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আমাকের কথা 
 

বাংলাকেেী সু্টকেন্টস’ একসানসকেেি ইি শকানরো (নবএসএকক) েনেণ শকানরোে অবস্থ্ািরত সকল বাংলাকেেী 
নেোথিীকের প্রনতনিনিত্ব করা একমাত্র অরাজনিনতক এবং শস্বচ্ছাকসবামূলক সংগঠি। ২০১১ সাকল প্রনতষ্ঠার সূর্িালগ্ন 
শথককই নবএসএকক নেোথিীবান্ধব নবনিন্ন কমিসূর্ীর জিয শুিু বাংলাকেেী নেোথিীই িে, েনেণ শকানরোর নেো 
মন্ত্রণালে, অিযািয আন্তজিানতক নেোথিীকের সংগঠি এবং শকানরোকত নিোেীল অিযািয সামানজক এবং 
শস্বচ্ছাকসবামূলক সংগঠকির মাকেও আস্থ্া এবং বনু্ধত্বপূণি সম্পকি নিনিত করকত সেম হকেকছ। 

একাকেনমক ক্লাস, লযাব, নমনটং, শসনমিার, নসকম্পানজোম নিকে সারাবছর িকর বযস্ত সমে পার করা বাংলাকেেী 
গকবষককের খ্ানিকটা শ্রানন্ত নেকত, েম বন্ধ করা লযাকবর পনরকবে শথকক শবর হকে প্রকত নতর সানন্নকিয নগকে শকানরোর 
নবনিন্ন প্রান্ত শথকক আসা অিযািয বাংলাকেেী গকবষককের সাকথ পনরবার-পনরজি নিকে গল্প-গাি-আড্ডাে খ্ানিকটা 
সমে পার করার জিয শকানিে-১৯ পূবি সমকে নবএসএকক গ্রীষ্মকালীি এবং েীতকালীি নমলিকমলার আকোজি 
করকতা। শকানিে-১৯ মহামারীর েুুঁনক কমাকত েনেণ শকানরোর সরকাকরর নিকেিেিা শমকি এই নমলিকমলার আকোজি 
সামনেকিাকব বন্ধ আকছ। আমরা আো কনর খু্ব দ্রুতই এই মহামারী েূর হকব এবং আমরা আমাকের স্বািানবক 
জীবি াত্রাে নিকর শ কত পারকবা।  

গল্প-গাি-আড্ডার পাোপানে গ্রীষ্মকালীি এবং েীতকালীি নমলিকমলার আরও একনট আকষিণ নহকসকব থাককতা 
সানহতযরসকবািসম্পন্ন বাংলাকেেী গকবষককের গল্প-কনবতা-শকৌতুক নিকে প্রকানেত ই-বুক, শ নট “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” 
িাকম সবার কাকছ পনরনর্ত। শকানিে-১৯ মহামারী উদূ্ভত পনরনস্থ্নতকত নমলিকমলা আকোজি সম্ভব িা হকলও আমরা 
ই-বুক প্রকাকের উকেযাগ নিকেনছ এবং আমাকের আহ্বাকি সাড়া নেকে বাংলাকেেী নেোথিী-গকবষকরা গল্প-কনবতা 
পানঠকেকছি। আমাকের নবকেেী বনু্ধ, নবনিন্ন সহক াগী সংগঠিও এ উপলকেয শুকিচ্ছাবাণী পানঠকেকছি। তাুঁকের এসব 
শলখ্া এবং শসই সাকথ এ বছর গ্রযাজুকেেি সম্পন্ন করা বাংলাকেেী নেোথিীকের পনরনর্নত, অিযািয গুরুত্বপূণি তথয, 
নবএসএককর আকেযাপান্ত এবং ছনব নিকে সাজাকিা হকেকছ “মলাটবদ্ধ কালধ্বনি” এর ১৩ তম অিলাইি সংস্করণ।  

মলাটবদ্ধ কালধ্বনি সম্পােিা পনরষকের পে শথকক ই-বুক প্রকাকের সাকথ প্রতযে এবং পকরােিাকব সংনিষ্ট সবার 
প্রনত আন্তনরক কত তজ্ঞতা জািাই। আমরা প্রতযাো কনর, আগামী নেিগুকলাকতও আপিাকের সহক ানগতা এবং শুিকামিা 
অবযাহত থাককব।  

 
নবিীত 
সম্পােিা পনরষে, মলাটবদ্ধ কালধ্বনি (১৩ তম নবকেষ সংস্করণ) 
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Congratulatory Message from NIIED 

Your Excellency Ms. Abida Islam, Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh, respected 

Executive & Representative Member of BSAK, other scholars, ladies, and gentlemen.  

It is a great pleasure of mine to be invited to the celebration today and congratulate you all on the 

10th anniversary of BSAK. I would also like to extend my best wishes to the government and 

people of Bangladesh on the occasion of the 50th independence anniversary of Bangladesh on 

March 26. 

Since its establishment in 2011, BSAK has been serving Bangladeshi students in Korea and 

promoting better understanding between the people of Korea and Bangladesh. And during 

COVID-19, despite their own struggles going through the pandemic away from home, Bangladeshi 

students gathered to donate clothes and food for those in need.  

Last year Bangladesh had the 10th highest number of students studying in Korea with 1,178 

students, and currently, NIIED is supporting 47 Bangladeshi students through the GKS. NIIED 

has sponsored activities of BSAK since 2018. NIIED will continue to support and assist in the 

future. 

Education played a great role in the economic and social development of Korea. To the students 

present today, I hope that after completion of your studies you will keep making a meaningful 

contribution in your communities.  

I hope you all stay strong and healthy in 2021.  

 

 

 

Regards 

Jang Won Chang 

Head of the International Service Center 

National Institute for International Education (NIIED) 
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Congratulatory Message to BSAK from SONSIK 

 

Respected Executive and Representative member of BSAK. 

We received your invitation to the “BSAK 10 years’ celebration Program” and are really happy to 

hear about it but unfortunately, we are also sad to inform you that due to some difficulties we will 

not be able to attend the program and be a part of this auspicious occasion.  

SONSIK family wholeheartedly would like to congratulate each and every member and student 

associated with the organization for completing 10 successful tenures along with best wishes for 

future endeavors. We really appreciate your efforts in helping students from your country in a 

foreign land as a guardian organization along with providing proper guidance and much-needed 

care. It was a pleasure collaborating with BSAK for many programs in the past and are eagerly 

looking forward to continuing this legacy and work together in many more interesting and fruitful 

programs in the near future.  

 

Once again, a huge congratulations and best wishes for the upcoming tenures.  

 

 

Best Regards, 

Rajaram Shrestha 

President 

Society of Nepalese Students in Korea (SONSIK) 

Email: sonsik@gmail.com 
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Congratulatory Message to BSAK from GHASKA 

 

Congratulations BSAK on your 10th anniversary. 

Since the inception of this student association in 2011, the BSAK has advocated and championed 

a good course to promoting the welfare and well-being of Bangladeshi students in Korea. You 

have served as a wonderful bridge between your country and Korea, working tirelessly to enhance 

good collaborations and fast-track student-government engagements. On this journey of yours, we 

salute you celebrate you, and congratulate you as an exemplary international student association 

and organization for representing your fellow compatriots. May you continue to represent the 

interests of the Bangladeshi students and that of the international student body as a whole. 

And to all the hard-working and relentless executive members who have sacrificed their time and 

energy to see BSAK grow, we say kudos to you all and cheers to greatness and more wonderful 

celebrations ahead.  

Congratulations once again. 

 

 

Sincerely 

Dela Quarme Gbadago 

President  

Ghanaian Students in Korea and Associates (GHASKA) 

Email: ghaska.korea@gmail.com 
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৬ প্রাথিিা ও নববানহত জীবি ে. সাইেুল ইসলাম ২৪ 
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 ২ ২০২১ সাকলর শিরুোরীকত নেগ্রীপ্রাপ্ত নেোথিীকের তানলকা িল শসনমস্টার ৩৭~৪০ 

১৩ নবএসএকক কা িপনরর্ালিা পনরষে ২০২১ ৪১ 

 ১৪ নবএসএককর উকেখ্ক াগয কা িাবলী ও আনথিক নহসাব-নিকাে ২০২০ ৪২~৪৩ 

১৫ িকটা গযালানর ২০১১~২০২১ ৪৪~৫১ 
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সময়েি সায়ে সায়ে আমিা রিরিন্ন ধিয়েি শব্দ, রিষে, এিং িস্তুি সায়ে পরিরিরি লাি করি। মেমে- ২০২০ এি 

মফব্রুোিী এি আয়ে কয়িাো িাইিাস, মকাোয়িরিে এ শব্দগুয়লা সম্পয়কে আমিা ওোরকিহাল রিলাম ো। এখে 

এগুয়লা মিাট, িড়, রকয়শাি, িৃদ্ধ সিাি মুয়খ মুয়খ। এিাি আরস মকাোয়িরিে রক, মকাো মেয়ক এ কোরট এয়সয়ি-

মকাোয়িরিে(Quarantine) মায়ে সংক্রমণ ঝুুঁরক এড়ায়োি উয়েয়শে িেরিি িলায়ফিায়ক সীমািদ্ধ কিা। মকাোয়িরিে 

িাুঁয়েি জেেই প্রয়োজে, োুঁিা মিায়ে আক্রান্ত হেরে রকন্তু মিােীি সংস্পয়শে এয়সয়িে, মিায়েি প্রােুিোিেুি এলাকাে 

মেয়কয়িে, অেোৎ োুঁিা মিাে িড়ায়ি পায়িে িয়ল সয়েহ কিা হয়ে। মকাোয়িরিে কোটা এয়সয়ি ‘মকাোিািাোইিে’ 

মেয়ক, োি অেে ফিরট মে (৪০ রেে)। মেয়েি সমে জাহায়জি মাল খালাস কিাি আয়ে ৪০ রেে িীয়ি রিয়ড় োকয়ি 

হয়িা। সম্প্ররি পৃরেিীি রিরিন্ন মেয়শ কয়িাোিাইিাস মিায়েি রিস্তাি মেকায়োি জেে মকাোয়িরিে িেিস্থা মেওো 

হয়ে। মসই স্বাে আমাি উপয়িাে কিয়ি হয়েয়ি মকারিো উচ্চরশক্ষা রেয়ি এয়স।   

আমাি কায়ি মকাোয়িরিে রিষেটা আি একটু আলাো কািে জীিয়েি প্রেম রপ্রে মািৃিূরম, িািা- মা, িাইয়িাে, 

আত্মীে-স্বজে, আপেজে সিাইয়ক মিয়খ প্রাে ৩৮৮৪ রকয়লারমটাি েূয়ি অজাো এক শহয়ি ২৪ ঘণ্টা টাো ১৪ রেে 

রুয়মি ময়ধে িেী োকয়ি হয়ি। রিষেটা েখে প্রেম প্রেম রিন্তা করি খুিই খািাপ লােয়িা। ময়ে ময়ে িািিাম 

আরম রক োকয়ি পািি? েীঘে মষাল ঘণ্টা ভ্রমণ কিাি পি েখে মকারিোয়ি ইেিে রিমাে িেয়ি অিিিণ করি। 

মসখায়ে সকল প্ররক্রো সমূ্পণে কয়ি িাস উয়ে টাো ১ ঘণ্টা োত্রা কয়ি মোোংরময়োং মেশয়েি রটয়কট মকয়ট ২ ঘণ্টা 

িারক আমাি মেেটা আসয়ি, এমরে অয়পক্ষাি সমেটা ময়ে হে ঘরড় খুি ধীয়ি ধীয়ি িয়ল িািপি প্রিণ্ড োণ্ডা সমেটা 

আিও ধীি েরিয়ি িলয়ি। মেয়ে কয়ি মোোংজু সংজং (য়ক.রট.এক্স) মেশে, িািপি িায়স এয়স এেুয়কশে মসিায়ি 

এয়স কয়িাো’ি ি োরপে মটে কিল মহল ে মসিায়িি কমেীিা। েুই োক িািপি েলাি রিিি সোম্পল মেোি রেক 

টা েুরকয়েয়ি- খুিই কষ্ট হরেল, রক আি কিি, মটে কিা মিা িাধেিামূলক, িাই অয়েক কয়ষ্ট রেয়জয়ক শান্ত 

িাখলাম। িািপি সোটল িায়স মকাোয়িরিয়েি রেকাোে িয়ল আসয়ি ঘরড়ি কাটাে িাি প্রাে ১১টা মিয়জ মেল। 

আরম খুিই িােেিাে কািণ আরম মেখায়ে োই, সিাই খুিই আপে কয়ি মেে। িদ্রুপ এখায়ে এয়স িাজশাহী 

রিশ্বরিেোলয়ে অিযেিকত ত আমাি হয়লি (িঙ্গিনু্ধ মশখ মুরজিি িহমাে হল) িড়িাই সহ মকারিোয়ি িিেমায়ে আরম 

মে রিশ্বরিেোলয়ে অধেেেিি আয়িা কয়েকজে িড়িাই আমায়ক োোিায়ি সহয়োরেিা কিয়িে। সি সমে মফাে 

রেয়ে মখাুঁজখিি রেয়েে। আরম িাইয়েি প্ররি খুিই কৃিজ্ঞ। রিেয়েয়শ এয়স রেয়জয়ক ময়েই হরেল ো আপেজেয়েি  

মিয়ড় আসরি। মকাোয়িরিয়ে সি মেয়ক কষ্টকি রিষে েরে শকউ রেয়জ িান্না কিয়ি ো পায়ি, খাওো োওোই িড় 

সমসো। িয়ি মিাটয়িলা মেয়ক টুকটাক িান্না কিাি অিোস রিল। কািে আরম েখে হাইসু্কল পরড় িখে মেয়ক মা 

খুিই অসুস্থ োকয়িা, মটরিয়ল ঝুরড় িরিে ঔষধ োকয়িা সািািিি। আরম রিলাম পরিিায়িি সিয়িয়ে িড় সন্তাে। 

“ক” মি মকারিোয়ি মকাোয়িরিে 
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িখে আমাি একরট মিাে রিল খুিই মিাট। আবু্ব কায়জ মেি, িারড়ি কাজ িান্নািান্না রেয়জিই কিয়ি হি। মসখাে 

মেয়ক হায়িখরড় িয়ি ইউরেিারসেরট লাইয়ফ হািটা আিও পাকায়পাি হয়েয়ি। সমগ্র ইউরেিারসেরট লাইয়ফ সি রময়ল 

ময়ে হে ৩-৪ মাস ময়ে হে োইরেংয়ে মখয়েরি। োইয়হাক রেয়জি হায়িি িান্না রেয়জি কায়ি খুি একটা খািাপ লায়ে 

ো। মকারিোয়ি আসাি পি প্রেম এক-েুই রেে একটু মে খািাপ রিল। িয়ি মিান্নাম েোশোল ইউরেিারসেরটি 

রসরেেি িাইয়েি আন্তরিকিাি কািয়ণ রেয়জয়ক সাময়ল রেয়ি মপয়িরি। আমাি সিয়িয়ে িায়লা লাোি রিষে হল, 

িাইিা মকাে রকিু িান্না কিয়ল শরিফুল এি জেে খািাি পারেয়ে রেয়িে। ময়েই হে োই মে আরম মেয়শি িাইয়ি 

আরি। আমিা কায়ি ময়ে হয়ে আরম আমাি ২ে পরিিািয়ক মপয়েরি। মকাোয়িরিয়েি ৩ে রেয়ে রিয়কল ৪টাি রেয়ক 

েিজা েক্ েক্ কয়ি কড়া োড়ল মহল ে অরফসাি। েিজা খুয়ল মেরখ মকাোয়িরিে রকটসহ এক িোে খািাি। েরেও 

সিগুয়লা খাওো আমাি পয়ক্ষ সম্ভিপি েে, হালাল হািাম মময়ে িরল িয়ল। িয়ি রেফটগুয়লা মপয়ে খুিই িায়লা 

লােরিল। কক্ষ িরন্ধ সমেটা রকিুটা হয়লও রিরিন্ন ধিয়েি িই, আরটেয়কল, রেউজয়পপাি পয়ড় রেয়জি সমেটায়ক 

কায়জ লাোয়োি মিষ্টা কয়িরি। েিরকিু করি- রেয়ে রিেিাি শিীয়িি িাপমাত্রা সহ িিেমাে অিস্থা অোপ আপয়েট 

মেওোি কো িুল হে ো। সি রময়ল িায়লাই োয়ে রেেকাল। সিাই মোো কিয়িে মে স্বপ্ন রেয়ে েরক্ষণ মকারিোয়ি 

এয়সরি মসটা মেে পূণে কিয়ি পারি। 

 

শলখ্ক- 
মমাোঃ শরিফুল ইসলাম 

রপএইিরে রশক্ষােেী 

িস্তু রিজ্ঞাে ও িস্তু প্রয়কৌশলী রিিাে 

মিান্নাম েোশোল ইউরেিারসেরট 

মোোংজু, েরক্ষণ মকারিো। 

  ই-শমইলোঃ shorifru14@gmail.com 
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আনম এখ্ি শ  ঘটিাটা শেোর করব শসটা আমার োোর মুকখ্ শোিা, তার নিকজর সাকথ ঘকট  াওো ঘটিা। 

নবিাস ককরি রাকসল িাই, ঘটিানট শোিার পর আনম খু্বই আি ি হকেনছলাম, এমিও হকত পাকর! আনম আমার 

োোর কাকছ শথকক অকিক কানহিী শুকিনছ। শেেিাকগর পর আমাকের পনরবাকরর উপর নক নি িাতি হকেনছল, কত 

শবেিা নিকে তারা নিজ জন্মিুনম শছকড় একসনছকলি, আমাকের মুনি ুকদ্ধর গল্প, ষাকটর েেককর টালমাটাল রাজনিনতক 

ঘটিা, আমাকের েহকর তার প্রিাব সংিান্ত গল্প োো আমার সাকথ শেোর ককরকছি। এসব শোিা গল্প শথকক শ  

ঘটিানট আমার হৃেকে শবনে আকলাড়ি সতনষ্ট ককরনছল, শসটাই আনম শেোর করব। 

 

আমার োোর বেস  খ্ি সকতর আঠার, তখ্ি শেেিাগ হে। তার জন্ম ওপাকর, মাকি পনিম বাংলাে। োোর বানড় 

নছল বীরিুকমর রাঢ় অঞ্চকল। োো তখ্ি তাগাড়া শজাোি, শ ৌবকির বসন্ত শুরু হকেকছ। তখ্ি হল শেেিাগ, মাকি 

মুসনলমকের জিয পানকস্তাি, আর নহনু্দ সংখ্যাগনরষ্ট িারত। োোরা মুসলমাি, নক করকব? পানকস্তাকি র্কল  াকব, িা 

নিকজর জন্মিুনমকতই থাককব। পকর তারা নসদ্ধান্ত নিল, িা তারা পানকস্তাকি  াকবিা, তারা িারকতই শথকক  াকব, 

তাকের শর্ৌদ্দ পুরুকষর নিটা শছকড়  াকবিা।  

আনম এখ্াকি বকল রানখ্ রাকসল িাই, োোকের গ্রামনট নছল নহনু্দ সংখ্যাগরীষ্ট। তকব নহনু্দ মুসনলমকের শবাোপড়া 

িালই নছল, মাকি একটা সম্প্রীনত বজাে নছল। নকন্তু  খ্িই পানকস্তাি আকন্দালি শুরু হে, তখ্িই িাটল শুরু হল। 

নহনু্দরা মুসনলমকের সকন্দকহর শর্াকখ্ শেখ্কত শুরু করল, মাকি একটা েুরত্ব সতনষ্ট হল। তবুও শসখ্াকি নহনু্দ–মুসনলম 

োঙ্গা লাকগনি, শকালকাতার োঙ্গার শেউ শসখ্াকি শপৌকছনি।  

“এটা শকাি িুকতর গল্প িে” 
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তকব  া হবার তা শতা হকেই শগকছ, নহনু্দ মুসনলম পরস্পরকক প্রনতপে িাবকত শুরু ককরকছ। এ অবস্থ্ােও োোরা 

শর্কেনছল শসখ্াকিই শথকক শ কত। নকন্তু তা আর সম্ভব হল িা। 

পানকস্তাি শথকক েকল েকল নহনু্দরা িারকত মাইকগ্রট (অনিবাসি) করকত লাগল, িারত শথকক পানকস্তাকি মুসনলমরা। 

নবহার শথকক েকল েকল মুসনলমরা েকল েকল পানকস্তাকি নহজরত করল। নিজ জন্মিুনম তযাকগর কষ্ট ও অনিজ্ঞতা 

সবার মকিযই এক জানতনবকেকষর জন্ম নেকেনছল। িলশ্রুনতকত শুরু হল কলকাতাে মুসনলম নবকরািী োঙ্গা, শসই শেউ 

শপৌকছ শগল োোর গ্রাকমও। 

আকগই বকলনছ োো তখ্ি তাগাড়া শজাোি। োো শ  সু্ককল পড়ত, শসই সু্ককলর নিকর্র ক্লাকসর এক নহনু্দ শমকের 

সাকথ তার একটা িাব হকেনছল। তারা েুজকিই নছল একই পাড়ার। অকিক নেকির সম্পকি, েুজকির নর্নঠ র্ালার্ানল , 

মাকে মাকে েুজকির শেখ্া হত, এইটুকুই  া। অনিিাবককের শকউ শসিাকব আর্ ককরনি ঘটিানট। নবপনিটা বািকলা 

ঐ শমকেকক নিকেই। তার অনিিাবক  খ্ি শমকেনটর নবকে নঠক করল, তখ্ি শস িারাজ। এক প িাকে শস শতা োোর 

িামই বকল নেল, তাকক ছাড়া শস নবকে করকব িা। আর  াে শকাথাে! 

শেকখ্ি রাকসল িাই, আনম সির বছর আকগর ঘটিা বলনছ। ঐ সমকে এটা নছল বড় রককমর অপরাি। ঐ সমকে 

সমাজ শতা একতাটা নলবাকরল নছল িা। তার উপর শেেিাকগর অনিজ্ঞতা সবার মকিয একিরকির জানত ঘতণা সবার 

মকিয সতনষ্ট ককরকছ। একজি মুসনলম শছকলর সাকথ নহনু্দ শমকের এরকম সম্পকি তাকের পকে শমকি শিো সম্ভব নছল 

িা। 

শুরু হল হুমনক, শতামরা পানকস্তাি র্কল  াও। একেকে তাকের শকউ পনরনর্ত নছল িা, পুবিবাংলাও তাকের কাকছ 

পনরনর্ত নছল িা। নকন্তু উপাোন্তর িা শেকখ্ তাকের র্কল আসকত হকেনছল একবকে। তারপর অকিক ঘাত-প্রনতঘাকতর 

মকিয নেকে োো এখ্াকি প্রনতনষ্ঠত হকেনছকলি। নকন্তু আমার োো শ ৌবকির প্রারকম্ভ ঘকট  াওেো শসই ঘটিা শিাকলনি। 

পকর শমকেনটর নক হকেনছল োো জািকত পাকরনি। জীবকির শকাি এক স্মতনতকাতর হতাোর মুহুকতি শস আমার োোকক 

স্মরণ ককর আিমিা হকেকছ নকিা জানিিা, নকন্তু আমার োো তাকক আজীবি স্মরকণ শরকখ্কছি, অবলীলাে আমাকের 

কাকছ বকল শগকছি তার নবরহ শবেিার গল্প। 

হযা, মািুকষর জীবি এমিই নবনর্ত্র। শ  গ্রাকম তার জন্ম, শবকড় ওঠা,জীবকির উন্মাতাল বসন্ত সমে অনতবানহত হকেকছ, 

শসই গ্রাম তার কাকছ হকে শগল নবকেে, নিসা, পাসকপাটি নিকে শ কত হে। তাই োো আর কখ্কিা একবাকর জিয 

ওমুকখ্া হইনি। নকন্তু শসই সবুজ গ্রামকক শস িারণ ককরকছি নিকজর মকিয। শসই সরলা শেবীর জিয হাহাকার, 

িস্টালনজক সমকে নিকর শেকখ্কছি শসই সু্ককলর িুলামনলি শমকঠা পকথ সরলা শেবীর আসা  াওো, শর্াখ্াকর্ানখ্, িাব 

িালবাসার মাকহন্দ্রেণ। শর্াখ্ বুকজ একসকছ, অতোঃপর এককিাটা অশ্রু গনড়কেকছ।  
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রাকসল িাই, ঘটিানট হেকতা স্বািানবক, অকিককর সাকথই এমি ঘকটকছ। এর নবকেষ শকাি ঐনতহানসক বা সানহনতযক 

মূলযও শিই। নকন্তু শ  বযনি তার জীবি নেকে এমি অনিজ্ঞতার সমু্মখ্ীি হকেকছ, জীবকির পড়ন্ত শবলাে তার শসই 

অিুিুনতগুকলাকক আনম খ্াকটা ককর শেখ্কত পানরনি।  

 

শলখ্ক- 
মতিাল হাসাি 
নপএইর্নে গকবষক 
শমনেকযাল সাকেন্স 
জিবুক িযােিাল ইউনিিানসিনট  
জিজু, েনেণ শকানরো। 
ই-শমইলোঃ mislambcmb@gmail.com 
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আনম এই নবি ভ্রমাকির মহাি সতনষ্টকতিার অজস্র সতনষ্টর মকিয এক েুদ্রতম সতনষ্ট। আনম আজ আমার প্রবাসী জীবকির 
শেষ নেিগুকলা গুিকত শুরু ককরনছ। বরাবরই আনম আমার জীবকি র্লার পকথ বতিমািকক প্রািািয নেকেনছ অকিক 
শবনে। তাই শবাি হে বতিমািকক হুঠ ককর শছকড় নেকত কষ্ট হে, নঠক শ মিটা হকেনছল নতি বছর আকগ নিকজর 
শেেকক শছকড় আসার সমেটাকত। শছকড় আসা বা  াওোকত কষ্ট হওোর কারণটা নর্ন্তা করকত শ কে মকি হকলা এটাই 
শতা আসকল নিেম। কারণ মািুকষর আকবগ আকছ আর শসখ্াি শথকক জন্ম শিে অিযাকসর। আর তাই আমার এই 
প্রবাসী জীবকির বতিমািকক স্মতনতমে অতীত ককর শেোর শর্ষ্টাে আনম এখ্ি মি...হাোঃ হাোঃ হাোঃ !!! 
 

  

ইউিপা শলইক পাকি সিইকোকো আইলযাি 
 
শুিু মকির মনিককাঠাে িে, স্মতনতমে অতীতকক িকর রাখ্ার জিয আজ তাই হানতোর নহকসকব কলম হাকত তুকল 
নিলাম। েুোঃনখ্ত!!! নেনজটাল  ুকগ কলম বলকল শতা িুল হকব, বলকত হকব টাইপ করকত বকস শগলাম। আজ শথকক 
নঠক নতি বছর আকগ নিকজর শেে শছকড় আসার সমে মাকক জনড়কে িকর অকিেণ শককেনছলাম,  া নকিা আনম 
আমার নবকের সমে ও কনরনি।  
 
েনেণ শকানরোর প্রবাস জীবকির শুরুটা আর সবার মকতাই খু্ব শবনে সুখ্কর নছল িা,  া নকিা এক মাকসর মকিয 
শেকে নিকর  াওোর নসদ্ধান্ত শিোর জিয নছল  কথষ্ট। নকন্তু আসকল ঐ শ  শসই নর্রা- র্নরত অিযাকসর কারকণ আর 
তা হকে ওকঠনি। তকব এখ্ি মকি হে  া হকেনছল িাকলাই হকেনছল। স্কলারনেপ নিকে উচ্চনেোর জিয কখ্কিা েনেণ 
শকানরোকত আসকবা িানবনি, আর তাই অনিমািটাও নছল একটু শবনে। নকন্তু এক মাস পর  খ্ি নবিনবেযালকের 
িযাকানি েকমি (আবানসক হল)’র শবলকনিকত োুঁনড়কে পুকরা েহরটাকক অবকলাকি করলাম তখ্ি প্রথমবাকরর মকতা 
এই েহরটার (Gunsan city) শপ্রকম পকর শগলাম। খু্বই নছমছাম একটা েহর, মািুকষর শকালাহল কম, আর  া 
আকছ তা আমার মকতা একজি অনত সািারণ মািুকষর মি িুলাকিার জিয  কথষ্ট।   

“প্রবাকসর স্মতনতগাুঁথা” 
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িুল বুেকবিিা নকন্তু...নিকজর শেকের প্রনত িাকলাবাসা নঠকই অেত আকছ।  

প্রথম নেকক লযাব আর বাসা ছাড়া আমাকের আর শকাকিা কাজ নছল িা। নবকেষ দ্রষ্টবযোঃ এখ্াকি আমাকের বলার কারণ 
আনম আর আমার হাসবযাি একই লযাকব একই শপ্রকিসকরর আিাকর আনস। িতুি পনরকবে, নবকেেী লযাবকমইটস, 
িতুি কনম্পউটার অকিকটা সাজ সাজ রব।  খ্ি শেকস্ক বসতাম িাবতাম আজ শতা আনম নবি জে ককরই 
শিলকবা ...হাোঃ হাোঃ হাোঃ!!! শতা এই নবি জে করার শবপারটা প্রথম নেকক নগকে শঠককলা েুই নেকি সাইককল র্ালাকিা 
শেখ্াকত নগকে। আহোঃ!!! শসনক অিুিূনত নছল, শ ি আবার শসই শছাটকবলার বাবার কাছ শথকক পাওো প্রথম র্  াককট 
নেকে বযাটনমন্টি শখ্লার অিুিূনত।  
 
নকছুনেি পর আকেপাকে বসবাসরত বাঙানল িাইকের সাকথ পনরর্ে হকলা। আনম নছলাম শজিাকরর নেক শথকক 
সংখ্যালঘু, বলকত শগকল একাই নিকমল, তাই আমার িাবই নছল আলাো। অকিকটা সাত িাই র্ম্পা র্ম্পা িাব ... 
অবেযই আমার হাসবযািকক বাকে নর্ন্তা করকবি নকন্তু! লযাব শেষ ককর মাকে মকিয তাকের সাকথ আড্ডা শেোটা 
লযাকবর অকিক কষ্টককই ম্লাি ককর নেত। আমাকের গুিসাি (Gunsan) কনমউনিনটকত সবার সাকথ খু্বই িাকলা বনিং 
নছল আর এখ্িও আকছ, শ টা নকিা আমাকের আত্মীে-স্বজকির অিাব অকিকটাই পূরণ ককর নেকতা। আমার মাকে 
মকিয মকি হে একত আমাকের এই বিসনগিক েহরটার জলবােুর শকাকিা প্রিাব অবযেই আকছ। এখ্াকি শ ই আকস 
বলকত বািয হে আসকলই অকিক সুন্দর একটা েহর। এিাকবই একটা বছর শককট  াে লযাকবর বযস্ততা, কিজুগাল 
লাইি আর িাইকের সাকথ শেখ্া সাোৎ আর মকিয নেকে।  
 
এর পকরর বছর, মাকি ২০১৯ সাকলর মার্ি মাকস নকছুটা পনরবতিি আকস েনেণ শকানরোকত একমাত্র সু্টকেন্টস’ 
সংগঠি Bangladeshi Students’ Association in Korea সংকেকপ BSAK শত জকেি করার মিয নেকে। এই 
সংগঠিনট প্রনতনষ্ঠত হে ২০১১ সাকলর ১৩ই মার্ি,  া েনেণ শকানরোর নেো অজিি করকত আসা বাংলাকেেী ছাত্র- 
ছাত্রীকের পড়াকোিার বযস্ততার পাোপানে েল, মত, িমি নিনবিকেকষ নকছু উকদ্দযামী নেোথিীকের নিকে একনট 
অরাজনিনতক ও অলািজিক শস্বচ্ছাকসবীমূলক ছাত্রসংগঠি।  
 
আনম আসকল শস্বচ্ছাকসবীমূলক কাজ সম্পককি আকগ খু্ব একটা জািতাম িা, তকব নবিনবেযালকের নেেক হওোর 
েরুি আমাকক সংগঠিমূলক নবনিন্ন কাজ করকত হকেকছ। আর শসখ্াি শথককই আমার এই কাকজ শ াগোি করার 
শপ্ররণা শপকেনছ, শসই সাকথ শস্বচ্ছাকসবীমূলক কাকজ নিকজর শ াগযতাকক  ার্াই করার সুক াগ ও হাতছাড়া করকত র্াই 
নি। বাংলাকেেকক সামনেক িাকব শছকড় আসকলও, বাংলাকেকের িাই-শবািকের জিয নকছু করার প্লাটিমি আমাকক 
েনেণ শকানরোকত শুিু গকবষণা ছাড়াও নিকজর কাকজর শেত্রকক প্রসার করার অিুকপ্ররণা জুনগকেকছ। আনম প্রথকম 
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এখ্াকি আমাকের গুিসাি (Gunsan) কনমউনিনট শথকক নরকপ্রকজকন্টনটি শমম্বার নহকসকব জকেি কনর, তারপর 
এনিনকউনটি শমম্বার নহকসকব BSAK এর সাকথ আজ অবনি আমার পথ র্লা।  
 

  

     নবএসএকক ইনট-আরনট পনরবার  নবকককলর আড্ডা 

এই র্লার পকথ আমাকের প্রাকণর এই সংগঠকির প্রনতটা মািুকষর সাকথ োরুি এক সখ্যতা বতরী হকে নগকেনছল। 
শ ি আমরা সবাই একটা িযানমনলর সেসয, আর কাকজর প্রকোজকি সবাই শকানরোর নবনিন্ন নসনটকত ছনড়কে নছনটকে 
আনছ। এখ্াকি কাকজর অনিজ্ঞতা আসকল বকল শেষ করা  াকব িা, কারণ েুইটা বছর শতা আর কম কথা িে। আনম 
আকগই বকলনছ শ , এনট একনট অলািজিক শস্বচ্ছাকসবীমূলক কাজ, সুতরাং আমরা এখ্াকি আমাকের সকল স্বাথিকক 
নপছকি শিকল আমাকের গকবষণার পাোপানে এই সংগঠিকক এনগকে নিকে  াওোর জিয বছকর েুইবার সমস্ত শকানরোর 
বাঙানল নেোথিী িাই-শবািকের নিকে নমলিকমলার আকোজি কনর, নেোথিীকের মকিয উদু্ভত সমসযা সমািাকির লকে 
শকানরোকত অবনস্থ্ত বাংলাকেেী এম্বানসর সাকথ সাোৎ, গকবষণার নবকাকের জিয নবনিন্ন শেকের ছাত্র সংগঠকির 
সাকথ একনত্রত হকে শসনমিার/কিিাকরকন্সর আকোজি করা শথকক শুরু ককর শকানরোর বুকক বাংলাকেনে নেোথিীকের 
জিয ছাত্র বান্ধব পনরকবে বতরী করার শকাকিা প্রোস আমরা ছানড়নি। এছাড়াও প্রবাকস শথকক বাংলাকেকে উদু্ভত 
সমসযাগুকলার সমািাি করার েুদ্র প্রোস শ মি েীতবে নবতরণ শথকক শুরু ককর শকানিে-১৯ এর ক্লানন্তকালীি সমে 
ত্রাণ নবতরণ  া আমাকের শেকের প্রনত োনেত্ব কতিবযকবাকির একনট প্লাটিমি এই সংগঠিনট।  

সনতয এখ্াকি কাজ করার সমেগুকলা একটা িাকলা স্মতনত হকে থাককব আমার জিয। আমার খু্ব িাকলা ককর মকি 
আকছ, এই সংগঠকির একটা নবকেষ নমনটংকের জিয আমাকক রাজিািী শ কত হকেনছল। অকিক েূকরর পথ, তাই 
BSAK এর নকছু িাই- শবািকের সাকথ পানড় জনমকেনছলাম,  াকের সাকথ আমার আকগ কখ্কিা শেখ্া হেনি। প্রবাকস 
আমার এই কািটা আমার এক লযাবকমইট েুোঃসাহনসক কাি বকল আখ্যা নেকেনছকলা, কারণ আনম  াকেরকক নর্নিিা 
জানিিা তাকের সাকথ এতেূর নকিাকব শগলাম? আমার কাকছ উির নছল েুইটা, একটা হকলা হুট ককরই একটা কাকজর 
সাহস করা আর আকরকনট হকলা এই সংগঠকির কাজ-ই হকলা নেোথিী বান্ধব পনরকবে সতনষ্ট করা, শ টা আমাকের 
সবার মকিয নবেযমাি নছল। আনম অবেয তখ্ি নিকজর প্রকমােি টাই ককরনছলাম ..হাোঃ হাোঃ হাোঃ। 
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     লযাবকমইটস  গুিসািবাসী 
 

শতা আপিারা িাবকছি এত নকছু ককরনছ শতা জীবি শতা পুরাই তযািা তযািা। হা, তকব একটু সমে শপকলই এই 
তযািা মাকিা জীবকি আড্ডাবানজ ককরনছ। শ কহতু প্রবাকস সু্টকেন্টকসর িূনমকাে অবতীণি হকেনছলাম। তাই নবিনবেযালকে 
শেিকের সাকথ শ  িািটা করকত পানরিাই (নবিনবেযালকের হকল থাকতাম িা শতা তাই ), আনম আমার নপএইর্নে 
লাইকি লযাবকমটকের সাকথ শসই সুন্দর সমেটা পার ককরনছ। নবকেষ দ্রষ্টবযোঃ এখ্াকি একটা কথা বকল শিই, 
লযাবকমটকের মকিয আমার হাজবযািও নছল, সুতরাং িযানমনল নিকে আলাো ককর শটিেিও করকত হেনি। শস  াই 
শহাক, আমাকের আড্ডাবানজর মাকে মকিয সাবকজক্ট হকতা শেকের নবনিন্ন পনরনস্থ্নত, শ ি আজই আমরা প্রবাস শথকক 
শেকের সমস্ত সমসযার সমািাি ককর শিলকবা আরনক!!! নকন্তু  খ্ি শেখ্তাম শ  এগুকলা নিকে কথা বকল আমরা 
নকছুই উদ্ধার করকত পারনছিা, তখ্ি অিয প্রসঙ্গ নিকে আকলার্িা করতাম। এিাকবই র্লকত র্লকত, থােি ইোকর উকঠ 
মাথাে একটা বাজ পড়কলা  খ্ি শুিলাম আমাকের প্রকিসর আমাকের শছকড় ছুকড় অিয ইউনিিানসিনটকত শ াগোি 
করকবি। অবেয পকর সব সমসযার সমািাি হকে নগকেনছল, আলহামেুনলোহ!  

জািিাকলর কাজ, প্রকিসকরর প্রকজক্ট হযাকিল, লযাকবর শপ্রসাকরর মিয নেকে কখ্ি শ  নপএইর্নে লাইকির শেষ নেকক 
র্কল আসলাম বুেকতই পানরিাই। তকব নথনসস শপপার জমা শেোর পর উপলনি করকত পারলাম শ , আমার সু্টকেন্ট 
লাইকির শরাল শপ্ল করা শেষ হকেকছ এখ্ি আমাকক নিরকত হকব। তকব জীবিান্দোকের মকতা আর বলা  াকবিা-  

 

                                    "আবার আনসব নিকর িািনসনড়নটর তীকর ..."  
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কারণ আমার শেকের তুলিা অিয শেকের সাকথ হেিা, নঠক শ মি নিকজর মাকের তুলিা অিয মাকের সাকথ হেিা। 
প্রনতটা মা-ই তার জােগাে অতুলিীে। তাই হেকতাবা ইউিপা শলকপাকি (Eunpa Lake Park) এর েহর গুিসাি 
(Gunsan) এর প্রাকত নতক শসৌন্দ িকক স্মতনত ককর নিকজর মাকের কাকছ নিকর  াওোে অিুিূনতটাও অপ্রকােক াগয।   

 

শলখ্ক-  
ে. তাহনমিা তাসনিম িাহার 

সহকারী অিযাপক 

নসনিল ইনিনিোনরং নবিাগ, পাবিা নবজ্ঞাি ও প্র ুনি নবিনবেযালে  

সাকবক ইনট-আরনট শমম্বার, নবএসএকক। 

ই-কমইলোঃ tasnim30.ce@gmail.com 
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মলখক-  
ে. ইকিাল মহায়সে 
রিসািে প্রয়ফসি 
িসােে রিিাে, ইেিে েোশোল ইউরেিারসেরট। 
ই-শমইলোঃ iqubal.chem.ru.08@gmail.com 
 

 
 

 

িারিরেয়ক িাহাজারে, িুয়কি মিিি ধুকধুকারে 

জীিে মসো মূলেহীে, িলয়ি িিু-মিশ িহুরেে। 

সিে-সরেক রিিসৃ্কি, িামিা'িা হে পুরস্কত ত 

কুরটলিাই অন্নিস্ত্র, েোিাি মেয়ো  মিোস্ত্র 

িন্ডিা সি পুজে অরি, সোিাি মেশ-রিয়িাধী 

িাটপািীি ঐ মেে হায়ট, জ্ঞােপাপীিা পুে িায়ট। 

োকয়ল রকিু িাহুিল, পাি’মি িািাই িুুঁয়িাি কল 

ধয়ে োি িুুঁরড় িািী, কিয়ি মসই সােি িুরি 

মশাষয়কি মে খােে মজাোে, েকয়ি মসই শুল্ক-িািাে 

েিীয়িি ধে রেিে মকয়ড়, মশাষণ কয়ি উেয়ি মিয়ড় 

মেখায়ে মে পায়ে আসে, স্বরেমুেয়ল কিয়ি মশাষণ 

শেিায়েি সাধু সাজ, সুে-ঘুয়ষ োই মকােই লাজ 

অকািয়ি হয়ে পািাি, মকউ কয়িো মিায়িি রিিাি 

খুে-ধষেণ আি েুেেীরি, মিরিয়িা হয়লই শুদ্ধেীরি। 

 

োয়ম োিা রিয়শষ মেণী, িািাই আসল কুটয়েেী 

রশক্ষা মসো মেৌণ অরি, িে-রসয়মিই মূখে পরি 

স্বাস্হহেয়সিাি মিহাল েশাে, রিরন্তি েে মন্ত্রীমশাই 

রেরিেিায়ি িলয়ি গুরল, উড়য়ি মকিল মাোি খুরল। 

গুম-খুয়েি এক িীেেিূরম, কিোয়েি মেৌড়-ফটকা িুরল 

সুয়কৌশলীি রময়েে ধাুঁধাুঁে, রিিািালে কাুঁেয়ি িেোে 

মশাক কািি আি কষ্ট িায়ি, জময়ি মমঘ রেিাকায়ি 

িাড়য়ি মসোে রূদ্ধশ্বাস, রূপকোি এক কল্পয়েশ। 

 

 

 

“উদ্ভট কল্পয়েশ” 
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আজ মশািাি রিয়ে, িউয়েি সায়জ মমায়টও িায়লা লােয়ি ো মশািায়ক৷ লােয়ি রক কয়ি, অেিিি মিায়খি পারে 
পয়ি মমকাপগুয়লা ধুয়ে মেয়ি আি মিায়খি পারেি সায়ে কাজল েয়ল োল মিয়ে োময়ি! িঞ্চল মময়েরট আজ িড়ই 
শান্ত, মস জায়ে রক িুল কিয়ি িলয়ি মস রকন্তু রফিিাি মে আি মকাে পে মেই, মাস িয়েক আয়েই মশািা রেয়জি 
সিেোশ রেয়জই কয়িয়ি, িাড়ীি কাউয়ক ো জারেয়ে িান্ধিীি গ্রায়মি িাড়ী মিড়ায়ি োয়ে িয়ল, শহয়িই এক রিিাহীি 
িান্ধিীি িাড়ীয়ি মেয়ে ঘয়িাোিায়ি কাজী মেয়ক রিয়ে কয়ি মফয়লরিল মসায়হলয়ক৷ িখে মশািা জােি ো মে মসায়হল 
মােুষ রূপী এক জায়োোি৷ 

িিি েুয়েক আয়ে মসায়হয়লি সায়ে পরিিে রিশ্বরিেোলয়ে৷ রেেটা রিল মশািাি রিশ্বরিেোলয়ে প্রেম রেে৷ মিাট্ট কয়লজ 
মেয়ক পয়ড় এয়স রিশ্বরিেোলে, মশািাি ময়ে হরেল মস পুকুি মেয়ক সােয়ি এয়স পয়িয়ি৷ আেে িাখাি জােো 
পারেল ো মস৷ মশািাি িঞ্চল মে িুয়ট মিড়ারেল পুয়িা রেপাটেয়মি জুয়ড়৷ ক্লায়সি মেয়ক মশািা মসরমোি লাইয়েিীয়ি 
ঢুকল৷ শুধু িই আি িই িাও আিাি সিই ইংরলয়শ৷ একটা িই রেয়ে িসল মশািা, সাময়েি মিোয়ি কম িেসী এক 
মিয়ল মক মেয়খ িলল, িুরম রক ফাে ইোয়িি িাত্র? িাত্ররট মিশ লাজুক, েিম সুয়ি িলল জ্বী ো আরম মাোষে মশষ 
িয়ষেি িাত্র৷ মশািা লজ্জাে রক কিয়ি মিয়ি পারেল ো, িাি িাি িাি কায়ি ক্ষমা িাইরিল৷ রকন্তু মিয়লরট এিই িদ্র 
মে িাি েিম সুয়িি কোে মশািা আিও লজ্জা পারেল৷ এিায়িই েুজয়েি পরিিে আি পরিিে মেয়ক রেে রেে 
িািা ঘরেষ্ট হয়ি লােল৷ মাস খায়েয়কি ময়ধেই িায়লািাসা এিটাই েিীি হয়ে মেল মে, মশািাি ময়ে হয়লা সািাটাক্ষণ 
মসায়হয়লি সায়ে োকয়ি পািয়ল িায়লা হে৷ খুি িায়লা িাত্র রিল মসায়হল, মশািা িািল পরিসংখোে পড়ায়োি কো 
িািায়ক িয়ল মসায়হলয়ক রশক্ষক রহয়সয়ি মিাজ সন্ধোে িাসাে আসয়ি িলয়ি, িাহয়ল রেয়ে িারসেরট আি িায়ি িাসাে 
মসায়হলয়ক অন্তি মিায়খি মেখায়িা মেখয়ি পায়ি৷ মিমেটাই হয়লা৷ 

মসায়হয়লি পরিিায়িি আরেেক অিস্হহা খুি িায়লা রিল ো রকন্তু মশািািা মিশ ধেী৷ একািয়েই মসায়হল পড়া মশষ ো 
হয়িই িাকিীি মিষ্টা কিয়ি লােল৷ এিই মায়ঝ মাোসে রলরখি পিীক্ষা মশষ হয়িই িাি একটা িাকিী হয়ে মেল৷ 
পিীক্ষা মশয়ষ িাকিীয়ি জয়েে কিল মসায়হল, রেয়েি মিলা অরফস আি সন্ধোে মশািায়ক পড়ায়ো, িলরিল মমাটায়মারট 
রকন্তু মসায়হল মশািায়ক িউ রহয়সয়ি কায়ি মপয়ি িাইল৷ মসায়হয়লি ো মিিে িায়ি সংসাি িালায়ো করেে, েিুে 
িাকিী অন্তি েুয়টা িিি ো মেয়ল মিা আি মিিে িাড়য়ি ো, অেেরেয়ক আিাি মশািায়ক হািায়োি িে, মশািাি 
রিরিন্ন জােো মেয়ক িায়লা িায়লা রিয়েি কাজ আয়স প্রাে, িাই মিা এি িে! ময়ে ময়ে িািয়ি লােল এমে রক 
কিা োে, ো কিয়ল মশািায়ক আি হািায়োি িে োকয়ি ো৷ এিই মায়ঝ মশািাি ২ে িয়ষেি পিীক্ষা সমে হয়ে 
এয়লা৷ হোৎ মসায়হয়লি ময়ে মশািায়ক হািায়োি িে প্রকট হয়ি লােল, িাই আি মেরি ো কয়ি মশািায়ক কায়লমা 
কয়ি রিয়ে পরিয়ে িাখয়ি িারজ করিয়ে মফলল৷ মশািা একেম সহজ সিল মিাকা মময়ে রিল৷ ময়েি ময়ধে অোধ 
রিশ্বাস, মসায়হল িায়ক কখেও েকায়ি পায়ি ো৷ মসায়হল এই রিশ্বাস জারেয়ে িুয়লরিল িাি িায়লািাসাি অরিেয়েি 
দ্বািা মশািাি ময়ে৷ পিীক্ষাি মাস খায়েক আয়ে পরিকল্পো মারফক মশািাি িান্ধিীি িাড়ীয়ি মেয়ে রিয়েি কাজটা 

িায়লািাসাে রিশ্বাসঘািকিা 
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েুজয়ে মসয়ি মফলল৷ এিায়ি মকয়ট মেয়লা রিে মাস৷ মশািা রেে রেে িয়ে অরস্হহি হয়ে মেয়ি লােল, েরে এই 
রিয়েি কো িাড়ীয়ি জাোজারে হয়ে োে৷ কািে মশািা জায়ে িাি িািা অসম্ভি িােী একজে মােুষ৷ মা আি মিাট 
মিাে েরেও মসায়হলি সায়ে মপ্রয়মি সম্পয়কেি কো জােি রকন্তু রিয়ে সম্পয়কে রকিুই জােি ো৷ এিায়ি আি কি 
রেে? এিই মায়ঝ ইরজজরেোি এক পায়ত্রি প্রস্তায়ি িািা রিয়েি জেে িাপ রেয়ি লােল৷ মশািাও িাি মা মক সাহস 
কয়ি িয়লই রেয়লা মস মসায়হল িাড়া অেে কাউয়ক রিয়ে কিয়ি ো৷ িাড়ীি সকয়ল অমি কিয়লও, মশািাি িায়পি 
কািয়ে মশয়ষ সিাই িাজী হয়ে, মিশ ধুমধায়ম মশািাি রিয়ে রেয়ে রেয়লা৷ েরেও মশািা শ্বশুি িাড়ীয়ি েূেেিম সম্মােও 
মপয়লা ো িিুও রেয়জি পেয়েি রিয়েি কািয়ে সি মুখ িন্ধ কয়ি সহে কিয়ি লােল৷ রিয়েি মাস খায়েক পি 
মসায়হল েুই রুয়মি একটা মিাট্ট িাসা রেয়লা, মসখায়েই শুরু হয়লা মটাোটুরেি সংসাি৷ মশািা টুকটাক সাংসারিক 
রজরেসপত্র মা এি কাি মেয়ক রেয়ে এয়লা, িান্নািান্না মিা িািাি িাসাে কখেও কয়িরে- িাই কখেও েুে কম মিা 
কখেও ঝাল, এিায়িই িলয়ি লােল সংসাি৷ রকন্তু মশািা লক্ষ কিল মসায়হয়লি আিিণ রেে রেে খািাপ হয়ে োয়ে৷ 
সি সমে মমজাজ আি ঝেড়া৷ মশািা িািল মিায়ি উয়ে মসায়হলয়ক পরিসংখোয়েি িোি পড়ায়ি হে িািপি আিাি 
সািারেে অরফয়সি কাজ, হেয়িা এই কািয়ে মসায়হয়লি মে মমজাজ িায়লা োয়ক ো, িাই মশািা এয়কি পি এক 
অেোে অিোিাি সহে কিয়ি লােল৷  

মাস েুয়েক মেয়িই মশািাি মা-িািা িলল িািা রিরকৎসা কিায়ি মেয়শি িাইয়ি োয়ি িাই মশািাি রিে িিয়িি 
মিাট মিাে স্বেোয়ক িায়েি কায়ি করেয়েি জেে মিয়খ োয়ি৷ মশািাি োয়েি িং শোমলা হয়লও স্বেোি িং েুয়ধ আলিা৷ 
েরেও মশািায়কই মিরশ রমরষ্ট লােি মেখয়ি িিুও সাো িামড়াি প্ররি আলাো আকেষে পুরুয়ষি কায়ি আয়িই েুয়ে 
েুয়ে৷ মশািা মসায়হলয়ক রেয়জি মিয়েও মিরশ রিশ্বাস কিি িাই িাি ময়ে কখেও আয়সইরে মে মসায়হল িািই মিাট 
মিায়েি প্ররি আকৃষ্ট হয়ি পায়ি৷ িািা–মা োিাি রেেই মশািা িাি মিােয়ক রেয়ে এয়লা রেয়জি িাড়ী৷ একটা খাট 
মশািাি ঘয়ি, েরে রিশাল িড় খাট, রিেজে অোোয়সই মশাো োে, িিুও মশািা খুি সািধায়ে মায়ঝ শুয়ে স্বেোি 
পায়শ মকালিারলশ রেয়ে আলাো কয়ি রেল৷ আি মশািাি িি িইয়লা মশািাি পায়শ৷ রকন্তু ময়ে েরে শেিাে োয়ক 
িয়ি সেে রিিাহীি স্ত্রী পায়শ োকা সয়িেও পুরুষ মােুষ শেিারে কিয়ি পায়ি, মসটািই পরিিে রেয়লা মসায়হল ,  
িউ েখে ঘুয়ম মিহুশ, িখে িউ মক রেরিয়ে শালীি োয়ে হাি রেয়লা মস৷ স্বেো িুঝয়ি মপয়ি সয়ি মেল, মকােিায়ি 
িািটা পাি কয়ি স্বেো িলল, আপু এখায়ে োকয়ি আমাি কষ্ট হয়ে, আরম মিাট িািাি িাসাে োয়িা৷ িয়লই িয়ল 
মেল, মিায়েি েিুে সংসায়ি িাঙ্গে ধিয়ি িয়ল মিােয়ক আি রকিু জাোয়লা ো স্বেো৷ মিাকা মশািা রকিুই িুঝয়ি 
পািয়লা ো৷ এি মায়ঝই কমেেক্ষিা এিং মমধািী হিাি কািয়ে মসায়হয়লি প্রয়মাশে হয়ে মেল, স্বেলিা রফিল 
সংসায়ি৷ এিপি মেয়কই োমী োমী মেস, রেফট এমেরক মমািাইলও রকয়ে রেয়ি লােল শালীয়ক৷ মশািায়ক িয়ল, 
আমাি মিা মিাট মিাে মেই িাই স্বেোে আমাি মিাট মিাে৷ স্বেোও রেফট মপয়ে খুরশ৷ এিই মায়ঝ মশািাি মাোষে 
মশষ িষে পিীক্ষাি িারিখ এরেয়ে এয়লা, মলখা পড়াে অসম্ভি ময়োয়োেী মশািা প্রাণপয়ে মিষ্টা কিয়ি লােল, ফাে 
ক্লাস িায়ক মপয়িই হয়ি ৷ প্রেম পিীক্ষাি রেে শরেিাি পিয়লা, শরেিাি অরফস িন্ধ িাই মসায়হল িলল, মস িায়ক 
িারসেরট মিয়খ আসয়ি সায়ে স্বেোয়কও মফাে রেয়ে মেয়ক রেয়লা৷ মশািা মিা স্বেোয়ক মেয়খ অিাক এয়িা সুেি কয়ি 
মসয়জ এয়সয়ি স্বেো মেে রিয়ে িাড়ীয়ি োয়ে৷ মশািা পিীক্ষাি মটেশয়ে স্বেোি সাজাি রিষেটা গুরুত্বই রেয়ি সমে 
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মপয়লা ো৷ একটা রিক্সাে ওিা রিেজে উেল, একটু উপয়ি স্বেো মায়ঝ িসল৷ িারসেরটয়ি মশািায়ক োরময়ে রেয়ে 
মসায়হল স্বেোয়ক রেয়ে মসাজা িাড়ীয়ি িয়ল এয়লা৷ এিপয়িি ঘটো মকিল মসায়হল আি স্বেোই জায়ে আি জায়েে 
সিেশরিমাে মহাে আল্লাহ৷ 

িাি ঘিাি পিীক্ষা মশয়ষ মশািা েখে িাড়ী রফয়ি এয়লা, মেখয়লা মসায়হল মকমে মেে অপিাধী িাি কয়ি িারকয়ে 
আয়ি৷ হোৎ মশািাি পা েুয়টা মিয়প ধয়ি িলল, আমায়ক ক্ষমা কয়ি োও, মিামাি মিাে িুল িুয়ঝয়ি, আরম আসয়ল 
রকিুই করিরে, স্বেো পয়ি োরেল পা রপিয়ল িাই আরম রপিে মেয়ক ওয়ক ধয়ি মফয়লরিলাম৷ মশািা িলল, শুকয়ো 
ঘয়ি পারে মিা মেই স্বেো রপিয়ল োয়ি মকে ???????  উত্তি রেয়ি পািল ো মসায়হল৷ একমুহূিে মেিী ো কয়ি মশািা 
িািাি িাড়ী মেল, স্বেোি কায়ি জােয়ি িাইল ঘটো, স্বেো কাুঁেয়ি কাুঁেয়ি িলল মসায়হল িাই আমায়ক িাসাে মেয়ক 
রেয়ে রেয়ে রপিে মেয়ক মিয়প ধয়িরিল, আরম মেৌয়ড় িাড়ী মেয়ক মিি হয়ে প্রাণ িাুঁরিয়েরি৷ েুহাি মজাড় কয়ি ক্ষমা 
িাইল মশািা িাি মিায়েি কায়ি, আি অেুয়িাধ কিল মেে িািা–মা এই ঘটো মকােরেেই জােয়ি ো পায়ি৷ মশািা 
রেয়জি িাড়ী িয়ল এয়লা ঘৃোে স্বামীি রেয়ক িাকায়ি ইো হয়লা ো রকন্তু মকাে সাহয়স মস একটা শি রসদ্ধান্ত মেয়ি, 
এয়ক মিা সিাি অময়ি মজাি কয়ি রিয়ে কয়িরিল মস, উপিন্ত েিিায়িই মশািা মজয়েয়ি মশািা “মা” হয়ি িয়লয়ি৷ 
অোেি সন্তায়েি িরিষেয়িি কো মিয়ি শি মকাে রসদ্ধান্ত রেয়ি পািল ো মস৷ ক্ষমা কয়ি রেল মসায়হলয়ক, আি 
িািল শি শি োিী আজ এই িকম পুরুষয়েি কায়ি অসহােয়ত্বি স্বীকাি হয়ে সংসাি কিয়ি পািয়ল আরম মকে 
পািি ো, প্ররিিাে কিাি মি শরি মে িাি রিল ো৷ এিায়িই িোয়েি ময়ধে রেয়ে িাি সংসািটা রটরকয়ে িাখাি 
েুদ্ধ িালায়ি িয়ল রসদ্ধান্ত রেল৷ রেয়জয়ক মশষ কয়ি রেয়ি িিুও িািা–মা মক জােয়ি রেয়ি ো মশািা, িায়েি কায়ি 
মিাট হয়ি ো মস৷   

মশািাি মময়ে এখে িড় হয়ে মেয়ি৷ মা মময়ে িনু্ধি মি সম্পকে, মসায়হলও মময়েয়ক িড্ড িায়লািায়স৷ মসায়হয়লি 
এখে অয়েক টাকা,োড়ী, িাড়ী সায়ে রিরিন্ন িেয়সি োিীও, অিোসটা আি িেলােরে মসায়হয়লি৷ সি মজয়েও শুধু 
সন্তাে আি িািাি সম্মায়েি কো মিয়ি জীিে পাি কয়ি রেয়লা মশািা, সিই আয়ি এখে মশািাি ধেয়েৌলি, োরড়, 
িাড়ী শুধু িায়লািাসাটা মেই, কয়ি মেে মসটা ঘৃোে পরিেি হয়েরিল িাও ময়ে মেই৷ েুোঃখ একটাই িায়লািাসাে 
রিশ্বাসঘািকিা কিয়ি মেই, একোটা মসায়হল িুঝল ো৷ সমায়জি িয়ে, সম্মােহােীি িয়ে সয়িোপিী মময়েি 
িরিষেয়িি কো মিয়ি মশািা রেয়জি জীিেটা রিসজেে রেয়ে রেল৷  

শলখ্ক- 
সােরজো ইসলাম  
মাোসে রশক্ষােেী 
হারেোং ইউরেিারসেরট, েরক্ষণ মকারিো।  
ই-শমইলোঃ nela609971@gmail.com 

 



 

 24 

  

 
িউ য়েি জ্বালা অরি রিষম 

সয়ই ি োরহ পারি, 
মায়ঝ মায়ঝ ম য়ে হে 
েলাে মেই  ে রড়। 

 
ঘুম মেয়ক উকঠই িাজায়ি  োও 

মিাজ মিাজ শুরে, 
অরফয়স রকিু িুল হ য়ল 
খাই ি য়সি িকুরে। 

 
শ রপংয়ে মেয়ে িউ আমাি 

এটা ওটা মকয়ে, 
িািখাো িাি এমে মেে 

আমাে োরহ মিয়ে। 
 

অকিক নকছু ক করও আনম 
পাইিা বউ কের মি, 

এমি ক করই  কাট কছ  আমার 
নববানহত জীবি। 

 

 
ম য়েি কো মুয়খ, 
রক িলি আি, 

মায়েি জেে খুয়ল রেও 
জান্নায়িিই  দ্বাি। 

 
অিারেেী সািাজীিে 
পােরে একটুও সুখ, 
স্বেে সুয়খ ি য়ি রেও 
মায়েি খারল িুক। 

 
হিিােী সািাজীিে 
োকল অোহায়ি, 

য়িয়হস্তী সি ফলমূল 
রেও মো িাহ ায়ি। 

 
িি য়ি েুয়টা কাপড় 
পিল সািাজীিে, 

েূিােী মপাশাকও রেও 
য়িামাি ম য়েি মিে। 

 
অিায়িি সংসাি ক য়ি 
োয়করে হারস মুয়খ, 
অিেি কি কষ্ট 

পুয়ষয়ি রেজ িুয়ক। 
 

পাপী আরম, িাপী আরম 
ক্ষমা আরম িাই, 

পিকায়ল মেে আরম 
মায়েি মেখা পাই। 

 
 

 
     
    শলখ্ক- 

ে. সাইেুল ইসলাম 

    ে য়িষক, জেিুক ে োশোল ইউনিিানসিনট 

জেজু, েরক্ষণ মকারিো।  

 ই-শমইলোঃ saidulbtge@gmail.com 

 

  

"প্রােেো" "রিিারহি জীিে" 
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শকানরোর কনমউনিনটগুকলার মকিয অিযতম এবং নিন্নিমিী সংগঠি হকচ্ছ বাংলাকেেী সু্টকেন্টস' একসানসকেেি ইি 

শকানরো (নবএসএকক)। নিন্নিমিী সংগঠি বলার কারণ, নবএসএকককত শকাি শপ্রনসকেন্ট বা শসকিটানর িাই,  ার 

কারকণ সবাই সমাি, শ নট বাংলাকেকের অিয শকাি সংগঠকি আমরা শেনখ্ িা।  

 াইকহাক, এই সংগঠকির সাকথ েীঘি ৪ বছকররও শবনে সমে িকর কাজ করার সুবাকে নকছু অনিজ্ঞতার আকলাকক 

আজককর এই শলখ্ানট, শ নট নবএসএককর ১০ বছর উৎ াপি এবং বাৎসনরক মযাগানজকির জিয শলখ্া। নকছু পকেন্ট 

ককর আপিাকের সামকি তুকল িরার শর্ষ্টা করকতনছ। 

# শিটওোনকিং 

শকানরোকত বাংলাকেেীকের সংখ্যা খু্বই কম অিযািয শেকের তুলিাে। শকানরোকত  খ্ি আমরা আনস, তখ্ি শকউ 

িযানমনল, বনু্ধ-বান্ধব বা শেকের সবনকছু শরকখ্ একা একা নিন্ন একটা শেকে আকসি। শ খ্াকি আসার আকগ শুিকত 

হে শকানরোিরা সাপ, বযাং বা কুিা খ্াওো জানত নকন্ত শকানরোকত প্রকবকের পর শেনখ্ সমূ্পণি অিয শকানরো শ নট 

উন্নত এবং শটককিালনজর উপর োড়াকিা একটা শেে। শ খ্াকি সবাই পানে পানে বা দ্রুত দ্রুত এনগকে  াকচ্ছ এবং 

নিকজকক নিকজ ছানড়কে  াকচ্ছি।  

 

ছনব: নবএসএকক শগট-টুকগোকর ২০২০, জিু নসনট। 

 

শস্বচ্ছাকসবী নহকসকব শকি ‘নবএসএকক’শত কাজ করা উনর্ৎ 
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 াইকহাক,  খ্ি একটা শছকল শকানরোকত আকস, তখ্ি ১০-৩০ জকির একটা শছাট-খ্াকটা কনমউনিনট পাে তার নিকজর 

এনরো নকংবা ইউনিিানসিনটকত। নকন্তু শকানরোকত ২-৫ বছর থাককত হকল আকরা অকিক মািুকষর সাকথ পনরর্ে থাককল 

অকিকনেক শথকক সুনবিা। আমরা জানি শ  বতিমাি  ুগকক শিটওোনকিং এর  ুগ বলা হে। শকানরোর একমাত্র ছাত্র 

সংগঠি হকচ্ছ নবএসএকক এবং নবএসএককর সাকথ িলানন্টোর নহকসকব  ুি হকল আপনি অকিক মািুকষর সাকথ  ুি 

হকত পারকবি এবং শকানরোর জীবিকক আকরা সুন্দর ককর সাজাকত পারকবি। তকব, নবএসএকককত  ুি হকল অবেযই 

নিকজ শথকক কাজ করার মকতা মািনষকতা থাককত হকব এবং কাজ করকল অকটাকমনটক মািুষজকির সাকথ  আপিার 

একটা সুন্দর সম্পকি বতনর হকব।  া আপিার পরবতিী শকানরো জীবিকক আকরা মিুমে ককর তুলকব। অতএত 

শিটওোনকিং বতনদ্ধ ককর শকানরোকত আপিার সমেগুকলা আিন্দমে ককর তুলি।  

# নটমওোকি 

আমরা জানি বতিমাি  ুগ কনম্পনটেকির  ুগ আর এই  ুকগ কাজ ককর নটককত হকব। নটমওোকি ছাড়া আপিার জীবি 

শতজ পাতা হকে শ কত পাকর। নটম নহকসকব কাজ করকত পারকল আপিার প্রকিেিাল জীবি হকব সুন্দর এবং সম্পকি 

হকব মিুর।   

  
ছনবোঃ নবএসএকক শগট-টুকগোর ২০১৯, গকজ আইলযাি 

নবএসএকককত প্রকতযকনট কাজ হে নটম নহকসকব এবং ঐ নটকমর সাকথ কাজ করার সমে নটকমর মািুষ সম্পককি জািকত 

পারকবি, তাকের কাকজর িরণ বা নিন্ন নিন্ন আইনেো পাকবি শ টা পরবতিীকত আপিার প্রকিেিাল জীবকি শকাি িা 

শকাি িাকব কাকজ নেকব। নবএসএকককত একানিক নটকমর সাকথ আপিাকক কাজ করকত হকব এবং অকিক িরকির 

কাজ আপনি নেখ্কত পারকবি। সবকর্কে বড় নেোটা হকব হেকতা সংগঠকির সাকথ কাজ করকত করকত মািুকষর 

ইকমােি, শসন্স এবং আর্রণ সম্পককি অকিক বড় অনিজ্ঞতা হকব। অতএত, আপনি িনবষযকত র্াকুনর জীবকিও 

নটমওোকি করার নিিা শটকনিক বা নবএসএককর প্রনেেণ কাকজ লাগাকত পাকরি। 
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# মািুকষর জিয কাজ করার সুক াগ 

'মািুষ মািুকষর জিয' এই কথানটর মমি আমরা সবাই বুনে নকন্তু সবসমে সুক াগ হেিা মািুকষর জিয কাজ করার। 

মািুকষর জিয কাজনট আপনি নিকজ নিকজ  তটা িা করকত পারকবি তারকর্কে শবনে করকত পারকবি শকাি সংগঠকির 

সাকথ  ুি হকে। নবএসএকক অকিকগুকলা মািনবক কাকজর সাকথ জনড়ত থাকক। শ মিোঃ প্রনতবছর েীতবে নবতরণ,  

বিযাতিকের সাহা য, শকানরোকত অবস্থ্ািরত বা আসকত ইচু্ছক ছাত্রছাত্রীকেরকক তথযনেকে বা নবনিন্ন মািযকম সাহা য 

করার সুক াগ পাওো  াে। 

# শিতত কের েেতা অজিি  

নবএসএকককত শকাি শপ্রনসকেন্ট বা শসকিটানর িাই এবং নটকমর সািারণত শকাি নলোর থাকক িা। অকটাকমনটক 

শ ককাি একজি কাকজর োনেত্ব নিকে কাজটা সবাইকক বুনেকে নেকে থাকক। অতএত আপনি নটম নলে নেকত পারকবি 

এবং আইনেো শেোকরর মািযকম আপিার নিতকর লুনককে থাকা নলোরেীপ নস্কলও বতনদ্ধ করকত পারকবি।  া আপিার 

পরবতিী কমি জীবকি অিযকের শথকক পাথিকয ককর নেকব। তকব, িলানন্টোর সংগঠিগুকলাকত নিকজ নিকজ কাজ করকত 

হকব এবং এখ্াকি শকউ কাউকক শজার নেকব িা। অতএব, আপনি র্াইকল অকিক কাজ করকত পারকবি এবং িা 

র্াইকল কম নকন্তু কাজ  ত শবনে করকবি তত শবনে নেখ্কবি। 

# েেতা বতনদ্ধ  

আমাকের প্রনতনিেত নবনিন্নিাকব নিকজর নস্কল উপস্থ্াপি করকত হে এবং ছাত্রজীবি শেকষ কমি জীবকি নবনিন্ন িরকির 

নস্কল বা শ াগযতা িা থাককল জব পাওো, শপ্রাকমােি বা জকব নটকক থাকা  ুকদ্ধ পনরণত হকত পাকর। নবএসএকক 

 নেও িলানন্টোর অগিািাইকজেি এবং শবনেরিাগ অিলাইকি হকে থাকক নকন্তু আপনি র্াইকল অকিকগুকলা নস্কল বতনদ্ধ 

করকত পাকরি শ নট পরবতিীকত কাকজ নেকব। শ মি, কনমনিউককেি নস্কল, শিকগানসকেেি নস্কল, কিনিনন্সং নস্কল, 

নটমওোকি নস্কল, রাইনটং নস্কল, শিটওোনকিং নস্কল, নকংবা নলোরেীপ নস্কলসহ অকিক নকছু নেখ্কত পারকবি। এই 

২০২১ সাকল একস এই িরকির নস্কল থাকা বািযতামূলক বা জািকতই হকব।  াইকহাক, আপনি নিকজ নিকজও নস্কল 

বতনদ্ধ করকত পাকরি নকন্তু নটকমর সাকথ শহকস শখ্কল নস্কল বতনদ্ধ করার মকিয আিন্দটা একটু শবনেই।  

# নবএসএকককত শকি কাজ করকবি িা?  

নবএসএকককত কাজ করা উনর্ৎ িা,  ারা সমাকলার্িা সহয করকত পাকরি িা বা নকছু নেখ্কত র্াকচ্ছি িা,  ারা নটম 

নহকসকব কাজ িা করার প্রনতজ্ঞাবদ্ধ নকংবা শিটওোনকিং করকত এককবাকর ইচু্ছক িা।  ারা টাকা ছাড়া একটা নে 

কাজও করকবি িা, তারাও নবএসএকককত আসা উনর্ৎ িা শকিিা এখ্াকি নিকজর সমকের পাোপানে মাকে মাকে নকছু 

টাকা নিকজর পককট শথককও  াকব। মািুষকক সাহা য করকত িাকলা িা লাগকল বা নে কাজ করকত আগ্রহী িে, এমি 

 ারা তাকেরও জকেি করা উনর্ৎ িা।   
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উপকরর সবগুকলার নবপরীত হকল অবেযই জকেি করকবি।  

আনম বযনিগতিাকব নবএসএকসককর কাকছ সবসমে কত তজ্ঞ এবং নবএসএককর কাছ শথকক অকিক নকছু নেকখ্নছ। 

আনম অকিক নটম শমম্বারকের সাকথ কাজ করার সুক াগ শপকেনছ এবং প্রকতযকটা মািুকষর কাছ শথকক নকছু িা নকছু 

নেকখ্নছ। শসই সকল নটম শমম্বারকের কাকছও কত তজ্ঞ আনম। আনম ১০০% নেকল নবএসএকক আমাকক ৫০১% নেকেকছ।  

নবএসএককর কাজগুকলা সািারণত  ারা নবএসএককর সাকথ কখ্িও জনড়ত নছকলি িা বা কাছ শথকক শেকখ্িনি তারা 

জািকত পারকবি িা। অকিককই মকি করকত পাকরি নবএসএকক এমি নক কাজ ককর, েুইটা শগট-টুকগোর ছাড়া। 

শকানরোকত অকিক বযস্ততার মকিয থাককি সবাই, শসখ্াি শথকক নিকজর অবসর সমে শথকক  নে ৫ নমনিকটও কাজ 

ককরি শসটাও অকিক শবনে এবং এনপ্রনেকেট করার মকতা বা করা উনর্ৎ। আপনি শকাি সংগঠকি বা শকাি শকাম্পানিকত 

নকংবা শকাি কমিকেকত্র প্রকবে িা ককর বলকত পারকবি িা শ , শসখ্াকি নক িরকণর কাজ হে বা করকত হে।  ারা 

শবকার বা শকাি কাজ করকত আগ্রহী িা নিকজ করকত র্াে িা, তারা সবসমে আপিাকক অিাগ্রহী বা নবনিন্ন শিকগনটি 

কথা বকল আপিাকক েনমকে রাখ্কব।  

সবার জিয শুিকামিা।  

 
শলখ্ক- 
আল জাকবর িেসাল  
হািগুক ইউনিিানসিনট অি িকরি স্টানেজ  
সাকবক ইনট-আরনট শমম্বার, নবএসএকক।  
ই-শমইলোঃ faisalaljaber7@gmail.com 
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১৫.০৩.২০২১ নরোঃ, েনেণ শকানরোকত আমার আসার ৩ বছর পূণি হল। অকিক হতাো-বযথিতা, েুোঃখ্-েূেিো, েুনিন্তা 
এবং অকিক ঋকণর শবাো মাথাে নিকে ২০১৮ সাকলর ১৫ই মার্ি েনেণ শকানরোর ইির্ি নবমািবন্দকর একস শপৌকছ 
নছলাম।  নেও মাথাে অকিক েুনিন্তা নছল, শপছকি শিকল আসা অকিক কষ্ট নছল তবুও অকিক আো, িরসা বা বড় 
হওোর সুপ্ত বাসিা নিকে উির-পূবি এনেোর শছাট্ট এই উন্নত শেেনটকত আমার প্রকবে।  

এই মকিামুগ্ধকর অসািারণ প্র ুনি সমতদ্ধ নবমািবন্দকর শপৌছার সাকথ সাকথই আমার শপছকি শিকল আসা সব হতাো 
বা েুনিন্তা হানরকে শগল। আনম অবাক হকে তার শসৌন্দ ি উপকিাগ করনছলাম। এত সুন্দর, সুেতঙ্খল এবং প্র ুনির 
শছাো আনম এর আকগ কখ্িও উপকিাগ কনরনি।  

২০১৬ সাকল  খ্ি নবকেে  াওোর জিয মকি মকি বতনর হওো শুরু কনর, সনতয বলকত তখ্ি শেকের বানহকর  াওোর 
মত আমার শকাি মািনসক বা আনথিক পনরনস্থ্নতও নছল িা আর এখ্িকার মত একতা সহকজ নিসাও পাওো শ ত িা। 
সবনকছুই শকমি জানি কনঠি হকে নগকেনছল। তারপরও সাহস ককর আগাকিা শুরু করলাম আর এককর পর এক 
শহার্ট শখ্লাম। 

প্রথমনেকক উন্নত নবকির বড় বড় শেেগুকলাসহ শ  শেেগুকলাকত শগকল সবাই মকি ককর জীবি ও শকনরোর েুকটাই 
নিনিত শসসব শেকে আকবেি করা শুরু করলাম। নকন্তু শকাথাও শকাি সুক াগ হনচ্ছলিা। তারপর এককর পর এক 
হতাো, বযথিতা আমাকক আকরা শবনে েুনিন্তাগ্রস্ত ককর শিকলনছল। শেষ প িন্ত একস  খ্ি নিকজর অজাকন্তই েনেণ 
শকানরো  াওোর পণ করলাম তখ্ি অকিককই বলত শ , এইখ্াকি নগকে নক হকব ইউকরাপ বা আকমনরকা  নে িা 
 াও। বকলনছল শ , ইউকক, ইউএসএ বা ইউকরাকপর অকিক শেে থাককত এখ্াকি শকি?  

তখ্ি নিকজর কাকছই মকি হকেনছল শ , আসকলই নক জীবকির এই গুরুত্বপূণি সমকে একস িুল নসদ্ধান্ত নিকে শিললাম 
িানক?   

নকন্তু িা এই শেকে আসার পরপরই আমার িারণা পাকি শগল  খ্ি শেখ্লাম শ , আনম  া নর্ন্তা ককরনছলাম তার 
শথককও েত-সহস্রগুি উন্নত এবং সমতদ্ধ এই শেে। জীবি- াপি ও নিরাপিার জিয সবকর্কে োনন্তর একটা শেে।  

আজ এই মূহুকতি একস আমাকক শকউ  নে নজকজ্ঞস ককর িাই উচ্চনেোর জিয বানহকর  াকবা তকব আনথিক অবস্থ্া 
িাকলা িা, শকাথাে শগকল িাকলািাকব শথকক-শখ্কে শেকে টাকা পানঠকে একটা নবকেনে উন্নতমাকির উচ্চতর নেনগ্র 
অজিি করকত পারকবা?  

তাহকল আনম এক বাককয বলব মুি শজ ইকি( েনেণ শকানরোর বতিমাি শপ্রনসকেন্ট)’র এই শেেটাকত আকসি। শ খ্াকি 
আসকল আপিার অকিক িা পাওো আোই পূরণ হকব। আমরা আমাকের সবুজ-েযামল বাংলাকেে নিকে কতই িা গবি 

েনেণ শকানরোকত নতি বছরোঃ অনিজ্ঞতা ও বাস্তবতা 
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বা অহংকার কনর নকন্তু আমাকের েহরগুকলাকক আমরা সবুকজর বানহকর শরকখ্ িষ্ট ককর শিকলনছ। অথর্ তারা কত 
সুন্দর সবুজ নেকে তাকের েহরগুকলা সানজকে শরকখ্কছ, শ খ্াকি আপনি মিখু্কল নবশুদ্ধ বাতাকস নিিাস নিকত  পারকবি। 
শ খ্াকি শকাি বােুেূষণ বা েব্দেূষণ শিই, শিই শকাি নবেতঙ্খলা। সবাই নিজস্ব গনতকত নিকজকের কাজকমি নিকে বযস্ত। 

সবকর্কে আি িজিক নবষে হকচ্ছ এই ককরািাকালীি সমকে শ খ্াকি নবকির সব উন্নত শেকের মািুষ লকোউকির 
শপরাে জজিনরত শসখ্াকি আমরা শকাি িরকির লকোউি ছাড়াই স্বািীিিাকব সব কাজকমি র্ানলকে শ কত শপকরনছ।   

কারণ এখ্াকি আকছ জীবকির েতিাগ নিরাপিা, জীবি িারকণর প্রকোজিীে সব নবষে-বস্তু, শ খ্াকি আকছ উন্নত 
মাকির  াতাোত বযবস্থ্া, নিজস্ব স্বািীিতা, বাসস্থ্াকির জিয অকিক কম োকম বাসা িাড়া, খ্াবাকরর মাি ও োকমর 
আত্মতত নপ্ত এবং জীবিকক উপকিাগ করার মত েত-সহস্র সুক াগ-সুনবিা।  

তাছাড়া, েনেণ শকানরো সম্পককি বলকত শগকল অকিক নকছুই বলার আকছ  া নলকখ্ শেষ করা  াকবিা। তারপরও শ  
কেনট নবষে িা বলকলই িে তার মকিয- 

প্রথমত, নেো-বযবস্থ্া  

এখ্াকি নেো-বযবস্থ্া অকিক উন্নত, এর শপছকি তারা আকরা শবনে শজার নেকচ্ছ। নবকেষ ককর নবকেেী নেোথিীকের 
জিয িাকলা সুক াগ-সুনবিা নেকচ্ছ। নবিনবেযালেগুকলা শ ি মকি হে আপিাকক নেগ্রী শেওোর জিয বকসই আকছ। 
 নেও পড়াকোিা র্লাকালীি র্াকনর বা পড়াকলখ্া শেকষ র্াকনরর শেকত্র আপিাকক নকছুটা োকমলা শপাহাকত হকত 
পাকর নকন্তু তাও েহর শিকে নিন্ন হকব। তবুও  নে সতনষ্টকতিার প্রনত অগাি নবিাস থাকক আর নিকজর অেময 
ইচ্ছােনির প্রনত অটুট থাককি, রুনটি মানিক র্লকত পাকরি তাহকল আপনি খু্ব সহকজই িাকলা পাটি-টাইম বা 
িুলটাইম র্াকনর শজাগার ককর শিলকত পারকবি। আনম এখ্াকি অকিক শকই শেকখ্নছ  ারা ২-৩টা জব একসাকথ 
ককর  া আনম নিকজও অকিক সমে ককরনছ বা করনছ। নকন্তু একেকত্র সবকর্কে বড় শ  নবষেটা, তা হকচ্ছ আপিাকক 
শলকগ থাককত হকব।  

নেতীেত,  াতাোত বযবস্থ্া  

েনেণ শকানরোকত আমার শ  নবষেটা সবকর্কে শবনে িাকলা লাকগ এবং সবকর্কে শবনে উপকিাগ কনর তা হকচ্ছ তাকের 
 াতাোত বযবস্থ্া। রাস্তা-ঘাট, নিজ এতই উন্নত এতই উন্নত শ  তাকের শলাকাল রাস্তা ও হাইওকের রাস্তা আলাো, 
লং-শেি বা েটি-শেি, পাতাল শেি বা উড়াল শেি তাকের নিজস্ব োকক র্কল। নবোল নবোল মকিামুগ্ধকর পাহাকড়র 
শিতর নেকে টাকিল বা সমতল শথকক ২০০-৩০০ নমোঃ উরু্ নিজ বা রাস্তার নেকে সনতযই অনবিাসয। তাকের নেনজটাল 
বাস-সানিিস শথকক শুরু ককর শেি, পাতাল-শেি, উড়াল শেি সানিিস গুকলা এক কথাে অসািারণ। আপনি শকাথাও 
 াকবি নঠক করকল  াি-বাহকির সমে অিু ােী  নে শবর শহাি তাহকল ৩০নমনিট বা ১ ঘন্টার রাস্তাে আপিার ৩০ 
নমনিট বা ১ ঘন্টাই লাগকব ১ নমনিটও এনেক শসনেক হকবিা। আজ প্রাে ১ বছর আনম একটা জােগাে জব কনর 
আজ প িন্ত আমার কখ্িই কাকজ আসকত শলইট হেিাই। এবং সবকর্কে আি িজিক নবষে আনম প্রনতনেি একই 
সমকে শবর হই এবং একই সমকে একস শপৌছাই।  
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তততীেত, নিরাপিা 

নিরাপিার কথা বলকত শগকল আনম এক বাককয বলকত পানর শ  নবকির এক িাম্বার নিরাপে শেে এটা! আজ প িন্ত 
আনম কখ্কিা, শকাথাও, শকাি সমেই নিকজকক অনিরাপে মকি কনরনি। এখ্াকি পুনলে আপিার এতই কাকছ মকি 
হকব শ  ঘটিা ঘকট শেষ হেিা অথর্ পুনলে একস হানজর। এবং পুনলেগুকলা খু্বই সহােক  া বলার অবকাে রাকখ্িা। 
এখ্াকি আনম অকিকককই শেকখ্নছ মে শখ্কে মাতাল হকে রাস্তাে পকড় আকছ পুনলে একস গানড়কত তুকল বাসাে শপৌকছ 
নেকচ্ছ। অথবা শকউ তার গুরুত্বপূণি শকািনকছু হানরকে শিকলকছ, নিকটস্থ্ পুনলে িানড়কত নগকে শ াগাক াগ করকল 
ককেক ঘন্টার মকিযই শপকে  াকব। কারণ একেকের জিগি নমথযা বলা, প্রতরণা করা বা িীনত-বিনতকতা নববনজিত 
কাজ করা পছন্দ ককর িা।     

অবকেকষ বলকত শগকল বলব, এই শেেটা সনতযই অকিক সুন্দর, আকছ সবুকজ শঘরা পাহানড় মকিারম শসৌন্দক ির 
সমাকরাহ, সমুকদ্রর শেউ শতালা মিুকমাগ্ধকর নর্ত্র বা সমুদ্র শঘরা পাহানড় েীপ-পুি। আনম আজ ৩ বছর পর একস 
বুেকত পারনছ শ  ৩ বছর আকগর শিো নসদ্ধান্তটা আমার িুল নছলিা।  ারা তখ্ি বকলনছল শ  ইউকরাপ আকমনরকা 
শছকড় এই শেকে শকি তাকের উকদ্দকেয আনম বলকত র্াই এখ্াকি একস আনম জীবি উপকিাকগর সব িরকণর উপকরণ 
শপকেনছ  া সনতযই আমাকক মুগ্ধ ককরকছ।   

সকবিাপনর, জীবকির বাস্তব অনিজ্ঞতা শথকক  া নেকখ্নছ অথবা এই কে বছকর শ  নবষেটা সবকর্কে শবনে উপলনব্দ 
ককরনছ তা হল- 

আপিার জীবকি  া ঘটার তা ঘটকব,  খ্ি ঘটার তখ্িই ঘটকব,  া হওোর  খ্ি হওোর তখ্িই হকব। হতাো বা 
েুনিন্তাগ্রস্থ্ হকে বতিমাি টাকক িষ্ট ককর নেকবি িা। সতনষ্টকতিার উপর নবিাস রাখু্ি, নিেনমত সালাত আোে করুি 
এবং বাস্তবতা শমকি সামকি এনগকে র্লুি আর তাই হকচ্ছ বুনদ্ধমাকির কাজ। 

 
শলখ্ক- 
শমাোঃ রুকমল আহমে 

নপএইর্নে নেোথিী 

েং-আ নবিনবেযালে 

বুসাি, েনেণ শকানরো  

ই-শমইলোঃ rumel006@gmail.com 
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শলখ্ক- 
মিাফায়েল আহয়মে 
মাোসে  
অেেোরেক মোয়টরিোল সায়েন্স এন্ড ইরিরেোরিং 
পুসাে েোশোল ইউরেিারসেরট, েরক্ষণ মকারিো। 
ই-শমইলোঃ tofayel@pusan.ac.kr 

 
িু 
 

িুরময়িা মস্বোে রেয়জয়ক ধূয়লা ঢাকা িরি কয়ি মিয়খয়িা, 
আড়ায়ল েুোঃখরিলায়স েুয়ি জারেো রক সুখ িুরম মপয়েয়িা। 

 
িুরম মেয়কয়িা রেঝুম িাি হয়ে, িয়েয়িা অমািসো হয়ে, 

আয়লা রেরিয়েয়িা, আুঁধািয়ক িায়লায়িয়সয়িা মজাোরক িারড়য়ে। 
 

শুভ্রেীয়লি রেেন্ত েে, মিয়েয়িা ঘেকায়লা মমঘলা আকাশ, 
ঝয়ড়ি িৃরষ্টয়ি রিজয়ি মিয়েয়িা, িাওরে শিয়িি রহয়মল িািাস। 

 
েীলপয়েি উপহাি িুরমইয়িা িাওরে, কয়িয়িা েুোঃখরিলাস, 

একলা পরেক হয়েয়িা, রেোঃসঙ্গিায়ক কয়িয়িা আপে আিাস। 
 

কূয়ল মিিা পালয়িালা মেৌকা েে, মিয়েয়িা সােয়িি উত্তাল মঢউ, 
অজাোয়ি একাকী হািায়ি মিয়েয়িা, িাওরে হািটা ধরুক মকউ। 

 
সাগরতীকর িূপুরপাকে পা শিজাকত র্াওনি, নিকজকছা আুঁনখ্জকল, 

েুোঃকখ্র সাকথ সনন্ধ ককরকছা, সুখ্ খু্কজকছা শ্রাবিেকল । 
 

িাসরন্ত িি িুরমইয়িা িাওরে, িাওরে টুকটুয়ক লাল শাড়ীি আিল, 
িঙ্গীে প্রজাপরিয়ক প্রিোখোে কয়িয়িা, েুোঃখয়ক কয়িয়িা মিায়খি কাজল। 

 

  

“েুোঃখ্নবলাস” 
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প্রথকমই বকল নিনচ্ছ,  ারা িুল িাকিে স্কলারেীপ নিকে বাইকর পড়কত র্াি, তাকের জিয এনট একনট অনত 
ইম্পরটযান্ট+শমানটকিেিাল শলখ্িী। 

**নক কারকণ প্রকিসর আপিাকক পছন্দ করার পকরও নিকত পাকরিা বা, শ সকল অনিবা ি কারণবেতোঃ আপনি শ কত 
পাকরি িা, তার একটা সারসংকেপোঃ (এর প্রকতযকটা কারণ শকবল এবং শুিু শকবল নিজ অনিজ্ঞতার আকলাকক শলখ্া) 
**  

১। আপিাকক খু্ব পছন্দ হকেকছ (অবেযই বযাকগ্রাউি, শর্হারা িে), নকন্তু তার কাকছ িাি িাই। (প্রিাি কারণ)  

২। আপিাকক খু্ব পছন্দ হকেকছ, নকন্তু নতনি ইনমকরটাস অিযাপক। 

৩। আপিাকক খু্ব পছন্দ হকেকছ, নকন্তু নতনি সযাবানটকযাল/অিয শকাি নলি এ আকছি। (অবেযই এরকম হকল 
১০/১৫ নেি পকর আকরকনট নরমাইিার ই-শমইল শেওো উনর্ত)    

৪। আপিাকক খু্ব পছন্দ হকেকছ, নকন্তু নতনি তার লযাব এ অলকরনে সু্টকেন্ট নিকে শিকলকছি বা প্রকজক্ট শেষ বা 
আগানম ২ বছর সু্টকেন্ট নিকবি িা। 

৫। আপিাকক খু্ব পছন্দ হকেকছ, নকন্তু নতনি তার কাছাকানছ আকরকনট বযাকগ্রাউি র্াকচ্ছি। 

৬। আপিাকক পছন্দ হকেকছ, নকন্তু উনি নিকজই প্রকিসর িি ,তাই সু্টকেন্ট নিকত পারকবি িা। (শসকেকত্র উিার 
কনলগকের কাকছ ই-শমইলনট িরওোেি করকত বলকত পাকরি, তকব খু্বই নবিকের সাকথ) 

৭। আপিাকক পছন্দ হকেকছ, নকন্তু নতনি শকাি প্রকিসর িি, আকগ নছকলি। এখ্ি শকাি শকাম্পানির আর এি নে 
শত আকছি, শসকেকত্র উিারা অকিক সমেই প্রকিসর সাকজস্ট ককর থাককি। তাই, ই-শমইলনট বতথা িাববার 
কারণ শিই।  

৮। আপিাকক পছন্দ হকেকছ, নকন্তু নতনি আপিাকক শকাি সাহা য করকবি িা। আপনি শকাি স্কলারেীপ শপকল 
তার সাকথ শ ি পকর শ াগাক াগ ককরি। এই কযটাগনর মাকে মাকে অনত ককষ্ট নকছু স্কলারনেকপর নলঙ্ক িনরকে 
শেি। 

৯। উনি পছন্দ ককরকছি, নকন্তু আপিাকক তার ইউনিিানসিনটর েটি নলকস্ট আসকত হকব। তাহকলই উনি নিকবি। 

১০। আপিাকক খু্ব পছন্দ হকেকছ, নটউেি িীও নেকবি নকন্তু নলনিং কস্ট নিকজর নেকত হকব। শসকেকত্র নিকজ 
শথকক পাটি টাইম ককর বা শেে শথকক নকছু টাকা একি বানকটা মযাকিজ করকত হে। 

িুল িাকিে স্কলারনেকপ বািাসমূহ ও আোর প্রেীপ 
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আমার মকত,  

“নপএইর্নে করকত নগকে পাটিটাইম ককর শ  জি, 

শক বকল মািুষ তাকর, শমনেি শস জি।“ 

তাই এটা আপিার নিকজরই বাে শেওো উনর্ত  নেওবা নতনি বা ইউনিিানসিনট নলনিং আর নটউেি নমনলকে ৮০% ও 
নেকত র্াে। কারণ, প্রথমতোঃ নবকেকের ৫% নলনিং মাকি ২০-৩০ হাজাকরা হকত পাকর,  া আমাকের মকতা শেকের 
িিীর েুলালকের পকেও শবে কনঠি। নেতীেতোঃ েুনিোে ১০০% স্কলারেীপ শেওোর জিয আকরা নকছু প্রকিসর শবুঁকর্ 
আকছি।  

পনরনেষ্ঠোঃ  

আজকক এক শছাট িাই বলল, আপু প্রকিসর নরপ্লাই ককরিা। বললাম, কেটা ই-শমইল ককরকছা? উির নেকলা- 
১৪/১৫ নট। হা ককর রইলাম। আমার িাগয অকিক িাকলা, তাই পঞ্চান্নতম সনঠক ই-শমইকলর পর আনম আজ নপ 
এইর্ নে করকত একসনছ, আর শস ১৫টা ই-শমইল ককর হানপকে উকঠকছ! এক িাইকের কাকছ শুকিনছ, শস হাজার 
খ্াকিক ই-শমইল ককরনছল। তাই, আমার নরককাকেস্ট থাককব,   

প্রনতনেি অন্ততোঃ “৫নট ই-শমইকলর কম িে, ১০নট হকল িাকলা হে” এই শলাগাি শমকি কাজ করা। সবাই িাকলা 
থাককবি, শবনে শবনে ইকমইল করকবি। শপ্রকম মরা বা ইকমইল করা শকািটাই জকল শোকব িা। হে নরপ্লাই পাকবি 
িে পাকবি িা, শকউকতা আর পুনলকে নেকচ্ছ িা। বুকক সাহস শরকখ্ এনগকে  াি। লেয নস্থ্র করুি। ২০ েলার নিকে 
নবল শগটস  নে মাইকিাসিট বািাকত পাকর, আপনি একটা স্কলারনেপ মযাকিজ করকত পারকবি িা?! সবাই আমার 
জিয শোো করকবি। আর একটাই কথা- "লা তাহ াি" (আো হারাকবি িা)। 

 
শলখ্ক 
ে. সুমাইো নকবনরো 

োিকুক ইউনিিারনসনট, েনেণ শকানরো 

নেলযান্স রাইটার, মািবজনমি। 

ই-শমইলোঃ sumyabau@gmail.com 
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িাবনছ এক স্বপ্নমে বাংলাকেকের কথা, আগামী ২০-২৫ বছকরর মাকে নক ককর সবিকেকত্র েে জিেনি গকড় তুলকছ 

তা শ ি শর্াখ্ বুকজ শেখ্কত পানচ্ছ, আর শঠাুঁকটর শকািাে মতেু হানসর নেনলক শেখ্নছ, শ মিটা শছাট্ট নেশু ঘুকমর শঘাকর 

হাকস। জন্মিূনম তার শসৌরি ছড়াকত শুরু ককরকছ, শস শসৌরকি আকুল সবাই উেগ্রীব সংশ্রব শপকত। সবাই র্াে বনু্ধত্ব 

করকত। এনট িযান্টানস িে, বাস্তব হওোে হেত স্বািানবক।  নে এই প্রকজকেকির বযতযে হে তকবই বরঞ্চ অস্বািানবক 

মকি হকব। স্বািানবক নকংবা অস্বািানবক তা নকছুনেি পর হেকতা আমরা জািকবা। বাংলাকেে নক পারকব জিসংখ্যার 

শস্ককল স্বণিসমকে একটা নস্থ্নতেীল রাষ্ট্র কাঠাকমা গড়কত? শেকে র্লমাি সরকারী র্াকুনরকত বেস সীমা বতনদ্ধ...সহ সকল 

োনব-োওো শমকি নিকল নক ২৭ লাখ্ শবকার সমসযার সমািাি হকব? প্রনত বছর শেে গ্রাজুকেট শবকরাকচ্ছ কত জি 

আর কাকজ লাগকছ কত জি তার খ্বর শরকখ্কছি? তকব নেকি নেকি শ  পাো িারী হকচ্ছ তা কমাকবি নক ককর? এ 

বযাপাকর আনম নবজ্ঞ শকউ িই, তকব আমার মাথাে েুনট সমািাকির উপাই কাজ ককর। এক, শেকে প িাপ্ত পনরমাণ 

নবকেেী নবনিকোগ বাড়াকিা জরুরী,  াকত নবোল এই জিেনি কাকজ লাকগ। সাকথ জাতীে অথিিীনতও ককলবকর 

বাড়কত থাককব। েুই, আমাকের এই নবোল জিেনি নবকেকে পাঠাকিা, তাকত আমরা েুিাকব লািবাি হকবা। প্রথমত, 

প্ররু্র ববকেনেক মুদ্রা আমাকের নরজাকিি আসকত থাককব, নেতীেত, একটা নিনেিষ্ট সমে পর আমরা নবকেষ নবকেষ 

শেকত্র েে জিেনি পাকবা। এবার র্লুি কাজ েুনটকত েুুঁনক শকমি; ববকেনেক নবনিকোগ বান্ধব বাজার বযবস্থ্া 

আমাকের িে। ববকেনেক নবনিকোকগর জিয শ  েে জিবল েরকার তা আমাকের শিই। বাজার অথিিীনত সম্পতি 

আরও অকিক নকছু জনড়ত  া আনম ওোনকবহাল িই(নিিযাকন্স বা ইককাকিানমকস আমার কম্ম িে)। শমাট কথা 

নবকেনে নবনিকোগ (শমাটা অংকক) েরকার, তার জিয  া েরকার করকত হকব। পারতপকে এই বতহৎ জিবল নবকেকে 

পাঠাকিা অকিকটাই সহজ।  নেও আমাকের শেে গ্রাজুকেটরা আেকতই কমিপক াগী িে। তবু আোর বাণী শ , তারা 

কমি উনদ্দপ্ত তরুণ। এই তারুণযকক আনম জানতর সিীবিী েনি নহকসকব শেনখ্। শুিু রাষ্ট্র ন্ত্রকক এটার সেযবহার করকত 

হকব। রাষ্ট্র শ  কাজনট করকত পাকর তা হকচ্ছ নবনিন্ন উন্নত শেেগুনলর সাকথ রু্নি স্বাের করা  াকত অগ্রানিকাকরর 

নিনিকত আমাকের শেে হকত আরও ছাত্র গ্রহণ ককর। অথবা শটকনিনেোি নহকসকব সামনেক প্রনেেকণর মািযকম উন্নত 

শেকে পাঠাকিা  াে। ২০ বছকরর এমি এক টাকগিট নিকে রাষ্ট্র পনরকল্পিা গ্রহণ করকল, েুই েেক পর আমরা 

কল্পিাতীত এক েে জিবল পাকবা তা অতুলিীে। আর এই সমকের মাকে আমাকের নেো বযবস্থ্াকক এমিিাকব 

শেকল সাজাকিা উনর্ত, শ ি শেে গ্রাজু কেটরা কমি উপক াগী হে, র্াইকলই শ ি পতনথবীর এপ্রান্ত হকত অপর প্রাকন্ত 

শ ককাি জােগাে কাজ খু্ুঁকজ পাে। শ মিটা র্ােিা ও ইনিো প্রাে ১ েেককরও আকগ শুরু ককরকছ। এখ্ি সারা নবি 

িা র্াইকলও র্াইনিজ বা ইনিোি জিেনির নবকল্প শিই। কারণ েে জিেনি নিকত হকল তাকের োরস্থ্ হকতই হকব। 

শ মিটা বাংলাকেকের মানিিযােিাল শকাম্পানিগুকলা র্াইকলও ইনিোি জিবল উকপো করকত পাকচ্ছি িা। এর বড় 

শকমি বাংলাকেে র্াই??? 
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কারণ আমাকের ঐ শেকত্র েে জিবল শিই বা নছলিা, এই নর্রন্তি সতযনট মািকতই হকব। তাই এসব িাবিা 

আমাকের রাষ্ট্রীে িীনতনিিিারককের েত নষ্টকগার্র হওো শ ৌনিক বকল মকি করনছ। ককরািার অনতমানর শগাটা েুনিোককই 

শ মি িতুি িাকব িানবকেকছ, নেনখ্কেকছ িতুি র্যাকলিকক শমাকানবলা করবার জিয প্রনতনিেত প্রস্তুত থাককত হকব। 

 নেও আমাকের িািানবে সমসযা রকেকছ, তকব সকল সমসযার সমািািককল্প নেো ও গকবষিণাকক এনগকে শিো 

অতযাবেযক।  

 

শলখ্ক- 
ে. আবু জাির আল মুিসুর 

শপাস্ট-েক্টরাল শিকলা  

ইির্ি িযােিাল ইউনিিানসিনট, েনেণ শকানরো 

সাকবক ইনট-আরনট শমম্বার, নবএসএকক। 

ই-শমইলোঃ mazamsarker@gmail.com 
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২০২১ সাকলর শিরুোরীকত নেগ্রীপ্রাপ্ত নেোথিীকের তানলকা 

SL Name Degree & Major  University 
1 Tahmina Tasnim Nahar Ph.D. in Civil Engineering Kunsan National University 

2 Md. Shohel Al Faruk Ph.D in Animal Science & Technology Sunchon National University 

3 Md Maruf Khan Ph.D. in Biopharmacy Chosun University 

4 Md Abu Zafar Al Munsur Ph.D.  in Chemistry Incheon National University 

5 Md. Entaz Bahar Ph.D. in Pharmacological Science Gyeongsang National University 

6 Sharif Hasan Siddiqui Ph.D. in Agriculture Jeonbuk National University 

7 Mousumee Khan Ph.D. in Medical Science Jeonbuk National University 

8 Sabikun Nahar Ph.D. in Applied Life Science Gyeongsang National University 

9 Souvic Sarker Ph.D. in Plant Medicals Andong National University 

10 Md Sazzad Hossain Master of Business Administration Hanseo University 

11 AL AMIN Master of Engineering in Electrical Engineering Gyeongsang National University 

12 Md Nobin Islam Master of Public Administration Dong A University 

13 Md hamim Sharif Master of Science Incheon National University 

14 Kaes Abu Md Zakaria Sarker Master of Arts in Public Administration Dong A University 

15 Muhaiminul Islam Master of Nano Convergence Engineering Jeounbuk National University 

16 Shajib Das Master of Science in Business Administration Inha University 

17 Mannan Md Abdul Bachelor of Business Administration Kyungdong University 

18 Marouf Abdullah Al Bachelor of Business Administration Kyungdong University 

19 Hossain Md Rajib Bachelor of Business Administration Kyungdong University 
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নপএইর্নে নেগ্রীপ্রাপ্তকের তানলকা  

 
Dr. Tahmina Tasnim Nahar 
Ph.D. in Civil Engineering 

Kunsan National University 
 

Dr. Md Shohel Al Faruk 
Ph.D. in Animal Science & 

Technology 
Sunchon National University 

 

Dr. Md Maruf Khan 
Ph.D. in Biopharmacy 

Chosun University  

Dr. Md Abu Zafar Al Munsur 
Ph.D. in Chemistry 

Incheon National University 

 
Dr. Md Entaz Bahar 

Ph.D. in Pharmacological 
Science 

Gyeongsang National University 

      Dr. Sharif Hasan Siddiqui 
Ph.D. in Agriculture 

Jeonbuk National University 
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Dr. Mousumee Khan 
Ph.D. in Medical Science 

Jeonbuk National University 

Dr. Sabikun Nahar 
Ph.D. in Applied Life Science 

Gyeongsang National University 

Dr. Souvic Sarker 
Ph.D. in Plant Medicals 

Andong National University 

 

মাস্টাসি নেগ্রীপ্রাপ্তকের তানলকা 

Md Sazzad Hossain 
Master of Business 

Administration 
Hanseo University 

Al Amin 
Master of Engineering 

in Electrical Engineering 
Gyeongsang National University 

Md Nobin Islam 
Master of Public Administration 

Dong A University 
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Md Hamim Sharif 
Master of Science 

Incheon National University 

Kaes Abu Md Zakaria Sarker 
Master of Arts in Public 

Administration 
Dong A U niversity 

 
Muhaiminul Islam 

Master of Nano Convergence 
Engineering 

Jeonbuk National University 

আিারগ্রযাজুকেট নেগ্রীপ্রাপ্তকের তানলকা 

 
Sajib Das 

Master of Science in Business 
Administration 
Inha University 

 
Mannan Md Abdul 

Bachelor of Business 
Administration 

in Hotel Management 
Kyungdong University 

 
Marouf Abdullah Al 

Bachelor of Business 
Administration in 

Hotel Management 
Kyungdong University 

 

 
Hossain Md Rajib 
Bachelor of Business 
Administration 
in Hotel Management 
Kyungdong University 
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নবএসএকক কা িপনরর্ালিা পনরষে-২০২১ 
২০১১ সাকলর ১৩ মার্ি শকানরোে অিযেিরত একোুঁক তরুণ ও শমিাবী নেোথিীকের অক্লান্ত পনরশ্রকমর িলশ্রুনতকত 
প্রনতনষ্ঠত হকেনছল “নবএসএকক” িামক নেোথিীবান্ধব শস্বচ্ছাকসবী সংগঠিনট  ার প্রিাি লেয-উকদ্দেয হকচ্ছ শকানরোকত 
উচ্চনেোর নিনমকি পানড় জমাকত ইচু্ছক বাংলাকেেী নেোথিীকের উচ্চনেো সংিান্ত সনঠক নেকনিকেিেিা প্রোিসহ 
শেেনটকত আসার পকর িািানবে প্রনতকূলতাে সহক ানগতার হাত বানড়কে শেো ও অনিক াজকি সহােতা করা। শুিু 
তাই িে, উচ্চনেো গ্রহণকালীি একক-অপকরর মকিয পারষ্পানরক সহক ানগতা বতনদ্ধর মািযকম প্রবাস জীবিকক 
স্মতনতমিুর ককর তুলকতও সংগঠিনটর িূনমকা অপনরসীম। এই সংগঠিনটর একনট অিযতম শসৌন্দ ি হকচ্ছ, অিযািয 
সংগঠিগুকলার িযাে ‘নবএসএকক’র প্রোসনিক পনরষকে শপ্রনসকেন্ট নকংবা শসকিটানর িামক শকাি পে শিই। িকল 
সমূ্পণি অরাজনিনতক এবং অলািজিক এই শস্বচ্ছাকসবী সংগঠিনট মূলত পনরর্ানলত হে একনট বযনতিমিমিী কাঠাকমা 
নবনেষ্ট প্রোসনিক বা কা িনিবিাহী পনরষকের মািযকম  াকেরকক এককত্র ইনট-আরনট (এনিনকউনটি ও নরকপ্রকজকন্টনটি) 
নটম বলা হকে থাকক।  

কা িনিবিাহী পনরষে সেসযকের তানলকা-২০২১ 

# Executive Team (ET) Member: 8 

No.  Name University Program City 

1 Md Golam Rabbani Chonnam National University Ph.D. Gwangju 

2 Md. Minarul Islam Jeonbuk National University Ph.D. Jeonju 

3 Tahmina Bilkis Chosun University Ph.D. Gwangju 

4 Md Rumel Ahmad Dong-A University Ph.D. Busan 

5 Md Imtiaj Uddin Bhuiyan Seoul National University Masters Seoul 

6 Khatun A Jannath Pusan National University Ph.D. Busan 

7 Md. Abu Hanif Jeonbuk National University Ph.D. Jeonju 

8 Md Sahadat Hossain Sejong University Undergraduate Seoul 

 

# Representative Team (RT) Member: 9 

No.  Name University Program City 

1 Md Parvez Hossain Kyungsung University Undergraduate Busan 

2 Amir Hamza Hallym University MS leading Ph.D. Chuncheon 

3 Md. Abu Ayub Siddique Chungnam National University Ph.D. Daejeon 

4 Rahnuma Bintae Rashid Kongju National University Masters Gongju 

5 Md Ishtiaq Hossain Khan Chonnam National University MS leading Ph.D. Gwangju 

6 Md Samdani Azad Konkuk University Ph.D. Seoul 

7 Md. Aminul Islam Apu Seoul National Universit Masters Pyeonchang 

8 Taizul Islam Kookmin University Undergraduate Seoul 

9 Md Sabbir Hosen  Kyung Hee University Undergraduate Suwon 
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নবএসএককর উকেখ্ক াগয কা িাবলী ও আনথিক নহসাব-নিকাে ২০২০ 

নবএসএকক েীতকালীি নমলিকমলা ২০২০ 
স্থ্ািোঃ জিজু (জিবুক িযােিাল ইউনিিানসিনট) 

তানরখ্োঃ ২৫-২৬ শিব্রুোরী 
শরনজকেেি বাবে আে             খ্রর্/বযে  

            ৪,৭৩০,০০০ উওি                ৬৮৪,৯২৮০ উওি 

নবএসএককর শুিাকাঙ্ক্ষীকের কাছ শথকক উপহার বাবে ১,৭৫০,০০০ উওি 

নবোঃদ্রোঃ ২০২০ সাকল েীতকালীি নমলিকমলা অিুনষ্ঠত হওোর পকরই শকানিে-১৯ এর প্রােূিিাব প্রকট আকার িারণ 
ককর। িকল গ্রীষ্মকালীি নমলিকমলা অি-লাইকি আকোজি করা সম্ভব িা হকলও নবএসএককর ঐনতহয িকর রাখ্ার 
নিনমকি শিইজবুক শপাকস্টর মািযকম উি শসনমস্টাকর নেগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুকেটকের তথয সংগ্রহ ককর তাকেরকক োকক াকগ 
“সন্মািিাসূর্ক শিস্ট ও সানটিনিককট” প্রোি করা হকেকছ।      

শকানিে-১৯ শমাকাকবলাে নবএসএকক’র অবোি-২০২০ 
এছাড়া নবএসএকক ববনিক মহামারী শকানিে-১৯ শমাকাকবলাে বাংলাকেকের অসহাে মািুষকের সহােতার জিয 
অিুোি সংগ্রহ ককর। সংগতহীত অকথির পনরমাণ নছল ২,৪৯০,০০০ উওি। বাংলাকেকে শকানিে-১৯ প্রােুিিাকবর 
িানন্তলকগ্ন েহর এবং গ্রাকমর শবেনকছু সংগঠি সনিেিাকব কাজ ককর  াকচ্ছ তাকের মিয শথকক অগ্রানিকার নিনিকত 
৯নট শসবামূলক সংগঠিকক নবএসএকক কতত িক সংগতহীত টাকা বন্টি ককর শেওো হকেকছ। নবএসএকক কতত িক শকানিে-
১৯ এর জিয সংগতহীত তহনবল শ  সংগঠিগুকলার মািযকম বাংলাকেকে নবতরণ করা হকেকছ, তাকের িাম নিকে উকেখ্ 
করা হকলাোঃ 

। অকিস্ট/কপ-ইট িকরাোেি বাংলাকেে।  
। নবেযািন্দ িাউকিেি। 
। েুরন্ত পলাে, িরনসংেী।  
। বাসাইল সু্টকেন্টস একসানসকেেি অি োকা,  
  (টাংগাইকলর বাসাইল উপকজলাস্থ্ নগলাবানড় গ্রাকমর জিয)  
। খু্টাখ্ালী ব্লাে কলযাণ শসাসাইনট, র্কনরো, কিবাজার।  
। োনন্ত সংঘ, শসাহাটা, িাহ্মণবানড়ো।  
। নপনজোিকের ১০ টাকা, পাুঁর্গাুঁও,  র্াটনখ্ল, শিাোখ্ালী।  
। হাসিাবাে, িাকগিরী, কুনড়গ্রাকমর জিয। 
। কুলবানড়ো, শমৌবানড়ো, শেৌলতপুর, কুনষ্টো। 
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েীতবে নবতরণ কমিসূর্ী-২০২০ 
 
“Warmth for Bangladesh” এই শলাগাি নিকে প্রনতবছকরর িারাবানহকতাে শেকের হতেনরদ্র, েীতাতি মািুকষর 

সাহাক য েীতবকের জিয অিুোি সংগ্রহ ককর নবএসএকক। সংগতহীত অকথির পনরমাণ নছল ১,০৪৯,৫০০ উওি। েনেণ  

শকানরোে অবস্থ্ািরত বতিমাি নেোথিী শথকক শুরু ককর গকবষণা/র্াকুরীরত প্রািি নেোথিীকের অিুোকি শেকের 

৭নট শজলাোঃ লালমনিরহাট, ঠাুঁকুরগাও, িওগাুঁ, রাজোহী, বগুড়া, িরনসংেী এবং কুনড়গ্রাকমর েীতাতিকের জিয কম্বল 

শকিা হে। নবএসএককর প্রািি, বতিমাি এবং স্থ্ািীে প্রনতনিনিকের মািযকম প্রাে ২২৬নট েীতাতি পনরবাকরর মকিয 

কম্বল নবতরণ করা হে। পাোপানে শকানিে-১৯ সংিমণ এড়াকিার উকদ্দকেয সানজিকযাল মাস্কও নবতরণ করা হে।  
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িকটা-গযালানর (২০১১~২০২১) 

জেজুয়ি অিুনষ্ঠত শীিকালীে রমলেয়মলা-২০২০ জেজু’ি রিএসএয়ক সাংসৃ্করিক সন্ধো-২০২০ 

মোোংজুয়ি অেুরিি  শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৯ মোোংজু’ি শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৯ 

েয়জ-দ্বীয়প অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৯ েয়জ-দ্বীয়প অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৯ 
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সকয়িায়ি অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

মেজয়ে অিুনষ্ঠত শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
           শজজুকত অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          রসউয়ল অিুনষ্ঠত শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ইয়োিুয়ি অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৬  রসউয়ল অেুরিি শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৬ 
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মারলয়পায়ি অেুরিি  গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৫ মোোংজুয়ি অেুরিি শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৫ 

 
 
 
 
 
 
 
 

িুসায়ে অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৪ রসউয়ল অেুরিি শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৪  

 মেিয়ে অেুরিি গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১৩ িুংজুয়ি অেুরিি শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১৩ 
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মেজয়ে অিুনষ্ঠত গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১২ মেজয়ে অিুনষ্ঠত শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১২ 

মেজয়ে অেুরিি শীিকালীে রমলেয়মলা-২০১২  মেোেরজয়োয়ি অেুরিি গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা-২০১১ 

মেোেরজয়োয়ি অেুরিি গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা- ২০১১ মেোেরজয়োয়ি অেুরিি গ্রীষ্মকালীে রমলেয়মলা- ২০১১ 
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এে.আই.আই.ই.রে. এি িারষেক রমরটংয়ে রিএসএয়ক-২০২০  শলাবাল শসন্টাকরর িারষেক রমরটংয়ে রিএসএয়ক-২০২০ 

িাংলায়েয়শি উন্নেয়ে িাত্র-িাত্রীয়েি িুনমকা-২০১৮  িাংলায়েয়শি উন্নেয়ে িাত্র-িাত্রীয়েি িুনমকা-২০১৮ 

িাংলায়েয়শি উন্নেয়ে োিীয়েি িুরমকা-২০১৮  নসউকল অিুনষ্ঠত আন্তজিানতক নেোথিী শিারাম-২০১৯ 
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রিএসএয়ক, রপয়কা, সেরসক আয়োরজি “ইিািেোশোল রিসািে 
কয়লারকোম-২০১৯” 

নবএসএকক এনিনকউনটিরা সিনসককর বানষিক সািারণ সিাে-
২০১৯ 

  ২০১৮ সাকল “সককর্া” শত োবািকল েনতগ্রস্থ্ ছাত্র-ছাত্রীকের পাকে নবএসএকক 
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রিএসএয়ক এি সহােিাে সািায়িি িাো োজা েুঘেটোে ক্ষরিগ্রস্থয়েি মায়ঝ ত্রাে রিিিণ-২০১৩  

প্ররি িিি রিএসএয়ক’ি রেেরমি কােেক্রম শীিিস্ত্র রিিিণ 
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২০২০ সায়ল কয়িাোে িাংলায়েশী অসহাে মােুয়ষি পায়শ রিএসএয়ক 

 

Launching of BSAK: Study Wing  

 
 

 

িিযবাোকন্ত 

নবএসএকক প্রোসনিক পনরষে-২০২১ 


