েবড়া-সাঁিথয়ায়
দূর্গাপূজার প্রস্তুিত

চলেছ

আিরফ খাঁন, েবড়া, পাবনাঃ িহন্দু সম্প্রদােয়র সবেচেয় বড় ধর্মীয়
উৎসব শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্েষ পাবনার েবড়া-সাঁিথয়া
উপেজলায় এখন সাজ সাজ রব।

েদবী দুর্গার আগমন উপলক্েষ চলেছ প্রস্তুিতপর্ব। এর মধ্েয সবেচেয়
েবিশ ব্যস্ত রেয়েছ দুই উপেজলার মৃৎিশল্পীরা।

এ বছর কেরানা ভাইরােসর প্রভাব থাকার কারেন উৎসেব ভাটা পড়েব।
আগামী অক্েটাবেরর ২৩ তািরখ েথেক শুরু হেয় ২৬ অক্েটাবর িবসর্জেনর
মধ্েয িদেয় েশষ হেব পূজার কার্যক্রম।

দুই উপেজলা বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অিফস সূত্র ও বাংলােদশ পূজা
উদযাপন পিরষদ েবড়া ও সাঁিথয়া উপেজলা শাখার সভাপিতেদর সূত্ের জানা
যায়, এবছর েবড়ােত ৪৫ িট ও সাঁিথয়ায় ৪৩ িট েমাট ৮৮ িট মন্ডেব
শারদীয়া দুর্গাপূজা পূজা অনুষ্িঠত হেব।

দুই উপেজলায় ইিতমধ্েযই শুরু হেয় েগেছ প্রিতমা ও পূজা মন্ডপ ৈতরীর
কাজ। স্থায়ী পূজামন্ডপগুেলােত েমরামেতর কাজ চলেছ। প্রায় সব
মন্িদের প্রিতমা ৈতরীর কাজ দ্রুত গিতেত এিগেয় চলেছ।

েকাথাও েকাথাও প্রিতমায় একািধকবার মািটর প্রেলপ েদয়া হেয়েছ। ফেল
মৃৎিশল্পীেদর এখন আর দম েফলার সময় েনই।

সাঁিথয়া

উপেজলার

েধাপাদহ

গ্রােমর

মৃৎিশল্পী

শশাঙ্ক

পাল,

গুিপনাথপুর গ্রােমর ষষ্িঠ পাল ও েবড়া উপেজলার চরপাড়া মহল্লার
িবনয় পাল, েপঁচােকালা গ্রােমর প্রাণ েগাপাল পালসহ আরও কেয়ক জন
প্রিতমা ৈতরীেত িবেশষ পারর্দশী মৃৎিশল্পীর সােথ প্রিতমা ৈতরী
িনেয় কথা হেল সবাই এখন প্রিতমা ৈতিরেত খরচ বৃদ্িধর কথা জানান।

মৃৎিশল্পী শশাঙ্ক পাল জানায় মূর্িত ৈতরীেত ব্যবহৃত সরঞ্জািদর
মুল্য বৃদ্িধ পাওয়ায় মূর্িত ৈতরীেত এখন অেনক খরচ বৃদ্িধ েপেয়েছ।

েস প্রকার েভেদ মূর্িত প্রিত ৩০ হাজার েথেক ৭০ হাজার টাকা মজুরী
িনেয় থােক। তাছাড়াও এখন প্রিতমার েপাশাক পিরচ্েছদ েযমন জর্েজেটর
শাড়ী, হেরক রকেমর পুিত, চুমিক ও জির কােজর েলস, ডাইমন্ড পুিত,
েগাল্ড চুমিক, িসিট েগাল্েডর গহনা এ ধরেনর সাজসজ্জা িকেন আনেত ১৫
েথেক ৪০ হাজার টাকা টাকা েলেগ যায় যা আেগ মািট আর রং িদেয় ৈতরী
হেতা।

সেরজিমেন

েবড়া-সাঁিথয়ার

কেয়কিট

গ্রােমর

পূজা

মন্ডব

ঘুের

েদখা

েগেছ প্রিতমা ৈতরীর কাজ প্রায় েবিশরভাগ মন্ডেব েশেষর িদেক েকাথাও
আবার চলমান। কেয়কিদন পের রং তুিলর কাজ করা হেব বেল জানা েগেছ।

েবড়া বাজােরর কেয়কজন েডেকােরটর ব্যবসায়ীরা জানান, পূজার েগটপ্যান্েডল ৈতরী কােজর অর্ডার েপেয় নতুন নতুন আইেটেমর কাপর সংগ্রহ
শুরু করিছ।

পুজা শুরু হওয়ার ১০/১২ িদন আেগ েথেক েগট-প্যান্েডল বানােনা শুরু
করেবা। েগট-প্যান্েডল ও লাইিটং এর ধরন অনুযায়ী ২০ হাজার েথেক ৬০
হাজার টাকা িনেয় থািক। আর বড় অর্ডার েপেল লাখ টাকার েবিশ িবল হয়।

বাংলােদশ পূজা উদযাপন পিরষদ েবড়া উপেজলা শাখার সভাপিত ভৃগু রাম
হালদার জানান, এবার েবড়া উপেজলায় েমাট ৪৫ িট পূজামন্ডেপ
দূর্গাপূজা অনুষ্িঠত হেব।

গত বছর ৫৫ িট মন্ডেব পূজা হেয়িছল মূলত কেরানার কারেনই এবার ১০ িট
মন্ডেব হচ্েছ না পূজা।

এবােরর পূজায় মােয়র কােছ আমােদর প্রার্থনা থাকেব সারা পৃিথবীেক
েযন মা দূর্গা কেরানা মুক্ত কের েদয়।

সাঁিথয়া উপেজলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুশীল কুমার দাশ জানান,
সাঁিথয়া উপেজলায় এ বছর ৪৩ িট পূজামন্ডেপ দূর্গাপূজা অনুষ্িঠত
হেব।
কেরানার কারেন এবার কেয়কিট মন্ডেব পূজা হচ্েছ না। তেব স্বাস্থ্য
িবিধ েমেন ও সরকােরর িবিধ েমাতােবক পূজা কার্যক্রম পিরচালনা
করেবন বেল িতিন জানান।

আইনশৃঙ্খলার অবস্থা িবষেয় েবড়া মেডল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
আবুল
কােশম
আজাদ
ও
সাঁিথয়া
থানার
ভারপাপ্ত
কর্মকর্তা
আসাদুজ্জামান জানান, প্রিত বছেরর ন্যায় এবারও শারদীয় দূর্গাপূজা
িহন্দু সম্প্রদায় েযন স্বাস্থ্য েমেন িনর্িবঘ্ন ও আনন্দ মুখর
পিরেবেশ পালন করেত পাের তার জন্য তারা সর্বাত্বক ব্যবস্থা গ্রহন
করেবন বেল জািনেয়েছন।

প্রত্েযকিট মন্িদের আনসার বািহনীর সদস্যসহ পুিলশ বািহনীর সদস্যরা
২৪ ঘন্টা সজাগ ও সর্তক পাহাড়ায় থাকেব বেলও জানান তাঁরা।

