
 

 
 

 

  



 

 
 

 

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি 
বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো (নবএসএদক) কর্ত কৃ প্রকানশর্  

 

অ্িলাইি সাংস্কিি  
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ছনব  

সাংগতহীর্   

 

অ্লাংকিি  

িানসম আল ইসলাম  
আনমরুল আলম কিক 

িানিউল িাহার্ 
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 আপিরুল আলি কনক 
মাস্টাস ৃনশক্ষার্ীৃ 

ককানিো ইনিনস্টনটউট অ্ব  
এিানজ ৃপরসার্চ 

িানিউল িাহার্ 

নিএইচনে নশক্ষার্ীৃ 
কাাংওি িযাশিাল ইউনিভানসনৃট 

 

শিৎ চন্দ্র বমিৃ 
নিএইচনে গদবষক 
কাাংওি ইউনিভানসনৃট 

িানসম আল ইসলাম  
নিএইচনে নশক্ষার্ীৃ 

ইউনিভানসনৃট অ্ি উলসাি 

আবু জািি আল িুনসুর 
নিএইচনে গদবষক 

ইিচি িযাশিাল ইউনিভানসনৃট  



 

 
 

 
িাষ্ট্রেূর্ এি শুদভচ্ছা বাণী 

নবএসএদক কক (Bangladesh Students Association In Korea) অ্নভিন্দি জািানচ্ছ নবগর্ ১০ 
বছি ধদি সানহর্য মযাগানজি “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” এি অ্িলাইি প্রকাশিা অ্বযাহর্ িাখবাি জিয । 
নবশ্বনবেযালদেি অ্দিক বযস্তর্াি মাদেও সানহদর্যি প্রনর্ এই অ্িুিাগ সনর্যই প্রশাংসাি োবী িাদখ । আশা কনি, 
জ্ঞাি নিভৃি (Knowledge-based)  বাাংলাদেশ গঠদি, আদলানকর্ মািুষ গঠদি  এই প্রদচষ্টা উদেখদ াগয ভূনমকা 
িাখদব ।  

কসইসাদর্ বাাংলাদেশ েূর্াবাদসি আহ্বাদি সাড়া নেদে গর্ ৩০ কসদেম্বি ২০১৮ র্ানিদখ “বাাংলাদেদশি 
উন্নেদি েনক্ষণ ককানিোে অ্ধযেিির্ শীক্ষার্ৃীদেি ভূনমকা” ও ১০ িদভম্বি ২০১৮ র্ানিদখ “বাাংলাদেদশি উন্নেি 
অ্গ্র াত্রাে িািীদেি ভূনমকা” শীষৃক কসনমিাদি সনিে অ্াংশগ্রহণ ও মূলযবাি মর্ামর্ উিস্থািদিি জিয 
নবএসএদকি সকল সেসযদেি জািাই অ্সাংখয ধিযবাে । র্াদেি সুিানিশমালা অ্দিক কক্ষদত্রই আমাদেি িরু্ি 
কদি ভাবদর্ ও নচন্তা কিদর্ সহােক হদেদছ । আশা কিনছ আগামীদর্ও আমাদেি এই ক ৌর্ ির্চলা অ্বযাহর্ 
র্াকদব এবাং র্া আদিা  সিল ও িলপ্রসূ হদব ।  

নবএসএদকি শীর্কালীি নমলি কমলা আদিা আিন্দমে কহাক, সুেতঢ় কহাক বনু্ধদেি এই কমল বন্ধি-এই 
কামিা কনি । সবাি প্রনর্ িইল আন্তনিক শুদভচ্ছা ।   

 

 

        
                   আনবো ইসলাম  

 

 



 

 
 

 

 

 

আিাদের কথা 
"জ্ঞাি অ্জৃদিি জিয প্রদোজদি চীি  াও" এই কর্াি মদধয সীমাবদ্ধ কিই বাাংলাদেদশি র্রুণ গদবষকিা। চীি কিনিদে 
কিৌঁদছ কগদছি "সকাদলি শানন্ত" িাদম খযার্ েনক্ষণ ককানিোে। সূ ৃ উেদেি কেশ জািাদিি িাদশ অ্বস্থাি হদলও সূদ িৃ 
উেে-অ্স্ত ককািটাই ক ি কেখাি সুদ াগ কিই র্াদেি। কািণ লযাদবি এক্সদিনিদমন্ট, োটা কাদলকশি, কসনমিাি, 
নসদম্পানজোম, কিিাদিদে অ্াংশ নিদর্ অ্িয শহি নকাংবা কেদশ ছুদট চলা; বহুমানত্রক বযস্তর্াে ভিিুি র্াদেি প্রবাস 
জীবি। এই বযস্তর্াি মাদেও র্ািা জীবিদক উিদভাগ কিাি মাধযম নহদসদব কবদছ কিি সতজিশীল গল্প, আড্ডা আি 
সানহর্য চচৃাদক।  

বাাংলাদেশ সু্টদেন্ট এদসানসদেশি ইি ককানিো ( নবএসএদক ) র্াদেি এই সতজিশীলর্া এবাং সুপ্ত প্রনর্ভা নবকাদশ 
সবসমেই অ্িুঘটক নহদসদব কাজ কদি। র্রুণ গদবষকদেি হৃেে-গহীদি জদম র্াকা অ্িুভূনর্ এবাং ভাদলা লাগাি মূহুর্ ৃ
গুদলাদক স্মতনর্ি িার্াে িুনটদে রু্লদর্ সো সদচষ্ট  নবএসএদক। কসই প্রদচষ্টািই একনট অ্াংশ “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” ই-
বুক ২০১৯, একােশ সাংখযা। কছাট গল্প, কনবর্া, স্কলািনশদি ককানিোে িড়দর্ আসাি র্র্য নভনিক নবদশষ প্রবন্ধ, 
নবএসএদকি কা ৃিম নিদে প্রনর্দবেি,িদটাগযালািী,িবীি এবাং নেনগ্র প্রাপ্তদেি িনিনচনর্ নেদে সাজাদিা হদেদছ সাংখযানট। 
এছাড়া ককানিোে িবনি ুক্ত বাাংলাদেদশি মািযবি িাষ্ট্রেূর্ বাণী নেদে এই ধিদণি প্রকাশিাে উৎসাহ  ুনগদেদছি।   

িনিদশদষ, ই-বুক “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” এি সাংনিষ্ট সবাইদক জািাই শুদভচ্ছা ও কত র্জ্ঞর্া। নবদশষভাদব কত র্জ্ঞর্া জ্ঞািি 
জািাই সকল কলখক-দলনখকা, বাাংলাদেশ েূর্াবাস, বাাংলাদেশ কনমউনিনট ইি ককানিো (নবনসদক) এবাং ই-বুক 
সম্পােকমন্ডলীি সেসযবতদন্দি প্রনর্,  াদেি সানবৃক সহদ াগীর্াে  কলখকদেি অ্নভবযনক্তগুদলা  কাগদজি  িার্াে মলাটবদ্ধ 
কিা সম্ভব হদেদছ।   

 

সম্পােিা িনিষে 
মলাটবদ্ধ কালধ্বনি ২০১৯, একােশ সাংখযা।  

 



 

 
 

সূপর্িত্র 

  নবষে কলখক িতষ্ঠা 

1 কমনক্সদকাি কমাহমাোে! আনবেুি িহমাি  
2 কাল্পনিক সাক্ষাৎকাি: আমাি প্রবাস-১ অ্ক ৃকখাকি  
3 িূণরৃ্াে িূণ ৃপ্রাণ শিৎ চন্দ্র বমিৃ  
4 নবদে শানহিুি আলম  
5 একনট ক াগাদ াগ ভাবিা কমা. আশিািুল আলম  
6 োাঁদর্ি মূলয মুহম্মে আিজাল কহাদসি  
7 ব্র্যাপডিং সু্টদেন্টস’ এদসানসদেশি, নবএসএদক মনিরুজ্জামাি মনিি  
8 এবাং একগুচ্ছ রু্নম কমাোঃ জুিাদেে হাসাি  
9 প্রবাদস স্বদেশ সদম্বেি: মিদি কত নষ কত নষনবে শামীম আহদমে  
10 উচ্চনশক্ষাে ককানিো িািজািা প্রমা  
11 রু্ষাদিি শুভ্রর্া নসোম উনিি  
12 উচ্চনশক্ষাি বদ্ধিনিসি কমাহাম্মে ওবােেুোহ  
13 আমাদেি কছাট্ট উলসাি (েযা িাইনসাং নসনট) সানজো নশলা  
14 বাস্তবর্া কমাোঃ িানিউল হক (িাহার্)  
15 আদেিা কমাোঃ হাসািুল বান্না  
16 নেগ্রী প্রাপ্ত নশক্ষার্ীৃদেি র্ানলকা-২০১৮ িল কসনমস্টাি   
17 িরু্ি ছাত্র-ছাত্রীদেি র্ানলকা (িল কসনমস্টাি- ২০১৮)   

18 
বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো 

(নবএসএদক) এি ২০১৯ এি কনমনট   
19 িদটা গযালািী   

 

 

  



 

 
 

মিপিদকার মিাহিায়ায়! 
আপিেুর রহিান 

ইদলকদরাকযানমদকল কসাসাইনটি (ECS) সদম্মলি হদব কমনক্সদকাি কািকুদি! ববজ্ঞানিক নিবদন্ধি কমৌনখক উিস্থািিাি সম্মািিা শুধু 
িে, প্রশান্ত মহাসাগি কিনিদে অ্র্েূি  াদবা র্াই উচ্ছ্বাস নছদলা কেি। ওনেদক আনম  াওোি বছিখাদিক আদগ কর্দকই ঐ কেশ 
নবশ্ব নমনেোি নশদিািাম!  কািি হিদিাজ সকাদল মানকৃি ছত্রিনর্ রাম্প হুাংকাি হাাঁদক কমনক্সদকা মানকিৃ সীমাদন্ত কেোল রু্ললাম 
বদল!  অ্মিনক "কুদোি বযাঙ" সাধািি ককানিোিিা ও িাদখ কস কখাাঁজ। র্াই  খিই এলাি নেলাম  ানচ্ছ নকন্তু কহর্াে, ককানিোিিা 
নেদল সর্কৃীকিণ সাবধাি। 

আমাি প্রার্নমক গন্তবয কািকুি ।েনক্ষণ কমনক্সদকাে ।এদকবাদি হাভািা, নকউবাি িাদকি েগাে।  াওোি আদগই কল্পিাে হাভািা 
চুরুদটি স্বাে কচদখ নিলাম। কল্পিাে কছাঁো নেদে স্বপ্নভঙ্গ ঘটাদলা নবমািবালা। কস নবমািবালাি রুিকীর্ৃি আি কিদবািা কািি র্াদর্ 
িাঠদকি স্বপ্নদোদষি আশঙ্কা ঘটদর্ িাদি ববনক। মুখ িুদট কবি হদে কগল সালমা হাদেক! মুচনক কহদস অ্স্পনি বক্ষদেদশি উিদি 
িামিলদক নিদেৃশ কদি জািাদলা সালমা গঞ্জাদলজ .."Bienvenidos!" 

উদড়াজাহাদজি হালিাগাে ভাসৃি নিমলাইিাদিই চদড় বদসনছ। নসউল কর্দক জািাদিি িানির্াে নগদে কস মহাির্ঙ্গ নিদলা একটু েম। 
কািি িদিি ১৪ ঘন্টা র্াদক একটািা উড়দর্ হদব। িাি হদর্ হদব েুনিোি সবদচদে প্রশস্ত প্রশান্ত মহাসাগি। িদিি স্টদিজ 
কমনক্সদকা নসনট ও র্ািিি কািকুি। ১৪ ঘন্টা বদস র্াকদর্ হদব এই নচন্তাে সালমা গঞ্জাদলদজি টনিক ও উদব কগল।শিীদিি িাম 
মহাশে র্াই এ ১৪ ঘন্টাও একসমে কশষ হদলা। কমনক্সদকা নসনট কর্দক কািকুি। আবাি ২ ঘন্টাি কাদিনিঙ ফ্লাইট। আশিাদশি 
 াত্রী িনিবর্ৃি হদলা। কদলদজি একেল ছাত্র ছাত্রী।  ব্রানজল, আদজৃনন্টিা, কলনম্বো, ককাস্টানিকা   াদব অ্দিক কেদশ। িুদিা লানর্ি 
আদমনিকাে কাদিা ককাদিা নভসা লাদগিা। আি আমাদেি িাদশি কেদশি নভসা নিদর্ই ক  নক হুজ্জর্! মদিি অ্জাদন্তই কবি হদলা 
এক েীঘৃশ্বাস!  

অ্বদশদষ কািকুদি র্াশনিি আিলাম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কািকুি বন্দদি 



 

 
 

 

কািকুি ,িব ৃ১: 

অ্ি েয স্পাি অ্ি েয কমাদমন্ট এ নসদ্ধান্ত নিলাম ৮ বছি আদগ কশখা ইর্ানলোি োনলদে কিোি এই কর্া কমাক্ষম উিাে! র্াই 
কহাদটদল িে র্াকদবা কমনক্সকাি ককাদিা এক িনিবাদিি সাদর্। আি বার্নচর্ হদব স্পযানিদশ!কািি ইর্ানলোি ও স্পযানিশ ক  ভাই 
ভাই -একই লানর্দিা মাদেি সন্তাি! অ্দিকটা বাাংলা নহনন্দি িযাে। ক ই ভাবা কসই কাজ। ধিিা নেলুম এোি নবএিনবদর্। সুহৃদেিা 
সাবধাি কিদল কমনক্সদকা এখদিা মদগি মুেুক! হুাঁনশোি! নবশ্বাদস নমলাে বস্তু.... জদি হুোি েয নেওসদক কর্া নেলাম আনম আসদর্নছ। 
হুোি নে নেওস বা ঈশ্বদিি িুত্র হদলা আমাি কহাস্ট! আনম আসাি ৭ নেি আদগ উিি কমনক্সদকাে ৩ জি ি ৃটকদক ওিা গুনল কদি 
মািদলা!নকন্তু.. মিে নক বার্! কর্া  খি নেদেই কিদলনছ। এোিদিাদটৃ হুোি র্াি বউ বাচ্চাসহ আমাদক নিনসভ কিদর্ চদল এল। 
হুোদিি ও র্াি িত্নী উভেই নবশালদেহী! সাদর্ এদলা র্াদেি কিযা ১০ বছি বেসী নলো! নবশাল বিুি হুোি নবশাল প্ল্যাকাদে ৃ
আমাি িাম নলদখ এদি উাঁচু কদি ধদি িাখদল  াদর্ আনম সহদজই শিাক্ত কিদর্ িানি। এমি আন্তনিক হুলসু্থল নিনসিশি আমাি 
কিাদল  ক  জুটদব র্া কল্পিাদর্ও নছদলািা। হুোি র্াি চওড়া গাল র্দর্ানধক চওড়া কদি বলদল Hola!... 

Grazie...শুদ্ধ ইর্ানলোদি আনম জবাব নেদলম...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কমনক্সদকা নসনট আট ৃিযাদলস 

এোিদিাটৃ কিনিদে  নমনিট ১০ িদিই একটা িাস্তাে িুনলশ বযানিদকে।  বাধয হদে নবকল্প িাস্তা ধিদলা হুোি। আনম জািদর্ চাইলাম 
নক বযািাি। হুোি জািাদলা নকছুক্ষণ আদগই এখাদি একটা খুি হদেদছ! গুনলদর্  একজি কর্ল! আনম কোক নগললাম ৩ বাি.. 

কািকুি নছদলা মাো সভযর্াি ককন্দ্র!  ইনর্হাদস  ািা আগ্রহী  মাোদেি নিদে িড়দর্ িাদিি। অ্ন্তর্ হনলউদেি নবখযার্ 
"Apocalypto" মুনভ কেখদলও মাোদেি সম্পদক ৃএকটা আইনেো িাওো  াে। কসই মাোিা আজ ছনড়দে নছনটদে ককাদিািদম 
কবাঁদচবদর্ ৃআদছ। কািি িিবর্ৃীদর্ স্পযানিশ কসদটলািিা র্াদেি কখনেদে নিজভুদমই সাংখযালঘু বানিদে কেে। এমিনক র্াদেি ভাষাও 
আজ নবলুপ্তপ্রাে!  হাে ইনর্হাস কলদখ নবজেীিা সব কেদশ সব কাদল!কস  াইদহাক,  ক  বছি বাাংলাদেশ স্বাধীি হে মাদি ১৯৭১ 



 

 
 

সাদলই কমনক্সকাি সিকাি নসদ্ধান্ত কিে কািকুিদক িনিিূণ ৃি ৃটি িগিী নহদসদব গদড় রু্লদব। কযানিনবোি সাগদিি স্বচ্ছ িীল জল 
হদলা বড় কটাি। কফ্লানিো কর্দক কািকুি নবমাদি ৩ ঘন্টা।  

িলািল কািকুদিি বীদচ িঙ্গিাদলি িযাে মানকৃনি, কািােীেদেি হামলা।সস্তা কহাদটল, সুস্বােু কমনক্সকাি খাবাি কর্া উিনি। আজ 
কািকুি িুদিা েনক্ষণ আদমনিকাি নিম কেনস্টদিশি। মাো কটম্পল নচদচি ইর্জা েশৃি ও কািকুদিি কর্নকলা িাি কিদর্ বহুর্ 
আেমীই আজ হানিদর্যশ কদি ববনক! 

িবৃ ২: কমনক্সদকা নসনট  : 

কািকুি কর্দক কিিাি িদর্ Aeroporto di Benito Huarez এ িামলাম িার্ ১২ টাে। আমাদক নিনসভ কিদর্ আসদলা সিদিাধ ৃ
নছিি নেওস।নেওস হদলা আমাি কািকুদিি কহাস্ট কগাদমদজি বাবা। নেওস এর্ িাদর্ আধা ঘন্টা িাইভ কদি র্াি বাসাে নিদে 
ঘুমাদিাি আদোজি কিদলা। কত র্জ্ঞর্াে আমাি হৃেে আর্দ্ ৃহদে কগদলা।  

িদিি নেি সকাদল কমনক্সকাি কব্রকিাস্ট হদলা িুদিা িনিবাদিি সাদর্। কমিু Enchiladas de la Puebla।কর্া বার্ৃা চলদছ স্পযানিশ 
ইর্ালীেে। কািি ওিা ইাংদিনজ জাদিিা।একটু আলাদিি িিই ওিা জািদর্ চাইদলা ককানিোিিা এখদিা কুকুি খাে নকিা? আনম 
িীিব িইলাম। অ্র্োঃিি বাাংলাদেশটা ক  ককার্াে র্া গুগল মযাদি সবাই কচক কদি নিদলা। 

কমনক্সদকা শুধুমাত্র সবৃবতহৎ স্পযানিশ ভাষীি শহি িে,  এটা িতনর্বীি অ্িযর্ম জিবহুল ও বতহৎ শহি।  কমনক্সদকা নসনটি িিি 
কদিনছদলা আযাজদটকিা। র্াও প্রাে ৬০০ বছি আদগ। শহদিি মােখাদি িতনর্ইীি অ্িযর্ম বতহৎ িাকৃ Chapueltepec নকাংবা িাজা 
মদক্তজুমাি প্রাসাে ককািটা কিদখ ককািটা কেখদবা র্া কভদবই আনম কিদিশাি।আমাি হাদর্ সমে মাত্র ১ নেি।১ নেদিই িুদিা শহি 
কঘািা  াদব নক? নস্টোনিাং হুইল কঘািাদর্ কঘািাদর্  নেওস বলদলা আনম একর্া ক ি কাউদক িা বনল। কািি কলাকজি আমাদক 
মজিু ভাবদর্ িাদি! র্বুও ১ নেদি  র্টুকু িািা  াে কঘািাদব ও িণ কিদলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাচীি সপ্তাশ্চদ ৃি অ্িযর্ম মাো কটম্পল " নচদচি ইর্জাে! " 

আমিা কগলাম ভুবিনবখযার্ কমনক্সদকা কস্টনেোদম।ক খাদি ব্রানজল জুদলনিদম রনি আি মযািাদোিা র্াি  ােু কেনখদে আদজৃনন্টিাদক 
নবশ্বচযানম্পেি কদিনছদলা। রযানেশিাল মাদকৃট, নসনট কসন্টাি সব নকছু কিনিদে নেওদসি কছাট্ট কাি আমাদক নিদে এনগদে চলদলা 
 র্ কবনশ স্পদট  াওো  াে।  



 

 
 

কমনক্সদকা আি বাাংলাদেশ কমাটামুনট একই নবষুবীে কিখাে। র্াই জলবােু ও িলিলানে একই িকদমি। আম, জাম, কর্াঁরু্ল, 
কাাঁঠাল, কবল সবই কচাদখ িড়দলা কমনক্সদকাি বাজাদি।কমনক্সকািিা অ্দিক আন্তনিক। সামািয িনিচদেি িিই ক ভাদব খাবাি ও 
িািীেজদলি অ্িাি কেে র্া ককবল িতনর্বীি আি একটা কেদশই আদছ ..বাাংলাদেশ! 

কিিাি িদর্ নেওস আবািও আমাদক এোিদিাদটৃ িি এন্ড নস অ্ি কিদর্ আসদলা! এ বনু্ধবৎসল মািুদষি কেশ কছদড় " খটমদট 
কিাবনটক" ককানিোে নিিদর্ হদব কভদবই মিটা নবষন্নর্াে কছদে কগদলা। হার্ কিদড় শুধু এটুকুই বদলনছ, "Adios amigos!" 

ভ্রমণকাল - অ্দিাবি ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কমনক্সদকা নসনট কসন্টাি ও ককন্দ্রীে চাচ ৃ

 

 

 

 

 

 

আপিেুর রহিান 

পিএইর্পি গদিষক 
পকয়িংপহ পিশ্বপিেযালয়,পসউল, মকাপরয়া 

 



 

 
 

কাল্পপনক সাক্ষাৎকার: আিার প্রিাস-১ 
অ্ক ৃকখাকি 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্দিক িীড়া িীনড়ি িি মানহি ভাইদেি সমে িাইলাম। কস আনজব মািুষ। এই আদস কর্া আদস িা। নমদশ কর্া নমদশ 
িা। নক ক  কদি কখাোই জাদি। মানহি ভাইদেি িনিচেটা নেদে কিই। গর্ বছি কস ককানিো এল বাদো-কমনেকাল সাদেদে  
িড়াি জিয। চুসি নবশ্বনবেযালদে। এটা ককানিোি স্বকীে ও স্বাধীি কচর্া  অ্ঞ্চল কগাোাংজু কর্ । এখাদি েশ টাকাে চা, 
চি, নসঙ্গািা িাওো িা কগদলও নবদি িেসাে হদিক িকম কগালাদিি সুবাস িাওো  াে নঠক ঠাক । কিাজ গাদেৃদিি 
নকিািাে বদস রু্ষাি শুভ্র মুেুাংসাি িাহাদড়ি রূ্ড়াে হলদে- সবুদজি উাঁনকেুাঁনক কেদখ প্রর্ম নপ্রোি লুদকাচুনি অ্বেব 
অ্িাদেদস কভদস উদঠ মদিি িেৃাে।  ছাপ্পান্ন হাজাি বগৃ মাইদলি শযামনলমাি সাদর্ রু্লিা আদস বিি আচ্ছানের্ নিজিৃ 
সবুদজ প্রকত নর্ি। মিটা ক ি ভদি উদঠ  আলু নটলাি শতদঙ্গ কবিদিাো বদস নপ্রের্মাি কচাদখ খাগড়াছনড়ি  কাগদজি শহি 
কেখাি আিদন্দ।   

বলনছলাম মানহি ভাইদেি কর্া। মানহি ভাই সব নকছুদর্ই খানল কেশ কেশ কদি। কেদশ এটা হলদর্া ওইটা হল িা। 
এখাদি এটা হল কেদশ ককি হলিা। এমি সব বযািাি। র্াি কর্া কখদিা নঠক, আবাি কখদিা অ্নর্িনঞ্জর্ মদি হে 
আমাি কাদছ।  সব নমনলদে কলাকটা ইদন্টদিনস্টাং। অ্ন্তর্ আমাি কিাট বুদকি িার্াে স্থাি র্াদক কেো  াে।  কসই ভাবিা 
কর্দক র্াি কাদছ আসা। র্াি ভাবিাে আনম িাগল আনছ। এমি অ্নর্রু্চ্ছ কাদিা সাক্ষাৎকাি নিদর্ িানক কস এই প্রর্ম 
কেখদর্দছ। আমাি কর্া শুদি প্রর্দম কচাখ বড় বড় কদি র্ানকদে র্াকদলও অ্বদশদষ আমাি িাগলানম র্াদকও স্পশ ৃ
কিদলা।  াই কহাক কাদজি কর্াে আনস। কিাজ গাদেৃদিি িাদশ ক  িান্থশালা গুদলা র্াি একটাদর্ অ্দিক্ষা কিনছ। 
ওইদর্া মানহি ভাই আসদলা… 

আনমোঃ আসসালামুোলাইকুম ভাই। ককমি আদছি?  

মানহি ভাইোঃ আসসালামুোলাইকুম ভাই। ওোলাইকুম সালাম। ককমি আদছি ? আনম ভাদলা। 



 

 
 

আনমোঃ এই ভাই চদল  াদচ্ছ। প্রবাদসি জীবি। আিিাি লযাদবি কপ্রসাি ককমি? 

মানহি ভাইোঃ আজগুনব কপ্রসাি ভাই। সকাল িটা কর্দক িার্ িটা । মাদে লাঞ্চ-নেিাি র্থর্বচ। 

আনমোঃ হাহা …একই অ্বস্থা ভাই। কর্া ককানিো আসদলি কযাি?  

মানহি ভাইোঃ ভাোদগ।।।এই মদি কদিি খুনশদর্ ঠযালাে ঘুিদর্…।হাহাহা… 

আনমোঃ হাহাহা…আিনিও…ভাই। আিিাি কক্ষদত্র এই আজাইিা উনক্তি  র্ার্ৃর্া নক? 

মানহি ভাইোঃ আমাি  র্ার্ৃর্া নেদে নক হদব কি ভাই। উনক্তখাি নকন্তু োক-খিাি বচি কক হাি মািাদিা উনক্ত। 
শর্াব্দীি(হাল্কা কচাখ নটি) কসিা উনক্ত। বাঙ্গানলি প্রার্যনহক কা ৃকািণ ও মিস্তত্ত্ব এটা নেদে িুদট  উদঠদছ ভাই।  

 

আনমোঃ আিিাি ক াগসূত্রটা প্রর্দম নিোি কদিি।  

মানহি ভাইোঃ আমাি কছাট কবলাি খাদেশ নবদেদশ িড়দর্  াদবা। এটা আমাি জিয প্রচণ্ড ভাদলা লাগাি একটা নবষে ক  
নবমাদি চদড় কেদশি বাইদি  ানচ্ছ। র্াও আবাি িড়দর্। ক দহরু্ িাস কসদভি কর্দক আনম ঠযালাে িদি প্রনর্নেি গদড় 
সাদড় সার্ঘন্টা কদি িদড়নছ র্াই এটা এখি আমাি জীবদিি অ্িুসঙ্গ।  নবশ্বনবেযালে কর্দকই আনম ভাবর্াম উচ্চ নশক্ষা 
আনম নবদেদশই  নিদবা।  র্াই নবদেদশ আসা আমাি জিয ভাদলা লাগাি। এখি প্রশ্ন হদচ্ছ ককানিো ককি আসলাম? 
ঠযালাে। নকদসি ঠযালা? প্রদিশদিি। মাস্টানিি বেস প্রাে সার্ বছি। নকন্তু উচ্চ নশক্ষাি িাম িাই।  নেও িড়াদর্ নগদে 
প্রনর্ মুহূদর্ ৃনশখাি সুদ াগ অ্বানির্ র্বুও ককার্াে ক ি অ্র্ত নপ্ত নছল। সাদর্ সাদর্ নবনভন্ন প্রনর্দ ানগর্াে নিদজদক প্রমাি 
কিাি কাগুদজ েনলদলি প্রদোজিীের্া। র্দব উচ্চ নশক্ষা শুধু ক  োনলনলক সমতনদ্ধ  আদি র্াই িা…নিদজি মদধয একটা 
গুিগর্ িনিবির্ি আদি।  াই কহাক এই সকল ঠযালাে আনম উচ্চ নশক্ষাি নসদ্ধান্ত কিই। খুব দ্রুর্  আসদর্ চাইনছলাম। 
র্াই প্রর্ম ইদমইদলি ন নি জবাব নেদলি র্াি  কাদছই আসলাম। মদি কদিি  খুনশি ঠযালাে চদল আসলাম ককানিো।   
এদস মদি হদচ্ছ ভালই হদলা।  

আনমোঃ  কসিা উনক্ত  মদি কিাি কািি নক? 

মানহি ভাইোঃ কািিটা ঐনর্হানসক। “বাঙ্গালী ঠযালাে িা িিদল নকছু কদি িা”- এিকম একটা কর্া নকন্তু জিসমাদজ 
প্রচনলর্ আদছ। এই কর্াটা সর্য। বাঙ্গালী ঠযালাি কচাদটই সব কদি। অ্ন্তর্ এভাদব সব বযাখযা কিদর্ ভাদলাবাদস।  

আনমোঃ ঐনর্হানসক কযামদি হল? 

মানহি ভাইোঃ আিনি  নে আমাদেি সামানজক গনর্ধািাি ইনর্হাস কেদখি, ক্ষমর্াি িালাবেল কেদখি র্দব নবষেটা 
িনিষ্কাি হদব। আমিা বযনক্ত নকাংবা সামানজক জীবদি স্বর্োঃপ্রদণানের্ হদে িনিবর্ৃি চাই িা। ঠযালাে িিদল চাই। আিনি 
 নে আমাদেি  ইাংদিজ নবদিাধী আদন্দালি সাংগ্রাম কেদখি র্দব কসখাদি খুাঁদজ িাদবি আমাদেি বেিনন্দি জীবদিি নবঘ্ন 
ঘটাি কািদণই আমিা র্াদেি নবরুদ্ধাচািি শুরু কনি। িনকি আদন্দালি, নর্রু্মীদিি বাাঁদশি ককো,  িিাদেজী আদন্দালি 
এসব নেদে শুরু। কাংদগ্রস, মুসনলম লীগ নেদে প্রকাদশয এবাং  অ্িুশীলি,  ুগান্তদিি মর্ কগািি মাধযদম িনিিনর্।  



 

 
 

স্বাধীির্া নেদে কশষ। প্রাপ্ত স্বাধীির্া কক আিার্ মদি হদর্ সমে  লাদগনি ঠযালাে িদড়। সীমািাি জযানমনর্ক িনিবর্িৃ 
ক  ঠযালা সামলাদর্ িাদি িা এটা বুেদর্ কেনি হেনি আমাদেি ধমৃীে স্বারৃ্াদেষী মহদলি ঠযালাে । এিিি ৫২, ৬২,৬৯ 
আি ৭১। অ্বদশদষ মুনক্ত। এই মুনক্তি কঘাদি আচ্ছন্ন হদে নছল আমাদেি িাষ্ট্রীে  বযবস্থা এবাং জিজীবি। েীঘৃনেি আমিা 
চড়াই উৎিাই কিনিদেনছ। এখি আমিা একটা গভৃকালীি মুহূদর্ৃি সনন্ধক্ষদণ োনড়দে।  সকল িনিবর্ৃদিি কছাাঁো কলদগদছ 
জিজীবদি। কখদিা ধিাত্মক ভাদব কখদিা ঋণাত্মক ভাদব। ঠযালাে িদড় এখদিা নশশুিা িাস্তাে িাদম। ঐনর্হানসক বচদিি 
কেখা কমদল গণমাধযদম। ভাইিাল হে সামানজক ক াগাদ াদগ।  াি কর্া ভাইিাল হল, কস হেদর্া অ্নর্ সাধািণ ভাদব 
বুোদর্ কচদেদছ খুশীি ঠযালাে কস এখদিা লাইদি োনড়দে আদছ নকাংবা র্াকদছ এবাং ঘুিদছ। র্াি কর্াটাই িাটকীে ভাদব 
আমাদেি প্রার্যনহক কা ৃকািদণি বযাখযা নেদে নেল িনিহাদসি মাধযদম। 

আনমোঃ ককানিোে আিিাি মজাি অ্নভজ্ঞর্া  আদছ?  

মানহি ভাইোঃ অ্দিক। একটা বনল। ককাি এক প্রদোজদি  ভানসৃনট কর্দক এিিলদমন্ট সানটৃনিদকট কর্ালাি জিয কগদল 
১০০০ ওি োনব কদি। আনম বললাম, “নিনসট োও”। ভর্দ্ কলাক অ্বাক হদে র্ানকদে বলল “রু্নম নক বলদছা আনম 
বুজদর্ িািনছ িা।”। আমাি মার্াি মদধয নিনসট নবনহি আি-অ্নিনসোল কবহুো খিদচি নচন্তা র্াদক বযাখযা কিাি  
কপ্রিিা েূি কদি নেদেনছল আমাি কেশদপ্রম। আনম বুনদ্ধর্ানড়র্ কবাকা কসদজ চদল এলাম। ভাবলাম , আমাি কেদশি 
কলাকজি  নে এসব িা বুজদর্া র্াইদল ১৮ ককানট মার্াি সাদর্ ৩৬ ককানট হার্ কেশটাদক ককার্াে নিদে  াইর্। 

আনমোঃ র্াই িানক ?? র্দব আমাদেি কেদশ এখি েুিৃীনর্ নবদিাধী কযাদম্পইি কবশ কজাদিদশাদি হদচ্ছ।  

মানহি ভাইোঃ এটা ইনর্বাচক। প্রনর্নট বযনক্ত ক খাদি স্বারৃ্ান্ধ ও সুনবধাবােী কসখাদি একনেদি এটা কশষ হদব িা। েীঘৃ 
ির্  াওোি বযািাি আদছ। নিদজি সুনবধা ও কু্মনিনটি সুনবধা ক  সম্পকৃ ুক্ত এটা বুোি বযািাি আদছ। সুদ াগ-সুনবধা, 
ও সামানজক নিিািিা  বতনদ্ধ ,   সুষম বণ্টিিীনর্ সামনষ্টক স্বাদরৃ্ি ধািিাদক সুপ্রনর্নষ্ঠর্ কিদব। এটাই েুিৃীনর্ কিাদধি 
অ্িযর্ম হানর্োি হদর্ িাদি। 

আনমোঃ নঠক বদলদছি। নবভক্ত জানর্সিা সামনগ্রক উন্নেদিি িদক্ষ কিনর্বাচক।  

মানহি ভাইোঃ কসনেদক িা  াওোই ভাদলা। মুনক্ত ুদদ্ধি মুল কচর্িাি নভনিদর্ গির্ানিক সমাজ বযবস্থা কাদেম কিদর্ 
হদব। মূল কচর্িা আমাি কাদছ মািনবক মূলযদবাদধি নবকাশ , সাংখযা গনিষ্ঠ মািুদষি  জীবিাচিদণি চচৃা ও 
সাংখযালনঘষ্ঠদেি অ্নধকাদিি সাংিক্ষি ।  এটাি র্ানত্ত্বক বযাখযা নবনভন্ন জি নবনভন্ন ভাদব নেদব। বযাখযাি নভন্নর্াই হদব 
িাজথিনর্ক মর্ােদশৃি নভন্নর্া।  আমিা মািামানি হািাহানি চাই িা।  

আনমোঃ ভাষাি মাদস আিিাি িনিকল্পিা নক?  

মানহি ভাইোঃ িনিকল্পিা আদছ। অ্বযক্ত িাখদর্ চাই। র্দব প্রর্যাশাি প্রকাশ বাঞ্ছিীে মদি কনি। এটা আনম আদগও 
বদলনছ নবনভন্ন জােগাে।  

আনমোঃ নক এবাং কাি কাদছ? 



 

 
 

মানহি ভাইোঃ নবদেদশ  ািা আদছ র্ািা হে আন্তজৃানর্ক ভাষাে (মাদি কমি লযাঙু্গদেজ) কর্া বলদব। অ্র্বা বাাংলাে। 
অ্বশযই উেৃু বা নহনন্দদর্ িে।  

আনমোঃ এই প্রর্যাশাি কািি? 

মানহি ভাইোঃ কািণটা হদচ্ছ  গদবৃি। কািণটা স্বকীের্াি। ক  জিয ৪৭। ক  জিয ৫২ আি ৭১। 

আনমোঃ িনিষ্কাি হেনি। 

মানহি ভাইোঃ ৪৭ নছল সাংস্কত নর্ি অ্িযািয উিাোি একিাদশ কিদখ শুধু  ধমৃীে িনিচেদক মূল  ধদি স্বাধীির্া। ৫২ নছল 
ভাষাি অ্নধকাি িক্ষা। একািি নছল সকল স্বার্দিযি সানবৃক িনিচদেি স্বীকত নর্।   

আনমোঃ ভাদলা লাগদছ শুিদর্। নকন্তু এটাি সাদর্ নবদেদশ বাাংলা , ইাংদিনজ, উেৃু, নহনন্দি নক সম্পকৃ? 

মানহি ভাইোঃ এখাদি এদস র্ািানব িড়দর্ কগলাম নবশ্বনবেযালদেি মসনজদে। একজি িানকস্তানি বনু্ধ উেৃুদর্ কর্া বলাি 
কচষ্টা কিদলা। আনম বুদেনছ র্াি কর্া। নকন্তু আমাি উিি নেদর্ ইদচ্ছ হল িা। আমাি মার্াে র্খি সালাম, বিকর্, 
সনিউদিি িদক্তি ছাি উাঁনক মািল। আনম র্াদক ইাংদিনজ বলাি অ্িুদিাধ কিলাম। কস অ্র্যন্ত অ্বাক ও নবিনক্তি ভাব 
নিদে বলল,”রু্নম প্রর্ম বাাংলাদেশী কেখলাম ক  িানক উেৃু জাদি িা।”। আনম বললাম,”সনর্য?” । নিদজি  মাদে এক 
ধিদিি র্ত নপ্ত কিলাম। মদি মদি  বললাম,”আনম জানি িা, এইজিয আমাি ককাি েুোঃখ কিই। বিাং আিন্দ আদছ”। 
আিন্দটা অ্িযিকম। বদল বুোদিা কনঠি। অ্বাক কিাি নবষে হদচ্ছ িানকস্তানি আি ভাির্ীেিা নিদজদেি কদর্ািকর্দি 
নিদজদেি ভাষা বযবহাি কদি। একজদিিটা আদিকজি বুদে। বাঙ্গালীিা সাধািির্ ভাষা সুইচ কদি। আমাি মার্াে 
আদসিা, উেৃু নহনন্দি এর্ সা ুজয র্াকা সদত্ত্বও িানকস্তানিিা মুসনলম সাংস্কত নর্দর্  নহনু্দোিী কিাদধ বাাংলা বন্ধ  কিদর্ 
চাইদলা ককি? বন্ধদর্া কিাি কর্া  নছল উেৃু।  

আনমোঃ উেৃুি  কর্া িা হে বুজলাম। নহনন্দ নক কোষ কিদলা? 

মানহি ভাইোঃ ভাির্ীেিা ভাষাি বযািাদি উোি। বাাংলা ভািদর্িও িাষ্ট্র ভাষাগুদলাি একনট। র্াদেি সাদর্ নহনন্দদর্ বলা 
আমাি কাদছ আমাি স্বকীের্াি  আত্মসমিৃণ বদল মদি হে। আমাি মদি হে, আনম কেদশি স্বাধীির্া ওদেি হাদর্ রু্দল 
নেনচ্ছ নহনন্দদর্ কর্া বলাি মাধযদম। সবদচদে বড় বযািাি হদচ্ছ, নবদেনশিা বাাংলাদেশদক উিমহাদেদশি  নর্ি-িম্বি 
বাচ্চা বদল ধদি কিোি সুদ াগ আনম কদি নেনচ্ছ বদল মদি হে।   খি আমিা বযনক্তগর্ সুসম্পদকৃি কোহাই নেদে  উেৃু-
নহনন্দি চচৃা কনি র্খি আমাি কেদশি অ্বস্থাি র্তর্ীে িদক্ষি কাদছ ভুল ভাদব উিস্থানির্ হে। ভাির্দক উিমহাদেদশি 
কণৃধাি আি িানকস্থাি কক ভািদর্ি প্রনর্িক্ষ এবাং মুসলমািদেি স্বারৃ্িক্ষাকািী  কেশ নহদসদব উিস্থািদিি মদধয 
আমাি কেদশি ককাদিা লাভ আনম খুাঁদজ িাই িা। আনম কখিই উিমহাদেদশ অ্শানন্ত সতনষ্টকািী কেশগুদলাি কচদে নিদজি 
কেশদক কছাট মদি কনিিা। আমাদেি িাষ্ট্রীে িীনর্ আমাদেিদক বনু্ধ ও স্বাধীি কচর্া হদর্ নশখাে। আমিা বিাং ওদেি 
েগড়া নববাদেি বনল হনচ্ছ নিজ কেদশ। আনম মদি কনি বাাংলাদেশ একমাত্র কেশ ক  উিমহাদেদশি কির্ত ে নেদর্ িাদি।     

 

 



 

 
 

আনমোঃ আিিাি ধািিা চমৎকাি এবাং নবিেজিক।  

মানহি ভাইোঃ নবিেজিক কর্া বদটই। অ্দিদক কগাসসা কিদব। 

আনমোঃ সমসযা িাই। আমিা কর্া আনছ।  

মানহি ভাইোঃ হাহাহা।। 

আনমোঃ ভাই আমাি প্রদিসি কাকাও কিদছ।  াইদর্ হদব। আদিকনেি বসদবা। 

মানহি ভাইোঃ নঠক আদছ। সালাম। 

 

 

আনম নবোে নিদে লযদব ছুটলাম ...কাজ িদি আদছ । ছুটদর্  ছুটদর্  কোো কিনছ মদি মদি, আমিা ক ি উিমহাদেদশি 
জযানমনর্ক িনিবর্ৃদিি কির্ত ে নিদেই ক্ষান্ত িা র্ানক। উন্নেি ও আনবষ্কাদিি ির্ প্রেশৃক ক ি হদর্ িানি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্ক ৃকখাকি 
সাদিক পিভাগীয় প্রধান, পসএসই, (পি.ইউ.পি.পট.) 

ির্চিাদনেঃ পিএইর্পি গদিষক  
কপিউটার প্রদকৌশল পিভাগ, কপিউটার পভশন লযাি,  

রু্সন নযাশনাল পিশ্বপিেযালয় 

 



 

 
 

িূর্চর্ায় িূর্চ প্রার্ 
শরৎ র্ন্দ্র িিচন 

 
অ্নর্ প্রর্যানশর্ চাওো 

হদেনছল িাওো 
আজ নিনশদর্ 

কর্ামাি আনঙিাে। 
 

িব সতনষ্টি িদর্ 
হাটনছ কর্ামাি সাদর্ 
চদলনছ এনগদে 

িরু্ি আিও িরু্দিি বাসিাে। 
 

মদি শাংকা মদিদর্ই সুখ 
ক্ষদণ ক্ষদণ হই  সবৃভূক 

েুগৃম েুজৃে ির্ 
চনল র্বু আগাম সম্ভাবিাে। 

 
অ্জািা কাটা, নেদে  াে বযার্া 

 াত্রা কর্দম  াে 
কাটা রু্নল বযর্া ভুনল, সামদি এনগদে চনল 

হাদর্ হাদর্ কিদখ েুজিাে। 
 

 

 

 

 

 

 
শরৎ র্ন্দ্র িিচন 
পিএইর্পি গদিষক 
কািংওন ইউপনভাপসচপট 



 

 
 

পিদয় 
শাপহনুর আলি 

আজ আমাি নবদে। প্রচন্ড ধুমধাদমি সাদর্ নবদে হদচ্ছ, ‘আমাি’ বলা মদি হে এখি আি  ুনক্ত ুক্ত হদবিা, বলদর্ হদব ‘আমাদেি’। 
আজ কর্দক কর্া আনম আি ‘আনম’ িই, হদে  ানচ্ছ ‘আমিা’। অ্দিক ইচ্ছা নছল খুব নছমছাম, সাধািণ একটা নবদে কিাি। মসনজদে 
নবদে কদি এলাকাি  র্ এনর্ম-নমসনকি, অ্সহাে আদছ র্াদেিদক খাইদে কোো কিব, আমাদেি  ুগল জীবদিি শুরুটা একটা ভাল 
কাজ নেদে শুরু কিব; িুদিােস্তুি একটা সুন্ননর্ নবদে হদব। নকন্তু নক আি কিাি, সমাজ কর্া আি এই ককচ্ছাি কর্া শুিদব িা, 
আমাদেি আদবগ কর্া সমাদজি কাদছ অ্সহাে, র্াই বাধয হদেই কসদজগুদজ কশিওোনি িদি এই ছােিা র্লাে বদস আনছ। কািড় 
ক  এর্ ভানি হে র্া এটা িা িিদল ককািনেি জািদর্ই িাির্াম িা! ওদেট লস কিাি জিয মদি হেিা আি নজদম  াওো লাগদব 
িা, এটা িদি হাটাহানট কিদলই  দর্ষ্ট।একনেদিি জিয এর্ টাকাি কশিওোনি ককিাি ককাি মাদি হে? এি সমিনিমাণ টাকা নেদে 
কর্া ১০ জি অ্সহােদক জামাকািড় নকদি কেওো ক র্, িিদর্ও িাির্ অ্দিকনেি। 

নবদেবানড়দর্ সবাই অ্দিক হানসখুনশ, বইদছ খুনশি আদমজ। সাজদগাজ কেদখ কবাোি উিাে কিই নবদেটা আসদল কাি। আনমও ক  
কম খুনশ র্া নকন্তু িা, প্রর্ম নবদে বদল কর্া! মদিি নভর্ি  র্ই উর্াল িার্াল কেউ বদে  াকিা ককি, প্রকাশ কিদর্ কেওো  াদবিা, 
চুিচাি বদস র্াকদর্ হদব। র্দব এটা ভাবদর্ই ভাল লাগদছ ক , আজদক আমাি অ্ধৃািঙ্গীিীদক কিদর্  ানচ্ছ, এদকবাদি কিনজদেশি 
কদি। এর্নেি নছলাম অ্সমূ্পণৃ, আজ কর্দক হব িূণৃ । ভানবনি কখদিা আমাদেিও এমি একটা িনিণনর্ হদব। শুরুটা নকন্তু কমাদটও 
এমি নছলিা। আমাি আি ওি আদগ কর্দকই িনিচে নছল, র্দব বাসাে জািাদিাি সাহস নছলিা। র্াকদবই বা নক কদি? আমাদেি 
সমাদজ কর্া কছদল-কমদে এদক অ্িিদক িছন্দ কিা অ্সভযর্ানম, িাি। কলাকমুদখ জািাজানি হদলও সমসযা, আনম কর্া কছদলমািুষ(!) 
ককাি সমসযা কিই, নকন্তু ও কর্া কমদেমািুষ(!) ওি অ্দিক সমসযা, অ্দিদক কর্া আবাি ওদক েুোঃশ্চনিত্রা বলদর্ও নিধা কিদব িা। 

 



 

 
 

 

সবাি কচাখ িানক নেদে সবনকছু নঠকঠাক ভাদবই চলনছল; নকন্তু একবাি হল কসই নবিনি, নকভাদব ক ি ওি বাসাে জািাজানি হদে 
কগল। শ্বশুিমশাইদেি কিাি, িাম্বাি নচিদর্ কমাদটই কষ্ট হেনি; শ্বশুদিি কমদেি সাদর্ কপ্রম কিব আি শ্বশুদিি িাম্বাি কসভ র্াকদবিা 
এটা নক হে? ভাবলাম এবািই একটা নহদে হদলা, নকন্তু ঘটল র্াি উলদটা; এমিভাদব জামাই আেি িাবাি জিয কমাদটও প্রস্তুর্ 
নছলাম িা, র্াি একমাত্র আেদিি কণযাি নত্র সীমািাে আি কঘাঁষা  াদবিা। ১৪৪ ধািা জানি হদে কগল, কাদিা সাদর্ ককাি কর্া কিই, 
িুদিািুনি সাংদ াগ নবনচ্ছন্ন। েুোঃনশ্চন্তাে িাদর্ আি ঘুম আদসিা। 

আমাদেি কেদশ অ্নভভাবকদেি মিস্তত্ত্ব কবাো খুবই কনঠি,  াি সাদর্ কপ্রম কিদব র্াদক ছাড়া িতনর্বীি ক  কাদিাি সাদর্ই নবদে 
কেওো  াদব, র্াদক কমদি নিদর্ই  র্ সমসযা। ককার্াে ক ি একটা এলানজৃ আদছ। ককি বাি? এর্ সমসযা ককি? নবদে কর্া নেদবিই 
র্াহদল কসখাদি কছদলটা আনম হদল সমসযা ককার্াে? আনম নক কচাি িা োকার্? এক অ্দর্ ৃঅ্বশয কচাি বলা  াে, মিদচািা। র্াই 
বদল চুনি কিাি জিয এর্বড় শানস্ত কেওো নক নঠক? কমদি নিলাম ভূল হদেদছ, র্াই বদল  াবজ্জীবি কািােন্ড? এটাদর্া অ্নবচাি, 
শুদিনছ খুদিি আসামীদেিদক  াবজ্জীবি কেওো হে, আনম কর্া খুি কনিনি, ভালদবদসনছ।  

ভাবদছি এর্ নকছুি িদিও ছােিা র্লাে আসলাম নকভাদব? হাোঃ হাোঃ হাোঃ কস এক লম্বা ইনর্হাস। কর্াে আদছ িা- “নমো-কবনট িানজ 
কর্া ককো কাদিগা কাজী?” আমাদেিও কসই একই অ্বস্থা। এই  া, কাজীি িাম নিদর্ নিদর্ই কাজী সাদহব হানজি। এর্ক্ষদণ উনকল 
বাি, স্বাক্ষী সবনকছুই নঠক হদে কগদছ; কাজী সাদহদবি কলখাদলনখ, েস্তখর্ও কশষ। উনকল বাি বলা শুরু কিদলি – “অ্মুক এলাকা 
নিবাসী, অ্মুদকি একমাত্র কিযা, অ্মুদকি সনহর্, এর্ টাকা িগে কেিদমাহি ধা  ৃকনিো  আিিাি শুভ নববাহ সম্পন্ন হইদর্দছ; 
আিনি নক িানজ আদছি? িানজ র্াকদল বলুি ‘কবুল’। নক আশ্চ ৃ! িানজ িা র্াকদল নক আি এর্ আদোজি কদি সাং কসদজ বদস 
র্ানক! এজলাদস আসানমদেিদক েনন্ডর্ কিাি আদগ কাঠগাড়াে র্াদেি মুখ কর্দক স্বীকাদিানক্ত কিওো হে, আমাদিা নক র্াহদল কসই 
স্বীকাদিানক্তই কিওো হদচ্ছ? অ্দিদক বদল ক  নববানহর্ জীবি িানক কািাগাি, র্াহদল নক এটাই কসই কািাগাদি িাঠাদিাি প্রর্ম 
ধাি? সামদি সমুহ নবিদেি সম্ভাবিা কেখদর্ িানচ্ছ, নকন্তু এখি আি িালাবাি ককাি ির্ কিই,  কশষ ি ৃন্ত নর্িবাি ‘কবুল’ বদল 
আনম আমাি স্বীকাদিানক্ত নেলাম। উিনস্থর্ সবাই ‘আলহামেুনলোহ্’ বদল িিম করুণামদেি কাদছ শুকনিো জ্ঞািি কিদলি। আমাি 
অ্বশয ওি কর্া কভদব নকনঞ্চৎ েুোঃখ লাগদছ, আবাি হানসও িাদচ্ছ; আবহমাি বাাংলাি নচিাচনির্ নিেম অ্িুসাদি কমদেিা একটু সমে 
নিদে ‘কবুল’ বলদব, েুোঃখ েুোঃখ ভাব নিদে বদস র্াকদব, র্দব একটু কান্নাকানট কিদল সবদচদে ভাল হে। অ্দিক জােগাে োনে-
িািীিা আদগ কর্দকই নশনখদে িাদখ ক ি একবাদিই ‘কবুল’ িা বদল কেে, একটু সমে কিে। মি খািাি করুক বা িাই করুক 
কবহাোি মর্ একবাদি ‘কবুল’ বদল নেদল সবাই নক ভাবদব! ভাবদব, কমদেটা লাজ লজ্জাি মার্া কখদেদছ এদকবাদি। আমাি িনিনচর্ 
একজি একবাি বলাি সাদর্ সাদর্ই কবুল বদল নেল। সদঙ্গ সদঙ্গ আদশিাদশ নবিাট বহথচ িদড় কগল, ২ বাচ্চাি মা হদে কগদছ নকন্তু 
এখদিা র্াদক নিদে সবাই মশকিা কদি। ওি কক্ষদত্র এমি হবাি ককাি সম্ভাবিা কিই, ও এমনিদর্ই একটু লাজুক, একবাদি কখদিাই 
কবুল বলদব িা; র্বুও ককউ নকছু নশনখদে নেদেনছল নকিা কক জাদি! 

নববাহ কর্া সম্পন্ন হল, এখি নবোে কিবাি িালা। এই সমেটাদর্ বানড়দর্ কান্নাি েল িাদম, মা-চাচী সবাই একসাদর্; মাদে মাদে 
এই প্রভাব আদবশ প্রনিোে বাি-চাচাি উিিও িদড়, র্দব র্া খুবই সামািয। নবোদেি কশষ িবৃটা বাবাই সম্পন্ন কদি র্াদক। শ্বশুি 
আব্বা আমাি হাদর্ি উিি ওি হার্টা িাখল (এটাই আমাদেি এর্নেদিি িনিচদেি প্রর্ম স্পশৃ। হার্টা িমশ ভানি হদে উঠল, 
এ ক  এক নবশাল ভাি, এক িনবত্র োনেে), বলল –“বাবা, আমাি কমদেটা খুব আেদিি, কছাটদবলা কর্দক ওি ককাি আবোি অ্িূণ ৃ
িানখনি, কখদিা কচাখ গিম কদি কর্া বনলনি, কষ্ট কেইনি; কর্ামাি হাদর্ আমাি কনলজাি টুকিাদক রু্দল নেনচ্ছ, রু্নম ওদক কেদখ 
কিখ, কখদিা কষ্ট নেওিা...” (শ্বশুদিি কচাদখ ছলছদল জল) । কমদেিা বাবাি কাদছ সবদচদে কবনশ আেিণীে হে, ভালবাসাি হে। 
আি ক খাদি ভালবাসা কবনশ কসখাদি শঙ্কাও কবনশ; আি র্াই প্রদর্যক বাবাই একটা নিভৃিশীলর্াি হার্ কখাাঁদজ। কমদেটাি িেচািণাে 
ক  ঘি মুখনির্ হদে উঠর্, ক  কমদেটাি প্রনর্নট কর্া কেোদল প্রনর্ধ্বনির্ হর্, কসই কমদেটা আজ বানড়দর্ র্াকদবিা, এই চিম 
সর্যটা কমদি কিওো এর্টা সহজ িে।  



 

 
 

একজি বাবাি এই আদবগ আনম বুনে। র্দব, এই হাদর্ রু্দল কেওো নবষেটাদর্ আমাি চিম আিনি। ও নক ককাি বস্তু, িানক 
সম্পনি ক  আমাি হাদর্ রু্দল নেদর্ হদব? এটাদর্া িুদিােস্তুি একটা মানলকািা হস্তান্তি প্রনিো। আনমও মািুষ, ও ও মািুষ; এখাদি 
রু্দল কেবাি নক হল! গবানেিশু ককিাদবচাি সমে কেনখ নবদির্া কির্াি হাদর্ েনড় হস্তান্তি কদি; কািি গবানেিশুি ককাি কবাধশনক্ত 
কিই, র্াদক নিেিদণি প্রদোজি িদড়, িািী কর্া মািুষ বব অ্িয নকছু িা, র্াদক নিেিদণি প্রদোজি িড়দব ককি? র্াদক ককি অ্দিযি 
হাদর্ রু্দল নেদর্ হদব? এটাদর্া একটা িািীি জিয চিম অ্বমািিাকি নবষে।  াইদহাক, এমি আদবগঘি িনিদবদশ নক বলব নঠক 
বুদে উঠদর্ িািনছিা, আদস্ত কদি বললাম – “নঠক আদছ আব্বা, কর্া নেনচ্ছ আিিাি কমদে আমাি কাদছ ভালই র্াকদব। (বলদর্ 
ইচ্ছা হনচ্ছল, আিিাি কনলজাি টুকিা কর্া আমাদিা কনলজাি টুকিা; নকন্তু মুিনব্বদেি সামদি নক আি কসটা বলা  াে(!) হাজাি 
হদলও িরু্ি জামাই বদল কর্া)”। শ্বশুিমশাই খুবই আশ্বস্ত হদলি, কচাদখমুদখ একটু প্রশানন্ত কেখদর্ কিলাম। সমাদজি িীনর্িীনর্গুদলা 
আসদলই অ্দিক জনটল। এটা নক কসই মািুষ, ক  নকিা আমাদক কদেকনেি আদগ র্াি কমদেি ধাদিকাদছ কঘষদর্ই নিদষধ কদিনছল! 
কদেক নমনিট আদগও  াি সাদর্ কেখা স্বাক্ষাৎ, এমনি কর্াবলাও অ্িযাে নছল, অ্িিাধ নছল; কদেক নমনিট বযবধাদি র্াদকই ভালবাসা, 
র্াি সাদর্ কর্া বলা আমাি োনেদেি মদধয িদড় কগল(!), ভালবাসা নছল িাি আি এখি কসটা িূণয! নবনচত্র সব মািুষ, নবনচত্র র্াি 
িীনর্িীনর্। 

বাসি িার্, একটু িাভৃাস লাগদছ; র্দব  র্ই িাভৃাস লাগুক িা ককি কসটা প্রকাশ কিদর্ কেওো  াদব িা। বনু্ধদেি কাদছ শুদিনছ 
বাসি িাদর্ নবড়াল মািাি কর্া, আমাদকও মািদর্ হদব, ককািভাদবই নমস কিা  াদবিা; নবড়াল িা মািদল জীবি িানক বিবাে! 
বদন্দাবস্ত আদগই কদি কিদখনছ, আমাদেি বাসাি কাদলা হুদলা নবড়ালটাদক সকাদলই নবসু্কদটি কলাভ কেনখদে বস্তাবনন্দ কদি খাদটি 
র্লাে কিদখ নগদেনছ।  সুদ াগ কিদলই কাজটা কসদি কিলদর্ হদব। র্দব র্াি আদগ ক টা কিদর্ হদব কসটা হদচ্ছ ও কক একটু 
স্বাভানবক কিদর্ হদব। সািানেি কান্নাকানট কদি কচাখ িুনলদে কিদলদছ, খাওোোওোও কদিনি নঠকমর্।  

আমাি একটা ভাল গুি হদচ্ছ আনম ক  কাউদকই নসনিোস মুে কর্দক িাি মুদে নিদে আসদর্ িানি। এখাদিও কসই গুিনটই এপ্ল্াই 
কিদর্ হদব। এক কাজ কিা  াে, চকদলট ওি িছদন্দি, নকছু চকদলট নিদে কগদল মন্দ হেিা। একটা নকটকযাট আি একটা কেইনি 
নমল্ক হাদর্ নিদে ঘদি কগলাম। ও নবছািাি উিি কঘামটা কটদি বদস আদছ। আদশিাদশ  ািা নছল সবাই চদল কগল। েিজা বন্ধ কদি 
নেলাম, ঘদি শুধু আনম আি ও। 

: (হার্ বানড়দে) নকটকযাট খাবা? 

: (োিটা নেদে কঘামটা কিদল নেদে) এর্ক্ষদণ কর্ামাি আসাি সমে হল? োও। 



 

 
 

: আদি আদি... কিছ নক? কঘামটাটা খুদল কিলদল ককি? বাাংলা নসদিমাে কেখনি িানেকা নবছািাি উিি কঘামটা কটদি বদস র্াদক 
আি িােক এদস কঘামটা খুদল নচবুদক হার্ নেদে মার্াটা একটু উচু কদি বদল –‘অ্িূবৃ’। নক কিামানন্টক একটা নবষে! 

: িাদখা কর্ামাি কিামানন্টকর্া। চকদলট োও। নবকাল কর্দক কু্ষধাে অ্নস্থি হদে আনছ। 

: (এনগদে নেলাম) 

: নক বযািাি? হার্ কাাঁিদছ ককি? িাভৃাসদিস িানক ভে? 

: ইদে... মাদি... কই হার্ কাাঁিদছ? আনম ভীরু্ িানক ক  ভে িাব? একটু িাভৃাস, র্দব সমসযা িা; প্রর্মবাি কর্া র্াই, িদিি বাি 
নঠক হদে  াদব। (মুদখ স্ফীর্ হানস) 

: নক বলদল? প্রর্মবাি মাদি? র্াি মাদি রু্নম... নছোঃ নছোঃ নছোঃ এই নছল কর্ামাি মদি? সব িুরুষই এক। 

: আদি আনমই বা নক কিলাম, আি িুরুষ জানর্ই বা নক কিল? (িাহ, এদর্া কেনখ নবিে!  র্ র্াড়ার্ানড় সম্ভব নবড়ালটাি একটা 
বযবস্থা কিদর্ হদব। খাদটি নিদচ একটু েতনষ্টিার্ কিলাম।) 

: নক কিদল নকছুই কবােনি? কনচ কখাকা, র্াইিা? কশাি, এর্নেি  া কদিদছা নঠক আদছ, এখি কর্দক আি িা। কর্ামাি জীবদি 
কমদেমািুষ বলদর্ একজিই এবাং কসটা আনমই। মার্াে েুদকদছ?  

: রু্নম ছাড়া কমদেমািুষ বলদর্ আমাি জীবদি কর্া আদগও ককউ নছলিা। (বযািািটাদর্া নঠক সুনবধাি মদি হদচ্ছিা, ক  কমদে কর্াই 
বলর্ িা, কস নকিা বাসি িাদর্ই েগড়া শুরু কদি নেল, এখিই খবিোনি! কেনেি িদি কিাদল নক ক  আদছ! (খাদটি নিদচ 
র্াকালাম))  

: নিদচ নক কেখ? 

: িা, নকছু িা। 

: আচ্ছা, কড়া নলকাি নেদে ১ কাি চা কদি নিদে আদসা।  

: আনম??? এই মধযিাদর্??? ককার্াে নক আদছ আনম কর্া নকছুই জানিিা।  

: োং কদিা িাদর্া! কর্ামাি বানড়দর্ রু্নম জাদিািা র্াহদল জািদব কক, আনম?  

: নঠক আদছ,  ানচ্ছ। কেনখ নকছু িাই নকিা। 

(খানিক বাদে চা হাদর্ রুদম প্রদবশ। ও এইিাদক কেশ হবাি জিয বার্রুদম কগদছ। এটাই সুদ াগ। নবড়ালটাি একটা বযবস্থা কিদর্ 
হদব। এনক!!! নবড়াল কই!!!)  

: নক কেখদছা? ওহ! ওটা? হাোঃ হাোঃ হাোঃ, ওটাদক আনমই সাইজ কদি নেদেনছ, কর্ামাি কষ্ট কিা লাগদব িা। চা হদেদছ? 

: হযা, হদেদছ। এইদ , িাও। 

: ওোক! এটা নক বানিদেছ? এি কর্দক কর্া শিবর্ ভাল। (কাি হাদর্ নকদচদিি নেদক প্রদবশ)  

(নকছুক্ষণ িদি চা হাদর্ রুদম) 

: এই িাও চা, কখদে কেদখা। 

 



 

 
 

: আনম সাধািণর্ চা/কনি খাই িা, আি িাদর্ কর্া খাই ই িা।  

: ক টা বলনছ কসটা কশাদিা। 

: আচ্ছা। (ও চাদেি কাি বানড়দে নেল আমাি নেদক। চুমুক নেলাম। অ্সাধািণ!!! অ্িিয র্াি স্বাে! এর্ স্বাদেি চা এই প্রর্ম 
কখলাম।) 

: ককমি হদেদছ? 

: এটা নক রু্নম বানিদেছ? 

: আনম ছাড়া কক বািাদব? 

: অ্দিক সুন্দি হদেদছ। এবাি কর্দক মদি হে চা খাওোি অ্ভযাসটা কদিই কিলদর্ হদব। অ্বশয রু্নম  নে বানিদে োও। 

: ককি কেবিা? কর্ামাি ভাল কলদগদছ আি আনম কেবিা র্া নক হে বদলা! প্রনর্নেি সকাদল ঘুম কর্দক উদঠই রু্নম  এককাি গিম 
চা কিদে  াদব।  

: িা, আমিা েুজদি একসাদর্ চা বািাব। 

:  র্া আজ্ঞা। 

: (বযািাি নক নঠক বুদে উঠদর্ িািনছিা। হঠাৎ কর্াে এমি ছন্দির্ি!) 

: হাোঃ হাোঃ হাোঃ চমদক কগছ? এর্ক্ষণ ক টা নছল কসটা কর্ামাি জিয সািপ্রাইজ, বাসি িাদর্ আমাি প্রর্ম প্ল্যাি এটা। 

: র্াও ভাল, আনম কর্া সনর্য সনর্য চমদকই নগদেনছলাম। িার্ািানর্ একটা মািুদষি এর্ িনিবর্িৃ নকভাদব সম্ভব!!! 

: আচ্ছা! কর্ামাি ককাি প্ল্যাি কিই? 

: নছল ববনক! 

: বলছ িা ক ! 

: রু্নম আনম িাশািানশ োাঁনড়দে সািািার্ িিল িামাজ িড়ব, আোহি কাদছ কোো চাইব। 

: সনর্য! আদি, এটা কর্া আমাি ২ে প্ল্যাি। (কচাদখ মুদখ প্রশানন্তি হানস) 

: আলহামেুনলোহ্ , চদলা শুরু কনি। (আনম ও ুি প্রস্তুনর্ নিনচ্ছ, ও জােিামাজ নবছাদচ্ছ। নকছুক্ষণ িদি েুজি িামদ  োাঁনড়দে কগলাম। 
িাাঁদক িাাঁদক ককািাি কর্লাওোর্ও চলদছ...) 

. 

. 

(েূদি িজদিি আ াি কশািা  াদচ্ছ) 

: সকাল হদে কগদছ। 

: হুম। 

:  াও, মসনজদে ক দে জামাদর্ সালার্ আোে কদি এদসা। 



 

 
 

: আচ্ছা। রু্নমও সালার্ আোে কদি প্রস্তুর্ কর্দকা। বাইদি ঘি কুোশা, মসনজে কর্দক নিদি হাাঁটদর্ কবি হব। নশনশি কভজা ঘাদসি 
উিি খানল িাদে হাাঁটদর্ আমাি খুব ভাল লাদগ। েুজদি একসাদর্ ঊষা কেখব। আমাদেি িরু্ি জীবদিি ির্চলাটাও শুরু কহাক 
এমি একটা িরু্ি কভাদিি মর্।  

: (নস্মর্ হানস) নঠক আদছ, এই িাও কর্ামাি টুনি। 

: (টুনি নিদে মসনজদেি নেদক িওিা নেলাম।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শাপহনুর আলি 
পিএইর্পি গদিষক 

রু্িংিুক নযাশনাল ইউপনভাপসচপট 



 

 
 

একপট ম াগাদ াগ* ভািনা 
মিা. আশরাফুল আলি 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িানুষ ম াগাদ াগিুখী প্রার্ী। জীিদনর মশষ অিপধ ম াগাদ াদগ থাদক। ম াগাদ াগ মশষ, জীিন মশষ। পকিংিা জীিন মশষ, ম াগাদ াগ 

মশষ। ম াগাদ াগ পনর্য িপরির্চনশীল ও গপর্শীল। পিক ম িন—টিাস উলদফর পিখযার্ উিনযাস; “ইউ কযানট মগা মহাি এদগইন” 
(রু্পি একই িাপিদর্ েু’িার পফরদর্ িাদরা না) এর িদর্া। িানুষ ঘর মথদক মির হয়। নরু্ন পকছু মেদখ। নরু্ন অপভজ্ঞর্া সঞ্চয় 
কদর। ফদল ঘদর পফরা িানুষপট পকছুটা হদলও পভন্ন। সিদয়র িপরিদর্চ িানিীয় ম াগাদ াদগর গপর্শীলর্া নরু্ন িাত্রা মিদয়দছ। 
ম াগাদ াদগর ধরন, িাধযি, উদেশয... িযািকভাদি িাদে মগদছ।  

 
িানুষ কল্পনা (ইিাপজদনশন)  ুদগ িদস মনই। কৃপষ পিপ্লি পকিংিা প্রর্পলর্ বিপশ্বক সাম্রাজযিাদের  ুগদকও অপর্ক্রি কদরদছ। িানুষ 

বিজ্ঞাপনক পিপ্লি (অিদজকপটভ সাইন্স) প্রর্যক্ষ করদছ। িানিীয় ম াগাদ াদগ র্থয-প্র ুপির (ইন্টারদনট, মিািাইল) সিৃির্া নরু্ন 
িাত্রা  ুি কদরদছ। িানুষ নরু্ন নরু্ন সািাপজক িুুঁপজর (মসযাসাল মকপিটাল) সন্ধান মিদয়দছ; ভারু্চয়াল মনটওয়াকচ, অনলাইন সািাপজক 
মনটওয়াকচ, ব্লপগিং মনটওয়াকচ। আদরা অদনক, অদনক পকছু...। ফদল িানিীয় ম াগাদ াগ িযিস্থা, ম াগাদ াদগর ধরন-প্রকৃপর্ সিপকছুদর্ই 
িপরির্চন আসার কথা। িাস্তির্াও র্া-ই িলদছ। সািাপজক-সিকচ, িযপি-সিকচ, কিচ-সিকচ...। সিপকছুদর্ প্র ুপি-পনভচরর্া মেখা 
 াদে।   

 
প্র ুপির উন্নয়ন অর্যন্ত গপর্িয়। র্লদছ গপর্র সাদথ িাল্লা পেদয়। ির্চিান গপর্দক অপর্ক্রি করার নরু্ন গপর্ আপিষ্কাদরর 

গপর্িয় গদিষর্া র্লদছ। প্র ুপির উন্নয়ন িৃপথিীদক পনয়ন্ত্রর্ করার ক্ষির্া অদনক িাপিদয়দছ।  
 

 ম াগাদ াগ হল র্থয ও িদনর ভাি আোন-প্রোদনর উিায়। এখাদন ইউিযান কপিউপনদকশন িা িানিীয় ম াগাদ াদগর কথা িলা হদয়দছ। িানুষ 
মথদক িানুদষ র্থয আোন-প্রোন প্রপক্রয়াদক মিাঝাদনা হদয়দছ।  



 

 
 

িপরদিশ পনয়ন্ত্রর্ করার ক্ষির্াও মিদিদছ।  াপির্ জীিন-িযিস্থাও অদনক সহজ ও উন্নর্ হদয়দছ। মসলুযলার এপিকালর্ার (ম িন, 
িশু-প্রার্ীর িপরিদর্চ মসল মথদক উৎিাপের্ িািংস) এর িদর্া নরু্ন পর্ন্তার জন্ম হদয়দছ। িাশািাপশ িাদয়াইপিপনয়াপরিং, মরািট, পকিংিা 
আপটচপফপসয়াল ইপন্টপলজযান্স (কৃপত্রি িুপিিত্তা) এর িদর্া “পিসরািপটভ মটকদনালপজ”র (নরু্ন প্র ুপির আগিদন িুদরাদনা প্র ুপির 
িেল) উত্থান পিশ্বদক নরু্ন িাত্রায় পনদয় মগদছ। িস্তু-পনভচর (িযাদটপরয়াল) অথচনীপর্ (ম িন, কৃপষ, খপনজ সিে) জ্ঞান-পনভচর 
অথচনীপর্দর্ সুইর্ কদরদছ। মকউ মকউ িলদছন, আজদকর সিাজ অর্ীদর্র রু্লনায় অদনক কি সপহিংসর্া প্রর্যক্ষ করদছ। পকন্তু 
ইউিাল হারাপর র ি চদিক্ষর্ একটু পভন্ন। হারাপর িলদছন, িানি সপহিংসর্ার মর্দয় মিপশ িানুষ িারা  াদে, না খাওয়ার কারদর্ নয়, 
িরিং মিপশ খাওয়ার কারদর্। এপটও ির্চিান  ুদগর এক পিস্ময়কর সাফলয।  

প্র ুপির উন্নয়দন সািদনর পেদন েুপনয়ার গপর্-প্রকৃপর্ কীরকি হদি র্া পনদয়ও ভািনা কি হদে না। িানুষ পক আপটচপফপসয়াল 
ইপন্টপলজযান্স ও আপটচপফপসয়াল জীিদনর পেদক মিপশ ঝুুঁকদি? নরু্ন প্র ুপির পিকাশ ও িযপি ি চাদয় র্া িযিহাদরর উদেশয, মক্ষত্র ও 
সফলর্া পনদয়ও পিস্তর গদিষর্া হদে। প্র ুপির সহায়র্ায় ভারু্চয়াল িাস্তির্া পনিচার্ ও ভারু্চয়াল জগদর্ িানুদষর পির্রর্ পনদয় পির্কচ 
হদে। ভারু্চয়াল জগর্ পকভাদি িদনা-জগর্দক প্রভাপির্ করদছ র্া পনদয়ও র্াপিকদের ভািনা-পর্ন্তা কি নয়। 
     ম াগাদ াগ প্র ুপির কলযাদর্ আিরা আজ নরু্ন িপরসর (দেস) এর সন্ধান মিদয়পছ। এপট অনলাইন িা সাইিার িপরসর। 
ইন্টারদনট পনভচর অনলাইন সািাপজক ম াগাদ াগ িাধযি এই নরু্ন িপরসর সৃপি কদরদছ। সাইিার িপরসদর আিাদের আিহ ক্রিশ 
মিগিান হদে। আিরা র্ারিাদশর ম  মকাদনা পিষদয়র মর্দয় সাইিার িপরসদর কী ঘটদছ র্াদর্ মিপশ আিহী হপে। হারাপরর িদর্, 
আিাদের কাদছ হাজার িাইল েূদর অিপস্থর্ আত্মীয়/িনু্ধর সাদথ খুি সহদজই কথা িলদর্ িারপছ। পকন্তু নাস্তার মটপিদল স্বািী-স্ত্রীর 
িারেপরক কথা িলা কপিন হদয়  াদে। কারর্ মকউ না মকউ মিািাইল মফাদন িুে হদয় আদছ সাইিার িপরসদর। ভারু্চয়াল জগদর্ 
আিরা একপেদক নরু্ন নরু্ন িনু্ধর সাদথ  ুি হপে। নরু্ন কাদনকশান িা মনটওয়াকচ গদি রু্লপছ। অনযপেদক পিপেনর্ার অনুভূপর্ও 
অনুভি করপছ। আিরা আিাদের কাদছর িানুষ মথদক পিপেন্ন হপে। সিদর্দয় গুরুিিূর্চ হদলা, আিরা পনদজদের শরীর (িপি) ও 
িদনর িাঝখাদন পিপেন্নর্া বর্পর করপছ। আিাদের শরীর থাকদছ নাস্তার মটপিদল, পকন্তু িন? সািাজ পিজ্ঞানীরা এই পিপেনর্ার প্রভাি 
খপর্দয় মেখদছন। ম াগাদ াগ প্র ুপি িযিহার, শরীর ও িদনর পিপেন্নর্া,  াপির্ জীিদন সুখ ও সন্তুপি এসি পিষদয়র সহ-সিকচ 
খুুঁদজ মেখদছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ইপর্হাসপিে ও অধযািক, ২০১৪ সাদল প্রকাপশর্ হয় র্াুঁর সািা সাজাদনা িই “সযাপিদয়ন্স, অযা পব্র্ফ পহপি অি পহউিযানকাইড”। 

 



 

 
 

 

     মকউ মকউ অনলাইন িা সাইিার িপরসর আিাদের  াপির্ জীিন-িযিস্থায় একপট ট্র্যানপজশন (এক ি চায় মথদক অনয ি চাদয় 
রুিান্তর) িলার মর্িা কদরদছন। িানুষ উচ্চ-ক্ষির্া সিন্ন প্র ুপি িযিহাদর প্রলুব্ধ হদে। এদক্ষদত্র শারীপরক ও িানপসক সদিচাচ্চ 
ঝুুঁপক পনদর্ও রাপজ আদছ। পিশ্বায়দনর এ  ুদগ িানুষ অনলাইন িপরসদর অদনক মিপশ সিয় িযয় করদছ। অনলাইন সািাপজক 
ম াগাদ াগ িাধযিগুদলার সাহাদ য িানুষ “বিপশ্বক কপিউপনপট” গদি রু্লদছ। পকন্তু িানুষ পক র্ার পনদজর উির পনদজর পনয়ন্ত্রর্ হারাদে? 
িানুষ পক পনদজদক প্র ুপির কাদছ সিিচর্ করদছ? প্র ুপি করৃ্চক পনয়পন্ত্রর্ হদে? হারাপর িদন কপরদয় পেদর্ র্ান, “ইউিযান মহভ 
িপিস”। এপট প্র ুপি িযিহার ও িানুদষর শরীপরক ও িদনাজাগপর্ক পনয়ন্ত্রর্ পিষয়ক একপট পির্দকচর এদজডা হদর্ িাদর।    

    প্র ুপি িানি সিাদজর অিপরহা চ অিংশ। র্থয ও ম াগদ াগ প্র ুপি র্লিান জীিদনর পনর্য িযিহা চ হাপর্য়ার। জীিন িপরর্ালনায় 
এসি প্র ুপির িযিহার অনস্বীকা চ। র্দি িানুদষর শরীর ও িন ম  মকাদনা পকছুর মর্দয় গুরুিিূর্চ নয় পক? এগুদলা মক পনয়ন্ত্রর্ 
করদি? প্র ুপি নাপক িানুষ পনদজ? িদন রাখা জরুপর, িানুষ র্ার শরীর ও িদনর উির পনজস্ব পনয়ন্ত্রর্ হারাদল প্র ুপিই মসগুদলা 
পনয়ন্ত্রর্ করদি। আদরা জরুপর, শরীর ও িদনাজগদর্ প্র ুপির করৃ্চি, সিদক্ষদত্র ভাদলা নাও হদর্ িাদর।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিা. আশরাফুল আলি 
পিএইর্পি পশক্ষাথচী,  

মর্ান্নাি নযাশনাল ইউপনভাপসচপট 
 



 

 
 

োুঁদর্র িূলয 
িুহম্মে আফজাল মহাদসন 

"োাঁর্"। ক  ককাি প্রাণীি জীবদিই একনট অ্িনিহা ৃ অ্ঙ্গ । অ্বশয নবশ্বভ্রমাদন্ড োাঁর্ বা েন্তহীি প্রাণীি সাংখযাও কিহার্ কম 
িদহ। নচনকৎসা নবজ্ঞাদি োাঁদর্ি সঙ্গাে বলা হদেদছ, “Tooth is one of the small bonelike structures of the jaws for 

biting and mastication of food, they also help in the shaping of sound and forming of words in speech.” 
অ্র্ৃাৎ োাঁর্ কমরুেন্ডী প্রাণীদেি মুদখি অ্ভযন্তিীণ এক ধিদণি নবদশষ অ্ঙ্গ  াহা খােয গ্রহণ, কর্িৃ, চবৃণ এবাং গলাধোঃকিদণ কা ৃকি 
ভূনমকা িালি কদি । অ্নধকাাংশ  জীব নবজ্ঞািীদেি মদর্ োাঁর্ই হদচ্ছ প্রাণীি কেদহি সবদচদে কনঠি অ্ঙ্গ । 

ক  ককাি  প্রাণীি জীবদি োাঁদর্ি বহুমানত্রক বযবহাদিি কর্া আমিা কম কবশী সবাই জানি ।  োাঁর্ কেদখ গরু, মনহষ, 
ছাগল কভড়াসহ নবনভন্ন নবিেদ াগয প্রাণীি বেস নিধৃািণ কিা কসই আনেকাল কর্দকই প্রচনলর্ ।  িাত্র-িাত্রীি কচহািাি  কসৌন্দ ৃ  
নিধৃািণ  কিদর্ও অ্দিদক োাঁর্ কেখদর্ চাি । ককউ ককাি ভুল কিদল র্াি আদেল োাঁর্ এখদিা উদঠনি বদল আমিা  সমাদলাচিা 
কনি।  সমাদজ বা িাদষ্ট্রি ক  ককাি খািাি কলাদকি িীনর্বাচক কাজ বুোদর্ আমিা র্াি নবষ োাঁদর্ি সাদর্ রু্লিা কনি।  আি 
সাাঁদিি নবষ োাঁদর্ি কর্া শুিদলই আমাদেি গা নশউদি উঠদলও সাাঁদিি নবষ োাঁর্ নকন্তু  খুবই মূলযবাি । 

প্রাণীদেি মদধয মািুদষি জীবদিই োাঁদর্ি সবদচদে গুরুে এবাং ভূনমকা অ্িনিসীম । কািণ মািুদষি জীবি চদি োাঁর্ শুধু খােয 
গ্রহণ এবাং গলাধোঃকিদণই সাহা য  কদি িা । মািব শিীদিি সবদচদে আকষৃণীে অ্াংশ; মুখমণ্ডদলি কসৌন্দ ৃ বতনদ্ধদর্ও নবশাল  ভূনমকা 
িাদখ।  হানস মুদখি কসৌন্দ ৃ একদশাগুণ বানড়দে কেে নিোঃসদন্দদহ েকেদক েু'িানট োাঁর্।  হানসি সাদর্ োাঁদর্ি সম্পক ৃর্াই 
অ্দর্াপ্রদর্া  ভাদব জনড়র্।  নশশুদেি কিাকলা োাঁদর্ি হানস কেখদর্ কাি িা ভাদলা লাদগ?   কছাট্ট নশশুি হাাঁনসদর্ র্াি নির্া মার্া 
স্বগৃীি সুখ খুাঁদজ িাি। র্াই কর্া  কিাকিুজ্জামাি খাি োোভাই, র্াি " হানস" কনবর্াে  নলদখদছি,  

 

"হাসদর্ িানক জাদি িা ককউ 
কক বদলদছ ভাই, 

এই কশাি িা কর্ হানসি 
খবি বদল  াই। 

কখাকি হাদস কিাকলা োাঁদর্, 
চাাঁে হাদস র্াি সাদর্ সাদর্, 
কাজল নবদল শািলা হাদস, 

হাদস সবুজ ঘাস, 
খলদস মাদছি হানস কেদখ, 

হাদসি িানর্হাাঁস।" 

 

 



 

 
 

 

অথচাৎ পশশুর মফাকলা োুঁদর্র হাপসদক কপি র্াুঁদের মসৌন্দদ চযর মর্দয়ও িি কদর মেদখদছন।  

িুদখর মসৌন্দ চ িৃপি িাশািাপশ সুস্থ স্বাদস্থযর জনযও োুঁর্ গুরুিিূর্চ । িানি মেদহর অপধকািংশ জপটল মরাগ, ম িন হৃেদরাগ, 
অপিওদিাদরাপসস, িাকস্থলীর এিিং িুদখর কযান্সার এিিং িায়াদিপটদসর িদর্া মরাদগর শুরু হয় োুঁদর্র সিসযার কারদর্ ।  

োুঁর্ আিাদের অিূলয সিে। অ দের কারদর্ পেন পেন োুঁদর্র সিসযা িািদর্ থাদক। র্াই োুঁর্ সুস্থ-সিল 
রাখদর্ আিাদের পনয়পির্ খােয ও োুঁর্ িপরর্ চার পনয়ি মিদন র্লা উপর্র্। োুঁর্ পনদয় এিন অদনক র্থয আদছ ম গুদলা 
আিাদের অদনদকরই অজানা। 

িানি সভযর্া সৃপি এিিং এর পিকাদশও োুঁদর্র গুরুি অিপরসীি । ম িন,  িৃপথিীদর্ িানি জাপর্র প্রথি িসিাস 
মকাথায় শুরু হদয়পছল র্া পনদয় ইপর্হাসপিে, প্রের্াপিক এিিং নৃ-পিজ্ঞানীদের িদধয নানা ির্িাে প্রর্পলর্ আদছ । 
মিপশরভাগ ইপর্হাসপিে এিিং নৃ-পিজ্ঞানীদের  িদর্ িানি সভযর্ার শুরু আপিকা িহাদেদশ। িরির্চীদর্ আপিকা মথদক 
পিদশ্বর পিপভন্ন প্রাদন্ত নানা প্রদয়াজদন িানুষ জন িসপর্ গদি রু্দলদছন । র্দি এই ধারর্া পর্ি ধদর সাম্প্রপর্ক র্ীদনর 
হুনান প্রদেদশ   পকছু পকছু অপর্ প্রার্ীন িানি েন্ত  আপিস্কাদরর িধয পেদয় । 

২০১৫ সাদল সিংিাে সিংস্থা পসএনএন এর এক  প্রপর্দিেদন জানা  ায়, র্ীদনর হুনান প্রদেদশর োওপজয়ান গুহা 
মথদক পিজ্ঞানীরা প্রার্ীন িানুদষর  পিপভন্ন  আকৃপর্ ৪৭ পট  োুঁর্ আপিষ্কার কদরন । র্াদের োপি,  "িৃপথিীদর্  িানুদষর 
প্রথি আপিভচাি  ৫০০০০  িছর িূদিচ  আপিকায়" এই  ইপর্হাস সপিক নয়।  র্াদের  ুপি র্ীদনর োওপজয়ান গুহায় 
আপিসৃ্কর্ িানি োুঁদর্র িয়স ৮০০০০~১২০০০০ িছর িূদিচ গপির্ হদয়দছ । কাদজই িৃপথিীদর্ প্রথি িানি জাপর্র 
আপিভচাি ঘদট র্ীন মেদশ ।  

এছািা ইপর্হাদসর পিপভন্ন  ুি,  মেশ  পিজয়সহ মপ্রি ভালিাসাও োুঁর্ গুরুিিূর্চ ভূপিকা িালন কদরদছ।প্রার্ীন  
কাদল পিপভন্ন রাদজযর িদধয  ুি হদর্া।  াদক িদল  রাজায় রাজায়  ুি ।  মকান রাজা র্ার রাদজযর সীিানা িৃপির উদেদশয 
অথিা  শদখর িদশ  র্ার বসনয সািন্ত  পনদয় িাদশর মকান রাজার সাদথ  ুদি অির্ীর্চ হদর্ন। মসসি  ুদির শর্চ থাকদর্া 
পিপর্ত্র । এসি  ুদি অদনক সিয়  শর্চ হদর্া, িরাপজর্ রাজা র্ার রাজয মছদি রৃ্র্ীয় মকান রাদজয আশ্রয় পনদিন । আর 
পিজয়ী রাজা পনপেচি সিয় অথিা আজীিদনর জনয ঔ রাজযদক পনজ রাদজযর অিংশ পহদসদি েখল কদর পনদিন।  

অদনক রাজা আিার িরাপজর্ রাজার রাজয  েখদলর  িপরিদর্চ ঐ রাজাদক র্রিভাদি অিিান করার মকৌশল 
অিলম্বন করদর্ন।  িরাপজর্ রাজাদক অিিান করার উদেদশয র্ার শরীর মথদক রি ঝরাদর্ন। কখন র্ার সুন্দরী স্ত্রীদক 
পনদজর স্ত্রী পহদসদি িহর্ করদর্ন।  সিদর্দয় পিকৃর্ প্রপর্দশাধ পছল িরাপজর্ রাজার িুখ মথদক একপট োুঁর্ খুদল পনদয় 
 াওয়া । এদর্ িরাপজর্ রাজা  সারা জীিন েন্তহীন িুদখ িরাজদয়র গ্লাপন িদয় মিিাদর্ন।  র্দি প্রর্ড আত্মসম্মান থাকার 
কারদর্ অদনদকই োুঁদর্ িপরিদর্চ রাজ্  মছদি আত্মদগািদন র্দল ম দর্ন।  অদনক  িরাপজর্ রাজা র্ার রাদজয পেদয় 
পেদর্ন র্িুও োুঁর্ পিসজচন পেদর্ রাপজ হদর্ন না। 

 

 



 

 
 

মপ্রি ভাদলািাসার জগদর্ও োুঁদর্র গুরুি পকন্তু কি নদহ। মপ্রপিকার সুন্দর োুঁদর্র হাপস ম  মকান মপ্রপিদকর 
িদনই র্ার ভাদলািাসায় রৃ্পি এদন মেয়। মসই লাইলী-িজনু, পশপর-ফরহাে, র্পডোস রজপকনী মথদক শুরু কদর হাল 
জিানার মপ্রি ভাদলািাসায় িুর্পক হাপস পিদশষ অনুঘটক পহদসদি কাজ কদর। আর োুঁর্ মকলাদনা হাপসর মসলপফদর্ 
আজকাল মফইসিুক টুইটারসহ পিপভন্ন সািাপজক ম াগাদ াগ হরহাদিশাই সয়লাি হদর্ মেখা  ায়। 

োুঁদর্র এদর্া গুরুি এিিং িহুিাপত্রক িযিহার থাকার িরও িাঙ্গালীদের পিরুদি অপভদ াগ, “িাঙ্গালী োুঁর্ থাকদর্ 
োুঁদর্র িূলয পেদর্ জাদন না!!”  পেও “োুঁর্ থাকদর্ োুঁদর্র িূলয মেয়া “কথাটা রুিক অদথচ িযিহার করা হদয়দছ । 
আসদল এ কথার অথচ হদে, মকাদনা িূলযিান িযপি িা পজপনস  খন হাদর্র কাদছ থাদক, র্খন র্াদক িূলযায়ন না করা। 
মর্া, এ কথাটা মিাঝাদনার জনয োুঁদর্র প্রসঙ্গ টানা হদয়দছ মকন? কারর্, োুঁর্ খুিই িূলযিান অঙ্গ।  ার োুঁর্ মনই িা  ার 
োুঁদর্ সিসযা, পর্পন এটা ভাদলা উিলপব্ধ করদর্ িাদরন। হযা, োুঁর্ থাকদর্ আসদলই আিাদের োুঁদর্র প্রপর্  েিান এিিং 
সর্কচ হওয়া উপর্র্ । মসটা  পে অদনযর োুঁর্ও হয়। র্া নাহদল ঘটদর্ িাদর নানান পিিপত্ত । ম িনপট ঘদটদছ মকাপরয়া 
প্রিাসী িাঙ্গালী  ুিক দ্বীদির মক্ষদত্র।  

িধযপিত্ত িপরিাদরর মছদল দ্বীি ।  িৃপত্ত পনদয় িিদর্ এদসদছ সকাদলর শাপন্ত নাদি খযার্  েপক্ষর্ মকাপরয়ায়, ম  
মেদশ আি জনর্ার কাদছ োুঁদর্র গুরুি র্ািৎ েুপনয়ায় সিদর্দয় মিপশ ।  পিদশষ কদর মকাপরয়ান মিদয়দের কাদছ োুঁদর্র  
গুরুি  সীিাহীন। এদেদশ সু্কল িিুয়া মিদয় মথদক নব্বই িছদরর হারািপন(োেী) ি চন্ত োুঁদর্র  দে িপরয়া । পিদয়র 
িয়সী মিদয়দের িদধয োুঁর্ পনদয় সিদর্দয় মিপশ  িযপর্িযস্হর্া লক্ষ করা  ায়। োুঁর্ সুন্দর এিিং আকষচর্ীয়  রাখদর্ লক্ষ 
টাকা খরর্ করদর্ও র্ারা পিছিা হয় না। কারর্ একটাই  সুন্দর োুঁদর্র অভাদি ভাদলা মপ্রি এিিং প্রপর্পির্ িাদত্রর সাদথ 
পিদয় েুদটাই অপনশ্চয়র্ার িুদখ িিদর্ িাদর ।  

েপক্ষর্ মকাপরয়া মেশপট দ্বীিদক োরুর্ভাদি আকৃি কদরদছ। এখন র্ার ইদে পিিী অজচন কদর একটা র্াকপরর িযিস্থা 
করা । র্াকপর মিদল এখাদনই স্হায়ী হওয়ার ইো । 

মকাপরয়ায় স্হায়ী হওয়া িা নাগপরকি মনয়ার আদরা একপট সহজ উিায় আদছ। মকাপরয়ান নাগপরকদক পিদয় করা । 

র্দি মকাপরয়ায় িদনর িদর্া িাত্রী িাওয়া মিাদটও সহজ কথা নয়।   

মকাপরয়ান মছদলরা উি ুি িাত্রীর অভাদি অদনদকই পিদয় করদর্ িারদছ না।  

এখাদন পিদয় করদর্ মগদল ম  মকান মছদলদক পর্নপট শর্চ িূরর্ করদর্ হদি । ভাদলা র্াকপর িা িযিসা; একপট সুন্দর 
িাপি অথিা এিাটচদিন্ট এিিং িাদজদরা টাইদির একপট ব্র্যাড পনউ গাপি। র্াহদলই মকিল এখানকার আগাসী ( ুির্ী) 
মিদয়রা মকান মছদলদক িাত্র পহদসদি িূলযায়ন কদর।  

এক গদিষর্ায় মেখা মগদছ মকাপরয়াদর্ প্রায় শর্করা পত্রশ ভাগ মছদলরা এই পর্ন শর্চ িূরর্ করদর্ না মিদর সারা জীিন 
অপিিাপহর্ মথদক  ান।  

অদনদকই এপশয়ার অনযানয স্বল্প উন্নর্ মেশ মথদক মিদয়দের মক পিদয় কদর পনদয় আদসন। এই মক্ষদত্র ঐ মিদয়র িা-
িািাদক উিহার পহদসদি িাদত্রর িক্ষ মথদক পিশাল অিংদকর টাকা িয়সা প্রোন করা হয়। মকাপরয়ান ভাষায় এই পিদয়দক 
িলা হয়; গুকদছ পক্ষরর্ িা ইন্টারনযাশনাল িযাপরজ।  



 

 
 

মকাপরয়াদর্ প্রায় সি শহদরই এসি পিদয় করাদনার জনয অসিংখয গুকদছ পক্ষরর্ িযাদরজ পিপিয়া গদর উদিদছ ।  

র্দি মকাপরয়াদর্ আদরা এক ধরদর্র িাত্রী িাওয়া  ায়।  াদের িয়স র্পল্লশ িা র্ার উদবচ । এদেরদক মকাপরয়ান ভাষায় 
িলা হয় আজুম্মা। অথচাৎ ম  িপহলাদক মেখদর্ অদিক্ষাকৃর্ িয়স্ক িা খালা/র্ার্ীর িদর্া িদন হয় ।  

র্াদেরদকও অদনক প্রিাসী পিদয় কদরন মকাপরয়ায় নাগপরকি লাদভর জনয ।  

দ্বীিদক ইোপনিং এরকি এক আজুম্মার সাদথ মিাটর সাইদকদল মর্দি ঘুরদর্ মেখা  ায়।  

পিদশষকদর ছুপটর পেন গুদলাদর্ আজুম্মারাদক পনদয় অদনকটা পফপি িযাইদল আজকাল র্াদক মিিদরায়া গপর্দর্ মিাটর 
সাইদকল র্ালাদর্ মেখা  ায়। িাদঝ িাদঝশদখর িদস মস ট্র্াপফক পসগনযালও অিানয কদর । 

র্ার মফসিুক মপ্রাফাইদল মলখা আদছ, “Violate traffic signal and breaking city life is my passion.” 

অনযানয িাঙ্গালী িনু্ধরা এই পিষদয় র্াদক মিশ কদয়কিার সর্র্কচও কদরদছ। পকন্তু দ্বীদির কাদছ এসি পিরপিকর িদল িদন 
হয়।  

পিশ্বপিেযালয় মথদক প্রাি িৃপত্তর টাকা পেদয় এখানকার সকল খরর্ মিটাদনার ির আদগ প্রপর্িাদস িদনর পিশ হাজার টাকা 
মস মেদশ িা িািার কাদছ িািাদর্া । পকন্তু আজকাল র্া আর সম্ভি হদে না।  

আজুম্মারাদক পনদয় ঘুরাঘুপরর মিছদন এখন অপধকািংশ টাকা খরর্ হয়। র্দি সিয়টা মস ভাদলাই উিদভাগ  

র্ার িদধয হিাৎ ঘদট মগল এক নরু্ন পিিপত্ত । 

এক শপনিার রাদর্ মথদক মিাটর সাইদকদল কদর িান্ধিীসহ িাসায় পফরপছল দ্বীি। শহদরর এক িযস্তর্ি মর্ৌরাস্তা মিাদি 
এদস ট্র্াপফক পসগনযাদল িরদলা দ্বীি ।  

পকন্তু মিিদরায়া গপর্দর্ ড্রাইভ করদর্ ম দয় পসগনযাল অিানয কদর পিিরীর্ িাদশ োুঁপিদয় থাকা এক প্রাইদভট কাদরর 
সাদথ ধাক্কা মখদয় মিাটর সাইদকল রাস্তার িদি  ায়।  

দ্বীদির শরীদর মিশ পকছু জায়গা আঘার্ প্রাি হয়।  

আজুম্মা িান্ধিী রাস্তায় িদর পগদয় েুপট োুঁর্ মভদঙ্গ মফদল । 

িুপলশ এদস দ্বীি এিিং র্ার িান্ধিীদক মঘরাও কদর েূঘচটনায় পিস্তাপরর্ িাইরীদর্ পলপিিি কদর েুজনদকই পনকটস্থ 
হাসিার্াদলর জরুপর পিভাদগ পনদয়  ায়।  

িান্ধিীদক হাসিার্াদল ভপর্চ করা হদলও িড্রাইপভিং লাইদসন্স ছািা মিাটর সাইদকল র্ালাদনা এিিং ট্র্াপফক আইন অিানয 
কদর েূঘচটনা ঘটাদনাসহ পিপভন্ন অপভদ াদগ র্াুঁর পিরুদি িািলা োদয়র করা হয়। এিিং র্াদক র্েদন্ত স্বাদথচ পর্ন পেন 
থানায় আটদক রাখা হয়। 

অনযপেদক মিদয়র েূঘচটনার খির মিদয় হাসিার্াদল ছুদট আদস র্ার িা িািা ।    



 

 
 

র্ারা মিদয়র োুঁর্ ভাঙার ক্ষপর্িূরর্ মর্দয় আোলদর্ িািলা টুদক মেন দ্বীদির পিরুদি ।  

ড্রাইপভিং লাইদসন্স পিহীন মিাটর সাইদকল র্ালাদনা এিিং ট্র্াপফক আইন অিানয কদর েূঘচটনা ঘটাদনার জনয টযাপফক িুপলশ 
দ্বীি মক পিশ লাখ মকাপরয়ান উন (েুই হাজার িলার) জপরিানা কদর।  

অিরপেদক র্াুঁর আজুম্মা িান্ধিীর েুপট োুঁর্ ভাঙ্গার োদয় আোলর্ েুই মকাপট মকাপরয়ান উন (পিশ হাজার িলার) জপরিানার 
আদেশ জাপর কদর।  

সি শুদন দ্বীদির র্কু্ষ র্রক গাছ। র্ার এখন শুধুই িদন িিদছ মসই িুরদনা প্রিাে, “িাঙ্গালী োুঁর্ থাকদর্ োুঁদর্র িূলয 
পেদর্ জাদন না “এই কথাটার সর্যর্া রদয়দছ। 

 

 

পিেঃ দ্রেঃ উদল্লপখর্ গদল্পর িাঙ্গালী  ুিক দ্বীি এিিং নািহীন মকাপরয়ান আজুম্মা কাল্পপনক র্পরত্র িাত্র । কাদরা সাদথ এই 
র্পরত্রগুদলা পিদল মগদল এর জনয মলখক োয়ী নদহ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িুহম্মে আফজাল মহাদসন 
পিএইর্পি গদিষক 

সু্কল অ্ব ল, চিবুক িযাশিাল 
ইউনিভানসৃনট, েোঃ ককানিো । 

সেসয, োকা আইিজীবী সনমনর্। 

 



 

 
 

 
ব্র্যাপডিং িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন, পিএসএদক 

ি. মিােঃ িপনরুজ্জািান (িপনর) 

“িানুষ জাপর্ই মশ্রি” এই প্রপর্িােয িাকযপট র্খনই সিাদজ প্রপর্িার গুরুি িহন কদর,  খন িানুদষর মকান সৃপিশীল 

কদিচর সুফল প্রজদন্মর ির প্রজন্ম মভাগ কদর। িানুদষর জনয পনদিপের্ প্রার্ এই অিৃর্ িার্ী পনদজর িদধয আগদল না 

মরদখ প্রিাদস মেশীয় সিংসৃ্কপর্দক লালন করা এিিং প্রিাদসর সািাপজক জীিদন িপরির্চদনর মছাুঁয়া সিপিগর্ এপগদয় মনওয়ার 

ম  প্রয়াস িািংলাদেশী িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন ইন মকাপরয়া (পিএসএদক) র্া িুদরািুপর ধদর মরদখদছ।  

২০১১ সাদলি ১৩ই মাচৃ ককানিোি বযস্ত জীবদি িড়াশুিাি িাশািানশ েল, মর্, ধমৃ নিনবৃদশদষ নকছু উেযিী পশক্ষাথচী 

িুপি ুদির মর্র্নায় উদু্বি হদয় িািংলাদেশী পশক্ষাথচীদের িদধয িারেপরক সিকচ উন্নয়ন ও ম াগাদ াগ স্থািন, মেশীয় 

ঐপর্হয ও সিংসৃ্কপর্র র্র্চার িাধযদি পপ্রয় িারৃ্ভূপির লাল-সিুজ ির্াকার সুনাি সিৃপির লদক্ষয কাজ করা। মকাপরয়াদর্ 

অধযয়নরর্ ও অধযয়ন ইেুক িািংলাদেপশ পশক্ষাথচীদের র্থয সরিরাহ, মকাপরয়ান সিংসৃ্কপর্ ও ভাষার প্রাথপিকভাদি প্রাদয়াপগক 

িযিহার, সািংসৃ্কপর্ক পিপনিয় এিিং সািপিকভাদি িািংলাদেদশর ভািিূপর্চ উন্নয়ন করার পনপিত্ত অ্িাজথিনর্ক ও অ্লাভজিক 

কস্বচ্ছাদসবী সাংগঠি পহদসদি প্রনর্নষ্ঠর্ হে। পিএসএদক সাংগঠিনট মুলর্ চানলর্ হে পনিচাহী কপিপটর িাধযদি,  ার বনসপগচক 

মসৌন্দর্  র্থা কপথর্ সভািপর্-সিােক পিহীন সুর্ারুভাদি একপট পটদির িাধযদি িপরর্াপলর্ হয়। এিন সািংগিপনক 

কািাদিা সিপকচর্ সফল সিংগিন খুুঁদজ িাওয়া েুস্কর।  

 

আপি (িপনর), সারা জীিন িনু্ধদের সাপন্নদধয আড্ডািাজ িানুষপট িার্চ, ২০১৪ মর্ মকাপরয়াদর্ পিএইর্পি নািক পিিী করদর্ 

এদস আদস িাদশ িপরপর্র্ মকান িািংলাদেপশ না িাওয়ার েরুন প্রথি পেদক খুি একাপকি জীিন  ািন করপছলাি। সারা 

সিাহ জুদি শুক্রিাদরর অদিক্ষার প্রহর গুনর্াি কখন ইদথওদন  াদিা, পকছু িানুদষর সাদথ িপরর্য় হদি এই আশায়। 

এরই িাদঝ একজন িযিসায়ী িলদলন, মকাপরয়াদর্ িািংলাদেশী িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন আদছ, র্াদের একজদনর 

িপরর্দয়র িাধযদি আিার একাপকি অদনকািংদশ লাঘি হদলা। িুসাদন িীষ্মকালীন পিলন মিলার িাধযদি শুরু হদলা 

পিএসএদক-এর সাদথ িন্ধন। নীল সাগদরর িাপনর অিরূি মসৌন্দদ চ পিদিাপহর্ হদয় মসই পিলনদিলায় শুধু ঘুদরপছ, পফদরপছ, 

সাগদর ঝাুঁপিদয়পছ, এদক ওিদরর সাদথ িপরপর্র্ হদয়পছ আর মখদয়পছ, একপট িাদরর জনযও িদন হয়পন আদয়াজকদের 



 

 
 

শ্রি। মিপশর ভাগ অিংশিহর্কারী আসদল র্াই কদর থাদক, আপি িদন কপর এটা পিএসএদক-এর একটা সাফলয। সািাপজক 

সিংগিন পপ্রয় িানুষ সিংগিন মথদক কখনও েূদর থাকদর্ িাদরনা, ম  মকানভাদিই সিংগিদনর সাদথ  ুি হদয়  ায়। 

পিলনদিলার িরই পনিচাহী কপিপটদর্  ুি হদয় মগলাি। মসই কপিপটদর্ মসৌভাগযক্রদি মিদয় মগলাি প্রপর্িাকালীন পকছু 

সেসযসহ সিংগিনদপ্রিী পনদিপের্প্রার্ সহদ ািা। পকছুপেন মিরুদর্ পিিী সিদন্নর কারদর্ অদনদকর পিোয় পনদর্ হদলা। 

এদকর ির এক গুরুোপয়ি ঘাদি এদস িরদর্ লাগদলা, আিরা এদক ওিদরর সাদথ পিপলর্ হদয় খুি সািলীল ভাদি কাজ 

কদর  াপেলাি। ভাদলা কাদজ িাধা আদস, িানুদষর র্কু্ষশূল হয়, এরকি হায়নার থািা মথদক অ্িাজথিনর্ক ও অ্লাভজিক 

কস্বচ্ছাদসবী সাংগঠি পিএসএদকও মরহায় িায়পন। পিএসএদক-এর প্রপর্ এক অর্পকচর্ আক্রির্ আদস, শুরুদর্ অদনদকই 

প্রপর্িাে িাধযদি এপগদয় এদসপছল, পকন্তু ধীদি ধীদি প্রপর্িাে করার িানুষ কদি পগদয়পছল ককানিোি বযস্ত জীবদিি র্ানগদে 

হের্!! পনিচাহী কপিপট, প্রপর্িাকালীন পকছু সেসয এিিং পিএসএদক-এর পকছু িনু্ধ হায়নাদের পভপত্তহীন অপভদ াগ প্রাপর্িাপনক 

এিিং পলখনীর প্রপর্িাে র্াপলদয় পগদয়পছল। মসই সাদথ পনিচাহী কপিপট আঘাদর্র জিাি পহদসদি পকছু পনর্য নরু্ন মপ্রািাি 

এিিং সাহসী অদনক িেদক্ষি হাদর্ পনদয়পছলাি আিরা,  া িরির্চীদর্ সপিকভাদি সিদন্নর িাধযদি পিএসএদক অনযর্ি 

িযাপডিং প্রপর্িান পহদসদি মগাটা মকাপরয়া র্থা মগাটা পিদশ্বর অদনক স্থাদন সুনাি ছপিদয় িদিপছল এিিং িদরাক্ষভাদি 

পভপত্তহীন অপভদ াগকারীরা র্াদের জিাি মিদয় পগদয়পছল। পকছু মপ্রািাদির কথা না িলদলই নয়- 

১) ভাষা আদন্দালন মথদক িুপি ুিেঃ মসানার িািংলাদেদশেঃ িািংলাদেদশর ইপর্হাস, ঐপর্হয, অজচন ও মিেনার পসিংহ ভাগই 

১৯৫২ মথদক ১৯৭১ সাল ি চন্ত, আিাদের জার্ীয় মপ্রািাি গুদলাদর্ আিাদের ইপর্হাস পনদয় আদলার্না হয়,  া মিপশরভাগ 

সিয় খপডর্ ভাদি রু্দল ধদর, র্াই িািংলাদেদশর সপিক ইপর্হাস িুদরািুপর জানার পনপরদখ আিরা ২০১৬ সাদল শীর্কালীন 

পিলন্ মিলায় ৫২ মথদক ৭১ নািক একপট মপ্রািাি হাদর্ পনদয়পছলাি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাষা আদন্দালন মথদক িুপি ুি : মসানার িািংলাদেশ শীষচক  মসপিনার 



 

 
 

িকুদিন্টাপর প্রেশচন এিিং সার্ জন পিজ্ঞ িযাদনল আদলার্ক, েশচকসাপর মথদক পকছু আদলার্ক এিিং ইপর্হাস সিপকচর্ 

পকছু কুইদজর িাধযদি পনপেিচ সিয় সীিার আিদর্চ অনুিানপট মশষ করা হদয়পছল,  া মথদক িুদরা িািংলাদেদশর ইপর্হাস 

উদি এদসপছল এিিং পনপেিচ সিয় সীিার আিদর্চ মরদখ পিষয় পভপত্তক র্াৎি চিূর্চ মসপিনাদরর একপট পভপত্ত পিএসএদক 

মকাপরয়াদর্ বর্রী কদর পেদয়পছল।  া িরির্চীদর্ েূর্ািাস সহ অনযানয সকল সিংগিন মসই ধরদর্র মসপিনার করার মর্িা 

কদর থাদক। এই অনুিানপট সফল ভাদি করার জনয র্ৎকালীন রাষ্ট্রেূর্ িদহােয় এিিং িািংলাদেশ েূর্ািাস, পসউল-এর 

অদনক অিোন পছল।  

২) ঐপর্হাপসক িীষ্ম কালীন পিলনদিলা মজজুেঃ ৫২ মথদক ৭১ অনুিাদনর িদঞ্চ নবদশ্বি প্রাকত নর্ক সপ্তাশ্চাদ ৃি অ্িযর্ম 

ককানিোি নবখযার্ অিরূি দ্বীি ‘মজজু আইলযাদড’ গ্রীষ্মকালীি নমলিদমলা করার মঘাষনা মেয় পিএসএদক । এটা পকন্তু 

সপর্যকার অদথচ পিরাট র্যাদলি পছল, অদনদক িদলপছল আিনারা নমলিদমলাদর্ মরপজদিশদনর িানুষও িাদিন না। পকন্তু 

পনিচাহী কপিপটর সকল সেসযিৃন্দ পছদলন েৃঢ়, “ম ভাদি মহাক মজজুদর্ গ্রীষ্মকালীি নমলিদমলা করিই” ফলশ্রুপর্দর্  া 

হদলা র্া ইপর্হাস!! মরপজদিশদনর জনয আহিান করার সাদথ সাদথ প্ররু্র সাধারর্ পশক্ষাথচী এিিং র্াদের িপরিার সহ 

মরপজদিশন কদরপছল,  া আজও পিএসএদক-এর মরপজদিশন ইপর্হাদসর মরকিচ হদয় আদছ। িস্তুর্েঃ আদয়াজনটা 

িপরকল্পনা িাপফক সুন্দরভাদি করার জনয প্রায় এক িাস আদগ মরপজদিশন িন্ধ কদর পেদয়পছলাি, র্া না হদল মরপজদিশন 

সিংখযাটা পনয়ন্ত্রদনর িাইদর র্দল ম র্। সকল মরপজদিশনকৃর্ সেসযদের পিিাদনর পটদকটও পিএসএদক কদর পেদয়পছল। 

িজার িযািার হদলা গুয়ািংজু মথদক আগর্ একপট পিিাদনর িুদরাপট পিএসএদক-এর মরপজদিশনকৃর্ সেদসযর দ্বারা িপরিূর্চ 

পছল। েু-রার্ পর্ন পেদনর মপ্রািািটা আদগ িদর পিদল িাুঁর্/ছয় পেন ি চন্ত র্দলপছল। প্রাকৃপর্ক মসৌন্দদ চর অিরূি দ্বীি 

মজজুদর্ থাকা, খাওয়া ও েট েশচর্ আদয়াজন পছল এক কথায় অসাধারর্। রু্সদকর িি ছুপটদর্ েূর এক আইলযাদড 

পিশাল িহর পনদয় নমলিদমলা কিাি জিয সব লনজনস্টক সুনবধানে নসউল কর্দক নিদে  াওো ও শৃঙ্খলার সাদথ সিন্ন 

করা এিিং মপ্রািািপট সফল করার জনয র্ৎকালীন রাষ্ট্রেূর্ িদহােয়, িযিসায়ী সিাজ এিিং পিএসএদক-এর পনিচাহী কপিপটর 

সেসযদের মর্িা পছল মর্াদখ িিার ির্,  ার সুনাদির মরশ মকাপরয়া ও পিদশ্বর অদনক স্থাদন ছপিদয় িদিপছল। র্ারই 

ধারািাপহকর্ায় মেজন, সকদর্া ও গুয়ািংজু এপগদয় র্লদছ। জদন্মর শুরু মথদক আজও পিএসএদক িছদর েুপট নমলিদমলা 

আদয়াজন কদর আসদছ। 

৩) পিপিয়াদর্ পিএসএদক মকাপরয়াদর্ িিদর্ ইেুক িািংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সহদ াপগর্ােঃ িরািদরর ির্ পিএসএদক-

এর িূল লদক্ষযর একপট হদে মকাপরয়ায় উচ্চপশক্ষার জনয িিদর্ ইেুক িািংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সিংক্রান্ত সিস্ত র্থযাপে 

সিার কাদছ মিৌঁদছ পেদর্ এিিং মকাপরয়াস্হ সকল িািংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চপশক্ষা সিংক্রান্ত সকল র্থয আদরা ছপিদয় 

মেওয়ার জনয একাপধকিার মকাপরয়ায় একিাত্র িািংলা এফএি মরপিও Seoul Bangla Radio-মর্ লাইভ মপ্রািাি করা 

হদয়পছল। সাম্প্রপর্ক সিদয় উচ্চ পশক্ষাদথচ মকাপরয়াদর্ িিদর্ আসা িািংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রির্র্া মিশী িপরলপক্ষর্ 

হদে, এিিং এদর্ সুদ াগপট িািংলাদেদশর পকছু অসাধু িুদিন্ট কনসাপেিং ফািচ,  ারা পিপভন্ন পিথযা আশ্বাস এিিং প্রদলাভন 

মেপখদয় এসি সরলিনা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রর্াপরর্ কদর  াদে,  া পকনা ির্চিাদন মকাপরয়াদর্ অধযয়নরর্ িািংলাদেশী পকছু 

ছাত্র এিিং অনযানয মিশার মলাকদের এই কাদজ জপির্ থাকার র্থয িাওয়া মগদছ। র্া মথদক সর্কচ করার জনয পিএসএদক 



 

 
 

Seoul Bangla Radio-এর লাইভ মপ্রািাদি এিিং িািংলাদেদশর পিপভন্ন জার্ীয় বেপনদক এিিং পটপভ র্যাদনদল প্রপর্দিেনও 

প্রকাশ কদরদছ। পিএসএদক মকাপরয়ায় উচ্চপশক্ষা সিংক্রান্ত সিস্ত র্থযাপে সিার কাদছ মিৌঁদছ  পেদর্ পিপভন্ন  মসপিনার, 

পসদিাপজয়াি এিিং ওয়াকচশদির িাশািাপশ অনলাইন পভপত্তক র্ৎিরর্া এিিং পিএসএদকর মফইসিুক মিইজ 

(www.facebook/Hi.BSAK/), পিএসএদকর ওদয়ভ এদড্রস www.bsak.org পলিংক, পিএসএদকর মিইল 

(webbsak@gmail.com) মকাপরয়ার পিপভন্ন পিশ্বপিেযালয় পকিংিা ইন্সপটপটউদটর ভপর্চ, পটউশন পফ এিিং স্কলারশীি সিংক্রান্ত 

র্থয সরিরাদহর কাজপট অিযাহর্ মরদখদছ। 

৪) ম ৌন হয়রাপনর পিরুদি পিএসএদক-এর রুদখ োিাদনােঃ সারা পিদশ্ব  খন পিটু (Mee too) আদন্দালদন  খন িুখপরর্ 

পছল, র্ার পকছুপেন আদগ র্থযসহ এক পশক্ষাথচী, একজন উচ্চ ক্ষির্া সিন্ন একজন প্রদফসর পিরুদি পিএসএদক-এর 

কাদছ ক ৌি হেিানিি নবরুদদ্ধ অপভদ াগ পনদয় আদস। পিএসএদক র্ৎক্ষনাৎ িািংলাদেশ কপিপনউপট ইন মকাপরয়া (পিপসদক)-

এর সভািপর্-সিােক এিিং পনিচাহী কপিপটর পকছু সেদসযর সাদর্ নিদে র্ৎকালীন রাষ্ট্রেূর্ িদহােদয়র সাদথ আদলাচিাি 

িি ক ৌি হেিানিি অপভদ াগকািীদক আইদিি আশ্রে কিওোি সকল সহদ ানগর্া কেো হে।  া ক ৌি হেিানিি 

অপভদ াগকািী িরির্চীদর্ আইদি পিজয়ী লাভ কদরন। এ পিজয় অনযাদয়র পিরুদি পিজয়, এ পিজয় বনপর্কর্ার পিরুদি 

পিজয়, এ পিজয় পিএসএদক-এর পিজয়।  

৫) সহদ াগী সিংগিদনর সাদথ সিকচ স্হািন: ককানিোদর্ সিকািী িৃপত্ত পনদয় িিদর্ হদল National Institute for 

International Education (NIIED) অধীদন Korean Government Scholarship Program (KGSP) মপ্রািাদির 

িাধযদি আসদর্ হয়। এই প্রপর্িান প্রপর্ িছর ১৪৬ পট মেদশর ৪৮০ জনদক উচ্চপশক্ষার জনয িৃপত্ত প্রোন কদর। NIIED 

পিএসএদক-এর সাদথ অপফপসয়াল ম াগাদ াদগর পনপিত্ত Memorandum of Understanding (MoU) রু্পি সাধন 

কদরদছ, র্ারা পিএসএদক KGSP িাধযদি আগর্ িািংলাদেশী পশক্ষাথচীদের র্থয সরিরাহ করদি এিিং একপট নমলিদমলাদর্ 

র্াদেি িক্ষ কর্দক নকছু উিহাি িাঠাদব ও র্াদেি সকল কপ্রাগ্রাদম পিএসএদক-এর পনিচাহী কপিপটর একজন প্রপর্পনপধদক 

পনিন্ত্রর্ করদি। এছাড়া Korea International Students Union (KISU) এি সাদর্  নবএসএদক শুরু কর্দকই 

সহদ ানগর্াি নভনিদর্ কাজ কদি  াদচ্ছ এবাং KISU কর্ত ৃক আদোনজর্  সকল কসনমিাি, নসদম্পানজোম এবাং ওোকৃসি 

গুদলাদর্ নবএসএদকি প্রনর্নিনধগণ নিেনমর্ অ্াংশ নিদে র্াদকি। পিএসএদক-এর নবশ্বমাদিি প্রপর্িান নহদসদব গদড় উঠদর্ 

এসব কা ৃযিম অ্র্যন্ত প্রদোজিীে।  

 

৬) পিএসএদক-এর সিংপিধান প্রনয়ন ও অপফস িাওয়ােঃ জ ানুয়ারী ৩, ২০১৯ মর্ পসউল মগ্লািাল মসন্টাদর পিএসএদক-এর 

অপফস কক্ষ িায়। পিএসএদক মকাপরয়াদর্ ও পিদশ্বর অ্িাজথিনর্ক ও অ্লাভজিক কস্বচ্ছাদসবী সাংগঠি পহদসদি ব্রযানন্ডাং 

িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন প্রনর্নষ্ঠর্ কিাি জিয সাংগঠিনট মকাপরয়ান আইন ির্াদিক প্রনর্ষ্ঠািনটদক মরপজিািচ করা জরুরী 

পছল। ব্রযানন্ডাং িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন প্রনর্নষ্ঠর্ কিা ও প্রনর্ষ্ঠািনটদক মরপজদিশন করার জনয সিংপিধানপট সুর্ারুভাদি 

প্রর্য়ন করাটাও আিশযকীয় হদয় িদিপছল, কারর্ িূদিচর সিংপিধানপট অসিূর্চ থাকার েরুন, পনিচাহী কপিপটর সভায় 

পসিান্ত মিার্াদিক প্রপর্িাকালীন পকছু সেসয, পনিচাহী কপিপটর পকছু সেসয ও পনদিপের্ প্রার্ পকছু সেসযসহ সিচদিাট ৮ 

http://www.facebook/Hi.BSAK/


 

 
 

(আট) সেদসযর সিন্বদয় একপট সিংপিধান প্রর্য়ন কপিপট গপির্ হয়। এই সিংপিধান প্রর্য়ন কপিপট েীঘচ ছয়িাস আদলার্না 

ও ি চাদলার্না িাধযদি একপট পলপখর্ সিংপিধান পনিচাহী কপিপটর হাদর্ রু্দল মেয়। পনিচাহী কপিপট েীঘচ েুিাস পনদজদের 

িদধয এিিং  সিংপিধান প্রর্য়ন কপিপটর সাদথ আদলার্না ও ি চাদলার্নার িাধযদি ির্চিান ও ভপিষযৎ ব্রযানন্ডাং িুদিন্টস’ 

এদসাপসদয়শন প্রনর্নষ্ঠর্ কিাি নিনমি সিংপিধানপট রু্িান্ত অিস্থায় পনদয় এদসদছ,  া অপর্দর প্রকাশ করা হদি এিিং 

পিএসএদক-মক মরপজিািচ প্রনর্ষ্ঠাি পহদসদি রূি কেোটা এখি সমদেি িযিধান িাত্র। 

 

BSAK এর নরু্ন সিংপিধান প্রর্য়ন কপিপটর আদলার্নার ফাুঁদক...... 

ভপিষযদর্ পিএসএদক ব্রযানন্ডাং িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন পহদসদি এপগদয় মনওয়ার জনয মকাপরয়ায় উচ্চপশক্ষার পনদর্ ইেুক 

িািংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সিংখযা িািদনার উি ুি সিয় এটা। র্াই পশক্ষা পিষয়ক কা চক্রি কসনমিাি, নসদম্পানজোম এবাং 

ওোকৃসি মকাপরয়া ও িািংলাদেদশ িািদনা, আদরা পকছু সহদ াগী সাংগঠদিি সাদর্ সম্পকৃ স্হািি কিা, এছািা পিএসএদক 

বনপিপত্তক পকছু কাজ কদর থাদক ম িনেঃ  পিলন মিলা, নিীন এিিং পিিী প্রািদের সিংিধচনা, িািংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের 

েুেঃসিদয় সহদ াপগর্া, প্রাকত নর্ক েুদ ৃাদগ ও শীদর্ অ্সহাে মািুদষি সহদ ানগর্া, সানহর্য মযাগানজি, ই-বুক এবাং ককানিোে 

বাাংলাদেশী সাংস্কত নর্দক রু্দল ধিার কাজপট র্লিান রাখা উপর্র্ িদল আপি িদন কপর। এরই সাদথ পনিচাহী কপিপটর 



 

 
 

সেসযদের প্রপর্ আিার অনুদরাধ, কপিপটর পভর্দর ও িাপহদরর িুখশধারী ও িযপিগর্ সাপন্নধয লাভকারী েুি িানুষ হদর্ 

সিংগিনদক েূদর রাখদিন এিিং পনদজও েূদর থাকদিন। 

নবএসএদক ককানিো প্রবাসী বাাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেি কাদছ িনিবাদিি মদর্া। এই সাংগঠিনট সবাি িিম ভাদলাবাসাে 

সবাি সনম্মনলর্ সহদ ানগর্াে নিিয িরু্ি কাদজি িাধযদি এপগদয়  াদি এিিং মকাপরয়া ও র্থা মগাটা পিদশ্ব অ্িাজথিনর্ক 

ও অ্লাভজিক কস্বচ্ছাদসবী সাংগঠি পহদসদি ব্রযানন্ডাং িুদিন্টস’ এদসাপসদয়শন প্রনর্নষ্ঠর্ হদব বদল আমাি েতঢ় নবশ্বাস। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ি. মিােঃ িপনরুজ্জািান (িপনর) 

গদিষক 
মকাপরয়া পিশ্বপিেযালয় 

উির্চন বিজ্ঞাপনক কিচকর্চা 

িািংলাদেশ িরিানু শপি কপিশন 



 

 
 

এিিং একগুে রু্পি 
মিােঃ জুনাদয়ে হাসান 

 
অ্ধযাে অ্ 

('অ্' কর্ 'অ্ন্তলীৃি') 

মাদে মাদে ইদচ্ছ হে একটা সন্ধযা চুনি কনি। 

একটা ভূনমষ্ট সন্ধযা; ক খাদি 

একটাই মাত্র কচদে র্াকা ধ্রুব র্ািাি আগমিী গাি কশািা  াদব, 

ছুাঁদে  াদব প্রসব  িণাে কার্ি ককাি এক মগ্ন কগাধুলীি প্রসনবর্ লাল িাং অ্নির্ীি নসাঁনর্। 

আি ঘদি কিিা িানখদেি েল কসই লাদলি নভদড় হার্দড় চলদব 

একজি কবাঁদচ র্াকা জীবিািন্দ োশ। 

প্রহি গুণদব আকাদশি নেদক,িানখদেি নেদক র্ানকদে র্াকা কসই ধািনসাঁনড়নটও হেদর্া কসনেি। 

র্ািিি; 

র্ািিি আনমও হািাদবা, হানিদে  াব এদকবাদি...। 

হানিদে  াব কসই িানখদেি েদল,হানিদে  াব গন্তদবযি গন্তদবয। 

...র্াদর্ কী? 

কর্ামাে নঠকই খুাঁদজ নিিদবা আনমও ক  - 

একজি জীবিািন্দ োশ। 

র্াইদর্া মাদে মাদেই ইদচ্ছ হে,খুব ইদচ্ছ হে - 

একটা সন্ধযা চুনি কনি। 

 

 

 

 



 

 
 

অধযায় আ 

('আ' মর্ 'আেন্ন') 

পহজদলর িন মঘুঁদষ আিাদের এই সভযর্ার ইন্টারদনট কাদনকশন এখদনা মিৌঁছায়পন। র্াই িদল  াই ভাি না মকন িানুষ 
পকন্তু পিক মিদিদছ। মিদিদছ মর্াখ,কান, নাক। রূিসার েুই র্ীদরর িানুষ এখন ওর িুদকই িসর্ কদর,কারর্ 

জলরাপশরা ম  এখাদন উোর;িাইদিশদন পিশ্বাসী। র্দি একটা িজার িযািার হদলা এখদনা রূিসার িাথার উিদর 
নক্ষদত্রর রুদিালী আগুন ঝদর প্রপর্ রাদর্; মস মিুঁর্ার িাখনা ধূসর থাকুক িা নাই থাকুক। 

...জীিনানন্ে, রু্পি একিার এদসা পপ্লজ। িুদরা একটা পেন িরাে মরদখপছ। পপ্লজ। েরকার হদল মর্ািাদক না হয় 
অরুপনিা সযান্নাদলর নার্পনর িাপিদর্ মিিাদর্ পনদয়  াদিা। 

েুেঃখ কদরা না। অরুপনিা সযান্নাল ধানপসুঁপির র্ীদরর িদর্াই হাপরদয় পগদয়দছ নক্ষদত্রর ওিাদর।আজ না হয় িাে োও 
ওসি। ধুদক ধুদক পটদক থাকা ধানপসুঁপির িুনিচাসন প্রকদল্পর পব্র্জপটদর্ োুঁপিদয়ই না হয় রু্পি েু র্ার কলি পলদখা। 

ওদর্ই ধানপসুঁপি খুপশ হদয়  াদি। খুপশ হদয়  াদি মসই িথ। আপিও খুপশ হি।আসদি মর্া...? 

এদসা পপ্লজ। মর্ািার জনযই মর্া একটা সন্ধযা রু্পর করি িদল পিক কদর মরদখছ 

 

অ্ধযাে ই 

('ই' কর্ 'ইশকািি') 

প্রপর্ রাদর্ উির্যকা খুুঁজদর্ ম দয় কুয়াশারা আিায় র্ীরপিি কদর।র্ারিদরা আপি পিপলদয় মেই না পিিষচ িাপখর স্তন: শদঙ্খর 
িদর্া,েুদধ ভরা। 

সন্ধযার রু্ম্বদন সুগন্ধার িুক হলুে পকিংিা আদ্রচ হদলও ধিল হাুঁদসর মিাুঁদট মেপখনা হাপস। 

মেপখনা মখালা কপির্ার িই, 

মেপখনা স্বদে আিার বশশি, 

মেপখনা কিাদল পটদির পিির্চন, 

থিকাদনা অশ্রুিালা অথিা গুরুোশ িািুদলদনর নয় নম্বর িাপিটার পনপখদলশ ও নীলাম্বরীর 

েশচ করা র্াদয়র কাদি 

একগুে সঙ্গদি িযস্ত মধাুঁয়া। 

এখন আর মির্ ফদলর নীদলর িদর্া নীল মিেনা িাকিািংদলার েরজায় এদস মটাকা মেয়না আর, 

ভাঙায় না আিার আর পপ্রয় মকালিাপলদশর ঘুি অ থা অকারর্। 

 



 

 
 

 

সপর্য িলদর্ পক জাদনা; আপিও না উিদভাগ কপরনা মজানাকী মিাকার মজযাৎনা মর্ািার অধদর িহুপেন।কনটাক্ট পলদি মর্ািার 
নাম্বারটা কর্পেন িায়াল করা হয়না মসও আপি পিক জাপন।পকন্তু র্াদর্ পক? 

 

গপর্র পিিরীদর্ ছুদট র্পল িদলই পক আপি জানদর্ িারি না, 

র্াইদর্ িারি না একটা সন্ধযা অথিা 

একজন জীিনানন্দ োশ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিােঃ জুনাদয়ে হাসান  
পিএইর্পি গদিষক 

স্মাটচ মহলথ মসফপট এনভাইরনদিনট 
লযািদরটপর,  

উলসান পিশ্বপিেযালয় 



 

 
 

প্রিাদস স্বদেশ সদম্বেন: িনদন কৃপষ 
কৃপষপিে শািীি আহদিে 

 

মগল িছর সরকারী র্াকুপরর নয় (৯) িছর িূর্চ হদলা। কৃপষ মক্ষদত্র কাজ কদরপছ িাি, িফস্বল, শহর র্থা প্রধান কা চালদয়। 
মসই সুিাদে সুদ াগ হদয়দছ অদনদকর সিংেদশচ আসার। এরই িাদঝ সুদ াগ মিলাি েপক্ষন মকাপরয়াদর্ উচ্চ পশক্ষা 
(পিএইর্পি) িহদনর। সিই সম্ভি হদয়দছ িহান আল্লাহর্ালার রহির্ ও আিার পপ্রয় কিচদক্ষত্র কৃপষ সম্প্রসারর্ অপধেিদরর 
সুিাদে। মসই কৃর্জ্ঞর্াদিাধ মথদক আিার এই মছাট্ট প্রিাস জীিদনর পকছু অপভজ্ঞর্া জানাদর্ র্াই। েপক্ষন মকাপরয়াদর্ 
কৃপষর িপরির্চদনর ম  ধারা আিার মর্াদখ ধরা িদিদছ, র্া রীপর্ির্ আিাদক র্িদক পেদয়দছ।  

েপক্ষন মকাপরয়ার কৃপষর অদনক অন্তপনচপহর্ সিসযা রদয়দছ। এদেদশর িাত্র ২২ শর্ািংশ আিাপে জপি, িাকী প্রায় ৭০ 
শর্ািংশই িাহািী এলাকা। ১৯৮০ সালপট েপক্ষন মকাপরয়ার ইপর্হাদস খুিই উদল্লখদ াগয। েপক্ষন মকাপরয়ার অথচননপর্ক 
উন্নয়দনর শুপর্কাগার িলা হয় এই সালপটদক। ১৯৮০ সাদলর িূদিচ এদেদশর জনগন অর্যন্ত শ্রি সিন্ন কৃপষ কাজ 
করদর্া। উৎিােনও মর্িন আশানুরূি পছদলা না। ির্চিাদন েপক্ষন মকাপরয়া পশল্প উন্নয়দনর মক্ষদত্র পিদশ্বর প্রথি সাপরর 
মেশ। নরু্ন প্রজন্ম আধুপনকর্ার সাদথ র্াল পিপলদয় পিজ্ঞান ও গদিষর্ায় িদনাপনদিশ করদছ। ২০১৭ সাদলর  বু্লিিাগচ 
ইদনাদভশন ইনদিি অনু ায়ী গদিষর্া ও উন্নয়দন িযয়, মিদটদন্টর িপরিার্ এিিং উচ্চ প্র ুপির প্রপর্িাদনর িদর্া পকছু 
পিষয় পিদির্নায় েপক্ষন মকাপরয়া পিদশ্বর এক নাম্বার উদ্ভািনী মেশ পহদসদি পিদিপর্র্ হদয়দছ। পকন্তু কৃপষর উন্নয়ন এদক্ষদত্র 
পকন্তু হর্াশাজনক। র্ার েি পর্ত্র লক্ষ করা  ায়, ওয়াল্ড িযািংদকর এই পরদিাটচ মথদক।   

 

 

 

 

 

বর্ৃমাদি েনক্ষি ককানিো কত নষদক্ষদত্র প্রাে সমূ্পণ ৃআমোিী নিভৃি একনট কেদশ িনিির্ হদেদছ। নকন্তু মজাি নবষে হদলা, 
েনক্ষি ককানিোি সিকাি নকন্তু কত নষদর্ আশা এখদিা ছাদড়নি। কত নষদক্ষদত্র গদবষণা ও উন্নর্ প্র ুনক্ত উদ্ভাবি, প্র ুনক্তি 
বযবহাি এখাদি স্পষ্ট। আমাি একজি নশক্ষক র্াি িাদস বলনছদলি, বর্ৃমাদি েনক্ষি ককানিো কত নষ কক্ষদত্র ভূনমি উিম 
বযবহাদিি আওর্াে মানটি বজব উিাোি বতনদ্ধ, লবিাক্তর্া েূনিকিদণ বজব সাি, সপহষু্ণ জার্ বর্রী, কৃপষ  ন্ত্রিাপর্র 
আধুপনকায়ন, সদিচািপর কৃপষ কাদজ পনদয়াপজর্ মিশাজীিীদের এক কথায় কৃষদকর নযা য িূলয পনপশ্চর্ করার লদক্ষ একপট 
শপিশালী িাজার িযিস্থািনা বর্পর কদরদছ। 

 



 

 
 

 

এখানকার কৃপষ িদর্যর গুর্গর্ িান ম িন ভাল, মর্িপন উৎিােনকারী প্রপর্িান িা কৃষকও িাদে র্ার নযা য িূলয। এক 
সিয় র্াদের কৃপষদর্ও পছদলা অদনক প্রপর্িন্ধকর্া। আজ র্ারা মসগুদলাদক কাপটদয় উিদর্ সক্ষি হদয়দছ। িূলর্: 
মকাপরয়ানরা মজার পেদয়দছ র্াদের অথচননপর্ক িুপির উির। আর র্াই র্ারা মিশী মজার পেদয়দছ পিজ্ঞান ও প্র ুপির 
উন্নয়দন। র্ারই পকছুটা মছাুঁয়া মলদগদছ কৃপষ মক্ষদত্রও। এখাদন িলাই িাহুলয, র্থয, প্র ুপি এিিং পশল্পখাদর্র উন্নয়দনর 
রু্লনায় এ অিগপর্ অপর্  র্:সািানয। র্ার অিশয  থা থ কারর্ও রদয়দছ। মকাপরয়ার কৃপষ ও অথচনীপর্দর্ ভূপিকার 
একপট র্থয পর্ত্র মেখদল কারর্টা পকছুটা েি হদি। 

 

 

 

 

 

 

 

নকন্তু লক্ষণীে নবষে হদলা, এদর্া প্রনর্কূলর্া, অ্িাগ্রহর্া ও সম্ভাবিাহীি কত নষ কক্ষদত্র ও কত নষ গদবষণা কক্ষদত্র ককািীোি 
সিকাদিি অ্রৃ্ বিাি ও প্রদচষ্টা, আমাদেি মদর্া কত নষ প্রধাি কেদশি জিয অ্িুকিণীে একনট কেশ। র্ািা র্াদেি 
িাজস্ব বাদজদট ১৯৯২-২০০২ ি ৃন্ত কত নষদক্ষদত্র বিাি কিদখনছদলা ৮২ নবনলেি মানকৃি েলাি,  া নকিা ২০১৩ সাদল 
এদস বতনদ্ধ কিদে হদেদছ ১২১ নবনলেি মানকৃি েলাি (সূত্র: 
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/repkorea/agriculture.pdf )। এ অ্রৃ্ র্ািা বযে 
কিদছ শুধু গ্রামীি কত নষ ও মৎসয খাদর্ অ্বকাঠাদমা উন্নেদি। কত নষ িদণযি িযা য মূলয নিনশ্চর্কিদণ বর্নি কদিদছ 
স্থায়ী ও উিম িাইকািী ও খুচিা বাজাি বযবস্থািিা। কির্া ও নবদির্াদেি উৎসানহর্ কিাি জিয বযবস্থা কিদখদছ 
উনু্মক্ত ককিাদবচা কা ৃিম। সব নমনলদে এ কেদশ কত নষি শর্ বেির্া র্াকা সদত্ত্বও সিকাি এ কিশাে নিদোনজর্দেি 
িাদশ আদছি সদবৃাক্ষি।   

এসব নকছুি মাদে কর্দকও আমাি জীণ ৃহৃেে খুাঁজদর্ চাে শুধু আমাি আমিণ প্রাণ নপ্রে কসািাি বাাংলাদেশদক। ভানব 
শুধু, নক কিই আমাি সুজলা, সুিলা বাাংলাদেদশ। এর্ অ্িাি সম্ভাবিামে কেদশি হর্ েনির্দ্ কত ষদকি িাদশ নকভাদব 
োড়াাঁদিা  াে। র্াই আজ আনম আমাি এই কলখাি নশিিাম কভদবনছ ‘প্রবাদস সব্কেশ সদম্বেি: মিদি কত নষ’।  

 

 

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/repkorea/agriculture.pdf


 

 
 

 নেও মিি আমাি চলমাি। আশা িাখনছ আগামী সাংখাে র্র্যবহুল নকছু নবষে নিদে আবাি কলখাি কচষ্টা কিদবা। নবষে 
হদর্ িাদি আমাদেি সীনমর্ সাংখযক সম্পদেি উিম বযবহাদিি িাশািানশ কত নষদক্ষদত্র প্রাকত নর্ক েূদ ৃাগ কমাকাদবলাে  
(ক মি: খিা, বিযা, লবিাক্তর্া ইর্যানে) আধুনিক প্র ুনক্তি বযবহাি ও কত নষি কটকসই উন্নেি। ধিযবাে সকলদক।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃপষপিে শািীি আহদিে  
উিদজলা কত নষ অ্নিসাি (এলআি) 

কত নষ সম্প্রসািণ অ্নধেপ্তি 
খামািবাড়ী, োকা। 

বর্ৃমাদিোঃ নিএইচনে অ্ধযেিির্ 
চুাংবুক িযাশিাল ইউনিভানসৃনট 

োংজু, েনক্ষণ ককানিো 
কিািোঃ +৮২১০৪৩৫৬০৯৮০ 

ইদমইলোঃ ashamim.uni@gamil.com 
 



 

 
 

 

উচ্চপশক্ষায় মকাপরয়া 
ফারজানা প্রিা 

পশক্ষা শদের উৎিপত্ত সিংসৃ্কর্ ধারু্ মথদক। সাধারর্ভাদি িলা  ায় িানুদষর আর্রদর্র কাপির্ “সাস”, িাপঞ্চর্ এিিং 
ইপর্িার্ক িপরিচর্নই হদলা পশক্ষা। আর মসদক্ষদত্র মকান িযপির অন্তপনচপহর্ গুর্ািলীর িূর্চ পিকাদশর জনয উৎসাহ মেয়া 
এিিং সিাদজর একজন উৎিােনশীল সেসয পহদসদি প্রপর্িালাদভর জনয ম  সকল েক্ষর্া প্রদয়াজন মসগুদলা অজচদন 
সহায়র্া কদর উচ্চপশক্ষা।  

িািংলাদেশ িধয আদয়র মেদশ িপরর্র্ হদর্ পিপজটাল িািংলাদেশ কিচসূপর্ িাস্তিায়ন করদছ মসজনয অনয মেদশর িদর্া 
পিজ্ঞান, প্র ুপি ও উদ্ভািনদক জার্ীয় উন্নয়ন এদজডায় অন্তভুচি কদরদছ। এর ফদল িািংলাদেদশ উচ্চ পশক্ষার িান 
মিদিদছ,িািংলাদেশ মথদক পিদেদশ িিদর্  াওয়া পশক্ষাথচীর সিংখযা ক্রদিই িািদছ, অনয মেদশর প্র ুপি, পিজ্ঞাদনর িযিহার 
পনজ মেদশ এদস প্রপর্ফপলর্ করাই একিাত্র লক্ষয র্াদের..  

উচ্চপশক্ষার জনয মকন েপক্ষন মকাপরয়া??  

ির্চিাদন েপক্ষর্ মকাপরয়া র্াদের গদিষর্া খাদর্ অদনক এপগদয়  াদে। র্াদের রদয়দছ অর্যাধুপনক সকল প্র ুপি, িানসম্মর্ 
পিজ্ঞানাগার। র্া ছািা মকাপরয়ান মটকদনালপজ ও লাইফ িাইলও মকাপরয়ায় আসার অনযর্ি কারর্।  পেও ভাষাগর্ পকছু 
সিসযা থাদক। র্দি মকাপরয়ায় আসার জনয সি মর্দয় ম  ফযাক্টর কাজ কদর র্া হদলা ভাদলা পনরািত্তা িযিস্হা।  

উচ্চপশক্ষার জনয েপক্ষর্ মকাপরয়ায় পক পক িযিস্থা রদয়দছ মসগুদলা পনদয় আদলার্না করপছ_  

১. আিপন  পে এইর্এসপস িাশ কদর (পনজ খরদর্) মকাপরয়া আসদর্ র্ান মসদক্ষদত্র আিনাদক অিযশই মকাপরয়ান ভাষা 
পশদখ আসদর্ হদি অথিা এখাদন লযাগুদয়জ মকাদসচ ভপর্চ হদর্ হদি র্ারির আিপন আিনার িছদন্দর পিষদয় আডারিযাি 
করদর্ িাদরন। ভপর্চ হওয়ার জনয আিপন ম  পিশ্বপিেযালদয় িাছাই করদিন মসই ওদয়িসাইদট ম  সকল পরদকাদয়রদিন্ট 
মেয়া আদছ মসই অনু ায়ী আিনাদক িকুদিন্ট িযাদনজ কদর পনপেি সিদয় জিা পেদয় পেদর্ হদি, ম  মকান র্থয জানার 
জনয আিপন র্াদের ইদিইল করদর্ িাদরন, আিনাদক িযািংক মিটদিন্ট মেখাদর্ (আনুিাপনক ২০ লক্ষ টাকার ির্) (মস 
জনয আদগ মথদক টাকা িযাদনজ কদর রাখ ভাল) হদি, সকল প্রদসস সফল ভাদি সিুর্চ হদল পিশ্বপিেযালয় মথদক 
এয়ারদিইল িাধযদি আিনাদক িকুদিন্ট িািাদনা হদি  া পেদয় আিপন পভসার জনয এপ্লাই করদর্ িারদিন 

মাস্টাসৃ বা নি এইচনে কপ্রাগ্রাদম আসাি জিযও আিিাদক উিদিি নিেম িদলা কিদর্ হদব। এ নসদস্টদম  ািা িড়াশুিা 
কদি র্াদেি কবনশিভাগই িাটৃটাইম জব কদিি িাশািানশ। নবশ্বনবেযালদে কর্দক কপ্রাগ্রাম অ্িু ােী আলাো আলাো কদি 
সমে উদেখ কিা র্াদক একজি সু্টদেন্ট সপ্তাদহ কর্ঘন্টা কাজ কিদর্ িািদব। কাদজি অ্িুমনর্ি জিয আিিাদক অ্বশযই 
সকল নেিকানি কাগজ নবশ্বনবেযালে কর্দক নিদে ইনমদগ্রশদি জমা নেদর্ হদব, র্ািা আিিাদক কাদজি অ্িুমনর্ নেদল 
আিনি কাজ কিদর্ িািদবি 



 

 
 

 
 

*এক কসনমস্টাি কশষ িা হওো ি ৃন্ত আিনি কাদজি িািনমশি িাদবি িা.  
* ককানিোি লযাগুদেজ  নে এখাদি এদস কদিি কসদক্ষদত্র ২ কসনমস্টাি কশদষ আিনি কাদজি িািনমশি িাদবি. 

  
২. মাস্টাসৃ বা নিএইচনেদর্ স্কলািনশি প্রনিো ককানিোদর্ বছদি েুইটা কসনমস্টাি (মাচৃ) নরাং, িল (দসদেম্বি), নরাং 
কসনমস্টাদি ক দর্ চাইদল প্রদিসিদক ইদমইল কিদর্ হদব কসদেম্বি-িদভম্বি এ আি িল কসনমস্টাদিি জিয ইদমইল 
কিদর্ হদব এনপ্রল-জুদিি মদধয।  IELTS এি কিজাল্ট এই সমদেি মদধযই হাদর্ িাখা ভাদলা। খুব কম সাংখযক প্রদিসি 
IELTS ছাড়া এলাও কদিিোঃ আিিাি ভাগয ভাদলা র্াকদল আলাো, র্দব িদি এদস েুই কসনমস্টাদি নভর্দি জমা নেদর্ 
হদব.  
এখাদি নবনভন্ন ধিদিি স্কলািনশি ক মি KGSP, KOICA বা প্রদিসি িানন্ডাং। র্দব এি মদধয প্রদিসি িানন্ডাং টা বহুল 
প্রচনলর্। এই স্কলািনশদিি জিয প্রর্ম ধাি ই হল প্রদিসিদক মযাদিজ কি। আিনি আিিাি িছদন্দি ইউনিভানসৃনট 
খুাঁদজ কসখাি কর্দক আিিাি নিদেি প্রদিসিদক খুাঁদজ র্াি লযাব সম্পদকৃ আইনেো নিদর্ িাদিি নক নক নবষদে কাজ 
হে কসখাদি, র্ািিি আিিাি নক নক নবষদেি উিি কিাি আগ্রহ এবাং সুদ াগ আদছ নকিা র্া জানিদে ইদমইল কিদর্ 
িাদিি। ইদমইল বাাংলাদেশ সমে কভাি ৫-৬ টাে (দকানিোি সমে ৮-৯ টাে) কিদল নিপ্ল্াই িাবাি সম্ভাবিা র্াদক কবনশ। 
কািণ প্রদিসিদেি কাদছ সািানেি অ্দিক ইদমইল আদস। আিিাি ইদমলটা  নে র্াদেি অ্নিদস বসাি সাদর্ সাদর্ 
আদস, প্রদিসি অ্ন্তর্ ইদমইলটা খুদল কেখদবি। এদক্ষদত্র আিনি আিিাি অ্বসি সমদে ইদমইল গুদলা নলদখ কসভ কদি 
কিদখ কভাি কবলাে উদঠ ককবল কসন্ড কদি নেদলই হদব। স্কলািনশি িাওোি জিয কভাদি একটু কস্ট কদি উঠদর্ই হদব!!  

কর্জিদক ইদমইল কিদবি একান্তই আিিাি উিি নিভিৃ কদি, র্দব নবশ্বনবেযালদেি এক নেিাটৃদমদন্টি একজিদকই 
কমইল কিা ভাদলা, অ্দিদক ১০০ জিদক ই কমইল কদি উিি িাে িা, ককউ হেদর্া ২-৪ জিদক ইদমইল কদিই উিি 
কিদে  াে, আিনি ভাদগযি উিি কোষ খুাঁদজ কবি িা কদি নিদজি কচষ্টা চানলদে ক দর্ হদব.  
 
এিিি প্রদিসি কমইদল িনজনটভ উিি নেদল আি র্াি কাদছ ি ৃাপ্ত িান্ড র্াকদল নর্নি আিিাি ইন্টািনভউ নিদর্ 
িাদিি। ইন্টািনভউ স্কাইি বা ইদমইল েুদটাদর্ই হদর্ িাদি। আিনি ক ই নবষদেি উিি িড়াদশািা কিদবি আি আদগি 
ক  নবষদে িদড়দছি এসব নিদে খুবই কজিাদিল প্রশ্নই কিা হে।  

 
ইন্টািনভউ হওোি িি প্রদোজিীে েকুদমন্টস আিিাদক জমা নেদর্ হদব, ক মি Research proposal, Self-

introduction, Recommendation letter, Notarized and apostilled (from Korean embassy) copy of 

academic documents, NID, Passport, Birth certificate ইর্যানে ইউনিভানসনৃট কর্দক এেনমশি কঘাষিা নেদল 
র্াদেি নিনেৃষ্ট িদমৃ সব নকছু িূিণ কদি োকদ াদগ িানঠদে নেদর্ হদব। এই ধাদি কেেলাইি খুব ভাদলা কদি কখোল 
িাখদবি।  



 

 
 

 

ককানিোিিা সমে এবাং র্ানিদখি বযািাদি খুবই কদঠাি। আিিাি এেনমশি হদে কগদল র্ািা আিিাি নঠকািাে প্রদোজিীে 
কাগজিত্র িানঠদে নেদবি  া নেদে আিনি নভসাি জিয এপ্ল্াই কিদর্ িািদবি।  

 
এই িুদিা প্রনিোে ককাদিা োলাল বা এদজনেি েিকাি কিই, শুধু মাত্র আিিাি র্যাগ, অ্ধযাবসাে এবাং সমোিুবর্ৃীর্াই 
 দর্ষ্ট । ককাি নকছুই কনঠি িে,  নে আিনি চাি। 

 
Learn to share, Share to learn..!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফারজানা প্রিা 
িািাসচ মপ্রািাদি অধযয়নরর্  

কুকপিন ইউপনভাপসচপট  
পসউল, েপক্ষন মকাপরয়া  

মফান: +৮২১০ ২১৫০ ০৮২২  
ইদিইল: 

farjanaproma94@gmail.com 



 

 
 

 

রু্ষাদরর শুভ্রর্া 
পসয়াি উপেন 

 

শুভ্র রু্ষার, মেখদলই ভাদলা লাদগ। 

মকাপরয়াদর্ িািংলাদেদশর ির্ ঢল িৃপি নাদি না, িাপটদর্ িৃপির মফাুঁটার গন্ধও হয় না; িনটা হাহাকার কদর। মকিন জাপন একটা 
িযাুঁর্িযাদর্ িৃপি িদি, গন্ধ মনই, আদিশ মনই; িানুষগুদলা িৃপি মেখদল মেৌদি িালায়। 

এখাদন ঝি িয় না, কালনিশাখী হয় না, মেদশর িদর্া হিাৎ আকাশ কাদলা কদর মিঘ জদি না। অর্যন্ত কোপর্ৎ মিদঘর কিাৎ-
কিাৎ আওয়াজ িাওয়া মগদলও মসটা মেদশর রু্লনায় পনর্ান্তই সািানয। 

কর্িার মরািন্থন কপর: মেদশর আকাশ কাদলা মিদঘ মছদয় ম দর্া, ঢল িৃপি নািদর্া, িানুষগুদলা মেৌিাদর্া পিকই র্দি ভদয় নয়-
পভজদর্। একটা হালকা িার্াস িইর্; সজীি কদর পের্ মেহ-িন। ভীষন পিস কপর, খুি মিপশ। 

িলদর্ পদ্বধা মনই, িার-কদয়ক মভদিপছ মেদশ পগদয় মিদঘর শে, িৃপির পরিপঝি মরকিচ কদর আনদিা- পেও পিক সিদয় ছুপট 
িাওয়ার অপনপশ্চর্ সম্ভািনা অদিাঘ িপরর্পর্র পেদক মিদল মেয়। সিদশদষ মসই ইউপটউি-ই সদিধন নীলিপর্। 

প্রকৃপর্ হয়র্ সিখাদন একটা ভারসািয বর্রী কদর মেয়। এখাদন িৃপি-পিলাস মনই সপর্য শুভ্র রু্ষার মর্া আদছ। ভাদলা থাকার জনয 
আসদল খুি মিপশ পকছুর প্রদয়াজন হয়না। র্ীব্র্ শীর্ সদিও রু্ষার ও রু্ষারিার্ প্রকৃপর্র এক আপশিচাে। 

ভাদলািাসলাি, অিরূি এই রু্ষারদক আপি ভাদলািাসলাি। 
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অর্যাধুপনক িাশ্চার্য পিজ্ঞাদনর উন্নপর্ মেদখ আিরা পিস্ময়ািন্ন হই এিিং মসই সকল জি পিজ্ঞাদনর র্ত্ত্ব িপরজ্ঞার্ 
হওয়ার জনয িাশ্চার্য িপির্গদর্র উিদেশ আিরা আিদহর সাদথ িহর্ কদর থাপক ও িাশ্চার্য সভযর্ার অপধকািংদশর 
অনুকরর্ করদর্ আিরা পকছুিাত্র কুপির্ হই না। স্বীয় গৃদহর গৃহলক্ষ্মী স্বরূি িরা পিেযাদক র্যাগ কদর িদরর র্াপচর্দকয 
িুগ্ধ হই। স্বীয় জন্মভূপি স্বীয় গৃদহর িূিচিুরুষ, সুধী, ঋপষগর্ প্রাকৃপর্ক সুক্ষ্মর্ি পিজ্ঞান সিূদহর গূঢ়র্ত্ত্ব সকল ও আত্ম 
পিেযার রহসয উদ্ঘাপটর্ করদর্ মকউ আিরা  েিান হই না। র্া অর্যন্ত িপরর্াদির পিষয়।  

পিজ্ঞাদনর প্রসার ঘদট উচ্চ পশক্ষার হার্ ধদর। উচ্চ পশক্ষাই নরু্ন নরু্ন সম্ভািনার দ্বারখুদল জ্ঞাদনর আদলায় 
উদ্ভাপসর্ কদর জাপর্দক। আর আিাদের মেদশ এই উচ্চ পশক্ষা িযিস্থাই অদনক সিসযারজাদল জপির্। সিগুদলা পনদয় 
এখন কথা িলা সম্ভি না, মসই সিগুদলা একসাদথ সিাধানও সম্ভি নয়। আিরাদসটা আশাও করদর্ িাপর না। র্দি 
আজদক ম  সিসযাপটর কথা আদলার্না করদর্ র্াপে মসপট হদে আজদক মিধার জায়গা েখল কদর পনদয়দছ পিত্ত।  

উচ্চপশক্ষার িহা ন্ত্রনা এ ম ন এক র্াপিপিহীন িি র্ালা! িিিূল ধারর্া বর্পর হদয়দছ ম , িয়সা খরর্ কদর 
মসখাদন িা মসদেদশ িিাদর্ না িারদল আর কী হদি। এখন মক মকাথায় িিদছ র্া িলা িা-িািাদের জনয গদিচর মথদকও 
লজ্জার পিষয় হদয় োুঁপিদয়দছ। 

িািংলাদেশ ক্রিাগর্ বিপশ্বক অথচনীপর্র সদঙ্গ  ুি হদে, সদঙ্গ মেদশ সরকাপর ও মিসরকাপর র্াকপরর িদধয িি 
ধরদনর িাথচকয বর্পর হদয়দছ। িাথচকয আদগও পছল, র্দি উদো রকদির। সরকাপর র্াকপরর প্রপর্ সাধারর্ িানুদষর 
আকষচর্ পর্রকালই পছল, পকন্তু একসিয় মিধািী র্রুদর্রা মিসরকাপর র্াকপরর প্রপর্ আকৃি হদর্ শুরু কদরপছদলন। ভাদলা 

মির্ন, র্যাদলি, আত্মপিকাদশর সুদ াগ—এসি কারদর্ মিধািী র্রুদর্রা মিসরকাপর র্াকপরর প্রপর্ আকৃি হপেদলন। পকন্তু 

অিি মির্নকািাদিা িাস্তিায়দনর ির অদনক মক্ষদত্র সরকাপর র্াকপরর মির্ন মিসরকাপর র্াকপরর মর্দয় মিপশ হদয় মগদছ। 
র্ার সদঙ্গ সরকার গাপি ও িাপির ঋর্সহ ম ভাদি নানা সুদ াগ-সুপিধা পেদে, র্াদর্ সরকাপর র্াকপরর প্রপর্ র্রুর্দের 
আকষচর্ আরও িািদছ। 



 

 
 

সরকাপর র্াকপরদর্ ভাদলা মির্ন মেওয়া হদি — এটা সিসযা নয়, িরিং সরকার  পে র্া পেদয় কুলাদর্ িাদর, 
র্াহদল এ পনদয় িাথািযথার কারর্ মনই। এদর্ কিচকর্চা-কিচর্ারীরা পনদজদের কাজটা পিকিদর্া করার মপ্ররর্া িাদিন, 

ঘুষ-েুনচীপর্র প্রির্র্া কদি কদি আসদি। পকন্তু িাস্তদি মেখা  াদে, মির্ন–ভার্া ও সুদ াগ–সুপিধা িািাদনার িরও ঘুষ-

েুনচীপর্ কদিদছ কী ! অথচাৎ সরকাপর র্াকপরর জনয রু্িুল প্রপর্দ াপগর্ার মিছদনর একপট কারর্ র্াকপরর পনরািত্তা, অনয 
কারর্ সািাপজক ি চাো। সিসযাটা পিক এখাদনই। ম খাদন মেশজ উৎিােদনর পসিংহভাগই মিসরকাপর খার্ মজাগান পেদে, 
মসখাদন র্রুর্দের এভাদি সরকাপর র্াকপরিুখী হওয়া িাঞ্ছনীয় নয়। এদর্ উৎিােনশীলর্া হ্রাস িায়। এখন সরকাদরর 
উপর্র্, মকান খাদর্ কর্ জনিল ও কী ধরদনর েক্ষর্া লাগদি, র্া পনরূির্ কদর মসসি খার্দক আরও আকষচর্ীয় কদর 
মর্ালা।  

অথর্ িাস্তির্া হদলা, র্রুদর্রা সরকাপর র্াকপর খুুঁজদর্ পগদয় জীিদনর মসানাপল সিদয়র র্ার–িাুঁর্ িছর নি কদর 

মফদলন। কিচিাজাদরর জনয প্রদয়াজনীয় েক্ষর্াও র্াুঁরা রি করদর্ িাদরন না। 

মিসরকাপর খাদর্র উচ্চ স্তদরর কিচকর্চারা মিাটা িাইদন ও ভাদলা সুদ াগ-সুপিধা িান, পকন্তু িযািংক িা িহুজাপর্ক 
মকািাপন িাদে সাধারর্ভাদি মিসরকাপর খাদর্র িাঝাপর িা পনরু্ িদের কিচীরা আকষচর্ীয় মির্ন িান না। অথর্ এই 
কিচীরাই মেদশর অথচনীপর্ এপগদয় পনদয়  াদেন। এই িানুষদের িপঞ্চর্ হওয়া কািয নয়। আদরকপট িযািার হদলা, 
মিসরকাপর খাদর্ অপধকািংশ মক্ষদত্রই কার মির্ন কর্ হদি, র্ার পনপেচি িানেি মনই।  পেও িলা হয়, এটা িাজাদরর 
িযািার,  াুঁর েক্ষর্া মিপশ, র্াুঁর মির্নই মিপশ হদি। কথা সর্য, িাজার অথচনীপর্দর্  াুঁরা মিপশ অিোন রাখদিন, র্াুঁদের 
মির্নই মিপশ হওয়া উপর্র্। র্দি িাজাদরর সদঙ্গ সািিসযিূর্চভাদি প্রপর্পট খাদর্র নূযনর্ি মির্ন ও িজুপর সদঙ্গ থাকা 
উপর্র্ corporates leadership organization। প্রপর্িছর িূলযস্ফীপর্র সদঙ্গ সািিসয মরদখ িাপষচক মির্ন িৃপি হওয়া 
েরকার। র্া না হদল বিষিয িাত্রাছািা হদয়  াদি। 

আজদকর িাজার অথচনীপর্র  ুদগ মিসরকাপর খার্ই অথচনীপর্র প্রার্। পকন্তু মসই খাদর্র পসিংহভাগ িানুদষর িদধয 
িঞ্চনার মিাধ থাকা অথচনীপর্র জনয ভাদলা কথা নয়। র্াই মিসরকাপর খাদর্র জনয খার্ওয়াপর িৃথক পনয়ন্ত্রক সিংস্থা থাকা 
েরকার। আর অথচনীপর্দর্ অপ্রাপর্িাপনক খার্দক ক্রদিই সিংকুপর্র্ কদর প্রাপর্িাপনক খার্দক িি করদর্ হদি। র্াহদল 
িানুষ সরকাপর র্াকপরর জনয এর্ হদনয হদয় ছুটদি না। অথচনীপর্ও গপর্শীল হদি। 
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িািাসচ পশক্ষাথচী 
রু্িংিুক নযাশনাল ইউপনভাপসচপট 

 



 

 
 

 

আিাদের মছাট্ট উলসান (েযা রাইপসিং পসপট) 
সাপজয়া পশলা 

মকাপরয়াদর্ আপছ আপি প্রায় আট িছর। উলসাদন আপছ েুই িছর। পকন্তু উলসাদন আসার আদগ এই শহর সিদকচ আিার মকান 
ধারর্াই পছল না । খুি হিাৎ কদরই এখাদন আসা। মকান প্লযান ছািাই। ম দহরু্ উলসান সিদকচ পকছুই জানর্াি না র্াই খুি 
স্বাভাপিক ভাদিই এখানকার িাঙাপল কপিউপনপটর িযািাদর মকান ধারর্া পছল না ।  

িুদরা েুপনয়া জুদিই ম িন িাঙাপল িাওয়া  াদি, মর্িপন এখাদনও ম  িাঙাপল িাদিা র্া মভদিই পনদয়পছলাি। আর পসউদল থাকদর্ 

কদয়কজদনর কাদছ মজদনপছ ম  অদনক িাঙাপল এখাদন িাস কদর। র্াই আিাদেরও আিিজি কিদর্ ককাি অ্সুনবধাই হদলা িা। 
এখাদি বাঙ্গানলি সাংখযাও অ্িয শহিগুদলা কর্দক কবশ কম। সব নমনলদে কমাটামুনট ৩৫-৪০ জদিি মদধয। আনম আমাি 
নিদজি অ্নভজ্ঞর্া কর্দক বলদর্ িানি ক , আিনি  খি িরু্ি ককাি জােগাে  াদবি র্খি বাঙানল অ্দিক কিদে  াদবি এবাং 

আিিাদক র্াদেি সাদর্ নমশদর্ অ্দিদকই সাহা য কিদব। আমিাও এমি একজিদক কিদেনছলাম,  এবাং কস হদচ্ছ আমাদেি 
উলসাদিি সবাি নপ্রে ‘আনিিুি িাহমাি’। আনিি এবাং র্াি সহধনমৃণী কমাহিা উলসাদিি প্রার্নমক নেিগুদলাদর্ আমাদেি সদবৃাচ্চ 
সহদ ানগর্া কদিদছ।  নেও র্ািা সাম্প্রনর্ক সমদে োে নশিট কদিদছ, র্র্ানি উলসাদিি বাঙ্গানল িনিবাি কখিই আনিি আি 
কমাহিাদক ভুলদর্ িািদব িা।  



 

 
 

 াইদহাক, উলসাদি আসাি িি আদস্ত আদস্ত জািদর্ শুরু কিলাম ক  এইখাদি কবড়াদিাি জিয ককার্াে ককার্াে ঘুিদর্  াওো ক দর্ 
িাদি। এদর্া কছাট্ট একটা শহি নকন্তু ঘুদি কবড়াদিাি জােগা প্রচুি। নসউদল র্াকাি সমে ‘সী’ মাদি সাগি কেখাি জিয অ্দিক েূদি 
েূদি ক দর্ হদর্া। নকন্তু এখাদি এদস কেনখ বানড়ি িাদশই সাগি। কষ্ট কদি েূদি ককার্াও ক দর্ হদব িা। ‘ইস্ট সী’  এবাং ‘ইস্ট 
চােিা সী’ উলসাদিি সাদর্ই। র্দব ইস্ট সী টাই কবনশ কেখদর্ িাওো  াে। আমাি সাগি অ্দিক িছদন্দি। র্াই আি কেনি িা 
কদিই প্রনর্ উইদকদন্ডই কাজ কশষ কদি কবনড়দে িনি সাগদিি কসৌন্দদ ৃি সন্ধাদি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এখাদি িযাবল নবচ, একেম শহদিি গা কঘাঁদষ নিিস, কছাদটা কছাদটা বসকর্,  িাহাড়, কিাটৃ, ইন্ডানে সবই আদছ। এমিনক কহাদেল 
(নর্নম) কিনস্টভাল এখাদিই হে। আমিাদর্া কবশ এঞ্জে কিনছ। উলসাদিি মূল আকষৃণ হদচ্ছ ‘গদঞ্জওলগট’ আি ‘কেওোঙ্গাম িাক’ৃ। 
গদঞ্জওলগট কর্দক িুদিা ককানিোি প্রর্ম সূদ ৃােে কেখা  াে ইস্ট সী কর্। 

আি বছদিি প্রর্ম সূদ ৃােে কেখদর্ প্রচুি কলাকজি আদস ৩১ কশ নেদসম্বি। সািািার্ ধদি অ্দিক্ষা কদি বছদিি প্রর্ম সূদ ৃােে 
কেখদর্।  নেও আমাি  াওোি কসৌভাগয হেনি। কছাট কমদে কক নিদে সািািার্ ঠান্ডাি মদধয কর্দক সূদ ৃােে কেখাটা আমাি কাদছ 
কর্মি গুরুেিূণৃ িে। নকন্তু অ্দিদকই  াে। আি কেওোঙ্গাম িাকৃ কর্া সাগদিি উিি নব্রজ নেদে  নগদে অ্িাি সাগদিি কসৌন্দ ৃ 
উিদভাগ কিাি জিয কবস্ট নিেশৃি। 

 

 



 

 
 

আি আমাদেি কছাট্ট বাঙানল কনমউনিনটদর্ প্রাে ২ সপ্তাহ িি িিই আমাদেি কগট টুদগোি র্াদক। এছাড়া জার্ীে নেিগুদলা ছাড়াও 
ঈে, িদহলা ববশাখ, জন্মনেি এসবদর্া কলদগই আদছ। এমিনক সুদ াগ কিদলই আমিা সবাই নমদল কবনিদে িনড় কবড়াদর্। এইদর্া 
কসনেি নগদেনছলাম আইস কস্কনটাং এ। আনমদর্া কিদর্ই িানিনি িদি  াওোি ভদে। নকন্তু কছদলিা সবাই কদিদছ এবাং কদেকজিদর্া 
কদেকবাি কদি িদিও নগদেদছ 😊। নচন্তা কিদলই কর্া আমাি হানস িাে। ককানিোি কছাট কছাট বাচ্চাগুদলা এদর্া সহদজই কস্কনটাং 
কিদর্ িািদছ আি আমাদেি এদর্া বদড়া বদড়া কছদলগুদলা কিঙু্গইদিি মদর্া হাটদছ আি েিাস েিাস কদি িদি  াদচ্ছ। হাহাহা... 
আমিা কমদেগুদলা খুব মজা কিদেনছ এসব কেদখ। 

 

আি কজজু আি বুসাি এখাদি আমিা  ািা র্ানক র্াদেি সবাি কাদছই খুব িনিনচর্ েুদটা জােগাি িাম। কজজু কবশ েূদি র্া আমিা 
সবাই জানি নকন্তু বুসাি আমাি িাদশি নসনট। িাইভ কদি কগদল ৪০ নমনিদটি মদর্া লাদগ। আমাি জিয কবশ সুনবধাই হদেদছ। 
ইদচ্ছহদলই আমিা বুসাি চদল  াই।গদর্া সামাদি কমদেদক নিদে বুসাি জু’কর্ নগদেনছলাম। অ্দিক মজা কিদেনছল কস।  

 ািা একটু শান্ত, নছমছাম, ককালাহল মুক্ত, িনিষ্কাি জােগা িছন্দ কদিি র্াদেি জিয উলসাি কেখাি মদর্া। একটু সমে কদি 
আসদল খুব সুন্দি সুন্দি জােগা উিদভাগ কিদর্ িািদবি আশাকনি। আি আমাদেি কছাট্ট বাঙানল িনিবািদর্া আদছই আিিাদেি 
িাদশ।  

আশাকনি আনর্দর্ের্াে ককাি কমনর্ র্াকদব িা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাপজয়া পশলা 
উলসান িাঙাপল িপরিার মথদক 



 

 
 

িাস্তির্া 
মিােঃ রাপফউল হক (রাহার্) 

 

রি রাঙ্গা িলাদশর ঝরা িািপি, মঢদক পেদয়দছ গাছর্লা 

মিসাপর্ ছিাদনা পিথযা প্রিাগপডরা, র্িু থািায়পন িলা। 

ধারর্া কপর - মর্াখ গুদলা হয়র্ র্াদের হাদর্ 

এজনযই র্লাদফরা অদন্ধর ির্ – অপভির্, পিদশষজ্ঞদের িদর্। 

র্াইদর্া িপল - ি চদিক্ষর্ ক্ষির্া ভয়ানকভাদি কখদনা পক হয় শূনয? 

লাল সিুজ রাদজযর প্রজার - অর্ীদর্ হয়পন এ পিষদয় বেনয। 

 পেও এরা সো সহজ সরল কুপটলর্া িপজচর্ 

পিলাসী সাগদর ভাসাদনা গা মক মেদখ, মর্াদখ অিাপজচর্। 

র্িু প্রপর্িােী সত্তা, রি কপনকার উৎস িজ্জার সাদথ প্রপথর্ 

মিপশ িািািাপির প্রপর্ উত্তদর আদন্দালন কদর পনয়পির্। 

 

 



 

 
 

 

একো পকছু ঝি মিদট ধদর, কোপর্ৎ হদয়দছ মস গভচির্ী 

আফদসাস!!! নানা কষাঘাদর্ কুুঁপিদর্ িাপরয়া, পছনর্াই হয় িেক ফলির্ী। 

জন্ম পেদয় র্দলদছ র্িু নয়া িৃপথিীর র্দর 

রদি পিপশদয় আগুন ফুলপক  র্দন মরদখদছ ভদর। 

আিরা এদসপছ মঘাষর্া করদর্ মসই উত্তরাপধকার 

আোয় করি িাওনা সি অপধকার। 

মঢর শুদনপছ উদিা কথা – এিার স্বশরীদরই উিপস্থর্ 

িহন করপছ মেশ িারৃ্কার পিরহী স্মারকপলপি, সপহর্। 

অথচ পেদয় পকদন পকিংিা কু উদেশয সাধন লদক্ষয - মকউ আিাদের িািায়পন 

পিদিক িাধয করল, র্াই িদন মগলাি অপভ ানী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিােঃ রাপফউল হক (রাহার্) 
পিএইর্পি পশক্ষাথচী 

কািংওন নযাশনাল ইউপনভাপসচপট 

রু্নর্ন, েপক্ষর্ মকাপরয়া 
ইদিইল: mrafiulhoque@gmail.com 



 

 
 

‘আদয়রা’ 
হাসানুল িান্না 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অদনকপেন িদর িাদির িাপি  াপে। ৫ িছদরর একটু মিপশই হদি আপি পিদেদশ মগপছলাি িিাদলখা করদর্। পিিানিন্দর মরল 
মিশদন িদস আপছ মট্র্দনর অদিক্ষায়। অদর্না িানুদষর পভদি সিাইদক মকিন জাপন মর্না মর্না লাগদছ। আসদল িুখগুদলা অদর্না 
হদলও পনজ মেদশর িানুদষর সাদথ আপত্মক িন্ধনটা মর্া আর অদর্না না।  

িাইদর ঝুি িৃপি এরই িাদঝ েীঘচক্ষর্ অদিক্ষার িদর মট্র্ন আসল। সিাই মর্িা করদর্ থাদক মট্র্দন মক কার আদগ উিদি, িদন হদে 
আদগ ম দর্ না িারদল মট্র্ন িুপঝ র্াদক মফদল মরদখ  াদি। আপিও অদনক মর্িা কদর অিদশদষ মট্র্দন উিদর্  াদিা পিক এিন সিয় 
মিছন মথদক এক িয়স্ক িপহলা িদল উদি, িািা আিার িযাগটা একটু রু্দল মেদি? আপি উনার িযাগ টা মট্র্দন উপিদয় পেদয় পনদজর 
পসদটর মখাুঁদজ  াদিা, পিক র্খন মখয়াল হল উনার সাদথ ৪/৫ িছদরর একটা ফুটফুদট মিদয়। পকন্তু উনাদক মেদখ িদন হল না ম  
এটা উনার মিদয় হদর্ িাদর।  াইদহাক, আপি র্াদের েুইজনদক পনদয় র্াদের আসদন িসাদর্ পগদয় মেপখ সািদনর আসনপট আিার। 
পক আর করা! িয়স্ক িপহলাপট খুপশ হদলন এই মভদি ম   াত্রািদথ উপন িুপঝ িপরপর্র্ কাউদক মিদলন।  

কপির্ায় মলখা মসই ঝকঝকা ঝক আওয়াজ রু্দল মট্র্ন র্লদর্ শুরু কদর। জানালার িাদশ িদসপছ আপি। িাইদর িৃপির িপরিান িদন 
হল একটু কদিদছ। মট্র্ন একটু একটু কদর সািদনর পেদক ম দর্ থাদক আর আিার িদনর িদধয একটু একটু িাদি মফরার আনন্দ 
িািদর্ থাদক। আিার মসই সু্কদলর িাি, মসই মিদিা িথ, নেীর ধাদর িদস রার্ মজদগ িনু্ধদের সাদথ আড্ডা, সি ম ন আদস্ত আদস্ত 
মর্াদখর সািদন েৃশযিান হদর্ থাদক। আপি ম ন আিার পফদর িাপে আিার মসই অিাধয মছাটদিলা। হর্াথ পশশু মিদয়পটর কথার 

শদে আপি িাস্তদি পফদর আপস, “নানু, িাপন খাি”, িুজলাি মিদয়পট উনার নাপর্।  আপি ওর মর্াদখর পেদক র্াপকদয় হর্িাক হদয় 

 াই।  



 

 
 

িদন হয় এই মর্াখ আপি মকাথায় ম ন মেদখপছ, এই মর্াদখর র্াহপন িুপঝ আিার িুরদনা মকান িইদয়র উির নরু্ন কদর িলাটিপন্ধ 
করা। এই মর্াখদক মকন জাপন িদন হল অদনক পেন আিাদক মেদখদছ, মর্াদখর গিন, র্াহপন, িলক মফলা, সি মকন জাপন আিার 
খুি আিন িদন হদর্ থাদক। এই মর্াদখর িাদঝ আপি গর্ ৬ িছর আদগ হাপরদয়  াওয়া আপিরাদক খুুঁদজ িাই, িদন হদে আপিরা 
আিার সািদন িদস। অিলক মর্াদখ মর্দয় থাকর্াি আপিরার মর্াদখর পেদক, অদনকটা সিয় িার হদয় ম র্ ওই মর্াদখর গপভরর্া 
মথদক পনদজদক সািলাদর্।  

পশশু মিদয়পটদক পজদজ্ঞস কপর, 

‘মর্ািার নাি পক মসানা’ 

আদয়রা, মিদয়পট জিাি মেয়। 

আপি পকছুটা হর্িাক হয়। অিাক হই এই জনয ম  আপি আর আপিরা পিদল পিক কদরপছলাি আিাদের মিদয় হদল র্ার নাি রাখি 

“আদয়রা”। মকৌরূ্হল হল জানার মক িছন্দ কদরপছল এই নািটা? িরক্ষদর্ই ভাপি অদনদকরই িছন্দ হদর্ িাদর এই নাি টা।   

পকন্তু এর িদর  া ঘটল র্াদর্ আপি আর পস্থর থাকদর্ িারপছলাি না, িদন হপেল আপি মট্র্দন না, োপিদয় আপছ মকান উত্তি 
িরুভুপির িুদকর উিদর আর িাদয়র পনদর্ থাকা িালু গুদলা ধীদরধীদর সদর  াদে, আপি মিাধহয় হাপরদয়  াপে মকান অর্ল গহ্বদর।  

িাহ! খুি সুন্দর নাি মর্া। মক পেদয়দছ? অজাদন্তই পজদজ্ঞস কদর িপস।  

‘ওর িা পেদয়দছ, ওর িাদয়র নাি আপিরা, র্াই পনদজর নাদির সাদথ পিল মরদখ পেদয়দছ’। ওর নাপন জিাি পেল। এই িার আিার 

মকৌরূ্হল বধদ চর মশষ সীিানায়।  

আপি প্রশ্ন কদর িপস ‘আিনারা মকাথায় নািদিন’?   

কারর্ আপিরার িাসা পছল মভিািারা, আর আিার িাসা কুপিয়াদর্, মট্র্দন মগদল আদগ আদস মভিািারা র্িুও প্রপর্িার আপিরা ঢাকা 
মথদক মট্র্দন কদর আিাদক কুপিয়া নাপিদয় পেদয় আিার িাদস কদর মভিািারা পফদর ম র্।   

‘মভিািারা, ঢাকা এদসপছলাি আদয়রাদক িািার মেখাদর্’ নাপন উত্তর মেয়।  

আিার স্তব্ধর্া আরও েীঘচ হদর্ থাদক, ভািদর্ থাপক এটা পক হদর্ র্দলদছ আিার সাদথ। ম  গদল্পর মশষ অিংশটুকু গর্ ৫ িছর 
আদগই স্তব্ধ হদয় মগদছ,  ার প্রপর্বপন হাজার িাইল েুদর িাপলদয়  াওয়া আিাদক এর্পেন ধদর কুুঁদি কুুঁদি মখদয় র্দলদছ, মসই 
গল্পটায় মকন আিার নরু্ন িার্া ম াগ হদর্  াদে? আপি আর পস্থর থাকদর্ িারপছ না। এর্পেন আপিরার জনয মথদি  াওয়া 
হৃেেন্দদনর মিডুলািপট িমন হপেল মট্র্দনর গপর্র মর্দয় মিপশ মজাদর েুদল র্দলদছ।    

সিয় মিদিই র্দলদছ, সাদথ কদি আসদছ আিার িাদির েূরি পকন্তু আপি আিার জিাদনা আনন্দ হাপরদয় মফদলপছ।  

এরই িাদঝ উপন আিার নাি পজদজ্ঞস কদরন, আপি পিথযা িলদর্ িাধয হই, কারর্ উপন আিার নাি জাদনন এিিং আিাদক খুি খারাি 
মছদল পহসাদি জাদনন। শুধুিাত্র র্ার মিদয়র সাদথ সিকচ পছল িদলই হইর্ আপি র্ার কাদছ এর্টা খারাি পছলাি। 

ওর নাপন এর ির িদল র্দল র্ার িাপরিাপরক কথা, আপিরার কথা। পকভাদি পিদয় হল, মছদল মকিন পছল আরও অদনক পকছু।  



 

 
 

 পেও এগুদলা আিার কর্চ িেচা মভে কদর িপস্তদস্ক পকপঞ্চৎ প্রদিশ করপছল আর িাপিদয় রু্লদছ এই িয়স্ক িপহলার উির পিরপির্া, 
কারর্ এই মসই িানুষ  ার কথার উির পিশ্বাস কদরই আজ আপি আপিরাদক হাপরদয় একাকী পনেঃসঙ্গ েুরিরিাদস প্রপর্টা পেন 
অপর্িাপহর্ করপছ।  

 আপিরা আিার মথদক ৪ িছদরর মছাট পছল। ভাপসচপটদর্ ও আিার ২ িযার্ জুপনওর পছল। । খুি অল্প সিদয়র িদধযই শুরু হয় 
আিাদের িথ র্লার গল্পটা। এর িাদঝই ওর িাসায় সিাই মজদন  াই, প্রপর্পক্রয়া খুি মিপশ সুখকর পছল না র্িুও সিসযা হপেল 
না। আিার ফাইনাল িরীক্ষা মশষ হদল আপি িাইদর  াওয়ার 

প্রস্তুপর্ পনদর্ থাপক। আপিরার আম্মাও রাপজ পছদলন পকন্তু আিরা মকউ িুপঝ নাই এটা র্ার ছলর্ারু্পর পছল। মস আপিরার জনয অনয 
একজন মক িদন িদন পিক কদর রাদখন। আপি পিদেশ র্দল  ািার িদরই র্ার সাদথই মজার কদর পিদয় পেদয় মেন।  

অদনক মর্িা কদরপছলাি পকন্তু িাুঁধ সাদধ িপরিার নািক অদু্ভর্ সিকচ।  

আপিরা সিংসার করদর্ থাদক, প্রথদি আিাদক িলর্ মস অদনক ভাল আদছ। আপিও ভাির্াি মস হইর্ র্ার িারান্দায় নরু্ন সূ চদয়র 
আদলা পনদয় নরু্ন নরু্ন সি স্বে সাজাদে।  

 আপি আর আপিরার সাদথ ম াগাদ াগ কপর নাই। সি সৃ্মপর্ িুদছ মফদলপছলাি, হইর্ ভারু্চয়াল সিকচ, পকছু ছপি িুদছ পেদয়পছলাি 
পকন্তু র্ার মফদল  াওয়া িুখেপি আিার সৃ্মপর্িদট এখন মোলা মেই পনদজর অজাদন্তই।  

‘রু্পি মকাথায়  ািা’ আদয়রার নাপনর কথায় আপি িাস্তদি পফদর আপস। 

‘পজ, খুলনা’ আিার পিথযার আশ্রয় পনদর্ িাধয হই।  

অদনক কথা হয় র্ার সাদথ পকন্তু প্রথি মেখাই মজদগ উিা শ্রিাদিাধ আর মকন জাপন কাজ কদর না।  

‘আদয়রার আবু্ব-আমু্ম মকাথায় থাদক?’ জানা সদত্তও পজদজ্ঞস কপর  

“আিার মিদয়টা িারা  াওয়ার িদর, আদয়রাদক আিার কাদছই পনদয় আপস। ওই মছদল টা খুি িেদিজাপজ পছল, পিদয়র ির মথদকই 

মিদয়টাদক সিয় পের্ না। িদর মজদনপছ র্ার অনয জায়গাই সিকচ পছল। অদনক িুপজদয়পছলাি আপিরাদক সিংসার টা মছদি পেদর্ 
পকন্তু ও আিার কথা মশাদন পন। আসদল আিার উির মজে কদরই ওই সিংসার কদর মগদছ। মিদয়টা আিার সাদথও পিক ির্ কথা 
িলর্ না, আিাদের িাসাদর্ও আসর্ না। আদয়রা জদন্মর সিয় প্ররু্র রিক্ষরদর্র কারদর্ ও অদনক মিপশ েুিচল হদয় িদর, ৩ পেন 

িদর মিদয়টা আিার র্দল  ায়”  

কথা গুদলা িলদর্ পগদয় আপিরার িা কান্না কদর মেন, আুঁর্ল পেদয় িুখ িুছদর্ থাদকন।   

এর িদর আদয়রার নাপন আরও অদনক কথা িলদর্ থাদকন। কথা িলার সিয় র্ার মর্াখ মথদক অশ্রু মির হদর্ থাদক, হইর্ এটা 
র্ার পসিান্ত ম  ভুল পছল মসই আফদসাদসর ফলিাত্র।     

আনমিাি বলা কর্া গুদলা সব ক  নমর্যা নছল র্া বুদেনছলাম ও মািা  াবাি িদিই। ওি এক বান্ধবীি মাধযদম। আনমিা 
চাইনি আনম এসব জািদর্ িানি,র্াই হাজাি কদষ্টি মাদেও আমাদক নকছু বুজদর্ কেই নি।  
 
 



 

 
 

আনম আবাি আদেিাদক কেনখ, ওদক একটু ককাদল নিদর্ ইচ্ছা কদি। মদি হনচ্ছল আদেিাদক আনম কিদখ কেই। হইর্ 
আনমিা উিি কর্দক কেখর্ আি ভাবর্ আমাি আদেিা আমাি কাদছই নিদি এদসদছ।  
 
এিই মাদে কভড়ামািা চদল আদস। বাইদি র্ানকদে কেনখ সব ক ি আদগি মর্ই আদছ শুধু আজ বার্াদস আনমিাি 
গন্ধটা ককার্াও ক ি েুদি নমনলদে কগদছ। আজ অ্দিক কমদেি িাদেি িুিুদিি আওোজ িদি এই প্ল্াটিদমৃ শুধু আমাি 
কাদি বাদজ িা কসই শব্দনট।  
 
কভড়ামািা  চদল আসাি িদিও আজ আি ককউ বলদব িা, “আনম িামব িা, কর্ামাি সাদর্  াদবা” 
শর্ বাধাি িদিও ককউ আজ আি অ্বাধয হদব িা। আবাি আনম নিদি  াদবা োকা এবাি আি ককউ করি আসাি ঘণ্টা 
খানিক আদগ এদস বদস র্াকদব িা। ককউ আি বাি বাি কিাি কদি বলদব িা ‘ এই করি কর্ েূি’  
 
আদেিা র্াি িানিি হার্ ধদি কিদম  াে,  াবাি সমে কিছি নিদি  খি কস র্াকাে আনম আি নস্থি র্াকদর্ িািনছলাম 
িা। মদি হনচ্ছল কিদল আসা জীবদিি িার্াে িরু্ি কদি োগ ককদট কগল আদেিা।  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হাসানুল িান্না 
পি এইর্ পি পশক্ষাথচী  

ফদটাপনক নাদনা িযাদটপরয়ালস লযাি: 
মর্াসান পিশ্বপিেযালয়, 

গুয়ািংজু, েপক্ষর্ মকাপরয়া। 
Email-banna867@gmail.com 



 

 
 

নেগ্রী প্রাপ্ত নশক্ষার্ৃীদেি র্ানলকা - ২০১ ৮ িল কসনমস্টাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Md Moniruzzaman িল কসনমস্টাি ২০১৮ কর্ Korea University Earth and 
Environmental Sciences নবভাগ কর্দক কত নর্দেি সাদর্ নিএইচনে নেনগ্র অ্জৃি 
কদিি। র্াি গদবষণাি নবষে নছল “In isotope hydrology, isotope 
geochemistry, water quality, agricultural water chemistry, water-rock 
interaction, geology, and soil geochemistry”. BSAK সম্পদকৃ র্াি অ্িুভূনর্ 
বযাক্ত কিদর্ নগদে বদলি, “I always love BSAK from my bottom of the 
heart. In my eyes, BSAK is the one of the best social organization in 
the world.” 

 Mobinul Islam ফল মসপিিার ২০১৮ মর্ University of Science & 
Technology (UST)’র Energy & Environmental Engineering নবভাগ মথদক 
কৃপর্দির সাদথ পিএইর্পি পিপি অজচন কদরন। র্ার গদিষর্ার পিষয় পছল, “Li & Na-
ion battery anode/cathode materials”. BSAK সিদকচ র্ার অনুভূপর্ িযাি 
করদর্ পগদয় িদলন, “In my view half-yearly BSAK get together program 
is a great place to refresh mind and connect new peoples. Thanks 
BSAK to give us that occasion.” 

 Md. Zahid Hossain ফল মসপিিার ২০১৮ মর্ Sunchon National University’র 
Agriculture (Molecular Biology and Biotechnology) নবভাগ মথদক কৃপর্দির 
সাদথ পিএইর্পি পিপি অজচন কদরন। র্ার গদিষর্ার পিষয় পছল, “Plant physiology 
and plant molecular biology”. BSAK সিদকচ র্ার অনুভূপর্ িযাি করদর্ পগদয় 
িদলন, “I feel and love this organization because I have found BSAK as 
a piece of beautiful and sweet Bangladesh where I can take my breath 
so nicely with my Bangladeshi brothers and sisters” 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

িরু্ি ছাত্র-ছাত্রীদেি র্ানলকা (িল কসনমস্টাি-২০১ ৮) 

 

 

 

 

 

 
 

Name University Degree Area 

Hamim Sharif 
Incheon National 

University 
Master's Incheon 

Md. Salahuddin Mina 
Incheon National 

University 
PhD Incheon 

Md. Mahabbat Ali 
Sunchon National 

University 
PhD Suncheon 

A. B. M. Mahbub Morshed Khan 
Sunchon National 

University 
PhD Suncheon 

Sourav Debnath 
Sunchon National 

University 
PhD Suncheon 

Md. Atikul Islam Chosun University PhD Gwangju 

Mohd Najib Mostafa Hallym University 
Master's 

integrated PhD 
Anyang 

Md Masuduzzaman University of Ulsan 
Master's 

integrated PhD 
Ulsan, South 

Korea. 

Bhuiyan Mohammad Imtiaj Uddin 
University of Ulsan College 

of Medicine 
Master's 

integrated PhD 
Seoul 

Samsuddin Ahmed Chosun University Master's Gwanju 

Shagor Sarkar 
Gyeongsang National 

University 
Master's JinJu 

Eram Hanseo university Bachelor Chungnamdo 

Limon Dev 
Kangwon National 

University 
Masters Chuncheon 



 

 
 

বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস অ্যাদসানসদেশি ইি ককানিো (নবএসএদক) 
কনমনট, ২০১৯  

২০১১ সাদলি ১৩ মাচৃ  ককানিোে অ্ধযেিির্ বাাংলাদেদশি এক োাঁক কমধাবী এবাং সাংগঠি নপ্রে ছাত্র-ছাত্রী নমদল গঠি 
কদিনছদলি এই  অ্িাজথিনর্ক এবাং অ্লাভজিক সাংগঠি। নবএসএদকি লক্ষ উদিশয হদচ্ছ  ককানিোদর্ িড়দর্ আসা 
বাাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেি মাদে িািস্পনিক সহদ ানগর্া বতনদ্ধ কদি র্াদেি প্রবাসী নশক্ষা জীবি কক সহজ কদি কেো ।  
একনট অ্িাজথিনর্ক, অ্লাভজিক  এবাং জিকলযাণমূলক সাংগঠি নহদসদব  নবএসএদক এক নভন্ন ধমৃী কনমনটি মাধযদম 
র্াি সকল কা ৃযিম িনিচালিা কদি র্াদক।  নবএসএদকি কনমনট েুই ধিদণি সেসয নিদে গনঠর্;  

 

1. Executive Team member (ET Member) 

2. Representative Team Member (RT Member) 

 

 

 

Serial Name Degree University 

1 
Md. Moniruzzaman 

Monir 
PhD Korea University 

2 Nurul Huda Kanan PhD Seoul National University 

3 Shamim Ahmed PhD Chungbuk National University 

4 Siam Uddin 
Masters leading 

PhD 
Korea Institute of Science & Technology 

5 Al Jaber Faisal Undergrade Hankuk University of Foreign Studies 

6 
Sharat Chandra 

Barman 
PhD Kwangwoon University 

7 Nishu Susmita Das 
Masters leading 

PhD 
Yonsei University 

8 Rafiul Hoque (Rahat) 
Masters leading 

PhD 
Kangwon National University 

9 
Mohammad Tofayel 

Ahmed 
Masters Pusan National University 

10 Md Shamimul Islam Undergrade Kyungdong University 

11 Md Sayeed Hasan PhD Ajou University of School of medicine 

 



 

 
 

 
2.  

Serial Name Degree University 

1 Md. Habibur Rahman Masters Kangwoon University 

2 Milon Chowdhury PhD Chungnam National University 

3 
Md. Abu Zafar Al 

Munsur PhD Incheon University 

4 Nasim Al Islam PhD University of Ulsan 

5 Md Golam Rabbani PhD Chonnam National University 

6 Seemi Tasneem Alam PhD KIST 

7 
Md Amirul Alam 

Kanak MS Korea Institute of Energy Research (KIER) 

8 Tania Sultana MS Konkuk University 

9 Md Abu Hanifa Jannat MS POSTECH 

10 
Md Rashadul Alam 

Raju MS Kyungsung University 

11 Sohel Aminul MS Inje University 

12 Md Rumel Ahmed PhD Dong-A University 

13 Md.Sazzad Hossain MS Hanseo University 

14 Md Sazal Ahmed Undergrade Inje University 

15 Dipra Paul MS 
Ulsan National Institute of Science and 

Technology(UNIST) 

16 Md Hasanul Haque 
MS leading 

PhD Chosun University 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

িদটা গযালানি 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রীষ্মকালীি নমলিদমলা ২০১৮ কর্ আমনির্ অ্নর্নর্বতন্দ 
শীর্কালীি নমলিদমলা ২০১৮ কর্ ককানিোস্থ িাষ্ট্রেূর্ 

 জিাব আনবো ইসলাম সহ আমনির্ অ্নর্নর্বতন্দ 

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

কসনমিািোঃ বাাংলাদেদশি উন্নেদি িািীদেি ভূনমকা কসনমিািোঃ বাাংলাদেদশি উন্নেদি িািীদেি ভূনমকা 


