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সম্পাদকীয় 

“মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” এর গতসংখ্যা প্রকানিত হওয়ার পরর গ্রুপ সদস্যরা যে পনরমাি উৎসাহ উদ্দীপিা 
যদনখ্রয়নিরলি তার তুলিায় এইবার যলখ্ার পনরমাি অরিক কম। ো আমারদর আিাহত করররি। 
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কর্ণেল জানমল-আডাল হর়্ে যাও়ো এক িাম 

নিবস কানি িাস 

১৯৭৫ এর আগর্ের রাত, ঘনডর কাটা ১৫ তানরর্ের আগমণ জানির়্ে গগর্ে তাও গবশীক্ষণ হ়েনি। 
এর মর্যেই স্বাযীি বাালার্ির্শর ইনতহার্স সবর়্র়্ে কলকমযম়ে ্যো়েনটর সূ়িা করর্ত কোন্টির্মন্ট গের্ক 
সাাঁর্জা়ো বহর নির়্ে যািমনন্ির ৩২ িম্বর বাডীর নির্ক মুভ কর্র গসিাবানহিীর জুনি়ের নকেু ্নিসার্রর 
গিতৃত্বাযীি একনট সসন্যিল। হতো কর্র বঙ্গবন্ধ ুসহ পনরবার্রর ্ন্যর্ির। এই ইনতহাস আমরা গমাটামুনট সবাই 
জানি। গসই রার্ত ্র্িক রেী মহারেীর্ির রহস্যম়ে এবা ভীতু আ়রর্ণর বাইর্র একজির্ক গিো যা়ে বীরত্ব 
এবা সাহসীকতা উপরন্তু কতেবেনিষ্ঠার এক জ্বলি উিাহরণ স্থাপি করর্ত। গসই সাহসী, কতেবেপরা়েি গলাকনটর 
িাম কর্ণেল জানমল। ইনতহার্সর আডার্ল পর্ড োকা এক সাহসী 
গসিা কমেকতো। 

আগডতলা ষডযন্ত্র মামলা়ে বঙ্গবন্ধুর নবরুর্দ্ধ যেি 
মামলা গিও়ো হ়ে তেি পবূে পানকস্তাি তো বাালার্ির্শর 
আইএসআই প্রযাি নের্লি কর্ণেল জানমল। গসোি গের্কই মূলত 
বঙ্গবন্ধুর সানযের্যে আর্সি এবা নবশ্বাসর্যাগে হর়্ে ওর্েি। যুর্দ্ধর 
পর ১৯৭৩ সার্ল গির্শ নির্র আর্সি এবা বঙ্গবন্ধু সরকার্রর 
সন়বালর়্ে গযাগ গিি। নবশ্বার্সর মািিন্ি উাঁ়ু পযোর়্ের নেল 
নবযা়ে পানকস্তাি গিরত এই গসিা কমেকতোর্ক স্বাযীিতা পরবতেী 
সমর়্ে নির্জর সামনরক সন়ব, তো রাষ্ট্রপনতর সামনরক সন়ব 
নহর্সর্ব নির়্োগ গিি বঙ্গবনু্ধ।  

১৫ই আগে একটা গুরুত্বপূিে নিি, ঢাকা 
নবশ্বনবিোলর়্ের সমাবতের্ি গযাগ নির্বি রাষ্ট্রপনত। একই নির্ি 
নিনজএিআই এর প্রযাি নহর্সর্ব িান়েত্ব গিবার কো কর্ণেল 
জানমর্লর। আর্গর নির্ির ্নযকাাশ সম়ে গকর্টর্ে ঢাকা 
নবশ্বনবিোল়ে এলাকার নিরপত্তা নির়্ে কাজ কর্র। যনিও ৩২ 
িম্বর্রর নিরাপত্তা নির়্ে কের্িাই সন্তুষ্ট নের্লি িা কর্ণেল জানমল। এ নবষর়্ে বঙ্গবন্ধুর্ক ্র্িকবার বলর্লও 

“গকাি বাঙ্গালী তাাঁর্ক হতো করর্ত পারর্ব িা” বর্ল সহার্স্য উনডর়্ে নির্তি বঙ্গবন্ধু। বারবার গণভবর্ির 

নিরাপত্তা গবেিীর্ত আসর্ত ্নুর্রায করর্লও আবার নির্জই বলর্তি, তার্ত নক, বঙ্গবন্ধুর্ক গুনল করর্ত 

হর্ল আর্গ আমার্ক গুনল করর্ত হর্ব।  তাাঁর গসই কোনটই সনতে হর়্ে গগনেল গসনির্ির গসই আগর্ের রার্ত। 

গণভবি োি গকা়োটার, কর্ণেল জানমর্লর বাসা়ে একটা গিাি আর্স আনুমানিক রাত ৪.৩০ এর 
নির্ক। গিাি নরনসভ কর্রি আঞ্জুম আরা জানমল, ্পরপ্রার্ি বঙ্গবন্ধুর জলি গম্ভীর কন্ে,কর্ণেল জানমলর্ক 
়াইর্েি। কর্ণেল জানমল গিাি নির্লি। ওপার্শর কোগুর্লা শুির্ত পারর্লি িা নমর্সস জানমল, গিাি রাোর 
আর্গ জানমলর্ক শুযু বলর্ত শুির্লি, আনম এক্ষুণই আসনে স্যার। গিাি গরর্ে স্ত্রীর্ক বলর্লি, কারা গযি 
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বঙ্গবন্ধুর বানড আক্রমণ কর্রর্ে, উিার জীবি নবপয, আমার্ক এেিই গযর্ত হর্ব। ড্রাইভার আইনুনিির্ক সতরী 
হবার নির্িেশ নির়্ে নির্জও নসনভল গপাশার্কই সতরী হর্ত শুরু করর্লি। এর মার্ে গসিাপ্রযাি গজিার্রল 
শনিউল্লাহর্ক গিাি নির়্ে গিাসে পাোর্ত বলর্লি, গসই সার্ে আর্রা কর়্েকনট গুরুত্বপূণে জা়েগা়েও গিাি 
কর্রি। গরনি হর্ত হর্ত নবডনবড কর্র বলর্ত োর্কি, নপনজআর এর ২০০ সসন্যর্ক সনরর়্ে গিও়োর নির্িেশ 
নিল গক? বাবা, মা-র কর্োপকের্ি এর মার্েই ঘুম গভর্ঙ্গ যা়ে বার বের্রর গমর়্ে ককমযার। গলার্িি সানভেস 
নরভলবারনট নির়্ে বাবার্ক বাসা গের্ক গবর হর্ত গির্ে গস। গবর হবার আর্গ আর্রক বার বঙ্গবন্ধুর বানডর্ত 
গিাি গিি জানমল, নকন্তু ওপাশ গের্ক তেি গকউ গিাি যরর্ে িা। 

গসই রার্ত কর্ণেল জানমল গয কর়্েকনট গুরুত্বপূিে জা়েগা়ে গিাি গিি তার মর্যে নপনজআর এবা রক্ষী 
বানহিীর গহি গকা়োটোরও নেল। গসই সমর়্ে নিনজএিআই এর প্রযাি নের্লি নির্গনি়োর রউি, নযনি 
কোন্টির্মন্ট গের্ক এই সাাঁর্জা়ো গসিাির্লর মুভ করার েবরনট গপর়্েও কাউর্ক সতকে িা কর্র নিরাপি আশ্রর়্ে 
লুনকর়্ে োর্কি। এোডা নমনলটানর ইর্ন্টনলর্জর্ের প্রযাি (নিএমআই) কর্ণেল সালাহউনিি ্স্বাভানবক গসিা 
তৎপরতার কো বঙ্গবন্ধুর গিার্ির আর্গই গসিাপ্রযাি শনিউল্লাহর্ক জািাি। 

কর্ণেল জানমল গপ্রনসর্িন্ট গািে গরনজর্মন্ট (নপনজআর) সহ মুভ করর্ত গ়র়্েনের্লি, নকন্তু সসন্যর্ির 
গসোর্ি বহি করার মত জীপ নেল িা বর্ল তার্িরর্ক ৩২ িম্বর্রর নির্ক মা ে় করার কমান্ি নির়্ে নির্জর লাল 

রর্ের নিশাি নপ্রে  নির়্ে আর্গই রওিা হর্বি বর্ল নসদ্ধাি গিি। গানডর্ত উোর আর্গ নমর্সস জানমল প্রশ্ন 

কর্রি, গতামার্ক সনতেই গযর্ত হর্ব? ্র্িকটা নবষ্ম়েভরা কর্ন্ে জবাব গিি জানমল, তুনম নক পাগল হর়্েে? 

বঙ্গবন্ধুর জীবি নবপয আর আনম যাব িা?  নসগার্রট যনরর়্ে এক গ্লাস পানি পাি কর্র গানডর নির্ক এগুর্ত 

োর্কি জানমল। যাবার আর্গ বর্ল গগর্লি, আমার গমর়্ের্ির গির্ে গরে। নপেি নপেি আসর্ত োা্র্কি নমর্সস 
জানমল এবা গমর়্ে ককমযা। রার্তর ্ন্ধকার্র নকেুক্ষর্ণর মর্যেই নমনলর়্ে যা়ে লাল রর্ের নিশাি নপ্রে গানডনট। 

গণভবর্ণর একজি গািে নমর্সস জানমলর্ক বর্লি, মোিাম আপনি স্যারর্ক গযর্ত নির্লি!  নমর্সস জানমল বা 

গমর়্ে ককমযা তের্িা বুের্ত পার্রি নি নকেুক্ষণ আর্গই নপ্র়ে মানুষনটর সার্ে তার্ির গশষ গিো হর়্ে গগর্ে! 

গসাবহািবার্গর কার্ের রাস্তার উপর টোকময সহ বোনরর্কি বসার্িা। গাডী গের্ক গির্ম সামর্ি এনগর়্ে 
গগর্লি জানমল, গসোর্ি িান়ের্ত্ব আর্েি একজি সুর্বিার গমজর। নির্জর পনর়়ে নির়্ে তার সার্ে বানহিী নির়্ে 
এগুর্ত বলর্লি কর্ণেল জানমল। এবার্র নিযানিত গিো যা়ে সুর্বিার গমজরর্ক। এটা বর্ল জানমল গানডর্ত 
এর্স বর্সি এবা ড্রাইভার আইনুনিির্ক গাডী োটে করর্ত বর্লি। আইনুনিি জানমলর্ক নভতর্র িা গযর্ত 

্নুর্রায কর্রি। গতামার ভ়ে লাগর্ল গির্ম যাও, আনম ড্রাইভ করনে  - উত্তর্র বলর্লি জানমল। 

এর মর্যেই ঘটিাস্থর্ল আনবভোব ঘর্ট ঘাতক ির্লর ্ন্যতম বজলুল হুিার। গতকাল পযেিও গস 
কোর্েি নেল। নকন্তু আজ গভীর রার্ত ৩২ িম্বর্র নবর্শষ পারিনশেতা গিোর্িা়ে তার্ক তৎক্ষণাৎ গমজর পর্ি 
প্রর্মাশি গি়ে িারুক। একজি গজনসও প্রর্মাশি গপর়্ে ্িারানর গলির্টন্যান্ট হ়ে শুযুমাত্র িারুর্কর মুর্ের 
কোর্তই । কাাঁর্য শাপলা ়ক়ক করনেল হুিার, ়াল়লর্ি নেল ঔদ্ধতে। 

গক ওোর্ি?  হুিার প্রশ্ন। ওপাশ গের্ক উত্তর আসর্তই কালনবলম্ব িা কর্র সুর্বিার গমজরর্ক গুনল 

়ালার্িার আর্িশ গি়ে হুিা। এই আর্িশ পালর্ি ্স্বীকৃনত জািা়ে সুর্বিার গমজর, িা স্যার আনম পারব িা।  
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গেিগািনট নির্জর হার্ত নির়্ে গানডর নির্ক এগুর্ত োর্ক হুিা, নবিা বাকে বোর়্ে এক গেিগাি িা়োর কর্র 

কর্ণেল জানমলর্ক লক্ষে কর্র। ড্রাইনভা নসর্ট োকা আইনুনিি শুযু নতিবার “লা ইলাহা” শুির্ত পাি। মাত্র 

কর়্েক গসর্কর্ন্ির িা়োনরা এই গশষ হর়্ে যা়ে বাালার ইনতহার্সর এক নবশ্বস্ততা এবা কতেবেনিষ্ঠার ্যো়ে। 
গসোি গের্ক পানলর়্ে যাি আইনুনিি। এরপর পরু্রা ঘটিার একমাত্র নসনভনল়োি সাক্ষী নহর্সর্ব োর্কি 
গসাবহািবাগ মসজীর্ির ইমাম সার্হব। গকাি গকাি সূত্রমর্ত বলা হর়্ে োর্ক জানমলর্ক ভ়ে গিোর্িা হর়্েনেল 

গুনল করা হর্ব বর্ল, গস সর্বর গতা়োক্কা িা কর্র িৃপ্ত কর্ন্ে বর্লনের্লি, ়ালাও গুনল।  এরপর সসন্যরা 

জানমর্লর লাশ সহ গাডী গের্ল বানডর নভতর্র নির়্ে যা়ে এবা বানডর নপের্ি উোর্ি গির্ল রার্ে। 

তৎকালীি ঢাকা কোন্টির্মর্ন্টর গেশি কমান্িা গলেঃ কেঃ হানমর্ির বণেিার সার্ে উপর্রর বণেিার 
সামান্য ্নমল পাও়ো যা়ে। উিার বণেিামর্ত জানমর্লর কপার্লই গকবল একনট গুনল গলর্গনেল, গেিগার্ির 
িা়োর্র গযটা প্রা়ে ্সম্ভব। এবা গুনল গমজর িূর ়ানলর়্েনেল বর্ল উনি শুর্িনের্লি। উিার কার্ে ১৫ই 
আগর্ের পরুা বণেিা নির়্েনেল বজলুল হুিা, তার ভাষ্যমর্ত কর্ণেল জানমর্লর হতোকারী িূর, হুিা বা গকাি 
্নিসার ি়ে, সাযারণ সসনির্করা। ৩২ িম্বর্রর নির্ক গযর্ত নির্ষয করা সর্েও নতনি এগুর্ত ়াইনের্লি এবা 
সসন্যর্ির গানলগালাজ করনের্লি। 

এনির্ক বাসা়ে ন়নিত সম়ে পার করনের্লি কর্ণেল জানমর্লর পনরবার। বাসা গের্ক গবর হবার পর 
গের্ক আর গকাি সাবাি পাি নি। গরনিওর্ত িানলম িম্ভ ভর্র বঙ্গবন্ধু হতোর কো প্র়ার করনেল। ন়িাটা তার্ত 
আর্রা গবর্ডর্ে। িািাি জা়েগা়ে গযাগার্যাগ করার গ়ষ্টা কর্রও নকেু জাির্ত পার্রি নি নমর্সস জানমল। গবলা 
এগারটার নির্ক উিভ্রার্ির মত বাসা়ে আর্সি ড্রাইভার আইনুনিি। উনি স্বাভানবক ্বস্থা়ে নের্লি িা। ওই 

্বস্থার্তই বলনের্লি, আনম স্যারর্ক গযর্ত মািা করনেলাম,উনি গশার্িি িাই আমার কো।  এটুকু বর্লই গবর 

হর়্ে যাি আইনুনিি। 

গণভবি ্নির্সর সার্ে গযাগার্যাগ করা হর্ল উিারা বর্ল আসনের্লি, জানমল ভাই আর্শ পার্শই 

আর্েি, ন়িা করর্বি িা। দুপরু দুইটার নির্ক গসিাপ্রযাি গজিার্রল শনিউল্লাহ’র গিাি আর্স, নরনসভ কর্রি 

নমর্সস জানমল। ভানব, জানমল ভাই…জানমল ভাই, আমতা আমতা করর্ত োর্কি শনিউল্লাহ। এর্তই বুর্ে যাি 

নমর্সস জানমল। উিার হাত গের্ক গিার্ির নরনসভার পর্ড যা়ে এবা উনি ্জ্ঞাি হর়্ে যাি। র োর্কময শনিউল্লাহ 
নসনি়ের হর্লও জানমল ়াকুরীর্ত শনিউল্লাহর নসনি়ের নের্লি। পানকস্তাি গিরৎ ্নিসার নের্লি বর্ল উিার 
প্রর্মাশি গিরীর্ত হনিল। এর নকেুক্ষণ পর গসিাবানহিীর একজি ্নিসার এর্স তার্ির গসোর্ি োকা আর 
নিরাপি ি়ে বর্ল লালমানট়োর্ত জানমর্লর ভাইএর বাসা়ে সনরর়্ে নির়্ে যাি। নতি ্বুে কন্যা সিাি তের্িা 
বরু্ে উের্ত পার্রনি তার্ির বাবার সার্ে তার্ির আর গিো হর্ব িা। 

পরবতেীর্ত নির্গনি়োর োর্লি গমাশাররি কর্ণেল জানমর্লর মৃতেুর েবর নিনিত কর্রি। োর্লি 
গমাশাররি তেি ন়ি ্ি গজিার্রল োি নের্লি। এরপর মৃতর্িহ হস্তাির নির়্ে েুিীপক্ষ শুরু কর্র কুৎনসত 
িাটক। োর্লি গমাশাররর্ির মযেস্থতা়ে জানমর্লর ভাই এর কার্ে লাশ হস্তাির করর্ত রাজী হ়ে েুিীিল। 
তার্িরই কডা পাহারা়ে রাত এগারটার নির্ক োর্লি গমাশাররর্ির বাসা়ে লাশ নির়্ে আসা হ়ে। রাো হ়ে 
বাসার গোর্রর্জ। 
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সারানির্ির গিি িরবার্রর পর েুিী গমজর্ররা মুে গিোর্িা হর্ব িা শর্তে লাশ হস্তাির্র রানজ হ়ে। 
গানডর নপের্ির নসর্ট জা়েগা হনিল িা বর্ল জানমর্লর পা দুর্টা লোন্ি গরাভার্রর জািালা নির়্ে গবর হর়্েনেল, 
্তেি িসো পা দুর্টা গির্েই নমর্সস জানমল স্বামীর্ক ন়ির্ত গপর্রনের্লি। 

্র্িক কাকুনত নমিনতর পর, কাযাকানট করা যার্ব িা শর্তে জানমর্লর মুে গশষবার্রর মত গিের্ত 
নির়্েনেল েুিীরা। মৃত বাবার মুে গির্ে বার বের্রর ককমযা কাযা শুরু করর্ল বন্দুক উাঁন়র়্ে যমক নির়্ে তার্ক 
বানডর গভতর পানের়্ে গিও়ো হ়ে। যমেী়ে মর্ত গশষকৃতেও হ়েনি এই সাহসী বীর্রর। আর্মনরকার গের্ক 
শ্যানলকার পাোর্িা নবোিার ়াির জুর্টনেল কাির্ির কাপর্ডর বির্ল। তের্িা জানমর্লর গিহ গের্ক রক্ত 
েডনেল বর্ল জািা়ে গমর়্ে ককমযা। এভার্বই ১৬ই আগে রার্তর প্রেম প্রহর্র সবার ্লর্ক্ষে কোন্টির্মন্ট 
গগারস্থার্ি তাডাহুডা কর্র সমানহত করা হ়ে সাহসীকতা এবা নবশ্বস্ততার এক উজ্জ্বল িক্ষত্রর্ক। পনরবার্রর 
সিস্য োডা আর্রকজি সাক্ষী রইর্লি এই ঘটিার নতনি নির্গনি়োর োর্লি গমাশাররি। নতনি হ়ের্তা তেিও 
আন্দাজ করর্ত পার্রি নি নকেুনির্ির মর্যেই নতনিও একইভার্ব ইনতহাস হর়্ে যার্বি, আডার্ল পর্ড যাও়ো 
ইনতহাস। 

এরপর নতি সিাির্ক নির়্ে শুরু হ়ে নমর্সস জানমর্লর গবাঁর়্ োকার আর্রক লডাই। জানমর্লর মৃতেুর 
৪০ নিি পর ়তেুে সিািসম্ভাবিা যরা পর্ড। গবাঁর়্ োকার কনেি লডাইর়্ে কার্রা কার্ে মাো িত কর্রি নি 
নমর্সস জানমল। নজ়ো গসিাপ্রযাি হবার পর একনট ন়নে পানের়্ে জানমলর্ক শহীি নহর্সর্ব মযোিা নির্লও 
হতোকার্ন্ির তিি বা নব়ার নকেুই কর্রিনি নজ়ো। এই দুই পনরবার্রর আর্গর গের্ক সুসম্পকে োকর্লও 
জানমল মৃতেুর পর গসিা প্রযাি নজ়োর কার্ে গকাি যরর্ির সাহার্যের জন্য যািনি নমর্সস জানমল, একবার 
োডা। যেি নতনি ্িেঃসো নের্লি মার়্ের গজাডাজুনডর্ত নগর়্েনের্লি নজ়োর বাসা়ে। নমর্সস নজ়ো সমাির 
করর্লও নজ়োর বেবহার নেল রুঢ়। 

জানমর্লর মৃতেুর পর সুইর্িি সরকার আসহা়ে পনরবারনটর্ক তার্ির গির্শ রাজনিনতক আশ্র়ে নির়্ে 
গ়র়্েনেল। নকন্তু স্বামীর স্মনৃতনবজনডত নপ্র়ে বাালার্িশ গের্ড নিনিি নিরাপি আশ্র়ে গবর্ে গিিনি।র্বর্ে 
নির়্েনের্লি এক ্নিনিত ভনবষ্যত। সাগ্রাম কর্র গবাঁর়্র্েি, বড কর্র তুর্লর্েি ়ার গমর়্ের্ক। সকল যরর্ির 
্তো়ার এবা কষ্ট সহ্য কর্র স্বামীর নপ্র়ে বাালার্িশ গের্ড গযর্ত পার্রিনি নতনি। 

বাালার্িশ গসিাবানহিী তো বাালার্ির্শর ইনতহার্স নবশ্বস্ততা, কমেনিষ্ঠা এবা ন্যা়েপরা়েিতার এক 
উজ্জ্বল িৃষ্টাি কর্িেল জানমল। ্ে় উিার সম্পর্কে আমরা কতজিই বা জানি? আমার্ির বাচ্চার্ির বীরত্বগাাঁো 
গশোর্ত পােেবইর়্ে যারণ করাই আরবে রজিীর গকাি যুর্দ্ধর বীরর্ির কানহিী। ্ে় আমার্ির বীর্ররা গের্ক 
যা়ে সবার ্র্গা়র্র, ইনতহার্সর গোররুর্ম! 

একনট বাালার্ির্শর স্বপ্ন গিনে, গযোর্ি আগামী প্রজন্ম গোটর্বলা গের্ক আমার্ির ইনতহার্সর 
িা়েকর্ির বীরত্বগাাঁো বরু্ক নির়্ে বড হর্ব, স্বপ্ন গিের্ব তার িা়ের্কর মত সাহসী, সৎ এবা নিষ্ঠাবাি হর্ত। 

বরু্ক যারণ করর্ব বাালার্িশ, ন়িা়ে োকর্ব লাল-সবুজ নেক গযভার্ব যারণ কর্র রাের্তি কর্ণেল জানমল’রা। 

তেেসতূ্র 

A hero’s death, The brave heart, গির্শর কলকময গমা়ি হর্লা, ইন্টারর্িট 

http://www.thedailystar.net/magazine/2009/11/04/cover.htm
http://www.thedailystar.net/suppliments/2009/righting_the_grievous_wrong/braveheart.html
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গরার্তর নবপরীর্ত গহাঁর্ট ়লা 

আহসাি উল্লাহ 
 

িিী তার আপি বাাঁর্ক েুর্ট ়র্ল নিনিেষ্ট নির্ক; ়াাঁি-সূযে, গ্রহ-িক্ষত্র ঘুরর্ে জীবিভর নিজ নিজ 
কক্ষপর্ে, এটাই প্রকৃনত, এটাই প্রকৃনতর ের্ক বাাঁযা নি়েম। এর বাইর্রও গয নকেু ঘটর্ত পার্র আমরা কজিই বা 
ন়িা কনর। আর যারাই বা ন়িা কর্র, তার্িরর্ক কতটুকুই বা সম্মাি নির্ত পারনে। শুযু একবার একটু নভয ন়িা 
বা নভয কাজ কর্র গিনে িা, নক হ়ে! পনৃেবীর সবাই যা কর্র বা সবাই যা ভার্ব, আনমও যনি তাই করলাম তর্ব 
আমার নির্জর স্বকী়েতা োকল গকাো়ে! আর্পল গার্ে আর্পল গতা েুলর্বই এবা তা পাকর্ল মানটর্ত পডর্বই, 
এটাই স্বাভানবক, এটাই জগর্তর নি়েম। নক িরকার এটা নির়্ে এত ন়িা করার! হ্যাাঁ, জিসাযারণ যা নিেক 
প্রকৃনতর নি়েম ভার্ব, গুিীজর্িরা তার নভতর্র মযোকষের্ণর টাি ্নুভাব কর্র। আর গসই টার্িই আজ পনৃেবীর 
্র্িক ্র্িক ঘটিার বোেো এবা আনবষ্কার সম্ভব হর্ি। জিকলোণ গতা হর্ি নিি়েই, ্নযনকন্তু যারা গবনশ 
বনুদ্ধ নির়্ে ়র্ল তারা জ্ঞার্ির সার্ে বেবসার নমশ্রণ ঘনটর়্ে গরাজগার করর্ে গবশ। কার্জই নিেক ন়িা বা 
গর্বষণা গকাি মর্তই কম গুরুত্ব বহি কর্রিা। জীবি যুর্দ্ধর িামামা়ে মত্ত হর়্ে জ্ঞার্ির গপের্ি কমজিই সম়ে 
নির্ত পারনে। আমরা যারা প্রবার্স এর্সনে, গকিই বা আমার্ির এ পর্ে যাত্রা? এ যাত্রা নক শুযু িম্বরপত্র গজাগাড 
এবা তা বেবহার কর্র রুনট-রুনজর বেবস্থা করার? িা, এ যাত্রা়ে শুযু ভার্লা িম্বরপত্র গজাগাড করর্লই হর্ব িা 
তার সার্ে গযি নভয নকেু করর্ত পারা যার, যা নির়্ে পনৃেবী উপকৃত হ়ে, এটাই আমার্ির লক্ষে।  
 

আজ আমার্ির সমার্জ গের্লর্মর়্ের্িরর্ক যেি নবিোলর়্ে ভনতে করার্িা হ়ে, লক্ষে রাো হ়ে তারা গযি 
ভার্লা নবিোলর়্ে ভনতে হর্ত পার্র। নকন্তু সবাই ভুর্ল যা়ে, ভার্লা নবিোল়ে মার্িই নসাহভাগ গগার্েি এ প্লাস 
পাও়ো ি়ে। ভার্লা নবিোল়ে মার্ি গযোর্ি জ্ঞার্ির এবা মািবী়ে গুণাবলী ়়ো হ়ে। ভার্লা নবিোলর়্ের োত্ররা 
সস্তা পদ্ধনতর্ত ভার্লা িম্বর পাবার উপা়ে িা েুাঁর্জ বরঞ্চ তারা মর্ি কর্র, পরীক্ষা়ে ১০০ গত ১০০ িম্বর পাও়ো 
ি়ে, সকল প্রর্শ্নর সনেক উত্তর নির্ত পারাটাই কৃনতত্ব। এরপর যেি নবভাগ পের্ন্দর সম়ে আর্স তেি হ়েত বা 
নবজ্ঞাি, মািনবক বা বানণজে গকাি একনট নবভাগ নশক্ষােেীর কাাঁর্য ়ানপর়্ে গি়ো হ়ে। কের্িা গকউ বেুর্ত গ়ষ্টাই 
কর্রিা নশক্ষােেীর আগ্রর্হর নবষ়েনট আসর্ল নক নেল। গের্ল-গমর়্ের্ক গকি নবজ্ঞাি পডার্িা উন়ৎ? এ প্রর্শ্নর 

জবার্ব হ়েত গবনশরভাগ ্নভভাবকই বলর্বি,  আর্র ভাই নবজ্ঞাি ি়ে গতা নক! তার্ক গতা িাক্তার/ইনঞ্জনি়োর 

হর্ত হর্ব! এর্ির নিমান্ি একবার গিের্ত হর্বিা! ইতোনি” এোর্ি ‘নিমান্ি’ শব্দনট ইার্রনজ, এর ্েে ‘কির’ 
বেুর্ল হর্বিা। এোর্ি ‘নিমান্ি’ মার্ি ‘গবনশ গরাজগার করার ক্ষমতা’ ্েোৎ শুরু গের্কই আমার্ির 
মািনসকতা এমি বানির়্ে গি়ো হর্ি গযি পডার্শািা মার্ি প়েসা কামার্িার জন্য িম্বরপত্র গজাগাড, জ্ঞাি ্জেি 
ি়ে। িলশ্রুনতর্ত ভার্লা িম্বরপত্র গজাগাড হর্ি নেকই নকন্তু প্রকৃত নশক্ষা়ে ক’জি নশনক্ষত হর্ি গিোর নবষ়ে। 

নিগ্রী ্জেি গশর্ষ যেি ়াকরী গোাঁজার সম়ে আর্স তেি গিো যা়ে গস সবার সাযিা সরকারী 
়াকরীর, প্রেম গশ্রণীর কমেকতো হবার-তা ভাল ন়িা সবনক! তর্ব কো হর্ি সবাই যনি প্রেম গশ্রণীর সরকারী 
়াকরী গোাঁর্জ, তর্ব গতা গিশটা ভারসামেহীি হর়্ে টালমাটাল করর্ব। যরা যাক, গির্শর মািন়ত্রটা একটা বড 
গিৌকা, গয গিৌকার সকল যাত্রী একটা নিনিেষ্ট নির্ক গিৌডার্ি, তর্ব নক হর্ব? গিৌকাটা ভারসামে হানরর়্ে 
একসম়ে িুর্ব যার্ব। আমরা যারা প্রবার্স এর্সনে, গসই গিৌকার ভারসামে গেকার্তই গতা উর্টা নির্ক 
গিৌডানি। এই িূর প্রবার্স, সমাজ-সাসার এবা সার্যর সরকারী ়াকরীর লালা়েি োনডর়্ে গিৌডানি। আমরা 
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গিৌর্ড যানি গির্শ সামে ও সমৃনদ্ধর যারা বইর়্ে গিবার লর্ক্ষে। জীবি গতা সবন়ত্রেম়ে, গসই সবন়র্ত্রের 
সমার্রার্হ আরও নকেু গরামাঞ্চ গযাগ হর্ল ক্ষনত নক! 

আমার্ির গোট্ট একনট গির্শ ১৪ গকানট গলার্কর বাস। আমরা নক পানরিা, এই জিসােোর্ক 
জিশনক্তর্ত রূপািনরত করর্ত? হ্যাাঁ, পানর! েুব সহর্জই পানর! শুযুমাত্র আমার্ির ন়িাশনক্তর্ক একটু নবকনশত 
করর্ত হর্ব, প্রোগত যারার বাইর্র একটু গরার্তর নবপরীর্ত হাাঁটর্ত হর্ব। আনম ়াকরী ়াইিা, আনম ়াকরী 

নির্ত ়াই; এই যারণা লালি-পালি করর্ত হর্ব। ‘সবাই এটা করর্ে, তাই আনমও এটা করব’  িা এই কো 

ি়ে। ‘সবাই এটা করর্ে আনম আনম এর গের্ক ভার্লা নকেু করব’- এটাই হক আমার্ির প্রতে়ে, তর্বই আমরা 
আমার্ির সমৃদ্ধ বাালার পিুেঃজাগরণ ঘটার্ত পারব, ইিশাআল্লাহ্ । 
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একাকীর্ত্বর মার্ে...... 
এস এম িানসর উনিি 
 
 
সিেঃশর্ব্দর মার্ে একাকী যোিী ঋনষ আনম 
একাল ওকাল নত্রকাল গপনরর়্ে মহাকার্ল ্নপেত 
গপ্র়েসীর বাহুপাশ োনডর়্ে- 
শতাব্দীবৃদ্ধ বটবৃর্ক্ষর রূপো়ো। 
জটা যরা রুক্ষ ়ুল- নতলক ়ন্দি আর 
মানটর পার্ত্রর ঘ্রার্ণ জনডর়্ে গগর্ে 
গমর্ঘ ঢাকা কালপুরুষ- 
শত আর্লাকবর্ষে ঘুর্র েুাঁর্জর্ে ্র্মাঘ কা়ো। 
েলসার্িা সমর়্ের রুক্ষ নেনলক 
সর্িি বলাকার িািা়ে এাঁর্ক গি়ে ্সহ নবর্ষর িাগ, 
স্বাক্ষী োর্ক শুযু ের্ডা হাও়ো- 
নশর গপর্ত গি়ো নিজেি কলকমযজা়ো। 
্িমে কার্ম িার্শ উর্ে িানগিী 
গিাাঁস গিাাঁস শর্ব্দর গজা়োর্র বাাঁয ভার্ে নপ্র়োর - 
়াাঁি উর্ে মযেগগর্ি। 
গুমর্র উো ্বেক্ত গপ্রম ের্র পর্র নিনমর্ষ 
উপহার্স মািবীর মি- 
গুপ্তঘাতক প্রার্ণ। 
িতজানু মস্তর্ক তীি গবিিা 
্তেঃপর... ্তেঃপর েুর্ট ়লা 
গহীি শূন্য পর্ে। 
  
শূন্যপে যর্র সমর়্ের জাহাজ 
আর্যক মাস্তুল নির়্ে ্িযোত্রা গশর্ষ 
গিাের গির্ল পনবত্র শহর্র- 
একাকীর্ত্বর সমানয গবিীর্ত, 
বাাঁযার্িা িলু আর ঈশ্বর বন্দিা গশর্ষ 
কার্লা রনির রে নবষম কার্লা হর়্ে আর্স, 
তারপর...... তারপর…. 
গভীর আনলঙ্গর্ি জনডর়্ে যাই আনম 
্ন্ধকার একাকীর্ত্বর মার্ে। 
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গুরু গসই িাসোরী গের্ক শুরু  
কনবর গহার্সি  
 

যারা উপর্রর টাইর্টলটা গির্ে নবেোত গসই গপ্রর্মর কনবতাটার কো গভর্ব যর্রই নির়্ের্েি এোর্ি 
বেেে গপ্রর্মর পুাঁনে গাো হর্ব হর্ব তার্ির নকেুটা হতাশ হর্ত হর্ব। আজর্ক আমার জীবর্ির নকেু দুেঃর্ের কো 
গশ়োর করব বর্ল নেক কর্রনে। তাই পডার আর্গ গকউ ়াইর্ল রুমাল নির়্েও বসর্ত পার্রি, কারণ যেি 
পডর্বি তেি হ়েত গিের্বি দুেঃর্ের গেলা়ে(!!) নভতর গের্ক গমা়ড নির়্ে কাযা ়র্ল আসর্ে। 

 

গুরু বা নশক্ষক সম্পিার়্ের কার্ে পোাঁিানি ো়ে িাই এমি বান্দা ্নুবীক্ষণ যন্ত্র নির়্েও েুাঁর্জ গবর করা 
যার্ব িা। আনমও তার বোনতক্রম িই, তর্ব গুরু সম্প্রিার়্ের আমার উপর মর্ি হ়ে একটু গবশীই ক্ষোপা নেল! 
উপর ও়োলা মর্ি হ়ে তার্ির পানের়্ের্েই আমার্ক নপনটর়্ে তক্তা বািার্িার জন্য।  
 

গসই  িূহ্  িবীর আমর্লর কো আনম তেি তাগডা বালক িাসোরীর্ত ক্লাস টু বা নি গত পনড। আহা গসই 
সম়েটার্ত, টারজার্ির মত এলাকার এই োি গের্ক ঐ োি ঘুর্র গবডাতাম ঘুনড আর িাটাই নির়্ে। ঘুনড যরর্ত 
নগর়্ে গাে গভর্ঙ্গ পডার ইনতহাসও আর্ে আমার। গসই কানহিী ্ন্যনিি বলা যার্ব।  
 

আমার প্রেম পোাঁিানি োও়োর শুভ সূ়িা হ়ে প্রাইমানর সু্কর্ল পডাকালীি সমর়্ের গসই লনজা মাষ্টার্রর 
কার্ে। আমার এক বনু্ধর বাসা়ে পডর্ত গযতাম গসই স্যার্রর কার্ে। আমরা গবশ কর়্েক জি নমর্ল পডতাম 
তার কার্ে। স্যার্রর মাইর নেল দুনি়োর বাইর। গয গহামে ও়োকে কর্র িা নির়্ে গযত তার গরাজ গক়োমত ঘনটর়্ে 
োডত স্যার। আনম সাযারিত পডা িা পারর্ল গসই নিি আর ভর়্ে পডর্ত গযতাম িা। তর্ব স্যারও িার্োর 

বান্ধা, কর়্েক জি নসপাহী মার্ি বনু্ধর্ক পানের়্ে নিত আমার্ক যর্র আিার জন্য। আর বনু্ধরাও জী স্যার   বর্ল 

আমার্ক যর্র আিার মত মহৎ কাজ করার জন্য গবর হর়্ে পরত। ্বশ্য আমার বাসা গের্কও বলা নেল স্যার্রর 
কার্ে “হাড আমার্ির আর মাাস আপিার” মার্ি পাইকানর হার্র গি গযালাই নির্লও গকাি সমস্যা িাই।  
 

আনম পানির্ত িুব নির়্ে োনক, োর্ি বা গযোর্িই লুকাই িা গকি গকাি ি়েিা হত িা। বনু্ধরা ্তেি 
নিষ্ঠা এবা নব়ক্ষিতার সার্ে আমার্ক েুাঁর্জ গবর কর্র ়োার্িালা কর্র ়ার পা়জর্ি নমর্ল যর্র নির়্ে আসত। 
মার্ে মার্ে ভানব গসই বনু্ধরা যনি র োব বা গগার়্েন্দা সাস্থা়ে গযাগ নিত তাহর্ল নিনিত একটা ্পরাযীও 
পানলর়্ে বাাঁ়র্ত পারত িা! আমার্ক যেি পোাঁিানি নিত তেি বনু্ধরা গ়র়্ে গ়র়্ে তামাশা গিেত এবা মুে নটর্প 
নটর্প হাসত । মাইর োও়ো গিোর মর্যে গয একটা আলািা মজা আর্ে তা ওর্ির িা গিের্ল বুের্ত পারতাম 
িা!  
 

আমার্ির প্রাইমানর সু্কর্লর এক মাষ্টার্রর িাম নেল আক্তার স্যার। স্যার্রর নেল ়াপ িানড, গিের্ত 
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িূরানি গ়হারা। স্যার্রর গিক িজর যার উপর পর্র তার আর রক্ষা িাই। ই়ো গোিা, হা়ের্র পোাঁিানি,বর্লর্ে 
কার্ক! স্যার্রর পোাঁিানি গের়্ে িম গবর হর়্ে গগনেল একবার। স্যার্রর একটা স্বভাব নেল পডা পারর্লও মারত 
আবার িা পারর্ল ও মারত। পারর্ল মারত েুনশর গেলা়ে। আর িা পারর্ল স্যার,‘পোাঁিানি ক়ে প্রকার ও নক নক’ 
উিাহরণসহ বনুের়্ে নির্তি।  
 

প্রাইমানর গশষ কর্র ভনতে হলাম হাইসু্কর্ল। ষষ্ঠ গশ্রণীর্ত হানমি স্যার িার্মর এক কার্মল মাষ্টার ক্লাস 
নির্তি। গমর্র তক্তা বািার্িার জন্য কাউর্ক যনি গিার্বল গিও়ো হত তর্ব আনম নিনিত হানমি স্যার ্র্িক 
আর্গই জানতর জন্য গসই পুরষ্কার নেনির়্ে আির্তি। স্যার্রর নেল গগনরলা ষ্টাইর্লর মাইর মার্ি ্তনকের্ত 
হামলা করর্তি োত্রর্ির উপর। ক্লার্সর মােোর্ি কাউর্ক ্মর্িার্যাগী গিের্লই হোত িাষ্টার েুর্ড মারর্তি। 
এর্কবার্র যার্ক মারর্তি নেক তার শরীর্র নগর়্েই পরত িাষ্টার। বাালার্িশ শুটার ির্ল নির্ল মর্ি হ়ে 
্নলনম্পর্ক গসািা আর নমস হত িা আমার্ির! একবার মর্ি আর্ে পডা পানর িাই বর্ল স্যার কাউোর গ়ানড 
নির়্েনেল। কাউোর গ়ানড হল িামার্জর রুকুর মত হর়্ে দু হাত পার়্ের নভতর নির়্ে নির়্ে কাি যরা। গয একবার 
কাউোর গ়ানড গের়্ের্ে গস জীবর্িও ভুলর্বিা এর কো।  
 

হাইসু্কল গশষ কর্র ভনতে হলাম কর্লর্জ। আনম তেি টগবর্গ নকর্শার,কর্লর্জ ঢুর্ক নির্জর্ক বড বড 
মর্ি হর্ত লাগল। আমার ্বস্থা হল- 'হামর্স বাডা গকৌি হ্যা়ে!' সামর্ির কর়্েকটা গবঞ্চ বরাি নেল গমর়্ের্ির 
জন্য। তাই আমার্ির গের্লর্ির আর্গ এর্সও নপের্ি বসর্ত হত। কর়্েকজি বনু্ধ আমার্ক উর্স্ক নিল এই 
্ন্যার়্ের প্রনতবাি করার জন্য। আনমও গকার্িানকেু িা গভর্বই পিােেনবিোর স্যার্রর কার্ে োাঁোর্লা কর্ন্ে 

বললাম আমার্ির িানবর কো। কো়ে আর্ে িা- গের়্ে যা়ে িানডও়োলা আর িাম হ়ে গগাাঁিও়োলার , িানবর 

পর্ক্ষ নেল সবাই নকন্তু স্যার্রর বকা জুটর্লা এই গপাডা কপার্ল।  
 

উচ্চমাযেনমক পাশ করলাম। মর্ির দুেঃর্ে ভাবলাম আর গির্শই োকব িা! গকানর়োি সরকানর বনৃত্ত 
নির়্ে ়র্ল আসলাম গকানর়োর্ত পডাশুিার জন্য। ভাবলাম এবার মর্ি হ়ে কুিা োডল ,তর্ব স্ব়ো গুরু সম্প্রিা়ে 
যার নপেু গি়ে তার আর সুে নকর্সর! এক ্যোপর্কর লোর্ব ঢুকলাম পডাশুিার পাশাপানশ গর্বষণা করার 
জন্য। গবশ ভালই কাটনেল সম়ে, স্নাতক গশষ কর্র নবপনত্ত ঘটল স্নাতর্কাত্তর্রর সম়ে। পনৃেবীর আর গকাোও 
যরা িা গের়্ে , যরা গেলাম গশর্ষ বাালার্ির্শর ঢাকা নবশ্বনবিোলর়্ে (ঢানব)। আমার এক গপপার আইনি়ো ়ুনরর 
িার়্ে বানতল হবার উপক্রম । এমিনক আমার্ক আই.ই.ই.ই এর সব কিিার্রর্ে নিনষর্দ্ধর হুমনক ও গিও়ো হল 
যনি সর্িাষজিক উত্তর িা নির্ত পানর। আই.ই.ই.ই হল তনডৎ এবা কনম্পউটার ইনঞ্জনি়োনরা গক্ষর্ত্র এর ্র্িক 
বড প্রকাশিা সাস্থা। আমার শরীর নির়্ে ঘাম গবনরর়্ে গগল ভর়্ে কারি এই গমইলটা আমার ্যোপকর্কও 
পানের়্ের্ে। আনম লোর্ব গ়়োর্র বর্স েোার়্ের উপর েোা গরর্ে আরার্ম কনি োনি আর দুনিিা করনে। জানি 
নকেুক্ষি পর্রই ্যোপক লোর্ব ঢুর্ক আমার্ক তামা তামা কর্র োডর্ব তাই মািনসক ভার্ব প্রস্তুনত নির়্ে 

রােলাম। নেক একটু পর্রই ্যোপক রুর্ম ঢুর্ক হুাকার নির়্ে বর্ল উেল তুনম গমইলটা গিেে?  আনম মাো 

নি়ু কর্র রােলাম। যা হবার তাই হল পাইকানর হার্র লম্বা সম়ে যর্র আমার্ক োনড গের্ত হল। যাইর্হাক পর্র 
গোাঁজ নির়্ে জাির্ত পানর আমারই একটা গপপার জাপার্ি প্রকানশত হইনেল। গসই গপপার্রর কাজ ও ঢানবর্ত 
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গযটা পাোইনে তার সার্ে ্র্িক নমল। পরবনতের্ত িতুি কাজটা গকাি জা়েগা়ে পােেকে গসটা ভালভার্ব নলর্ে 
পানের়্েনেলাম এবা ঢানব গের্ক গশর্ষ গহৃীত হইনেল। ্যোপর্কর গসই োনডর কো কেিও ভুলবিা ।  
 

আমার মত গুরু সম্প্রিার়্ের কার্ে এত পোাঁিানি োইর্ে এমি আিনম আর্ে নকিা জানিিা! িানক আমার 
গ়হারাটাই এমি,গুরু সম্প্রিার়্ের গিের্লই মর্ি হ়ে মাগিা একটা োনড গিই,োনড নির্তর্তা আর প়েসা লার্গ 
িা!  
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গিশাতুর িোলনজ়ো েুাঁনজ মুেবইর়্ের পাতা়ে পাতা়ে! 

মনির আহর্মি 

 

১। 

আমার বানড গিরার পে,সবুজ মাে,শানিত লাের্ল সবুজ নসম্ফনি,শরর্তর কাশিলু, সজষ্ঠের 

আম্রমুকূল-কাা়ঁ াপাকা আম, আমার হাহাকার িিী, সিািন্দপুর গষ্টশি,গযি এক একনট িীঘেশ্বাস,মর্ি আর্ে 

সিািন্দপুর গষ্টশি গের্ক আমার বানড ২৫ নমনির্টর পে নরক্সা ্েবা গলাকাল বার্স কর্র গযর্ত হত, সারাপে 

নকে ুমর্ি হত িা, নকন্তু গষ্টশর্ি িামার পর মর্ি হত গভাাঁ গিৌড গিই একটা,এই ২৫ নমনিট আর তর সইর্তা িা। 

নকন্তু আজ ্র্িক ্র্িক িূর্র আনম, িূরত্ব আমার্ক নির়্ে যা়ে নবষণ্ণতা, ্র্িো গতষ্টা়ে গ়ার্ের গকার্ণ জর্ম 

লবণ জল, নিেঃসঙ্গতা সাাঁতার কার্ট গসই জর্ল। তবু মার্ে মার্ে এইসব নবর়্োগাি েনবর গিো পাই মুেবইর্ত; 

আসাি, বাবু, রনিক, ি়েসালর্ক প্রা়েই বনল মুেবইর্ত আপর্লাি কর ্র্িক ্র্িক জোি েনব। আমার শানলক 

প্রহর, েডার্িা সবুজ মাে, জিাকীণে জিপে, নি়েি গজোৎস্না, যার্ির মুে মর্ি হর্ল ্েেহীি হর়্ে যা়ে জগর্তর 

আর সব েনব। এভার্বই আমার গির্ল আসা গিশাতুর িোলনজ়ো েুাঁনজ মুেবইর়্ের পাতা়ে পাতা়ে। 

২। 

সম়ে েড এর্স কত কত স্মনৃত উনডর়্ে নির়্ে যা়ে,্তীর্তর োতা েুর্ল পনড স্মনৃতর মহাকাবে, ইর্ি 

পানে গকবলই িািা োপটা়ে উডর্ব বর্ল, মুনক্ত গিই।মহাকাল যর্র বনন্দ োনক।তারপর এোর্ি গির্ম আর্স 

নিকষ কার্লা রাত, শরীর ়া়ে ঘুম।নকন্তু গ়ার্ের গকাটর্র, মাোর নিউরর্ি গির্ম আর্স মুেবই এর পাতা।হোত 

গিনে হাসার্ির প্রেম বাচ্চার েনব, আাঁতডু ঘর গের্ক গকউ গিোর আর্গই কোর্মরার গ়াে গির্ের্ে তার্ক, 

এরপর সরাসনর মুেবই এর পাতা়ে, ্নভিন্দি জািাই, জানিিা কোর্মরার এই গিাকাস সিেজাত বাচ্চার গকাি 

ক্ষনত কর্র নকিা, নকন্তু মর্ি মর্ি বনল এসব তরতাজা িৃশ্যপট গিের্বা বর্লই মুেবইএ আমার নব়রণ।  
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৩। 

গয পে পানর নির়্ে যাব আপর্ির কার্ে গস পে আজ ্র্িক িূর্র, তবু যারা কার্ে আর্ে তারাও নক 

কার্ে? যানপত জীবর্ির নিিার্ি যারা োর্ক- নিেঃশ্বাস গিলা িূরর্ত্ব তার্ির সার্েও কো হ়ে কিান়ৎ। গসনিি 

গিনে আমার েুব কার্ের একজর্ির হব ু বউর়্ের েনব মুেবইর্ত, আনম গতা ্বাক! নিতে যার্ির সার্ে গিো 

হ়ে কো হ়ে তার্ির েবরও নক মুেবই গের্ক নির্ত হর্ব? তাহর্ল নক আমরা এই সামানজক গযাগার্যার্গর যুর্গ 

আরও গবশী ্সামানজক হর়্ে যানিিা?  

মাোর নভতর ঘুরর্তা সামেবাি তাই কের্িা জন্মনিি পালি কনরনি আনম, যারা করর্ত পার্র িা তারা 

যনি দুেঃে পা়ে এইর্ভর্ব, তবুও প্রনত জন্মনির্ি কার্রা কার্রা গিাি আশা কনর নকন্তু আজকাল আর গকউ গিাি 

কর্র িা, সবাই মুেবইর়্ে একটা বাতো নির়্েই োলাস, তাই ইর্ি কর্রই জন্মনিিটা লুনকর়্ে গরর্েনে মুেবই এর 

পাতা গের্ক।  

 

৪। 

যারা ৫২-৬৯-৭১-৯০ এর নমনের্ল নগর়্েনেল কর্ে নেল ্ন্যা়ে পরু্ড োরোর করার আগুি, 

যারা যুর্দ্ধ নগর়্েনেল হার্ত নেল ্স্ত্র, বরু্ক নেল সীমাহীি গিশর্প্রম, 

্স্ত্র নির়্ে কের্িা স্বাযীিতা আর্সিা, স্বাযীিতা আর্স নিেঃস্বােে গিশর্প্রর্ম, 

আজ আমার্ির মুর্ে গিই নমনেল-বরু্ক গিই গসই প্রনতবাি মুেবই আর ব্লর্গর ্োলর্কাহনলক নিমগ্নতা়ে হানরর়্ে 

যার্ি সব, কাাঁটাতার্র েুর্ল োর্ক ্নব়ার-আমরা মুেবইর়্ে নলনে নব়ার ়াই, 

রাজাকাররা নিনবে ঘুর্র গবডা়ে! আমরা মুেবই বা ব্লর্গ নলনে নব়ার ়াই 

রাস্তা়ে পর্র োর্ক হাজার হাজার তার্রক মাসুি-নমশুক মুিীর-আমরা বনল ়ালর্কর নব়ার ়াই 

নকন্তু ভাল রাস্তার জন্য, নিরাপি ়লা়র্লর জন্য আমার্ির গকাি প্রনতবাি বা ়াও়ো গিই !!! 

সবুর্জর গকার্ল হার়্েিার োবা়ে রক্ত ের্র, আর আমরা গসই রর্ক্তর িাগ মুের্তই বেস্ত, হার়্েিার 

নবরুর্দ্ধ আমার্ির গকাি ্নভর্যাগ গযি গিই। 

আমার গবাি রাস্তা-ঘার্ট নিযোনতত হ়ে মুর্ে বনল যুবক সমাজ গগাল্লা়ে গগর্লা, আর মি োরাপ কর্র ঘর্র 

এর্স মুেবই এ একটা েোটাস গিই ইভ-নটজাররা নিপাত যাক ।  
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মর্ি গরর্ো বনু্ধ, মুেবই বা ব্লর্গ হাজারটা গলোর গ়র়্ে একবার গমৌনেক প্রনতবাি-প্রনতর্রায ্র্িক-

্র্িক গুণ শনক্তশালী।  

আসর্লই মুেবইর়্ের শব্দরা িানডর়্ে গি়েনক কার্রা গ়তিা, জাগ্রত কর্র নক কতেবে-কমে ? তর্ব গকি 

্যোই এই সম়ের্ক্ষপণ, এর্সা বনু্ধ হাতটা বাডাও স্বপ্ন এাঁর্কা বরু্ক-আর মাো়ে; মুেবই এ ি়ে, কমে কর্র 

গিশটা গনড,বড বড কো নির়্ে ি়ে।। 
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নবলরু মা  

গমাহাম্মাি আল-আনমি 
 
 

বগুডা আনযযুল হক কর্লর্জ উচ্চমাযেনমর্ক ভনতে হর়্েনে মাত্র। 

গমর্স োকর্ত হর্ব, গ্রার্মর বানড গের্ক কর্লজ করা সম্ভব ি়ে। এক নবর্কর্ল কাাঁো-বানলশ নির়্ে গমর্স 
উেলাম। এই প্রেম বানহর্র োকা।  

রার্তর োবার হর্লা পাতলা িাল আর গোট মার্ের ়চ্চনর। মাে নজনিসটা বরাবরই আমার ্পের্ন্দর 
তানলকা়ে, গোট মাে হর্ল গতা কোই গিই এর্কবার্রই ্পেন্দ। কী করব উপা়ে েুর্জ পানিিা, শুযু পাতলা 

িাল নির়্ে ্ল্প ক টা গের়্ে বানট গরর্ে নিলাম।    

সকার্ল এক ব়েস্ক মনহলা এর্স বলল, “রার্ত গের্ত পার্রানি বাবা, রাযা ভাল হ়েনি বনুে?” 
মাো গির্ড বলললাম, “হ্যাাঁ, ভালই হর়্ের্ে তর্ব..., গপট ভরা নেল তাই োইনি।”  
মর্ি হর্লা আমার কো গস গমার্টও নবশ্বাস কর্রনি। নকেু িা বর্ল রুম গের্ক ়র্ল গগল।  
 

বেুলাম, এই মনহলাই আমার্ির কার্জর ব়ুো।   

বগুডা়ে গমর্সর ব়ুোর্ির সাযারিত গবনট ্েবা োলা বর্ল িাকা হর়্ে োর্ক। আমার্ির সম়ে ঐ গমর্স 

তার্ক গবনটই িাকতাম। প্রেম ক  নিি নকেুই িাকতাম িা, গবনট বর্ল িাকর্ত একট ু ্স্বনস্ত লাগত। কারণ, 

এসব ্ঞ্চর্ল নির্জর গমর়্ের্ক বাবা-মা আির কর্র গবনট বর্ল গির্ক োর্কি। তাই ভাবনে এ ব়েস্ক মনহলার্ক 

গবনট িাকব নকভার্ব, এের্িা গতা নবর়্ে-সানিই কনরনি! যা গহাক, ক  নিি পর ্বশ্য নেক হর়্ে গগল। আনমও 

সবার মতই তার্ক গবনট বর্ল িানক।     

এলাকা়ে নতনি নবলুর মা বর্ল সমনযক পনরন়ত। গের্লর িাম গবলাল, আর এই গবলার্লর িাক িাম 
নবল,ু গসোি গের্কই নবলুর মা।  

গকাি গমর্স গবনট লাগর্ব, গকাি গবনট ়ুনর করল, গকাি গবনটর নক সমস্যা সব তিারনক করর্তি এই 
নবলুর মা। তার এই গিও়োনি নগনর করর্ত নগর়্ে মার্ে মর্যে আমার্ির িা গের়্ে োকর্ত হর্তা।      

একনিি এক কান্ি ঘটর্লা... 

দুপরু্র কর্লজ গের্ক নির্র এর্স গিনে পানতর্ল ভাত আর্ে তরকানর িাই। কা়া তরকানর বানটর্ত কাাঁটা 
নকন্তু রাযা হ়েনি। কী আর করা, দুপুর্র োও়ো বন্ধ। গমস মোর্িজার গক্ষর্প নগর়্ে গ়াঁ়ার্মন় শুরু করল, তার 
গমজাজ এেি ‘গিানট্ট িাইি’।   
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ঐ মার্স দুদু মামা মোর্িজার।  

দুদুর্ক সবাই মামা িাকতাম। গমর্স সব সম়ে মোর্িজারর্ির ্নতনরক্ত ক্ষমতা োর্ক। এ মার্স দুদু 
মামার হার্তও ্র্িক ক্ষমতা। গস গবনটর ়াকনর মুহুর্তে ‘িট’ কর্র নির্ত পার্র।  

রার্ত একটা নমনটা িাকা হর্লা। সবে সম্মনতক্রর্ম নসদ্ধাি, আগামী কাল গবনটর্ক নবিা়ে। গিা এক্সনকউজ 
। গবনটর বোপার্র নসদ্ধাি কাট-কাট মার-মার। আর যাই গহাক এই গিও়োনি গবনটর্ক আর রাো যার্ব িা।  

বায সাযর্লি একজি। সবার নসনি়ের বকর ভাই। নতনিই এই গমর্সর িাউন্িার। যেি এই বাসা ভাডা 
গি়ো হ়ে, তেি গের্কই নবলুর মা এোর্ি কাজ কর্রি। যত বার এই গবনটর ়াকনর িট হর্ব বর্ল নসদ্ধাি গি়ো 
হ়ে এই বকর ভার়্ের জন্যই পারা যা়ে িা।  

নমনটা গশর্ষ বকর ভাই বলর্লি, আগামী কাল সকার্ল গবনট আসর্ল আর্গ শুর্ি গিই গয নক কারর্ণ 
আজ দুপরু্র রাযা হ়েনি। তার পর্র িাইিাল নসদ্ধাি। একজি গনরব মানুষ গক এভার্ব তানডর়্ে গি়ো গমার্টই 
সমীন়ি ি়ে। বকর ভার়্ের কো শুর্ি সবাই ়ুপ।     

তার পর্রও নভতর্র নভতর্র সবাই গরর্গ আর্ে। সকর্লর এক কো, যা হর্ব আজই গহাক। আগামী কাল 
ঐ গবনটর্ক আর গিের্ত ়াইিা।   

নকন্তু, হর্লািা। রাতটা ্র্পক্ষা করর্তই হর্লা। একজি গতা বর্লই বসর্লি, “বকর ভার়্ের এোর্ি কী 
স্বােে! গস সব সম়ে এই গবনটর পর্ক্ষ কো বর্ল গকি?”  

যোনরনত সকার্ল গবনট আসর্লি।  বকর ভাই নজর্জ্ঞস করর্লি গতকাল গস গকাো়ে নগর়্েনেল? গকি 
রাযা হ়ে নি?   

শুরু হর্লা গবনটর পোাঁ়াল! 

-জার্িা বাবা, ঐ গয পার্শর গমর্স আর্গ গয গবনট নেল তার গের্লটার েুব জ্বর। দু  মাস যাবত কাজ 

িাই। গটকা-প়েসা হার্ত িাই তার মর্যে গের্লটার আবার জ্বর। তার্ক নির়্ে হাসপাতাল গগনেলাম। কী করব 
বাবা, ওরা গরীব মানুষ, িা করর্ত পানরনি...    

শুর্ি আমার্ির মিটাও িরম হর্লা। বোস, এ যাত্রা়ে ়াকনর আর গগর্লা িা। আমরাও নকেু িা বর্ল গয 
যার রুর্ম গগলাম।  

এক সন্ধো়ে গিনে গবনট োবার সতরী করর্ে আর গ়াে মুের্ে। বললাম, গবনট কাাঁর্িা গকি? 

-িা বাবা কাাঁনি িা।  

-তাহর্ল গ়াে মুর্ো গকি? বলর্তই কো আর্রা গাঢ় হর়্ে গগল।  

-কী হর়্ের্ে বর্লা? গকউ নকেু বর্লর্ে গতামার্ক?    

- িা বাবা গকউ নকেু বর্লনি।  
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-তাহর্ল কাাঁর্িা গকি?  

- িা বাবা েুনশর্ত কাাঁনি। আল্লাহ আমার নবলুর্র নিরা়ো আির্ে।    

-গকি, নবলু সক নগর়্েনেল?   

- শুরু হর্লা নবলুর গল্প।  

গত দু সপ্তাহ যাবত নবলু বানড নির্রিা। গস ট্রাক ড্রাইভার। গকাো়ে গগর্ে মা জার্িিা। নবলু গকাি 

নিিও মার্ক বর্ল যা়ে িা। নকন্তু প্রা়েই  মা রাত গজর্গ িরজা়ে বর্স োর্ক। নবলু যেি বানড নির্র, মা তেি 
ঘুমার্ত যা়ে।   

নবলুর মা কার কার্ে গযি শুর্ির্ে গয, ়ট্টগ্রার্ম একটা ট্রাক এনক্সর্িন্ট হর়্ের্ে। েবর্রর কাগর্জ িানক 
তার েনবও নির়্ের্ে। নবলুর মার়্ের যারিা ঐ ট্রাক-ই নবলুর, তাোডা গস বানড নিরর্বিা গকি?  

গসই গয েবর গশািার পর গের্ক নবলুর মা রার্ত আর ঘুর্মা়ে িা। রাত গজর্গ গজর্গ কাাঁর্ি। জা়েিামার্জ 
বর্স আল্লাহর কার্ে নমিনত কর্র- আল্লাহ আমার গসািার্র নিরাই়ো িাও। আমার কনলজাটার্র বাাঁ়ার়্ে রার্ো 
মাবুি... 

গভীর রাত। শুিশাি নিরবতা, কার গযি পার়্ের আও়োজ পাও়ো যা়ে। কনলজা যক্ কর্র উর্ে মার়্ের। 
এই বনুে নবলু আসর্লা। নকন্তু িা...। এভার্ব ়লর্ত োর্ক নকেু নিি........., 

হ্যাাঁ, আজ সনতেই নবলু এর্সর্ে। নবলুর পার়্ের আও়োজ তার মা িূর্র গের্কই বেুর্ত পার্র। িরজার 
িাাঁক নির়্ে তানকর়্ে োর্ক মা। কেি তার গের্লটা বারান্দা়ে গবর হর্ব। এক িজর সিাি গক গিের্ব তাই...     

এই বানডর জনম নবলুর মার়্ের িার্ম গকিা। তার বাবা শে কর্র এই জনম নকর্ি ভার্লাবাসার মানুর্ষর 
িার্ম িনলল কর্র গি়ে। বতেমাি বাজার্র এই জনমর িাম পঞ্চাশ লার্ের গবনশ হর্ব। মুনক্তযরু্দ্ধর সম়ে নবলুর 
বাবা গসই গয বানড গের্ক বোবসার কার্জ বানহর্র গগর্লি আর নিরর্লি িা। গসই বানডর্তই নবলু োর্ক পাকা 
ঘর্র। মা এবা তালাক প্রাপ্ত গবাি োর্ক পার্শর একটা েুপনড ঘর্র। এই গবািটার্ক নির়্েই মার়্ের সার্ে গের্ল-
বউর়্ের নববাি। তারা কো বর্লিা। এমি নক নজর্জ্ঞস করর্লও িা।    

নকন্তু, গস গতা মা। মা হর়্ে গমর়্ের্ক গির্ল নির্ত পার্রিা। তাই এই ব়ের্সও ্র্ন্যর ঘর্র নের়্ের কাজ 
করর্ত হ়ে। সারা নিি কাজ কর্র গয োবার পা়ে তাই মা-গমর়্ে ো়ে। গের্ল গকাি নিি মা-গবার্ির গোাঁজও 
কর্রিা। তার্তও মার়্ের গকাি আর্ক্ষপ িাই 

গল্প শুর্ি আমার গ়ােও েলেল। কো আটর্ক আটর্ক যার্ি। বললাম জনমটা নবনক্র কর্র িাও। 
গের্ল-বউ গযোর্ি পার্র গসোর্ি যাক। গতামার এর্তা কী? গয গের্ল গতামার্ক একমুর্ো গের্ত নির্ত পার্রিা 
তার জন্য এত মা়ো গকি?   

নবলুর মা বলর্লি গের্লটার্র কই ভাসার়্ে নিমু বাবা, রাস্তা নির়্ে যেি হানট তেি সবাই গতা আমার্র 

নবলুর মা বর্লই িার্ক তার্তই আমার বকু ভর্র যা়ে । 
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নবন়ত্র সব গকানর়োি োবার 

জানহদুল ইসলাম 

 

সুনপ্র়ে বাালার্িশী ভাই-গবাি আর্সি একটু গকানর়োি োবার গির্ে এবা গ়র্ে যাি (িশের্ি ্যে 
গভাজি), একিম নি। গকানর়োর্ত গয কত প্রকার োবার আর্ে তা বর্ল গশষ করা মুশনকল। নবন়ত্র সব গমনুে 
আর োবার্রর সবন়ত্রে গির্ে আনমর্তা পরুা টানস্ক গের়্ে গগনে। গকানর়োর জাতী়ে োবার্রর িাম নকমন়। এই 
নকমন় নির়্ে এোর্ি নকেু বলর্বা িা, নকন্তু এইটা বর্ল রানে, একিম প্রের্ম নকমন়র সুগর্ন্ধ গযর্কাি বাালার্িশী 
বনম কর্র নির্ত পার্র। 

১ )Ox bone soup/ 설렁탕/ Seolleongtang (seollentang, seolleong-tang,  

seollongtang) 

এইটা গবশ জিনপ্র়ে োবার গকানর়োর্ত নবর্শষ কর্র শীত কার্ল। এইটা ষাাঁর্ডর হাড যুক্ত মাাশ গের্ক 
বািার্িা হ়ে। এইটা নকমন় এবা ভাত এর সার্ে পনরর্বশি করা হ়ে। োল এবা োলোডা দুই প্রকার্ররই এই 
নবর্শষ সুেপ পাও়ো যা়ে। িাম ৫ গের্ক ১০ িলার পর্ড গহার্টর্লর মাি গশ্রিীর্ভর্ি। 

 

 

২ )Hand-torn noodle soup/ 수제비/ Sujebi (or soojebi, sujebee, soojebee, 

soojaebi) 

 গকানর়োিরা ্তেনযক গরম জাতী়ে গযর্কাি সুেপ পেন্দ কর্র। তারমর্যে এই সুর্জনব ্ন্যতম 
নুিুলস সুেপ। ়ুলা়ে আগুি জ্বর্ল আর তার উপর্র রাযার পানতল বনসর়্ে গসোি গের্ক তুর্ল তুর্ল গের্ত এরা 
েুবই পেন্দ কর্র। সুর্জনব ঐনতহ্যবাহী গকানর়োি নুিুল সুেপ। এই োবার সস্তা এবা গকানর়োির্ির মর্যে গবশ 
জিনপ্র়ে । িাম ৩ গের্ক ৫ িলার মর্যেই পাও়ো যা়ে। োলোডা সুর্জনব এবা োলসহ নকমন় সুর্জনব দুইটাই 
পাও়ো যা়ে। 
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৩ )Chicken and rice porridge / 닭죽 / dakjuk 

 গকানর়োি ভাষা়ে ‘িাক’ মার্ি ‘মুরগী’। সুতরাা বেুর্তই পারর্েি, িাকজুক মার্ি  মুরগীর মাাস  
জাতী়ে গকািও োবার। এইটাও এক যরর্ির সুেপ। ভাত এর সার্ে নকেু সবনজ, নিম এবা নসদ্ধ  মুরগীর 
মাাস   নমনশর়্ে বািার্িা হ়ে িাকজুক। িাম গহার্টল প্রকার গভি ্নুযা়েী ৪ গের্ক ৮ িলার। 

 

 

৪) Cold noodles / 물냉면 / 비빔냉면 / Naengmyeon (or naeng myeon, naeng- 

myeon,naengmyun, naeng-myun) 

ইার্রজী িাম শুর্িই বেুর্ত পারর্েি, এইটা োন্িা সুেপ। বরি পানির মর্যে নকেু সবনজ, গরি ন়নল 
গপষ্ট আর নুিুলস নমনশর়্ে এইটা বািার্িা হ়ে। দুই যরর্ির এই গকাে নুিুলস হ়েেঃ মুল িার়্োগনম়েি এবা 
নবনবম িার়্োগনম়েি। িাম পডর্ব ৫ গের্ক ১০ িলার। 
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৫ )Ginseng chicken soup/ 삼계탕/ Samgyetang (sam gye tang) 

 পরু্রা আস্ত একোি নসদ্ধ মুরগী, তার সার্ে নকেু ভাত, আর নজির্সা নমনশর়্ে  সামর্গোা সুেপ 
বািার্িা হ়ে। গকানর়োর্ত এইটার্ক একটা গেশাল এবা ্নভজাত োবার নহর্সর্ব যরা হ়ে। িামটাও একট ু
গবনশ, প্রা়ে ১৫ গের্ক ২২ িলার। 

 

 

৬) Grilled Marinated Beef/불고기/ Bulgogi 

 বলুর্গানগ ্েেেঃ বলু মার্ি নগ্রে নবি, আর গগানগ মার্ি মাাশ। বলুর্গানগ েুবই জিনপ্র়ে একটা কমি 
নগ্রে নবি োবার গমনুে। আনমর্তা প্রা়ে োই। এর্ির গবনশর ভাগ োবার্রই  পকে োর্ক, তাই আমার বলুর্গানগ 
তেি ্ন্যতম ়র়্েজ োর্ক। এইটা পাতলা স্লাইস কর্র কাটা মাাস। এর সার্ে স়ো সস, গগাল মনর়, রসুি, 
নপ়োাঁজ, নকে ুআিা, ন়নি নির়্ে একসার্ে ২/৩ ঘন্টা গরর্ে গি়ে। ন়নি গিও়োর জন্য এইটা োও়োর সম়ে নমনষ্ট 
নমনষ্ট লার্গ। 
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৭) Spicy Stirred-Fried Chicken/닭갈비/ Dak Gal-bi 

এইটা আমার ্ন্যতম নপ্র়ে োবার এই গকানর়োর্ত। আমরা ৪/৫ জি বাালার্িশী একসার্ে হর্লই 
দুপরু্রর বা রার্তর োবার এইটা নির়্ে কর্র গিনল। কমপর্ক্ষ ২ জর্ির জন্য ্িোর নির্ত হ়ে। একজর্ির জন্য 
হ়ে িা। ৪ জর্ির জন্য ৩০ গের্ক ৪০ িলার লাগর্ত পার্র িাম। োবার্রর ্িোর নির্ল একজি আজুম্মা (়া়ী) 
এর্স প্রের্ম গটনবর্ল পানি এবা সাইি নিস নির়্ে যার্ব। গকানর়োর্ত নকন্তু সাইি নিস প্র়রু, বর্ল গশষ করা 
যার্ব। মার্ে মর্যে মর্ি হ়ে শুযু সাইি নিস গের়্েই ়র্ল যাই। যাইর্হাক, িাকগালনব নকন্তু আমার্ির োবার্রর 
গটনবর্লই রাযা হর্ব, গটনবর্লর মার্ে একটা গোর্সর ়ুলা বসার্িা োর্ক। আজুম্মা একটা প্রমাি সাইর্জর 
কডাইর্ত মনরর়্র গপে, স়ো সস, সবনজ, মুরনগ সব নমনশর়্ে আমার্ির গটনবর্লর ়ুলার্ত বনসর়্ে গি়ে। তারপর 
১০/১৫ িাডা়াডা করর্লই োবার হর়্ে গগল। ্র্িক সম়ে এর মর্যে ন়জ বা নুিুলস ্নতনরক্ত নহর্সর্ব গি়ে। 
আবার ্র্িক সম়ে োবার গশর্ষ যা গবর়্ োর্ক তার মর্যে ১/২ বানট ভাত নির়্ে মানের়্ে গির্ল। তারপর 
গসইটা সবাই ়াম় নির়্ে তুর্ল তুর্ল োই। এোর্ি গে়োল করর্বি, োবার পাত্র বলর্ত নকন্তু একটা বড কডাই, 
এোি গের্কই সবাই তুর্ল তুর্ল ো়ে। 
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৮) Mixed Vegetable Rice/비빔밥/ Bi-bim-bap 

গকানর়োর্ত একিম প্রেম নির্ক এটাই আনম গবনশ গেতাম। কারণ এই োবার্রর িামটা আমার কার্ে 
সহজ মর্ি হত, এর মর্যে সাযারণত পকে োকর্তা িা, গের্তও ভাল লাগর্তা, আর সবর়্র়্ে বড কারণ, োবার 
গিও়োর সম়ে এর উপর্র সুন্দর কর্র একটা নিম গপা় সানজর়্ে নিত, গিের্তই ভাল লাগত। সবনজ নহর্সর্ব যা 
গি়ে, সব কাা়ঁ া। একটা বড বানটর্ত নকে ুভাত, তার উপর্র নবনভয রকম কাা়ঁ া সবনজ, তারপর লাল মনরর়্র 
গপে, একট ু সামান্য ্নলভ ওর়্েল, আর সবার উপর্র গসই নিম গপা়। তারপর বানট হার্ত পাও়োর পর্র 
়পনেক নির়্ে ৩/৪ নমনিট যর্র সব একসার্ে নমনশর়্ে োবার উপর্যাগী করর্ত হ়ে। এটা প্রা়ে সব গরেুর্রর্ন্টই 
পাও়ো যা়ে, িাম পর্ড ৪ গের্ক ৭ িলার। 

 

 

৯)Shrimp Fried Rice/세우붂음밥/Sae-woo Bo-kum-bap 

 িাম শুর্িই বেুর্ত পারর্েি, এইটা ন়ানড িাইি গভনজর্টবল রাইস। এইটাও আমার একটা ্সম্ভব 
নপ্র়ে োবার। তর্ব মার্ে মর্যেই এর সার্ে গহম (বাচ্চা পকে) নমনশর়্ে নির্ত পার্র। এই জন্য ্িোর গিও়োর 
সম়ে গহম োডা এইটা উর্ল্লে কর্র নির্ত হ়ে। যত সমস্যা আসর্ল আমার্ির। ওরা গহমটা গি়ে নি সানভেস 
নহসার্ব। একটা নজনিস নকন্তু বলা হ়ে িাই, গকানর়োর্ত গকাি নটপস নসর্েম গিই। আর সাইি নিস যতবার েুনশ 
়াও়ো যা়ে, ওরা হানসমুর্ে নির়্ে যার্ব। গকানর়োর্ত গরেুর্রন্ট সানভেস নবশ্বর্সরা আমার কার্ে মর্ি হ়ে। 
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এবার একটা সাইি নির্সর উিাহরি: 

 

এবার আমার নবিা়ে উপলর্ক্ষ প্রর্িসর্রর গিও়ো গশষ নিিার্রর োবার্রর েনবেঃ 
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হাটবার্রর হাাঁনডর কো 

জালাল আহর্মি 

 

আজ হাটবার, গ্রামে হার্টর ন়রর়্িা িৃশ্য একটু গভর্ব গিেুি। এক নকাবা দুনিি বার্ি গতমি 
কমে়ঞ্চলতা োর্কিা। সপ্তার্হর বানক নিিগুর্লা গবনশর ভাগ হার্টর নিজেি গনলগুর্লার িেল গি়ে আলর্স কুকুর 
ি়েত বা ইাঁদুর নবডাল। িূর গের্ক তাকার্ল বড গকাি গার্ের আডার্ল ্স্থা়েী স্থাপিার নকেু ককমযালসার কাোর্মা 
বেতীত আর নকেুই হ়েত গ়ার্ে পডর্বিা।  

গোটর্বলা়ে বাবার্ক ভ়ে গপতাম। রাগী রাগী গ়হারাটা মর্ির আ়েিা়ে গকাি কারর্ণ গভর্স উের্ল 
এের্িা গকমি গযি একটা ভর়্ের আবহ ্জার্িই ভর কর্র গিহ-মর্ি। তেি গিো গযত প্রর়্োজিী়ে কোটা 
বলর্ত গগর্লও তালর্গাল পানকর়্ে গিলতাম যনি গিেতাম বাবা গকাি কারর্ণ গরর্গ আর্েি। 

বাবার সার্ে গয কাজনট করর্ত এককো়ে রানজ হর়্ে গযতাম তা নেল হার্ট যাও়ো। গের্লর্বলার বাবার 
হাত যর্র ের্ল েুলার্ত েুলার্ত হার্ট যাও়োটা বাবার সার্ে আমার ্ন্যতম মযুর স্মনৃত। বাজার্র যাও়োর এ 
উৎসার্হর গপের্ি কারণও নেল। হার্ট প্রর্বশ মুর্েই নেল মুনড-মুডনক, নজলানপ আর ভাজা গপাডার িািা 
আর়্োজর্ির সমার্রাহ। বাবা সওিা শুরু করর্তি আমার্ক নকেু নকর্ি নির়্ে। আনমও মর্ির আির্ন্দ গসটা গের্ত 
গের্ত বাবার নপে ু নপেু ঘুরতাম আর বাবা যা ির িাম কর্র নকির্তি, দু হার্ত ের্লর মুে হা কর্র গসটা পুর্র 
নিতাম। বাজার গশর্ষ গবনশর ভাগ সম়ে বাবাই গসটা বহি করর্তি।  তার পরও বাজার গের্ক নির্র রার্জের 
ক্লানি ভর করত আমার উপর, আর পডার গটনবল বাি নির়্ে নবোিা়ে নগর়্ে হানরর়্ে গযতাম ঘুর্মর গঘার্র।  

গসনির্ির হাটবারও ্ন্য হাটবার্রর ়াইর্ত বেনতক্রম নেলিা। হার্তর োবার গশষ। বাবা গযটাই গকিার 
জন্য িরিাম করর্ত োর্কি, আনম গসটা গির্ডর়্র্ড গিনে। গকিাকাটা প্রা়ে গশষ, পাি-সুপানর নকর্ি ওপার্শ 
গযর্তই বাবা গিের্লি একজি কর়্েক িািা কলা নির়্ে বর্স আর্েি। বাবা তার একটা হার্ত নিনির্লি গগািার 
জন্য। তার গের্ক বাবার ্জার্িই একনট কলা নির়্ পর্ড যা়ে। আনমও এক মুহুতে গিনর িা কর্র গসটা হার্ত 
পরু্র নিলাম। হার্ত নির়্ে ভাবর্ত শুরু কর্র নিলাম, কলা গকিা হর়্ে গগর্ল সবার আর্গ এটা আনম গের়্ে গিব; 
আর পর্র বাডীর্ত আবার সমাি ভাগ পাব। কলা োও়ো গশষ হর্ল আনম গয একটা গবনশ গের়্েনে গসটা বর্ল 
বানক ভাই গবাির্ির ঈষোর আগুর্ি নঘ িালব। কার গবনশ পডল কার কম; এ সব নির়্ে েগডা িোসাি োডা গস 
সম়েকার  নিি কাটার্িার্তা নেল ্সম্ভব বেপার। আকাশ কুসুম ভাবিা গশষ িা হর্তই শুনি বাবা োাঁোর্লা ভার্ব 
বলর্লি, “রাে গতামার কলা”। তার মার্ি িার্ম নমর্টিাই। আনম হার্তর কলা গিরত গি়োর আর্গই নবর্ক্রতা 
গযি আমার্ক গ়ার সাবেস্ত করা হর়্ের্ে এমি ভনঙ্গর্ত বর্ল উেল, “এই গপালা হার্তর কলা গি!” গকাি নকেু 
বেুার আর্গই বাবা সপার্ট কার্ি গার্ল পাাঁ় আঙ্গুল বনসর়্ে নির্লি। বাবা এমি ভার্ব সাাঁই সাাঁই কর্র বানডর 
পর্ে আমার্ক গটর্ি নির়্ে ়লর্লি, তার্ত আনম যর্রই নিলাম বাবা আমার্ক ়ুনরর িার়্েই ্নভযুক্ত 
কর্রর্েি।বাবার নপেু নপেু বানড আসর্ত আসর্ত দুর়্াে নির়্ে ্িগেল পানি পডনেল, আর ়াপা কষ্ট জমাট 
বার্ের মত ়াপ সতনর করনেল। নকন্তু বাবার্ক বেুাই নক ভার্ব! বানড নিরর্ল মা তাকার্তই নিগুি গবর্গ গ়ার্ের 
পানি গির্ম আসল। মা আর গবনশ ঘাটার্লিিা। গকাি মর্ত ়ারটা মুর্ে পুর্র শুর়্ে আনে, ঘুম আর আর্সিা, 
বাবার মার োও়োত গশষ, নকন্তু গকািমর্ত এটা যনি ্ন্যর্ির কার্ি ়াওর হ়ে, তাহর্ল তার্ির আর োমা়ে গক, 
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কতনিি এ নির়্ে োট্টা নবদ্রুপ শুির্ত হ়ে; গক জার্ি। এ ন়িা করর্ত করর্ত কেি ঘুর্মর গঘার্র হানরর়্ে নগর়্েনে 
বেুর্তই পানরনি। 

এর পর নিি গের্ক েুব সাবযার্ি গমর্প গমর্প কো বলতাম, কাউর্ক গক্ষপার্িার মত গকাি নকেু গের্ক 
১০০ হাত িূর্র োকতাম। কর়্েকনিি পার হর্ল পর্র বেুর্ত পারলাম এ ন়িা মুক্ত, নকন্তু এর পর বাবার সামর্ি 
পডর্লই গস ভ়োিক স্মনৃত তাডা করত গয বাবার মুর্ের নির্কই তাকার্ত পারতামািা। 

নকর্শার ব়ের্সর গস নত্রশঙ্কু ্বস্থার কো এেিও মর্ি হর্ল হানস পা়ে আর এক যরর্ির ়াপা কষ্ট গজর্গ 
উর্ে। আজ বাবা গিই, বাবার্ক মর্ি পডার সার্ে সার্ে এই পরুর্িা স্মনৃতটাও তাডা কর্র নির্র।  
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আমার গকানর়ো জীবর্ির সালতামানম 

িাঈমা আলমগীর 

 

ই-বরু্ক গলো নিব বর্ল ্র্িক নিি যর্রই ভাবনেলাম আর সার্ে দু একজি ভাই-গবার্ির ্নুর্রাযও 

নেল। নকন্তু নলেব নলেব কর্র সবসম়ে শুযু গভর্বই গগলাম নকন্তু ভাবিাগুর্লা আমার মনস্তর্ষ্কর নিউরণ গের্ক গবর 
হর়্ে ্ভ্র নির়্ে গলো়ে রূপ নিনিল িা। হোত মর্ি হল নলর্েই গিনল আমার গকানর়োি জীবর্ির গোট োট নকেু 
স্মনৃত।  

গকানর়োর্ত যেি পা রাোর পর আমার মর্ি হল জীবর্ি সবসম়ে ভাবতাম আর গযোর্িই যাই িা গকি 
গকাি িাক গবাা়ঁ ার্ির গির্শ পডর্ত যাবিা; আর গসই আনম নকিা এেি সব িাক গবা়াাঁ মানুর্ষর মার্ে!!! 
ওনরর়্ের্ন্টশি নিিার গের্ত নগর়্ে মর্ি হল এই গুর্লা নক মানুষ ো়ে? এেি ্বশ্য আনম নির্জই শে কর্র 

গকানর়োি োবার োই আর বনল ও়োও! িারুি মজা গতা । শুযু নক োই; নির্জ আবার শে কর্র রাযাও কনর 

গকানর়োি োবার। প্রেম প্রেম েুব ্স্বনস্ত লাগত কারণ মানুষগুর্লা আমার নির্ক এমি ্বাক হর়্ে গকি তাকা়ে 
তা গভর্ব, নকন্তু পর্র বেুলাম গকানর়োিরা ্বাক হত আমার নহজাব পডা গির্ে। আনম নহজাব পনড, গকানর়োি 

লোবর্মর্টর সার্ে হাত গমলাই িা, আনম মাাস োইিা তার মার্ি আনম সন্ত্রাসী  এই নেল আমার এক গকানর়োি 

লোবর্মর্টর উনক্ত!!! প্রের্ম শুর্ি ভীষণ কষ্ট গপর়্েনেলাম। নকন্তু পর্র মর্ি হল মুসনলম সম্পর্কে িা গজর্ি গকউ 
যনি গকাি মিবে গি়ে তার্ত আমার কষ্ট পাও়োর নক আর্ে! বরঞ্চ এইটা তার ্জ্ঞতা, িানক বনল বেেেতা। গযমি 
োরাপ লোবর্মর্টর গিো গপর়্েনেলাম নেক গতমনি আবার গপর়্েনে েুব ভাল এক লোবর্মট কাম বনু্ধ, ট্রকু 
(Truc)।আনম গযোর্িই োনক িা গকি আমার এই বনু্ধর্ক ভুলর্ত পারব িা। নবর্িশী হর়্েও ও আমার্ক 
মািনসকভার্ব ্র্িক  উৎসাহ নির়্ে নগর়্ের্ে আর সার্ে ট্রুর্কর মহানুভবতা গির্ে আনম সনতে যারপরিাই মুগ্ধ। 
আর সার্ে আমার বাালার্িশী লোবর্মটরা গতা নেলই যারা আমার্ক সবসম়ে গকাি িা গকািভার্ব সহর্যানগতা 
কর্র গগর্ে। 

গকানর়োি একজি মানুষর্ক গির্ে আনম আসর্লই ্বাক হই আর ভানব সবার মর্যে নতনি এত আলািা 
নক ভার্ব? গসই মানুষনট হল আমার বর নরিার্তর সুপারভাইজার, Prof. Ui-Pil Chong। ‘গকানর়োি নশশু 
নিবস’ নেল আমার আসার নকেুনিি পর্রই। প্রর্িসর রার্তর োবার্রর আমন্ত্রণ জািার্লি নরিাত ও নবর্িশী 
্ন্য োত্রর্ির আর সার্ে আমার্কও। আমার গযর্ত ্স্বনস্ত লাগনেল নবযা়ে নরিাত বর্ল গয আমার কাজ আর্ে 
কারণ আমার সুপারভাইজার আমার্ক কাজ নির়্ের্ে। উনি তেি আমার প্রর্িসর্রর কাে গের্ক শুর্ি নরিাতর্ক 

বর্ল কই গতামার তার্ক গতা গকাি কাজ গিও়ো হ়েনি। ওর নক ্স্বনস্ত লাগর্ে? ওর্ক গিাি কর্র বল এেনি 

আসর্ত আমরা একসার্ে োব । এটা নেল শুরু। এরপর আর গকািনিি আমার্ক োডা নরিার্তর লোর্বর গকাি 

পানটে হ়েনি। এমিনক গের্লর নবর়্ের পর িোনমনল নিিার্রও আমরা নেলাম। তর্ব উনি আমার্ক সবর়্র়্ে গবনশ 
্বাক কর্র নির্লি সমাবতের্ির নিি। Prof. Chong দুইটা িরু্লর গতাডা নকর্ি এর্ি আমার্ক আর নরিাতর্ক 
্নভিন্দি জািার্ে। আমার জন্য িলু আিা়ে আনম সনতে ্বাক হর়্েনেলাম আর সার্ে মিটা েুনশর্ত ভর্র 
নগর়্েনেল। আমার গিো সব গ়র়্ে ভাল গকানর়োি মানুষ।  
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এই গকানর়োর্ত পা গিও়োর পর মর্ি হত কর্ব যাব এই গিশ গের্ড। নকন্তু আির্যের নবষ়ে হল আনম 

এেি নিি গুনি আর বনল ইশ আর মাত্র কর়্েকটা নিি বানক । এই গির্শর জন্য যত িা তার গ়র়্ে গঢর গবশী 

নমস করব এইোর্ির নকেু মানুষগুর্লার্ক। নকেু ্সাযরণ মানুর্ষর গিো আনম গপর়্েনেলাম এই গকানর়োর্ত 
এর্স। যারা সবাই আমার এই গকানর়োর জীবিটার্ক সুন্দর ও সাবলীল করর্ত নিজ নিজ ্বস্থার্ি গের্ক গকাি 
িা গকািভার্ব ভূনমকা গরর্ে গগর্ে; সার্ে আমার নভতর্র গরর্ে গগর্ে তার্ির মািনসক গসৌন্দর্যের নকেু স্মনৃত। 
আর নকেু সুন্দর মর্ির মানুষ আমার কার্ে বাস্তর্ব গিো িা নির্লও গিসবুর্কর িীল জগর্তর মাযের্ম ্র্িক 
কার্ের হর়্ে োকর্ব। নবনভয গির্শর এইসব সুন্দর মর্ির মানুষগুর্লার্ক আবার কর্ব গিেব ্েবা আর্িৌ গিেব 
নকিা জানি িা............... 
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িল গসনমোর ২০১২ এ মাোসে নিগ্রী প্রাপ্তর্ির তানলকা 

 

়ট্টগ্রাম ইউনিভানসেনট ্ব ইনঞ্জনি়োনরা এোন্ি গটকর্িালনজ (়ুর়্েট)  গের্ক স্নাতক  

সম্পযকারী িাঈমা আলমগীর, িল গসনমোর ২০১২  ইউনিভানসেনট ্ব উলসাি 

গের্ক  কৃনতর্ত্বর সার্ে স্নাতর্কাত্তর গশষ কর্রর্েি কনম্পউটার ইনঞ্জনি়োনরা  

নিপাটের্মর্ন্টর ্যীর্ি। তার গর্বষণার নবষ়ে নেল গমনির্কল ইর্মজ প্রর্সনসা।  

নবএসএর্ক সম্পর্কে তার ্নুভূনত বোক্ত করর্ত নগর়্ে বর্লি ‘গকানর়োর মানটর্ত  

বাালার্িশীর্ির নমলি গমলা’।   

 

গমােঃ নরিাত শাহনর়োর, ়ট্টগ্রাম ইউনিভানসেনট ্ি ইনঞ্জনি়োনরা এন্ি গটকর্িালজী  

(়ুর়্েট) গের্ক প্রেম পর্বের পাে ়ুনকর়্ে স্নাতর্কাত্তর নশক্ষােেী নহর্সর্ব আর্সি  

ইউনিভানসেনট ্ি উলসার্ির কনম্পউটার ইনঞ্জনি়োনরা নবভার্গ। িল গসনমোর  

২০১২ গত নতনি ্ভূতপূবে কৃনতর্ত্বর সার্ে স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। তার  

গর্বষণার নবষ়ে নেল ‘িট িা়োগর্িানসস এন্ি ক্লানসনির্কশাি’ । 

 এেটর্মার্েনরক পনলউশাি নবষর়্ে গর্বষণারত গমােঃ মাহমদুুর রহমাি  তার  

স্নাতর্কাত্তর গশষ কর্রর্েি গত িল গসনমোর্র ২০১২ গত গসজা  ইউনিভানসেনট র  

আেে এন্ি এিভার়্োরর্মন্টাল সাইে নিপাটের্মর্ন্টর ্যীর্ি। নতনি  ঢাকা   
নবশ্বনবিোল়ে  গের্ক তার স্নাতক সম্পয কর্রি।  সম্পর্কে তার ্নুভনূত  

বোক্ত করর্ত নগর়্ে বর্লি, এনট একনট ্সাযারি সাগেি যা গকানর়োর্ত বাালাি

শী োত্রর্ির সিলতার গপের্ি উর্ল্লের্যাগে ভুনমকা পালি কর্র ়র্লর্ে। এক কো
গত  
বলর্ত গগর্ল এনট ্র়্িা নভির্িশী সিিনন্দক জীবর্ির স্বর্িশী ্নভভাবক এর  
ভুনমকা পালি করর্ে” ।  

 গমােঃ ইির্তোর আলম, রাজশাহী ইউনিভানসেনট ্ি ইনঞ্জনি়োনরা এন্ি গটকর্িাল

জী গের্ক স্নাতক গশর্ষ কুিসাি ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গত  নসনভল ইনঞ্জনি়োনরা এ  

স্নাতর্কাত্তর গকার্সে গযাগ গিি। তার গর্বষণার নবষ়ে নেল িাইিানমক্স এন্ি  

আেের্কার়্েক ইনঞ্জনি়োনরা। গত িল গসনমোর্র নতনি কৃনতর্ত্বর সার্ে স্নাতর্কাত্তর 

নিগ্রী সম্পয কর্রি। নবএসএর্ক সম্পর্কে তার ্নুভনূত বোক্ত করর্ত নগর়্ে বর্লি, 

গকানর়ো়ে ্বস্থাি কার্ল  এর কাযেক্রর্মর সার্ে প্রতেক্ষ ভার্ব জনডত োক
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গত গপর্র আনম একই সার্ে গনবেত ও আিনন্দত। 

 ়্েোরর্লস কমউনির্কশি নির়্ে গর্বষণারত পাকজ িাস তার স্নাতর্কাত্তর গশষ  

কর্রর্েি গত িল গসনমোর্র ২০১২ গত কুকনমি ইউনিভানসেনট র ইর্লক্ট্রনিক্স  

ইনঞ্জনি়োনরা নিপাটের্মর্ন্টর ্যীর্ি। নতনি  েুলিা ইউনিভানসেনট ্ি ইনঞ্জনি়োনরা  

এন্ি গটকর্িালজী গের্ক একই নবষর়্ে তার স্নাতক সম্পয কর্রি। নতনি বর্লি  

 পনরবার্রর সার্ে গকানর়ো়ে কাটার্িা সম়েগুর্লা নেল এক কো়ে ্সাযারণ!

  আর্রা ্র্িক িূর এনগর়্ে যাক, বহুিূর।  

 

মনবনুল ইসলাম, শাহজালাল  ইউনিভানসেনট ্ব সাইে এোন্ি গটকর্িালনজ  গের্ক  

স্নাতক গশর্ষ গকানর়ো ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট ্ব ট্রাের্পার্টেশাি এ গমর্টনর়োল  

সাইে এন্ি ইনঞ্জনি়োনরা এ স্নাতর্কাত্তর গকার্সে গযাগ গিি। তার গর্বষণার নবষ়ে  

নেল কোেি গমর্টনর়োল ্ব নলনে়োম আ়েি বোটানর। গত িল গসনমোর ২০১২ 

গত নতনি কৃনতর্ত্বর সার্ে স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি।  

 

 

বার়্োর্মনির্কল এন্ি গহলে সাইে নির়্ে গর্বষণারত গমােঃ আবলু হাসিাত  তার  

স্নাতর্কাত্তর গশষ কর্রর্েি গত িল গসনমোর ২০১২ গত  কিকুক ইউনিভানসেনট র  

এপ্লাইি বার়্োর্কনমস্ট্রী নিপাটের্মর্ন্টর ্যীর্ি। নতনি জাহাঙ্গীর িগর  ইউনিভানসেনট

 গের্ক স্নাতক সম্পয কর্রি। 

 

 গমােঃ তানরকুল হাসাি , ়ট্টগ্রাম ইউনিভানসেনট ্ি ইনঞ্জনি়োনরা এন্ি গটকর্িালজী  

গের্ক স্নাতক গশর্ষ  ইউনিভানসেনট ্ব উলসাি এর মোনুর্িক়ানরা গটকর্িালনজ  

্ব গভনহকোল এ স্নাতর্কাত্তর গকার্সে গযাগ গিি। তার গর্বষণার নবষ়ে নেল  

“Mechanical Behaviors Of Friction Stir Spot welded (FSSW)  

Joints Of Dissimilar Ferrous Alloys Under Pure Opening Tensile 

Loading Conditions”. গত িল গসনমোর্র নতনি কৃনতর্ত্বর সার্ে স্নাতর্কাত্তর  

নিগ্রী সম্পয কর্রি। নবএসএর্ক সম্পর্কে তার ্নুভনূত বোক্ত করর্ত নগর়্ে বর্লি,  

‘এক কো়ে ্সাযারণ’.  
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গমােঃ িানিউজ্জামাি, গকানর়ো ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট ্ি ট্রাের্পার্টেশি গের্ক  

িল গসনমোর ২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

শনিকুল ইসলাম সুমি, পসুাি ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর  

২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

িাজমলু হুিা, িা-ইউ ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর  

নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

কনবর গহার্সি, ়িিাম ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত  

স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

গগালাম গমসবাহ উনিি, গগা়োাজু ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর  

২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 
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রানশক ইির্তোর, উলসাি ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত  

স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

সুগত আহর্মি, উলসাি ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর

 নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

শারনমি নলজা, উলসাি ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর 

নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

রুপম, উলসাি ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী  

সম্পয কর্রি। 

 

 

সার্িা়োর গহার্সি, ়িবকু ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত

 স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 
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পানরজাত কমেকার, হানলম ইউনিভানসেনট গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত 

স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

 

িানহম আহর্মি, কাইে গের্ক িল গসনমোর ২০১২ গত স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী সম্পয 

কর্রি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি @  

িল গসনমোর ২০১২ এ নপ. এই়. নি. নিগ্রী প্রাপ্তর্ির তানলকা 

 

এ গক এম গমাস্তিা আর্িা়োর গসার়্েল, ম়েমিনসাহ কৃনষ নবশ্বনবিোল়ে, 

বাালার্িশ এর গভর্টনরিানর ্নুষি গের্ক নভনিএম এবা স্নাতকর্ত্তার নি

গ্রী ্জেি কর্রি। গত িল গসনমোর্র আজু ইউনিভানসেনটর সু্কল ্ব  

গমনিনসি গের্ক মনলকুলার ইমুইর্িালনজ নবষর়্ে কৃনতর্ত্বর সনহত নপএই়নি 

নিগ্রী ্জেি কর্রি। নবএসএর্ক সম্পর্কে মিেবে করর্ত নগর়্ে নতনি বর্লি  

“Very impressive and helpful organization for all  

Bangladeshi students in Korea.” 

 
 

 

 

গমাহাম্মি শওকত আলী, আর্মনরকাি ইন্টারন্যাশিাল ইউনিভানসেনট,  

বাালার্িশ গের্ক স্নাতক গশর্ষ গকানর়োর নসউল ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট ্ব 

সাইে এন্ি গটকর্িালনজ (SeoulTech) গত ন্যার্িা-আইনট ইনঞ্জ়োনরা  

(মোনুর্িক়ানরা ইকুইপর্মন্ট গটকর্িালনজ) নবভার্গ নপএই়নি গকার্সে গযাগ 

গিি। তার গর্বষণার নবষ়ে নেল নসর্েম মর্িনলা এন্ি এিানেভ কর্ন্ট্রাল। 

গত িল গসনমোর্র নতনি কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি নিগ্রী ্জেি কর্রি। 

  

গমােঃ জামাল উিীি, বাালার্িশ কৃনষ নবশ্বনবিোল়ে ম়েমিনসাহ এর  

এোনির্মল হাজর্বন্ড্রী িোকানট গের্ক গের্ক স্নাতর্কাত্তর নিগ্রী  গশর্ষ  

উচ্চ নশক্ষা গ্রহর্ণর উর্ির্শ্য গকানর়ো আর্সি। ্বর্শর্ষ ২০১২ সার্লর  

িল গসনমোর্র ইউনিভানসেনট ্ি উলসাি এর বার়্োলনজকোল সাইে  

নবভাগ গের্ক  কৃনতর্ত্বর সার্ে  নপএই়নি নিগ্রী ্জেি কর্রি। তার  

গর্বষণার নবষ়ে নেল মনলকুলার ইমুর্িালনজ এন্ি বার়্োর্টকর্িালনজ।  

নবএসএর্ক সম্পর্কে মিবে করর্ত নগর়্ে নতনি বর্লি,  It is a good  

organization to interact among Bangladeshi students studying 

in South Korea.
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হানস রাণী বানড, ঢাকা ইউনিভানসেনট গের্ক স্নাতর্কাত্তর গশর্ষ গকানর়োর  

ইিহা ইউনিভানসেনট গত নিনজকোল ্রগানিক গকনমনস্ট্র  নবভার্গ নপএই়নি 

গকার্সে গযাগ গিি। তার গর্বষণার নবষ়ে নেল কাইর্িনটক্স এন্ি মোকানিজম 

্ব বার়্োলনজকোল নরর়্েকশাি ্ব এক্সর্প্লানসভ গমর্টনর়োলস। ২০১২ িল 

গসনমোর্র নতনি কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি। নবএসএর্ক 

সম্পর্কে তার ্নুভনূত বোক্ত করর্ত নগর়্ে বর্লি “Good association for  

all students in Korea.” 

 

 

আল-মাহমনুুর আলম , ঢাকা ইউনিভানসেনট গের্ক স্নাতর্কাত্তর গশর্ষ  

গকানর়োর  নক়োাপকু ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট  গত গকনমনস্ট্র  নবভার্গ  

নপএই়নি গকার্সে গযাগ গিি। ২০১২  িল  গসনমোর্র নতনি কৃনতর্ত্বর  

সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি। 

 

গমােঃ আলাউনিি , ঢাকা ইউনিভানসেনট গের্ক স্নাতক গশর্ষ গকানর়োর নক়ো

নহ ইউনিভানসেনটগত রসা়েি  নবভার্গ স্নাতর্কাত্তর+নপএই়নি গকার্সে গযাগ  

গিি। ২০১২ িল গসনমোর্র নতনি কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয 

কর্রি। 

 

 
গমাহাম্মাি হাসাি, কাইে গের্ক ২০১২  িল  গসনমোর্র  কৃনতর্ত্বর সার্ে 
নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি। 
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এস এম গহমার়্েত জাহাি, নক়োাপকু ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক  
০১২  িল  গসনমোর্র কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি।

 

 
প্রবীর ়ন্দ্র রা়ে, নক়োপুক ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক ২০১২  িল   
গসনমোর্র কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি।

 

 
গমােঃ কামরুজ্জামাি সসকত, নক়োপুক ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক ২০১২  
িল  গসনমোর্র  কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি।

 

 
মহুাম্মি রানজবলু গহাক আকন্দ, পসুাি ন্যাশিাল ইউনিভানসেনট গের্ক ২০১২  
িল  গসনমোর্র কৃনতর্ত্বর সার্ে নপএই়নি  নিগ্রী সম্পয কর্রি।
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