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 পৃজিবীলত মািবিাতীর আগমলির ির কিলকই তালের প্রলয়ািলির জিজরলেই মাস-জেি-ক্ষর্ গর্িার চাজহো অনুভব কলর। এই 

চাজহোলক পূরর্ করার জিজমলে মানুর্ জবজভন্ন জেি পুজিকা আজবষ্কার কলর, যা জেি পুজিকা বা কযালেন্ডার জহলসলব হািার-হািার বছর ধলর িজরজচত। 

ইজতহাস কিলক যতদূর িািা যায় তালত স্পষ্ট কলর প্রজতয়মাি হয় কয প্রায় িাঁচ হািার বছর আলগ কিলকই মানুর্ পুজিকা ব্যবহার করলছ। 

জবলে বহুে প্রচজেত জকছু কযালেন্ডার 

জিষ্টাব্দ কযালেন্ডার 

কেলশ কেলশ যুলগ যুলগ জবজভন্ন পুজিকার আজবভষাব হলয়লছ। আবার তা কালের করালত জবেীিও হলয় কগলছ। বতষমাি পৃজিবীলত সবচাইলত িিজপ্রয় এবং 

বহুে প্রচাজরত কযালেন্ডার হলে জিষ্টাব্দ কযালেন্ডার। এই কযালেন্ডার জযশু জিলষ্টর িলের তাজরে কিলক জেিক্ষর্ গর্িার এক আধুজিক িদ্ধজত। এই 

কযালেন্ডার কেগজরয়াি কযালেন্ডার জহলসলবও িজরজচত। 

জহিজর কযালেন্ডার 

সারা জবলে জহিরী কযালেন্ডারও বহুে ব্যবহৃত একটি কযালেন্ডার যা আমালের মহািবী হযরত কমাহাম্মে (সা:)- এর মক্কা কিলক মজেিায় জহযরত 

করার জেি কিলক গর্িা শুরু হলয়লছ। এই কযালেন্ডার চন্দ্র মাস/ চন্দ্র বছর কক ককন্দ্র কলর প্রর্য়ি করা হলয়লছ জবধায় কেগজরয়াি কযালেন্ডালরর সালি 

জহিরী কযালেন্ডালরর কবশ জকছু িাি ষকয রলয়লছ।  

বাংো কযালেন্ডার 

জবগত ২০০০ বছলর ভারতবলর্ ষ বাংো, জবহার, উজরষ্যায় ৫-৬ টি কযালেন্ডার প্রবতষি করা হলয়জছে। এই সকে কযালেন্ডালরর িাম কযমি জভন্ন জভন্ন 

জছে, কতমজি মালসর িামও জভন্ন জভন্ন জছে। এমি জক ককালিা মাস ২০ জেলি আবার ককালিা মাস ৩৫ জেলির কবজশ জহলসব কলর মাস গর্িা করা 

হত। আি কসই সমস্ত কযালেন্ডার কালের আবলতষ হাজরলয় কগলছ। তলব মতান্তলর সম্রাট আকবর বাংো, জবহার, উজরষ্যা কিলক োিিা আোলয়র েলক্ষয 

ঋতু জভজেক বাংো কযালেন্ডার প্রচেি কলরি বলে কবজশরভাগ ঐজতহাজসলকর ধারিা। বাংো সালের প্রিম জেি জহিরী সালের ১ম জেি কিলক গর্িা 

শুরু হলয়লছ। তলব বাংো কযালেন্ডার সূয ষ বছর ককন্দ্রীক হওয়ায় জহিরী কযালেন্ডালরর সালি বাংো কযালেন্ডালরর জকছু িাি ষকয রলয়লছ। এোলি জবলশর্ 

কলর উলেে করা প্রলয়ািি প্রজতটি কযালেন্ডালরর কিছলিই ককাি ব্যাজির িেজেি অিবা কসই সমলয় ঘলট যাওয়া জবলশর্ ককাি ঘটিালক ককন্দ্র কলর 

কযালেন্ডার প্রবজতষত হলয়জছে এবং হলয়লছ। 

 

 



িতুি সংলযািিী “মুজিববর্ ষ ১০০ কযালেন্ডার” 

বাঙােী িাজতর কশ্রষ্ঠ পুরুষ, জাতীর জনক, বঙ্গবনু্ধ কশে মুজিবুর রহমাি। পৃজিবীলত এই ক্ষিিে পুরুলর্র শুভ আগমিলক উিিীব্য কলর সারা 

জবেবাজসর কালছ বাংোলেশ এবং তার ইজতহাসলক সম্বজেত কলর মুজিব শতবর্ ষ উেযািলির জবজভন্ন কম ষসূজচর অংশ জহসালব ককন্দ্রীয় তহজবে, শ্রম 

ও কম ষসংস্থাি মন্ত্রর্ােয় “মুজিববর্ ষ ১০০” এবং “Mujib year 100” িালম বাংো এবং ইংলরিীলত দুটি কযালেন্ডার প্রবতষি কলরলছ। 

কযালেন্ডারটির গঠি 

এই কযালেন্ডারটি িািা ববজচলে জবলশর্াজয়ত হলয়লছ যা আমালের সকলের িািা প্রলয়ািি। 

মুজিববর্ ষ ১০০ শীর্ ষক কযালেন্ডারটির প্রিম মালসর িাম কেওয়া হলয়লছ “স্বাধীিতা”, এবং কযালেন্ডারটির প্রিম জেি বঙ্গবনু্ধর িেজেি কিলক গর্িা 

শুরু করা হলয়লছ। ১৭ মাচ ষ মুজিববর্ ষ ১০০ শীর্ ষক কযালেন্ডালরর প্রিম মালসর প্রিম জেি। এই মালস রলয়লছ কমাট ৩১ টি জেি; জিষ্ঠাব্দ, বঙ্গাব্দ এবং 

জহিরী সালের মাস এবং জেি মুজিববর্ ষ ১০০ শীর্ ষক কযালেন্ডালর সমন্বয় করা হলয়লছ। 

কযৌজিকতা ও জবলশর্ত্ব 
 

কযালেন্ডালরর প্রিম মাসটির িাম “স্বাধীিতা” রাোর জিছলি মূে যুজি হলে, ২৬ মাচ ষ বাংোলেলশর মহাি স্বাধীিতা জেবস যা মুজিববর্ ষ ১০০ শীর্ ষক 

কযালেন্ডালরর ১০ তাজরে। এভালবই, ১৯৫২ সাে কিলক ১৯৭৫ সাে িয ষন্ত ঘলট যাওয়া জবজভন্ন ঐজতহাজসক ঘটিা সমূহলক স্মরিীয় এবং বরিীয় কলর 

রাোর েলক্ষয কযালেন্ডালরর ১২ মালসর িাম কেওয়া হলয়লছাঃ  

১. স্বাধীিতা  

২. শিি 

৩. কবতারযুদ্ধ 

৪. যুদ্ধ  

৫. কশাক  

৬. ককৌশেযুদ্ধ 

৭. আকাশযুদ্ধ 

৮. কিেহতযা  

৯. জবিয় 

১০. জিলর আসা 

১১. িবযাো 

১২. ভার্া  

 

প্রতযাশা 

িাতীর জিতা বঙ্গবনু্ধ কশে মুজিবুর রহমাি- কক সবার অন্তলর শ্রদ্ধার সালি েজিত করার েলক্ষয “মুজিববর্ ষ ১০০” শীর্ ষক কযালেন্ডারটি প্রচেি 

করা হলয়লছ। আগত বছর গুলোলত এই কযালেন্ডার মুজিববর্ ষ ১০১, ১০২, ১০৩… এভালব হািার বছর ধলর চেমাি িাকলব বলে আমার জবোস। 

শুধু তাই িয় পৃজিবীর সব ষে এই কযালেন্ডারটি ব্যিক হালর প্রচাজরত এবং ব্যবহৃত হলব বলেও আজম জবোস কজর। জবলশর্ কলর বাংঙ্গােীরা পৃজিবীর 

কয কযই প্রালন্তই িাকুক িা ককি এই কযালেন্ডারটি তারা হৃেলয় বহি কলর চেলব। 


