
আিম কিবতার নাম eবং কিবর নাম 
বেল মুখ েভাতা কের দািড়েয় আিছ। 
eিদক oিদক তাকািc। eকটা লাiনo 
মেন পড়েছন। েকঁেদ েফলা িঠক হেব িক 
না তাo বুঝেত পারিছনা। হঠাৎ s  

নলাম আমার কােনর কােছ েক েযন 
শাn গলায় বলল- ”সংসাের সবাi যেব 
সারাkণ শত কেমর্ রত”। আের eটাi 
েতা কিবতার pথম লাiন। আিম গড় 
গড় কের বেল যািc। েযখােন 
আটকােনার আশ া েসখােনi েকu 
eকজন বেল িদেc। বালক বেয়েস 
বয্াপারটা aিত িবsয়কর মেন হেয়িছল। 
eখন জািন eটা মিsে র েখলা। পুেরা 
কিবতাটাi aবেচতন মেন জমা করা 
আেছ। aবেচতন মিs  েচতন মিs েক 
সময় মত তথয্ েপৗেছ িদেc। pকৃিত 
রহসয্ময় আচরণ করেলo pকৃিত রহসয্ 
পছn কেরনা।”  

তাi িক!   pকৃিতর রহসয্ময়তার সােথ 
িক আিধেভৗিতকতার sশর্ আেছ বেল 
মেন হেcনা?  আবার hমায়ুন আহেমদ 
পড়ুন:  William Faulkner 
বেলেছন, eকজন েলখেকর obituary 

হoয়া uিচত eক লাiেনর।                                    
He wrote books, then he 
died. মানুষটা বi িলেখেছ,  
তারপর মারা েগেছ।  

বাহ চমৎকার। eর েচেয়o সnুর 
eকটা কথা িলিখ?  আমার িpয় 
েলখক Jorge Luis Borges 
বেলেছন- — When writers die 
they become books, which is 
after all, not too bad an 
incarnation.মৃতুয্র পর েলখেকরা 
বi হেয় যান। eর েচেয় ভাল আর 
কী হেত পাের?  

পুন :  আিম েয িপতৃভk েছেল 
ei তথয্টা িন য় iেতামেধয্ 
পাঠকরা েজেনেছন। aিত স ত 
কারেণ p  uঠেত পাের,  eমন 
িপতৃভk eকজন েছেল িtশ বছর 
পর বাবার কবর েদখেত যায় িক 
ভােব?  ঢাকা েথেক  িপেরাজপুর 
েযেত আট ঘ া সময় লােগ। 

p টার জবাব আমার কােছ েনi। 

সবার বয্sতা। েকi সময় েবর 
করেত পাের না। কত িকছু। aমরা 
জিটল আধিুনক eক জগেত বাস 
কির।  

তারপেরo িtশ বছর পর হঠাৎ 
সবাiেক জেড়া কের েকন কবর 
sােন েগলাম গlটা বলা দরকার। 
ei গেl সামানয্ supernatural 
touch আেছ। 

বাংলােদেশর িবভাগীয় শহরgেলােত 
"সবুজ সাথী" নােমর েpসিkপসন 
নাটক িনেয় aনু ান হেc। ei 
িসিরয়ালিটর েলখক eবং পিরচালক 
েযেহত ু আিম,  আমােকo pিতিট 
aনু ােন থাকেত হেc। খুলনার 
aনু ান েশষ কের আমারা যািc 
বিরশােল। গািড় কের যািc। আমার 
সংেগ আেছন আসাdjামান নূর,  
জািহদ হাসান eবং aিভেনtী-
গািয়কা শাoন। িtশ বছর পর ei 
a েল pথম যাtা। সব িকছু বদেল 
েগেছ। আিম যািc ঘুমুেত ঘুমুেত। 
হঠাৎ ঘুম ভাঙল। আিম pায় েচঁিচেয় 
বললাম,  াiভার সােহব,  গািড় 
থামান। গািড় থামান। 

আসাdjামান নূর বলেলন,  সমসয্া 
কী, শরীর খারাপ লাগেছ?  

আিম বললাম,  শরীর খারাপ না,  
তেব েকমন জািন লাগেছ। মেন 
হেc আিম aিতপিরিচত জায়গায় 
eেসিছ। 

গািড় থামল। আিম েঘার লাগা 
aবsায় গািড় েথেক নামলাম। িকছুi 
িচনেত পারিছ না। খুলনা –বিরশাল 
হাioেয়র eকিট aংেশ গািড় 
দািড়েয় আেছ। আিম িবbত ভি েত 
বললাম,  আমার েকন েযন মেন 
হেc খুব কােছ েকাথাo আমার 
বাবার কবর। 

জািহদ বলল,  কী বেলন hমায়ুন 
ভাi?  

শাoন বলল,  uিন যখন বলেছন 
তখন eকটু খুঁেজ েদখেল হয়। 

েবিশ েখাঁজাখঁুিজ করেত হেলা না। 
eকজন বলল,  সামানয্ েপছেন 
েগেলi িপেরাজপুর েগারsান। আিম 
সবাiেক িনেয় েগারsােন ঢুকলাম। 
আমরা কবর িজয়ারত করলাম। 
শাoন বলল,  আিম আমার জীবেন 

aিত রহসয্ময় eকটা ঘটনা 
েদখলাম। েছেল পাশ িদেয় চেল 
যােc েদেখ বাবা েছেলেক েডেক 
পাঠােলন। 

সব ঘটনার েপছেনi ৈবjািনক 
বয্াখয্া থােক। আমার হঠাৎ ঘুম 
েভেঙ গািড় থািমেয় েনেম পড়ার 
িপছেনo িন য়i েকান ৈবjািনক 
বয্াখয্া আেছ। থাকেলo আিম তা 
জািননা। 

বিরশােল aনু ান েশষ কের ঢাকা 
িফেরi আিম সব ভাiেবান eবং 
মােক িনেয় িপেরাজপুর েগারsােন 
eেস uপিsত হলাম।” 

বল পেয়n-  e আিধেভৗিতকতার 
কািহনী েশষ। eখন আেরকজন 
pখয্াত pয়াত েলখক আহমদ ছফা-
েক িনেয় hমায়ুন আহেমদ eর 
eকিট s ৃিত কথা িলেখ েশষ করিছ। 

“ছফা ভাiেক িনেয় আমার aসংখয্ 
s ৃিত আেছ। তার oপর dশ’  
পাতার eকটা বi আিম aবশয্i 
িলখেত পাির। eখােন eকিট s ৃিত 
uেlখ করিছ। 1985 বা ’ 86 
সােলর কথা। eতিদন েলখােলিখর 
জগেত েথেকo ছফা ভাi বাংলা 
eকােডমী পুর ার পানিন। আিম 
েপেয়িছ aথচ ছফা ভাi পানিন,  
খুবi লিjত েবাধ কির। কীভােব 
কীভােব আিম তখন বাংলা 
eকােডমীর কাuিnলারেদর eকজন। 
পুর ার কিমিটেত আিছ। আিম 
েজারােলা ভােব ছফা ভাiেয়র 
পুর ােরর বয্াপারটা বললাম। 
যথারীিত তা নাকচo হেয় েগল। 
আিম ছফা ভাiেয়র জনয্ সুপািরশ 
কেরিছ- ei খবর ছফা ভাiেয়র 
কােন েপৗঁছল। িতিন আমােক েডেক 
পাঠােলন। আিম তার বাসায় 
uপিsত হলাম। িতিন বলেলন,  
hমায়ুন,  আপনার eত বড় sধর্া 
েয আপিন আমার জনয্ সুপািরশ 
কেরন!  

আিম েচয়াের বেসিছলাম। েচয়ার 
েথেক uেঠ হাতেজাড় কের kমা 
pাথর্না করলাম। 

ছফা ভাi বলেলন,  আিম বসেত না 
বলা পযর্n ei ভােব দািড়েয় 
থাকেবন। 

আিম বললাম,  িজ আcা। 



আপিন আর কখনi আমার বাসায় 
আসেবন না। 

আিম বললাম,  িজ আcা। 

ছফা ভাiেয়র সে  eটাi সmবত 
আমার েশষ েদখা। ভুল বললাম,  
আিনস সােবত কয্ানসাের মারা 
যাoয়ার সংবাদ িদেত আিম আরo 
eকবার তার কােছ িগেয়িছলাম। 
িতিন িকছুkণ sb হেয় বেস থাকার 
পর ‘ আিনসের’  ‘ আিনসের’  বেল 
িচৎকার কের কাঁদেলন। 

কাnা বn হবার সে  সে  িতিন 
তার িনেজর ভুবেন ঢুেক েগেলন। 
চেল েগেলন িরেয়িলিটর বাiের। 
আিনস সােবত ািs েবাডর্ করেত 
হেব। েসi ািs ds েলখকেদর 
বৃিt েদেব। দিরd েলখকেদর বi 
pকাশনার দািয়t েনেব। াs ফাn 
eকটা আধিুনক sুল করেব 
েটাকাiেদর জনয্। 

িতিন কাগজ- কলম িনেয় বেস 
েগেলন ািs েবােডর্র পিরচালক 
কারা কারা থাকেবন তােদর নাম 
েলখার জনয্। ািs েবােডর্র 
নীিতমালাo িলখেত হেব। তােক 
দাrণ uেtিজত মেন হল। িতিন 
িলখেছন,  আিম aবাক হেয় তািকেয় 
েদখিছ aনয্ ভুবেনর মানষুিটেক। 

আমােক িনেয় ছফা ভাiেয়র aেনক 
sp িছল। আিম তার েকানাটাi 
পূরণ করেত পািরিন। eত েমধা 
আমার িছলনা। pিতিট মানেুষর 
আলাদা আলাদা বtৃ থােক। েকu 
েসi বৃেtর বাiের েযেত পােরনা। 
আিমo পািরিন ছফা ভাi িনেজo 
পােরনিন। তােক বিn থাকেত 
হেয়েছ িনেজর বৃেti।“ 

িজlুর রিশদ ভুঁiয়া: 
বাংলােদশীেদর গবর্ 

মাহমুদা রহমান 
আগামী 28েশ মাচর্ aেsিলয়ার 
sানীয় সরকার িনবর্াচন। ei 
িনবর্াচেন েলেকmা আসেনর 
pিতdিndতা করেছন েলবার পািটর্র 
িজহাদ িদব eবং ei pথম বার 
eর মত িলবােরল পািটর্ েথেক 
বাংলােদশ eর জনাব িজlরু রিশদ 
ভুঁiয়া। িতিন নরিসংদী েজলার 
sনামধনয্ বয্বসায়ী। গতবােরর pাথর্ী 
মাiেকল হাoয়াত িনu সাuথ 
oেয়লস eর eমিপ িহসােব তার 
pািথর্তা pতয্াহার করায় জনাব 
িজlরু রিশদ ভুঁiয়া ei আসেন  
মেনানয়ন পান। েলবািনজ, বাংলােদশী 
aিভবাসীেত ভরপুর েলেকmা 
uপশহরিট। 1927 সাল েথেক ei 
আসনিট eক বােরর জনয্o হাতছাড়া 
হয়িন েলবার পািটর্র। েসi িদক 
েথেক pথমবার eকজন বাংলােদশী 
pাথর্ীর  িলবােরল পািটর্ েথেক 
pিতdিndতা করা eক িবরাট 
চয্ােলে র বয্াপার। eন eস ডািbu 
েক নতুন ভােব পুনগর্ঠেন িলবােরল 
পািটর্ once -in -a -generation  
পিরকlনা িনেয়েছ। eর মেধয্ নতুন 
রাsা eবং েরল pেজk,  sুল,  
হাসপাতাল,  েখলাধুলা eবং সাংsৃিতক 
সুেযাগ সুিবধা ৈতির করার pিত 
িবেশষ নজর েদয়া হেব। দীঘর্িদন 
ধের aটল aবsান কারী েলবার 
পািটর্র iেমজ eর িবপেk দাঁড়ােনা 

িলবােরল পািটর্র  aেনক েবিশ 
সাহিসকতার কাজ। ei িনবর্াচেন 
বাংলােদশী ei pাথর্ী েক জয়যkু 
করেত eকতাবd হেত হেব সকল 
বাংলােদশীেদর। e েযন গেজর্ uঠ 
বাংলােদশ !     

বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক  
সমসয্ার েশষ  
েকাথায়? 
( সুবচেনর রাজৈনিতক িবে ষক)   
আমােদর রাজৈনিতক সমসয্া বড় 
জিটল আবার eক aেথর্ খুবi 
সরল। িনবর্াচন িকভােব হেব,  কারা 
িনবর্াচন চালােবন,  ei িনেয়i ত 
আসল সমসয্া। িঠক িছল িনরেপk,  
তtাবধায়ক সরকােরর aধীেন 
িনরেপk িনবর্চন কিমশন েভাট 
েদoয়া েনয়ার কাজ পিরচালনা 
করেবন। pথম di তtাবধায়ক 
সরকার pধান- িবচারপিত শাহাবুিdন,  
িবচারপিত হািববুর রহমােনর 
তtাবধােন ভােলাভােব িনবর্াচন হল 
বড় রকম েকান সমসয্া ছাড়া। 
eরপরi েখল r হল। তtাবধায়ক 
সরকার pধােনর আসেন িক ভােব 
িনেজেদর েলাক বসান যায় েস েচ া 
চলল। pধান িবচারপিতর aবসর 
যাoয়ার বয়স বাড়ল,  eক pধান 
িবচারপিত আবার সরকার pধান 
হেয়i pশাসনেক িনরেপk করার 
নােম 12- 14 জন সিচবেক বদল 
কের িদল। pশাসন uেlা িদেক 
পkপাতd  হল। ড:  iয়াজuিdন 
pধান uপেদ া হoয়ার পর েদখা 
েগল তtাবধায়ক সারকার বয্বsা 
আর কাজ করেছনা। 1/ 11 চেল 
eল। ড: ফখrিdন dবছর সরকার 
চািলেয় েকানরকম eকটা িনবর্াচন 
িদেয় মােন মােন( ? )  সের েগল।  

নতুন সরকার,  েশখ হািসনার 
সরকার সংিবধান সংেশাধন কের 
তtাবধায়ক সরকার বয্বsা বদেল 
আবার সংসদীয় বয্বsায় িফের eল। 
িব eন িপ- জামাত েজাট মেন করল 
েশখ হািসনার সরকােরর aধীন 
িনরেপk িনবর্াচন হেতi পােরনা। 
তারা তtাবধায়ক সরকার বয্বsা 

2014 বা ালী কিমuিনিট েসবা পদক gহণ করেছন। 



পুনবর্হাল চাiল। আoয়ামী লীগ 
িনেজেদর িসdােn aটল েথেক 5 
জানয়ুারী িনবর্াচন কের িনল। adুত 
eক িনবর্াচন,  153 িবনা 
pিতdিndতায় িনবর্ািচত। aবিশ রাo 
েযন েকমন েকমন কের েভাট িজেত 
েগল। সবাi ভাবল ei নড়বেড় 
নামকাoয়ােs iেলকশন সংিবধান 
রkার জেনয্। িকnt েনতা-  মntীেদর 
কথায় বুঝা েগল তা না iেলকশন 
ময্ােnেট তারা পাঁচ বছর kমতায় 
থাকেত চায়। িবেরাধীরা মানেব 
েকন?  r হেয় েগল হরতাল,  
aবেরাধ,  আেnালন। যার ফল 
েদশবাসী মাসািধক কাল ধের েভাগ 
করিছ। kয় kিতর েছাট কের েদয়া 
eকটা িহসাব:   

েবামা বািজ,  আgন o সংঘেষর্ 
িনহত- িtেশ র েবশী;  pায় 700 
eর েবশী যানবাহেন aিgসংেযাগ;  
aিgদg 50জেনর কাছাকািছ;  আহত 
aেনক- িহসাব েদoয়া কিঠন। 

বয্বসা বািণজয্ লােট uেঠেছ,  েলখা 
পড়া েগাlায় েগেছ। আেnালেনর 
pথম 15িদেন aথর্ৈনিতক kিত 36 
িবিলয়ন ডলােরর েবশী। আিথর্ক 
বছেরর pথম িদেক রাজs আদায় 
হেয়েছ লkয্মাtারা েচেয় 10হাজার 
েকািট টাকা কম। eভােব চলেত 
থাকেল েদেশর েয বােরাটা েবেজ 
যােব,  সেnহ নাi। 

আমরা সুবচন েফbrয়ারী সংখয্ায় 
েদিখেয়িছলাম, aথর্নীিত o সামািজক 
সুচেক আমরা পািকsানেক িপছেন 
েফেল eিগেয় িগেয়িছ। বাংলােদশ 
দিkণ eিশয়ার unয়েনর মেডল 
িহসােব পিরিচত হেc। িকnt 
আেnালন aবেরােধ আমােদর সকল 
aজর্ন িবসজর্ন িদেয় আবার িপিছেয় 
পরার শ া েদখা িদেয়েছ। আমরা 
িক েজেন েন িনেজেদর পােয় 
কুড়াল মারিছনা!  না িক আমােদর 
pিতেবশীরা চাiেছ আমরা িনেজরা 
গ েগাল কের িপিছেয় পিড়,  dবর্ল 
হেয় যাi। pিতেবশীর সুখ aেনেকর 
সহয্ হয়না।   

সংলাপ িনেয় aেনক কথা- বাতর্া 
হেc,  েদেশ নাগিরক সমাজ বেল 
পিরিচত িকছু বয্িk uেদয্াগ 
িনেয়েছন ‘ জাতীয় সংলােপর’ । 

সকল রাজৈনিতকদল,  সব ে ণী-
েপশার েলাকজেনর সিkয়ভােব aংশ 
gহেণর মাধয্েম সংলাপ aনু ােনর 
কথা বলা হেয়েছ। িবেদশ েথেকo 
সংলােপর চাপ আেছ,  আেমিরকা,  
যুkরাজয্,  iuেরাপীয় iuিনয়ন সহ 
aেনক েদশ চায় সংলােপর মাধয্েম 
সংকেটর aবসান েহাক। জািতসংঘ 
েথেকo বলা হেc সংলােপ বসার 
জেনয্। বাংলােদেশর চলমান 
সিহংসতায় সবাi uিdg।  বাংলােদশ 
সরকােরর সােথ সমnেয়র জনয্ 
জািতসংঘ তার সােবক রাজনীিত 
িবষয়ক সহকারী মহাসিচব asার 
ফানর্ানেডাজ তারানেকােক দািয়t 
িদেয়েছ। িতিনo কােজ েলেগ 
িগেয়েছন, মািকর্ন সহকারী পররা  
মntী( দিkণ o মধয্ eিশয়া)  িনশা 
েদশাi িবসoয়াল eর সােথ ৈবঠক 
কের বাংলােদেশর সমসয্া িনেয় 
আেলাচনা কেরেছন। aথর্াৎ  সবাi 
আমােদর িনেয় aসnt ,  uিdg,  
তৎপর। িকnt আমােদরi েযন গা 
েনi,  সিহংসতা চলেছ চলুক;  েদখা 
যাক িক হয়। আর সংলােপ বেসi 
বা িক হেব,  আেগo েতা  সংলাপ 
হেয়েছ,  লাভ িকছু হেয়েছ িক?  
িনবর্াচন িনেয় মত পাথর্কয্ দূর 
করেত 2012- 13 সােল তারানেকা 
িতনবার ঢাকা আেসন,  eকবার েতা 
ছয় িদন েথেক িবেরাধীেদর 
আেলাচনার েটিবেল বসােত 
েপেরিছেলন িকnt সমসয্ার েকান 
সমাধান হয়িন। কােজi সংলাপ 
েথেক ভাল িকছু আশা করা dরাশা।   

তtাবধায়ক সরকার ধারণা ভুল 
pমািণত হেয়েছ। aবসরpাp 
িবচারপিতরা uপেদ া হেত aসmিত 
জািনেয়েছন। মেন হয় eকটা েডড 
iসুয্ িনেয় 20দল হরতাল,   
aবেরােধর নােম বীভৎস,  aমানিবক 
কমর্কাে  িলp হেয়েছ। মানলাম েশখ 
হািসনার সরকােরর aধীেন েফয়ার 
iেলকশন সmব নয়। িকnt eমন 
বয্বsা করা যায় যােত িতিন 
িনরেপk িনবর্াচন করেত বাধয্ হন। 
eকজন কেঠার,  নীিতবান,  িনেলর্াভ 
বয্িkেক pধান িনবর্াচন কিমশনােরর 
( p. িন. ক)  দািয়t েদoয়া যায়,  
িযিন pধানমntীসহ কারo aধীন 
থাকেবন না,  কারo কথা নেবন 

না। িতিন eক aেথর্ িনরেপk,  
িনদর্লীয় সরকার pধান হেবন;  তেব 
pশাসন িনেয় মাথা না ঘািমেয় ধ ু
iেলকশন সু ু করার েচ া করেবন। 
pেয়াজেন pধানমntীেক uপেদশ 
িদেত পারেবন যা িতিন নেত বাধয্ 
থাকেবন। pধানমntী rিটন কাজ 
ছাড়া েকান কাজ করেত বা েকান 
িসdাn িনেত পারেবন না। 
েসনাবািহনী,  পুিলশ,  আনসার,  িব 
িজ িব সহ সকল আiন pেয়াগকারী 
সংsা iেলকশন েশষ না হoয়া 
পযর্n তার aধীন থাকেব। িশ  আর 
পাগল ছাড়া েকu িনরেপk নয়। 
কথা িঠক,  িকnt আiন,  িবিধ-  
িবধান dারা kমতা েবেধ েদoয়া 
েগেল,  হােত পােয় েবিড় েদoয়া 
েগেল,  েয েকu িনরেপk থাকেত 
বাধয্ থাকেবন। মেন হেত পাের,  
eমন p. িন. ক িক পাoয়া যােব,  
eেতা েসানার পাথর- বািট।  aবশয্i 
আমােদর েদেশ eমন েসানার মানষু 
িমলেব িযিন িনরেপk িনবর্াচন কের 
েদশেক সংকট মুk করেত পােরন। 

আমােদর pধান সমসয্া aিব াস;  
di িবেরাধী দলসহ তােদর 
সমথর্নকারী জনসাধারণo পরsরেক 
িব াস কিরনা। di েনtী তােদর 
iেগা িনেয় আেছন,  আর আমরা 
জনসাধারণ তােদর তােল তাল 
িদিc। িকnt eভােব আর চলেত 
পাের না,  s  ভােব বলেত হেব 
আপনারা eভােব চলেল আমরা আর 
আপনােদর সােথ েনi,  আমরা 
আপনােদর িবrেdi আেnালন 
করব। িশগিগরi eকটা সমাধােন 
আসনু। 

আেরকটা সহজ সমাধােনর কথা 
িচnা করা েযেত পাের। eকটা 
গণেভােটর বয্বsা করা যায়। 
তtাবধায়ক সরকার- eর dারা িনবর্াচন 
হেব িক না- ei iসুয্র oপর । হয্াঁ 
aথবা না েভােটর মাধয্েম জনগণ 
িসdাn েনেব িকভােব িনবর্াচন হেব। 
তtাবধায়ক সরকার বয্বsা aথবা 
সংসদীয় বয্বsা বহাল  থাকেব। 
iসুয্িটেক আর না েপঁিচেয় সকল 
সুধীজনেক াসrdকর পিরিsিত 
েদশেক udােরর aনুেরাধ জানাi।  



ডানা ফািবয়া ভূঁiয়া: 
 
মাt uিনশ বছেরর সদা হাসয্ময়ী,  
েকামল,  নm sভােবর েমেয় িছল ডানা 
ফািবয়া ভূঁiয়া;  aেsিলয়ার pথম 
বাংলােদশী বংেশাdূত লয্ােকmার 
িলবােরেলর eমিপ পদpাথর্ী রশীদ 
ভূঁiয়ার েজয্  কনয্া। েsট িনবর্াচেনর 
মাt di সpাহ আেগ যখন সবাi ভীষণ 
বয্s িনবর্াচনী pচারণা সফলভােব 
সmাদেনর আশায়,  িঠক তখনi 
েsহময়ী িপতা রশীদ ভূঁiয়ােক তুেল 
িনেত হল পৃিথবীর সবেচেয় ভারী বst –  
সnােনর লাশিটেক কাঁেধ বহন করার। 
িপতা িহেসেব eর েচেয় বড় মমর্ািnক 
আর িক হেত পাের?  12 মাচর্,  2015 
বৃহsিতবারিট িছল ডানার সাpািহক 
aনয্ানয্ িদনgেলার মেতাi sাভািবক। 
iuিনভািসর্িট aফ oেয়sানর্ িসডিনর 
sুল aফ িবজেনস en ল’  eর তৃতীয় 
বেষর্র ছাtী ডানা,  েসিদনo সকােল 
চেল যায় kােস। বাবা রশীদ ভূঁiয়া 
িনবর্াচনী pচারণার কােজ বাসা েথেক 
েবর হoয়ার সময় সকাল eগােরাটায় 
েদখেছ েছাট েমেয়িট ডানার সােথ 
েফােন চয্াট করেছ। ডানার মােঝ মােঝ 

াস ক  হেতা। তেব কখনi েসটা 
মারাtক পযর্ােয়র িছলনা।  eেদেশর 
ডাkাররাo কখনi হাজােরা েটs কের 
eর uেlখেযাগয্ েকান সুরাহা করেত 
পােরিন। ধ ু িনেষধাjা িছল িচংিড় 
খাoয়ার বয্াপাের। eমনটা ভািসর্িটেত ঐ 
মুহূেতর্ ঘেটেছ িকনা –  তা কেরানার 
িরেপাটর্ pকািশত না হoয়া পযর্n বলা 
যােc না। হঠাৎ বnুরা লkয্ করেলা 

াসক ;  খবর েদয়া হল eয্াmুেলn 
eবং যখন oেয়sিমড হাসপাতােল েনয়া 
হেলা,  তার আেগi পয্ারােমিডkরা 
েঘাষণা করেলা-  ‘ ডানা মৃত’ !  রশীদ 
ভূঁiয়া পিরবােরর আরo ক ,  মৃতুয্র 
সময় েমেয়িট আপনজন কাuেকi কােছ 
েপল না। eতসব ঘটনা তাঁেদর সবার 
aজােni েকমন drত ঘেট েগল। 
পিরবােরর সবাi যখন রশীদ ভুঁiয়ার 
িনবর্াচনী pচারনায় বয্s,  তখন তাঁর 
আdের কন eকi শহেরর aনয্pােn 
লড়েছ মৃতুয্র সােথ। sানীয় পুিলশ 
বািড়েত বেয় িনেয় আেস রাত আটটায়। 
রােতর anকার েনেম আসার আেগi 
রশীদ পিরবার সহ পুেরা eলাকােকi 
েযন মুহূেতর্ িঘের েফেল েশােকর ei 
ঘনকােলা anকার! শত শত মানুেষর 

ঢল নােম 43 বয্া িসয়া েরাড,  
িgনeকের রশীদ ভুঁiয়ার বািড়েত। 
েলবার aথবা িলবােরেলর রাজৈনিতক 
েভদােভদ ভুেল uভয়পেkর 
েনতাকমর্ীরা রশীদ পিরবারেক eকটু 
সাntনা িদেত eকt হয় েসখােন। 
লয্ােকmার েলবার eমিপ পদpাথর্ী 
িজহাদ িদব uপিsত হন তাঁর বাবােক 
িনেয়;  েচােখর পািন েফেলন রশীদ 
ভুঁiয়ার েজয্  কনয্ার জনয্ 
পরoয়ারেদগােরর কােছ d’ হাত তুেল। 
সnান হারােনা eক িপতার ক  েয 
সবর্pকার রাজৈনিতক মতাদশর্গত 
েভদােভদেক দূের সিরেয় িদেত পাের –  
েসটাi pমািণত হেয়েছ আজ ei 
বািড়েত। দলমত িনিবর্েশেষ সবাi আজ 
pাথর্না কেরেছ ডানা ফািবয়া ভূঁiয়ার 
পরপােরর শািnর জনয্;  আর রশীদ 
পিরবােরর েসi েশাকভার বহেনর 
kমতা লােভর জনয্। েশাকাহত রশীদ 
ভূঁiয়ার পিরবারেক সমেবদনা জানােত 
েসখােন আরo uপিsত িছেলন 
কাuিnলর কালর্ সােলহ,  কাuিnলর 
মাiেকল হাoয়াত,  হাrনুর রশীদ,  
iমামুল হক,  িরয়াদ মাহমুদ,  গাজী 
কামrল hসাiন নীল,ু  aপ ুসেরায়ার,  
গাuসুল আলম শাহাজাদা,  মেনায়ার 
মৃধা মুnা,  েমেহদী হাসান,  জািমল 
hসাiন,  আবলু বাশার খান,  eস 
আর খান,  আিনসরু রহমান িরতু,  
েনামান শামীম,  সpুভাত িসডিনর 
সmাদক পরাগ সাjাদ,  আলী 
িসকদার সহ আরo aেনেক। গত 15 
মাচর্, 2015 রিববার লয্ােকmা িলবােরল 
eমিপ পদpাথর্ী রশীদ ভূঁiয়ার েজয্  
কনয্া ডানা ফািবয়া ভূঁiয়ার rেহর 
মাগেফরােতর জনয্ িবেশষ েদায়ার 
আেয়াজন করা হয়। 43 বয্া িসয়া 
েরাড,  িgনeকের রশীদ ভূঁiয়ার িনজ 

আবাসsেল ei িবেশষ েদায়ার 
আেয়াজন করা হয়। মাগিরেবর 
নামােজর পর pায় diশত aিতিথ o 
রশীদ ভূঁiয়ার আtীয়- sজেনর 
uপিsিতেত ei িবেশষ েদায়া 
পিরচািলত হয়। মরhেমর rেহর 
মাগেফরােতর জনয্ পিবt কুরআন 
েতলয়াত,  কেলমা খতম o িবিভn 
সূরা পেড় েদায়া পিরচালনার পূেবর্ 
uপিsত মুসিলম aিতিথেদর uেdেশয্ 
িবিশ  iসলািমক িচnািবদগণ তাঁেদর 
সংিkp বkবয্ রােখন। eরপর েদায়ার 
পর eশার নামােজর জামােতর েশেষ 
ৈনশেভােজর আেয়াজন করা হয়। 
ei িবেশষ েদায়ায় uপিsত িছেলন 
েশখ শাহাবুিdন,  েশখ শামীমুল হক,  
iমামুল হক,  আbলু েহলাল uিdন,  
মেনায়ার মৃধা মুnা,  শােহ জামান িটটু,  
গাজী কামrল hসাiন নীল,ু  aপু 
সেরায়ার,  েনামান শামীম,  েমেহদী 
হাসান,  আলী হাসনাত িশমুল,  িরয়াদ 
মাহমুদ,  িলয়াকত আলী sপন,  eস 
আর খান সহ কিমuিনিটর আরo aেনক 
গণয্মানয্। 



"চেলা dীন  
iসলােমর পেথ'  
শারিমনা পারভীন ( পিপ) :  
পরম কrণাময় মহান আlাহ রাbুল 
আলািমেনর নােম r করিছ। ei 
িবেশষ িদনিট িছল শিনবার 28েশ 
েফbrয়ারী 2015। pিত বছেরর 
মতন e বছরo আেয়াজন করা 
হেরেছ eকিট িবেশষ iসলািমক 
দাoয়ািত সমােবেশর। আর ei 
দাoয়ািত সমােবেশর আহবান 
জািনেয়েছ IPDC aথর্াৎ " iসলািমক 
pাকিটস en দাoয়াহ সােকর্ল"  
eকিট iসলািমক সংগঠন। ei 
দাoয়ািত সমােবেশর eকিটi লkয্ 
o uেdশয্ আর তা হেc মানুেষর 
সািবর্ক জীবেন iসলাম তথা মহান 
আlাহ রাbুল আল আিমেনর েদয়া 
িবধানেক কাযর্কর ভােব pিত া eবং 
gহণেযাগয্ পnায় iসলােমর 
েসৗnযর্েক ei aেsিলয়ার বুেক যত 
মুসলমান ভাiেবান রেয়েছ সকল 
েপশার মানষুজেনর কােছ েপৗঁছােনার 
মাধয্েম আlাহ পােকর সntি  
aজর্ন। তাi গত eকিট সpাহ ধেরi 
আমােদর িকছু dীিন ভাi েবান 
akাn পির ম কেরেছন ei dীিন 
দাoয়ািত সমােবশিটেক aনয্ানয্ 
মুসলমান ভাi েবােনর কােছ সিঠক 
ভােব uপsাপন করার। বতর্মােন ei 
পৃিথবীেত মুসলমান িহেসেব 
িনেজেদর aবsান েক মজবুত কের 
ধের রাখেত হেল আমােদর pথম 
দািয়t o কতর্বয্ হেc িনেজর 
পিরবার েথেক pথেম dীিন 
দাoয়ােতর কাজ r করা আর 
আমােদর সnানরা হেc আমােদর 
কােছ aমূলয্ সmদ। eiবাের আমরা 
েদখব IPDC িকভােব aননয্ eবং 
আমােদর পিরবাের dীেনর আেলা 
েপৗঁছােনােত সহায়তা কের –1)  
মসিজদ -  মাসালা েথেক iসলািমক 
jােনর pিশkণ,  পিবt েকারআন,  

হািদস িনেয় আেলাচনায় িনয়িমত 
aংশgহণ করা 2)  IPDC েত 
ভাiেদর iসলািমক jান চচর্ার  
পাশাপািশ েবানেদর eবং বাcােদর 
পিবt েকারআন o হািদেসর 
আেলােক pিশkেণর বয্বsা 3)  
বাcােদর sুল হিলেডেত 
িবেনাদনমূলক aনু ােনর আেয়াজন 
েযমন jােনর pিতেযািগতা,  
েখলাধুলা,  িপকিনক,  পুরsার 
িবতরণী iতয্ািদ। 4)  unত মােনর 
লাiেbির IPDC - র aনয্তম আকষর্ণ 
েযখােন পিবt েকারআেনর তাফসীর 
সহ aনয্ানয্ iসলািমক বi পাoয়া 
যায়। IPDC - র দাoয়ািত সমােবশ 
েযটা St.Marys মসিজেদ aনুি ত 
েসখােন পারsিরক টীম oয়াকর্ 
লkয্ করা যায়। pিতিট কােজ 
আমােদর ভাiেবান akাn েমর 
পিরচয় িদেয়েছন। েযমন সুsাd রাnা 
বাnা,  আপয্ায়ন,  সকলেক িঠক 
ভােব বসার বয্বsা,  বাcােদর 
িবেনাদনমূলক কমর্কােn বয্s রাখা 
iতয্ািদ।aনু ােনর মূল িবষয় িছল 
পিবt েকারআন েতেলাআত,  uেdাধিন 
বkবয্,  মসিজেদর iমােমর দাoয়ািত 

কােজর uপর িবেশষ বkবয্,  
aিডo িভিডo সমৃd eকিট oয়াকর্ 
শপ o iসলািমক হামদ নাত।আনn 
মুখর,  পারsিরক পিরিচিতর,  dীিন 
jান পূণর্ aনু ানিট সবাi uপেভাগ 
কেরন।আমার সবেশেষ eকিট িবেশষ 
হাদীস আমার িpয় পাঠক ভাi o 
পািঠকা েবানেদর সােথ েশয়ার 
করেত চাi,  হাদীসিট হেলা:  
" হজরত আblুাহ iবেন মাসuদ 
( রা: )  হেত বিণর্ত, রসুলlুাহ ( সা: )  
বেলেছন, আlাহ তায়ালা েসi 
বয্িkর মুখ ujjল কrন, েয আমার 
েকান হািদস েনেছ eবং েযভােব 

েনেছ েসভােবi তা aপেরর িনকট 
েপৗঁিছেয়েছন।েকননা aেনক সময় 
যােক েপৗঁছােনা হয়,  েসi বয্িk 
ে াতা aিধক রkণােবkণকারী বা 
jানী হেয় থােক। ( িতরিমিজ oiবেন 
মাজহা)  মহান  আlাহ রাbুল আল 
আিমন আমােদর সবাiেক েতৗিফক 
দান কrন,  dীন iসলািমক সিঠক 
দাoয়াতিট সিঠক ভােব েযন আমরা 
eেক aনয্েক েপৗঁছােত পাির,  
oয়ালা েতৗিফিক, ilা িবlাহ।  



21 েশ েফbrয়াির: 
হয্ািপ রহমান  

আgন ঝরা েdাহ আর বা ালী সtার 
জাগরেণ aমর eকুেশর েচতনায় udুd 
হেয় আtতয্ােগর মিহমায় ভাsর হেয় 
আেছ 21 েশ েফbrয়াির।েবদনার রেঙ 
আকঁা িববণর্ সুখs ৃিত।কােলর িববতর্েন 
eখন েগাটা েফbrয়াির- i েযন বাংলা 
ভাষার মাস।আtমযর্াদা িবকােশ েচতনা 
আেnালেনর sারক। বা ালীর 
আেমিরকা o iuেরাপ aিভবাসেনর 
মতi 1962 সােল aেsিলয়া 
aিভবাসেনর r। পযর্ায়kেম 
aিভবাসীেদর সংখয্ার বৃিdেত 
pিতভাবানেদর সািরo pসািরত 
হেয়েছ।তারা জানেতন eকিট জািতর 
ভাষার িবকাশ ঘেট চচর্া o বয্বহােরর 
মাধয্েম।pথেম িয়ং rম িদেয় সািহতয্ 

চচর্া r হেলo িবnু েথেক বৃেt rপ 
েদয়ার pয়ােস eকুেশ eকােডমীর পথ 
চলা।pিত বছর ভাষার মাস 
েফbrয়ািরেত যথােযাগয্ মযর্াদার সােথ 
pবাসী বাংলােদশী কিমuিনিটo পালন 
কের থােক আnজর্ািতক মাতৃভাষা 
িদবস। 
pিতবছেরর মেতা eবারo aয্াশিফl 
েহিরেটজ পােকর্ uদযািপত হেয়েছ 
আnজর্ািতক মাতৃভাষা িদবস o 
বiেমলা।e আেয়াজেন aিতিথ বkা 
িহেসেব uপিsত িছেলন sানীয় েময়র,  
eমিপ,  িসিট কাuিnলর,  aেsিলয়ার 
মূলধারার pধান রাজৈনিতক dিট দল 

েলবার o িলবােরল পািটর্র কমর্ী o 
েনতৃবnৃ।eছাড়াo uপিsত িছেলন 
eকুেশ eকােডমী aেsিলয়ার কাযর্করী 
কিমিটর সকল সদসয্, িবিভn সামািজক 
o রাজৈনিতক েনতৃবnৃ সহ aেsিলয়া 
pবাসী বাংলােদশীগন। pস ত,  
aেsিলয়া িনu সাuথ oেয়লস সংসদ 
সদসয্ জুিলয়া aনস eিদন uপিsত 
েথেক ভাষা শহীদেদর sরেণ বkবয্ 
রােখন। 
গত 28 তািরখ aেsিলয়া সংসদ 
aিধেবশেন িতিন আnজর্ািতক ভাষা 
িদবেসর কথা uেlখ কের বাংলা ভাষা 
o সংsৃিতর কথা তুেল ধেরন।eসময় 
িতিন ভাষা শহীদ সালাম,  রিফক,  
বরকত,  জbারেক গভীর dায় sরণ 
কেরন eবং তাঁেদর aবদােনর কথা 
তুেল ধেরন।eিট সমg বাংলােদশীেদর 
জনয্ গেবর্র িবষয়। 

আnজর্ািতক মাতভৃাষা িদবস uদযাপন, aয্াশিফl পাকর্-  িসডনী 2015।  ছিবঃ সুbত পাল 



Robert Frost: 

আেমিরকান কিব।  

িবশ শতেক ( 1874- 1963)   

 

 

কিবতা িলেখ খয্ািত aজর্ন কেরন। 
আেমিরকার িবিশ  সািহতয্ পুর ার—
পুিলৎজার পুর াের ভূিষত হন 
চারবার। ‘The Road Not Taken’ তার 
বhল পিঠত eবং আেলািচত eকিট 
কিবতা।  
আমরা েকান পেথ যাব তা িsর 
করা eকিট বড় বয্াপার। সচরাচর 
সবাi েয পেথ যায় েস পেথ না 
িগেয় aনয্ পথ ধেরিছেলন কিব 
eবং তােতi aেনক িকছু তফাত 
হেয় িগেয়িছল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কিবতা 
হলুদ eক বেন dেটা রাsা িগেয়িছল dিদেক েবেক 

d: খ হল আিম eকা পিথক েযেত পািরনা dপেথi 

aেনক aেনকkণ েসথা েদখলাম দািড়েয় েথেক 

যত দূর দৃি  যায় িনেচ বুঝলাম তােত েদেখ  

িমেল িগেয়েছ তা িনেচর েঝাপ- ঝােড়র িদেকi। 

 

aনয্ পথi ধরলাম েযিটেত যাoয়া িঠক মেন হল  

েমেন িনলাম হয়ত দািব তার েবশী িছল সমীচীন 

ঘাস-  পাতা ঢাকা পথ kেয় যাoয়ার aেপkায় িছল 

সmবত আমার চলার ফেলi তােদর কের িদল 

পদ িচেh kেয় dেটােকi eক সমান মিলন। 

 

েস সকােল পেড়িছল তারা eকi রকম ভােব 

ঘাস ভরা পেথ েকান পদ িচh িছলনা েসখােন 

মেন আশা রািখ আর েকান িদন যাoয়া যােব 

যিদo eক পথ িমেশ যায় aনয্ পেথ িক ভােব  

সেnহ হল আর িক িফের আসা হেব eখােন।  

 

aেনক িদন পের হয়ত আিম বলব কাuেক  

েছাট বড় াস েফেল sরেণ আসেব kেণক 

eক বেন dিট পথ িগেয়িছল েবেক di িদেক 

আিম েসথা েবেছ িনেয়িছলাম কম চলারিটেক 

আর তােতi ফারাক তখন হেয়িছল aেনক।  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

জীবন 
ত. হ.  সরকার 
 
আশীেত িদিc কািশ,  জানান িদিc েবেচ আিছ 
তেব সময় েশষ,  বুঝেত পাির েবশ। 
িজেভ জল আনা খাবার,  মন চায়না আবার 
েগাধূিলর as রােগ কেরনা মন আনচান 
দিখনা বাতাস আেন না  
জীবন িনেয় িচnা ভাবনা আেস 
েবেচ িক লাভ তাo মেন ভােস 
েকান eক জীবন 
েস িক ধ ু ঘুম খাoয়া আর রমণ 
হাত ছািন েদয় মরণ,  েকমন তার বরণ 
s ৃিত তার েনi েকান,  তব ু লব তাির শরণ। 
 

নাতী  
রিফক খান  
 
িন াপ তুিম, িpয়জন তুিম  
তুিম ভােলাবাসার ফুল  
dেচােখ েতামার আেলাক ধারায়  
পৃিথবী মশgল।  
কথা বেলা না , ধু েচেয় থােকা  
তবoু কত কথা যাo বেল 
hদেয় hদেয় snন তুেল।  
চমিকত তুিম , িবকিশত তুিম  
আিম আনেn বয্াকুল।  
িছেল aেচনা ঐ aজানার েদেশ  
আমাের িনেয় েগেল sেpর েদেশ 
 

মা জননী 
েমাঃ িসিdকুর রহমান খান 
 
ভুবন েজাড়া eকিট নাম 
eকিট akর,  বh তার দাম 
েকান মূলয্ যায় না পাoয়া তাের । 
েয যতিদন েবশী েপেয়েছ,   
তার মােক কােছ । 
dিনয়ার ধনী েস,  েসi ধনবান 
ভুবন েজাড়া eকিট নাম । 
মােয়র আদর বুঝেব েক 
যার মা নাi ei ধরােত,  
েসেতা কা াল,  বড়i কা াল । 
sাথর্হীন মা eকিট akর 
ভুবন েজাড়া হািস তার eকটু খুিশ । 
s ার আরশ েকেপ uেঠ 
মা ক  েপেয় যিদ uh কের িকছু বেল ।
থাকেত জীবন কর তাের সmান 
পােব তার pিতদান s ার কােছ । 
হারােল মােক তার,  কাঁদেব জীবন ভর 
পােব না কভু তার সম আর,  “মা” । 
eকটা েদশ সবাi তােক “মা- i” ডােক 
েস কত uদার,  িচnা কর হাজার বা 
পােব না খুঁেজ তার তয্ােগর সম আর 
পৃিথবী জুেড় eকিট নাম 
eকিট akর সীমাহীন তার দাম । 
 

pবাসীর ডায়ির  
ডাঃ েজসিমন শিফক 
েদখেবা িক েসi রkরাঙা কৃ চূড়ার সাির?  
হয়েতা েদখেবা না- - নেবা িক তrণ- তrণীর েসi ucািসত কলরব?  
হয়েতা নেবা না- -  
জানেবা িক eক নবীন িশkাথর্ীর ভীr মেনর আশা?  
হয়েতা জানেবা না- -  
ভুলেবা িক আটর্স ফয্াকািlর েসi সuুc দালান আর তার সামেন আমােদর গেবর্র ' aপরােজয় বাংলা' ?  
কখেনা িক ভুলেবা কাজর্ন হল- -  
েসi গmীর লাল রেঙর রাজিসক pাসাদ- -  
আমার pয়াত বাবার গেবর্র িবদয্াপীঠ 
আমার তrণী মােয়র ঝলমেল পদেkেপ মুখিরত আি না 
ভুলেবা িক eকিট েছা  েমেয়র তার মামার হাত ধের সিলমুlাহ হেলর pা েণ দাঁড়ােনা aবাক মূিতর্র - -  
তার িবিsত মেনর ভাবনা " eর েচেয ় বড ় a ািলকা পৃিথবীেত আর আেছ িক?  
কখেনা িক ভুলেবা তখনকার েসi ' আিম' র বnুেদর সােথ ছায়া সুিনিবড় পেথ চ ল যাoয়া আসা- - েসi জনাকীণর্ ঢাকা 
েমিডেকল 
েগট 
তার পােশi বাংলার িবpবী পাদপীঠ ‘ শহীদ িমনার’  
েযখােন িছল পাদচারণা িদন- রাত 
ভুলেবা িক িবরিkকর েকান মুহূেতর্ –  
সবুজ জাrল গােছ েদেখ েবgিন ফুল- হঠাৎ কেরi মন ভােলা হেয় যাoয়া ভুলেবা িক?  েভালা িক যায়?  
েস েয রেয ় যায় মেনর গহীেন 
pিতিদন . . . বhিদন. . . িচরিদন।   



জাহানারা iমাম  
আbুlাহ আবু সায়ীদ 
 
আমরা যখন  িব িবদয্ালেয়র ছাt 
জাহানারা iমাম তখন ঢাকা শহেরর 
সুিচtা েসন। েসকােল েসi প ােশর 
দশেক pিতিট েমেয়i সুিচtা েসন 
হiেত চাiেতা। নািয়কা িহেসেব 
সুিচtা েসন তখন তার িশlী 
জীবেনর শীেষর্। বাঙািলরা তােদর 
আরাধয্ নারীর িভতর েয  dলর্ভ 
gনgেলা খুঁেজ েবড়ায় eবং 
ভিবষয্েতo খুজেব বেল মেন হয়  -  
েসৗnেযর্, বয্িkেt, পিরশীলেন eবং 
মাধুেযর্ িতিন িছেলন তার িনকটতম 

uপমা। eখন চলিcেtর যুগ েশষ 
হেয় েটেলিভশেনর uেtজনামুখর 
েছােটা পদর্ার িkp, চটুল o 
aপিsয়মান যুেগর পদপাত ঘেটেছ।  
eমন যুেগ সারা জািতর dা o 
ভালবাসায় aিভিষk, আরাধয্ o 
apাপনীয় eমন সাবর্জনীন পরমা 
খুঁেজ পাoয়া সহজ হেব না।  
eমন পিরিস্sিটেত েদেশর pিতিট 
েমেয়র সুিচtা েসন হেয় oঠার 
আকাkা থাকা aসmব নয় । িছলo 
তাi।  তারা সুিচtা েসেনর ঢেঙ 
শাড়ী পড়ত, েখাপা বাধত ,  মাথার 
মাঝ বরাবর িসিথ কের চুলgেলােক 
dিদেক আলেতা ভােব uিচেয় 
িবিছেয় িদেতা eবং তারi মত দৃp 
ঋজু  বা ঈষৎ  েহিলেয় িবনীতা 
aপrুপা হেত চাiেতা। জাহানারা 
iমােমর সে  েসi সমেয়র aনয্ 
েমেয়েদর পাথর্কয্ ei েয তারা 
সবাi সুিচtা েসন " হেত েচেয়িছল"  

আর জাহানারা iমাম তা 
" হেয়িছেলন। ” 
pথমিদেক আিম জাহানারা iমামেক 
েদেখ aবাক হেয় িগেয়িছলাম।  িক 
কের কলকাতা েথেক eত dের 
, ei pতয্n ঢাকা শহের aিবকল 
eকi েচহারার eকজন সুিচtা েসন 
থাকেত পােরন,  িযিন পদর্ার aলীক 
নািয়কা নন  ,  eকজন বাsব মানষু 
aথচ তারi মত েহঁেট িফের েবড়ান 
, হােসন, কথা বেলন !  বাঙািলরা 
নানা জািতর সমাহার। eকজেনর 
সােথ আেরকজেনর েচহারার িমল 
েনi। pেতয্েকর িভতেরi িভn িভn 
জািতর ৈবিশ  আলাদা aংগ pতয্ে  
aিমলভােব ছিড়েয় আেছ।  আমার 
ধারণা আজ পৃিথবীেত যত জন 
ব ভাষী আেছ ততজন আলাদা 
েচহারার বাঙািল আেছ।  তবoু মােঝ 
মােঝi বাঙািলর সিমল aবয়ব 
আমােক িবমুঢ় কের।  আিম e 
যাবত বাংলােদেশ aিবকল েশখ 
মুিজেবর মত েদখেত anত িতনজন 
মানষু েদেখিছ।   
ঢাকা িব িবদয্ালেয় আমরা যখন  
eম. e েশষ পেবর্র ছাt তখন,  
uিনশেশা ষাট -  eকষি র িদেক 
eকিদন aবাক হেয় েদিখ ,  েসi 
সুিচtা েসন আমারi িবভােগ ,  
বাংলায় eম. e.  pথম পেবর্ eেস 
ভিতর্ হেয়েছন।  িতিন তখন সmবত 
িসেd রীর েকােনা েমেয় sুল eর 
pধান িশিkকা বা িশিkকা। িব. e.  
িতিন aেনক আেগi পাশ 
কেরিছেলন ,  নানা কারেন eম. e 
পড়াটা হেয় oেঠিন ,   eবাের 
হয়েতা েসটা েশষ কের িনেত চান।  
সামনাসামিন eকজন চলমান সুিচtা 
েসনেক েরাজ েরাজ েদখেত পাবার 
কথা েভেব uৎসািহত হলাম।  
িদন কেয়ক eর মেধয্ তার সে  
কথা বলার সুেযাগ eল।  সময়কার 
িব িবদয্ালেয়র কলাভবন িছল 
বতর্মান েমিডেকল কেলেজর দিkণ 
aংশ জুেড়, যার পুবধােরর 
িব িবদয্ালেয়র েকndীয় ছাt 
সংসেদর েছা  aিফস eখন 
হাসপাতােলর জrির িবভাগ -
রkাk েরাগীেদর যntণা আর 
কাতরিkর aিব াম আতর্নাদমুখর 
েচৗহিd।  আর আমােদর ei ে ণী 
কk gেলা ,  েযখােন আমােদর 
তrণ বয়েসর spরা eক eক কের 

পাপিড় েমেলিছল েসgেলা eখন 
dঃspgs েরাগীেদর িmয়মাণ 
oয়াডর্।  আর কলাভবেনর আি নার 
মাঝখানটার েয  আমতলা েথেক 
eকিদন ঐিতহািসক রা ভাষার েয 
আেnালন জn িনেয়িছল েসi 
আমগােছর িচh আজ  েকাথাo েনi। 
বাংলা িবভােগর পাঠকেkর বারাnা 
িদেয় আমরা জন িতেনক ছাt েহেট 
যািcলাম,  তার সে  েদখা হেতi 
কথা r হেলা।  তার ফুটফুেট 
সnুর জীবn tক তখনo তার 
aবয়ব জুেড় িবভা ছড়ােc।  
আমােদর দেলর eকজন তার 
পিরিচত িছল,  তােক েদেখ িনেজ 
েথেকi কথা r করেলন িতিন। eক 
diবার আিমo কথাবাতর্ায় েযাগ 
িদলাম।   
সব মানেুষর জীবেন িবেশষ কের 
তrণ বয়েস eমন eকটা সময় 
যায় যখন  িনেজর মুখটা uচু কের 
বােlর মেতা uচু কের তুেল ধরার 
সাধ জােগ।  িনেজেক সবার সামেন 
পিরিচত pিতি ত sীকৃত েদখার 
icায় hদয় aসহায় হয় ।  সবাi 
আমার িদেক eকটু তাকাক 
, আমােক েদখকু , েচােখ সpশংস 
িবsয় ফুিটেয় eক আধটু ucিসত 
েহাক , eমিন eকিট আকাkা 
েভতের েভতের আকুিল িবকুিল 
কের।  আমার মেন হয়  েকবল ঐ 
বয়েস নয়  ,  সব বয়েসi মানেুষর 
েভতর কাজ কের বয্পারটা ,  
জীবেনর সাফেলয্র মাtার সে  
বয়েসর িবিভn পেবর্ eর চিরt আর 
আচরেণর পাথর্কয্ হয় ।  আিম তখন 
aপিরিচত মফsল েথেক আসা নাম 
- পিরচয়হীন তrণ ,  আমার েভতর 
ei uৎসাহ eক- আধটু বাড়াবািড়র 
পযর্ােয়i হয়েতা িছল।  মােঝমেধয্ 
িনেজেক eকটু রঙ  চিড়েয় তুেল 
ধরার icা িনেজর aজােn সহনীয় 
মাtা ছড়ােতা।  e িনেয় েক িক 
বলেছ বা ভাবেছ তা িনেজেক 
বুঝেত িদেলo েবাকামী,  েভতেরর 
আকাkাটােক তাহেল পুেরাপুির তুেল 
ধরা যােব না।   
তার সামেন িনেজেক েকuেকটা 
pমাণ করার সাধ েবাধহয় eকটু 
েবিশ মাtােতi েপেয় বেসিছল।  
িঠক মেন েনi কথায় কথায় িক 
eকটা বয্পাের েযন eকটা জাকােলা 
মnবয্ কের বেসিছলাম।  আমার ei 



েছা  িনরপরাধ কথাটা িকছুkেণর 
মেধয্i আমার জনয্ েয কেতাটা 
dভর্াগয্ বেয় আনেত যােc ভাবেত 
পািরিন।  আমার কথা মািটেত পড়ল 
না ,  pায় সmণূর্ কারনহীন ভােব 
েফেট পড়েলন িতিন।  তার েচহারা 
পােl েগল, মুখ িনমর্ম হেয় 
uঠেলা।  আমার uিkিটেক িতিন 
িনমর্ম চাবুেক িছnিভn করেত 
লাগেলন। েযন তার uপর aনুি ত 
েকােনা জগৎ - বয্পী aনয্ােয়র 
সিহংস pতুtর িদেcন িতিন। তার 
েচাখ েথেক utp আgেনর তীb 
আেgয় হlা আিম েবিরেয় আসেত 
েদখলাম।  
আিম বুঝলাম না েয আমার aপরাধ 
িঠক কী। আিম িক না েজেন তার 
জীবেনর েকােনা aসহায় জায়গায় 
aযািচত আঘাত কেরিছ?  েস যাi 
েহাক,  তার েসiিদনকার েসi 
িনমর্মতা আমার কােছ িঠক sাভািবক 
মেন হয়িন। বরং sায়ুর uেtজনা 
ঘিটত eক ধরেনর িনয়ntনহীন aসsু 
মানিসক aবsা বেলi মেন 
হেয়িছল। রাগেল কাuেকi সnুর 
েদখায় না,  eমন িক সুিচtা েসন 
েদরo নয়। oটা হেত পাের মে র 
নাটেক,  েযখােন েkাধেক মাধুরী 
িদেয় ফুিটেয় েতালা হয়। বাsব 
জীবেনর রাগ সব সময়i দৃি  কটু। 
আমােদর ঢাকার সুিচtা েসন েকo 
েসিদন আমার েচােখ সnুর মেন 
হয়িন। তার ক sর েন pথেমi 
িকছুটা হতাশ হেয়িছলাম। তার েসi 
েkাধ আমার েসi হতাশােক আরo 
েবিশ pকট কের িদেলা।আেগi 
বেলিছ আিম তখন মফsল শহর 
েথেক আসা িনতাn েগােবচারা 
তrণ। eকিট stীবিজর্ত পৃিথবীেত 
আমােদর ৈশশব েকেটেছ। সnুরী 
aতয্িধক মিহলা dেরর কথা,  
সাধারণ আটেপৗের মিহলা েদখার 
সুেযাগo আমােদর pায় িছল না। 
নারী মাti আমােদর কােছ তখনo 
েদবী। সnুরী নারী েদখার যা eকটু 
আধটু সুেযাগ িছল তা ধ ু িসেনমার 
পদর্ায়। িকnt েসi sp জগেত েতা 
সব িকছুi ঘটেত পাের। েসi জগত 
aবাsব। রাগo েসiখােন েসৗnযর্ময় 
o aনবদয্। িকnt বাsব সnুরী তাi 
বেল eেতা kমাহীন,  eত িনমর্ম 
হেব?  আt- aবমাননার ক  আমার 
েভতরটােক kতিবkত আর aবসn 

কের তুলল। নারীর েসৗnযর্ আমােক 
ভীিতgs কের িদেলা। েসi মানিসক 
ৈবকলয্ কাটােত আমার aেনক সময় 
েলেগিছল। আমার েছেল েবলা েথেক 
আজ পযর্n আিম আমার চারপােশ 
eমন pিতভাবান মিহলা কমi 
েদেখিছ যারা মানিসকভােব পুেরাপুির 
সsু। eমন aিবেবকী,  hদয়হীন 
আর aতয্াচারী ei সমাজ,  eমন 
িন ুর আর ববর্েরািচত েয,  মিহলা 
dেরর কথা pিতভাবান পrুেষর 
পেko ei সমােজ মানিসক সsুতা 
বজায় রাখা কিঠন। pিতভাবান 
মানষুেদর ৈচতনয্ জগত eমনেতi 
সাধারণ মানষুেদর েচেয় দীp o 
dয্িতময়। তােদর aনুভূিত o 
sশর্কাতরতা তুলনামূলক ভােব pখর 
o তীk। al আঘােত eরা িছেড় 
যায়।তােদর icা o sp pাপয্ o 
pািp সাধারণ মানষু েথেক 
িবপুলভােব আলাদা। ei পৃিথবী 
পােl যারা নতুন পৃিথবী ৈতরী 
করেব,  িভn পেথ েমাড় েফরােব 
ধেরi েনয়া uিচত তােদর চাoয়া 
পাoয়া েkাধ আেkাশ িঠক 
চারপােশর দশটা গড়পড়তা মানেুষর 
মেতা হoয়ার কথা নয়। িকnt 
সামািজক িহেতর নােম ei মূঢ় sলূ 
সাধারণ মানুষgেলা েকবল 
সংখয্াগির তার েজাের eiসব 
aনুভূিত সmn o sশর্কাতর 
মানষুেদর oপর eমন aমানিবক 
aতয্াচার চালায়,  িনেজেদর 
সাধারণেtর sলূ েরালােরর িনেচ 
তােদর িপেষ েফলার জেনয্ eমন 
িন ৃিতহীন o পাশিবক চাপ িদেত 
থােক েয তারা ধীের ধীের মানিসক 
সsুতা হািরেয় েফলেত r কের। 
pিতভাবান মানেুষরা eমিনেতi 
িকছুটা েতিড়য়া। তারা যুdিpয় o 
কলহপরায়ণ। unততর িকছু সৃি  
করেত চায় বেলi eরা চারপােশর 
িবেবকহীনতা eবং aনয্ােয়র সে  
সারাkণ যুd কের। িকnt আমােদর 
সমােজর িবপুল সংখয্াগিরে র sলূ 
o aকিষর্ত আkমণ ei aদিমত 
মানষুেদর kমাগতভােব রkাk o 
kত িবkত করেত থােক। পrুেষরা 
তব ু তােদর শিkশালী সামািজক 
aবয়েবর কারেণ ei হামলার 
সামেন েকােনামেত মানিসক 
ভারসাময্ িজiেয় রাখেত পারেলo 
মিহলারা pায়শi েভে  পেড়।  

আজo ei সমােজ সnানজনক 
মানষু িহেসেব eকজন নারীর 
সিতয্কার aবsা েনi। আদশর্ নারীর 
gণপনা বলেত িগেয় মহাভারেত 
কৃে র stী সতয্ভামােক েdৗপদী 
বেলিছেলন আদশর্ stী েত যােব 
সবার েশেষ, uঠেব সবার আেগ। 
aথর্াৎ সমাজ সংসােরর জনয্ িনেজর 
সুখ শািn aকাতের uৎসগর্ করাi 
হেব তার জীবেনর লkয্। নারী 
জীবেনর সাথর্কতা সmেকর্ ei সব 
ধারণা আজo aিবকল eকi 
রকম।আজo e সমােজ eকজন 
নারীর েকােনা সামািজক মযর্াদা 
েনi, েযমন তার ম জীবনপােতর 
aথর্ৈনিতক মূলয্ বা sীকৃিত পযর্n 
েনi। রবীndনােথর ' িন ৃিত'  কিবতার 
গৃহবধূর মেতাi ' রাধার পের খাoয়া'  
আর ' খাoয়ার পের রাধার'  aথর্হীন 
জীবনচেkর িভতেরi েস েশষ হয়। 
আজo আমােদর সমােজর eকজন 
েমেয়,  েস যত বড় বা ৈবভবশালী 
পিরবােরর সnান েহাক,  যখন sামীর 
ঘের েঢােক,  তখন দাসী হেয়i 
েঢােক। সামািজক ভােব পুরাপুির 
aিstহীন aবsাহীন ei পিরেবেশ 
aনুভূিত সmn,  sশর্কাতর বা 
pিতভাবান হoয়া িকংবা ei সমােজর 
ভুল trিট িনেয় p  েতালা eকজন 
নারীর aমাজর্নীয় ধৃ তার পযর্ােয় 
পেড়। সমs মধয্যুেগর iuেরােপ 
eiসব pিতভাময়ী নারীেদর ডাiনী 
আখয্া িদেয় পুিড়েয় মারা হেয়েছ। 
ভারতীয় সভয্তা pিতভার aপরােধ 
খনার িজভ েকেট িনেয় বা গাগর্ীর 
মেতা মাথা খেস পড়ার tােসর 
নীেচ তােদর দিমত কের েরেখেছ।  
আমােদর সমােজ েয েমেয় েকােনা 
aিতিরk সmnতা বা শিk িনেয় 
জnায়,  pিতভার শািs িহেসেব তার 
pিতিট পদেkেপর oপর েয পিরমাণ 
সামািজক আkমণ চেল তা তােক 
eক সময় সারা পৃিথবীর oপর 
িবেdষপরায়ণ,  িkp eবং aসিহ  ু
কের েতােল। তার sাভািবক 
সহনশীলতা o মানিসক সুিsরতা 
িনেজর aজােni ন  হেয় যায়। 
ফেল সব িকছুর oপর aকারেণ েস 
সারাkণ িkp হেয় থােক eবং তার 
oপের aনুি ত িব জনীন িনযর্াতেনর 
pিতেশাধ েনয়ার জনয্ িনেজর 
ajােত শtr িমt সবার oপর 
aকারেণ o িনমর্ম ভােব আkমণ 



চালােত থােক। eেদর মেধয্ যারা 
জীবেনর েশষ abী সাফেলয্র মুখ 
েদখার েসৗভাগয্ পায় তােদর 
েভতরকার ei aদিমত েkাধ,  
pািpজিনত পিরতৃিpর কারেণ,  eক 
সময় িকছুটা নমনীয় হেয় আেস। 
িকnt যােদর জীবেন ei আকািkত 
সাফলয্ েজােট না বা aনয্াযয্রকেম 
কম েজােট ( নানান gহণেযাগয্ 
কারেণ aমনটা ঘটেত পাের)  তারা 
eক আেkাশ িতk । পৃিথবীর 
িভতর সবার িবরিk eবং ৈবিরতা 
ঘিটেয় aসsুভােব জীবন েশষ কের। 
আমার ধারণা জাহানারা iমােমর 
সে  pথম পিরচেয়র মুহূেতর্ আমােক 
েয আেkােশর sীকার হেত হেয়িছল 
তা আমােদর েদেশর মিহলােদর 
oপর aনুি ত সমাজ o পিরপাে র্র 
েযৗিkক aতয্াচােরর িবrেd kমাহীন 
o aসমযdুরত eক pিতভাময়ী 
নারীর sাভািবক িতk pিতিkয়া। 
আট -  নয় বছর পর তার সে  
আমার আবার পিরচয় হয় তখন 
তার েভতর oi িতkতা আিম 
েদিখিন। িতিন তীb o িনরােপাষ 
িছেলন িকnt েকানমেতi apীিতকর 
িছেলন না। বরং িছেলন uেlা। 
আিতেথয্ o anর তায় সবাiেক 
িতিন তার utাপ মধুর মানিবক 
সািnেধয্ েটেন িনেতন। আট -  নয় 
বছের তার ei পিরবতর্েনর eকটা 
কারণ aনমুান করা aসmব নয়। 
oi সমেয়র মেধয্ িতিন নানা িদেক 
িনেজেক ছিড়েয় িদেয়িছেলন। নানান 
ধরেনর সাফলয্ তার জীবনেক 
ম িরত কেরিছল। জীবেনর পেথ 
eেগাবার সে  সে  মেনর সুিsরতা 
o সাফেলয্র sিs ততিদেন তার 
েভতরকার েসi েkাধ eবং 
িতkতােক unীত কেরেছ eক 
ধরেনর আেপাষহীন ভারসাময্ময় 
েতজিsতায়। গত কেয়ক বছের সারা 
জািতর hদেয় আবহমান বাঙালীর 
িবলীয়মান েচতনােক পুনrjীিবত o 
pjিলত করার eবং িবsৃত 
মুিkযুেdর েচতনােক নতুন pজেnর 
কােছ িফিরেয় েদবার সংgােম িতিন 
েয aনমনীয়, শিkশালী o িনভর্ীক 
েনতৃt িদেয়েছন, eকােলর েমৗলবাদীরা 
েসi েনতৃেtর েভতর তার সুসংহত 
o লkয্েভদী েতজিsতােক eক 
aেমাঘ মরনাstrেপ aনুভব কেরেছ। 
uিনশ শতেকর বাঙািলরা মানেুষর 

েভতরকার ei ' েতজিsতা'  
বয্াপারিটেক aতয্n grt িদেয়েছন। 
oi কালটাi িছল eক িবপুল 
সংখয্ক শিkমান মানষু আর তােদর 
aভাবনীয় কমর্ uেদয্ােগর যুগ। 
aমানিুষক সংgাম আর সাধনার 
পেথi eেককজন মানষু েস সময় 
সমােজ pিত া েপেতন। eজেনয্ 
কীিতর্মান মানষুেদর জীবনকােল বা 
মৃতুয্র পর তােদর িনেয় জীবনী 
েলখার uৎসব পেড় েযত। 
জীবনীকােররাo তােদর িবিভn 
gণপনার uেlখ pসে  েয - gনিটর 
কথা সবেচেয় dার সে  uেlখ 
করেতন তা হেc ' েতজিsতা'  
eকজন শিkমান মানেুষর বয্িkেত। 
ei েতজিsতার uপিsিতেক তখন 
aিনবাযর্ মেন করা হেতা। dঃসােধয্র 
aিনি ত যাtায় িযিন িনঃস  
সংgাম চািলেয় যােবন,  েতজিsতার 
িবরল পােথয় ছাড়া িতিন িকভােব 
তা পারেবন,  oi যুগ জািতর 
ভুয়ী ু সmাবনায় িব াস করত,  
আsা রাখত বয্িk চািরিtক দােঢর্। 
িকnt আমােদর কােল চারপােশর 
িনিবর্কার লুnন আর ৈনিতকতার 
dরপেনয় পতন েদেখ সব বয্াপাের 
আমরা সংশয়ী o েনিতবাদী হেয় 
পেড়িছ। আমােদর হাড় gিড়েয় 
েগেছ। আমােদর চারপােশ েতজsী 
বা শিkমান মানেুষর আজo aভাব 
েনi। িকnt aিব াস- িdখিnত আমরা 
তােদর ে য়tেক dা জানােত 
aপারগ হিc।    
 
2.  জাহানারা iমােমর সংেগ আমার 
পরবতর্ী েযাগােযাগ বছর সােতক 
পের,  তার িনেজর uৎসােহi। 
ততিদেন আমােক িতিন সmূণর্ ভুেল 
েগেছন। মেন থাকা সmবo নয়। 
কেব েকান পাঠকেkর বারাnায় 
েকান aপিরিচত ছাtেক িতিন হঠাৎ 
রােগর মাথায় িক বেলিছেলন,  তা 
কিদনi বা মেন রাখা যায়। 
খুব সmব uিনশেশা আটষি  সাল 
েসটা। েটিলিভশেন aনু ান uপsাপনার 
বছর- েদেড়ক পার হেয়েছ আমার। 
আমার aনু ান ততিদেন জনিpয়তা 
েপেত r কেরেছ। eকিদন sুটার 
চািলেয় সােয়n লয্াবেরটিরর সামেন 
িদেয় যািc,  হঠাৎ eকটা েভাk 
oয়াগন গািড় আমােক পার হেয় 
রাsার বা িদক েচেপ আমার পথ 

আটেক দাঁড়াল। ঘটনার আকিsকতায় 
হতচিকত হেয় গািড়র িভতের 
তাকালাম;  েদখলাম,  িsয়ািরং- e 
বেস আেছন আমােদর সুিচtা েসন-
েসi আেগর মত রমণীয় আর 
aিনnয্। সংেগ তার di sুল- পড় 
েছেল-rমী আর জামী। েস সময়কার 
েছা  জনিবরল ঢাকা শহের েয 
হােত েগানা d eকজন মিহলা গািড় 
চালােতন িতিন তােদর eকজন। তার 
সংেগ pথম পিরচেয়র rঢ ় আঘােতর 
kত aেনকিদন পযর্n আমােক kুb 
কের েরেখিছল,  তােক েদখেতi 
aিম আমার েভতের েসi  পুরােনা 
িববিমষার pতয্াবতর্ন aনুভব করলাম। 
িকnt তার হেসয্াjjল মুখ িsg 
সকােলর মত িsgতা মাখােনা। মেন 
হল আজেকর ei মানষুিট িনমর্ল 
আকােশর মত,  েসিদন েথেক সmূণর্ 
আলাদা। আমরা তােক েযমন 
ভাবেত ভালবাসতাম,  িঠক েতমিন। 
eকটু aবাকi হলাম। আমােক িতিন 
িচনেলন িক কের?  িকছুেতi মেন 
থাকার েতা কথা নয়। চিকেত 
eকবার েটিলিভশেনর কথা মেন 
হল। aসmব নয়। দশর্কেদর uৎসাহ 
নােম eকটা বয্াপােরর সংেগ aিম 
েবশ পিরিচত। আিম থামেতi িতিন 
হািস মুেখ গািড় েথেক েনেম 
eেলন। সহজ sের বলেলন, ‘ eকটু 
aভdতা করলাম। আমার d i েছেল 
আপনার দাrণ ফয্ান। আপনােক 
েদেখ গািড়র েভতের ৈহৈচ লািগেয় 
িদল’  বেল di েছেলর সে  পিরচয় 
কের িদেলন। 
 

      চলেব... 



আমার	জীবেনর	 
pথম চলিচt দশর্ন	 
 

iমিতয়াজ কােয়স িরশা  
 

আমার	 জীবেনর	 pথম 	চলিচt	 দশর্ন 
"	সুেয়ারানী	/dেয়ারানী" 	টা াiেলর	 
রoশন	 টিকজ	 হেল	 েছাট ফুফুর 
	সােথ।	 িবশাল	 হলঘর।	 বািত 	িনিভেয় 
	েদয়া	 হেলা। যতdর	 মেন 	পেড়	 বািত 
	েনভােনার 	সােথ	 সােথ	 আমার 
	েছেলমানষুী 	anরাtা 	েকঁেপ 	uঠেলা।  
	িকছুkণ	 িসেনমা	 চলার 	পর	 হঠাত 
	কের	 পদর্া	 জুেড়	' 	 হাo	 মাo	 খাo	 
মানেুষর 	গn 	পাo'  বলেত	 থাকা 
eকদল 	রাkস 	েখাkস	-  আমার	 
তখন	 আtারােমর 	খাঁচা 	ছাড়ার	 
aবsা।	 তারsের 	িচৎকার 	 r	 কের	 
িদলাম।  	েভেs  	েগল	  ফুফু	  eবং	  
তার	 বাnবীর	 সoুরানী	 doরানী	দশর্ন। 
	মােঠ	 মারা	 েগল	 িটিকেটর	 পয়সা। 
eরপর	 aেনক িদন	 rপািল	 পদর্ার	 
ধের	 কােছ	 যাiিন। কেয়ক	 বছর	 পর	 
পাড়ায়	 ঈদ	 e 	রাজকীয়	 sাiল 	e 
	uেdাধন	 হেলা 'rপসী'  	হেলর।	 kাস	 

ী	 েফাের	 পিড়।	 uেdাধনী 	ছিব	'  
	জীবন	 িনেয় 	চলেছ 	জুয়া। 	সামািজক	 
ছিব	-  	মােন	 aয্াকশন 	টয্াকশন	 নাi।	 
বাসায়	 মােয়র	 কড়া 	ধমর্ - কেমর্র	 জনয্ 
	েটিলিভসন 	েনi	- 	 মােন	 েকানরকম 
	িবেনাদেনর	 বয্বsয্া	 েনi। di	 ভাi 
	যুিk	 করলাম	 ঈদ	 eর 	িদন	 ময্ািটিন	 
েশা	 মারেত	 হেব।	 aেনক 	সাহস	 কের 

	dr 	dr 	বুেক 	bয্াকােরর 	কাছ 	েথেক 
	েবিশ	 দােম 	diটা	 sেলর 	িটেকট	 
িকনলাম।	 ছিবটার	 পাt পাtীর	 কথা 
ভুেল	 েগিছ	- 	 গlo	 মেন	 েনi।	 ধু	 
eটুকু	 মেন	 আেছ	নাচ 	গােনর	 সময়	 
পােশ	 বসা	 দশর্েকরা	 বাঁদেরর	 মত	 
িচৎকার	 করিছল	 আর	 িশস	 
বাজািcল।	 aবাক  হেয়িছলাম	  খুব।  
	নাচ	 গােনর	  সময়	  পাগেলর  	মত	  
আচরণ	 করার 	িক	 আেছ	 বুঝেত	 
পািরিন।	 তেব	 বাসায়	 না	বেল	 িসেনমা 
	েদেখ	 খুব	 মজা	 েপেয়	 েগলাম।	 ধীের	 
ধীের 	িসেনমার	 েনশায়	 পেড়	 েগলাম।	 
িটিফেনর	 পয়সা	 বাঁিচেয়, 	 পুরেনা	 
সংবাদপt	 িকেলাদের	 িবিk	 কের, 	  
িকংবা	 aনেনয্াপায়	 হেয়	 বাবার	 পেকট 
	েকেট	 eমনিক	 বাজােরর	 পয়সা 
	সিরেয়	 হেলo িসেনমা	েদখা	 aবয্াহত 
থাকেলা।	 েদখা	 হেয় 	েগল	 সমািধ, 	 
তাজ	 তেলায়ার, 	 িনশান, 	 নoজ 
oয়ান, 	 িমnু	 আমার	 নাম, 	 েদাs	 
dশমন, 	 আসামী, 	 আসামী	 হািজর, 	 
বদলা,  	েবdীন, 	 মিতমহল,  	সুজন	 
সখী, 	 বাহাdর,  	েমাকােবলা,  	রাজ	 
dলারী	 আেরা	 aেনক 	aেনক	 িসেনমা।	 
rপসী,  	রoশন,  	েকয়া,  	মাল  
	eবং	 rপবাণী	- 	 টা াiেলর	 ei	 পাচ	 
হেল	 সpােহ anত	 eকটা	 
কের	িসেনমা	 েদখা 	হত।	 মােঝ	 মােঝ	 
sুল	 পািলেয়o	 িসেনমা	 েদখেত 	চেল 
	েযতাম।	 বাবা	 মার	 কােছ	 মােঝ	 মােঝ 
	ধরা	 পেড় 	েয 	utম	 মধয্ম	 হজম	 
কেরিছ	 তার 	sিৃতচারণ	 করেল	 

eখেনা	 হাড়	-  মাংেসর	 sায়ুেত	 টান	 
পেড়।	 েনশার	 টান 	হেc	 হয্াচকা 
	টান	-  	শাসন	 টাসেনর	 ধার	 ধােরনা।	 
নতুন 	ছিবর 	িবjাপনী	 বয্াn পািটর্	 
যখন	 রিঙন েপাsােরর	কােফলা  	িনেয়	 
পাড়ায়	 পাড়ায়	 ঘুের	 eবং	 মাiেক 	সুর	 
কের	 েঘাসনা	 েদয়	'  	র	- 	o	- 	শ	- 	ন	 
	হেল	 	আ	-  	িস	-  	েত	-  	েছ, 	 নােচ	 
গােন	 ভরপুর	 মার	 মার	 কাট	 কাট	 
aয্াকশন	- 	 আংিশক	 রিঙন	 ছিব	 
আসামী 	হািজর' । 	eেহন	 আমntণ	 
aবেহলা	 করার	 মতন	 pাণশিk 
	তখনo	 আমােদর	 রp	 হয়িন।	 
আমার	 হেল	 িগেয়	 বাংলা	 িসেনমা	 
েদখার	 েনশার	 টান	 েশষ	 হেলা	 
কয্ােডট	 কেলেজ 	ভিতর্	 হবার 	পর।	 
হঠাত	 কের 	িক জািন 	িক	 হেলা	 
রাjাক,  	শাবানা,  	বিবতা,  
	েসােহল	রানা, 	 oয়ািসম, 	 জিসম 	আর	 
আকষর্ণ	 করেলা	 না।	 কয্ােডট	 কেলেজ	 
ভিতর্	 হবার	 কেয়কিদেনর	 মেধয্i	 
aিডেটািরয়াম	 eর 	pেজkর 	e	 
েদখােলা	 সতয্িজত	 রােয়র 	িতন	কনয্া।	 
রবীnd নাথ ঠাকুেরর	 েছাট	 গl 	েপাs	 
মাsার, 	 মিনহারা	 eবং 	সমািp 	িনেয়	 
বানােনা	 িতনটা	 sl	 ৈদঘর্য্	 ছিব	 িনেয়	 
eকিট	িসেনমা।	 িতন	 কনয্া 	েদেখ	 
আিম	 খুব	 aবাক	 হলাম।	 নাচ	 েনi	 
গান 	েনi,  	িঢসুম 	িঢসুম	 ফাiিটং 
	েনi, 	 েশষ	 দৃেশয্	 নায়েকর	 
জয়	জয়কার	 েনi।	 িচৎকার	 েচচােমিচ 
	েনi	- eেকবাের	 িনরািমষ	 যােক 
	বেল।	 েকােনা	eক	 রহসয্ময়	 কারেণ	 
ছিবটা আমার	 ভােলা	 েলেগ 	েগল। 
	eত	 ভােলা	 লাগেলা 	েয	ছুিটেত	 বািড়	 
eেস	 rপসী	 রoশেনর	 চকমিক 
	েপাsার	 বয্ানার	 আমােক	 আর	 
কােছ	টানেলা	 না।	সতয্িজেতর 	িতন	 
কনয্ার 	েpেম	পের 	েগলাম	 eবং 
	ঢাকাiয়া	 িফেlর 	সােথ	আমার 
	িচরsায়ী 	ছাড়াছািড়	 হেয়	 েগল।	 
িব িবদয্ালেয়	 পড়ার	 সময়	 রােশেদর	 
( e	সমেয়	 বাংলােদেশর	 sনামধনয্	  
তrণ	 িসেনমােটাgাফার) 	 সােথ	 
সতয্িজত	 চচর্া	 কেরিছ	 pচুর।	 
সতয্িজেতর	 pায়	 সব	 ছিবi	  েদখা	 

Medical Centre 
in Lakemba 

 
Medical Centre in Lakemba 
urgently requires GP doctors 
(VR or non-VR) to start ASAP 

full time or part time.  

 
Contact H Khan on  

Mobile: 0405 305 024 or 
E-mail: hiks250@gmail.com  

for more information. 



হেয়েছ	 eকািধক	 বার	 কের।	 সবেচ	 
েবিশ	 বার	 েদেখিছ	 পেথর	 পাঁচািল। 
	মেন	 আেছ	 eকবার 	িটিভর	 bাiটেনস	 

নয্	 কের	 িদেয়	 পেথর	 পাঁচািল	 ধ	ু 
নলাম।	 সংলাপ	 খুব	 কম। কালজয়ী	 

ei 	ছিবিটর	 আবহ	স ীত	 কেরেছন	 
রিবশংকর। 	েসতার, 	 সেরাদ,  	বাঁিশ,  
	েবহালার 	যnt	সjায়	 পেথর	 পাঁচািলর	 
আবহ	 স ীত	 হেয়	 uেঠেছ	 সংgহ-
েযাগয্	 kািসক 	aয্ালবাম।	 ছিবিটর	 
pিতিট	 িসকুen 	eর 	ে ম 	েখয়াল 
	করেল	 েদখা	যােব	 িডেটল	 eর	 
ছড়াছিড়। 	পুেরা	 ছিবটার	 েকাথাo	 
েকােনা aবাsব মেন হয়িন। মেন হেয়েছ 
gামীন েকােনা পিরবােরর ৈদনিnন 
জীবেনর ঘটনাgেলা েকu eকটা 
লুকােনা কয্ােমরা িদেয় তুেল েরেখেছ। 
ছিবটােত আমার িকছু িpয় মুহূতর্ আেছ। 
েযমন েছঁড়া কাঁথার ফুেটার েভতর িদেয় 
বালক aপুর েচাখ েখালার দৃশয্। সুদশর্ন 
ডাগর eকটা েচাখ -  েযন 
দািরেdরেভতর েথেক েবিরেয় আসা 
eকিট সmাবনা। eকi ধরেনর eকটা 
িসকুen আেছ aপুর সংসাের। নববধ ু
aপণর্ার পটলেচরা েচাখ েদখা যােc 
aপুর দিরd ঘেরর জানালার েছড়া 
পদর্ার ফুেটাপেথ। পেরর দৃেশয্i েদখা 
েগল জানালার পদর্ারপিরবতর্ন -  নতুন 
ফুল আকঁা পদর্া ঝুলেছ জানালায়। 
জানালার মত aপুর জীবনo হেয় 
uঠেলা ফুেলল eবং রিঙন। aপুর 
সংসাের বাংলােদেশর জাতীয় স ীত 
িনেয় eকটা মজার বয্াপার আেছ। aপ ু
যখন কলকাতা েথেক খুলনা যায় -
েনৗকা মেনর aংশটুকুেত আবহ স ীত 
িহেসেব বাঁিশর সুের েবেজ uেঠ  
' আমার েসানার বাংলা' । বাংলােদেশর 
জেnর দশ বছর আেগর ei ছিবিটেত 
পূবর্ বাংলার দৃেশয্  ' আমার েসানার 
বাংলা'  েবেজ oঠা িনঃসেnেহ 
কাকতালীয়। পরবিতর্েত বাuল সুর 
pভািবত ei রবীnd স ীতিটেক 
বাংলােদেশর জাতীয় স ীত িনবর্াচেন 
aপুর সংসার েকােনা রকম pভাব 
েফেলিন তাo িনি ত কের বলা 
যােবনা।  

প াশ ষােটর দশেক নবিববািহত 
দmিতর ঘিন তা rপািল পদর্ায় 
েদখােনা ক কর িছল।  েখালােমলা দৃশয্ 
কlনাi করা েযত না। সতয্িজত aপুর 
সংসাের ei ঘিন তা েদখােলন দাrন 
েকৗশেল। েভার েবলায় aপণর্া িবছানা 
েথেকuঠেত েযেতi আচেল টান পড়ল।  
েদখা েগল aচল েবঁেধ রাখা হেয়েছ 
িবছানার সােথ। aপণর্ার েঠাঁেট মুেখ 
হািস ফুেট uঠেলা। িকছুkণ পর ঘুম 
ভা া aপুর হােত stীর চুেলর িkপ -  
মুেখ তৃিpর হািস। িসগােরেটর পয্ােকট 
খুলেত িগেয় aপ ু েদেখ পয্ােকেটর 
েভতের aপণর্ার েগাটা েগাটা হােতর 
েলখায় েলখা '  কথা িদেয়ছ িদেন 
eকটার েবিশ খােব না' । পুেরা 
বয্াপারটােত তথাকিথত a ীলতার 
আ য় না িনেয় sামী stীর ঘিন তা 
েদখােনা হেয়েছ -  ভালবাসা 
েদখােনাহেয়েছ. সতয্িজেতর eমন 
মুিnয়ানা pথম িদেকর pায় pিতটা 
ছিবেতi রেয়েছ। চাrলতায় েযমন 
চাrলতা েদালনায় েদােল -  পৃিথবীo 
dলেত থােক চাrলতার েচােখ। dলেত 
থাকা পৃিথবী েদখােনার জনয্ 
কয্ােমরাটােকi েদালনায়dিলেয়েছন 
সতয্িজত। পেথর পাঁচািলর iিnর 
ঠাকরেনর িনেজর কেn গাoয়া '  হির 
িদনেতা েগল সnয্া হেলা পার কর 
আমাের'  লালন িশষয্ কা াল 
হিরনােথর েলখা কালজয়ী eকিট গান। 
গানিটর বয্বহার আেরা কিলজাsশর্ী 
হেয় uেঠযখন iিnর ঠাকরেনর মৃতুয্র 
পর আবার ধীর লেয় েবেজ oেঠ।  
সতয্িজত ছাড়াo aপণর্া েসন,  তােরক 
মাসুদ,  বুdেদব দাসgp,  মৃনাল 
েসন,  েগৗতম েঘাষ,  ঋতুপণর্ েঘাষ,  
মীরা নায়ার,  শয্াম েবেনগাল,  
আbাস িকয়াrsািম,  িরচাডর্ 
িলংকেলটার আমার পছেnর 
পিরচালক। তািলকাটা aবশয্ 
আেরাaেনক দীঘর্। eেদর সবার 
সmেকর্i পৃ ার পর পৃ া eরকম কের 
েলখা যােব িনঃসেnেহ। 

  

েলখক-bগার  
aিভিজৎ রায়েক 
হতয্া:  
 

বi েমলার েশেষর িদেক 26 
েফbrয়ারী,  dবৃর্tরা aিভিজৎ রায়েক 
েপছন েথেক চাপািত িদেয় আঘাত 
কের হতয্া কের। তার aপরাধ িতিন 
‘ কুসংsারo েমৗলবাদ’  eর িবrেd 
িলখেতন। তার কােজর sীকৃিত srপ 
2007 সােল জাহানারা iমাম পদক 
পায় তার সংগঠন  মুkমনা bগ। 
বiেমলার আiন শৃ লার দািয়েt 
রত বািহনীর েলাকেদর uপিsতেতi 
eমন ঘটনা ঘেট েগল। িঠক eকi 
ভােব 2004 সােলর 27 েফbrয়ারী 
বi েমলা েথেক েফরার পেথ সntাসী 
হামলার িশকার হেয়িছেলন ড:  hমায়ূন 
আজাদ। েবাঝা যায় েকu মুk িচnা 
করেল,  িলখেল তার oপর হামলা 
হেব। aিভিজৎ রায় িবিশ  
িশkািবদ,  ঢাকা িব িবদয্ালেয়র পদাথর্ 
িবjােনর সােবক aধয্াপক aজয় 
রােয়র পtু। িতিন যুkরা  pবাসী 
িছেলন। তার pকািশত বigিল িছল-
আেলা হােত চিলয়ােছ আধােরর 
যাtী,  মহািবে  pাণ o বুিdমtার 
েখােজ,  sতnt ভাবনা,  মুk িচnা o 
বুিdর মুিk,  িব ােসর ভাiরাস। 
dবরৃ্tেদর হামলার সময় aিভিজৎ 
eর সংেগ তার stী রািফদা আহেমদ 
িছেলন। তারা বi েমলা েথেক 
েবিরেয় ঢাকা িব িবদয্ালেয়র িট eস 
িস সংলg েসাহরাoয়ািদর্ uদয্ােনর 
pেবশ পেথর কােছ চা eর েদাকােন 
যািcেলন। di যুবক aতিকর্েত 
চাপািত িদেয় েপছন েথেক 
aিভিজৎেক েকাপােত থােক। e 
সময় রােফদা তােক রkা করেত 
েগেল dবৃর্tরা তােকo েকাপ েদয়। 
কেয়কজন ফেটা- সাংবািদক রkাk 
aবsায় তােদর ঢাকা েমিডেকল 
কেলেজ িনেয় যান। মাথায় aিতিরk 
রkkরেণর জনয্ িচিকৎসাধীন aবsায় 
িতিন মারা যান । তার বয়স হেয়িছল 
মাt 42 বছর। 



িসডনীেত aিভিজৎ 
রায় হতয্াকাে র 
pিতবাদ o sরণ 
সভা:    হয্ািপ রহমান  
 
মুkমনা bেগর pিত াতা,  েলখক o 
pেকৗশলী aিভিজৎ রায় হতয্াকাে র 
pিতবাদ o sরণ সভার আেয়াজন 
কেরন kুb- িবhল েশাকাতর্ িসডিন 
pবাসী বা ালীেদর eকাংশ। গতকাল 
( 03. 03. 2015 iং)  সnয্া 6টায় 
িসডিনর বািণিজয্ক eলাকা মািটর্ন 
েpেসর িলn চকেলট কয্ােফর 
সামেন e pিতবাদ সভা aনুি ত 
হেয়েছ। aংশgহণকারীেদর মেধয্ 
িছেলন সাংবািদক o নাটয্ পিরচালক 
আিকdল iসলাম,  মুতর্ালা রামাত,  
aজয় দাস gp,  তrণ aিভেনtী 
rপিn আিকদ,  নাটয্ pেযাজক 
আেবদা rিচ,  েনামান শামীম,  
rপদী আিকদ,  েটেরসা দীিp,  
রািমম িমথুন,  সুিমত ম ল,  সহ 
আরo aেনেক। uেদয্াkারা 
জািনেয়েছন,  সব িকছু ছািপেয় 
কমর্বয্sতার pাচীর তােদর বাঁধা 
হেত পােরিন। iেc থাকা সেtto 
িসডিন শহেরর দূরদূরাn েথেক 
aেনেকi আসেত পােরনিন। নাটয্কার 

আিকdল iসলাম aতয্n সাবলীল 
চমৎকারভােব পুেরা sরণ সভার 
স ালেকর ভূিমকা পালন কেরন। 
িতিন বেলন,  সরকাির দল- িবেরাধী 
দল,  আিsক- নািsক,  িব াসী-
aিব াসী বুিঝ না। আমরা সাধারণ 
জনগণ ধ ু বুিঝ মানবতার ধমর্ 
মানেুষর ধমর্। সভায় aনয্ানয্ বkারাo 
eকi মত pকাশ কেরন। বi 
েমলার কেঠার িনরাপtা েবsনী েভদ 
কের জন সmেুখ eকজন েলখকেক 
হতয্ার দায় সরকার,  রা  সেবর্াপির 
আiন শৃ লা বািহনী eড়ােত পােরনা। 
aংশgহণকারী সকেলi aিবলেm 
aিভিজৎ হতয্াকারী o তাঁর stী 
রািফদা আহেমদ বনয্ােক কুিপেয় 
জখমকারীেদর দৃ াn মুলকু শািsর 
দািব জানান। েসi সে  ug জি -
েমৗলবাদী aপশিkর িবrেd ঐকয্বd 
হoয়ার আহবান জানান। pগিত িচnার 
বধয্ভূিম নয়,  মত pকােশর 
sাধীনতা ধেমর্র েদাহাi িদেয় 
হানাহািন বn কের সুnর সsু 
সুিনি ত আবাসন হেব িpয় 
জnভূিম। সবেশেষ,  েটেরসা দীিpর 
েনতৃেt সমেবত কে  সকেল েগেয় 
uেঠন " আgেনর পরশমিণ েছাঁয়াo 
pােণ। e জীবন পুণয্ কেরা দহন-
দােন” গানিট। 

 

টয্ােলn েড, 2015: 
 
গত 22 েফbrয়ারী হয্ােসল েgাভ 
কিমuিনিট েসnাের বাংলােদশ 
েফারাম ফর কিমuিনিট eনেগজেমn 
েয সমs েছেল েমেয় aপরচুিনিট 
kােস সুেযাগ েপেয় িসেলকিটভ 
sুেল ভিতর্র সুেযাগ েপেয়েছ eবং 
H.S.C েত ভাল ফল কেরেছ 
তােদর জনয্ eক সmধর্নার আেয়াজন 
কের। ei সmধর্না পূেবর্ বাংলােদশ 
েফারাম ফর কিমuিনিট eনেগজেমn 
করেলo eখন তা ডা:  আbলু হক 
o তার পিরবার aনু ানিটর সািবর্ক 
তtাবধান কেরন। 
aনু ােন বkবয্ েদন ডা:  আbলু 
হক, ডা:  আয়াজ েচৗধুরী o আরo 
aেনেক। বাcােদর েks pদান কের 
sীকৃিত- দান eবং uৎসািহত করা 
হয়।  

 

195 Rocky Point Rd, Ramsgate 

Tel: 9529 8821 

www.currybelly.com.au 

“Think, Feel, Eat @ Curry Belly” 

 Authentic Indian cuisine 
 Catering for Bangladeshi functions 
 Best price guaranteed. Value for money. 
 60 seat dine-in capacity. Ideal for small occasions. 

 
“Our pricing and overall strategy will be designed around your requirements and to your own 
satisfaction. Curry Belly caters for all occasions and with its professional and skilled team will 

ensure that the Customer is King” 

aিভভাবকগেনর সােথ টয্ােলnবৃn 



oেয়sিমেড  
ভারতীয় মিহলা খুন:  
 
গত 7মাচর্ শিনবার রােত pভা 
arন ( 41)  নােমর eক ভারতীয় 
মিহলা oেয়sিমেড তার বাসার কােছ 
ছুিরকাঘােত িনহত হেয়েছন। pভা 
oেয়sিমড েরল েsশন েথেক েহেট 
তার বাসায় আসিছেলন।  বাসা 
েথেক যখন িতিন মাt 200িমটার 
দূের তখন eক দূবর্t তােক ছুির 
িদেয় আঘাত কের। মিহলা তখন  
েফােন তার sামীর সােথ কথা 
বলিছেলন, তােক আঘােতর কথা 
বেলন। তার eক pিতেবশী তার 
চীৎকার েন েসখােন আেসন। 
emুেলn না আসা পযর্n িতিন 
েসখােন িছেলন। জানা যায়,  pভা 
arণ eকজন শাn িশ  মিহলা। 
িতিন eখােন আi িট চাকুরী কের 
েদেশ sামী o তার েমেয়র কােছ 
টাকা পাঠােতন। আগামী জুেন তার 
িভসার েময়াদ েশষ হেল িতিন 
েদেশ িফের যােবন বেল িsর 
কেরিছেলন। পুিলশ ছয় মাস আেগ 
oেয়sিমেড ছয় েসk ভেয়ােলn 
ঘটনার সােথ ei ঘটনার েকান 
সmকর্ আেছ িক না েস  সmেn 
তদn করেছ। 
 
 
 
 

মমতা বয্ানািজর্র 
মমতাময় বাংলােদশ 
সফর:   
েগল মােস পি ম বাংলার মুখয্মntী 
মমতা বয্ানািজর্ িতন িদেনর 
বাংলােদশ সফর েশষ কের েগেলন। 
aেনক ভােলা ভােলা আশার কথা 

নােলন। বলেলন  পি ম বাংলার 
কােছ বাংলােদেশর pতয্াশা পূরেণ 
িতিন যথাসাধয্ করেবন। বাংলােদেশর 
সােথ সাংsৃিতক েযাগােযাগ বৃিd 
করা হেব। কলকাতায় ‘ ব বn ু ভবন’  
িনমর্াণ করেবন। িতsার পািন ব ন 
o sল সীমাn চুিk িবল সংসেদ 
পাশ িনেয়o আশার কথা বয্k 
কেরেছন। বাংলােদেশর iিলশ মাছ 
িনেয় কথা হেয়েছ।   iিলশ মােছর 
িবিভn পদ িদেয় মুখয্মntী েক 
েভােজ আপয্ািয়ত করা হয়। েভাজ 
ৈবঠেক িতিন আশা pকাশ কেরন 
বাংলােদেশ েথেক আরo েবশী 
iিলশ মাছ পি ম বাংলায় যােব। 
utের আমােদর pধানমntী বেলন-  
পািন eেল মাছ যােব। খুব সnুর 
কথা,  বাংলােদেশর মানষুo তাi 
আশা কের। 
েগল 9 মাচর্ ভারেতর pধানমntী 
নেরnd েমাদীর সােথ ৈবঠক কােল 
িতsা- চুিk sাkের তার পােশ 
থাকার কথা বেলেছন মমতা বয্ানািজর্। 
বাংলােদেশর সােথ sল সীমাn চুিk 
সংkাn িবল যােত সংসেদ drত 
পাশ  করা যায় তার জনয্ সব 
রকম সহেযািগতার আ াসo 
িদেয়েছন িতিন। ভারেতর েকnd 
সরকার চাiেছ,  চলিত বােজট 

েসশেনi সংসেদর di কেk িবলিট 
পাস কিরেয় িনেত। তা সmব হেলi 
eিpেল েমাদী বাংলােদেশ েযেত 
চান,  সংেগ মমতােকo েনoয়ার 
icা pকাশ কেরেছন িতিন। 
বাংলােদেশর সােথ দীঘর্ িদন ঝুেল 
থাকা চুিkিট sাkের তৃণমূেলর 
সমথর্ন েকেndর বাংলােদশ নীিতেক  
শিkশালী করেব বেল িতিন মত 
েপাষণ কেরন। 
2011সােল ei চুিkgিল sাkের 
িকnt মমতা বয্ানািজর্র aনয্ রকম 
ভূিমকা েদখা যায়। েস সময় ড:  
মেনােমাহন িসং মমতােক িনেয় 
বাংলােদেশ eেস চুিk sাkেরর সব 
রকম pstিত িনেয়িছেলন। িকnt েশষ 
মুহূেতর্ মমতা বয্ানািজর্ আপিt 
জানােলন,  চুিkেত েদয় পািন তার 
রােজয্র জনয্ kিতকর হেব। িতিন 
সফরকারী দল েথেকo িনেজেক 
সিরেয় িনেলন। 
 

িচিকৎসা িনেয় কথা 
বাতর্া: 
 
সmpিত aেsিলয়ায় েহপাটাiিটস 
A… eর সংkমন ঘেটেছ সেnহ 
কের sাsয্ িবভাগ চীেন পয্ােকট 
করা Nana`s (frozen) 1েক িজ 
রাsেবরী ( গােয় 15. 09. 16 পয়র্n 
ভাল েলখা) o Creative Gourmet 
 Mixed Berries (frozen) 
300gm (B.before 10.12.17), 
500gm (B. before 6.10.17) 
পয্াকেক দায়ী মেন করেছ।  িনেচর 
েলখািট েহপাটাiিটসেক জানার জনয্ 
েদয়া হেয়েছ। েহপাটাiিটস িলভােরর 
eকিট aসুখ। িলভার বা কিলজা 
আমােদর শরীেরর eকিট grtপূণর্ 
a । ei a  কাজ করা বn 
করেল আমরা d eকিদন েবেচ 
থাকেত পাির। বলা হয়, িলভার েফiল 
করল েতা শরীর েফiল করল। তেব 
েসৗভােগয্র িবষয় িলভার 75% 
aসুs হেলo eটা কাজ করেত 
পাের। কারণ aবিশ  ভাল েকাষgেলা 
নতুন িলভার িটসু ৈতির করেত 
সkম। িলভার eকটা গািড়র iনিজেনর 
মত aেনক কাজ কের,  িনি ত 
কের শরীেরর সব িকছু েযন িঠকঠাক 
মত চেল। িলভােরর কাজ হল:  

টয্েলnবৃn 



িভটািমন,  িচিন,  আয়রন জমা 
করা- েযন শরীর শিk পায়। 

 কেলাsেরল uৎপাদন o eর 
িন াশেনর িনয়ntণ করা । 

 শরীর েথেক oেয়s েpাডাk,  
াগ o aনয্ানয্ িবষাk পদাথর্ 

দূর করা। 
 রk- kট ফল সৃি  করা,  যােত 

েকেট েগেল বা আঘাত েপেল 
েবশী রk kরণ না হয়। 

 েরাগpিতেরাধ শিk বাড়ান eবং 
রk pবাহেক বয্াকেটিরয়া মুk 
রাখা,  েযন iনেফকশন না হয়। 

 খাদয্ পিরপাক o পুিsযkু পদাথর্ 
েশাষেণর জনয্ ‘ বাiল (bille) 
kরণ করা 

েহপাটাiিটস িলভােরর pদাহ বা 
iন ােমশন সৃি  কের। eর জনয্ েয 
েরাগ লkণ সমূহ েদখা যায় তা 
হেলা-  গােয়র tক eবং েচাখ হলুদ 
হoয়া,  বিম বিম ভাব,  jর,  o kািn 
েবাধ করা। কিতপয় ভাiরােসর 
আkমেনর কারেণ িলভােরর pদাহ 
হয়। egেলার নাম iংেরিজ akর 
A B C D E dারা করা হেয়েছ। 
 
েহপাটাiিটস A: খাবার eবং পিনীয় 
dারা ছড়ায়। d িতন সpাহ লkণ 
gেলা থােক তারপর eমিনেতi ভাল 
হেয় যায়। িবেশষ েকান িচিকৎসার 
pেয়াজন হয় না। তবoু eর েথেক 
মুk থাকেত ভালভােব হাত 
েধাoয়া,  বাথrম পির ার রাখা,  
পািন ফুিটেয় খাoয়া pেয়াজন। 
িনরাপদ HAV ভাকিসন আেছ। 
ei ভাiরােস eকবার আkাn হেল 
আর আkমেণর সmাবনা েনi। 
 
েহপাটাiিটস B:  আkাn বয্িkর 
সংsেশর্ আসেল,  তার রk বা 
iনেজকশন সূচ dারা সংkমণ হয়;  
েযৗন সংসগর্ dারাo ei েহপাটাiিটস 
িবsার লাভ কের। গভর্বতী মা তার 
সnােনর মেধয্ eর ভাiরাস িদেয় 
িদেত পাের। েপট বয্থা কের,  kুধা 
কম লােগ। eিশয়া o আি কার 
েদশসমুেহ ei ভাiরােসর আkমণ 
েবশী েদখা যায়। েবিশর ভাগ বয়s 
েলাকi আপনা আপিনi সুs হয়,  
আর েকান সমসয্া থােকনা িকnt 

বাcারা ei ভাiরােসর আkমণ 
সহেজ কািটেয় uঠেত পােরনা,  
পরবতর্ী জীবেন তার িলভার সমসয্া 
েদখা িদেত পাের। kিনক 
েহপাটাiিটস- িব িলভােরর জিটল 
সমসয্া ৈতির করেত পাের,  eমন 
িক eর েথেক িলভার কয্ানসারo 
হেত পের। ei pকার 
েহপাটাiিটেসরo িনরাপদ HVB টীকা 
আেছ। 
 
েহপাটাiিটস C: aিধকাংশ েলাক 
ei ভাiরােসর আkমণ কািটেয় 
uঠেত পাের না, জীবনভর ভুগেত 
থােক। জিটল িলভার সমসয্া েদখা 
েদয়,  সমসয্া িলভার িসেরািসেস rপ 
েনয়।eর েকান িনরাপদ টীকাo েনi। 
 
েহপাটাiিটস D: সাধারণত কম 
েদখা যায়,  যােদর iেতামেধয্ B eর 
আkমণ হেয় েগেছ তােদরi হেত 
পাের। HBV টীকা েনয়া েযেত পাের। 
 
েহপাটাiিটস E: eিট unয়নশীল 
েদশgেলােত েদখা যায়,  গভর্বতী 
েমেয়েদর েবশী হয়। পািন বািহত 
ভাiরাস। eরo েকান টীকা েনi। 
ei েলখা যখন িলখিছ তখন েদশ 
েথেক আমার মামা eেলন। তার 
কােছ খবর েপলাম,  তার েছেলর 
জিnস হেয়েছ। িতিন বলেলন,  খুব 
কের আেখর রস েখেত িদলাম আর 
পাড়ায় ফিকেরর কােছ িনলাম। েস 
জিnেসর িচিকৎসা কের। eকটা 
সুতার মালা মাথা গিলেয় গলায় 
পরােত িদেলন। েসিট মাথা িদেয় 
গলায় eল না। ফিকর বলল,  েঝেড় 
িদলাম,  মালািট eক সpােহর মেধয্ 
মাথা গিলেয় যখন গলায় আসেব 
তখন েবাঝা যােব জিnস ভাল 
হেয়েছ। আজব িচিকৎসা!  বুঝলাম 
েস েহপাটাiিটস- A েত আkাn;  
িব াম িনেল েস তাড়াতািড়i সুs 
হেয় uঠেব। 

লুি -s  সমাচার:  
 
বাংলােদেশ িনmিবt মানেুষরা লুি  
পের। মধয্িবtেদরo েকu েকu লুি  
পেরন। ucিবেtরা পেরননা েতা 
বেটi,  নাক িসটকান। eকটা 
আনsাটর্ েপাশাক,  পরার েযাগয্ নয়। 
ei আনsাটর্ েপাশােকর সুিবধা িকnt 
aেনক। সবেচেয় বড়  সুিবধা  eটা 
বানােত েকান দরিজ লােগনা। eটা 
aেনকটা শাড়ীর মত সবার জনয্ 
eক মাপ। িচকন- েমাটা,  লmা- েবেট 
সবাi eকi লুি  পরেত পােরন। 
icামত uপের িনেচ নামান যায়,  
বাথrম করেত েবাতাম েখালা বা 
িজপার টানেত হয়না। হাত মুখ 
েমাছার কােজ সnুর বয্বহার করা 
যায়। তারপেরo েকন লুি েক িনেয় 
eত িনm মােনর কথাবাতর্া!  েযমন-
eক তrনী তার বাnবীেক বলেছ-
েছেলিটর ( eর সােথ তার িবেয়র 
কথা হেc)  সব ভােলা,  েদখেত 
ভাল,  বংশ ভাল,  ucিশিkত িকnt 
তার বাবা লুি  পেরন। 
বাnবী:  তােত িক হল,  েছেল ত 
পেড়না?   
তrণী:  আের না,  র সােহব 
aিফস েথেক eেস লুি  পের 
বারাnায় বেস ঘয্াঁস ঘয্াঁস কের গা 
চুলকােc, ভাবেতi েকমন লােগ। 
েদখেল না িফট হেয় যাi। 
মেন হয় তrণীিটর লুি  ছাড়াo গা 
চুলকােনােত আপিt আেছ। িফেটর 
বয্ারামo থাকেত পাের। গা চুলকান 
sাভািবক বয্াপার। তােত আপিt!  
তার uপর লুি  পের,  ডবল 
আপিt।  
পি ম বাংলার pখয্াত েলখক সুনীল 
গে াপাধয্ায়। লুি  িনেয় তার িবেয় 
েভেঙ যাoয়ার uপkম। তার কেন 
sাতীর পিরবাের িক কের খবর েগল 
সুনীল লুি  পেরন। লুি  পরা 
যুবেকর সােথ িবেয়েত পিরবােরর 
িdধা। সুনীলেক বলেত হল তারা 
ভুল েনেছন। িতিন লুি  পেরন না 
তেব তার বাবা লুি  পরেতন। তেব 
আমার মেন হয় সুনীল যিদ 
বলেতন, ‘ আিম লুি  পিরনা,  িকnt 
যিদ পরতাম তাহেল sাতী তুিম িক 
আমােক িবেয় করেব না? ’  আিম 
খুশী হতাম। আিম িনেজ সুনীল 
গে াপাধয্ােয়র eকজন ভk পাঠক। 



আমার েছেলেবলার বn ু আবলু 
বেল-  লুি র েবজায় সুিবধা,  কাছা 
িদেয় চট কের গােছ oঠন যায়,  
মারামাির করা যায়। আবার কাছা 
খুেল িদেলi ভdেলাক। তেব 
aসুিবধাo আেছ। আবলু gােমর eক 
েছাট মাsান। লুি  িবষেয় আমার 
েকৗতূহল থাকায় বললাম- aসুিবধাটা 
িক?  “জbর aসুিবধা। েসিদন 
মকবুেলের পাড়ােয় েফেলিছলাম। 
বয্াটা আমার েবােনের খারাপ কথা 
কয়। বয্াটাের সাiজ কের িদতাম,  
িকnt েস শা… আমার লুি  ধরা 
িদল েজাের টান। লুি  সামলােত 
িগয়া হাত থাকা ছুটা েগল।” েসিদন 
িসডিনেত eক মজিলেশ eকজন 
বলেলন,  eখােন ত কাuেক লুি  
পরেত েদিখনা,  পরেল েবাধ হয় 
খারাপ েদখায়। মেন মেন বললাম 
লুি  খারাপ েদখায়,  আর সটর্স 
পের েগি  গােয় খুব ভাল েদখায়!  
আমার েমেয়o লুি  পের েগেsর 
সামেন েযেত বা রাsায় েবrেত 
িনেষধ কের। লুি র oপর 
aেনেকরi aযথা িনেষধাjা। aথচ 
জােনন,  িময়ানমােরর জাতীয় 
েপাশাক লুি । আন সান সুিচ যা 
পেরন তা লুি রi নামাnর। িট িভ 
েত ীল ার েpিসেডn মেহnd রাজা 
পাk্ সেক লুি  পের,  গলায় 
মাফলার েপঁিচেয় েদেখ আমার 
কােজর েমেয়িট েতা বেল uঠল,  
েহi বয্াটা কয্াডা;  লুি  পiড়া 
গলায় মাফলার িদেয় িট িভ- ত 
আiেছান। তার ধারনা,  তােদর মত 
গরীব- gেবর্া েলাকi ধ ু লুি  পের। 
যুিkহীন ধারণা। 1954 e  
যুk েnর মntী ( নামটা িঠক মেন 
পড়েছ না)  লুি  পেড় জনসমেk   
আসেতন। েনিছ eক রা দূত 

( সmবত hমায়ূন কিবর)  লুি  পের 
aিফস করেতন। যাকেগ,  ফাo 
েপঁচাল  েন চটেবন না। eকটা 
গl ননু ,  আবেুলরi গl। েস 
তার মামােক েsশন েথেক আনেত 
েগেছ। মামা শহের েথেক কেলেজ 
পেড়। পয্াn,  সাটর্ জুতা পরা mাটর্ 
তrণ। পেথ পরল eক খাল। 
খােলর uপেরর বাঁেশর েসতু,  িকnt 
ভাঙা। েসতুর uপর িদেয় পার 
হoয়া aসmব। আবলু লুি  uপের 
তুেল খােল েনেম পরল। পািন যত 
বােড় আবেুলর লুি o তত uপের 
oেঠ। লুি  গলা পযর্n uেঠ নামেত 
r করল। েস লুি  না িভিজেয়i 

পার হেয় েগল।  sাটর্ তrণ লুি  
পের না। eখন uপায় !  বাকীটা 
আবেুলর মুেখi ননু। 
“মামাের েকমেন আিন। মাথায় বুিd 
আiল,  গােছর আড়ােল িগয়া,  
গােয়র জামা খুiলা,  লুি র মত 
পয্াচাiয়া,  লিু টা িঢল মাiরা 
মামাের িদলাম। মামা আমার মত 
কের খাল পার হiল। িকnt পার 
হiয়া কয় িক,  লুি টায় বড় গn! ” 
বুঝলাম শরৎচেnd iেndর নতুনদারা 
সব খােনi eক- ‘ র◌্যাপােরর গেn 
ভুত পালায়, ’  িকnt গােয় না িদেয় 
uপাi িক?  শীত েয বড় েবশী। 
পাঠক,  লুি  িনেয় িরসাচর্ কেরিছ। 
িকnt eেক না পরার েকান 
েজারােলা  কারণ পাiিন। আপনারা 
েপেল eকটু জানােবন,  িpজ। 
 
“eবাের sে র কথা িকছু কিরব 
বণর্ন,  gণীজন সেব েশােনন িদয়া 
মন।”s o িনmিবেtর পাdকা। 
ঢাকা শহের েভার েবলায় েদখা যায় 
দল েবেধ েমেয়রা চলেছ। pায় 
সবারi হােত eকটা িটিফন 

কয্ািরয়ােরর বািট,  পােয় sে র 
সয্ােnল। গারেমne কাজ করেত 
যােc eরা সবাi,  হােতর বািটেত 
লা । গারেমেnর েমেয়রা পের 
বেলi েবাধ হয় aেনেকi eেক 
তুc করা দৃি েত েদেখ। ei 
েমেয়রা eকটা grtপূণর্ কাজ 
কের,  েদেশ ফেরন কােরিn আনার 
কাজ। aথচ সমাজ তােদর sে র 
সয্ােnেলর মতi েদেখ।  
আমরা ei সয্ােnলেক বড় েজার 
বাথrেম বয্বহার করেত পাির,  
বািড়র বাiের নয়। ছুিটর িদেন 
বাজাের যাoয়াo যায়,  মােছর 
বাজাের কাদা- পািন থােক। নামাজ 
পরেত পােয় িদেয় মসিজেদo 
যাoয়া চেল। মসিজেদ জুতা চুির 
েগেল aেlর uপর িদেয় েরহাi 
েমেল। আমার কেলেজর 
লাiেbিরয়ান সােহবান েমেয়র িবেয় 
িঠক কেরেছন,  পাt িব িবদয্ালেয়র  
িশkক। েমেয় eকটু েকমন েকমন 
কের,  মােক বেল- uিন s  পােয় 
িদেয় মসিজেদ যান। আিম বিল,  
েমেয়েক মসিজেদ s  পরার শােন 
নজুল বয্াখয্া কrন,  েদখেবন 
আপিt িঠক হেয় েগেছ। eর 
িকছুিদন পর তার েমেয়র  িবেয়র 
দাoয়াত েখেয় eলাম। aেনক 
আেগ( 50- 60বছর) বাজাের েকবল 
s  eেসেছ। al দাম,  েবজায় 
কােজর। কাদা পািনেত যেথcা 
বয্বহার করা যায়। তখন s  েবশ 
নরম িছল,  পােয় িদেয় েবশ আরাম 
eবং সহেজ িছেড়না। eখনকার 
s  aবশয্ শk,  তাড়f তািড় 
িছঁেড়o যায়। দাম কম বেল eখনo 
s  রাজt কের চলেছ। তবoু 
জােত uঠেত পােরিন। 
 

লুি  পরা বািমর্স ত ণী

মেহnd রাজা পাkেস



সুবচেনর  
pকাশনা uৎসব:  
 
েগল 6 েফbrয়ারী পnস কিমuিনিট 
হাব e সুবচেনর pকাশনা uৎসব 
aনুি ত হয়। ei সািহতয্ িনভর্র 
ময্াগািজনিট জানুয়ারী,  2015 pথম 
pকািশত হয়। যার uৎসাহ,  
udীপনায় সুবচেনর eর pকাশ ঘেট 
িতিন িসডিন pবাসী ডা:  তামাnা 
পারভীন। তার িপতা pেফসর 
েতাফাjল েহােসন সরকার,  তার 
েছেল েমেয়-  ফারিদন েফরেদৗস 
a ,  িমিথলা জািহন o সািরতা 
আলম-  eেদর সিmিলত pেচ ার 
ফসল সুবচন। pেফসর সরকার 
িসডিন মেণ eেল তার কনয্া,  
নািত- নাতিন সবাi িমেল িঠক 
কেরন eমন eকটা পিtকা েবর 
করেত যা িসডিনর pবাসী 
বা ালীেদর মেনর েখারাক েজাগােব,  
বাংলায় eকটা পাঠেযাগয্ পুিsকা 
তারা পােবন। মেন হয় তারা e 
pেচ ায় সফল,  সুবচেনর pকািশত 
dিট সংখয্াi বাংলা পাঠকেদর 
সমাদর েপেয়েছ।  
pকাশনা uৎসেব aেনক গণয্ মানয্ 
বয্িk uপিsত িছেলন;  তােদর 
aেনেকi বkৃতায় সুবচেনর দীঘর্ায়ু 
কামনা কেরেছন, েছাট েছেল 

েমেয়েদর নাচ- গান uপেভাগ 
কেরেছন। সবেচেয় আকষর্ণীয় িছল 
সুবচেনর সmাদক ডা:  তামাnা 
পারভীন o তার েছেল ফারিদন 
েফরেদৗস করা ‘ মােয়’ র গান। ei 
গােনর সময় aেনকেক েচােখর জল 
েফলেত েদখা যায়। ৈনশ েভােজর 
মাধয্েম ei সnুর aনু ানিটর 
সমািp ঘেট।  
 

েনােবল জয়ী  
iuনুস pবিতর্ত  
সামািজক বয্বসা  
েকnd uেdাধন:  
 
হয্ািপ রহমান  

িনজs কমর্ udীপনা eবং ৈবি ক 
বলেয় ডঃ iuনুস িনেজেক িনেয় 
িগেয়েছন aননয্ ucতায়।ei 
েনােবল িবজয়ী মানষুিটর sেpর 
েনৗকা kুd ঋেণর ঘাট েথেক 
জাহাজ িভিড়েয়েছন সামািজক 
বয্বসার বnের, eখােন তার সােথ 
সাoয়ার হেয়েছন পৃিথবীর িবিভn 
েদেশর aেনক pিত ান।সmpিতকােল 
ei pথমবােরর মত aেsিলয়া 
iuিনভািসর্িট aব িনu সাuথ 

oেয়লেস েনােবল জয়ী iuনুস 
pবিতর্ত সামািজক বয্বসা েকnd 
uেdাধন করা হেয়েছ।e uপলেk 
গত 20েশ মাচর্ The John 
Niland Scientia Building 
(Tyree Room), UNSW 
Kensington Campus, Sydney 
েত আেলাচনা সভা aনুি ত 
হয়।সামািজক সমসয্া িনমূর্েলর জনয্ 
সামািজক বয্বসা pবতর্ন- eর ধারনা 
সামেন েরেখ কাজ করেব ei নব 
গিঠত িনu সাuথ oেয়লস iuনুস 
েসাশাল িবজেনস েহলথ হাব।eসময় 
uপিsত িছেলন Mr. Michael 
Doyle, Mr. P.S. Chunnu, Ms. 
Keilly, Professor C.Raina 
Macintyre, Professor Siaw-
Teng Liaw, UNSW Vice 
President Mr. Peter Noble, 
Professor Peter Smith, Dean, 
UNSW Medicine, Professor 
Pradeep Roy, Dr.Bayzidur 
Rahman, Dr. Md .Mahfuz 
Ashraf, Dr.Faiz Shah, 
Director Asian Institute of 
Technology, Thailand. eবং 
aেsিলয়ার sানীয় সংবাদকমর্ীসহ 
aনয্ানয্ কিমuিনিটর সদসয্রা। 
uপিsত বkারা বেলন,   
1।বয্বসার uেdশয্ হেব unত o 
aনুnত েদশgেলােত জনসেচতনতা 

pকাশনা uৎসব -  সুবচেনর সmাদক গণ 



ৈতির।িবেশষত েযgেলা বয্িk o 
সমাজ জীবেন ঝঁুিক ৈতির কের। 
েযমনঃ sাsয্, িশkা, pযুিk o 
পিরেবশগত খােত িবরাজমান সমসয্ার 
সমাধােনর লেkয্ pিতি ত বয্িkগত 
মুনাফাহীন কলয্াণকর বয্বসা। 
2। pকl aথর্ৈনিতকভােব েটকসi 
হেত হেব। 
3। িবিনেয়াগকৃত লভয্াংশ pিত ােনর 
unিত o সmpসারেণ বয্বহার হেব। 
4।পিরেবশ বাnব pকl হেব। 
5। কমর্রত িমকেদর কমর্sল হেব 
sাsয্সmত, unত o ঝঁুিকমুk। 
6। সকেলর সkমতা aজর্ন করা- i 
e বয্বসার লkয্। 
7।সামািজক বয্বসা হেব আনেnর 
সােথ বয্বসা।  
aনু ােন পাঠােনা eক িভিডo িচেt 
ডঃ iuনুস বেলন,  unত 
েদশgেলােতo sাsয্ বীমা িদন িদন 
বয্য়বhল হেc। sাsয্ েসবা 
aেনেকর কােছ লাভজনক বয্বসা। 
aনয্িদেক িবনামূেলয্ েসবা েদoয়ার 
o বয্বsা আেছ। েসেkেt কাuেক 
কাuেক aেথর্র চাপ িনেত হেc। 
eেkেt সামািজক বয্বসােক িতিন 
সমসয্া সমাধােনর uপায় বেল মেন 
কেরন।বয্য় িনবর্ােহর জনয্ বয্বসািয়ক 
pিত ােনর বয্বsাপনাসহ aনয্ানয্ 
দkতা কােজ লাগােত হেব। তেব,  
uেdশয্ হেব দাতবয্ pিত ােনর।             
 

েখলা ধুলা: 
আi িস িস oয়ালর্ড কাপ- 2015:  
বাংলােদশ েসিমেত oঠেত বয্থর্- aেনক 
আশা জািগেয়o বাংলােদশ িkেকট 
দল েসিম ফাiনােল oঠেত পারলনা। 
ভারেতর কােছ 109 রােন েহের িগেয় 
oয়ালর্ড কাপ েথেক িবদায় িনল। 

oয়াlর্ কাপ 2015 িkেকেট 
বাংলােদশ দেলর পারফরেমn িনেয় 
িলেখেছন-  
oমর খািলদ rিম ( pাkন 
জাতীয় িkেকটার,  িনবর্াচক o 
ময্ােনজার বাংলােদশ দল)  
 
eবাের oয়াlর্ কােপ বাংলােদশ 
দেলর oআমর্ আপ match gেলােত 
পারফরেমn েদেখ aেনেকi িবিভn 
রকম েনিতবাচক uিk o মnবয্ 
কেরেছন pথেম। aবশয্ কারণ েয 
িছল না তা নয়। কারণ িছল ei 
রকম েয বাংলােদশ দল pিতিট 
েখলায় েহেরেছ। eমনিক aয্ােসািসেয়ট 
েদশ আয়ারলােnর িবrেdo েহের 
যাoয়ােত সবাi মমর্াহত হেয়েছন 
ei েভেব েয oয়াlর্ কােপর মূল 
েখলাgেলােত তাহেল িক eকi 
aবsা হেব?  সবার মnবয্ o 
ধারনােক ভুল pমািণত কের েশষ 
পযর্n বাংলােদশ দল আফগািনsান 
o iংলয্াnেক হািরেয় o aেsিলয়ার 
সে  পেয়n ভাগাভািগ কের 
েকায়াটর্ার ফাiনােল uেঠ eেসেছ। 
pথম বােরর মত। গত 9i মােচর্র 
েখলািটেত বাংলােদেশর েছেলরা 
aিব াসয্ ভােব iংলয্াn েক 
হারােনায় eখন আবার সবার মেধয্ 
নতুন আশাo স ািরত হেয়েছ। 
বাংলােদশ েশষ পযর্n িক সব বাধা 
েপিরেয় আেরা oপের েযেত 
পারেব?  eেকবাের েসিম ফাiনাল 
o ফাiনাল পযর্n?  pথম েখলা 
িছল ' e ' grেপর aনয্ দল 
আফ্গািনsােনর িবrেd। আফগািনsান 
aতয্n শিkশালী eকটা দল। eর 
মেধয্i েসটা pমাণ কের েছেড়েছ। 
বাংলােদেশর িবrেd জয় েপেয়। 

eবাের তাi সবার মেধয্i eকটা 
শ া িছল েক জােন আফগািনsান 
আবারo েকানo eকটা aঘটন না 
ঘিটেয় বেস। িকnt eবাের েসটা 
আর হেত িদেলা না বাংলােদেশর  
েছেলরা।  
কয্ানেবরার সাবলীল পীেচ   pথেম 
বয্াট কের বাংলােদশ 267 রােনর 
টােগর্ট আফগািনsানেক িদেয় েদয়। 
িকnt আফগািনsান েশষ পযর্n মাt 
162 রােনi তােদর iিনংস েশষ 
কের।  
eনামুল হক o তািমম iকবাল 
iিনংস r কের। তািমম 19 রােন 
িফের েগেলo েসৗময্ সরকার eেস 
হাল ধের। 102 রােন 3 o 119 
রােন 4 uiেকট পেড় েগেল 
বাংলােদশ িকছুটা চােপর মুেখ পেড়। 
িকnt মাহমুdlাহ, সািকব eবং 
মুশিফক হাল ধরেল 233 রােনর 
পাটর্নারশীপ ৈতরী হয়। সািকব o 
মুশিফক  আuট হেল েশষ পযর্n 
বাংলােদশ 267 রােন iিনংস েশষ 
কের। েসৗময্ সরকার 28,  
মাহমুdlাহ 23, সািকব 63 o 
মুশিফক সবর্েcা 71  রান কেরন।     
pথেম বয্াট কের বাংলােদশ 267 
রােনর টােগর্ট আফগািনsানেক িদেয় 
েদয়। িকnt আফগািনsান েশষ পযর্n 
মাt 162 রােনi তােদর iিনংস 
েশষ কের। সািকব o মুশিফেকর 
aনবদয্ বয্ািটংেয়i েশষ পযর্n 
দেলর েsার সnানজনক পযর্ােয় 
েপৗঁেছ। আফগািনsােনর সপুর 
জাদরান,  আফতাব, হাসান o 
আশরাফ dিট কের uiেকট পান। 
আফগািনsান বয্ািটং করেত েনেমi 
িবপযর্েয়র মেধয্  পেড় যায়। মাt 
3 রােন 3 uiেকট পেড় যায়। 
মাশরাফী o rেবল dদর্াn েবািলং 
কেরন। আফগািনsােনর েশেনাoয়ারী 
o নবী ei di বয্াটস ময্ান 
মাঝখােন eেস হাল ধরেলo eেদর 
anধর্ােনর pায় সে  সে  iিনংস 
gিটেয় যায় 162 রােন।  
সািকবo ভােলা বল কের dিট 
uiেকট দখল কেরন। কয্ানেবরার 
েsিডয়ােম ভরপুর বাঙালী দশর্করা 
েসিদন আনেn ucল হেয় uেঠন। 
grেপর েখলা gেলার মেধয্ ei 
ময্াচ িট বাংলােদশ দেলর 
েখেলায়াড়েদর মেধয্ আtিব ােসর 
স ার কের। বয্ািটং o েবািলং ei 

ড;  iuনুস eর সামািজক বয্বসার আেলাচনায় sাsীয় েনtীবৃn 



di িডপাটর্েমn ei েছেলরা uৎসাহ 
বয্ ক দৃঢ়তার পিরচয়  েদয়। পেরর 
েখলািট িছল িbসেবন e। 
aেsিলয়ার িবrেd। pচ  বৃি র 
কারেণ েখলািট পn হেয় যায়। 
আiিসিসর িনয়ম aনুযায়ী di 
দেলর মেধয্ পেয়n ভাগাভািগ হেয় 
যায়। তােত বাংলােদশ দল eকিট 
পেয়n eকিট েপেয় যায়। পেরর 
ময্াচ sটলয্ােnর িবপেk। 
 
sটলয্ােnর েদয়া 318 রােনর 
টােগর্ট তাড়া কের বাংলােদশ 4 
uiেকট হািরেয় 322 রান কের। 
তািমম 95,  সািকব 52,  মাহমdlা 
62,  মুশিফক 60 রান কের। 
পেরর ময্াচিট eিডেলেড িছল। 
iংলয্ােnর দেলর জনয্ িছল eকটা 
aতয্n ঝঁুিকপূণর্ ময্াচ।  ei ময্ােচ 
oেদর হার হেল iংলয্াn grপ 
েথেক িবদায় িনেব। েসটাi িছল 
সমীকরণ। aপরিদেক বাংলােদেশর 
জয় হেল বাংলােদশ pথমবােরর মত 
েকায়াটর্ার ফাiনােল েখলেব।  
 
iংলয্াn েসিদন টেস জয় েপেয় 
েবািলং করার িসdাn েনয়। েসi 
িসdাn pায় কাযর্করী ভূিমকা েনয়ার 
মেতা হেয় যায় যখন আমােদর 
dজন oেপনারi পয্ািভিলয়েন িফের 
যায় aতয্n কম রােন। iমrল 
কােয়স eবং তািমম iকবাল মাt 
10 রােনর মাথায় িফের েগেল 
বাংলােদেশর জনয্ িবপদ ঘিনেয় 
আেস। আnারসন diিট uiেকটi 
েপেয় যান। েসৗময্ সরকার o 
মাহমুdlাহ eকটা ভােলা 
পাটর্নারিশপ গেড় তুেল েsার টােক  
93 পযর্n িনেয় eেল আবারo 
uiেকেটর পতন হয়। েসৗময্ সরকার 
aতয্n িবচkণ ভােব েখেল 40িট 
রান কেরন িকnt তার িবদােয়র 
পরপরi সািকবo িবদায় েনন মাt 
2 রান কের। েsার দাড়ায় 4 
uiেকেট 97। মুশিফক মাহমুdlাহর 
সে  েযাগ েদন। dজেন িমেল 
aতয্n দৃঢ়তার সােথ েsার 243 
পযর্n িনেয় যান। মাহমুdlাহ 
aনবদয্ েখেল uiেকট হারান 47 
রােনর মাথায়। মiন আলী খান 
আuট হেয় যান।    
 

eর পের বাংলােদশী aিধনায়ক 
মাশরাফী মুতর্জা pথম আঘাত 
হােনন হােয়েল্সর uiেকটিট িনেয়। 
েsার দাড়ায় 4 uiেকেট 126। 
বাংলােদেশর তrণ ফাsর্ েবালার 
তাসিকন ei সময়i েটiলেরর 
uiেকট িনেয় িনেল iংলয্াn দেলর  
েsার দাড়ায় 5 uiেকেট 133।  
 
মাশরািফ আবারo uiেকট িনেয় 
েনন ei সময় ( 181/ 6)  eরপর 
বাটলার তার uiেকট হারান আর 
জদর্ান adুতভােব রান আuট হেয় 
েগেল েsার দাড়ায় 8 uiেকেট 
240। আর দরকার িছল তখন 18 
বেল 30 রান।uেtজনা চরেম েপৗঁেছ 
যায় যখন দরকার থােক 12িট বেল 
16 রান।রান।ei সময় ময্াচ মেন 
হিcল েয েকান িদেক চেল েযেত 
পাের।বাংলােদশী ফাsর্  েবালার 
rেবল েহাসাiন িঠক ei মুহূেতর্i 
dেটা dদর্াn িরভাসর্ সiুং eর 
মাধয্েম িkসেবড o আnারসন েক 
সরাসির েবাl কের িদেল বাংলােদশ 
দেলর পেk aতয্n uেdিলত o 
ঐিতহািসক জয় eেস যায়। আনেn 
eিডেলেডর মাঠ েভেস যায় 
বাংলােদশীেদর জনয্। eটা িছল 
eকটা িবশাল জয় বাংলােদশ 
িkেকট ,  িkেকটার o বাংলােদশী 
মানষু যারা সারা পৃিথবীেত ছিড়েয় 
রেয়েছ তােদর    জেনয্।  

 
 
 

বাংলােদশ িkেকট দল: 

হায়াত মাহমুদ 
 
বাংলােদশ িkেকট দল 

িব কােপ চমক ফল 

বয্ােট - বেল েবজায় ধার 

rখেব তােদর সাহস কার?  

েবালােরর েতিজ বেল 

বয্ািটং করেলi সাজ ঘের। 

বয্াটসmেদর লki জয় 

বেল বেল di-  চার –ছয় 

মাহমুdlাহ - মুশিফ িkেকট বীর 

কেরেছ uঁচ ু বাঙািলর িশর 

বয্ািটং িবপযর্য় যখন eেলা 

মাহমdlাহ iিতহাস গড়ল 

সািকব হেলা িkেকট আেলা 

িব - খয্াত েখলেছ ভােলা 

মাশরািফেদর কােছ িbিটশ হার 

rেবলi িনল uiেকট চার 

যখন rেবল েশষ uiেকট েপল 

েকায়াটর্ার ফাiনােল বাংলােদশ েগল 

িব বাসীo মহা খুশী 

বা ালীরা eকটু েবশী 

eেসা সবাi েদায়া কেরা 

সফলতা হuক আেরা বড়।          

 
 
 
 

ulিসত েবালার েবল 



বাংলা ভাষা িশখুন:   
আমােদর িpয় মাতৃভাষা বাংলা। 
িবেদেশ েথেকo ei ভাষােক েযন 
িশখেত পাির,  চচর্া করেত পাির,  
তার জনয্ eকটু েচ া কির। আেগর 
পােঠ আমরা বাংলা ভাষায় বয্বhত 
িচhgিল ( ◌া,  ◌ীি◌,  ◌ু◌,ূ  ে◌,  
ে◌া,  ে◌ৗ)  িশেখিছলাম। eবার 
িচhgিল বয্বহার কের িকছু শb 
ৈতির কির। 
িচh ছাড়া শb:  জল কল খল ফল 
বল কলম নরম গরম iতয্ািদ 
◌া- কার িচhযkু শb:  জাল কলা 
খাল গান কালাম বাতাস iতয্ািদ 
◌ীি◌- কার িদেয় শn:  কিচ িবল 
িমল   িবিব বীজ   রীত   ভীত 
iতয্ািদ        
◌ ু ◌-ূ কার িদেয় শb:   বুবু   
ফুল ভুল চুল কূল মূল হূল iতয্ািদ 
- ে◌- কার িদেয় শb:  েতল েবল 
েলখ   েছেল েমেয় েনেয় iতয্ািদ  
 ে◌া ে◌ৗ- কার িদেয় শb:  েতাতা 
েভার   েদালা েপালা েবৗ েদৗড় 
েমৗমািছ   iতয্ািদ eবার সুবচেনর 
েলখায় যুkakর শbgিল বাদ 
িদেয় aনয্ শbgিল পড়ুন।  
( েযমন-  আমােদর,  িবেদেশ,  
েথেকo, iতয্ািদ)    
 

 
িবেনাদন:     

aপু িব াস:   
বgড়ার েমেয়,  aপ ু িব াস 2006 
সােল aিভনয় r কেরন। pথম 
ছিব ‘ কাল সকােল’ । eরপর 
দািদমা- েত েমাটামুিট সফল;  তেব 
িচtনুরাগীেদর দৃি  কােড়ন ‘ েকািট 
টাকার কািবন’  ছিবেত aিভনেয়র 
পর। সািকেবর সােথ জুিট েবেধ 
করা ছিবিট বয্বসা সফল- bক 
বাsার। eর পর েথেক সািকব- aপ ু
জুিট ঢাকার িচt জগেত সফল জুিট 
বেল িবেবিচত হেত থােক। মাi 
েনম iজ খান,  েডয়ািরং লাভার 
ei জুিটর aনয্ানয্ ছিব।“েদবদাস” 
িচেtর িরেমক “পাবর্তী”েত ভাল 
aিভনয় কেরন aপু। 
 
 

 

মুmাiেয়  
ছায়া ছিবর েরকডর্:  
 
িহিn ছিব ‘ িদলoয়ােল dলহািনয়া 
েলজােয়ে ’  টানা eক হাজার সpাহ 
চেল েরকডর্ কেরেছ। মুmাiেয়র 
eকিট িসেনমা হেল সকােলর েশােত 
1995 সাল েথেক ছিবিট েদখান 
হয়। কাজল- শাহrখ aিভনীত ছায়া 
ছিবিট eকিট েরামািnক ছিব। 
iuেরােপ ছুিট কাটােত আেসন 
কাজল,  েসখােন শাহrখ খান তার 
েpেম পেড়ন। কাজেলর িবেয় 
আেগi িঠক হেয়িছল। শাহrখ 
কাজেলর বাবা মােক িবেয় েভেঙ 
িদেত বেলন eবং েচ া কেরন তার 
সােথ িবেয় িদেত। েস eেত সফলo 
হয়। ei সাদামাটা কািহনীর 
চলিctিট দশর্ক মেন pচুর আেবগ 
সৃি  কের। শাহrখ ভkরা তার 
বািড়র সামেন েথেক eক পিরcনতা 
aিভযান r কের। 
 

কাজল- শাহrখ 
 
 
 

 

aয্ােলােভরায় 
rপবতী: 

মাহমুদা রহমান  
aয্ােলােভরা বা ঘৃতকুমাির eকিট 
pাকৃিতক uিdদ। pাচীন কাল 
েথেকi িবিভn েরােগর ঔষিধ o 
rপচচর্ার aতয্n grtপূণর্ uপকরণ 
িহেসেব বয্াবহার হেয় আসেছ। 
আধিুনক কােলo eর রেয়েছ নানািবধ 

uপকািরতা। চলুন েজেন েনi 
aয্ােলােভরা আপনার জনয্ িকভােব 
eবং িক িক uপকার সাধন কের: েরাগ 
pিতেরাধক aয্ালেভরা বা ঘৃতকুমারীেত 
রেয়েছ িভটািমন e,  িস,  i,  
ফিলক eিসড,  িব 1,  িব 2,  িব 
3,  িব 12। pায় 20 রকেমর 
িমনােরলস েযমন কয্ালিসয়াম,  
ময্াগেনিসয়াম,  িজ ,  েসািডয়াম,  
আয়রন পটািসয়াম,  কপার iতয্ািদ। 
মানবেদেহর জনয্ 22িট aয্ািমেনা 
eিসড pেয়াজন যার মেধয্ 8 িট 
uপাদান থাকা দরকার। pধান 8 িট 
uপাদানসহ আনমুািনক 20 িট 
aয্ািমেনা eিসড aয্ালেভরায় 
িবদয্মান। তাi pিতিদন সকােল খািল 
েপেট eক gাস aয্ালেভরার সরবত 
েখেল aেনক ধরেনর েরাগ pিতেরাধ 
হয়।  

েডয়ািরং ছিবেত সািকব o aপ ু িব াস 



tেকর যেt: 
 
aয্ােলােভরা পাতার রস িনয়িমত 
tেক লাগােল tেকর ujjলতা বােড় 
eবং েরােদ েপাড়াভাব দূর হয়। 
eিট সব ধরেনর tেকর জনয্i 
uপকারী। কারণ eর েকােনা 
পা র্pিতিkয়া েনi। aিত সংেবদনশীল 
tক িকংবা bণ oঠার pবণতা 
যােদর েবিশ,  তারা aয্ােলােভরা 
েথেক aেনক েবিশ uপকার পােবন। 
িবেশষ কের tক েকামল o মসৃণ 
করেত eবং tেক bেণর দাগ দূর 
করেতo aয্ােলােভরার রস দাrণ 
কােজ েদয়। তুেলা িদেয় 
aয্ােলােভরার রস tেক েমেখ 15 
িমিনট েরেখ ধুেয় িনন। কেয়কিদেনর 
মেধয্i তফাৎ আপনার েচােখ 
পড়েব।  
 
 

চুেলর যেt: 
 
পাতার শাঁস pিতিদন eকবার 
তালুেত িনয়ম কের লাগােল মাথা 
ঠা া হয়৷ aয্ােলােভরার রস মাথার 
তালুেত ঘেষ eক ঘ া েরেখ ধুেয় 
েফলুন। চুল পড়া বn হেব eবং 
নতুন চুল গজােব। শয্াm ু করার 
আেগ আধা ঘ া aয্ােলােভরার রস 
পুেরা চুেল লািগেয় রাখুন। eেত চুল 
ঝরঝরা o ujjল হেব।িনয়িমত 
aয্ােলােভরার শরবত খাoয়া চুেলর 
জনয্ ভােলা। eেত চুল পড়া 
aেনকাংেশ কেম যায়। খুশিক 
কমােতo eিট সহায়ক। 
aয্ােলােভরায় আেছ aয্ােলািমন 
নামক uপাদান,  েযিট চুল লmা 
করেত সাহাযয্ কের।  

 
 
 
 

রাnা বাnা 
কাতলা মােছর কািলয়া 
By Asma Khanom (Rumu) 
 

 
uপকরণ: কাতলা মাছ 5 টুকরা,  
েপঁয়াজ বাটা 2 েটিবল- চামচ,  আদা-
রসুন বাটা 1 চা- চামচ,  িজরা বাটা 
আধা চা- চামচ,  ধেনgঁড়া আধা চা-
চামচ,  মিরচ gঁড়া আধা চা- চামচ,  
গরম মসলা gঁড়া আধা চা- চামচ,  
কাজু বাদাম বাটা 14- 15িট,  টেমেটা 
সস 2 েটিবল- চামচ,  ময়দা 1 
েটিবল- চামচ,  েফটােনা িডম 
aেধর্কটা,  আল ুডুেমা কের কাটা 2িট 
(মাঝাির),  কাঁচা মিরচ ফািল 4- 5িট,  
লবণ sাদমেতা,  িঘ বা েতল 
pেয়াজনমেতা। 
 
pণািল: কাতলা মাছ েকেট o ধুেয় 
তােত হলুদ,  মিরচ,  আদা- রসুন 
বাটা,  লবণ,  ময়দা o েফটােনা িডম 
িদেয় মািখেয় রাখেত হেব 5 িমিনট। 
তারপর মাছgেলা ডুেবােতেল েভেজ 
তুেল রাখেত হেব। আলgুেলা মসলা 
মািখেয় েভেজ রাখেত হেব।কড়াiেয় 2 
েটিবল- চামচ েতল o 1 েটিবল- চামচ 
িঘ িদেয় তােত েপঁয়াজ বাটা,  আদা-
রসুন বাটা,  িজরা বাটা,  ধেন gঁড়া,  
কাজু বাদাম বাটা,  টেমেটা সস িদেয় 
কিষেয় িনেত হেব। মসলা কষােনা হেল 
1 কাপ dধ বা পািন িদেয় তােত ভাজা 
মাছ o ভাজা আল ু িদেত হেব। েতল 
oপের uেঠ eেল গরম মসলা gঁড়া o 
কাঁচা মিরচ ছিড়েয় িদেয় নািমেয় িনেত 
হেব। 

 

 

 

English section 
Aesop’s Fables:  
In ancient Greece there was a story 
teller named Aesop. He was a slave. In 
his collection there were as many as 
500-600 stories. The characters of his 
stories are mostly animals with their 
usual habits. They talk like man and 
do many things. Each story has a 
moral which gives something to learn. 
Below three of his stories are given. 

Story 1: The fox and a crow 

 A crow sat on a tree with a piece of 
meat between his beaks. A fox saw the 
crow and came under the tree. He 
thought if I could get the piece of 
meat. The fox said to the crow, “Oh! 
What a noble and gracious bird I 
see.Dear brother, you have so lovely 
feather and shining color that everyone 
will envy you. Your voice will be 
sweet too, I guess. Would you sing for 
me, please?” The crow became 
flattered and open his mouth to sing. 
The piece of meat fell down and the 
fox taking it went away. 

      Moral: Do not believe a flatterer. 

Story 2: The tiger and the crane 

A piece of bone got lodged in a tiger`s 
throat. The tiger tried much to get rid 
of it but failed. At last he requested 
every animal passed by to help him. 
Tiger also promised a rich reward who 
will relive him of this danger. No one 
came to help him. A crane being 
attracted by reward came to the tiger 
to help. With his long beak he took the 
bone out of tiger`s mouth. The crane 
then demanded the reward which the 
tiger promised. The tiger became 
angry and said, “Is it not enough 
reward that you could take your beak 
out of my mouth? I could have eaten 
you.” 

   Moral:  Do not expect gratitude. 

Story 3: A fox in a grape garden 

A fox while passing through a vine 
yard saw many grapes hanging. The 
grapes are ripe and full of juice. The 
fox thought the grpes will be very 
sweet. I must have them. The grapes 
were hanging on a fence which was 
much high above for the fox to reach. 
The fox jumped at them but could not 
reach. At last the fox gave up the idea 
to get them thinking the grapes might 
be sour. 

 

Moral: It is easy to hate what you can 
not have. 

 



Cake Making  

By Parisa Lasker 

What started out as a hobby is now her 
own brand and business, Ardor & 
Bliss. Parisa Lasker unknowingly 
began her baking journey by watching 
YouTube videos and baking for family 
and friends. It soon became clear that 
she couldn't put the baking tools away. 
As she finishes off her Bachelor of 
Commerce degree, Parisa continues to 
create new delicious treats for her 
growing customer base and social 
media following. Since announcing 
the business on Facebook a little over 
a year ago, Ardor & Bliss has reached 
almost 3,400 followers and continues 
to grow.  

Homemade 
Marshmallow Fondant  

Ingredients – 

 3 tbsp of Glucose/corn syrup  

 3 tbsp of Unsalted butter 

 3 tbsp of water  

 1/2 tsp of Vanilla extract 

 450 gm of Marshmallow  

 900gm of Icing/ Powdered  
confectioner’s sugar 

Method - 

1. In a microwavable bowl, add all 
the ingredients except icing sugar 
(corn syrup, butter, water, vanilla 
and marshmallows). 

 
2. Heat the bowl in the microwave 

for 1 minute and 20 seconds. 
After taking it out, stir it 
thoroughly and let it cool for 5 
minutes (don't exceed more than 
10 minutes or it will harden).  

 
3. In a bigger bowl, combine the 

above melted ingredients with 
500 gm of icing sugar. The 
combination will form a pasty 
dough. 

 
4. With the rest 400 gm of the icing 

sugar, find a clean surface where 
you can knead your fondant. 
Place the rest of the icing sugar 
on the surface and on top of that 
you’re half ready fondant. You 
will need to knead the remaining 
icing sugar in and you will see 
your fondant starting to form into 
a soft dough consistency. If you 
see the fondant is sticking to your 
hands more sugar. You will know 
when your fondant is ready when 
it is a little softer than play-dough 
consistency & by holding it with 
the tip of your fingers you will be 

able to see it stretch slowly (if it 
stretches too quickly, keep adding 
sugar as it needs to thicken). 

 
5. Store it in an airtight container or 

bag in room temperature for up to 
6 months. 

 

 

Facebook: facebook.com/ardorxbliss 
Instagram: @parisalasker  

 

 

Al Madina Halal Meat 
Fresh quality halal meat at affordable prices

Provides good customer service 

We also sell Bangladeshi frozen fish: Hilsha, Ruhi, 
Mrigal, 

Katla and many others. 

Shop 2, 6 Douglas Road, Quakers Hill NSW 2763 

Proprieter: Mohammed Faruk Ahmed 



Chocolate Mousse 
Cake  

By Afra Nawar (Shairy)  

 
Ingredients for the cake –  

 150g butter 
 100g sugar 
 1 cup of sifted self-rising flour 
 Half cup cocoa powder 
 2 eggs  
 1 tea spoon of vanilla essence  
 100mL milk 

Ingredients for the mousse –  

 300g of dark chocolate  
 200mL thicken cream 
 1 teaspoon of powder gelatine 
 400mL thicken cream  

Method for the cake –  

1. Soften the butter and beat it in 
low speed for 3 minutes 

2. Add the sugar and vanilla essence 
to the butter and beat for another 
4 minutes 

3. One by one add the eggs and beat 
it thoroughly (do not overbeat the 
eggs) 

4. Sift in the flour and cocoa power 
and fold in the dry ingredients 
until mixed well 

5. Add the milk, in the beginning it 
will take some time for the milk 
to combine in however with 
continuous gentle mixing the 
milk will mix in perfectly with 
the cake mixture (The milk helps 
the cake be moist) 

6. Bake in the oven for 35-40 
minutes in 160 degrees (after 30 
minutes put a skewer or knife in 
the middle of the cake, if 
knife/skewer comes out clean 
take the cake out of the oven or 
else let it bake it for another 5-10 
minutes and repeat the process of 
testing by putting a knife/skewer 
through it) 

Method for mousse –  

1. Break the chocolates in pieces in 
a microwave safe bowl and add 
200mL of thicken cream. Heat it 
in the microwave for 1minute, 
take it out of the microwave and 
stir it and put it back in the 
microwave for another 30 
seconds. After the 30seconds the 
chocolate should be completely 
melted. 

2. Beat the chocolate and cream 
mixture until cream is mixed in 
completely with the chocolate 
and no lumps are left.  

3. In a small bowl put 1 tea spoon 
of gelatine power and 3 tea 
spoon of warm water to dissolve 
the gelatine. Once the gelatine is 
combined and sticks together put 
it in the chocolate mixture and 
beat again until gelatine dissolves 
in.  

4. In a separate bowl beat 400mL of 
thicken cream until soft peak 
form (do not overbeat cream as it 
will become watery and not the 
right consistency) 

5. Fold half of the whipped cream 
into the chocolate mixture. When 
completely folded, fold in the rest 
of the whipped cream. The dark 
chocolate will become a light 
chocolate brown colour.  

6. Place the chocolate cake at the 
bottom of a spring form tin. Pour 
in the chocolaye mousse mixture 
and set it in the fridge for 4 
hours-overnight. Get the mousse 
out 1 hour before serving. 
Decorate with whipped cream 
and chocolates or strawberries.  

 

 

Wake Up Call 
 
By Fahreena Huda (Noreen) 
 
Sometimes i get this feeling, 
This deep and deadly feeling  
That there has to be more than this, 
That is world can’t be just a hit and 
miss 
 
But the harder i try to achieve, 
The more complex a web i weave 
Until i get tangled up in all my 
struggles, 
And i wonder if its worth all the 
trouble 
 
Why is the world so hard on me? 
When everyone else is where they 
want to be 
Why am i the one always stuck in a 
hole 
Where i feel without a heart and live 
without a soul  
 
But one day i make a friend  
And she helps me set a trend 
When i feel like i'm drowning in quick 
sand, 
She’s the one always there to hold my 
hand 
 
Its only when i get much older 
That i decide to look over my shoulder 
And i realise that my friend was not a 
person at all, 
Instead it was the remnants of my soul 
 Giving me a much needed wake up 
call 
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