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সম্পাদকীয় 

দদগন্ত দিস্তৃত ঝকঝকক নীল আকাশ, পাহাড় ঘেরা অপরূপ সুন্দর প্রকৃদত আর পরম 

মমতায় প্রদত মুহূকতের ক্লাদন্ত ধুকয় ঘদয়ার জনয যার দতন দদক ঘেককই সদা িহমান 

সমুদ্র, ঘস ঘদশদির নাম দদিন ঘকাদরয়া। অেচ এই মন মাতাকনা সুন্দকরর মাকঝ 

ঘেককও অকনকিা দম আিকক আসা পদরদিদতর মাকঝই ঘককি যাকে এক ঝাাঁক 

িাাংলাকদশী তরুণ-তরুণীর দশিা এিাং কমে জীিন, হয়কতা দিনকদশ আর দিন্ন িাষা 

িকলই।  

নতুন ফসকলর, নতুন সাফকলযর অকপিা যাকদর ঘচাকের তারায়, হয়কতা তাকদরই 

কারও ঘকান এক দিককল ঘককি যাকে দনকজর িাষায় কো িলকত না পারার 

হাাঁসফাাঁকস।  আকিগ-অনুিুদত, সুে-দুঃে ঘশষ হকয় যায়না িকি!  হৃদকয়র ঘকান 

এক ঘকানায় ঘস দিকই ঘিাঁকচ োকক। আর তাকদর আকিগ, সুে-দুঃে িাগ ককর 

ঘনয়ারই ঘ াট্ট এক প্রয়াস ‘মলািিদ্ধ কালধ্বদন’।    

শুধু ধনযিাদ নয়, সম্মান আর সাধুিাদ তাকদর যারা এই ই-িুককর অদস্তকে অিদান 

ঘরকেক ন আর যারা স্ব-উকদযাকগ ই-িুক সাজাকত হৃদয় দদকয় কাজ ককরক ন।  

আমাকদর সককলর পেচলা শুি ঘহাক, আমাকদর জকয়র  িায় উদ্ভাদসত ঘহাক নতুন 

দদগন্ত। 

ধনযিাদ সিাইকক 

 



 

 

 

 

সূচী পত্র 
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লুডি সিাচার  সরদার আিান  ২১      

প্রেযাো এিাং প্রাডির ডিসাি  কিাঃ িািিুদুর রিিান  ২৫      

িােজর?? েখন কেষ িজি!!  কিাঃ আডেকুর রিিান ২৯  

স্পপ্রীাং কসডিস্টার’২০১৩ এ িাস্টাসস ডিগ্রী প্রািজদর োডলো ৩০  
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সাভার ট্র্যাজেনিজে নবএসএজক’র ভূনমকা 

িঃ োনিদুল ইসলাম 

 

২৩ এনিল, ২০১৩ মঙ্গলবার।  

নবজরাধী দজলর িাজক সকাল থেজক ৩৬ ঘন্টার িরোল চলজে।  

অনিস থিই, োই ঘুম থেজক উঠার োড়াও থিই। শরীরটা মযাে মযাে করজে। সকাজলর ঘুমটা 

এজকবাজরই নমস করজে চানিিা। একটু থবলা কজর উঠব ভাবনে। 

সকাল িয় টা। িরোজলর অযাকশি থদখজবা, োই নটনভর সামজি বসলাম। অযাকশি 

চলজে...সব থেজিা থচিা থচিা। একই ভনঙ্গ, একই সুর। খন্ি খন্ি নমনেল। পনুলজশর ধাওয়া পাল্টা 

ধাওয়া...। ককজটল নবজফারণ, অবজশজে ধুম ধুম...গাড়ী ভাঙ্গার আওয়াে।  

নবরক্তই লাগজে...।  চযাজিল পনরবেতি করব, নঠক এই সময় স্ক্রজল থভজস উঠজলা থেনকিং 

নিউে “সাভাজর রািা প্লাোর গাজমতন্টস নবনডিং ধ্বজস পড়জে, আিে অজিক”। ভাবলাম এটা আবার 

িেুি কী? বািংলাজদজশ এসব পনরনচে ঘটিা। োই ঐনদজক গুরুত্ব িা নদজয় িাস্তার থটনবজল থগলাম।  

িাস্তা থসজর নঠক ১০টায় আবার নরজমাট নিজয় নটনভর সামজি বসলাম।  

ঘটিা কী! সব চযাজিজল লাইভ! এটা থো িরোজলর থকাি নচত্র িয়! েজব?  

চানরনদজক নচৎকার মানুজের আিাোরী, কুয়াশার মে ধুুঁয়ায় সব আিন্ন িজয় থগজে। ঠাুঁওর 

করজে পারলাম িা আসজল কী ঘজটজে!   

কী ঘটজে োজি বািংলাজদজশ?   

হ্াুঁ বনু্ধরা, োর পজরর ঘটিা একনট কাজলা অধযায়। পুঁচা লাজশর দূগতন্ধ। ো আে শুধুই 

ইনেিাস...     

রািা প্লাো ধ্বজস নিিে িজয়জে কে মানুে, োর সনঠক নিজসব িয়জো থকউ কখজিা খনেজয় 

থদখার িজয়ােি মজি করজবিা। নকন্তু এই একনট দূঘতটিা বািংলাজদজশর সকল মানুেজক এক কাোজর 

নিজয় এজসনেজলা, ো অল্প সমজয়র েন্য িজলও। আত্মীয় িয় স্বেি িয়, েবুও কাুঁদজে থদজখনে অসিংখয 
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মানুে থক।  োজদর থশাজক থদজশর মানুে স্তব্ধ িজয়জে। থদায়া কজরজে িাণ খুজল। থবুঁজচ থগজলও  থকউ 

থকউ আেীবজির েন্য পঙ্গু। দুনবতেি েীবি োপি করজে আিে মানুেগুজলা। নিঃস্ব অজিক পনরবার।  

থদশ-নবজদজশর অজিজকই সািাজেযর িাে বানড়জয়জেি এই মিা দূজেতাজগ। থসই সব নিজয় নকে ু

স্মনৃেকো থশািাব বজলই আে নলখজে বজসনে।  

থেভাজব শুরুঃ  

২৩ এনিল, ২০১৩ মঙ্গলবার সাভার ট্র্যাজেনির পর িরোল িেযািার িওয়ায় পজরর নদি 

অেতাৎ বধুবার ২৪ এনিল ইউনিভানসতনট থগনে। ১১ টার নদজক আনম ক্লাজসর মজধয একটা থিাি পাই 

নবজদশ থেজক। বলা বাহুলয থসটা নেল থকানরয়া থেজক মুশনিক-এর কল। ক্লাস থেজক থবর িজয় ৫/৬ 

নমনিট কো বললাম। মুশনিজকর িস্তাব নেল, আনম থকাি ভাজব নবএসএজক  এর বযািাজর সিংগনৃিে 

চযানরনট েিনবল সাভার ক্ষনেগ্রস্থজদর মাজে নবেরি করজে পারজবা নকিা। আমার উত্তর অবশ্যই “হ্াুঁ” 

নেল, নকন্তু কখি, নকভাজব ও নক পনরমাি সািােয করজে িজব োিা নেল িা। এখাজি একটা কো উজেখ 

করজে চাই, আনম আজগর নদি রাজেই নবএসএজক এর থিসবুক গ্রুজপ আশরাি থিাজসি রাজসজলর 

এরকম সািােয সিংক্রান্ত থপাষ্ট থদজখনেলাম। োরপজর সম্ভবে নবএসএজক ইনট থমম্বার নমজল সনিনলে 

নসদ্ধান্ত থিি সাভার ক্ষনেগ্রস্থজদর সািােয করার েন্য, েনদও েখজিা সািাজেযর ধরণ এবিং িকার 

সম্পজকত োুঁরা নিনিে নেজলি িা। োজিাক, এভাজব ২৪ োনরখ পার িজয় থগল এবিং সাভার ট্র্যাজেনির 

ভয়াবিোও চরম ভাজব থদশবাসীর সামজি উপস্থানপে িজে োকজলা। নবএসএজক-এর থিসবুক 

গ্রুজপও থকন্দ্রীয় ভাজব সািােয থদওয়ার আিবাি আসজে োজক এবিং আপজিট িজে োজক।  

নকনস্ত  ১ 

২৫ এনিল ২০১৩ বিৃস্পনেনবর। আনম আবার ইউনিভানসতনট-থে এবিং সকাল ১০ টার নদজক 

থকানরয়া থেজক কল। আমাজক বলা িল, নবএসএজক িান্ি কাজলক্ট করজে, নকন্তু এই মুহুজেত থে পনরমাি 

োজে বািংলাজদজশ টাকা পানঠজয় সুনবধা িজব িা। আনম নিজে নকেু এিভান্স মযাজিে কজর আে 

কালজকর মজধয সাভার থেজে পারজবা নকিা? েুনক্ত নেল, ঐ মুহুজেত নকেু েরুরী সািােয সাভাজর দরকার 

নেল, আমরা েনদ নকেুটাও সািােয করজে পানর, োিজল আমরা মজি শানন্ত পাজবা। আনম উত্তজর 

বজলনেলাম, আমার কাজে এই মুহুজেত মাজসর থশজে িগদ টাকা থিই, আমাজকও বযবস্থা করজে িজব, 

েনদ পানর, েখি থেজে আমার থকাি সমস্যা থিই, বরিং আনম থকাি এক ভাজব এই মিৎ কাজে নিজেজক 

েনড়ে রাখজে পারজল ধন্য মজি করজবা। েখজিা আনম োনিিা, নকভাজব টাকাটা মযাজিে করজবা। 
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োইজিাক, নবজকজল আবার কল থকানরয়া থেজক। অনগ্রম টাকার   বযবস্থা করজে থপজরনে নকিা োিার 

েন্য। আনম এই বযাপার গুনল আমার খুব কাজের দুইেি সিকমতীর সাজে থশয়ার করলাম। োরাও খুবই 

আগ্রিী এই কাজে আমার সাজে েুক্ত োকজে। এই দুেজির কাে থেজক অল্প নকেু এবিং পজরর নদি ২৬ 

এনিল শুক্রবার আমার নবভাগীয় থচয়ারমযাজির কাে থেজক বানকটা নিজয় ৩০ িাোর টাকার বযবস্থা 

করলাম। এখি সমস্যা িল, আমরা নঠক নক ধরজির সািােয করজবা! সবাই নমজল বজস নসদ্ধান্ত নিলাম  

শুকজিা খাবার, এয়ার থেসিার, টচতলাইট এইগুজলা আপােে সািােয নিজসজব আনমত নিয়নিে সাভার 

থকন্দ্রীয় কজন্ট্র্াল রুজম দাি কজর আসজবা। 

সাভার ক্ষনেগ্রস্তজদর েন্য ঐ মুহুজেত েীবিধারজণর েন্য িজয়ােিীয় নকেু মালামাল 

নকিলাম। শুক্রবার সব পাইকানর থদাকাি বন্ধ িওয়া সজেও মাজকতট কনমনটর সভাপনে নিে দানয়জত্ব 

আমাজদর সব বযবস্থা কজর নদজয়জেি। আপােে ৪ ধরজির নেনিস থেমি এিানেত নবসু্কট (২০ কাটতি), 

এিানেত েুস (২৪ কাটতি), টচত  (২০ নট), এয়ার থেসিার (১৫ নট) নকজিনেলাম। ২৭ এনিল, ২০১৩ 

থভার ৪ টায় আমরা ইউনিভানসতনটর গানড় নিজয় রওিা নদই।  উজেখয, আমাজদর আজবদজি সাড়া নদজয় 

ইউনিভানসতনট কেৃতপক্ষ সাভার থেজে নবিামূজলয গানড় বযবিার করজে নদজয়নেল। এই গানড়র বযবস্থা 

করাটাও খুব সিে নেল িা। সাধারণে  গানড় কুনষ্টয়ার বাইজর (৫০ নকনম এর বাইজর) নবশ্বনবদযালয় 

িশাসি নদজে চায় িা। িাইজভট গানড় ভাড়া করজে থগজল কমপজক্ষ ১০ থেজক ১২ িাোর টাকার গচ্চা। 

আবার গানড় োড়াও এে মালামাল নিজয় োওয়া নেল অসম্ভব। নবশ্বনবদযালজয়র গানড় নিজল ৫/৬ িাোর 

টাকায় িজয় থেে। নকন্তু সবনকেু বজুে নবশ্বনবদযালজয়র সজবতাচ্চ িশাসি আমাজদর আজবদজি সাড়া নদজয় 

অবাক কজর নদজয় নে গানড় নদজয় সািােয কজরনেল।   আমার এই কাজে আমার সাজে দুইেি সিকমতী 

সাবতক্ষনিক সািােয  কজরনেজলি।   

সাভার থপৌজে আমরা থকন্দ্রীয় রািা প্লাো দূজেতাগ নিয়িি কজক্ষ থোগাজোগ কজর নবএসএজক-

এর িাম এনন্ট্র্ কজর আমাজদর সািােয থপৌুঁজে নদই। আর অল্প নকেু িগদ টাকা (৬ িাোর) এিাম 

থমনিকযাল কজলে িাসপাোজল ভনেতকৃে ১২ েজির মজধয নবেরণ কনর। সকাল ১০ টায় থপৌুঁজে দুপরু ১ 

টার মজধয আমাজদর কাে থশে কজর আবার কুনষ্টয়ার উজেজশ্য সাভার েযাগ কনর। সবনকেু এে দ্রুে 

গে ২৪ ঘন্টায় সম্পন্ন করজে িজয়নেল থে নিজর আসার সময় আমরা সবাই খুব ক্লান্ত নেলাম। নকন্তু 

একনট মিৎ কাজে শুধুমাত্র নিজেজদর উপনস্থনে নদজয় েুক্ত োকজে থপজরনে বজল মজির নভের এক 

ধরজির শানন্ত নবরাে করনেল।  
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নকনস্ত – ২  

২৭ এনিল কুনষ্টয়া নিজর এজস থদখলাম আমাজদর এই িজচষ্টা আমার নবশ্বনবদযালজয়র নবনভন্ন 

নবভাজগর োত্ররা ইনেমজধয থেজি থগজে এবিং োরাও খুবই আগ্রিী সাভার ক্ষনেগ্রস্থজদর সািােয করজে। 

একটা নেনিস লক্ষযিীয় সুদূর িবাজস অবস্থািরে বািংলাজদনশ োত্রজদর দ্রুে সািােয মজিাবাসিা এবিং 

কমতস্পৃিা থদজখ বািংলাজদনশ  োত্ররা উৎসানিে িজয়জে, এই বযাপারনট থভজব আমার খুব ভাল 

থলজগনেজলা এবিং নবএসএজক  থক সিংগঠি নিজসজব ঘজর বাইজর সিল বজল িেীয়মাি িনিল। আনম 

নবএসএজক  থক ধন্যবাদ নদজে চাই, োজদর থদজখই আমাজদর স্থািীয় োত্ররা উৎসানিে িজয়নেল এবিং 

একই সাজে আমার আজরা োরা সিকমতী নেজলি োরাও নবজদশ থেজক নবনভন্ন ভাজব সািােয নিজয় 

আসার প্লাি কজরনেজলি। নকন্তু আমার োিা মজে থকানরয়া থেজক বািংলাজদনশ  োত্ররা েে দ্রুে 

অযাকশজি থেজে থপজরজে অন্য থকউ এে দ্রুে োৎক্ষনিক সিংগনঠে িজে পাজরিনি। োইজিাক, ২৮ 

এনিল থকানরয়া থেজক আিজমদ থেৌনিদ থিাি কজর োিাজলা োজদর িান্ি কাজলকশি দ্রুে চলজে, 

আনম আবার থেজে পারজবা নকিা। আমার উত্তর েোরীনে হ্াুঁ-সুচক নেল এবিং উত্তজর বজলনেলাম, 

“২/১ নদজির মজধয িয়ে থেজে পারব। কারি আমার ইসলামী নবশ্বনবদযালজয়র োত্ররা োরাও ২/১ 

নদজির মজধয োজব সাজে আনমও থেজে পারব।” 

৩০ এনিল, ২০১৩ আমার নবশ্বনবদযালজয়র নবনভন্ন নবভাজগর ৭ েি োত্র আর আমরা ৪ েি 

নবনভন্ন নবভাজগর নশক্ষক সজবতাজমাট ২ লক্ষ িগদ টাকা নিজয় সাভাজরর উজেযজশ রওিা নদই। থকানরয়া 

থেজক েখজিা টাকা পাঠাজিা িয়নি। কো নেল, োওয়ার পজে থকাি এক বযািংক থেজক মানিগ্রাজম 

পাঠাজিা টাকা েুজল থিজবা। আনম আজগর নদি সন্ধযায় ৫০নট িলুদ খাম এবিং একনট নসল পযাি বানিজয় 

সজঙ্গ নিজয়নেলাম, টাকা ভজর থদজবা বজল। সকাল ১১টার নদজক সাভার এিাম থমনিকযাল কজলজের 

সামজি আমরা। আমাজদর সাজের োত্ররা ইনেমজধয োজদর কাে শুরু কজর নদজয়জে, আর আনম েখি 
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বযািংক খুুঁজে থবড়ানি। অবজশজে একনট বযািংক থপলাম ইস্টািত বযািংক নলনমজটি। অজিক লম্বা লাইি 

োই বাধয িজয় অজপক্ষা। থবলা ১২ টার নদজক ৭৬ িাোর টাকা েুজল ৩০ িাোর আলাদা কজর বাকী 

৪৬ িাোর টাকা িনেনট ১ িাোর কজর ৪৬নট নবএসএজক নসল মারা খাজম ভজর নিলাম। আমাজদর নটম 

ইনেমজধয এিাম থমনিকযাল কজলে কেৃতপজক্ষর সজঙ্গ থোগাজোগ কজর ক্ষনেগ্রস্তজদর োনলকা তেনর 

কজরজে। আনম ৪৬ েি থক নসজলক্ট কজর োজদর িাজে সুদূর পরবাজস অবস্থািরে বািংলাজদনশ  ভাইজদর 

কষ্টানেতে টাকা েুজল নদলাম এবিং নিজের দায়ভার মুক্ত করলাম।  

  

নকনস্ত  ৩ 

সাভার ট্র্যাজেনির পর থবশ নকেুনদি পার িজয় থগল। এর মজধয থম মাজসর ১০ নক ১২ 

োনরজখ  নঠক থখয়াল থিই, আিজমদ থেৌনিদ আমাজক থকানরয়া থেজক আবার থিাি করজলা। নবেয় নেল 

আজরা নকেু টাকা েজমজে ওজদর কাজে থসটা সাভার ক্ষনেগ্রস্থজদর মাজে নবেরি করা োয় নকিা। 

গুয়ািংেু থেজক মুশনিকও আমাজক এর মজধয থিাি কজরনেল এই একই নবেজয়। োইজিাক, আনম 

বযস্তোর মাজেও রােী িলাম। এবার নঠক করলাম, সাভাজর িা থেজয় োেীয় পঙ্গু িাসপাোজল োজবা। 

শুক্রবার োড়া আমার সময় নেল িা, োই ১৭ থম ঢাকা োজবা বজল নঠক করলাম। মনির ভাই এবিং উত্তম 

দাদাজকও থিাি করলাম আমাজক ঢাকায় সময় থদওয়ার েন্য। মনির ভাই নসজলট নেজলি আর উত্তম 

দাদা ঢাকায় নেজলি। ১৬ থম থকানরয়া থেজক পাঠাজিা টাকা েুজল রাজে কুনষ্টয়া থেজক ঢাকা থপৌুঁোলাম, 

থসনদি রাজেই মনির ভাই এর সাজে থদখা করলাম। কমতপনরকল্পিা নঠক করজে লাগলাম। আমার 

থোট মামা নেজলি স্বাস্থযমিলাজয়র েুগ্মসনচব। মামাজক থিাি কজর পঙ্গু িাসপাোজল সাভার 

ক্ষনেগ্রস্তজদর থদখভাল করার দানয়ত্বিাপ্ত িাঃ োিানঙ্গর এর সজঙ্গ থোগাজোগ কজর পজরর নদি শুক্রবার 

সকাল ১০টায় সময় নিলাম। িাঃ োিানঙ্গর অজিক রকম সািােয পদ্ধনে নিজয় আলাপ করজলি 

আমাজদর সাজে। নকন্তু আমরা ৩ েি নমজল নসদ্ধান্ত নিলাম আমরা সবজচজয় অসিায় এবিং েনটল 
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শারীনরক অবস্থায় আজেি এমি ১৫ েি থক িগদ সািােয করজবা । থসইভাজব আমরা িাসপাোজলর 

সািােয সিংক্রান্ত থখালা খাোয় আমাজদর নবস্তানরে এনন্ট্র্ কজর ১১ েি পরুুে এবিং ৪ েি মনিলার িাজে 

আমরা ৭৫,৫০০ টাকা িগদ িাজে েুজল নদই। সবাইজক ৫০০০ কজর আর শুধু একেিজক ৫৫০০ 

টাকা নদই। িয়ে এই সামান্য সািােয োজদর নক উপকাজর আসজব আনম োনিিা, নকন্তু মূল বযাপারনট 

নেল আজবগ এবিং োজদর িনে আমাজদর দানয়ত্ব। আনম থদজখনে, সবাই নকভাজব থে থেভাজব পাজর 

সািােয নিজয় সাভার ক্ষনেগ্রস্থ-থদর মাজে দাুঁনড়জয়জে। নবপজদ দূজেতাজগ পুজরা বািংগালী োনে কাুঁজধ কাুঁধ 

নমনলজয় নকভাজব নবপদ থমাকানবলা কজর থসটাও থদজখনে। আর এইসব খুব কাে থেজক থদখার থসৌভাগয 

কজর থদওয়ার েন্য নবএসএজক এর িনে আনম নচর কৃেজ্ঞ। থকানরয়াজে অবস্থািরে সকল বািংলাজদনশ  

ভাই-থবাজির ভাল োকজবি সুস্থ োকজবি এই িেযাশায় থলখানট থশে করলাম।  

  

থকানরয়াজে অবস্থািরে বািংলাজদনশ কনমউনিনট োজদর সাধযমে সুদূর পরবাজস বজসও 

এইসব গরীব থখজট খাওয়া মানুজের চরম নবপজদ োৎক্ষনিক থে সিমনমতো থদনখজয়জেি ো এক কোয় 

ভুলবার িয়। আর এই মিৎ কাজে নিজেজক েনড়ে রাখজে থপজর আনম ধন্য।   

থলখকঃ এজসানসজয়ট িজিসর, ইসলানম নবশ্বনবদযালয়, কুনষ্টয়া।  
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সমজয়র আয়িায় নবএসএজক 

িঃ োলাল আিজমদ 

 

বািংলাজদনশ স্টুজিন্টস’ এযাজসানসজয়শি ইি থকানরয়া ( ) নকেু সুন্দর আর শুভ উজেশ্য 

সামজি থরজখ গজড় উজঠজে। থস কারজিই এর শুরুটা উচ্ছ্বাস আর উেীপিার থকন্দ্র িজয় উজঠ আজিজকর 

কাজে। সমজয়র সাজে সাজে এর সাজে সবার হৃদযোর সম্পকত থেমি বাড়জে থেমনি এর মাধযজম 

পারষ্পনরক েেয আদাি িদাি সি সব সিজোনগোর থক্ষত্রও নবস্তৃে িজি। কারও মজি থকাি নবেজয় 

নেজ্ঞাসার সূত্রপাে িজল থস অিায়াজস থপজে পাজরি োর কানিে সমাধাি। এ েন্য কাউজক থবগ 

থপজে িয় িা। স্বিজণানদে িজয়ই এখাজি এজক অন্যজক োর নিেস্ব ভাণ্ডার খুজল নদজি, থকউ বা আবার 

নিজের ভাড়ার সিৃদ্ধ করজে।  

২০০৮ সাজলও থেখাজি নিজের গজবেিার িজয়ােজি একনট থপপার সিংগ্রি করজে কজয়কেি 

বনু্ধজক থমইল কজর থিাি কজর বযনেবযস্ত কজর সিংগ্রি করজে িজয়নেল ো এখি মুিূজেতর মজধয সিংগ্রি 

করজে অজিজকই। আবার আমার মে অজিজকইগজবেিার েন্য িজয়ােিীয় কােটাও কনরজয় নিজি 

অজন্যর কাে থেজক। এই থে সিজোনগোসুলভ উদার মািনসকো সবার মাজে এমি সুন্দর ভাজব নটজক 

আজে; থসটার এে সুন্দর িকাশ আমার োিা মজে এেটা গনেময় আর স্বিজণানদে নেল িা এ 

থিারাজম আসার আজগ। 

অজন্যর িজয়ােজি সিজোনগো করা একনট মিৎ কাে, নকন্তু োরা নিজে সিজোনগো করার 

পরও আরও অজিকজক এজে সম্পৃক্ত করজে পাজরি োর মিজত্তর নিসাব িা টািাটাই সমীচীি বজল 

আমার মজি িয়। এ থিারাম থেজক এ ধরজির উজদযাগ সনেযই অজিক িশিংসার দানব রাজখ। নকন্তু এে 

নকেুর পরও এখি পেতন্ত  থকানরয়ায় অবস্থািকারী সকল োত্র োত্রীর একমাত্র প্লযাটিরম নিসাজব 

আত্মিকাশ করজে পাজরনি। এর শুরুজে োরা কাে কজরজে নকিংবা এখি োরা কাে করজে োজদর 

সীমাবদ্ধোও িজে পাজর, আবার অন্য োরা এর সাজে নিজেজদর সম্পৃক্ত করজে পাজরিনি নকিংবা করজে 

চািনি োজদর দায়বদ্ধোটাও থচজপ োওয়ার মে িয়। সমজয়র ধারাবানিকোয় এর েোেতো সবার 

কাজে বনৃদ্ধ পাজি এটা ভাল একটা নদক।  

বযানক্তর দৃনষ্টভনঙ্গ থকাি সামনষ্টক পনরসজর এজস পনরমােতি পনরজশাধি িজব এটাই থেয়। এ 

ধারাবানিকোয় নবশ্বাসী িা িজল বযানক্ত আর সামষ্টীকোর সিংঘাে অনিবােত িজয় উজঠ। বযানক্ত থস থক্ষজত্র 
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মূল ধারা থেজক নবনিন্ন িজে বাধয। এর অেস্র উদািরণ টািা োয়। সিিশীলো এ থক্ষজত্র নিরামজয়র 

কাে কজর। এ সিিশীল আচরজির চচতা থে থকাি চক্রজক অজিকনদি নক্রয়াশীল রাজখ। এটা বলনে এ 

েন্য থে, এ থিারাজম োরাই থস্বিায় কাে করজে োজদর এ সিিশীল িওয়াটা েরুরী। আর 

সিিশীলোই িেজে উত্তরজি সিায়ো করজব। থস্বিা েজমর এই গুনটকেক বযনক্তর সাজে এ 

থিারাজমর অন্যজদর আচরণটা নক িওয়া উনচৎ থসটা সবাই নিজের নবজবচিায় নঠক কজর নিজবি। এরা 

সবাই বযনক্তস্বােত নবসেতি নদজয়ই সবার স্বাজেত েম নদজয় োজি। োনেগে ভাজব আমরা থেমজগজম(!!) 

অভযস্ত, থসটা থেজক থবর িজে িা পারজলও একটা কাে করা োয়; কাউজক থদাোজরাপ করার সময় 

নিজেজক ঐ  আবস্থাজি বনসজয় থভজব থদখা, আনম িজল কােটা থকমি িে, নকিংবা এখাজি আমার নিজের 

থক্ষজত্র িনেনক্রয়াটা থকমি িে। 

স্থনবরো থে থকাি নকেুর আজবদিজক ধীজর ধীজর অিাসিংনগক কজর থোজল। গনেশীল করার 

েন্য িনেনিয়ে নকেু উপাদাি সিংজোেি নবজয়ােি করা িজয়ােি। নিজেরা উজদযাগী িজয় একটু সময় 

নদজল থে থকাি নকেুর পনরসর থেমি বাড়াজিা োয় থেমনি এজক সবার কাজে অেতবিও কজর থোলা 

োয়। এখাজি আমরা োরাই আনস থসটা থবনশনদজির েন্য িয়। নকন্তু এই স্বল্প পনরসজর সবাই োর োর 

সামেত অনুসাজর নকেু ইিপুট নদজয় থগজল থসটা অজিজকর েন্যই ভাল লাগার োয়গা নিসাজব নটজক 

োকজব অজিকনদি। এর সাজে এ পেতন্ত োরা নবনভন্ন কাজে েনড়ে নেজলি োরা এখি এখাজি িা 

োকজলও দূর থেজক এর কােতক্রম থদজখ অবশ্যই িশানন্ত অনুভব কজরি।  

থস্বিায় োরা এ সব কাজে আগ্রিী োজদর নিজয়ই কােতকনর গ্রুপ বািাজল ভাল িয়। োরা পাজে 

থলাজক নকেু বলাজক এনড়জয় চলজে পাজরিা, োজদর দূজর থেজক এর শুভাকািী িওয়াটাই বাঞ্চিীয়। এ 

কো বলনে অনভজ্ঞো থেজক, এমি উৎসািী অজিকজকই গুনটজয় থেজে থদজখনে; অবশ্য বাঙানল নিসাজব 

থকাি নকেুজেই আমাজদর উৎসাি থবনশনদি োজকিা। 

লাভ থলাকসাজির নিসাজব আর োই থিাক েীবি আিন্দময় িজে পাজরিা। থস নিসাবটা থেজক 

োরা মাজে মাজে েুনট নিজে পাজরিিা, োরা চারজদয়াজলই পনরেৃনপ্ত খুজে পাি। এই নিজসনব েীবজির 

বাইজরর মানুেগুজলার ভরসার স্থাি সিংকুনচে সবখাজিই।  োজদর আস্থার িেীক নিসাজব 

পনরনচে িজয় উঠুক োজদর কােতক্রম নদজয়। 

থলখকঃ থপাস্ট িক্টরাল গজবেক, কিকুক নবশ্বনবদযালয়, নসউল। 
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থকানরয়ায় বািংলাজদজশর ইজমে এবিং আমাজদর করণীয় 

সরওয়ার কামাল   

 

থকানরয়ািরা বািংলাজদশজক থকমি থচাজখ থদজখ? োরা বািংলাজদশজক োজিি োজদর থবনশর 
ভাগই থিনেবাচক দৃনষ্টজে থদজখ বজল মি িল। সাধারণ থকানরয়ািজদর কাজে নেজজ্ঞস করজল থদখজবি 
অনধকািংশ থকানরয়ািই বািংলাজদজশর িাম শুজি োকজলও বািংলাজদশ থকাোয় নকিংবা বািংলাজদশ সম্পজকত 
সাধারণ েেযগুজলাও োজি িা। থকানরয়াজে সব ভাই-থবািজদরই িায় একই অনভজ্ঞো িওয়ার কো। 
বািংলাজদশ সম্পজকত থকানরয়ািজদর ধারিার কজয়কনট নদক েুজল ধরনে।   

সুখী থদশ 

ইিিা ইউনিভানসতনটর িজিসর নল নময়িং িি। ইউনিভানসতনটজে আসার পর িেম থদখাজেই 
নেজজ্ঞস করজলি থোমরা এে সুখী নকভাজব? আনম িঠাৎ এমি িজে নকেুটা অবাক িলাম, আবার 
খুনশও িলাম। থকানরয়াি নবনভন্ন বই, ওজয়বসাইজট বািংলাজদশজক নবজশ্বর এক িাম্বার সুখী থদশ নিজসজব 
থদখাজিা িয়। থকানরয়ার েিনিয় সাচত ইনিি Naver-এ সাচত নদজল থদখা োয় েজগ বা নিউজে 

বািংলাজদজশর বযাপাজর োরা নলজখজেি অজিজকই বািংলাজদশজক সুখী থদশ নিজসজব উজেখ কজর। 
একবার এক সু্কজল থস্বিাজসবক নিজসজব কাে করজে নগজয়ও একই কো শুিলাম। আর থকাম্পািীজে 
কাে করজে নগজয়ও িচরু মানুজের কাজে শুিলাম বািংলাজদশ এক িাম্বার সুখী থদশ নিজসজব পনরনচে 
পাওয়ার কো। বািংলাজদশ আসজলই সুখী থদশ নকিা থসই নবেজকত োব িা। বািংলাজদজশর ইনেবাচক 
এই নদকনট থকানরয়ািজদর মুজখ শুিজে কার িা ভাল লাজগ! 

 দনরদ্র থদশ, বন্যা এবিং ঘনুণতেড় 

বািংলাজদজশর সিংবাদ্গগুজলার মজধয সবজচজয় থবনশ আজস বন্যা, ঘুনণতেজড়র খবর। সাধারণে 
থকানরয়ার থকাি সিংবাদ মাধযম সরাসনর বািংলাজদজশ সিংবাদদাো নিজয়াগ কজর সিংবাদ িকাশ কজরিা। 
ভারজে নিেুক্ত সিংবাদদাো বা আন্তেতানেক সিংবাদ মাধযজমর খবর অনুবাদ কজর িকাশ কজর োজক। 
োর কারজণ িায়শ খারাপ খবরগুজলাই সজঙ্গ সজঙ্গ চজল আজস। সাভাজরর দুঘতটিা নিজয় আন্তেতানেক 
নমনিয়া থেভাজব আগ্রি থদনখজয়জে থকানরয়াি নমনিয়াও থসভাজব আগ্রি সিকাজর সিংবাদগুজলা 
পনরজবশি কজরজে। বারবার নরনভউ িকাশ কজরজে। নটনভগুজলা নবজশে সিংবাদ িকাশ কজরজে। আর 
বািংলাজদজশর বেতমাি অবস্থা থকািভাজবই গরীব থদজশর পেতাজয় পজড় বজল মজি িয়িা। নকন্তু থকানরয়াি 
নমনিয়া বািংলাজদশজক আনেকার গরীব থদশগুজলার মেই গরীব থদশ নিজসজব নচনিে কজর।  

িজিসর ইউনুস িসিংজগ 

সগািং ইউনিভানসতনটর এক স্টুজিজন্টর সাজে কাে করজে নগজয় োিলাম সগািং 
ইউনিভানসতনটজে িঃ ইউনুজসর নচন্তা, সামানেক বযবসা নিজয় ক্লাস থিওয়া িয়। সামানেক বযবসার উপর 
থবশ কজয়কনট বই ইজোমজধয থকানরয়াি ভাোয় অনুবাদ করা িজয়জে। িজিসর ইউনুজসর কারজণ 
থকানরয়ার নবশ্বনবদযালয় পেতাজয় বািংলাজদজশর ভাবমুনেত অজিক থবজড়জে। অজিজকই োজিি ই-থিায়া 
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উইজমন্স ইউনিভানসতনট ইউনুসজক সিািসূচক িক্টজরট নদজয়জে। নেনি একই সাজে এই নবশ্বনবদযালজয়র 
একেি নভনসনটিং স্কলার নিজসজব বেজর একবার ক্লাস থিি। িজিসর ইউনুস নখয়িংনি ইউনিভানসতনটজে 
ক্লাস নিজয়জেি। নসউজল িনেবের ওয়াডত নপস থিারাজম িজিসর ইউনুস আমনিে িি। িজিসর 
ইউনুজসর থলখা বই থকানরয়াি ভাোয় অনুবাদ করা িজয়জে। িজিসর ইউনুজসর কারজণ বািংলাজদজশর 
ভাবমূনেত অজিক থবজড়জে ো নিঃসজন্দজি বলা োয়।  

দীঘতনদি ধজর বসবাসরে বািংলাজদশীজদর ভাবমনূেত 

একেি িাগনরজকর আচার আচরণ নদজয়ই একটা থদশজক আমরা নবচার কজর োনক। 
বািংলাজদজশ আমার সাজে েনদ থকাি থকানরয়াি খারাপ আচরণ বা কাে কজর োিজল আনম ধজর নিব 
থকানরয়ািরা অজিক খারাপ। গে ২০-২৫ বেজর িচরু বািংলাজদশী থকানরয়াজে এজসজে,থকউ থকউ 
থকানরয়াজে এখজিা আজেি, অজিজকই থকানরয়াি নবজয় কজরজেি, অজিজকই আবার থদজশ নিজর 
নগজয়জেি। এইসব বািংলাজদশীজদর চারপাজশর থলাকেি থেভাজব োজদরজক থদজখজেি বািংলাজদশজক 
োরা থসভাজবই থদখজবি। থকানরয়াজে বািংলাজদশীজদর ভাবমূনেত খুব থবনশ ভাল বজল মজি িয় নি। 
ইন্টারজিজট থকানরয়াি েগ গুজলা ঘুজর থদখলাম বািংলাজদশীজদরজক োরা কাে থেজক থদজখজেি 
থবনশরভাগই থিনেবাচক মন্তবয কজরজেি। অজিজকই ভাল কজরজেি, করজেি। নকন্তু একশজে ৪/৫েি 
খারাপ করজল থসটাই থদখা োয় থবনশ। অববধ বািংলাজদশীজদর কারজণ থদজশর ভাবমূনেত আজরা থবনশ 
ক্ষুন্ন িজয়জে। থকানরয়াজে নবজদশীজদর অবস্থাি নিজয় িনেবেরই একটা নরজপাটত িকাশ করা িয়। 
ওখাজি নবনভন্ন নদক নিজয় সূচক িকাশ করা িয়। ওখাজি অজিক োনলকায় বািংলাজদজশর িাম োকজলও 
অববধ বসবাসকারী নবজদশীজদর োনলকায় িায়ই োনলকার শীজেত োকজে থদখা োয়।  

আমাজদর করণীয় 

বািংলাজদজশর উন্নয়জি থকানরয়াজক কাজে লাগাজিা খুবই েরুরী। ইউজরাপ-আজমনরকার থচজয় 
থকানরয়া নকিংবা মালজয়নশয়ার কাে থেজক আমরা অজিক থবনশ নশখজে পারজবা। থকানরয়ার সাজে 
আমাজদর অজিক নমল আজে। োজটর দশজকর কো আমরা িায় বনল েখি বািংলাজদশ থকানরয়ার থচজয় 
অজিক এনগজয় নেল। এখি থকানরয়াি সারা নবজশ্ব অজিক োয়গা দখল কজরজে ২০/২৫ বের আজগ ো 
োরা নিজেরাও কল্পিা করজে পাজরনি। থকানরয়া এখি অজিক নবেজয় ইউজরাপজক নপেজি থিজল পজুরা 
নবজশ্ব থিেৃত্ব থদওয়ার েন্য অনস্থর িজয় আজে। োজদর গজবেকরা গজবেণা করজেি নকভাজব সারা নবজশ্ব 
থিেৃত্ব থদওয়া োয়। োরা অজিকটাই বািংলাজদজশ নিজে রােবিনেক দল গঠি কজর নিজে সভাপনে 
িওয়ার মে নকেু বনুদ্ধনভনত্তক কাে করজে। গ্রীি ইজকািনম, গ্রীি এিভাইরিজমন্ট, গ্রীি ক্লাইজমট, গ্রীি 
ইিজভস্টজমন্ট, সব নকেুজে গ্রীি লানগজয় িাোর িাোর িজেক্ট করজে। আর অন্য থদশগুজলাজক সদস্য 
কজর থকানরয়া নিজেই সভাপনে বা কেতা থদশ িজি। গ্রীি ক্লাইজমট িান্ি োর একনট বড় উদািরণ। 
সম্প্রনে এর সদর দপ্তর িজয়জে ইিেজি। এইগুনল বলনে এইেজন্য থে ২০/২৫ বের আজগ ো নেল 
কল্পিারও বাইজর ো োরা সম্ভব কজরজে। এেন্য আমাজদর থশখার থক্ষজত্র থকানরয়া িজে পাজর 
সবজচজয় বড় আদশত।  
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থকানরয়ায় বািংলাজদশজক োনন্িিং করজে িজল বা ইজমে বাড়াজে িজল বািংলাজদশ দূোবাস, 
থকানরয়ায় বসবাসকারী  সবাইজক একসাজে কাে করজে িজব। েজব এজক্ষজত্র থেসব পদজক্ষপ েরুরী 
বজল মজি করনে ো িলঃ  

১। থকানরয়াজে অববধভাজব োজে থকাি বািংলাজদশী িা োজক থসেন্য দূোবাস বা সিংনিষ্টজদর পক্ষ 
থেজক সবাইজক থেি সজচেি করা িয়।  

২। বািংলাজদজশর ইনেবাচক সিংবাদ্গগুজলাজক থকানরয়াি ভাোয় েনড়জয় থদওয়া। সিংবাদ মাধযম, েগ, 
থিসবুজকর মাধযজম এই গুরুত্বপূণত কােনট করা থেজে পাজর। োোড়া দূোবাজসর মাধযজম কজেস' 
বাোর, সুন্দরবি সি গুরুত্বপূণত দশতিীয় স্থাি, স্থাপিা, ইনেিাস নিজয় সিংনক্ষপ্ত আকাজর থকানরয়াি ভাোয় 
নলজখ নলিজলট আকাজর িকাশ করাও েরুরী কাে। বেতমাি পনৃেবীজে নমনিয়ার থকাি নবকল্প িাই। 
ভাল কজরি আর খারাপ কজরি দুইটাই নমনিয়া লুজি নিজব এবিং এর িলািলও থপজয় োজবি। থমাস্তিা 
সরয়ার িারুকীর ‘থটনলনভশি’ দুই-নেি নদজির েন্য পনত্রকায় অজিক কাভাজরে থপজয়নেল। িারুকীর 
সাজে সাজে বািংলাজদজশর িামনট চজল আসে। অজিক বড় ধরজণর নবজ্ঞাপজির থচজয় িারুকীর একটা 
থটনলনভশি মুনভ থদজশর ভাবমূনেতর েন্য থবনশ কাে নদজয়জে বজল আমার কাজে মজি িয়।  

৩। থকানরয়ায় নিয়নমে বািংলাজদশ থিয়ার এবিং দুইজদশজক সম্পৃক্ত কজর নবনভন্ন অনুঠানাি করজে িজব।  

৪।  থকানরয়াজে এখি নবনভন্ন সিংগঠি কালাচারাল একজচি থিাগ্রাম পনরচালিা করজে। োজদর সাজে 
চুনক্ত কজর বা অন্য থেজকাি মাধযজম নবনভন্ন সু্কজল এই ধরজির থিাগ্রাম চালু করা থগজল নকেুটা িজলও 
বািংলাজদশ সম্পজকত থকানরয়াি োত্রোত্রীরা োিজে পারে। 

নবএসএজকর করিীয়  

এই ধরজির অজিক আইনিয়া সবার মাজেই নকেু িা নকেু আজে। আইনিয়া োকজলজো িজব 
িা। আইনিয়াগুজলা কাজে লাগাজে িজব। এই কােগুজলা করার থক্ষজত্র সবজচজয় থবনশ ভূনমকা রাখজে 
পাজর নবএসএজক’র মে সিংগঠি নকিংবা বািংলাজদশী োত্রোত্রীরা। পাুঁচ শোনধক োত্রোত্রী োর মজধয 
থবনশরভাগ নপএচনি বা মাস্টাসত করজেি। এইসব থমধাবী বািংলাজদশীরা েনদ একসাজে কাে কজর 
োিজল থসই নদি থবশদূর িয় েখি থদখব থকানরয়ায় বািংলাজদশজক অজিক ভাল থচাজখই থদজখ এবিং 
গুরুত্ব থদয়।  

থশে কো  

থকানরয়া-বািংলাজদজশর সম্পজকতর ৪০ বের উৎোপি িজি এই বের। বেরবযাপী দুই থদজশর 
এই উৎোপি অজিকটাই নিরজব িজি বজলই মজি িল।  বািংলাজদজশ থকানরয়াি দূোবাজসর কজয়কটা 
অনুঠানাি আর নসউজল নকেু নসজলজক্টি থলাকেি নিজয় দুএকনট অনুষ্টাি োড়া নকেুই থচাজখ পড়জেিা। 
অেচ োনন্িিং এর েন্য পুজরা বেরই বািংলাজদশ কাজে লাগাজে পারে। োজিাক, পারে বজল থকাি কো 
থিই। ভনবষ্যজে নক করজে পারব থসটাই বড় কো। ভনবষ্যজের নদজক োনকজয় আনে অজিক আশা 
নিজয়।  

থলখকঃ থলাবাল থসাসত অনিসার, নশিজসগা ইন্টারন্যাশিাল।  
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কাি থপজে শুনি 

থমািািাদ আল-আনমি 

 

বহুে থচষ্টা কজরনে ভাই, পারলাম িা। অবজশজে এই েীবিজক থবজে নিজে িজলা।  

আপিাজদর মে আমারও শখ নেল। থলখাপড়া করজবা, বড় িজবা, চাকনর-বাকনর করব...আজরা 

কে কী...!  

আমার সব স্বপ্ন ধূনলসাৎ। এখি থচাজখ শুধু অন্ধকার থদনখ ... শুধু অন্ধকার। এই থকানরয়ার 

আকাশ বাোস সব িাুঁকা িাুঁকা লাজগ...  

োজিি, আনম ক্লাজস িাস্টত  নেলাম। এসএসনস থে স্টার মাকত, এইচএসনসজেও ভাজলা 

কজরনেলাম। এইচএসনস পরীক্ষার মাজেই বাবা চজল থগজলি। আর সামজি এগুজে পারলাম িা। বাবার 

ইজি নেল আনম িাক্তার িব।  

বনু্ধরা সবাই থমনিজকজল ভনেত থকানচিং করল, আনম পারলাম িা। নক নদজয় থকানচিং করব? টাকা 

িাই, পয়সা িাই। ভনেত িলাম োেীয় নবশ্ব নবদযালজয়, নিনেজে অিাসত। 

বাড়ী থেজক টাকা নিজে পানরনি। আনমই বড়, থোট থবাি সু্কজল পজড়। বাবা নেজলি পেী 

নচনকৎসক। বাবার অবেতমাজি আয় থরােগাজরর সব পে বন্ধ। বাধয িজয় নটউশনি শুরু করলাম। 

থমজস োনক আর নটউশনি কনর। মাস থশজে থে টাকা পাই থসখাি থেজক বানড়জেও নকেু 

পাঠাই। ভালই চলনেল নদিগুনল।   

এক থমজয়জক িাইজভট পড়াোম। থমজয়র বাবা নেজলি উনকল।   

ক্লাস িাইজি পড়জো থমজয়নট। ভরা থেৌবি। থদখজে অসম্ভব সুন্দরী! ক’ নদি পর োজক 

থদখজে থদখজে অনস্থর িজয় থগলাম। রাজে ঘুজমাজে পানরিা, সব সময় থস থচাজখর সামজি এজস ভীড় 

কজর। িেম থেনদি োর িাে ধরলাম, মজি িজলা আমার শরীর অবশ িজয় আসজে...সনম্বে নিজর 

থপলাম নকেুক্ষি পর...।  

আসজল ভাই, বয়সটা খুব খারাপ নেল। োজক এক িের থদখার েন্য উেলা িজয় থেোম। 

একনদি িা থদখজল োকজেই পারোম িা।  

এটাই আমার েীবজির েন্য কাল িজলা, কী আর বলব...!  

শুধু থমজয়টারই থদাে নেজলা িা, আমারও।  

থমজয়র মা িয়জো ইজি কজরই সুজোগ কজর নদে নকেুটা। আনমও েনড়জয় পড়লাম োজক বজল 

‘লাইলী-মেনু’। নদওয়ািা িজয় থগলাম। কী আর করবার আজে, অবজশজে নবজয় কজর থিললাম।  
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েখিও নটউশনি কজরই চনল। বানড়জে এক খন্ি েনম নবনক্র কজর থবািটাজক নবজয় নদলাম। 

সিংসার িায় গুনেজয় নিজয়নে। এখি থোট-খাজটা একখাি চকনর িজলই চলজব,  িাল-ভাজের বযাবস্থা 

িজল োজেই শুকনরয়া।   

নিনেজে অিাসত-মাষ্টাসত কজর এমনপও ভূক্ত কজলে গুজলাজে খুব ট্র্াই করলাম, িজিসর 

িওয়ার শখ। শ্বশুর উনকল, োমাই িজিসর িজল খারাপ কী? থচষ্টাও করলাম খুব। নকন্তু ঘুে োড়া থে 

িয় িা ভাই, কী আর করবার আজে, বজলি?   

অবজশজে শ্বশুর মশাইজয়র শরণাপন্ন িলাম। োুঁর কাে থেজক এক লক্ষ টাকা নিলাম, 

বাদবানকর েন্য নকেু েনম নবনক্র কজর ঘুে নদলাম। িায় দুই বের েীজেতর কাুঁজকর মে অজপক্ষায় 

োকলাম। সরকার পনরবেতি িজলা, আমার টাকাও েজল থগজলা।     

ইজোমজধয আমাজদর একটা থমজয় িজলা। িটুিুজট থমজয়। থদখজে নঠক আমার মাজয়র মজো। 

থমজয়র িাম রাখলাম ‘রানত্র’। রাজের থবলায় নক্লনিজক নসোর কজর েে িজয়নেল োই ‘রানত্র’। এখিও 

রানত্র থক নিজয় আনম অজিক স্বপ্ন থদনখ।  

চাকনর বাকনর থিই, টই টই কজর ঘুনর। শুধু স্বপ্ন নদজয় থো আর সিংসার চজলিা!   

এসব নিজয় িায়ই আমার বউজয়র সাজে েগড়া িজো। টাকা িা োকজল ো িয়। সম্পদিীি 

পরুুজের েীবি করুণাময়। সিংসার েীবজি শুধু ভাব-ভাজলাবাসা থবনশ নদি থটজকিা ...। অজেতর কাজে 

আমরা সবাই বন্দী।   

  কী করব থভজব পানিিা। এক বনু্ধর সিজোনগোর ঢাকায় এলাম। থকানরয়াি ভাো নশনখ আর 

পাটত-টাইম েব কনর। ভাগয সুিসন্ন িজলা বলজে পাজরি।  

ইনপএস এ চান্স থপলাম। োরপর এ থকানরয়ার িবস েীবি। 

এখি টাকা-পয়সা ভালই পাই। থদজশ পাঠাই। বউ থক পাঠাই। আমার মা’র কাজেও পাঠাই। 

ভালই চলজে আমার েীবি।  আনম িবাজস। পনরবার থদজশ। মাজে মাজে মিটা হু হু কজর থকুঁজদ উজঠ 

আমার থসািামনি ‘রানত্র’র েন্য। নকন্তু নকেুই করজে পানরিা। েবুও কাে থেজক নিজর এজস েখি 

রানত্রর সাজে কো বনল েখি খুউব ভাল লাজগ।  

এখজিা িায়ই রাজে আকাজশর নদজক োনকজয় আমার ‘রানত্র’ থক খুুঁেজে থচষ্টা কনর। িয়জো 

বলজবি এখি আনম অজিক সুখী, োই িা?  

নকন্তু িা, এই সুখ আমার কপাজল থবনশনদি সইজলা িা...   

থকানরয়া আসার নঠক দুই বের পর আমার থমাবাইজল একনট কল আসজলা অনপনচে িাম্বার 

থেজক।  

থলাকনট োিাজলা আমার বউ অন্য আজরক েজির সাজে থিম কজর। বযাপারটা একদম নবশ্বাস 
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কনরনি েখি। 

থকি করব বজলি? েখি আমার দূনদতি থগজে েখি নকেু িজলািা, এখি এই সুনদজি বউ 

আমাজক থেজড় থকি অজন্যর সাজে থিম করজে োজব? িাোর িজলও থো আমাজদর একনট িটুিুজট 

বাচ্চা আজে। থমজয়রা কী এরকম থগাোজিা সিংসার থভজঙ্গ েেিে করজে পাজর? শুজিজেি কখিও...?  

নকন্তু ভাই, এ েগজে মানুে সব পাজর।  

িনেনদজির মে আে রাজেও কল কজরনে বািংলাজদজশ, বউজয়র থমাবাইল বন্ধ। নকেুটা সজন্দি 

িজলা, ঘটিা নক? শ্বশুর  বাড়ীর সবার কাজেই এক এক কজর কল করলাম নকন্তু থকউ আমার কল 

ধরজেিা!  

আনম আজরা উনিগ্ন িজয় পড়লাম...  

পজর শুনি আমার বউ োর খালাজো ভাজয়র সাজে উধাও। আমার সব টাকা-পয়সা নিজয় থস 

এখি িাওয়া। আমার কনলোর টুকরা ‘রানত্র’থক থিজল থরজখ থস এখি িেুি সিংসার থপজেজে।  

িেুি স্বামীজক নিজয় থিজমর থোয়াজর ভাসজে, িয়জো থস সুজখই আজে...। 

...নকন্তু আমার?  

আমার নচন্তায় মা অসুস্থ্।  

িাওয়া খাওয়া িায় বন্ধ। মা বজলি থদজশ নিজর আয়। নকন্তু কী করব থভজব পাইিা। মাজে 

মাজে মজি িয় আত্মিেযা কনর নকন্তু ‘রানত্র’র কো থভজব আর পানরিা। আনম মজর থগজল রানত্র থকাোয় 

দাুঁড়াজব?  

আমাজক বাুঁচজেই িজব অন্তেঃ আমার মাজয়র েন্য। রানত্র আর মা োড়া পনৃেবীজে আর থকউ 

রইজলা িা আমার।  

এখি আমার িাজে অজিক টাকা নকন্তু মজি সুখ িাই। েীবজি সুজখর েন্য টাকার দরকার 

আজে। আবার টাকা োকজলই থে সুখ আসজব োও নঠক িয়। সুখ অজিকটা ভাগযও বলজে পাজরি। 

সবার কপাজল সয় িা। এই থে থদজখি আমার িাজে এখি অজিক টাকা নকন্তু সুখ িাই, এই টাকা নদজয় 

আনম কী করব, বজলি? 

োই থিাক ভাই, অজিক নকেু বজল থিললাম। নকেু মজি করজবি িা। একটা িে কনর?  

আনম বললাম-হ্াুঁ বজলি। 

“আিা ভাই, আপিারা োরা এই থকানরয়াজে স্টুজিন্ট নিজসজব এজসজেি, োরা আমাজদরজক 

অনশনক্ষে মজি কজরি থকি ভাই? আমরা ইনপএজস কাে করজে আসনে বজল থো অনশনক্ষে িা! অজিক 

োত্র ভাজয়রা আমাজদর সাজে কো পেতন্ত বলজে চায় িা। থকমি োনি এভজয়ি কজর চজলি, এটা কী 

নঠক?” 
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আনম কী বলব থভজব পানিিা। লজ্জায়  মাো নেম নেম করজে।  

নকেুক্ষি নচন্তা কজর বললাম-“সনর ভাই। থকউ েনদ আপিার সাজে এ রকম দূবতযবিার কজর 

োজকি োিজল োর িজয় আনম আপিার কাজে ক্ষমা চাই। আই অযাম এেনট্র্মনল সনর”।  

োরপর থসখাি থেজক নিজর এজস গভীর রাজে আকাশ পাজি থচজয় থদখলাম। 

রানত্রর আকাজশ অজিক কষ্ট। রানত্রর থসই কষ্ট কখজিা কাি থপজে থশািার থচষ্টা কনরিা আমরা।  

 

থলখকঃ নপএইচনি গজবেক, কিকুক নবশ্বনবদযালয়, নসউল।  
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এবার বানড় চজলা 

মিুািাদ শামীম আল মামিু 

থপ্লি চজড় বসলাম আনম, োব থকানরয়াজে 

ভাল কয়টা থপপার কজর, নিরজবা আবার থদজশ। 

কাজের এে চাপ আজে, থক আর থসটা োজি ? 

িায়জর িায় মি বজসিা, থকাি কাে করজম! 

থদজশই নেলাম ভাল নেলাম, কাজের িাজম িাুঁনক 

ধরা খাইনে এইবার আনম, করনে িাুঁপািাুঁনপ। 

লযাজবর নভের মাো থঘাজর, থকনমকযাজলর গন্ধ 

িজিসর এর মাো িষ্ট, করজল কাে বন্ধ! 

ভাোর কো বলজবা নক আর, বনুেিা োর থিয় 

বলজে থগজল কারও সাজে, বনল িািগুকমাল মুললাজয়া। 

োনরর উপর আনে শুধু, এটা কর থসটা কর 

িজিসর িয়জো ভাজব আমায়, িব নরসাচতার বড়! 

থপাশাজকর কো একটু বনল, শীজেই এমি িয় 

গরজম থে থকাি থপাশাকটা, োজক োজদর গায়? 

খাবাজর আনস এখি েজব, নেনুক শামুক েেপার খাও 

িাুঁস মুরগীর খাবার নক আর, আমাজদর থশাভা পায়? 

সকাল থেজক রাে পেতন্ত, এে নকজসর কাে 

বার বার কনর থগট টুজগদার, করনে থেমি আে, 

আমাজদর থদশ গনরব িজলও, েবুও আজে ভাল 

নরসাচত থশজে নটনকট থকজট, এবার বানড় চল!!!! 

 

থলখকঃ স্নােকজত্তার গজবেক, কুকনমি নবশ্বনবদযালয়, নসউল। 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

বযাজচলর বাঙালী  

মসু্তািা মামিু 

 

বাঙালীর নেি িাে, িাি িাে - বাম িাে, আর অেিুাে 

েৃেীয় এই িাে নদজয় কজর সবাইজক কুপকাে 

কাজে কজমত ভাজলা মজিাজোগ, শুধু রান্নার থবলায় আলজসমী 

িনেবাজরই নসধান্ত থিয়, খুব শীঘ্রই নবজয় করব আনম। 

 

সারানদি লযাজব কাে কজর 

রাজে োয় রন্ধি ঘজর 

থপুঁয়াে কাটার সময় থচাজখ আজস কান্না 

িায়, নক কজর করজব োরা িনেনদজির রান্না 

আনম পরামশত নদই, রান্নায় পারদশতী িজে চাইজল, উঠজে িজল চূুঁড়ায় 

বাটা মশলা বাদ নদজয়, রাুঁজধা মশলা গুুঁড়ায়। 

 

থদজশ োকজে, রান্না থকাি বযাপারই িা, বজল নদে কে শে উনক্ত 

আর এখাজি এজস, পজুরা উল্টা, থবজড় োয় মাজয়র িনে ভনক্ত 

মাজে মাজে সবাই নমজল কজর বারনব-নকউ পানটত 

নববানিেরা থমাজদর নেজজ্ঞস কজর, কজব পরজব নবজয়র আিংনট 

আমরা ভানব, এবার থে করজে িজব মা-বাবার কাজে আনেত 

দাও িা কনরজয় নবজয়, করজে চাই িা আর থকাি কাে বাড়নে। 

 

নববানিে োরা, োরা সময় কজর পেুজে পাজরি কবেুর, ময়িা, বা নটজয় 

আর োরা অনববানিে, োজদর বলনে, োড়াোনড় কজর থিলুি নবজয় 

শুভকােটা করুি চটেলনদ, করজবি িা থকউ থদরী 

িইজল, গজবেণার অবে থবড়াোজল ঘুরপাক খাজবি, থদরীজে থপৌুঁেজব েীজর এই েীবি থিনর। 

 

থলখকঃ গজবেক, নে আই এস নট, থগায়ািংেু।  



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

থকানরয়াি মুেুক  
মসু্তািা মামিু 

 
আমরা েলেযান্ত মানুে িজলও 

থকানরয়ািরা শুধায় এনলজয়ি 

আনম োজদর বনল, weekdays এ িচরু কাে করজলও 

Weekend এ থবােল থগলাটা একট ুসামলাজয়ি। 

 

থোট নমনিস্কাটত ও শটত পযান্ট থমজয়জদর পরজি 

উুঁচ ুিাই োজক োজদরই চরজণ 

িাই লাে িাই লজ্জা 

এজদর গড়জি এনক সজ্জা। 

 

এখাজি পােতকয থিই থেমি থেজল থমজয়র কাজে 

আবাল-বদৃ্ধ-বনিো সবাই নকন্তু থমক-আপ নদজয় সুন্দর কজর সাজে। 

 

চানরনদজক পািাড় আর পােজরর এই থদজশ 

পরুুে-মনিলা সবাই থখালাখুনল থমজশ 

সবার মজধয আজে খুব সদ্ভাব 

নকন্তু ধমতীয় সীমািা মািজে এজদর বড় অভাব। 

 

গজবেণাগাজর কাে কজর োরা নিরলস থবজগ 

নক কর সব েত্তসব িজিসররা বজলি থরজগ 

নঠক েখনি মুখখািা োজদর িজয় োয় মনলি 

েজব উদযম োজক নঠকই, কারি সামজি আজে থসািার িনরণ। 

 

থলখকঃ গজবেক, নে আই এস নট, থগায়ািংেু।  

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

লুনঙ্গ সমাচার 

সরদার আমাি  

 

গে সপ্তাজি বািংলাজদজশ আমার শ্বশুরালয় থেজক ইএমএস থোজগ একটা পাজসতল এজসজে, োর 

মজধয োজদর থমজয় ও িােিীর েন্য রিংজবরজঙর কাপড়জচাপড় ঠাসা রজয়জে। োমাই বাবানের েন্য থে 

নকেু নেলিা বযাপারটা ো িা, েজব থসগুজলার মজধয একটা লুনঙ্গও নেল এবিং থসটা পাঠাজিা িজয়জে 

আমার স্ত্রীর অনুজরাজধর থিনক্ষজে। আরও নকেুনদি আজগ আনম একনদি এেজপনরজমজন্টর কাজের েন্য 

লযাবজমটজদর সাজে অন্য শিজর োনিলাম। রাে কাটাজে িজব বজল আমার স্ত্রী বযাগ গুনেজয় নদনিল। 

আনম ট্র্াউোর নিজলও থস থচি করার েন্য লুনঙ্গ লাগজব বজল বযাজগ লুনঙ্গও নদজয় নদল। শুধু োই িা, 

সাজে আবার বনুদ্ধও নদজয় নদল- ‘থোমার লযাবজমটজদর লুনঙ্গ পনড়জয় েনব েুজল নিজয় আসবা’। োর 

বনুদ্ধজেই আনম আমার লযাবচীিজক লুনঙ্গ পনড়জয় েনব েুজল থসই েনব আবার থিসবজুক থপাষ্ট কজর 

নদজয়নেলাম। বলাই বাহুলয, বযাপারটাজে অজিজকই খুব মো থপজয়জেি।   

এই দুই ঘটিা শুজি এটা নকেুজেই ভাবা নঠক িজবিা থে আমার স্ত্রীর লুনঙ্গ িীনে আজে, বরিং 

নিজের োমাইজয়র থপাশাক নিজসজব এটা োর কাজে েঘন্য এক নেনিস। নবজয়র আজগই োর শেত নেল 

থে নবজয়র পজর নকেুজেই লুনঙ্গ পড়া োজবিা। নকন্তু লুনঙ্গর িনে আমার অনুরাগ এেই থবনশ থে থস আর 

কুনলজয় উঠজে পাজরনি। আর োকজবই িা বা থকি? লুনঙ্গর মে এে আরামদায়ক আর সুনবধােিক 

থপাশাক নিেীয়নট আর আজে বজল আমার োিা থিই। থদজির সাজে থলপজট োকা চলমাি এক এনস 

থেি! নক তচজত্রর কাঠ িাটা গরম, নক ভাজদ্রর োল পাকা গরম- লুনঙ্গ পরজলই থে নক শানন্ত! 

আেকালকার শহুজর থপালাপাইি অবশ্য ো সিজে উপলনব্ধ করজে পারজবিা।  

তচজত্রর দুপরু বা থপৌজের সকাজল লুনঙ্গর থটাকজর মুনড় আর গুড় নিজয় বজি বাদাজর ঘুজর 

থবড়াজিা বা থরাজদ দানড়জয় সকাজলর িাস্তা থসজর থিলার অনভজ্ঞো গ্রাজমর থেজল িজল িয়জো 

অজিজকরই আজে। পযাজন্টর পজকট নদজয় এসব চজলিা। থোট থবলায় বেতার নদজি গ্রাজমর থেজলজদর গরু 

নিজয় মাজঠ োওয়া বা চলার পজে সামজি পরা ভরা খাল পার িাওয়ার দৃশ্যটা অসাধারণ। পরজির 

লুনঙ্গসিই পানিজে থিজম োজি। পানির গভীরো েে বাড়জে, লুনঙ্গও আজস্ত আজস্ত উপজড়র নদজক উঠজে, 

লুনঙ্গ মাোর উপজর উজঠ থগজলও সমস্যা থিই, থদজির সমপনরমাি অিংশ েখি পানির নিজচ। আবার 

ওপাজড় ওঠার আজগ পানির উচ্চোর সাজে নমল থরজখ লুনঙ্গও আজস্ত আজস্ত নিজচ িামল। থপাশাক িা 

খুজল খালও পার িওয়া থগজলা আর ওনদজক লজ্জা নিবারজিও থকাি সমস্যা িলিা। এটা নক লুনঙ্গ োড়া 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

অন্য নকেুজে সম্ভব? কাজে িামজল পযান্ট গুটাজিা োয় সজবতাচ্চ িাটু পেতন্ত, আর লুনঙ্গ? আন্িারওয়াজরর 

থচজয়ও থোট সাইজের মালজকাুঁচা পেতন্ত কে সিজেই িা গুটাজিা োয়! লুনঙ্গ েনদ িা োকে সুন্নজে 

খৎিার পজর আমাজদর থদজশর থেজলজদর নক করুণ দশার মজধয পড়জে িজো একট ুথভজব থদখুিজো! 

বািংলাজদজশর থেজলজদর েীবজি লুনঙ্গর আগমি মজি িয় এই অনুঠানাি থেজকই শুরু িয়। লুনঙ্গ আজে 

বজলই সামজির নদকটা একট ুেুজল ধজর ইজি মে ঘুজর থবড়াজিা োয় ক্ষে পজুরাপুনর শুনকজয় োওয়ার 

আজগই। থেসব থেজল লুনঙ্গ থদখজল িাক নসটকায় োজদরজক েনদ খৎিার পজর নেজন্সর একটা নস্কি 

টাইট পযান্ট পনড়জয় থদয়া থেে োিজল বেুে মো কাজর কয়।     

পরজি লুনঙ্গ োকজল সাজে থোয়াজল বা গামো নিজয় থঘারারও থকাি দরকার পজরিা। িামাে 

পড়জে মসনেজদ োজবি? ওে ুথশজে গামো থিই থো নক িজয়জে? পড়জি লুনঙ্গ একট ুেুজল িাে মুখ মুজে 

নিজলই িল। েজব একট ুসাবধাি, সামজির নদজক একট ুেুজক িা নিজল বা লুনঙ্গ থবনশ উনঠজয় থিলজল 

নকন্তু আবার নবপদ আজে। োকাজের থপাশাক নিজসজবও আমাজদর থদজশ লুনঙ্গ অিন্য। সস্তায় পাওয়া 

োয় বজল সমপনরমাি টাকায় অজিক থবনশ লুনঙ্গ পাওয়া োয়, োই অজিক থবনশ মানুেজকও খুনশ করা 

োয়।  

লুনঙ্গ পড়ার নবপনত্তও থে থিই ো নকন্তু িা। তকজশাজর চাচা, মামা, দুলাভাই বা বনু্ধ বান্ধজবর 

িাজে অজিকজকই অজিকভাজবই নিগিৃীে িজে িয় এই লুনঙ্গ পড়ার কারজি। থবল্ট, বেুাম বা থচইি 

নসজস্টম িা, থকবল নগটঠ ুনদজয় আটকাজিা োয় বজলই এই নবপনত্ত। অজিজক খুব শক্ত কজর নগুঁট মারার 

নসজস্টম োজিি, নকন্তু োজেও অবশ্য থশে রক্ষা িয়িা। নিচ ধজর খুট কজর টাি থমজর লুনঙ্গ থেমি খুজল 

থিলা োয়, থেমনি উপজড়র নদজক েুজলও থিলা োয় সিজেই। শক্ত কজর নগুঁট থদয়ার কারজি ২/৩ বনু্ধ 

একসাজে ধজর লুনঙ্গর নিজচর পাটত উনঠজয় মাোর উপজর নগটঠ ু থমজর নদজেও থদজখনে অজিক। আমার 

থোট দুলাভাই লুনঙ্গ ধজর টাি মারার কাজে নেজলি নসদ্ধিস্ত। আমাজদর সিংসাজর োর আগমজির সময় 

আনম একট ুবড় িজয় নগজয়নেলাম বজল েড়টা থোটভাইজয়র উপর নদজয়ই থবনশ থেে। একনদি ঘজরর 

কাজঠর মাচার উপজর নক থেি একটা কাে থসজর আমার থোট ভাইজয়র শখ িল টারোজির মে নকেুক্ষি 

থোলােুনল করার। নকন্তু নবনধ বাম, থসই মুিূজেতই থোট দুলাভাই ঘজরর মজধয িানের। আর োয় থকাোয়? 

েুলন্ত মানুেটার লুনঙ্গ ধজর মারল টাি। উপায়ান্তর িা থপজয় থোট ভাই োড়াোনড় িাে থেজড় নদজয় লুনঙ্গর 

সাজেই োনপজয় পরল। কম ভজড়র লুনঙ্গ থেজক থবনশ ভজড়র মািবজদজির উপজর অনভকেত বজলর িভাব 

থবনশ বজল থস োত্রা আমার থোট ভাই ইজ্জে রক্ষা করজে থপজরনেল। এককভাজব লুনঙ্গ পেজির আজগই 

লুনঙ্গসি নিজের থদি মানটজে িানমজয় এজিনেল থস।     
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লুনঙ্গ নিজয় থবশ মোর একটা কানিিী ঘজটনেল আনম েখি নবশ্বনবদযালজয় িাস্টত ইয়াজর পনড়। 

আমাজদর নবশ্বনবদযালজয়র শািোলাল িজলর নটনভ রুজম েখি নক্রজকট থখলা থদখনেল িায় শোনধক 

োত্র। োর মাজে আমাজদর িাস্টত ইয়াজরর এক োত্র আর এক োজত্রর লুনঙ্গ টাি থমজর খুজল থদয়। নকন্তু 

ঐ বনু্ধ লুনঙ্গ িা েুজলই রুজমর মজধয নদনবয িাটািানট শুরু করল। অবস্থা থবগনেক থদজখ বড় ভাইরা নচো 

নচনে কজর ওজক বার বার ধমকাজি- “এই থেজল! লুনঙ্গ পজড়া! নকন্তু ওর সাি কো- লুনঙ্গ নক আনম 

খুজলনে থে আনম পড়ব? থে খুজলজে োজক বজলি আমার লুনঙ্গ পনড়জয় নদজে।” অগেযা থসই থেজলজকই 

লুনঙ্গ আবার পনড়জয় নদজে িজয়নেল। েেুু থমজর আবার থসই েেু ুনগজল থিলার মেই অবস্থা!   

থকানরয়াজে এজস লুনঙ্গ পড়ার অনভজ্ঞো থো আরও মোর। একনদি একদল নিষ্টাি মনিলা 

আমাজদর বাসায় দাওয়ানে কাে করজে এজস আমাজক লুনঙ্গ পড়া থদজখ নেজজ্ঞস কজর থে, এটা নক 

থেজলজদর স্কাটত িানক? েখনি বেুলাম লুনঙ্গ পজড় ঘজরর বানিজর থগজল থকানরয়ািরা থকি এমি 

অদ্ভুেভাজব োনকজয় োজক। গরজমর নদজি নবজকজল বা রাজে আমরা সবাই নমজল বানিজর োনক দীঘত 

সময়। সাজে অজিক ভাবীরা োকজলও থকানরয়াি িারী পরুুে নিনবতজশজে সবাইজক থদখোম লুনঙ্গ পড়া 

ভাইজদর নদজকই থবনশ োনকজয় োকে। স্কাটত পড়া পরুুেজো আর ওরা সচরাচর থদজখিা! আমাজদর 

পাজশর বাসায় এক আেুনশ োজক, আমাজদর সাজে থবশ ভালই খানের। কজয়কনদি আজগ থোটভাই 

োমাজির সাইজকল সানরজয় থদয়ার েন্য উনি োমািজক বানিজর থিজক নদজে বলজলি। আনম িাকজল 

োমাি ঘজরর লুনঙ্গ আর নটশাটত পড়া অবস্থাজেই থবর িজয় আসল। আেুনশ োমািজক থদজখ বজল, 

“োমাকাপড় পজড় বানিজর আজসা।” আনমজো িাসজে িাসজে থশে। আেুনশ োনঙ্গয়ার থচজয় এক 

সাইে বড় একটা িািপযান্ট পড়া, োও আমাজদর থদজশর আজগর কাজল দনেতর থদাকাজি কাপড় থকজট 

বািাি িািপযাজন্টর মে, সারা গাজয় আর নকেুই িাই। থসই নকিা শুধু লুনঙ্গ পজড় োকার কারজণ 

োমািজক বলজে কাপড় পজড় আসজে।   

লুনঙ্গর িনে এই অনবচার একট ু আধটু সবখাজিই চজল। আমাজদর থদজশর এক খযেিামা 

বনুদ্ধেীবী সবতত্রই লুনঙ্গ পজরি। একবার লুনঙ্গ পজড় োজক ঢাকা ক্লাজব ঢুকজে িা নদজল নেনি মিা িইচই 

বাুঁনধজয় থদি। নকেুনদি আজগ থদখলাম বানরধারা িাউনেিং থসাসাইনট ঐ এলাকায় লুনঙ্গ পজড় িজবশ 

নিনেদ্ধ কজরজেি। অবশ্য োজে ঐ উজল্টা েেুু থগলার মে অবস্থাই িজয়জে। ঐ এলাকার েরুি 

েরুণীরাই লুনঙ্গ নমনেল কজর এর িনেবাদ োনিজয়জে। এমিনক আমাজদর মিামান্য িাইজকাটতও এর 

নবরুজদ্ধ রুল োনর কজরজেি। থিসবুজক থদখলাম ‘লুনঙ্গ সনমনে’, ‘লুনঙ্গ’ এরকম নবনভন্ন িাজম গ্রুপও 

থখালা িজয়জে।  
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োই এখি আর থকাি ভয় িাই, লুনঙ্গ নবজরাধীজদর থোড়াই থকয়ার কনর। ঘজর বানিজর লুনঙ্গ 

পড়া নিজয় থকউ থকাি বাুঁধা সৃনষ্ট করজল থসাো আদালে অবমািিার মামলা ঠুজক থদব। েয় থিাক 

লুনঙ্গর!!!        

 

থলখকঃ নপএইচনি থিজলা, নগয়িংসািং নবশ্বনবদযালয়, নেিেু। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

িেযাশা এবিং িানপ্তর নিসাব 

থমাঃ মািমদুুর রিমাি 

 

একেি মানুজের েীবি অজিক বযাপক, নবস্তৃে। এক েীবজি অজিক তবনচত্র থখলা কজর- ো 

থস সাধারণ মানুজের েীবি থিাক, নকিংবা অসাধারি কারও। বাস্তনবক কারজণ মাজে মাজে ইজিও িয় 

নিজের েীবজি ঘজট োওয়া সমস্ত তবনচত্রময় অধযায়গুজলা গুনেজয় নলনখ। নকন্তু এক েীবজির সমস্ত রজঙ্গর 

েটা সুনিপণুভাজব কাগজে িনুটজয় থোলার মে সানিনেযকমি বা ভাোজ্ঞাি থকািটাই আমার থিই। োই 

থলখার শুরুজেই অকুল পাোর থচাজখ পড়জে। নঠক এই মুহুজেত কষ্টকর থেজিও ঐ অকুল পাোজরই োুঁপ 

নদজে ইজি করজে। থদখা োক সাুঁেরাজিাজে আনম কে পটু!!! 

রজক্ত মািংজসর মানুে বজলই আর দশটা সাধারি রক্ষিশীল বাঙ্গালী পনরবাজর েে থিয়া 

থেজলর মেই থোটজবলা থেজকই নিজেজক নিজয় অজিক সাধ আহ্লাদ মজি েমা িজে োজক। িািা সমজয় 

স্বপ্নও বদল িজে োজক। নিজের থদখা স্বজপ্নর থচজয় বাবা-মাজয়র থদখা স্বপ্নই মজি িাধান্য পায়। লালি 

করজে োনক উচ্চনশক্ষা ও থপশাগে সািজলযর রঙ্গীি আশা। ভাবজে ভাল লাগে, থকাি িা থকাি নদি 

আনমও বাবা-মাজয়র ইজি অনুোয়ী িাক্তার িজবা, োজদর মুখ উজ্জ্বল করজবা। 

২০০৪ সাজলর থকাি এক দুপজুর আমার মেই স্বপ্ন থদখা অজিক মানুজেরর নভজড় ঢাকা নসনট 

কজলজের সামজি এজস দানড়জয় আনে উৎসুক মি নিজয়। বািংলাজদজশর িাোর িাোর োজত্রর মে 

আনমও নিজের উচ্চমাধনমক পরীক্ষার িলািল োিজে উদগ্রীব নেলাম। েেটা িা উৎসাি নিজয় 

নগজয়নেলাম, েেটাই আশািে মি নিজয় নিরজে িজয়নেল আমার শুক্রাবাজদর থমজস। আমার অজিক 

বনু্ধ দারুি িলািল করল , এ(+) থপল। আর থসই একই সময় আনম থমজসর রুজম বজস বজস আমার 

স্বপ্নগুজলার থভজঙ্গ পড়ার দৃশ্য থদখনেলাম। আমার িলািল খুবই সাধারণ িজয়নেল ো নদজয় েোকনেে 

ভাল থকাোও উচ্চনশক্ষা থিওয়া অজিক কনঠি নেল। শুক্রাবাজদ আমার থমজসর কাজেই নেল ধািমনণ্ড 

থলক। রুজম একা দম বন্ধ িজয় োনিল োই থসখাজি নগজয় আশািে মি নিজয় বজস ভাবনেলাম 

থকালািলপূণত এই িগরীজে আনমই একমাত্র অসুখী। বাবা মা থে স্বপ্ন নিজয় আমাজক এই শিজর 

পানঠজয়নেল ো পরূণ করজে পানর িাই, নক েবাব থদব আনম োজদর? 

আমার অেীে পড়াজলখার এবিং বনুদ্ধর ো অবস্থা ো নদজয় িাক্তার িওয়া আমার পজক্ষ িায় 

অসম্ভব বজল মজি িে। এইস এস নস ‘র থরোল্ট নিজয় সরকারী থমনিকযাজল ভনেত িওয়াও সম্ভব নেল 

িা। আমার এই িাব্বা মাকতা থরোজল্টর পজরও বাবা অিড় োকজলি আমাজক িাক্তার িজেই িজব, োই 

ঢাকার বাইজর অন্য থকাি সরকারী নবশ্বনবদযালজয় ভনেত িবার বযাপাজর নিজেধাজ্ঞা োনর করজলি। নকন্তু 
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আমার মজির অবস্থা নেল পুরাই উল্টা। থোটজবলা থেজক বাবার স্বপ্ন বজুক লালি করজলও িাক্তানর 

পড়জে িজব-নচন্তা করজলই আমার মজি জ্বর চজল আসে। েোরীনে আনম সরকারী থমনিকযাজল চান্স 

থপলাম িা এবিং এজে মজি মজি থবশ খুশীই িলাম কারণ আনম ভালভাজবই োিোম থে আমার মি 

িাক্তারী পরার েন্য খুব ভালভাজবই অনুপেুক্ত। েবু এই খুনশটুকুও মুিূজেতর মজধয মনলি িজয় থগল 

েখি িঠাে মজি পড়জলা থে আনম নবশ্বনবদযালয় ভনেত থকানচিং কনরই িাই। থচাজখর সামজি আমার স্বপ্ন 

থদখা রনঙি ভনবষ্যৎ চুপজস োবার মে। েীবজির থস সমজয়র মে িোশ সময় আর কাটাই িাই। বাবা 

মা েখি নঠক করজলি আমাজক োজদর েমাজিা টাকা থেজক কষ্ট কজর িজলও থবসরকানর থমনিকযাজল 

পড়াজবি। নিজের থোগযোর এই করুণ পনরনস্থনে থদজখ দারুণ আশািে িলাম, নিজের উপরই রাগ 

িজে লাগজলা। ভাবজে োকলাম আমাজক নদজয় এই েগজে নকিু সম্ভব িা। বাবা মাজয়র অেত নবিাশ 

থেজক রক্ষা করার এখি একটাই পে আজে েনদ ঢাকা নবশ্বনবদযালজয় থকািমজে চান্স পাই, কারণ 

ওখাজি ভনেত পরীক্ষা েখিও িয়নি। মাে সাগজর খড়কুজটা আুঁকজড় আবার িেুি আশায় মি শক্ত 

করলাম। 

 সনেযই বনুে আোি এক দরো বন্ধ করজল আজরকনট পে খুজল থদি। নিজের সবতাত্মক থচষ্টা 

এবিং মিাি আোহ্  -এর অসীম কৃপাজে এই অভাগা থশে পেতন্ত ঢাকা নবশ্বনবদযালজয় চান্স থপল। েখিই 

আনম আমার বাবা মাজক বললাম থে আনম িাক্তারী পড়ব িা কারি  িাক্তারী পড়ার থকাি ইিা আমার 

িাই। েখি অজিক ভাবিা নচন্তার পজর োুঁরা আমাজক স্বাধীিো নদল থে আমার ো খুনশ আনম থসটাই 

করজে পানর। থচাখ বন্ধ কজর ভনেত িজয় থগলাম ঢাকা নবশ্বনবদযালজয়। 

ঢাকা নবশ্বনবদযালজয়র রঙ্গীি েীবি। অগাধ সিাি আর অজঢল স্বাধীিো। অজিক বনু্ধ, িই 

চই, আড্ডা আর থঘারাঘুনর – মজি িল েীবজি আর নক চাই ! অজিক মোজে অিাসত লাইি থশে 

করলাম। থঘারাঘনুর আর বই এর সাজে দুবতল বন্ধজির কারজি িেম নদজক িলািল অজিক খারাপ িল। 

োরপজর অজিক িজচষ্টার পজর িেম থেণীজে অিাসত পাশ করলাম। এর মাজেই মজি ঠাুঁই কজর নিজয়জে 

এক িেুি স্বপ্ন। উচ্চনশক্ষাজেত নবজদশ গমি। নসনিয়র অজিক ভাইয়াজদর নবজদশ োত্রা থদজখ আনমও নস্থর 

করলাম, পড়ার েন্য নবজদশ আনমও োজবা। িাজমর পাজশ িাক্তার লাগাজে পারলাম িা থো নক িজয়জে, 

িঃ িওয়ার সুজোগ থো এখজিা আজে। স্বপ্ন থো থদজখ থিললাম, একটুও কষ্ট িল িা, নকন্তু স্বপ্ন পরূণ 

করা থো আর এে সিে িা। নকভাজব সামজি আগাজল থসনদজক থপৌুঁেজে পারব সনঠক োিা নেল িা 

অজিজকর মেই। োই েখি থেজকই ইন্টারজিজট োিার থবাোর থচষ্টা করলাম নবজদজশ উচ্চনশক্ষা 

নবেজয়। অজিক নবজদজশ োকা বড়ভাইজদর উপজদশ থিওয়া শুরু করলাম। অনধকািংশ ভাইয়া আমাজক 

অজিক ভাল উপজদশ নদজয়নেল, আবার দুই একেি আমাজক থিসবুজক েক কজরও নদজয়নেল। কারণটা 

েনদও নঠক বজুে উঠজে পানরনি। আনম থবাধ িয় োজদর একটু থবনশই নবরক্ত কজরনে-এ টাজকই সেয 
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বজল থমজি আনম নিজেই নিজেজক থবাোলাম। আনম েখি ৩য় বজেত পনড় েখি আমার নবভাজগর এক 

বড় ভাই মাস্টাসত করজে অজেনলয়াজে নগজয়নেল, োই েখি থেজক ইিা িে আনমও অজেনলয়া োব। 

নকন্তু পজড় েখি বুেজে পারলাম এর েন্য আমাজক ১৫-২০ লক্ষ টাকা খরচ করজে িজে পাজর, েখিই 

থস আশা থেজড় নদলাম।  

থচষ্টা করজে করজে একসময় থকানরয়ার এক িজিসর আমাজক নিজে আগ্রিী িজলি। 

স্কলারনশপ নিজয় মাস্টাসত করজে পারব োজেই অজিক খুনশ নেলাম। েনদও অজিজকই আমাজক 

নিরুৎসানিে কজরনেল। োরপজরর েীবিজো আমাজদর  এর সবার কাজেই োিা। আনম 

থকানরয়াজে আসার নকেুনদি পজরই  এর েে ো থকানরয়াি েীবি অজিক আিজন্দর কজর 

েুজলনেল। অজিক কনঠি থকানরয়াি েীবি অল্পনদজির মজধযই সিে বানিজয় নিলাম এবিং িজিসরজকও 

বনুেজয় থিললাম থে আনম োুঁর লযাজব কাে করজে সক্ষম। থকানরয়াি েীবি শুরু িবার নকেুনদি পজড়ই 

বেুলাম থে আমার েন্য এমি োনিক েীবি খুব থবশীনদি থটজি থিওয়া সম্ভব িা। োই মাস্টাজসতর 

েৃেীয় থসজমস্টাজরর পজরর থেজকই পালাজিার পে খুুঁেজে োকলাম। থেজিেু অজেনলয়াজে মাস্টাসত 

করার সামেতয আমার নেল িা, োই এবার থচষ্টা করজে োকলাম নপএইচনি স্কলারনশজপর। মাস্টাসত 

থশজের আজগই দুইটা নবশ্বনবদযালজয় আজবদি কজর রাখলাম।   থসেিং ইউনিভানসতনটজে সিলভাজব 

মাস্টাসত থশে করার নকেুনদজির মজধযই অজেনলয়ার স্কলারনশপটাও িাজে থপজয় থগলাম। স্বপ্নগুজলা থেি 

আমার িাজের মুজঠায় চজল এল। িঠাে আনবষ্কার করলাম আমার েীবিটা এজকবাজর বযেত িজয় োয়নি। 

এখজিা সময় আজে বাবা মাজয়র মুজখ িানস থিাটাজিার। োজদর কষ্ট এবিং আমার কষ্ট সােতক করার। 

েনদও োজদর ইিার নবরুজদ্ধ িাক্তানর পনড় িাই বজল বাবা মা িয়ে থস সময় নকেুটা কষ্ট থপজয়নেল, েবু 

অবজশজে বাবা মা এবিং নিজের ইিা পরুজির েন্য নপএইচনি করার েন্য অজেনলয়া গমি করলাম।  

আসজল আমাজদর েীবিটা অজিক তবনচত্রযময়। শুধু নিনদতষ্ট কজয়কটা মাস বা বেজরর 

মাপকানঠজে এই সমগ্র েীবিটাজক নবচার করা সম্ভব িা। েীবি থে আমাজদর কখি থকাি পনরনস্থনের 

সিুখীি কজর থদই, ো আমরা থভজব রাখজে পানর িা। িাজে পাওয়া আিন্দ িঠাে থশে িজয় থেজে 

পাজর, আবার থভজঙ্গ োওয়া স্বপ্নও নঠক থোড়া থলজগ থেজে পাজর। োই এক মুহুজেতর বযেতো নদজয় পুজরা 

ভনবষ্যে নবচার করার নকেু থিই। বযেতোটুকুজক থেি সািজলযর চানব নিজসজব বযবিার করা োয় থসই 

থচষ্টাই কজর থেজে িজব।  
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অজিক চড়াই-উেরাই থপনড়জয় আে আনম খানিকটা শক্ত মানটজে দাুঁনড়জয় আনে। আরও 

িেুি স্বপ্ন আমার মজি িায়শই নভড় কজর। আোি-ো’আলার কৃপা আর নিজের থোগযো সম্পজকত 

সনঠক ধারণা- এ দুজটা োকজল স্বপ্ন থকাি িা থকাি ভাজব নঠক পরূণ িজয় োয়। আমার েীবজির দৃশ্যপট 

থেজক আমার অনভমে িল “সনঠকভাজব নিজের অন্তজরর িেযাশাটাজক লালি করজে পারজল িানপ্ত 

আসজবই”।  

(নবঃদ্রঃ আনম নিজের েীবজির এসব ঘটিা েনদ থকাি ভাই, থবাি অেবা বন্ধুর েীবজি সামজি এনগজে থেজে খুব 

সামান্য অনুজিরণা থদয় োজেই এই আকুল পাোজর সাুঁেজর থবড়াজিা সােতক িজব) 

 

থলখকঃ নপএইচনি গজবেক, নেসজবি, অজেনলয়া।  
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িায়জর  !কখি থশে িজব ??  

থমাঃ আনেকুর রিমাি 

 

কখি থশে িজব পড়াজলখা, কখি িজবা আনেতক ভাজব স্বাবলম্বী, কখি করজবা বাড়ী, আর কখি 

করজবা নবজয়?  

নবিা নবচাজর িেযা, নবিা নবচাজর থেল খাটা আর সময় মে নবজয় িা করা সমাি অপরাধ 

নিজসজব গণয করার িানক সময় িজয় থগজে।  

থসই থোট্টজবলার আদশতনলনপর অ, আ, ক, খ থেজক শুরু। থভার িজলই সু্কজল োবার োড়া, 

সন্ধযা িজলই পড়জে বসার আজয়ােি, মা'থয়র পড়জে বস, পড়জে বস বকােকা ! থসই েখি থেজক 

ভাবোম কজব থশে িজব পড়াশুিা িাজমর এই েিণা!   

োরপর েীবজি িায় অজধতক সময় পার কজর ৩ নট সু্কল, ১ নট কজলে আর ১ নট নবশ্বনবদযালয় 

থশজে  একবার গ্রােজুয়ট িজয়, ২য় বার গ্রােজুয়ট (নপ,এইচ,নি) িওয়ার পালা।  কজব  আসজব থস নদি, 

থে নদি থেজক আর োকজব িা- বজসর (িজিসর) পানেপানে (িানর আপ), নরসাচত থটিশি, 

থিজেজন্টশাি, অযাসাইিজমজন্টর থিিলাইি, কজব আসজব পড়াজলখা থশজের আিন্দ! 

  নবজদজশ  দীঘত  সময় পড়াজলখা করজে থদজখ অজিজক ধারণা কজরি থে, নক কজর এে লম্বা 

সময় ধজর ? বই নক থলজখ িানক পজড়? একেি মানুজের েনদ পড়জে পড়জে েীবজির অজধতক সময় থশে 

িজয় োয়, এর পজর কখি থস চাকুরী পাজব আর চাকুরী করজব? 

োর থেৌবজির দীনপ্তময় সময়গুজলা নক চাকুরীর নপজেজি বযয় করজব িানক পনরবাজরর নপেজি 

বযয় করজব িানক পড়াশুিার নপেজি বযয় করজব! েীবজির স্বল্প সময়টুকু কে দ্রুেই িা চজল োজি 

আিংগুজলর িাুঁক গজল! আর কেটুকু কী বাকী - থক োজি! িে থেজক োয়, িায়জর! কখি থশে িজব? 

 

 

থলখকঃ নপএইচনি গজবেক,নগয়িংসািং নবশ্বনবদযালয়, নেিেু  

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

স্পিীিং থসনমস্টার’২০১৩ এ মাস্টাসত নিগ্রী িাপ্তজদর োনলকা 

 

 
োিাঙ্গীর িগর নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক সম্পন্নকারী থমিিাে পারভীি, স্পিীিং 
থসনমস্টার ২০১৩ এ কিকুক নবশ্বনবদযালয় থেজক  কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর 
থশে কজরজেি িনলে িাণরসায়ি নবভাজগর অধীজি। োর গজবেণার নবেয় নেল 
ইিজেমাটনর বউল নিনেজসস, অযানন্ট কযান্সার স্টানি এবিং এইসনপএলনস 
এিালাইনসস।   

 

আিজরাো োনেি ইসলাম, চট্টগ্রাম নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক পজবতর পাঠ 
চুনকজয় স্নােজকাত্তর নশক্ষােতী নিজসজব আজসি চুিংিাম নবশ্বনবদযালজয়র 
মযাজটনরয়ালস সাজয়ন্স এন্ি ইনিনিয়ানরিং নবভাজগ। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে 
নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। োর গজবেণার নবেয় নেল 
‘আল্ট্ট্র্াসনিক পানটতজকল থমনিপুজলশি’।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত 
করজে নগজয় বজলি, “বািংলাজদশী স্টুজিন্িস’ এজসানসজয়শি ইি থকানরয়া 
(নব.এস.এ.থক.) িনেবাজরর ন্যয় এবারও থে ই-বকু িকাশ করজে োজি ো 
োিজে থপজর আিনন্দে। থকানরয়ায় অবস্থািরে োত্র-োত্রীজদর মাজে নব. এস. 
এ.থক-র সকল কােতক্রম অজিক িশিংসা থপজয়জে ইেমজধযই। নব.এস.এ.থকর 
অগ্রোত্রা অবযািে োকুক এই কামিা কনর”। 

 

 
োিাঙ্গীর িগর নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক সম্পন্নকারী পৃো থঘাে, স্পিীিং 
থসনমস্টার ২০১৩ এ নকয়িংপুক নবশ্বনবদযালয় থেজক  কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর 
থশে কজরজেি ইজলকট্র্নিকস অযান্ি ইজলকনট্র্কাল ইনিনিয়ানরিং নবভাজগর 
অধীজি। োর গজবেণার নবেয় নেল “MIMO, OFDM, CDMA, 
ইকুয়ালাইজেশি, নবমিনমতিং, এজন্টিা িাইভানসতনট, ওয়যারজলস কনমউনিজকশি, 
নিনেটাল নসগন্যাল িজসনসিং।   

 

আিজমদ িানিম োলিা,ঢাকা নবশ্বনবদযালজয়র অধীজি থেজক স্নােক পজবতর পাঠ 
চুনকজয় স্নােজকাত্তর নশক্ষােতী নিজসজব আজসি েিিাম নবশ্বনবদযালজয়র থিন্টাল 
সাজয়ন্স নবভাজগ। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর 
নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। োর গজবেণার নবেয় নেল ‘ওড়াল এযান্ি 
মযানেজলাজিনসয়াল সােতানর’।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় 
বজলি,  
“BSAK has brought almost all the Bangladeshi students studing in 

different universities of Korea under one platform.” 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 

আনরিরু রিমাি, থস্টট ইউনিভানসতনট অি বািংলাজদশ থেজক স্নােক থশজে থচাসি 
নবশ্বনবদযালজয় িাজমতনস নবভাজগ স্নােজকাত্তর থকাজসত থোগ থদি। স্পিীিং থসনমস্টার 
২০১৩ এ নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। নবএসএজক 
সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি, “

 

 

থমাঃ আবু সাইদ, ঢাকা নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক পজবতর পাঠ চুনকজয় স্নােজকাত্তর 
নশক্ষােতী নিজসজব আজসি নকয়িংপুক নবশ্বনবদযালজয়র আনকতজটকচার, নসনভল, 
এিভায়রিজমন্টাল অযান্ি এিানেত ইনিনিয়ানরিং নবভাজগ।  োর গজবেণার নবেয় 
নেল ‘থিনেজকশি অি পনলমার ইজলজরালাইট থমমজেিস ির িজুয়ল থসল’। 
স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর নিগ্রী সম্পন্ন 
কজরি।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি,  
“খুবই ভাজলা একটা প্লাটিমত থকানরয়া থে অবস্থািরে বাঙানল োত্রজদর েন্য, 
আনম এর উত্তজরাত্তর উন্নয়ি কামিা করনে।” 

  
থমাঃ শরীিজু্জামাি, বািংলাজদশ কৃনে নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক থশজে সুিেি 
নবশ্বনবদযালজয় এনগ্রকালচারাল থমনশিানর ইনিনিয়ানরিং এ স্নােজকাত্তর থকাজসত 
থোগ থদি। োর গজবেণার নবেয় নেল “ওজয়ষ্ট ওয়াটার নট্র্টজমন্ট অযান্ি নর-
ইউে”। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর নিগ্রী 
সম্পন্ন কজরি।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি,  
BSAK িল থকানরয়া থে অবস্থািকারী সকল বািংলাজদশী স্টুজিন্ট থদর নিেীয় 

সুপারভাইের...  
 

 
থমাঃ িানের উেীি লস্কর, ঢাকা নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক পজবতর পাঠ চুনকজয় 
স্নােজকাত্তর নশক্ষােতী নিজসজব আজসি নকয়িংনি নবশ্বনবদযালজয়র কনম্পউটার 
ইনিনিয়ানরিং নবভাজগ।  োর গজবেণার নবেয় নেল ‘আনটতনিনশয়াল ইজন্টনলজেন্সী 
অযান্ি রজবানটে’। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর 
নিগ্রী সম্পন্ন কজরি।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি,  
“BSAK এর কমতেত্পরো থক সাধুবাদ োিাই । নিজের পড়াশুিার পাশাপানশ 
োরা অজিক কষ্ট স্বীকার কজর এই Association থক চানলজয় নিজিি োরা 
ধন্যবাদ পাবার থোগয।” 

 

 

থমাঃ মবুনদউল িাসাি, রােশািী নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক পজবতর পাঠ চুনকজয় 
স্নােজকাত্তর নশক্ষােতী নিজসজব আজসি থকানরয়া ইউনিভানসতনট অি থটকজিাজলানে 
অযান্ি এিুজকশজির ইজলকনট্র্কযাল অযান্ি ইজলকট্র্নিকস নবভাজগ।  োর 
গজবেণার নবেয় নেল ‘স্মাটত নগ্রি থটস্ট নিভাইস ির ইজলকনট্র্কযাল পাওয়ার 
নিনেনবউশি’। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর 
নিগ্রী সম্পন্ন কজরি।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি,  
“BASK is a great community to share your feelings, you can get 

really good friend from your territory. Personally, I have 

experienced many problems for living here in Korea; in this case 

some of my brothers helped me a lot. Wish you all the best BASK” 
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 এম এম িওশাদ আলী, ইসলানমক ইউনিভানসতনট অি থটকজিালনে থেজক স্নােক 
পজবতর পাঠ চুনকজয় স্নােজকাত্তর নশক্ষােতী নিজসজব আজসি িািকুক ইউনিভানসতনট 
অি িজরইি স্টানিজের ইিিাসনট্র্য়াল অযান্ি ইিিজমতশি নসজস্টম ইনিনিয়ানরিং 
নবভাজগ।  োর গজবেণার নবেয় নেল ‘ইজমে িজসনসিং’। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ 
থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর নিগ্রী সম্পন্ন কজরি।  সম্পজকত োর 
অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি, “Bangladeshi Students’ Association 

in Korea plays a vital role for the students by providing important 

information i.e., news of scholarship, admission in universities, 

current issues in Korea. Students are also informed about the life 

style, what to do, and what not to do in Korea. Moreover, this 

association helps to learn about Korea.” 

 

 
থমাঃ সানব্বর িাসাি, ইসলানমক ইউনিভানসতনট অি থটকজিালনে থেজক স্নােক 
পজবতর পাঠ চুনকজয় স্নােজকাত্তর নশক্ষােতী নিজসজব আজসি নকয়িংনি নবশ্বনবদযালজয়র 
কনম্পউটার ইনিনিয়ানরিং নবভাজগ।  োর গজবেণার নবেয় নেল ‘ক্লাউি 
কনম্পউনটিং’। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে স্নােজকাত্তর নিগ্রী 
সম্পন্ন কজরি। 

 

 

থমাঃ শনরিলু আেম, পকুনয়িং নবশ্বনবদযালয় থেজক স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে 

স্নােজকাত্তর নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। 

 

 

আব্দরু রাজ্জাক, গািংনুযিং-উয়িু নবশ্বনবদযালয় থেজক স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে 

স্নােজকাত্তর নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। 

 

 

 

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

স্পিীিং থসনমস্টার’২০১৩ এ নপ. এইচ. নি. নিগ্রী িাপ্তজদর োনলকা 

 

আনরি আিজমদ, ঢাকা নবশ্বনবদযালজয়র রসায়ি নবভাগ থেজক স্নােক এবিং 
স্নােকজত্তার নিগ্রী অেতি কজর থকানরয়া আজসি উচ্চের নশক্ষা নিজে। স্পিীিং 
থসনমস্টার ২০১৩ এ নকয়িংপকু নবশ্বনবদযালজয়র রসায়ি নবভাগ থেজক 
কৃনেজত্বর সনিে নপএইচনি নিগ্রী অেতি কজরি।  োর গজবেণার নবেয় 
নেল ‘আয়িাইজেসি থমকানিেম’। নবএসএজক সম্পজকত মন্তযবয করজে 
নগজয় নেনি বজলি, “Well Organized and very helpful 

organization.” 

 

 
েেলাল নসিিা, বািংলাজদশ ইউনিভানসতনট অি ইনিনিয়ানরিং অযান্ি 
থটকজিালনে থেজক  স্নােক নিগ্রী অেতি কজর থকানরয়া আজসি উচ্চের 
নশক্ষা নিজে। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ এ েুিংিাম নবশ্বনবদযালজয়র 
মযজটনরয়ালস ইনিনিয়ানরিং নবভাগ থেজক কৃনেজত্বর সনিে নপএইচনি নিগ্রী 
অেতি কজরি।  োর গজবেণার নবেয় নেল ‘মযাগজিজটাজরনেনস্টভ 
বাজয়াজসন্সর’। 

 

থমাঃ নিেবলু আলম, ইন্টারন্যাশিাল ইসলানমক ইউনিভানসতনট চট্টগ্রাম থে
থক  স্নােক এবিং স্নােকজত্তার নিগ্রী অেতি কজর থকানরয়া আজসি উচ্চের 
নশক্ষা নিজে। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ এ থকানরয়া নবশ্বনবদযালজয়র কনম্পউ
টার সাজয়ন্স নবভাগ থেজক কৃনেজত্বর সনিে নপএইচনি নিগ্রী অেতি কজরি।
  োর গজবেণার নবেয় নেল ‘থমনশি লানিতিং অযান্ি িাটা মাইনিিং’। 
নবএসএজক সম্পজকত মন্তযবয করজে নগজয় নেনি বজলি, “থকানরয়াজে অবস্তা
িরে বািংলাজদনশ  নশক্ষােতীজদর একসুজত্র গাুঁো, োজদর সুখদুঃজখ পাজশ ো
কা এবিং োজদর িািামুখী সমস্যা সমাধাজি BSAK নবনভন্ন কলযাি মুখী ক
মতকাণ্ড, সিজোনগো ও পরামশত অেযন্ত িশিংসিীয় । 

  
থমাঃ আব্দলু িান্নাি, বািংলাজদশ কৃনে নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক এবিং স্নাে
কজত্তার নিগ্রী থশজে পকুনয়িং নবশ্বনবদযালজয় বাজয়াজটকজিালনে এ উচ্চের 
নশক্ষা নিজে থোগ থদি। োর গজবেণার নবেয় নেল “নিউজরাসাজয়ন্স”। 
স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি নিগ্রী অেতি 
কজরি।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি, “I am v

ery delighted to become a member in BSAK. Undoubtedly, B

SAK a big platform for all the students from Bangladesh, whe

re we can share our thoughts, knowledges, achievements, etc. 

I believe and hope that this community web portal will work e

ndlessly to uplift our country image, to make strong bondage 

among all the students and so on. 

Finally, I offer special thanks to all the members of BSAK to 

give me such a warm appreciation. Long live BSAK.” 
 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 থমাঃ থমানমনুল ইসলাম থশখ, ইসলানমক ইউনিভানসতনট কুনষ্টয়া থেজক  স্নাে
ক এবিং স্নােকজত্তার নিগ্রী অেতি কজর থকানরয়া আজসি উচ্চের নশক্ষা নি
থে। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ এ নগয়িংসাি নবশ্বনবদযালজয়র এিভায়রিজম
ন্টাল িজরস্ট সাজয়ন্স নবভাগ থেজক কৃনেজত্বর সনিে নপএইচনি নিগ্রী অেত
ি কজরি।  োর গজবেণার নবেয় নেল ‘আইজসাজলশি অযান্ি কযাজরকজটরা
ইজেশি অি থিাজভল বযাকজটনরয়া ির দা কিভারশি অি বাজয়ািজুয়ল 
েম থসলুজলানেক মযাজটনরয়ালস’। নবএসএজক সম্পজকত মন্তযবয করজে নগ
থয় নেনি বজলি, “The creative activities of BSAK will play key 

role to unite the Korean Bangladeshi expatriate as well as to b

uild up a strong network of higher educated peoples. I am tha

nking BSAK to arrange such a Nobel social program and also

 thanking the participants.” 
  

থমাঃ থমাোিারুল ইসলাম , ইসলানমক ইউনিভানসতনট অি থটকজিালনে 
স্নােক এবিং স্নােকজত্তার নিগ্রী অেতি কজর থকানরয়া আজসি উচ্চের নশক্ষা 
নিজে। থকানরয়ার নকয়িংনি  নবশ্বনবদযালজয়র কনম্পউটার ইনিনিয়ানরিং  
নবভাগ থেজক নপএইচনি নিগ্রী কৃনেজত্বর সনিে অেতি কজরি ২০১৩ স্পিীিং 
থসনমস্টাজর। নবএসএজক সম্পজকত মন্তযবয করজে নগজয় নেনি বজলি, “I am 

aware of the activities of Bangladeshi Students’ Association 

in Korea through Facebook. I appreciate its different types of 

initiatives. I expect the further success of this association.” 
  

থমািািাদ থোিাজ্জল থিাজসি, বািংলাজদশ কৃনে নবশ্বনবদযালয় থেজক 
স্নােক এবিং স্নােকজত্তার নিগ্রী থশজে পকুনয়িং নবশ্বনবদযালজয় 
বাজয়াজটকজিালনে এ উচ্চের নশক্ষা নিজে থোগ থদি। োর গজবেণার 
নবেয় নেল “মাইজক্রাবায়াল থেজিনটক ইনিনিয়ানরিং”। স্পিীিং থসনমস্টার 
২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি নিগ্রী অেতি কজরি।  
সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত করজে নগজয় বজলি, “I think this 

organization is like a tree for the Bangladeshi students 

studying in Korea. During my staying in Korea, I saw 

different activities of BSAK through “Facebook” and also 

heard from other friends. Special thanks to that person who 

first initiated to make this organization. I wish for the success 

of this organization……………….” 
  

থমাোনব্বর আিািদ, বািংলাজদশ কৃনে নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক এবিং 
স্নােকজত্তার নিগ্রী থশজে কািংওয়াি নবশ্বনবদযালজয় পশু নবজ্ঞাজি এ উচ্চের 
নশক্ষা নিজে থোগ থদি। োর গজবেণার নবেয় নেল “থপানল্ট্ট্র্ ওজয়লজিয়ার 
অযান্ি মযাজিেজমন্ট”। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে 
নপএইচনি নিগ্রী অেতি কজরি।  সম্পজকত োর অনুভনূে বযাক্ত 
করজে নগজয় বজলি, “ BSAK, থকানরয়ায় বািংলাজদশী ষ্টুজিন্টজদর একটা 
সিংগঠি োর মাধযজম আমরা থকানরয়ায় অবস্থািকালীি সমজয় নিজেজদর 
অনুভনূে ও অনভজ্ঞো এজক অজন্যর কাজে থশয়ার করজে পানর ।



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 থমাঃ মশুনিকুর রিমাি, ঢাকা নবশ্বনবদযালজয়র রসায়ি নবভাগ থেজক 
স্নােক এবিং স্নােকজত্তার নিগ্রী অেতি কজর থকানরয়া আজসি উচ্চের নশক্ষা 
নিজে। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ এ চিিাম নবশ্বনবদযালজয়র 
বাজয়ালনেকযাল রসায়ি নবভাগ থেজক কৃনেজত্বর সনিে নপএইচনি নিগ্রী 
অেতি কজরি। োর গজবেণার নবেয় নেল ‘থপনস্টসাইি থরনসনিউ 
এিালাইনসস ইি িিু অযান্ি এিভায়রিজমন্ট’। নবএসএজক সম্পজকত 
মন্তযবয করজে নগজয় নেনি বজলি, “আনম বযনক্তগেভাজব আশা কনর 
নব.এস.এ.থক োর দূবতার অগ্রোত্রা অবযিে রাখজব এবিং এর সদস্যগি 
থকানরয়ায় আিনরে িেুনক্তলব্ধ জ্ঞযাি, একো এবিং নিেযিেুি 
সৃেিশীলো নদজয় এর কােতক্রম থক আরও িসানরে করজব োর সুিল শুধু 
থকানরয়া অধযয়িরে বািংলাজদনশ োত্রজদরজকই িয় পজুরা বািংলাজদশ থক 
আজলানড়ে করজব এই িেযাশা ও শুভকামিায়......” 

  
থিোর উনেি আিজমদ, বািংলাজদশ কৃনে নবশ্বনবদযালয় থেজক স্নােক এবিং 
স্নােকজত্তার নিগ্রী থশজে সুিেি নবশ্বনবদযালজয় িনটতকালচার এ উচ্চের 
নশক্ষা নিজে থোগ থদি। োর গজবেণার নবেয় নেল “প্লযান্ট 
বাজয়াজটকজিালনে”। স্পিীিং থসনমস্টার ২০১৩ থে নেনি কৃনেজত্বর সাজে 
নপএইচনি নিগ্রী অেতি কজরি।  সম্পজকত োর অনুভূনে বযাক্ত 
করজে নগজয় বজলি, “Bangladeshi Students’ Association in 

Korea is a very useful association for the Bangladeshi 

students who are studying here. It is working as a friend and 

guide as well where all of us can share our lonely moments to 

cheer up. I think this association can take initiatives to make a 

system by which at least few number of new promising 

students can be provided every semester in different 

universities. Thanks । 

 

 
মিুািদ আব্দলু কানদর, পসুাি নবশ্বনবদযালয় থেজক ২০১৩  স্পিীিং  
থসনমস্টাজর কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি  নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। 

 

থমাঃ িেরুল ইসলাম, চুিংিাম নবশ্বনবদযালয় থেজক ২০১৩  স্পিীিং  
থসনমস্টাজর কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি  নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িারায়ণ চন্দ্র থদব িাে, কিকুক নবশ্বনবদযালয় থেজক ২০১৩ স্পিীিং 
থসনমস্টাজর কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি নিগ্রী সম্পন্ন কজরি।  

 

আসাদুজ্জামাি নশপি, নকয়িংপুক নবশ্বনবদযালয় থেজক ২০১৩ স্পিীিং 
থসনমস্টাজর কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। 

 

থমায়াজজ্জম থিাজসি, উলসাি নবশ্বনবদযালয় থেজক ২০১৩ স্পিীিং 
থসনমস্টাজর কৃনেজত্বর সাজে নপএইচনি নিগ্রী সম্পন্ন কজরি। 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

স্পিীিং থসনমস্টার’২০১৩ এ িেিু ভনেত িওয়াজদর োনলকা  

 

 

 

 

 

 

 

 

মাস্টাসত   
   

থমািািদ শামীম আল মামুি  কুকনমি নবশ্বনবদযালয়  
সাজ্জাদ থিাজসি   কুকনমি নবশ্বনবদযালয় 
মািিেু রিমাি  কুকনমি নবশ্বনবদযালয় 

থেৌনিকুল ইসলাম  কািংওয়াি নবশ্বনবদযালয়  
আব্দুোি িানেব  চিিাম নবশ্বনবদযালয় 

চন্দি শুজরা   চিিাম নবশ্বনবদযালয় 
পােত সারনে দাস  নসউলজটক 

নসরােলু িক োনকর  সিংনকিংজকায়াি নবশ্বনবদযালয় 
অনভক সরকার  সুিেিনিয়ািং নবশ্বনবদযালয় 

কৃোণ োলুকদার  নকয়িংপুক নবশ্বনবদযালয় 
   

নপএইচনি   
   

থদওয়াি বানি  চিিাম নবশ্বনবদযালয় 
রাজশদ োমাি  চিিাম নবশ্বনবদযালয় 

থমাঃ আক্তারুজ্জামাি  গািংনুযিং-উয়িু নবশ্বনবদযালয়  
িেজল ইলািী  কািংওয়াি নবশ্বনবদযালয় 
িাসাি েুরাবী  সিংনকিংজকায়াি নবশ্বনবদযালয় 

থমািািদ থিাজসি  সিংনকিংজকায়াি নবশ্বনবদযালয় 
কামরুল ইসলাম েুজয়ল  নকয়িংপুক নবশ্বনবদযালয়  

এিামুল িক মনণ  নকয়িংপকু নবশ্বনবদযালয় 
মািববু থিাজসি  নকয়িংপুক নবশ্বনবদযালয় 
মানিক থিাজসি  দািকুক নবশ্বনবদযালয় 

এ. থক. এম. মািমুদুল িক   থকানরয়া নবশ্বনবদযালয় 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 এর শুরু থেজক পঞ্চম নমলি থমলা পেতন্ত (৬ েুলাই ২০১৩) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 

 

 

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 এনেনকউনটভ / নরিজেিজটনটভ নটম ২০১১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ET/RT িাম  নবশ্বনবদযালয়  
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 

োলাল আিজমদ কিকুক, নসউল  

থমাঃ নুরুন্নবী চুিংে,ু চুিংে ু 

োনিদুল ইসলাম চিিাম, থগায়ািংেু 

থেৌিীদ আিজমদ ইয়িজস, নসউল 

আব্দুর রনিম  কুকনমি, নসউল 

থমাঃ মনিরুজ্জামাি মানিক  কুকনমি, নসউল 

আল-আনমি থিাজসি  চিবুক, নেওিেু 

কনবর থিাজসি চিিাম, থগায়ািংেু 

আশরািুজ্জামাি নিজমল  থকআইএসনট, নসউল  

আশরাি থিাজসি রাজসল  পসুাি, পসুাি  

শওকে আলী নসউলজটক, নসউল 

থমাস্তিা আজিায়ার থসাজয়ল  আে,ু সুওি 

বাবলু আক্তার নরপি   নসউল, নসউল 

আনরিলু িক নসনেক  চুিংিাম, থদেি 

বদরুল আলম বনি  নকয়িংপুক, থদগু  



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 এনেনকউনটভ / নরিজেিজটনটভ নটম ২০১২  

 

 

 ET/RT িাম নবশ্বনবদযালয়  

 
 
 
 

ET 

থমাঃ নুরুন্নবী চুিংে,ু চুিংে ু 

মনির আিজমদ চিিাম, থগায়ািংেু 

থমািািদ আল-আনমি কিকুক, নসউল  

থেৌিীদ আিজমদ ইয়িজস, নসউল 

আব্দুর রনিম  কুকনমি, নসউল 

থমাঃ মনিরুজ্জামাি মানিক  কুকনমি, নসউল 

আল-আনমি থিাজসি  চিবুক, নেওিেু 

কনবর থিাজসি চিিাম, থগায়ািংেু 

থমািািদ লুৎির কনবর কািংওয়াি, েুিেি  

শনিকুল ইসলাম সুমি   পসুাি, পসুাি  

 
 
 

RT 

শাি িূর কনবর নরিংকু চুিংিাম, থদেি 

থিলাল আি-িানিয়াি থকএআইএসনট, থদেি 

সাইিলু ইসলাম সুমি  উলসাি, উলসাি 

থমানবনুল ইসলাম বাবু চুিংে,ু চুিংেু 

থমািািদ থরেওয়ানুল িক রজিা নসউল, নসউল  

ইিজেখার আলম নরিংকু  কুিসাি, গুিসাি 

আবু িানিি চিবুক, নেওিেু 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 এনেনকউনটভ / নরিজেিজটনটভ নটম ২০১৩   

ET/RT  িাম  নবশ্বনবদযালয়  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

থমািািদ আল-আনমি 

 
 
 

কিকুক, নসউল 

 

 
 
 

থেৌিীদ আিজমদ 

 
 
 

ইয়িজস, নসউল  

 

 
 
 

আবু্দর রনিম  

 
 
 

কুকনমি, নসউল 

 

 
 
 

থমাঃ মনিরুজ্জামাি মানিক  

 
 
 

কুকনমি, নসউল 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

আল-আনমি থিাজসি  

 
 
 

সুওি, সুওি  

 

 
 
 

থমানবনুল ইসলাম বাব ু

 
 
 

চুিংে,ু চুিংেু 

 

 
 
 

মুশনিকুর রিমাি রাজসল 

 
 
 

চিিাম, থগায়ািংেু 

 

 
 
 

থগালাম িানিে শওকে  

 
 
 

চিিাম, থগায়ািংেু  

 

 
 
 

থমাঃ আনরি আিজমদ 

 
 

 
নকয়িংপুক, থদগু 



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 

 

 
 
 

সরদার থমািািদ আমানুোি  

 
 
 

নগয়িংসািং, নেিু  

 

 
 
 

শামীম আোদ 

 
 
 

নসউল, নসউল 

 

 
 
 

সানমউল েুোর 

 
 
 

নসউল, নসউল 

 

 
 
 

এস এম রনিকুজ্জামাি বকুল 

 
 
 

পনুকয়িং, পসুাি 

 
 
 
 
 

RT 
 

 

 
 
 
 

থমািািদ আনসি ইকবাল 

 
 

 
থসেিং, নসউল  



 

 
 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RT 

 

 
 
 
 

কৃোণ োলকুদার 

 
 
 
 

নকয়িংপুক, থদগু 

 

 
 
 

িানসম থরো 

 
 
 

সুিেি, সুিেি  

 

 
 
 

রনকবুল িাসাি 

 
 
 

ইয়িংিাম, থদগু  
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