
 

            আমরাই পারর  

আজাদ আলম 

 গুড মর্নিং বািংলাদেশ আদ ারিত রবদেস্ট মর্নিং এর সফল সমারি  

 আমরাই পারর। ঝড় বাদল হ াক, কনকনন শীত হ াক বা সকাল দশটা না  নতই প্রখর হরানদর হতজ হ াক 

আমরাই  ারসমনুখ হলনে আরি।  আমরা রসডরনর  প্রবাসী বাাংলানদরশরা েত আঠানরা বির ধনর আঠার মত 

হলনে আরি “রবনেস্ট মরননাং রট” এর সানে। মরণ বযারধ কযান্সানরর ররসার্ন এবাং এডুনকশননর জনয সারা 

অনেরলয়া বযাপী “ রবনেস্ট মরননাং রট” নানম হে কযানেইন শুরু  য় ত রবল সাংগ্রন র জনয, তানত গুড মরননাং 

বাাংলানদশ  হোে হদয়  ২০০১ সানল । হসই হেনক এ োবত প্রায় দুনশা রবশ  াজার ডলার সাংগ্র  কনরনি গুড 

মরননাং বাাংলানদশ। অেন সাংগ্রন র উপকরণ সকানলর বাাংলানদরশ নাস্তা, রপঠা, রপয়াজ ু,রজলারপ,  ারলম রমরস্ট 

ইতযারদ। 

 এবানরর সকানলর নাস্তার আনয়াজন রিল ২৯ এরপ্রল ব্লাক টাউনন, ৬ হম লযানকম্বায় এবাং ১৩ হম মযাস্কনট।  

 

গুড মরননাং বাাংলানদশ 

ব্লাক টাউন গ্রীন রিনলজ 

তাররখ ২৯ হশ এরপ্রল।  

 সনু্দর সকাল। প্রয়াত  ক িাই ( গুড মরননাং বাাংলানদনশর পরেকৃত) এর হোটা পররবার পনরাটা িারজ রমরি 

রিঙ্কস রননয়  ারজর। এখাননই জন্ম হনয় মানবতার কলযানণ রননবরদত এই  প্ররতিান রটর ।  ক িাইনয়র সানে 

আর রেরন হলনে রিনলন ড আয়াজ িাই রতরনও সকাল সকাল র্নল এনসনিন হেমন রট আসনতন েত 

বিরগুরলনতও । 

দশটার পর পর হেনক কাউরন্সনলর হোল র্ত্বররট িনর োয় সব বয়নসর মানুনের পদর্ারনায়।  নতুন প্রজনন্মর 

হিনল হমনয়রাই হবরশ উদগ্রীব হকনা হবর্ার জনয। বন্ধনুদরনক  াসনত  াসনত হজাড় কনর হেলানত পারনলই হতা 

আরও  হবরশ  হডাননশন কানলকশন   নব।  

বয়স্কনদর খাবার পররমান স্বািারবক কারননই কনম োয়। আজনক না  য় একট ুহবরশই খাওয়া  নলা । এত 

মজাদার রকমারর খাবার সামনন। রপঠা  ারলম র্টপরট পনরাটা পুরর মাাংস িারজ সবই হতা হখনত ইনে কনর। 



একজন হতা  াসনত  াসনত নারক বনলই হেনলনিন, িাই এরপর হেনক আপনানদর রলেনলনট সাবধান বাণী 

িারপনয় রদনবন, 

“ অরতররক্ত হিাজন ডায়ানবরটস হরােীনদর জনয ক্ষরতকর।“ 

 

হলাকাল হেডানরল এম রপ এড হুরসক েত কনয়ক বিনরর মত এবানরও হোে রদনত িুনলন রন। এনসরিনলন 

কযান্সার কাউরন্সল রনউ সাউে ওনয়লস হেনক কমুরনরট মযাননজার। তানদর কো, 

“বাাংলানদরশ কমুরনরটর এই ম তী উনদযাে সবার জনয একরট রবরল দৃিান্ত।  “গুড মরননাং  বাাংলানদশ” হপনরনি  

কমুরনরট রিররটনক কানজ লারেনয় এই নজীর রবর ন দৃিান্ত সরৃি করনত।   সকানলর নাস্তা রবরির রবশাল 

আনয়াজন কনর কযান্সার কাউরন্সনলর জনয হডাননশন কানলকশন সরতযই ধনযবানদর দারবদার। 

মিসেে লায়লা হক এবং তার পমরবার ববশ খুমশ। অক্লান্ত পমরশ্রি এবং বেষ্টার ফেল ভালই হসয়সে। ব াসেশে কাসলকশসের 
পমরিাে এগার হাজার  লার োমিসয় বগসে এবাসর।  
 

 

গুড মরননাং বাাংলানদশ 

লযানকম্বা পযারর পাকন  

 

৬ হম  

সকাল হেনকই আকাশ পররস্কার। পযারর পানকনর এই হিাটনস হসন্টানর বারান্দায় এবাং সাংলগ্ন হখালা মানঠ এর 

আনয়াজন কনরনিন গুড মরননাং বাাংলানদনশর রননবরদত িলারন্টয়ার েন। বরাবনরর মত এবানরও পুনরা 

অনুষ্ঠানরটর দারয়ত্ব কাাঁনধ রননয়রিনলন জনাব  ান্নান। এই এলাকার পরররর্ত মুখ। সাম্প্ররতক হমনয় রবনয় 

হদওয়ার রবশাল দারে়িত্ব হশে  নত না  নতই শুরু কনরনিন রবনেস্ট মরননাং রট এর কযানেইন। রমনসস  ান্নান 

অসসু্থ।  াসপাতানল।  ান্নান সান নবর হর্ানখ মুনখ ক্লারন্তর িাপ। তার পনরও প্রাণরপ্রয় এই অনুষ্ঠাননর জনয 

সমনয়র কমরত নাই। প্রর্ার পত্র রবরলবন্টন,হডাননশন কানলকশন  সবখাননই তাাঁর  াত। 

তাইনতা বলরিলাম, “আমরাই পারর। সাংসানরর সব সখু দুুঃনখর হজায়াল কাাঁনধ রননয়  ারসমুনখ  মানবতার 

কলযানণ রননজনদর রননয়ারজত করনত পানর রসডনী প্রবাসী বাাংলানদশীরা”। 

 

জনাব  ান্নান  হস্বোনসবকনদরনক অকুন্ঠরর্নে ধনযবাদ জানানলন তানদর সময় এবাং শ্রনমর জনয। বাাংলানদশী 

কমুরনরটর রবরিন্ন বক্তানদর সবার কো, আমরাই হপনররি হলাকাল কমুরনরটর রিররটনক কানজ লারেনয় এখন 

পেনন্ত  দুই শত  াজার ডলানরর হবরশ অেন সাংগ্র  করনত। 

  



 জনাব  ান্নাননর সানে কাজ কনরনিন তার রবশাল হস্বো হসবক দল। ররয়াজ  ায়দার, রানা  ক, তাজলু 

ইসলাম,ড ও াব, জারমল  ূসাইন, রদদার জাের, রানশদ, হদলয়ার খান, এনামলু  ক, রলয়াকত আরল স্বপন, 

জা ারির আলম, আরশে হরামান এই দনলর একাাংশ মাত্র। এমনরক কযান্সার হেনক সদয হসনর উঠা রপপলু 

সান নবও সমানন হখনটনিন বারকনদর সানে। 

হলাকাল এম রপ রজ াদ দীব , কযান্টারবুরর- বযাঙ্কস টাউননর হমওর  খানলদ আসের, এই   হিাটনস হসন্টানরর 

হপ্ররসনডন্ট রমনসস ইনাম তাআবা  এবাং কযান্সার কাউরন্সল হেনক এনসরিনলন  রমনসস রিসটাল। তাাঁরা তানদর 

স্ব স্ব বক্তনবযর মাধযনম গুড মরননাং বাাংলানদনশর িূয়সী প্রশাংসা কনরন। 

 

 

গুড মরননাং বাাংলানদশ 

মযাসকট, ইস্টানন সাবাবন 

১৩ ই হম 

 স্থান  মযাক পাবরলক স্কলু। এ বিনরর বাাংলানদরশ “রবনর্ি মরারন রট” এর হশে আনয়াজন। 

আব াওয়া হমানটই সরুবধার না। েত দু’রতন ধনরই েনলা কররিলাম মযাস্কট এলাকার আওয়াররল ওনয়দার 

হোরকাস্ট। হরইন হরইন হরইন।  

রেরন্ন হতা বনলই হেলনলা, 

“এতবানর মনন  য় হেল মারনত  নব। এমরন মাদারস হড তার উপনর এই ঝড় বৃরি, হক আসনব বনলা। হিাট 

বাচ্চানদর রননয় মা বাবানদর আসার হতা প্রশ্নই আনস না। খাবার দাবার হতা মনন  য় হবশ আসনি। নতুন রকিু 

েযারমরলও হতা বারননয় আননি আইনটম।   ারলম দু  ারড় হেনক রতন  ারড়। আসনি নতুন আইনটম হত ারী। 

রতন  ারড় মাাংনসর আনয়াজন,আবার রর্নকন ফ্রাই, রপঠা রপয়াজ ুরমরস্ট হতা আনিই, মানুে আসনলই  য়।“   

 সকানল ৬ টায় উনঠরি। আকাশ কানলা হমনে আেন্ন।  বাতানসর হবে ৪০ হেনক ৪৫ রক রম । দমকা বাতানসর 

সানে বৃরির ঝাপটায় মনটা খাা্রাপ  নয় হেল। রেরন্নও জনে হেনি। তার মুনখ  তাশা আর হবরশ। 

িাবরি সবাইনক বনল হদই রান্নার পররমান কম করনত। অন্তত রবরি না  ওয়ার আেনসাস োকনব না। িাবনা 

িাবনানতই আটনক োকল। উপরওয়ালার উপর িরসা হরনখ কাউনকই হোন করলাম না।  

সকাল আট টা বানজ প্রায়। জবুানয়নরর হোন হপলাম। 

“আাংনকল পনুরা সকালটাই হতা হদরখ হরইন আর হরইন” হপ্রাগ্রাম হদরড়নত শুরু করনল কযামন  য়”। 

বললাম, “আমরা ততরর োরক, হলাকজন হদরড় কনর আসনল তখন হদখা োনব, আমানদর িরসা  স্কনুল বড় হশড 

আনি এবাং রবশাল বারান্দাই আমানদর রক্ষা করনব”। 

জবুানয়র আমানদর গুড মরননাং বাাংলানদনশর একজন একরনষ্ঠ করমন। তার বউ  সন্তান সম্ভবা  রকন্তু এই ম রত 

কানজর জনয তার  উতসা  এবাং সমনয়র কমরত হনই।   



রারধন েতকালই হমনসজ কনরনি, “ উই কযান রবট দযা হরইন, কখন আসনত  নব কাল সকানল তাই বনলন 

আনঙ্কল। 

দাউদ িাই, এই এলাকার আর একজন রননবরদত মানুে। শত কানজর র্ানপ অেবা রবপনদ আপনদও রেরন 

হিনি পনরন না। হিাট বাচ্চানদর হকারান রশক্ষার  জনয হকারারনক স্কুল পররর্ালনার কোই বলুন , ইেতার 

পারটনর আনয়াজন বা রবনেি মরননাং আনয়াজননর কোই বলুন উরন আনিন এবাং আঠার মতই হলনে োনকন। হকান 

বাধাই বাধা নয় তাাঁর কানি আর এ হতা সামানয বৃরি বাদল। 

 দাউদ িারবর মুনখই হশানা ওনার এই সকানলর েল্পটা হশয়ার না কনর পাররি না। 

 সকানলর কানলা হমে বৃরি হদনখ দাউদ িারবর রবেণ্ণ মনন রডনক্লয়ার, 

“  আরম োরে না। হকউ আসনব না এই বৃরিনত , তার হর্নয় বরাং আরাম কনর শুনয় োরক, তুরম একা োও”। 

দাউদ িাইনয়র হসাজা সাপটা জবাব, 

 “তুরম শুনয় োকনল োনকা, আরম রকন্তু  েনর আগুন লারেনয় রদনয় হবরড়নয় োব, হদরখ তরুম কযামন কনর শুনয় 

োনকা”। 

  অনারবল  ারসনত উেরসত দাউদ িারবর  রননজর মনুখ এই অকপট কোগুনলা শুনন না হ নস োকনত পারর রন। 

এমন সরল প্রানণর দেরতরাই পানরন এমন রবরল দৃিানন্তর সানে সেৃক্ত োকনত।   

এমরন টান এই সামারজক, মানরবক কানজর জনয রননবরদত এই পররবাররটর। 

এমরন অননক পররবানরর আনন্দময় অাংশগ্র নণর মাধযনমই না েনড় উনঠনি  গুড মরননাং বাাংলানদশ োন্ড 

হরইজার রটম।  

এনারা সবাই মনন প্রাননই এনজয় কনর, The joy of giving. 

এই ম রত কানজর আনন্দ উপনিাে করনত, উপরস্থত সবাইনক রবনশে কনর আমানদর নতুন প্রজন্ম হদর উৎসা  
প্রদাননর টানন িুনট আনসন আয়াজ িাই, ারবব িাই মরতন িাই, বকরস িাই,বারর িাই পারনিজ িাই, হোলাম 

আরল,রমজান স   আনরা অনননক। বন্ধ ুমাসদু, মঞ্জুর, আনসম, তাজলু, হবে,মুর ব, মঞ্জুর আনস দূর দুরান্ত 

হেনক। িাোর িাই  আনসন রমরি, িাপা রপঠা আর রজলারপ রননয় লযানকম্বা হেনক। কামরুল, শওকত,রসরাজী, 

জারকর,  ক িাই, মুরজব িাই, শর দ িাই,পানটায়ারর িাই, ম রসন িাই, নাজমুল িাই, হবলানয়ত 

িাই,ইমরতয়াজ িাই,  ারলম িাই রতন, মুস্তারেজ িাই, আনলা িাই,  ারবব িাই, বারী িাই, কালাম িাই, 

কাইউম িাইনয়রা সবনাত্নক িানব সা ােয কনরন এই োন্ড হরইরজাং সকাল হেন সেলতা রননয় আনস। 

নতুন প্রজনন্মর সারে, নাতাশা, অইরশ, আেনান, তাজরদক, লারবব রপ্রনয়তা, অরনকা, রারধন হদয়া, তাসরনম, 

বরব, অররন, অরি, আমান,আরবর, অররিন এবাং আনরা অনননকই আনস এবাং শুধ ুরননজরাই আনস না, সানে 

রননয় আনস তানদর বন্ধনুদর। মজা কনর খায়, অনুষ্ঠাননর নানান কানজ সা ােয কনর। সারাটা সকাল আননন্দ 

কারটনয় হদয় তারা।  

 

এ আসনরর আসল প্রান  নলা মর লারা। এনানদর রান্নার তনপুনণযর টানন, স ুস্বানদর ঘ্রানন হটনন আননন 

অননকনকই।  শার ন িারব  ানতর বযোর জনয তাাঁর রবখযাত িাপা রপঠা বানানত না পারনল রক  নব, সসু্বাদু 



 ারলম বানানলন এবানর এবাং তার সানে হোে রদনলন ডরল িারব এবাং আনলা িারব। নারেনস  িারব আমানদর 

কমুরনরটর একজন আাং সাাং র নরা। হত ারর বারননয়নিন। নতুন আইনটম। আননত না আননতই একরকম হশে।  

 জামান িারবর কো না বলনলই নয় । অসসু্থ স্বামীনক বাসায় হরনখ  হপ্রাগ্রানম আসনত পানরন রন। তাই আনের 

রদননই পারঠনয় রদনয়রিনলন রজলারপ। 

মুন্না িারব র্টপরট আর বীে হরাল  রবরি করনলন হেন ঝনড়র েরতনত। এক োনক এনস র্াইলাম রকন্তু 

ততক্ষনন হশে।  

বললাম , “বৃরি বাদল হদনখ কম কনর রননয় এনসনিন মনন  য়”।  

হােসত হােসত বলসলে, “িশকারা কসরে, আসগর বেসয় ববমশ মেসয় এসেমে, েব বশষ। ঠান্ডায় ববমশ মবমি হসয়সে, এখে এই বে 
মলজা ভামবর মেসকে ফ্রাই ফ্রাই করমে। এও বশষ প্রায়। োইসল এখমে টাকা ঢাসলে। পসর পাসবে ো”। 
 

 রলজা িারি্ রর্নকন ফ্রাই এননরিনলন হিাটনদর জনয । হিাটরা রক খানব, বড়নুদর র্ানপ হিাটরা   নারক লাইনন 

দাড়ানতই  পাররিল  না। 

 িাবীনদর উচ্ছ্বাস িরা মশকারার হশে নাই । 

 রশল্পরট িারবর মুখপাখন, হবলানয়ত িারবর হতনলর রপঠা, রলরপ িারবর পারট শাপ্টা,  ক িারবর িাপা রপঠার 

েনন্ধ  বৃরি বাদনলর দাপটনক হকউ পাোই হদয় রন। 

মানুনের আসার কমরত রিল না হেমন কমরত রিল না   ক িারবর লুরস, পনরাটা, তার সানে হলাপা িারবর 

সবরজ এবাং রমনসস আজানদর মাাংনসর পররমান। রতন পারতল কনর মাাংস এবাং সবরজ এবাং অগুরন্ত পুরর পনরাটা 

হকানটাই অবরশি রিল না। িারেযস কাউনক হোন কনর পররমানন কম আননত বরলরন। 

 

সকাল হেনকই র্া আর রপাঁয়াজরু েনন্ধ িনর রিল বারান্দার একটা হকান।  বরাবনরর মত এবানরও র্া কনরনিন 

নেন সাউে গ্রুপ। ইয়াং হজনানরশননর একরট সরলড গ্রুপ। গুড মরননাং বাাংলানদনশর হকান হপ্রাগ্রাম বাদ হদয় না 

এরা।  

 দাউদ িাই আর নাজমুল িাই আর রজন্না  িাই িারবনদর গ্রুপ কনরনিন  রপয়াজ,ু  ারলম স  আনরা অননক 

রকিু।। ঠাণ্ডা ওনয়দানর রপয়াজরু কদর হবনড়নি নারক এবানর কনয়ক দো। তারপনরও রকিনুতই নারক তানদর 

টানেনট এক  াজার ডলার  নে না। হশনে আরমও রপয়াজ ুহকনানত হোে রদলাম। িারবনদর জড়ুাজুরড়নত  হোে 

রদনত  নলা োমা িাই হকও । 

“এমরন িারবনদর জুড়া জরুড় 

োমা িাই এক শ ডলানরর রপয়াজ ুহখনলন প্রাণ িরর”।  

অবশয োমা িাই রননজ কয়টা হখনয়রিনলন হসটা হোপন হেনক হেনি। 

আমানদর বযাররস্টার িাই, হমাখনলস িাই, েখরুদ্দীন িাই, আরল িাই, রজন্না  িাই বারর িাই এমন অননক 

বরেনয়ান িাইনয়রা এনসরিনলন প্রানণর টানন হেমন এনসরিল হিাটরা। আমানদর সানে হোে রদনয়রিনলন  



আমানদর েূড মরননাং বাাংলানদশ আনয়ারজত রবনেস্ট মরননাং রট এর শুিাকাঙ্ক্ষী অরতরে এই এলাকার হেডানরল 

এম রপ, পানশর এলাকার হস্টট এম রপ এবাং কযান্সার কাউরন্সল হেনক কমুরনরট মযাননজার রলন লাংডন।  

 

  

 েমতি এিমে একটা আেন্দঘে পমরসবসশ মেল বেমিে। ঝি বৃমষ্ট বািল অকাতসর িাসের মিমরটসক এতটুকু বিাহত করসত 

পাসর মে বরং বামিসয় মিসয়সে অসেকটাই। 

তাইসতা আিাসির বেমিসের িাসের েংগ্রহ মেল আশাতীত। এই িসট এবাসরর েংগ্রহ  মেল েবসেসয় ববমশ। ৯ হাজার একশত 
পয়ঁতামিশ  লার। 

 

 

 

আমরাই পারনবা 

বাাংলানদনশর কক্সবাজানর এখন দশ লনক্ষর হবরশ হরার িা উদবাস্তু। রননজর হদশ হেনক রবতাররত, 

অমানুরেকিানব অতযার্াররত এবাং অবননরনও মানরসক আোনত জজনররত হরার িানদর  অনননক আন্তজনারতক 

সাংস্থা সা াজয করনি। আমরা হকন রনরব োকনবা? রবনবনকর িন্দনন তাই  “গুড  মরননাং বাাংলানদশ” োন্ড 

হরইজার হস্বিানসবনকরা সা ানেযর  াত বাড়াল। এর সানে হোে রদনয়নি আনরা কনয়করট বড় সাংেঠন। আমরা 

হকান োন্ড হরইরজাং ইেতার পারটন  বা রডনার পারটনর আনয়াজন কররি না।কররি মুলত প্রবাসী বাাংলানদশীনদর 

সানে হোোনোে।   

মাধযম হটরলনোন, এস এম এস, হেস বুক এবাং পরত্রকায় রবজ্ঞাপন। 

আমানদর টানেনট ১০  াজার ডলানরর উপর। আশাকরর এরেনয় আসনবন সবন স্তনরর জনেন। অল্প  নলও এই 

সা ােয তানদর কানজ লােনব। আমানদর পরররর্ত অননক পরুননা রবশ্বস্ত এন রজ ও ঢাকা আ সানরদয়া রমশন 

এই অেন রবরল বন্টননর ম ান দারয়ত্ব রননয়নি।  

 



রসডরন তো সাড়া অনেরলয়ায় রবেবান মানুনের অিাব নাই। আশা করর তারাাঁ  ারসমুনখ এরেনয় আসনবন এবাং 

আমানদর এই মানরবক আনবদনন সাড়া রদনবন। 

 

 

 

 

D o n a t i o n  a c c o u n t  n a me : 

B a n g l a d e s h  A u s t r a l i a  D i s a s t e r  R e l i e f  

C o mmi t t e e  

C o mmo n we a l t h  B a n k  A u s t r a l i a  

B S B  0 6 2 2 2 3  



A c c o u n t  n o . 1 0 9 1 4 3 7 0  

E n d  d a t e  o f  t h e  D o n a t i o n  c o l l e c t i o n   1 2  

J u n e . 

 

 

 

 

 

 

 


