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অ্িলাইি সংস্কিণ   

সংখ্যা ৯, ২০১৭ 

 

ছনব  

সংগতহীর্  

অ্লংকিণ  

মনিরুজ্জামাি মনিি  

কমাোঃ আনিফুি িহমাি 

 

 

  ©  কনিিাইট, নবএসএদক 



 

 

উৎসগ ৃ 

১৯৭১ সাদলি মহাি মুনিযুদদ্ধ  অ্ংশগ্রহণকািী  সকল শহীে ও জীনবর্ বীি 

মুনিদযাদ্ধাদেি ..... 



 

~~~~ ২০১৭  ই-বুক  সম্পােকমণ্ডলী ~~~~ 

 

 

                             

মনিরুজ্জামাি মনিি  

ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক কর্বকতবা, বাংলাদেশ                

আণনবক শনি কনমশি ও নিএইচনে      

নশক্ষার্ৃী, ককানিো ইউনিভানসৃনট  
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সম্পােকমণ্ডলীি বাণী  
জীবদিি প্রদোজদি, জ্ঞাদিি র্ানগদে এবং জীবিদক সতজিশীলর্াি আবদর্ৃ িনিবর্ৃদিি জিয বাংলাদেশীিা আজ ছুদট চদলদছ 

িতনর্বীি এক প্রান্ত কর্দক অ্িয প্রাদন্ত। বযস্তমে জীবদিি প্রনর্নিের্ রুনটদিি মাদেও প্রনর্নিের্ কলখ্াদলনখ্ এবং িািা ধিদিি 

নশল্পচচৃাি মাধযদম প্রনর্ফনলর্ হদে মািুদেি কমধা, মিি এবং সতজিশীলর্াি। এসব স্বপ্নমেী র্রুণ র্রুণীি আদবদগি অ্িযর্ম 

বনহোঃপ্রকাশ হদে আমাদেি এই "মলাটবদ্ধ কলধ্বনি"। র্ািই ধািাবানহকর্াে র্ারুদণযি মািনসক কচর্িাি মূলযদবাধ, হৃেে  

গহীদিি আদবগ, অ্িুভূনর্ এবং স্মতনর্চািদণি এক অ্িিয প্রনর্েনব এই "মলাটবদ্ধ কালধ্বনি" ই-বুক ২০১৭, িবম সংখ্যা। এই 

সংখ্যাে আদছ িযৃাদলাচিা নভনিক আদলাচিা, কচর্িা মূলক, কছাট গল্প, িাহাড় ভ্রমণ, ককানিোি বতদ্ধদেি কানহিী, খ্ািানিিা এবং 

কসই সাদর্ আদছ একনট ছাত্র সংগঠদিি ইনর্কর্া। মলাটবদ্ধ কালধ্বনি বর্ৃমাি সংখ্যাে বাণী নেদেদছি েনক্ষণ ককানিোে নিযুি 

বাংলাদেদশি িাষ্ট্রেূর্ এবং বাংলাদেশ কনমউনিনট ইি ককানিো (নবনসদক)।    

িনিদশদে, ই-বুক "মলাটবদ্ধ কালধ্বনি" এি সংনিষ্ট সবাইদক আন্তনিক ধিযবাে জািানে। নবদশেভাদব কত র্জ্ঞর্া এবং ধিযবাে 

জািানে বাংলাদেশ েূর্াবাস, বাংলাদেশ কনমউনিনট ইি ককানিো (নবনসদক) এবং ই-বুক সম্পােকমন্ডলীি সেসযবতদেি প্রনর্ 

যাদেি সানবৃক সহদযানগর্াে এই প্রকাশিানট আদলাি মুখ্ কেদখ্দছ।      
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প্রান্ত সংস্কত নর্  

“কলাবালদস্কি” Globalscape Global  

Village সাংস্কত নর্ক

নকছু নকছু সাংস্কত নর্ক Cultural Homogeneity

Cultural Heterogeneity বলাি অ্বকাশ িাদখ্ িা কয, কু্ষদ্র কু্ষদ্র িাদষ্ট্রি 

সমাজ সংস্কত নর্ ও অ্রৃ্নিনর্ক বযবস্থাি উিি বতহিি সমাজ সংস্কত নর্ ও অ্রৃ্নিনর্ক বযবস্থাি নক প্রভাব িড়দব, কসটা আন্তজৃানর্ক 

িুুঁনজবােী শনি ও স্বাধীি িাষ্ট্র সমূদহি িাজনিনর্ক চনিদত্রি উিি নিভৃি কিদছ। সাংস্কত নর্ক  সাংস্কত নর্ক

নবস্তা

নবস্তা

Oscar Lewis Great Tradition Little Tradition

 

How to Judge globalism
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শ্রুনর্

গুরুত্ব স্কত নর্ক 

Community Language  

আন্ত

আন্ত

আন্ত  আন্তজৃানর্ক 

ৈাধাগ্রস্থ আন্ত প্রানন্তক 

প্রানন্ত প্রানন্ত আন্ত

প্রানন্তক জানর্দগাষ্ঠীি ন্তযদি  

প্রানন্তক জানর্দগাষ্ঠীি মার্ত ভাোে  

িাষ্ট্রীে ণ  িত- মার্ত ভাোদক

 

   

প্রাদন্ত

কু্ষদ্র  প্রানন্তক 

শ্রুনর্ি আন্ত নি 

আন্ত স্বীকত নর্  ভুদল  

গুরুত্বপূণব। 

-  

নৈস্তারেে নজ প্রনর্

র্রুণ   
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আন্ত  র্রুণিা মার্ত ভাোি  

 যাি বাস্তব উোহিণ এখ্ি ককানিোি ভাোি প্রনর্ বাংলাদেদশি র্রুণ সমাদজি কোুঁক

অ্েূি 

ভনবেযদর্ 

উিিন্ত সমত   

, 

আন্ত

                                       

 

 

কমাোঃ কগালাম িব্বািী  
আন্তজৃানর্ক সম্পকৃ নবভাগ  

কচান্নাম িযাশিাল ইউনিভানসৃনট 
কগাোংজু, েোঃ ককানিো  

 Email: rabbani.anthro@gmail.com 
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কটনলনভশি সংবাে: চলদছ কর্া চলদবই  

বাংলাদেদশি গণমাধযম জগদর্ি আের্ি এবং ওজি বাড়দছ প্রনর্নেি। সংবাদেি নবশাল বাজাদি প্রদর্যদকই নিিন্তি কচষ্টা 

চালাদে নিজ নিজ অ্বস্থাি সুেতঢ় কিাি জিয। আি র্াই সাংবানেকর্াি কিশাোনিত্ব, সংবাদেি গুণমাি, অ্বদজনিনভনট 

সাংবানেকর্াি এসব ককর্ানব নবেে এখ্ি গণমাধযম নচন্তকদেি িাশািানশ জিিনিসদি কবশ কজাদিদশাদি আদলানচর্ হদে। ফদল 

মাদে মাদে অ্িয সংবােদক ছানিদে সাংবানেকর্া নিদজই সংবাে হদে উঠদছ। গর্ এক েশদক কেদশি সংবােমাধযম জগদর্ বহু 

িরু্ি সেসয কযাগ নেদেদছ। সংবাদেি বাজাদি সংবাে কভািাি সংখ্যাও কবদড়দছ নবিুলভাদব । নকন্তু প্রকত নর্অ্দরৃ্ সাংবানেকর্াি 

মাদিি কর্টুকু প্রবতনদ্ধ ঘদটদছ কসই প্রশ্ন কর্দকই কগদছ। সংবাে কেখ্দর্ বদস মদি হে নটনভ সংবাে চলদছ কর্া চলদবই। 

কটনলনভশি কসদটি সামদর্ বসদর্ হদল কেখ্দর্ হদব ’চযাদিলগুদলা মাদে এ ধিদিি কমাড়নলিিাি কচষ্টাও মাদে মাদে কচাদখ্ িদড় 

সংবাদেি সুির্ কেদখ্। মুিবাজাি অ্রৃ্িীনর্ি কাঠাদমাি কভর্দি কর্দক সাংবানেকর্াদক আি েশটা কিশা কর্দক আলাো কদি 

কেখ্াি কচাখ্ আদেৌ আদছ নকিা র্া নিদেও সংশে আদছ। প্রযুনিি সবটুকু আশীবৃাে কাদজ লাগাদিা হদে মািুেদক কচাদখ্ি 

িলদক সংবাে জািাদিাি জিয । র্দব এদর্ কদি  সংবাদেি িনিমাণ ও িনিদবশিাে প্রবতনদ্ধ এদলও মাদি কয প্রবতনদ্ধ হদেদছ র্া 

কজাি নেদে বলাি অ্বকাশ কিই। মুিবাজাি অ্রৃ্িীনর্ আি নবশ্বােদিি সুিানমদর্ সাংবানেকর্াদকও এখ্ি মািা হদে লাভ-

কলাকসাদিি ঐনর্হানসক নিনিদর্। সংবাদেি সাদর্ অ্নিবাযভৃাদব যুি হদে স্বারৃ্, আি স্বাদরৃ্ি সাদর্ উিজার্ নহদসদব উৎিানের্ 

হদে বযানিনিষ্ঠর্া। 

প্রনর্নেিই সংবাে িড়নছ নকংবা কেখ্নছ নঠকই নকন্তু সংবাে ককবল জািদর্ হদব এবং কসই জািাটা আামাদেি কাদজ লাগদব এমি  
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জােগা কর্দক নবদবচিা কিদল নকছুটা অ্নবচাি হদব। প্রকত র্অ্দরৃ্, সংবাে আমাদেি যানির্ জীবদিি অ্ংশ, কচর্িাি নেদক যাি 

হার্ বাড়াদিা মািুেদক প্রভানবর্ কিাে, বোদিি সর্যনমর্যাে, জীবদিি সাধুর্াে-স্বােহীির্াে সংবাে একঅ্দরৃ্ আমাদেি অ্নিত্বদক 

নঘদি কিদখ্দছ। এদক শুধু প্রকাশ বা প্রচাি কিদলই চদল িা, সংবাদেও সাদর্ সংবােকমৃী সমািুভূনর্কি সম্পকৃও সর্নি কিদর্ 

হে। সংবাে এখ্ি আি জািাদিাি নবেে নহদসদব সীমাবদ্ধ র্াকদছ িা কখ্দিা বািাদিাি অ্নলগনলদর্ও ঢুুঁ মািদছ। িাঠক কয 

িনত্রকা হাদর্ নিদে নকংবা কটনলনভশি সংবাে কেখ্দর্ বদস আদগ কর্দকই অ্দিকাংদশই নিনির্ হদে যাদে কী িড়দবি বা 

কেখ্দবি, কর্মনি সংবােকমৃীও কমাটামুনট আদগভাদগ নঠক কদি নিদেি কী নলখ্দবি ও কেখ্াদবি এবং র্া কীভাদব। সংবাদে েুই 

প্রাদন্তি এমি প্রস্তুনর্ অ্দিকাংদশই সংবাে ও বস্তুনিষ্ঠর্াি মাদে কেোল হদে োুঁড়াদে। নকন্তু এই নবস্মেকি বযািািখ্ািাই 

নিখু্ুঁর্ভাদব ঘটদছ প্রনর্নেি। The decisive summation of an event-সংবাদেি ককর্ানব এই সবনশষ্টয কটনলনভশদিি অ্দিক 

সংবাদেই অ্িুিনস্থর্। নবেদেি গভীদি যাওো যাক। প্রনর্নেি কটনলনভশদি সংবাদেি ধািাক্রদম আমিা কযসব সংবাে িানে র্া 

অ্দিদকটা এিকম -আধা কসি িাজিীনর্, একমুদঠা অ্িিাধ ও েুিৃীনর্ এিিি এক নচমনট কত নে, বানণজয, কখ্লাধূলা র্ািিি কজাদি 

ঘুটা নেদলই সর্নি হদে যাদে সুস্বােু বুদলনটি। সুস্বােু বলনছ এ কািদণ নিিীহ েশৃক নেদিি িি নেি খ্বদিি স্বাে কিদর্ নটনভি 

সামদি বদস কয আিার্ সুস্বােু সংবাে নগলদছি র্াি করু্টকু স্বাদস্থযি জিয উিকািী র্া হেদর্া কস নিদজই জাদি িা। 

উিদিি কর্াগুদলাি বলাি সাহস কদিনছ, নকছুকাল সাংবানেক নহদসদব কাজ কিাি অ্নভজ্ঞর্া কর্দক। নটনভ সাংবানেকর্াি নবশাল 

জগর্দক খু্ব কাছ কর্দক এবং নিিািে েুরুত্ব কর্দক কেখ্াি সুদযাগ হদেদছ। বর্ৃমাদি সিকানি-কবসিকানি নমনলদে কেদশ কমাট  

২৮নট কটনলনভশি চযাদিল কাজ কিদছ। নবজ্ঞািি আি নিেম মানফক নকছু অ্িুষ্ঠাি বাে নেদল সব চযাদিদল সংবােই নবজ্ঞািি 

বাজাি েখ্দলি প্রধাি হানর্োি। সব নমনলদে গদড় প্রনর্নেি ১০০ মদর্া সংবাে বুদলনটি প্রচানির্ হদে। সবদচদে অ্বাক কিা 

নবেে হদলা, সব বুদলনটদি সংবাদেি ধািাক্রদমি সুির্ প্রাে এক, ককবল সংবাে উিস্থািদকি িেবেল। র্াহদল প্রশ্ন উদঠ সংবাে 

কভািাি জােগা আসদল ককার্াে ? অ্নেদেন্স নক নেদিি িি নেি িািা চযাদিদল একই সুরুদর্ি সংবাে কেখ্দবি? 

এবাি একটু অ্িয প্রসদে বনল, কাজ কিদর্ নগদে নকছু নকছু সংবানেক বনু্ধদেি মুদখ্ শুদিনছ, আজদক আমাি সংবাে ফাস্টৃ নলে 

হদব অ্র্বা কদেকজি নমদল বলদছি আজ নকন্তু নলে বািাদর্ই হদব। প্রর্মনেদক বুের্াম িা, কািণ ঘটিা সংবাদে রূি কিোি 

আদগর্ি নিটদমন্টও নিধাৃনির্ র্াও আবাি প্রনর্দবেদকি নেক কর্দক-এও সম্ভব। প্রনর্দবেক কীভাদব সংবাদেি নিটদমন্ট নঠক 

কিদছি? এনটদর্া বার্ৃা সম্পােদকি কাজ। চলদছ কর্া চলদবই এ কজাোদি িা ভাসদল কস্টশদি এদস শুিদর্ হদব বার্ৃা 

সম্পােদকি মতেু ধমক। একবাি এমি হদেদছ, একনট ঘটিা কাভাি কিদর্ নগদে ঘটিাি মদধয কর্মি ককাি সংবাে উিাোি িা 

কিদে কস্টশদি নফদি উভ সংবাে বানিদে নেলাম। িদি বার্ৃা সম্পােক কফাি কদি বলদলা, “সবাই এটাদক িযাদকজ কিদলা আি 

আিনি বািাদলি উভ”। অ্রৃ্াৎ, সংবাদেি নিটদমন্ট নিধাৃিদণ অ্িয সব চযাদিল কী কদিদছ র্া বড় প্রভাবক নহদসদব কাজ কিদছ। 

গণমাধযদম নটকদর্ হদল প্রনর্দযানগর্াে িামদর্ হদব এদর্ আমাি  নিমর্ কিই ,র্দব সবাই কিদছ আমাদকও কিদর্ হদব, র্াহদল 

সাংবানেকর্া ককি? 

এ প্রসদে, সমবাে সংবাদেি কর্া িা বলদলই িে। প্রনর্নেি নটনভ িেৃাে আমিা কয সংবাে কেনখ্ র্াি অ্দিকগুদলাই উৎিানের্ 

হে সমবাদেি নভনিদর্। নবেেটা অ্দিকটা এমি -ককাি সংবাে কাভাি কিদর্ সব চযাদিদলি প্রনর্দবেকিা কগদলি, ঘটিাস্থদল  
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আদলাচিাি নভনিদর্ সর্িী হদে যাে সংবাদেি নলংক বা সূচিা কী হদব, ককাি অ্যাদেল কর্দক, অ্রৃ্াৎ এ নিউজরুদম আসাি 

আদগই িািা চযাদিদলি সাংবানেকদেি সমবাে নভনিক প্রদচষ্টাে সংবাদেি আেল নঠক হদে যাে, কস্টশদি এদস প্রনর্দবেক ককবল 

র্াি কমকাি কেি। এদর্ কদি একনেদক চযাদিদলি নিজস্বর্া কযমি র্াকদছিা, অ্িযনেদক সংবাদেি িািা অ্যাদেল কর্দক যাদে 

অ্িানবস্কত র্। বাংলাদেদশি নটনভ সাংবানেকর্া নিদে ওিদিি েু-একনট কর্াি সবটুকুই অ্নভজ্ঞর্ালব্ধ। র্দব এসব সংকদটি আবদর্ ৃ

সম্ভাবিা কয এদকবাদিই কিই র্া বলনছ িা। যর্ নেি যাদব, গণদযাগাদযাগ ও সাংবানেকর্াে নশনক্ষর্দেি সংখ্যা যর্ বাড়দর্ 

র্াকদব, বাংলাদেদশি সংবাে মাধযদমি কচহািাে কিশাোনিদত্বি ছাি র্র্ই উজ্জ্বল হদর্ র্াকদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

সাইফুল হক 
সহকােী অধযাপক  

গণদযাগাদযাগ ও সাংবানেকর্া নবভাগ, 
 ঢাকা নৈশ্বনৈদযালয়   

নিএইচনে নশক্ষারৃ্ী, ককানিো ইউনিভানসৃনট  
সউল, দনিণ ককানিো   

 Email: saiful.hoque1@gmail.com 
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নবএসএদক: প্রবাদস একনট সফল ছাত্র সংগঠদিি ইনর্কর্া

২০১১ সাদলি ১৩ই মাচৃ ককানিোি বযস্ত জীবদি িড়াশুিাি িাশািানশ েল মর্ ধমৃ নিনবৃদশদে নকছু উদ্দ্যমী নশক্ষারৃ্ীিা একনট

অ্িাজনিনর্ক ও অ্লাভজিক কস্বোদসবী ছাত্রসংগঠি Bangladeshi Students’ Association in Korea সংদক্ষদি BSAK 

নবএসএদক প্রনর্ষ্ঠা কদিি। নবএসএদক ককানিো বসবাসির্ বাংলাদেশী নশক্ষারৃ্ীদেি একনট সংগঠি যাি লক্ষয একনট কমি  

 

কমাোঃ কগালাম হানফজ 
আন্তজৃানর্ক সম্পকৃ নবভাগ  

নিএইচনে নশক্ষারৃ্ী, 
মিান্নার্ িযাশিাল ইউনিভানসৃনট 

কগাোংজু, েোঃ ককানিো 
 Email: mghafiz.bd @gmail.com 
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প্ল্যাটফদমৃ সমনষ্টগর্ ভাদব আমাদেি প্রাণনপ্রে বাংলাদেদশি জিয কাজ কিা, একনট সুেি সমাজ গঠদিি জিয ছাত্রছাত্রীদেি 

সহদযানগর্াি কসরু্বন্ধি প্রনর্ষ্ঠা কিা। 

নমলিদমলা বুনিোং                              নমলিদমলা মানলদিা

নবএসএদকি নভশি (েশৃি) হল বাংলাদেশী ছাত্রদেি মদধয িািস্পনিক সম্পকৃ উন্নর্ কিা প্রদোজদি এদক অ্িিদক সাহাযয কিা

ককানিোদর্ অ্ধযেি কিদর্ ইেুক বাংলাদেশী নশক্ষারৃ্ীদেি র্র্য নেদে সাহাযয কিা ককানিোি সংস্কত নর্ ও ভাোি বুেদর্ বাংলাদেনশ

নশক্ষারৃ্ীদেি সাহাযয কিা সাংস্কত নর্ক নবনিমদেি মাধযদম বাংলাদেনশ ও ককানিোি নশক্ষারৃ্ীদেি মদধয সম্পকৃ উন্নর্ কিা এবং

সামনগ্রকভাদব বাংলাদেদশি ভাবমূনর্ৃ উন্নেি কিা। নবএসএদকি নমশি (কমিৃন্থা) হল প্রনর্ কসনমস্টাদি সমনষ্টগর্ উিদভাদগি জিয

নকছু কপ্রাগ্রাদমি (অ্িুষ্ঠাদিি) আদোজি কিা ককানিোে বাংলাদেদশি জার্ীে নেবদসি অ্িুষ্ঠািগুদলা আদোজি কিা বাংলাদেশী

ছাত্রছাত্রীদেি জিয কসনমিাি নসদম্পানজোম বা জব কফোদিি আদোজি কিা ককানিোি সমাদজ বাংলাদেশী সংস্কত নর্ প্রচাি কিা

এবং নিউজ কলটাি এবং অ্র্বা িনত্রকা প্রকাশ কিা।

 

মজাি কেনশ খ্াবাি                                        নবনবনকউ িানটৃ  

নবএসএদক িনিচানলর্ হে ককানিোে অ্ধযেিির্ ছাত্রছাত্রীদেি নিদে গনঠর্ একনট Executive Team ও একনট Representative 

Team িািা। Executive Team গনঠর্ হে ককানিোি বড় বড় শহি ও নবশ্বনবেযালে (কযসব নবশ্বনবেযালদে কমিদক্ষ ৫ জি 
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ছাত্রছাত্রী র্াদকি) কর্দক সেসযদেি নিদে। একনট নবশ্বনবেযালে কর্দক সবৃানধক ২ জি সেসয এই নটদম কিো হে এবং র্াদেি 

ককানিোদর্ কমিদক্ষয ১ বছি র্াকাি অ্নভজ্ঞর্া র্াকদর্ হে। Representative Team এ কযদকাি নবশ্বনবেযালদেি ১ জি সেসয 

র্াদকি িাদিি যনে ককানিোদর্ কমিদক্ষ ৬ মাস র্াকাি অ্নভজ্ঞর্া র্াদক। উদল্লখ্য, এখ্াদি ককাি সভািনর্ বা কসদক্রটানি কিাস্ট

কিই, সবাই সেসয। প্রনর্ কসনমস্টাদিই এই নটম িুিগৃঠি কিা হে। িড়াশুিা কশে হওোে কযমি অ্দিদক চদল যাি কর্মনি আবাি

িরু্ি সেসয কযাগ কেি। কাদজি সুনবধাদরৃ্ সংগঠিনট িনিচানলর্ হদে কদেকনট উিকনমনটি মাধযদম কযমি কফইসবুক উিকনমনট, 

ওদেবসাইট উিকনমনট, অ্নফস উিকনমনট, প্রচাি উিকনমনট ইর্যানে। এছাড়াও নবনভন্ন অ্িুষ্ঠাদিি জিয গনঠর্ হে নবনভন্ন 

উিকনমনট কযমি ই-বুক কনমনট,  আবাসি কনমনট, সাংকত নর্ক কনমনট ইর্যানে।    

ককাসৃ ওোকৃ কসনমিাি কপ্রদজদন্টশি গদবেণা ইর্যানে নিদে ছাত্রছাত্রীিা যখ্ি নেিিার্ বযস্ত সমে কানটদে িানভশ্বাস কফলদছি, নঠক

র্খ্িই প্রনর্ কসনমস্টাি কশদে নবএসএদক বণৃাঢয আদোজদি নিদে আদস নমলিদমলা। সংগঠিনট সূচিালগ্ন কর্দকই বছদি েুনট কদি

নমলিদমলা অ্িুষ্ঠাি কদি আসদছ। নমলিদমলাে উিনস্থর্ র্াদকি েনক্ষণ ককানিোস্থ বাংলাদেশ েূর্াবাদসি িাষ্ট্রেূর্ মদহােেসহ

েূর্াবাদসি কমৃকর্ৃাবতে বাংলাদেশ কনমউনিনটি সম্মানির্ কির্ত বতেসহ ককানিোি আমনির্ আনর্নর্বতে ও ককানিোি নবনভন্ন প্রান্ত

কর্দক আগর্ ছাত্রছাত্রীবতে ও র্াদেি িনিবািবগৃ। কেশী খ্াবাি িরু্িদেি বিণ নেগ্রীপ্রাপ্তদেি সম্মািিা ই বুক উদমাচি কখ্লাধুলা

সাংস্কত নর্ক অ্িুষ্টাি ছাড়াও ককানিোি নবনভন্ন প্রান্ত কর্দক আসা ছাত্রছাত্রীদেি িনিচে হওোি অ্সাধািণ একটা সুদযাগ এই

নমলিদমলা। নমলিদমলাে আমনির্ নশক্ষার্ৃীদেি িাচ গাি অ্নর্নর্দেি প্রবাসী জীবদিি কু্ষদ্র কু্ষদ্র মজাি অ্নভজ্ঞর্া িাদর্ একসদে

কেনশ খ্াবাি খ্াওো এ কযি নবদেদশি মানটদর্ নিদজি কেশদক নকছু সমদেি জিয নফদি িাওো।

 

নমলিদমলা সউল                             নমলি কমলা কগাোংজু

নবএসএদকি িদেদছ র্র্যসমতদ্ধ ওদেবসাইট www.bsak.org কফইসবুক গ্রুি

https://www.facebook.com/groups/BSAK.2011/  ও কফইসবুক কিইজ https://www.facebook.com/Hi.BSAK ।

ওদেবসাইট নভনজট কদি সবাই ককানিোে িড়াশুিাি প্রার্নমক র্র্য ছাড়াও এখ্ািকাি জীবি যািদিি প্রদোজিীে র্র্য িড়াশুিা

কিদর্ আসাি প্রনক্রো ও নবশ্বমাদিি নবশ্বনবেযালদেি র্ানলকা িাি। কফইসবুক গ্রুি ও কফইসবুক কিইদজি মাধযদম নবনভন্ন ধিদিি  

প্রদোজিীে র্র্য কশোি কিা হে। সংগঠদিি সেসযিাও গ্রুদি র্াদেি প্রদোজিীে কিাস্ট নেদে র্র্য সংগ্রহ কিদর্ িাদিি। কফইসবুক

৯ 
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অ্র্বা ইদমইদলি webbsak@gmail.com মাধযদম িতনর্বীি কযদকাদিা প্রান্ত কর্দক ককানিোে িড়াশুিা ও জীবিযািি সম্পনকৃর্

কিসুযনলং কসবা প্রোি কিা হে।

নবএসএদক প্রনর্বছি নমলিদমলাে (প্রার্নমক ভাদব গ্রীষ্ম এবং শীতকালীন নমলি কমলাে প্রকাশ কিদলও এখ্ি শুধু মাত্র 

শীর্কালীি নমলি কমলাে) বাংলা ভাোে “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” নশদিািাদম ইবুক প্রকাশ কদি র্াদক। যা ককানিো অ্ধযােিির্ 

বর্ৃমাি ও সাদবক ছাত্রছাত্রীদেি সানহর্য চচৃাি মধয নেদে সুকুমাি বতনিগুদলাি বনহোঃপ্রকাশ ঘটাে। জীবদিি প্রনর্েনব নবনচত্র 

অ্নভজ্ঞর্া-অ্িুভূনর্ সুখ্-েুোঃখ্ আিে-কবেিা হানস-কান্না সাফলয ও বযরৃ্র্া প্রকাশ িাে সতজিশীল কলখ্াি মাধযদম। নবএসএদক 

বাংলাদেদশ নবনভন্ন ধিদণি কসবামুলক কাযৃক্রম িনিচালিা কদি র্াদক। ককানিো কর্দক সাহাযয সংগ্রহ কদি প্রনর্বছি শীর্ার্ৃদেি 

জিয বাংলাদেদশি শীর্প্রধাি এলাকাে বস্ত্রনবর্িি কদি র্াদক। নবএসএদক নটদমি সাদবক  সেসসযগণ বাংলাদেদশ বস্ত্রনবর্িদণি 

কাজ সমন্বে কদি র্াদকি। সাভাি িাদজনেদর্ও নবএদসদক সাহাদযযি হার্ বানড়দে নেদেনছল। িাশািানশ ককানিোদর্ 

বাংলাদেশীদেি প্রদোজদিও সবসমে আন্তনিকভাদব কাজ কদি র্াদক।  

সাভাি িাদজনেদর্ সাহাযয            শীর্কালীি বস্ত্রনবর্িণ        ককানিো প্রবাসীি হাসিার্াদল

ককানিোস্থ আন্তজৃানর্ক ছাত্রছাত্রীদেি জিয ককানিোি সিকাদিি র্িাবধাদি িনিচানলর্ সংগঠি ককানিো ইন্টািিযাশিাল সু্টদেন্টস 

ইউনিেি (http://www.kisu.or.kr/ab/ab_kisu_info.asp)। নবএসএদক এ সংগঠিনটদর্ একনট সনক্রে সেসয নহদসদব 

বাংলাদেদশি িদক্ষ কাজ কিদছ। যাি ফদল নবএদসদক ককানিোি িাশািানশ কলাবাল  কিটওোকৃ গদড় রু্দলদছ। নবএদসদক নসউলস্থ

বাংলাদেশ েূর্াবাদস অ্িুনষ্ঠর্ নবনভন্ন কপ্রাগ্রাদম অ্ংশগ্রহদণি িাশািানশ ককানিো বসবাসির্ বাংলাদেশীদেি কমি প্ল্যাটফমৃ বাংলাদেশ  

কনমউনিনটি ইি ককানিো সহ অ্িযািয কিশাজীবী সংগঠদিি সাদর্ নবনভন্ন ধিদিি সমাজ কসবামূলক কাজ কদি র্াদক। ককানিো

সিকাদিি নবনভন্ন কাযৃক্রম Global village, Migrant cultural program, Global Seoul voluntary program, 

Multicultural festival etc.  এ নবএসএদক অ্ংশগ্রহদণি মাধযদম ককানিোি বুদক বাংলাদেদশি সংস্কত নর্দক িনিনচনর্ি 

িাশািানশ বাংলাদেশদক ব্র্যানন্ডং কদি র্াদক।    
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বাংলাদেশ েূর্াবাস মর্নবনিম  

নবএসএদক ককানিোে সকাল ছাত্রছাত্রীদেি একনট সাধািণ মদে এদি প্রবাদস বাংলাদেদশি ইনর্হাস ঐনর্হয ও সংস্কত নর্দক 

লালদিি মাধযদম বাংলাদেশদক ব্র্ানন্ডং এি িাশািানশ ককানিো অ্ধযেিির্ ছাত্রছাত্রী ও কেদশি জিয নিিলসভাদব কাজ কদি যাদে।
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ঋণ 
২০১৬ নি: এে আগস্ট। িাকনে মেরক নতন ৈছরেে নশিা ছুনি ননরয় গরৈষণাে উরেরশয দনিণ মকানেয়ায় আগর্ন। আনর্ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ৈাাংলারদশ সেকারেে নৈদুযৎ, জ্বালানী ও খননজ সম্পদ র্ন্ত্রণালরয়ে নৈদুযৎ নৈভারগে আওতাধীন ঢাকা পাওয়াে 

নিনিনৈউশন মকাম্পাননে একজন কর্বকতবা। মকানেয়া ইউননভানসবনিরত আর্াে আসাে রূ্ল কােণ ‘নৈগ মিিা’ে এে উপে ির্ৎকাে 

গরৈষণা কো। মর্ৌনলক গরৈষণায় আসরল মকানেয়া অতুলনীয়। সাম্প্রনতক সর্রয়ে ‘২০১৭ বু্লর্ৈাগব ইরনারভশন ইনরিক্স’ এে 

নহসাৈ র্রত ৈোৈরেে র্রতা মকানেয়াে অৈস্থান এৈারো শীরষব। তরৈ আজরক আর্াে মলখাে নৈষয় মসগুরলা নয়। অনয মকান 

মলখায় এসৈ নৈষরয় নৈস্তানেত মলখাে আশা কেনছ। আজরক BSAK এে ই-ৈুরক ছাপারনাে জনয ‘ঋণ’ ননরয় সার্ানয নকছু মলখাে 

মিষ্টা কেৈ।  

আর্ো ননরজে ও আর্ারদে আরশ-পারশ যাো োরকন তারদে মেরক প্ররয়াজনীয় শনি সঞ্চয় করে পনেরৈশ-পনেনস্থনতে সারে খাপ 

খাওয়ারনা মিষ্টা কনে। নকছু নকছু র্ানুষ আর্ারদেরক এ মিষ্টায় সফল হওয়াে জনয জনয নন:স্বােবভারৈ সহায়তা করেন। আর্ো 

কখরনা মৈনশ সফল হই, কখরনা ৈা কর্। প্রেরর্ই যারদে কো ৈলরত হয়, তাো হরলন নপতা-র্াতা। দশ র্াস দশ নদন গরভব 

ধােণ করে র্া সন্তানরক এ পৃনেৈীে আরলা মদখান। ধোয় নতুন নশশুে এ আগর্ন পনেৈাে ও আত্মীয়-স্বজরনে র্ারে খুনশে 

মজায়াে ৈরয় আরন, নকন্তু র্ারয়ে শুরু হয় নতুন প্রাতযনহক জীৈন। এ সর্য় ননরজে সুখ নৈসজবন নদরয় োরতে পে োত মজরগ র্া 

সন্তানরক নতল নতল করে মৈরে উঠরত সাহাযয করেন। সন্তারনে সুরখে জনয হানসরু্রখ সৈনকছু নৈনলরয় মদন। পৃনেৈীে সৈ র্ায়া-

র্র্তা, অকৃনত্রর্ মেহ, আদে, নন:স্বােব ভালৈাসা সৈনকছু এ র্ারক নিরেই আৈনতবত হয়। অরনরকই হয়ত অনর্তাভ ৈচ্চরনে 

‘ভগৈান’ ছনৈিা মদখরছন। র্ারয়ে ভূনর্কাে পাশাপানশ নপতা তাে সন্তারনে জনয নকভারৈ সৈনকছু উজাে করে নদরত পারেন, 
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তােই একিা সার্ানয নরু্না এ িলনচ্চত্র (ঢানলউরি এ মজ নর্নু্ট প্রায় একই কানহনীে একনি িলনচ্চত্র ননর্বাণ করেনছরলন, 

আলর্গীে-শাৈানা অনভনীত)। িাওয়া-পাওয়াে এই পৃনেৈীরত ৈাৈা-র্া’ে ভালৈাসাে সরে মকান নকছুে তুলনা িরল না। তাোই 

হরলন আর্ারদে সনঠক পেপ্রদশবক ও মপ্রেণাে উৎস, নৈপরদে সৈবরশষ আশ্রয়স্থল। সৃনষ্টে আনদকাল মেরক প্ররতযক ৈাৈা-র্া 

ভালৈাসা, মেহ, র্ায়া-র্র্তা নৈনলরয় নদরয় সন্তারনে জনয ময অসার্ানয, অরূ্লয ও অপনেরশাধয অৈদান মেরখ যারেন – তা 

পনের্াপরযাগয নয়। তেয-প্রযুনিে এ যুরগ হয়ত িািাে পনের্াণ ৈলরত পােৈ, নকন্তু তারদে ভালৈাসা র্াপাে যন্ত্র আর্াে কারছ 

মনই – ৈাৈা-র্া’ে ভালৈাসা মযন সীর্াে র্ারে অসীর্। সন্তানরক মলখাপো মশখারনা মেরক শুরু করে ভাল র্ানুষ নহসারৈ গরে 

মতালাে মপছরন তারদে ভূনর্কাই অগ্রগার্ী। তারদে এ ঋণ মশাধ কোে সাধয কােও মনই। 

নিতীয়ত আনর্ যারদে ননরয় কো ৈলৈ তাো হরলন নশিাগুরু। ননজস্ব মর্ধা, শ্রর্ ও র্নরনে িাো ধীরে ধীরে তাো এ র্হান 

মপশায় প্রনতনিত হরয়রছন। একজন নশিক নশিাে আরলারত আরলানকত করেন নশিােবীে অন্তে। পের্ র্র্তা, ৈুনি, মকৌশল ও 

নিন্তা মিতনাে র্াধযরর্ তাোই রূ্লত নশিােবীে র্ারে লুনকরয় োকা সুপ্ত প্রনতভা ও সম্ভাৈনারক জাগ্রত করে তুরলন, র্রনে শনিরক 

কারজ লানগরয় পে িলাে উপায় নশনখরয় মদন। তারদে সনঠক নদক-ননরদবশনায় জীৈরন আর্ো সফল হরয় উরঠনছ, ভনৈষযত 

জীৈনরক সুন্দে ও সাৈলীলভারৈ গরে মতালাে প্রয়াস মপরয়নছ। তারদে কলযারণই আজ আর্ো মকউ িাষ্ট্রনায়ক, িািাে, 

প্ররকৌশলী, আইননৈদ, সাাংৈানদক, পাইলি নকাংৈা অনয মকান মপশায় প্রনতনিত। নপতা-র্াতাে পরে তাোই এ প্রনিয়ায় গুরুত্বপূণব 

অৈদান মেরখরছন। এজনয কোয় আরছ, ‘ছাত্র নশিরকে র্ানস সন্তান’। নশিাদারনে র্াধযরর্ নপতার্াতাে মদয়া সিল প্রারণ তাোই 

জ্ঞারনে প্রদীপ জ্বানলরয় মদন, আরলানকত করেন, র্রনাজগরতে িাে উরমানিত করেন এৈাং সরৈবাপনে পনেরৈশ পনেনস্থনতে সারে 

খাপ খাইরয় িলরত মশখান। জ্ঞারন-নৈজ্ঞারন, নশিা-মসৌন্দরযব ভরে তুরলন। বতনে করেন মযাগয উত্তেসেী, সুনাগনেক ও সুধী র্ানৈ 

সন্তান। তাো হয়ত উঁিু মৈতন পান না, এর্ননক সর্ারজে সৈরিরয় মযৃাো নাগনেরকে স্বীকৃনত পান না, তোনপ তারদে উপে 

অনপবত দানয়ত্ব মেরক কখরনা নপছু হরিন না। নশিক র্ারনই একিা আদশব, একনি নীনত, একনি সরিতনাে নিত্র। পৃনেৈীে সকল 

ছাত্রো নৈনয়াৈনত নিরত্ত নশিা লাভ করে ননরজরদে ধনয করে। জানতরক এনগরয় ননরয় যায় কলযাণ ও র্ানৈতাে পরে। এ ঋণ 

মশাধ কোে মকান উপায় আরছ নক? 

তৃতীয়র্, ময নৈষয় ননরয় আনর্ সার্ানয নলখরত িাই, তা হল নপ্রয় র্াতৃভূনর্–ৈাাংলারদশ। রূ্লত প্রৈাস জীৈরন এরসই র্াতৃভূনর্ে 

িানিা মৈাো যায় মৈনশ। হয়ত অরনরক নিন্তা কেরত পারেন মদরশ অরনক সর্সযা, এর্ননক নাগনেক সুনৈধাগুরলাে জনযও অরনক 

মৈগ মপরত হয়। তােপেও একৈাে নিন্তা করেন মদশ আপনারক কী কী নদরয়রছ? আনর্ যখন মদশরক কী কী নদরয়নছ তাে 

তানলকা কোে মিষ্টা কনে, নকছুই খু্ুঁদজ পাইনা। আর্ো যাো গরৈষণােত তাো হয়ত গরৈষণা মশরষ মদরশ নগরয় লব্ধ জ্ঞান  মদরশ 

মকাোও প্ররয়াগ কোে মিষ্টা কেৈ। প্রৈাসীো মেনর্রিন্স পাঠারনাে র্াধযরর্, নিরকিােো তারদে মিৌকস বনপুরণযে র্াধরর্ নকাংৈা 

অনযানয মপশাে মলাকজন নিজ নিজ মিরত্র অৈদান মেরখ মদশ গঠরন ও মদরশে ভাৈরূ্নতব ৈৃনিরত গুরুত্বপূণব ভূনর্কা োখরছন। 

আর্ো আরর্নেকাে র্ত উচ্চ ির্তাসম্পন্ন মদশ না নকাংৈা অেবনননতকভারৈ স্বাবলম্বী নই। তােপেও আর্ো ননরজরদেরক নকাংৈা 

মদরশে অগ্রগনত ও কর্বকান্ডরক এনগরয় ননরয় কযদর্ পানে। মদরশে প্ররতযকিা নাগনেক যখন তারদে ভাল নদকগুরলা ননরয় ভাৈরৈ, 

অরনযে পনজনিভ নদকগুরলা মদরখ গ্রহণ কেরৈ, তখন ওইিুকুই নদরয়ই ননরজরদেরক ৈে করে সর্নষ্টগতভারৈ মদশরক এনগরয় ননরয়    
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মযরত পােরৈ। পনজনিভ এ পনেৈতবরনে জনয অনয কােও অরপিা না করে শুরুিা কেরত হরৈ ননরজরক নদরয়ই। ইো োকরল 

আর্ো ময মকউ-ই এ পনেৈতবরনে অাংশীদাে হরত পানে। এরত মদরশে ঋণ নকছুিা হরলও মশাধ হরৈ। 

পনেরশরষ, সাম্প্রনতক একিা অনভজ্ঞতা নদরয় আর্াে মলখািা মশষ কেরত িাই। প্ররফসে আর্ারক তাে লযারৈ মনয়াে চূড়ান্ত  

নসিান্ত জানারনাে পে আনর্ প্ররয়াজনীয় কাগজপত্রানদ মকানেয়া ইউননভানসবনিরত পাঠাই। নকছুনদন পে অযািনর্শন অনফস ভনতবে 

চূড়ান্ত নসিান্ত জানায় এৈাং নভসাে জনয আনুোনেক কাগজপত্র মপ্রেণ করে। মস সর্রয়ে হনল আনিবরজন এে দূিবিনা ও অনযানয 

নকছু প্রনতকূলতা কানিরয় মকানেয়া আসাে নভসা পাই। অনফস, পানেৈানেক জীৈন মফরল অরনক নদন পে নতুনভারৈ নশিা জীৈন 

নকভারৈ শুরু হরৈ ও িলর্ান হরৈ তা ননরয় খুৈই উনিগ্ন নছলার্। নকন্তু মকানেয়া ইউননভানসবনিে কযাম্পারস মপৌঁছারনাে পে আর্াে 

সৈ দু:নিন্তা রু্হুরতবই দূেীভূত হয় যখন মদখলার্ আর্ারক স্বাগত জানারনাে জনয মকানেয়া ইউননভানসবনি ৈাাংলারদশ কনর্উনননি 

আরগই প্রস্তুত। সানৈবক নৈষরয় সনঠক ধােণা মদয়াে পাশাপানশ োরত নখিুেীে আরয়াজন, োকাে ৈযৈস্থা কো ও সকারল নাস্তাে 

আরয়াজন মদরখ আনর্ খুৈই অনভভূত হই। নসননয়ে এ সকল ির্ৎকাে ভাইরৈানরদে আন্তনেকতা ও নদক-ননরদবশনাে জনয আনর্ 

সহরজই মকানেয়ায় নশিাজীৈন (গরৈষণা)িা শুরু কেরত সির্ হরয়নছ। এরককজরনে এক এক মছাি মছাি সহায়তাে জনয এ 

ট্রাননজশনিা আসরলই ির্ৎকাে হরয়নছল।  

পনেৈাে, সর্াজ, মদশ, জানত ও পৃনেৈীে কারছ আর্ারদে অরনক ঋণ। আর্ারদে মছাি মছাি প্রয়াস সর্াজ, জানত নকাংৈা মদশরক 

এনগরয় ননরত সাহাযয কেরৈ। আর্ারদে র্ারে নৈরশষত যাো ৈয়রস তরুণ নকাংৈা র্রনে নদক নদরয় তরুণ, সৈাই নর্রল যনদ 

একিা নকছু কেরত িাই তা হরৈ সহজ ৈযাপাে। ভাল র্ানুষ নহসারৈ গরে মতালাে ময স্বপ্ন ৈাৈা-র্া, নশিাগুরুো মদরখকছি, তােও 

নকছুিা হয়ত পূণব হরৈ।  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

মর্াহাম্মদ আজর্ খান 
উি-নবভাগীে প্রদকৌশলী, নেনিনেনস   

নপএইিনি নশিােবী, 
কনম্পউিাে নৈজ্ঞান ও প্ররকৌশল নৈভাগ, 
মকানেয়া ইউননভানসবনি, সাউে মকানেয়া।

Email: 
muhammedazamkhan@gmail.com 
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                                সীমািাি ওিাদি 
                                       শুভ্র সাো চােদিি আবিদি সবই আদছ কঢদক 

                                       সবুদজি হার্ছানি িিদছিা আি কচাদখ্। 
                                         ভ্রান্ত ির্হািা িনর্দকি মদর্া ছুদট চদল এই মি 
                                             হািাদিা স্মতনর্গুদলা ধূসি হদে ওদঠ- 
                                                 র্বুও আিি। 
 

                                       কজাছিা িাদর্ি বালুকা কবলাে, 
                                              নেনকনমনক আদলািদিি স্বদপ্নি কমলাে; 
                                              আকাদশি র্ািাগুদলা কযদিা সব হানিদে যাে। 
 
                                              িেীি সীমািা কযখ্াদি আদস কশে হদে 
                                              িাহাদড়ি কসই প্রান্ত ছুুঁদে;   
                                              এক নদগন্ত কিনিদে।  
 
                                              নিনভ্রর্চািী একাকী একজি  
                                              গদড় রু্দলনছদলা কয স্বপ্নিাজয; 
                                              িীড় হািা িানখ্ এখ্ি হানিদে কসই সম্রাজয।  
 
                                              নছদলা সবই একো, যর্েূি কযদর্া সীমািা 
                                              ভুলগুদলা সব িে িদড় মমৃি; 
                                              কযদিা ইনর্হাদসি িার্া। 
 
                                             র্বুও জীবি র্াদকিা কর্দম 
                                             চদল কসদর্া খু্নড়দে খু্নড়দে ; 
                                             হাজাদিা িীিাদলাদকি মাদে- 
                                                          আিিাদক খু্ুঁদজ নফদি।  
 
                                               অ্দিক্ষাি প্রহি কযি হেিা আি কশে  
                                               আসদব হঠাৎ শ্রাবদণি কমঘগুদলা;- 
                                               েড়দব অ্দোি ধািাে। 
                                               নিেনর্ি িনিণনর্ কবাদে নক এই মি; 
                                               নচিদচিা ভূবি হািাে 

 

  

 

কমাহাম্মে কগালম কনবি 
নসনিেি সহকািী সনচব 

গণপ্রজার্িী বাংলাদেশ সিকাি  
মাস্টাসৃ নশিােবী, 

সউল নযাশনাল ইউননভানসবনি, 
সউল, সাউে মকানেয়া।

Email: mgkabir24@gmail.com 
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৩৬০৯ ফুদটি গল্প: ছে বাংলাদেশী অ্নভযাত্রীি মুেং িবরৃ্ জে 

িাহাড়-িবৃদর্ কঘিা ককানিোদর্ মুেং িবৃর্ উচ্চর্াি নেক নেদে আহামনি নকছু িা হদলও সমর্লবাসী বাঙানলি কাদছ র্া নির্ান্তই 

কম িে। নবদশে কদি যখ্ি র্া বাংলাদেদশি সদবৃাচ্চ িবৃর্দকও ছানিদে যাে।অ্ভযাস এবং সমে- এই েুইদেি অ্ভাদব র্াই 

বানড়ি কাদছি এই িবৃর্ কিাজ কেখ্া হদলও এি চূড়াে িা িাখ্া হদেই উঠনছল িা। এবাি র্াই িমজাি মাদসি আদগ একটা 

েফািফা কদিই ছাড়দবা িণ নিদে মুেং িবৃর্ জদেি জিয ককামি কবুঁদধ সর্নি হলাম। ককানিোি কগাোংজু শহদিি চন্নাম িযাশিাল 

ইউনিভানসৃনট এবং কচাসাি ইউনিভানসৃনটি ছেজি নশক্ষারৃ্ীি একনট েল গর্ ৫ই জুি চদল কগলাম মুেং িবৃদর্ি েম্ভ গুুঁনড়দে 

নেদর্। 

মুেং িবৃর্ ককানিোদর্ মুেং সাি িাদমই িনিনচর্। সাি অ্রৃ্ িবৃর্ বা িাহাড়। ককানিোি েনক্ষণােদল অ্বনস্থর্ এই িবৃদর্ি 

উচ্চর্া ১,১৮৭ নমটাি। জিসাধািণদক অ্বশয ১১০০ নমটাদিি কবনশ উুঁচুদর্ কযদর্ কেো হে িা। সদবৃাচ্চ চূড়া ককানিোি আনমৃি 

েখ্দল এবং নবদশে অ্িুমনর্ সাদিদক্ষই কসখ্াদি যাওো যাে। যর্েূি যাওো যাে, র্র্েূিই যাব এিকম একটা মদিাভাব নিদে 

যাত্রা শুরুি আদগ নিদচি কোকাি কর্দক নকদি নিলাম নকমিাব, কিাকানি সুইট আি িানি। নকমিাব হল সামুনদ্রক সশবাদল 

কিুঁচাদিা ভার্, গাজি, শসা, নেম, টুিা মাছ ইর্যানেি সমন্বদে সর্নি ককানিোি ঐনর্হযবাহী খ্াবাি। কিাকানি সুইট নবদশে নকছু িা, 

এিাজৃী নরংস মাত্র।  

আদগি িাদর্ি হাল্কা বতনষ্ট আি সকাদলি িিম কিাে-সব নমনলদে আবহাওো নছল বনু্ধত্বিিােণ। যাত্রাি শুরুদর্ই িাহাড় কবদে 

আসা জলধািাি শদেি কচদে কয বযািািটা কবনশ আকত ষ্ট কিদলা, র্া হল বেস্ক ককানিোিদেি জীবিীশনি। অ্বসিপ্রাপ্ত ককানিোি 
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িুরুদেিা আি ককাি কাজ িা র্াকাে চদল এদসদছ িাহাড় জদে। িািীিাও কর্দম কিই কসই যাত্রাে। আমাদেি কগাটা অ্নভযাদি 

আমিা ককাি যুবক ককানিোিদক কেখ্দর্ কিলাম িা। িাহাড় র্াদেি োদক িা, ছুনটি নেিগুদলা কনম্পউটাি কগমদসই আটদক 

কগদছ ওদেি। 

আমাদেি লক্ষয নছল নর্ি ঘন্টা সানমট কিা। র্াই বছি েুই আদগ একবাি মুেং চূড়া নবজেী কিাদবল ভাইদেি কর্া মর্ সবাই 

শটৃকাট িাস্তা কবদছ নিলাম। নকছুেূি নগদেই বুেলাম, এটা নছল এেভান্স কলদভদলি িদবৃার্াদিাহীদেি জিয। প্রর্ম নর্িশ নমটাদিই 

ছেজদিি শনি সব নিংদড় কবি হদে কগল কযি। আদিা হর্াশ হলাম যখ্ি কেখ্লাম এইনেক নেদে আি ককউ িাহাদড় উঠদছ িা 

বিং িামদছ। িদবৃার্াদিাহী মাত্রই জাদিি, িাহাদড় িামাি ির্ নেদে উিদি উঠা কর্টা শ্রমসাধয। মাদে মাদে নমনিট নর্দিদকি 

জিয কর্দম গলাে নরংস কঢদল ঘণ্টা কেদড়ি মদধযই আমিা কিৌঁদছ কগলাম ৬১৭ নমটাি উুঁচুদর্। এর্ উুঁচু কর্দক িনিনচর্ কগাোংজু  

শহি সমূ্পণৃ অ্িনিনচর্ লাগনছল। চানিনেদকি সবুজ িাহাদড় কমদঘদেি ছাো আি েূদিি কালদচ িাহাড় হার্ছানি নেদে োকনছল 

আমাদেি। ক্লানন্ত ভুদল কগলাম নিনমদেই। সবািই একটা লক্ষয, চূুঁড়াে কযদর্ হদব। আদিকবাি নসদ্ধান্ত কিোি সমে এদলা আমিা 

কনঠি িাস্তা নেদে যাদবা িানক সহজ িাস্তা নেদে। র্র্ক্ষদণ সবাি মাদেই এক ধিদণি েতঢ়র্া চদল এদসদছ। একজি ককানিোদিি 

কেনখ্দে কেো ির্ অ্িুসাদি কনঠদিদিই বানসলাম ভাদলা। আদিা নর্িশ নমটাদিি মর্ উুঁচুদর্ উদঠ মদি হল আমিা বুনে স্টিদহদে 

চদল এদসনছ। শর্ সহস্র শর্ােী ধদি োুঁনড়দে র্াকা সানি সানি িার্ি আমাদেি স্বাগর্ জািানেল কযি। মধয আকাদশ সূয ৃ

র্াকদলও শীর্ল বার্াস নছল স্বনস্ত নেদর্। িার্দিি উিি বদসই নকমিাব নেদে কিট ঠান্ডা কিা হল। এই ফাুঁদক কবশ কদেক জি 

জািদর্ চাইদলা আমিা ককার্া কর্দক এদসনছ, নক কনি। ককানিোি ভাোে আমাদেি মদধয সবদচদে কবনশ িািেশৃী মানিক ভাই 

বেস্ক ককানিোিদেি ককৌরু্হল কমটাদলি সধযৃয ধদি। আসাে ভাই চানলদে যানেদলি র্াি ছনব কর্ালাি কাজ শুরু কর্দকই। 

কসৌভাগযবশর্ র্ানক ভাইদেি নজওগ্রানফি উিি িড়াদশািা র্াকাে জ্ঞাি লাভও হল অ্ল্প নবস্তি।    

এিিি নকছুেূি েুই িাহাদড়ি মাদেি মালভূনম রু্লিামূলক সহজ র্াকদলও যর্ই চূড়াি নেদক যানেলাম র্র্ই িাস্তা েূগৃম হদর্ 

লাগদলা। নবশাল নবশাল িার্ি একটাি উিি একটা কযি ককাি েুষু্ট কছদল কফদল কিদখ্ নগদেদছ। আি র্া কবদে িানিি কস্রার্ 

কিদম যাদে একেম কশে অ্নে। অ্দু্ভর্ িকদমি ভেংকি সুেি চানিনেক। একেম বুদিা িাুঁচ িাুঁিনড়ি সাো ও কগালানি 

কগালাদিি ঘ্রাণ আি কিাকাি োক কর্া নছলই, আকাশটাও ককি কযি হুট কদি মি খ্ািাি শুরু কদি নেল। আমাদেি ভে হল, 

কশদে বুনে বতনষ্টদর্ কভজা লাদগ। যখ্ি মদি হনেল আি কবাধহে সম্ভব হদব িা সমর্লবাসী হদে িাহাড় জদেি ইোিূিণ র্খ্িই 

কযি টুি কদি িবৃর্ মার্া িুইদে নেল। এর্ক্ষণ ধদি কিদর্ র্াকা িনিশ্রম সব হুট কদি হাওোে নমনলদে কগদলা কযি। আমাি 

আদগ ককাি বাংলাদেশী কমদে এখ্াদি এদসনছল নকিা কসটাও িাওো কগদলা িা। ওোসনফো িাওিীদি এভাদিস্ট সানমট কিদলা 

শামীমা িাসিীি মুেং সাি। মে নক! 

অ্বশয মািুদেি নভড় কেদখ্ কক বলদব মার্াি ঘাম িাদে রু্দল আসদর্ হদেদছ এ িযৃন্ত। চকু্ষ চড়কগাছ হল একেম চূদড়াে এদস 

েুইজি এদলদমন্টানি সু্কদলি বাচ্চাদক কেদখ্। কগাটা িনিবাি চদল এদসদছ ছুনটি নেদি। ছনব কর্ালা কশদে আমিা অ্বনশষ্ট নকমিাব 

কখ্দে নিলাম। ঘনড় বলদছ প্রাে কিৌদি চাি ঘন্টা কলদগদছ আমাদেি। আকাদশ র্খ্ি কালদচ কমঘ, এি মাদেই অ্ল্প েূদিি আনম ৃ

কযাম্প কেখ্া কগল। শীর্ শীর্ লাগনছল বদল খু্ব কবনশ কেনি আমিা কনিনি। িামাি সমে কবদছ নিলাম অ্িয িাস্তা। আনবষ্কাি 
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কিলাম, িাহাদড় উঠাি কচদে িামাটাই কবনশ জনটল ও িনিশ্রদমি। আমাদেি সদেহ অ্মূলক নছল িা। নকছুেূি নগদেই কটি 

কিলাম, ঘণ্টাখ্াদিক আদগ এনেকটাে বতনষ্ট হদেদছ। িযাচিযাদচ কাোে একটু অ্িযমিষ্ক হদলই কিাদল খ্ািানব আদছ। র্দব 

অ্দিক্ষাকত র্ কম সমদেই নিদচ চদল আসলাম। সূযৃ েুবদর্ র্খ্দিা কঢি সমে বাকী। মুেং িবৃর্ অ্নভযাি কিদর্ নগদে একটা 

বযািাি হাদড় হাদড় উিলনব্ধ কিলাম, েূি কর্দক অ্দিক উুঁচুদর্ মদি হদলও আসদল র্া হাদর্ি িাগাদলই।  

 

  

 

সসেো শামীমা িাসিীি 
আন্ডািগ্রাজুদেট (দেশমযাি) 

বাদোলনজকাল সাদেন্স এন্ড কটকদিালনজ, 
চন্নাম িযাশিাল ইউনিভানসৃনট, কগাোংজু, 

ককানিো। 
 Email: s.nasrin97@gmail.com 
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এক অ্িিানজর্াি গল্প 
১ম িব ৃ

কছাট্ট একটা মফস্বল শহি। আমদজে সাদহব আি র্াি নগন্নীি িনিবাি। আমদজে সাদহব খু্বই সামািয একটা সিকািী চাকুিী 
কিদর্ি। অভারৈ জজবনেত নছল তারদে সাংসাে। টাি কিাড়দিি সংসাি হদলও সুখ্ নছল র্াদেি সংসাদি, আি এি মাদে র্াুঁদেি 
ককাল জুদড় এদলা এক কিযা সন্তাি। কর্াে বদল “কিযা সন্তাি িানক ঘদিি আশীবৃাে”। এখ্াদিও র্াি বযানর্ক্রম হলিা আি 
নক? সংসাদি িনিবর্ৃি শুরু হল। কর্ৃাি সিকািী চাকুিীি প্রদমাশি আি নগনন্নি হল সুদখ্ি  সংসাি।  কসই কমদেদক নিদেই 
র্াুঁদেি স্বপ্ন কবদড় উঠদর্ লাগল। নকন্তু যর্ই কিযা সন্তাি বড় হদর্ লাগল র্ািা  বুেদর্ িািল র্াুঁদেি সন্তািনট অ্িয সব 
সন্তািদেি  মর্ স্বাভানবক িা, নকছু একটা কমনর্ আদছ র্াি। এনেদক কর্ৃাি মাদেি কসদর্া নবশাল কক্ষাভ; “কবৌমাি ককি কিযা  
সন্তাি হল। র্াহদল বংদশি  প্রেীি জ্বালাদব কক?” এ নবেদে অ্বশয আমদজে সাদহদবি কর্মি ককাি আিনি বা নবরূি প্রনর্নক্রো 
নছলিা। সন্তাি হেদছ এদর্ই উনি অ্দিক খু্নশ। মাদেি এই কক্ষাভ র্াি নভর্ি নকছুটা  হদলও হের্ োগ ককদটনছল; যাি প্রভাব 
চাি-িাুঁচ বছদিি নভর্ি কেখ্া িা নেদলও নঠকই কটি িাওো কগল, যখ্ি নগনন্ন সাদহবা আবাি মা হদর্ চলদলি। র্খ্িকাি যুদগ 
এর্ অ্র্যাধুনিক নচনকৎসা  বাবস্থা  হের্ সবাি হাদর্ি িাগাদল নছলিা, র্াই আদগ কর্দক নকছুই জািা কগলিা। নগনন্ন সাদহবা 
সন্তাি জম কেবাি জিয কগদলি বাবাি বানড়। কদেকনেদিি মদধযই জম নিল আদিকনট কিযা সন্তাি। খ্বি এদলা আমদজে 
সাদহদবি কাদছ। নঠক র্খ্িই হের্ আমদজে সাদহদবি মাদেি কর্াটা মদি োগ ককদট উদঠনছল। আি এইজিযই নবনভন্ন 
অ্জুহাদর্ নর্নি কগদলি িা র্াুঁি কছাট কিযা সন্তািদক কেখ্দর্। নগনন্ন সাদহবািদর্া আি কচাদখ্ জল ধদিিা। আুঁনচ খ্িচ কর্া িাে 
বাে নেলাম নকন্তু কছাট নশশুি জিয িরু্ি জামা নকদি একবাি হদলও কেখ্দর্ আসদর্ িািদর্া। নক আি কিাি!এই কছাট্ট নশশুনটি  
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িাম িাখ্ল অ্িিানজর্া। কয মাদেি কচাদখ্ হানস িা কেদখ্ প্রর্ম কিল র্ািই আগমি উিলদক্ষ মাদেি কচাদখ্ জল। িাড়া প্রনর্দবশী 
সবাই আদস আি একই কর্া বদল বািবাি “কমদে হল আবাি, র্াহদল বংদশি প্রেীি কক জ্বালাদব......”। এি উিি অ্িিানজর্া 
হদেনছল কসই নলকনলদক আি কাদলা। এ কমদে নবদে নেদবই বা নক কদি, িািাি জদিি িািা িকম কটূনি। এই শুদি 
অ্িিানজর্াি মাদেি কর্া আি কান্না র্াদমিা। সমে কদি আদসওিা অ্িিানজর্াি বাবা।িদি অ্বশয মামাি আনর্দর্ের্াে কস 
যাত্রাে িক্ষা হে অ্িিানজর্াি...। এই নছল অ্িিানজর্াি আগমদিি গল্প। ককিই বা র্াি িাম কেওো হদেনছল অ্িিানজর্া। 
কািি এই িাদমি মাহাত্ম কর্া র্াি কাদছ জািা কিই। িিানজর্ হওোই নছল র্াি আগমিী বার্ৃা। 

২ে িব ৃ  

িামনট র্াি অ্িিানজর্া। আদগই বদলনছ নশশুনট কিযাসন্তাি। নকন্তু বাবা মাদেি িুত্রসন্তাদিি শখ্ কমটাদর্ কস বাড়দর্ লাগল 
িুত্রসন্তাদিি মর্। কছদলদেি কিাশাদক আবতর্ র্াকদর্া কস। ওি মি মািনেকর্াদকও সর্নি কিা হনেদলা একটা িুত্রসন্তাদিি 
মর্। বড় কিযাসন্তাদিি মদধয যা নকছু অ্স্বাভানবকর্া নছল র্াি সবই ছানড়দে উঠল কস। িািািকম প্রনর্ভা নছল অ্িিানজর্াি 
মদধয। বুনদ্ধ, কলখ্ািড়া, িাচ, স্কাউট ইর্যানে সবিকম প্রনর্ভাই নছল র্াি। প্রনর্ভাি িাশািানশ েুষু্টনমটাও নছল অ্দিক কবনশ। 
কছাটদবলাি কসই কুৎনসর্ কচহািাটা ককার্াে কযি লুনকদে কগল। বাবা-মাদেি সকল হুকুদমি কাজ নিনমদেই কদি কফলর্ কস। 
আমদজে সাদহব নছদলি নশনক্ষর্ আি সৎ মািুে। চাকুিীি কবর্দি সংসাি খু্ব একটা কবনশ ভাল িা চলাে িাশািানশ চাোবাে 
এি কাজ কিদর্ি নর্নি। অ্িিানজর্া বাবাি সাদর্ কসই উৎসাহ নিদে অ্দিক সহদযানগর্া কির্। আমদজে সাদহব নিদজি মদধয 
কিযা সন্তাদিি প্রনর্ এক অ্কত নিম ভালবাসা কর্দক গদড় রু্লদলি স্বপ্ন, “কমদেদক নর্নি উচ্চনশক্ষাে নশনক্ষর্ কদি রু্লদবি, 
মািুদেি মর্ মািুে কিদবি”।   

অ্িিানজর্া িামনটি মাহাত্ম আদস্ত আদস্ত কবদড় উঠদর্ লাগল। কছাট্ট নশশুি প্রনর্ভাি কর্া ছনড়দে িিদর্ লাগল কছাট্ট শহিনটদর্। 
সািানেদিি েুষু্টনম আি ছুটাছুনটি লাগাম িিদর্ািা শাসিবাড়দি; নকন্তু সন্ধযাে যখ্ি বাবাি কাদছ িড়দর্ বসদর্ হদর্া হযানিদকি 
এি নমনটনমনট আদলাদর্ র্খ্ি িাদজযি ঘুম এদস কভদঙ িড়দর্া অ্িিানজর্াি কচাদখ্। কমধাবী হদল নক হদব িড়া চুনন্নও কম 
নছলিা। সাইদকল চালাদিা, গাদছ ওঠা এিকম েুষু্টনমদর্ র্াি িাগাল িাওো নছল ভাি। এজিয অ্বশয বাবা-মাদেি কাদছ কম 
নিটুনি খ্াইনি। বাবাি চাোবাদে সাহাযয, বাজাদি র্িকানি কবচাদকিা আি সব কলিদেি বাবাদক নঠকমর্ বুনেদে কেওোে খু্বই 
িটু নছল কস। এজিয সবাই আমদজে সাদহব এি কাদছ খু্ব প্রশংসা কির্ অ্িিানজর্াদক নিদে।  

অ্িিানজর্া মাদক ভালবাসর্ খু্ব; এজিয েুষু্টনম গুদলা নছল মাদেি কাদছই কবনশ। মাদে মাদে েুষু্টনমি মাত্রা যখ্ি অ্নর্ক্রম কির্ 
র্খ্ি মা নিটুনি নেদব বদল লানঠ রু্লদলই অ্িিানজর্া কেে ছুট। সািানেদিি মদধয কিই ককাি খ্বি। কশে নবকাদল যখ্ি মাদেি 
িাগ িড়দর্া র্খ্ি নফির্ বানড়দর্। র্খ্ি আি নিটুনি কেদব নক; সািানেি কেখ্দর্ িা কিদে মাদেি কর্া কান্নাি ছড়াছনড়। 
এভাদবই সব সমে নজদর্ র্াকদর্ চাইর্ কস। 
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৩ে িব ৃ

িুদত্রি কবদশ আি কর্নেি। প্রকত নর্ি নিেম কর্া আি উদিক্ষা কিা যােিা। গড়দি বাড়দর্ লাগল অ্িিানজর্া। প্রকত নর্ি নিেদমই 
নকদশািী হদে উঠল কস। অ্সম্ভব সুেি নিগ্ধর্া কযি জুদড় নিদেদছ অ্িিানজর্াি িুদিাটা। শাটৃ-িযান্ট কছদড় েগ-কানমজ ধিদর্ 
হদেদছ র্াদক; নকন্তু প্রনর্ভা গুদলা কর্া আি হানিদে যাইনি। কলখ্ািড়াে ভাল ফলাফল নশক্ষক আি নির্ামার্াি মিদক ছুুঁদে নেল। 
কছাট কর্দকই কির্ত ত্ব কেওোি মদিাভাবটা র্াি নছল অ্দিক কবনশ; র্াই সব  কাদজ সামদি িাওো কযর্ র্াদক। নকন্তু এটাি 
লাগাম িড়দর্ আি কর্ই বা নেি বানক। এখ্ি কয কস নকদশািী।  

োেীমা অ্িিানজর্াি বাবাদক বলদলি, কমদেি িাদে নশকল িড়াদর্। নকন্তু নকভাদব কিদবি নর্নি কসটা। নর্নি কর্া িািদবিিা 
র্াুঁি কমদেদক আি িাুঁচটা কমদেি মর্ ঘিবেী কিদর্ কািি নর্নি কর্া র্াদক কসভাদব মািুে কদিিনি। র্বুও নক আি কিাি; 
মাদেি বািণ কর্া মািদর্ই হদব অ্িিানজর্াি বাবাি। নিদেধ জানি হল িড়াদলখ্া বাদে অ্িয সব প্রনর্ভাি উিি। অ্িিানজর্াি 
কস নক কান্না। নকন্তু অ্র্সহদজ নক র্াদক লাগাম িিাদিা যাে। বড়দবাদিি সহদযানগর্া আি মাদেি মর্ামর্ নিদে কস বাবাি 
কচাদখ্ি আড়াদল জানগদে কিদখ্নছল র্াি প্রনর্ভাদক।   

অ্িিানজর্া কর্া এখ্ি নকদশািী। একসমে যািা র্াি সাহস, কছদলি মর্ িনিশ্রমী, উেযমী বদল প্রশংসা কির্; এখ্ি র্ািাই হদে 
উঠল িদর্ি কাুঁটা। র্াদেিও বা কোে নকদসি, এমি অ্িরূি নকদশািী কচাদখ্ িড়দর্ লাগল সবাি। নবনভন্ন িকম কর্াি মুদখ্ 
িড়দর্ হল অ্িিানজর্াি বাবা-মাদক। প্রর্ম নেদক কর্া আমদজে সাদহব নগনন্নি উিি অ্দিক িাগািানগ, র্ািিি বন্ধ হদর্ শুরু 
কিল অ্িিানজর্াি অ্িিাদজে প্রনর্ভা। কলখ্ািড়া ছাড়া আি সব প্রনর্ভাি িাদে কবনড় িড়ল র্াি। অ্িিানজর্া হািাদর্ র্াকল 
র্াি সামদি চলাি কপ্রিিা। সবাি সাদর্ কটূনিিূণৃ আচািি শুরু কিল। নঠকমদর্া নকছুই কির্িা কস। মা বুেদর্ িািদলি 
সবনকছু। র্াুঁিা নসদ্ধান্ত নিদলি কমদেদক বুনেদে বলদবি খু্ব সুেি আি সাবলীল ভাোে। কািি হঠাৎ এমি িরু্ি িনিদবশ র্াি 
কর্া মািদর্ একটু সমে লাগদবই। আমদজে সাদহব কমদেি সাদর্ কর্া বলদলি। হের্ অ্িিানজর্া আবাি নেশা কিল র্াি 
অ্িিাদজে জীবদিি িদর্ চলাি। নকন্তু একটা নজনিে র্াদক মািদর্ই হল, কস কয বড় হদে সুর্িাং অ্দিক নকছুই মদিি 
অ্নিোদর্ই র্াদক এনড়দে চলদর্ হদব।    

৪র্ ৃিব ৃ 

অ্িিানজর্া সকদশাি ছানড়দে িা বাড়াল কযৌবদি। ফুল ফুদটদছ ওনল কর্া আসদবই; নকন্তু সব কর্া ওনলিা নকছু কর্া কীটির্েও 
আদছ। র্াইদর্া কস ভে কির্ যনে বুেদর্ িা িাদি কীট আি ওনলি িারৃ্কয। নকন্তু মিদক নক আি কবড়াজাদল আটকাদিা যাে। 
ফুদলি কশাভা ওনল কক ধিাে নেদর্ চাে। ‘হুম’, অ্িিানজর্াি জীবদি আসল িরু্ি ককও। ভাললাগা কর্দক প্রিদে রূি নিল কসই 
সম্পকৃ। এই ভালবাসা নক অ্িিানজর্াি হদব নজর্ িানক হাি। সযাি এি বাসাে িড়দর্ কযদে মাদে মাদে কেখ্া, নচনঠি আোি-
প্রোি, মদিি ভাল লাগাদক গাি আি কনবর্াি ভাোে রূিান্তি এই নছল কিো-কেো। নকন্তু কর্নেি লুদকাচুনি। ধিা িিল মাদেি 
কাদছ। প্রর্ম কপ্রম; শাসি-বািদি নক আি র্ালা িদি মদিি ঘদি। হের্ েুজি েুপ্রান্ত কর্দকই খু্ব ভাদলাবাসদর্া। নকন্তু হঠাৎ 
কছদলনট অ্সৎ সদে নমদশ িষ্ট হদে কগল। কছদলনট কলখ্ািড়াে নছল ভাল নকন্তু কশে হদর্ র্াকল সব। অ্িিানজর্া অ্দিক কচষ্টা 
কিল ওদক কঠকাদর্ নকন্তু সম্ভব হদে উঠল িা। কোে হল সব অ্িিানজর্াে। বুদে উঠদর্ িািলিা অ্িিানজর্া ।ভালবাসা নক িষ্ট 
কদি মািুেদক। যাইদহাক ভাল র্াকাি জিযই হের্ েুজিাি ির্ েুনট নেদক কগল কবদক। অ্দিকটা সমে কিনড়দে কগল। আবাদিা 
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শুরু হল অ্িিানজর্াি স্বপ্ন িুিদিি িদর্ ছুটা।    

অ্িিানজর্াি শুরু হল িরু্ি জীবদিি সংগ্রাম। সামদি র্াি নবশ্বনবেযালদেি ভনর্ৃ িিীক্ষা। কযখ্াদি মািুদেি ভনবেযৎ সর্নি হে,  
স্বপ্ন িুিদিি িদর্ শুরু হে হাটা। নকন্তু অ্সমে কেখ্া নেল অ্িিানজর্াি কনঠি একটা অ্সুখ্। আদিাগয লাদভি অ্দিক কচষ্টা; ককাি 
উিাদে সম্ভব হদে উঠনছল িা। কয বাবা নির্ীে কিযাি জদম নছদলি নক্ষপ্ত আজ র্াুঁি আর্ৃিাে কঠকাদিা যাদে িা। নকভাদব র্াুঁি 
অ্িিানজর্াদক জীবি যুদদ্ধ িিানজর্ হওোি হার্ কর্দক নছনিদে নিদে আসদব এই নছল র্াুঁি প্রারৃ্িা আি কচষ্টা। বাবা-মাদেি 
প্রারৃ্িা অ্িিানজর্াদক আবাি নজনর্দে নেল। বুেল কয কস বাবা-মাদেি কর্ আেদিি সন্তাি।    

৫ম িবৃ  

নবশ্বনবেযালে িড়া শুরু। লক্ষয নস্থি কদি আগাদর্ লাগল কস। জীবি টাদক িেীি কস্রাদর্ি মর্ চালিা কিল। লক্ষয নস্থি; কমাহিাে 
কযদে নমশদর্ হদব র্াদক। চলদর্ িদর্ বাুঁধা কর্া আসদবই নকন্তু কস্রাদর্ি গনর্দক নক আি বাুঁধ নেদে কিাধ কিা যাে। কর্মনি 
চলদর্ লাগল অ্িিানজর্াি জীবি। কখ্ি কযি বাবামাদেি অ্বলম্বি হদে উঠল কস। বাবামাদেি স্বপ্ন িুিদিি কযি বড় এক 
হানর্োি; র্াদক কয িািদর্ই হদব। নবশ্বনবেযালে নেগ্রী অ্জৃি কশদে িানড় নেল েূিদেদশ উচ্চনশক্ষাি উদদ্দ্দশ। স্বপ্ন িূিদণি জিযই 
র্াি এই েুদিি যাত্রা।    

অ্িিানজর্া আজ র্াি নির্া-মার্াি গবৃ। ককাি নির্া কয শুধু িুদত্রি জিযই িে, কিযাি জিযও গনবৃর্ হদর্ িাদি কসটাি প্রমাি 
অ্িিানজর্াি নির্া। নর্নি বদলি “একজি সুনশনক্ষর্ সন্তািই িাদি বংদশি  প্রেীি জ্বালাদর্; কসটাি জিয কছদল কমদেি 
প্রকািদভদেি প্রদোজি হেিা”। সনর্যই হের্ কসনেি অ্িিানজর্া বংদশি প্রেীি হদে জম নিদেনছল িা নকন্তু আজ কস র্াি কচষ্টা 
নেদে র্াি িনিবাি র্র্া র্াি কেদশি মুখ্ উজ্জ্বল কদি রু্দলদছ নবদশ্বি কাদছ। অ্িিানজর্াি মদর্, “এভাদব যনে প্রনর্টা িনিবাি 
র্াুঁদেি িুত্র সন্তাি এি িাশািানশ কিযা সন্তাি কক িূণৃ সহদযানগর্া নেদে সুনশনক্ষর্ কদি রু্লদর্ িাদি র্াহদল কযমি মািুদেি 
েতনষ্ট ভনেি িনিবর্ৃি আসদব নঠক কর্মনি কেদশি মুখ্ উজ্জ্বল কিদর্ আি উন্ননর্ি চিম নশখ্দি উঠদর্ আমিাও ভুনমকা িাখ্দর্ 
িািব”।   

৬ষ্ঠ িব ৃ  

হের্ এখ্াদিই কশে হদর্ িাির্। র্াহদল কশেটা হের্ অ্দিক সুেি আি অ্িুদপ্রিণামে হদর্া। নকন্তু প্রকত নর্ি নিেম; সব 
নকছুিই কশে আদছ, নঠক কর্মনি অ্িিানজর্াি গদল্পিও কশে আদছ। হে কসটা হদব আিেবার্ৃা িে হদব হৃেে নবোিক, র্বুও 
কর্া কশে কিদর্ই হদব।  

বাবা-মাদেি আদিকনট োনেত্ব কয বানক। কমদেদক নবদে নেদর্ হদব। বাবা-মাদেি িছে মর্ কছদলি সাদর্ই নবদে হল 
অ্িিানজর্াি। বাবাি মর্ই সৎ, নিষ্ঠাবাি, উচ্চনশনক্ষর্ নছল। সব কর্দক বড় কর্া অ্িিানজর্া কক ভালবাসর্ খু্ব। সুখ্ী আি 
সুেি হদে উঠল ওদেি জীবি। েুজদিই সিকািী চাকুনি কদি। নকন্তু হঠাৎ চিম সদর্যি মুদখ্ োুঁড়াদর্ হল অ্িিানজর্া কক। 
অ্ন্তোঃসত্ত্বা হল অ্িিানজর্া। নবশ্বনবেযালে শুরুি আদগ কয কনঠি অ্সুখ্নট অ্িিানজর্াি শিীদি বাসা কবুঁদধনছল র্খ্িকাি জিয র্া 
নিমূৃল হদলও অ্িিানজর্াদক কছদড় যােনি িুদিাটা। কসভাদব কখ্িও ককাি সমসযাি মুদখ্ িদিনি বদল অ্িিানজর্াও ভুদল 
নগদেনছল অ্সুখ্টাদক। নকন্তু কস অ্ন্তোঃসত্ত্বা হদল র্াি নভর্ি িুিিাে অ্সুখ্নটি আিাদগািা শুরু হে। নচনকৎসা কদি ভাল র্াদক 
আবাি মাদে মাদে কেখ্া কেে। এভাদবই চূড়ান্ত সমদেি মুদখ্ামুনখ্ হল অ্িিানজর্া। অ্িিানজর্াি সন্তাি প্রসদবি সমে হল।সবাি 
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মুদখ্ খু্নশি আভা র্াকদলও অ্িিানজর্াি মুদখ্ নকদসি কযি একটা অ্জািা ভে। অ্িাদিশি নর্দেটাি এ যাবাি সমে বাবা-মা 
আি স্বামীি মুদখ্ি িাদি এক অ্জািা ভদেি েতনষ্ট নিদে র্াকাল কস। সবাই র্াদক সাহস নেল। অ্িিানজর্াদক নক ভে কিদল হে  
কস-কর্া একজি অ্িিাদজে িািী।  

অ্দিকটা সমে অ্নর্বানহর্ হল। র্ািিি হঠাৎ বাচ্চাি কান্না। সুসংবাে এদলা কয ওদেি একনট ফুটফুদট কিযা সন্তাি হদেদছ। 
সবাি কর্া খু্নশ আি ধদিিা। নকন্তু অ্িিানজর্া খ্বি নক? ককমি আদছ কস? উিদি নিবৃাক সবাই। এই নিস্তব্ধর্া কয অ্িিানজর্াি 
চদল যাবাি খ্বি। কসই কনঠি অ্সুস্থর্া র্াদক কয আি নজর্দর্ নেলিা। অ্দিক কচষ্টাি িিও সফল হদর্ িাদিননি োিাি।     

িাহ!!!! আজ আি নজর্দর্ িািলিা অ্িিানজর্া। মতরু্যি কাদছ হাি মািদর্ হল র্াদক ককিিা মতরু্যি কাদছ ককও কয নজর্দর্ 
িাদিিা। নির্ি িদড় আদছ অ্িিানজর্াি কেহ। িবজার্দকি আগমদিি খু্নশ ককার্াে কযি হানিদে কগল। নকন্তু অ্িিানজর্া আজ 
কহদিও নজদর্ আদছ সবাি মদধয। কািি কছাট্ট একনট অ্িিানজর্া এদসদছ আজ িতনর্বীি বুদক। হের্ আজ কর্দক ওি অ্িিানজর্ 
জীবদিি গল্প শুরু। ওদক কযি কুসংস্কাি এি নভর্ি হানিদে কযদর্ িা হে। হানিদে কযদর্ িা হে কছদলদমদেি নবদভে জাদল। ও 
কযি হদে উঠদর্ িাদি বাবাি আদিক অ্িিানজর্া। সমাদজি কবড়াজাল কানটদে শুরু হে কযি এক িরু্ি উেযমী অ্িিানজর্াি 
গল্প।  

 

 

 

 

র্াসনমিা খ্েকাি (নিো)  
গ্রযাজুদেট সু্টদেন্ট,  

কসাগাং ইউনিভানসৃনট, েনক্ষি ককানিো 
 Email: ktasmina92@gmail.com    
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দ্রুত চদল 

নশক্ষক 

 শুরুদর্ই দ্রুর্ 

দ্রুর্ দ্রুত 

 

কিলাম নকন্তু  

দ্রুত

েনক্ষণােদল।  

িাস্তাি কিুঁোজ সু  

িুরু  

কিুঁোজ উদ্ভট
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কিুঁোজ িসুি  

 

োস্তায় িাস্তাি 

 নশক্ষা বযাবস্থাি

ক্লান্ত 

 স্বাক্ষি 

অ্ভযস্ত  

 িযৃন্ত কািদণ  কািদণ

 

কিুঁোজ

িাস্তাি 

কিুঁোজ

  

 

উল্লাহ  
GIST 

কগাোংজু, ককানিো। 
 Email: wali.rubmb10@gmail.com 
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নকেংিুক িযাশিাল ইউনিভানসৃনটদর্ শীর্কালীি নিঠা উৎসব 
কেগু শহদি অ্বনস্থর্ নকেংিুক িযাশিাল ইউনিভানসৃনটদর্ সবসমেই বাংলাদেশীদেি অ্বস্থাি কচাদখ্ িড়াি মর্। গদবেিাি িাশািানশ 
এখ্ািকাি বাংলাদেশী কনমউনিনট প্রনর্ বছিই িদহলা সবশাখ্, িবীিবিণ , ঈেিুিনমৃলিী সহ কেশীে সংস্কত নর্ি নবনভন্ন অ্িুষ্ঠাি িালি কদি 
র্াদক।  

এিই ধািাবানহকর্াে ২০১৬ সাদলি ২৫কশ নেদসম্বি প্রর্মবাদিি মর্ শীর্কালীি নিঠা 
উৎসদবি আদোজি কিা হে। গ্রাম-বাংলাি ঐনর্হযবাহী নিঠাি সাদর্ নিদজদেি এবং 
িরু্ি প্রজমদক িনিনচর্ কদি নেদর্ই এই নিঠা উৎসদবি আদোজি কিা হে। 

অ্িুষ্ঠাদি প্রাে ২০-২৫ িকদমি কেশীে নিঠাি আদোজি কিা হে। এি মদধয 
উদল্লখ্দযাগয নছদলা ভািা নিঠা, িানটসািটা, কর্দলি নিঠা, নচদকি িুনল নিঠা, কড়াই 
নিঠা ,োল নেম নিঠা, চািড়া নিঠা ইর্যানে। এছাড়া িাদেশ, িুনেংসহ ককেক িকদমি 
কেশীে নমষ্টাদন্নি আদোজি কিা হে। 

এধিদিি কেশীে নিঠা উৎসব নবদেদশি মানটদর্ কেশীে খ্াবাি এবং সংস্কত নর্দক 
সমুন্নর্ িাখ্াি িাশািানশ ধমৃ-বণৃ নিনবৃদশদে নিদজদেি ভার্ত ত্বদক আদিা মজবুর্ কিদব 
বদল আশা কিা যাে। 

 

 

কমা: এিামুক হক মনি 

নিএইচনে গদবেক  

নকেংিুক িযাশিাল ইউনিভানসৃনট  

কেগু, েনক্ষণ ককানিো 

Email:enamulhaque399@gmail.com 
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নেনগ্র প্রাপ্তদেি িনিনচনর্ কফব্রুোনি “২০১৭”   

নিএইচনে 
Md Fazle Elahi received his PhD in Veterinary Medicine from Kangwon National 

University, Chuncheon, Gangwon, S Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি 
বদলিোঃ “BSAK” বাংলাদেনশ সু্টদেন্টদেি কাদছ এক টুকিা “বাংলাদেশ”। েনক্ষণ ককানিোি িািা প্রাদন্ত 
ছনড়দে র্াকা বাংলাদেনশ সু্টদেন্টদেি মাদে কমলবন্ধি ও ঐকযর্াি প্ল্যাটফমৃ সর্নি কদিদছ “BSAK”। 
“BSAK” এি আগানমি ির্ চলা আিও সুেি কহাক এই প্রর্যাশা কনি। এি একজি গনবৃর্ সেসয ও 
প্রনর্নিনধ নহদসদব আগানম নেদিি সেসয ও প্রনর্নিনধত্বকানিদেি জিয িইল অ্িনিসীম ভালবাসা ও শুভ 
কামিা।

 

Md. Nazim Uddin received his PhD in Animal Science from Chonbuk National 

University, Jeonju, Republic of Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ 
বাংলাদেনশ জার্ীে সংস্কত নর্ ও বাঙানল ভ্রার্ত ত্ব কবাধ সম্পদকৃ েনক্ষণ ককানিোি বুদক উিস্থািি কিাি জিয    
Bangladeshi Students’ Association in Korea অ্র্যন্ত সুেি একনট প্ল্যাটফম।ৃ আনম Bangladeshi 

Students’ Association in Korea সানবৃক উন্ননর্ ও মেল প্রর্যাশা কিনছ।    

Md. Hasanuzzaman received his PhD in Pharmacology from Inje University, Busan, 

Republic of Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ Bangladeshi Students’ 

Association in Korea (BSAK) আমাি কেখ্া একনট যুগান্তকািী সংগঠি। নবদেদশি মানটদর্ সংগঠিনট 
নিদে আমাদেি গবৃ কিাি মদর্া অ্দিক গুদলা নবেে আদছ, যা অ্ল্প কর্াে বদল কশে কিা যাদব িা। র্াি 
মদধয উদল্লখ্দযাগয নহদসদব বলদর্ হে, কাদিা ককািও গুরুত্বিূণৃ গদবেণা নবেেক িাণু্ডনলনি েিকাি হদল, 
নকংবা ভনর্ৃ বা বতনি নবেেক, অ্র্বা সেিনেি ককািও র্দর্যি প্রদোজি হদল আমিা BSAK এি         

Facebook কিজ এ কিাস্ট কদি অ্নর্ দ্রুর্ র্া কিদে র্ানক। BSAK প্রনর্ বছি েুনট কদি বাংলাদেনশ ছাত্র-ছাত্রীদেি নমলি 
কমলাি আদোজি কদি; যা আমাদেিদক অ্ল্প সমদেি জিয হদলও নবদেদশ বদস বাঙানল কত নষ্ট-কালচাি অ্িুভব কিাি সুদযাগ কদি 
কেে। সদবৃািনি, BSAK ককানিোদর্ বসবাসকািী গদবেক এবং নশক্ষািুিাগীদেি জিয একনট অ্ন্তিজাল। আনম সংগঠিনটি 
উিদিািি সাফলয কামিা কনি।  

Shahed Uddin Ahmed Shazib received his PhD in Biological Science from University 

of Ulsan, Ulsan, Republic of Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ েনক্ষণ 
ককানিোে উচ্চর্ি নশক্ষাি বযািাদি বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রীদেি সহদযানগর্া এবং ককানিোে অ্বস্থািির্ সকল 
নশক্ষাত্রীদেি িড়াদলখ্া এবং নভসা সংক্রান্ত কয সকল র্র্য সহদযানগর্া BSAK নেদে আসদছ র্া অ্বশযই 
প্রশংসাি কযাগয। এই ধািা অ্টুট র্াকুক। BSAK এি সাফলয কামিা কিনছ। 
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নিএইচনে 
 

Md. Ashraf Ali Biswas received his PhD in Animal Science from Sunchon National 

University, Chuncheon, Gangwon, S Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ 
বাংলাদেশী সু্টদেন্ট অ্যাদসানসদেশাি ইি ককানিো- ককানিোদর্ এক খ্ণ্ড বাংলাদেশ। 

 
 

Rupam Kumar Das received his PhD in Biomedical Engineering from University of 

Ulsan, Ulsan, S Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ I really appreciate 

and would like to congratulate all the members who are related with BSAK. This is a platform 

for the Bangladeshi students who can express their experiences and people here are really 

helpful for each other. Wishing you all the best and keep going.  

মাস্টাস ৃ  
Kamrul Hasan received his master’s degree in Computer and Information 

Communication engineering from Hankuk University of foreign Studies S. Korea. 

 

 

 

 

 

 

 

 Md Tanvir Alam received his master’s degree in Environmental Engineering from  

Yonsei University, S Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ BSAK হদে 
ককানিোি মানটদর্ এক টুকদিা বাংলাদেশ। ধিযবাে BSAK এি নিদবনের্ প্রাি সকল সেসযদেি, যািা এই 
নভিদেদশ এদর্া সুেি একটা প্ল্াটফিম সর্নি কদিদছি ছাত্রছাত্রীদেি জিয। এদর্া সুেি ও সুশতঙ্খল 
একটা প্রনর্ষ্ঠাি এি অ্ংশ হদর্ কিদি আনম গনবৃর্।  
 
AHMED SALAHUDDIN KABIR received his master’s degree in Bilogical Science 

from University of Ulsan, Ulsan, S Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ 
I am appreciate to be here to expressing my immense gratitude to the support and trust 

given by Bangladeshi Student’s association in Korea who concern about the Students 

welfare.  
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বযাদচলি নেনগ্র
Md Ashik Rahman received his bachelor degree in Business Administration from Seoul 

National University, Seoul, S. Korea. নবএসএদক সম্পদকৃ মন্তবয কিদর্ নগদে নর্নি বদলিোঃ কেদশি 
বাইদি িনিবাদিি অ্দিকটা জােগা জুদড় আদছ নবএসএদক । কািণ কয ককাি প্রদোজদি নবএসএদকি 
সেসযিা অ্দিকটা িনিবাদিি মদর্াই সহদযানগর্াি হার্ বানড়দে কেি । শুধু র্াই িে, প্রবাদস আমাদেি 
সংস্কত নর্দক রু্দল ধিাি জিযও নবএসএদকি সেসযিা অ্ক্লান্ত িনিশ্রম কদি যাদেি। আমাি েতঢ় নবশ্বাস 
নবএসএদকি এই ইনর্বাচক কাযৃক্রম অ্িযািয কেদশি সু্টদেন্টস এদসানসদেশিগুদলাি জিয অ্িুকিণীে হদে 
র্াকদব । 
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নেনগ্র প্রাপ্তদেি র্ানলকা কফব্রুোিী “২০১৭" 

PhD 

Name Department Name of the University 

1. A.A.S. Mostofa Zahid Bio-active Material Sciences Chonbuk national university 

2. Md. Nazim Uddin Animal Science Chonbuk national university 

3. A.S.M. Sanwar Hosen Computer science and Engineering Chonbuk national university  

4. Syed Abu Nahian Mechanical Engineering University of Ulsan 

5. Shahed Uddin Ahmed Shazib Biological Science University of Ulsan 

6. Rupam Kumar Das Bio-medical Engineering University of Ulsan 

7. Md. Ashraf Ali Biswas. Animal Science and Technology Sunchon National University 

8. Md. Hasanuzzaman Pharmacology Inje University  

9. Md fazle elahi Veterinary mediciene Kwangwon National university 

10. Md. Masud Parvez Pharmacology and Pharmacogenomics Inje University 

11. Mohammad Jahurul Islam Chemistry Pusan National University 

12. Mohamad Al-amin  Konkuk University 

13. Md. Mahabub Hossain Electronics Engineering Kyungpook National University 

 

Masters  

Name Department Name of the University 

1. Anisur Rahman Department of Psychology Chonbuk national university 

2. Halima Runa Department of International Trade Chonbuk national university  

3. Mohammad Ibrahim Sarker Mohammad Ibrahim Sarker Chonbuk national university  

4. Rumpa Das Gupta Computer Engineering University of Ulsan 

5. Ahmed Salahuddin Kabir Biological Science University of Ulsan 

6. Md Tanvir Alam Environmental Engineering Yonsei University 

7. Promita Deb  GIST 

8. Ayesha Akter Lata Computer Engineering Chosun university 

9. Marif Ahmed Ifti Computer Science and Engineering Stony Brook University 

10. G M Hasan Ul Banna Electronic Engineering Yeungnam University 

11. Ashraf Uddin Choduray  Kangwon National University 
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12. Md Efte Kharul Alam Sumon  Konkuk University 

13. Md. Mahabub Hossain Bio-Medical Convergent Kangwon National University 

14. Nazia Kaisar Pharmacology and Pharmacogenomics Inje University 

15. Marufa Naznin Environmental Engineering Kyungpook National University 

16. Kamrul Hasan Computer and Inf. Comm. Eng. Hankuk Un. of Foreign Studies 

17. Aishee Sarker Energy Resources Engineering Inha University 

   

 

Undergraduate 

Name Department Name of the University 

1. Md Ashik Rahman Business Administration Seoul National University 
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িরু্ি বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেি র্ানলকা “ফল কসনমস্টাি ২০১৬” 
নিএইচনে 

Name Department University 

1. Md. Asraful Alam Communication Chonnam National University 

2. Md. Abdul Kaium 

Masud 

Sustainability Management Inha University 

3. Abidur Rahman Information Display KyungHee University 

4. Khan Mohammad 

Azam 

Computer Science    and 

Engineering 

Korea University 

5. Saiful Hoque Faruki Journalism and Mass 

Communication 

Korea University 

6. Mehede Hasan Rubel Horticulture Sunchon National University 

7. Md. Omar Sharif Forest Science Chungbuk National University 

8. Goutam Kumar Kundu  GIST 

9. Arindam Sannyal Nano Fusion Technology Pusan National University 

10. Shamim Alamgir  Chonbuk National University 

11. Jesmin Akter Tina  Chonbuk National University 

12. Md. Rashduzzaman  Chonbuk National University 

13. Md Khalesur Rahma  Chonbuk National University 

14. Md. Rakibur Rahman  Chonbuk National University 

15. Azmira Zannat  Chonbuk National University 

16. Pijush Kanti Jhan Applied Biosciences Kyungpook National University 

17.S M Bakhtiar UL Islam Medical Science Pusan National University 

18. Nazib Abdun Nasir Computer and Information 

Communication Engineering 

Hankuk University of Foreign 

Studies 

19. Belal Ahmed Chemistry Chung-Ang University 

20. Mofizur Rahman Marine Biology Pukyong National University 

21. Most Shirina Begum Environmental Science and 

Engineering 

Ewha Womans University 
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মাস্টাস ৃনলনেং নিএইচনে 

Name Department University 

1. Masuma Akter Neuroscience Korea Institute of Science and Technology 

মাস্টাস ৃ

Name Department University 

1. Shahed Kayes NGO Studies Chonnam National University 

2. Md. Tanvir Hossan Electronics Engineering Kookmin University 

3. A.S.M. Waliullah  GIST 

4. Jamil Islam  GIST 

5. Md Golam Shahinoor 

Islam 

Nuclear power Plant 

Engineering 

KEPCO international Nuclear 

Graduate School Ulsan 

6. Tanvir Atik  Chonbuk National University 

7. Mousumee Khan  Chonbuk National University 

8. Md. Golam Kabir Sports Management Seoul National University 

9. Kawserul Islam Sikder Food Security and 

Agricultural Development 

Kyungpook National University 

10. Shahnewaz Siddiquee 

Munna 

Electrical Engineering Kyungpook National University 

অ্িাস ৃ

Name Department University 

1.Omar Faruk English Chonnam National University 

2. SM Sami  Chonbuk National University 

3. Himel Hossain  Chonbuk National University 

4. Sakhawat Tareq  Chonbuk National University 

5. Saira Tahsin Computer Science & Engineering Hanyang University 
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ET-RT Team 2016 (BSAK) 

SN Name University Name City Team 

1 Md Golam Hafiz Chonnam National University Gwangju ET 

2 Ashraf Biswas Sunchon national university Sunchon ET 

3 Moniruzzaman Monir Korea University Seoul ET 

4 Afzal Hossain Chonbuk National University Jeonju ET 

5 Fazle Elahi Kangwon National University Chuncheon ET 

6 Partha Sarati Das Kwangwoon University Chuncheon ET 

7 Ferdous Ahmed Khan Inha University Incheon ET 

8 Masud Parvez Inje University Busan ET 

9 Md Arifur Rahman  University of Ulsan  Ulsan ET 

10 Ashik Rahman Ruso Seoul National University Seoul ET 

11 Tanvir Alam Yonsei University   Wonju ET 

12 Mohammed Raju Ahmed Chungnam National University Daejeon ET 

13 Rakibuzzaman Rakib  Soongsil University Seoul ET 

14 Rokibuzzaman Rajon Gyeongsang National University Jinju ET 

15 Maruf Ahmad Ifti Stony Brook University, Incheon Incheon RT 

16 Kamrul Hasan HUFS Wonju RT 

17 Jewel Howlader Sunchon National University Sunchon RT 

18 Md. Siam Uddin KIST  Seoul RT 

19 Md. Ashikur Rahman  Dongseo university  Busan RT 

20 Helal Uddin Pusan National University Busan RT 

21 A.K.M.Zilani Rabbi 

 

Sunchon national university Sunchon RT 

22 Maruf Abdullah HUFS Seoul RT 
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ধিযবাে সাদর্ র্াকাি জিয  
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