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সম্পাদক: ডা: ত্ামান্না পারর্ীি
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সামাটজক ববষময অস্ট্রিকিাই চাপা পস্ট্রড়
যায়।
ঈস্ট্রদর খ্ুিীর আস্ট্রেই একিা বড় খ্ুিীর
খ্বর

এস্ট্রসস্ট্রে,

আস্ট্রয়র

থদস্ট্রির

টেলাম

টিম্ন

বাাংলাস্ট্রদি
কাত্াস্ট্রর

আস্ট্রয়র

ওস্ট্রে

থদি,

মধয আস্ট্রয়র থদি;

সম্পাদকীয়:

টিম্ন

মধয

এস্ট্রসস্ট্রে।

এখ্ি

টিম্ন িব্দটি

টিম্ন

এখ্িও

মিপসন্দ িয়। ত্স্ট্রব সবাই আিা করস্ট্রে
এই

অপেন্দ িস্ট্রব্দর

িাত্ থেস্ট্রক

২/ ৩

বেস্ট্রর থরিাই পাওয়া যাস্ট্রব। টবশ্ব বযাাংক
থরাজা- ঈদ

এল

আবার

এক মাস টসয়াম

চস্ট্রলও

সাধিার

মুসলমািেি

সবভস্ট্রেস্ট্রি

কস্ট্ররস্ট্রেি।

রিমত্,

থেল।

মস্ট্রধয টদস্ট্রয়

সাংযম

পালি

মােস্ট্রেরাত্,

কাস্ট্রক,
টেক

টক িস্ট্রত্ভ,
করার

কত্ ধার থদস্ট্রব ত্া

জস্ট্রিয

টবস্ট্রশ্বর

থদিগুস্ট্রলাস্ট্রক

উচ্চ- মধয- টিম্ন আস্ট্রয়র থদি টিসাস্ট্রব থেণ্ী
টবর্াে

কস্ট্রর।

১িাজার

৪৫ডলার

থেস্ট্রক

িাজাস্ট্রত্র মাস টেল রমজাি। এজিয প্রায়

১২ িাজার৭৩৫ ডলার জাত্ীয় আয় িস্ট্রল

সবাই

থদিটি মধয আস্ট্রয়র থদি বস্ট্রল টবস্ট্রবটচত্

িামাজ,

থকারআি

থত্লাওয়াত্,

থজস্ট্রকর আসকস্ট্রর সময় বযয় কস্ট্রর পুণ্য

িয়।

অজভস্ট্রির থচষ্টা কস্ট্ররস্ট্রেি।

টর্ত্স্ট্ররর

ত্স্ট্রব একিা

মধয

আস্ট্রয়র

শুরু

োাঁকিা

এবাং

থিস্ট্রষর

বড়

টবধায়

অস্ট্রিক

টজটিষ লেয করার বযাপার িস্ট্রে থরাজায়

এখ্াস্ট্রি আবার দুটি উপস্ট্রেণ্ী-

টদস্ট্রির

আর

থবলায়

করা

উচ্চ- মধয

িস্ট্রয়স্ট্রে।

টবশ্ব

থেস্ট্রক

টবরত্

থসিা

পুটষস্ট্রয়

বযাাংস্ট্রকর

টিসাব

টিস্ট্রয়স্ট্রেি থত্া বস্ট্রিই আরও থবিী থবিী

মাোটপেু

আয়

খ্াওয়া দাওয়া কস্ট্ররস্ট্রেি। এেত্ার পাটিভর

( বাাংলাস্ট্রদি পটরসাংখ্যাি বুযস্ট্ররার টিসাস্ট্রব

সাংখ্যা অেণ্য। আমার এক বন্ধু বলস্ট্রলি

১িাজার ৩১৪ ডলার) অেভাৎ টিম্ন আস্ট্রয়র

টত্ি থরাজার পর থেস্ট্রক োটিি- সাত্াি

সামািয

থরাজা পযভন্ত েস্ট্রড় প্রটত্টদি চারস্ট্রি কস্ট্রর

মাোটপেু আয় ধস্ট্রর রাখ্স্ট্রত্ িা পারস্ট্রল

িস্ট্রল এেত্ার পাটিভর সাংখ্যা দাড়ায় ৯০

আবার

টডস্ট্রমাসি

এর কাোকাটে। এত্ পাটিভ,

দটেি

োকস্ট্রলও

পািািার

টিম্ন- মধয

রাস্ট্রির

থবলায়

এত্ খ্াওয়া

িস্ট্রয়স্ট্রে
আস্ট্রয়র

টক!

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির

থর্স্ট্রব

থদখ্া

দরকার।

১

ওপস্ট্রর

দাওয়া সাংযস্ট্রমর পটরপন্থী িস্ট্রয় যায় িা
বযাপারিা

পদ্ধটত্স্ট্রত্

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির

িাজার

৮০ডলার

আস্ট্রে

বাাংলাস্ট্রদি।

িস্ট্রত্

পাস্ট্রর,

সুদাস্ট্রির।

ত্াটলকায়

থযমি

টিম্ন

মধযম

ঢুস্ট্রক

সুটবধা

িল

যাওয়ায়

থদস্ট্রির

মযভদা

ঈদ মুসলমািস্ট্রদর বড় উৎসব। চাাঁদ রাস্ট্রত্

থবস্ট্রড়স্ট্রে,

যখ্ি

থচাস্ট্রখ্ থদখ্স্ট্রবিা টবশ্ব। ধার টদস্ট্রত্ আর

থবস্ট্রজ

থরাজার

ওস্ট্রে

থিস্ট্রষ

আপিাস্ট্রক

“ মি

এল

আজ

রমজাস্ট্রির

খ্ুিীর

টবটলস্ট্রয়

ঐ

ঈদ/ ত্ুই
থদ

থিাি

এখ্ি থদিস্ট্রক আর অবস্ট্রিলার

কুটিত্ িস্ট্রবিা অস্ট্রিক থদি,
িস্ট্রব

বাাংলস্ট্রদস্ট্রির

থিাধ

ধস্ট্রর থিয়া

থদয়ার

েমত্া

মি

থবস্ট্রড়স্ট্রে। ত্স্ট্রব অসুটবধাও অস্ট্রিক আস্ট্রে।

খ্ুিীস্ট্রত্ র্রপুর িস্ট্রয় ওস্ট্রে। িত্ুি জামা

স্বস্ট্রপান্নত্ থদি টিসাস্ট্রব থবি টকেু সুটবধা

কাপড়

থপত্,

আসমাটি

ত্াটেদ”

ত্খ্ি

পস্ট্রর,

আসস্ট্রলই

টেরটি-

থপালাও- থকারমা

খ্াওয়ার

থসমাই,
মস্ট্রধয

টদস্ট্রয়

থসগুস্ট্রলা

সাংস্থা

সিজ

িারাস্ট্রব।

িস্ট্রত্ভ

কম

টবটর্ন্ন
সুস্ট্রদ

দাত্া

থয

ধার

খ্ুিীর ঈদ ঘস্ট্রর ঘস্ট্রর আিন্দ বস্ট্রয় আস্ট্রি।

টদত্ ত্া িয়ত্ আর পাস্ট্রবিা,

েরীব, দুখ্ী

অস্ট্ররাপ করা িস্ট্রত্ পাস্ট্রর। ত্স্ট্রব এখ্িও

মািুস্ট্রষরাও

সািাযয- সিস্ট্রযাটেত্ায়

ধিবািস্ট্রদর

আিস্ট্রন্দর

র্াে

এ

অসুটবধায়

পাি। র্ুস্ট্রল থযস্ট্রত্ ইো কস্ট্রর “জীবস্ট্রি

মাোটপেু

যাস্ট্রদর

২০০

টিদ/

িরস্ট্ররাজ
আধমরা

থরাজা

েুধায়

থসই

কৃষস্ট্রকর

আস্ট্রসটি
ঘস্ট্রর

ডলার

যাস্ট্রব!

‘ ির থরাজ থরাজার’

িয়,

সেল।

টবলাস- ববর্ব
ধরায়।

ত্স্ট্রব

অবস্থা কাটিস্ট্রয় উস্ট্রে
যটদও

টবত্তবািস্ট্রদর

টবত্তিীিস্ট্রদর

োস্ট্রয়

জ্বালা

ঈস্ট্রদর

খ্ুিীস্ট্রত্

এই

পরস্ট্রবিা
আরও

িস্ট্রল

বাাংলাস্ট্রদি।

থবস্ট্রড়

ত্খ্ি

িয়ত্

১িাজার
সুটবধা

থেস্ট্রক বাদ পস্ট্রড় যাস্ট্রব। টক আর করা

এস্ট্রসস্ট্রে আজ ঈদ।” অবিয কৃষক এখ্ি
অস্ট্রিক

আয়

কটেি িত্ভ

বড়
িস্ট্রত্

টকেু থপস্ট্রত্ থেস্ট্রল টকেু োড়স্ট্রত্
এিাই টিয়ম। ত্বু মযভাদা অস্ট্রিক

বযাপার;
চাই, মধয

আমাস্ট্রদর লেয।

আমরা

মযভাদািীল

আস্ট্রয়র

থদি

জাটত্
িওয়াই

জািািারা
ইমাম
( পুবভ প্রকাটিস্ট্রত্র পর)

gyw³hy× wb‡q evsjv‡`‡k Ghver hZ eB †jLv
n‡q‡Q, G eBwU †m¸‡jvi g‡a¨ me‡P‡q
gvbweK| †Kej Avgv‡`i bq, c„w_exi
mvwn‡Z¨I Ggb eB weij| G¨vbv d«vs‡Ki
Wvqwi GB eB‡qi †cÖiYv wn‡k‡e KvR K‡i
_vK‡Z cv‡i, wKšÍy Avgvi wek¦vm, IB eB‡qi
†P‡q GB eB A‡bK Mfxi, e¨vß,
Zj‡`keûj| hy×a„Z ˆ`bw›`b Rxe‡bi
cy•Lvbycy•L eY©bvi cvkvcvwk GB eB‡q GKUv
†MvUv RvwZi i³v³ ü`q‡K †`Lv hvq| †h
†e`bvi †fZi w`‡q GKw`b evsjv‡`‡ki
DÌvb N‡UwQj, hv AvR Avgiv fz‡j †MwQ,
GKRb wech©¯Í M„nea~i KiæY Rxe‡bi †fZi
†mB †`k I `ytL GB eB‡q cy‡ivcywi
cÖZxKvwqZ n‡q‡Q| Avgv‡`i gyw³hy‡×i g‡Zv
GB eBwUI Abb¨| ÔGKvË‡ii w`b¸wjÕ
AvMvgxw`‡bi evOvwj RvwZi Kv‡Q RxešÍ
gyw³hy×
n‡q
†eu‡P
_vK‡e|
Av‡iKevi wZwb †R‡M I‡Vb cÂvbœ eQ‡ii
w`‡KÑ K¨vbmv‡i AvµvšÍ nevi ci| `iRvi
cv‡k wbwðZ g„Zz¨ Zuvi mnRvZ
Rxebevw`Zv‡K Av‡iv `yR©q K‡i †Zv‡j| †h
cwiw¯’wZ‡Z mvaviY gvbyl g„Zz¨i nv‡Z kZ©nxb
AvZ¥mgc©Y K‡i, †mB cwiw¯’wZ‡Z Rxe‡bi
Aewkó cÖwZwU gyn‚‡Z©i †fZi cwic~Y©fv‡e
euvPvi Rb¨ wZwb gwiqv n‡q I‡Vb|
ÔK¨vbmv‡ii m‡½ emevmÕ eB‡q Zuvi AmvaviY
Rxebxkw³ †`‡L AevK n‡Z nq| Ggb kvšÍ
wbwj©ßfv‡e Zuvi K¨vbmvi nIqvi NUbv¸‡jv‡K
¸wQ‡q GK GK K‡i Avgvi Kv‡Q GKw`b
eY©bv K‡iwQ‡jb †h Zuvi †mB wbôzi wbwj©ßZvq
Avwg cÖvq Amy¯’ n‡q c‡owQjvg| †Kv_vq bxie
_vK‡j gvby‡li ü`q me‡P‡q †ewk K‡i †e‡R
I‡V, Zv wZwb Rvb‡Zb| ÔGKvË‡ii
w`b¸wjÕ‡Z iægxi wPiwe`vq, cx‡ii
nVKvwiZv, kixd mv‡n‡ei g„Zz¨Ñ Ggwb
bxieZvi †fZi w`‡q, †QvÆ c‡iv| Bkvivq
Zz‡j aiv n‡q‡Q e‡jB Zv ¯§„wZ †_‡K nvivq
bv| ¯^vgx-mšÍvb GKvË‡iB nvwi‡qwQ‡jb wZwb|
GKgvÎ RxweZ mšÍvb †`kvšÍwiZ| mvg‡b
g„Zz¨| me nvwi‡q Zuvi RxebvMÖn me©MÖvmx n‡q
I‡V| GKvË‡i Zuvi g‡Zv mviv RvwZi nviv‡bv
wcÖq-cwiRb‡`i Ab¨vq nZ¨vi wePv‡ii
`vwe‡K GwM‡q †bevi wekªvgnxb msMÖv‡g wZwb
cÖ`x‡ci
g‡Zv
R¡j‡Z
_v‡Kb|
GKvË‡ii gyw³hy‡×i gva¨‡g ev¯Íe ivóª
wn‡k‡e cvwK¯Ív‡bi cZb N‡U| wKšÍy RvwZi

সুবচি
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ü`‡qi †fZ‡i †h cvwK¯Ívb GZw`b †eu‡P
wQj, Gevi cÖ‡qvRb c‡o †mB cvwK¯Ív‡bi
m‡½ hy‡×i| GB cvwK¯ÍvbB Avmj cvwK¯Ívb|
ZvB GB hy× me©vZ¥K| GKvË‡ii ivRvKviAvje`i‡`i DËivwaKvi †_‡K Rb¥ †bIqv
KÆi ev †Kvgjcš’x †KvwU †KvwU gvby‡li G
GK `y‡f©`¨ wekvj evsjv‡`k| GB evsjv‡`k
Avgv‡`i wb‡R‡`i ü`‡q I evB‡i| Rvnvbviv
Bgvg GB hy‡×i Awemsev`x bvwqKv| GB
bvwqKv cÂv‡ki `k‡Ki ÔXvKvi mywPÎv †mbÕ
bb, wKsev huvi g‡Zv wZwb n‡Z PvB‡Zb †mB
wKse`wšÍi bvwqKv mywPÎv †mbI bbÑ IB
`yR‡bi PvB‡ZI wZwb eo| Rvnvbviv Bgvg
GB RvwZi D`vi wbi‡cÿ cÖMwZkxj hvÎvi
cÖ_g I cÖavb mvs¯‹…wZK bvwqKv|
me‡k‡l Zuvi m‡½ Avgvi †`Lv K‡qK eQi
Av‡M Zuvi evwo‡Z, Zuvi gy‡L K¨vbmv‡ii
wØZxq A‡¯¿vcPv‡ii ci| ZLb Zuvi w`‡K
ZvKv‡bv hvq bv| wRf Sz‡j c‡o‡Q, †VuvU
A¯^vfvweK, gyL wK¬ó, K_v Rov‡bv| ey‡Ki
†fZi GKUv g~K Kó †Ui †cjvg| Zuvi weMZ
w`‡bi †mB A¤øvb gyLkªx Avgvi †Pv‡Li
Pvicv‡k nvRv‡iv iwOb Qwei g‡Zv Ny‡i
†eovZ jvMjÑ †mB Qwei †kvfvhvÎv _vgv‡bv
hvq bv| Avnv, GB †mB XvKv kn‡ii
GKKv‡ji mywPÎv †mb, cÂvk `k‡Ki GB
ivRavbx kn‡ii Abe`¨ wZ‡jvËgv!
Zuvi m‡½ NÈv-`yB K_v nj| †`Lv n‡ZB
ej‡jb, Ô†`‡L‡Qb †Kgb gv-Kvjx n‡q
†MwQ|Õ mnR mvejxjfv‡e ej‡jb wZwb| nu¨v,
mwZ¨B gv-Kvjx| wRf Sz‡j _vKv gv-Kvjx|
†Q‡j‡ejv †_‡KB Avwg mœvqweKfv‡e `ye©j|
Rxe‡bi cZb‡K Avwg mn¨ Ki‡Z cvwi bv|
eva©K¨ †_‡K cvwj‡q ZvB Avwg wPi-Zviæ‡Y¨i
mnPi n‡q _vK‡Z PvB| †KejB Riv-g„Zz¨nxb
Rxeb‡K LyuwR| Rxe‡bi `yB wecixZ †giæ‡K
cvkvcvwk †`Lvi kw³ Avgvi †bB| cwiYZ
gvbwmKZvi P~ov‡K ¯úk© Kiv ZvB Avgvi nj
bv| g„Zz¨ †`L‡j GK Aïf Îvm Avgvi
mœvqyZš¿x‡K AwaKvi K‡i| AÜKvi †`L‡j
Avwg fq cvB| mviv c„w_ex‡Z ZvB Avwg
†`L‡Z PvB Av‡jv, mKvj‡ejvi g‡Zv KwP
†cje
D¾¡j
GK”QÎ
Av‡jv|
Rvnvbviv Bgvg‡K †`‡LB Avwg †fZ‡i †fZ‡i
Amy¯’ n‡q DV‡Z _vwK| ev‡i ev‡i Avgvi
mvg‡bi IB gyLwU‡K fz‡j _vK‡Z PvB| Zuvi
mvg‡b †_‡K cvwj‡q euvPvi K_v g‡b nq|
†Kb †`L‡Z nj G `„k¨? G `„k¨ Ab¨vq,
Amn¨, wbwe©‡eK| gvbweK gh©v`vi R‡b¨
AegvbbvKi! GB wK gvbeR‡b¥i wbqwZ?
†Kb Ggb nq? exYvcvwY‡K †Kb GKw`b
Gfv‡e SzjšÍ-wRnŸv gv-Kvjx n‡q †h‡Z nq ?
A_P KZ mnRfv‡e Rvnvbviv Bgvg ej‡jb
K_vUv! †hgb ¯^Ztù‚Z©fv‡e wZwb Avgv‡K
iv¯Ív †_‡K evmvq Avgš¿Y K‡i wb‡q

wM‡qwQ‡jb GKw`b, wVK †Zgwb ¯^”Q›`fv‡e|
†hb Zuvi bq, Ab¨ Kv‡iv Rxe‡b N‡U‡Q
NUbvUv| †hb Zuvi Ae¨vnZ my‡Li c„w_ex‡Z
fv‡jvg›` wKQyB N‡U wb, N‡U _vK‡jI hv
N‡U‡Q me Zuvi cwiwPZ, cÖZ¨vwkZ| GB
wbwj©ß cwiZ…ß Avb‡›`v¾¡j Rxeb Avgvi
†fZ‡i †Kv_vq? wKšÍy exYvcvwY‡K †Kb GKw`b
Gfv‡e i³-wRnŸv gv-Kvjx n‡q †h‡Z nq?
ÔevYxiƒ‡cY msw¯’ZvÕ‡K Ôkw³iƒ‡cY msw¯’ZvÕ?
cÖ‡Z¨K RvwZi Rxe‡b G‡KKUv mgq Av‡m
hLb Zvi eyw× we‡eK cÖÁv ag© me wbw®Œq n‡q
hvq| RvwZi me©‡kªô ag©cy‡Îiv Aï‡fi `wc©Z
Avùvjb‡K Amnv‡qi g‡Zv ZvwK‡q ZvwK‡q
†`‡L| ZLb exYvcvwY‡K cÙvmb †_‡K †b‡g
Lo&MavwiYx iYiw½bx n‡Z nq| kvixwiK I
gvbwmKfv‡eB Zv wZwb n‡qwQ‡jb| Avgiv
ZiæY eq‡m Zuvi exYvcvwY iƒc †`‡LwQjvg,
cwiYZ eq‡m Zuvi wee„Z iYiw½Yx PÐx‡K|
২ - cÖ_gw`b Zuvi m‡½ Avgvi †h-Z‡K©i
m~ÎcvZ n‡qwQj Rxe‡bi †klw`b ch©šÍ Zv
Ae¨vnZ wQj| Zuvi m‡½ Avgvi mvgbvmvgwb
hZ †`Lv n‡q‡Q, †Uwj‡dv‡b K_v n‡q‡Q Zvi
†P‡q A‡bK †ewk| K_v ïiæ bv-n‡ZB
Avgv‡`i Ø›Ø †e‡a †hZÑ Zvici †mB Dò

Zxeª Avb›`-gayi weZK© wbišÍifv‡e GwM‡q
PjZ| SMovq K¬všÍ n‡q co‡jB Avgiv †Kej
cÖm‡½ †Q` UvbZvg| wfbœgZvej¤^x‡`i
e¨vcv‡i Avwg wPiKvjB kª×vkxj| †h Avgvi
†_‡K wfbœ fvlvq K_v e‡j, †m Avgvi eÜzi
AwaK eÜz| Zuvi Avjv`v PvDwb Avgv‡K
Av‡jvwKZ K‡i| †PZbvq bZzb iO aivq|
Avgvi Am¤ú~Y© Aw¯ÍZ¡‡K c~Y©Zvi w`‡K GwM‡q
†`q| bvbvb Rv‡Zi MvQ †hgb GKUv
D`¨vb‡K m¤úbœZv †`q, bvbviKg gZev`
†Zgwb gvby‡li †PZbvRMr‡K mg„× K‡i| G
gZev` msL¨vq hZ ev‡o ZZ fv‡jv| GR‡b¨
wek¦mvwnZ¨ †K‡›`ªi †NvlYvc‡Î Avgiv evievi
Rvwb‡qwQ : Avgv‡`i kw³gvb gZcv_©K¨B
Avgv‡`i kw³| Rvnvbviv Bgv‡gi m‡½ Avgvi
†h AšÍnxb ZvwK©KZv PjZ Zvi KviY G bq
†h wm×v‡šÍi RvqMvq Avgiv Lye GKUv Avjv`v
wQjvg| A‡bK mgq †`Lv †hZ NÈvi ci NÈv
Avgiv `yR‡b wfbœ fvlvq nq‡Zv GKB K_v
e‡j P‡jwQ| Avgv‡`i †fZi hv Avjv`v wQj
Zv nj ZvKvevi fw½| wZwb Avkvev`xi †Pv‡L
c„w_ex‡K †`L‡Zb, Avwg welYœ `„wó‡Z| GB
welYœZv‡K wZwb ei`v¯Í Ki‡Zb bv| Zuvi
Kv‡Q G wQj RxebwegyLZviB cÖZxK|

সুবচি
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GKw`b Z‡K©i mgq wZwb Avkvev`ˆbivk¨ev‡`i †mB aªæc`x MíUv Zzj‡jb|
ej‡jb : aiæb GKUv Møv‡mi A‡a©KUv cvwb‡Z
fiv| Avkvev`x ej‡eb, AvaMøvm cvwb Av‡Q|
wbivkvev`x ej‡eb, AvaMøvm cvwb †bB| mZ¨
†Kvb&Uv? †Kvb&Uv eo? Avwg e‡jwQjvg : mZ¨
wn‡k‡e eo `y‡UvB| wKšÍy mZ¨ †`L‡j GLv‡b
Pj‡e bv| Avgv‡`i †`L‡Z n‡e IB `yB
mZ¨`ªóv‡K| †h ej‡e AvaMøvm cvwb Av‡Q, †m
Avgvi g‡Z, ¯^cœnxb cv_y‡i gvbyl| †m hZUzKy
†c‡q‡Q, ZZUzKz‡KB †Kej wP‡b‡Q| Zv‡ZB
Z…ß n‡q i‡q‡Q| Zv‡K Qvwo‡q Zvi `„wó
G‡Mv‡”Q bv| wKšÍy ˆbivk¨ev`x Gw`K †_‡K
Avkvev`xi AwaK Avkvev`x| ÔAvaMøvm cvwb
†bBÕ †m ej‡Q †Kb? ej‡Q GR‡b¨ †h †m g‡b
g‡b AvKv•ÿv K‡iwQj cy‡iv Møvm, ZvB
AvaMøvm †c‡q †m wegl©| GB gvbyl
Kíbvm¤úbœ, ¯^vwcœK Ges AZ…ß| Zuvi AvZ¥vi
µ›`b Møv‡mi IB evwK A‡a©K‡K c~Y© Kivi
Rb¨| GB ˆbivk¨ GKUv ewjô I BwZevPK
e¨vcvi| GUvB Avmj Avkvev`| G‡K
Ô†f‡OcovÕ fve‡j fzj n‡e| Rxeb‡K Avgiv
fv‡jvevwm e‡jB Avgv‡`i †fZi g„Zz¨welYœZv
Av‡m| GB †e`bv‡K wK Avgiv RxebwegyLZv
ej‡Z cvwi? bvwK Rxe‡bi †P‡q eo Rxe‡bi
Rb¨ G GK kw³gšÍ AvKzwZ? welYœZv,
gvbwmK fvimv‡g¨i cÖ‡qvRbB, Avgv‡`i
cwic~Y© Rxeb Dc‡fv‡Mi w`‡K Zvwo‡q †bq|
Avgvi aviYv, welYœZv Ges welYœZv-†ivM‡K
¸wj‡q
†djv
DwPZ
bq|
†mB weZ‡K©i ce© wPiw`‡bi g‡Zv †kl
n‡q‡Q| IB cÖ`xc Avi R¡j‡e bv|
Avgvi evmv DËivq, wegvbe›`‡ii Icv‡i|
Zuvi g„Zz¨i w`bK‡qK c‡i KvM‡R †`Ljvg
Rvnvbviv Bgv‡gi gi‡`n Av‡gwiKv †_‡K
IBw`bB we‡Kj PviUvq XvKv wegvbe›`‡i
G‡m †cuŠQ‡e| Avgvi hvevi AvMÖn wQj, kw³
wQj bv| Av‡MB e‡jwQ g„Zz¨‡K Avwg mn¨
Ki‡Z cvwi bv| g„‡Zi gyL †`L‡j Rxeb
Avgvi Kv‡Q A_©nxb g‡b nq| AvZ¥xq-eÜywcÖqR‡bi A‡šÍ¨wówµqvI Avwg m¤¢eg‡Zv
Gwo‡q Pwj| †h gvbyl GKw`b Avgv‡`i m‡½
wbk¦vm wb‡q‡Q, my‡L-`yt‡L †`vmi n‡q
†eu‡P‡Q, cÖvYešÍ û‡jøv‡o Avmi gvwZ‡q‡Q, †m
gvbylUv k³ bxi³ n‡q †g‡Si Ici ï‡q
Av‡QÑ GB `„‡k¨ Avgvi Kx `iKvi? †m †Zv
†mB RxešÍ gvbylwU bq| hw` Zvi g„Zz¨ n‡qB
_v‡K, †m _vK Avgvi Kv‡Q Le‡ii KvM‡Ri
nvwi‡q-hvIqv `kUv wbwe©Kvi Z‡_¨i g‡Zv|
Avgvi ¯§„wZ‡Z †m †eu‡P _vK wPi-ZviæY¨gq
D¾¡j GK c„w_exi A¤øvb evwm›`v n‡q| Zuvi
g„Zz¨ w`‡q Avwg Kx Kie? GB g„Zz¨-wPwýZ
c„w_ex‡Z †h-K_vUzKy †klch©šÍ mZ¨, Zvi bvg
†Zv Rxeb| Rvnvbviv Bgv‡gi gi‡`n Avmvi
mgqUv fz‡jB wM‡qwQjvg| we‡K‡j KvR

_vKvq kn‡ii D‡Ï‡k †eweU¨vw·‡Z iIbv
n‡qwQ, wegvbe›`‡ii mvg‡b G‡m ARmª
gvby‡li GK wecyj †kvfvhvÎvi mvg‡b co‡Z
njÑ Rvnvbviv Bgv‡gi Kwdb Uªv‡K K‡i
Gwjd¨v›U †iv‡Wi †mB evwoUv‡Z wb‡q hvIqv
n‡”Q| †kvfvhvÎvq A‡bK cwiwPZ eÜz‡`i gyL
†`Ljvg| Avgvi †eweU¨vw· RbZvi cvk w`‡q
†Kv‡bvg‡Z RvqMv K‡i GwM‡q P‡j‡Q|
wgwQ‡ji mvg‡b Rvnvbviv Bgv‡gi jvkevnx
UªvK| Uªv‡Ki cvk w`‡q hvevi mgq Zuvi
KwdbUv †Pv‡L cojÑ Kv‡jv Kvco w`‡q
XvKvÑ Ic‡i ARmª dzj Avi dz‡ji †Zvov|
Kwd‡bi cvk w`‡q hvevi mgq Zuv‡K †kl
we`vq Rvbvjvg| †Kewj g‡b n‡Z jvMj †mB
D¾¡j †PvL, cÖwZfv Avi `ye©vi Rxebevw`Zv
Kwd‡bi †fZi GLb Kx wbwe©Kvi,
cÖZz¨Ëinxb|
GKUv fvix Kó Mjv Awã D‡V eyK †P‡c e‡m
iBj| Avgvi †PvL Qvwc‡q cvwb Ujgj K‡i
DVj, wKšÍy gvwU‡Z coj bv| Avgiv GLb
Avi Kuvw` bv| eq‡mi AwfÁZv †_‡K Avgiv
†R‡bwQ, †h `yt‡Li AkÖæ GKevi gvwU‡Z c‡o,
†m `ytL‡K Avgiv nvwi‡q †dwj|

কাকত্ালীয় র্াস্ট্রব আমার স্কুল জীবস্ট্রির থিষ
ক্লাস’ টিও টেল রাটিদা জামাি আপার! এই
এোস্ট্ররা বেস্ট্ররর মস্ট্রধয আমার সুপ্ত প্রটত্র্া
আর টবকটিত্ িা িস্ট্রয় থকাোয় থযি টবলীি
িস্ট্রয় যায়?
আমাস্ট্রদর সাস্ট্রে থক টজ ক্লাস্ট্রস র্টত্ভ িস্ট্রয়টেল
আমার

অস্ট্রিক

টমজাি,

বন্ধু

থরজা,

থরাস্ট্রমল, টসটিক,
রুমািা,

উটমভ,

থযমি;

জাটমল,

আিরাে,

ইউিুস,

ইেস্ট্রত্খ্ার,

আটমিুর,

সুমিা,

ত্ুটল এবাং আস্ট্ররা

অস্ট্রিস্ট্রক যাস্ট্রদর িাম এই মূহুস্ট্রত্ভ মস্ট্রি করস্ট্রত্
পারটেিা বস্ট্রল দূূঃটখ্ত্। আমস্ট্রদর ক্লাস িস্ট্রত্া
আই,

ই,

আর এর এক ত্লায়। ত্খ্ি

আই,

ই,

আর এ অস্ট্রিক থমািা থমািা

এস্ট্রমটরকাি এডর্াইসার টেল,

ত্ারা থিভ্রস্ট্রল

োটড় কস্ট্রর আসা যাওয়া করস্ট্রত্া। ত্াস্ট্রদর
মস্ট্রধয টমস্টার কটে টেস্ট্রলি সবস্ট্রচস্ট্রয় থির্ী!
আমাস্ট্রক থক একজি বস্ট্রলটেল থয,

টমস্টার

কটে োটড়’ থত্ বসস্ট্রল োটড়র চাকা থেস্ট্রি
যাস্ট্রব,

ত্াই আটম আই,

ই,

আর এর

টপেস্ট্রি থযখ্াস্ট্রি ত্াস্ট্রদর োটড় পাকভ করা

দুস্ট্ররর সকাল

োকস্ট্রত্ থস টদস্ট্রক ত্ীস্ট্রের
ভ
কাস্ট্রকর মত্
ত্াটকস্ট্রয় োকত্াম,

চাকা োিার থসই টবরল

দৃিয থদখ্ার জিয।

( ইউ লাব স্কুস্ট্রলর ৫০ বেরপূটত্ভ)

িুরুন্নািার েয়জুস্ট্রন্নসা আপা টেস্ট্রলি আমাস্ট্রদর

িাজমুল আিসাি থিখ্

টপ্রটিপাল। খ্ুবই র্াল,

আমার মস্ট্রি থিই,

আমার স্কুল জীবস্ট্রির

প্রেম টদস্ট্রির কো,

ত্স্ট্রব মস্ট্রি আস্ট্রে থয

১৯৬৬ সাস্ট্রলর থকাি এক টদি সকাস্ট্রল
রাটিদা জামাি আপা (উটমভর আম্মা) আমার
ইন্টারটর্উ টিস্ট্রয়টেস্ট্রলি এবাং আমার মস্ট্রধয
সুপ্ত প্রটত্র্া থদখ্স্ট্রত্ থপস্ট্রয় ইউ লযাব’ এ র্টত্ভ
কস্ট্ররটেস্ট্রলি। ত্ার টেক এোস্ট্ররা বের পর

টকন্তু আমরা উিাস্ট্রক

র্য় থপত্াম। আস্ট্ররা টেস্ট্রলি সাস্ট্রদক সযার,
রউে সযার, িুরুিীি সযার,

থবলাল থবে

সযার (পরবত্ভীস্ট্রি টি টর্ প্রস্ট্রযাজক),
আলী সযার,

ত্াস্ট্রির সযার,

আদম

থর্ৌটমক সযার

আর িজরুল ইসলাম মন্ডল সযার। োস্ট্রির
আপা (স্ট্রমঘলার আম্মা) আর রাটিদা জামাি
আপা’

সুবচি
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সযাস্ট্ররর

টর্’ থত্

সাস্ট্রলর ২৫ থি মাচভ রাস্ট্রি ববভর পাটকস্তািী

সাস্ট্রলর ১৫ আেস্ট্রষ্ট িিীদ িয়।। িত্ুি টিেক

টেস্ট্রয়টেলাম স্কুস্ট্রলর টকেু োস্ট্রির সাস্ট্রে থকাি

আিীবভাস্ট্রদ

বসিযরা আমাস্ট্রদর টপ্রয় সাস্ট্রদক সযার’ থক

টিসাস্ট্রব থযাে থদি,

এক অিুষ্ঠাস্ট্রি আাংিগ্রিি করস্ট্রত্। লাটক টম!

গুটল কস্ট্রর িত্যা কস্ট্রর। সাস্ট্রদক সযার’ এর

সযার,

আর মস্ট্রি মস্ট্রি র্াবত্াম সত্যটজত্ রায়

কবর

থমাল্লা সযাস্ট্ররর থবস্ট্রত্র র্স্ট্রয় টবজ্ঞাস্ট্রির োি

আমস্ট্রদর টিচার িস্ট্রল কস্ট্রত্া র্াস্ট্রলা িস্ট্রত্া!

ইউটির্াটসভটি

ত্খ্ি

সস্ট্রবমাি

আটমও

ও টজন্নাি

কাউটিস্ট্রলর

থকায়ািভাস্ট্ররর

পাস্ট্রসর

থেস্ট্রির

পাস্ট্রি

িস্ট্রয়ও

অিুপ

থমাল্লা সযার আর িাটকম সযার।
আটম

ইসলাটময়াত্

এর

বদস্ট্রল

অবটস্থত্।

অেভিীটত্

১৯৭১ থদি স্বাধীি িস্ট্রল ১৯৭২ সাস্ট্রল স্কুস্ট্রল

এই িত্ুি োিস্ট্রদর মস্ট্রধয েুজাস্ট্রয়ল জুিাস্ট্রয়দ

শুরু

আমারা

িল

টিটিি

মিসুর সযার,

(সূর্যস্ট্রসি) িল মাটির িীচ থেস্ট্রক মাো ত্ুলস্ট্রত্
কস্ট্ররস্ট্রে।

মিসীি

টি

প্রটত্টদি

সকাস্ট্রল

টিলাম।

এস্ট্রস থদটখ্ এক ‘ এলািী বযাপার’ । আই,

টেল জমজ র্াই। েুজাস্ট্রয়ল’ এর িাম আমরা

উল্কা’ (ঢাকা চট্টগ্রাম এক্সস্ট্রপ্রস থেইি) থক

ই,

থকউই

টবদায় টদস্ট্রয়,

িাজার িাজার অস্ত্র থরস্ট্রখ্স্ট্রে,

থরল লাইস্ট্রির উপর রাখ্া

আর এর এস্ট্রসম্বলী িস্ট্রল ইন্ডীয়াি আটমভ
মাইি,

এস,

বলস্ট্রত্

পারত্াম

িা।

েুজাস্ট্রয়ল খ্ুব ক্লাস কামাই করস্ট্রত্া এবাং

ত্ামার এক পয়সা থক বড় করার পর,

এল,

এমিটক থমটিি োি! আর

বাইস্ট্রর বাইস্ট্রর ঘুস্ট্রর থবড়াস্ট্রত্া আর আটমও

লাইি পার িস্ট্রয় কািাবস্ট্রির থঘাড়ার ঘস্ট্ররর

মিসীি িস্ট্রলর মাস্ট্রে পটরত্যাি পাটকস্তািী

ত্ার সাটিস্ট্রধয এস্ট্রস ক্লাস্ট্রস যাওয়া এক রকম

থঘাড়া থদখ্ার পর স্কুস্ট্রল এস্ট্রস থপৌেত্াম।

িযাঙ্ক।

বন্ধই কস্ট্রর টদলাম ক্লাস থসস্ট্রর্ি থেস্ট্রক!

ত্খ্ি টেল পাটকস্তাি আমল। আমরা পাক

উেত্াম! এর মস্ট্রধয টসদ্ধান্ত িস্ট্রল আমস্ট্রদর

এইর্াস্ট্রব ক্লাস কামাই’ এর মধয টদস্ট্রয়,

সার

স্কুল আই,

আর থেস্ট্রক িত্ুি টবটডাং’ এ

‘ ক্লাসস্ট্রেন্ড’

আমরা

থেন্ড’ এ

জাটমি

টজন্দাবাদ

সাদ

োি

এর

পর

ত্ারস্বস্ট্রর

পাটকস্তাি

োইত্াম

আর

মুর্

আর,

টেকমত্

আমরা
ই,

করস্ট্রব।

থর্ৌটমক সযাস্ট্ররর কমান্ড অিুযায়ী এক থদা

থচয়ারগুটল

টত্ি চার এর সস্ট্রে সস্ট্রে টপটি করত্াম।

করলাম।

টিটেস্ট্রির

টিস্ট্রয়

সময়

সবাই

িত্ুি

িযাাংস্ট্রক

আমস্ট্রদর

টবটডাং’ এ

মুর্

এই েুজাস্ট্রয়ল,

আমার থবস্ট

পটরিত্

িয়।

আমাস্ট্রদর থমস্ট্রয় বন্ধুরাূঃ থমস্ট্রয় সিপাটেস্ট্রদর
মস্ট্রধয রুমািা, থজসমীি খ্ুবই র্াস্ট্রলা আর
কাইন্ড

টিসাস্ট্রব

পটরটচত্

টেস্ট্রল।

আমরা

টপকটিস্ট্রক রুমািাস্ট্রদর গ্রাস্ট্রমর বাটড় িাইপ
একিা জায়োয় টেস্ট্রয়টেলাম। দুই টিেি চালু
িওয়ার পর আস্ট্রস্ত আস্ট্রস্ত আমস্ট্রদর সাস্ট্রে
ক্লাস্ট্রসর থমস্ট্রয়স্ট্রদর থকমি জাটি একিা দুরত্ব
িস্ট্রয় যায়। শুধুমাি টপকটিক এর টদি সবাই
খ্ুউব থেন্ডলী িত্! ঢাকা ইউটির্াটসভটির এবাং
ঢাকা িিস্ট্ররর অস্ট্রিক বড় বড় পান্ডা আমস্ট্রদর
ক্লাস্ট্রসর

কস্ট্রয়কিা

থমস্ট্রয়স্ট্রক

খ্ুউব

পেন্দ

করস্ট্রত্া এবাং ত্াস্ট্রদর সাস্ট্রে কো বলার জিয
আমাস্ট্রদরস্ট্রকও খ্ুব খ্াটত্র করস্ট্রত্া! মিসীি
িস্ট্রল সাত্ খ্ুস্ট্রির ঘিিার সাস্ট্রে জটড়ত্
একজি সন্ত্রাসী আমাস্ট্রক আর টমজাি’ থক
খ্ুবই খ্াটত্র করস্ট্রত্া! ক্লাস এইি িাইস্ট্রি
আই,

ই,

আর টবটডাং’ এর টিস্ট্রচ অস্ট্রিক

কুকর
ু
োকস্ট্রত্া আর আই,

ই,

এমি সময় আসস্ট্রলা িত্াব্দীর থেষ্ঠ সাংবাদ,

আর

আমরা সবাই ‘ অস্ট্রিা প্রস্ট্রমািি’ থপস্ট্রয় ক্লাস

টবটডস্ট্রয়র টত্ি ত্লার থিষ প্রাস্ট্রন্ত টেল এক

টসস্ট্রক্স উস্ট্রে যাস্ট্রবা পরীো োড়া। আমরা

কঙ্কাল,

সমস্বস্ট্রর টচৎকার টদলাম,

যা প্রটত্টদি একবার িা থদখ্স্ট্রল

‘ জয় বাাংলা’

থপস্ট্রির র্াত্ িজম িত্ িা! আমরা আই,

বস্ট্রল। মস্ট্রি িস্ট্রলা,

ই, আর এর কযাটন্টি থেস্ট্রক ইউটির্াটসভটির

স্বাধীি কস্ট্ররটে,

োিস্ট্রদর সাস্ট্রে সমুচা আর চপ টকস্ট্রি থখ্ত্াম।

কাস্ট্রে অলস্ট্ররডী থপৌেস্ট্রত্ শুরু কস্ট্ররস্ট্রে।১৯৭২

সব টমটলস্ট্রয় আই,

আর টেল থবি

সাস্ট্রল আমাস্ট্রদর স্কুস্ট্রল প্রেম এবাং থিষ বাস্ট্ররর

থরামাঞ্চকর। ৬৯ এর েি- অর্ূেযাি আমরা

মত্ স্কুল সাংসদ টিবভাচি িয়! ক্লাস টসক্স

থচাস্ট্রখ্র সামস্ট্রি থদস্ট্রখ্টে। আরও থদস্ট্রখ্টে

পর্যন্ত োিরা থর্ািার িওয়ার সুবাস্ট্রদ আমরা

প্রস্ট্রজক্টাস্ট্রর

স্কুল সাংসস্ট্রদ থর্াি টদলাম। এই সময় স্কুস্ট্রল

‘ মুিার

ই,

লযাটন্ডাং”!৭০

টদস্ট্রক আমাস্ট্রদর ক্লাস্ট্রস র্টত্ভ িয়;
সািু,

রটবি

এবাং

আস্ট্ররা

সাস্ট্রলএ
এিসাি,

টকেু

বন্ধু।

এই জিযই থত্া থদি

স্বাধীিত্ার সুেল আমস্ট্রদর

দুই টিেি চালু িয় আর অস্ট্রিক িত্ুি োি
থযাে

থদয়।

যাস্ট্রদর

িত্ুি থদি আর িত্ুি টবটডাংএ ১৯৭১ সাস্ট্রল

জুিাস্ট্রয়দ,

যীশু,

মিাি মুটিযুস্ট্রদ্ধর সময় আটম স্কুস্ট্রল আটস

টজয়া,

িাই। মাচভ পর্যন্ত কস্ট্রয়ক টদি বাস্ট্রদ। ১৯৭১

(স্ট্রসরটিয়াবাত্)

টলিু,

মধয

েুজাস্ট্রয়ল-

মিসুর,

ইকরার,

থজসটমি,
অিযত্ম।

সাঈদা,
থববী

থববী
১৯৭৫

োকা অবস্থায় আমারা থসই সন্ত্রাসীর সুবাস্ট্রদ
আিভস েযাকাটি’ থত্ আর টি,
ত্াস্ট্রদর

সাস্ট্রে

এস, টস থত্

আড্ডা

টদত্াম!

মজার ঘিিাূঃ অাংক পরীোর সময় প্রশ্ন
টেস্ট্রলা,

১২ টি আস্ট্রমর দাম ১৮ িাকা

িইস্ট্রল,

৫ টি আস্ট্রমর দাম কত্? আমস্ট্রদর

ক্লাস্ট্রসর থরজা পস্ট্রর সযাস্ট্ররর কাস্ট্রে কমস্ট্রেইি
করল,

সযার আপস্ট্রি ক্লাস্ট্রস আিারস টদস্ট্রয়

টিটখ্স্ট্রয়স্ট্রেি,
আর টমজাি,

আম

টদস্ট্রয়

টিখ্াি

সময় এক্সিারিাল প্রশ্ন করস্ট্রলা,
উর্চর প্রািীর িাম বস্ট্রলা,
বযাাং,

এক্সিারিাল

চাইস্ট্রল,

িাই!

মযাটেক পরীোর প্রাটক্টকাস্ট্রলর
‘ একটি

টমজাি বলস্ট্রলা

আস্ট্ররকটি

টমজাি উত্তর টদল,

উদািরি
‘ আস্ট্ররকটি

বযাাং’ ! শুস্ট্রি রাস্ট্রে দুূঃস্ট্রখ্ বাস্ট্রয়ালজী’ র টপ্রয়
সাস্ট্রদকুি িািার আপা টমজাি’ থক বস্ট্রলটেল,
“ টমজাি,

সুবচি

থত্ামার

উন্নটত্

িস্ট্রে

মূলার

6

মত্”। যখ্িই এই কো মস্ট্রি িয়,

ত্খ্ি

আমরা সব বন্ধুরা িাসস্ট্রত্ িাসস্ট্রত্ মস্ট্রর যাই।
এখ্িও মস্ট্রি িয়,

যটদ আর একবার টেস্ট্রর

যাওয়া থযত্ থসই দুস্ট্ররর সকাস্ট্রল!
িাজমুল আিসাি থিখ্
victory1971@gmail.com

১৯৭৭

বযাচ,

Db¥v`bv G‡Kev‡i eLwZqvi LjwRi
(1204-5 L„) AvMg‡Yi AvM ch©š— eRvq
wQj| eLwZqv‡ii nv‡Z bvj›`v aŸsm n‡j
†eŠ×iv I †mB m‡½ ˆRbiv cvwj‡q †h‡Z
_v‡Kb cvnvo I R½‡j| †kl ch©š—
eLwZqvi
evsjvq
j¶Y
†m‡bi
†`vo‡Mvovq G‡m nvwRi n‡j GB AÂj I

c„ô‡cvlK Qvov †Kv‡bv †eŠ× wenviB
wU‡K _vK‡Z cv‡iwb hv Avgiv BwZnv‡m
cvB| cvj‡`i আেমস্ট্রির c‡iB cvnvocyi
†eŠ× wenv‡ii অলিত্ব wecbœ n‡q c‡o I
†kl পযভন্ত cwiZ¨³ nq 13 kZK †_‡K
15 kZ‡Ki g‡a¨| ZvQvov inbcy‡ii

bI`v বুরজ
Ges ˆRb I
†eŠ×
Igi Lvwj` রুমী
evsjv, wenvi I †bcv‡ji wKQz Ask
‰Rb¸i gnvexi I †MŠZg ey‡×i Avg‡ji
ciciB ‰Rb I †eŠ×‡`i Avevm¯’b
wn‡m‡e cÖwZôv †c‡Z ïi K‡i| evsjvi
cy‡iv AÂjUvB ˆRb I †eŠ×‡`i
G‡Kev‡i wbR¯^ RvqMv ev ¯’vb wnmv‡e
cwiYZ nq GB `yB gnvÁvbx e¨w³‡Z¡i
wZ‡ivav‡bi ciciB|
‡gŠixq m¤cÖ`v‡qi gnvivRv P›`¸Ë
(ms¯‹…ZKiY K‡i P›`¸Ë cyWbMj,
Zgwjwc, e‡i›` BZ¨vw` kã/bvg¸‡jv‡K
wKQz †jLK 18/19 kZ‡K ms¯‹…ZKiY
K‡i P›`¸Ë cyÛªybMi, Zvgªwjwc, e‡i›`ª
BZ¨vw`‡Z cwiewZ©Z K‡i ) I c‡i
wØZxq P›`‡¸Ëi (L„: Z„Zxq/ PZz_© kZK)
gva¨‡g Ges ZviI c‡i wKQz mvgš—
ivRv‡`i gva¨‡g ˆRbiv G‡Kev‡i 6ô
kZvãx পযভন্ত G‡`‡k cy‡ivcywi cÖfve
eRvq iv‡L| A‡kvK ˆRb †_‡K †eŠ×a‡g©
`xw¶Z n‡j †eŠ×‡`i cÖfveI G‡`‡k
evo‡Z _v‡K| cvj‡`i Avg‡j G‡m †mUv
†e‡o hvq fxlYfv‡e| mnhvb,
KvjPµhvb, eRªhvb-Gi gva¨‡g mviv
evsjv‡`‡k Gi cÖfve c‡o| evsjv, wenvi
I Dwol¨vq Zvwš¿K †eŠ×‡`i ¶gZv
cÖevwnZ nq we‡klfv‡e| Gi AvIZvq
mvaviY RbMY †_‡K ivRv gnvivRv I
সামন্তcÖfyivI c‡o hvb| Z‡e ˆRbiv
msL¨vq A‡bK wQj| wnD‡qb mvs 645 L„:
evsjv‡`‡k G‡m w`M¤^i ˆRb I †eŠ×‡`i
cvkvcvwk †`L‡Z cvb| GB `yB agx©q

Igi Lvwj` রুমী
Av‡k cv‡ki AÂj †_‡K ‰Rb I †eŠ×iv
cvwj‡q hvb PÆMÖvg I wÎcyivi cvnvo I
R½‡j| i¨vj&d& wdP 1585 mv‡j w`M¤^i
ˆRb‡`i †`L‡Z cvb wÎcyivi cvnv‡o|
A_©vr ZLb পযভন্ত ˆRb Ges †eŠ×iv
wb‡R‡`i Ae¯’v‡b wQj Qwo‡q wQwU‡q
evsjv‡`k I wbKUveZx© প্রত্যন্ত AÂj
¸‡jv‡Z we‡kl K‡i j¶Y †m‡bi
eskaiiv weµgcyi I wbKUeZx©
GjvKv¸‡jv‡Z ivRZ¡ Pvwj‡q hvb 13
kZ‡Ki †kl ch©š—| †eŠ× ivRv ciïivg
I gnv¯’vb I KvQvKvwQ AÂ¸‡jv Zvi
kvm‡bi AvIZvq iv‡LY
ejLx
gnxkIqv‡ii AvMgY পযভন্ত| GwU n‡”Q
15 kZ‡Ki NUbv (gqgbwms‡ni
BwZnvm) Z‡e 1205-6 L„óv‡ã eLwZqvi
bI`v nvwRi n‡j j¶Y †mb cvwj‡q hvb
weµgcy‡i| m‡½ m‡½ Abymvix †eŠ× Ges
ˆRbivI inbcyi I Av‡kcv‡ki AÂj
†_‡K wewfbœ w`‡K Qwo‡q c‡o| inbcyi
IB mgq †eŠ× †Kw›`ªK Rbc` wQj|
eZ©gv‡bi inbcyi eyi‡R †eŠ× g~wZ©
cÖvwß‡Z †mUv Av‡iv bZzb K‡i cÖgvwYZ
n‡q‡Q| GwU cvIqv †M‡Q eyi‡Ri
wXwe‡Z|
¯^vfvweKfv‡eB AbywgZ nq †h, GB
†eŠ×wenv‡ii c„ô‡cvlK wQ‡jb j¶Y †mb
¯^qs| j¶b †mb Zvwš¿K †eŠ× wQ‡jb
e‡jB †mUv m¤¢e n‡qwQj| ZvQvov

KvQvKvwQ ivRkvnxi wenv‰ij, beveMÄ,
Lvwjgcyi I RvM`‡jI †eŠ× wenvi wQj|
GB wenvi ¸‡jv cwiPvjbvi LiP ïay
ivRvgnvivRv‡`i c‡¶B enb Kiv m¤¢e |
j¶Y †mb GB AÂ‡ji (1205 ch©š—)
kvmK wQ‡jb e‡jB ZviB QÎQvqvq
†eŠ×wenvi ¸‡jvi Aw¯’Z¡ eRvq wQj|
eLwZqv‡ii AvMg‡bi m‡½ m‡½B
†m¸‡jvi অলিত্বত্ব¡ †Q` c‡o hvq I †eŠ×
wenvi¸‡jv G‡K G‡K me cwiZ¨³ nq|
inbcy‡ii wekvj †eŠ× wenviwUI Lvwj
n‡q hvq| AvR G‡Zv w`b c‡oI †mwU
cnvocy‡oi wenv‡ii g‡Zv AvKvi wb‡q
`vuwo‡q Av‡Q|
ivRkvnxi wenv‰ij ¸ßhy‡Mi †eŠ× g~wZ©,
Lvwjgcy‡i ¸ß‡`i I cvj‡`i (?)
Zvgªkvmb, RvM`‡j ¸ßhy‡Mi aŸsmve‡kl
cÖvwßi ci GUvB †evSv hv‡”Q †h
A‡kv‡Ki mgq (L„.c~. Z…Zxq kZvãx) ev
Zvi Av‡M †_‡KB GB AÂ‡j ˆRb ev
†eŠ×‡`i Avevm¯’j wQj| cyWbMj
(cyÛªybMi), evmywenvi/wenvi ZLb GB `yB
a‡g©i gvbyl‡`i c`mÂvj‡b gyLi| Avgiv
Av‡MB Rvwb †MŠZg ey× ¯^qs evmywenv‡I
G‡m ag© cÖPvi K‡iwQ‡jb| Zvui I Zvui
wkl¨‡`i mwÂZ c`wPü evmywenv‡i wQj hv
Px‡bi cwieªvRK wnD‡qb mvs wb‡Ri
†Pv‡LB †`‡LwQ‡jb 645 L„óv‡ã hv Pzwi
n‡q hvq e„wUk Avg‡j | †MŠZg ey‡×i
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GB AÂ‡j AvMg‡bi cÖvq ciciB
evsjv‡`‡k †eŠ×‡`i cÖfve|

আবার ঈস্ট্রদর িামাজ আদায কস্ট্ররই েুস্ট্রি
থযস্ট্রত্

িয

কমভস্থস্ট্রল।

অবিয

এ

বের

িটিবার সাপ্তাটিক েুটির টদস্ট্রি ঈদ িওযায

ঈদদুল টেত্র ২০১৫
বেস্ট্ররর

ঘুস্ট্রর
এবারও

থচস্ট্রয

অস্ট্রিক

থবটি

মুসলমাস্ট্রির

সমােম

িস্ট্রযস্ট্রে

ঈস্ট্রদর

জামাত্গুস্ট্রলাস্ট্রত্।টসডটিস্ট্রত্

থবি

কস্ট্রযক

জাযোয

ঈস্ট্রদর

জামাত্

অিুটষ্ঠত্

লাস্ট্রকম্বার

বড়

মসটজস্ট্রদ

অস্ট্রেটলয়ার

টসডটি, অস্ট্রেটলযা
প্রটত্

কমভটদবস্ট্রসর

সবস্ট্রচস্ট্রয়

জামাত্।এোড়াও

িয।

অিুটষ্ঠত্ িয়
বড়

টসডটি

ঈস্ট্রদর
অটলটম্পক

মত্

পটবি

টর্টত্তস্ট্রত্

সালাউটিি,

পৃেকর্াস্ট্রব

অিযরকম।

টেস্ট্রর

খ্ুব

থবটি টমস

মুসটলম

ঈদ

করস্ট্রলও

ঈদ

উল টেত্র।চাাঁদ

যোস্ট্রযােয

মুিমুি,

ত্ামান্না

যটদও

এখ্াস্ট্রি

জািাস্ট্রলি

পটরবার টিস্ট্রয় োটক টকন্তু থদস্ট্রির ঈস্ট্রদর
আস্ট্রবেিা

উম্মার জিয আিন্দ ও খ্ুটির বাত্ভা টিস্ট্রয
এল

িাটমম,

টবটিমযও

থদস্ট্রি

কটর।আত্মীযস্বজি

পরস্পস্ট্ররর

এই

টপ্রয়জিস্ট্রদর

প্রটত্

আিস্ট্রন্দাৎসব

োডা

থসৌিাদভয
প্রবাসীস্ট্রদর

থদখ্ার

মযভাদা, ধমভীয়

র্াবোম্ভীযভ ও টবপুল উৎসাি উিীপিার মধয
টদস্ট্রয় পাটলত্ িয় পটবি

ঈদুল

টেত্র

।অস্ট্রেটলয়ার প্রবাসী বাাংলাস্ট্রদটিসি অিযািয

পাকভ, পযারামািা মসটজদ, টলর্ারপুল, ব্ল্যাক

থদস্ট্রির মুসলমাস্ট্রিরা উৎসবমুখ্র পটরস্ট্রবস্ট্রি

িাউি

ঈদ

মসটজস্ট্রদর

উদযাপি

কস্ট্রর।মধয প্রাস্ট্রচযর সস্ট্রে

সাবাস্ট্রবর

টিলস

জাস্ট্রম

মাস্ট্রে

কুইকার
অিুটষ্ঠত্

িয়

ঈস্ট্রদর

ও

িারীস্ট্রদর

জিয

পৃেক

টমটলস্ট্রয় অস্ট্রেটলয়ার থবি টকেু জায়োয় েত্

জামাত্। পুরুষ

১৬ ত্াটরখ্ শুক্রবার ঈস্ট্রদর জামাত্ অিুটষ্ঠত্

িামাস্ট্রজর

িয়।১৭ ত্াটরখ্ িটিবারও ইস্ট্রন্দাস্ট্রিটিয়া,

িামাজ থিস্ট্রষ টচরাচটরত্ টিয়ম অিুযায়ী

আটেকা,

এস্ট্রক অপস্ট্ররর সস্ট্রে থকালাকুটল কস্ট্রর ঈদ

টসোপুর,

র্ারত্

এবাং

বাাংলাস্ট্রদিসি অিযািয থদস্ট্রির মুসলমািস্ট্রদর

শুস্ট্রর্ো

বযবস্থা

করা

টবটিময়

কস্ট্ররি

িস্ট্রযটেল।

আেত্

মুসটল্লেণ্।প্রবাস্ট্রস ঈস্ট্রদর অিুর্ূটত্ জািস্ট্রত্
চাইস্ট্রল
মটত্,

প্রবাসী
মাজু,

বাাংলাস্ট্রদিী
সঞ্জু,

কটবর,

আসাদ,

জীবিযািায
সুখ্কর।
থদিটির

এক

পটবি

পিলা
ঈদুল

প্রধািমন্ত্রী

িটি

বৃটষ্টর
টেত্র

মস্ট্রত্াই
উপলস্ট্রে

অযাবাি

একটি

টর্টডও বাত্ভায় অস্ট্রেটলয়ায় বসবাসরত্ সকল
মুসটলমজাটত্স্ট্রক শুস্ট্রর্ো জািাি।

ত্ুষার,

সবাইস্ট্রক থদখ্া থেস্ট্রে ঈস্ট্রদর আিন্দ র্াোর্াটে
কস্ট্রর টিস্ট্রত্।স্থািীয় সময় ১৬ ও ১৭ জুলাই
অস্ট্রেটলয়ার

টসডটি,

এটডস্ট্রলইি,
পােভসি

টিসস্ট্রবি,

কযািস্ট্রবরা,
টবটর্ন্ন

থমলস্ট্রবািভ

থস্টস্ট্রি

ও

বসবাসরত্

মুসলমািেি স্বপটরবাস্ট্রর টিকিস্থ মসটজদ ও
থখ্ালা মাস্ট্রে পটবি ঈদুল টেত্স্ট্ররর িামাজ
আদায় কস্ট্ররি। মুসলমািস্ট্রদর প্রধাি ধমভীয়
উৎসব

ঈদস্ট্রক

থবসরকাটরর্াস্ট্রব

টঘস্ট্রর
থকাি

সরকাটর-

প্রাটত্ষ্ঠাটিক

েুটি

োস্ট্রকিা অস্ট্রেটলয়ায়।অমুসটলম প্রধাি এই
থদস্ট্রি ঈস্ট্রদর জিয আলাদা েুটি িা োকস্ট্রলও
অটধকাাংি মুসলমাস্ট্রিরা প্রটত্

বের

দুই

ঈস্ট্রদ েুটি থিি। থকউ থকউ কমভবযস্তত্ার
জিয েুটি টিস্ট্রত্ পাস্ট্ররি িা। ত্াাঁস্ট্রদরস্ট্রক
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"অস্ট্রেটলয়াস্ট্রত্
বাসর্ূটমর
যুেপূটত্ভ

উৎসব"

িযাটপ রিমাি
েত্ ৭ই জুি বণ্ভাঢয ও জাাঁকজমকপূণ্ভ
সাাংস্কৃটত্ক অিুষ্ঠাস্ট্রির মধয

টদস্ট্রয এক

যুে পূটত্ভ উদযাপি করস্ট্রলা বাসর্ূটম।মূলত্
টবস্ট্রদস্ট্রির মাটিস্ট্রত্ বত্ভমাি ও আোমী
প্রজন্মস্ট্রক বাাংলা সাংস্কৃটত্স্ট্রত্ এটেস্ট্রয টিস্ট্রয
যাওযার অেীকার টিস্ট্রয বাসর্ূটমর যািা।
টিমভাণ্ প্রটত্ষ্ঠাি ' বাসর্ূটম' র এক যুে পূণ্ভ
িস্ট্রলা।েত্ ১২ বের ধস্ট্রর এই প্রটত্ষ্ঠািটি খ্ণ্ড
িািক, থিটলটেল্ম, ধারাবাটিক িািক ও
োস্ট্রর্ল থিাসি টবটর্ন্ন ধরস্ট্রির অিুষ্ঠাি
টিমভাণ্

করস্ট্রে

মিাস্ট্রদস্ট্রির

টিয়টমত্।

অত্ীত্

অস্ট্রেটলয়া

ইটত্িাস,

ঐটত্িয,

কৃটষ্ট আর দিভিীয় জায়োগুস্ট্রলার বণ্ভিাসি
প্রবাসী বাাংলাস্ট্রদিীস্ট্রদর জীবি আস্ট্রলখ্য এবাং
বেস্ট্রপাসােস্ট্ররর ত্ীর থেস্ট্রক উস্ট্রে এস্ট্রস
টকর্াস্ট্রব এই প্রিান্ত মিাসােস্ট্ররর ত্ীস্ট্রর বসটত্
স্থাপি করা যায় ত্ার অিুসন্ধািী, ঐটত্িাটসক
ত্েয ও উপাত্ত টিস্ট্রয় সাম্প্রটত্ককাস্ট্রল টিমভাণ্
কস্ট্ররস্ট্রেি

োস্ট্রর্ল

ডকুস্ট্রমন্ট।োস্ট্রর্ল

ডকুস্ট্রমস্ট্রন্টর রচটয়ত্া ও পটরচালক আটকদুল
ইসলাম বস্ট্রলি, িামকরি োস্ট্রর্ল ডকুস্ট্রমন্ট
িস্ট্রলও এটি

মূলত্ একটি

ইটত্িাস্ট্রসর

আস্ট্রলাটকত্ অিুষে।বাসর্ূটম মূলত্ একটি
অিলাইি

পটিকা

িস্ট্রলও

থদিীয়

সাংস্কৃটত্,টিপ,সাটিত্য এবাং সামাটজক দাটয়ত্ব
পালি

কস্ট্রর

প্রিাংটসত্

িস্ট্রয়স্ট্রে।

টসডটির িাসভটর্ল এন্টারস্ট্রিইিস্ট্রমন্ট থসন্টাস্ট্রর
সন্ধযা সাত্িায় অিুটষ্ঠত্ িয় এই যুে পূটত্ভ
উৎসব। বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির জাত্ীয় সেীত্ বাটজস্ট্রয়
দিভক দাাঁটড়স্ট্রয় কণ্ঠ থমলাি।বাসর্ূটমর কণ্ভধার

আটকদুল ইসলাস্ট্রমর পটরকপিায় সামান্তা

পস্ট্রে বাাংলাস্ট্রদটি টবটিষ্ট বযবসায়ী মাটিি

ইসলাস্ট্রমর

আস্ট্রবটদি সম্মাি সূচক এ থক্রস্টটি টসরাজুল

সাবলীল

সুন্দর

উপস্থাপিায়

অিুষ্ঠািটি প্রািবন্ত িস্ট্রয় উস্ট্রে। শুরুস্ট্রত্ই টেল

িস্ট্রকর

অটর্টজত্ বড়ুয়া ও টপয়াসা বড়ুয়ার বৈত্

সামাটজক

পাটরবাটরক

োস্ট্রির পটরস্ট্রবিিা।ত্ারপর িূপুস্ট্ররর ত্াস্ট্রল

পািাপাটি

িারীর

ত্াস্ট্রল

আটকদুল ইসলাম।

মঞ্চ

মাত্াস্ট্রত্

আস্ট্রসি

িৃত্যটিপী

িাস্ট্রত্

ত্ুস্ট্রল

থদি।

কমভকাস্ট্রণ্ড

অবদাি

পুরুস্ট্রষর

ত্ুস্ট্রল

ধস্ট্ররি

এসময় টত্টি অিুষ্ঠাস্ট্রি

অটপভত্া থসাম।িৃত্য থিস্ট্রষ আটকদুল ইসলাম

আেত্ সকল িারী ও মাস্ট্রয়স্ট্রদর অিুপ্রাটণ্ত্

বাাংলা

থবি

কস্ট্রর সম্মাি জািাস্ট্রিার জিয মস্ট্রঞ্চ আসার

কস্ট্রয়কজি বযটিত্বস্ট্রক মস্ট্রঞ্চ আসার আিবাি

আিবাি জািাি।মধয টবরটত্র পর প্রদটিভত্

জািাি।ত্ারা

িয় বাসর্ূটম টিটমভত্ থিটলটেল্ম ‘ টসডটি িু

কটমউটিটির

বাসর্ূটমর

িীষভ

প্রস্ট্রত্যস্ট্রক
প্রিাংসা

স্থািীয়

সাংটেপ্ত

কস্ট্ররি

র্াষায়

এবাং

উষ্ণ

মুরাদিের’

এর টপ্রটময়ার থিা।বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির

অটর্িন্দি জািাি।আস্ট্রলাটকত্ মািুস্ট্রষর কাস্ট্রজ

মূলধারার অটর্স্ট্রিত্া অটর্স্ট্রিিীসি অস্ট্রেটলয়া

উৎসাি অিুস্ট্রপ্ররণ্া থযাোস্ট্রিার প্রয়াস্ট্রস েত্

প্রবাসী

বের থেস্ট্রক বাসর্ূটম চালু কস্ট্রর সম্মািিা

অটর্িয়

থক্রস্ট প্রদাি।এবের বাাংলাস্ট্রদটি কটমউটিটির

কস্ট্ররস্ট্রেি

রাজনিটত্ক

রিমত্উল্লাি ও েজলুল িক িটেক।এোড়া

বযটিত্ব

বযটরস্টার

টসরাজুল

িকস্ট্রক এ সম্মাস্ট্রি র্ূটষত্ করা িয়।বাসর্ূটমর

অিযািয

অটর্স্ট্রিত্ারা

ও

কস্ট্ররি।স্ট্রকন্দ্রীয়
অস্ট্রেটলয়া
চটরস্ট্রি

থিটলটেল্মটি' থত্
চটরস্ট্রি

প্রবাসী

অটর্িয়

বাাংলাস্ট্রদটি

অটর্িয়

কস্ট্ররস্ট্রেি

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির

জিটপ্রয়

থিটলটর্িি ত্ারকা রওিক
িাসাি, আলর্ী, টিিা

ও

প্রাি রায়।

সুবচি
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সুবচি
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সুবচি
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সুবচি
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সুবচি
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সাটিত্য পাে:
থত্াোজ্জাল সরকার
এবাস্ট্ররর

সাটিত্য

পাে

টবখ্যাত্

থলখ্ক বসয়দ মুজত্বা আটলর
টিস্ট্রয়।

বসয়দ

মুজত্বা

কটরমেস্ট্রঞ্জ

১৯০৪

কস্ট্ররি।

কায়স্ট্ররার

থলখ্া

আলী

সাস্ট্রল

রময

টসস্ট্রলস্ট্রির

জস্ম

গ্রিণ্

আল- আজিার

টবশ্বটবদযালস্ট্রয়, িাটন্তটিস্ট্রকত্স্ট্রির
টবশ্বর্ারত্ীস্ট্রত্ এবাং জামভাটিস্ট্রত্ থলখ্াপড়া
কস্ট্ররি।

এক

সময়

অধযে

টেস্ট্রলি।

বগুড়া

কস্ট্রলস্ট্রজর

পাটকস্তাস্ট্রির

রাষ্ট্রর্াষা

প্রস্ট্রশ্ন ত্ার থলখ্া প্রবস্ট্রন্ধর জিয পাটকস্তাি
সরকার

ত্াস্ট্রক

কারণ্

দিভাস্ট্রত্

বলস্ট্রল

টত্টি পদত্যাে কস্ট্রর র্ারস্ট্রত্ চস্ট্রল যাি।
র্ারস্ট্রত্ টত্টি Indian Council for Cultural
Relation

এর

থসস্ট্রক্রিাটর

টিসাস্ট্রব

কাজ

কস্ট্ররি। All India Radio এর িয়াটদল্লী,

পািিা,
বহু

কিক

র্াষায়

িাখ্ায়

পারদিভী

কমভরত্

টেস্ট্রলি।

সস্ট্রে থক থক এস্ট্রসটেল বস্ট্রল থত্া থর।’

টেস্ট্রলি;

থেঞ্চ,

আটম সম্পূণ্ভ

জমভাি, ইিাটলয়াি,

আরবী ,

ইত্যাটদ

সি

পস্ট্রির- থষালটি

জািস্ট্রত্ি।

১৯৭৪

িি।

থদস্ট্রিটবস্ট্রদস্ট্রি,

চত্ুরে,
বহুগ্রস্ট্রন্থর
টদস্ট্রক
পটন্ডত্
দিভি,

সাস্ট্রল

উদুভ , পািভী

ঢাকায়
চাচা

প্রয়াত্
কাটিিী,

পঞ্চত্ন্ত্র, িুটি

থমম

রচটয়ত্া।

িত্স্ট্রকর

স্কুস্ট্রলর
িাস্ট্রম

েত্

ইত্যাটদ

সাংস্কৃত্- বাাংলা
পটরটচত্

টেস্ট্রলি।

অলাংকার ইত্যাটদস্ট্রত্

পারদিভী

র্াষা

িস্ট্রলও

িা। আস্ট্রর থক টেল? ’
বললাম,

এক

িা।

োদা,

প্রাইস্ট্রর্ি

থসস্ট্রক্রিাটর

টেস্ট্রলি।

ত্ারাস্ট্রত্া

‘ ি‘ ল

বললুম ‘ ঐ থয
এটডটস

িা

আর

ক্লাস্ট্রস

িা
টকেু

থঢাস্ট্রকটি’ ।

পটন্ডত্মিাই র্রা থমস্ট্রঘর গুরু গুরু ডাক

টিেক

আরও েম্ভীর কস্ট্রর শুধাস্ট্রলি,

কাবয,

বািান্ন বার বলটেস থকি থর মূঢ়? আটম

ত্ারা যস্ট্রেষ্ট
স্কুস্ট্রল

টিত্যািন্দস্ট্রকও বাদ টদলাম

ত্ারা

কালা

িা

থত্ার

মত্

‘ এক কো

অলম্বুষ?

আটম

কাত্র িস্ট্রয় বললুম,

‘ আর থত্া থকউ

থবত্ি থপস্ট্রত্ি স্কুস্ট্রলর দেত্টরর থচস্ট্রয়ও

টেলিা পটন্ডত্মিাই;

টজস্ট্রজ্ঞস করুি িা

কম। এরকম এক পটন্ডত্স্ট্রক টিস্ট্রয় থলখ্া

পদ্মস্ট্রলাচিস্ট্রক,

একটি

মমভস্পিভী

েপ

থচস্ট্রি।’ পটন্ডত্মিাই

আলীর

রময

রচিার

কাটিিী”থত্।

অস্ট্রিক

থিষ

টেটরটস্ত টদলাম। চাপরাটস

আস্ট্রে

মুজত্বা

বই

“ চাচা

েস্ট্রপর থিষাাংি এ রকম-

( লাি

সাস্ট্রিস্ট্রবর

থিস্ট্রষ

েুটির

এক
পর

স্কুল
স্কুল

থস

থত্া
িিাৎ

সবাইস্ট্রক

থচাখ্

থমস্ট্রল

আমার টদস্ট্রক দাাঁত্ মুখ্ টখ্াঁচস্ট্রয় বলস্ট্রলি,
‘ ও উটি আবার থলখ্ক িস্ট্রবি। থচাস্ট্রখ্

পটরদিভি

থদখ্স্ট্রত্

বস্ট্রসস্ট্রে।)

রািযন্ধ িস্ট্রলও িা িয় বুঝত্ুম। থকি?

“ পটন্ডত্ মিাই শুধাস্ট্রলি ‘ লাি সাস্ট্রিস্ট্রবর

পাসস্ট্রি,

লাি

কািা,

সাস্ট্রিস্ট্রবর

টদবান্ধ, - -

কুকর
ু িাস্ট্রক

থদখ্স্ট্রত্

পাসটি? এই পযভস্ট্রবেণ্ িটি টিস্ট্রয় – ’
আটম

ত্াড়াত্াটড়

বললুম,

থদস্ট্রখ্টে। ও থত্া এক
ক্লাস্ট্রস ঢুস্ট্রক টেল।’
‘ মকভি

এবাং
কস্ট্রর

িা।

কুকর
ু িার

টক

ববটিষ্টয
কম

পস্ট্রর

বন্ধ

বলস্ট্রলি,

েুটির

পর

যাক।

বল

থত্া?

বললুম,

‘ আস্ট্রজ্ঞ,

বস্ট্রল

বস্ট্রল

‘ থিাি,

খ্ুটড়স্ট্রয়

পটন্ডত্মিাই

করস্ট্রলি।

কাজ

একেৃস্ট্রি

কো

টেল

টেল

খ্ুটড়স্ট্রয় িাাঁিটেল। হু!
থচাখ্

কদাচ
থস

র্াটেযস মস্ট্রি পড়ল,

আবার

থসস্ট্রকস্ট্রন্ডর ত্স্ট্রর

সারস্ট্রময়

েযাাং

িা

পটন্ডত্মিাই বলস্ট্রলি,

আবস্থাি

একিা

‘ িা

অস্ট্রিকেণ্

শুক্রবার

টেল

বস্ট্রল

টদি
অস্ট্রিক

থদরীস্ট্রত্ ঘাস্ট্রি টেস্ট্রয় থদটখ্ আমার থিৌকার
মাটঝ

এক

অপটরটচস্ট্রত্র

সাংস্ট্রে

করস্ট্রে। থলাকিা মুসলমাি,
িুটপ।

আমাস্ট্রক

টমম্বারউল্লার

সালাম- িালাম

থস আমাস্ট্রদর গ্রাস্ট্রমর

িালা;

আরদাটল, সাস্ট্রয়স্ট্রবর
এস্ট্রসস্ট্রে,

মাোয় টকটস্ত

অস্ট্রিক

কস্ট্রর পটরচয় টদল,

আলাপ

লাি

সাস্ট্রয়স্ট্রবর

সাংস্ট্রে

এখ্াস্ট্রি

আজস্ট্রকর টদিিা েুটি টিস্ট্রয়স্ট্রে

ত্ার টদটদস্ট্রক থদখ্স্ট্রত্ যাস্ট্রব বস্ট্রল। ঘাস্ট্রি
আর থিৌকা থিই। আটম যটদ থমস্ট্রিরবাটি
কস্ট্রর একিু স্থাি থদই।’

পটন্ডত্ মিাস্ট্রয়র

বাটড়

থবি

িদীর

উটজস্ট্রয়।

ওপাস্ট্রর,

ত্াই

টত্টি

খ্াটিকিা

বষভাকাস্ট্রল

থিৌকায়

যাত্ায়াত্ কস্ট্ররি আর সকলস্ট্রক অকাত্স্ট্রর

বসয়দ মুজত্বা আটল

টলেি

টদস্ট্রত্ি।

‘ থলাকিার

সুবচি

সাংস্ট্রে

পটন্ডত্

মিায়

কোবাত্ভা

বলস্ট্রলি

িল,

লাি
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সাস্ট্রয়স্ট্রবর সব খ্বর জাস্ট্রি,
কািা িয়,
মস্ট্রি

থত্ার মত্

সব টজটিস থদস্ট্রখ্,

রাস্ট্রখ্।

লাি

সব কো

সাস্ট্রয়স্ট্রবর

কুকস্ট্রু রর

আমার

টিসাব

টিটপড়ণ্স্মৃটত্
মুস্ট্রে

যাস্ট্রব

থিই।

এই

টিস্তব্ধত্ার

আমার মি থেস্ট্রক কখ্স্ট্রিা
িা।

‘ টিস্তব্ধত্া

‘ Silence is golden’

যায় থস খ্বরিাও থবি গুটেস্ট্রয় বলল’ ।

ত্াস্ট্রক থযি মরার পূস্ট্রবভ একবার একলা-

ত্ারপর অস্ট্রিকেণ্ চুপ কস্ট্রর োকার পর

একলা পাই।

আপি

মস্ট্রি

‘ আটম,

আস্ট্রস্ত

আস্ট্রস্ত

িাক্ষ্মণ্ী,

বৃদ্ধা

বলস্ট্রলি
মাত্া, টত্ি

কিযা,

টবধবা টপটস,

দাসী একুস্ট্রি আি

জিা।’

ত্ারপর িোৎ কো ঘুটরস্ট্রয় থেস্ট্রল

আমাস্ট্রক টজস্ট্রজ্ঞস করস্ট্রলি,
টক

রকম

‘ মদিস্ট্রমািি

অঙ্ক

থিখ্ায়স্ট্রর?

মদিস্ট্রমািি বাবু আমাস্ট্রদর অস্ট্রঙ্কর মাষ্টার—
পটন্ডত্মিাস্ট্রয়র
পড়াি’ ।

োি।

বললাম

পটন্ডত্মিাই

‘ র্ালই

বলস্ট্রলি

‘ থবি

টমম্বারউল্লার

িালা

থবি।

ত্স্ট্রব

থিাি।

বলল

‘ লাি

সাস্ট্রয়স্ট্রবর

কুত্তািার

টপেস্ট্রি

মাস্ট্রস ৭৫িাকা খ্রচ িয়। এইবার থদটখ্,
ত্ুই টক রকম অঙ্ক টিস্ট্রখ্টেস। বল থত্া
থদটখ্,

যটদ একিা কুকস্ট্রু রর টপেস্ট্রি মাস্ট্রস

৭৫ িাকা খ্রচ িয়,

আর থস কুকস্ট্রু রর

যটদ টত্িস্ট্রি েযাাং িয়,

ত্স্ট্রব টে েযাস্ট্রের

জিয

কত্

করটেলুম
রকস্ট্রমর
থবাধ

খ্রচ

িয়? ’

পটন্ডত্মিাই
আাঁক

কস্ট্রর

আটম

একিা

কষস্ট্রত্

থদস্ট্রবি।

ত্াড়াত্টড়

বললুম,

আরাম
আস্ট্রজ্ঞ

২৫িাকা। পটন্ডত্ মিাই বলস্ট্রলি,
সাধু’ । ত্ারপর বলস্ট্রলি,
অটপচ

‘ সাধু,

‘ উত্তম প্রস্তাব।

আটম, িাহ্মণ্ী,

কিযা,

র্য়

মারাত্মক

বৃদ্ধামাত্া,

টবধবা টপটস,

টত্ি

দাসী একুস্ট্রি আি

জি,

আমাস্ট্রদর সকস্ট্রলর জীবি ধারস্ট্রণ্র

জিয

আটম

পাই

৭৫

বুটঝ

িাকা।

থত্ার

বলস্ট্রত্া

থদটখ্,

ত্স্ট্রব

থপস্ট্রি

টবস্ট্রদয,

এই িাহ্মণ্ পটরবার লািসাস্ট্রয়স্ট্রবর

কুকস্ট্রু রর

ক‘ িা েযাস্ট্রের সমাি? ’

িত্বাক।

‘ বল

িা’ ।

আটম

কত্
আটম

মাো

টিচু

কস্ট্রর বস্ট্রস রইলাম। শুধু আটম িা,

সমস্ত

ক্লাস

টদস্ট্রয়

টিস্তব্ধ।পটন্ডত্মিাই

হুঙ্কার

থয

টিরণ্ময়’

একিা েযাাং টক কস্ট্রর থেস্ট্রির চাকায় কািা

মূখ্ভ

বস্ট্রলস্ট্রে

থখ্লা- ধুলা:
evsjv‡`k
পাটকস্তাি

wµ‡KU wmixR2015
ওমর খ্াটলদ রুমী

GwcÖj †m gv‡mi GB wmixR
Avgv‡`i Rb¨ A‡bKUv A¯- gayi
¯^v` G‡b w`j| A_©vr Avgiv †h
iKgUv †f‡ewQjvg †miKgUv nj
bv| wmix‡Ri cÖ_g w`KUvq Avgiv
†ek fvjfv‡e Dr‡o †Mjvg wKš‘
†k‡l G‡m †hb gyL _ye‡o c‡o
†Mjvg| Avm‡j GUvB wµ‡KU |
Gfv‡eB DÌvb cZb me mg‡qB
†j‡M _vK‡e | Gi g‡a¨ †_‡KB
Avgv‡`i DbœwZ Ki‡Z n‡e| DbœwZ
†h wKQzUv Gi g‡a¨B nqwb Zv eje
bv|
Iqvì© Kv‡c Avgv‡`i

উচ্ছালিত

cvid‡g©Ý wKš‘ Avgv‡`i A‡bKUv
mvnm RywM‡q‡Q| A‡÷ªjxqvi দুরন্ত
wc‡PI Avgiv fvj Kivi c‡i
wb‡Ri †`‡ki gvwU‡Z wb‡R‡`‡i‡K
cy‡ivcywifv‡e †g‡j ai‡Z †c‡iwQ|
ZvB GKw`‡bi †Ljv¸‡jvq Rq
†c‡qwQ| †U‡óI Avgv‡`i fv‡jv
AwfÁZv n‡q‡Q| পালেিা‡bi gZ
অতযন্ত kw³kvjx `‡ji wei“‡×|
GwcÖ‡ji 15 Zvwi‡L cÖ_g †Ljv |
50 Ifv‡ii g¨vP| wewmwe GKv`k
ebvg পালেিান GKv`k| পালেিান
cÖ_‡g e¨vU Ki‡Z †b‡g 268 K‡i
e‡m 9wU DB‡KU LyB‡q| nvwdR
GKvB K‡ib 85| †nvg 3wU
DB‡KU `Lj K‡i evsjv‡`‡ki
c‡¶| wewmwe GKv`k mvweŸ‡ii
Abe`¨ 123 iv‡b fi K‡i †kl
পর্যন্ত 9wU DB‡KU nvwi‡q 270
ivb K‡i †d‡j| Rybv‡q` 4wU
DB‡KU wb‡jI wewmwe GKv`k †kl
পর্যন্ত Rq †c‡q hvq|
cÖ_g Iqvb‡W 17B GwcÖj|
evsjv‡`k cÖ_‡g e¨vU K‡i 6wU
DB‡KU LyB‡q 329 ivb K‡i
†d‡j| Zvwgg A‡bKw`b ci
Avev‡iv Gw`b 132 wU ivb K‡i
e‡m| Iqnve wiqvR fv‡jv ‡evwjs
K‡i 4wU DB‡KU `Lj K‡i‡jI
†Kvb jvf nq wb| পালেিান e¨vU
Ki‡Z †b‡g wKš‘ †Zgb myewav
Ki‡Z cvi‡jvbv | ZvmwKb দুদযান্ত
†evwjs K‡i 3wU DB‡KU wb‡q wb‡j
পালেিা‡bi 250 iv‡b Bwbsm †kl

বলস্ট্রলি “ উত্তর থদ” মূস্ট্রখ্ভর মত্ একবার
পটন্ডত্মিাস্ট্রয়র

মুস্ট্রখ্র

টদস্ট্রক

ত্াটকস্ট্রয়টেলুম।

থদটখ্

থস

টত্িত্া,

ঘৃণ্ায়

টবকৃত্

টমিটমটিস্ট্রয়
মুখ্

িস্ট্রয়

লজ্জা,
টেস্ট্রয়স্ট্রে।

ক্লাস্ট্রসর সব থেস্ট্রল বুঝস্ট্রত্ থপস্ট্ররস্ট্রে- থকউ
বাদ

যায়টি-

পটন্ডত্মিাই

অবমািিার

টক

মাখ্স্ট্রেি,

আমাস্ট্রদর

টিমভম

আত্ম-

পটরিাস

সবভাস্ট্রে

সােী

থরস্ট্রখ্।

পটন্ডত্মিাই থযি উত্তস্ট্ররর প্রত্ীোয় বস্ট্রস
আস্ট্রেি।

থসই

জেিল

টিস্তব্ধত্া

কত্েণ্

পস্ট্রর

ক্লাস্ট্রসর

ঘন্টা

থর্স্ট্রে

থবস্ট্রজটেল

সুবচি

15

n‡q hvq| GwcÖ‡j 19 Zvwi‡L
wØZxq Iqvb‡Û‡Z পালেিান cÖ_‡g
e¨vU Kij, mnR DB‡K‡UI
পালেিা‡bi e¨vUmg¨vbiv †Zgb
myweav Ki‡Z cvi‡jv bv| 239
iv‡bB I‡`i Bwbsm ¸wU‡q †Mj|
†mv‡nj Avi AvRnvi h_µ‡g 30
I 44wU ivb w`‡jI BDbym
wgmevn&i KvQ †_‡K wKQzB cvIqv
‡Mj bv| †kl‡gm bvwmg 77 Avi
Iqnve wiqvR 51 wb‡q nvj bv
ai‡j Av‡iv Kg iv‡bB I‡`i
Bwbsm †kl n‡q †hZ| gvkivdx,
mvwKe, রুত্বেল †ek fvj †evwjs
K‡iB I‡`i AvU‡K w`j| Rev‡e
evsjv‡`k 3wU DB‡KU LyB‡q 240
ivb Abvqv‡m K‡i †djj| Zvwgg
Avev‡iv bZzb fv‡e wb‡R‡K
D‡¯§vwPZ K‡i 116 Uv my›`i ivb
Dcnvi w`j| gykwdKI ¯^vfvweK
fv‡e †L‡j 65 ivb Kij| Z„©Zxq
Iqv‡Û GwcÖ‡ji 22 | Gw`bI
পালেিান cÖ_‡g e¨vU K‡i 250

ivb Kij| Gw`b Aek¨ AvRnvi
101 iv‡bi GKUv PgrKvi Bwbsm
†Lj‡jb| ms‡½ mvgx 45 Avi
†mv‡nj 52 ivb Kivq পালেিা‡bi
Bwbsm †kl nj 250G|
gvkivdx,
রুত্বেল,
mvwKe,
AvivdvZ cÖ‡Z¨‡KB 2Uv K‡i
DB‡KU †c‡jv fvj †evwjs K‡i|
evsjv‡`k Abvqv‡m gvÎ 2wU
DB‡KU nvwi‡q H ivb Zz‡j †djj
(251-2)| Zvwgg 64 iv‡b G‡m
†_‡g †M‡jI †mŠg¨ 127 wU ivb
Zz‡j `j‡K GwM‡q wb‡q †Mj|
gykwdK ms‡½ †_‡K 49 ivb †hvM
Ki‡j 250 ivb †c‡iv‡Z †eM
†c‡Z nj bv|
c‡ii g¨vP wQj wU-Uz‡qw›U| 24 †k
GwcÖj| Gw`b Aek¨ পালেিা‡bi
†¯‹vi †gvUvgywU GKUv Ae¯’v‡b
G‡m `vov‡jv| gyKZvi 37 Avi
†mv‡n‡ji 30 iv‡bi Dci fi K‡i

I‡`i †gvU ivb G‡m 5 DB‡KU
141 G †VKj| Rev‡e evsjv‡`k
মিষ পর্যন্ত 3wU DB‡KU nvwi‡q
143 ivb K‡i †djj| mvwKe
Gw`b fv‡jv †L‡j 57 ivb Kij|
mvweŸi Kij 51|
Gi c‡i 27 †m GwcÖj L~jbvq cÖ_g
ev‡ii gZ cÖ_g †Uó g¨vP শুরু
nj|
evsjv‡`k cÖ_‡g e¨vU Ki‡Z †b‡g
332 Gi GKUv †gvUvgywU †¯‹vi
`vo Kiv‡jv | wcP wKQzUv gš’i
_vKvq e¨vUmg¨vb‡`i Rb¨ wKQzUv
n‡jI myweav nj| ইেরুল 67,
Zvwgg 25, †gvwgbyj 80,
gvnvgy`yj-vn 49 I gymwdK 32
ivb Kij|
পালেিা‡bi Bqvmxi †jM ¯úxb K‡i

GKvB 3wU DB‡KU `Lj Ki‡jb|
পালেিানx
e¨vUmg¨vbiv ¯úxb
DB‡K‡Ui m` e¨envi Ki‡jb

সুবচি
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cy‡ivcywi| †gvU 628 iv‡bi g‡a¨
nvwdR GKB 224 ivb K‡i
†dj‡jb| AvRnvi Avjx 83,
wgmevn 59, Avmv` kwdK 83 I
midivR 82 Kivq wekvj iv‡bi
cvnvo M‡o DVj| evsjv‡`k `‡ji
evu nvwZ w¯úbvi ZvBRyj 163 ivb
w`‡q 6wU DB‡KU wb‡jI ‡Zgb
myweav nj bv| Z‡e wØZxq Bwbs‡m
evsjv‡`‡ki e¨vUmg¨vbiv my›`i
fv‡e ˆah©¨ a‡i †L‡j 6wU DB‡KU
nvwi‡q 555 ivb K‡i ‡djj|
Zvwgg 206 Avi ইেরুল 160
iv‡bi Abe`¨ Bwbsm †L‡j wekvj
RywUi †iKW© K‡i †djj|
evsjv‡`‡ki R‡b¨ me©cÖ_g| g¨vP
†kl পর্যন্ত Wª Gi w`‡KB †Mj|
wgicy‡i wØZxq †U‡ó evsjv‡`k U‡m
Rq †c‡qI †Kb wdwìs wbj †mUv
†evSv †Mj bv| wcP ‡h †evwjs‡qi
c‡¶ †mUv wKš‘ g‡b nj bv| d‡j
পালেিান 8 DB‡K‡U 557 ivb

K‡i Bwbsm †Nvlbv Kij | Gw`b
AvRnvi msnvi g~wZ© avib K‡i
226wU ivb K‡i ‡dj‡jb| BDbym
148, Avmv` kwdK 107 iv‡bi
my›`i Bwbsm †Lj‡jb| evsjv‡`‡ki
†evjviiv †cm wWcvU©‡g‡›U †evjvi
Kg nIqvi dj †fvM Kij|
evsjv‡`‡ki e¨vUmg¨vbiv cÖ_g
†U‡ói gZ cvidi‡gÝ †hgbUv
Avkv Kiv wM‡qwQj Zvi av‡i

Kv‡QI †h‡Z cvij bv| gvÎ 203
iv‡b Bwbsm ¸wU‡q †Mj| mvwKe
89, ইেরুল 32 I োহােুদল্লু াহ
28wU ivb w`‡Z cvij| Gw`b
Avev‡iv পালেিানx †jM ¯úxbvi
Bqvmxi 3wU DB‡KU wb‡q `j‡K
GwM‡q wb‡q ‡M‡jb | wgmevn
evsjv‡`k‡K wØZxq evi e¨vwUs bv
Kwi‡q wb‡RivB e¨vwUs Ki‡jb Avi
†kl পর্যন্ত 6wU DB‡KU nvwi‡q
195 wU ivb K‡i Bwbsm †Nvlbv
Ki‡jb| Avgiv wKš‘ wØZxq
Bwbs‡mI `vuov‡Z cvijvg bv| gvÎ
221 iv‡b Bwbsm †kl n‡q †Mj|
gwgbyj 68, Zvwgg 42 Avi
†nv‡gi 39 ivbB wQj m‡eŸ©v”P|
পালেিা‡bi †jM ¯úxbvi GeviI
দুদযান্ত †evwjs K‡i 4wU DB‡KU
`Lj Ki‡jb evsjv‡`‡ki `yM©wZ
চু ড়ান্ত nj| evsjv‡`k 328 iv‡b
†n‡i †Mj|

b¨vk‡bi ms‡½ GKB KvZv‡i
AvwQ| ¯úxb †evwjs‡qI Avgv‡`I
`ye©jZv i‡q‡Q| wUg wm‡jKkb
wVK nqwb| †mUvI wVK Ki‡Z
n‡e| Avgv‡`i Av‡iv wKQzUv evKx|
Avkv Kwi me mgm¨v A‡bKUv
KvwU‡q DVe Lye wkMMxiB|

GKUv K_v Av‡Q Òme fv‡jv hvi
†kl fv‡jv” | Avgv‡`i †ejvq wVK
D‡ëvUvB nj | fvj fv‡e †kl
Ki‡Z cvijvg bv| Kvib
mwZ¨Kv‡ii fvj †evwjs‡qi mvg‡b
Avgiv KzK‡o †Mjvg| GUvB
Avgv‡`i mgm¨v| †UKwbK¨vj
mvBWUv Av‡iv DbœZ Ki‡Z n‡e|
cÖ_g †Uó †h fv‡e †L‡jwQ †miKg
K‡i †Lj‡Z cvi‡j Z‡eB ej‡Z
cv‡ev Avgiv †h †Kvb †Uó থেইাং

দম্পটত্স্ট্রদর থেস্ট্রি

টবস্ট্রিাদি:
টসস্ট্রিমা

ত্ারকাস্ট্রদর

োরাক

টিস্ট্রয়

টকেু

দাম্পত্য

জািাস্ট্রত্

চাই।

দম্পত্ীর

বয়স্ট্রসর

কো

পােকস্ট্রদর
বয়স

বেস্ট্ররর োরাক স্বার্াটবক,

৫/ ৭

থমস্ট্রয়র বয়স

কম িস্ট্রলও ত্ারা মস্ট্রির বয়স্ট্রস থেস্ট্রলস্ট্রদর
থেস্ট্রক

এটেস্ট্রয়

োস্ট্রক

বস্ট্রল

জীবস্ট্রি সমাি সমাি,

টববাটিত্

েস্ট্রল বয়স থকাি

সমসযা বত্টর কস্ট্রর িা। বস্ট্রয়স্ট্রসর ত্োৎ
২০/ ২৫ িস্ট্রলও টক সমসযা িয়!
জািা

িা

আস্ট্রলাচিা

থেস্ট্রলও

টকেু

টেক

টসস্ট্রিমা

টিস্ট্রয় এ সম্পস্ট্রকভ

করা

থযস্ট্রত্

পাস্ট্রর।

ঢাকা

টসস্ট্রিমার টবখ্যাত্ িায়ক- োয়ক- পটরচালক
খ্াি আত্াউর রিমাি ১ম স্ত্রী মািবুবা
রিমাস্ট্রির

সাস্ট্রে

োড়াোটড়র

পর

টবস্ট্রয়

কস্ট্ররি ত্ার থচস্ট্রয় ২৪/ ২৫ বেস্ট্ররর থোি
সাংেীত্

টিপী

টিলুোর

ইয়াসটমিস্ট্রক।

খ্াি আত্া এবাং িীলুোর ইয়াসটমি দীঘভ
টদি

ঢাকা

রাস্ট্রখ্ি।

টসস্ট্রিমা

ত্াস্ট্রদর

অেিস্ট্রক

একটি

সন্তাি

মাটত্স্ট্রয়
আগুি,

থসও র্াল োি কস্ট্রর। খ্াি আত্া দম্পটত্
প্রয়াত্। ত্ারা জীবত্ কাস্ট্রল সুখ্ী টেস্ট্রলি।
বটলউড

টসস্ট্রিমা

অেস্ট্রি

বয়স্ট্রস

টবস্তর

োরাক দম্পটত্র সাংখ্যা অস্ট্রিক। দু চার
জস্ট্রির কো বলটে। প্রেস্ট্রমই ইউসুে খ্াি
বা দীটলপ কুমার। চটল্লস্ট্রির দিক থেস্ট্রক
দাপস্ট্রির

সাস্ট্রে

টকেুটদি

আে

অটর্িয়
পযভন্ত

চস্ট্রলস্ট্রেি। মধুবালা,
থপ্রম কাটিিীর

শুরু

কস্ট্রর

অটর্িয়

কস্ট্রর

ববজয়ন্তীমালার সাস্ট্রে

গুঞ্জস্ট্রির পর ৪৪বেস্ট্ররর

দীটলপ

কুমার

টবস্ট্রয়

থচস্ট্রয়২৩

বেস্ট্ররর

থোি

অস্ট্রিস্ট্রকই

রটসকত্া

করস্ট্রলি
সায়রা

কস্ট্রর

বস্ট্রলি

ত্ার
বািুস্ট্রক।
সায়রা

ত্ার থিষ বয়স্ট্রসর েটড়। ত্স্ট্রব

মধুবালা

থযসেল

দম্পটত্

ত্া

কস্ট্ররি।

টবখ্যাত্

িায়ক

টডম্পল

কাপাটডয়াস্ট্রক

সুবচি

অস্ট্রিস্ট্রকই

ত্ারা
স্বীকার

রাস্ট্রজস

টবস্ট্রয়

কস্ট্ররি

খ্ান্না
৩১

17

বের

বস্ট্রয়স্ট্রস।

বেস্ট্ররর।
টডম্পল
টদস্ট্রলও

টডম্পল

এই

টবস্ট্রয়

অটর্িয়
এক

ত্খ্ি

থেস্ট্রড়

টদি

মাি

থিস্ট্রকটি

সাংসাস্ট্রর

দুই

১৬

থবিীটদি।
মি

থমস্ট্রয়স্ট্রক

টিস্ট্রয়

ত্াস্ট্রক খ্ান্নার সাংসার থেস্ট্রড় থযস্ট্রত্ িয়।
পস্ট্রর

টেস্ট্রর

এস্ট্রলও

টডম্পল আর সাংসার কস্ট্ররি টি;

আবার

রাস্ট্রজস

খ্ান্নাও

অটর্িস্ট্রয়

আর

টবস্ট্রয়

কস্ট্ররিটি।

মস্ট্রি

িয়

ত্াস্ট্রদর সাংসার সম্পস্ট্রকভ টত্ি অটর্জ্ঞত্ার
কারণ্

বয়স্ট্রসর

বযবধাি

অস্ট্রিক

োড়াও

টকেু

ধস্ট্রমভন্দ্র- থিমামাটলিী

অিয

িস্ট্রত্পাস্ট্রর।
দম্পটত্র

বয়স্ট্রসর

বযবধাি ১৩ বেস্ট্ররর যখ্ি ত্ারা টবস্ট্রয়
কস্ট্ররি। চার সন্তাস্ট্রির বাবা ধস্ট্রমভন্দ্র থিাস্ট্রল
েটবস্ট্রত্ অটর্িয় করার সময় থস সমস্ট্রয়র
‘ টিম

োলভ’

িয়।

থবি

করার

থিমামাটলণ্ীর
কস্ট্রয়ক

পর

লুটকস্ট্রয়

৪৫

টবস্ট্রয়

বের

সাস্ট্রে

থপ্রম

চুটিস্ট্রয়

রাস্ট্রজি খ্ান্না

থপ্রম

বের

বস্ট্রয়স্ট্রস

ধস্ট্রমভন্দ্র

কস্ট্ররি

৩২

বোস্ট্ররর

থিমাস্ট্রক। ত্াস্ট্রদর সাংসার এখ্িও সুস্ট্রখ্র।
সাইে

আলী

খ্স্ট্রির

বযাপারিা

টেল

উস্ট্রিা। ত্ার ১ম থবৌ অমৃত্া টসাং এর
বয়স টেল ত্ার থচস্ট্রয় ১২ বের থবিী।
১৩

বের

সাংসার

করার

পর

ত্ারা

আলাদা িস্ট্রয় যাি২০০৪ সাস্ট্রল। এর ওর
সাস্ট্রে জুটি বাধার অসেল থচষ্টার

পর

অবস্ট্রিস্ট্রষ ২০১২ থত্ টবস্ট্রয় কস্ট্ররি ত্ার
থচস্ট্রয়

১১

কাপুরস্ট্রক।
আস্ট্রেি

বেস্ট্ররর
টবস্ট্রয়র

যািা

যায়।

থোি

পর

ত্ারা

পােক,

কাটরিা
সুস্ট্রখ্ই
দম্পটত্র

বস্ট্রয়স্ট্রসর ত্োৎ টক সুখ্ অসুস্ট্রখ্র কারণ্
িস্ট্রত্ পাস্ট্রর?

টেক বলা যায় িা। ত্স্ট্রব

দাম্পত্য সুস্ট্রখ্র টবষস্ট্রয় একজি বস্ট্রলস্ট্রেিMarriage is nothing but compromise and
adjustment.

এিাই

থবাধ

িয়

টেক।

ববজয়ন্তীমালা

টডম্পল কাপাটডয়া

খ্াি আত্াউর রিমাি

সুবচি
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কটবত্া
মায়া

মাস্ট্রি রমজাি

থমাূঃ টসটিকুর রিমাি খ্াি

িায়াত্ মািমুদ

র্াটব িা আর থকা
ি- জস্ট্রির কো
এই দুটিয়ার. . .
একা শুধু, ত্ুটমই একা
রস্ট্রয়ে আমার হৃদস্ট্রয়, রস্ট্রয়ে আমার হৃদস্ট্রয়

চাাঁদ উস্ট্রেস্ট্রে, িীল্ আকাস্ট্রিিাবাি মাস্ট্রসর থিস্ট্রষ,
ত্াইস্ট্রত্া আমার মন্েুস্ট্রি যায় চাাঁদ- ত্াাঁরার থদস্ট্রি

|

র্াটব িা আর থকাি- জস্ট্রির কো ।
আটম োড়া ত্ুটম একা
ত্ুটম োড়া আটম একা
এ কো থর্স্ট্রব মিিা থকাঁস্ট্রদ উস্ট্রে
যখ্িই র্াটব একা একা
চস্ট্রল যাব থেস্ট্রড় কায়ার মায়া
ত্খ্িই র্ুস্ট্রল যাই

এস্ট্রসা মুটমি,

আললাির কাস্ট্রে-

চাইস্ট্রবা সবাই পািাি,
মােস্ট্রেরাস্ট্রত্র - র্াস্ট্রলা সময়,
েমা িস্ট্রব সব গুিাি

|

িায়াত্ মািমুদ

সাের- িদীর কুল- টকিারায়-

থর্স্ট্রব থত্া পাই িা - থকাি টকিারা

থর্স্ট্রস থেিা আস্ট্রস,

থকি টবধাত্া টদস্ট্রলি মায়া

রমজাস্ট্রির এই বরকত্ মাস্ট্রস

র্াটব িা আর থকাি- জস্ট্রির কো
এ সাংসাস্ট্ররর সাধুজি
টক থপস্ট্রয়স্ট্রে কখ্ি ।

পাপ চস্ট্রল যায় থর্স্ট্রস

|

র্াস্ট্রেয িয়স্ট্রত্া আর িস্ট্রব িা-

ত্াস্ট্রত্া জাটি িা

এই মাস্ট্রসর থোাঁয়া

র্াটব িা আর থকাি- জস্ট্রির কো ।

এখ্িও যারা থবাঁস্ট্রচ আটেএকিু মাো থিায়া

|

এ সাংসাস্ট্ররর টকেুই থত্া িয় আমার
রস্ট্রব িাস্ট্রত্া টকেুই কাস্ট্ররা
ত্বু ও টপেু চটল মায়ার িাস্ট্রি
টবধাত্ার এ থকাি থখ্লা
র্াটব িা আর থকাি- জস্ট্রির কো
এ দুটিয়ায়. . . . . . . . .

ঈদ িউক সবার

থিাস্ট্রিা মুটমি- মুসলমািথকস্ট্রদ থকস্ট্রদ বল,
র্ুল কস্ট্ররটে মাে কস্ট্রর দাওথেস্ট্রল, থচাস্ট্রখ্র জল

|

wbqwZ I‡`i Zvov K‡i †d‡iIiv †h, c‡_i †Q‡j,
me©kvšÍ n‡q †M‡Q AvRAe‡njvB kyay †g‡j|
`ytL †c‡jI Kuv‡`bv IivAkÖæ †M‡Q kywK‡q,
I‡`i Rxe‡bI C` Av‡mdz‡Uv _vjv nv‡Z wb‡q|
mvgvwRKZvq †k‡li KvZv‡im`vB _vK‡Z nq,
Zv‡`iI Av‡Q, C‡`i Avb›`‡Qov Rvgvq, C` nq|
C‡`i w`‡bI Abœ †Rv‡U bvD`vg Mv‡q, A‡bK Kó,
‡KDev Ki‡Q Lv`¨ AcPqKi‡Q A_© bó|
C‡`i w`‡bI Mv‡Qi ZjvqNygv‡bvi VuvB nq,
fz‡j †hIbv, Zv‡`iI Rxebgvbyl, Zv‡`iI Kq|
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টচটকৎসা টিস্ট্রয় কোবাত্ভা
Narrow upper jaw
and expanders.
What? Why? When
is the best time to
start orthodontic
treatment?

How does age of the patient affect
orthodontic treatment approaches?

Another sign of this is where most of
the top side teeth are biting inside of
the lower side teeth (see picture
below).

The younger the patient, the greater
the success with upper jaw expansion.
Having said this, as an orthodontist, if
commencing treatment early, we have
to balance this against the future need
of orthodontic treatment, in addition to
considering how the patient and parent
feels about the proposed treatment
approach. There also needs to be
sufficient teeth present to support the
expander appliance.
In children and teenagers, a common
approach is an upper fixed expander
plate to widen the upper jaw.
The following picture below of one of
our treated patients show the effect of
expander treatment and upper and
lower braces can have in enhancing
one’s smile.

Often when one smiles from the front,
the smile appears narrow rather than
broad and spaces can be seen on the
side of the smile, rather than where the
teeth should be.

- By Dr Andrew

Why is this a problem?

Chang, orthodontist,
Smiles & Faces
Orthodontics,
Blacktown. Ph: 028814-9941

The upper jaws are connected with the
nose and in children with narrow
upper jaws, the nose passages are
smaller. A common answer from
parents is their child tends to breathe
through the mouth, or snore at night,
or wakes up in the morning with a dry
mouth due to mouthbreathing.

Over the past few weeks, I have seen a
few instances of narrow upper jaws in
adult, teenagers and children. I wanted
to talk about this as treatment
approaches vary depending upon age.
This is 1 form of treatment where
managing the orthodontic treatment is
best undertaken by the mid-teens or
earlier.
Narrow upper jaw. What does this
mean?
This refers to a condition where the
upper jaw is very narrow (see picture
below).

A simple test would be to ask your
child to close their mouth and breathe
through their nose for 20-30 seconds.
If you are able to hear distinct heavy
breathing through their nose, it may be
an indication of their mouthbreathing
habit.
Can chronic mouthbreathing affect
my child’s bite?
Studies in animals and growing
children have also confirmed that this
may affect jaw growth, leading to a
large overbite and small chin
developing.

Before expanders and braces

After expander and braces
In adults, treatment approaches to
correct a narrow upper jaw, increase in
complexity, costs and discomfort,
compared to the teens and children.
This can often involve some form of
jaw surgery in adults, should they seek
its correction.
So if you have any doubts on when is
the best time to start orthodontic
treatment, see an orthodontist to have
a consultation soon. At the very least,
you will have peace of mind knowing
when is the best time to start after
taking into consideration all factors.

সুবচি
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কাজী
(Seeme)
েত্

সুলত্ািা

২৮থি

জুি

বাাংলাস্ট্রদি থসাসাইটি অে টসডিী ইিক
এর পটবি রমজাি উপলস্ট্রে এক থদায়া
ইেত্ার

িয়।

মািটেস্ট্রলর

বাাংলাস্ট্রদি

আস্ট্রয়াজি

থসাসাইটি

অে

করা
টসডিী

েত্ দি বের যাবত্ অস্ট্রেটলয়ায় বাাংলা
র্াষা

ও

সাংস্কৃটত্

একটিষ্ঠ
বাাংলা

প্রবাস্ট্রস
র্াষা

অিুস্ট্রপ্ররণ্ার
অিুষ্ঠাস্ট্রির
এরই

চচভা

প্রচটলত্

কাযভক্রম চাটলস্ট্রয়

সাংঘেিটি

রাখ্ার

আসস্ট্রে।

থবস্ট্রড়

উো

এই

প্রজন্মস্ট্রক

ও

কৃষটে

অিুিীলি

ও

জিয

িািা

উস্ট্রদযাে

ও

আস্ট্রয়াজি

কস্ট্রর

ধারাবাটিকত্ায়

োস্ট্রক।

রমজাি

আর

উপলস্ট্রে

ইেত্ার ও থদায়ার আস্ট্রয়াজি করা িয়।
টবকাল ৪. ৩০ টমটিি থেস্ট্রক সাংঘিিটির
স্থায়ী কটমটির সদসয,

সাধারণ্ সদসয,

অটত্টে, বন্ধু- বান্ধব ও ত্াস্ট্রদর পটরবার বেভ
সমস্ট্রবত্

িয়

রকস্ট্রডল

পাবটলক

স্কুল

টমলিায়ত্স্ট্রি। প্রস্ট্রত্যস্ট্রকর আন্তটরক থসৌিাদভ
ও সিস্ট্রযাটেত্ায় শুরু িয় ইেত্ার প্রস্তুটত্
ও

থদায়ার

করার

আস্ট্রয়াজি।

পর

ইেত্ার

সমস্ট্রবত্

র্াস্ট্রব

থিষ

জামাস্ট্রত্

মােটরব এর িামাজ আদায় করা িয়।
এস্ট্রত্

বাোরাও

আদাস্ট্রয়

িরীক

আদিভ

পালস্ট্রির

থকাষাদে আবু িাসািাত্ সি আরও অস্ট্রিস্ট্রক

জামাস্ট্রয়স্ট্রত্র

উপটস্থত্

থিস্ট্রষ

থরাববার টসডিীর রকস্ট্রডল পাবটলক স্কুস্ট্রল

ও

বলা বাহুলয মটিলাস্ট্রদর জিয ও আলাদা

এক
িয়।
এক

এ

সাস্ট্রে

িামাজ

টেল

ইসলামী

অপূবভ

সস্ট্রম্মলি।

বাবস্থা

ইসলাটমক

করা

িয়।

আস্ট্রলাচিা

িামাজ

ও

থদায়া

পড়াস্ট্রিা িয়।

সম্পন্ন

ইেত্ার মািটেল ও থদায়ার পর টডিাস্ট্ররর
আস্ট্রয়াজি করা িয়। রমজাস্ট্রির শুস্ট্রর্ো ও

পৃষ্টস্ট্রপাষক

জিাব

আস্ট্রয়াজকস্ট্রদর

প্রধাি

িটিদুজ্জামাি

আস্ট্রলা

বস্ট্রলি, বাাংলাস্ট্রদি থসাসাইটি অে টসডিী েত্
দি বের যাবত্ িািা উস্ট্রদযাে ও েেিমূলক
কাযভক্রস্ট্রমর

মাধযস্ট্রম

প্রবাস্ট্রস

থবস্ট্রড়

আন্তটরক

িয় বাাংলাস্ট্রদি

থসাসাইটি

অে

আস্ট্রয়াজি।

রাখ্স্ট্রত্ বাাংলাস্ট্রদি থসাসাইটি অে টসডিীর
আস্ট্রয়াজি।

প্রস্ট্রত্যস্ট্রকর

টসডিীর ইেত্ার মািটেস্ট্রলর এই টবস্ট্রিষ

ইসলামী আদিভ অিুিীলস্ট্রির প্রয়াস সমুন্নত্
এই

টেস্ট্রলি।

সিস্ট্রযাটেত্ায় অত্যান্ত থসৌিাদভযপূণ্ভ পটরস্ট্রবস্ট্রি

উো

প্রজন্মস্ট্রক বাাংলা র্াষা ও সাংস্কৃটত্র সাস্ট্রে
বন্ধি বত্টর করস্ট্রত্ ও থদিীয় প্রর্াব সমুন্নত্
রাখ্স্ট্রত্ টবস্ট্রিষ কাযভক্রম পটরচালিা কস্ট্রর।
ত্ার প্রটত্রূপ ও উস্ট্রদযাস্ট্রের েস্ট্রল রকস্ট্রডল

Quakers Hill
Mosque Quran
Lessons for
Children
Lessons on weekdays
Qualified male and female
teachers availan ble

বাাংলা স্কুস্ট্রলর প্রটত্ষ্ঠা, থসখ্াস্ট্রি প্রটত্ রটববার
বাাংলাস্ট্রদিী বাোস্ট্রদর বাাংলা থিখ্ার বাবস্থা
করা িয়। এোড়াও বাাংলাস্ট্রদিী সাংস্কৃটত্র
যোযে পটরচ্চার জিয িািামুখ্ী অিুষ্ঠাস্ট্রির

We also have afternoon and
evening classes for girls and
ladies

আস্ট্রয়াজি কস্ট্রর োস্ট্রক। প্রসেত্ উস্ট্রল্লখ্য থয
আোমী ৩রা অকস্ট্রিাবর টসডিীস্ট্রত্ সাংঘেিটি
একটি বসন্ত থমলার আস্ট্রয়াজি কস্ট্ররস্ট্রে।
রকস্ট্রডল
মািটেস্ট্রল

পাবটলক
টসডিীস্ট্রত্

স্কুস্ট্রলর

Please contact –
Sherin 0408041491

এই

ইেত্ার

বসবাসরত্

মুসটলম

Dr Maha 0402659788

কটমউটিটির অিযািয সদসযরা ও থযােদাি
কস্ট্ররি।

সাংঘেিটির

সর্াপটত্

থসাস্ট্রিলুর

রিমাি,

সম্পাদক

আেসািা

টবলটকস,
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By Mithila Zaheen
Adapted from
www.taste.com.au

Ingredients








2 cups strong black coffee
3 eggs, separated
1/3 cup caster sugar
250g mascarpone cheese
300mL thickened cream,
lightly whipped
1 large packet of Savoiardi
sponge fingers
Cocoa, for dusting

Method

1.

2.

3.

4.

5.

Pour 2 cups of strong black
coffee into a shallow dish.
Set aside.
Beat 3 egg yolks and sugar
in a large bowl with an
electric beater until pale and
thick. Add the mascarpone
and whipped cream, mixing
gently until combined.
Beat egg whites in a medium
bowl with an electric beater
until soft peaks form. Using
a large metal spoon, gently
fold egg whites into the
mascarpone mixture.
Dip enough biscuits into the
coffee mixture to cover the
base of the dish you are
using. Cover the biscuits
with 1/3 of the mascarpone
mixture. Repeat layers 2
times, ending with the
cream. Cover with plastic
wrap and refrigerate for at
least 2 hours.
Dust generously with cocoa
and serve.

Chief Editor: Tofazzal Hossain Sarker
Editor: Dr Tamanna Parvin
Co-editors: Fardin Ferdous, Mithila Zaheen, Sarita Alam
Publication Editor: Sherwan Zaman
Email: tparvin2@yahoo.com.au
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রমজানের পর ভাল কানজর ধারাবাহিকতা রক্ষার দশটি মাধযম
আফনরাজা হিানেে
১। রেজাত্বনর পর ভাল োত্বজর ধারাোলহেতা রক্ষার জনয িেয প্রথত্বে মহদাত্ব়েত এেং দৃঢ়তার উপর টিত্বে থাোর
জনয আল্লাহ তাআলার িাহার্য োেনা েরত্বত হত্বে।
হি আমানদর রব, আপহে হিদান়েত হদ়োর পর আমানদর অন্তরেমূি বক্র করনবে ো এবং আপোর পক্ষ হেনক
আমানদরনক রিমত দাে করুে। হেশ্চ়ে আপহে মিাদাতা। (িূরা আত্বল-ইেরান ৮ আ়োত)
২। ভাল মলােত্বদর িাত্বথ মেলি উঠা েিা েরত্বত হত্বে, এেং ও়োজ নলিহত ও লেলভন্ন ধরত্বের দ্বীলন আত্বলাচনা
মর্খাত্বন হ়ে মিখাত্বন র্াতা়োত েরত্বত হত্বে।
৩। েই পত্র পড়া এেং েযাত্বিট শ্রেত্বনর োধযত্বে মনে মলােত্বদর জীেনী জানা, লেত্বিষ েত্বর িাহাোত্বদর জীেনী
জানা। মেননা এর োধযত্বে েত্বনর লভতর িাহি ও আিার িঞ্চার েরা।
৪। মেলি মেলি েত্বর প্রভাে লেিারোরী ইিলালে েযাত্বিট শ্রেে েরা: মর্েন ভাল ভাল খতীেত্বদর আত্বলাচনা ও়োজ
মর্খাত্বন পাও়ো র্া়ে তা িংগ্রহ েরা।
৫। ফরত্বজর প্রলত র্ত্নিীল থাো মর্েন পাাঁচ ও়োক্ত নাোজ, রেজাত্বনর মরাজা মোন োরত্বে োজা হত্ব়ে থােত্বল তা
দ্রুত আদা়ে েরা।
৬। নফত্বলর প্রলতও র্ত্নিীল হও়ো র্লদও তা েে হ়ে, মেননা আল্লাহর লনেট ঐ আেল অলধে লপ্র়ে র্া লন়েলেত
হ়ে র্লদও তা পলরোত্বে েে হ়ে।
৭। অথয িহ মোরআন লতলাও়োত েরা। মোরআন মহফর্ েরত্বত আরম্ভ েরা এেং লন়েলেত মতলাও়োত েরা, আর
র্া মহফর্ েরত্বে তা ফরজ নাোত্বজ এেং নফল নোত্বজ পড়ত্বত অভযাি গত্বড় মতালা।
৮। মেলি মেলি লজের ও ইত্বিগফার েরা, মেননা এ োজটি িহজ লেন্তু তার উপোর অত্বনে মেলি, ঈোন েৃলি
েত্বর এেং েন ও হৃদ়ে-মে িলক্তিালী েত্বর।
৯। এেন লেিু মথত্বে িম্পূেযরূত্বপ দুত্বর থাো র্া হৃদ়েত্বে নষ্ট েত্বর মদ়ে, মর্েন অিৎ মলাত্বের িঙ্গ, অশ্লীল গান
মিানা, অশ্লীল অনুষ্ঠাত্বন র্াও়ো, অশ্লীল লচত্র মদখা ইতযালদ।
১০। িেযত্বিষ আোত্বদর দ্রুত তওো েরত্বত হত্বে। খাত্বলি তওো। মর্খান মথত্বে আর লপিত্বন লফরার লচন্তা ও
আিত্বেনা। আল্লাহ তাআলা োন্দা তওো েরত্বল অতযন্ত খুলি হন। আমরা ঐ েমস্ত হলাকনদর অন্তভূ ক্ত িবো
যারা আল্লািনক রমজাে ছাডা অেয েমন়ে হিনেো। আল্লাহ আোত্বদরত্বে িাহার্য েরুন।
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