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২১েশ েফbয়াির: আnজ.িতক মাতৃভাষা িদবস 
ড. মুsািফজুর রহমান, PhD…………………………………. 
 
“েমােদব গব. েমােদর আশা,  
আমির বাংলাভাষা।“ 
 
কিবর এই পংিkgেলার মধJ িদেয় বাঙািল জািতর pােণর কথা েযন অবলীলায় pকািশত 
হেয় ওেঠ। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বিল, িলিখ এবং ভােবর আদানpদান কের থািক। 
জেnর পর েথেকই মােয়র মুখ েথেক েয-pথম বািণ Tেন থািক তা-ই আমােদর pথম 
বাংলা ভাষা। তাই েতা এই ভাষা বাঙািলর pােণর ভাষা- মাতভৃাষা। এই ভাষার pিত 
রেয়েছ sগভীর Wdা আর অকিৃtম ভালবাসা। এই ভাষা েযমন গেব.র েতমিন েবদনার। 
এর রেয়েছ েবদনািবধরুতা।  
 
১৯৫২ সােলর ২১েশ েফbয়াির িদনিট একিট েশাকবহ িদন। এই িদেনই রিফক, সালাম 
ও বরকেতরা শহীদ হেয়িছেলন। তাঁেদর রেkর িবিনমেয় আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার 
অিধকার েপেয়িছ। এমনিক এই শহীদেদর রেkর মাধJেম আমরা sাধীনতারও sp 
েদেখিছলাম। বলা যায়ঃ এখান েথেকই Tr হেয়িছল মহান মিুkযুেdর েচতনা।  
 
১৯৯৯ সােল ইউেনেsা বাংলাভাষা আেnালেনর pিত সমথ.ন জািনেয় বাংলাভাষােক 
আnজ.ািতক মাতভৃাষা িদবস rেপ েঘাষণা কের। এরপর েথেক সমg পিৃথবীেত sগভীর 
Wdা ও যথােযাগJ ময.াদার মধJ িদেয় আnজ.ািতক মাতভৃাষা িদবস উদযাপন করা হয়। 
এই উদযাপেনর সাহােযJ িবhবাসী জানেত েপেরেছ ‘বাংলােদশ’ নামক একিট রােTর 
কথা এবং এই েদেশর ভাষা বাংলা। এই ভাষার জn বাংলাভািষ মাnষ িবেdাহ কেরেছ, 
সংgাম কেরেছ এবং নাম-না-জানা কত মাnষ শহীদ হেয়েছন। এর সিঠক তথJ্ আজও 
আমরা শনাk করেত পািরিন। এই দীনতা আমােদর বাঙািল জািতর এবং বাংলােদশ 
নামক রােTর কলংক। আমরা জািন না েয কত িদন এই কলংক আমরা বেয় িনেয় যাব। 

আমােদর কথা 
pথম সংকলন ও কিভড ১৯ 

 
ডাঃ েমাহাmদ ইসলাম (সাখু) 
সভাপিত, BNZFS 2019-21 
 

সবাইেক >েভ?া।  

েবশ িকছু বছর িবরিতর পর েসাসাইিট আবার তাঁর 
অনলাইন ও মdুণ সmিলত pকাশনা Tr করেত যােp। 
তাঁরই pথম ধাপ িহেসেব আজেকর এই িনউজেলটর। 
“েদশী hইsার”। বত.মান অিত pযুিk সmn িবেh এখন 
সব ধরেনর তথJ ও সংবােদর জn অেনক ধরেনর মাধJম 
ও বJবsা রেয়েছ। এবং এ মাধJমgেলা সবারই নাগােলর 
মেধJ। েবিশরভাগই মাnেষর আŋেুলর ডগায়। তারপরও 
এই sদূেরও অেনেক এখনও একট ুবাংলা ইংেরিজ িমশােনা 
একিট তথJমলূক আমােদর একাn িনজs কথা বলা মিুdত 
বা  অnজ.ােল pকািশত বাত.া বহনকারী পিtকা নামক 
িজিনসিটর  pেয়াজনীয়তা অnভব কেরন। েসই অnভূিত 
েথেকই এই kুd pেচyা মাt।   

কিভড ১৯ সারা িবhেক নািড়েয় িদেয়েছ। এই kুd 
মরনবJািধ জীবেনর সব.sের আঘাত েহেনেছ, তছনছ কের 
িদেয়েছ সারা পৃিথবী। বstত পিৃথবীর সকল  ধরেনর 
কম.কাN থািমেয় িদেয়েছ। আমরা সবাই একধরেনর 
kািnকাল অিতkম করিছ। আমরা আমােদর িpয়জন, 
িনকট-আtীয়, বn-ুবাnবসহ বh পিরিচত 
অপিরিচতজেনরা যারা বাংলােদশসহ অnাn েদশসমেূহ 
অবsান করেছন তােদর িনেয়ও  উিdg। আমরা সবাই যার 
যার অবsান েথেক তােদর সােথ েযাগােযাগ রাখার েচyা 
করিছ। যারা কেy আেছন তােদর জn অেnরা সাহােযJর 
হাত বািড়েয়  িদেpন। এই সিmিলত pেচyার িবকl েনই।   

তেব এই কিভড ১৯ েক েমাকােবলা  করেত হেল সবাইেক 
একসােথ কাজ করেত হেব। এজn দরকার সরকারী 
িনেদ.শ 7মেন চলা। তাহেলই আমরা পারেবা পেুরা 
কেরানােক এেদেশ িনম.ূল করেত। িনউিজলJা7G এবার 
িনেয় িতন িতনবার লকডাঊন েহাল। কিমউিনিটেত যখিনই 
কেরানার উপিsিত পাওয়া েগেছ ততবারই িনউিজলJাG 
সরকার িবেশষjেদর পরামশ. েমাতােবক লকডাউনসহ 
pেয়াজনীয় বJবsা িনেয়েছ। 
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২১েশ েফbয়াির: আnজ.িতক মাতৃভাষা িদবস (১ম পৃMার পর) 
েসই েয Tr হেয়িছল ১৯৪৭ সােল। এসময় উপমহােদেশ িbিটশ 
শাসেনর অবসান হয়। আর এর মধJ িদেয় dিট sাধীন রােTর উdব 
হেয়িছল। এর একিট হল পািকsান এবং অnিট হল ভারত। তখন 
পািকsােনর েকndীয় েনতারা বলেলন েয পািকsােনর রাTভাষা হেব উd.। 
এই িসdাn পবূ.পািকsােনর জনগণ েমেন িনেত পােরন িন। ফেল তাঁরা 
দািব জািনেয়িছেলন েয পবূ.পািকsােনর অnতম রাTভাষা হেব বাংলা। 
ভাষাসংkাn এই দািব সmুেখ েরেখই সব.pথম আেnালন সংগিঠত কের 
‘তমdুন মজিলস’। আর এর েনতেৃt িছেলন অধJাপক আবুল কােসম। 
পরবিত.কােল এখান েথেকই সংgাম ও িবেdাহ Tr হেয় মহান মুিkযুd 
সংগিঠত হেয়িছল এবং এর ফলrিত হল বাংলােদশ নামক রােTর উdব। 
এই েদশ বাংলােদশ, আর এর ভাষা বাংলা। বাঙািল জািতর অেনক 
তJাগিততীkার ফল হল বাংলাভাষা। আমির বাংলা ভাষা, আিম েতামায় 
কতই–না ভালবািস। 
 
(অকলJা!১৯/০২/২০২১, রাত ১১:১৫) 
(িবdঃ েলখক িনউিজলJাG pবাসী বাংলােদশী, িপএইচিড (বাংলা). 
নাটJতttিবদ, pাবিnক, গেবষক ও িনেদশ.ক এবং রাজশাহী 
িবhিবদJালেয়র িশkক িছেলন।) 

 

ৈবিhক মহামারী ও সমসািয়কঃ  

আমােদর িনউিজলJা! ও অnাn েদশ 
কেরানা ১৯: সারা পিৃথবীেত আজ (২০েশ েফbrয়ারী ২০২১) পয.n দশ 
েকািট এগােরা  লেkরও  অিধক  মাnষ কেরানায় আkাn হেয়েছন, এর 
মেধJ pায় ২৪ লেkরও েবশী েলাক মতৃJু বরন কেরেছন। িনউিজলJানে্ড 
সব.েমাট আkােnর সংখJা ২৩৪৮ জন, কমঊুিনিটেত মাt 8িট  একিটভ 
েকস আেছ  এবং সব.েমাট মতৃJুর সংখJা ২৬ জন। বাংলােদেশ সরকারী 
িহেসব অnযায়ী আkােnর সংখJা পাঁচ লেkর েবশী এবং মৃতJুর সংখJা 
আট হাজােরর উপের। সেব.া� সংখJক মাnষ কেরানায় আkাn এবং মৃতJু 
হেয়েছ আেমিরকায় যা যথাkেম ২ েকািট ৮৫ লk ও পাঁচ লেkর অিধক। 
িনউিজলJানে্ড pথমবার কিমউিনিটেত কেরানা েদখা িগেয়িছল ২০২০ 
সােলর মাচ. মােস। সারােদশ কিঠনভােব এর েমাকােবলা কের। িdতীয় 
ও ততৃীয়বার Tধমুাt অকলJানে্ড। িdতীয়বার হেয়িছল আগs ২০২০ 
সােল। এই েফbrয়ািরেত ততৃীয়বােরর মত কিমউিনিটেত কেরানার 
উপিsিত পাওয়া েগল। এর pিতকাের বরাবেরর মতই সরকার 
অকলJানড্েক এলাট. েলেভল ৩ েঘাষণা কেরিছল। কেরানা সmেক. 
সব.েশষ sJািটিsক েপেত হেল িনেচর িলংেক যানঃ  

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_ca
mpaign=homeAdvegas1? 

 
বাংলােদশী সংগঠন সংবাদঃ 

েসাসাইিট (Bangladesh New Zealand Friendship Society 
Inc.):  
২০২০ সােল েসাসাইিটর (BNZFS) d’ dিট বািষ.ক সাধারণ সভার 
আেয়াজন কের। ২৮েশ েফbrয়াির ২০২০ সােল অnি�ত সাধারণ সভািট 
িবলিmত ২০১৮-১৯ অথ.বছেরর অn�ান। িবিভn সাংঘঠিনক জিটলতার 
কারেণ বািষ.ক সাধারণ সভািট সিঠক সমেয় অnি�ত হয়িন। েসই কারেণ 

সংঘঠেনর িবিভn কায.kম sিবর অবsায় িছল।  তৎকালীন কায.করী 
পিরষদ িবেশষ কের ডঃ দাউদ আহেমেদর অkাn পিরWম ও িনরলস 
pেচyার মাধJেম সাংগঠিনক pিতkলতা উtীণ. করেত সkম হন। 
জিটলতা সমাধােনর জn ২৯ েশ নেভmর ২০১৯-এ একিট 
pেয়াজনীয় (অিতজrরী) িবেশষ (Special) সাধারন সভার অn�ান 
হয়। এর  মাধJেম কায.করী পষ.দেক পুনঘ.িঠত করা হয় ও েসাসাইিটর 
pেয়াজনীয় কায.kম চাল ুকরার বJবsা েনয়া হয়। ২৮ েশ েফbrয়ারী 
২০২০-এর  পণূ.াংগ বািষ.ক সাধারণ সভার উেd� িছল একিট 
কায.করী পিরষদ গঠন করা, যারা েসাসাইিটর কায.kমেক পনুজ.ীিবত 
করেব এবং সংঘটেনর sাভািবক কায.kম চাল ুকরেবন।  
 
২৮েশ েফrয়ারী ২০২০ সােলর সাধারণ সভার উপিsত সাধারণ 
সদsেদর সব.সnত সnিতেত ডাঃ েমাহাmদ ইসলাম সাখুেক িনেয় 
একিট একক েনতৃেt ২০১৯-২১ সােলর কায.করী কিমিট িনব.ািচত 
করা হয় এবং তােক তার কিমিট গঠন করার সব.াŋ দািয়t েদয়া হয়।  
ডাঃ সাখু তখন উপিsত সাধারণ সদsেদর মধJ েথেক spেনািদত 
েspােসবকেদর িনেয় একিট চলমান কায.করী কিমিট গঠন কেরন। 
এই কায.করী কিমিটিট pথেমই েসাসাইিটর অিত পিরিচত, পরুােনা 
এবং কিমিনউিট গঠনমূলক কায.kমেক পুনজ.ীিবত করার pেচyা 
হােত েনয়। এর মেধJ িবেশষ কের িনিkয় থাকা CMRD (Centre 
for Migrant Research and Development), িনউজেলটার 
ও আেয়াজন (ৈtমািসক বাংলা মJাগািজন), েরিডও একতারা ও বাংলা 
লাইেbরীর নাম িবেশষভােব উেlখJ। সােথ সােথ েসাসাইিটর 
অnদান ও তহিবল সংgেহর pেচyা েনয়া হয়। 
 
বstতঃ কিভড-১৯এর লকডাউেনর কারেণ েসাসাইিটর sাভািবক 
কায.kম িকছটুা বাধাgs হেলও কায.করী পিরষদ িবিভnভােব 
কমউুিনিটর গঠনমলূক কাজ কের। এরমেধJ িবেশষ কের 
িনউিজলJানড্ সরকােরর লকডাউন চলাকালীন তথJসমহু সাধারণ 
মাnষেদর কােছ েপৗঁেছ েদয়া, বানিজর (BANZI- Bangladesh 
Association of New Zealand Inc.)সােথ িমেল কিভড 
লকডাউেনর কারেণ kিতgsেদর সাহােযJর বJবsা করা, বয়s ও 
ঝুঁিকপণূ. বাংলােদশীেদর সােথ সরাসির েযাগােযাগ করা ও তােদরেক 
সহায়তা করা, আিথ.ক ও অnাn বJিkগত সাহােযJর আেয়াজন 
করাসহ িবিভn পদেkপ েনয়। বাংলােদশী pবাসী ছাtেদর 
লকডাঊেনর কারেণ েয সকল সমsা হয় তাঁর কথা সরকার ও 
সরকােরর এেজnীসমহূেক অবিহত করা হয় ও সমsা সমাধােনর 
বাsিবক psাব েদয়া হয়।  
 
নতনু কায.করী পিরষদ CMRD েক পনুগ.ঠন কের তার নতনু িডেরkর 
ডঃ বাপন ফখrিdনেক িনেয়াগ েদয়।  এরফেল, েসাসাইিটর 
কায.kম পনুরায় Tr হয়। একিট নতনু িনউজেলটােরর psাবনা আনা 
হয়, যারই ফলsrপ আজেকর এই ‘েদশী hইsার’। সরকারী ও 
েবসরকাির অnদান সংgেহর বJাবsা েনয়া হয় ও ৩ রাও sTীেটর 
অিফসেক পনুরায় কায.kম পিরচালনার েকnd করার বJাবsা েনয়া 
হয়। কায.করী পিরষদ একিট ভাচ.ুয়াল লাইেbরী ৈতিরর জn একিট 
pেজk ৈতির কের এবং তারজn pেয়াজনীয় বJাবsা েনয়।  
 
েসাসাইিটর পরুাতন েpাgাম েরিডও একতারােক পনুjj.ীিবত করার 
pেচyা হােত েনয় এবং তা চাল ুকরার জn সদsেদর অংশgহেণর 
আhান জানােনা হয়। েসাসাইিটর ওেয়ভ সাইটিটেক অিত শীgই 
নতনু অবয়েব চাল ু করার িসdাn েনয়া হয়। ওেয়ভ সাইটিটর 
বJাকgাঊনে্ডর কাজ pায় েশষ পয.ােয়। 
 
 

continued from page 1 
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সংগঠন সংবাদঃ  (২য় পৃMার পর)  
CMRD-এর মাধJেম pথম লকডাউন চলাকালীন সমেয় dিট সমীkা 
চালােনা হয় যা পরবত.ীেত জাতীয় ও আnজ.ািতক পিরমNেলর জান.ােল 
ও অnজ.ােল pকািশত হয়। সমীkার ফলাফল সরকারী, েবসরকাির ও 
কমইুিনিট উnয়েন মহামারী চলাকালীন সমsা েমাকােবলায় িবেশষ 
অবদান রােখ। এজn েসাসাইিট ও CMRD েক িবিভn কমইুিনিট, 
সরকারী ও আnজ.ািতক সংগঠনgেলা ভয়ূসী pশংসা কের। যারা এই 
সমীkা সmেক. িবsািরত জানেত চান তারা িনেnর িলŋিটেত িগেয় পেুরা 
আিট.েকলিট পড়ুন।  
https://www.preventionweb.net/files/73250_commu
nitybasedresponsetothecovid19p.pdf 
 
 েসাসাইিটর সাধারণ কম.কাN আবােরা িdতীয় বােরর মেতা বাধাgs হয় 
অকলJানড্ লকডাউেনর কারেণ। এরপেরও েspােসবী কায.করী পিরষদ 
২০১৯-২০ সােলর সাধারণ সভার আেয়াজন কের ১৩ই িডেসn§র 
২০২০-এ। এই সাধারণ সভায় ২৯ বছেরর সদেsেদর একই বািষ.ক 
চাঁদার হার pথম বােরর মত পিরবত.ন কের $১০/- েথেক $২০/- 
জনpিত করা হয়। তেব ৬৫ বছেরর উপেররেদর জn চাঁদা না েদয়ার 
psাব গৃহীত হয়।  
 
েসাসাইিট অেনক উৎসাহ ও উdীপনার সােথ ২০২১ সােলর কJািmং-
এর আেয়াজন কেরিছল সােথ আnজ.ািতক মতভৃাষা িদবস উৎযাপেনরও 
বJাবsা িছল।pায় ১০০ জন এই কJািmং-এ অংশ েনয়ার জn নাম 
িনবnন কেরন ও আরও িকছ ুসদs Tধু েড-আউট িহেসেব অংশgহণ 
করার ইpা pকাশ করিছল। dভ.াগJবশত কিমউিনিটেত কেরানা পাওয়ায় 
অকলJানড্ লকডাউেন চেল যায় এবং এই কায.kম sাভািবকভােব sিগত 
করা হয়।    
 
বানজী (BANZI- Bangladesh Association of New Zealand 
Inc.):  
কিভড ১৯ ও সাহাযJঃ  বানিজ লকডাউন কিভড ১৯-এ kিতgsেদর জn তােদর 
িনজs তহিবল েথেক $৫০০০/- িবিভnজনেক বJিkগত সাহাযJ pদান কেরন।  
কায.করী পষ.দ িনব.াচনঃ ২৮েশ জলুাই ২০২০ সােল বানিজর নতুন কায.করী 
পিরষদ িনব.ািচত হয়। একিট পJােনল এই িনব.াচেন pিতদিnতা কেরন। িমঃ 
এম,এন,আই, িশিdক িলয়াকত (েpিসেডন্ট), িমেসস rপিW ঝন.া েচৗধুরী 
(ভাইস েpিসেডন্ট) ও িমঃ েমাহাmদ মাহফজুরু রহমান (েজনােরল 
েসেkটাির)সহ ৯ সদেsর সব.সmতkেম কায.করী পিরষদ িনব.ািচত হন। 
  
বািষ.ক সাধারণ সভা  ৫ই েসেpmর ২০২০, pথমবােরর মেতা Zoomএর 
মাধJেম বািষ.ক সাধারণ সভার আেয়াজন করা হয় এবং কায.করী পিরষেদর pথম 
সভার আেয়াজন করা হয়।  
িপঠা উৎসবঃ  ১লা নেভmর ২০২০, িটটারাংগী ওয়ার েমেমািরয়াল হেল অnি�ত 
হয়।   
েকারান িশkাঃ সাpািহক েকারান িশkার বJাবsা কেরন।   
বানিজর িপকিনকঃ ১৬ই জাnয়াির ২০২১, অেয়ন্ডারেহাম িরিজওনাল পােক. 
অnি�ত কেরন।   

বানিজর pপািট.ঃ  ৩০েশ জাnয়াির ২০২১, বানিজর pপািট. Tাs েথেক 
বানিজেক হsাnর করা হয়।    

আমােদর কথাঃ (১ম পৃ�ার পর)  

আশার কথা, সরকার ইিতমেধJ কেরানা েমাকােবলায় ভJািkনসহ 
pেয়াজনীয় বJবsা িনেয় েফেলেছ। সVিত ১৮ই 7ফWয়ারী 7থেক 
িনউিজলJাG সরকার সব.কােলর সব.বৃহৎ mass vaccination 
program চাল ুক7রেছন।  

েফbrয়ারী মাসিট এেলই বাংলােদশীেদর একিট কথা সবেচেয় েবশী মেন 
পেড় যায় আর তা হল ২১ েশ েফbrয়ারী ও মাসবJাপী বইেমলা। ভাষার 
জnই পৃিথবীর একমাt জািত ২১ েফbrয়ািরেত রk িদেয়েছ। এই 
িদনিট একাধাের dঃেখর এবং অnভােব গেব.র। তাঁরই sীকিৃতsrপ 
ইউেনেsা ১৯৯৯ সােল িদবসিটেক আnজ.ািতক মাতভৃাষা িদবস িহেসেব 
েঘাষণা িদেয়েছ।  

কেরানার কারেণ আnজ.ািতক মাতভৃাষা িদবেসর sাভািবক কায.kম করা 
যােp না। তা সেttও আমরা গভীরিচেt েসই সকল ভাষা ৈসিনকেদর 
sরণ কির ও তােদর জn েদায়া কির।  

আশাকির এবােরর সংখJািট আপনােদর ভােলা লাগেব। আhবান জানািp 
েলখা পাঠােনার ও মতামত েদয়ার জn।  

সবাই ভােলা থাkন ও ss থাkন।   

_____________________________ 
েখলাধূলার সংবাদ: 

সmpিত, ১০ই জাnয়াির, একিদনবJাপী অকলJা7G েবŋল বJাশ িট েটন-
২০২১ নােম একিট িkেকট pিতেযািগতা  সফলভােব সmn হেয়েছ। 
টনু.ােম7Z সব.েমাট আটিট দল অংশ েনয়। অংশgহণকারী দলgেলা 
িনউিজলJা7Gর বাংলােদশী pবাসীেদর সমnেয় গঠন করা হয়। 
দলgেলার নাম- িকংসমJান, এিস ইেmিরয়ালস, িটম েফরারী, বাংলা 
রাইডাস., তাওরাŋা টাইটাn, রাইিজং টাইগাস., ওয়াইকােটা ওয়ািরওস.  
এবং রেয়ল চJােল°াস. েবŋল।   
 
এই টনুােমনে্টর চJািmয়ন দল রেয়ল চJােল°াস. েবŋল এবং রানাস.আপ 
ওয়াইকােটা ওয়ািরওস.। অnাn পরুsােরর মেধJ িছল েফয়ার েp Tিফ 
যা বাংলা রাইডাস. েপেয়েছন, েবs বJাটসমJান িহেসেব Tিফ েপেয়েছন 
ওয়ািসম (রেয়ল চJােল°াস. েবŋল), েবs বলার রািফ(িটম েফরারী, 
েবs িফlার আরাফাত (ওয়াইকােটা ওয়ািরওস.), েবs উইেকট িকপার 
রিব (িটম েফরারী), মJান অফ দJা টনু.ােমন্ট sজন(রেয়ল চJােল°াস. 
েবŋল) এবং sার আইকন অফ দJা টনু.ােমনট্ সাdাম (ওয়াইকােটা 
ওয়ািরওস.)। টনু.ােমনট্িট snর কেরন িচিকংস টাকািনিন এবং 
বাংলােদশ অJােসািসেয়শন িনউিজলJানড্ ইনকেপ.ােরট।  
আেয়াজক কিমিটর সদsরা হেলন ইয়ািসর আlাস িরয়াদ, মুহাmদ রিব 
ইসলাম, মাহবুব েসােহল ও আেরিফন হেসইন।   
পরুsার িবতরনী অn�ােন pধান অিতিথ িহেসেব উপিsত িছেলন 
বাংলােদশ অJােসািসেয়শন িনউিজলJানড্ ইনকেপ.ােরট এর সmািনত 
সভাপিত জনাব িনজামলু ইসলাম িসdীিক িলয়াকত।  
ফেটা েkিডটঃ আিশkর রহমান।  
সtূঃ  েফসবুক 7থেক সংগৃহীত. 
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+ৃিতকথা 

আপন ´াণ 
/মঘবািলকা  
আমার খুব জানেত ইেp কের এখন শীতকালটা েকমন বাংলার gাম 
gেলােত, আমার কlনাটা এখনও আটেক আেছ পরুােনা েকান একটা 
সমেয় । আমার আmু হেp সবার বড় তাই যখনই নাn বািড় েযতাম 
তখনই আেস পােশর সব আtীয় সজনরা সবাই আসেবই আসেব।  
একবার েকান একটা আেয়াজেন নানাবািড়েত, আমরা একটু আেগই চেল 
িগেয়িছলাম তারপর সব আtীয় সজনরা , খালােতা মামােতা ভাই েবানরা 
আসেত লাগেলা এেক এেক । েয যখনই আসেছ সবাই hড়মড়ু কের ছেুট 
যােp তােদর েদখার জn ।  
 
িবকাল েথেকই gজ gজ Tr হেলও রােত ঘমুােত িগেয়ই লাগেতা িবপিt 
কারন েক নাnর পােশ ঘমুােব এ িনেয়, আর কােছ হেল হেব না নাnর 
পােশ শরীর েঘেষ ঘমুােত হেব। আর আমরা সব েবানরাই নাnর পােশ 
ঘুমােত চাই। এখনও মেন হয় নাnর গােয়র গn উপলিb করেত পাির। 
ঘেরর েমেঝেত লmা িবছানা পাতা হেতা যােত সবাই একসােথ Tেত 
পাের, সবাই মােন যারা নাnর সােথ Tবার জn অিsর। মাথার িনেচ শk 
বািলশ আর গােয়র উপর অেনক gেলা কাঁথা িকংবা েলপ। বািলশ আর 
কাঁথাgেলা েথেকও েকমন েযন একটা গn আসেতা, এখন মােঝ মােঝ 
মেন হয় েসই গnটাও অেনক আপন িছল। শীেতর রােত ঠাNা েলপ 
কাঁথার িনেচ আমােদর ভাইেবানেদর একসােথ থাকাটার মেধJও একটা 
িসn গn িছল যা এখন অnভব করেত িকnt তখন হয়েতা বুঝেত পািরিন। 
 
শীেতর সকােলর েয একটা গn তা হয়েতা এখনও আেছ িকnt আেগর 
মেতা িক আেছ?  আমরা সব কািজনরা, এখন সবাই যার যার সংসার 
িনেয় বJs, এেক অপেরর সােথ কােল ভােd েদখা হয়াটাও সেpর মেতা। 
আিম িনেজই অেনক েক অেনক বছর েদিখিন। 
 
নাn েনই েবশ কেয়ক বছর হল। এমিন কের অেনক মাnষও হয়েতা 
েনই।  িকnt এখনও শীেতর সকােল িচতই িপঠা বা ভাপা িপঠার 
আেয়াজেন মাঝ রাত েথেক েঢিঁক পJাঁড়ার শb, হাঁস মরুগীর সকােলর 
জয়ºিন, উঠােনর মাঝখােন আgন জািলেয় তার পােশ েজায়ান বৃdেদর 
িঘের বেস থাকা, শীেতর ঠাNায় মূখ িদেয় েধায়া েবর করার pিতেযািগতা 
সবই হয়েতা আেছ-  Tধ ুেনই েসই সময়, েসই মাnষgেলা আর েসই 
আপন আপন গnটা!!  

 
 

 

কিবতা  

পাপ পেুণJর সমাচার 
িকছ ুভুল, িকছু পাপ, 
িছল অিনবায., এবং অব�mাবী; 
হয়ত েযৗবেনর আেবগ,  
উpলতার দাবী, 
নািক িবধাতার েকৗশল! 
পােপর কািলমায় জিড়েয়  
কির পিরতাপ; 
পণুJ কেম. মিুk খঁুেজ, 
খঁুেজ পাই তার ভালবাসা, 
িনি¼n আWয়sল। 
এ েকমন তার েকৗশল! 
জািন না, িকভােব!  
ঝন.ার গান Tেন  
হারালাম পথ পাহােড়র নীরবতায়! 
েসই েঘার, েসই আkলতা,  
িছল ভলু,িছল পাপ  
আেজা কির তার পিরতাপ।  
অশাn নদীেত অনn যাtা িনরাপদ! 
খঁুেজ পাই পথ, গnবJ-sল!  
এ েকমন িবধাতার েকৗশল! 
পণুJ কেম. মিুk খঁুেজ 
হেয় যাই শতভাগ িন½াপ;  
এ েকমন তার েকৗশল! 
 
কিবঃ নারিগস আফেরাজ 7চৗধুরী 
২০েশ েফbrয়ারী, 2021 
অকলJানড্।  
 

Dr. Edric Baker’s project 
KAILAKURI	HEALTH	CARE	PROJECT,	
Madhupur,	Tangail,	Bangladesh 
 
For your donation or contribution 
Making a telegraphic transfer (TT) payment to our New Zealand Bank 
Account (ANZ, Whakatane, New Zealand). Account Name: Kailakuri 
Health Care Project - Link Group; Account Number: 010486 0185024 
00, SWIFT code ANZ BNZ 22. Please email Glenn Baker at 
treasurerkhcp@gmail.com with your donation and contact details. 
 
Please contact the BNZFS’s publishing team for 
advertisement. - 
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