
‡kÖwY: Aóg 

welq: evsjv 2q cÎ 

evsjv beel© 

 

বাাংলা নববর্ষ ের সবর্ের্ে উৎসবমুখর আর্োজন হর্লা ববশাখী মমলা। এটি মূলত সব েজনীন মলাকজ মমলা। মের্শর 

বববিন্ন স্থার্ন পেলা ববশার্খ এ মমলার আর্োজন করা হে। আর্ে সারা মের্শর সর্ে ম াোর্ ােবযবস্থা ততিা উন্নত বিল 

না ববধাে মানুর্ষর জীবন াত্রা অর্নকিা স্থববর হর্ে থাকত। তখন এসব আঞ্চবলক মমলা মথর্কই মানুষ সারা বির্রর 

প্রর্োজনীে জজবনসপত্র বকর্ন রাখত। তা িাড়া নানা সাংবাে আোন-প্রোন, নানা ববষর্ে মতবববনমর্ের আেশ ে স্থানও বিল 

এই মমলা। বাৎসবরক ববর্নাের্নর মেত্র বহর্সর্ব সবাই এ মমলাে এর্স অাংশ বনর্তা। 

মমলাে থাকত কববোন, কীতেন,  াত্রা, েম্ভীরাোন, পুতুল নাে, নােরর্োলাসহ নানা আনন্দ আর্োজন। স্থানীে কৃবষজাত 

দ্রবয, কারুপণ্য, মলাকবশল্পজাত, কুটির বশল্পজাত, হস্ত এবাং মৃৎবশল্পজাত সামগ্রীর সমাহার ঘর্ি এ মমলাে। বশশু-

বকর্শারর্ের মখলনা, সাজসজ্জার সামগ্রী, খােযসামগ্রীসহ মমলাে নানা রকম োন-বাজনা, পুতুল নাে, নােরর্োলা, 

সাকোস ইতযাবে বেত্তববর্নাের্নর বযবস্থাও রাখা হে।  

বাাংলা নববষ ে’ প্রবন্ধটির্ত বাঙাবলর ঐবতহয ও সাংসৃ্কবতর অনযতম প্রতীক এবাং সব েজনীন মলাক উৎসব বাাংলা নববষ ে 

উেযাপর্নর তাৎপ ে এবাং অতীত ইবতহাসর্ক তুর্ল ধরা হর্ের্ি। বাাংলা নববষ ের্ক বঘর্র শুধু ‘হালখাতা’ অনুষ্ঠানই নে, 

আরও বকিু অনুষ্ঠান আর্ি,  া নববর্ষ ের উপবস্থবতর্ক আরও বণ্ োঢ্য কর্র মতার্ল। একসমে নবাব এবাং জবমোররা োলু 

কর্রন পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। পেলা ববশার্খ নবাব বা জবমোরর্ের বাবড়র্ত প্রজারা আমবিত হর্তন। তার্ের বমটিমুখ করার্না 

হর্তা, পান-সুপাবরর আর্োজন থাকত। এর মূল উর্েশয বিল খাজনা আোে। জবমোবর উর্ে  াওোে এ অনুষ্ঠান এখন 

লুপ্ত হর্ে মের্ি।  

এসব অনুষ্ঠান িাড়াও বহু আঞ্চবলক অনুষ্ঠান আর্ি,  া নববষ ের্ক মকন্দ্র কর্র উেযাবপত হে। ম মন—বলীর্খলা, 

মমারর্ের লড়াই, হাডুডু, ষা াঁর্ড়র লড়াই ইতযাবে মখলা। এ িাড়া েট্টগ্রার্মর উপজাতীের্ের ঐবতহযবাহী অনুষ্ঠান হর্লা 

ববসাবব। নববর্ষ ের আর একটি আঞ্চবলক মােবলক অনুষ্ঠান হর্লা আমাবন। এিার্ব বববিন্ন োনবাজনা, মলাক উৎসব 

আর উৎসাহ-উেীপনার মধয বের্ে পাবলত বাঙাবলর প্রধান জাতীে উৎসব নববষ ে এখন মিাি-বড়, ধনী-েবরব সবার 

কার্িই অতযন্ত আকষ েণ্ীে এক বমলনর্মলা। 

বাাংলা নববর্ষ ের একটি উর্েখর্ ােয আেবরত অনুষ্ঠান হালখাতা। এ অনুষ্ঠানটি বাঙাবলর জীবন ও সাংসৃ্কবতর সর্ে 

ওতর্প্রাতিার্ব জবড়র্ে আর্ি। এটি সব েজনীন একটি অনুষ্ঠান। হালখাতা মূলত বযবসােীর্ের জনয একটি ববর্শষ 

আনন্দঘন বেন। কারণ্, এর মধয বের্ে তারা পুরাতন বির্রর সমস্ত মেনা-পাওনার বহসাব বমবলর্ে নতুন বির্রর জনয 

নতুন খাতা বতবর কর্র। তা িাড়া বর্কো উশুর্লর মাধযর্ম এ বেন তারা আবথ েকিার্বও মবশ লািবান হে। বযবসােীরা 

তার্ের বনজ বনজ ববপবণ্ববতানগুর্লা ধুর্ে-মুর্ি পবরষ্কার কর্র, রটঙন কােজ বের্ে সাজাে, আেরবাবত জ্বালাে। আর্েই 

তারা তার্ের বনেবমত গ্রাহক, পৃষ্ঠর্পাষক ও শুিাথীর্ের োওোত মেে এবাং ওই বেন সাধযানুসার্র আপযােন করা হে। 

এর্ক অপর্রর সর্ে হাবস-োট্টা ও েল্পকথার মাধযর্ম বর্কো আোে এবাং উৎসর্বর আনন্দ েুটিই এ অনুষ্ঠানর্ক বঘর্র 

উপর্িােয হর্ে ওর্ে। তর্ব বতেমার্ন মানুর্ষর হার্ত নেে িাকা থাকাে বাবকর্ত বকবনবববক কম হে বর্ল এখন আর 

আর্ের মর্তা হালখাতা অনুষ্ঠানটি উেযাবপত হে না। তবুও বাঙাবলর সাংসৃ্কবতর সর্ে জবড়ত এ অনুষ্ঠানটির ঐবতহয 

এখর্না বববিন্ন জােোে মবশ ঘিা কর্রই পাবলত হে।  

 

প্রশ্ন: গ্রামবাাংলার বাবষ েক মমলার গুরুত্বর্ক মলখক অসাধারণ্ মর্ন কর্রর্িন মকন? 
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