একশি সাশিত্য শনর্চর বাাংলা পশিকা
শসডনী,

অস্ট্রেশলয়া থেস্ট্রক প্রকাশিত্

ষষ্ঠ সাংখযা, অগাস্ট- থসস্ট্রেম্বরঅস্ট্রটাবর ২০১৫

বাাংলা শিখুন

বাাংলা পড়ুন

বাাংলা চচচা করুন

প্রধান সম্পাদক: প্রস্ট্রেসর থত্াোজ্জল থিাস্ট্রসন সরকার
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থত্াোজ্জল সরকার

ত্ামান্না পারর্ীন

জজ,

শসশর্ল সাজচন সবই নারী। থজলার

সব ইকে ধিযব ে জ ি ি। এই সময় প্রতপ্রি

িীষচ পদগুস্ট্রলাস্ট্রত্ আসীন নারীরা দক্ষত্ার

িব প্রিব্ প্রচত প্রিব্ হী পপ্ররষেকে পপ্ররচয়

সাস্ট্রে

প্রিাসন

েপ্ররকয়

খুিী।

নারীরা

চযাস্ট্রলশ্জাং

চালাস্ট্রেন। এস্ট্রত্
থেন

সবাই

চালাস্ট্রনার

থপিায়

কমচরত্

এরপর কসপ্রলম ও স কলহ’র ি ন্দপ্রিে ও

থেস্ট্রক

িঞ্জল উপি পি য় প্রিতীয় পকব্র অিুষ্ঠ ি শুরু

শনস্ট্রজস্ট্রদর দক্ষত্ার পশরচয় শদস্ট্রেন।

প্রসডিীকত

সম্পাদকীয়:
চস্ট্রল থগল আস্ট্ররকশি ঈদ।
বা

বকরী

ঈদুল আযিা

ঈদ

। িযরত্

ইব্রাশিম( সা: ) এর থখাদা র্শি পরীক্ষার
জনয ত াঁকে ত াঁর সবস্ট্রচস্ট্রয় প্রিয় বস্তু আল্লার
রাস্ট্রি কে রব প্রি করার আকেশ িস্ট্রল শত্শন
ি ণপ্রিয় পুি িযরত্ ইসমাইল( সা: )
কে রব প্রি

শদস্ট্রত্

। আল্লািত্ালা

উদযত্

সন্তুষ্ট

িস্ট্রলন,

বদস্ট্রল দুম্বা কে রব প্রি িল।

থক

িস্ট্রলন
সন্তাস্ট্রনর

সমেচ

অনুযায়ী

ইত্যাশদ

আস্ট্রে

গরু, খাসী,

ইউপ্রিভ প্রসপ্র্ ি

পশু

কে রব প্রি

শকন্তু

প্রশত্স্ট্রযাশগত্ার

মস্ট্রধয

থকানক্রস্ট্রমই

অসুস্থ

যাস্ট্রবন না;

মিল্লার মস্ট্রধয আমার গরু

যাস্ট্রব, মাাংস

খাওয়া

পুিপ্রমল
্ ণী অিুষ্ঠ ি

এবছর প্রছল ত র ষষ্ঠ পুিপ্রমল
্ ণী উৎয পি

প্রসডপ্রির

field- এ

Macquarie

অয ডকভিপ্রিস

েকলজ

ও পুিপ্রমল
্ ণী ২০১৫ অিুপ্রষ্ঠত হয়।

অিুষ্ঠ ি।

কসই

কয

আম র

িি

রকের

একশি বড় উৎস । কাস্ট্রজই এই ঈদশি শেল

প্রেিগুপ্রল”-

সামাশজক এবাং রাষ্ট্রীয়র্াস্ট্রব খুিীর কারণ।

হকয় ২০১০ স ল কর্থকে ঢ ে ইউপ্রিভ প্রস্প্রির

নারীর

প্রেছু

এই স্মৃপ্রতচ রণ কর্থকে উকেয গী

েকম্ কেয গী

ি ক্তি

প্রশক্ষ র্থ্ীর

শবষয়। আমাস্ট্রদর অস্ট্রধচক জনসাংখযা নারী,

প্রসডপ্রিকত

ত্াস্ট্রদর যশদ সামাশজকর্াস্ট্রব,

র ষ্ট্রীয়ভ কব

Association Australia (DUAAA) সংগঠিপ্রি

ক্ষমত্ায়ন না করা িয় ত্ািস্ট্রল ক্ষমত্ার

গকে কত কল। অিুষ্ঠ িপ্রির ির্থম পকব্ ব প্রষ্ে

র্ারসাময

স ধ রণ সভ দুপুর স কে ব রি য় সংগঠকির

থদি

শক

Dhaka

University

Alumni

র্াস্ট্রব চলস্ট্রব এস্ট্রত্ নারীর অংশগ্রহণ োকা

িপ্রতষ্ঠ ত

বাঞ্ছনীয়।

আবদুল্ল হর সভ পপ্রতকে শুরু হয়। অিুষ্ঠ কি

নারী

আশেচক
ক্ষমত্ার

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির
দস্ট্রলর

থনত্া

ক্ষমত্ায়স্ট্রনর
কাকত্ালীয়
থজলায়

স্ব বলম্বী িস্ট্রল

অশধকারী

প্রধানমন্ত্রী
নারী,

নারী। এজনয

নজীর

র্াস্ট্রব

িয় ।

কম স্তফ

নারী,

শবস্ট্ররাধী

প্রছকলি

স্পীকার

একস প্রসকয়শকির

ঢে

প্রবশ্বপ্রবেয লয়
সভ পপ্রত

এলুমি ই
রপ্রেবউপ্রিি

নারীর

আহকমে। প্রবকশষ অপ্রতপ্রর্থ প্রহকসকব উপপ্রিত

অননয

উদািরণ।

প্রছকলি ডঃ এফ এম কম খকলসুর রহম ি।

িরপ্রসংেী

ত রপর স ধ রণ সম্প েে আপ্রিস মজুমে র

িস্ট্রলও

সৃশষ্ট

জি ব

সন্ম প্রিত িধ ি অপ্রতপ্রর্থ প্রহস কব উপপ্রিত

সাংসস্ট্রদর

এস্ট্রদস্ট্রির

নারীর ক্ষমত্ায়স্ট্রনর শবরল এক

িশ সে,

সভ পপ্রত

বাাংলাস্ট্রদি
এক

িস্ট্রয়স্ট্রে। এই

পুশলি সুপার,

থজলার

কজল

থজলা ও দয়রা

কমল য়।

ব প্রষ্ে

িপ্রতকবেি

আবদুল্ল হ অিুষ্ঠ ি সফল েকর

কশষ পকব্ প্রছল স ংস্কৃপ্রতে অিুষ্ঠ ি,

গত ০৯ আগস্ট রপ্রবব র

যোসম্ভব শবশলস্ট্রয় থদই।

িয় । পশরবার,

প্রমলি

জ ি ি।

সভ

নষ্ট

হ প্রসঠ ট্ট র

েপ্রমপ্রি প্রিব্ চি ের য় সেসযকেরকে ধিযব ে

প্রিজ বন্দী না কস্ট্রর গশরব দুস্থস্ট্রদর মস্ট্রধয

গুরুত্বপূণচ

আর

ত কেরকে অপ্রভিন্দি জ ি ি এবং িতুি

একস প্রসকয়শি অকেপ্রলয় র ব ৎসপ্ররে স ধ রণ

একশি

আড্ড

কত ল র জিয য র সময় ও শ্রম প্রেকয়কছি

থযন এ বয প রপ্রি মস্ট্রন রাশখ এবাং মাাংস

ক্ষমত্ায়ন

সব ই প্রফকর য য় সহপ ঠী ও অিযকের স কর্থ

কম স্তফ

অপ্রডকি প্ররয় কম ঢ ে ইউপ্রিভ প্রস্প্রি Alumni

আস্ট্রয়র

প শ প প্রশ চলকত র্থ কে মধয হ্ন কভ জ পব্।

এরপর সভ পপ্রতর সম পিী ভ ষকি জি ব

ময ে রর্থ র

মুদ্রা

প্রিরন্তর স্বেকব ি - সব ই কমকত

প্রিয় প্রশক্ষ ঙ্গকি কফকল আস প্রেিগুকল কত।

ত্ৃশি কস্ট্রর। আমরা যারা থকারবাশন থদই

শবস্ট্রদিী

রখ

আব রও এেপ্রি প্রেকির জকিয হ প্ররকয় য য়

থকারবাশনর শবলাস্ট্রনা মাাংস ত্াস্ট্রদর রসনা

আমাস্ট্রদর

প্রিজস্ব

জপ্রমকয়

জীবকির বহু পর্থ প প্রে প্রেকয় কসপ্রেি কযি

২০১৫

চামড়া

মপ্রন্দকর

উকঠ এে অপ্রিব্চিীয় অিুভকব। স্মৃপ্রত চ রকির

যাস্ট্রব। শকস্ট্রন খাওয়ার স মর্থ্য যাস্ট্রদর থনই

থকারবাশনর পশু

ম িস

পেচ রি ,

ত্াশকস্ট্রয় োস্ট্রক এই ঈস্ট্রদর শদস্ট্রক,
পাওয়া

প্রিএসপ্রস,

বলকত কযকয় কজকগ উকঠ স্মৃপ্রতর অগুিপ্রত

একস প্রসকয়শকির

থিার্ন নয় । গশরব ও দুস্থ থলাস্ট্রকরা সারা
মাাংস

অপর কজয় ব ংল ,

আব প্রসে হল,

অতুলিীয় কসইসব কস ি লী প্রেকির ের্থ

সবস্ট্রচস্ট্রয় বড় িস্ট্রব এমন শচন্তা সুস্থ ও
বের

ভবি,

কসপ্রেি খুকজ প্রফকর হ প্ররকয় য ওয়

Alumni

উি

করস্ট্রবন

পকেি। েল

প্রঠে ি ।

শত্শন

দুম্বা

েরকত প্রগকয় আিন্দ ও আকবকগ আপ্লুত হকয়

ড েসু- স্বকের জ য়গ গুকল র স্মৃপ্রতকর মন্থকি

থসই থেস্ট্রক

সাধয

ছ ত্র ছ ত্রীর প্রবপ্রভন্ন প্রবষকয়র উপর স্মৃপ্রতচ রি

মধুর েয প্রিি,

ে জী সুলত ি সীপ্রম

উৎসব । যার

হয়। প্রশক্ষ জীবকির স্মৃপ্রতচ রণ পকব্ ি ক্তি

ঢে

কে রব প্রির প্রচলন। মুসশলম শবস্ট্রের শিত্ীয়
খুিীর

কেি।

মত্

কপশ

েকরি।

িপ্রতকবেকি গত এে বৎসকর

প্রতপ্রি

DUAAA

এর ে য্ক্রম প্রবস্ত প্ররতভ কব বয খয

েকর

ড্র

ও

েুইজ

প্রবশ্বপ্রবেয লয়,
প্রবষয়

র কফল

িপ্রতকয প্রগত ।

ঢে

মুপ্রক্তযুদ্ধ এবং আন্তজ্ প্রতে

প্রিকয়

স জ কি

হয়

েুইজ

িপ্রতকয প্রগত র িশ্নম ল । স ংস্কৃপ্রতে অিুষ্ঠ কি
ি িীয় বয ন্ড ল ল সবুজ গ ি পপ্ররকবশি
েকরি। এই পকব্ ঢ ে
ি ক্তি প্রশক্ষ র্থ্ী পল শ,

প্রবশ্বপ্রবেয লকয়র
শুভ্র

ও ম সুে

কম হিীয় েকে মুগ্ধ েকর র কখি আগত
সব ইকে। িষ্ট লপ্রজে েকর কত ল

গ কির

সুকর সব ই হ প্ররকয় য য় পুর কি কসই স্মৃপ্রতর
বন্ধকি। রয কফল ড্র প্রেকয় অিুষ্ঠ ি কশষ হয়।
ি ক্তি প্রশক্ষ র্থ্ীকের এই পুিপ্রমল
্ ণী উৎয পি
অিুষ্ঠ িকে কেন্দ্র েকর িপ্রতব করর মকত
এব কর

িে প্রশত হয় িব সী কলখে ও

েপ্রবকের কলখ প্রিকয় বি্ ঢয সংেলি “ ি ি ি
রেকয়র প্রেি গুপ্রল”। কসপ্রেি শত বযস্তত র
ম কেও প্রসডিী,

েয িকবর ,

কমলবি্,

একডল ইড কর্থকে হৃেকয়র ি কি ছুকি আকসি
ি ক্তি

প্রশক্ষ র্থ্ীর ।

প্রেিপ্রি

ঢে

প্রবশ্বপ্রবেয লকয়র ি ক্তি প্রশক্ষ র্থ্ীকের জিয
প্রছল এে অিিয অস ধ রি প্রেি। কফকল আস
ত রুকিযর উচ্ছল েলমকল েয ম্প সী জীবকির
কসই

প্রেিগুকল কত

ভ কল ল গ ,
আকবকগ।

তর

ভ কল ব স র

প্রফকর

যয়

িষ্ট লপ্রজে

সুস্ট্ররর মূেন
চ া”
‘ থযশদন যায়, থসশদন র্াল।’ বাাংলা র্াষায়

জাশত্সত্তাগুশলর মাস্ট্রঝ সামাশজক, সাাংস্কৃশত্ক

বহুল প্রচশলত্ একশি প্রবাদ বাকয। িাজার

ও বুশদ্ধবৃশত্তক উস্ট্রেষ ঘিায়। থসই সস্ট্রঙ্গ

িাজার বেস্ট্ররর শত্ি অত্ীত্ অশর্জ্ঞত্ার

শিল্পশবপ্লব

েস্ট্রল মানুস্ট্রষর মন ও মশিস্ট্রে ক্রমান্বস্ট্রয়ে

িাশন্তবাদ

একিা থনশত্বাচক শবোস স্থায়ীর্াস্ট্রব থিকড়

িাওয়া এস্ট্রস থসই সৃজনিীল পশরস্ট্রবিস্ট্রক

থগস্ট্রড় বস্ট্রসস্ট্রে। আর ত্ারই বশিিঃপ্রকাি ঘস্ট্রিস্ট্রে

আরও

এই প্রবচনশির মাধযস্ট্রম। প্রবাদ বাকযশির

েলশ্রুশত্স্ট্রত্ থসই সময় আমাস্ট্রদর শিল্প-

জনশপ্রয়ত্ার যুশিসঙ্গত্ শকেু কারণ অবিয

সাশিস্ট্রত্যর র্ুবন ও- রকম থজযাশত্মচয় িস্ট্রয়

রস্ট্রয়স্ট্রে। থকননা, জীবস্ট্রনর অস্ট্রনক থক্ষস্ট্রিই ঐ

উস্ট্রিশেল। শকন্তু ত্াই বস্ট্রল শক পরবত্চীকাস্ট্রল

প্রবাদ বাস্ট্রকযর সত্যত্া লক্ষয করা যায়।

আমরা আবার থপেস্ট্রন চলস্ট্রত্ আরম্ভ কস্ট্ররশে?

থযমন, আজ চাস্ট্রলর দর প্রশত্ থকশজ একি’

অস্ট্রনক ঊস্ট্রবচ উস্ট্রি, খুব শনরস্ট্রপক্ষর্াস্ট্রব শচন্তা

িাকা িস্ট্রল পরশদন ত্া িস্ট্রয় যায় প্রশত্ থকশজ

করার পর এই প্রস্ট্রের উত্তস্ট্রর শকন্তু ‘না’ - ই

থদড়ি’ িাকা। আগামীকাল ঝড় িস্ট্রল পরশু

বলস্ট্রত্ িয়। বরাং বলা যায় থয, শবে জুস্ট্রড়

র্ূশমকম্প িস্ট্রয় বস্ট্রস। শবাংি িত্াব্দীস্ট্রত্ থয

পশরবশত্চত্ পশরশস্থশত্র থপ্রক্ষাপস্ট্রি র্ারত্ীয়

মাশিস্ট্রত্ দাাঁশড়স্ট্রয় বুক র্স্ট্রর শবশুদ্ধ বাত্াস থিস্ট্রন

উপমিাস্ট্রদস্ট্রির

শনস্ট্রয়শে, আজ থসই একই মাশিস্ট্রত্ দাাঁশড়স্ট্রয়

থমাড় শনস্ট্রয়স্ট্রেমাি। ত্ার র্ুশর র্ুশর প্রমাণ

থসই একই মািার শবশুদ্ধ বায়ু থসবন করস্ট্রত্

রস্ট্রয়স্ট্রে।

পারশে না।

অস্ট্রনস্ট্রকই বস্ট্রল োস্ট্রকন থয,

মুস্ট্রখাপাধযায়, সুনীল গস্ট্রঙ্গাপাধযায়, অত্ীন

আমাস্ট্রদর শিল্প- সাশিস্ট্রত্যর অঙ্গস্ট্রনর জনযও

বস্ট্রন্দযাপাধযায়, বুদ্ধস্ট্রদব গুি, আবুল বািার,

ঐ

িওকত্

প্রবচনশি

প্রস্ট্রযাজয।

ত্াাঁস্ট্রদর

যুশিিঃ

আর
ও

শিত্ীয়

শবেযুস্ট্রদ্ধাত্তর

মানবত্াবাস্ট্রদর

অনুকল
ূ

কস্ট্রর

আন্তজচাশত্ক

থত্াস্ট্রল।

শিল্প- সাশিত্য

বাাংলা

আলী,

নত্ুনশদস্ট্রক

সাশিস্ট্রত্য

প্রমুখ

ত্ারই

প্রেম

িীস্ট্রষচন্দু

সাশরর

রবীন্দ্রনাে- নজরুল- িরৎচন্দ্র শবদায়ে থনবার

থলখকবৃস্ট্রন্দর আশবর্চাব ঘস্ট্রিস্ট্রে এবাং ত্াাঁস্ট্রদর

পর ত্াাঁস্ট্রদর শবকল্প শিস্ট্রসস্ট্রব শিক ঐর্াস্ট্রব আর

অস্ট্রনস্ট্রকই

থকউ এস্ট্রলন না। উপমিাস্ট্রদস্ট্রির সাংগীত্-

চস্ট্রলস্ট্রেন। হুমায়ুন আিস্ট্রমস্ট্রদর মস্ট্রত্া অত্যন্ত

র্ুবস্ট্রন এক সময় থয রমরমা অবস্থা শেল,

জনশপ্রয় একজন থলখক ও শচি শনমচাত্াস্ট্রকও

ত্াও থকাোয় থযন িাশরস্ট্রয় থগল! থিমন্ত, মান্না

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির মানুষ থপস্ট্রয়শেল। ত্া োড়া

থদ, িযামল শমি, সত্ীনাে, মানস্ট্রবন্দ্র, সন্ধ্যা,

র্ারত্ ও বাাংলাস্ট্রদস্ট্রি উন্নত্মাস্ট্রনর অসাংখয

লত্া, আিা, রশে, মুস্ট্রকি, থমস্ট্রিদী িাসান,

আিচ শেল্ম এবাং এস্ট্রকবাস্ট্রর শর্ন্ন স্বাস্ট্রদর

আিস্ট্রমদ

আিস্ট্রমদ,

োয়ােশব তত্শর িস্ট্রে, থয- গুশল শবস্ট্রনাদন

মািামুদুন্নবী আর শেস্ট্ররাজা থবগস্ট্রমর মস্ট্রত্া

জগস্ট্রত্ মানুষস্ট্রক নত্ুন ধরস্ট্রণর শচন্তার থখারাক

সস্ট্রবচাৎকৃষ্ট মাস্ট্রনর সব কালজয়ী কন্ঠশিল্পীরা

সরবরাি করস্ট্রে।

শকর্াস্ট্রব

কোই ধরা যাক। সশলল থচৌধুরী, সুধীন

রুিদী,

থয

িস্ট্রয়শেস্ট্রলন

বিীর

একই

এবাং

সমস্ট্রয়

ত্াাঁস্ট্রদর

আশবর্ুচত্

শত্স্ট্ররাধান

বা

আজও

শবরামিীনর্াস্ট্রব

শলস্ট্রখ

আবার সাংগীত্ জগস্ট্রত্র

দাসগুি, আর. শড. বমচণ ও আলত্াে

অবসরগ্রিস্ট্রণর পর থসই িূনযস্থানগুস্ট্রলা থকন

মািমুস্ট্রদর

থয থসর্াস্ট্রব পূরণ িস্ট্রয় সাংগীত্ জগত্ আবার

পশরচালকস্ট্রদর মিাপ্রয়াণ ঘস্ট্রিস্ট্রে বস্ট্রি, শকন্তু

আস্ট্রগর মস্ট্রত্া িস্ট্রয় উিল না, থস প্রস্ট্রের সশিক

বাপী লাশিড়ী এখনও কৃশত্স্ট্রত্বর সাস্ট্রে ত্াাঁর

উত্তর থদয়া একিু কশিনই বস্ট্রি। ত্াাঁস্ট্রদর সস্ট্রঙ্গ

কাজ চাশলস্ট্রয় যাস্ট্রেন। বাাংলাস্ট্রদস্ট্রি সাশবনা,

একমত্ থপাষণ করার পরও বযাপারগুশল

রুনা, সুবীর নন্দী, প্রমুখ কণ্ঠশিল্পী যুগ সৃশষ্ট

একিু শর্ন্ন দৃশষ্টস্ট্রকাণ থেস্ট্রক খশত্স্ট্রয় থদখা

কস্ট্ররস্ট্রেন এবাং অদযাবশধ শনরলসর্াস্ট্রব গান

যাক।

থগস্ট্রয় চস্ট্রলস্ট্রেন। ত্া োড়া এ. আর. রািমান,

আসস্ট্রল

স্বাধীনত্ার

ঊষালস্ট্রে

মস্ট্রত্া

যুগ

সৃশষ্টকারী

র্ারত্বস্ট্রষর
চ শদস্ট্রক শদস্ট্রক যখন শবজয়ডঙ্কা

িঙ্কর- এিসান- লয়

আর

শবদায়ঘণ্টা

চক্রবত্চী, সুমন চস্ট্রটাপাধযায় ও নশচস্ট্রকত্ার

একই সাস্ট্রে বাজস্ট্রত্ শুরু কস্ট্রর, থসই নত্ুন

মস্ট্রত্া উস্ট্রল্লখস্ট্রযাগয সাংখযক নত্ুন গুণী সাংগীত্

উদ্দীপনাময়

প্রস্ট্রযাজকস্ট্রদরও আমরা থপস্ট্রয়শে। আসল কো

শব্রশিি

উপশনস্ট্রবিবাস্ট্রদর
পশরস্ট্রবি

ঐ

অঞ্চস্ট্রলর

(শিরত্ন),

সাংগীত্

প্রীত্ম

িল,

হসি

খন্দে র জ প্রহে

“শুর্শমত্ার অপাশেচব কস্ট্রণ্ঠ আমার

যা শকেু থখায়া যায়,

ত্া শনস্ট্রয় আস্ট্রক্ষপ করস্ট্রত্ োকাই মস্ট্রন িয়
মানুস্ট্রষর স্বর্াব। আর যা শকেু থস থপস্ট্রত্
আরম্ভ কস্ট্রর বা ইশত্মস্ট্রধয থপস্ট্রয় থগস্ট্রে, ত্ার
জনয খুব একিা কৃত্জ্ঞত্াস্ট্রবাধ ত্ার থত্মন
োস্ট্রক না, যত্ক্ষণ না থস ত্া িারাস্ট্রত্ বস্ট্রস।
এবাস্ট্রর আবারও কণ্ঠশিল্পীস্ট্রদর প্রসস্ট্রঙ্গ আসা
যাক। উশদত্ নারায়ণ, অনুরাধা পাস্ট্রড়ায়াল,
শমত্াশল মুখাশজচ, থসানু শনগাম, থেয়া থঘাষাল,
শুর্শমত্া বযানাশজচ এবাং উপস্ট্ররাি সুমন ও
নশচস্ট্রকত্ার

মস্ট্রত্া

শিল্পীস্ট্রদর

কণ্ঠমাধুস্ট্রযচ

প্রেম

থেণীর

অস্ট্রনক

আজ

র্ারত্ীয়

উপমিাস্ট্রদি ত্ো বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির আকািবাত্াস

অনুরশণত্।

ত্স্ট্রব

এাঁস্ট্রদর

মস্ট্রধয

শুর্শমত্ার কণ্ঠস্বস্ট্ররর আর থকাস্ট্রনা ত্ুলনা
বযশিগত্র্াস্ট্রব
শুর্শমত্ার
গীশত্ময়
অসাধারণ

আশম

সুধাকণ্ঠ
কণ্ঠ
ও

খুাঁস্ট্রজ

পাই

স্বগচীয়।

অপাশেচব।
অননয।

না।

শুর্শমত্ার

ত্াাঁর
শিল্পী

গায়কী
শুর্শমত্া

বযানাশজচ থয- থকাস্ট্রনা ধরস্ট্রণর গানই অত্যন্ত
তনপুস্ট্রণযর সাস্ট্রে গাইস্ট্রত্ সক্ষম। ত্াাঁর গাওয়া
রবীন্দ্র- সাংগীত্ গাস্ট্রনর র্ুবস্ট্রন এক শর্ন্নমািা
থযাগ কস্ট্ররস্ট্রে। এ োড়া রাগােয়ী এবাং
নগরশর্শত্তক আধুশনক জীবনস্ট্রবাধসম্পন্ন ও
নান্দশনক ধাাঁস্ট্রচর গান পশরস্ট্রবিস্ট্রনও ত্াাঁর জুশড়
থমলা র্ার। আর ত্ার প্রমাণ শুর্শমত্া ত্াাঁর
অস্ট্রনক গাস্ট্রনর মাধযস্ট্রমই শদস্ট্রয়স্ট্রেন। শকন্তু
নশচস্ট্রকত্ার কো ও সুস্ট্রর “মস্ট্রনর িশদি থক- ই
বা জাস্ট্রন” গানশি থিানার পর আমার কাস্ট্রে
মস্ট্রন িস্ট্রয়স্ট্রে থয, বাউল সুস্ট্ররর ও থলাকগীশত্
ঢাং- এর গান পশরস্ট্রবিস্ট্রনও শত্শন সমানর্াস্ট্রব
পারদিচী। আর ত্খনই আশম বযশিগত্র্াস্ট্রব
একিা শুর্ উস্ট্রদযাগ শনস্ট্রয় থেশল। নীস্ট্রচ ত্ার
বণচনা শদলাম।

আধুশনক গাস্ট্রনর অযালবাম

সম্বস্ট্রন্ধ্ আমার একশি শবনীত্ মত্ রস্ট্রয়স্ট্রে। ত্া
িলিঃ একই ধরস্ট্রণর গান, ত্া থস যস্ট্রত্া উন্নত্
মাস্ট্রনরই থিাক না থকন, ক্রমাগত্ থিানাস্ট্রনার
বযাপারিা আমার কাস্ট্রে বরাবরই একস্ট্রপস্ট্রি
বস্ট্রল মস্ট্রন িয়, যা থোত্াস্ট্রদর ওপর চাশপস্ট্রয়
থদওয়া শিক নয়। এ থযন অর্যাগত্স্ট্রদর
থকবলই

থপালাও

বা

শবশরয়ানী

খাইস্ট্রয়

যাওয়ার মস্ট্রত্া একশি বযাপার। থসই কারস্ট্রণ
আশম সাধারণত্ শবশর্ন্ন স্বাস্ট্রদর ও নানা ধাাঁস্ট্রচর

শর্শডও

র্ািচনও

মুশি

পাওয়ার

পস্ট্রে।

বাাংলাস্ট্রদি ও অস্ট্রেশলয়ার একঝাাঁক উেল
শর্শডও ত্ারকা এবাং থকালকাত্ার ‘থরইনস্ট্রবা
শডশজিাল থরকশডচাং স্টুশডও’ - র স্বত্বাশধকারী ও
সাউন্ড থরকশডচস্ট স্বনামধনয শগিাশরস্ট বাপী
থসন ও স্বয়াং শিল্পীযুগস্ট্রলর সমন্বস্ট্রয় শনশমচত্
দিশি গাস্ট্রনর বণচাঢয শর্শডও অযালবামও শিশগ্র
মিাসমাস্ট্ররাস্ট্রি থবর িস্ট্রত্ যাস্ট্রে। (র্শবষযস্ট্রত্
আমার রশচত্ গাস্ট্রন বাপীদা’ র দুদচান্ত গীিার
বাজনা

সশন্নস্ট্রবি

করার

ইস্ট্রে

রইল।)

শসডনী, থকালকাত্া ও ঢাকা িীস্ট্রমর এক
সমশন্বত্ প্রস্ট্রচষ্টার েসল এই অশডও ও শর্শডও
অযালবামিঃ

“সুস্ট্ররর

বনযা

নাস্ট্রচ”।

এস্ট্রত্

োকস্ট্রে তবশচিযময় গানসমূস্ট্রির এক অর্ূত্পূবচ
সমাস্ট্রবিিঃ পাাঁচশি অশবনের থপ্রস্ট্রমর গান,
দু’ শি মস্ট্রনামুগ্ধকর নাস্ট্রচর গান, একশি প্রােচনা
সঙ্গীত্, একশি তবজ্ঞাশনক কল্পকাশিনীশর্শত্তক
সঙ্গীত্

এবাং

আদম- িাওয়ার

অমর

উপাখযানশর্শত্তক একশি সঙ্গীত্। আিা কশর,
“সুস্ট্ররর বনযা নাস্ট্রচ” অযালবাস্ট্রমর গানগুশল
সকল বয়স্ট্রসর এবাং সকল থেণীর দিচকগান রচনা কস্ট্রর োশক। আমার গানগুশলর এই

নন। শকন্তু আিযচ বযাপার িল, আশম ত্াাঁস্ট্রক

তবশচস্ট্রিযর কো শবস্ট্রবচনা কস্ট্রর শুর্শমত্ার

থয- রকমর্াস্ট্রব

কণ্ঠস্ট্রকই আমার সবস্ট্রচস্ট্রয় উপস্ট্রযাগী বস্ট্রল

থসর্াস্ট্রবই শত্শন এই গানগুশল এস্ট্রকবাস্ট্রর ঐ

মস্ট্রন িস্ট্রয়স্ট্রে। থবি শকেুশদন আস্ট্রগ আমার

এলাকার অশবকল গ্রাময উচ্চারস্ট্রণ ও ঢস্ট্রেই

প্রিাশবত্ অযালবাস্ট্রমর স্বরশচত্ দিশি গান (in

থগস্ট্রয়স্ট্রেন। ত্াস্ট্রত্ নত্ুন কস্ট্রর আবার ত্াাঁর

raw form) ত্াাঁস্ট্রক থিানাস্ট্রল শত্শন গানগুশল

অসাধারণ

গাইস্ট্রত্ রাজী িন। অযালবামশির দিশি গাস্ট্রনর

আমার এই অযালবাস্ট্রমর শিস্ট্ররানামিঃ “সুস্ট্ররর

কো ও সুরই আমার। সাশবকচ বাদয রচনাও

বনযা নাস্ট্রচ”। স্বরশচত্ শবধায় আমার শনস্ট্রজর

(Overall Music Composition) আশম শনস্ট্রজই

গাস্ট্রনর প্রিাংসা শনস্ট্রজই করািা থমাস্ট্রিও থিার্া

সম্পন্ন

কশর।

কশম্পউিারশর্শত্তক

বুশঝস্ট্রয়

শদস্ট্রয়শেলাম,

শিল্পীসত্তার

পশরচয়

থোত্াস্ট্রদরই র্াল লাগস্ট্রব।

শিক

থপলাম।

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

র্াচুচয়াল

পায় না এবাং এই মুিূস্ট্রত্চ আশম ত্া করশেও

স্টুশডও থিকস্ট্রনাস্ট্রলাশজ (VST) এবাং Digital

না। শকন্তু আমার সুর, গান, ত্াল ও লয়

Audio Workstation (DAW) বযবিার কস্ট্রর

শুর্শমত্া ত্াাঁর কস্ট্রণ্ঠ কস্ট্রত্া সুন্দরর্াস্ট্রব বযি

আমাস্ট্রক এই শমউশজক কস্ট্রম্পাশজিন করস্ট্রত্

কস্ট্ররস্ট্রেন,

িয়।

জানাস্ট্রনার অশধকার শনিয় আমার রস্ট্রয়স্ট্রে।

Sherin 0408041491

এই দিশি গাস্ট্রনর মস্ট্রধয আধুশনক ঢস্ট্রের

ত্াাঁর যাদুকরী কস্ট্রণ্ঠ আমার স্বরশচত্ গাস্ট্রনর

Dr Maha 0402659788

গানগুশলর বযাপাস্ট্রর আস্ট্রগ থেস্ট্রকই আশম

সুস্ট্ররর থয মূেচনা শত্শন ত্ুস্ট্রলস্ট্রেন, ত্া উপস্ট্রর্াগ

পুস্ট্ররাপুশরর্াস্ট্রব শনশিন্ত শেলাম। বলা বাহুলয,

করস্ট্রত্ সবাইস্ট্রক ত্াই আন্তশরকর্াস্ট্রব আমন্ত্রণ

শুর্শমত্া

জানাশে।

গানগুশল

শবস্ময়করর্াস্ট্রব

র্াল

ত্া

সবাইস্ট্রক

শুনস্ট্রত্

আহ্বান

থগস্ট্রয়স্ট্রেনও। শকন্তু এই অযালবাস্ট্রমর থগািা

অযালবাস্ট্রমর দিশি গাস্ট্রনর মস্ট্রধয দু’ শি তিত্-

শত্ন- চাস্ট্ররক

এস্ট্রকবাস্ট্ররই

সঙ্গীত্ রস্ট্রয়স্ট্রে, থযখাস্ট্রন শুর্শমত্ার কণ্ঠজুশি

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির র্াশি অঞ্চস্ট্রলর থদিাশত্ সুস্ট্ররর

শিস্ট্রসস্ট্রব রস্ট্রয়স্ট্রেন িশলউড ত্ো থকালকাত্ার

থগাঁস্ট্রয়া উচ্চারণসমৃদ্ধ গান। এখন আর বলস্ট্রত্

সাড়া জাগাস্ট্রনা সঙ্গীত্- প্রশত্র্া কণ্ঠশিল্পী

বাধা থনই থয, এই পল্লীগীশত্ ঘরানার গান

সুজয় থর্ৌশমক। সুজয় থয শুর্শমত্ার সুস্ট্রযাগয

ক’ শি শুর্শমত্া থকমন গাইস্ট্রবন, থস বযাপাস্ট্রর

কণ্ঠস্ট্রদাসর, ত্ার প্রমাণ শত্শন ঐ দু’ শি গাস্ট্রন

প্রেমশদস্ট্রক খুব সামানয িস্ট্রলও এক ধরস্ট্রণর

থবি দক্ষত্ার সস্ট্রঙ্গই শদস্ট্রয়স্ট্রেন এবাং ত্াাঁর কণ্ঠ

দুশিন্তা আমার শেল- ত্া শত্শন যস্ট্রত্া র্াল

ও গায়কীরও র্ূয়সী প্রিাংসা করস্ট্রত্ িয়।

শিল্পীই িন না থকন। কারণ আেিার অল্

এখাস্ট্রন শবস্ট্রিষর্াস্ট্রব উস্ট্রল্লখ করা দরকার থয,

শুর্শমত্া বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির র্াশি অঞ্চস্ট্রলর থমস্ট্রয়

এই দিশি গাস্ট্রনর থকবল অশডও র্ািচন নয়,

গান

থত্া

We also have afternoon and
evening classes for girls and ladies
Please contact –

জে

অস্ট্রেশলয়ায়
মাশিদুল ইসলাম
মাশির একক
আবৃশত্ত সন্ধ্যা

১৯৬৯ সাস্ট্রলর ২৬ আগস্ট বাস্ট্রগরিাি

তত্শর িয়। থস সময় মানুস্ট্রষর থর্ত্স্ট্ররর

থজলার েশকরিাস্ট্রি। বাবা আব্দুল কুদ্দস
ু এবাং

আকাঙ্ক্ষা শেল সামশরক সরকার িশিস্ট্রয়

মা লশত্ো থবগম। বাাংলাস্ট্রদস্ট্রি আবৃশত্তশিল্প

গণত্ন্ত্র প্রশত্ষ্ঠা করা। আশম ত্খন সাাংস্কৃশত্ক

প্রসাস্ট্রর শত্শন কাজ করস্ট্রেন নব্বইস্ট্রয়র গণ-

আস্ট্রন্দালস্ট্রনর একজন কমচী। আবৃশত্ত করস্ট্রত্

আস্ট্রন্দালন থেস্ট্রক। এ পযচন্ত একক ও থযৌে

করস্ট্রত্ যখন থদখলাম, মানুষস্ট্রক আস্ট্রন্দালস্ট্রন

শমশলস্ট্রয় ত্ার অধচিস্ট্রত্রও থবশি এযালবাম

উদ্দীি করস্ট্রত্ পারশে, ত্খনই থর্ত্স্ট্রর এক

বাজাস্ট্রর এস্ট্রসস্ট্রে। র্ারস্ট্রত্র শবশর্ন্ন প্রস্ট্রদস্ট্রিও

ধরস্ট্রনর জাগরণ তত্শর িয়। আসস্ট্রল মানুস্ট্রষর

আবৃশত্ত কস্ট্রর এস্ট্রসস্ট্রেন গুণী এই শিল্পী।

র্াস্ট্রলাবাসাই

মাশির রস্ট্রয়স্ট্রে প্রশমত্ বাাংলা উচ্চারণ শবষয়ক

করস্ট্রত্

গস্ট্রবষণা গ্রন্থ ও আবৃশত্ত উপস্ট্রযাগী কশবত্া

আবৃশত্ত

সাংকলন। এোড়াও ত্ার শনজস্ব প্রকািনা

অনুরুধ করশে।

প্রশত্ষ্ঠান

‘আবৃশত্তস্ট্রমলা’

থস

সময়

সািসী

আমাস্ট্রক

আবৃশত্ত

কস্ট্রর

থত্াস্ট্রল।

চচচার পির্ূশম শনস্ট্রয় শকেু বলার
মাশিদুল ইসলামিঃ

থদি

নবীন

স্বাধীস্ট্রনর আস্ট্রগ শবশেন্নর্াস্ট্রব নািক বা আবৃশত্ত

আবৃশত্তকারস্ট্রদর অনুস্ট্রপ্ররণা জুশগস্ট্রয় চস্ট্রলস্ট্রে।

চচচা িস্ট্রত্া। শকন্তু মুশিযুস্ট্রদ্ধর সময় স্বাধীন

অস্ট্রেশলয়া শসডশনর বাাংলা থিশলশর্িন চযাস্ট্রনল

বাাংলা থবত্ার থকন্দ্র থেস্ট্রক মুশিস্ট্রযাদ্ধাস্ট্রদর

শবস্ট্রদি বাাংলার আমন্ত্রস্ট্রন সম্প্রশত্ শত্শন অাংি

উদ্দীি করস্ট্রত্ গণসাংগীত্ ও কশেকা পাস্ট্রির

থনন একশি সাক্ষাৎকার পস্ট্রবচ । থসখাস্ট্রন কো

পািাপাশি আবৃশত্ত করা িস্ট্রত্া। স্বাধীনত্া-

িয় মাশিদুল ইসলাস্ট্রমর সাস্ট্রে। শত্শন জানান

উত্তর বাাংলাস্ট্রদস্ট্রি যখন মঞ্চ নািক শবকশিত্

অসাধারন কাশবযক থসৌন্দযচ,আবৃশত্র ধ্রপদী

িয়, ত্খস্ট্রনা থসই নািযশিল্পীরাই সমান্তরাস্ট্রল

আবৃশত্তর প্রাণ পুরুষ মাশিদুল ইসলাম মাশি।

সারলয, স্বত্িঃস্ফূত্চ বাচন র্শঙ্গমায় আবৃশত্

আবৃশত্ত

শত্শন আবৃশত্তর পশরশধ শবিৃশত্কারী জনশপ্রয়ে

চচচা সারা পৃশেবীর বাাংলা র্াষার্াষীস্ট্রদর মাস্ট্রঝ

অনুষ্ঠাস্ট্রনর অনুষঙ্গ। আবৃশত্ত ত্খস্ট্রনা আলাদা

একজন শিল্পী। সাাংগিশনক চচচায়ে

করস্ট্রত্ন

এবাং

যা

শেল

শবশচিা

এবাং

শত্শন েশড়স্ট্রয় শদস্ট্রত্ চান। এবাস্ট্ররর অস্ট্রেশলয়া

শিল্প শিস্ট্রসস্ট্রব প্রশত্শষ্ঠত্ িয়শন। আশির দিস্ট্রক

প্রাশত্শস্বক পশরস্ট্রবিনায়ে সমুজ্জ্বল িস্ট্রয়ে আস্ট্রেন

সের ত্ারই ধারাবাশিকত্া। কশবত্া পাি ও

আবৃশত্তচচচার শনজস্ব ধারা তত্শর িস্ট্রলা। আলাদা

দুই যুগ ধস্ট্রর। সম্প্রশত্ কশবত্া থপ্রমী প্রবাশস

আবৃশত্ত িীষচক আলাপচাশরত্ায় উস্ট্রি এস্ট্রসস্ট্রে

সাংগিন িস্ট্রলা। নব্বইস্ট্রয়র সামশরক সরকার

বাাংলাস্ট্রদশিস্ট্রদর আমন্ত্রস্ট্রন শত্শন অস্ট্রেশলয়া

অস্ট্রেশলয়া সেস্ট্ররর সােলয, পািক থোত্া

পত্স্ট্রনও আবৃশত্তশিল্পীস্ট্রদর র্ূশমকা শচশিত্

সেস্ট্রর এস্ট্রসশেস্ট্রলন । আবৃশত্তকার মাশিদুল

তত্শর , প্রশমত্ বাাংলা উচ্চারণ শবষয়েক

করা থগল আলাদা কস্ট্রর। ত্খনই মূলত্

ইসলাস্ট্রমর

গস্ট্রবষণা

একক

আবৃৃ্ত্শ ত্

সন্ধ্যার

আস্ট্রয়াজন কস্ট্ররশেল অস্ট্রেশলয়ার

চারশি

উপস্ট্রযাগী কশবত্া

আবৃশত্ত সাাংগিশনক রূপ থনয়। এখন আবৃশত্ত

সাংকলন এবাং এযালবাম, শনস্ট্রদচিনাসি শবশর্ন্ন

স্বয়ম্ভু একশি শিল্প এবাং সাাংগিশনক চচচার

সাংগিন । গত্ শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত্

প্রসঙ্গ।

জায়গা।

৮িায়ে

আবৃশত্র প্রশত্ র্াস্ট্রলা লাগা তত্শর িস্ট্রলা

আপশন এই প্রেমবার কশবত্া আবৃশত্তর জনয

শনউকযাস্ট্রসল বাাংলাস্ট্রদিী কশমউশনশি ইনক

কীর্াস্ট্রব?

অস্ট্রেশলয়া এস্ট্রসস্ট্রেন। প্রবাশস বাাংলাস্ট্রদশিস্ট্রদর

(এনশবশস) আস্ট্রয়াশজত্ একক আবৃশত্ত সন্ধ্যায়ে

মাশিদুল ইসলামিঃ ১৯৮৭ থেস্ট্রক ১৯৯০ সাল

কাে থেস্ট্রক থকমন সাড়া পাস্ট্রেন বস্ট্রল

মাশিদুল ইসলাম মাশি দীঘচ সময় কশবত্া

পযচন্ত সামশরক সরকারশবস্ট্ররাধী থয আস্ট্রন্দালন

আপনার

আবৃশত্ত কস্ট্ররন। এ সময় উপশস্থত্ দিচক,

চস্ট্রলশেল ত্খনই আবৃশত্তর প্রশত্ র্াস্ট্রলাবাসা

প্রবাস্ট্রসর এই কমচবযি জীবস্ট্রন যারা কষ্ট কস্ট্রর

শনউকযাস্ট্রসস্ট্রলর

কযাস্ট্রমরন

পাস্ট্রকচ

থোত্ারা মুহুমুচহু করত্াশলর মধয শদস্ট্রয়ে ত্াস্ট্রক
অশর্নন্দন জানায়। রাজধানী কযানস্ট্রবরায়
অনুশষ্ঠত্

িয়

দু‘ শি

কশবত্ার

আসর

।

বঙ্গবন্ধ্ুস্ট্রক শনস্ট্রবশদত্ পাংশিমালার আবৃশত্ত
অযালবাম ‘থত্ামারই পদবশন’ এর আবৃশত্ত
িয় প্রেম শদস্ট্রনর আসস্ট্রর।শিত্ীয় আসর শেল
২১ থি অগাস্ট সস্ট্রন্ধ্য ৬ িায় । শসডশনর
‘কশবত্া শবস্ট্রকল’ সাংগিন আস্ট্রয়াশজত্ স্থানীয়
বযাাংকস

িাউন

ইউনাইশিাং

চাচচ

অশডস্ট্রিাশরয়াস্ট্রম ২২ থি আগস্ট িশনবার সন্ধ্যা
৬িায় মাশি কশবত্া আবৃশত্ত কস্ট্ররন। এোড়া ও
২৩ থি আগস্ট রশববার থমলস্ট্রবাস্ট্রনচ কেক
আস্ট্রয়াশজত্ অনুষ্ঠাস্ট্রন কশবত্া আবৃশত্ত কস্ট্রর
প্রবাসী কশবত্া থপ্রমীস্ট্রদর মুগ্ধ ও শবস্ট্রমাশিত্
কস্ট্রর রাস্ট্রখন।
স্বনামধনয

মাশিদুল ইসলাম। একজন
আবৃশত্ত

শিল্পী।

গ্রন্থ, আবৃশত্ত

ধারনা- - -

মাশিদুল

ইসলামিঃ

ত্াস্ট্রদর মূলযবান সময় কশবত্া শবস্ট্রকস্ট্রলর

সশিক পস্ট্রেই রস্ট্রয়স্ট্রে বাাংলাস্ট্রদস্ট্রির আবৃশত্ত।

আমন্ত্রস্ট্রন সাড়া শদস্ট্রয়স্ট্রেন ত্াস্ট্রদর সবাইস্ট্রক

আর বাাংলাস্ট্রদি োড়া অনয থকাোও এর্াস্ট্রব

আন্তশরক ধনযবাদ। শুধু কশবত্া আবৃশত্ত শদস্ট্রয়

আবৃশত্ত চচচা িয় না। শবষয়শর্শত্তক বলস্ট্রল

অস্ট্রেশলয়া

বলব, থয কশবত্ায় সামাশজক দায়বদ্ধত্া ও

মিাস্ট্রদস্ট্রির

চারশি

অনুষ্ঠাস্ট্রন

আস্ট্রয়াশজত্ কশবত্ার আসস্ট্রর আগত্ িল র্শত্চ

মূলযস্ট্রবাধ

দিচক থোত্ার উপশস্থশত্ প্রমান কস্ট্রর বাোশলর

থচত্নায় একিুখাশন িস্ট্রলও আঘাত্ কস্ট্রর, থস

জীবনধারার

সস্ট্রঙ্গ

কশবত্া

রস্ট্রয়স্ট্রে,

থয

কশবত্া

মানুস্ট্রষর

অঙ্গাশঙ্গর্াস্ট্রব

কশবত্াই আশম থবস্ট্রে শনই। থযস্ট্রকাস্ট্রনা র্াস্ট্রলা

জশড়ত্। যত্ শদন বাাংলা র্াষা, বাাংলা সাংস্কৃশত্

কশবত্াই র্াস্ট্রলা লাস্ট্রগ আমার। থযিা আবৃশত্ত

োকস্ট্রব, ত্ত্ শদন বাাংলা কশবত্া রশচত্ িস্ট্রব।

করস্ট্রল থবশিরর্াগ থোত্াস্ট্রক আকৃষ্ট করা যায়,

আবৃশত্তশিল্পীরা আবৃশত্ত

করস্ট্রবন। সমস্ট্রয়র

থস ধরস্ট্রনর কশবত্াই আশম আবৃশত্ত কশর।

পশরবত্চস্ট্রনর সস্ট্রঙ্গ সব শিস্ট্রল্পর আশঙ্গক বা

কারণ, আমার সমস্ট্রয়র এবাং েমসাধনার

রূপ

একিা ত্ুলযমূলয আশম দাাঁড় করাস্ট্রত্ চাই।

বদল

কশবত্ার
অস্ট্রনক

িস্ট্রব।

যুগ

বত্চমাস্ট্রন

চলস্ট্রে।

পশরবত্চন

উত্তরাধুশনক

আবৃশত্তর

এস্ট্রসস্ট্রে।

আশঙ্গস্ট্রক

সত্তর

থেস্ট্রক

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রিই িস্ট্রব একিা নত্ুন যুস্ট্রগর সূচনা,
থযখাস্ট্রন

আবৃশত্ত

একিা

থপিাদার

শিল্প

আশির দিস্ট্রকর আবৃশত্তর আশঙ্গক অস্ট্রনকিাই

শিস্ট্রসস্ট্রব দাাঁড়াস্ট্রব।যশদও কশিন। কারণ এর

বদস্ট্রল থগস্ট্রে। এখনকার আবৃশত্ত অস্ট্রনক থবশি

কযানর্াসিা থবশি শবিৃত্ না। দিচক- থোত্া

সাংস্ট্রবদনিীল।

কাস্ট্রে

অস্ট্রনক থবশি শবিৃত্ না। এর পৃষ্ঠস্ট্রপাষকত্াও

এখনকার আবৃশত্ত অস্ট্রনক থবাধগময। কশবত্ার

যস্ট্রেষ্ট না। ত্বু আশম মস্ট্রন কশর, এ থদস্ট্রি

উপমা- উৎস্ট্রপ্রক্ষা এখন সবাই খুব সিস্ট্রজই

আবৃশত্তশিল্প একশদন থপিা শিস্ট্রসস্ট্রব দাাঁড়াস্ট্রব,

অনুধাবন করস্ট্রত্ পাস্ট্ররন। আমার কাস্ট্রে মস্ট্রন

যশদ ত্রুণ থমধাবী প্রজে আস্ট্ররা থবশি সািসী

িয়, এখন আবৃশত্তর থয েমচিা প্রচশলত্, এিা

িয়।

দীঘচাশয়ত্

আবৃশত্র জনয শনস্ট্রজর স্বীকৃশত্ বা মূলযায়ন

সাধারণ

িস্ট্রব।

আমার

মানুস্ট্রষর

শবোস,

ত্া

সবচজনীনও িস্ট্রব র্শবষযস্ট্রত্। আমার চাওয়া

সম্পস্ট্রকচ

এশি সারা পৃশেবীবযশপ বাাংলা র্াষা র্াষীস্ট্রদর

মাশিদুল ইসলামিঃ শবশর্ন্ন সাংগিন শবশর্ন্ন

মাস্ট্রঝ েশড়স্ট্রয় পড়ুক । থসই উস্ট্রদ্দিয থেস্ট্রকই

সময় নানা রকম স্মারক বা স্বীকৃশত্ শদস্ট্রয়স্ট্রে

এবাস্ট্ররর অস্ট্রেশলয়া সের। আমাস্ট্রদর থদস্ট্রি

আমাস্ট্রক। ত্স্ট্রব এসব শনস্ট্রয় আশম খুব একিা

আবৃশত্তর বত্চমান অবস্থা শকর্াস্ট্রব মূলযায়ন

উচ্ছ্বশসত্ বা আস্ট্রন্দাশলত্ নই। র্াস্ট্রলাবাসার

করস্ট্রবন? মাশিদুল ইসলামিঃ বত্চমাস্ট্রন থদস্ট্রি

িাস্ট্রনই আবৃশত্ত কশর, আবৃশত্ত কস্ট্রণ্ঠ ধারণ

অনযানয থযসব শবকশিত্ শিল্প রস্ট্রয়স্ট্রে, ত্ার

করথত্ চাই জীবস্ট্রনর থিষ শদন পযচন্ত।

পািাপাশি আবৃশত্তশিল্প থবি গুরুস্ট্রত্বর সস্ট্রঙ্গ

পািকস্ট্রদর জনয মূলযবান সময় থদওয়ার জনয

চচচা এবাং এর শবকাি চলস্ট্রে। আস্ট্রি আস্ট্রি

আপনাস্ট্রক

পশরশধ শবিৃত্ িস্ট্রে এ শিস্ট্রল্পর। থোত্া

আপনাস্ট্রকও ধনযবাদ ।

বাড়স্ট্রে। বাড়স্ট্রে মূলযায়নও। আশম মস্ট্রন কশর,

যশদ

শকেু

ধনযবাদ।

বস্ট্রলন

মাশিদুল

---

ইসলামিঃ

থমস্ট্রয়স্ট্রদর ত্াস্ট্রক খালা ডাকস্ট্রত্ শিখাস্ট্রনা

আদব- থলিাজ:

িয়।এিাই আদব। আসস্ট্রল আমরা মানুস্ট্রষর
সাস্ট্রে মানুস্ট্রষর সম্পকচস্ট্রক ঘপ্রিষ্ঠত র িাচ্ শদস্ট্রয়
মধুর কস্ট্রর ত্ুশল।েস্ট্রল সমাস্ট্রজ একিা র্াল

থত্াোজ্জল সরকার:

পশরস্ট্রবি তত্শর িয়; থদখস্ট্রত্,শুনস্ট্রত্ র্াল

থলাকমান িাশকম(মধযপ্রাস্ট্রচযর এক মধযযুগীয়
চশরি)- থক শজজ্ঞাসা করা িস্ট্রয়শেল- ‘আপশন
এত্

আদব

শিখস্ট্রলন

থকাো

থেস্ট্রক?’

শত্শন

উত্তস্ট্রর

বলস্ট্রলন- ‘থবয়াদবস্ট্রদর

কাে

থেস্ট্রক, ত্ারা যা কস্ট্রর আশম ত্া কশরনা।’
থবয়াদস্ট্রবরা শক কস্ট্রর থব- আদব িল শত্শন
অবিয আর ত্া বস্ট্রলনশন।র্দ্র, নম্র, শবনয়ী,
সদাচারী বযশি স- আদব। আমাস্ট্রদর সমাস্ট্রজ
গুরুজনস্ট্রদর েদ্ধা র্শি কস্ট্রর যারা ত্াস্ট্রদর
আদব থলিাজ র্াল। বয়স্ট্রস বড়, শিক্ষক
আমাস্ট্রদর েদ্ধার্াজন বযশি; ত্াস্ট্রদর সাংস্ট্রগ
রুঢ়, মন্দ, েৃপ্রষ্টেিু আচরণ করা থবয়াদশবর
লক্ষণ।ত্াস্ট্রদর সামস্ট্রন পাস্ট্রয়র ওপর পা ত্ুস্ট্রল
বসা, শবশড়- শসগাস্ট্ররি খাওয়া, খারাপ কো
বলা আেব

হীিত র লক্ষণ।স্ট্রবাঝা যায়,

পাস্ট্রয়র ওপর পা ত্ুস্ট্রল বসস্ট্রল, ত্াস্ট্রক ত্ুে
করা

িয়;

ধূমপ ি

গুরুজনস্ট্রদর

সামস্ট্রন

খারাপ
করা

জনয

ত্াস্ট্রদর

ত্া
জনয

অসম্মানজনক,অোবয বাকয উচ্চারণ অবিযই
সবার কাস্ট্রেই মন্দ আচরণ। প্রেন্তু সমাজস্ট্রর্স্ট্রদ
থবয়াদশবর

শনিানার

থিরস্ট্রের

থদখা

যায়।পশিমা সমাস্ট্রজ গুরুজনস্ট্রদর সামস্ট্রন
পাস্ট্রয়র ওপর পা ত্ুস্ট্রল বসা, ধূমপ ি করা
থমাস্ট্রিও

কবয় েপ্রব

থলখক,শিক্ষক

জাের

নয়।

স্বনামধনয

ইকবাল

একসময়

আস্ট্রমশরকার থবল লয কব কাজ করস্ট্রত্ন।শত্শন
ত্ার প্রািন সহেম্ীকের কাস্ট্রে গল্প করস্ট্রলন,
“আমার োিরা আমার সামস্ট্রন শসগাস্ট্ররি
খায়না,

িাস্ট্রত্

োকস্ট্রল

থেস্ট্রল

থদয়।”

সহেম্ীর অবাক, আো!িাস্ট্রত্ চা োকস্ট্রলও
শক থেস্ট্রল থদয়? ত্াস্ট্রদর প্রে। জাের ইকবাল
ত্াস্ট্রদর ধূমপ ি আর চা খওয়ার ত্োৎ
বুঝাস্ট্রলন, কত্িা ত্ারা বুঝল থক জাস্ট্রন।
বস্ট্রয়াস্ট্রজযষ্ঠ থলাক িস্ট্রলই ত্াস্ট্রক সম্মান করস্ট্রত্
িস্ট্রব বা সমীি কস্ট্রর চলস্ট্রত্ িস্ট্রব এমনিা ওরা
মস্ট্রন কস্ট্রর না।ওস্ট্রদর সমাস্ট্রজ আি বেস্ট্ররর
শিশু আিী বেস্ট্ররর বৃদ্ধস্ট্রক নাম ধস্ট্রর ডাস্ট্রক,

লাস্ট্রগ। পশিমা সমাজ এমন একিা সুন্দর
প্রোর থসৌন্দযচ, মাধুযচ থকন অনুধাবন করস্ট্রত্
পাস্ট্ররনা থবাঝা িি। আমাস্ট্রদর সমাস্ট্রজ এখন

থোট একিা
র্ালবাসার ঘর
থমািাম্মদ শসশদ্দকুর রিমান খান
থোট একিা ঘর বাাঁশধলাম

থদখা যায় পশরবাস্ট্ররর থেস্ট্রলস্ট্রমস্ট্রয়রা র্াই

থপ্রস্ট্রমর খুাঁশি শদয়া

থবানস্ট্রক নাম ধস্ট্রর ডাস্ট্রক, থমজ র্াই, থসজ

থবড়া শদলাম র্ালবাসার

র্াই বা বড় আপু ,স্ট্রোি আপু ডাক কম থিানা
যায়। আস্ট্রগ এমনিা শেল না, বড়স্ট্রক নাম ধস্ট্রর
ডাকস্ট্রল রীশত্মত্ িাসন করা িত্।আমরা শক
এখন পশিমা সমাস্ট্রজর অিুেরণ করা র্াল
মস্ট্রন করশে? নাম ধস্ট্রর ডাকা শক থবিী মধুর?
র্াববার

শবষয়।

আধুশনকা

স্ত্রী

অস্ট্রনক

পশরবাস্ট্রর স্বামীস্ট্রক নাম ধস্ট্রর ডাস্ট্রক।শুনস্ট্রত্
অর্যি িওয়ায় িয়ত্ ত্ত্িা কাস্ট্রন লাস্ট্রগ

আমার কুঞ্জবন শঘশরয়া
আমার কুঞ্জবন শঘশরয়া
অনুরাস্ট্রগর রস্ট্রসর রশি শদয়া
বাধলাম থত্ামার মন
মস্ট্রনর থখলা থখলস্ট্রবা থমারা

না।শকন্তু ‘শমশষ্টর বাবা’ শকম্বা ‘শমলুর আব্বা’

থখলস্ট্রবা আমরণ

বস্ট্রল ডাকস্ট্রল থবিী শ্রুপ্রতমধুর লাগত্, থবিী

থমারা থখলস্ট্রবা আমরণ ।

আদস্ট্রবর মস্ট্রন িত্; আসকলই ত অশধকাাংি
থক্ষস্ট্রিই স্বামী বস্ট্রয়াস্ট্রজযষ্ঠ, গুরুজন। যাকস্ট্রগ,
মধুস্ট্ররণ সমপাস্ট্রয়ৎ বস্ট্রল একিা কো আস্ট্রে,
থিষ থবলায় শমশষ্ট পশরস্ট্রবিন করা উশচৎ, ত্াশর
থচষ্টা করশে। দুই থমািা থসািা রইস থলাক
থরলভ্রমন করস্ট্রবন বস্ট্রল থস্টিস্ট্রন এস্ট্রসস্ট্রেন।
ত্াস্ট্রদর জনয বরাদ্দ করা কামরার সামস্ট্রন
এস্ট্রস থগস্ট্রলন, এখন কামরায় উিবার পালা।
এক

রইস

অনযজনস্ট্রক

পস্ট্রিস্ট্রল- আপশন

প্রেস্ট্রম

বলস্ট্রলন:

আপ

উিুন।শিত্ীয়

জন

বলস্ট্রলন: না,না, থসশক! আপ

পস্ট্রিস্ট্রল। ১ম

থোট একিা ঘর বাাঁশধলাম
থপ্রস্ট্রমর খুাঁশি শদয়া
থবড়া শদলাম র্ালবাসার
আমার কুঞ্জবন শঘশরয়াস্ট্রর
আমার কুঞ্জবন শঘশরয়া ।

জীবস্ট্রন মরস্ট্রণ, থেস্ট্রক সাস্ট্রে সাস্ট্রে

জন: আপ পস্ট্রিস্ট্রল; ২য় জন: আপ পস্ট্রিস্ট্রল।

দুই হৃদস্ট্রয়র দুিঃখ কষ্ট

এর্াস্ট্রব ত্ারা যখন এস্ট্রক অনযস্ট্রক ‘আপ

যা আস্ট্রস জীবস্ট্রন

পস্ট্রিস্ট্রল’ বস্ট্রল সাধাসাশধ করস্ট্রেন, আদব
প্রশষ্ট চ র

থদখাস্ট্রেন,

ত্খন

সময়

িস্ট্রয়

যাওয়ায় ব াঁশী বাশজস্ট্রয় গাড়ী থেস্ট্রড় শদল।

এস্ট্রকর কষ্ট ওপর জস্ট্রন
শনব মাোয় ত্ুশলয়া।

ত্ারা থবকুস্ট্রবর মত্ ত্াশকস্ট্রয় রইল। থসই
থেস্ট্রক চালু িল:-

‘আপ পস্ট্রিস্ট্রল, আপ

পস্ট্রিস্ট্রল করস্ট্রনস্ট্রে গাড়ী েুি যাস্ট্রয়গা’। আদব
র্াস্ট্রলা শকন্ত ত্ার

বাড়াবাশড় র্াল নয়।

শদস্ট্রন শদস্ট্রন বড় িস্ট্রব থমাস্ট্রদর এ সাংসার
সুস্ট্রখর বারী বশরষস্ট্রণ রাখব শঘস্ট্রর ঘর
থমারা রাখস্ট্রবা শঘস্ট্রর ঘর ।

থকউ শকেু মস্ট্রন কস্ট্ররনা। প্রেন্তু আমরা এরকম
থেস্ট্রলস্ট্রক

থবয়াদব

বশল, মুরশব্বর সম্মান

রাখস্ট্রত্ জাস্ট্রন না। আমরা বয়স্ট্রস বড় িস্ট্রলই
ত্ার সাংস্ট্রগ চাচা, মামা, খালা ইত্যাশদ সম্পকচ
পাশত্স্ট্রয় ত্াস্ট্রক ডাশক; এমন শক বাশড়র
কাস্ট্রজর থমস্ট্রয় বয়স্কা িস্ট্রল বাশড়র থোি থেস্ট্রল

সবাই থযন শিাংসা কস্ট্রর
শিস্ট্রখ ত্ারা থমাস্ট্রদর থদস্ট্রখ
থকমস্ট্রন কস্ট্রর রাস্ট্রখ ধস্ট্রর
সুন্দর র্াস্ট্রব সাশজস্ট্রয় সাংসার

fvlv G‡jv wK fv‡e

Igi Lvwj` রুমী
mvavibZ gvby‡li gyL †_‡K †h K_v ev †h
kã¸‡jv wb:¯^wiZ nq †mUvB fvlv| GB fvlv
KLb †Kv_vq DrcwË nj †mUv Kv‡iviB Rvbv
‡bB Z‡e GUv অন্তত: ejv hvq wK fv‡e GB
fvlv G‡jv| weeZ©‡bi g‡a¨‡g gvbyl hLb
cÖ_g Av‡jv †`Lj ZLb Zvi Pvicv‡k †h
cwi‡ek †c‡jv †mUvB Zv‡K cÖfvweZ Kij |
†mUvB ¯^vfvweK| cwi‡e‡k †c‡jv AmsL¨ MvQ
cvjv| jZv¸j¥ Avi n‡iK iK‡gi AmsL¨ Rš‘
Rv‡bvqvi| Avi †c‡jv b`x bvjv| wewfbœ
iK‡gi gvQ| Mv‡Q †c‡jv cvLx, AvKv‡k
wPj| †c‡jv So SvcUv, el©b, we`y¨r I
BZ¨vw`| wKš‘ GZ wKQz Avgv‡`i bZzb
gvbyl‡K cÖfvweZ Ki‡jI Zvi gyL w`‡q ZLb
GKwU AvIqvRB †e‡ivZ| Pvwiw`‡Ki
mewKQz‡K wb‡qB †m PjZ weavq meB Zvi
wPš—vi g‡a¨ wQj| meB †m eySZ wKš‘ cÖKvk
Kivi fvlv RvbZ bv, Z‡e cwieZ©b G‡jv|
AZ¨š— axi MwZ‡Z| A‡bK¸‡jv †Rbv‡ikb
jvM‡jv GB cwieZ©b Avm‡Z| jvwV aiv †_‡K
ïi“ K‡i bvi‡Kj fv½v wkL‡Z wkL‡Z KLb
†Kvb mg‡q †hb GKUz GKUz K‡i wewfbœ e¯‘i
bvgI gy‡L D”PvwiZ n‡Z শুরু Kij| Zvi
Av‡M Aek¨ ¸nvq ev †`qv‡ji Mv‡q Qwe AvuKv
ïi“ n‡q wM‡qwQj| gvbyl ZLb eyS‡Z wkLj
wK †_‡K wK n‡Z cv‡i| ‡KvbUv w`‡q wK
ˆZix Kiv †h‡Z cv‡i| ax‡i ax‡i cwieZ©b
nj Pjv‡div, LvIqv `vIqv, evm¯’vb
BZ¨vw`‡ZI, cwievi †_‡K ïi“ K‡i †QvU
†QvU mgvR ˆZix n‡Z jvMj| gy‡Li fvlvI
Av‡¯— Av‡¯— e`jv‡Z jvMj| †Mvovq †hLv‡b
wQj GKwU gvÎ kã †mLv‡b ax‡i ax‡i wewfbœ
bZzb kã †hvM n‡Z _vKj| we‡kl K‡i
`iKvi n‡q coj n‡iK iK‡gi Rš‘ Rv‡bvqvi
¸wj‡K g‡b ivLvi I Zv‡`i wnmve ivLvi,
Kvib I¸‡jvB Rxeb avi‡bi Rb¨ মিবড়
DcKib wQj| Gfv‡eB cÖ‡qvR‡bi ZvwM‡`
cÖwZUv wRwb‡li bvgB gvby‡li gy‡L G‡m
†Mj| GUv nj K‡qK nvRvi eQi a‡i|
GLb GB gvbyl †hLv‡bB Rb¥ wbj †mLv‡bB
Gfv‡e fvlv Zvi gy‡L dzUj| Z‡e Gi
cvkvcvwk Avi GKUv e¨cviI PjwQj ZLb|
†mUv nj ms‡K‡Zi gva¨‡g fve I Z_¨
Av`vb cÖ`vb| †hUv‡K Avgiv c‡i bvg w`‡qwQ
mvs‡KwZK fvlv| hvi Pj GL‡bv †Kvb †Kvb
AÂ‡j Av‡Q| Z‡e GB K_¨ fvlv wKš‘

GKiKg _vK‡jv bv | wfbœ wfbœ AÂ‡j wfbœ
wfbœ fv‡e G‡jv| †`Lv †M‡jv 10-15 gvBj ev
ZviI †ekx cwiwai g‡a¨ ‡ek K‡qKUv †QvU
†QvU mgvR K‡qK cwievi wb‡q M‡o DVj
wKš‘ GK mgv‡Ri Pvj Pjb ag©, evm¯’vb Ab¨
mgvR †_‡K e¨wZµg nj| GK mgvR MÖvg
†_‡K Ab¨wUi `yiZ¡ ev e¨eavb hZB evoj
ZZB GB e¨wZµgI evoj| D`vnib wn‡m‡e
aiv hvK evsjv‡`‡ki K‡qKUv AÂj|
‡hgb wm‡jU, PÆMÖvg, iscyi, w`bvRcyi
BZ¨vw`| cvnvwo I R½y‡j gvbyl¸‡jvi fvlv
K‡qK nvRvi eQi Av‡M hv `vovj Zv †_‡K
PÆMÖvg, gqgbwmsn ev iscyi-w`bvRcy‡ii
fvlv G‡Kev‡iB wfbœ n‡q †`Lv w`j †hUv
AvRI Av‡Q| ïay ZvB bq wm‡jU †Rjvi
†fZ‡iB †`Lv †Mj `w¶b AÂ‡ji ¯’vwbK
fvlv (dialect) DËi AÂ‡ji ¯’vwbK fvlv
†_‡K wKQzUv wfbœ| Avevi cveŸ©Z¨ PÆMÖv‡g
GKB cvnv‡oi Pvwiw`‡K †h 11wU DcRvZx
i‡q‡Q Zv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki wbR¯^ ¯’vwbK fvlv
i‡q‡Q| A_P Zv‡`i GK mgvR †_‡K Ab¨
mgvR, aiv hvK gyis †_‡K eg DcRvZxi
emwZ wKš‘ Avav gvB‡j g‡a¨B| cvnvwo
AÂ‡j evav †ekx _vKvqB GB wecwË|
cvnv‡oi GK w`‡Ki gvby‡li fvlv Ab¨
w`‡Ki gvby‡li fvlv †_‡K Avjv`v A_P
Zv‡`i †ekxifv‡Mi emwZ wKš‘ K‡qK gvB‡ji
g‡a¨B| H 11wU DcRvZxi g‡a¨ wKQz wgj
_vK‡jI Zv‡`i fvlv, ag© I Pvj Pj‡b
wfbœZv Av‡Q| †mB Zzjbvq Flat Land ev
mgZj ¯’v_vb ¸‡jv‡Z evav bv _vKvq fvlvi
GB wfbœZv wKQzUv n‡jI Kg| Flat Land G
GK hvqMv †_‡K Ab¨ hvqMvq Information
†cŠQv‡bv A‡bK mnR| wKš‘ cvnvwo AÂ‡j
cvnv‡oi GK Lv` †_‡K Ab¨ Lv‡` H
Information ‡cŠQv‡bv LyeB KóKi I mgq
mv‡c¶| fvlv ZvB GB ai‡bi barrier ‡c‡j
†cŠQv‡Z cv‡i bv| ZvB `yB mgv‡Ri ev K‡qK
mgvR‡i fvlv wfbœ nq| †bcvj Avi Px‡bi
gvby‡li fvlv G‡Kev‡iB wfbœ wngvjq ce©Z
gvSLv‡b _vKvq | wVK †Zgwb `yB AÂ‡ji
gvSLv‡b mgy`ª _vK‡jI H GKB wecwË n‡e|
iscyi w`bvRcyi e¸ovi gvby‡l‡`i fvlvq
ZvB 25-30% wgj i‡q‡Q cy‡iv AÂjUv
mgZj nIqvi Kvi‡b Avmj ev g~j K_v n‡”Q
`yiZ¡ hvZB evo‡Q e¨wZµgI ZZUv n‡”Q|
evsjv‡`‡ki gvby‡li fvlvi ms‡½ ZvB
‰gw_jx, Dwoqv, Avmvgx, †bcvjx fvlvi wgj
i‡q‡Q wKš‘ GB দুরত্ব¡ hZB ‡e‡o‡Q ‡hgb
evsjv‡`k †_‡K gnvivóª, শদল্লী ZZB fvlvi
`yiZ¡I †e‡o‡Q| BD‡ivc Av‡gwiKv Avwd«Kvi
ms‡½ ZvB ej‡Z †M‡j evsjv fvlvi †Kvb
wgjB Ly‡R cvIqv hv‡e bv| H w`‡K
Rvgv©wb‡Z †`Lv hv‡”Q wewfbœ iKg ¯’vwbK
fvlvi mgvnvi Rvg©vwbK, M¨vwxjK, cye©

Rvg©vwbK, cwðg Rvg©vwbq, wbgœ Rvgv©wbq I
AvaywbK Rvg©vwbi Avi wd«Rxq| e„‡U‡bi Pvi
cv‡kI GKB Ae¯’v- e„wUk, ¯‹wUk, AvBwik,
†mjwUK BZ¨vw` †Zv Av‡QB ZvQvovI †`Lv
hv‡”Q e„‡U‡bi wfbœ wfbœ MÖvgvÂ‡j wfbœ wfbœ
¯’vwbK fvlv (dialect)| Av‡gwiKvi Avw`evmx
†iW BwÛqvb‡`i fvlv cÖvq 54wUi gZ| †KD
†KD I‡`i cÖvq 75wU kvLv Ly‡R †c‡q‡Q|
I‡`i g‡a¨ GL‡bv mvBb j¨vs¸‡qR ev
mvs‡KwZK fvlv we`¨gvb| ‡Zgwb Avwd«Kvq
Avwe¯‹vi n‡q‡Q cÖvq AvU‡kvi gZ fvlv|
AvRKvj †mvqvwnjx AvwdKvi A‡bK AÂ‡jB
cÖPwjZ, †jvwnZ mvMi gvSLv‡b evav n‡q
`vov‡bvi Kvi‡b mgy‡`ªi Gcv‡ii fvlv
Icv‡ii †mŠw` Avi‡ei fvlv †_‡K GK‡ev‡i
Avjv`v|
A‡óªjxqvb Av`xevmx‡`i cÖvq 350 †_‡K
750wUi gZ dialect ev ¯’vwbK fvlv wQj wKš‘
I‡`i Rb †Mvwô K‡g hvIqvi ms‡½ ms‡½
I‡`i GB fvlvi msL¨v 21 kZ‡K K‡g G‡m
150wUi gZ `vwo‡q‡Q| Zvi g‡a¨ 20%
Avevi nvwi‡q hvevi c‡_| A‡óªjxqvi †gBb
j¨v‡Û Iqvjvwciv Avi ÔwUDBÕ GB `y‡Uv ¯’vwbK
fvlv †ek RbwcÖq| †Uv‡im AvBj¨vÛ I
Uvm‡gwbqvi dialect Aek¨ wKQzUv Avjv`|
gvSLv‡b mgy`ª _vKvi Kvi‡b| Z‡e
Av‡gwiKvb †iW BwÛqvb‡`I gZb A‡óªjxqvi
A‡bK AÂ‡j we‡kl K‡i DËi KyBÝj¨v‡Û
mvBb j¨vs¸‡qR ev mvs‡KwZK fvlv GLbI
fvjfv‡eB cÖPwjZ Av‡Q| GB mvs‡KwZK
fvlvB wQj cÖ_g w`‡Ki gvbyl‡`i fvlv hv‡`i
gyL w`‡q K_¨ fvlv ZLb †e‡ivZ bv| mg¯—
Kw›U‡b›U¸‡jv‡ZB gvby‡li GB mvs‡KwZK
fvlv wQj| Z‡e Avðh© GB †h Avgv‡`i GB
eZ©gvb fvlv Avev‡iv msw¶ß n‡q hv‡”Q|
Bs‡iRx I evsjv `y‡Uv‡ZB GB aviv †`L‡Z
cvw”Q| Zvi gv‡b `vov‡”Q Avgiv Avev‡iv
†Mvovi w`‡K P‡j hvw”Q| AwP‡iB Avgiv
mvs‡KwZK fvlvq wd‡i hv‡ev Avi GKw`b
†`Lv hv‡e †mUvI eÜ n‡q gvbyl gyK n‡qB
†Nvov‡div Ki‡Q|
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wbtkã থিশলগ্রাে
†gvt iwKe Dদ্ †`Šjv
1967 wK 1969 mvj| ZLb I cvwKস্তাvb
Avgj A_vr evsjv‡`k cvwK¯Ív‡bi
পূর্vব Âjxq Ask c~e© cvwK¯Ívb| XvKvq
†mevi cvwK¯Ívb weÁvb Kbdv‡iÝ I
Zrmn weÁvb †gjv| †mB weÁvb †gjvq
ম াটদের
cÖ`k©bx লর্fv‡M Avwhgcyi
wbDvgমেব‡Ui cvk¦eZx© XvKv K‡j‡Ri
msjMœ miKvix লযার্দরটলর স্কু দলর GKwU
QvÎ খুর্ই nuvকা nuvলে KiwQj| eলল ল Ò
Avmyb f`ª g‡nv`q f`ªgwnjvMY Avmyb
m¨vi, Avসুb, mevB Avসুb- †`‡L hvb
weivট Avwe¯‹vi weÁv‡bi gnvb Ae`vb|
weÁv‡bi Ac~e© Avwe¯‹vi gnvb m„wó
Avcbviv †KD wK Av‡M KLbI
†`‡L‡Qb? `qv K‡i AšÍZ GKwU evi
†`‡L hvb mwZ¨Kv‡ii ˆeÁvwbK
আলর্ষ্কার Avmyb †`‡L hvb” BZ¨vw`|
gRvi welq †mw`bKvi weÁvb †gjv
wZbw`b P‡jwQj; †hB †Q‡jwUi
WvKvWvলেদে হাোহাwK‡Z সwZ mwZ¨
`‡j `‡j †jvKRb, QvÎ-QvÎx,
†Q‡j‡g‡qiv †mB w`‡K Suy‡K
c‡owQj, †mB Avwe¯‹viwUর ‡mLv‡b
লে fxo †`Lvi Rb¨, Avi †Q‡jwU I
cig hZœmnKv‡i I পটু দের mv‡_ cixÿvwU
I m`¨ আশবেৃত্ †mB hন্ত্রwU †`wL‡q my›`i
fv‡e eywS‡q mevB‡K gy» KiwQj| mevi
gy‡L gy‡L GB hš¿wUi bvg| †h bvgwU wQj
wbtkã †UwjMÖvd| XvKv wek¦we`¨vj‡qi
g„wËKvweÁv‡bi
GKRb
bvgKiv
প্রস্ট্রেসস্ট্ররর Kv‡bI G নােwU D‡V †Mj|
wZwb I †Kgb †hb AevK n‡q †M‡jb
bvgwU ï‡b| wK র্যাপাi! wbtkã †UwjMÖvd
Avevi wK Kমর nq? †Uwjগ্রাফ †Zv
mvavibZt KZK¸‡jv kã w`‡qB Kiv
nq| Uমর টক্কা Uক্কা টদর A_vr KZK¸wj
†KvW (Code) ev wbqg Avbymv‡i েু„টি
kã‡K e¨envi K‡i| Zvn‡j G‡h ej‡Q
Òkã nমর্ bvÓ kã QvovB wbtkã fv‡e
†UwjMÖvd Kiv hv‡e| G Avevi †Kgb?
f`ª‡jvK প্র‡dmi GKUv AvKlর্ব Abyfe
Ki‡jb| Ab¨ Avi GKRb mn‡hvMx
প্র‡dmi‡K mথঙ্গ wb‡q wZwb †`L‡Z

†M‡jb| wbtkã †Uwjগ্রাে wK? †Kgb
K‡i nq? †Kgb K‡i Kiv hvq| mwZ¨
mwZ¨fv‡e প্রej AvKl©Y I AbyfzwZ wb‡q
Zuviv `yRb †`L‡Qb me K_v ïb‡jb
†Q‡jwUi gy‡L, †Q‡jwU‡K bvbv cÖkœ
Ki‡jb G e¨vcv‡i| GB দুজন cÖ‡dmiiv
Avevi cyi¯‹vi KwgwUi Kg©KZ©vI wQ‡jb
†mevi| Zuviv ixwZgZ Awff~Z n‡jb Ges
we‡kl mš‘wó প্রKvk Ki‡jb| Zv‡`i
wePv‡i GB †Q‡jwUi Òwbtkã †UwjMÖvdÓ
†K ejv n‡jv mwZ¨Kv‡ii নত্ুন
Avwe¯‹vi| †Q‡jwUi H wel‡q Ávb I
ejvi র্ঙ্গী BZ¨vw`i wePv‡i Ò wbtkã
†UwjMÖvdÓ ‡K cÖ_g cyi¯‹vi A_vr †mvbvi
থমস্ট্রডল cyi¯‹vi cvIqvi Rb¨ AZxe
Dcযু³ লর্দর্চনায় B‡jKwUª‡K, †mevi

†QvU‡`i wefv‡M cÖ_g cyi¯‹viwUB †`qv
n‡jv| †mB †Q‡jwUiB bvg †gvt
kixdD`‡`Šjv (Zcy) eZ©gv‡b Wt †gvt
kixdD`‡`Šjv wmWbxi বল্কাম wnj wbevmx
we‡klÁ Wv³vi wbD‡ivjwRó| Avvgi
Kwbó †Q‡j|
wbtkã †UwjMÖvd Gi fvebv ev avibvUv
ˆZix K‡iwQjvg AvwgB| Avwg ZLb Bó
†iwRIbvj †j‡e‡iUixR, XvKv A_vr
XvKvi mv‡qÝ j¨ve‡iUix‡Z PvKzixiZ
wmwbqi wimvm© Awdmvi, †KwgK¨vj
BwÄwbqvi wn‡m‡e| weÁvb †gjvi K_v
ï‡b g‡b fvebv Gj †gjvq wKQz GKUv
†`qv `iKvi| Kvib ZLb Avwg mv‡qÝ
j¨veiUix †_‡K cÖKvwkZ †QvU‡`i
প্রকাশিত্ cwÎKvয়- Gথসা সমাধান LyuwRbv‡g GKwU wmwiR wj‡L cÖKvk KiZvg|
থোিস্ট্রদর Rb¨ A‡bK weÁvb welqK
cÖeÜI wjLZvg|¯‹z‡ji QvÎ QvÎxi Rb¨

†jLv auvaui gZ GK GKwU welq, hvi
mv‡_ cÖkœ _vK‡Zv DËi †`qvi Rb¨
wmwiRUvi ‡ek GKUz bvg I n‡qwQj Ges
A‡bK ¯‹z‡ji QvÎ QvÎx G‡Z Ask MÖnbI
K‡i‡Zb| ZvB †`‡ki weÁvb †gjvq wKQy
cÖ`k©bx g~jK welq wb‡q wPšÍvfvebv
KiwQjvg| ZviB dj n‡jv G&B wbtkã
‡UwjMÖvd bvgK welqwU| M‡elYv KvRKg©
I BwÄwbqvwis e¨cv‡ii e¨e¯’vcbv cÖf…wZ
cøvm mvsmvwiK KvRKg© কস্ট্রর Zvici
nv‡Z †ekx mgq †cZvg bv weÁvb welqK
†jLv I fvebv wPšÍv Kivi ZvB Avwg GB
Òwbtkã †UwjMÖvdÓ welqwUi mv‡_ Avgvi
†g‡Sv †Q‡j †gvt †ivKD‡`Šjv (¯^cb) †K
wbjvg।
†h‡nZz kixd (Zc)y ZLb থোি wKš‘ Ii
Drmn I cUzZ¡ wQj cÖej| eqm gvÎ `k
ermi| cÂg †kÖwYi QvÎ| Avwg I‡`i
`yfvB †K cwiKíbv I w_Iix Ges
wKfv‡e hš¿wU ˆZix Ki‡Z n‡e me
wel‡qi †gvUvgywU avibvUv w`‡q w`jvg|
Iiv `yÔfvBB hZ¥ mnKv‡i I gbw`‡q
KvR কস্ট্ররস্ট্রে, LuywU bvwU welq I h‡š¿i me
wKQzB cÖvq IivB ˆZix K‡i †d‡jwQj|
we‡klfv‡e †V‡K †M‡jB Avgvi কাস্ট্রে
AvmZ| B‡jKwUªK¨vj wel‡q
†ek
বুৎপশত্ত I avibv fvj wQj|
cyiv
e¨vcv‡ii KvVv‡gvUv wVK K‡i ‡`Iqvi
ci †`Ljvg †h, Iiv †ek eyS‡Z
†c‡iwQj I hš¿wU GKiKg ˆZixI K‡i
†d‡jwQj| Avgvi avibvUv Iরv ev¯Í‡e
cwibZ Ki‡jv| myZivs evKx †kl cikUv
অেচাৎ wKfv‡e wK wK K_v ej‡Z n‡e
BZ¨vw` w`‡Z Amyweav n‡jv bv| Iiv `yB
fvB ও Avwg শম‡j বানালাম `ywbqvi
cÖ_g Òwbtkã †UwjMÖvdÓ। wZbRbB Lye
Lykx njvg hLb †`Ljvg kix‡di Mjvq
Szj‡Q †mvbvi †g‡WjwU weÁvb
Kbdv‡i‡Ý weÁvb †gjvq †`Iqv †QvU‡`i
wefv‡Mi cÖ_g cyi¯‹vi| kixd †ivKb‡K
LyRjvg wKš‘ kixd ZLb j¨ve‡iUix
¯‹z‡ji ÖএK QvÎ wgwQ‡ji QvÎ‡`i mv‡_
ঘুরস্ট্রে

এক মাো থেস্ট্রক Av‡iK gv_vq|

Ii KvQvKvwQ †`Šov‡”Q †ivKb, Avi Avwg
†hb আত্মিারা|
fvewQjvg G¸‡jv wK mwZ¨ Avgvi ¯¿x
Avgv‡K ejwQj n¨v, mwZ¨B mwZ¨|

সাশিত্য পাি:

শবিাল পশরকল্পনা- অনুবাদ: ত্. ি .

ত্. ি . সরে র

প্রেম অধযায়:

অিুরূপ সপ্রঠে ফল কেয়। যপ্রেও কে য় ি ম

অল্প সকমকয় প্রবশ্ব ব্রহ্ম কের খুব স ম িয

মতব ে ও ক্ল প্রসেয ল মতব কের প্রভপ্রত্ত সম্পূণ্

অংশকেই

আল ে

খুাঁপ্রিকয়

আমাস্ট্রদর

কেপ্রখ।

প্রেন্তু

ম িুকষর খুব কেৌতূহলী জীব,

শবষয়

আমর

কভৌত ব স্তবত র ওপর িপ্রতপ্রষ্ঠত।

আমর প্রচন্ত

কে য় ি ম মতব ে অকিে প্রবপ্রভন্ন ভ কব

িকশ্নর উত্তর খুাঁপ্রজ। এই প্রবশ ল

উপি প্রপত ের কযকত প কর।প্রেন্তু সম্ভবত

পৃপ্রর্থবীকত ম য়

সাশিত্যপাস্ট্রি

োকার রিসয

আমর খুব অল্প সমকয়র জিয ব াঁপ্রচ। আর কস

ভ বি েপ্রর,

এবাস্ট্ররর

কবাঁকচ

সরকার

প্রিষ্ঠুরত র মকধয

প্ররচ ড্ ফ ইি ময ি িেত্ত ধ রণ

কবশী

কবাঁকচ র্থ েকতও উপকরর অিন্ত আে কশর

মমত ,

উপকয গী।প্রতপ্রি এে মজ র চপ্ররত্র;

প্রতপ্রি

প্রেকে ত প্রেকয় ি ি প্রজজ্ঞ স য় আকল প্রেত

েয প্রলকফ প্রিয়
্
কিেকি লপ্রজ ইন্সপ্রিপ্রিউি এ

হই: কয প্রবকশ্ব আম কের অবি ি ত কে প্রে

েম্রত প্রছকলি,

ভ কব জ িকত প প্রর?

কে কি বংগ ড্র ম ব জ কতি। ফ ইি ময কির

এই প্রবশ্ব প্রে ভ কব

ে কজর ফ াঁকে র স্ত র

শবজ্ঞান সাশিত্য। প্রবজ্ঞ ি স প্রহকতযর অনযত্ম

আচরণ েকর? ব স্তবত ব লকত প্রে বুে য়?

মকত

থেষ্ঠ

শস্টস্ট্রেন

এর সব এলই ব কে র্থ কর্থকে? প্রবকশ্বর প্রে

র্থ কেি ,

প্রেন্তু

এেজি সৃপ্রষ্টেত্ র িকয় জি আকছ? কবপ্রশর

ইপ্রতহ স। আম কের জ্ঞান

থকশম্বিস্ট্রজ। শত্শন

ভ গ কল ে এগুকল প্রিকয় কবশী ম র্থ ঘ ম য়

ফ ইি ময কির ধ রণ র প্রবস্তৃত আকল চি

ি,

িশকাং।

থলখক

শবশিষ্ট

শবজ্ঞানী

১৯৪২এ অক্সস্ট্রোস্ট্রডচ জে,

থলখাপড়া, কাজকমচ
থকশম্বিস্ট্রজর

সব

লুকাশসয়ান

মযাস্ট্রেস্ট্রমশিক্স

এর

ইপ্রতহ স

অকেষথণ আমর

েরব এবং এর িকয় কগ প্রবকশ্বর এেপ্রিম ত্র

প্রিকয় প্রচন্ত ি েকর প প্ররি । এগুকল স ধ রণ

ইপ্রতহ কসর বেকল সম্ভ বয প্রবেল্প অকিে

থয থচয়ারশি প্রবজ্ঞ িী

ভ কব েশ্কির উপজীবয প্রেন্তু েশ্ি এখি

ইপ্রতহ স ও প্রবকশ্বর স্ব ধীি অপ্রস্তে সম্পস্ট্রকচ

মৃত। ে রণ েশ্ি প্রবজ্ঞ কির অগ্রগপ্রতর স কর্থ

পয্ কল চি

ত ল প্রমপ্রলকয় চলকত প করপ্রি,

পে র্থ্প্রবকের ে কছও

থগল

সাস্ট্রল

কস্ট্ররশেস্ট্রলন। বলা

অলঙ্কৃত্

িয় ,

পর

এেপ্রিম ত্র

প্রেন্তু আমর েক্ষকি ি েক্ষকি এসব

১৬৬৩

আইনস্টাইস্ট্রনর

অে

বস্তুর

র্থ কে অকিে সম্ভ বয প্রবেল্প

প্রতপ্ররশ

পস্ট্রদ

বের ধস্ট্রর আসীন,
শনউিন

প্রস্ট্রেসর

কে ি

প্রবজ্ঞ ি

শনউিন,
জগস্ট্রত্

এত

পে র্থ্

প্রবজ্ঞ কির

স কর্থ।

প্রবকশষভ কব
আম কের

েরব।

প্রবষয়ি

অকিে

খুবই কমৌপ্রলে মকি

হয়। আসকলই বত্ম ি প্রবজ্ঞ কির অকিে

বে প্রশত্র্া এখনও আর আস্ট্রসশন। অস্ট্রনক

জ্ঞ িিুস ন্ধ কি ববজ্ঞ প্রিেগকণর আপ্রবষ্ক র পর্থ

ধ রণ র সংকগ এ সংগপ্রতপূণ্ িয়,

জনশপ্রয় পুিস্ট্রকর থলখক। ত াঁর থলখা ‘A

িেশ্কের ভূপ্রমে

স ধ রণ জ্ঞ কির পপ্ররপন্থী। প্রেন্তু স ধ রণ জ্ঞ ি

েরকছ। এই

এগুপ্রল

থসশলাং

বইকয়র উকিশয স ম্প্রপ্রতে আপ্রবষ্ক র এবং

ি তযপ্রহে অপ্রভজ্ঞত

পুিকশির লক্ষ লক্ষ কশপ শবক্রয় িস্ট্রয়স্ট্রে

তর্থয মতব কের কয অগ্রগপ্রত হকয়কছ ত র

প্রবস্ময়ের

এবাং এখনও সমান আদৃত্। দু: থখর শবষয়

প্রিকে্প্রশত পকর্থ এই িশ্নগুকল র উত্তর কখ াঁজ ।

আম কের পরম ণু ও মহ

িশকাং

শবস্ট্রির

স ম্প্রপ্রতে আপ্রবষ্ক র আম কেরথক মহ প্রবকশ্বর

অিুসন্ধ ি চ প্রলকয় পাওয় জ্ঞ ি কর্থকে পৃর্থে।

Neuron

িতুি এে প্রচকত্রর প্রেে প্রিকে্শ েকর কযখ কি

আধুপ্রিে পে র্থ্ প্রবজ্ঞ কির আগমকির পূকব্

Disease নাস্ট্রম পশরশচত্ এক কশিন থরাস্ট্রগ

আম কের

ধ রণ ের হত প্রবশ্ব সম্পকে্ সেল জ্ঞ ি

আক্রান্ত িন

কো

আমর দু‘ েশে আকগ য মকি েরত ম ত র

সর সপ্রর কেখ র মধযকম প ওয়

ম্ভব।কযমিি

কস্ট্রর। ত্া

সস্ট্রেও

কচকয় সম্পূণ্ আল ে । তর্থ প্রপ এই িতুি

আমর

প ই।

থলখাস্ট্রলশখ

থেস্ট্রম

প্রচকত্রর ধ রণ র শুরু বল য য় এে শত ব্দী

আধুপ্রিে প্রবজ্ঞ কির চমেিে স ফলয

এখনও

আকগ কর্থকে। গত িুগপ্রতে ধ রি য় প্রবকশ্ব বস্তু

ফ ইি ময কির মত প্রবজ্ঞ িীকের ধ রণ র

প্রিপ্রে্ষ্ট পকর্থ চকল,

ওপর িপ্রতপ্রষ্ঠত,

Brief History of Time’

থকািায়

এর

বয়স

ত্খন

যখন
শত্শন

থবস্ট

প লি

মাি
Motor

যা ত্ার চলৎিশি,

বলার

িশিস্ট্রক

ত্ার

শচন্তা- র্াবনা,

োস্ট্রকশন। শবজ্ঞান

হরণ
জগস্ট্রত্

শত্শন

সশক্রয়।
শস্টস্ট্রেন

িশকাং

শলওনাডচ

এেেম

অিযরেম,

ত র চল র এেি প্রিপ্রে্ষ্ট

ইপ্রন্দ্রকয়র

ির

আহপ্ররত

প্রবকশ্বর গভীকর

স হ কযয

প্রেন্তু
য

ত র স কর্থ ইপ্রন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞ ি

ম্লশদস্ট্রনার

ইপ্রতহ স আকছ।আমর িপ্রত মুহূকত্ সমকয়র

সংগপ্রতপূণ্ ি হওয় য় বুে কগল বয প রি

থলখা The Grand Design পুিস্ট্রকর প্রেম

স কর্থ ত র অবি ি প্রিণ্য় েরকত প প্রর। যপ্রেও

প্রঠে ত িয়।ে কজই ব স্তবত র সরল ধ রণ

অধযায়

’ থবস্ট্রচ

এবাং

অবি ি

কর্থকে ি প্ত জ্ঞ ি য

কিেকি লপ্রজ

োকার

রিসয’

এর

িপ্রতপ্রেকির ে জ েকম্র জিয এই ধ রণ

আর আধুপ্রিে পে র্থ্ প্রবজ্ঞ কির ব স্তবত এে

অনুবাদ নীস্ট্রচ থদয়া িল। শবস্ট্রিষ কারস্ট্রণ

যকর্থষ্ট ে য্ের,

িয়। প্রবজ্ঞ কির ইপ্রতহ কস আমর

অধযায়শির অনুবাদ সাংস্ট্রক্ষপ করা িস্ট্রয়ে।

কগল এই সি তিী ধ রণ পরম ণু ও উপ-

ক্রম ন্বকয়

আরও ভ ল মতব ে ব মকডল

পরম ণু- প্রবে (subatomic) কস্ককল িতযক্ষ

আপ্রবষ্ক র

েকরপ্রছ,

কসই

ের বস্তুর আচরকণর বয খয প্রেকত অসমর্থ্।

প্রিউিি,

ত রপকর

কে য় ি ম

পপ্ররবকত্ কেখ কগল এর বয খয র জিয সম্পূণ্

ত হকল িশ্ন আকস এভ কব অগ্রসর হকত হকত

প্রভন্ন এে ে ঠ কম র িকয় জি য র ি ম

আমর প্রে কশষ পয্ন্ত প্রবশ্ব সম্পকে্ চূে ন্ত

“ কে য় ি ম প্রফপ্রজক্স”।কে য় ি ম মতব ে

মতব কে কপৌাঁছ কত প রব,

পরম ণুপ্রবে কস্ককল িতযক্ষ ের ঘিি র কযমি

সেল বকলর সংপ্রিষ্টত ,

সপ্রঠে বয খয িে ি েকর, কতমপ্রি সি তিী

প্রেছু ভপ্রবষযৎবাণী

মতব কের িকয় কগ তদনশন্দন ঘিনায় কয ফল

এভ কবই আরও ভ লকে খুজ
াঁ কত হকব? এর

প ওয়

প্রিপ্রিত উত্তর এখিও আমর জ প্রিি । তকব

প্রেন্তু ১৯২০ স কল কেখ

য য় কে য় ি ম ধ রি র িকয় গ

ভ ল কর্থকে

কেকি

কর্থকে
মতব ে।

কযখ কি র্থ েকব
র্থ েকব আমর য

েরকত প প্রর?

ি প্রে

যপ্রে এমি কে ি চূে ন্ত মতব ে র্থ কে য সব
প্রেছুর বয খয প্রেকত সক্ষম কতমি মতব ে
হকব M- মতব ে ( M-Theory)। এই মতব কে
আমর চূে ন্ত য প্রেছু র্থ ে র আশ েপ্রর সব
র্থ েকব।M- মতব ে

প্রিকয়ই

আমর

কবপ্রশ

আকল চি েরব। স ধ রণত: মতব ে বলকত
য কব ে য় M- মতব ে প্রঠে ত িয়,

এপ্রি

এে গুচ্ছ মতব কের পপ্ররব র। এর এে
এেপ্রি মতব ে এক এেপ্রি কভৌত অবি র
প্রবকশষ পপ্ররসকর ভ ল ফল কেয়। এখি M–
মতব ে প্রে েকর

থখলা- ধুলা:

প্রবশ্ব সৃপ্রষ্টর িশ্নগুকল র

evsjv‡`k `w¶b
Avwd«Kv-2015

উত্তর কেয় এপ্রিকয় ের্থ বলব।এই মতব ে
মকত আম কের প্রবশ্বি ই এেম ত্র প্রবশ্ব িয়,
বরঞ্চ আরও অকিে প্রবশ্ব শূিয কর্থে সৃপ্রষ্ট
হকয়কছ বকল এই

মত্বাদ

ভপ্রবষযৎব ণী

েকর। একের সৃপ্রষ্টর জিয কে ি অকলৌপ্রেে
সত্ত্ব

ব

ঈের- এর িকয় জি ি ই ে রণ

প্রবশ্বগুকল

মতব ে কর্থকে স্ব ভ প্রবে ভ কব

কভৌত প্রিয়কম চকল আকস। এর মতব কের
র্শবষযের্থি ম ত্র। প্রশত্শি
সম্ভাবয

শবস্ট্রের

ইশত্িাস আস্ট্রে,

সম্ভাবয

অত্ীত্

অবস্থা

অবস্থার মত্।

অস্ট্রনক

Igi Lvwj` রুমী
cÖ_g wU 20 †Z evsjv‡`k `j nVvr K‡iB
g‡b nj aivkvqx nj| GiKgUv Avkv Kiv
hvqwb| Z‡e `w¶b Avwd«Kv `j †h‡nZz `ya©l©
GKwU `j I‡`i m‡½ †c‡i IVv †h LyeB
gykKxj †mUvB cÖgvwbZ nj| 5B RyjvB
wgicy‡ii wc‡P Iiv e¨vwUs K‡i 4wU DB‡KU

আস্ট্রে অস্ট্রনক

থযগুস্ট্রলা

বত্চমান

ত্স্ট্রব অত্ীত্ এ অবস্থার

থবিীর র্াগ শবে আমাস্ট্রদর থদখা শবস্ট্রের
মত্ নয় । এ শবেগুস্ট্রলাস্ট্রত্ থকান প্রকাস্ট্ররর
প্রাস্ট্রণর

অশিত্ব

নয় । থকবলমাি
শবস্ট্রে

অশত্

আমাস্ট্রদর

পাস্ট্রর। এজস্ট্রনয

োকা

সম্ভব

অল্প

মত্

আমাস্ট্রদর

গুশিকয়

প্রাণ

োকস্ট্রত্

অশিত্ব

অস্ট্রনক

শবেসমুস্ট্রির মস্ট্রধয এগুস্ট্রলাস্ট্রক শবস্ট্রিষর্াস্ট্রব
শু নবচাচন
থস্কস্ট্রল

কস্ট্রর।

ক্ষুদ্র

এবাং

যশদও

আমরা

নগণয,

আমরা সৃপ্রষ্টর র জ প্রধর জ।
শবেব্রক্ষ্মান্ডস্ট্রক

থবাঝার

তবশেক

এক

অস্ট্রেচ

গর্ীর র্াস্ট্রব

জস্ট্রনয

আমাস্ট্রদর

শুধু এ থকমন কস্ট্রর এরকম আচরণ কস্ট্রর
ত্া

জানস্ট্রল

চলস্ট্রবনা,

থকন

এরকম

আচরণ কস্ট্রর ত্া জানাও প্রস্ট্রয়াজন:
Why is there something rather than
nothing?
Why do we exist?
Why this particular set of laws and not
some other?
এগুশলই িস্ট্রে অশন্তম শজজ্ঞাসা- - জীবন,
শবে,

সব শকেু সম্পস্ট্রক।চ

LyB‡q 148 ivb K‡i †dj‡j g‡b nj Uv‡M©U
Lye †ekx bq| wKš‘ Avgiv e¨vwUs Ki‡Z wM‡q
Uvj gvUvj n‡q †Mjvg| G‡Ki ci GK
e¨vUmg¨vb c¨vwfwjq‡b wd‡i Gj| mvwKe 26
Avi wjUb 22 Qvov Avi †Kvb †¯‹vi ejvi gZ
wQj bv| gvÎ 96 †Z Aj AvDU| mevB
wew¯^Z| †evSv †M‡j c‡ii w`b¸‡jv KwVb
n‡q `vov‡e Avgv‡`i R‡b¨| we‡kl K‡i
†`Lv †Mj I‡`i bZzb dvó ‡evjvi ivev`v‡K|
দুদচন্ত myBs K‡ib| iev`v Avi DBm Gi
Kvi‡bB evsjv‡`k Gi `yM©wZ nj|
wØZxq wU 20 wQj RyjvB‡ii 7 ZvwiL| GB
w`bI nvijvg Avgiv| Iiv 31 iv‡b Rq
†c‡q †Mj| wW KK 44, wW wfwjqvm© 40 Avi
wgjvi 30 ivb Kivq I‡`i ‡¯‹vi `vovj
169/4, Avgv‡`i e¨wUs‡q †mŠg¨ 37,
gykdxK 19 Avi ibx ZvjyK`vi 21 ivb Kivq
†¯‹vi wM‡q ‡VKj 138 G| I‡`i A¨veU
GKvB 3wU DB‡KU †bqvq Avgv‡`i GB
cwibwZ nj| Avgv‡`i †evjvi‡`i g‡a¨
bvwmiB `y‡Uv DB‡KU †c‡qwQj| Avm‡j GB
¯^í cwik‡ii wµ‡K‡U Avgv‡`i †evjviiv
†Kgb †hb nvwi‡q hvw”Qj| †KDB wVK gZ
Kb‡mb‡UªU K‡i †evwjs Ki‡Z cv‡iwb|
e¨vUmg¨vb‡`iI H GKB Ae¯’v | Z‡e †mB
Zzjbvq 50 Ifv‡ii †Ljv¸‡jv‡Z G‡m
evsjv‡`k `j wKQzUv n‡jI িশি †c‡jv|
10B RyjvB cÖ_g Iqvb †W‡Z cÖ_‡g e¨vU
Ki‡Z G‡m Avgiv 160 iv‡b Aj AvDU n‡q
†Mjvg| mvwKe 48, †mŠg¨ 27, gykdxK 24,
Avi bvwmi 31 ivb Ki‡jI †mUv myweavRbK

nj bv | ivev`v Gw`b 6wU DB‡KU wb‡q
†bqv‡Z Avgv‡`i `yM©wZi Pzovš— nj| I‡K
fv‡jv K‡i †KD †Lj‡Z cvi‡jvbv| Iiv e¨vU
K‡i 168 ivb Zz‡j †djj Abvqv‡m | KK
35, Wy‡cmx 63 Avi †iv‡mv 40 ivb Kij|
12 RyjvB‡Z wØwZq Iqvb †W‡Z G‡m †kl †gl
evsjv‡`k R‡qi gyL †`Lj| Gw`‡bi PgK
wQj evsjv‡`k `‡ji bZzb থপ্লয়ার
মুিাশেজুস্ট্ররর দুদচান্ত †evwjs| †h f¨vwi‡qkY
w`‡q †m ej Kij Avwd«KvbivI Zvi
†gvKvwejv wVK gZ Ki‡Z cvi‡jvbv | bvwmi
I রুস্ট্রবলও fvj †evwjs Kij| মুিাশেজ
†c‡jv 3wU, bvwmi 3wU Avi রুস্ট্রবল `ywU|
Iiv 162 ivb Zzj‡Z cvi‡jv| Avgjv 22,
Wy‡cmx 41 Avi ‡envi‡`b 36 ivb Kij|
Avgv‡`i †mŠg¨ 88 Avi gvngy`yj vn
50Kiv‡Z Abvqv‡m Avgiv Rq †c‡q †Mjvg 7
DB‡‡U, Z…Zxq IwW AvB 15 RyjvB‡Z|
Gw`bI Avgiv 9 DB‡K‡U Rq †cjvg|
†evjvi‡`i Kbwd‡WÝ †j‡fj DPz‡Z _vKvq
cÖ_gZ Avgiv I‡`i Kg iv‡bi g‡a¨B bvwg‡q
w`‡Z cvjvg|
মুিাশেজ Gw`bI Ii
f¨vwi‡kb w`‡q cÖ_‡gB AvNvZ িানস্ট্রলা |
mvwKe Avi রুস্ট্রবলও †hvM †`qv‡Z Iiv
e¨vwUs‡q GK`gB myweav Ki‡Z
cvi‡jvbv| মুিাশেজ 2, mvwKe 3
Avi রুস্ট্রবল 2wU DB‡KU †c‡jv| I‡`i
Wywgwb 51, Avi wgjvi 44 ivb Kivq
†kl †gl †¯‹vi `vovj 189, e¨vwUs‡qI
Avgv‡`i †Q‡j‡`i Kbwd‡WÝ †j‡fj
DPz‡Z _vKvq †mŠg¨ Gw`bI 90wU ivb
w`j ms‡½ Zvwgg 61wU ivb †hvM Ki‡j
17wU ivb n‡q †M‡jv Lye mn‡RB| 21†k
RyjvB cÖ_g †Uó g¨vPwU wQj PÆMÖv‡g|
মুিাশেজ Avi Ryev‡qi `yR‡b wg‡j দুদচান্ত
†evwjs Kivq `w¶b Avwd«Kvi Bwbsm 248 GB
†kl n‡q †Mj| I‡`i evfybv 54 Avi Wy‡cmx
48 Kivq Iiv ivb wKQz †cj| GjMviI
K‡iwQj 47| Avgv‡`i e¨vUmg¨vbiv wØZxq
w`‡b †gvUvgywU fvjB e¨vwUs Kij| †ev‡W© ivb
DVj 326| Uv‡M©UUv GKUz evoj g‡b nj|
Zvwgg 57, Bgivb 26, gvngy`yjvn 67,
mvwKe 47, gymdxK 28 Avi wjUb 50 Gi
g‡a¨ w`‡q †gvUvgywU mevB e¨vwUs fvj Kij|
I‡`i †÷Bb Avi wdj¨vÛvi fvj †evwjs
Ki‡jI Lye GKUv myewav Ki‡Z cvij bv|
wKš‘ mgm¨v nj Ab¨ hvqMvq| `w¶b Avwd«Kv
e¨vwUs wØZxqev‡ii gZ শুরু Ki‡ZB e„wó G‡m
evav w`j| †Ljv nj cÛ| †kl †gl Wª wb‡qB
mš‘ó _vK‡Z nj| 30‡k RyjvBi wØZxq
†U‡óI GKB KvÛ nj| evsjv‡`k `j
246/8 G †cŠQv‡bvi ciB e„wó G‡m AvNvZ
nvb‡jv| Avi †Ljv nj bv | 50Ifv‡ii †Ljv
Avi †Uó wg‡j evsjv‡`k `‡ji wKQzUv n‡jI
cvidi‡gÝ fvjB wQj| we‡kl K‡i সাউে
Avwd«vi gZ `ya©l© `‡ji শবরূস্ট্রদ্ধ| bZzb PgK
Gevi মুিাশেজ G‡m `‡ji †evwjs‡q kw³
evwo‡q †`qv‡Z †mUv we‡kl Kvh©Kix f~wgKv
ivL‡Z cvij| fwel¨‡Zi R‡b¨I ‡mUv A‡bK
গুরুত্বপূণ©|
চ e¨vUmg¨vb‡`I Kbwd‡WÝ I †ek
A‡bKUvB P‡o †Mj GZ eo GKUv `‡ji
†evwjs‡qi শবরুস্ট্রদ্ধ †L‡j|

শচশকৎসা শনস্ট্রয় কোবাত্চা
After:

Before:

What age should I bring my
child to see an orthodontist?
I am often asked this question almost every
week. Generally speaking, it is best to wait
till the adult upper and lower front teeth
have erupted. As a parent, you would be
able to recognize this as the adult front
teeth on the upper and lower are
significantly larger than the baby teeth.
This is usually around the age of 7-9 years,
depending on the teeth development. A few
guidelines also determine if you should see
an
orthodontist
ie:
1. Has 1 tooth erupted and the same tooth
on the other side has not come down for
more than 6 months.
2. Do you see a large overlap of the upper
front teeth over the lower teeth or does your
son or daughter have a large overbite or
underbite?
3. Does your son or daughter have a narrow
upper jaw? This may be obvious if you see
his/her upper teeth biting inside of the
lower
teeth.
4. Are the edges of the upper & lower front
teeth in crossbite or biting together?
Often, we see the beginnings of uneven
wear of the edges of the front teeth because
of
this.
The American Association of Orthodontists
has published a set of guidelines of
conditions that would benefit from an early
assessment by an orthodontist. The picture
below is adapted from their website and
provide an easy to see visual summary.

Upon speaking with dentists, I am also
aware that some parents have the view that
if their son or daughter would need braces
anyway, what benefit is there to seeing an
orthodontist anyway, before all adult teeth
have erupted. There are situations where
early
orthodontic
treatment
has
significantly reduced the need for future
orthodontic treatment (below).Before:

After:

Before:
After:
Before:

After:

After:

In many cases, in fact this is so.
Occasionally, braces would be required in
as well to achieve a significant
improvement in one’s smile. If so, this
would be communicated with you before
the start of treatment so you have all the
information needed to make the best
decision for your son or daughter. In the
instance where early orthodontic treatment
followed by braces is required, you would
find that our monthly instalments are
similar as compared to a braces only
payment plan. This is to acknowledge the
longer treatment time and therefore the
interest free payment plan terms that we
provide, to make it easier on your budget.
Our aim here is to create beautiful and
healthy smiles that make a difference in
people’s lives and we are about serving you
to meet your needs and answer any
questions you may have, to allow you to
make the best decision for your child. If
you have any questions, please do not
hesitate to use the comments section below.
You may also either call us on 02-88149941 or request a consultation appointment
through our online booking form at
http://www.greatsydneysmiles.com.au.
Kind regards,
Dr Andrew Chang

দমস্ট্রকর িব্দ বৃশষ্ট- শসম্ফশনস্ট্রত্ নত্ুন মািা

স্মৃশত্ সড়েস্ট্রকর

ইমপ্রতয় জ ে কয়স প্ররশ

থমাস্ট্রড়ে থমাস্ট্রড়ে

ঘষায়ে শিস্ট্রনর চাস্ট্রলর বৃশষ্ট- িব্দ এবাং শবদুযত্
শমশলস্ট্রয়ে

ধমকাস্ট্রনা শসম্ফশন।

থযন

বীিস্ট্রর্স্ট্রনর

আমার ত্খন র্য়েডর

বস্ট্রল শকেু শেলনা। খাশল গাস্ট্রয়ে, খাশল পাস্ট্রয়ে
শুধুমাি একিা িাে পযান্ট পস্ট্রড়ে এক থদৌস্ট্রড়ে
বাসার সামস্ট্রনর কাাঁচা রািায়ে। কাাঁচা রািার
কাাঁদা মাশি বৃশষ্টস্ট্রত্ শর্স্ট্রজ শপশেল। শপেলা
রািার মজাই আলাদা।

থদৌস্ট্রড়ে এস্ট্রস থেল্লা

থমস্ট্রর পস্ট্রড়ে থগস্ট্রলই অস্ট্রনক দূর শপেস্ট্রল যাওয়ো
যায়ে।

এরই মস্ট্রধয রািায়ে থনস্ট্রম এস্ট্রসস্ট্রে

কালা, অমল, সুশবনয়ে, নুরুল িক এবাং
আমার বড়ের্াই ত্ুষার।

শুরু িস্ট্রয়ে থগল

সাবাশলয়োর থেল্লা চযাশম্পয়েনশিপ। থক কত্
দ্রুত্ কত্ দূর থেল্লা থখস্ট্রত্ পাস্ট্রর। আমাস্ট্রদর
কারস্ট্রণ কাাঁচা রািা আস্ট্ররা থবশি শপশেল িস্ট্রয়ে
উিস্ট্রে।

র্ীত্ পেচারীরা অস্ট্রনস্ট্রকই োত্া

মাোয়ে কাপড়ে বাাঁশচস্ট্রয়ে িাস্ট্রছে আর থরস্ট্রগ
যাস্ট্রে। পদা নাশপত্ িাাঁির
ু ওপর ধুশত্ উশিস্ট্রয়ে
আঙ্গুল শিস্ট্রপ শিস্ট্রপ থকানরকস্ট্রম যুত্সই মত্
িি মাশি খুাঁস্ট্রজ খুাঁস্ট্রজ পা থেলস্ট্রে আর
গজগজ কস্ট্রর আমাস্ট্রদর িাপান্ত করস্ট্রে। এর
মস্ট্রধয নুরুল িস্ট্রকর শবিাল থেল্লায়ে আমরা
সবাই অবাক। বযািা শনশদচধায়ে চযাশম্পয়েন।
থমম্বার বাশড়ের থকানা থেস্ট্রক এক থেল্লায়ে
মশন্দস্ট্ররর কাস্ট্রের ত্াল গােিার শনস্ট্রচ। থরকডচ
থেল্লা।

শকন্তু

সমসযা

বাাঁধস্ট্রলা

আস্ট্ররক

জায়োগায়ে। নুরুল িস্ট্রকর থেল্লার আঘাস্ট্রত্ পদা
নাশপত্ ধরািায়েী িস্ট্রয়ে কাাঁদা মাখামাশখ।
মস্ট্রন্দর র্াস্ট্রলা মশন্দর ঘস্ট্ররর সামস্ট্রনই ত্ার
কপাল

মাশিস্ট্রত্

িুকস্ট্রলা

-

অশনোস্ট্রত্ও

প্রশত্মা প্রনাম িস্ট্রয়ে থগল। পদা নাশপস্ট্রত্র
পত্ন

দৃস্ট্রিযর

কারস্ট্রণ

আমাস্ট্রদর

রাগা মােস্ট্রদর বড়েশিস্ট্রত্ থগস্ট্রে ত্ুস্ট্রল এস্ট্রনশে

থগস্ট্রলন। থবচারার বুস্ট্রড়ো িাড়ে র্ােস্ট্রল থজাড়ো

ডাোয়ে এবাং োস্ট্রকর চাকার শনস্ট্রচ শপষ্ঠ কস্ট্রর

লাগা কশিন িস্ট্রব। আমরা শক আর এত্ শকেু

িত্যা

বুশঝ? ত্ত্ক্ষস্ট্রণ অবিয আমার খাশনকিা র্য়ে

িত্যাকারী।

র্য়ে লাগা শুরু িস্ট্রয়ে থগস্ট্রে। পদা কাকা যশদ

শনস্ট্রয়ে ঘুস্ট্ররও একিাও পাশখ মারস্ট্রত্ পাশরশন।

বাসায়ে নাশলি কস্ট্রর আমাস্ট্রদর দুই র্াস্ট্রয়ের

ঘাশরন্দায়ে এক অজানা গাস্ট্রের ডাস্ট্রল বস্ট্রস

খবর আস্ট্রে।

োকা শনবচাক িকুনস্ট্রক কস্ট্ররশেলাম িাস্ট্রগচি।

কস্ট্ররশে।

তিিস্ট্রবই

শেলাম

শনমচম

একশদন সারাশদন এয়োরগান

শকাংবা

চারিা

গুশল

কস্ট্ররশেলাম।

প্রশত্িাই থলস্ট্রগশেল িকুস্ট্রনর বুস্ট্রক - একিা
দুইিা সাদা পালকও উস্ট্রড়েশেল িকুস্ট্রনর বুক

থপয়োরা আস্ট্রমর ডালপালার

িব্দ

তিিস্ট্রব কচুশরপানার জলজ মূস্ট্রল খুনসুশি করা

থচষ্টা করস্ট্রত্ শগস্ট্রয়ে আবার শপেস্ট্রল পস্ট্রড়ে

থমাড়ে ২:

বাসার শিস্ট্রনর চাস্ট্রল ঝমঝম অশবরাম ধারায়ে

চমস্ট্রকর

কাাঁদা সামস্ট্রল উস্ট্রি আমাস্ট্রদর কাউস্ট্রক ধরার

শত্নিা

থমাড়ে ১:
বৃশষ্ট পড়েস্ট্রে।

থমাড়ে ৩:

এস্ট্রন শদল। পদা কাকা ত্খন পশর মশর কস্ট্রর

িাশসর

আর সবার মত্ আমাস্ট্রদরও একিা নানুবাশড়ে

থেস্ট্রক, শকন্তু িকুনিা এক চুলও নস্ট্রড়েশন। িায়ে

শেল। থস বাশড়েস্ট্রত্ শিস্ট্রনর চাস্ট্রলর উপর িক

ত্াশকস্ট্রযশ়ে েল আমাস্ট্রদর শদস্ট্রক -

স্বাস্ট্রদর বড়ে বড়ে আস্ট্রমর একিা গাে শেল।

শদস্ট্রক। র্য়ে থপস্ট্রয়েশেলাম খুব - এক থদৌস্ট্রড়ে

তবিাখী ঝস্ট্রডর
়ে রাস্ট্রত্ যখন লম্বা গাোর উপর

ঘাশরন্দা থেস্ট্রড়েশেলাম। শকেুশদন পস্ট্রর িাঙ্গাইল

বস্ট্রস োকা থদায়োস্ট্রত্র শমশি শমশি আস্ট্রলার

বনযায়ে

কাস্ট্রে একিা দুইিা থপাকা ঘুরঘুর করত্, শিক

চাশরশদস্ট্রক পাশন। শপ শি আই স্কুস্ট্রলর মাি

ত্খন

শকেুিা শুকনা শেল। মাি থবাঝাই সাশর সাশর

িুপিাপ

আম

পড়োর

িব্দ

কাস্ট্রন

থর্স্ট্রস

থগল।

বন্দুস্ট্রকর

১৯৮০র

বনযা।

আসস্ট্রত্া। ইন্দারার পাস্ট্রির গােিার কািাল

ইস্ট্রির স্টকপাইল।

শেল শবিাল শবিাল। পাক ঘস্ট্ররর বাইস্ট্ররও

োস্ট্রক সুরস্ট্রঙ্গর মত্ োাঁকা জায়েগায়ে আেয়ে

দুইিা

শনস্ট্রয়েশেল

চুলা

শেল।

চুলার

ওপর

একিা

স্টকপাইল এর োস্ট্রক

অস্ট্রনক

থিয়োল।

থসইসব

আত্ােল গাে। থসই গাস্ট্রের মগডাস্ট্রল শঝম

থিয়োলস্ট্রদর ত্াড়ো কস্ট্রর দশড়ের োাঁস্ট্রদ থবস্ট্রধ

থমস্ট্রর বস্ট্রস োকস্ট্রত্ থদস্ট্রখশে কাস্ট্রলা- বাদামী

অত্যাচার কস্ট্ররশে - িত্যা কস্ট্ররশে।

রস্ট্রের কানাকুক্কা। বড়েনাশনর (বড়ে নানী মাস্ট্রন

শনস্ট্রষধ

নানার শবধবা বড়ে থবান) ঘস্ট্ররর পাস্ট্রি গরুর

থমস্ট্ররশে।

ঘাস- খযার খাবার জনয বাাঁি শদস্ট্রয়ে উাঁচু কস্ট্রর

সাপ।

বাধাস্ট্রনা শবিাল মাশির চারী। এর পাস্ট্রিই

চাইশে উপরুি পাপকস্ট্রমর
চ জনয।

কস্ট্ররশন।

শনরাপরাধ

অশধকাাংিই

কত্

শেল

থকউ
সাপ
শনশবচষ

প্রকৃশত্র কাস্ট্রে করস্ট্রজাস্ট্রড়ে ক্ষমা

থগায়োল ঘর এবাং একিা চমৎকার থলবু থলবু
গস্ট্রন্ধ্র জাম্বুরা গাে আর একিা থপয়োরা গাে।

থমাড়ে ৪:

থগায়োল ঘর আর বড়ে ঘস্ট্ররর োাঁকা জায়েগা
শদস্ট্রয়ে বাশড়েস্ট্রত্ থঢাকার আাঁকাবাাঁকা পে - পাি

শপশিআই

থিালার বযাড়ো।

স্কুল

আমার

তিিব

রাস্ট্রজযর

বাইস্ট্রর বাইরবাশড়ে এবাং

রাজধানী। এই রাজধানীর সবস্ট্রচ পুরস্ট্রনা থয

রািার কাোকাশে একিা জাম গাে। আি

েশবিা আমার মস্ট্রনাপদচায়ে থসাঁস্ট্রি আস্ট্রে ত্াস্ট্রত্

থসই জাম গােিা। থমািাস্ট্রসািা কাস্ট্রলা কাস্ট্রলা

শসএন্ডশব জামত্লা থেস্ট্রক রূপসী (শসস্ট্রনমা

জাম - ডাস্ট্রল বস্ট্রস শজহ্বা কাস্ট্রলা করার জাম

িল) বিত্লা পযচন্ত থয রািা, থস রািার

গােিা।

বাইরবাশড়ের

সমান্তরাস্ট্রল একিা খাল। খালিা বষচাকাল

গােসস্ট্রমত্

মাসকলাই েশড়েস্ট্রয়ে

উিান

থবাঝাই
বড়ে

োড়ো অনয সমস্ট্রয়ে শনজচলা - জীবস্ট্রনর শচিিীন

ঘস্ট্ররর বাইস্ট্ররর শদস্ট্রকর থকানায়ে একিা থখজুর

রাখা।

শনম্নর্ুশমর এক সরলস্ট্ররখার মত্ন। জামত্লা

গাে। িীত্ কাস্ট্রলর এই গাস্ট্রের রস্ট্রসর থমৌস্ট্রমৌ

থেস্ট্রক শুরু িস্ট্রয়ে খালিা বন্ধ্ু মাসুস্ট্রদর বাসার

গন্ধ্ নানুর রান্না করা লালস্ট্রচ পাস্ট্রয়েি। রািার

থপেস্ট্রনর কাোকাশে কচু -

ওপাস্ট্ররর শনচু জশম থবাঝাই থপয়োস্ট্রজর কশল,

একিা থডাবায়ে শগস্ট্রয়ে থিষ। থডাবার কাস্ট্রে

লাউ লত্া, ধশনয়ো গাে। থচাখ বুঝস্ট্রলই সাত্

শপশিআই প্রশিক্ষণােচী শিক্ষকস্ট্রদর থিাস্ট্রস্টল।

সমুদ্র থত্র নদী থপশরস্ট্রয়ে - শত্শরি চশল্লি

থিাস্ট্রস্টস্ট্রলর গা থঘস্ট্রষ একিা দুইিা কদম গাে।

বেস্ট্ররর সময়ে- নদীর উজান থবস্ট্রয়ে থপয়োস্ট্রজর

কদম েুস্ট্রলর গন্ধ্ মাখা বষচার প্রেম বৃশষ্টর

কশল শকাংবা লাউএর লত্ার গন্ধ্ নাস্ট্রক এস্ট্রস

থোাঁিা যখন মরা খালিার শুকনা গাস্ট্রয়ে পস্ট্রড়ে

লাস্ট্রগ। আমার শক জাশন শক িয়ে - আশম

- খালিা ত্খন নস্ট্রড়েচস্ট্রড়ে ওস্ট্রি। বাত্সশরক

থকাঁস্ট্রদ থেশল।

থযৌবস্ট্রনর রশেন ডাক ত্ার িরীস্ট্রর, পাস্ট্রড়ে এবাং

কচুশরপানাময়ে

ত্লস্ট্রদস্ট্রি থপৌাঁোয়ে।

শুকনা খালিা ত্খন

ত্াল গােিা। একিু খাশন োাঁকা জায়েগার

অন্তস্ট্রর জলজ থযৌবস্ট্রনর থঢউ থির পায়ে -

পস্ট্রর পুকুস্ট্ররর থকানা বরাবর থসশলম র্াইস্ট্রদর

থচাখ মুাঁস্ট্রদ থদখস্ট্রত্ পায়ে সারা িরীস্ট্রর ত্ার

(সাশয়েদ সযাস্ট্ররর থেস্ট্রল) বাসা এবাংপস্ট্রররিা

িীত্ল কাস্ট্রলা পাশন, নানা রকম জলজ

জজ থপইট্ককযাস্ট্রদর বাসা - থদাচালা থচৌচালা

উশিস্ট্রদর শর্স্ট্রড়ে সবুজ কচুশরপানার মাোয়ে

শিস্ট্রনর ঘস্ট্ররর বাসা।

সাদা থবগুশন থখাাঁপা- েুল, অশস্থরমশত্ জলজ

লাস্ট্রগায়ো থকানার বাসািায়ে অস্ট্রনক গােগাোশল

থপাকাস্ট্রদর ইশত্উশত্ থোিােুশি, রূপসী জল

-

সাস্ট্রপস্ট্রদর িলুদ- কাস্ট্রলা থকামর থদালাস্ট্রনা

ডাসা স্ফশিক শিলাখস্ট্রন্ডর মত্ আদুস্ট্রর আদুস্ট্রর

নৃত্য- সাত্ার, এক ঝাাঁক সন্তান সন্তশত্ সাস্ট্রে

জামরুল।

শনস্ট্রয়ে খাবাস্ট্ররর থখাাঁস্ট্রজ মা তিল মাে, রাগা

থপইিকযা, শপন্টু, িাশমম এবাংআশম সারাশদন

মাস্ট্রেরা খুাঁজস্ট্রে পশরস্কার পাশন শনস্ট্রজস্ট্রদর

এই

বদনাম ঘুচাস্ট্রব বস্ট্রল।

রাজত্ব

এই অপূবচ জলজ

বাউন্ডাশরর বাইস্ট্ররর

একিা জামরুল গােও শেল।
আমরা

মাস্ট্রন

গােপালাময়ে
কস্ট্রর

মাসুদ,

পুকর
ু সমৃদ্ধ

থবড়োই।

রাজযিাস্ট্রত্

স্কুলিাস্ট্রত্ই

পশড়ে

এবাংক্লাস

জামত্লা থেস্ট্রক বিত্লা অবশধ ইস্ট্রির রািা,

বইপুিক পাস্ট্রড়ে থেস্ট্রল থরস্ট্রখ এক ঝাস্ট্রপ ডুব

যস্ট্রত্নর অর্াস্ট্রব যাস্ট্রক কাাঁচা রািাও বলা চস্ট্রল।

সাত্াস্ট্রর মাঝ পুকর
ু ।

থকায়োিচার।
শসএন্ডশব

থকায়োিচার

এর

থকাস্ট্রনা

একিা

বাশড়েস্ট্রত্ োস্ট্রক রশেক শিক্কারা। ওরা সব র্াই
দুদচান্ত েুিবল থখস্ট্রল এবাং ঘুশড়ে উড়োস্ট্রনাস্ট্রত্ও
দারুন

ওিাদ।

আমাস্ট্রদরই

বস্ট্রয়েসী

মাসুদস্ট্রদর বাসা থেস্ট্রক একিা থোি গশলমত্ন
কাাঁচা সরু রািা জামত্লা- বি ত্লা রািা
থেস্ট্রক বাাঁ শদস্ট্রক ঢুস্ট্রক থগস্ট্রে। এই থোি গশলর
প্রেম

বাসা

মাসুদস্ট্রদর

এবাংপস্ট্রররিা

শপন্টুস্ট্রদর। ত্ারপর আস্ট্ররা শকেু বাশড়ে। সবই
শিস্ট্রনর ঘর।
উত্তর- দশক্ষন
থদয়োল।

এই বাশড়েগুস্ট্রলার পূব পাস্ট্রি
শবিৃত্

মাসুদ

শনচু

একিা

এবাংশপন্টুস্ট্রদর

লম্বা
বাশড়ের

মাঝখাস্ট্রনর খাশল জায়েগা শদস্ট্রয়ে এই থদয়োলিা
িপকাস্ট্রলই

আমার

রাজধানী

-

আমার

শপশিআই স্কুল। থদয়োল িপকাস্ট্রনার জায়েগািা
চমৎকার।

এখাস্ট্রন

মাস্ট্রবচল,

শসগাস্ট্ররস্ট্রির

পযাস্ট্রকি বাশজ ধরা খাপ থখলা ইত্যাশদ খুব
চস্ট্রল। থখলস্ট্রত্ থখলস্ট্রত্ ঝগড়োও থলস্ট্রগ যায়ে
মাস্ট্রঝ মাস্ট্রঝ। ঝগড়োয়ে অশবরল ধারার মত্
বশষচত্ িয়ে জেসূি শবষয়েক কণচ উত্তাপ্কারী
সৃশষ্টিীল

নানান

গাশলগালাজ।

ওপাস্ট্রর

শপশিআই

থিাস্ট্রস্টস্ট্রলর

প্রায়েিই

জজ

জীবস্ট্রনর স্বস্ট্রে শবস্ট্রর্ার খালিার একশদস্ট্রক

রািার ওপাস্ট্রর শসএন্ডশব থস্টার এবাং শসএন্ডশব

থিস্ট্রষ

িসিস্ট্রস

মস্ট্রনর নাচন
গীশত্ কশবত্ায় - - রশেক
খান
থস থকাো শেল
থকাো এস্ট্রলাস্ট্রর,
শচশনশন আগ
থদশখশন ত্াস্ট্রক,
ত্বুও আপন িস্ট্রলাস্ট্রর।
মায়ার বাধস্ট্রন, থপ্রস্ট্রমর সাধস্ট্রন,
এমন থকস্ট্রড় শনলস্ট্রর।
হৃদয় গগস্ট্রণ, কুসম
ু কানস্ট্রন,
কুসুম সুবাস শদস্ট্রলাস্ট্রর।
থচাস্ট্রখর পলস্ট্রক, িাশসর ঝলস্ট্রক,
রস্ট্রের থখলা থখস্ট্রলাস্ট্রর।
শনশবড় আধাস্ট্রর
থোট কুিীস্ট্রর
পূলক থোয়া এস্ট্রলাস্ট্রর ।
োগুন বাত্াস্ট্রস,
থপ্রস্ট্রমর উদাস্ট্রস,
এ শকস্ট্রসর নাচন শদস্ট্রলাস্ট্রর।

থদয়োস্ট্রলর
রান্না

ঘর

থযখাস্ট্রন বড়ে বড়ে িাশড়েস্ট্রত্ শবিাল আস্ট্রয়োজস্ট্রনর
রান্নাবান্না িয়ে। মাসুদস্ট্রদর বাসার সামস্ট্রনর
সরু রািিা শকেু দূর থসাজা শগস্ট্রয়ে একিা
অস্ট্রপক্ষাকৃত্ বড়ে রািায়ে শমস্ট্রল যায়ে। এই
জায়েগািায়ে শপশিআই এর বাউন্ডারী ওয়োল
থবি উাঁচু -

িপকাস্ট্রনার জনয র্াস্ট্রলা কসরত্

করস্ট্রত্ িয়ে। থদয়োস্ট্রলর ওপাস্ট্রি শবিাল একিা
থত্াঁত্ুল গাে, শকেু আত্ােল গাে, একিা ঘন
অন্ধ্কারময়ে গাব গাে এবাংশকেু কাাঁিাল গাে।
এ োড়ো পুকুর পাস্ট্রডর
়ে শকশঞ্চত্ ঝুাঁস্ট্রক পড়ো

কাপড়েস্ট্রচাপড়ে

স্বে

স্বে
থজসশমন িশেক
অবাক আকাস্ট্রি শক দারুন দৃিয
পাশখরা যাস্ট্রে উস্ট্রড়ে
থসই বযাঙ্গমা আর বযাঙ্গমীস্ট্রদর থদস্ট্রি
থমস্ট্রঘর শমনার শডশেস্ট্রয়ে
জস্ট্রল ডুবু ডুবু রশবর আস্ট্রলা েুস্ট্রয়ে
শনিঃসীম সাগস্ট্ররর হুহু বাত্াস্ট্রস গা র্াশসস্ট্রয়ে
কত্দূর আর কত্দূর যাস্ট্রব ওরা?
ক্লাশন্ত শক এস্ট্রস বসস্ট্রব ওস্ট্রদর ঝলমস্ট্রল
ডানায়ে?
রশেন পৃশেবী শক বলস্ট্রব ওস্ট্রদর " অস্ট্রনক
অস্ট্রনক থত্া উড়েস্ট্রল. .
এবার একিু শবোম নাও
িয়েত্ বলস্ট্রব ওরা " শবোম নয়ে. .
আস্ট্ররা বহুদূর থয থযস্ট্রত্ িস্ট্রব"
লাল কমল আর নীল কমস্ট্রলর থদস্ট্রি
ওরা থয আস্ট্রে অস্ট্রপক্ষায়ে
সুনীল আকাস্ট্রি থমস্ট্রল থচাখ
সুস্ট্রয়ো রানী আর দুস্ট্রয়ো রানীস্ট্রদর এশড়েস্ট্রয়ে
কল্পনার থর্লায়ে থর্স্ট্রস থর্স্ট্রস
ওরা অস্ট্রপক্ষায়ে আস্ট্রে শদন রাত্
কস্ট্রব কখন রশিম আকাস্ট্রির পাাঁজর থর্দ
কস্ট্রর আসস্ট্রব থয পাখীর দল
শকশচর শমশচর িস্ট্রব্দ বলস্ট্রব. .
আর র্য়ে নয়ে আর প্রশত্ক্ষা নয়ে
এবার থয উিস্ট্রব রাো সূযচয
থর্স্ট্রঙ্গ যাস্ট্রব বাধার থদয়োল
ওস্ট্রিা! ! জাস্ট্রগা! ! সময়ে থয আর থনই
গস্ট্রড়ে থত্াস্ট্রলা এক নুত্ন পৃশেবী
থর্দাস্ট্রর্দ িীন এক উজ্জল আস্ট্রলার জগৎ
।।

আশুরার

৮. এপ্রেকিই আল্ল হ হযরত ইউিুস (আ:)কে

প্রজকজ্ঞস েরল ম, ফরজ ি ম কজর পর কে ি

ম কছর কপি কর্থকে রক্ষ েকরি.

ি ম জ গুরুেপূি্ ? প্রতপ্রি বলকলি, মধয

ঐশত্িাশসক

৯. এপ্রেকিই

আল্ল হ হযরত ঈস (আ:)কে

জ ন্ন কত উপ্রঠকয় কিি.

গুরুত্ব এবাং এই
শদস্ট্রন থরাজা

বলকলি,

সমি প্রিাংসা আল্লাির জনয,
আল্লাির নাস্ট্রম শুরু করশে
প্রহজরী সকির ির্থম ম স হকচ্ছ মহররম . এ
মহররম

এেপ্রি

অতযন্ত

গুরুেপূণ্ প্রেি. এই প্রেিকেই আশুর বল
হয়. আরবীকত েশকে আশর বল হয়, ত র
কর্থকেই আশুর . ইপ্রতহ কস এপ্রেকি প্রিকের
গুরুেপূণ্ ঘিি সমূহ ঘকিপ্রছল:

মহররম বল.’

িবীর আেকরর ি প্রত হযরত ইম ম হুস ইি

ে উে)

আশুর র প্রেকির কর জ সম্পকে্ হ প্রেকসর গ্রন্থ
সমূকহ অকিে হ প্রেস বপ্রণত
্ আকছ. এখ কি
ত র েকয়েপ্রি উকল্লখ ের হকল .

(স:)

(প্রহজরত

কেখকলি

েকর)

ইহুেীর

মপ্রেি য়

আশুর র

প্রেি

একস
কর জ

র খকছ. প্রতপ্রি প্রজকজ্ঞস েরকলি, এপ্রি প্রে
ধরকির (কর জ )? ত র জব ব প্রেল, এপ্রি
এেপ্রি পপ্রবত্র প্রেি. এ প্রেি আল্ল হ দুশমি
কর্থকে বিী ইসর ইলকে ি জ ত প্রেকয়কছি.
ত ই এপ্রেি মুস (আ:) কর জ করকখকছি. িবী
(স:)

বলকলি, কত ম কের তুলি য় মুস র

কবশী হেে র হল ম আপ্রম. অত:পর প্রতপ্রিও
কর জ র খকলি এবং এপ্রেি কর জ র খ র
প্রিকে্শ প্রেকলি. (কব খ রী ও মুসপ্রলম, তকব

আল্ল হ প্রমসর কর্থকে কবর েকর প্রিকয় আকসি

এখ কি কব খ রীর ভ ষ উকল্লখ ের হকল )

এবং কফর উি ও ত র স র্থীকেরকে িীল্ িকে
ডুপ্রবয় ম করি. েৃতজ্ঞত স্বরূপ স ইকয়কেি

উপকর ক্ত হ প্রেস কর্থকে এ ের্থ মকি হকত
প কর কয র সুল (স:)

মুস (আ:) এ প্রেি কর জ র কখি.
২. আল্ল হ এপ্রেকি হযরত আেম (আ:) এর
তওব েবুল েকরি.

ইহুেীকের অিুেরকণ

আশুর র কর জ র খ শুরু েকরকছি. প্রেন্তু
কব খ রী শরীকফর অিয এে হ প্রেস কর্থকে
এের্থ িম প্রণত কয র সুল (স:)

৩. এপ্রেকি আল্ল হ িূহ (আ:) ও ত র

িবুয়ত

ল কভর পূকব্ই আশুর র প্রেি কর জ র খকতি.

স র্থীকেরকে মহ ে বি কর্থকে রক্ষ েকরি.

হযরত

৪.

কর য র খকত . জ প্রহপ্রলয় কতর যুকগ র সুল

আল্ল হ

হযরত

ইব্র হীম

(আ:)কে িমরুকের আগুি কর্থকে কবর েকর
প্রিকয় আকসি.
৫. এপ্রেকি আল্ল হ হযরত মুস (আ:) এর
বকলি এবং ত কে

আল্ল হর প্রিকে্শ বলী কেি.
৬.

এপ্রেকিই

এপ্রেকিই

আল্ল হ হযরত আইয়ুব

বণ্ি

েকরকছি,

েুর ইশর জ প্রহপ্রলয় কতর যুকগ আশুর র প্রেি
(স:) ও এই প্রেি কর য র খকতি. (প্রহজরত

আল্ল হ

(ির্থমত) প্রতপ্রি এ কর য করকখকছি এবং ত
রখর

প্রিকে্শও

প্রেকয়কছি.

প্রেন্তু

যখি

রময কির কর য ফরজ হল, তখি আশুর র
এর কর য র খকত এবং য র ইচ্ছ কস ত
কছকে প্রেত. ( হ প্রেসপ্রি কব খ রী ও মুসপ্রলম

হযরত

ইউসূফ

(আ:)কে ত র প্রপত ইয় েুব (আ:) এর স কর্থ
প্রমপ্রলত েকরি.

(র :)

প্রেি কর য র খ কছকে কেয় হল. য র ইচ্ছ

(আ:)কে সুি েকর কত কলি.
৭.

আকয়শ

েকর) প্রতপ্রি যখি মপ্রেি য় আকসি, তখিও

স কর্থ সর সপ্রর ের্থ

মস

য কে

কত মর

(আহমে, মুসপ্রলম, আবু

মুসপ্রলম শরীকফর ওপর এে হ প্রেকস বপ্রণত
্ :
র সুল (স:)

যখি আশুর র কর য র খকলি

এবং ঐপ্রেি কর য র খ র প্রিকে্শ প্রেকলি,
তখি ত র স হ বীগণ বলকলি, কহ আল্ল হর

১. হযরত মুস (আ:) ও ত র সঙ্গীকেরকে

এপ্রেকিই

আল্ল হর

১০. এপ্রেকিই মহ ি আল্ল হ আম কের প্রিয়

ইবকি আব্ব স (র :) বণ্ি েকরকছি, িবী

১০ই

রময কির পর কে ি কর য গুরুেপূি্ ? প্রতপ্রি

(র:) কে শ হ ে কতর ময্ ে ে ি েকরি.

রাখার েশজলত্

ম কসর

র কতর ি ম জ. আপ্রম প্রজকজ্ঞস েরল ম,

দুপ্রি সপ্রহহ হ প্রেস গ্রকন্থই উকল্লখ আকছ)
আশুর র কর য র গুরুে েত কবশী ত বুে র
জিয প্রিকচর হ েীসপ্রিই যকর্থষ্ট . আবু হুর য়র
(র :) কর্থকে বপ্রণত
্ , ‘আপ্রম র সুল (স:) কে

র সুল! এপ্রি এমি এেপ্রি প্রেি, ইহুেী ও
প্রিস্ট িগণ য র সে ি েকর র্থ কে. তখি
র সুল (স:) বলকলি, ইিশ ল্ল হ আগ মী বছর
আমর এই ম কসর িয় ত প্ররকখ কর য র খব.
র বী বকলি, পরবত্ী বছর ি

আসকতই

র সুল (স:) ইকন্তে ল েরকলি.
আশুর র কর য র খ র বয প কর স্কল রকের
মকধয প্রতি ধরকির মত প ওয় য য়- প্রতি
প্রেি কর য র খ (িবম, েশম ও এে েশ
ত প্ররখ), দুই প্রেি কর য র খ (িবম ও েশম
ত প্ররখ) অর্থব এে প্রেি কর য র খ (েশম
ত প্ররখ).
আশুর র কর য

র খ র গুরুকের বয প কর

র সুল (স:) এর আর এেপ্রি হ প্রেস উকল্লখ
েকরই আম র আজকের আকল চি

কশষ

েরব. র সুল (স:) বকলি, আপ্রম আশ েপ্রর
আশুর র প্রেি কর য র খ র ে রকণ আল্ল হ
পূবব
্ ত্ী বছকরর গুি হ ম ফ েকর প্রেকবি.
(মুসপ্রলম) এ বয প কর স্কল র এেমত কয,
গুি হ বলকত সগীর

অর্থ্ ত কছ ি গুি হ

বুে কি হকয়কছ.
প্রেন্তু এের্থ মকি র খকত হকব কয, কেউ যপ্রে
েপ্রবর
ত হকলই

গুি হ কর্থকে কবকচ র্থ েকত প কর
কেবল এই ধরকির ইব েকতর

ম ধযকম সগীর গুি হ ম ফ হকব. এি এে
ধরকির ভুল ধ রণ
করকখই স র

কয, এে প্রেি কর য

বছকরর সব ধরকির গুি হ

কর্থকে মুক্ত হকয় য ব. যপ্রে কেউ িপ্রত প্রেকির
ফরজ ি ম জ আে য় েরলি , রম ে ি ম কস
কর য র খকল ি , অর্থব গীবত, প্রমর্থয বল ,
প্রজি ের ব এজ তীয় েবীর গুি হর স কর্থ
জপ্রেত র্থ েকল আশুর র এেপ্রেকির কর য
ত র গুি হ ম কফর জিয কে ি মকতই যকর্থষ্ঠ
িয়.

বাাংলাস্ট্রদি থমশডকযাল থসাসাইশি (BMS) অে শনউ
সাউে ওস্ট্রয়েলস এর বাশষচক সাইশন্টশেক অশধস্ট্রবিন ও
সাধারণ সর্া ২২ আগস্ট ২০১৫ িশনবার
- - ডািঃ িশেক রিমান

সুন্দর থরৌদ্র শবস্ট্রধৌত্ শসডনীর এক মস্ট্রনারম
সকাস্ট্রল

বযাাংকসিাউন

থস্পািসচ

ক্লাব

কনোস্ট্ররন্স িস্ট্রল আমরা বাাংলাস্ট্রদিী নবীন ও
প্রবীন শচশকৎসকরা একশিত্ িস্ট্রয়েশেলাম BMS
এর বাষর্শ ক শমলনস্ট্রমলায়ে। শবিাল এই
সস্ট্রেলন

থকন্দ্রশি

চাশরশদস্ট্রক

ঝকঝস্ট্রক

ত্কত্স্ট্রক

পশরেন্ন

সাজাস্ট্রনা

থগাোস্ট্রনা।

প্রশত্বেস্ট্ররর মত্ সকাল সকাল সবাই আমরা
িাশজর,

চলস্ট্রলা

কনোস্ট্ররন্স

থরশজস্ট্রেিস্ট্রনর

স্পনসররা

সকাল

পালা।
থেস্ট্রকই

সাশজস্ট্রয়ে বস্ট্রসশেস্ট্রলন ত্াাঁস্ট্রদর স্টল। এবাস্ট্ররর
কনোস্ট্ররন্স এর theme শেল

"Ageing with

dignity"। প্রেস্ট্রমই জুশনয়োর ডািরস্ট্রদর জনয
শকেু গুরুত্বপূণর্ শবষস্ট্রয়ে গ্রুপ থসসন
(certifying death, wound care, ECG
interpretation, spot diagnosis of skin lesions
sessions were taken by A/P Reza Ali, head

of Emergency Dept, Blacktown Hospital,
Dr
Jannatun
Nayem,
Emergency
consultant, Dr Rashid, Specialist GP & Dr
Alauddin, Specialist GP) ত্ারপর সারাশদন
ধস্ট্রর

শবশর্ন্ন শবস্ট্রিষজ্ঞস্ট্রদর বয়েস্ক থসবার

শবষস্ট্রয়ে

সুশচশন্তত্

ডায়োস্ট্রবশিস
থেইশলউর

-

ডািঃ

- ডািঃ

পশরস্ট্রবিনা,

থযমন

মশিউশদ্দন,

শকডশন

িশেকুল

থচৌধুরী,

অযাডর্ান্সড থকয়োর - ডািঃ থরজা আলী, Anti
coagulant for Non - Valvular AF - ডািঃ
রশিদ,বয়েস্কস্ট্রদর

শবশর্ন্ন

ধরস্ট্রনর

বযাো

মযাস্ট্রনজস্ট্রমন্ট (chronic pain and ageing) ডািঃ থিশি, শডস্ট্রমনশসয়ো ও বয়েস্কস্ট্রদর অনযানয
মানশসক

সমসযা

মযাস্ট্রনজস্ট্রমন্ট-

ডািঃ

ত্ানর্ীর, abdominal pain in elderly - ডািঃ
িািশরয়ার।প্রশত্শি

পশরস্ট্রবিনাই

শেল

interactive ও প্রাণবন্ত। আমাস্ট্রদর বাাংলাস্ট্রদশি

পুস্ট্ররাস্ট্রনা ও নূত্ন প্রজস্ট্রের শবস্ট্রিষজ্ঞরা সবাই
স্ব স্ব থক্ষস্ট্রি উজ্জল। ত্াস্ট্রদর সাস্ট্রে আমরা
আমাস্ট্রদর প্রশত্শদস্ট্রনর কাস্ট্রজর অশর্জ্ঞত্া ও
knowledge থিয়োর করস্ট্রত্ থপস্ট্রর খুব র্াস্ট্রলা
থলস্ট্রগস্ট্রে,

শবস্ট্রিষ

কস্ট্রর

নানাশবধ

জশিল

থমশডস্ট্রকল সমসযা যা আমরা GP রা প্রায়েই
থদস্ট্রখ োশক থসসব শবষস্ট্রয়ে শবস্ট্রিষজ্ঞস্ট্রদর
পরামির্ সবার জনযই উপস্ট্রযাগী শেল।
শদস্ট্রনর মাঝামাশঝ শেস্ট্রলা মধযািয থর্াজ
শবরশত্, সবাই চস্ট্রল থগলাম নীচত্লার শবিাল
থরস্টুস্ট্ররস্ট্রন্ট, খাবারও শেল চমৎকার, লযাম্ব বা
শচস্ট্রকন থরাস্ট থর্শজস্ট্রিবল সালাদ ত্ারপর
সুস্বাধু

থডজাির্।

চলাকাস্ট্রল

এোড়োও

প্রশত্স্ট্রবলায়ে

কনোস্ট্ররন্স

morning

tea

afternoon tea break এ রকমারী নািা ও
অেুরন্ত খাওয়ো- দাওয়ো চা- কশে ত্ার সাস্ট্রে

ডািঃ রশেকুর রিমান

ডািঃ রশিদ আিস্ট্রমদ

গল্প- গুজব। অস্ট্রনকশদন পর অস্ট্রনস্ট্রকর সাস্ট্রে

বুঝস্ট্রত্ই

থদখা, সময়ে গশড়েস্ট্রয়ে যাবার স্বৃশত্ থরামন্থন।

পারলামনা।

মস্ট্রন িল আবার যশদ শেস্ট্রর যাওয়ো থযত্

শবদাস্ট্রয়ের

আমাস্ট্রদর পুস্ট্ররাস্ট্রনা শদনগুশলস্ট্রত্ থমশডকাল

সবার কাে থেস্ট্রক

কস্ট্রলস্ট্রজর

আশঙ্গনায়ে।

পালা,

শবদায়ে

শনস্ট্রয়ে

Scientific session এর পর অনুশষ্ঠত্ িল

েুিলাম

বাড়েীর

থমম্বারস্ট্রদর সাধারণ সর্া কাযচক্রম। সর্ায়

পস্ট্রে।

বাশষচক প্রশত্স্ট্রবদন থপি কস্ট্ররন থেজারার ডািঃ

প্রশত্ক্ষায়ে

থজসশমন িশেক, থজনারাল থসস্ট্রক্রিাশর ডািঃ

আগামীবাস্ট্ররর
BMS

রশিদ আিস্ট্রমদ।পরবত্চী বেস্ট্ররর কাযচক্রম
আস্ট্রলাচনার পর সবাইস্ট্রক ধনযবাদ জানান
ডািঃ রশেকুর রিমান। অনুষ্ঠাস্ট্রনর সমাশি
এশগস্ট্রয় এস্ট্রলা, এরই মস্ট্রধয িল রাৃ্যস্ট্রেল ড্র শেল আকষচনীয় সব পুরোর - আমাস্ট্রদর
স্পনসর

Diagnostic Lab এর থসৌজস্ট্রে্য

শডশজিাল ব্লাড থপ্রসার থমশসন সি অনযানয
ডািাশর সামগ্রী। পুরোর প্রািরা শবস্ট্রিষ কস্ট্রর
আমাস্ট্রদর জুশনয়ার ডািাররা খুবই খুিী।
বযিত্ার মস্ট্রধয কখন থয সময়ে চস্ট্রল থগল

ডািঃ নাজমুন নািার

এল

আবার
রইলাম

কনোস্ট্ররস্ট্রন্সর
জনয।
প্রশত্বের
এধরস্ট্রণর
শবরাি

একশি
আস্ট্রয়োজন

করবার জনয BMS
শবস্ট্রিষর্াস্ট্রব education

subcommittee থক

অসাংখয ধনযবাদ।

এই প্রশত্স্ট্রবদস্ট্রন বযবহৃত্ েশব ত্ুস্ট্রলস্ট্রেন ডািঃ থমিদী োরিান

রান্না- বান্না
অনেন
Adapted from রান্না- বাণ্ণা ও শবউশি শিপস
facebook page.
উপকরণ : কনচফ্লাওয়ার শসশক কাপ, ময়দা
থদড় কাপ, শডম ২শি, লবণ শসশক চা- চামচ।
পুস্ট্ররর জনয : মুরশগর মাাংস্ট্রসর শকমা আধা
কাপ, শচাংশড়ে মাস্ট্রের শকমা ১০০ গ্রাম, গাজর
(ঝুশর করা) শসশক কাপ, বাাঁধাকশপ (ঝুশর কস্ট্রর
কািা) থপৌস্ট্রন এক কাপ, থপাঁয়াজ কুশচ ৪
থিশবল চামচ, আদা কুশচ ১ চা- চামচ, রসুন
কুশচ ১ চা- চামচ, লবণ আধা চা- চামচ, কাাঁচা
মশরচ কুশচ ৫শি, সয়াসস ১ চা- চামচ,
থগালমশরচ গুাঁড়ো আধা চা- চামচ, কনচফ্লাওয়ার
২ চা- চামচ, থত্ল ২ থিশবল চামচ, র্াজার
জনয (যশদ থকউ র্াস্ট্রপ থসদ্ধ কস্ট্রর থখস্ট্রত্ না
চান)।
প্রণাশল : দুশি শডম থেস্ট্রি শনন। এখান থেস্ট্রক
২ চা- চামচ শডম মুরশগ ও শচাংশড়ের শকমার
সস্ট্রঙ্গ র্াস্ট্রলা কস্ট্রর থমস্ট্রখ শনন। বাশক শডম
ময়দার জনয থরস্ট্রখ শদন। শকমার সস্ট্রঙ্গ আধা
চা- চামচ

লবণ,

থগালমশরচ

গুাঁড়ো,

এর্াস্ট্রব

আড়োআশড়ে

ও

৭

কনচফ্লাওয়ার ও সয়াসস শমশিস্ট্রয় থমস্ট্রখ থরস্ট্রখ

থসশন্টশমিার দূস্ট্রর দূস্ট্রর দাগ

শদন শকেুক্ষণ। ফ্রাইপযাস্ট্রন থত্ল গরম কস্ট্রর

থকস্ট্রি চারস্ট্রকানা িুকরা করুন।

থপাঁয়াজ ও রসুন িালকা বাদাশম কস্ট্রর থর্স্ট্রজ

প্রশত্

আদা কুশচ শদস্ট্রয় আরও শকেুক্ষণ র্াজুন।

শকমার শমেণ (আন্দাজমস্ট্রত্া)

এবার শকমার শমেণ শদস্ট্রয় র্াস্ট্রলা কস্ট্রর থনস্ট্রড়ে

শদস্ট্রয় শকমাসি থকানা দুবার

খাশনকিা কশষস্ট্রয় শনন। শকমার পাশন থিস্ট্রন

মুশড়েস্ট্রয় শনন। ত্রপর দুিাস্ট্রত্

এস্ট্রল বাাঁধাকশপ ঝুশর শদস্ট্রয় শকেুক্ষণ নাড়েুন।

ত্ুস্ট্রল শনস্ট্রয় (র্াাঁজ থযন শনস্ট্রচর

কশপ মস্ট্রজ এস্ট্রল গাজর ঝুশর ও কাাঁচা মশরস্ট্রচর

শদস্ট্রক োস্ট্রক) িাস্ট্রত্র দুস্ট্রকানা

কুশচ শদস্ট্রয় র্াস্ট্রলা কস্ট্রর নাড়েুন। থবি খাশনকিা

একশির ওপর অনযশির শকেু

র্াজা র্াজা িস্ট্রল নাশমস্ট্রয় রাখুন। বাশিস্ট্রত্ ১

অাংি

কাপ ময়দা, কনচফ্লাওয়ার ও লবণ শমশিস্ট্রয়

অস্ট্রনকিা

শনন। এবার বাশক শডম শদস্ট্রয় ময়দার সস্ট্রঙ্গ

থদখাস্ট্রব। থত্স্ট্রল থসানাশল কস্ট্রর

পশরমাণমস্ট্রত্া সামানয পাশন শদস্ট্রয় র্াস্ট্রলার্াস্ট্রব

থর্স্ট্রজ

থমস্ট্রখ

শডস্ট্রি সাশজস্ট্রয় সস্ট্রসর সস্ট্রঙ্গ

শনন।

ময়ান

থযন

িি

িয়।

িুকরার

থরস্ট্রখ

এক

থকানায়

থচস্ট্রপ

শদন।

প্রজাপশত্র

মস্ট্রত্া

থত্ল

থোঁস্ট্রক

উশিস্ট্রয়

গরম গরম পশরস্ট্রবিন করুন।
রুশি থবলার শপাঁশড়েস্ট্রত্ বা থিশবস্ট্রল ময়দা

যাাঁরা থত্স্ট্রল র্াজা থখস্ট্রত্ পেন্দ

শেশিস্ট্রয় চারস্ট্রকানা রুশি থবলুন। েুশর শদস্ট্রয়

কস্ট্ররন না, ত্াাঁরা ইো করস্ট্রল র্াশপস্ট্রয় শনস্ট্রয়ও

লম্বায় ৭ থসশন্টশমিার দূস্ট্রর দূস্ট্রর দাগ কািুন।

থখস্ট্রত্ পাস্ট্ররন।

ANOTHER JOURNEY:
ROKEYA SULTANA,
MEHWISH IQBAL,
NEGIN CHAHOUD
Exhibition opening: 6pm – 8pm
Thursday 22 October 2015
Exhibition dates: 22 October – 14
November 2015

in India, and came to Pakistan after her
marriage,” says Professor Rokeya
Sultana. “I could hear her hum or sing
while she worked at home. Sometimes
her singing would turn into sobs. As a
5-year old girl I did not understand the
emotion behind the words, but I felt
her pain and sorrow. Her sorrows
haunted me my whole life. This is the
story of every first generation migrant.
Be it a mother, or a father.”
Mehwish
Iqbal, a
Highly
Commended artist in the 2014
Blacktown City Art Prize, will
exhibit new print works in the
exhibition.
“My work is generated from my
personal experiences of social,
cultural and political landscapes
in the country of my birth,
Pakistan,
and
my
home,
Australia,” says Mehwish.

Rokeya Sultana

International
artist-in-residence
Professor
Rokeya
Sultana
(Bangladesh) joins two talented
Western Sydney artists Mehwish Iqbal
(Pakistan) and Nagin Chahoud (Iran)
in a new exhibition of print,
installation and video works at
Blacktown Arts Centre.

The artists will be giving
workshops and talks to the
Blacktown community during the
exhibition, and through a link with
The Ponds Community Hub.

“The theme of my video installation
for Blacktown Arts Centre is
migration and part of the narrative is
[my mother’s story]. She left her home

exhibitions, and has
paintings and prints.

shown

her

Mehwish Iqbal graduated from the
National College of Art in Pakistan in
2002. She then completed her Masters
of Art with distinction from the
College of Fine Arts, University of
New South Wales in 2010. Mehwish
has shown her work widely through
Australia, Pakistan, United States, and
Turkey. She has been the recipient of
several prestigious national grants and
awards and participated in some of the

ABOUT THE ARTISTS

Negin Chahoud, Untitled, collagraph
and coffee, 2015

Professor Sultana led Mehwish Iqbal
and Negin Chahoud in the creation of
new works through a residency at the
prestigious Cicada Press, a custom
printing
workshop
within
the
University of New South Wales Art &
Design Department.
The three artists explore themes
including migration and the role of
women and children in contemporary
society. The exhibition at Blacktown
Arts Centre will showcase the intricate
works of these three outstanding printmakers.

Mehwish Iqbal, No Rest for the
Wicked, etching, screen-print, thread
on cloth-pattern, 2014

most
prestigious
residence
programmes in Australia, United
States and Turkey. Mehwish lives in
Merrylands.
Rokeya Sultana, Prelude to Space 5,
unique pressure print, hand-touched,
2013

Rokeya Sultana was born in
Chittagong, Bangladesh, and received
a BA in Printmaking from the Institute
of Fine Arts University of Dhaka,
Bangladesh, and an MFA in
Printmaking from Vishwa Bharati
University, Shantiniketan, India. She
has participated in exhibitions across
the globe, both solo and group

Negin Chahoud was born in Iran in
1981 and currently resides in western
Sydney, Australia. She holds a
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JUNIOR
PARLIAMENT
2015

By Sarita Alam
From September 21st to September
25th I was selected to represent my
electorate as the Youth MP for
Riverstone in the YMCA NSW Junior
Parliament. The YMCA NSW Junior
Parliament is a “Youth and
Government” program that focuses on
leadership,
advocacy
and
parliamentary education. Students
from years 7-9 from all across the state
participated in the program and were
able to represent their respective

electorates in our simulation of
parliament debates. During the 3 day
camp, we focused on learning how the
New South Wales parliamentary
system works, how to develop our
public speaking and debating skills
and making friendships all while
having fun.
At Junior Parliament, we were
organised into committees of around
10 people, where we each focused on a
particular issue in New South Wales.
Once we identified issues, we
proposed solutions by drafting bills
that we would later debate in
Parliament house. I was in the
Aboriginal Affairs committee where I
was chosen to be Minister, meaning
that I was able to propose the changes
that my party (the ‘Government’)
wanted to apply to the Opposition’s
bill. It also meant that I was given a
speaking time of four minutes as
opposed to the two minutes that other
committee members were allocated.
Our committee focused on reducing
the high incarceration rates of
Indigenous peoples in our state. We
aimed
to
improve
this
by
implementing Koori courts. The
difference between the Government
and Opposition’s views was that the
Government believed that the Koori
court system should be included in all
levels of court, whereas the
Opposition only wanted to include it
in local, district and children’s courts,
meaning that there would be a
restriction on which crimes could be
sentenced Koori court.

Here is a short extract from my speech
“Mister Speaker, the Honourable
Sarita Alam, Member for Riverstone.
Mister Speaker, there is a clear issue
with the high incarceration rates of
Indigenous peoples in New South
Wales. In 2013, Aboriginal and Torres
Strait Islander people made up 23% of
the prison population in New South
Wales. This is a significant
overrepresentation of Indigenous
peoples in imprisonment. Furthermore
Mister Speaker, New South Wales has
the highest percentage of Indigenous
offenders, having 32% of the national
total in 2008. The Government agrees
with the bill in that the Koori Courts
should be implemented in New South
Wales, however, we propose an
amendment. This amendment aims to
include the Koori Court system not
only into local and district courts as
proposed by the opposition, but also
into the supreme court. This means
that there will be no restriction on the
crime that is to be sentenced in the
Koori Court. If this amendment
passes, we, the government believe
that the Koori court is perfectly
capable
of
sentencing
crimes
appropriately and fairly, and it will be
greatly beneficial for our state. The
Koori court is a court that sentencing
Indigenous offenders that have already
plead guilty. It provides a more
culturally appropriate environment and
abolish racial bias in court.”

শসডশনস্ট্রত্ এলআরশব' র
জাাঁকজমকপূণচ প্রাস্ট্রণােল কনসািচ
িযাশপ রিমান

অকেপ্রলয় য়
বসব সে রী

ব ে প্রল

ব চ্চু । পয্ য়ক্রকম প্রতপ্রি একে একে কগকয়
কশ ি ি ‘ আপ্রম কত কিকম পপ্রেপ্রি’ ,

‘ েষ্ট

েপ্রমউপ্রিপ্রির আমন্ত্রকি

কপকত ভ লব প্রস’ ,

এলআরপ্রবর েিস কি্র

অকচি হকল’ ,

আকয় জি

ের

‘ ম ধবী কর্থকে শুরু েকর েশ্ে িপ্রন্দত

হকয়প্রছল।

এিসকঙ্গ

জিপ্রিয়

‘ কসই তুপ্রম কেি একত
‘ কসই ত র ভর র কত’

গ িগুকল কগকয় পুকর সময় জুকে

আইয়ুব ব চ্চু বকলি

মঞ্চ

ে প্রাঁ পকয়

র কখি।

কসসময়

েশ্ে

পৃপ্রর্থবীর অকিে কেকশ

ভক্তকেরকে মকঞ্চর প কশ প্রবরপ্রতহীি িৃতয ও

অকিেব র

গি

প্রশল্পীর েকের স কর্থ সুর প্রমপ্রলকয় গ কির

েকরপ্রছ। প্রেন্তু এব করর

মূছ্ি য় উল্ল স িে শ ের র মধয প্রেকয়

অকেপ্রলয় সফর ছয়প্রি

হ ড্রকের উত্ত পকে আরও এে ধ প ব প্রেকয়

িকেকশ অিুপ্রষ্ঠত হকয়

তুলকত কেখ য য়।কস্টকজর স মকি এেজি

ত ১১ অকট বর কর বব র প্রসডপ্রির কেমপ্রসর

য ওয় েিস ি্ আম র ে কছ স্মরণীয় হকয়

মধয বয়স্ক কল ে কিকচ কগকয় েশ্েকের

অপ্ররয়ি প্রর্থকয়ি র হকল স ে জ গ কি বয ন্ড

র্থ েকব। ে রণ,

আমর শুকি র্থ প্রে িব সী

ব েপ্রত চমে সৃপ্রষ্ট েকরকছি। প্রতপ্রি প্রসডপ্রিকত

েল এলআরপ্রব’ র জ ে
াঁ জমেপূণ্ ি কণ চ্ছল

ব ে প্রলর ে লচ র ল কি গ্র ম কেখকত চ ি

বসব সে রী সেল ব ংল কেশীকের ে কছ

েিস ি্ অিুপ্রষ্ঠত হকয়কছ ।বযস্তত য় স্বপ্রস্তর

ি।

প্রসডপ্রিকত

র ি ভ ই ি কম পপ্ররপ্রচত। শকখর বকস ছপ্রব

প্রিঃশ্ব স কফকল অব ে প্রবস্মকয় কিকচ কগকয়

আকয় প্রজত েিস কি্ আগত শত শত েশ্কের

কত কলি, ি য় িপ্রতপ্রি অিুষ্ঠ কি প্রিকজর মত

এই েিস ি্ উপকভ গ েরল েকয়ে শ

উপপ্রিপ্রত

কে কি

েকর কিকচ কগকয় আিন্দ ফুপ্রত্ েকরি । ত কে

প্রসডপ্রিিব সী ব ংল কেপ্রশ েশ্ে। আর এই

আকয় জকি েশ্কের সম গম হয় এবং ত র

কসপ্রেকির মত এত সে ি কপকত আপ্রম আকগ

অিুষ্ঠ কির

আিন্দ উল্ল কসর সকঙ্গ ত উপকভ গ েকরি।

েখকি কখয় ল েপ্ররপ্রি। র ি ভ ই গ কির

আপ্রম মুগ্ধ,

মধযমপ্রণ

প্রমউপ্রজপ্রসয় ি,

প্রছকলি

েকম্প জ র,

হ ড্

রে

গীপ্রতে র ও

ইপ্রতমকধয

েয িকবর

বকল,

ভ কল

ও
কয

েৃতজ্ঞ। প্রতপ্রি ব ংল সংগীতকে

ত কল ত কল যখি ি চকছি, আইয়ুব ব চ্চু

প্রেংবেন্তী বয ন্ড ত রে আইয়ুব ব চ্চু।মুলত

ভ কল কবকস এ ধরকির সুন্দর এেপ্রি অিুষ্ঠ ি

প্রিকজ ত কে ড েকলি মকঞ্চ উকঠ ি চ র জিয।

রে ঘর ি র েকের অপ্রধে রী হকলও আধুপ্রিে

ের র জিয আকয় জেকের ধিযব ে। িব কস

গ ি কশকষ র ি ভ ইকে L RB' র পক্ষ কর্থকে

গ ি,

গ ি েরকত ভ কল ই ল কগ। েশ্ে- কশ্র ত কের

প্রশল্পী এেপ্রি প্রিশ ি্ প্রগফি েকরি। আব কর

প্রেকয়েও কশ্র ত কের মুগ্ধ েকরকছি প্রতপ্রি।

স ে ই বকল কেয়,

মকি পকর কগল ি কম িয়,

হল ভপ্রত্ েশ্ে- কশ্র ত র মুহুমুহ
্ েরত প্রল

েতিুেু ভ কল ব কসি। প্রশল্পী ব চ্চু গ কির

স ম িয েশ্েকে অস ম িয সে ি জ ি কি র

আর আিন্দ উল্ল কসর ম কে ঐপ্রেি আইয়ুব

ফ াঁকে

জিযই হয়কত

ব চ্চু সন্ধয ৭ি কর্থকে র ত ১১ি পয্ন্ত ি ি

এলআরপ্রব’ র পক্ষ কর্থকে ি ণঢ ল শুকভচ্ছ

প্রশল্পী আইয়ুব ব চ্চু অিুষ্ঠ িপ্রির প্রসডপ্রি

৪ ঘণ্ট একের পর এে েশ্েকের প্রবকশষ

জ্ঞ পিসহ আন্তপ্ররে আপ্রতকর্থয়ত

আকয় জেথদরস্ট্রক মকঞ্চ আহব ি েকরন।

েকর তরুণ ভক্তকের পছকন্দর প্রিয় গ িগুপ্রল

জকিয েৃতজ্ঞত জ ি ি এবং ত র
াঁ ও ত াঁর

এসময় ত কেরকেও ভ লব স র অঘ্ প্রেকয়

পপ্ররকবশি

েকলর িপ্রত একত

আগ্রহ ও ভ লব স র

অিুষ্ঠ কির প্রভন্ন ম ত্র প্রিকয় আকসি। ব েপ্রত

এলআরপ্রব’ র ব েী চ রজি সেসয প্রছকলি

উচ্ছ্ব স কেকখ আকবগ আপ্লুত হকয় পকেি।

আেষ্ণ প্রছল অিুষ্ঠ কি আস ির্থম ছয়জি

কবজ এ স্বপি,

কসকেন্ড ল ইি গীি কর

এলআরপ্রব প্রবকশ্বর অসংখয শহকর েিস ি্

েশ্েকে গয ল রী কর্থকে কডকে এলআরপ্রবর

ম সুে,

কর কমল

েকরকছ,

ক্ল প্রসে ল সঙ্গীত এবং কল েগীপ্রত

েকরি।

ড্র মকস

প্রশল্পীর

এবং

স কর্থ

স উন্ড

ফ াঁকে

তর

প্রসডপ্রির

ব ংল

গ িকে

ব ংল কেপ্রশকেরকে
িে কির

েকম্ই পপ্ররচয়!

প্রতপ্রি আজ আইয়ুব ব চ্চু।

প্রেন্তু অকেপ্রলয় িব সী ব ংল কেশী

পক্ষ কর্থকে প্রিশ ি্ উপহ র কেি এবং ত কের

ইপ্রঞ্জপ্রিয় প্ররং ও প্রিম ময কিজ করর ে প্রয়ে

েশ্ে ও ভক্তকের মকত একত উৎস হ ও

স কর্থ ছপ্রব তুকলি। িপ্রতপ্রি গ কির কশকষই

প লিরত শ মীম। আইয়ুব ব চ্চু জ ি ি এত

স্বতঃস্ফূত্ ি কণ চ্ছল অংশগ্রহকণর ঘিি অিয

প্রগি করর ছয় ত করর মূছ্ি য় জ দুেরী সুকর

এত িব সী ব ংল কেপ্রশকের মকধয র্থ েকত

ের্থ ও কেকখিপ্রি বকল মন্তবয েকরি এবং

সব ইকে মুগ্ধত য় আচ্ছন্ন েকরকছি। উল্ল কস

কপকর অদ্ভুত ভ কল

অিুভূপ্রত ে জ

আগ মীকত ব র ব র প্রসডপ্রি ছুকি আস র

মতল

অকেপ্রলয় িব সী

িতয শ বযক্ত েকরি। কশ্র ত প্রিয় চমৎে র

এলআরপ্রব েল ি য় এে ম কসর জিয

ব ে প্রলকের আমন্ত্রকণই এলআরপ্রব েিস কি্

স্মৃপ্রতে তর গ ি প্রেকয় শুরু েকরি আইয়ুব

অকেপ্রলয়

েরকছ

তর

লগ

মকধয।

অংশ প্রিকয়কছ। এর আকগও ২০১১ স কল

হকয়কছি
সফকর

সংগীতকিমী
একসকছি।

েল।

ইপ্রতমকধয

কেশপ্রির

িশ সপ্রিে র জধ িী

েয িকবর ,

ব প্রণপ্রজযে িগরী প্রসডপ্রিসহ প্রব্রজকবকি েিস ি্
েকরকছি।

আগ মী

সপ্ত কহ

কমলকব ি্,

এপ্রডকলি ও প কর্থ্ য কচ্ছি কসখ িে র িব সী
ব ংল কেশীকের

আমন্ত্রকি। সংগঠকির সকঙ্গ

জপ্রেত বযপ্রক্তর

জ ি কলি,

আমর

কচষ্ট

েকরপ্রছ কপশ ে প্রর মকি ভ কবর সকঙ্গ এেপ্রি
উন্নতম কির অিুষ্ঠ ি উপহ র প্রেকত। সমগ্র
অকেপ্রলয়

জুকে ব ংল

গ কির অিুষ্ঠ কি

আমর কয অপ্রবশ্ব সয প্রবপুল স ে কপকয়প্রছ,
ত কত আমর খুপ্রশ। এমি বয পে আে করর
অিুষ্ঠ কি

কছ ি

আম কের

প্রছল।

কছ ি

প্রেছু

কসি

কপকরপ্রছ।উকল্লখয,

ভুল- ত্রুপ্রি

আমর

বুেকত

হকল আসি িম্বর ি

র্থ ে য় আমপ্রন্ত্রত অপ্রতপ্রর্থ ও েশ্ে- কশ্র ত
শুরুর প্রেকে প্রেছুি প্রবব্রত অবি য় পকেি। এ
সময় অকিেকেই কেখ

য য় েম মূকলযর

প্রিপ্রেি কেকি সংরপ্রক্ষত আসিগুকল কত বকস
র্থ েকত। পরবত্ীকত কস্বচ্ছ কসবে ও দুজি
প্রির পত্ত

েম্ীর

হকলর

আন্তপ্ররে

কভতকর

শৃঙ্খল

আকয় জকের জ ি ি,

সহকয প্রগত য়
প্রফকর

আকস।

ভপ্রবষযকত েশ্েকের

ে ছ কর্থকে এমি ি ণবন্ত ও স্বতঃস্ফূত্ স ে

Eid Celebration at James Cook
University, Queensland
In August 2015
the James Cook
University
Muslim
Students’
Association
(MSA) held an Eid-al-Fitr celebration
at the local Riverside Gardens
community centre. Everyone was
encouraged to dress up in their
traditional clothing and bring a plate
of food to share. It was truly amazing
to see fellow Muslim students in
Australia be so involved in making
such an event happen. Following a
jamat prayer, there were so many
delectable dishes from an array of
cuisines to dig in to. There was food
from Indonesia, India, Pakistan,
Ethiopa, America, Canada… and
many more. I took along a bowl of my
mum’s

rendition of a traditional Bangladeshi
yogurt with a touch of caramel.
The MSA at JCU runs several events
throughout the year, including weekly
group Islamic teachings and guest
speaker nights. I’m so grateful to have
the opportunity to be part of this
welcoming community – it really
makes my home away from home a lot
more enjoyable.

কপকল আমর অবশযই ব রব র প্রফকর আসব
ব ংল

সংস্কৃপ্রতর ধ রে ও ব হে হকয়।

েশ্েকের সুপ্রবধ অসুপ্রবধ ও আম কের ভুলভ্র প্রন্ত প্রিকয় পয্ কল চি

ের

আরও বকলি,

সংস্কৃপ্রতর গ ি ও

ব ংল

হকব। ত র

প্রশল্পীকের িকম ি েরকতই ত কের এই
আকয় জি। অিুষ্ঠ কি িধ ি অপ্রতপ্রর্থ প্রছকলি
েয িি বুপ্রর প্রসপ্রি কময়র Brain Robson,
কেিপ্রফল্ড ে উপ্রন্সলর র জ েত্ত এবং অিয িয।

আইয়েব
ু ব চ্চু

ডপ্রির আকয় জকরা জ ি কলি

এেজি জিপ্রিয়ে ব ংল কেশী সঙ্গীত প্রশল্পী।
প্রতপ্রি

এে ধ কর

গীপ্রতে র,

গ য়েে,

প্রলডপ্রগি প্ররস্ট,

সুরে র, কেবয ে প্রশল্পী।আপ্রম

প্রিকজও গ কির স কর্থ জপ্রেত। আম কের
ভপ্রবষযৎ

পপ্ররেল্পি

অকেপ্রলয়

আসকব

এলআরপ্রব

আব র

ব ংল কেকশর

ও

ব ংল কেকশর ম িুকষর িপ্রতপ্রিপ্রধ হকয়।শুধু
প্রিকজ

ভ কল

র্থ ে

িয়,

কেশকে

ভ কল ব স র মকন্ত্র উজ্জীপ্রবত হকয় িতুি প্রেছু
ের র স্পৃহ জকন্ম এলআরপ্রব প কশ প্রছল
বকলই। পরবত্ীকত আমর এ িজন্ম কচষ্ট
েরকব
প্রশল্পীকের

অকেপ্রলয় র
স কর্থ

মূলধ র র

গ কির

এলআরপ্রবর

কযৌর্থ

সঙ্গীত কয় জি ের র জিয।
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