক
হেলা িশক্ষার্থীরা মুখস্থ িবদ্যার ওপর িনর্ভরশীল হেত হয় না। িবষয়
জ্ঞান গভীর না হেল আেলাচনায় অংশগ্রহণ করা কিঠন হয়। তাছাড়া, এই
পদ্ধিতেত িশক্ষেকর ভূিমকা কম এবং িশক্ষার্থীর ভূিমকাই প্রধান।
তেব আেলাচনা পদ্ধিতর একিট উল্েলখেযাগ্য ক্রিট হেলা এটা উন্নত
েমধাবী িশক্ষার্থীেদর জন্য উপেযাগী, মাঝাির এবং িনম্ন েমধাবী
িশক্ষার্থীেদর জন্য এই পদ্ধিত ফলদায়ক নয়।
৭) প্যােনল আেলাচনা পদ্ধিত (Panel): প্যােনল কথািট বলেত িবেশষ
েকান উদ্েদশ্য মেনানীত এক দল েলাকেক বুঝায়। এই পদ্ধিত সাধারণ
আেলাচনা পদ্ধিতরই একিট িবিশষ্ট্য রূপ। এই ধরেনর আেলাচনায়
িশক্ষার্থীেদর মধ্েয েথেক কেয়ক জনেক আেগ েথেক মেনানয়ন দান করা
হয়। েসই প্যােনল ভুক্ত িশক্ষার্থীরা িনিদষ্ট িবষেয় প্রেয়াজনীয়
তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ কের তা িশক্ষার্থীেদর সামেন উপস্থাপন কের।
প্যােনেল সাধারণ চার েথেক আটজন প্রিতিনিধ থােক। িশক্ষক আেলাচনা
পিরচালনা কেরন। িতিন প্রথেম আেলাচ্য িবষয়িট সবার সম্মুেখ তুেল
ধেরন এবং আেলাচনার শুরুেত প্রিতিনিধেদর ভূিমকা ব্যাখ্যা কের েদন।
িশক্ষক প্যােনলভুক্ত সদস্যেদর মধ্েয সংেযাগ স্থাপেনর দািয়ত্বও
পালন কের থােকন। সাধারণত আেলাচনা পদ্ধিতর মেতাই প্যােনল আেলাচনা
পদ্ধিতরও একই ধরেনর গুণাগুণ িবদ্যমান।
৮) েসিমনার (Seminar): সাধারণ অর্েথ েসিমনার বলেত আেলাচনা ও
গেবষণার জন্য িবশ্বিবদ্যালেয়র েছাট ক্লাসেক েবাঝােনা হয়। এই
পদ্ধিত সাধারণত বয়স্ক ও উচ্চতর শ্েরণীর িশক্ষার্থীেদর জন্যই অিধক
উপেযাগী। কেলজ ও িবশ্বিবদ্যালেয়র গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যামূলক েকান
িবষেয় েসিমনােরর আেয়াজন করা হয়। মাধ্যিমক িবদ্যালেয়র উচ্চ
শ্েরণীেতও েসিমনার পদ্ধিত অনুসরণ করা েযত পাের।
েসিমনাের
অংশগ্রহণকারীরা
পূর্বিনর্ধািরত
সমস্যামূলক
িবষেয়
িনেজেদর মতামত ব্যক্ত কের এ জন্য তারা প্রাসঙ্িগক গ্রন্থািদ েথেক
প্রেয়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ কের তােদর বক্তব্য িবষয়িটেক তথ্যাশ্রয়ী
কের েতােল। এই কাজ তারা ব্যক্িতগত প্রেচষ্টায় এককভােব করেত পাের।
আবার েছাট েছাট দলগঠন কেরও করেত পাের। তথ্যািদ সংগ্রেহর পর
িনর্ধািরত িদেন আেলাচনা অনুষ্িঠত হয়। েসিমনােরর পূর্েব সংগৃহীত

তথ্েযর িরেপার্ট িনেয় আেলাচনা পর্যােলাচনা করা হয় এবং মূল্যায়ন
করা হয়। েসিমনার িশক্ষার্থীেদর স্বাধীনভােব িচন্তা করার ক্ষমতা
বাড়ায় এবং স্বয়ং িশক্ষা লােভর এিট একিট উৎকৃষ্ট উপায়।
আমােদর েদেশ বর্তমােন ৈদিনক ক্লাসরুিটন অনুসরণ কের শ্েরণী
পাঠদােনর িবকল্প পদ্ধিত িহেসেব েসিমনার পদ্ধিত েতমন উপেযাগী নয়।
তেব িশক্ষাক্রিমক কার্যক্রেমর জন্য েসিমনার পদ্ধিত অনুসৃত হেত
পাের।
৯) িসম্েপািজয়া (Sympozia): িসম্েপািজয়া শব্েদর আিভধািনক অর্থ
সুিনর্িদষ্ট ও িবেশষ তাৎপর্যপূর্ণ েকান িবষেয় িবিভন্ন মেতর
সংগ্রহ করা। এিটও এক প্রকার দলগত আেলাচনা। তেব পিরচালনার িদক
েথেক এর িকছু ৈবিশষ্ট্য আেছ। িসম্েপািজয়া পদ্ধিতেত দুই বা
তেতািধক িশক্ষার্থী আেলাচ্য িবষয় বা সমস্যার ওপর আেগই প্রবন্ধ
রচনা কের িনেয় আেস। তারা প্রথেম তােদর িলিখত প্রবন্ধ িকংবা
েমৗিখক িববৃিত েপশ কের। িবিভন্ন বক্তা িবষয়িটর উপর নতুন তথ্য
পিরেবশন কের। এই ভােব কেয়কিট বক্তৃতার মাধ্যেম িবষয়গুেলা আেলািচত
ও িবশ্েলষণ করা হয়। িনর্িদষ্ট িবষেয় বক্তার পূর্ব প্রস্তুিত থােক
বেল আেলাচনািট সুসংিহত রূপ লাভ কের। িবিভন্ন বক্তা সমস্যার
িবিভন্ন িদক িনেয় আেলাচনা কের থােক।
শ্েরণী পাঠদােন এিট েতমন উপেযাগী না হেলও মােঝ মধ্েয পাঠদানকােলও
পূর্ব পিরকল্পনা েমাতােবক এিট ব্যবহৃত হেত পাের।ওপেরর আেলাচনা
েথেক এ িসদ্ধান্েত আসা যায় েয, আধুিনক যুেগ পাঠদান পদ্ধিত আধুিনক
িবজ্ঞানসম্মত হেত হেব। বহুকাল ধের আমােদর েদেশর িশক্ষা ব্যবস্থায়
পুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা পদ্ধিত িছল পাঠদােন মূল সূত্র। বর্তমােন
িবজ্ঞানসম্মত িশক্ষাদােনর জন্য নানা েকৗশল আিবষ্কৃত হেয়েছ, েসই
েকৗশলগুেলা প্রেয়াগ কের যথাযথভােব িশক্ষকেক পাঠদান কার্যক্রম
চািলেয় েযেত হেব।
বর্তমান িশক্ষাদান পদ্ধিত হােত-কলেম উপকরণ ব্যবহােরর মাধ্যেম
করেত হয়। িবষয়বস্তুর সােথ িমল েরেখ িশক্ষক িনেজই উপকরণ ৈতির কের
িশক্ষাদান কার্য পিরচালনা করেবন। িশক্ষকতা হেলা এক ধরেনর
সৃষ্িটধর্মী প্রক্িরয়া, িশক্ষকতা েকান যান্ত্িরক প্রক্িরয়া নয়।
লক্ষ্য
ও
উদ্েদশ্যিভত্িতক
কর্মপিরচালনার
সময়
িশক্ষকেক
যান্ত্িরকভােব পিরচািলত হেল চলেব না। িশক্ষেকর িনজস্ব বুদ্িধিবেবচনা ও িচন্তাশক্িত প্রেয়ােগর অবকাশ েথেক যায়।

িশক্ষকতা তখনই সার্থক ও সফল হেব যখন িশক্ষার্থীর িশখন হয় সহজ ও
স্বতঃস্ফূর্ত। মাধ্যিমক স্কুেলর িশক্ষেকর মেতা কেলজ িশক্ষকেদরও
বাধ্যতামূলক প্রিশক্ষণ ও িশক্ষায় এম,এড িডগ্ির অর্জন করা উিচত।
কারণ ভােলা িশক্ষক হেত হেল এবং উত্তম ও যুেগাপেযাগী িশক্ষাদান
করেত হেল প্রিশক্ষেণর েকান িবকল্প েনই। জন্মগতভােব ভােলা
িশক্ষেকর
সংখ্যা
অিত
নগণ্য।
অথচ
িশক্ষার
িবিভন্ন
স্তের
িশক্ষাদােনর জন্য িশক্ষেকর সংখ্যাও বৃদ্িধ েপেয়েছ।
সুতরাং অিভজ্ঞ িশক্ষক ছাড়া আেরা অেনক িশক্ষক আেছন যােদর
িশক্ষাদান সম্পর্েক যথাযথ জ্ঞানাজর্েনর জন্য প্রিশক্ষণ প্রেয়াজন।
তােদর জন্য পদ্ধিত সংক্রান্ত জ্ঞান অপিরহার্য। তাছাড়া, ভােলা
িশক্ষকেক প্রিশক্ষণ িদেল িতিন আেরা ভােলা িশক্ষক হেত পােরন। তাই
বৃত্িত িবচাের সকল প্রকার িশক্ষেকর িবষয়বস্তু সম্পর্েক েযমন গভীর
জ্ঞান অর্জন করা প্রেয়াজন, েতমিন িশক্ষাদান পদ্ধিত সম্পর্েক
ব্যবহািরক গেবষণা ও নতুন পদ্ধিত উদ্ভাবেন আত্মিনেয়াগ করা উিচত।
পিরেশেষ, একথা বলা যায় েয, একজন আদর্শ অিভজ্ঞ িশক্ষক তার েমধা ও
মননশক্িত খািটেয় বুঝেত পারেবন েকান পদ্ধিতেত পাঠদান করেল শতভাগ
সফল হেবন। িঠক িতিন েস পদ্ধিতেত িশক্ষার্থীেদর িশক্ষাদান করেবন
এটাই- যথার্থ। িশক্ষাদােনর ক্েষত্ের িশক্ষেকর িনজস্ব েকৗশল হচ্েছ
সবেচেয় উত্তম েকৗশল। তেব িশক্ষকেক েখয়াল রাখেত হেব েয,
শ্েরণীশাসন িকংবা শ্েরণী িনয়ন্ত্রেণর জন্য িশক্ষার্থীেদর শারীিরক
ও মানিসকভােব আঘাত বা চাপ েদয়া উিচত নয়। প্রেয়াজেন হােত-কলেম
িশক্ষাদান কের িশক্ষাদান কার্যক্রমেক আনন্দ
প্রাঞ্জল কের তুলেবন। সূত্র: ৈদিনক সংবাদ।

ও

শ্রিতমধুর

এবং

েলখক: েমাহাম্মদ আেনায়ার েহােসন, িশক্ষক

কম্িপউটােরর
—
৫০০
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্েনাত্তর

িট

১.
অত্যাধুিনক
কম্িপউটােরর
দ্রুত
অগ্রগিতর
মূেল
রেয়েছইন্িটগ্েরেটড সার্িকট (আইিস);
২. কম্িপউটােরর ব্েরইন হেলা- Microprocessor
৩. আধুিনক কম্িপউটােরর জনক বলা হয়- চার্লস ব্যােবজ েক;
৪. কম্িপউটােরর আিবস্কারক- হাওয়ার্ড অ্যইেকন;
৫. আধুিনক মুদ্রণ ব্যবস্থায় ধাতু িনর্িমত অক্ষেরর প্রেয়াজনীয়তা
েশষ হওয়ার কারণ- ফেটা িলেথাগ্রাফী;
৬. কম্িপউটােরর সকল কার্যক্রম িনয়ন্ত্রণ কের- েসন্ট্রাল প্রেসিসং
ইউিনট;
৭. কম্িপউটােরর েকন্দ্রীয় পক্িরয়াকরণ অংশ গিঠত অভ্যন্তরীন
স্মৃিত, গািণিতক যুক্িত অংশ ও িনয়ন্ত্রণ অংেশর সমন্বেয়;
৮. কম্িপউটােরর যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রেক বলা হয়- হার্ডওয়্যার;
৯. কম্িপউটার পদ্ধিতর দু’িট প্রধান অঙ্গ- হার্ডওয়্যার ও
সফটওয়্যার।
১০. কম্িপউটােরর সমস্যা সমাধােনর উদ্েদশ্েয সম্পাদেনর অনুক্রেম
সাজােনা িনর্েদশাবলীেক বলা হয়- প্েরাগ্রাম;
১১. কম্িপউটার ভাইরাস হেলা একিট ক্ষিতকারক প্েরাগ্রাম বা
সফটওয়্যার।
১২. ইন্টারেনেটর মাধ্যেম উনড়বত িচিকৎসা পদ্ধিতেক বলা হয়েটিলেমিডিসন;
১৩. নািফস িবন সাত্তার- বাংলােদশী সফটওয়্যার ইঞ্িজিনয়ার ২০০৭
সােল অস্কার পুরস্কার অর্জন কেরন;
১৪. কম্িপউটােরর সফটওয়্যার বলেত বুঝায় এর প্েরাগ্রাম বা
কর্মপিরকল্পনা েকৗশল;
১৫. েমিশেনর ভাষায় িলিখত প্েরাগ্রামেক বলা হয়- এেসম্বিল;
১৬. প্েরাগ্রাম রচনা সবেচেয় কিঠন েমিশেনর ভাষায়;
১৭. িবশ্বব্যাপী িবপর্যয় সৃষ্িটকারী িসআইএইচ (েচং-ইয়ং-েহা)
ভাইরাস ২৬ এপ্িরল ১৯৯৯ তািরেখ আμমণ কের।
১৮. তারিবহীন দ্রুতগিতর ইন্টারেনট সংেযােগর জন্য উপেযাগীওয়াইম্যাক্স;
১৯. ঠঝঅঞ প্রযুক্িত ভূ-পৃষ্ঠ হেত স্যােটলাইেট েযাগােযাগ করার
জন্য ব্যবহার করা হয়;
২০. প্রম ল্যাপটপ কম্িপউটার- এপসন, ১৯৮২;
২১. পুনরাবৃত্িতমূলক কােজ কম্িপউটার েবিশ সুিবধাজনক;
২২. কম্িপউটােরর ক্েষত্ের তথ্য পিরবহেনর জন্য পিরবাহী পথেক বলা
হয়- বাস;
২৩. উপাত্ত গ্রহণ ও িনর্গমণ বােসর নাম েডটােবস;
২৪. ওরাকল- একিট েডটােবস সফটওয়্যার;
২৫. েডটােবস সফটওয়্যার এর জন্মতািরখ হেলা একিট িফল্ড;
২৬. িশক্ষার্থীরা সহেজ আয়ত্ত করেত পাের ইঅঝওঈ প্েরাগ্রাম;

২৭. System softwareথােক Startup disc G
২৮. পাওয়ার অেপন- একিট অপােরিটং িসস্েটম;
২৯. প্রম সফল কম্িপউটার বাজাের আেস ১৯৭৬ সােল।
৩০. কম্িপউটােরর েকান বুদ্িধ িবেবচনা েনই;
৩১. কম্িপউটার ভাইরাস হেলা একিট ক্ষিতকারক প্েরাগ্রাম বা
সফটওয়্যার।
৩২. েমিকনেটাশ কম্িপউটােরর সাহায্েয পৃিথবীর সব ভাষা ব্যবহােরর
প্র ম সুেযাগ আেস;
৩৩. কমপ্েলক্স কম্িপউটােরর নক্সা ৈতরী কেরন- ড. স্িটিবজ;
৩৪. ইউিনক্স অপােরিটং িসস্েটেম দুইশ’র অিধক কমান্ড ব্যবহার করেত
হয়;
৩৫. েমিশন ল্যাঙ্গুেয়জ দুইিট সংেকত সমন্বেয় গিঠত;
৩৬. প্রাচীন ব্যািবলেন গণনার পদ্ধিত িছল ২ ধরেনর;
৩৭. েহক্সােডিসেমল গণনার েমৗিলক অংশ ১৬িট;
৩৮. িবশ্েবর প্রম ওেয়ব ব্রাউজার- েমাজাইক;
৩৯. প্র ম কম্িপউটার প্েরাগ্রািমং ল্যাঙ্গুেয়জ- ফরট্রান;
৪০. িলনাক্স অপােরিটং িসস্েটেমর জনক- ট্যােভলড িলনাক্স;
৪১. পৃিথবীর প্র ম স্বয়ংμি◌য় গণনার যন্ত্র- মার্ক ১; যন্ত্রিট
লম্বায় িছল ৫১ ফুট ৈদর্ঘ্য:
৪২. সবেচেয় দ্রুতগিতসম্পনড়ব েটপ- ম্যাগেনিটক েটপ;
৪৩. ইন্টারপ্েরটার- অনুবাদক প্েরাগ্রাম;
৪৪. কম্িপউটার েনটওয়ার্ক িতন ধরেনর- খঅঘ, গঅঘ, ডঅঘ;
৪৫. কম্িপউটাের েদয়া অপ্রেয়াজনীয় ইনফরেমশনেক বলা হয়- এরননবৎরংয;
৪৬. ঋষধংয সড়ারব েত িতন ধরেনর ◌ং◌ুসনড়ষ ব্যবহার করা হয়।
৪৭. চযড়ঃড়ংযড়ঢ় এ এ্যাংকর পেয়ন্ট ৫ প্রকার;
৪৮. তথ্য প্রযুক্িত একিট সমন্িবত প্রযুক্িত;
৪৯. বাংলােদেশ অনলাইন ইন্টারেনট েসবা চালু হয়- ৪ জুন, ১৯৯৬
তািরেখ;
৫০. িবশ্েবর প্রম কম্িপউটার েনটওয়ার্ক আরপােনট চালু হয় ১৯৬৯
সােল;
৫১. কম্িপউটার েনটওয়ার্েকর বর্তমান পিরিচিত ইন্টারেনট চালু হয়
১৯৯৪ সােল।
৫২. প্রম কম্িপউটার প্েরাগ্রামার- েলিড অ্যডা অসাস্টা বায়রন (কিব
লর্ড অ্যডা বায়রেনর কন্যা);
৫৩. ম্যাক্েসিমিডয়া ফ্লাশ- একিট এিনেমশন সফটওয়্যার;
৫৪. স্েকািটয়া- রািশয়ার অ্যবাকাস;
৫৫. সেরাবর্ণ- জাপােনর অ্যবাকাস;
৫৬. ক্যলকুেলটেরর সর্েবচ্চ ক্ষমতা প্েরাগ্রািমং করা;
৫৭. কী েবার্েড ফাংশনাল কী ১২িট;
৫৮. কম্িপউটােরর সুইচ অন করার সােথ সােথ RAM এর জায়গার পিরমাণ

পরীক্ষা কের operating system
৫৯. Ok এবং Cancel অথবা Close েবাতাম থােক Dialogue Boxএ;
৬০. বর্ণিভত্িতক অপােরিটং িসস্েটম DOS, UNIX
৬১. Visual Basicএ দুই ধরেনর ধ্রুবক থােক;
৬২. Visual Basic এর Project এ ব্যবহৃত Object- Procedure
৬৩. E-mail িঠকানার েডােমন নােমর সর্বেশষ অংশেক বলা হয় Top Level
Domain (TLD)
64. LAN Ges LAN Topology- BUS, STAR, RING;
৬৫. Flash প্েরাগ্রােমর িভত্িত Timeline;
৬৬. সুইজারল্যান্েডর িবজ্ঞানীগণ www ব্যবস্থািট উদ্ভাবন কেরন
১৯৯১ সােল;
৬৭.
১৯৯৩
সােল
প্রথম
আিবস্কৃত
ব্রাউজােরর
নাম
েমাজাইক,
আিবস্কারক- মার্ক এড্িরসন;
৬৮. ইন্টারেনট িলংক েথেক িলংেক গমণ করােক বলা হয় লগ ইন;
৬৯. Dial up internet connectionএ েটিলেফান লাইন প্রেয়াজন;
৭০. েটিলেফান আিবস্কৃত হয় আেলকজান্ডার গ্রাহাম েবল কর্তৃক ১৭৮৬
সােল।
৭১. Zoom out—image েছাট করা;
৭২. Gray scale ইেমজেক সাদা-কােলােত রূপান্তিরত করা যায়
Threshold কমান্ড;
৭৩. বাংলােদেশ ইন্টারেনট েসবাদানকারী প্রিতষ্ঠান- প্রিশকােনট,
গ্রামীণ সাইবার েনট, বাংলােদশ অনলাইন;
৭৪. সর্বপ্রম ফেটাশপ ব্যবহার হয় Apple Macintosh কম্িপউটাের;
75. The mechanism of digital is- Symbol of number;
76. The task of operating system for hardware and software isMake bridge;
77. The first calculation machine in the history of computerAbacus;
78. The storage capacity of RAM cannot be increased;
79. The instruction for starting the computer are housed onRead Only Memory chip;
80. A destination for data going outside the system is calledSink;
81. In a computer system there are 4 parts;
82. Unwanted e mail- Spam;
83. The word ‘Computer’ came from Geek;
84. The process of starting of resting a computer is – Boot;
85. The ability to have a number of applications running at
the same time is called – Integrated;

86. In general, “My Document” is located at- C drive;
87. In general, letter D is considered [except A, B & C] for
Hard Disk Drive;
88. Hard disk is a auxiliary drive;
89. Keyboard is used to store data;
90. Register is a part of CPU;
91. The printers usually used in office work- Dot matrix,
Inkjet, LASER;
92. A dot matrix printer prints with “pin and ribbobn”.
93. The term “Hard copy” means- Printed copy;
94. The best chart for showing parts of a whole- Pie;
95. A separate file sent as part of an email message is called
a/an- attachment;
96. Computer memory is normally measured in Gigabytes;
97. Time to spin the needed data under head- Latency time;
98. Time to position the head over proper track- Seek time;
99. Access time is Seek time + Latency time;
100. The smallest power interruption that can cause memory
errors or cause the computer to lock up- 1/200 seconds;
101. Properly arranged data is called- Information;
102. Another word for a Daisy Wheel Printer- Golf ball
printer.
103. The wheel of mouse can make it easier scroll through
documents;
104. First program of Microsoft- DOS;
105. MS-DOS is operating system for IBM PCs;
106. DOS is not a multi user multi taking operating system;
107. ‘DOS’ floppy disc does not have virtual memory;
108. Text based operating system- DOS, UNIX (for mainframe
computer);
109. Mac Operating System is compatible for Macintosh
computer;
110. The disk contains operating system is called- start up
disk;
111. Cache- related to memory of a computer;
112. Cache memory have the shortest access time;
113. The computer that has no hard disc storage but sends

input and receives output from the server is knows as- Host;
114.Binary system is used to store data in a computer;
115. Example of optical storage device (auxiliary memory)Hard Disk, CD, DVD, Pen Drive;
116. USA is the inventor of Internet in 1969. Invented byVinton Gray Cerf;
117. The predecessor of modern internet- Arpanet (Advance
Research Project Agency Network);
118. Web browser is used to display web contents;
119. Popular Web browsers- Mozilla Firefox, Opera, Google
chrome, Internet Explorer;
120. Search engines searches websites by keyword(s);
121. Popular search engines- Google, Yahoo, Bing, Hotmail,
MSN;
122. The resolution of a printer is measured in Dot Per Inch
(DPI);
123. Tape speed- Inch per second;
124. The most commonly used standard data code to represent
alphabetical numerical and
punctuation characters used in electronic data processing
system is called- ASCII
(American Standard Code for Information Interchange).
125. The two basic type of record access methods areSequential and Random;
126. Lower efficiency is the limitation of high level
language;
127. Sequential file organization is the most efficient for a
file with a high degree of file activity.
128. In a punched card system data is processed by a
accounting machine, keypunch machine and sorter;
129. The central device in star topology is- Hub/Switch;
130. An online backing storage system capable of storing
larger quantities of data is- Mass
storage;
131. DASD-A class of storage device that can access storage
locations in any others;
132. Disk- An item of storage medium in the form of circular

plate;
133. Aback extension refers usually backup file.
134. Wi-Fi means Wireless fidelity;
135. WiMax- Wireless Internet Technology;
136. A technique used by codes to convert an analogy signal
into a digital bit stream is known as- pulse code modulation;
137. Interconnected computer configuration- Multiprogramming;
138. An input and output device at which data enters or leaves
a computer system- Terminal;
139. A group of magnetic tapes, video or terminals usually
under the control of one masterCluster;
140. The data recording format is most of the modern magnetic
tape is – 8 bit EBCDIC;
141. The most common type of storage device is- Magnetic;
142. Each model of a computer has a unique machine language;
143. A computer connected with server (server client) is
called- work station;
144. Microsoft is trying to buy yahoo search engine.
145. Programming languages- Fortran, Java, C++, BASIC, LOGO,
COBOL, Pascal;
146. 1st Programming language- Fortran (Formula Translator);
147. The characteristic of computers that differentiate from
the other electronic devices- Programming;
148. Instruction in computer language consist of OPCODE &
OPERAND;
149. Other name of Chip- IC (Integrated Circuit);
150. The component works first, when you start your computerProcessor;
151. The utility program could improves the speed of a diskFragmentation;
152. Disk Defragmentation is used to rearrange files in a
disk;
153. Bluetooth operation use- radio technology;
154. Bluetooth is the name for the 802.15 wireless networking
standard;
155. A CD-ROM drive is labeled with 52x; Here 52x is a

measurement of Data transfer rate.
156. Access time is made up of- data transfer time;
157. Functional key F12 is- save button;
158. Pictorial representation of an operation- icon;
159. Pixel of a color monitor consists of 3 color dot. The
colors are- Blue, Green & Red.
160. The inventor of punch card- Joseph Marie Jacquard;
161. 1 Byte = 21 to 23 BITs = 2 to 8 BITs information;
162. 1 kilobyte = 1024 bytes = 210 bytes information;
163. 1 Megabyte = 1024 x 1024 bytes = 220 bytes = 106 bytes
information;
164. 1GB = = 1024 x 1024 x 1024 bytes information = 230 bytes
information;
165. One millisecond is equal to a 1000th of a second;
166. The largest unit of storage- Terabyte;
167. Modem is a device for exchanging data;
168. Data transfer rate of a dial up MODEM is measured in kbps
(Kilo Byte per Second);
169. Modem connection is used to assess the internet in a very
remote location;
170. Antivirus software is an utility software;
171. In MS Word application package, you can produce some
letter for different persons by using- mail merge;
172. If you format a disk then- everything will be lost.
173. In the numerical key pad of a standard key board
available- 17 keys;
174. In a standard keyboard functional keys available- 12
keys;
175. Charles Babbage invented his first calculating machine in
1812;
176. Analytical engine of Charles Babbage was the
simplification of modern computer;
177. The specialty of EDVAC- storage program;
178. “Microsoft Outlook” is a software designed to function
as- An Internet Explorer;
179. Transistor invented in 1948;
180. Integrated Circuit (IC) invented in 1958;

181. The most distinctive difference between a LAN and a WAN
is- Distance covered;
182. Programming errors detected by the language translator
are called- Syntax errors;
183. MS Access- A database package;
184. MS Word, Word Star, WP- Word Processing Packages;
185. In windows operating system “ctrl + alt + del” command
indicate- Shutdown the computer;
186. Screen size does not affect the resolution of a video
display image;
187. Records are composed of fields;
188. Fields are composed of- bytes and character;
189. LASER printers are known as- Character printer;
190. High speed & high quality printer- LASER printer;
191. The number system used to store data in a computer isBinary;
192. The fasted data transmission media is- Fiber optic cable;
193. The low level language- machine language, assembly
language;
194. High level language is also called- Problem oriented
language, Business oriented language, Mathematically oriented
language;
195. Interpreter translate one instruction- at a time;
196. The component hold a charge even through power has been
removed- Capacitor;
197. Different components on the motherboard of a PC processor
unit are linked together by sets or parallel electrical
conducting lines- Busses;
198. Odd parity bit & Even parity bit associated with error
detector;
199. Analog computer works on the supply for continuous
electrical pulses;
200. Speed measurement device of vehicle- Analog computer;
201. Graphics for word processor- Clip art;
202. The file run automatically if it is available extension203. The general term for buying and selling through the
internet is- e. commerce;

204. Removable disk- Floppy disk, compact disk, DVD, Pen
drive;
205. Irremovable disk- Hard disk;
206. Hard disc is coated in both side above-Magnetic Metallic
Oxide;
207. The command “shift delete”- completely delete;
208. The scanner used in banking industry is- Magnetic Ink
Character Reader (MICR);
209. “Bullet and Numbering” option of MS Word at- Format menu;
210. “Header and Footer” option of MS Word at- Insert menu;
211. Windows 98 Operating System is 32 bit;
212. A Hybrid computer- Resembles both a digital & analog
computer;
213. The silicon chips used for data processing are calledPROM chips;
214. Input devices- Mouse, Keyboard, Scanner, Digital Camera,
Joystick, light pen.
215. Output devices- Monitor, Printer, Speaker, Plotter.
216. Input & Output devices- Modem, Touch screen monitor,
Terminal.
217. IT stands for- Information Technology;
218. Submarine power cables are cables for- Electrical power
running through the sea, below the surface;
219. The two main types software are- System software &
Application software;
220. A computer must have- an operating system;
221. The principal system software is known as- Operating
system;
222. The most important part (central portion) of Operating
System- Kernel;
223. The “Information Highway” is also known as- Internet;
224. All classes IP networks can be divided into smaller
networks called- Subnet;
225. A password is a form of secret authentication data that
is used to control access to a resource;
226. A `file` is a unit of- Information;
227. A computer is a device for processing, storing and

displaying- Information;
228. A spreadsheet is a type of- Accounting program;
229. Scientific software is typically used to solve
differential equations;
230. A personal computer is a type of- microcomputer;
231. The term `Micro` (extremely small) denotes 10−6 ;
232. Palmtop is the name of- a small handheld computer;
233. A Pentium 4 (P-4) employs roughly 40 million transistors;
234. Mark-1, Apple-1 & Collossus were- initial desktop
computers;
235. The printers in pre-1950s were- Punch card;
236. An error in software designing which can even cause a
computer to crash is called- bug;
237. Before the 1950s, computers were mostly owned by
universities and research labs;
238. The computer museum is situated in USA;
239. The 1st Electronic computer was- ENIAC;
240. The 1st commercially produced and sold computer wasUNIVAC (1951);
241. The 1st digital computer- UNIVAC-1 [Edition December,
2008];
242. IBM was provided software for PCs by-Microsoft;
243. The first personal computer- Sphere 1;
244. Time sharing, teletyping were associated with- mainframe
computers;
245. Midrange computer- Minicomputer;
246. The first electric computer with storage program- EDSAC;
247. The first computer game- Space war (1962);
248. There are many computers or dumb computers are jointed
with Mainframe computers;
249. RAM cache will not be more than one-fourth of RAM;
250. Memory capacity of a CD is 700MB;
251. Networking operating system is- Resource sharing;
252. Personal computer, Mainframe and Mainframe computers can
use the operating system-UNIX operating system;
253. Real time server meant- Then and then;
254. The internal memory of computer is called- Main memory;

255. The main memory of Atlas operating system- Dram;
256. The main part of Atlas operating system- Device drive;
257. The important part for activating of hardware of
computer- Software;
258. Computer can works in diversifying- for processor;
259. DPT starts in Macintosh computer;
260. Clone is duplication of developed computer;
261. First computer was installed in Bangladesh in 1964 at
Bangladesh Nuclear Energy Commission, Model: IBM-1620;
262. The unit of speed of computers work is- Nano second (1
Nano second =10−9 second;
Computer Logic :
263. George Boole find the relationship between Logic & Math’s
in 1854;
264. George Boole invented the Boolean Algebra;
265. There are 2 values of each variable in Boolean Algebra;
266. There are 3 basic/fundamental gates in Boolean Algebra;
267. NOT is one of the basic/
fundamental gates of Boolean Algebra;
268. The logic gate NOT has one input and one output;
269. NOT operator is one of the logical operator;
270. The logic gate NOT has- One output & One Output;
271. The main character of NOT gate is- reverse the signal;
272. X-NOR gate is the combination of X-OR gate and NOT gate;
273. John Nepiar invented- Logarithms;
274. Super computers, Mainframe computers, mini computers and
Micro computers are based on Digital;
275. The arranging of data in a logical sequence is calledsorting;
276. The brain of a computer within the CPU is- Arithmetic
Logic Unit (ALU);
277. Central Processing Unit is combination of Arithmetic
Logic Unit & Control Unit;
278. The ancient Babylon people used 2 types of counting
system;
279. The ancient Babylon people used 15 based for large
counting;

280. The ancient Babylon people used 10 based for small
counting;
281. The ten-based book was published in India;
282. Al Khwarizmi wrote a book on ten based;
283. Binary number system is mainly used for computer system;
284. In binary number system 2 is the base;
285. In decimal system there are 10 digits;
286. In number system the lowest unit is digit;
287. Computers use 2 digits for its electronic job purpose: 0
& 1;
288. 1 (One) is the value of any number when its power zero;
289. The binary compliment of 0 is 1;
290. The binary compliment of 1 is 0;
291. The number with the fraction is called- real number;
292. There are 2 kinds of real number; Any number with
fraction is called- real number;
293. Rational number is understood by integer;
294. Internal processing (task) of computer is normally
performed in- Binary system;
295. In octal number system, 8 base;
296. In Hexadecimal number system the base is 16;
297. Octal + Decimal = Hexadecimal number;
298. ASCII code that used for the English and Roman language;
299. There are 2 steps in ASCII;
300. There are 256 symbols used for the main English language;
301. There are 85000 symbols used for the Chinese language;
302. There are 65536 codes for UNICODE consodium in the world
for all language;
303. The latest version of UNICODE 501;
304. The length of Unicode character is 16 bits;
305. Bit is the short form of- Binary & digit;
306. The first digital computer was invented by- Blias Pascal;
307. The name of 0 & 1 is bit;
308. The name of the word that constitute of eight bits in
Binary system-Byte; 8 bit=1 Byte.
309. 8 bits are used for processing data;
310. The name of Coding system that is used in Bangla

language- UNICODE;
311. An EBCDI code is 8 Bit;
312. Binary Coded Decimal (BCD) is 4 Bit;
313. Low level language is own language of computer which is
written in binary;
314. The capacity of 3.5 inches floppy disc is 1.44 MB;
Spreadsheet Analysis :
315. Spreadsheet is a accounting program;
316. The program that used for calculations relating purpose
is- Spreadsheet program;
317. The special advantage of Spreadsheet program- Large and
complicated calculation;
318. The popular and common used spread program is MS Excel;
319. In 1985 Microsoft company prepared spreadsheet forMacintosh computer;
320. The command of spreadsheet program is called- Menu
driven;
321. MS Excel spreadsheet program is Graphical User Interface
(GUI) type program;
322. The reserve words in BASIC include GOTO;
323. Most commonly used spreadsheet program for DOS is- LOTUS
123;
324. Lotus is a text based spreadsheet program;
325. The nature of organization of BASIC is open;
326. In MS Excel 2003 program maximum number of rows 65536 and
columns 256;
327. In MS Excel 2007 program maximum number of rows 1048576
and columns 16384;
328. The name of the point where a row and a column crossed
is- Cell;
329. An active cell in work sheet mean- Ready for execute for
command;
330. Cell address A2 means- 2nd row of column A;
331. In spreadsheet program range mean- Select some cell at a
time;
332. There are 2 kinds of cell in MS Excel program;
333. Using logical formula based mathematical works be done in

spreadsheet program;
334. At the beginning of formula in spreadsheet program Equal
Sign ) is to be typed;
335. The command of symbols currency (dollar, Taka) remain in
MS Excel program- format
cells of format menu;
336. The cells in the worksheet when cells are run from top to
bottom is called- column;
337. The place of Formula typing in MS Excel is- Formula Bar;
Word Processing :
338. The program used for word processing is called- package
program;
339. Key board is joined with computer like type writer for
Input data;
340. Shift key helps to write English capital letters form key
board;
341. Caps Lock is the function of display English capital
letter;
342. Auto correction is possible in English language software;
343. The line at the top of File, Edit, View in a document is
called- Title bar;
344. G button is used for link in time of Bengali text;
345. The weekly Anandapatra published in 1987 by Mostafa
Jabbar;
346. To delete a sentence, the command is- press delete button
after selecting the sentence;
347. Different size of characters in word processing software
is called as- Font;
348. Mail merge is- Prepare a document from two file;
349. Move cursor is done by arrow key;
350. Point is the unit of measure character;
351.To select a paper size, the command is- page set up from
file;
Computer Programming :
কম্িপউটার আেদশ িনর্েদশ প্রদােনর জন্য কম্িপউটার বুঝেত পাের এমন
িকছু সংেকত এবং কিতপয় িনয়মকানুন
ব্যবহার কের প্েরাগাম ৈতরী করা হয়। প্েরাগ্রাম ৈতরীর জন্য

ব্যবহৃত সকল িনয়ম কানুন ও সংেকতগুেলােক একত্ের
প্েরাগ্রােমর ভাষা বেল। একিট কম্িপউটার শত সহ¯◌্র ইেলক্ট্রিনক
সুইচ সমন্বেয় ৈতরী, যার দুইিট অবস্থা OFF / ON থােক। এেদরেক দুিট
সংেকত ’১’ ও ’০’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১৯৪৫ সাল েথেক শুরু কের এ
পর্যন্ত কেয়ক শত প্েরাগ্রািমং ল্যাঙ্গুেয়জ আিবস্কৃত হেয়েছ।
352. A series of instructions that tells a computer what to do
, how do it is called- program;
353. Chief component of first generation computer was- Vacuum
Tubes and Valves;
354. First generation programming language – Machine language;
355. The language which is directly understood by the computer
without translation program Machine language;
356. Second generation computer was developed in during 1956
to 1965;
357. Second generation programming language- Assembly
language;
358. The third generation programming language is High level
language;
359. Forth generation programming language- Very High level
language;
360. Fifth generation programming language- Natural language;
361. Computer can understand human language after converting
into machine language;
362. The present time is called age of information;
363. In industries the device is used as alternative of worker
is called- Robot;
364. Computer is not intelligent like man;
365. Computer cannot be used to exchange of feelings;
366. 1st Generation computer- EDSAC;
367. 2nd Generation computer- IBM 1401;
368. Vacuum tubes- Computers of 1st generation;
369. Transistors instead of bulbs at first use in- Computers
of 2nd generation;
370. High level language used in- 2nd generation computer;
371. Integrated circuit (IC) was in use in- 3rd generation
computer;
372. Micro Computers (Micro processor)- 4th Generation

computer;
373. The brain of a computer- Microprocessor;
374. Microprocessor invented in 1971;
375. Intel Itanum microprocessor is 128 bit;
376. A physical connection between the microprocessor memory
and other parts of the
microcomputer is known as- address bus;
377. A basic unit of measurement for capacitors is- farad;
378. At first Microprocessor manufactured by- Intel;
379. Microprocessor is used for processing data;
380. Intel 4080 was the model of the first microprocessor was
marketed on November 1971;
381. The Microprocessor 8080 was manufactured by Intel in
1974;
382. Micro computer were first marketed by Apple company in
1976, Brand name- Apple;
383. International Business Machine (IBM) company marketed her
microcomputer in 1981;
384. Apple company marketed her new series of microcomputer
with Macintosh brand name in 1984 and earned quick popularity;
385. The translation from heavy computers to PCs was made
possible by using- microprocessor;
386. Several lacks of transistors make a Microprocessor;
387. There are 5 generations of computers;
388. Fifth generation computer is still under development;
389. Artificial intelligence is associated with- fifth
generation;
390. Super Computer- 5th generation computer;
391. 5th generation computer is also known as Knowledge
information processing system;
392. Assembler is a software;
393. Translator convert programming instruction into Machine
language;
394. Translator software is interpreter or compiler;
395. Main goal of programming is satisfactory solution of
problem;
396. There are 3 types of programming language- i. Machine

language, ii. Assembly language, iii. High level language;
397. Compiler software is used to convert High Level language
into Machine language;
398. The program that used in High level language is- Source
code;
399. In a perfect program there are 4 steps- i. Identity the
problem, ii. Flow chart, iii. Code, iv. Debug;
400. When flow chart is converted into computer programming
language is called- Coding;
401. Flow chart is the pictorial form of the different steps
of a program;
402. Pseudo code used in programming, the word ‘Pseudo’ come
from Greek;
403. In programming language ‘Pseudo’ means- It is not true;
404. When some instruction are written before using the
programming language is calledPseudo code;
405. Boolean data type is 2 byte;
406. Integer data type is 2 byte;
407. The size of ‘Date’ data type = 8 byte; [each character 2
byte]
408. Property, Event and Method are the base of a object
oriented programming;
409. A visual basic programming does have 3 mood;
410. When controls are used on the form at the design mood
visual basic programming is called Interface of program;
411. The principal goal of a visual basic programming language
is fast and easy window based program;
412. In 3rd step coding work is done in programming;
413. Flow chart is one of the base of programming;
414. Coding means write program;
415. 3 types of operators used in visual Basic program;
416. Array- One kind of variable;
417. DO ——— LOOP is the statement, means- repetition;
418. The short form of Combo box- object in visual basic
programming- cbo;
419. The short form of command Button in visual Basic

programming- cmd;
420. The short form of label object in visual basic
programming- lbl;
421. The short form of Text object in visual basic programtxt
422. Visual basic programming marketed in 1960;
423. The program that translate program that’s written in high
level language into machine
language is called- Compiler;
424. The ‘Add or remove programs’ utility can be found inControl panel;
425. The task of a debug program is to look into all programs
to- Locate and correct errors;
426. The process of identifying and correcting mistakes in a
computer program is referred to as- Debugging [Wrong program];
427. There are three types of errors in a program, namely(a). Syntax error; (b). Logical error; (c). Executive error.
428. In a computer program, the process of executing the same
instructions over and over is called- Looping;
Computer Network and Internet:
429. Network can exchange data in between different companies;
430. There are 2 types of Network in computers in context of
geographical region- Local Area Network (LAN) and Wide Area
Network (WAN);
431. When computers are installed very near to each other is
the Local Area Network;
432. When all the computers are installed a long way distance
or among the countries is the
Wide Area Network;
433. Wired and Wireless are the medium for making internet or
network;
434. The structure that creates network among the computers is
Topology;
435. The member of the Local Area Network is – Bus Topology,
Ring Topology, Star Topology, Completely connected Topology,
Delta Topology, Hybrid Topology;
436. The function of Delta Bus among the different computers-

Delta transfer;
437. In Bus Topology does not have Host computer;
438. In Star Topology does have Host computer;
439. In Star Topology Host computer plays role of bridge with
the terminal;
440. The name of extended form of Star Topology is- Tree
Topology;
441. The Star Topology does not allow to transfer data
directly from computer to computer;
442. Hybrid Topology consist of Ring + Bus + completely
connected Topology;
443. Internet was popularly known to all and got its
recognition in 1994;
444. The different servers of different cities come under
satellite at the beginning of 90’s;
445. Each and every document of Internet purpose must have
their won Address;
446. Uniform Resource Location (URL) is the address of
document in internet;
447. There are 3 parts in an internet address;
৪৪৮. E-mail িঠকানা দুইভােগ িবভক্ত;
৪৪৯. E-mail িঠকানায় @ িচহ্ন অবশ্যই থােক;
৪৫০. E-mail িঠকানার @ িচহ্েনর পেরর অংশ- Host domain name;
৪৫১. E-mail িঠকানার @ িচহ্েনর আেগ থােক ব্যবহারকারীর নাম।
৪৫২. Network এর ৎরহম সংগঠন হচ্েছ বৃত্তাকার;
453. Wikipedia is online based free Encyclopedia;
454. BD News 24 dot com- The first internet based news agency
of Bangladesh;
455. The first virtual news presenter- Anna nova;
456. YouTube is a famous video sharing site;
457. Facebook is a social networking site;
458. Google plus- A new social networking site of Google;
459. Account holders of Internet- Netigen;
460. A person having the full control over the domain of
computer is- an operator.
461. The symbol must exist in an email address- @
462. Correct syntax for a URL- anyone@abc.com

463. In 1972, the symbol @ chosen for its use in e mail
address;
464. We use web to- (1) Send and receive e-mail, (2) Search
for information.
465. “Freeze Windows Panses” is an Excel command which helps
in- Password protection;
466. Firewall- protects a computer system from hacking &
filtering Virus;
467. A program that can copy itself and infect the computer
without permission and knowledge of the owner is calledVirus;
468. The name of structure where data move through a network
is- Packets;
469. Universal gate- NAND, NOR, EX-OR;
470. Verification of a log in name and password is known asAuthentication;
471. VoIP means- Voice Over Internet Protocol;
472. The Google’s first mobile phone is- Nexus One;
Database :
473. Database means- Store of Information;
474. Database management means- proper management of data;
475. A database is a organized collection of- data or records;
476. The system when information of different table can
exchange- Relational database;
477. A record consist of- more than one field;
478. Part of different record is called field;
479. Date of birth in database program is field;
480. Show data in various way- Report;
481. Yes/No in any program- Logical field;
482. Database software- Oracle, Fox Pro, File maker pro.
Application of Computer & Multimedia:
483. Multimedia mean- many media;
484. Graphics font is used in Lisa and Macintosh;
485. At the end of 80’s start compose with the help of
computer;
486. Lisa is an operating system;
487. The dynamic graphics of text in multimedia is called-

Animation;
488. Casketed letter were used during poster size paper
printing;
489. The additional advantage of Multimedia than RadioTelevision are- interactivity;
490. The single wave of sound- Mono sound;
491. Many wave of sound- Stereo sound;
492. There are 2 kinds of multimedia- (i) Hyper multimedia,
(ii) Non linear multimedia;
493. Hyper multimedia- Internet based;
494. Non linear multimedia- Computer based;
495. Multimedia development tools- Director, Hyper studio,
Hyper Card, Super Card and Author;
496. The criteria to be a multimedia programmer- know text,
animation and graphics;
497. 3 media is required for Multimedia Programming;
498. The advantage of 3D Vacillator Card in Multimedia isExcess memory;
499. We can used Internet and Ethernet in multimedia;
500. Multimedia mainly depends on Programming;

প্রশ্ন ফাস েঠকােত
হেল িডিজটাল িডভাইস

পরীক্ষার

পাবিলক পরীক্ষায় আর প্রশ্নপত্র ছাপােনা হেব না। িডিজটাল
‘প্রশ্নব্যাংেকর’ মাধ্যেম অেটােমিটক (স্বয়ংক্িরয়ভােব তাৎক্ষিণক)
প্রশ্নপত্র
ৈতির
করা
হেব।
পরীক্ষা
শুরুর
আেগ
েকন্দ্েরর
দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তােদর প্রশ্েনর ‘েকাড’ জািনেয় েদওয়া হেব।
পরীক্ষার্থীরা িনজ িনজ আসেন বসেলই একিট কের িডিজটাল িডভাইস েদওয়া
হেব। পরীক্ষা শুরুর িকছু আেগ িডভাইেস অেটােমিটক প্রশ্ন েভেস
উঠেব। তা েদেখই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা েদেব। প্রশ্ন ফাঁস েঠকােত
নতুন
এই
পদ্ধিত
চালুর
নীিতগত
িসদ্ধান্ত
িনেয়েছ
িশক্ষা
মন্ত্রণালয়। আগামী এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা েথেক পদ্ধিতিট চালু

হেব। এর আেগ েসিমনােরর মাধ্যেম িবেশষজ্ঞেদর মতামত েনওয়া হেব বেল
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র িনর্ভরেযাগ্য সূত্র জািনেয়েছ।
এিদেক চলমান এসএসিস পরীক্ষায় ধারাবািহকভােব প্রশ্ন ফাঁেসর ছয়িট
কারণ িচহ্িনত কেরেছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার িবকােল িশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ দুই ঘণ্টাব্যাপউ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়
সভায় এসব কারণ তুেল ধরা হয়। প্রশ্ন ফাঁেস আইিসিট িবভাগ, মাঠ
প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীেক দায়ী কেরেছ িশক্ষা
মন্ত্রণালয়।
আসন্ন
এইচএসিস
পরীক্ষা
সুষ্ঠুভােব
িনেত
িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ পরীক্ষার সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট
অন্যান্য মন্ত্রণালেয়র মন্ত্রীেদর সহেযািগতা েচেয়েছন বেল সভা
সূত্ের জানা েগেছ। সভা েশেষ ডাক ও েটিলেযাগােযাগ এবং তথ্য ও
েযাগােযাগ প্রযুক্িতমন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার সব ধরেনর সহেযািগতা
করা হেব বেল সাংবািদকেদর জানান।
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর সিচব েমা.
েসাহবার েহাসাইন সভা েশেষ একান্ত আলাপকােল আজকােলর খবরেক বেলন,
‘বর্তমান পদ্ধিতেত েকােনাভােবই প্রশ্ন ফাঁস েঠকােনা সম্ভব না।
আমরা আর প্রশ্ন ছাপােত চাই না। সবাই একমত হেয়িছ অনলাইন
প্রশ্নব্যাংেকর মাধ্যেম পরীক্ষা েনওয়ার। সভায় অেনেক েকন্দ্ের
প্রশ্ন ছািপেয় পরীক্ষা েনওয়ার
মতামত তুেল ধেরন। তেব সারা েদেশ
সােড় িতন হাজার পরীক্ষা েকন্দ্র রেয়েছ। এর মধ্েয প্রত্যন্ত
এলাকায় অসংখ্য েকন্দ্র রেয়েছ। েযখােন িবদ্যুৎ েনই, েযাগােযাগ
িবচ্িছন্ন। েসসব েকন্দ্ের প্রশ্ন ছািপেয় পরীক্ষা িনেত েগেল হঠাৎ
জিটলতা সৃষ্িট হেত পাের। তখন মহােকেলঙ্েকাির ঘেট যােব। এ সংকেটর
কথা েভেব পরীক্ষার্থীেদর একিট কের িডভাইস (ট্যাব) েদওয়ার কথা
ভাবিছ। পরীক্ষার হেল িডভাইেস অেটােমিটক প্রশ্ন েভেস উঠেব। তা
েদেখ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা েদেব। এই িসদ্ধান্তিট বাস্তবায়েনর
আেগ িবেশষজ্ঞেদর িনেয় একিট েসিমনার করেবা।’ এক প্রশ্েনর জবােব
িতিন বেলন, ‘নতুন এই পদ্ধিত চালু করা সময়সােপক্ষ ব্যাপার।
এইচএসিস পরীক্ষায় চালু করা সম্ভব হেব না। আগামী এসএসিস পরীক্ষায়
নতুন পদ্ধিতেত পরীক্ষা েনওয়া হেব।’
সভা
সূত্ের
জানা
েগেছ,
শুরুেতই
িশক্ষা
মন্ত্রণালয়
েথেক
প্রত্েযেকর হােত একিট কার্যিববরণী েদওয়া হয়। তােত প্রশ্ন ফাঁস
েঠকােত কেয়ক দফা প্রস্তাব তুেল ধরা হয়। এর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য
প্রস্তাবগুেলা হেলা- সনাতনী পদ্ধিতেত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বাদ িদেয়
অনলাইন প্রশ্নব্যাংক ৈতির করা। েসখােন বইেয়র প্রিতিট অধ্যায় েথেক
প্রশ্ন করা হেব। ২০ েথেক ৩০ েসট বা তারেচেয় েবিশ মানসম্মত
প্রশ্নপত্র ৈতির করা হেব। প্রশ্নপত্র ছাপােনা হেব না। পরীক্ষা
শুরুর এক েথেক দুই ঘণ্টা আেগ আর্িটিফিসয়াল ইন্িটেলেজন্িস
(কৃত্িরম বুদ্িধমত্তা) ব্যবহার কের ব্যানভার িভত্িতেত অেটােমিটক
প্রশ্ন করা হেব। এই পদ্ধিতেত িযিন প্রশ্ন ৈতির করেবন িতিনও তা
েদখেত পারেবন না। পরীক্ষা শুরুর এক েথেক দুই ঘণ্টা আেগ প্রশ্ন ই-

েমইেল েজলা প্রশাসক (িডিস) বা উপেজলা িনর্বাহী অিফসােরর (ইউএনও)
কােছ পাঠােনা হেব। দুই জন কর্মকর্তার েমাবাইেল েকাড নম্বর জািনেয়
েদওয়া হেব। এ প্রক্িরয়ায় সর্েবাচ্চ িনরাপত্তা ব্যবস্থা গেড় েতালা
হেব। অপর এক প্রস্তােব বলা হয়Ñ প্রশ্নব্যাংক েথেক ৈতির করা
প্রশ্ন েকন্দ্ের ছািপেয় পরীক্ষা েনওয়ার। তেব সভায় অংশ েনওয়া
আইিসিট িবেশষজ্ঞরা এ প্রস্তাবিট নাকচ কের েদন। তারা যুক্িত তুেল
ধের বেলন, প্রশ্ন ছাপােনা হেলই তা ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থােক।
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র িবকল্প প্রস্তােব বলা হয়- পরীক্ষার্থীরা
পরীক্ষার কক্েষ িনজ িনজ আসেন বসার পের তােদর একিট ট্যাব বা
িডিজটাল িডভাইস েদওয়া হেব। পরীক্ষা শুরুর এক বা দুই িমিনট আেগ
িডভাইেস প্রশ্ন েভেস উঠেব। তা েদেখ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা েদেব।
পরীক্ষা েশেষ অেটােমিটক প্রশ্ন িবলীন হেয় যােব। পরীক্ষা েশেষ
িডভাইসগুেলা সরকািরভােব সংরক্ষণ করা হেব।
সংশ্িলষ্ট সূত্ের জানা েগেছ, বর্তমােন িশক্ষােবার্েডর িনর্বািচত
অিভজ্ঞ িশক্ষকেদর মধ্য েথেক ৩২ জন প্রশ্ন ‘েসটার’ িনেয়াগ েদওয়া
হয়। তারা ৩২ েসট প্রশ্ন ৈতির কেরন। েসখান েথেক মডােরটর যাচাইবাছাই কের পরীক্ষার উপেযাগী কের ১২ েসট প্রশ্ন ৈতির কের িসলগালা
কের েবার্েড জমা েদন। তারপর েবার্ড েথেক িসলগালা অবস্থায় প্রাপ্ত
প্রশ্নপত্র িবিজপ্েরেস কম্েপাজ ও এিডট কের ছাপােনা হয়। এরপর
প্যােকটজাত ও িসলগালা করা হয়। েবার্েডর কর্মকর্তােদর উপস্িথিতেত
েকন্দ্রওয়ারী প্রশ্নপত্র ট্রাংেক ভরা হয়। ট্রাংকগুেলা িসলাগালা
কের িবিজপ্েরেস সংরক্ষণ করা হয়। েজলা প্রশাসেকর মেনানীত িনর্বাহী
ম্যািজস্ট্েরেটর কােছ িনর্িদষ্ট িদেন ট্রাংকগুেলা িবতরণ করা হয়।
পুিলশ পাহারায় ট্রাংকজাত প্রশ্নপত্র িবতরণ করা হয়। পুিলশ পাহারায়
েজলা ট্েরজািরেত িনেয় সংরক্ষণ করা হয়। পরীক্ষার িদেন ট্েরজাির
েথেক েকন্দ্ের প্রশ্ন েনওয়া হয়। এরপর পরীক্ষা েনওয়া হয়। এই
প্রক্িরয়ায় অন্তত ৩০ হাজার িশক্ষক-কর্মকর্তা জিড়ত থােকন। ফেল
প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরীক্ষা েনওয়া পর্যন্ত কেয়ক ধােপ প্রশ্ন ফাঁেসর
আশঙ্কা থােক।
সভার িবষেয় সিচব েমা. েসাহবার েহাসাইন সাংবািদকেদর বেলন, ‘েযসব
মন্ত্রণালয় আমােদর এ পরীক্ষার সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট েসসব মন্ত্রণালেয়র
মন্ত্রী, সিচব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ৈবঠেক উপস্িথত িছেলন।
চলমান এসএসিস পরীক্ষার েযগুেলা বািক আেছ এবং েযগুেলা েশষ হেয়েছ
েসই
পরীক্ষাগুেলার
িবষেয়
একিট
পর্যােলাচনা
হেয়েছ।
বািক
পরীক্ষাগুেলা ভােলাভােব েশষ করা এবং আমােদর িনয়ন্ত্রেণ রাখেত সব
ধরেনর ব্যবস্থা েনওয়ার িসদ্ধান্ত হেয়েছ। এর সঙ্েগ আগামী এইচএসিস
পরীক্ষায় নতুন কী ধরেনর পদ্ধিত ইমপ্িলেমন্ট করা যায় তা িনেয়ও
আেলাচনা হেয়েছ।’
আগামী পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস েঠকােনার িবষেয় সিচব েসাহরাব েহাসাইন
বেলন, ‘েকােনা কর্মকর্তা, িশক্ষক বা কর্মচারীেদর হােত েমাবাইল
িনেয় পরীক্ষা হেলর ত্ির-সীমানার মধ্েয পাওয়া েগেল তােক আইেনর

আওতায় আনা হেব। প্রশ্নপত্র েকােনা ব্যক্িতর েমাবাইেল পাওয়া েগেল
আইিসিট আইেন তার িবচার করা হেব। সুষ্ঠু পরীক্ষা িনশ্িচত করেত
েযেকােনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।’
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর সঙ্েগ জিড়তেদর িবরুদ্েধ কী ধরেনর ব্যবস্থা
েনওয়া হেব জানেত চাইেল সিচব বেলন, ‘এ পর্যন্ত ৫২িট মামলা হেয়েছ,
১৫২ জনেক আটক করা হেয়েছ। এ প্রক্িরয়া অব্যাহত রেয়েছ। পরীক্ষা েশষ
হেয় েগেলও এ প্রক্িরয়া চলেতই থাকেব।’ এমিসিকউ (ৈনর্ব্যক্িতক)
বািতল প্রসঙ্েগ সিচব বেলন, ‘এমিসিকউ বািতেলর িবষেয় প্রধানমন্ত্রী
েযটা বেলেছন তা আমােদর জন্য িনর্েদশ। েয প্রক্িরয়ার মাধ্যেম বন্ধ
করেত হয় েসই প্রক্িরয়ায় আমরা তা বািতল করব। হঠাৎ কের িকছু বলেত
পারব না।’
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ আজ িবকাল সােড় ৩টায় সমন্বয় সভা
শুরু হয়। যা সন্ধ্যা েপৗেন ৬টায় েশষ হয়। িশক্ষামন্ত্রী নুরুল
ইসলাম নািহেদর সভাপিতত্েব সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান
খান কামাল, ডাক ও েটিলেযাগােযাগ এবং তথ্য ও েযাগােযাগ
প্রযুক্িতমন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার উপস্িথত িছেলন। ৈবঠক শুরুর
িকছু সময় পের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চেল যান। এছাড়া সভায় জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালেয়র জ্েযষ্ঠ সিচব েমাজাম্েমল হক খান, স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র জনিনরাপত্তা িবভােগর সিচব েমাস্তাফা কামাল উদ্দীন,
ডাক ও েটিলেযাগােযাগ িবভােগর সিচব শ্যাম সুন্দর িসকদার, তথ্য ও
েযাগােযাগ
প্রযুক্িত
িবভােগর
সিচব
সুবীর
িকেশার,
িশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর সিচব েমা. েসাহরাব
েহাসাইন, কািরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবভােগর সিচব েমা. আলমগীর,
িবিটআরিসর
েচয়ারম্যান
শাহজাহান
মাহমুদ,
মাউিশর
মহাপিরচালক
প্রেফসর েমা. মাহাবুবুর রহামানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনী ও
সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালেয়র
ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তা,
িবিভন্ন
িশক্ষােবার্েডর েচয়ারম্যানরা উপস্িথত িছেলন।
প্রশ্ন ফাঁেসর ছয় কারণ
সভার কার্যপত্েরর তথ্যানুযায়ী প্রশ্ন ফাঁেসর ছয়িট কারণ িচহ্িনত
করা হেয়েছ। এগুেলা হেলাএক. িবিজপ্েরেস প্রশ্ন কম্েপাজ, এিডট, প্িরন্ট ও প্যােকিজং
পর্যােয় প্রায় ২৫০ ব্যক্িতর সম্পৃক্ততা রেয়েছ। তারা প্রশ্নপত্র
কিপ করেত না পারেলও এর সঙ্েগ জিড়তরা স্মৃিতেত ধারণ করেত পােরন।
এভােবও েসখান েথেক প্রশ্ন ফাঁস করা সম্ভব।
দুই. িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট, দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যেম
ট্েরজাির বা িনরাপত্তা েহফাজত েথেক পরীক্ষা েকন্দ্ের েপৗঁছােনার
িনর্েদশ রেয়েছ। িকন্তু অেনক েকন্দ্ের সংশ্িলষ্ট কর্মকর্তা
যথাযথভােব দািয়ত্ব পালন কেরন না।
িতন. অিতিরক্ত পরীক্ষা েকন্দ্েরর অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। অথচ েসখােন
পর্যাপ্ত জনবল েনই। এছাড়া েভন্যুগুেলা েথেক মূল েকন্দ্ের দূরত্ব
অেনক েবিশ। ফেল ৩০ িমিনট আেগ েকন্দ্র সিচব প্রশ্েনর প্যােকট

খুলেত বাধ্য হচ্েছন। েসখান েথেকও প্রশ্ন ফাঁেসর সুেযাগ রেয়েছ।
চার.
পরীক্ষার্থী
বা
পরীক্ষার
সঙ্েগ
দািয়ত্বপ্রাপ্তেদর
স্মার্টেফান ব্যবহার বন্ধ করা কষ্টসাধ্য। গুিটকেয়ক কর্মকর্তাকর্মচারীর কারেণ মূল প্রশ্ন সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম ফাঁস
হচ্েছ। সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রশ্ন ফাঁসকারীেদর িচহ্িনত
করেত এবং তােদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা িনেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বািহনীর তৎপরতা আরও বাড়ােত হেব। এটা পরীক্ষার শুরুর ১৫ িদন আেগ
েথেকই করার প্রস্তাব করা হয়।
পাঁচ. সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রশ্ন ফাঁসকারীেদর িচহ্িনত
করেত েগােয়ন্দা বািহনীর েলাকবল, অবকাঠােমাগত ও প্রযুক্িতগত
স্বল্পতার
কারেণ
কাক্িসক্ষত
নজরদাির
করা
সম্ভব
না।
দুষ্কৃতকারীেদর তাৎক্ষিণকভােব গ্েরফতার ও শাস্িতর আওতায় না আনায়
অন্যরাও অপরাধ করেত ভয় পাচ্েছন না। ফেল প্রশ্ন ফাঁস েরাধ করা
কিঠন হেয় পেড়েছ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর তৎপরতা আরও বাড়ােত
হেব। পরীক্ষা শুরুর কমপক্েষ ১৫ িদন আেগ েথেক েজারদার করেল প্রশ্ন
ফাঁস বন্ধ করা যােব।
ছয়. িবিটআরিস কর্তৃক সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম িনয়ন্ত্রেণ েতমন
েকােনা ব্যবস্থা েনই। ফেল সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রশ্ন
আপেলাডকারীেদর
শনাক্ত
করা
যাচ্েছ
না।
সন্েদহজনক
অ্যাকাউন্টগুেলােকও শনাক্ত করা সম্ভব হচ্েছ না। েয কারেণ প্রশ্ন
ফাঁস হচ্েছ। এসব সমস্যা সমাধান কের সুষ্ঠুভােব পাবিলক পরীক্ষা
অনুষ্ঠােন সংশ্িলষ্ট মন্ত্রণালয়, িবভাগ ও সংস্থার প্রধানেদর
সহেযািগতা চান িশক্ষামন্ত্রী।
প্রসঙ্গত, যেশার িশক্ষােবার্েডর অধীন সব স্কুেল গত বছর েথেক
অনলাইন প্রশ্নব্যাংেকর মাধ্যেম নবম শ্েরিণর বার্িষক ও এসএসিসর
েটস্ট পরীক্ষা েনওয়া হেয়েছ। পরীক্ষা শুরুর আেগ েবার্ড েথেক
স্কুেলর প্রধান িশক্ষকেকর একিট পাসওয়ার্ড েদওয়া হয়। িতিন অনলাইন
প্রশ্নব্যাংক েথেক প্রশ্ন নািমেয় তৎক্ষণাৎ স্কুেল ছািপেয় পরীক্ষা
িনেয়েছন। এ পদ্ধিতেত েবার্েডর অধীন প্রত্যন্ত এলাকার স্কুেলও
েকােনা জিটলতা ৈতির হয়িন। এই অিভজ্ঞতা েথেকই প্রশ্নব্যাংেকর
মাধ্যেম পাবিলক পরীক্ষা েনওয়ার নীিতগত িসদ্ধান্ত িনেয়েছ িশক্ষা
মন্ত্রণালয়।

এস

এস

িসেত

প্রশ্নব্যাংক

হচ্েছ, এমিসিকউ থাকেব না
প্রশ্নপত্র ফাঁস ফাঁস েঠকােত ব্যর্থ হেয় আগামী বছর নতুন পদ্ধিতেত
এসএসিস পরীক্ষা েনওয়ার উদ্েযাগ িনেয়েছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়। এই
পদ্ধিতেত কেয়ক শ প্রশ্ন িনেয় একিট ‘প্রশ্নব্যাংক’ করা হেব। এরপর
েসখান েথেক পরীক্ষার আগ মুহূর্েত প্রশ্নপত্র ৈতির করা হেব।
একই সঙ্েগ বহুিনর্বাচনী প্রশ্নও (এমিসিকউ) তুেল েদওয়ার নীিতগত
িসদ্ধান্ত িনেয়েছ মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা গত
েসামবার গণভবেন অনুষ্িঠত সংবাদ সম্েমলেন এমিসিকউ তুেল েদওয়ার
পক্েষ মত েদন। এ প্রসঙ্েগ িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র কর্মকর্তারা
বলেছন, প্রধানমন্ত্রীর এই মতেক তাঁরা িনর্েদশ িহেসেবই েদখেছন।
এেকর

পর

এক

প্রশ্নপত্র

ফাঁেসর

ঘটনায়

গতকাল

মঙ্গলবার

িশক্ষা

মন্ত্রণালেয় আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্িঠত হয়। সভা সূত্ের জানা
েগেছ, চলিত এসএসিসসহ পাবিলক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁেসর সম্ভাব্য
ছয়িট ক্েষত্র িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। িকন্তু েকাথা েথেক প্রশ্ন
ফাঁস হচ্েছ িকংবা কারা করেছ, তা িনেয় েকবল পর্যােলাচনাই হেয়েছ।
তেব ফাঁেসর সঙ্েগ জিড়তেদর িবষেয় েকউ সুিনর্িদষ্ট তথ্য িদেত
পােরনিন। এর ফেল আগামী ২ এপ্িরল শুরু হেত যাওয়া এইচএসিসর
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর উদ্েবগ েথেকই যাচ্েছ।
জানেত চাইেল সভায় অংশ েনওয়া একজন মন্ত্রী ও িতনজন কর্মকর্তা নাম
প্রকাশ না করার শর্েত বেলন, আগামী এইচএসিস পরীক্ষায় যােত প্রশ্ন
ফাঁস না হয়, েস জন্য িবিভন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা আরও
সমন্িবতভােব কাজ করার িবষেয় েবশ িকছু িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। এক
প্রশ্েনর জবােব মন্ত্রী বেলন, চলমান এসএসিস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র
ফাঁস েঠকােনা যােব না, এটা অেনকটা ধের িনেয়ই আগামী পরীক্ষার
প্রস্তুিত শুরু হেয়েছ।
১

েফব্রুয়াির

শুরু

হওয়া

এসএসিস

পরীক্ষার

শুরু

েথেকই

েযাগােযাগমাধ্যেম আগাম েঘাষণা িদেয় প্রশ্নপত্র ফাঁস
েসামবার পর্যন্ত ১১িট িবষেয়র প্রশ্নপত্র ফাঁস হেয়েছ।

সামািজক
হচ্েছ।
একািধক

িশক্ষা েবার্েডর েচয়ারম্যােনর মেত, এবার েয মাত্রায় প্রশ্নপত্র
ফাঁস হেয়েছ, তা আেগ কখেনা হয়িন। প্রশ্নপত্র ফাঁস েঠকােত িশক্ষা
মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ফাঁসকারীেদর ধিরেয় িদেল ৫ লাখ টাকা পুরস্কার
েঘাষণাসহ এক ডজন উদ্েযাগ িনেলও ফাঁস েঠকােত পােরিন। িবষয়িট উচ্চ

আদালেত গড়ােল আদালত সুিনর্িদষ্ট দািয়ত্ব িনর্ধারণ কের িবচািরক ও
প্রশাসিনক দুিট পৃথক কিমিট গঠন কেরেছন।
প্রশাসিনক কিমিটর প্রধান বাংলােদশ প্রেকৗশল িবশ্বিবদ্যালেয়র
অধ্যাপক েমা. কায়েকাবাদ। পরীক্ষাপদ্ধিত পিরবর্তেনর উদ্েযােগর
িবষেয় িতিন বেলন, মাধ্যিমক িশক্ষা িনেয় অেনক েবিশ পরীক্ষািনরীক্ষা করা হেয়েছ। এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস েরােধ এেককবার এেকক
ধরেনর উদ্েযাগ েনওয়া হচ্েছ। অহরহ নতুন বই, নতুন িনয়ম, নতুন
পরীক্ষাপদ্ধিত—এগুেলা মানুষেক স্িথরতা েদয় না। গেবষণার মাধ্যেম
পিরবর্তন করেত হেব, যা েবশ িকছুিদন চলেব। িতিন মেন কেরন, যেথষ্ট
পিরকল্পনা কের পিরবর্তনগুেলা আনা হচ্েছ না।
‘প্রশ্নব্যাংক’ েথেক প্রশ্নপত্র করার িবষেয় অধ্যাপক কায়েকাবাদ
বেলন, এ িবষেয় কেয়ক বছর েথেকই আেলাচনা হচ্েছ। তেব এই
প্রশ্নব্যাংক কেব, কখন করা হেব েসটা েভেবিচন্েত িঠক করেত হেব।
গতকাল িশক্ষা মন্ত্রণালেয় েবলা েসায়া িতনটা েথেক শুরু হেয় িবেকল
সােড় পাঁচটায় আন্তমন্ত্রণালেয়র সভািট েশষ হয়। এেত িশক্ষামন্ত্রী
নুরুল ইসলাম নািহদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান; ডাক,
েটিলেযাগােযাগ
ও
তথ্যপ্রযুক্িতমন্ত্রী
েমাস্তাফা
জব্বারসহ
িবিভন্ন মন্ত্রণালেয়র ছয় সিচব
কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।

ও

িবিভন্ন

সংস্থার

ঊর্ধ্বতন

সভায় উপস্িথত একািধক কর্মকর্তা বেলন, সভায় চলিত এসএসিস পরীক্ষার
প্রশ্নপত্র ফাঁস ও আসন্ন এইচএসিস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস েরােধ
পদক্েষপ িনেয় েবিশ আেলাচনা হেয়েছ।
সভা েশেষ িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর
সিচব েমা. েসাহরাব েহাসাইন সাংবািদকেদর বেলন, ‘আমরা আশা করিছ
আগামী বছর েথেক এসএসিস পরীক্ষা নতুন পদ্ধিতেত িনেত পারব।’
পদ্ধিতিট কী হেব, েসটা সুিনর্িদষ্ট কের না বলেলও সিচব বেলন, সবাই
প্রশ্নব্যাংক করার িবষেয় একমত হেয়েছন।
প্রশ্নব্যাংেকর ব্যাখ্যা জানেত চাইেল ঢাকা িশক্ষা েবার্েডর
পরীক্ষাসংক্রান্ত দুজন কর্মকর্তা বেলন, এখােন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন,
সংেশাধন ও প্রশ্ন িনর্বাচেনর কাজিট একিট িনর্িদষ্ট সফটওয়্যােরর
মাধ্যেম
করা
হেব।
ওই
সফটওয়্যার
ব্যবহার
কের
প্রশ্নপত্র
প্রণয়নকারীেদর
(িশক্ষক)
কাছ
েথেক
প্রশ্ন
সংগ্রহ
কের
তা
‘প্রশ্নব্যাংেক’ রাখা হেব। েসখান েথেক প্রশ্নপত্েরর েসট ৈতির

হেব।
একািধক
প্রশ্ন
েসট
অনলাইেন
পরীক্ষার
আগ
মুহূর্েত
দািয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্িতেদর কােছ পাঠােনা হেব। সুরক্িষত যন্ত্েরর
(িডভাইস) মাধ্যেম এই কাজিট করা হেব।
বর্তমােন এসএসিসসহ পাবিলক পরীক্ষায় িবিজ প্েরেস দুই েসট
প্রশ্নপত্র ছািপেয় স্থানীয় পর্যােয় পাঠােনা হয়। পরীক্ষা শুরুর
আধা ঘণ্টা আেগ েকন্দ্ের প্রশ্নপত্েরর প্যােকট েখালার িনয়ম।
অিভেযাগ রেয়েছ, েকােনা েকােনা েকন্দ্ের এর আেগই প্যােকট েখালা হয়
এবং মুেঠােফােন প্রশ্নপত্েরর ছিব তুেল বাইের পািঠেয় ফাঁস করা হয়।
এর আেগও ‘িডিজটাল’ ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কের পরীক্ষার িদন
সকােল েজলা প্রশাসক বা উপেজলা প্রশাসেনর তত্ত্বাবধােন ওই
এলাকােতই প্রশ্নপত্র ছািপেয় পরীক্ষার হেল িশক্ষার্থীেদর মধ্েয
িবতরণ করার উদ্েযাগ েনওয়া হেয়িছল। িকন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়িন।
এমিসিকউ থাকেব না
বর্তমােন পরীক্ষার প্রশ্নপত্ের দুিট অংশ থােক। একিটেত সৃজনশীল
অংশ, েযখােন ৭০ শতাংশ নম্বর থােক। আেরকিট অংশ এমিসিকউ, েযখােন ৩০
শতাংশ নম্বর থােক। এখন অিভেযাগ উেঠেছ, পরীক্ষায় এমিসিকউ অংেশর
প্রশ্নই েবিশ ফাঁস হচ্েছ। এ জন্য েবশ িকছুিদন ধেরই পরীক্ষা েথেক
এমিসিকউ উিঠেয় েদওয়া িনেয় আেলাচনা হচ্েছ। েসামবার প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনাও এসিসিকউ উিঠেয় েদওয়ার পক্েষ বেলেছন।
গতকােলর সভা েশেষ প্রশ্েনর জবােব সিচব েসাহরাব েহাসাইন বেলন,
প্রধানমন্ত্রী বলার পর এটা িনর্েদশ হেয় েগেছ। এখন একিট
প্রক্িরয়ার মাধ্যেম এিট করা হেব।
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর সম্ভাব্য ছয় ক্েষত্র
গতকােলর সভা উপলক্েষ িশক্ষা মন্ত্রণালয় েয কার্যপত্র ৈতির কের,
তােত প্রশ্নপত্র ফাঁেসর সম্ভাব্য ছয়িট ক্েষত্েরর কথা বলা হেয়েছ।
এেত বলা হয়, িবিজ প্েরেস প্রশ্নপত্র ছাপার কােজ অেনক েলাক জিড়ত
থােকন। তাঁরা প্রশ্ন কিপ করেত না পারেলও স্মৃিতেত ধারণ কের িনেয়
আসেত পােরন। িতন েথেক চারজেনর গ্রুেপর পক্েষ এভােব প্রশ্নপত্র
ফাঁস
করা
সম্ভব।
দ্িবতীয়ত,
িনর্বাহী
ম্যািজস্ট্েরট
বা
দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যেম ট্েরজাির বা িনরাপত্তা েহফাজত
েথেক প্রশ্নপত্র গ্রহণ কের পরীক্ষােকন্দ্ের েপৗঁছােনার িনর্েদশ
রেয়েছ। িকন্তু বাস্তবতা হচ্েছ, অেনক েকন্দ্ের পরীক্ষাসংশ্িলষ্ট
কর্মকর্তা যথাযথভােব দািয়ত্ব পালন করেছন না। তৃতীয়ত, অিতিরক্ত

েকন্দ্েরর অনুমিত েদওয়া হেয়েছ, িকন্তু ব্যবস্থাপনার জন্য
পর্যাপ্ত জনবেলর অভাব রেয়েছ। এ ছাড়া েভন্যুগুেলা (েকন্দ্েরর অধীন
অন্যান্য পরীক্ষার স্থান) েবিশর ভাগ ক্েষত্ের মূল েকন্দ্র েথেক
দূের অবস্িথত। ফেল ৩০ িমিনট আেগই েকন্দ্রসিচব প্রশ্ন খুলেত বাধ্য
হন। এখান েথেকও প্রশ্ন ফাঁেসর আশঙ্কা আেছ।
কার্যপত্ের আরও বলা হয়, পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার দািয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যক্িতেদর স্মার্টেফান িনয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হেয় পড়েছ। গুিট
কেয়ক
কর্মকর্তা-কর্মচারীর
কারেণ
েগাটা
প্রশ্ন
সামািজক
েযাগােযাগমাধ্যেম প্রচার হেয় যাচ্েছ। সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম
প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীেদর িচহ্িনত কের তােদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা
িনেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর তৎপরতা আরও বাড়ােনার সুেযাগ
রেয়েছ। অপরাধীেদর তাৎক্ষিণকভােব গ্েরপ্তার ও শাস্িত না েদওয়ায়
অন্যরাও অপরাধ করেত ভয় পাচ্েছ না।
এ ছাড়া িবিটআরিসর সামািজক েযাগােযাগমাধ্যম িনয়ন্ত্রেণর েতমন
েকােনা ব্যবস্থা েনই। ফেল সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম প্রশ্ন
আপেলাডকারীেদর িচহ্িনত করা যাচ্েছ না। সন্েদহজনক অ্যাকাউন্টগুেলা
বন্ধ করাও সম্ভব হচ্েছ না।
সভা েথেক েবর হওয়ার সময় সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব ডাক,
েটিলেযাগােযাগ ও তথ্যপ্রযুক্িতমন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার বেলন,
িশক্ষা মন্ত্রণালয়েক প্রযুক্িতগত সব সহায়তা েদওয়া হেব।
সভায় বলা হয়, চলিত এসএসিস পরীক্ষায় যা হেয়েছ, তােত মেন হচ্েছ,
একিট অংশ আর্িথক লােভর জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁেসর কােজ জিড়ত। আেরকিট
অংশ সরকার ও িশক্ষা মন্ত্রণালয়েক েবকায়দায় েফলেত এসব করেছ।

