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কত র্জ্ঞর্াোঃ  
শিৎ চন্দ্র বমৃি 
নিএইচনে গদবষক, কাঙু্গি ইউনিভানসৃনট (সাদবক ইনট সেসয) 
ে. কমাোঃ মনিরুজ্জামাি (মনিি)  
ঊধ্বৃর্ি ববজ্ঞানিক কমৃকরৃ্া, বাাংলাদেশ িিমাণু শনি কনমশি (সাদবক ইনট সেসয)  
িানফউল িাহার্ 
নিএইচনে নশক্ষার্ৃী, কাাংওি িযাশিাল ইউনিভানসৃনট (সাদবক ইনট সেসয) 

 
নবদশষ ধিযবােোঃ নবএসএদকি িাবনলদকশি নটদমি সব সেসযসহ সকল ইনট- আিনট সেসযদেি 

এবাং সকল কলখ্ক/ কলনখ্কাদেি যািা আমাদেি সহদযানগর্া কদি কগদছি।    

 



 

 
 

 
 

~~~~ আমাদেি কর্া ~~~~ 
বাাংলাদেশী সু্টদেন্ট’স অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো (নবএসএদক) েনক্ষণ ককানিোে অ্বনির্ সকল বাাংলাদেশী ছাত্র-
ছাত্রীদেি কাদছ একনট অ্নর্ সুিনিনচর্ িাম। সাংগঠিনট ২০১১ সাদল প্রনর্ষ্ঠাি সুচিালগ্ন কর্দকই বছি িুদে িািা িকম 
কাদিি মাধযদম সকল ছাত্র-ছাত্রীদেি হৃেদে িাি কদি নিদেদছ। েনক্ষণ ককানিোে অ্বনির্ সকল বাাংলাদেশী 
ছাত্রছাত্রীসহ সব কিশািীবীি িাগনিদকি কাদছ সুনবনের্ একনট িাম নবএসএদক, যাি অ্িয ককাি শাখ্া কিই, কিই ককাি 
অ্ঙ্গ সাংগঠি। শুধুমাত্র বাাংলাদেশী িে েনক্ষণ ককানিোে অ্বনির্ সকল নবদেনশ ছাত্র সাংগঠদিি মদধযও বাাংলাদেশ 
সু্টদেন্টস অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো (নবএসএদক) একনট িিনপ্রে িাম। 

লযাদবি এক্সদিনিদমন্ট, োটা কাদলকশি, কসনমিাি, নসদম্পানিোম, কিফাদিদে অ্াংশ নিদর্ অ্িয শহি নকাংবা কেদশ ছুদট 
চলা, বহুমানত্রক বযস্তর্াে ভিিুি র্াদক সবাি প্রবাস িীবি। এই বযস্তর্াি মাদেও িীবিদক উিদভাগ কিাি িিয  
বাাংলাদেশ সু্টদেন্টস অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো (নবএসএদক) আদোিি কদি র্াদক নমলিদমলাি, কযখ্াদি মাধযম 
নহদসদব িাি িাে সতিিশীল গল্প, আড্ডা আি সানহর্য চচৃা।  

বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো (নবএসএদক) র্াদেি এই সতিিশীলর্া এবাং সুপ্ত প্রনর্ভা নবকাদশ 

সবসমেই অ্িুঘটক নহদসদব কাি কদি। র্রুণ গদবষকদেি হৃেে-গহীদি িদম র্াকা অ্িুভূনর্ এবাং ভাদলা লাগাি মূহুর্ ৃ
গুদলাদক স্মতনর্ি িার্াে ফুনটদে রু্লদর্ সো সদচষ্ট  নবএসএদক। কসই প্রদচষ্টািই একনট অ্াংশ “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” ই-
বুক ২০২০, দ্বােশ সাংখ্যা। কছাট গল্প, কনবর্া, স্কলািনশদি ককানিোে িেদর্ আসাি র্র্য নভনিক নবদশষ প্রবন্ধ, 
নবএসএদকি কাযৃক্রম নিদে প্রনর্দবেি, ফদটাগযালািী, িবীি এবাং নেনি প্রাপ্তদেি িনিনচনর্ নেদে সািাদিা হদেদছ 
সাংখ্যানট। এছাো ককানিোে িবনিযুি বাাংলাদেদশি মািযবি িাষ্ট্রেূর্ এই ধিদণি প্রকাশিাে উৎসাহ যুনগদেদছি। 

িনিদশদষ, ই-বুক “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” এি সাংনিষ্ট সবাইদক িািাই শুদভচ্ছা ও কত র্জ্ঞর্া। নবদশষভাদব কত র্জ্ঞর্া 
জ্ঞািি িািাই সকল কলখ্ক-কলনখ্কা, বাাংলাদেশ েূর্াবাস, বাাংলাদেশ কনমউনিনট ইি ককানিো (নবনসদক) এবাং ই-বুক 
সম্পােকমন্ডলীি সেসযবতদেি প্রনর্, যাদেি সানবৃক সহদযাগীর্াে  কলখ্কদেি অ্নভবযনিগুদলা কাগদিি িার্াে মলাটবদ্ধ 
কিা সম্ভব হদেদছ।   

 

সম্পােিা িনিষে 
মলাটবদ্ধ কালধ্বনি ২০২০, দ্বােশ সাংখ্যা।  

 



 

 
 

 

  নবষে কলখ্ক িতষ্ঠা 

১ ছাত্রিীবি: িীবদিি একনট স্বণকৃালীি সমে কমাোঃ মুনকরু্ল হক 
 

২ হলুোভ সন্ধযাি িাং রু্দহল আহদমে   
৩ মনিকা িাি ফাদর্মা   

৪ েুবৃাি র্ারুণয কমাহাম্মে কর্াফাদেল আহদমে 
 

 ৫ 
ককানিোদর্ বাাংলাদেশীদেি ভাদলালাগা ও খ্ািাি 

লাগা 
আল িাদবি ফেসাল 

  
৬ নপ্রের্মা িনবত্র িাল   

৭ আধিনিনচর্াি েুিত্ব আল- আনমি 
  

৮ 
মুনিদযাদ্ধাি সন্তািিা কখ্িও িিানির্ হদর্ িাদি 

িা  
সািনিো ইসলাম 

  

৯  িন্মভূনম িাইসাি ইসলাম 
 

১০  আঞ্চনলক ভাষা নক হানিদেই যাদব? কমাোঃ ইকিাম উদ্দীি সুিি 
  

১১  একুশ স্বিি কুমাি িে 
  

১২  অ্দিক্ষা খ্ারু্দি িান্নার্ 
 

১৩  মা সাইেুল ইসলাম   

১৪  ‘খ্ামসাহামনিো’ এি কেদশ! আনবেুি িহমাি 
  

১৫  িময কনবর্া ‘নবনে িিম্পিা’  শিৎ চন্দ্র বমৃি   
১৬ ভাদলাবাসাি প্রর্ম িুরুষ র্ামান্না ইোসনমি  

১৭ “হঠাৎ কমহমাি ও মতরু্য” 
সািনিো ইসলাম ও     

র্ািনিোি র্ািানু্নম 
 

১৮ হাওোই নমঠাই আনিেী হাসাি  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

১৯ কর্ি আবু িাফি আল মুিসুি  
২০  িরু্ি ছাত্র-ছাত্রী ও নেিী প্রাপ্ত নশক্ষার্ৃীদেি  

র্ানলকা ~ ২০১৯ (ফল কসনমস্টাি) 
  

২২  বাাংলাদেশী সু্টদেন্ট’স অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো 
(নবএসএদক) এি ২০১৯-২০ এি  কাযৃনিবৃাহী িনিষে 

  

২৩ নবএসএদকি ২০১৯ সাদলি আনর্ৃক নহসাব  
 

  

২৪   ফদটা গযালািী   



 

 
 

ছাত্রিীবি: িীবদিি একনট স্বণকৃালীি সমে 

 

 

িীবদিি িদর্ িানে নেদর্ কগদল সকলদকই কছাট বে িািা 
সমসযা এি মুদখ্ামুনখ্ হদর্ হে। এটা ককবল েুবৃল 
নশক্ষারৃ্ীদেি কক্ষদত্র কয প্রদযািয কর্মিটা  িে। কমধাবী ও 
েুবৃল উভেদকই িীবদি িািা বাধা কিনিদে িীবি িদর্ 
এনগদে কযদর্ হে। প্রকত র্িদক্ষ, কমধাবী ও েুবৃল  
নশক্ষারৃ্ীদেি মদধয কর্মি ককাি িারৃ্কয কিই, অ্ভাব নকছু 
ককৌশল ও েক্ষর্াি। যািা কমধাবী নশক্ষারৃ্ী র্ািা েক্ষর্াি 
সাদর্ ককৌশল অ্বলম্বি কদি সাফদলযি নেদক ধাবমাি হে, 
আশা কছদে কেে িা। অ্িযনেদক, যািা েুবৃল নশক্ষারৃ্ী র্ািা 
কসই ককৌশলগুদলা আেি কিদর্ িাদি িা, নবধাে র্ািা 
সাফদলযি িদর্ অ্িযদেি কর্দক নকছুটা নিনছদে িদে এবাং 
খু্ব সহদি আশা কছদে কেে। 
Walt Disney বদলদছি, 
       "All the dreams can come true, if we 
have the courage to purse them" 
 মাদি িীবদি চলাি িদর্ সহদি আশা কছদে নেদল হদব 
িা, কসই বাধাদক অ্নর্ক্রম কিাি সাহস িাখ্দর্ হদব যনে 
রু্নম িীবদি সফল হদর্ চাও, স্বপ্নদক বাস্তবােি কিদর্ 
চাও। 
 এখ্ি আসা যাক সমসযাি কর্া। 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

সমসযা যাই কহাক িা ককি নকছু সমসযা সতনষ্ট হে অ্সদচর্ির্া প্রসূর্, আবাি নকছু সমসযা মািনসকও বদট। সমসযাগুদলা 
িানিবানিক বা নশক্ষাপ্রনর্ষ্ঠািগর্ও হদর্ িাদি। যনে আমিা প্রনর্ভাবািদেি িীবদিি লক্ষয কনি র্াহদল কেখ্দর্ িাব কয 
র্ািও ছাত্রিীবদি িািা সমসযাে ভুদগনছদলি। কযমি: 
 টমাস আলভা এনেসি এর্ই কবাকা নছদলি কয র্াি নশক্ষক র্াি মাদক নলদখ্নছদলি," আিিাি টনম এর্ কবাকা কয 
র্াি িদক্ষ কলখ্ািো কশখ্া সম্ভব িে। র্াদক সু্কল কর্দক ছানেদে নিি।" 
 নবজ্ঞািী আইিস্টাইি কক কছাটদবলাে বলা হদর্া গদবট। র্াি কলখ্ািো শুরু কিদর্ কিদর্ই িীবদিি িে বছি ককদট 
যাে। এিিি েুই বছি কদঠাি কচষ্টাে র্াি অ্সাধািণ উন্ননর্ ঘদট। 
Plato বদলদছি, 
  "Reality is created by the mind, we can change our reality by changing our mind" 
 অ্রৃ্াৎ, আমিা চাইদলই এসকল সমসযাি সমাধাি সম্ভব। ককিিা সকল সমসযাই ককবলমাত্র আমাদেি মদিি ভ্রানন্ত। 
 ছাত্র ছাত্রীিা নক নক ধিদিি সমসযাি মুদখ্ামুনখ্ হে এবাং এগুদলা সমাধাি নক? এসকল সমসযাি সমাধাি নিদে নিবন্ধনট 
নলখ্া হদেদছ- 
 

 বুদে িো ও নলখ্াোঃ 
 সািানেি িা বুদে িোি কচদে অ্ল্প নকছুটা সমে বুদে িোই উিম। ককি িা বুদে িেদল কসই িো িানেত্ব হে 
েীঘৃকাল, আি িা বুদে িেদল র্া নকছুনেি িদি নশক্ষারৃ্ীিা ভুদল যাে। ফদল এখ্িকাি নশক্ষারৃ্ীিা িিীক্ষাি িদি র্াদেি 
িাঠ ভুদল যাে এবাং িিবর্ৃী সমদে র্া মদি কিদর্ বযরৃ্ হে। র্াই বুদে িেদল ফলাফল ভাদলা হদব এবাং িানেত্ব কাল 
েীঘৃ হদব। 
 

 কলখ্ািোে কলদগ র্াকাোঃ 
 প্রনর্নেি একনট নিনেৃষ্ট সমে কলখ্ািোি িিয িাখ্দর্ হদব। যনে সপ্তাদহ নর্িনেি অ্দিকটা সমে কলখ্ািো কদি বানক 
চাি নেি ককাি িোদলখ্া িা কদি র্দব র্াি িোি গনর্ অ্িযদেি কচদে রু্লিামূলক ধীি হদে যাে। র্াই প্রনর্নেি নকছু 
সমে কলখ্ািো কিছদি বযে কিদর্ হদব। ককাি িো বুেদর্ িা িািদল হাল কছদে নেদল হদব িা, কসটা কবাোি কচষ্টা 
কিদর্ হদব। নিদি বুেদর্ িা িািদল বেদেি বা বনু্ধদেি সহদযানগর্া নিদর্ হদব। আি িতনর্বী এখ্িও এর্টা স্বারৃ্িি 
হদে যােনি কয ১০০ িদিি কাদছ সহদযানগর্া চাইদল কমিদক্ষ েুিি ও সহদযানগর্াি িিয এনগদে আসদব িা। 
 

 নশক্ষদকি উিদেশ কমদি চলাোঃ 
 নশক্ষকিা যর্ ভাদলা বা খ্ািাি কহাক িা ককি র্ািা কয উিদেশ কেে র্া কখ্দিা অ্িাহয কদিািা। িীবদি ককাদিা িা 
ককাদিা এক সমে র্া কাদি কেদব। ককিিা, একিি নশক্ষক কর্ামাি কর্দক নকছুটা হদলও কবনশ সমে িীবদিি 
বাস্তবর্াি চিম রূি কেদখ্দছি । আি একনট মূলযবাি কর্া হল, নশক্ষকদেি অ্বশযই কিদর্ হদব। 
 

 রুনটি মানফক চলাোঃ 
 নবশতাংখ্ল িীবি িনিচালিাে কখ্দিা সফলর্া আদস িা। র্াই একনট নিনেৃষ্ট রুনটিমানফক চলদর্ হদব। আি ককাি 
কাি আগামী নেদিি িিয কফদল িাখ্দল হদব িা কযনেি এি কাি কসনেিই কিদর্ হদব।ককিিা - 
Past is history, tomorrow is a mystery and present is a gift. 



 

 
 

 

 িোি ফাাঁদক ফাাঁদক নবশ্রাম কিো ও সুস্বািয বিাে িাখ্াোঃ 
 রু্নম নক কভদব কেদখ্দছা, বছদিি-িি-বছি নকভাদব হৃেনিণ্ড অ্ক্লান্ত ভাদব কর্ামাদক বাাঁনচদে কিদখ্দছ? আসদল 
হৃৎকম্পি এি প্রনর্বািই কস নবশ্রাম কিে, র্াই কখ্দিা ক্লান্ত হে িা। কর্ামাদকও এই িদ্ধনর্ অ্বলম্বি কিদর্ হদব। 
িোদশািা কিদল যদর্ষ্ট শািীনিক ও মািনসক শনি বযে হে, র্াই িনিনমর্ খ্াবাি িহণ কিদর্ হদব। সকল নবষেদক 
সমাি গুরুত্ব নেদর্ হদব। ককাি নবষেদক কম গুরুত্ব নেদল হদব িা। িাশািানশ ভাষাে ও েক্ষর্া অ্িৃি কিদর্ হদব। 
 

 িিীক্ষাি প্রস্তুনর্ কিোোঃ 
 ফাইিাল িিীক্ষাি আদগ েিকাি িিীক্ষাি প্রস্তুনর্ কিো। কখ্োল িাখ্দর্ হদব, সব নবষে কযি ভাদলা প্রস্তুনর্ র্াদক। 
 

 দ্রুর্ িোি অ্ভযাস কিাোঃ 
 ধীিগনর্দর্ িেদল সমে কবনশ লাদগ, ফদল কবনশ িোদশািা কিা যাে িা; র্খ্ি আদগ কর্দক িো শুরু কিদর্ হদব 
কযি িিীক্ষাি আদগ সব কশষ হে এবাং রু্নম প্রস্তুনর্ নিদর্ িাদিা। আি যািা দ্রুর্ িোদশািা কিদর্ িাদি র্াদেি িো 
কফদল িাখ্দল চলদব িা, িিীক্ষাি আদগ কর্দক িিীক্ষাি িিয প্রস্তুনর্ নিদর্ হদব। 
 

 হাদর্ি কলখ্া সুেি কিা ও অ্ধযেি িদ্ধনর্োঃ 
হাদর্ি কলখ্া সুেি ও স্পষ্ট কিদর্ হদব। ককিিা হাদর্ি কলখ্া একিি নশক্ষদকি মদিাভাব িনিবর্ৃি কিদর্ িাদি। 
ছাত্র িীবদি ভাদলা ফলাফল কিদর্ হদল সনঠক নিেদম অ্ক্লান্ত িনিশ্রম কিদর্ হদব। Robinson অ্ধযােদিি কশ্রষ্ঠ 
নিেমাবলী প্রণেি কদিদছি। এদক বদল SQ 3R িদ্ধনর্। 
S for Survey 
Q for Question 
R for Read 
R for Recite 
R for Review 



 

 
 

 
 কশষ কর্াোঃ 
 িীবদি প্রর্মর্ একিি ভাদলা মািুষ হদর্ হদব, এিিি ভাদলা নশক্ষারৃ্ী। আি সফলর্াি িিয িীবদি ৬ নট চানবকানঠ 
অ্বশযই অ্িুসিণ কিদর্ হদব। 
১) Skill (েক্ষর্া)        
২) Determination (সাংকল্প) 
৩) Discipline(শতঙ্খলা) 
৪) Hardwork (কনঠি অ্ধযেি) 
৫) Time management (সমে বযবিািিা) 
৬) Patience (ধধযৃ) 
Grace Coddington বদলদছি, 
   "Always keep eyes open, keep watching; because whatever you see can inspire you" 
 অ্রৃ্াৎ, সবনকছু কর্দকই িীবদিি নশক্ষাি নবষেবস্তু িদেদছ। আি কর্াে আদছ, 
   "িনিচে কর্দক িাওো কাি নকছু সমদেি িিয, নকন্তু কাি কর্দক প্রাপ্ত িনিচে সািা িীবদিি িিয" 
 র্াই িীবদি এমি নকছু কিা উনচর্ যাদর্ মািুষ কর্ামাদক সম্মাদিি সাদর্ নচিদর্ িাদি। আি কসই িনিচে িিয 
নভদেি মদধয হানিদে কযওিা। ককিিা কসািা িাস্তাে সবৃোই নভে র্াদক; র্দব কস িাস্তা কর্ামাি িিয সনঠক িাও হদর্ 
িাদি। র্াই সনঠক ির্ অ্বলম্বি কদি িীবদি এনগদে যাও। 
   

 
 



 

 
 

হলুোভ সন্ধযাি িাং 

 

হালকা শীদর্ি একনট সন্ধযা।  
     কুোশা আি আদধা আদলা এক িহসযিুিীদর্ িনিণর্ 
কিদছ চািিাশ। ককালাহলিূণৃ মফস্বল শহিটা হুাঁট কদিই 
িীিব হদে নগদেদছ। প্রাণহীি নকাংবা প্রাণমে প্রানণগুদলা 
নিিৃীবর্া কিদে বদসদছ। কর্দম নগদেদছ নোঁনোঁ কিাকাদেি 
োক। কিািানকদিাকািাও ঘুদমি শহদি। ধূনলকণা ভাসদছ 
িা বার্াদস। নক এক অ্দু্ভর্ েতনষ্ট নিদে উাঁনক কেে িাস্তাি 
গুনটকদেক কুকুি। হঠাৎ কদি কর্দম যাওো শহিটা ওদেি 
কবশ অ্িনিনচর্। নঠক কস মুহূদর্ৃ একটা েমকা বার্াস 
আসাে উিদি নিি োাঁনেদে র্াকা কাদলি নচিসাক্ষী বদটি 
িার্াগুদলা েুদল ওদঠ। েদে িদে েু’ এক মতর্ িার্া। 
র্বু, হুাঁট কদি নিিব হদে যাওো আদধা আধাদিি শহিটাি 
ককাি প্রনর্নক্রো কিই। আদছ কসসদবি নঘদি কিো নকছু 
কচাখ্! কযগুদলাে মাো, করুণর্া িা ঘতণা? ককািটা আসদছ, 
কসটা োিসা আদলাে আদধা আধাদিি মর্ই অ্স্পষ্ট। 
িহসযিুিীি িুদিা ভাগ অ্িুভূনর্হীি নিষ্প্রাণ নিিৃীব িার্ি 
হদে নেনমদে কর্দম যাওো। সব ছানেদে ককবল কবদে 
চদলদছ কসই অ্দু্ভর্ িাংদেি সন্ধযাি গভীির্া। 
 

 
     ‘নক খ্বি ভাইিাি? চদল ককমি?'  
     ‘আমাদেি আি চলা, কযমি কেখ্দছি।'  
     'একটা কো নলকাদিি চা নেি কর্া।' 
     'হুম, র্া কর্া নেনচ্ছই। আিিাদক কেদখ্ই কাদি নলকাি নিনচ্ছ।'  
     'কহদহ, ভাদলা কর্া!' 
 
     'হযাাঁ, আিিািটা একটু আলাো হে নকিা! কিগুলাি নলকাি, সাদর্ আবাি নট-বযাগও।' 
     'ভাদলাই কখ্োল আদছ কেনখ্।' 
     'র্া কর্া আদছই। র্া ভাইিাি, আি এর্ সকাদল? আিনি কর্া নবদকদলি নেদক আদসি সবসমে!'  
     'এমনিদর্ই, হালকা ধিদিি কাি নছল নকছু।'  
      কছাট মফস্বল শহদিি কমাদেি একনট কখ্ালা নট-স্টদল এদস বসদর্ বসদর্ চা কোকািীি সাদর্ কর্া বলদছ কছদলটা।  
 



 

 
 

কছদলনটি িাম অ্ভ্র। কিলওদে িাংশি র্াকাে এলাকাটা ভাদলাই িীবন্ত। নট-স্টলটাি সিাসনি উদটা নেদকই কস্টশি 
কিাে। কস্টশি কাদছই, েু' নমনিদটি হাাঁটা ির্। এখ্াদি এদলই কিািকাি নিেদম চা খ্াওো হে ওি। যনেও এলাকাটা 
ওি নিদিি িে, বে কবাদিি বানে এখ্াদি। প্রােই এনেদক আসা হে বদল এখ্ািকাি নকছু িািীেদেি সাদর্ও কবশ 
িনিনচনর্ হদেদছ। 

 
 
     'ও ও ভাইিাি, যুদদ্ধি সমে আিিাি বেস কর্ নছল, বলদর্ িাদিি?'  
     'যুদদ্ধি সমেেেেে! এইদর্া, েশ-এগাদিা হদব। কফাদি নছলাম, প্রাইমািীদর্।' হালকা িকদমি কর্দম কভদব নিদে 
বদল চা কোকািী কলাকটা।  
     'হুম, র্াহদল কমাটামুনট ধিদিি কখ্োল আদছ আশা কনি র্খ্িকাি ঘটিাি নকছু। িানক?'  
     'র্া কর্া আদছই। নিদিি কেখ্া বদলি বা বাবা-চাচাদেি মুদখ্ কশািা, টুনকটানক আদছ ভাদলাই। কযাি কি ভাই?'  প্রশ্ন 
কদি চা কোকানি। 
     'িা এমনিই....... হদেদছ নক, আনম কর্া হালকা ধিদিি কলখ্াদলনখ্ কনি। আি ওগুদলা ইন্টািদিদট নকছু অ্িলাইি 
িনত্রকাে নেই। ত ো, নকছুনেি আদগ ওখ্াি কর্দক বলা হদেদছ কয, মুনিযুদ্ধ নিদে নকছু নলখ্দর্, গল্প বা কনবর্া।' 
     'ওওও এই বযািাি! ভাদলা কর্া, নলদখ্ কফদলি র্াইদল। মুনিি ইনর্হাস কর্া নবশাল, কশষ আদছ িানক! নলদখ্ কফদলি 
নলদখ্ কফদলি।' 
     'হযাাঁ, কসটাই। নকন্তু মুনিযুদ্ধ নিদে নক নলখ্দবা? কসটাই কর্া বুদে উঠনছ িা। কসই একই মািুষ মািাি কানহিী! 
ভাবদর্ই নঠক কিলাম আিিাদেি এলাকাি মুনিযুদ্ধ নিদে নকছু কলখ্া যাে। নক বদলি?'  
     'র্া কলদখ্ি। আিনি কলখ্ক মািুষ, যা ভাদলা বুদেি।'  
     'আি কলখ্ক! আদিকটা চা নেি িা, কো কদি।'  
     'ভাইিাি, কবনশ নলকাি খ্াইদল ক্ষনর্ হদব কর্া, আিিাি বদেস এমদিই খু্ব একটা হে িাই। নলভাি কখ্দে 
কফলদব!'  
     'কহদহদহ...'  কলাকটাি কর্াে উচ্চ স্বদি কহদস ওদঠ অ্ভ্র। কলাকটা কদে কবশ েিে কমদখ্ই বলদছ। কদেকনেি আদগ 
একবাি চা কখ্দর্ বদস নসগাদিট খ্াওোি কর্া বলাে কলাকটা অ্বাক কচাদখ্ বদল ওদঠ, ‘আিনি নসগাদিট খ্াি!’  



 

 
 

অ্ভ্র কলাকটাি কচহািাে এক িলক র্ানকদে কর্দম নগদে বদল, 'িা কর্া, খু্ব একটা খ্াই িা। এই মাদে মদধয একটু 
আধটু।’ এক অ্িািা অ্দচিা সম্পকৃহীি কলাক কর্ িনিনচদর্ি মর্ই িা ওদক িবাবনেনহি মর্ প্রশ্ন কিদছ। কসনেি 
আি নসগাদিট কিেনি অ্ভ্র। উদিক্ষা কিদর্ িাদিনি কলাকনটি ককামল চাহনি। 
 
     'বুেদলি ভাইিাি, এখ্িকাি সমদে নকছুই নবশ্বাস কিা যাে িা। "স্বাধীির্া" শব্দটা হদলা এ যুদগি সবদচদে োমী 
আি কলাভিীে বযবসাি একনট। এটা কবদচ কবদচ ভাদলাই চদল যাে কর্ শদর্ি। আমিা িরু্ি, ঐসমে িন্মই নছল িা। 
এখ্ি এ নিদে িািাি আিদহ কচাখ্ কমলদলই কেখ্দবি হািাি িকদমি িাংদে সািাদিা হািাদিা িানু্ডনলনি। কাউদক নকছু 
নিদজ্ঞস কিদল, একিি এটা বদল কর্া অ্িযিি আদিকটা। যাি যাি মর্ ইনর্হাদসি সতনষ্ট কদি চদলদছ! কযি ঠাকুিমাি 
েুনলি নকচ্ছা বুনল। "স্বাধীির্া" শব্দটাই এখ্ি এমি, কয যর্ এদক নঘদি কানহিী বািাদর্ িািদব, র্াি র্র্ই নভর্ শি 
হদব। িুদিাটা কেশ, িুদিাটা িানর্ই কযি আি ইনর্হাসদক িাংধিুি িাংদে িাঙাদিাি প্রনর্দযানগর্াে কিদমদছ! খু্ব কমই 
আদছ এি বাইদি।'  
     'এসব কর্া বদল িা কি ভাই। অ্িন্ত নবিদেি ঘটিা শুদিি িাই!' 
     'কহদহদহ...' আবািও হাদস অ্ভ্র। এখ্ি এসব কর্াে খু্ব হানস িাে ওি। প্রনর্নট কভাদিি সূযৃ নকিদণি সাদর্ একনট 
কদি নকিণ েদি িেদছ, কিািই কর্া এই ধিদিি খ্বি আদস। এ নিদে ভাবাি নক? 
 
     'আমাি নিদিি কেখ্া বলদল, আসদল র্খ্ি কর্া আমিা অ্দিক কছাট নছলাম। যখ্িই কশািা কযর্ নমনলটানি আসদছ 
এনেদক, কস কেনেি বাসা কর্দক কবরুদর্ নেদর্ি িা বাবা-মা। এিিদিও কদেকবাি বনু্ধসমদেি সাদর্ চুনিচুনি 
কবনিদেনছলাম, নমনলটানি কেখ্দর্! র্খ্িকাি সব কশ্রণীি মািুদষি ইনন্দ্রে িুদে সব সমে র্াকদর্া নর্িনট শব্দ-  মুনি, 
নমনলটানি আি িাঞ্জাবী। আমাদেি এখ্ািকাি নমনলটািীদেি কবনশিভাগ নছল িাঞ্জাব কিনিদমদন্টি। র্াই হেদর্া ওদেি 
“িাঞ্জাবী” বদলই কবনশ োকা হদর্া। আমাদেি এই শহিটা কছাট হদলও কিলা শহদিি খু্ব কাছাকানছ, আি কসই সাদর্ 
কিলওদে কস্টশি র্াকাে মুনিযুদদ্ধি প্রভাব িুদিা ভাদগই কিদেনছল। সদন্ধয আসাি আদগই সবাই কোকাি-িাট বন্ধ কদি 
নির্। কর্াগুদলা বলদর্ বলদর্ কলাকটাি কচাখ্ জ্বল জ্বল কদি জ্বদল উঠদলা। অ্ভ্র কলাকটাি কচাদখ্ই কেখ্দর্ কিল কযি 
এক িতনর্বী ইনর্হাস।   
 
হঠাৎ কদিই ওি মদি হদলা ওি চািনেদকি আদলা গুদলা নিদভ কগদছ, ও নফদি কগদছ কসই সন্ধযাে, এক অ্িািা 

মুহূদর্ৃি ভীনর্মে- কঘালাদট বার্াদসি সন্ধযা! বদলই চদলদছ চা কোকািী, 'এই কয কেখ্দছি নিছি নেককাি গনল, ওনেদকই 
আমাি বাসা। ঐনেি সন্ধযাি সাাঁে িামদর্ই আমাদেি শুইদে প্রেীি নিনভদে কেো হে। র্ািিিই সুদযাগ কদি আমিা 
েুই ভাই কিছি েিিা নেদে কবনিদে এদস িাদশি বাসাি আদিা েুনট কছদলি সাদর্ নমদল েূি ির্ ঘুদি এইনেদক এলাম। 
ওই ককাদণি বট গাছ কেখ্দছি িা? ওটাি আোদল অ্ন্ধকাদিি সাদর্ নমদশ র্াকলাম আমিা। নমনলটানি কেখ্দর্ ককমি! 
আি র্া কেদখ্ই ছােদবা।..... িিক্ষদণই ঐ সামদিি র্ািা কিাদেি নেক কর্দক নিি গানেি শব্দ আদস, আদলা এদস 
অ্ন্ধকাি ছানিদে কেে, আমিা আদিা আটসাাঁট হদে নিই। গানেি শদব্দ নেমুনিির্ কচৌনকোি লণ্ঠি হাদর্ সচল হদে বাধয 
কমৃীি মর্ োাঁনেদে িদে। নিি সব নমনলদে চাি িাাঁচনট হদব। ওিা এদস েুদটা নিি এইখ্াদি, নঠক এইখ্াদি োাঁোে 
আি বানক গুদলা কস্টশি কিাে হদে নভর্দি চদল যাে। কেদিি হুইদসলও কশািা যাে কসই মুহূদর্ৃ। োাঁনেদে িো 
নিিগুদলা কর্দক কদেকিি নমনলটানি িাদম, হাাঁদট এনেক কসনেক। কসনেি “নমনলটানি” কেদখ্ সনর্যই খু্ব অ্বাক 
হদেনছলাম। ওদেিও কর্া কেনখ্ হার্-িা সব আদছ, হাাঁটদছও একইভাদব, িুনলদশি কািে িিা মদি হদচ্ছ! আবাি 
কেখ্দর্ও কর্া িুদিা মািুদষি মর্ই! র্াহদল এদেি এদর্া ভে িাওোি নক?'   



 

 
 

 
 
অ্দভ্রি মদি হদলা, ও কেখ্দছ, নিদিি কচাদখ্ই কেখ্দছ নঠক কসািা সামদিি োক বাাংদলাি িাস্তা হদে এনেদক চাি-িাাঁচনট 
মািুষরূিী প্রাণী ভনর্ৃ নিি এদস েুদটা কর্দম নর্িনট কস্টশি কিাদেি নেদক কগদলা।  
ও কযি কেখ্দছ! সব িীবন্ত হদেই ধিা নেদচ্ছ ওি কিনটিা-কনণৃোে!  
 
     'ঐনেি সনর্যই ককাি ভে িাইনি। বিাং কনচ ককৌরূ্হলী মদি হানস িানচ্ছল। বাবা-মাদেিা কয নক, এমনিদর্ই ভে 
িাে!’  
হঠাৎ কদি কোকািীি কচহািা বেদল যাে, ককমি িানি একটা ছাো ভি কদি কসখ্াদি। কদেক মুহূর্ৃ কর্দম ভািী 
নিোঃশ্বাস কছদে আবাি শুরু কদি।  
     ‘র্দব….এি কদেকনেি িদিি আদিা এক সন্ধযাে নকছু ঘটিা কেদখ্ সনর্য সনর্য ভে কিদে নগদেনছলাম। …. নশিাে 
কাাঁিুনি ধিাি মর্ ভে। ….কসনেি সন্ধযাে আবাি আমিা ঘি িালাই। ভানব, নমনলটানিও কেখ্া হদব কস সাদর্ নিি 
গানেও। কস সমে নিি গানে কেখ্াটাই  আমাদেি কাদছ মদি হদর্া নবশাল বে ভাদগযি বযািাি।… সন্ধযা িামদর্ই আমিা 
কবনিদে িনে। কসই কিছি নেদকি হাওদিি িাশ কঘদষ কহাঁদট এদস আবাি আদগি মর্ বট গাদছি আোদল ছানিদে নমদশ 
িেলাম আাঁধাদি। আাঁধাদিি গভীির্াে আমাদেি অ্দিক্ষাদক কদি রু্লনছল েীঘৃর্ি, মদি হনচ্ছদলা, কর্টা সমে ধদি 
এভাদবই বদস আনছ আমিা! নকছুক্ষণ বদস র্াকাি িিও ককাি সাোশব্দ কিলাম িা। ভাবনছলাম, কসনেি আি কবাধে 
নিি গানে কেখ্া হদব িা। চািিাদশ ককবল োিসা কগামট ধিা অ্ন্ধকাি। কিল কস্টশদিি িাস্তাি কমাদেি কচৌনকোদিি 
কচৌনক কর্দক আসা আদধা মশাদলি হলুে লালদচ আদলা িনিদবশদক আিও িহসযমে কদি রু্লনছল। বদস র্াকদর্ 
র্াকদর্ একসমে আমিা নিিাশ হদে উঠদর্ লাগলাম। নঠক র্খ্িই, েূি কর্দক কাদিা আর্ৃ নচৎকাদিি শব্দ আদস! 
করুণ হাহাকাি মাখ্া নচৎকাি। কস শদব্দ আমাদেি নভর্িটা কমাচে নেদে ওদঠ ভদে। নচৎকাদিি শব্দটা সমদে সমদে 
আদিা কাদছ আসনছল আি সাদর্ ভাসনছল আিও নকছু মািুদষি কিাদি কিাদি কর্া বার্ৃাি আওোি। কমাদেি কাদছ 
এদসই ওিা এইখ্াদি, নঠক এইখ্াদি কস্টশি কিাদেি মুদখ্ আাঁচদে মানটদর্ কফদল একনট কছদলদক, আি কফলাি সাদর্ 
সাদর্ই িাদশি কদেকিি লানর্ কেো শুরু কদি।…  আদিহ! ওিাও কর্া কেনখ্ আমাদেি মর্! মশাদলি আদলাদর্ নঠক 
কেখ্া যাদচ্ছ িা, মদি হনচ্ছদলা নচনি! সবাি িেদিই কর্া কেনখ্ আমাি বাবা-চাচাি মর্ই লুনঙ্গ-শাটৃ-িান্িাবী িো! উিুে 
হদে িদেনছল কছদলনট, কিছি নেদে হার্ বাধা। লানর্ কেো বন্ধ হওোে ওি গগি নবোিী নচৎকাি খ্ানিক সমদেি িিয 
বন্ধ হদেনছল, কগাঙানিি শদব্দি প্রনর্ফলি ঘটনছল িিমািবহীি িাস্তাি প্রনর্নট ককাণাে। ওিা র্খ্ি নকছু কর্া বদল বদল 
কছদলনটি উিি চোও হনচ্ছল। 
"শালা, রু্ই মুনি। কর্াি বাি মুনি। কর্াি কচৌদ্দ গুনষ্ট মুনি। কর্াি কচৌদ্দ গুনষ্টি নিছি নেো নবদরাহ হাোমু। শালা, 
কেশদরাহী মালাউদিি বাচ্চা।"  
 



 

 
 

 

ঐসমে কর্াি সবটুকু িা বুেদলও "মুনি" শব্দটা িনিনচর্ নছল। আমাি ঘদি, আমাি বাবা-চাচাদেি মুদখ্ শুদিনছলাম, 
অ্দিকবািই। র্দব আি বুনে, কসই সব কর্াগুদলা ভাদলা মর্ই, ভাদলা মর্ই বুনে িাদর্ি অ্ন্ধকাদিি কসইসব 
মািুষরূিী প্রাণী গুদলা কািা নছল! অ্ল্প নকছুক্ষদণি মদধযই ঐ র্ািা কিাদেি নেক, কযনেদক োক বাাংদলা আদছ কসনেক 
কর্দক একনট নিি আদস। ওই প্রাণীগুদলা কছদলটাদক নিদিি কিছদি কবাঁদধ নেদে নকছু একটা বদল ঐ নিদিি 
ড্রাইভািদক। র্ািিি ধীদি ধীদি নিি গানে চলদর্ শুরু কদি, র্াি কিছি কিছি চলদর্ শুরু কদি এক অ্বদচর্ি 
নির্ি কেহ। হঠাৎ কদিই আমাদেি স্বদপ্নি নিি গানেটা ককমি িানি ভেঙ্কি মদি হনচ্ছদলা! সনর্য খু্ব ভে কিদেনছলাম 
কস িাদর্। ভীষণ িকদমি ভে।' এই বদল এদস র্াদম কোকানি। কুোশা ককদট আকাদশ কিাে চদল এদসদছ। এখ্াদি 
যনেও কসই নচিসাক্ষী বট গাদছি ছাো। এিিিও িুদিা েস্তুি কঘদম নগদেদছ। 
 
     িাশ নফদি কোকানিি বছি বাদিাি কছদলদক েুদটা চা নেদর্ বদল কোকানিি নেদক নফদি, অ্ভ্র। ওদেি কর্া বার্ৃাে 
আশিাদশি অ্দিদকিই ককদন্দ্র িনিণর্ হদেদছ ওিা েু'িি। অ্দিদকই র্াকাদচ্ছ ককৌরূ্হলী কচাদখ্। 
কর্াগুদলা বলদর্ বলদর্ কোকািী কলাকটা ককমি িানি নবমষৃ হদে িদে। কচাখ্ কেদখ্ স্পট বুো যাদচ্ছ, অ্ল্প নকছুক্ষণ 
আদগই ওি কচাদখ্ি সামদি ঘদট নগদেদছ ককাি এক ভেঙ্কিী ঘটিা। অ্ভ্র কর্া খু্াঁিনছল, অ্িয নকছু বদল কমাে ঘুিাদর্। 
নকন্তু মার্াে এসব ছাো আি নকছু কাি কিনছল িা। অ্নিির্াি মার্াে নকছু কাি কদিও িা অ্বশয। নবষে িাটাদর্ 
এবাি বলা শুরু নিদি বলা শুরু কদি।  
     'অ্দিক কর্া কি ভাই, অ্দিকগুদলা মুহুর্ৃ। আমাি শুদি কবশ ভাদলা লাগদলা, িরু্ি অ্দিক নকছু িািলাম। এই 
স্মতনর্গুদলা হদলা আিিাি সম্পে। কেিি আি এিকম সর্য ঘটিাি সাক্ষী আদছ? বদলি!’ 
‘আি সম্পে!’ আবাদিা একটা েীঘৃশ্বাস ছাদে কলাকটা। করুণ হর্াশা মাখ্া নিোঃশ্বাস।   
 
র্ািিি অ্ভ্র খ্ানিকক্ষণ ইর্স্তর্োঃ কদি নকছু একটা বলদর্ নগদে। একটা বযািাদি মদি মদি িািদর্ চাে, নকন্তু নিদজ্ঞস 
কিদব নক কিদব িা, এ নিদে নদ্বধাে িদে যাে। অ্র্োঃিি, নদ্বধা কানটদে নিদজ্ঞস কদি।  
     ‘আচ্ছা ভাইিাি, একটা কর্া। নকছু বযািাদি িািদর্ আনম একিিদক নিদজ্ঞস কদিনছলাম। নকন্তু উনি কস বযািাদি 
নকছু মুদখ্ আিদর্ও নিদষধ কিদলি। ককি এমিটা কিদলি উনি, বলদর্ িাদিি?’  
     'নক কর্া?'  ভ্রু কুাঁচদক উদটা প্রশ্ন কদি কোকািী।  
     'িা, মাদি আিিাদেি ঐদয এমনি'ি বাবাি বযািাদি আিনক। আমাি র্ালই মশাই (বে কবাদিি শ্বশুি) বলনছদলি, 
এমনি’ি বাবা িানক খ্াাঁনট মুসনলম লীগ িন্থী নছদলি! এমনিি বানে এইদর্া িাদশি িাদমই িা? ভানব আিিাদেি 
এলাকািই, িািদবি হেদর্া নকছু।' 
 
   অ্দভ্রি প্রদশ্নি কর্া শুদিই চািিাদশ দ্রুর্ েতনষ্ট নেদে ওদক ইশািাে মুখ্ বন্ধ িাখ্দর্ বদল কোকানি। এর্ক্ষণ কযই 
মািুষটা এর্ উচ্চ স্বি আি জ্বল জ্বদল আাঁনখ্দর্ এর্ এর্ কর্া বলদলা, কসই মািুষটাই এখ্ি সদবৃাচ্চ সর্কৃর্া নিদে কে 
িানমদে ওদক বদল, ‘ভাইদি, এই বযািাদি কর্া বলা বাে কেি। এর্ক্ষণ যা বললাম, র্া নক আিিাি ককাি কাদি 
আসদব?' 
  'নক কয বদলি ভাই, অ্দিক বে একটা কাি কদিদছি আিনি। নকন্তু, এই টনিদক নক সমসযা?' 
অ্দভ্রি কচাদখ্ ককৌরূ্হল কর্দক িািাি আিহ কবনশ কেদখ্ কলাকটা আবাদিা যর্াসম্ভব কে িানমদে বলদর্ শুরু কদি। 
   'এই বযািাি নিদে কবনশ কর্া িা বলাই ভাদলা। এটা বািাি এলাকা নকিা। ককাি চযালা ককার্াে ঘুি ঘুি কিদছ, কশদষ 
আিনিই নবিদে িেদবি, বাে কেি।' 



 

 
 

     'আসদল হদেদছ নক, আনম আমাি িনিনচদর্ি অ্দিদকই নিদজ্ঞস কদিনছ উিাি সম্পদকৃ, ককউ ককউ বলদছি উনি 
এই মাদিি সনক্রে নছদলি কয উিাি বানেদর্ মুনিদযাদ্ধাদক িুনেদে িযৃন্ত মািা হদেদছ। আবাি অ্িযিি বলদছি উদটা 
কর্া, উনি িানক নিদিি িাি বাাঁচাদর্ই আি উিদিি চাদি বাধয হদে শানন্ত কনমনটি কচোিমযাি হদেনছদলি। র্দব উনি 
কাদিা ক্ষনর্ কদিিনি বিাং কবশ কদেকিি মুনিদযাদ্ধাদক কগািদি বাাঁনচদে নেদেদছি নমনলটানি কযাম্প কর্দক। আি 
কিশাগর্ নেক নেদে উনি অ্দিক ধানমৃক মািুষ নছদলি, বানেি িাদশি িাদন্িগািা মসনিদেই উিাি সমে কবনশ 
কাটদর্া!'  
     'কহহ! ধানমৃক!' - কোকািীি িাক নেদে কযি এক ছটাক ঘতণা কবরুদলা। বাি কদেক কর্দম নদ্বধািি আাঁনখ্দর্ চািিাদশ 
এক িলক বুনলদে আবাি বলদর্ শুরু কদি। 
     'এটা নঠক কয, উনি র্ৎকালীি ইউনি কচোিমযাি র্াকাে সিাসনি ভাদবই শানন্ত কনমনটি কচোিমযাি িদে বনসদে 
কেো হে উিাদক। নকন্তু কসটাি কয ককাি খ্ািাি প্রদোগ কদিিনি, র্া আনম মািদর্ িানি িা। ঐনেি িাদর্ি ঐ 
কছদলটাদক নকন্তু চাইদলই বাাঁচাদর্ িািদর্ি উনি। নকন্তু িা। কছদলটাদক কযাদম্প সািািার্ টচৃাি কিাি িি োক বাাংদলাি 
কিছি নেদক কিদর্াোি করাদর্ি মাদে কছদে কেওো হে। রষ্টাি কত িাে নঠক িদিি ঘাদট নগদে আটদক যাে ও। শুধু 
নিোঃশ্বাসটা নিনেদে কিদখ্ কিদখ্ িদে র্াদক কসখ্াদি। আি কভাি হদর্ই  িদে যাে ওখ্ািকাি কদেক িািাকািদেি 
কচাদখ্। ওিা ভাদব কযাম্প কর্দক িালাদিা ককউ! র্খ্ি আবাি ওদক কটদি নহাঁচদে নিদে যাে কচোিমযাদিি বানে। উনি নক 
চাইদলই নক ওদক কছদে নেদর্ িািদর্ি িা? নকন্তু িা। উনি কছদলটাদক আবাি রু্দল নেদলি কযাদম্পি হাদর্। কসবাি 
আি নটদকনি কছদলটা, নেদিি কশষ হওোি আদগই কিদর্াোি করাদর্ি মাদে নমদশ করার্মে হদে ওদঠনছল ওি নির্ি 
শিীি!' এবাি কাাঁিদছ কলাকটা! সনর্যই কাাঁিদছ। 
 

 
 
 
     'কক নছল কছদলটা? বলদর্ িাদিি? সনর্য সনর্য নক মুনিবানহিীি ককউ িানক?’ কর্াি নিদঠই প্রশ্ন কদি অ্ভ্র। 'আদি 
িাহ। নির্ান্তই সাধািণ ঘদিি কছদল নছল ও, নেি মিুি। ঐনেি িাদর্ কর্া িািা নছল িা নকছু। িদি শুদিনছলাম িুদিা 
ঘটিা। এখ্ি এই এলাকাি িািীে বানসোদেি খু্ব কমই িাদবি যাদেি এই ঘটিাটা অ্িািা।............. কছদলটাি িাম 
নছল শওকর্। ঐদয উদটা নেদক িাস্তা নগদেদছ িা, আিিাদেি বানেি নেককাি কয কিাে, ওখ্ািকাি কিল ক্রনসাং িদিই 
ওি বানে নছল। ঘটিাি নেি সন্ধযাি আগ মুহূদর্ৃ ওদেি বানেি কিছি নেক হদে িািাকািদেি একনট েল আসনছল। 
ওিা িদর্ি সুনবধাদরৃ্ শওকর্দেি বানেি উদঠাি হদে সামদিি বে িাস্তাে িামনছল। র্খ্ি শওকর্ ওদেি একিিদক 



 

 
 

কেদক বদল,  'ভাই, আিিািা আিিাদেি কাদি আসদছি যাদচ্ছি ভাদলা কর্া, ককাি সমসযা কিই। নকন্তু উদঠাদি আসাি 
আগ মুহূদর্ৃ একটু গলা খ্াাঁকানি নেদল ভাদলা হে, কমদে কছদল উদঠাদি কাি কদি নকিা! কািে নঠক র্াদক িা 
সবসমে।'  
যাদক বলনছল কস িািীে এক িািাকাি েদলি কির্া যাদক সবাই এক বাদকয "আশ্রম কমান্ডাি" িাদম িািদর্া। 
শওকদর্ি কর্াটা ওি চামোে নগদে কলদগ যাে আি ওমনি ওি ঘাদে কচদি ধদি বদল, 'শালাি কবটা, রু্ই কর্া কেনখ্ 
মুনি! আমাদেি সহয কিদর্ িািনছস িা! আমাদেি িানিস িা আমিা কািা!'  
শওকর্ হািাদিা অ্িুিে নবিে, ক্ষমা চাওোি িিও কশষ িক্ষা কমদলনি ওি। সবৃদশষ ওি নিদস্তি শিীিটা নমদশ যাে 
কিদর্াোি ইনর্হাদস। আিও নকন্ত এখ্ািকাি মািুদষি মুদখ্ মুদখ্ শুিদবি "িহীি কমান্ডাি" "আশ্রম কমান্ডাি"কেি 
িাম, নকন্তু "নশরু নমো"ি িাম ককার্াও শুিদবি িা।'  
     'এই নশরু নমোটা কক?' অ্ভ্র প্রশ্ন কদি। উিদি কোকািী বাি কদেক চািিাশ কেদখ্ কচাদখ্ ঘতণা কটদি বদল, 'কক 
আি? আমাদেি এমনিি বাবা।’  আবাি আদশিাদশ সর্কৃ েতনষ্ট কফদল কস।  
     কবলা অ্দিক হদে কগদছ, সূযৃ র্াি িদর্ িামা শুরু কিদছ। বানে নফিদর্ হদব। আদিা একটু কেনি হদলই আিুি 
কাদছ আবাি িবাবনেনহর্া নেদর্ হদব।  

 
      কোকািীি টাকা বুনেদে নেদে নবোে নিদর্ নিদর্ বাি কদেক কসনেদক র্াকাে অ্ভ্র, নঠক কযখ্ািটাে 'শওকর্' 
িাদমি এক নিিিিাধ নেিমিুি কছদল উিুে হদে হার্ বাধা অ্বিা িদেনছল। অ্ভ্রি মদি হদচ্ছ এখ্নি, এই একটু 
আদগই ঘদটদছ ঘটিাটা, কযটা ওি স্মতনর্দর্ গভীি ভাদব নবাঁদধ আদছ। বানে নফিদর্ কস্টশি কিাদেি নেদক িা কফলদর্ই 
ওি কখ্োল হদলা আদশ িাদশি কদেকনট অ্দু্ভর্ কচাখ্ ওি নেদক অ্দু্ভর্ ভনঙ্গদর্ েতনষ্ট কফলদছ।  
     এি নঠক একনেি িদিি সন্ধযাি আগ মুহুর্ৃ।  
অ্ভ্র কখ্ালা নট-স্টদলি কবদঞ্চ বসদর্ বসদর্ শুধাে, 'নক খ্বি ভাইিাি? চদল ককমি?'   
     ওি কে শুদিই কচহািাে হানস কটদি নফদি র্াকাে কলাকনট। িিক্ষদণই নচন্তাি োিা ফুাঁদট ওদঠ ওি কিাদল, 
যর্াসম্ভব কে িানমদে ওদক বদল, 'ভাইিাি, বািাি খ্িদচ আসদছি? খ্িচ কশষ  কদি বানে চদল যাি। সন্ধযা হদে 
আসদছ।'   
   কলাকটাি কর্াে হানস িাে ওি। এটা ককাি কর্া হদলা? গর্ কদেক মাদস কর্ সন্ধযা এখ্াদি বদস চা কখ্দে কখ্দে 
কানটদেদছ ও। আি আি নকিা কলাকটা ওদক আদগই চদল কযদর্ বলদছ!  
     'ওও ভাই, আি চা বাে নেি িা! বানেদর্ নগদেই কখ্দে কিদবি। ঐনেি বলনছদলি িা, আিিাি ভাগনি ভাদলাই চা 
বািাে। যাি, বানেদর্ই কখ্দে কিদবি কি।'  কোকািীি কে িুদেই ককমি িানি অ্দু্ভর্ ভীনর্ আি অ্নিির্া কাি 
কিনছল র্খ্ি! সন্ধযা কিদম কগদছ প্রাে, আাঁধাি কছদে যাদচ্ছ সবনকছুই, ধীদি। অ্ভ্র অ্বাক েতনষ্টদর্ র্াকাদচ্ছ কোকািীি 
নেদক। ওি ভাবিাে কছে িদে র্তর্ীে একনট কণ্ঠস্বদি। 
     
     ‘নক সুরুি ভাই? আিকাল শুিলাম রু্নম ভাদলাই কলকচাি মাদিা, বিত র্া কেও, ইদলকশদি আইবা িানক?’   
র্তর্ীে কেস্বদিি নেদক খু্ব দ্রুর্ ঘুদি েু' কিাো কচাখ্। ওদেি কর্দক একটু েূদিই নর্িনট কমাটি বাইক এদস োাঁনেদে 
নছল, ওদেি অ্দখ্োদলই।  
 
     অ্দভ্রি নেদক ইশািা কদি র্তর্ীে কদেি কলাকনট প্রশ্ন কদি, ‘এটা কক?' 
কোকািী র্র্মর্ কখ্দে সামদল নিদে ককাঁদি ওঠা কদে বদল, ‘ককউ িা! ককউ িা! কাস্টমাি।' 



 

 
 

     'কেনখ্ কর্া, ককমি কাস্টমাি! আিনি একটু এনেদক আদসি…’  বদল প্রাে কটদি নিদে যাে অ্ভ্রদক। কসই িােগাে, 
কসই কস্টশি কিাদেি কমাদে।   
র্ািিি আদস চরু্রৃ্ কে, িঞ্চম কে, ষষ্ঠ কে, সপ্তম কে, অ্ষ্টম কে।  
     'এইটাই?'  
     'হযাাঁ এইটাই'  
     'হযাাঁ এইটাইদর্া। এই কয কিম ছাো চশমা িো, হাদর্ ঘনে!'  
     'মুদখ্ োাঁনেও িাদখ্, িাংনল োাঁনে। ছাাঁটােও িা হালাে।'  
     'হালা রু্নম কলখ্ক হইদছা, িা?  ভাং ধদিা? আিদক কর্ামাি কলখ্কনগনি কিছি নেো হাোইমু।'  
     'হালাে কলখ্ক নকদসি, আস্ত একটা িািাকাি।' 
     'শালাি িুর্ রু্ই িািাকাদিি নলষ্ট খু্াঁিছ? মুনিদযাদ্ধা হইছছ? কই, কর্াি মুনিযুদদ্ধি সানটৃনফদকট কেখ্া, লাইদসে 
কেখ্া।'  
     'হালাে যর্ক্ষণ লাইদসে কেখ্াইদবা িা, র্র্ক্ষণ আমাদেি িা র্ামদবা িা।'  
বদলই চদলদছ একটাি িি একটা কে। র্তর্ীে, চরু্রৃ্, িঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অ্ষ্টম।  
     আদশিাদশি মািুষগুদলা ভীর্ আাঁনখ্দর্ েূি কর্দক র্ানকদে কেখ্দছ, কাছাকানছ যাওোি সাহদস কুদলাদচ্ছ িা কাদিা। 
ভাবদছ, িাদশই কদলি। এইসব হাঙ্গামা কর্া কলদগই র্াদক।  নির্ান্তই নেি মিুি চা কোকানি সুরুি নমো নিিদব অ্শ্রু 
েিাদচ্ছ। িের্ানিশ বছি আদগি কস নেিনটদর্ও নকচু্ছ কিদর্ িাদিনি কস, আিও িািদছ িা।  
     সন্ধযা কিদম কগদছ, কস সাদর্ র্াি সাদর্ি কুোশাও। র্দব আাঁধাি কেদক নিদর্ িাদিনি নঠক। কমাদেি উিদি 
কসানেোম বানর্ জ্বলদছ নকিা!  
     অ্ল্প নকছুক্ষণ িি কস্টশি কিাদেি মুদখ্ িদে র্াদক একনট অ্বদচর্ি নির্ি কেহ। অ্দিকনেি আদগ একইভাদব 
এিকমই হালকা শীদর্ি এক সন্ধযাে নঠক একই িােগাে িদে নছল আদিা একনট কেহ। িারৃ্কয শুধু, কসনেি নছল 
মশাদলি আদলা আি আি কসানেোম বানর্ি হলুোভ িাং।  
এছাো আি ককাি িনিবর্ৃি কিই। িা কিই।  
 
এই িদিি! 
এই িাস্তাি!  
এই কমাদেি!  
বা এই কমাদেি প্রনর্নট ধুনলকণাি সাবৃদভৌমত্বকামী অ্নস্তদত্বি।  
 
ককাি িনিবর্ৃি কিই আিও। ককাি নকছুিই। 
     
 
 

 
              



 

 
 

 

মনিকা 

চনিশ বছি বেদসি নছিনছদি গঠদিি ফযাশি সদচর্ি 
িািী মনিকা িাে৷ একটা কবসিকািী বযাাংদক চাকুিী 
কদিি৷ চাকুিীি কবর্দি র্াি নেনি চদল যাে৷ প্রদোিি 
শখ্ সবই কমদট ঐ চাকুিীি কবর্দি৷ প্রনর্নেি খু্ব সকাদল 
উদঠ মনিকা িাে৷ র্র্ক্ষদি িািুি মা চদল আদস৷ িািুি মা 
িাস্তা বািাদর্ শুরু কদি আি মনিকা িনগাং কিদর্ বাইদি 
চদল যাে কাদি কহেদফাি গুদি৷ নফদি এদস শাওোি 
নিদে িাস্তা কিদর্ বদস৷ একেম বােনর্ কর্ল, নমনষ্ট ছাো 
িাস্তা কদি কস৷ নিদিি নছিনছদি শিীিটা র্াি বড্ড কবশী 
িছে৷ প্রনর্নেিকাি মদর্া আিও িনগাং কশদষ িাস্তা কখ্দর্ 
বদস কস৷ িািুি মা িাস্তা সামদি নেদে চদল যাে৷ মনিকা 
কখ্োল কদি িদিাটা কর্দল চুিচুি কিদছ৷  
—িািুি মা, কই সামদি আদসা  
—কি আফা বদলি  
—কর্ামাদক কর্বাি বলনছ এমি কর্লদর্দল খ্াবাি আনম 
খ্াইিা, র্ািিদিা ককি এমি খ্াবাি োও বদলা আমাদক? 
কর্ামাি নক মদি হে স্বাে সব কর্দল? কখ্দে নিদিি 
শিীিটা কর্া বানিদেছ হানর্ি মদর্া, আমাদকও র্াই 
বািাদর্ চাও!  
—আফা ভুদল কর্ল কবশী িইো কগদছ৷ কখ্োল কনি িাই৷  
 

      

—কখ্োল ককি কিদব িা? মাস কশদষ নক কবর্ি কেই িা আনম? আমাি সকালটা খ্ািাি কদি  নেদল রু্নম৷ কশাি , 
নিদিও কর্ল নমনষ্ট বাে োও, নেি নেি যা হদচ্ছা , কর্ামাদক কেখ্দল আমাি গা নঘিনঘি কদি,  িািুি মা সচািচি মুদখ্ 
মুদখ্ উিি কেেিা ৷ আি র্াি খু্ব খ্ািাি লাগদলা৷ এমি ভাদব শিীদিি কখ্াটা নেদলা িািুি মা নকছু বলদব িা বলদব 
িা কভদবও বদল কফদল..  
—আফা, আনম হানর্ই হই আি ইেুি হই, আমাি িনিবাি আদছ৷ এমুি কয রুদিি অ্হাংকাি   
কদিি, কসই কর্া র্াদকি একলাই, কসাোমী কর্া িুটাইদর্ িাদিি িাই৷ এই গিীদবি নকছু র্াক িা র্াক আিাে নেদল 
সুখ্ আদছ.. অ্দিক সহয কিনছ আফা৷ আিদিি কবর্দিি মুদখ্ লানথর্৷ িা খ্াইো র্াকদলও আিদিি েুোদি আসমু িা৷ 
এই আনম কগলাম৷ 
 িািুি মা চদল যাবাি িি অ্িুর্প্ত হে মনিকা৷ এখ্ি োকা শহদিি কয অ্বিা র্াদর্ িািুি মাদেি মদর্া একনিষ্ঠ 
কাদিি কলাক িাওো িীনর্মর্ আলানেদিি কচিাগ িাবাি মদর্া বযািাি৷ নিদিি উিি িাগ হে মনিকাি৷ সব কোষ 
আসদল আশফাদকি৷ অ্র্বা সব কোষ র্াি নিদিি ভাদগযি৷ িা হে আঠাদিা বছি িি এই সকাল কবলাে ককি কেখ্া 



 

 
 

হদব আশফাদকি সাদর্৷ এই এলাকাে নশফট কদিদছ িানক৷ কস িা কেখ্াি ভাি কদিই সামদি এগুনচ্ছদলা৷ নকন্তু 
আশফাক ওদক র্ানমদে কেে৷  
—আদি মনিকা িানক? ওহ মাই গে! এর্নেি িি৷  

 

—ককমি আদছা আশফাক? এনেদকই র্াদকা িানক?  
—এইদর্া েুনেি হদলা নশফট কদিনছ এখ্াদি৷ কমদেটাি সু্কল কাদছ হে এখ্াি কর্দক৷ কিাি কিাি  
িানিৃ কদি অ্সুি হদে যানচ্ছদলা৷ র্াই আি নক! র্া রু্নম এখ্াদিই র্াদকা িানক? 
—হুম এখ্াদিই র্ানক৷  
—রু্নম নকন্তু একটুও বেলাওনি মনিকা৷   
—নকন্তু রু্নম অ্দিক বেদল কগদছা৷ নঠক র্খ্নি একিি কবশ স্বািবর্ী মনহলা হাাঁফাদর্ হাাঁফাদর্ এদলি৷  
—হযাাঁ কগা কর্ামাি িনগাং কশষ? কাি সাদর্ গল্প কিদছা?  
—অ্িু, এ হদচ্ছ মনিকা, মনিকা িাে৷ আমিা এনক এলাকাে র্াকর্াম ৷ েীঘৃনেি িি কেখ্া হদলা৷ এখ্াদিই র্াদক৷  
—ও নেনে আসদবি আমাদেি বাসাে৷ ঐ কয োি নেদক কয গনলটা কগদছ ওটাি কশষ মার্াে সাো নবনডাংটাি চাি র্লাে 
উদঠনছ ৷ আসদবি নকন্তু৷ 
 —নজ্ব আচ্ছা আসদবা৷ মনিকা চদল আদস৷ র্খ্ি  
কর্দকই মার্াটা েিেি কিদছ ওি৷  
"এনক এলাকাে র্াকর্াম" বাহ! নক সুেি কস বদল নেদলা৷ কিাি সকাদল িূদিা নেদেই প্রসাে  
নিদে মনেদিি কিছদি চদল কযদর্া কস সবাি আোদল৷ মনেদিি কেোদল কহলাি নেদে ঘাদসি েগা নচবুদর্া আশফাক   
আশফাক িহমাি মনিকাদক কেদখ্ই প্রর্ম কয কর্ানট বলদর্া আশফাক র্া হদলা "কর্ামাি িিয অ্দিক্ষা কিদর্ কিদর্ই 
মিদবা আনম"  
িা, কস মদিনি৷ নেনবয কবাঁদচ আদছ৷ বউ কিযা নিদে সুদখ্ ঘি কিদছ, এসব কভদব র্াি নক কাি!  অ্নফদস কেিী হদে 
যাদচ্ছ৷ কেট সনিদে দ্রুর্ আেিাি সামদি বদস কস৷ িুদিােস্তুি কমকআি কসদি অ্নফদস চদল যাে, অ্নফস কর্দক কস 
বাসাে কফদিিা৷ কসািা চদল যাে নিমর্লী বনস্তদর্৷ িািুি মাদেি ঘুিনচ ঘদি েুদক বদস৷  
—আি সকাদল ওি সাদর্ কেখ্া হদেনছদলা িািুি মা৷ এর্ বছি িি ওদক কেদখ্ মার্া নঠক নছদলািা৷ মাফ কদি োও 
আমাদক৷ কাি িা কিদলও চলদব র্দব আমাি উিি িাগ কিদখ্া িা৷  



 

 
 

—আফাে কয নক কি৷ আিদিি লদগ এর্নেি আনছ, ককািনেি এমি হেনি৷ আইি আনমও কবদ্দিী কিনছ৷ মাফ কইিা 
নেদেি আফা৷  
 —িািুি মা, আি যনে কর্ামাদেি এখ্াদি র্ানক আমাদক িাখ্দব? আমাি আি বানে নফিদর্ মি চাদচ্ছ িা৷   
—এইো ককাি কর্া কইদলি আফা? একনেি কযাি আিদিি কয কেনেি মি চাে র্াদকি৷ কদেক মূহুর্ৃ ভাদব মনিকা৷   
র্ািিি বদল "িাদি আি যাই " বানেি িদর্ িা বাোে মনিকা৷  
মার্াি নভর্িটা েিেি কিদছ, সািািীবি শুধু আশফাকদক কভদবই একা কর্দক কগল কস৷ কসনেি খু্ব বতনষ্ট হনচ্ছদলা৷ 
আশফাক র্াি কছাট কবািদক নেদে খ্বি িাঠাে কেখ্া কিদর্৷ বতনষ্টদর্ নভদি নভদি একাকাি হদে মনিকা যাে কেখ্া 
কিদর্৷ বতনষ্টি কছাোে নভদি কগদছ আশফাকও৷ মনিকা কভদবনছদলা হেদর্া ভাদলাবাসাি কর্া বলদব আশফাক ৷ নকন্তু 
কসনেদিি কর্া কভদব র্ীব্র যার্িাে ককাঁদি উদঠ আিও৷ আশফাক এদস েুহার্ ধদি মনিকাি, কাাঁিা কাাঁিা গলাে বদল 
"মনিকা আমাি চাকিী হদেদছ, যাি মাধযদম চাকিী হদলা র্াি কমদেদক নবদে কিদর্ হদব আমাি, মাদক কর্ামাি কর্া 
বদলনছলাম মনিকা..মা বদলদছ কর্ামাদক নবদে কিদল মা আত্মহর্যা কিদব, কর্ামাি আমাি ধমৃ আলাো, মা নকছুদর্ই 
মািদব িা এটা, আনম িািদবা িা মনিকা, আমাদক ক্ষমা কদিা"  
মনিকা কার্ি গলাে বদলনছদলা "আনম ধমৃ বেলাদবা, আমাদক কছদোিা আশফাক, রু্নম এই চাকিীটা নিওিা, ভাদলা 
কিিাট কর্ামাি, রু্নম চাকিী িাদব অ্বশযই"   
আশফাক বদল "আমাদক চাকিীটা কিদর্ই হদব,  আবাি একটা সুদযাদগি অ্দিক্ষাে এর্ বে সুদযাগটা আনম হার্ছাো 
কিদর্ িানিিা, আমাি বােীি সবাই অ্দিক্ষাে আদছ আমাি একটা  চাকিীি িিয।  এিিি আি মনিকা কর্া 
বাোেনি৷ এক কেৌদে চদল এদসনছদলা নিদিদেি বােীদর্.. এিিি মনিকাি বাবা মা কম কচস্টা কর্া কদিনি ওি নবদে 
কেবাি৷ অ্দিক্ষা কিদর্ কিদর্ কশষদমশ িা কিদি ওি কছাট কবািদেি নবদে কেে এদক এদক৷ আসদল িুরুষ শব্দটাি 
উিদিই ককমি একটা নবদদ্বষ চদল এদসনছদলা ওি..র্ািিি বাবা মাি মতরু্যি িি কর্দকই এভাদবই একা কস, এভাদবই 
নেি যাদচ্ছ। 
 



 

 
 

 

“েুবাৃি র্ারুণয” 

েুবৃাি র্ারুদণযি অ্িযাত্রাদক ককাি কাদলই রুদ্ধ কিা যােনি, 
           প্রনর্বােী কণ্ঠ িনিিনবহীি অ্র্যাচাদিও কভু নিছু হদটনি।। 

 
            সমাি কর্দক কেশ সবৃত্রই একনেি শতঙ্খলমুি হদব 

শানন্তি মশাল হাদর্ কসই নমনছদল র্রুণিাই সবৃাদি িদব।। 
 

            র্ারুদণযি কছাাঁোে ঘুমন্ত নবদবকগুদলাও একনেি িাির্ হদব, 
            কসনেি িালাবাি ির্হীি মািুষরূিী হাদেিািা সব নিিার্ যাদব ।। 
 

    যুদগ যুদগ, কেদশ কেদশ সকল নবেদব, সকল অ্িযাদেি নবরুদদ্ধ, 
     হািাি প্রনর্কূলর্াি মাদেও র্রুণিাই নছল বীি,নছল কির্ত দত্ব।। 

 
            আশাি আদলা নিদে িরু্ি সূযৃ উনের্ হদব িূব ৃনেগদন্ত, 

   সমতদ্ধ আগামীি বার্ৃা একনেি ছনেদে িিদব প্রনর্নট প্রাদন্ত ।। 
 

            সব আাঁধাি ককদট যাদব, েূবৃাি র্রুণ এনগদে যাদব কাাঁটামুি িদর্, 
   ইনর্হাস স্বাক্ষয কেে, র্ারুদিযি নবিে একনেি হদবই হদব ।। 

 

 
 

 



 

 
 

 

বাাংলাদেশীদেি কচাদখ্ ককানিো 

 

েনক্ষণ ককানিোদর্ প্রাে চাি বছি হদর্ চলদলা। ককানিোদর্ িা 
আসদল বুেদর্ই িাির্াম িা ককানিো কর্টুকু উন্নর্ একটা 
কেশ। আমিা খু্ব সহদিই নসাংগািুি িামনট শুিদলই মদি মদি 
অ্িুধাবি কিদর্ িানি নসঙ্গািুি ককমি উন্নর্ র্া কচাদখ্ েল 
েল কদি নকন্তু ককানিো কসভাদব নিদিদেি ব্রানন্ডাং কিদর্ িাদি 
িাই, যাি কািদণ ককানিোদর্ আসাি িদি আমাি মদর্া 
অ্দিদকিই ককানিোদর্ আসাি আদগি ভাবিা এবাং ককানিোদর্ 
প্রদবশ কিাি িদিি ভাবিাগুদলা প্রনর্নিের্ অ্বাক হওোি 
মদর্া সবনকছু। যাইদহাক, ককানিো প্রবাসীদেি ভাদলা এবাং 
খ্ািাি লাগাি নকছু নবষে এই কলখ্াি মাধযদম রু্দল ধিদর্ চাই। 
এই নবষে নিদে প্রাে ১ বছি আদগ ককানিোি িিনপ্রে কফসবুক 
গ্রুি (নবএসএদক) বাাংলাদেশী সু্টদেন্ট'স এদসানসদেশি  ইি 
ককানিো এবাং (নবনসক) বাাংলাদেশ কনমউনিনট ইি ককানিো 
নিদে নকছু প্রশ্ন এবাং মর্ামর্ নিদে  একটা কফসবুক স্টযাটাস 
নেদেনছলাম। কসখ্াদি অ্দিদকই র্াদেি অ্নভজ্ঞর্াি নভনিদর্ 
র্াদেি ভাদলা লাগা এবাং খ্ািাি লাগাি নেকগুদলা কদমদন্ট 
িািাি। র্খ্ি ঐ স্টযাটাসনট নেদেনছলাম এই কলখ্ানটি িিয 
নকন্তু বযস্তর্াি  কািদণ আি নলখ্া হদে ওদঠনি। আমাি বাস্তব 
অ্নভজ্ঞর্া এবাং ঐ স্টযাটাদসি মন্তদবযি নভনিদর্ আিদকি এই 
কলখ্ানট। অ্দিদকি সাদর্ হেদর্া নভন্ন অ্নভজ্ঞর্াও র্াকদর্ িাদি 
কসটা আিনি মন্তবয আকাদি িািাদর্ িাদিি। এবাি শুরু কিা 
যাক মূল মূল নবষেগুদলা।   
 

ককানিোদর্ বাাংলাদেশীদেি ভাদলা লাগাি নেকগুদলা 

েনক্ষণ ককানিোে ভাদলা লাগাি অ্দিক অ্দিক নবষে আদছ, যা নলদখ্ কশষ কিা যাদব িা। প্রর্দমই নকছু ভাদলালাগা নেক 
নিদে আদলাচিা কিদবা  এই কলখ্াি মাধযদম।  

   

  

        



 

 
 

কযাগাদযাগ বযবিা : আমাি সবদচদে ভাদলা লাদগ েনক্ষণ ককানিোি যার্াোর্ বযবিা। ককানিোি িাবনলক োেদিাটৃ  ভযানি 
ওদেল কাদিদেে। নবদশষ কদি িািধািী নসউদলি সাবওদে )কমদোদিল (নসদস্টম। আিনি বাসা কর্দক কবি হওোি 
কগই ককার্াে যাদবি,কর্ নমনিট লাগদব,কেটাি সমে কেি অ্র্বা বাস কস্টশি সব নকছু সম্পদকৃ অ্যািদসি মাধযদম 
কিদি নিদর্ িািদবি। এখ্াদি অ্িযািয কেদশি োেদিাটৃ কর্দক নসউদলি িাবনলক োেদিাটৃ একটা নবষে অ্িযদেি  
কর্দক  ভাদলা কসটা হদলা, আিনি বাস অ্র্বা কেি একটা কর্দক অ্িয একটা ৩০নমনিদটি মদধয োেফাি নিদর্ িািদবি 
এবাং আলাো ককাি ভাো কেওো লাগদব িা অ্িয ককাি কেদশ আদছ নকিা িািা কিই। হাংকাং, িািাি বা চােিাি 
অ্নভজ্ঞর্া কর্দক, প্রনর্বাি বাস কর্দক কেদি বা কেি কর্দক বাদস আলাো আলাো ভাো নেদর্ হদব। এি বানহদিও 
আিনি নসউদলি বানহদি অ্িয একটা নসনটদর্ যাওোি কক্ষদত্র ঐ বাস কেদি একিি যাত্রী হদলও যর্াসমদে ঐ বাস বা 
কেি যাত্রা আিম্ভ কিদব। 

নিিািিা: একনেি একিি আিুদক নিদজ্ঞস কদিনছলাম ককানিোদর্ িোদশািা কিাি িদিও ককানিোদর্  র্াকদবি নকিা 
এবাং র্াকদল ককি? উনি উিি নেদেনছদলি নিি কেদশি কচদেও অ্দিক কবনশ নিিািে মদি কনি। ককানিোদর্ একনট 
কমদে নেি এবাং িাদর্ি কযদকাদিা সমে, কযদকাদিা যােগাে কযদর্ িাদি ককাি কটিশি ছাো এবাং র্াদক একবাদিি 
িিযও র্াি নসনকউনিনট নিদে নচন্তা কিদর্ হে িা। ককানিোদর্ িাবনলদকি নসনকউনিনট িিয নচন্তা কিদর্ হে িা, নচন্তা 
কিাি িিয আলাো একটা কসকশি আদছ, যািা মািুদষি িািমাদলি  নিিািিা নেদব।  

             

িাবনলক সানভসৃ : েনক্ষণ ককানিোে িা আসদল িাবনলক-প্রাইদভট সানভৃস আসদল কর্টা ভাদলা হদর্ িাদি, র্া িািা 
হদর্া িা। ককানিোদর্ প্রাইদভদটি কচদে িাবনলক সানভৃস আমাি কাদছ আদিা কবনশ দ্রুর্ মদি হে এবাং র্াদেি মদধয 
মদি একটা প্রনর্দযানগর্া চদল ককাি নেিাটৃদমদন্টি কচদে ককাি নেিাটৃদমদন্ট ভাদলা সানভৃস নেদব এবাং সাধািণ িিগণ 
সন্তুষ্ট হদব। এই কলখ্াি িাঠক ককানিোদর্ যনে কখ্দিা কর্দক র্াদকি বা বর্ৃমাদি আদছি র্াহদল হেদর্া উিলনি 
কিদর্ কিদিদছি আমাি কেওো অ্নভমর্। নকন্তু ককানিোদর্ যািা কখ্দিা যাদেি আসা হে িাই র্াদেি কক্ষদত্র আমাি 
কলখ্াটা িুদিািুনি উিলনি কিা হেদর্া সম্ভব হদব িা। আিনি যনে ককানিোদর্ নবিদে িদেি এবাং নকছু ইমাদিৃনে 
িাম্বাি আদছ কসখ্াদি কফাি নেদল বানক কাি র্াদেি। যাইদহাক, ককানিোিদেি এদর্া ভাদলা সানভৃস কযটা 



 

 
 

নবদেশীদেিনবদশষ কদি বাাংলাদেশীদেিদক মুগ্ধ কদি। র্দব ইনমদিশি সানভৃস নিদে সবাই নবিি, নবদশষ কদি নসউদলি 
ইনমদিশি এবাং কসই নবষদে খ্ািাি লাগা নেকগুদলাি মদধয আদলাচিা কদিনছ।                                         

ককানিোি আবহাওোোঃ ককানিোি আবহাওো আমাি বযনিগর্ভাদব খু্ব ভাদলা লাদগ। এই নবষদে হেদর্া সবাই আমাি 
সাদর্ একমর্ হদবি িা। কাদিা কাদছ ভাদলা লাগদলও আবাি কাদিা কাদছ খ্ািাি লাদগ। যাইদহাক, আনম আমাি 
অ্নভজ্ঞর্া বা মর্ামর্ রু্দল ধিনছ। ককানিোি আবহাওো ককি ভাদলা লাদগ কস নবষদে উদিখ্ কিনছ। প্রর্মর্, আমাি 
গিদমি কচদে ঠান্ডা কবনশ ভাদলা লাদগ। ককানিোদর্ ২ মাদসি মদর্া গিম র্াদক, আি ৪ মাস খু্ব কবনশ ঠান্ডা র্াদক এবাং 
বানক সমেটা হালকা ঠান্ডা, মাদি িা গিম িা ঠান্ডা র্াদক। এই ঠান্ডা গিদমি কনম্বদিশি আমাি খু্বই ভাদলা লাদগ। 
িানশো, আদমনিকা বা কািাোে কযখ্াদি শীদর্ি সমে ৪০~৫০ নেনি হে কসখ্াদি ককানিোদর্ ৫~১৮ নেিী িযৃন্ত 
সাধািণর্ হদে র্াদক কযটা রু্লিামূলক ভাদলাই। অ্িযনেদক গিদমি সমে সদবৃাচ্চ ৩৬ -৪০ নেনি হদলও ভযাবসা গিমটা 
হে িা, কযটা ফাইি োদস্টি কািদণ হদে র্াদক নকন্তু ককানিোদর্ ভাদলা আবহাওোি কািদণ হে িা। যাইদহাক,সব 
নমনলদে ককানিোদর্ অ্নর্নিি গিম িা আবাি অ্নর্নিি ঠান্ডাও িা কযটা আনমসহ অ্দিদকি ভাদলা লাদগ।

 

আদিকটা বযািাি যাি কািদণ আমাি ভাদলা লাদগ, কসটা হদলা কসদেম্বি-অ্দোবদিি নেদক ককানিো হদে যাে নবনভন্ন 
কালাদিি গাদছি িার্াে সািাদিা একটা কেশ কসই সমে মািুষ ঘুিদর্ কবি হে, ছনব কর্াদল িনঙি গাদছি িার্াি 
অ্িযিকম সমাহাি সাদর্, ধদি িাদখ্ স্মতনর্। অ্িযনেদক শীদর্ি সমে বানেঘি, গাছিালা সবনকছু কেদক যাে সাো বিদফি 
নিদচ। র্াছাো, শীদর্ি সমে কনা িো উিদভাগ কদিি সকল কশ্রণীি মািুষিি। বাাংলাদেদশি মদর্া কযসকল কেদশ কনা 
িদে িা  র্াদেি িিয এক অ্িযিকম অ্িুভূনর্ কেখ্া যাে এই শীদর্ি সমে।             

ককানিোিদেি সমে-জ্ঞািোঃ  ককানিোদর্ আমিা যািা র্ানক র্াদেি সবাই আশাকনি িাদিি নকন্তু ককানিোদর্ যািা 
আদসনি র্াদেিদক বলদলও উিলনি কিা কনঠি হদর্ িাদি। ককানিোদর্ যািা িব কদিি,িোদশািা কদিি বা কয 
কযখ্াদি কাি কদিি র্াদেি টাইম ক্লাস বা িব শুরুি টাইম যনে হে ৯টাে র্াহদল কসটা ৯টাে হে, ৯টা ১নমনিদট হে 
িা।  ৯টা বা ঐ নিধৃানির্ টাইদমি আদগই উিনির্ র্াকদর্ হে। এবাং কসটা সবাই কমদি চদল এখ্াদি কহাক কস 
ককানিোি বা বাাংলাদেশী। আমিা অ্দিক সমে বাাংলাদেশীিা ককাি কপ্রািাম কিদল বলদর্ শুনি, এইটা ককানিোি টাইম 
িট বাাংলাদেশী।             

             



 

 
 

ইন্টািদিট স্পীেোঃ এই কলখ্াটা নলখ্াি সমে আনম বাাংলাদেদশ অ্বিাি কিনছ। আসনছলাম েুই সপ্তাদহি িিয এবাং 
কমাবাইদলি ইন্টািদিদটি গনর্ি অ্বিা আমাদক আি আলাো কদি বলদর্ হদব িা, র্ািিিও যািা ককানিোদর্ আদছি 
এবাং মাদেমদধয বাাংলাদেদশ কবোদর্ আদসি র্ািা হেদর্া উিলনিটা কবশ ভাদলাই বুেদর্ িািদবি। ককিিা, আমিা 
কেখ্নছ আসল ৪নি বা ৫ নি বা আসল ইন্টািদিট স্পীে নক। যাইদহাক,ইন্টািদিট স্পীদেি নেক কর্দক ককানিো নবদশ্বি 
এক িাম্বাি কেশ নহদসদব আদছ অ্দিক বছি যাবর্। ককানিোদর্ ককাি নলাংক নক্লক কিাি সাদর্ সাদর্ই ওদিি হদে যাে 
যা কাি কিদর্ও ভাদলা লাদগ। এই নবষদে ককানিোদর্ যািা আদছি র্ািা ভাদলাভাদবই িাদিি। ককানিোি বানহদি যািা 
আদছি নবস্তানির্ িািদর্ ইন্টািদিদট অ্দিক আনটদৃকল আদছ িদে কেখ্দর্ িাদিি।          

শতাংখ্লা,িনিচ্ছন্নর্া,কদঠাি িনিশ্রমোঃ শতাংখ্লা,িনিচ্ছন্নর্া বা কদঠাি িনিশ্রম ককানিোিদেি িদিি সাদর্ বা কালচাদিি 
সাদর্ নমদশ আদছ। এক সমে বাাংলাদেদশি কচদেও নিনছদে র্াকা কেশ ককানিো নকন্তু এখ্ি সািা নবদশ্বি উোহিণ হদে 
আদছ। এই উন্ননর্ি নিছদি আদছ অ্দিক গল্প,অ্দিক নিেম, অ্দিক আইি এবাং সিকাদিি সাদর্ মািুদষি এক সাদর্ 
নমদশ কাি কিা এবাং আদছ শর্ শর্ সফল িনিকল্পিা। ১৯৬২ সাদল ৫ বছি কমোনে শুরু হে নবনভন্ন নবষে নিদে 
িনিকল্পিা এবাং চদল ১৯৯৬ সাল িযৃন্ত ৫ বছি কদি ৭নট িনিকল্পিা এবাং প্রনর্নট িনিকল্পিা র্ািা সফলর্াি সাদর্ 
কশষ কদি। উিদি এই ৫ বছি কমোনে িনিকল্পিা শুধু একটা উোহিণ এই িকম অ্দিক উোহিণ আদছ, যা র্ািা 
সমে উিদযাগী সমে বাস্তবর্াি সাদর্ নমল কিদখ্ নসদ্ধান্ত নিদেদছ এবাং সফল হদেদছ। কযদকাি সফলর্াি নিছদি র্াদক 
অ্দিক গল্প, অ্দিক র্যাগ, অ্দিক োনিাং এবাং কসই সাদর্ র্াকদর্ হে শতঙ্খলা, িনিচ্ছন্নর্া, এবাং কদঠাি 
িনিশ্রম।                                 

ককানিোদর্ খ্ািাি লাগা নেকগুদলা   

ককানিোি ভাষাে কর্া বলা শুরু কিাোঃ আমাি বযনিগর্ খু্ব অ্িছদেি একটা নবষে হদলা ককানিোিিা কফাদি বা 
সামি-সামনি ককানিোি ভাষা বুনে  নকিা নিদজ্ঞস িা কদিই ককানিোি ভাষাে বলদর্ই র্াদকি। একটু নচন্তাও কদিি িা 
অ্িি িাদশি বযনিনট  বুেদর্ িািদর্দছি নকিা। র্ািা ধদিই কি কয সকল ফদিিাি ককানিোি ভাষা  িাদি এবাং িািা 
উনচৎ। র্ািা এইটা িাদি িা অ্দিক ককানিোি অ্িয ককাি কেদশ অ্বিাি কিদছি এবাং কসদেদশ কসই ককানিোি ঔ 
কেদশি ভাষা বুদে িা। যািা ককানিোদর্ বা কয কয কেদশ অ্বিাি কিদছি কস ভাষা িািা র্াকদল ভাদলা। র্দব অ্দিক 
সমে নিি কমৃদক্ষদত্র ককানিোি ভাষাি েিকাি িা হওোে ককানিোি ভাষাি প্রদোিি িদে িা, যাি কািদণ ককানিোি 
ভাষাও কশখ্া হে িা। আমাি মদি হে ককানিোিদেি উনচৎ কর্া বলা শুরু কিাি আদগ নিদজ্ঞস কদি কিওো ককানিোি 
ভাষা বুদে নকিা।       

             

প্রদফসিদেি সাদর্ ছাত্রদেি সম্পকৃ: প্রদফসিদেি সাদর্ ছাত্রছাত্রীদেি সদঙ্গ সম্পকৃ ককমি এই নবষদে নলখ্নছ আমাি 
একটা িনিদিি নভনিদর্ এবাং ককানিোদর্ অ্ধযেণির্ নবনভন্ন  ছাত্রছাত্রীদেি কাছ কর্দক িািাি নভনিদর্। এই নবষেটা 
খ্ািাি নেকগুদলাি মদধয িাখ্াি িদক্ষ আনম িা নকন্তু িনিি এবাং কবনশিভাদগি মর্ামদর্ি নভনিদর্ এই নবষেটা এখ্াদি 
িাখ্দর্ হদলা। এবাি আসা যাক মূল নবষদে, ককানিোদর্ নবদশষ কদি মাস্টাসৃ বা নিএইচনেদর্ যািা লযাদব কাি কদিি 
র্াদেি প্রাে অ্দিদকি কাদছ শুদি র্ানক প্রদফসিদেি অ্মািনবক চাদি িাখ্াি অ্নভজ্ঞর্া। সকাল ৯টা কর্দক িার্ ১২টা 
িযৃন্ত লযাদব নবনভন্ন কাদি কিদখ্ কেওো, কযদকাি কাি দ্রুর্ কিা, ছুনট িা নেদে অ্দিক সমে সপ্তাদহ ৬ নেি বা ৭নেিও 
কাি কিদর্ কেখ্া যাে। এই নবষেগুদলা নিদে মাস্টাসৃ বা নিএইচনেদর্ যািা আদছি র্াদেি কাছ কর্দক অ্দিক গল্প 



 

 
 

শুনি এবাং র্ািা আদক্ষি কদিই বদলি। নকন্তু আবাি অ্দিদকই ভাদলা অ্বিাদি আদছি। এমিনক প্রদফসিিা নিদিি 
সন্তাদিি মদর্া নবিদে আিদে সবসমে িাদশ র্াদকি। এবাং র্ািা নবশ্বাস কদিি কয, প্রদফসিদেি অ্নর্নিি চাি 
কেওোি কািদণই র্ািা নবনভন্ন নবষদে সফল হে বা নশখ্দর্ িাদিি। যাইদহাক,নবষেটা অ্দিক কসদেনটভ, এখ্াদি আমাি 
মদি হে েতনষ্টদকাদিি বযািাি আদছ কক নকভাদব নিদচ্ছি কসটাি উিি। র্দব নকছু প্রদফসি খ্ািাি বা নকছু অ্নর্ ভাদলা 
প্রদফসি আদছি কস বযািাদি ককাি নদ্বমর্ িাই।                                                                

 

নবদেশীদেি প্রনর্ নকছু ককানিোদিি মদিাভাবোঃ ককানিোি বেস্কদেি মদধয একটা মদিাভাব আদছ কসটা হদচ্ছ, আমিা 
নিদিিা কষ্ট কদি এই কেশ গদেনছ,আমিা নিদিদেি িদিি নবনিমদে এই কেশ উন্ননর্ কদিনছ। নকন্তু এখ্াদি নবদেশীিা 
এদস সব সুদযাগ সুনবধা উিদভাগ কিদর্দছ বদল ককানিোি বতদ্ধদেি অ্দিদকই মদি কদিি। র্াই অ্দিক সমে র্ািা 
সিাসনি বা নবনভন্ন মাধযদম কসটা বুনেদে র্াদকি কয, র্ািা নবদেশীদেি কেখ্দর্ িাদিি িা। র্দব নভন্ন অ্নভজ্ঞর্াও আদছ, 
অ্দিক বতদ্ধ নবদেশী কেখ্দল অ্দিক ককৌরু্হল হে এবাং ভাদলাভাদবই নবদেশীদেি সাদর্ বযবহাি কদি র্াদকি,অ্দিক 
সমে নবনভন্ন উিহািও নেদে র্াদকি। র্দব, বর্মৃাি প্রিন্ম বা ইোাং যািা আদছি র্ািা নবদেশীদেি বযািাদি িনিনটভ 
বদল আমাি মদি হে। এই নবষেটা শুধুমাত্র নসউদলি অ্নভজ্ঞর্াি নভনিদর্ কলখ্া, নসউদলি বানহদি অ্দিকটা নভি 
হেদর্া।                          

                         

ইনমদিশি সানভসৃোঃ ককানিোদর্ অ্দিদকি অ্নভদযাগ ককানিোি ইনমদিশদিি সানভৃস নিদে, নবদশষ কদি যািা নসউদল 
র্াদকি। ককানিোি ইনমদিশদি নবদেশীিা সবদচদে কবনশ হেিানিি নশকাি হদে র্াদক বদল আমাি মদি হে। অ্দিক 
সমে র্ািা নিদিিাও িাদি িা ইনমদিশদিি িনিবর্ৃি হদে যাওো অ্দিক নিেম কািুি অ্র্বা নিদিি ইচ্ছামদর্া একটা 
নবষে ধনিদে কেই, কসই নবষেটা আসদল িনসবল নকিা নচন্তাও কদি িা। এই নবষদে সবাি একটাই ধািণা কয 
নবষেগুদলা সমু্পণৃ নিভৃি কদি ঐ অ্নফসাদিি উিি যাি কাদছ আনম বা আমিা যানচ্ছ। অ্নফসাি যনে ভাদলা হে 
কসদক্ষদত্র ককাি সমসযা িাই, অ্িযনেদক, ঐ অ্নফসাি যনে খ্ািাি হে র্াহদল কস ককাি িা ককািভাদব আটদক নেদবই 
নেদব। যাইদহাক, ইনমদিশি অ্নফসািদেি প্রনর্ আমাি মদর্া অ্দিদকি অ্নভদযাগ কসিিয এই নবষেটা খ্ািাি 
নবষেগুদলাি মদধয িাখ্া হদেদছ। র্দব নসউদলি বানহদি নভন্ন নচত্রও িািদর্ িানি কয কসখ্ািকাি সানভৃসগুদলা ভাদলা। 



 

 
 

এছাোও সাো-কাদলা কচহািাি ববশময, অ্দিক ককানিোি শুরুদর্ই রু্ই রু্কানি বদল সদম্বাধি কদি, কবর্ি এবাং বেস 
নিদজ্ঞস কিা, এবাং অ্দিক ককানিোি মদি কদি সকল (নবদশষ কদি ব্রাউি অ্র্বা কাদলা কালাি) নবদেশীিা এখ্াদি 
কাদিি িিয আসদছ।  

 

সবৃদশষ, ককানিোদর্ যনে ককাি বাাংলাদেনশদক নিদজ্ঞস কনি ককানিোদর্ আিিাি নক ভাদলালাদগ? উিদি কস 
অ্দিকগুদলা নবষে উদিখ্ কদিি,অ্িযনেদক নক নক খ্ািাি লাদগ নিদজ্ঞস কিদল অ্দিদক অ্দিক নচন্তা কদি একটা বা 
েুইটা বা অ্দিদকই খ্ািাি নেকই খু্দি িাই িা। যাইদহাক,ককানিোদর্ ভাদলা লাগাি নেকগুদলা নলদখ্ কশষ কিা যাদব িা, 
আবাি খ্ািাি লাগাি নেকগুদলা খু্দি িাওো যাদব িা। এই কলখ্াে উদিনখ্র্ ককাি নবষে আিিাি নদ্বমর্ র্াদক র্াহদল 
মন্তবয কদি বা ইদমইল কদি িািাদর্ িাদিি। র্দব এই কলখ্াটা সমূ্পণৃ আমাি বযানিগর্ অ্নভজ্ঞর্া এবাং িনিদিি 
মাধযদম আসা র্র্য নিদে কলখ্া। আমাি উদিনখ্র্ ভাদলালাগা বা খ্ািাি লাগাি নবষেগুদলাি বাইদিও আদিা অ্দিক 
নবষে র্াকদর্ িাদি কযটা আনম উদিখ্ কনি িাই। 

 

 

 

 

 

                

        



 

 
 

 

নপ্রের্মা 

 রু্নম যনে হও মধযপ্রাদচযি কর্দলি খ্নি 
আি কর্ামাি নপ্রে িুিদিা কপ্রনমক যনে হে নবশ্ব কমােল  
মদি কিদখ্া, র্াহদল আনম হদে উঠদবা নবশ্ব িািিীনর্ি 

িরু্ি কমরু 
কর্ামাি িিয কয িাত্র কেখ্া হদচ্ছ    

কস িতনর্বীি সবদচদে ধিী িাষ্ট্র হদর্ িাদি 
নকন্তু নবশ্ব অ্রৃ্িীনর্ি চাি নক র্াি উিি কম? 

র্াি িরু্ি নবশ্বযুদদ্ধ যাবাি উিাে কই? 
িান্ডাি নপ্রে খ্ােয বাশাঁ হদলও র্াি কর্া এখ্ি কিট ভিা 

কস কলাকসাি গুিদব ককাি েুোঃখ্ নিদে? 
নকন্তু কস ভুদল যাদচ্ছ, িািমািনবক কবামাি আাঁচ র্াদকও 

ছােদবিা। 
ঈগদলি েূি েতনষ্টদর্ নিদিদক েলসাদিাি কচদে 

ভালুদকি কিািাদলা র্াবাই আশা কনি কবনশ ভাল লাগদব 
আি নবশ্ব িদেি কু্ষধা কর্া আমাি শর্ বছদিি িুিদিা 

শাক নেদে কেনেি মাছ োকা যাে বদলা? 
কহাক িা একটা র্তর্ীে নবশ্বযুদ্ধ 

িতনর্বী একটা িরু্ি সূদযৃােে কেখু্ক 
আনম িা হে কর্ামাি বুদক মার্া কিদখ্ কস নবিে উিদভাগ 

কিদবা নপ্রের্মা। 

 

 



 

 
 

আধিনিনচর্াি েুিত্ব 

িানিিা, ককদিা সাাঁদেি হাওোে কর্ামাি উদে যাওোি উদ্বােী 
েটা? 
আনম কদব হদে কগনছ কর্ামাি িদর্ রু্ষািসম েূদভৃেয কুাঁদে 
কুোশা। 
িানি যদর্া নকছু কহাক িাদিা রু্নমও র্া, কহাক মুদখ্ামুনখ্ েুই 
িানর্ সাংঘষ,ৃ  
যখ্ি আমাি কাবয ত্রাদণি কিৌদকা নভেদর্া কর্ামাি েূগৃর্ মদি... 
 
র্খ্দিা, সর্র্া কর্ামাে আমাে কঠদল িাদখ্ নিিািে েূদি...  
নবোেী শীদর্ রু্নম কহদটদছা কসনেি কেনখ্ নশনশদি কভিা কিাে 
নবছাদিা িদর্, 
আনম ির্ হািা িনর্ক  
নকন্তু িানি নঠক কবনঠক 
কদর্াটুকু রু্নমদর্ আমাি অ্নস্তত্ব অ্প্রকানশর্ শর্ নশদিািাম 
গুদি গুদি কফলা েূিাশাি চােদি োকা কর্ামাি সবগুদলা কেম 
মি হদেদছ কগালাি, নছদে িািনে সকল যখ্ি কদিনছ বিণ 
কর্ামাে, 
র্খ্দিা, সর্র্া কর্ামাে আমাে কঠদল কিদখ্দছ নিিািে েূদি... 
 
নবশ্ব শানন্তি িািিদর্ রু্নম আমাি েুোঃখ্ বওোি অ্সীম কলাদেি 
মালবাহী গানে, 
েুোঃি িতনর্বী আমাি 
িুদে বদে েুোঃখ্ ভাি 
ক্লানন্ত কিদখ্ কগদলা কর্ামাি িদর্ি িাদশ ককাি শর্বষৃী িুিদিা 
কবেিাি ভাগাে 
ককাি কস োদে রু্নম কমদখ্ কাো সাো গাে ক্ষর্ নবক্ষর্; ককাি 
োনির?  
কনব, কনবর্াে কর্ামাি রূদহি জ্বালানি কযনেি ভদি নেদেনছদলা 
নবিা িেসাে, 
কসনেিও, সর্র্া কর্ামাে কিদখ্নছদলা নিিািে েূদি... 
 
ক্ষনণক কেখ্াি কস আধদচিা আগন্তুদক নেদল এদর্া ককাি ভিসাে? 
কসই কর্া হদেদছ অ্বাক 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ির্ িাহানে বাক 
কচাগলখু্নেি শকল যনে কবনিদে নিদষ কযদর্া কর্ামাি নবশ্বাস 
অ্নবশ্বাদসি ছটা 
নিস্পাি সমূহ হৃেদে কর্ামাি ককাি সমীহ কিদগনছদলা কষালদিাো 
মুিাে; 
একফুদটি কস কযািি েুিত্ব কমদি কমদি চদলনছদলা নদ্বর্ীে 
অ্িাদিশি সাচৃলাইট। 
কসনেদিা, সর্র্া কর্ামাে আমাে কিদখ্নছদলা নিিািে েূদি... 
 
কনল্পর্ এক বাস্তব িদর্ হাটাি অ্িুহার্, নেদেনছদলা ককানট অ্দচিা 
র্ািাি িনিচে, 
মাোদর্ িার্ি কমাোদিা নটলা 
িাদিি র্দি হেনি উনছলা 
কক িািদর্া? অ্দচিা ফুদলি সুবাস কাাঁটার্াি কিনিদে মািদব 
নমলদব ক্ষর্ 
উিুদিি িান্নাে িুদিি অ্ভাব নমনটদেদছা শুদিনছ কদর্া কিািা 
িেিিদল 
িান্ধি ফুিাদল বানক কিািািল আমাি কিািাে নমদশ কযনেি 
একিেী কিািা হদলা, 
 
কসনেদিা, সর্র্া কর্ামাে আমাে কিদখ্নছদলা নিিািে েূদি... 
িতনর্বীি সব সুখ্িেী এক, একই র্াি বাাঁক, একই িল অ্নভন্ন 
র্াি কমাহিা - কস কভাগ। 
িকমানি োং িাং, কগাঙ্গানি কফাাঁিানিদর্ েুোঃখ্ গুদলাই সািাে িীবি 
ফুলশযযা।  
ফসদলি ভীদে আগাছাি মদর্া েুোঃখ্ বাছাি সুদখ্ যখ্ি কশষদমশ 
কশষ কদি কগদছা, 
র্খ্দিা, সর্র্া কর্ামাে আমাে কঠদল কিদখ্ কগদছ এক িিম েূদি, 
নিিািদে। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

মুনিদযাদ্ধাি সন্তািিা কখ্িও িিানির্ হদর্ িাদি িা 

 

৮০'ি েশদকি ঘটিা৷ মাঘ মাদসি কিকদি শীদর্ সূযৃয অ্স্ত 
যাদচ্ছ, এমি সমে ইসলাম সাদহদবি স্ত্রী প্রসব কবেিা 
অ্িুভব কিদলি৷ ধীদি ধীদি বযর্া র্ীব্র হদর্ লাগল৷ 
ইসলাম সাদহব র্াদক দ্রুর্ নমশি হাসিার্াদল নিদে কগলি৷ 
কর্ৃবযির্ নচনকৎসক র্াদক নচনন্তর্ হদর্ নিদষধ কিদলি  
এবাং বলদলি িাদর্ কিাগী এখ্াদি একাই র্াকদব,  আিনি 
বাসাে চদল যাি, কিাগীদক কেখ্াি িিয  আমিা সবাই 
আনছ৷ মি মাদি িা ইসলাম সাদহদবি, র্বুও কযদর্ হদব 
ককিিা আইি কর্া সবাি িিয সমাি (িার্ ১২:১৫) 
চানিনেক নিস্তি হঠাৎই আকাদশ বার্াদস আগমদিি  
িেধ্বনি, নমদসস ইসলাদমি  ককাল িুদে এদলা র্াি 
িািকিযা৷ প্রর্ম মা হবাি এক স্বগৃীে অ্িুভূনর্ নর্নি 
অ্িুভাব কিদলি৷ কস সমে কমাবাইল িা র্াকাে বােীি 
ককউ িাদর্ িািল িা ইসলাম সাদহদবি কিযাি আগমিী 
বার্ৃা৷ 
িিনেি সকাদল ইসলাম সাদহব িািদর্ িািদলি নর্নি “ল” 
(Law) িিীক্ষাে িাশ কদিদছি৷ বীি মুনিদযাদ্ধা ইসলাম 
সাদহব কেশদক খু্ব ভাদলাবাদসি, কেশ কযি র্াি কাদছ র্াি 
“মা”, র্াই কর্া কেশদক স্বাধীি কিাি িিয িীবি নেদর্ও 
নিছিা হিনি৷ িািধিনর্ক কাদি বযস্ত র্াকাি কািদি সমে 
মর্ িোটা কশষ কিদর্ িাদিিনি নর্নি, এমি নক নবদেটাও 
অ্দিক কেনিদর্ কদিনছদলি, র্াই কর্া এই মাে বেদস 
প্রর্ম বাবা হওো৷ একনেদক িিীক্ষাে িাশ কিাি আিদে 
কযমি র্াি মদি শানন্তি শীর্ল বার্াস বদে যানচ্ছল 
অ্িযনেদক স্ত্রীদক নিদে েুনিন্তািি মি নিদে দ্রুর্ 
হাসিার্াদলি নেদক অ্িসি হনচ্ছল কস, নকন্তু ির্ কযি কশষ 
হে িা৷ হাসিার্াদল কিৌঁদছ কেদখ্ি র্াি িািকিযা বে বে 
কচাদখ্ র্ানকদে আদছ আদলাি নেদক৷ 

 
 
 



 

 
 

 
  
আিদে নেদশহািা হদে যাি নর্নি, অ্েি ধািাে কাাঁেদর্ র্াদকি, এদর্া র্াি সুদখ্ি কান্না, নর্নি কযি র্াি কেশমার্াদক 
কমদে রূদি কিদেদছি র্াি বুদক৷ আি কযি র্াি আি একনট নবিদেি নেি, র্াই কর্া সকাদলি ননগ্ধ আদলাে সাো 
ধবধদব িািকিযাদক বুদক িনেদে নিদে িাম নেদলি “িো”৷ 

িো কযি বাবাি িেদিি মনি৷ অ্দিক আেদি বে হদর্ লাগল িো৷ কলখ্ািোে মে নছল িা কস, বাবাি সম্মাি িক্ষা 
নছল র্াি সবদচদে বে োনেত্ব৷ বিাবিই িিীক্ষাে ভাদলা ফলাফল কদি বাবাি সম্মাি অ্কু্ষন্ন কিদখ্নছল কস৷ এভাদবই 
সু্কদলি গন্ডী কিনিদে কদলদি৷ িনিসাংখ্যাি িোদর্ এক নশক্ষক বাসাে আসদর্ লাগল৷ 

নকছুনেদিি মদধযই িোদক কস  ভাদলালাগাি কর্া বলল, প্রর্ম নেদক িো কর্মি িচ্ছে িা কিদলও ধীদি ধীদি র্ািও 
ভাদলা লাগদর্ লাগল৷ এি মাদেই নশক্ষদকি বযাাংদক চাকুিী হদে কগল৷ বযাাংকাি সাদহব যখ্ি িোদক নবদেি প্রস্তাব 
নেদলা, িো আি িা কিল িা৷ বাবা মা নকছুদর্ই িানি িা, কমদেটা কলখ্ািোে এর্ ভাদলা, এর্ অ্ল্প বেদস নবদে হদল 
কলখ্ািো হেদর্া আি হদব িা, র্াছাো কছদলি িনিবািও ভাদলা িা, অ্দিক কবাোদিাি কচষ্টা কিল বাবা নকন্তু িো 
নকছুদর্ই বুেল িা৷ কস হুমকী নেল বাবা মা কক, যনে নবদে িা কেে র্দব কস একাই নবদেটা কিদব৷ মুহুদর্ৃই বাবাি 
ভাদলাবাসা কযি রু্চ্ছ হদে কগল র্াি কাদছ৷ বাবা অ্িলক েতনষ্টদর্ অ্সহাদেি মর্ কচদে িইল র্াি নেদক৷ বাবা মদিি 
কক্ষাদভ কছদলি কখ্াাঁিও নিদলি িা, নবশাল আদোিি কদি কমদেি নবদে নেদে নেদলি৷ 

 

শুরু হদলা িোি িীবদি িরু্ি অ্ধযাে৷ আি েশটা কমদেি মর্ র্ািও বাসি িার্ নিদে, নিদিি সাংসাি নিদে কর্ 
িঙীি স্বপ্ন নছল নকন্তু বাস্তব কর্া বাস্তবই৷ বাসি িার্ কর্দকই কস কেখ্দর্ কিদলা এর্নেদিি কচিা মািুষটাি ভোংকি 
অ্দচিা রূি৷ অ্কর্য ভাষাে গালাগানল, সদেহ, একিযৃাদে মািধি এ কযি র্াি প্রনর্নেদিি রুনটি হদে কগল৷ নিদিি 
ককাি কোষ খু্াঁদি িাে িা িো, র্দব ককি এমি আচিি র্াি সাদর্? ককার্াে কগল কসই ভাদলাবাসা? নক অ্িযাে র্াি? 
কছাট্ট কছাট্ট নবষে নিদে নিযৃার্ি, ককি? ককি? ককি? এদকই বদল ভাদগযি নিমৃম িনিহাস! 



 

 
 

িো ভাবদর্ লাগল মার্ত গদভৃ র্াকাকালীি বািহািা কছদল, কছাট কর্দক বাদিি শাসি িা র্াকাি কািদি হেদর্া র্াি 
আচিি এমি৷ সমদেি সাদর্ সাদর্ হেদর্া সব নঠক হদে যাদব, এই কভদব সব অ্র্যাচাি, অ্বদহলা মুখ্ বন্ধ কদি সহয 
কিদর্ লাগল৷ এছাো কর্া আি ককাি উিােও িাই র্াি, কাদক বলদব কস এই কদষ্টি কর্া? নিদিি িচ্ছদে নবদে, 
বাবাদক বদল বাবাি কাদছ কছাট হদর্ চাে িা কস৷ অ্র্যাচাদি মদি কগদলও বাবাদক নকছুই িািাদব িা কস, মদিি নভর্ি 
র্ািও কদষ্টি কমঘগুদলা িমা হদর্ লাগল৷ প্রাণচঞ্চল, হাসযজ্জল িো যাি হানসি নিনিনেনি শদব্দ সমস্ত বানে প্রাণ নফদি 
কির্, ধীদি ধীদি কস কযি িীবন্ত লাশ হদর্ লাগল৷ বাবা মা কক কস বলদর্ই িািল িা, স্বামীসহ শ্বশুি বানেি সকদল 
র্াি সাদর্ খ্ািাি বযবহাি কদি৷ িাদম কগদল শ্বশুি বােীি ককউ র্াদক িাোি মািুদষি সাদর্ কর্া বলদর্ কেে িা৷ ককি 
এই লুদকাচুরি? নক এমি কগািি িহসয? মদিি মদধয সদেহি েে বইদর্ লাগল র্াি৷ চানিনেক কযি অ্ন্ধকাি হদে 
আসদছ, নক কিদব কস কভদব িাে িা৷ িিক্ষদিই মদি হদলা কস কর্া মুনিদযাদ্ধাি সন্তাি, বাবা কর্া র্াদক হািদর্ 
নশখ্ােনি, র্দব কস হািদব ককি? নঠক কিল িোটা চানলদে যাদব৷ নবশ্বনবেযালদে ভনর্ৃ িিীক্ষা নেদে িোি সুদযাগ কিদে 
কগল কস, যর্ই র্াি উিি অ্র্যাচাি কিদর্ লাগল র্াি স্বামী, কস র্র্ই শি হদর্ লাগল৷ এভাদবই ভাদলা ফলাফদলি 
মাধযদম কস অ্িৃাস িাশ কিল৷ মাস্টাসৃ কশষ বষৃ, হঠাৎ একনেি িািদর্ িািল র্াি শ্বশুিদক িানক হর্যা কিা হদেনছল, 
নক শুিল কস এটা? র্দব কয বযাাংকাি বদলনছল র্াি বাবা কদলিাে মািা নগদেনছল৷ বাবাি মতরু্য নিদে ককি নমদর্য বলল 
কস? আাঁর্দক উঠল িোি মি, িািদর্ বযাকুল হদে কগল কসই িহসযিিক ঘটিা৷ 

অ্দিক কচষ্টাি িি ঘটিা িািদর্ িািল কস, বীভৎস কস ঘটিা িািাি িি িা এি নিচ কর্দক মানট সদি কগল র্াি, 
সাংকুনচর্ হদে আসনছল র্াি িতনর্বী৷ এিিযই নক বদল িাদিি ফল এ েুনিোদর্ই কভাগ কিদর্ হে৷ হযাাঁ িািই কর্া! 
বাবা মা এি অ্বাধয হওো কর্া িািই৷ িািাকাি নছল বযাাংকাদিি বাবা র্াই কেশ স্বাধীদিি িি র্াদক হর্যা কিা হে৷ 
একিি মুনিদযাদ্ধাি সন্তাদিি িিয এি কচদে বে আি নক শানস্ত হদর্ িাদি? বুেদর্ িাদি িো, প্রনর্দশাধ! হযাাঁ র্াই 
কর্া প্রনর্দশাধ কিবাি িিযই বযাাংকাি র্াদক নবদে কদিদছ৷ নবদেি আদগ কর্দকই কর্া কস িাির্ িো মুনিদযাদ্ধাি 
সন্তাি৷ কর্ বে কখ্লা কস কখ্দলদছ, র্াি বাবাদক মুনিদযাদ্ধািা কমদিনছল র্াই কস প্রনর্দশাধ কিবাি িিয মুনিদযাদ্ধাি 
বে আেদিি ধি কক অ্র্যাচাি কদি নর্দল নর্দল মতরু্যি মুদখ্ কঠদল নেদচ্ছ আি প্রনর্টা মুহুর্ৃ আিে উিদভাগ কিদছ৷ 
ভাদলাবাসাি অ্নভিে কদি এর্ বে প্রর্ািণা? নচৎকাি কদি কাাঁেদর্ র্াদক িো, র্াি কান্নাে আকাশ বার্াস ভািী হদর্ 
র্াদক! ককাি সাহদস আবাি বাবাি সামদি কযদে োাঁোদব কস? র্াি সামদি আত্মহর্যা ছাো কর্া আি ির্ কিই নকন্তু 
আিাহিাদকি ইদচ্ছটা হেদর্া অ্িয নকছু নছল, িো র্াি নভর্ি আি একনট প্রাদণি অ্নস্তত্ব অ্িুভব কিল, র্দব নক 
এদকই বদল নবনধি নলখ্ি? “মা”হবাি কলাভ র্াি সকল ঘতিা, প্রর্ািণা, অ্নভদযাগগুদলাদক নিনমদশই নিোঃদশষ কদি 
নেদলা৷ মার্ত দত্বি টাি কয বেই মধুি৷ কয নশশুটাি ককাি কোষ কিই, মা এি ভুদলি ফল ককি কস নশশু িাদব ? র্ািও 
কর্া িতনর্বী  কেখ্াি অ্নধকাি আদছ৷ মিদর্ িািল িা িো, র্াি সন্তাি র্াদক মিদর্ নেদলা িা, একনট বাদিি িদিযও 
র্াি মদি হদলা িা, এ সন্তাদিি গাদে কর্া ঐ িািাকাদিি সন্তাদিি িি বইদছ৷ কািি র্াি আত্মনবশ্বাস নছল, কয সন্তাি 
র্াি গদভৃ লানলর্-িানলর্ হদচ্ছ, কস িি র্াি সাদর্ কবঈমািী কিদর্ িাদি িা৷ 

এি নকছু নেি িি মাস্টাসৃ এি কিিাট কবি হদলা, কস প্রর্ম কশ্রণীদর্ র্তর্ীে িাি অ্নধকাি কদিদছ৷ র্াি েু'মাস িি 
র্াি আকাাংঙ্খীর্ সন্তাি “আভা” এদলা র্াি িীবদি৷ আভাি নিষ্পাি, ফুটফুদট মুখ্টা কেদখ্ সব ভুদল কগল কস৷ এখ্ি 
আি অ্র্যাচািগুদলাদক গাদে লাগাে িা কস, মাদে মাদে মদি হে র্াি শিীদিি চামো বুনে গন্ডাদিি চামোে িনিির্ 
হদেদছ৷ এর্ ভাদলা একটা কিিাদটি িিও চাকিীি কর্া ভাবদর্ িািল িা কস, আভা ভীষি অ্সুি র্াকর্ সবসমে, 



 

 
 

কছাটদবলাে র্াি শ্বাস কষ্ট নছল র্াই র্াি যত্ন কিওোটা খু্ব িরুিী নছল৷ অ্িযনেদক কমধাবী বযাাংকাি সাদহব সাংসাদিি 
ভাবিা নচন্তাহীি িীবদি র্ি র্ি কদি িে মযৃাো বতনদ্ধি সাদর্ সাদর্ সফলর্াি উচ্চ নশখ্দি কিৌঁদছ কগদলা৷ 

ককদট কগদলা আিও িাাঁচ বছি, শাশুরিি আবোি, বাংদশ ৭নট কিযা সন্তাি, বাংদশি বানর্ চাই, রু্নম(িো)দছাট বউ 
কর্ামাদকই আি একটাবাি কচষ্টা কিদর্ হদব ৷এবাি িুত্র সন্তাদিি মা হদলা িো৷ হাসল িো,িািাকাদিি বাংদশি বানর্ 
র্ািই গদভৃ৷ অ্দিক কদষ্টি সন্তাি েুদটা র্াি,কর্ নিযৃার্ি কয সইদর্ হদেদছ র্াদক র্া বলাি মর্ িা৷ এই বাচ্চা েুদটাই 
র্াি কবাঁদচ র্াকাি একমাত্র অ্বলম্বি৷ 

কছদলি বেস সদব ৪ বছি, কছদলি েুষু্টমীদর্ র্াদক শাসি কিদর্ কগদল, কছদল বদল উঠল, আি বাবা আসুক বাবাদক 
নেদে কর্ামাে মাি খ্াওোব৷ নিোঃশ্বাস কযি বন্ধ হদে কগল িোি, এনক বলল কছদল? অ্দিদক হেদর্া ভাবদব কছাট বাচ্চািা 
এমি বদলই নকন্তু র্া ককি হদব? এর্ কষ্ট কদি নিদিি িীবি নবসৃিি নেদে শুধু র্াদেি ভাদলা ভনবষযদর্ি কর্া কভদব 
িীবন্ত লাশ হদে কস কবাঁদচ আদছ এ সাংসাদি৷ র্দব র্াি সন্তাি ককি এমি কর্া বলদব? িিক্ষদিই মদি হদলা, বলদবই 
কর্া র্াি শিীদিও কর্া বইদছ িািাকাদিি িি৷ র্াছাো এমি উোহিণ কর্া কম কিই, কয সাংসাদি স্বামী র্াি স্ত্রী কক 
সম্মাি কদি িা, কস সাংসাদি সন্তািিাও মা কক সম্মাি কদি িা৷ নসদ্ধান্ত নিদলা িো, আি িে, সদর্িটা বছি কস 
অ্র্যাচাি সহয কিদছ নকন্তু ফলাফল শূণয৷ সন্তািদেি কস একাই বে কিদব৷ মাদেি আেদশৃ বে হদব র্ািা৷ মহাি 
আিাহি উিি আিা কিদখ্,সদর্ি বছদিি নর্ল নর্ল কদি গো সাংসাি নিি হাদর্ কভাংদগ বাচ্চােুদটা নিদে চদল কগল 
বাবাি বাসাে৷ বাবাি িা েুদটা ধদি ক্ষমা চাইল,বাবা মা র্াদেি নর্িিিদক সােদি িহি কিল৷ এিই মাদে একটা 
কবসিকািী কদলদি চাকিী কিল িো৷ 

িা, কহদি যােনি িো৷ র্াি সন্তািিা র্াি মদিি মর্, র্ািা র্াদেি বাবাদক ঘতিা কদি৷ ককবল মাত্র মা কক িনেদে 
র্াদেি িীবি৷ র্াদেি সাংিামী মা এি িিয র্ািা গবৃদবাধ কদি৷ এইদর্া, এইদর্া িোি নবিে৷ এ িে শুধু র্াি িে 
র্াি সন্তািদেিও৷ সন্ধযাি হালকা আদলাে বািাোে বদস িো, েখ্ীিা বার্াস কযি শানন্তি িিশ বুনলদে যাদচ্ছ, বড্ড 
ক্লান্ত কস, েীঘৃ সদর্ি বছদিি যুদ্ধদক্ষত্র র্যাদগি িি নিোঃশদব্দ বদস অ্িলক েতনষ্টদর্ নেগন্তিাদি কচদে আদছ, আভা এদস 
বসল মা এি িাদশ, আভাদক কেদখ্ কস বলল, কর্াদেি নবলাসীর্াি িীবি কর্দক সাধািণ িীবদি আসদর্ হদলা, কর্াদেি 
এই কদষ্টি িিয আনম োেী, নিদিদক বে অ্িিাধী মদি হদচ্ছদি মা, কহদি কগলাম আনম কর্াদেি কাদছ! আভা বলল, মা 
রু্নম কহদি যাওনি, চাইিা ঐ নমদর্য নবলাসীর্াি িীবি, কয িীবদি সম্মাি নছল িা, এই কর্া কবশ ভাদলা আনছ মা, 
কর্ামাি মর্ মা কিদে আনম ধিয, আমাি বাবাও রু্নম, মা ও রু্নম৷ রু্নম কহদি যাওনি মা, মুনিদযাদ্ধা বাবাি আেদশৃ বে 
হওো মুনিদযাদ্ধাি সন্তািিা িিানির্ হদর্ িাদি িা !!! 

িো মদি মদি নচৎকাি কদি বলদর্ লাগল, র্াি ভাবিাি কেস্বি আকাদশ বার্াদস প্রনর্ধ্বনিদর্া হদর্ লাগল, সনর্যই 
কর্া আনম িেী, র্দব এ িে আমাি একাি িে, আমাি বাবা-মা সহ আমাি সন্তািদেি িে৷ আনম সনর্যই সদর্ি 
বছদিি বীভৎস সাংিাদমি িি স্বাধীির্া লাভ কিলাম৷ আনম িিানির্ হইনি, মুনিদযাদ্ধাি সন্তািিা কখ্িও িিানির্ 
হদর্ িাদি িা।  

 
 
 



 

 
 

 

িন্মভূনম 

িেীি বুদক িাল কফদল মাছ ধদি কিদল 
িাখ্াল কছদল গরু নিদে মাদঠ যাে চদল। 

বানগচাে ফুল ফুাঁদট ভ্রমি যাে বদে, 
নেনে কিাকা োদক কোদি েুমুি িাে নেদে। 

চাষী ভাই ধাি কাদট ফসদলি মাদঠ, 
কত ষাণীি কর্ কাি উঠাি আি ঘাদট। 

সদন্ধয হদল সবাই নফদি নিি নিি ঘদি. 
নশশুিা কেে মি কলখ্ািোি র্দি। 

এরূি কহনি আমািই মি উোস হদে যাে, 
কস কয আমাি িন্মভূনম আমাি র্ীরৃ্ালে। 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

আঞ্চনলক ভাষা নক হানিদেই যাদব? 

 

১. 
ভাষা নিদে কর্া বলদর্ কগদল সবাি সামদি একুদশ কফব্রুোনি 
মার্াে আদস। একুশ আসদলই ভাষা নিদে কর্া হে, বাাংলা ভাষা 
নিদে কর্া হে। ভাষা শহীেদেি শ্রদ্ধা িািাদিাি িিয অ্দিক 
ধিদণি আদোিিও হে। একই সাদর্ বাাংলা ভাষাি বযাবহাদিি 
বযািািনট নিদেও কর্া উদঠ। আমিা নক সনর্য বাাংলাদক 
সনঠকভাদব বযবহাি কিনছ? নকাংবা বাাংলা বলদর্ নগদে নবকত র্ 
কিনছ নকিা? বা নহনে ইাংদিনিি সাদর্ নমনলদে কফলনছ নকিা – 
এসব নিদে প্রনর্ একুদশ কফব্রুোনিদর্ই কর্া হে। 
আমাি মদি হে, বর্ৃমাি সামানিক এবাং নশক্ষাবযাবিাি প্রভাদব 
আমাদেি প্রনর্নিের্ ইাংদিনি ভাষাি সাদর্ বাাংলা নমনশদে বলদর্ 
আমিা অ্ভযস্ত হদে কগনছ অ্দিক আদগ কর্দকই। একিি 
নবশ্বনবেযালদেি নশক্ষকও কযমি এ বযািািটাদক এোদর্ িাদিিিা 
কর্মনি একিি সাধািণ মািুষও র্াই। একটা সমে ইাংদিনিদর্ 
কর্া বলদর্ িািাটাই একিি নশনক্ষর্ বযনিি িনিচােক নহদসদব 
গণয হদর্া বা এখ্দিা হে হেদর্া। 
র্াই আমাদেি ভাষাদর্ ইাংদিনিি প্রভাব আদছ এবাং র্াকদব। 
র্দব অ্বশযই এটা বলাি সুদযাগ কিই কয ইাংদিনি শব্দ ছাো 
এদকবাদি কর্া বলাই যাদবিা। বযানর্ক্রম অ্বশযই আদছ – র্দব 
আিিাদক বে অ্াংশ ককািটাদর্ অ্ভযস্ত কসনেদক র্াকাদর্ হদব। 
 

 
এটা কগল বাাংলা এবাং ইাংদিনি নমনশ্রর্ ভাষাি কর্া। আমাদেি ভাষাি উিি নহনে ভাষাি যদর্ষ্ট প্রভাবও লক্ষণীে। 
ভাির্ীে চলনচ্চত্র এবাং ধািাবানহক িাটক বা ‘নসনিোল’ আমাদেি কেদশ কবশ িিনপ্রে। এই িিনপ্রের্াি নিছদি নবনভন্ন 
কািণ আদছ, র্দব এি ফদল আমাদেি মদধয কর্াচ্ছদল একটা েুইটা নহনে শব্দ বযবহাদিি অ্ভযাস বর্নি হদেদছ ধীদি 
ধীদি। 
 
 



 

 
 

 
এটাদক আমিা অ্িছে কিদর্ িানি, বাাংলা ভাষা ধ্বাংস হদে যাবাি আশাংকাে আর্ৃিাে কিদর্ িানি, নকন্তু নবশ্বােি 
এবাং প্রনর্দবশী িাদষ্ট্রি কাদিি মাদিি কাদছ আমিা এখ্াদি হাি কমদি নিনচ্ছ মদিি অ্িাদন্ত। 
আনম সমাি নবজ্ঞািী িই, নকন্তু আমাি সাধািণ ধািণা হদচ্ছ আমাদেি নশক্ষা বযবিাে ইাংদিনিি প্রভাব, আমাদেি 
সাাংস্কত নর্ক কমৃকাদন্ডি উিি ভাির্ীে সাংস্কত নর্ি প্রভাব এবাং নবশ্বােদিি প্রভাব – এই সব নমনলদে আমিা বাাংলাি সাদর্ 
প্রাে সমেই ইাংদিনি এবাং নকছু নকছু কক্ষদত্র নহনে ভাষা প্রদোগ কিাদক এোদর্ িািনছিা। এটা হের্ শুধু বাাংলা িা, 
অ্িয কযদকাি ভাষাভাষী মািুদষি কক্ষদত্রই প্রদযািয, যনেও কসটা গদবষণালি বযািাি। 
২. 
এবাি একটু নভন্ন আদলাচিাে আনস, এটাই মূল আদলাচিা নছল যনেও। 
আমাি বানে চট্টিাম কিলাে এবাং কছাটদবলা কর্দক আনম আমাি মাদেি ভাষাদর্ই কর্া বদল বে হদেনছ। সু্কদলি বনু্ধ 
বর্নি কদিনছ। আমাি মাদেি ভাষা আমাি আঞ্চনলক ভাষা। চট্টিাদমি মদর্া প্রনর্টা অ্ঞ্চদলই যাি যাি নিিস্ব আঞ্চনলক 
ভাষা আদছ। আনম প্রর্ম যখ্ি ‘অ্’– বণৃনট নলদখ্নছ র্খ্ি আনম আমাি আঞ্চনলক ভাষাে আমাি মদিি ভাব প্রকাশ কিা 
নশদখ্ নগদেনছলাম। 
প্রার্নমক নবেযালদে সবাই একই এলাকাি র্াকাে বনু্ধদেি সাদর্ও কখ্দিা “শুদ্ধ বাাংলা” ভাষাে কর্া বলাি প্রদোিি 
হেিাই। উচ্চ নবেযালদে উঠাি িিই মূলর্ অ্িয অ্ঞ্চদলি বনু্ধ-বান্ধদবি সাদর্ িনিচে হদর্ র্াদক এবাং কসই সাদর্ শুদ্ধ 
বাাংলা ভাষাে কর্া বলাি প্রদোিি অ্িুভব হে এবাং ধীদি ধীদি কসটাি প্রদোগ বােদর্ র্াদক। নকন্তু এিিি এর্ বছি 
কর্া বলাি িিও আমাি ভাষাে আমাি কসই আঞ্চনলক ভাষাি টািটা িদে কগদছ। আমাি কর্া বলাি সুি বা ধিণ কেদখ্ 
িাদশি কলাক বদল নেদর্ িাদি আমাি বানে কবাধে চট্টিাম। 
 



 

 
 

 
আনম োকাে র্াকা শুরু কদিনছ ২০১৬ এি িুি মাস কর্দক। িীবদিি প্রাে সার্াশ বছিই কর্দকনছ চট্টিাদম। চট্টিাদমি 
মািুষ শুদ্ধ বাাংলা ভাষাে কর্া বলদলও কসখ্াদি উচ্চািণ এবাং টাি গর্ নকছু ভনঙ্গ র্াদক এবাং আমিা কসটাদর্ই অ্ভযস্ত। 
োকাে ককাি ভীদেি মাদে হাটদর্ও বুদে কফনল আমাি িাদশ একিি চট্টিাদমি মািুষ কর্া বলদছ। একনেি বসুন্ধিা 
আবানসক এলাকাে “লুনচ চাি” কোকাদিি একিদিি কর্াি টাি শুদিই ধদি কফনল ওি বানে নিিে মীিসিাই 
(চট্টিাদমি একনট উিদিলা)। িদি যখ্ি নিনির্ হলাম র্খ্ি উিলনি কিলাম, আমাি আঞ্চনলক ভাষা আমাি িনিচে 
বহি কদি। 
আমাি মদি হে নিদিি এলাকাি মািুদষি সাদর্ আঞ্চনলক ভাষাে কর্া বলদর্ অ্ভযস্ত এমি সব মািুদষিই এধিদণি 
অ্নভজ্ঞর্া হদেদছ। নেিদশদষ আমাদেি সবািই একটা নশকে আদছ। 
কসনেি একিি োকা নিবাসী বনু্ধি সাদর্ কর্া হনচ্ছল। ওি িাদমি বানে িািশাহী, নকন্তু িন্ম োকাদর্ই। আনম বললাম 
র্াাঁদক িািশাহীি ভাষাে নকছু বলদর্, নকন্তু র্াি সহি উিি – ‘িানিিা’। কািণ নক? কািণ কছাটদবলাে র্াদক র্াি 
আঞ্চনলক ভাষাে কর্া বলদর্ হেনি। র্াি বাবা মা ও র্াদক কস ভাষা কশখ্াদিাি প্রদোিি অ্িুভব কদিনি। বাস্তবর্া 
হদচ্ছ র্াদেি নর্ি ভাই কবাদিি ককউই িািশাহীি কয অ্ঞ্চদল র্াদেি বানে কস অ্ঞ্চদলি ভাষা র্ািা িাদিিা। 
র্াহদল বযািািটা নক োোদলা? 
র্াদেি মাধযদম একটা ভাষাি িিবর্ৃী প্রিদন্ম হস্তান্তদিি প্রনক্রো কর্দম কগল। অ্রৃ্াৎ র্াাঁদেি িদিি প্রিন্ম কখ্দিাই 
র্াাঁদেি আঞ্চনলক ভাষা সম্পদকৃ িািদব িা। এটা শুধু োকাদর্ িা, আমাদেি কেদশি কযদকাি নশনক্ষর্ িনিবাদিই বাবা-মা 
িা র্াদেি সন্তািদক আঞ্চনলক ভাষা বযবহাদি খু্ব একটা আিহ কেখ্াি িা। শুধুমাত্র যািা এখ্দিা িাদম বে হদচ্ছ 
র্ািাই নশখ্দছ র্াদেি মাদেি ভাষা। 
একনট প্রিন্ম নশনক্ষর্ হদে র্াি িদিি প্রিন্মদক আঞ্চনলক ভাষা নশখ্াদিাি নবষেনট এনেদে চলাি প্রর্াটা যনে চলদর্ 
র্াদক র্খ্ি একসমে কেখ্া যাদব আমাদেি কেদশি নবশাল একটা অ্াংশ র্াদেি নিি নিি অ্ঞ্চদলি ভাষাে কর্া বলদর্ 
িািদছ িা। আঞ্চনলকর্াদক গুরুত্ব কেোি বযািাদি অ্দিদক আমাি সাদর্ নদ্বমর্ কিাষণ কিদর্ িাদি নকন্তু িাষ্ট্রভাষা 
নহদসদব বাাংলা ভাষা শুদ্ধভাদব িািা এবাং বলা কযমি িরুনি কর্মনি আমাদেি আঞ্চনলক ভাষাগুদলাদকও আগামী প্রিদন্ম 
প্রবানহর্ কিাও গুরুত্বিূণৃ। র্দবই ককবল মার্ত ভাষাি প্রনর্ শ্রদ্ধাি বযািািটা আদিা কবনশ উিলনি কিা যাদব। একই 
সাদর্ বাাংলাি আিাদচ কািাদচ ছনেদে র্াকা আঞ্চনলক ভাষাি শব্দগুদলাও কবদচ র্াকদব অ্দিকনেি। 
 



 

 
 

 

একুশ 

একুশ,আনম িেদর্ চাই 
একুশ,আনম িািদর্ চাই 
একুশ,আনম শুিদর্ চাই 
একুশ, আনম বুেদর্ চাই 

 
আনম উজ্জীনবর্ হদর্ চাই একুদশি কচর্িাে 

একুশ আমাি প্রনর্নট িি কনিকাে। 
একুশ আমাি মুনি যুদ্ধ, শহীদেি স্বদপ্নি কর্া 
একুশ আমাি িেবাাংলা, ভুলাে মদিি বযর্া। 
একুশ আমাি বরৃ্ণ মালা, আমাি বাাংলা ভাষা। 
একুশ আমাি স্বাধীির্া, আমাি ভালবাসা। 

 
আনম নচৎকাি কদি বনল বাি বাি 

একুশ কর্ামাি আমাি সকদলি অ্নধকাি। 
আনম বদল যাব একুদশি কর্া বািাংবাি 
আনম বাঙ্গালী, একুশ আমাি অ্হাংকাি। 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

অ্দিক্ষা 

 

— “ককমি আদছা?”  
 বলদর্ নগদে নক কেটা একটু ককাঁদি উঠদলা িীদলি? 
র্ত ষাি সাদর্ ১০ বছি িি কেখ্া। কসই ২০০৯ এ কশষ কেখ্া 
হদেনছদলা, বাস কস্টশদি। এিিি আি কেখ্া হেনি। ককাদিা নকছু 
বলাি সুদযাগ িা নেদেই হানিদে নগদেনছদলা র্ত ষা। ককাদিা 
কমদসি এি নিোই কেেনি, কফাি কিদলও ধদিনি কখ্দিা। আি 
কসই র্ত ষা র্াি সামদি! কে ককাঁদি উঠাটাই স্বাভানবক িেনক? 
 — “ভাদলা আনছ” মুচনক কহদস বলদলা র্ত ষা। “রু্নম ককমি 
নছদল?” 
আহোঃ! কসই মুচনক হানস! কসই কেস্বি! I missed it! িীল মদি 
মদি ভাবদলা। 
— “ভাদলাই” এেু নক েীঘৃশ্বাস কবরুদলা?  
— “Good, ভাদলাইদর্া র্াকাি কর্া নছল কর্ামাি! ভাদলাবাসা 
কিদেদছা কয িীবদি!” একটু নবদ্রুি র্ত ষাি কদে। 
—রু্নম এখ্দিা আদগি মর্ই আদছা। 
বদলনছলামদর্া যাই কহাক িা ককদিা আনম কখ্ি বেলাদবািা,  
—রু্নম িীবদি র্াদকা আি িাই র্াদকা। 
—রু্নম এখ্দিা আমাি উিি কিদগ আদছা। 
—িাদর্া 
—আনম এই কে িানি কেবী! 
—নেি at least এই িাদম কেদকািা। আনম কর্ামাি কেবী িা, 
কখ্দিাই নছলাম িা। 
—এই কয বদলনছলামদর্া আমাি উিি কিদগ আদছা, আনমদর্া 
কর্ামাদক নচনি। 

—িা নচিদলই ভাদলা হদর্া,  
—এমিদর্া হবাি কর্া নছদলািা র্ত ষা! 
—িীবদি সব নকছু েযাি মানফক হেিা িীল। বাে োও এসব কর্া। নক কিদছা ইোিীাং? 
—কািাোে আনছ। েুবছি হদলা। 
—ওহ কিট! আমাি কর্া নিদজ্ঞস কিদলিা? 
—আনম িানি রু্নম ককার্াে আদছা, নক কিদছা। রু্নম আমাি কখ্াি িা নিদলও আনম নিদেনছ প্রনর্নিের্। কািণ রু্নম 
ভুদল কগদলও আনম িানিনি ভুদল কযদর্। 
 



 

 
 

কর্া খু্ব ভাদলা বলদর্ িাদিা। এই কর্াি িাদলইদর্া আটদকনছদল আমাদক। 
এই একটা প্রনর্ভাইদর্া আদছ, কাদি লাগাদবািা বুনে? 
—এখ্দিা নক কাদি লানগদে যাদচ্ছা? কর্ামাি এই প্রনর্ভা? 
িা এখ্ি আনম িুদিা ফযানমনল মযাি। 
Babies? 
—নমনষ্ট একটা কমদে আদছ আমাি! ৫ বছি বেস। কিনে! একেম কর্ামাি মর্ি! 
—ওহ আনম কিনে নছলাম বুনে? র্াহদল এদর্া িাগল হদেনছদল ককদিা আমাি িিয? 
—এই কজ্বদেি কািদিইদর্া আদিা কবনশ ভাদলাবানস! 
“ভাদলাবাসর্াম” হদব। 
—এখ্দিা বানস! রু্নম প্রনর্নিের্ আমাি সাদর্ই আদছা। কখ্দিাই ভুদল যাইনি। এক মুহূদর্ৃি িদিযও।  
—আচ্ছা?  

 
 
—িানি রু্নম নবশ্বাস কিদবিা, নকন্তু সনর্য বলনছ আনম। যখ্নি ককাদিা প্রদেদম িদিনছ আদগ কভদবনছ রু্নম র্াকদল 
আমাদক নক কিদর্ বলদর্, নক সমাধাি নেদর্, ওইভাদব চদলনছ। রু্নম িাদিািা রু্নম আমাি কী নছদল! 
িািদবািা ককদিা। আনম কর্ামাি এক্স। যাি সাদর্ ১০ বছি আদগ কব্রক-আি হদেনছদলা। 
—কব্রক আি কর্ামাি িক্ষ কর্দক কদিনছদল। আনম কখ্দিাই কনিনি। কািি আনম কর্ামাদক সািািীবদিি িিয 
ভাদলাদবদসনছলাম।  
—একসাদর্ েুিিদক ভাদলাবাসা যােিা িীল। 
—কী কিাি নছদলা আমাি? 
—কর্ামাি নকছু কিদর্ িা িািাি নহদসব-নিকাদশ কষ্ট কিদর্ হদেদছ আমাদক।  
—আনম নক কষ্ট িাইনি?  
—ককদিা কর্ামাি কাদছদর্া সবই নছদলা।  
—সব নকছু কর্দকও িা র্াকাি কষ্টটা যনে কর্ামাদক কবাোদর্ িাির্াম।  
—ককদিা কর্ামািই ইচ্ছাে রু্নম আমাদক কিদখ্ চদল নগদেনছদল কর্ামাি শুভ নববাদহি িিয! Remember? 
—সবনকছু আদগ কর্দকই নঠক নছদলা র্ত ষা। প্রনর্জ্ঞাবদ্ধ নছলাম অ্িয কাদিাি কাদছ। আি রু্নম িািদর্ আমাদেিও কশষ 
আদছ। রু্নমই কবদধ নেদেনছদল ১০০ নেি। মদি িদি?  



 

 
 

িীদলি স্মতনর্দর্ এখ্দিা স্পষ্ট কসই ১০০ নেি। র্ত ষাি সাদর্ ইিবদক্স কর্া শুরু কিাি মুহূর্ৃ কর্দকই বুদেনছদলা কস অ্িয 
কমদেদেি কর্দক কর্টা আলাো। একই ইউনিভানসৃনটি হওোি কািদণ কফন্ড নলস্ট র্াকদলও কখ্দিা কর্া হেনি। 
একনেি র্াি একটা ছনব কিাস্ট কদিনছদলা র্ত ষা। কসই কর্দক সবনকছুি শুরু- Poker কখ্লাি মর্ি All in নেদে! 
চযানটাং-কর্া বলা-কেখ্া কিা স্বদপ্নি মর্ শুরু হদেনছদলা। ২ে কেখ্াদর্ই বদলনছদলা “কপ্রম কিবা আমাি সাদর্? ১০০ 
নেি?” কখ্দিা স্বীকাি কদিনি কয গালৃ কিন্ড কস। বলদর্া আমিাদর্া শুধু date কিনছ, ১০০ নেদিি িিয। 

 
নকন্তু িীবি নক ১০০ নেি বা ২০০ নেি কমদি চদল? র্াদেিও চদলনি। নকছু নিনিস ভাগয আদগ কর্দকই নঠক কদি 
কিদখ্নছদলা। নকছু নিনিস র্াদেি হাদর্ নছদলা। নকন্তু ভাদলাবাসাদর্া েযাি কদি হে িা! ভাদলাবাসদর্ শুরু কদিনছদলা 
েুিি েুিিদক। নকন্তু নকছু ভাদলাবাসাি িনিিনর্ র্াদকিা, শুধু অ্িুভুনর্টাই র্াদক। আচ্ছা এমি যনে হর্… 
কফাদিি শদব্দ কঘাি কাদট িীদলি। মিীষা কফাি নেদেদছ কািাো কর্দক। 
—হযাদলা……  
—হযাদলা বাবা! রু্নম কখ্ি আসবা? নমস কিনছ কর্ামাদক। 
—বাবা খু্ব র্াোর্ানে চদল আসদবা। আনমও নমস কিনছ কর্ামাদক বাবু। 
ওিাশ কর্দক মিীষাি কে কভদস আদস।  
-র্াই বুনে? এর্ র্াোর্ানে নমস কিদল হদব? মাত্র নি-ইউনিেি কভিুযদর্ আসলাম বাবু! 
- র্াোর্ানে চদল এদসা। আমিা েুিিই কর্ামাদক নমস কিনছ। 
- ওদক। কটিশি কদিা িা আি র্ত ষাি নেদক কখ্োল কিদখ্া।  
- লাভ ইউ 
- Me too! 
কফাি কিদখ্ই কেখ্দলা এক েতনষ্টদর্ র্ানকদে আদছ র্ত ষা। কচাদখ্ প্রশ্ন।  
র্ত ষা? 
আমাি কমদেি িাম। 
ককি? 
কর্ামাদক হািাদর্ চাইনি বদল। যনে এক মুহূদর্ৃি িিযও ভুদল যাই? এক েতনষ্টদর্ র্ানকদে আদছ র্ত ষা। নকছুটা িাগ, 
নকছুটা কষ্ট নমনশ্রর্ চাহনি।  



 

 
 

—নকছু বলদব িা? 
—িা। এমি কর্া নছলিা। বদলনছলাম ১০০ নেি িদি ভুদল কযদর্। 
—কর্ামাি ভুলদর্ সব কদিনছ আনম। যা যা বদলদছা সব। আমাি অ্িুভুনর্টা আমাি র্াকদর্ োও! 
—আনম েুোঃনখ্র্ ।  
—ককদিা?  
—এর্বছি কষ্ট কেোি িিয। 
—কর্ামাি Sorry নিদবািা আনম।  
—ককদিা?  
—নিদর্ িানি এক শদর্ৃ। Go on a coffee date with me! 
—একটু সনি বলা মাত্রই স্বপ্রনর্ভ মনহমাে চদল আসদল? একটু আদগই িা বউদক লাভ ইউ বললা? 
—ভাদলাবানস র্াদক, এটা নমদর্য বনলনি। িীবদিি সবনকছু কছদে নেদে র্াদকই নবদে কদিনছ। র্াি মাদি এইিা কয 
িীবদি আি ককউ ইম্পিটযান্ট র্াকদর্ িািদবিা and you are more than important. বল, যাবা আমাি সাদর্ 
কনফ date এ? আনম কাল সন্ধযা ৬ টাে Café La vista কর্ অ্দিক্ষা কিব। যনে রু্নম আদসা ধদি নিদবা ক্ষমা কদিদছা 
আমাদক। 
িার্ ১১ টা। নবছািাে শুদে িীদলি রু্দল কেো ছনবগুদলা কেখ্দছ র্ত ষা। ১০ বছি আদগি ছনব-কযনেি র্াদেি প্রর্ম কেখ্া 
হদেনছদলা! কখ্দিাই ভুলদর্ িািদব কসইনেদিি কর্া। 
প্রর্ম েশৃদিই ওি কচাদখ্ নিদিদক হানিদে কফদলনছলাম। একটু introvert এি কািদি মািুদষি সাদর্ নমশদর্ 
িািদর্ািা সহদি। নকন্তু িীদলি সাদর্ র্াি নটউনিাং হদে নগদেনছদলা প্রর্ম নেদিই। ককি? এই প্রদশ্নি উিি কস খু্াঁদি 
িােনি আি অ্নব্দ। হেদর্া িীদলি মদধয নিদিি প্রনর্চ্ছনব খু্াঁদি কিদেনছদলা বদল! Soul Connection? হেদর্া! আদগ 
কর্দকই িািদর্া র্াদেি িনিিনর্। হেদর্া কস চাইদল কসটা অ্িযরুি নিদর্ িািদর্া। নকন্তু সবসমে সব চাওো যােিা, 
চাওো উনচর্ িা- সবাি ভাদলাি িিয, ভাদলা র্াকাি িিয। নকন্তু এক্ মুহূদর্ৃি িিযও নক কস ভুলদর্ কিদিনছদলা িীলদক?  
আি কসই িীল র্াি সামদি। অ্দিক প্রদশ্নি উিি এখ্দিা িািা বাকী। র্ত ষাি আিও স্পষ্ট মদি আদছ ওইনেি সকাল 
কর্দক সন্ধযা কস কফাি হাদর্ নিদে অ্দিক্ষা কদিনছদলা, র্াি নবশ্বাস নছদলা একবাি হদলও িীল র্াদক কফাি কিদব- অ্িয 
কাদিাি হওোি আদগ! র্াি সব নবশ্বাস কভদঙ্গচুদি নগদেনছদলা ওইনেিই। কনফ কখ্দর্ যাদব কী? ভাবদছ র্ত ষা। নকছু 
প্রদশ্নি উিি এখ্দিা অ্িািা। 
“এদর্া ভাবনছ ককদিা আনম? সকালদবলা উদঠ নেনসশি নিব, এখ্ি ঘুমাই।“  

Café La Vista.  
৬ টা বাদি। সামদি একটা ঠাণ্ডা িািীেদেি গ্লাস। িীল ঘনে কেখ্দছ বািবাি। অ্দিক্ষা কিদছ। 
র্ত ষাি অ্দিক্ষা…………। 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

মা 

কর্ামাি কর্া মদি হদল 
কাে নছ কুদি কুদি, 

ঘি বষৃাে িেীি েু’কূল 
ভাদঙ্গ কযমি ক দি। 

প্রবাদস র্ানক আনম 
িাইিা কর্ামাে খু্িদল, 
একটুখ্ানি োও কয কেখ্া 

নআ খ্ েুনট বুি দল। 

শর্ আিদিি এইদয আমাে 
কদিছ রু্নম িি, 

এ ধিিী কছদে ককি? 
বাধ দল মানটদর্ ঘি। 

ককাি নেিও আমাে কছদে 
র্াক িাই এক েন্ড, 

এখ্ি কর্া কবশ আদছা   
বুেিা কমাি ভাল-মে। 

কযখ্াদি র্ানক, কযভাদব র্ানক 
কর্ামাে ক নি স্মিণ, 

অ্াাবাি কী হ দব কেখ্া? 
হ দল আমাি মিি। 

রু্নম-আনম র্খ্ি িা হে 
র্াকব মহাসুদখ্, 

কিাি নিনশদর্ নিরাে যাব 
মার্া কিদখ্ বুদক। 

 
 
 



 

 
 

‘খ্ামসাহামনিো’ এি কেদশ! 

 

 

িব ৃ১: োকাি ককানিোি এযাম্বানসদর্ 
 
ককানিোি এযাম্বানসদর্ যাব। কলাদকশি িাির্াম িা, র্াই 
কটিশিটা নসএিনিওোলাি কাাঁদধই চািালাম। র্দব কসও 
ঘাাঁঘু মাল, নমটাদিি অ্নর্নিি ২০ টাকা চাইদলা। োকাে 
এখ্ি নমটাদি অ্দটা চদল। র্দব শর্ৃপ্রদযািয এি িযাে 
বােনর্ এ বােিাক্কা। ২০ টাকা আদগও ওিা চাইদর্া, 
মােখ্াি নেদে শুধু শুধু ভাোি কিট বানেদে নেদলা। 
কাছাকানছ আসদর্ই অ্দিক কলাদকি িটলা কেখ্লাম। 
ওদেল কড্রসে আি, মুদখ্ হনস। আনম সশদব্দই বলদলম 
এর্ কলাক ককানিো যাইদর্ চাে। চালক মামা কহদস কে 
আদি িাদখ্ি এটা আদমনিকাি এযাদম্বনস। ওিা আসদল 
আদমনিকা যাইদর্ চাে। আনম বাস্তবর্াে নফিলাম। 
 

 
ককানিোি এযাম্বানসি সামদি িিা েদশক কলাক। সবাই মুখ্ কগাাঁমো কদি আদছ। মদি হদলা ককউ র্াদেি কিাি কদি 
িাঠাদচ্ছ। ৯:০৫ এ কগট খু্লদব। কক আদগ েুকদব এ নিদে কর্া উঠল। "আদগ কগদল বাদঘ খ্াে, নিদছ কগদল আিাে 
চাে" বদল আনম িনিদবশ হালকা কিদর্ চাইলাম। লাভ হেনি। উদটা আনমই িদণভঙ্গ নেদে গম্ভীি হলাম। যা কহাক 
মুদঠাদফাি িমা নেদে এবাং কমটাল নেদটেদিি শীর্ল স্পদশৃি নশহিি নিদে মিনিদল মকসুদে র্াশনিফ নিলাম। আমিা 
কবশ কদেকিি নবশ্বনবেযালদেি নশক্ষক, বযবসােী ও নকছু োদভলাি। চনিদশাধ ৃ কয মািুষনট েকুদমন্ট িমা নিদচ্ছ 
নখ্টনখ্দট নহদসদবই র্াি সুিাম। সাক্ষাদর্ কস সুিাদমি সর্যর্া কিলুম। বযাাংদকি কাউন্টাদিি খু্িনিি মদর্া একনট নছর 
নেদে েকস নেদর্ হদচ্ছ, কসনট আবাি অ্প্রশস্ত ও নিচু। ফদল প্রদর্যকদক কুাঁদিা হদে কূনিৃশ কিাি ভনঙ্গ কিদর্ হদচ্ছ।  
 
িািানিিা অ্মি কদি শ্রদ্ধা কেখ্াে। ককনিোিিা ওদেি চাচাদর্া ভাই। এিিয মদি হে আমাদেি প্রযানেস কিাদচ্ছ। প্রাে 
৫ হািাি টাকা নভসা নফ। কাউদক ৫ নমনিদটি কবনশ টাইম নেদচ্ছিা। মাদি প্রনর্ নমনিদটি োম প্রাে ১ হািাি টাকা। 
সুর্িাাং ৫ নমনিট বসাি িিয র্ািা একটা কচোি অ্ন্তর্ নেদর্ িািদর্া ..আমাি আফদসাস। 
 
আদিকটা নবষে এমি েতনষ্টকটু কলদগদছ যা িা নলখ্দলই িে। কদেকিিদক কেখ্লাম ঔ েকুদমন্টস অ্নফসািদক সযাি 
সযাি বলদর্ বলদর্ মুদখ্ি কফিা রু্দল কফলদছি। একিিদক কেখ্লাম ৫ নমনিদট প্রাে ১৫ বাি সযাি বলদর্। এমিনক 
অ্প্রাসনঙ্গকভাদব কমৃিদল ঘুদি কযদর্ োওোর্ ও নেো নেল। কাউদক শ্রদ্ধা কদি কয ককাি সদম্বাধি আিনি কিদর্ 
িাদিি। নকন্তু এর্ গাঁেগাঁে ও সযাদিি আনধকয কয "ককাদিাক্রদমই আমাি নভসা যাদর্ নিনফউি িা হে " র্া ঔ অ্নফসাি 
আমাি কচদে ভাদলা িাদিি। যা কহাক, নেলাম িমা। বল এখ্ি ওদেি ককাদটৃ..!! 



 

 
 

 

 
 

িব ৃ২: সউদলি িদর্, িীবদিি িরু্ি বাাঁদক 
ককানিোিিা ‘নসউল’দক ‘সউল’ বদল র্াই যনস্মি কেদশ যোচাি। হাংকাং এ আমাি োিনিট নছদলা মাত্র েুই ঘন্টা। নকন্তু 
োকাদর্ই ফ্লাইট কলট ১ ঘন্টা। হাংকাং এ লযানন্ডাং এি িি কেখ্া কগদলা সমে আদছ মাত্র ২০ নমনিট। িনেমনি কদি ছুদট 
নগদে ড্রাগি এোদি আসি গাাঁেলুম। কাছাকানছ আসদি এক ককানিোি বাচ্চাি েুসু্টনম  আমাি নবনব ও কিযাদক স্মিদি 
নিদে আসদলা। 
আমাি আসি িেদলা এমি িােগাে যাি মুদখ্ামুনখ্ নবমািবালাদেি বসদর্ হে উদোিাহাদিি টযানক্স, কটকঅ্ফ ও 
লযানন্ডাং এি সমে। নবমািবালািা সুেিী হে নকাংবা এি উদটা প্রদিানিশি ও সর্য। সুেিী কেদখ্ই র্াদেি নিদোগ কেো 
হে। বযািািটা অ্দিক টা এিকম কয সব সফল িুরুদষি কিছদি একিি িািী র্াদক অ্র্বা িািীিা সব সমে সফল 
িুরুষদেি িাদশ র্াকদর্ িছে কদি। যাি কযভাদব সুনবধা কস ভাদব ভাবুি। হাংকাং এি এোিদহাদস্টসিা র্াদেি কসই 
ককাড নবউনট নিদে কিাদবানটকমুদে বদস আদছ। ওদেিিিয একটু খ্ািািই লাগদলা। বাধযর্ামূলকভাদব যনে সািদর্ হে 
প্রনর্নেি র্দব কসটা নিিেই খু্ব কবনশ আিেোেক িা। শুদিনছ অ্র্যনধক কমকআদিি কািদি ওদেি ত্বক িস্টও হদে 
যাে র্াোর্ানে। ড্রাগি সউদল িাখ্া গুাঁটাদল। কিদমই আনম ধাক্কা কখ্লুম ককানিোি বণৃমালাি। আমাি িিয এদকবাদিই 
িরু্ি ও নবেঘুদট। বুেলাম-  

"কযই ভাদষ প্রভু যাদি কদি সতিি, 
কসই ভাষা হে র্াি অ্নর্ আিিিি" 

 
নবমািবেিটা ইিচি িামক এক দ্বীি  এলাকাে। এদকবাদি সমুরদঘাঁদষ েুইনট িাহাদেি মাদে কত নত্রমভাদব সাংদযাগ 
ঘনটদে বর্নি কিা হদেদছ ভাবদলই অ্বাক লাদগ। ইিচি টু সউল কমাটামুনট ১ ঘন্টা লাদগ বাদস। নবমািবেিনট খু্বই 
অ্গৃািাইিে। োকাি শাহিালাদলি সাদর্ রু্লিাে েীঘৃশ্বাস বাদে। এনস বাদস যানচ্ছ ককদিা িানি োকাি এোিদিাটৃ 
রুদটি ৩ িাং বাসদক নমস কিলাম। এমিনক ঔ বাদস আনম নিকিদকদটি নশকাি হদেনছ র্বুও...। 



 

 
 

 
হাি িেীি িাশ নেদে এনগদে চলনছ। িেীি িল, িাস্তাঘাট এর্ িনিস্কাি কয প্রর্দম ধাক্কা লাদগ কচাদখ্। আমাদেি কেদশ 
ককানিো সম্পদকৃ ভাবমূনর্ৃ এখ্দিা উচ্চ িে। এদেশ কদর্াটা এনগদেদছ র্া িা আসদল বুো যােিা। হাি িেীি উিি 
অ্সাংখ্য ব্রীি এবাং িুদিা সউল এর্ ওদেল অ্গৃািাইিে কয র্া কটক্কা নেদর্ িাদি ইউদিাদিি কযদকাদিা শহিদক বাসাে 
আসলাম। কছাট্ট ড্রনোংরুম কাম নকদচি, টু কবেরুম এন্ড এ নসাংদগল বার্রুম। এবাং িুদিা বাসাে একা আনম। বানেি 
মানলক েুই বুদোবুনে। র্ািাও এদস হানিি। নক নক বলদল একনবেু বুেদর্ িানিনি। ইশািা ভাষাে চলদলা ভাদবি 
আোি প্রোি। অ্বাক কদি নেদে ওিা আমাে নগফট কিদল। একনট োনস্টদকি িুদর্ািস্টযান্ড, সাবাি, ঘষামািাি িিয 
লুফা ও টাওদেল। কেদশ ছাত্রদেি নগফদটি কিশ কেনখ্ িদেই কগদলা। আনম বাাংলাদেশ কর্দক একনট ককানিোি শব্দই 
নশদখ্ এদসনছ র্াও আমাি ছাত্রদেি কর্দক। মুচনক কহদস ওদেি নবোেনেলুম র্াই বদল। 
"খ্ামসাহানম্বো"......মাদি ধিযবাে..!! 

িরু্ি িীবি, িরু্ি িরু্ি গল্প। 
নসউদল িরু্ি কভাদিি প্রনর্ক্ষাে.... 

 
 



 

 
 

িময কনবর্া 
নবনে িিম্পিা 
নকছু নকছু মািুষ আদছ 
নবনেই প্রধাি খ্াবাি 

েযানেশিটা িানক র্াদেি 
বাদিি-বাদিি-বাদিি োোি। 

 
বউদেি সাদর্ েগোোনট 

নবনে ককার্াে কগল? 
নবনে নছল ককামদি কগাাঁিা 

ধুনর্ খু্দল কিল। 
 

িদকদট নবনে, ককামদি নবনে 
নবনে র্াদক কাদি 

নবনে িাখ্াি িােগা কর্ 
র্ািাই ভাদলা িাদি। 

 
যর্ই খ্াওোও ককামৃা-কিালাও 

কুটুম বানে এদল 
কচৌদ্দ গুনষ্ঠ কিদব উদ্ধাি 

নবনেটা বাে নেদল। 
 

 

 
মনর্ নবনে, আনকি নবনে, 

নবনে কসািাি চাাঁে 
নবনেই র্াদেি আনলঙ্গি 

নবনেই মুলাকার্। 
 

নবনে খ্াে নবনেই হাদগ 
নবনেই র্াদেি িাি 

নবনেি িদি নবনে িা কিদল 
কবনিদে যাে প্রাণ। 

খ্াইদর্ নবনে,শুইদর্ নবনে 
নবনে কমাে কক্রাধ 

বলদছ ওিা নবনে িানক 
মহা মহাঔষধ। 

 
চাচাে নবনে,মামাে নবনে 

টাদি সবৃিদি 
সুদখ্ নবনে, েুদখ্ নবনে 

নবনে কটিশদি। 
 

নবনে খ্াে োেু-নেো, 
নবনে খ্াে ভাই 

নবনেি কধাাঁোে কহর্া-কহার্া 
ককার্াও িােগা িাই। 

 
কইদি োেু?কইদি িানর্? 

নবনেটা ধনিদে যা 
নবনে িা টািদল কয কমাি 

গু কবদিাে িা। 
 

জ্বালাও নবনে টাদিা নবনে 
িানর্ িুনর্ও চাদখ্ 

সকাদল নবনে নবদকদল নবনে 
িিম্পিা ধদি িাদখ্। 

 



 

 
 

ভাদলাবাসাি প্রর্ম িুরুষ 

 

সবাি িীবদি ভাদলাবাসাি প্রর্ম িুরুষ ককমি হে আমাি িািা 
িাই, র্দব আমাি কক্ষদত্র নর্নি নছদলি একিি নির্ান্তই মধযবেস্ক 
ভরদলাক। যনেও আমাি ধািণা বেস সহ োনেত্বদবাধও র্াদক 
খ্ানিক কবনশ বেস্ক কদি রু্দলনছল। কর্া যাই কহাক, কাদলি 
িনিক্রমাে িািদর্ িািলাম এই মধযবেস্ক মািুষটাদক িানক বাবা 
সদম্মাধি কিদর্ হদব. যনেও বাবা নবষেটা সু্কল, কদলদি যাওোি 
আদগ এদর্া বুের্াম িা, কািণ বেস্ক কহাক আি  মধযবেস্ক কহাক, 
অ্নর্ বনু্ধত্বিূণৃ সম্পকৃ আমাদেি নছল যা আসদলই কচাদখ্  িোি 
মর্ি। র্াি অ্নফস কর্দক শুরু কদি োিািখ্ািা, বািাি সব 
খ্াদিই এই মধযবেস্ক মািুষটা আমাদক সাদর্ কদি নিদে কযদর্ি। 
সবাই ভাবদর্ি র্াি বুনে এই একনট মাত্র কিযাসন্তাি র্াও 
আবাি এই মধযবেস্ক, র্াই বুনে উনি আমাদক সবসমে সাদর্ 
িাদখ্ি। অ্র্চ, আমাি আিুিা র্খ্দিা কবশ বে আি আনম সবাি 
কছাট। এই মধযবেস্ক মািুষটা যখ্ি বলদর্ি কয, িা র্াি আদিা 
ঘিভনর্ৃ কছদল-কমদে আদছ (উদিখ্য কয, আমিা িে ভাই-কবাি) 
র্খ্ি সবাই বলদর্া কছাদটাটাদকই বুনে কবনশ ভাদলাবাদসি। 
এই মধযবেস্ক মািুষটা সবাইদক মা বদল োকদলও আমাদক মা 

োকাি মদধয হেদর্া নকনঞ্চৎ নভন্নর্া র্াকদর্া কসিিযই হেদর্া 
আমাি কানিিিা আমাদক োনে বদল োকদর্ি। আনম কমাটামুনট 
এভাদবই অ্ভযস্ত নছলাম। বাসাি কাদছই প্রাইমানি সু্কল 
নেদে  আমাি নশক্ষািীবি শুরু হে, কয নশক্ষািীবদিি হাদর্খ্নে 
হদেনছল ওই কসই মধযবেস্ক মািুষটাি হার্ ধদি। কমাটামুনট আদশ 
িাদশি এলাকাি কছদলদমদেিাই কসখ্াদি সবাই িেদর্া।   

 
সবাই আমাি ফযানমনলসহ আমাি বাবাদকও ভাদলাই নচিদর্া। আনম র্খ্দিা এদর্া বুের্াম িা কয বাবািা আসদল 

ককমি হে, সবাই নক এিকম মধযবেস্ক হে।  আমাি এই নচন্তাি নবিনি বাধদলা র্খ্ি, যখ্ি আনম শহদি িামকিা 
হাইসু্কদল ভনর্ৃ হলাম। নবনভন্ন কিলাি কমদেিা কসখ্াদি িেদর্ এদসদছ। গদল্প গদল্প িািদর্ িািলাম র্ািা অ্দিদকই 
ফযানমনলি বে সন্তাি (২ ভাই- কবাি), আমাি এর্গুদলা ভাইদবাি আি আনম  কছাট কিদি র্ািা বলদর্া কর্ামাি কর্া 
অ্দিক আেি, আনমও  খু্ব খু্নশ হর্াম এটা শুদি। নকন্তু র্াদেি বাবাদেি কেদখ্ আমাি মি ভীষণ খ্ািাি হদর্া কািণ, 
র্াদেি বাবািা আমাি মধযবেস্ক বাবাি রু্লিাে কবশ িবীি  নছল বলা যাই। বাবাদেি ভাদলাবাসাি গল্পগুদলাদর্  আসদল 
খু্ব একটা িারৃ্কয র্াকদর্া িা বিাং র্াদেি বাবািা একটু কবনশ বযস্ত র্াকদর্া আমাি বেস্ক বাবাি রু্লিাে।  আমাি মি 
খ্ািাি হর্ এটা কভদব কয, আমাি বাবাটা ককি র্াদেি বাবাদেি মর্ িবীি হদলা িা। আনম আমাি বাবাদক নিদে 
চাাঁেিাদর্ কখ্দিা বাইদি কবি হে িাই নকন্তু আমাি বনু্ধদেি কাদছ র্াদেি বাবাদেি সাদর্ চাাঁেিাদর্ বাইদি যাওোি গল্প  



 

 
 

 

শুদি আনমও বললাম আিু ঘুিদর্ যাদবা। বাবা বলদর্ি মা, এদর্া নভে কর্ামাি কষ্ট হদব, আমাি অ্দিক কাি।  নকন্তু 
আনম আমাি মধযবেস্ক বাবাটাদক ঐ িবীি বাবাদেি কাদছ কির্াদিাি িিয কিে কির্াম আি নর্নিও বাধয কছদলি 
মদর্া আমাদক নিদে কযদর্ি। আনম আমাি এই মধযবেস্ক বাবাটাদক কির্াদিাি িিয আদিা অ্দিক িকম কিে কির্াম 
কযগুদলা হের্ র্াি িিয অ্দিক সমে কনঠি হর্। আমাি কিে িক্ষাদরৃ্ এই মািুষটা হেদর্া ঈদে িামা কিি িাই, 
আমাদক কির্াদিাি িিয োনম িামা নকদি নেদেদছি। অ্র্চ আমাি এই মধযবেস্ক মািুষটাি ককাদিা িাগ, কিে নছল 
িা।  বানেি বাইদি নিদি ককািনেি এক কাি চা কখ্দেদছি বদলও মদি হে িা।  বলদর্ি ককার্াও নকছু কখ্দর্ কগদল 
িানক আমাদেি কচহািা মদি িদি, খ্াইদর্ িাদি িা।  মািুষটা  কসইসমদে এদর্া নশনক্ষর্ হদেও চাকনিদর্ ককাদিানেি 
প্রদমাশি কিদি িাই িনিবাি কছদে েূদি োেফাি হদব বদল।  খু্ব কষ্ট হে আমাি এইগুদলা মদি হদল, মদি মদি ভানব 
কর্ িাগলানম কয কদিনছ র্াি সাদর্ শুধু ঐ কয কসইসব িবীি বাবাদেি কাদছ র্াদক কির্াদিাি িিয।  

 

এই মািুষটাি সাদর্ োিাদিি কাদছ কগদল, োিাি যনে আমাদক ইিদিকশি নেদর্া উনি হািাি বাি বলদব একটু 
আদস্ত নেদবি, োে কটস্ট কিদল সািা িাস্তা বলদর্ বলদর্ আসদব একটু োে নিদলই কর্া হে এর্ োে ককি 
লাগদব।  র্াি এই ভাদলাবাসাি িিয আমাি োিাদিি কাদছ কযদর্ও ভে লাগদর্া িা কখ্দিা।     

আিু মািুষ নহদসদব যর্টা ইদরাভাটৃ আনম নঠক র্াি নবিিীর্, এক্সদোভাটৃ।  এখ্ি কর্া বুনে র্াি আি আমাি নচন্তাি 
িারৃ্কয কর্টুকু নকন্তু আমাদেি বনু্ধত্ব, ভাদলাবাসা নছল এসব নকছুি এদকবাদিই উদধৃ। আিু কখ্দিাই চাইদর্া িা আনম 
র্াি কর্দক েূদি র্ানক অ্র্চ আনম আি প্রাে িে বছি বানেি বাইদি বর্ৃমাদি কর্া কেদশি বাইদি।  আনম একনেি 
আমাি ককানিোি কিন্ডদক বদলনছলাম কয এই কেদশি অ্নক্সদিি আমাি কাদছ নভন্ন লাদগ। উিদি কস কবশ নকছু 
সাদেনন্টনফক কযালকুদলশি নেদে আমাদক বুনেদে নেদেনছদলা ককি নভন্ন লাদগ।  নকন্তু আনম র্াদক বুেদর্ িানি িাই কয, 
আমাি বাবা এই কেদশি অ্নক্সদিি কিই িা র্াই আসদল এই অ্নক্সদিি আমাি কাদছ নভন্ন লাদগ এছাো কবনশ নকছু 
িা।  বানেি বাইদিসহ কেদশি বাইদি আসাে আমাি নচন্তাভাবিা, িীবি অ্দিক নকছুই িনিবর্িৃ হদেদছ শুধু িনিবর্ৃি 
হে িাই কসই মধযবেষ্ক মািুষটাদক মদি কদি িাদর্ বানলশ নভিাদিাি অ্ভযাস।       

 

 



 

 
 

 

 

আমাি মদি িদি শীদর্ি সমে আিু মাগনিদবি িামাি িদি আমাদেি কছাট নর্ি ভাইদবািদক নকভাদব র্াি চােদি 
কেদক উষ্ণর্া নেদর্া।  আচ্ছা কর্টা ভাদলাবাসা র্াকদল একটা চােদি এর্গুদলা মািুদষি উষ্ণর্া নেদর্ িািা 
সম্ভব।  বর্ৃমাদি কেদশি বাইদি এই শীর্প্রধাি কেদশ আনম কর্ই িা িানম োনম ব্রাদন্ডি শীদর্ি কিাশাক বযাবহাি কনি 
নকন্তু কসই উষ্ণর্া আনম ককার্াও িাই িাই, কখ্দিাই িাই িা।  খু্ব ইদচ্ছ কদি যনে আিুি কসই  চােদিি একটু উষ্ণর্া 
নিদে আসদর্ িাির্াম।  আবাি যনে নেিগুদলা নফদি কির্াম, আমাি বাবা ককি মধযবেস্ক এটা নিদে ককাদিা 
প্রনর্দযানগর্াে কযর্াম িা। আসদল, আমাি বাবাদক নিদে আনম খু্ব সামািযই বললাম, এিকম আদিা শর্ সহর কর্া 
র্াদক নিদে  কলখ্াি নছল, আদছ, র্াকদব।  কবাঁদচ  র্াকুক িতনর্বীি সকল মধযবেষ্ক বাবািা।   

আি হযাাঁ, আমাি ভাদলাবাসাি প্রর্ম িািীও একিি মধযবেস্ক ভরমনহলা, র্াদক নিদে িা হে আদিকনেি বলদবা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

“হঠাৎ কমহমাি ও মতরু্য” 

   

              

নকছুক্ষণ আদগও সব অ্িয িকম নছল৷ সবাই আমাি িনিনচর্ 
নছল আি আনমও, আনমই নছলাম৷ আমাি অ্দিক নকছু কিা 
উনচর্ নছল৷  
(গানেি হদণৃি আওোি…….)  
সবনকছু হঠার্ কদি এর্ শান্ত ককি? সবাই আমাি নেদক 
এভাদব র্ানকদে আদছ ককি? সবনকছু োিসা হদে আসদছ, 
নকছুই আি অ্িুভব হদচ্ছ িা৷ িা কর্দক মার্া অ্নব্দ অ্বস হদে 
আসদছ নকন্তু আনম এখ্িও িতনর্বীি আদলা কেখ্দর্ িানচ্ছ 
োিসা, এখ্ি কচাখ্ েুদটা খু্দল িাখ্দর্ সনর্যই কষ্ট হদচ্ছ, বন্ধ 
হদে আসদছ কচাখ্৷ 
আচ্ছা! কচাখ্ খু্লদলই নক সব নঠক হদে যাদব ? র্দব নক 
আনম স্বপ্ন কেখ্নছ? িানক েুোঃস্বপ্ন? শ্বাস কর্া চলদছ এখ্িও, 
কবাঁদচ আনছ ?   
আদি হযাাঁ কবাঁদচ আনছ৷ মদি িদিদছ,  নকছুক্ষণ আদগই কর্া 
আনম এযানক্সদেন্ট কিলাম৷ সবনকছু র্দব এখ্াদিই কশষ? 
 

 
নকছুক্ষণ  আদগও সব অ্িয িকম নছল৷ সবাই আমাি িনিনচর্ নছল আি আনমও, আনমই নছলাম৷ আমাি অ্দিক নকছু 
কিা উনচর্ নছল৷  

(গানেি হদণৃি আওোি…….)  

সবনকছু হঠার্ কদি এর্ শান্ত ককি? সবাই আমাি নেদক এভাদব র্ানকদে আদছ ককি? সবনকছু োিসা হদে আসদছ, 
নকছুই আি অ্িুভব হদচ্ছ িা৷ িা কর্দক মার্া অ্নব্দ অ্বস হদে আসদছ নকন্তু আনম এখ্িও িতনর্বীি আদলা কেখ্দর্ িানচ্ছ 
োিসা, এখ্ি কচাখ্ েুদটা খু্দল িাখ্দর্ সনর্যই কষ্ট হদচ্ছ, বন্ধ হদে আসদছ কচাখ্৷ 

আচ্ছা! কচাখ্ খু্লদলই নক সব নঠক হদে যাদব? র্দব নক আনম স্বপ্ন কেখ্নছ? িানক েুোঃস্বপ্ন? শ্বাস কর্া চলদছ এখ্িও, কবাঁদচ 
আনছ?   

আদি হযাাঁ কবাঁদচ আনছ৷ মদি িদিদছ, নকছুক্ষণ আদগই কর্া আনম এযানক্সদেন্ট কিলাম৷ সবনকছু র্দব এখ্াদিই কশষ? 

 

 



 

 
 

 

 

িীবি কর্া অ্দিক সুেি, সুেি আমাি িনিবাি, মা-বাবা আি আনম৷ িা িা আনম এখ্ি মিব ককি? সদব কর্া িীবদিি 
শুরু! কচাখ্ খু্লদলই সব নঠক হদে যাদব, র্াই িা? 

 

ঐ কর্া কেখ্দর্ িানচ্ছ  েুদটা মািুষ,  আমাি বাবা-মা৷ আি র্াদেি ককাদল আনম৷ র্ািা আমাি সুেি একটা িাম নেল 
আি আনম কসই িাম নিদেই কছাট্ট কর্দক বে হলাম৷ আনম কাাঁেদর্ িািলাম, হাসদর্ নশখ্লাম৷ ধাদি ধাদি সু্কল, কদলি, 
নবশ্বনবেযালদেি গণ্ডী কিদিালাম, কেশ নবদেশ ঘুদি কর্ নেিী নিলাম, কর্ িাম কিলাম, র্ািিি….. 

বযরৃ্র্া এদলা! আনম আমাি িােগা কর্দক নকছুই কিদর্ িািলাম িা৷ ভাগয কক কোষ নেলাম, িিািে কমদি নিদর্ 
নশখ্লাম৷ র্দব নক িীবদিি প্রনর্নট ধাি িাি কিলাম শুধু এই নেিনটি িিয? 

আমাি সািািীবদিি েুোঃখ্কষ্ট, িিািে, সাফলয,কান্না-হানস শুধু র্াহদল এই নেিনটি িিযই িমা নছল? আি আনম নকিা 
এই নেিনটি কর্া ভুদলই কগনছলাম৷ 

র্দব কর্া আনম সনর্য সনর্যই বযরৃ্! িীবিদক নিদে আমাি এর্ স্বপ্ন, এর্ িনিকল্পিা, এর্ আদোিি র্াহদল শুধু এই 
নেিনটি িিযই নছল? আনম আবাি কচাখ্ বন্ধ কিলাম, ঐ কয কবিটা কেখ্া যাে,  ঐখ্াদি আমাদক িাখ্া হদব, ঐটাই 
র্দব আমাি িরু্ি নঠকািা? সবাই কেখ্দর্ আসদব আমাে, কোো কিদব, কাাঁেদব আমাি িিয, র্ািিি! 

ভুদল যাদব আমাে, র্াই িা? িা আি িািনছিা কচাখ্ কখ্ালা িাখ্দর্৷ হেদর্া মািা কগনছ আনম! 

হঠার্ কমহমাি হদে এদস মতরু্য আমাে নিদে কগল, আি কর্দক সকল কমৃ বযস্তর্া কশষ আমাি, আি কর্দক ককবলই 
ঘুনমদে র্াকব আনম আি ককউ আমাে মদি িাখ্দব িা! 

িা, িা, র্া হদব ককি, আনম কবাঁদচ আনছ, র্াকব, আমাি সকল ভাদলা ভাদলা কাদিি মাদে!!! 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

হাওোই নমঠাই 

কছাট্ট িীবি, কছাট্ট আশা 
কছাট্ট চাওো গুদলা 
অ্বদহলাে িদি নছল 
কযমি র্াদক ধুদলা  
অ্ল্প কর্া, অ্দিক বলা 
অ্ল্প িীবি চলা 
অ্ল্প নছল চওো গুদলা 
র্াও হেনি িাওো 
 
অ্ল্প সানর্ কম গল্প 
একা একাই চলা 
মদি লুকাদিা কর্া গুদলা  
কাওদক হেনি বলা 
একাই আনম র্াকব ভাদলা 
নিদি নিদিি মদর্া  
নশদখ্ কগনছ িাখ্দর্ কেদক 
কষ্ট আদছ যর্ 
 
বাস্তবর্া খু্ব নর্ি 
র্বুও  মািদর্ হে 
সনর্যকাদিই রু্নম যাি 
কস কর্ামাি িে 
িরু্ি িীবি িরু্ি আসা 
বাধদব মদি বাসা 
সবাই খু্ব ভাদলা র্াকুক  
এটাই প্রর্যাশা 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

কর্ি 

েীঘৃ নবিনর্ি িি নবিে কফাি কদিদছ অ্রুনিমাদক, কফাদি 
প্রনর্নিের্ োোল হদে যাদচ্ছ, নকন্তু কফাি ধিদছ িা । 
নবিে ভাবদছ, র্দবনক কমদেলী অ্নভমাদি কফাি ধিদছিা 
অ্রুনিমা? এমি অ্দিক নকছুই ভাবদছ আি কফাদি োোল 
কদি চদলদছ। এমি কখ্দিা কদিিা অ্রুনিমা, বযাস্ত 
র্াকদলও কফাি ধদি, শান্ত স্বদি বদল কেে কস বযস্ত। 

নবিদেি সাদর্ কখ্দিা কর্া এমি কখ্োলী আচিণ কদিিা 
কস। র্তর্ীে বাদি োোদল কফাি ধদি অ্রুনিমা। নকঞ্চি 
স্বদিি িনিবদর্ৃ ককমি কযদিা ধিা গলাে কর্া বলদছ 
অ্রুনিমা। নবিে নকছুটা নক্ষপ্ত হদে প্রশ্ন কদি এভাদব োং 
কদি কর্া বলনছস ককদিা? িাটক বাে নেে সাভানবক 
ভাদব কর্া বল। র্বুও অ্রুনিমা একই ভাদব কর্া বলদছ, 
মদি হদচ্ছ কযি নকছুটা কটদি টদি স্বি েীঘৃানের্ কদি 
বলদছ, 
:নব…ি…ে, এই নব…ি…ে, আনম োকনছ িবাব নেনচ্ছস িা 
ককদিা? 

:বল নক বলনব,  

অ্রুনিমা আনম একটা প্রশ্ন কনি, সনর্য কদি িবাব নেনব 
নেি। 

:বল, রু্ই নক ড্রাাংক িাইট িাউ?  

:হযাাঁ, কর্াি নক ককাদিা সদেহ র্াদর্?  

:িা, নকন্তু মহািািী আিনি সুিা িাি কিদছি, কস ভাদলা 
কর্া, নকন্তু ককদিা? নিিই ভাইোি সাদর্ েগো কদিনছস? 
আি কিনলই বা ককার্াে? 

 

 



 

 
 

:িা, এমনি সখ্ কিদলা র্াই, আি অ্দিকনেি হল মিও ভাদলা কিই।  

:ওহ, র্াই বুনে? মি ভাদলা িা র্াকদল এভাদব মে নগলদর্ হে?  

:কশাি আমাি িা খু্ব কর্া বলদর্ ইদচ্ছ কিদছ, গল্প কিদর্ মি চাদচ্ছ।  

:রু্ই মে কিনলই বা কই আি রু্ই খ্ানচ্ছস কই?   

:গর্মাদস বস নগফ্ট কদিনছদলি েু কবার্ল, আি র্া আমাি ঘদি বদসই সাবাে কিনছ।  

:যাহ এবাি মার্াে ঠান্ডা িানি নেদে ঘুমা, বকবক কনিস িা, আনমও ঘুমাই।  

:কশাি িা এিকম কনিস ককদিা? আনম কর্াি কাদছ নক এমি কচদেনছ? কর্াি ফুসফুস ও কনলিা েুদটাও কর্া চাইনি, শুধু 

একটু কর্া বলদর্ কচদেনছ।  

:বল আনম শুনি।  

:যখ্ি ভানসৃনটদর্ িেনর্, কাউদকই ভাদলা লাদগনি? বলিা বল, সর্য কদি বল?  

:বদলনছ কর্া, আি কর্বাি বলদবা? : বল, আবাি বল।  

:ফাউল িযাাঁচাল বাে নেদে একটা ঘুম কে কিশা ছুদট যাদব।  

:এিকম কনিস ককি, বল িা, এমি কাউদক কেদখ্ মদি হেনি, র্াদক িা কিদল িীবি বতর্া? কয ককাদিা মূদলয হদলও 

চাই র্াদক? এমি কখ্দিা মদি হেনি?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:িা, কখ্দিা মদি হেনি।  

:এমি কখ্দিা মদি হেনি? কহাক কসটা, বেনহক কামিা বা বাসিা হদর্, িেদর্া ভাদলা লাগা কর্দক? িীবদিি কয ককাদিা 

িযৃাদেই র্াদক আিি কদি িাবাি এক অ্নভলাস!  

:িা, িানিস কর্া আনম ঐ সমে অ্িয কাদি বযস্ত নছলাম, আি ঐ ভাদব কখ্দিা ভানবনি।  

:যনেও আনম কেখ্দর্ অ্র্টা সুেিী িই বা নছলাম িা র্বুও আনম কর্াদি প্রশ্ন কিনছ, আমাে কেখ্দর্ ককমি লাগদর্া?  

:অ্দু্ভর্ প্রশ্ন, ককমি লাগদর্া আবাি, কর্াদি কযমি কেখ্াে কর্মি, কর্টুকুই বা িনিবর্ৃি হদেদছ কর্াি?  



 

 
 

 

:নেদোদমনটক আিছাি নেনবিা। এর্ই ভাদলা লাগদল কসনেি এভাদব অ্িমাি কদিনছনল ককদিা?  

:কেখ্, কসনেদিি কস কর্া ককাদিা ইিদটিশি নিদে বনলনি, আি ঐটা ভুদল যা।  

:িা, আনম ভুলব িা।  

:র্ািিি বলদর্া, কর্াি নেিকাল ককমি চদল? িরু্ি িব ?  

:আমাি িা, নিদিদক বেই কবাকা মদি হে। কসনেি যনে িাির্াম, আমাি বাচ্চা-বাচ্চা ক্লাসদমটিা একনেি এমি 

মযািনল, হযান্ডসাম আি স্মাটৃ হদে যাদব, র্দব ঘুিাক্ষদিও নবদে িামক এই ভুলনট কির্াম িা ঐ সমদে।  

:ভুল নক কদিনছস ? সবাই কর্া কদি, একটু আদগ আি িদি।  

:ইোিীাং আমাি ককদিা িানি মদি হে, রু্ই আমাি িিয িািদফে মযাচ। আনম? আমাি মািষিদট কয ছনব এাঁদকনছলাম 

র্াদর্ কর্ািই ছনব আনম কেখ্দর্ িাই।  

:যা, কগাসল কি অ্র্বা মার্া ধুদে ঘুম কে, কিশাি কঘাি ককদট যাদব।  

:কশাি িা বাবা, আনম কিশাি কঘাদি নক বলনছ, কাল ঘুম হদর্ উঠদলই কর্া সব ভুদল যাদবা নকছুই মদি িিদব িা।  

:অ্দিক িার্ এখ্ি, আমাি ঘুদমাদর্ হদব, আগামীকাল সকাদল অ্নফস আদছ।  

:আমাি িা খু্ব ইদচ্ছ কদি কর্াি কঠাাঁদট চুদমা নেদর্, মুদখ্ি গদন্ধা শুাঁকদর্, কর্াি বুদক মার্া কিদখ্ ঘুম নেদর্, কয কসখ্াদি 

ককমি মাো। খু্ব ইদচ্ছ কদি িাাঁিাদকাল কদি িনেদে িাখ্দর্, কাদি নফস নফনসদে বলদর্ কর্াদি অ্দিক ভালবানস। 

িাদর্ি গভীির্া ও িিনেি অ্নফদসি কাদিি বযাস্তর্াে নবিে কফাি কাটদর্ বাধয হে। নবিে, কফাি কল ককদট 

মাইক্রওদেদভি কাদিকশি হদর্ নবনচ্ছন্ন হে নঠকই। নকন্তু কচাদখ্ি ঘুম হানেদে যাে। মনস্তদষ্কি ভাবিা ও নচন্তাি িগদর্ 

এক আদলাদিাণ বদে যাে। অ্িুনিমা কিষাি ভাি কদি মদিি সব কর্া উিাি কদি নেদলা িা কর্া? 

নবিদেি মদি বাি বাি অ্িঞ্জি েদিি কসই গাি ও কদর্ািকর্িটাই মদি িিদছ। আসমা কচৌধূিী িেীর্া ও িাবা’ি 

নচনঠি কসই কর্া গুদলা। “যনে স্বজ্ঞাদি নলদখ্ র্াদকা, র্দব ঘুম কভদঙ্গ নিদিদকই গানল কেদব, আি যনে কিষাি কঘাদি 

নলদখ্ র্াদকা র্দব কিশা ককদট কগদল সব ভুদল যাদব”। অ্রুনিমা, কর্াি মদর্া হেদর্া ওভাদব কভদব কেনখ্নি, র্দব কর্াদি 

কয কখ্দিা ভাদলা লাদগনি র্া বলদবা িা। কস সমে যনে আনম বদল নের্াম কর্াদি আমাি ভাদলা লাদগ, র্দব নক এমি 

হদর্া?  

হেদর্া কর্াদি প্রস্তাব কিা কছদল কেি র্ানলকাে আদিকটা িাম কযাগ হদর্া বদল রু্ই িািনর্। হেদর্া নিদিি একিি 

বেদিন্ড আদছ িানিদে কািদি অ্কািদণ ভাইোি হার্ ধদি কযাম্পাদসি িনিনচর্ স্পট গুদলাদর্ ঘুদি কবোইনর্। 

র্ািদচদে কযইটা সাভানবক ও সাবনলল কসইটা হওোটাই সনমনচি িে নক? সমাি, সাংস্কাি ও প্রর্াগর্ টযাবু কভদঙ্গ 

হেদর্া কর্াি আদবদগি িূণৃর্া কেো ককাদিা কনঠি কাি িে, নকন্তু রু্ইনক,এ নিোঃিের্া নেদর্ িািনব? কয রু্ই আমাে 

কিদলই সুখ্ী হনব? আনমদর্া কেনখ্ িীবি কয ির্ কবদছ নেদেদছ কসটাই অ্নর্ উিম। িীবি সমান্তিাদল বদে চদলদছ, 

েুিদিই আলাো িীবিী সুগন্ধ কিদেনছ কসটাই ভাদলা িে নক?  

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

২০১৯ সাদলি ফল কসনমস্টাদি আগর্ িরু্ি নশক্ষার্ীৃদেি র্ানলকাোঃ 
Full Name Department University Name Program 

Md. Mazedul Haq Bioactive Materials Science 
Jeonbuk National 
University 

Doctoral (Ph.D.) 

Jeasmin Akter Bioactive material Sciences Jeonbuk National 
University 

Doctoral (Ph.D.) 

Jesmin Akter Environmental Engineering University of Science and 
Technology 

Doctoral (Ph.D.) 

Hossain Md. Selim 
Department of Physical 
Education Seoul National University Master's 

Md Omar Farok Global NGO 
Chonnam National 
University 

Master's 

Md Abdur Rahim Microbiology and Immunology 
Soonchunhyang 
University 

Master's 

Mohammad Imtiaj 
Uddin Bhuiyan 

Department of Environmental 
Health Sciences 

Seoul National University Master's 

Md Ikram uddin Civil Engineering 
Kunsan National 
University 

Master's 

Sajib Sarker Civil Engineering 

Kunsan National 
University Master's 

 

 
 

 
 



 

 
 

   

 
 
 

নেিী প্রাপ্ত নশক্ষার্ীৃদেি র্ানলকা 
Name Program University Name 
Milon Chowdhury Doctoral (Ph.D.) Chungnam National University 
Mohammad Mozammal Hossain Doctoral (Ph.D.) Pusan National university 
Md. Saidul Islam Doctoral (Ph.D.) Jeonbuk National University 
Md. Rafiqul Islam Doctoral (Ph.D.) Sunchon National University 
Iqubal Hossain Doctoral (Ph.D.) Incheon National University 
Md Anzan-Uz-Zaman Master's leading Ph.D.  (UST) 
Md Mahin Uddin Master's Sejong university 
Sabir Hossain Master's Kunsan National University 
Foyjunnaher Eva Master's Chungnam National University 
Md Foysal Kazi Master's Dong-A University 
Dipra Paul Master's (USINT) 
Md Rashidul Islam Master's Dong-A 
Mizanur Rahman Master's Chung-Ang University 
Samsuddin Ahmed Master's Chosun University 
Muhammad Shakil Rana Undergraduate Woosong University 
Md Nura Alam Sani Undergraduate Woosong University  
Kamrun Nahar Undergraduate Pukyong National University 
Md Sohorab Uddin Undergraduate Woosong University 

  

 
 

  



 

 
 

Bangladeshi Student’s Association (BSAK) এি ২০১৯-২০২০ এি 
কাযনৃিবাৃহী িনিষে সেসযদেি র্ানলকা 

২০১১ সাদলি ১৩ মাচৃ ককানিোে অ্ধযেিির্ বাাংলাদেদশি এক োাঁক কমধাবী এবাং সাংগঠি নপ্রে ছাত্র-ছাত্রী নমদল গঠি 
কদিনছদলি। নবএসএদকি লক্ষ উদদ্দশয হদচ্ছ ককানিোদর্ িেদর্ আসা বাাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেি মাদে িািস্পনিক 
সহদযানগর্া বতনদ্ধ কদি র্াদেি প্রবাসী নশক্ষা িীবি কক সহি কদি কেো। একনট অ্িািধিনর্ক, অ্লাভিিক এবাং 
িিকলযাণমূলক সাংগঠি নহদসদব নবএসএদক এক নভন্ন ধমৃী কনমনটি মাধযদম র্াি সকল কাযৃযক্রম িনিচালিা কদি 
র্াদক। নবএসএদকি কাযৃনিবৃাহী িনিষে েুই ধিদণি সেসয নিদে গনঠর্;  

1. Executive Team member (ET Member) 

2. Representative Team Member (RT Member) 

BSAK Administrative Committee 2019-2020 

 

# Executive Team (ET) Member: 11  

Name University Program City 

Al Jaber Faisal Hankuk University of Foreign Studies Undergraduate Seoul 

Md Shamimul Islam Hansung University Masters  Seoul 

Md Golam Rabbani Chonnam National University Ph.D. Gwangju 

Md Abu Zafar Al Munsur Incheon University Ph.D. Incheon 

Milon Chowdhury Chungnam National University Ph.D. Deajeon 

Md Hasanul Haque  Chosun University MS leading PhD Gwangju 

Minarul Islam Chonbuk National University Ph.D. Jeonju 

Tahmina Bilkis Chosun University Ph.D. Gwangju  

Sharif M. Nasir Uddin University of Sci. and Tech.  Ph.D. Geongeup  

Tahmina Tasnim Nahar Kunsan National University Ph.D.  Gunsan 

Md Sazzad Hossain Hanseo University  MBA Chungcheongnam-

do  

# Representative Team (RT) Member: 13 

NAME University Program City 
Md Rumel Ahmed Dong-A University Ph.D.  Busan 

Das Pran Krisna Chonnam National University Ph.D. Gwangju  

Imtiaj Uddin Bhuiyan Seoul National University  Masters Seoul 

Md Shahdat Hossain Sejong University Undergraduate Seoul 

Md Parvez Hossain Kyungsung University Undergraduate Busan 

Mohammad Najib Mostafa Hallym University MS leading Ph.D. Seoul  

Md Abdul Mannan Kyungdong University Undergraduate sokcho 

S M Shatil Shahriar Korea National University of Transportation Masters Chungju 

Md Abu Hanif Chonbuk National University Ph.D.  Jeonju 

Jaisan Islam Chungbuk National University Masters Choengju 

Jannath Urmi Pusan National University Ph.D. Busan 

Mohammad Arifur Rahman Hanyang University Ph.D. Seoul  
Amir Hamza  Hallym University  MS leading Ph.D. Chuncheon 



 

 
 

 

নবএসএদকি ২০১৯ সাদলি আনর্ৃক নহসাব  
নবএসএদক প্রর্মবাদিি মদর্া ই-বুদক বছি নভনিক নহসাব-নিকাশ প্রকাদশি নসদ্ধান্ত নিদেদছ। এখ্াদি 

বছদিি েুইটা কগট-টুদগোদিি আে এবাং বযদেি নহসাব রু্দল ধিা হল।   

নবএসএদক শীর্কালীি নমলিদমলা ২০১৯   

িাি: গুোঞু্জ  

র্ানিখ্োঃ কফব্রুোনি ৯-১০   

 
       কিনিদেশি বাবে আে খ্িচ/ বযে  

   ২,৫০০,০০০ উওি  ২,৮৭৫,৫১০ উওি  

নবএসএদকি শুভাকাঙ্ক্ষীদেি কাছ কর্দক উিহাি বাবে  ৩৭৫,৫১০ উওি  

 

নবএসএদক িীষ্মকালীি নমলিদমলা ২০১৯   

িাি: গদি আইলযান্ড 

র্ানিখ্োঃ িুলাই ২৭-২৮    

 

           কিনিদেশি বাবে আে 

       ৭,৩৬০,০০০ উওি 

খ্িচ/ বযে 

৮,১৭১,৫৪৫ উওি 

নবএসএদকি শুভাকাঙ্ক্ষীদেি কাছ কর্দক উিহাি বাবে  ৮১১,৫৪৫ উওি 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ফদটা গযালানি  
 

  
শীর্কালীি নমলিদমলা ২০১৯ কর্ আমনির্ অ্নর্নর্বতেসহ শীর্কালীি নমলিদমলা ২০১৯ কর্ আমনির্ অ্নর্নর্বতেসহ 

ইনট- আিনট সেসযগণ 

  
িীষ্মকালীি নমলিদমলা ২০১৯ কর্ আমনির্ অ্নর্নর্বতেসহ িীষ্মকালীি নমলিদমলা ২০১৯ এ সাাংস্কত নর্ক অ্িুষ্ঠাদিি একনট েতশয 

 
 

 

 

 

 

 িীষ্মকালীি নমলিদমলা ২০১৮ কর্ আমনির্ অ্নর্নর্বতে শীর্কালীি নমলিদমলা ২০১৮ কর্ ককানিোি িাষ্ট্রেূর্ 

িিাব আনবো ইসলাম সহ আমনির্ অ্নর্নর্বতে 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
নবএসএদক, নিদকা, সনেক আদোনির্ ইন্টািিযাশিাল নিসাচ ৃ
কদলানকউম          এি.আই.আই.ই.নে. এি নমনটাংদে নবএসএদক সেসয  

কসনমিািোঃ বাাংলাদেদশি উন্নেদি িািীদেি ভূনমকা 

কসনমিািোঃ বাাংলাদেদশি উন্নেদি ছাত্র-ছাত্রীদেি ভূনমকা কসনমিািোঃ বাাংলাদেদশি উন্নেদি ছাত্র-ছাত্রীদেি ভূনমকা 

কসনমিািোঃ বাাংলাদেদশি উন্নেদি িািীদেি ভূনমকা 



 

 
 

  ককানিোদর্ অ্িুনষ্ঠর্ আন্তিৃানর্ক নশক্ষারৃ্ী কফািাম ২০১৯ 
 

 
নবএসএদক এনক্সনকউনটভ সেসযিা সনেদকি বানষৃক সাধািণ 
সভাে   

 

  
নবএসএদক এি পক্ষ হতে শীেবস্ত্র রবেিণ 

 

 

আপনাতে অসংখ্য ধনযবাদ 

 
 

 

 


