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স"াদকীয়
!বলুন বা ইংেরজী,ত bubble শ/টা রাজনীিত এবং সমাজনীিতর

সােথ ,য কতটা সরাসির জিড়ত ,সটা আমােদর িবশাল আকাের
,চােখ আ=ুল িদেয় ব? িঝেয় িদেয়িছেলা ২০১৬ সােলর মাFকGন
,Hিসেডনিশয়াল ইেলকশনl ,স সময়কার CNN এ Hচািরত একJ
সংবাদিচK আমার ,চােখর সামেন এখেনা ভাসেছ - একজন
আেমিরকান তরMণী ,য িকনা ,ডেমােOJক পাJQর ,Hিসেডনিশয়াল
কRািSেডট Hillary Clinton এর একজন die hard supporter ,

২০২২ সােলর

,স একজন সাংবািদেকর HেTর উVের ,কঁ েদ ,কঁ েদ বলিছেলা আমরা,তা ব? ঝেত পািরিন ,য আমরা শহেরর ,ভাটাররা গত

ভাবনা - +বলুেনর

কেয়কমাস ধের এই িনবQাচন Hচারণার সমেয় একটা ,বলুেনর মােঝ

মােঝ বসবাস

কােলা চশমা পিরেয় একধরেণর অবা^ব সমােজ বাস করেত বাধR

বাস করিছলামI এটা হে[ ,সই ,বলুন ,যটা শ\ের মধRিবVেদর ,চােখ
কের|
ত,ব ২০২০ সােল এই ,বলুন বা ইংেরজীেত bubble শ/টা আ_িরক

অেথQই আমেদরেক িনেয় ,গল এক ,দয়াল ব`ী জীবেন। আর এ
,বলুেন এই ২০২২ সােলও আমরা আটেক আিছ Corona নােমর এক
হত[াড়া ভাইরােসর পাcায় পেড়, ,য ভাইরােসর গালভরা dবeািনক
নাম

হে[

-

Severe

acute

respiratory

syndrome

coronavirus 2 (SARS-CoV-2)। আমার এক বf?র ,ছেল মজা কের
বলিছল - বা=ালী বাবা/মা এর কাছ ,থেক Hিতিদন এটা ,কােরানা
না ওটা ,কােরানা gনেত gনেত ,ছেল/,মেয়েদর কােছ এই Corona
শ/টা আর নত?ন িকছ? না। তেব এ সময়কার সবেচেয় ,শারেগাল
,ফলা শ/ হে[ lockdown, ,ছােটা বড় সবার কােছই। আমার এক
বf?র কােছ - লকডাউন মােন আপিন Hিতিদন আপনার িলিভংরMেম
,কান ,পাশাক পরেবন তা িনধQারণ করবার এক সুেযাগ।
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আেরকজন বলিছল - আমার মা আমােক সবসময় বলেতন আিম সারািদন িবছানায় gেয় িকছ? করেত
পারব না। িকi এখন এই লকডাউেনর য? েগ আিম ,জার গলায় বলেত পারিছ, আমার িদেক তাকাও,
মা! আিম পৃিথবীেক বঁাচাি[! এkেলা হে[ ক,রানা ভাইরাস িনেয় লঘ? আেলাচনা। িকi ভাইরােসর
গঠন এবং এ সংOাn িবিধিনেষধ আে^ আে^ ,য ভােব জJল ,থেক জJলতর হে[ এ িনেয় হািস
ঠাpা করাটা ,কান ব? িqমােনর কাজ হেব না।
আমরা এখন ইে[ করেলই ,দেশর বাইের ,যেত পাির না। বা ,গেলও িফের আসব িকভােব এবং িফের
আসেত কতিদন লাগেব তাও জািননা। আপনার একট? শখ করল পছে`র এক খাবার ,দাকােন বf?েদর
সােথ বেস চা-কিফ ,খেত ,খেত একট? জিমেয় আrা ,দেবন - িকi এটা করবার আেগ আপনােক ,দখেত
হেব ,দাকানটা ,কান এলাকায়!
িবিধিনেষেধর মাKা ,সখােন এখন
লাল, হলুদ না কমলা ইতRািদ
ইতRািদ!! সুতরাং এই কেরানা সমেয়
ঝােমলার ,কান ,শষ ,নই।
িনউিজলRােS, আমরা বতQ মােন
একJ ,মাটামুJ সুরি_ত সমেয়র
মধR িদেয় যাি[, িকi আমােদর
সীমােnর বাইের পিরিsিত সtূণQ
িভv। এ পযQn িবwবRাপী, ৩৭৩ িমিলয়ন মানুষ কেরানাভাইরােস আOাn হেয়েছ। Hায় ৫.৬৬ িমিলয়ন
মানুষ মারা ,গেছ। gধ? মাK মাFকGন য? {রাে| গত ২৪ ঘ~ার মেধR ১.১৭ িমিলয়ন নত?ন ,কস িরেপাটQ
করা হেয়েছ। এkিল সরকারী সংখRা, তেব অেনক ,দেশ, ,বসরকারী সংখRাkিল এর ,চেয় অেনক ,বিশ।
তেব এতিকছ?র পরও আিম িকi আশাবাদী। আসেল এই জল সমেয় আশাবাদী হওয়া ছাড়া ,কান
উপায়ও ,নই। মানব সভRতার ইিতহাস জুেড়, মানুেষর যাKা কখেনাই মসৃণ িছল না। মানুষ িবিভv
সমেয়ই মহা মহা িবপেদ পেড়েছ আর মানুষ তার ,যাগRতায় এিগেয় যাওয়ার সক পথ ,বর কের
িনেয়েছ। মানুষ িবপেদর মােঝও Jেক থাকেত ,পেরেছ এ জনR ,য মানুষ মানুষেক সহেযািগতা কেরেছ,
মানুষ মানুেষর জনR দঁ ািড়েয়েছ। পরর য? { হেলই মানুষ বঁােচ। এভােবই মানব জািত িনেজেক র_া
কেরেছ। আমার দৃঢ় িবwাস মানুষ এবারও সক সমেয় সক িসqাn িনেয় িনেজেদর সিিলত
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Hেচায় কােলা িদনkেলা িপছেন ,ফেল আেলািকত িদেন এিগেয় যােব। ,কননা ,শষ পযQn আেলারই
জয় হয়।
এ বছর আমরা এই বাৎসিরক পিKকাJ িকছ?টা িভv আি=েক Hকাশ করবার ,চা কেরিছ। আশাকির
আপনােদর ভাল লাগেব। আপনােদর সুিচিnত মতামেতর অেপ_ায় রইলাম ।
এবছর আেয়াজন Hকািশত হে[ ২১েশ ,ফMয়ারীেত - ,য িদনJ
আমরা Hিতবছর রণ কির িবেশষ ভােব এক অসাধারণ এবং
অিতমানবীও ঘটনার জনR যা আজ ,থেক সVর বছর আেগ
বাংলােদেশর ঢাকা শহেরর রাজপেথ ঘেট িগেয়িছল। ১৯৫২ সােলর
এক?েশ ,ফMয়ারীেত বাংলােদেশর জনগণ তােদর ব? েকর র{ িদেয়
বাংলােক সরকারী ভােব আমােদর মাত ভাষা িহেসেব Hিতা
কেরিছল। ,য িদনJ পরবতীেত জািতসংেঘর ীকিত পায়
আnজQািতক মাত ভাষা িদবস িহেসেব। এক?শ মূলত বাংলােদেশর
বা=ালীর পিরচেয়র মূল। এক?শ না হেল আমরা াধীন হতাম না।
এক?শ না থাকেল আমােদর কিবতা, গান বা সািহেতR আমরা ,য
অগিত কেরিছ, তা সব হেতা না। এক?শ িমেশ আেছ আমােদর
,চতনায় - আমােদর অি^ে - আমােদর কীয়তায়। ভাষা
dসিনকেদর জনR িবন qা ও সবার জনR আnজQািতক মাতভাষা
িদবেসর gেভ[া। ,সইসােথ আপনােদর সবাইেক জানাই ইংেরজী
নববেষQর gেভ[া। ,য ,যখােন আেছন ভাল থাকেবন।

আব? হক শািহন
১লা ,ফMয়ারী ২০২২
অকলRাS, িনউিজলRাS।
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Bangladesh

সংগঠন সংবাদ
২০২০ সােল /সাসাই" (BNZFS) দু’ দু" বাTষUক সাধারণ সভার আেয়াজন
কের। ২৮েশ /ফP<য়াির ২০২০ সােল অনু@ত সাধারণ সভা" িবলি2ত
২০১৮-১৯ অথDবছেরর অনুান। িবিভy সাংঘঠিনক জ"লতার কারেণ

New Zealand
Friendship
Society Inc.
(BNZFS)

বাTষUক সাধারণ সভা" সHক সমেয় অনু@ত হয়িন। /সই কারেণ
সংঘঠেনর িবিভy কাযDKম Mিবর অবMায় িছল। তৎকালীন কাযDকরী
পিরষদ িবেশষ কের ডঃ দাউদ আহেমেদর অ াq পিরম ও িনরলস
7েচfার মাধ,েম সাংগঠিনক 7িতকলতা উীণD করেত সtম হয়।
জ"লতা সমাধােনর জন, ২৯ /শ নেভ2র ২০১৯-এ এক" 7েয়াজনীয় (অিতজর<রী) িবেশষ (Special) সাধারন সভা অনু@ত
হয়। এর মাধ,েম কাযDকরী পষDদেক পুনগDHত ও /সাসাই"র 7েয়াজনীয় কাযDKম চালু করার ব,বMা /নয়া হয়। ২৮ /শ /ফP<য়ারী
২০২০-এর পূণDাংগ বাTষUক সাধারণ সভার উেWশ, িছল এক" কাযDকরী পিরষদ গঠন করা, যারা /সাসাই"র কাযDKমেক পুনজীZিবত
করেব এবং সংগঠেনর [াভািবক কাযDKম চালু করেবন।
২৮েশ /ফর<য়ারী ২০২০ সােলর সাধারণ সভায় উপিMত সাধারণ সদস,েদর সবDস\িতেত
ডাঃ /মাহা\দ ইসলাম সাখ` েক িনেয় এক" একক /নতaেb ২০১৯-২১ সােলর কাযDকরী
কিম" িনবDািচত করা হয় এবং তােক তার কিম" গঠন করার সবDাc দািয়b /দয়া হয়।
ডাঃ সাখ` তখন উপিMত সাধারণ সদস,েদর মধ, /থেক [7েনািদত /[eােসবকেদর িনেয়
এক" চলমান কাযDকরী কিম" গঠন কেরন। এই কাযDকরী কিম"" 7থেমই /সাসাই"র
অিত পিরিচত, পুরােনা এবং কিমিনউ" গঠনমূলক কাযDKমেক পুনজীZিবত করার 7েচfা
হােত /নয়। এর মেধ, িবেশষ কের িনিKয় বা িবলুh থাকা CMRD (Centre for Migrant
Research and Development), িনউজেলটার ও আেয়াজন (klমািসক বাংলা
ম,াগািজন-সবDেশষ 7কাশনা ২০০৯, পের [m পিরসের ২০১৫েত িনউজেলটার িহেসেব
7কােশর ব,বMা /নয়া হয় িকo তাও িবলুh হেয় যায়), /রিডও একতারা (সবDেশষ 7চািরত
হয় ২০০৯ সােল) ও বাংলা লাইেPরীর (২০০৬ /থেক ২০০৯ সাল পযDq সংগৃিহত সামান,
ভsাব/শষ িনেয় /সাসাই"র অিফেস অবেহলায় রিtত) নাম িবেশষভােব উেuখ,। সােথ
সােথ /সাসাই"র অনুদান ও তহিবল সংvেহর 7েচfা /নয়া হয়। বwতঃ /কািভড-১৯ এর
লকডাউেনর কারেণ ২০২০ সােল /সাসাই"র [াভািবক কাযDKম অেনকটাই বাধাvM
হেলও তৎকালীন /[eােসবী কাযDকরী পিরষদ িবিভyভােব কিমউিন"র গঠনমূলক কাজ
হােত /নয়। এরমেধ, িবেশষ কের িনউিজল,াz সরকােরর লকডাউন চলাকালীন তথ,সমুহ
সাধারণ মানুষেদর কােছ /প{ে| ছ /দয়া, বানিজর (BANZI- Bangladesh Association
of New Zealand Inc.) সােথ িমেল /কািভড লকডাউেনর কারেণ tিতvMেদর সাহােয,র
ব,বMা করা, বয়} ও ঝ̀ঁিকপূণD বাংলােদশীেদর সােথ সরাসির /যাগােযাগ করা ও তােদরেক
সহায়তা করা, আTথUক ও অন,ান, ব,িগত সাহােয,র আেয়াজন করাসহ িবিভy পদেtপ
/নয়। বাংলােদশী 7বাসী ছাlেদর লকডাঊেনর কারেণ /য সমস,া হয় তা সরকােরর
এেজীসমূহেক অবিহত করা হয়।
!সাসাই%র ২০১৯-২০২১ !-.ােসবী কায4করী পিরষদ
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/কািভড-১৯ মহামারীর 7েকাপ িবব,াপী /বেড় যাওয়ায়, িনউিজল,ােz লকডাউেনর িবিধিনেষধ ও িবিভy অিনয়তার কারেন
/সাসাই"র সাধারণ কমDকা সাTবUকভােব বাধাvM হয়। তারফেল, /সাসাই" িনয়িমত সদস,েদর কমDকাz /যমন বাংলােদেশর
৪৯তম [াধীনতা িদবস, বাংলা নববষD ১৪২৭, ইফতার পা"D, ঈদ ও পূজা পূনDিমলনী, /ড-আউট, অন,ান, সাং}aিতক ও /সাশ,াল
/গট-ট̀েগদার ইত,ািদ আেয়াজন করেত পােরিন। এরপেরও /[eােসবী কাযDকরী পিরষদ ২০১৯-২০ সােলর সাধারণ সভার আেয়াজন
কের ১৩ই িডেস2র ২০২০-এ। এই সাধারণ সভায় ২৯ বছেরর সদস,েদর একই বাTষUক চঁ াদার হার 7থম বােরর মত পিরবতD ন কের
$১০/- /থেক $২০/- জন7িত করা হয়। তেব ৬৫ বছেরর উপরেদর জন, চঁ াদা না /নয়ার 7াব গৃহীত হয়। /[eােসবী কাযDকরী
পিরষেদর /তমন /কান পিরবতD ন না কের এ সাধারন সভায় ধ` মাl /কাষাধ,েtর পদ" রদবদল করা হয়। জনাব ফার<ক হাসান
সােহব এপদ /থেক ব,িগত কারেন ইফা /দন এবং জনাব আেরফ̀ল আিমন এপদ"েত /[eােসবী িহেসেব কাজ করার ইeা
ব, করায় উপিMত সাধারন সদস,রা এই রদবদেল অনুেমাদন িদেয়িছেলন।

পুরাতন লেগা

নতু ন লেগা

CMRD নতু ন কিম% ২০২০-২৪

নত̀ন /[eােসবী কাযDকরী পিরষদ র<েতই মাচD-এি7ল ২০২০ সােল CMRD /ক পুনগDঠন কের
তার নত̀ন িডেরর ডঃ বাপন ফখর<িWনেক িনেয়াগ িদেয় এক" পূনDাংগ কিম" কের /দয়া হয়।
এই কিম"র অন,ান, সদস,রা হেলন, 7েফসর আহসান হািবব ট̀ট̀ল, এেসািসেয়ট 7েফসর
/বারহানউিWন ভ̀ঁ ইয়া, ডঃ জািহর আহেমদ ও পদািধকার বেল /সাসাই"র 7িসেড ডাঃ
/মাহা\দ ইসলাম সাখ` । নব, গHত কাযDকরী পষDদ CMRD পূনDগঠেনর মাধ,েম /সাসাই"র
কাযDKম পুনরায় র< কের। তেব এ ছাড়াও /[eােসবী কাযDকরী পিরষদ ও CMRD িমেল
/সাসাই"র িবিভy /কৗশলগত (strategic) ও অবকাঠােমাগত (structural)পিরবতD ন ও
পিরবধDেনর উপর কাজসহ তহিবল সংvেহর উপরও কাজ র< কেরন। CMRD 7থেম তােদর
পুরাতন লেগা পিরবতD ন কেরন এবং ২০২০ সােলর 7থম লকডাউন চলাকালীন সমেয় দু"
সমীtা (এি7ল-জু্লাই ২০২০) বাংলােদিশ ও সাউথ এিসয়ান কিমিনউ"র উপের চালান। এই
সমীtার ফলাফল িনেয় িনব" পরবতীZেত জাতীয় ও আqজDািতক পিরমেলর জানDােল ও
অqজDােল 7কািশত হয় (ি7েভনসন ওেয়ভ অোবর ২০২০ সােল)। সমীtার ফলাফল
সরকারী, /বসরকাির ও কিমউিন" উyয়েন মহামারী চলাকালীন সমস,া /মাকােবলায় িবেশষ
অবদান রােখ। এজন, /সাসাই" ও CMRD /ক িবিভy কিমউিন", সরকারী ও আqজDািতক
সংগঠনেলা ভয়সী 7শংসা কের। যারা এই সমীtা সেকD িবািরত জানেত চান তারা
এখােন ি ক কের পুেরা আ"Dেকল" পড়েত পােরন।
/সাসাই" অেনক উৎসাহ ও উWীপনার সােথ /ফP<য়াির ২০২১ সােল ফাcারাইেয়র কােছ পার<য়া
/ব /ত ক,ািং-এর আেয়াজন কেরিছল সােথ আqজDািতক মতaভাষা িদবস উৎযাপেনরও

পাবিলেকশন

ব,াবMা িনেয়িছল।7ায় ১২০ জন এই ক,ািং-এ অংশ /নয়ার জন, নাম িনবন কেরন ও
আরও িকছ̀ সদস, ধ` /ড-আউট িহেসেব অংশvহণ করার ইeা 7কাশ কেরিছল। দুভDাগ,বশত
কিমউিন"েত কেরানা পাওয়ায় অকল,াz লকডাউেন চেল যায় এবং এই কাযDKম
[াভািবকভােব 7থেম Mিগত ও পের বািতল করা হয়। /সাসাই"র ১৫ বছর ধের িতেল িতেল
গড়া পূনDাংগ সাউz িসেম ২০১৯ সােল /শেষর িদেক পূবDবতীZ কাযDকরী পিরষেদর আমেল
/সাসাই"র অিফেস রিtত Mান /থেক চ̀ির হেয় যায়। এরফেল /যেকান অনুান বা সমােবশ
করা /বশ কHন হেয় পেড়। /সাসাই" তখন উপলি কের এক" সাউz িসেেমর অভাব।
ইিতমেধ, /সাসাই" অন,ান, ফািzং বা দাতা সংMািলেত িবিভy 7কm বা /7াvােমর জন,
আেবদেনর ব,বMা /নয় ও আেবদন দািখল কের। /সৗভাগ,Kেম, ভ̀তপূবD িদ অিফস অব ইথিনক
কিমউিন"স্ (বতD মােনর িমিনির অব ইথ্িনক্ কিমউিন"স্) /থেক িতন" /tেl $১০,০০০/এক" অনুদান পান। /সাসাই" 7থেমই এক" কম ঝােমলাপূনD সহজ ব,বহারেযাগ, /বাস
(Bose)-এর সাঊz িসেম এথ্িনক্ কিমিনউ"স্ 7দ অনুদান /থেক িকেন /নয় যার 7েয়াজন
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/রিডও /7াvাম kতিরেতও লাগেত পাের। /সাসাই" 7থেম /াবাল ফাইনা িলঃ /থেক
$১,৮০০/- এক" 7িত<িত পাওয়ায় /রিডও একতারা 7চােরর 7wিত /নয়। িনউিজল,ােz
সকল বাংলা /রিডও /7াvাম 7ায় ১০বছেরর অিধক ব িছল। এই /রিডও /7াvাম র< করার
জন, একজন দt /লােকর 7েয়াজন িছল। /সৗভাগ,বশতঃ তানিভর ফয়সাল (িভক) িযিন
একধাের বাংলা ব,ােzর /মটাল িশmী ও /কায়ািলফাইড িডিvধারী বাংলােদিশ সাউz
ইিনীয়ার এই কHন কাজ"েত সৃ হেত রাজী হেলন। /সাসাই" তােক িনেয়াগ িদল /রিডও
একতারােক পূনরায় চালু করেত। ােনট ১০৪.৬ এফএম ব,ােzর সােথ /বশ কেয়ক" িম"ং
কের /রিডও একতারা 7চােরর ব,বMা /নয়া হয়।

3রিডও একতারা লেগা

3রিডও একতারা Bােমট 3রিডওর 3পেজ

িভক ও 3জা Bােনট 3রিডওেত

3সাসাইGর নতHন 3রকIডJং 3Kশন

ক,ািং ও অন,ান, [াভািবক কাযDKম লকডাইেনর কারেন ব থাকেল /সাসাই"
/ফP<য়ারী ২০২১ সােল 7থম ই-িনউজেলটার “েদিশ ¡ই¢ার” 7কাশ কের। এই
িনউজেলটার 7কােশর সমেয়ই িস£াq /নয়া হয় বছের ১০" মািসক ই-িনউজেলটার
/ফP<য়ারী /থেক নেভ2র মাস পযDq 7কাশ করা হেব এবং িডেস2র- জানুয়ারী মােস “আেয়াজন” বাৎসিরক ম,াগািজন িহেসেব
7কাশ করা হেব। /দিশ ¡ই¢ােরর ২০২১ সােলর কিপেলা /সাসাই"র ওেয়ভ সাইেট সংগৃিহত করা হেয়েছ।
গত ২৬ /শ মাচD ২০২১, বাংলােদশ [াধীনতার সুবণD জয়qী হেয় /গল। যতটা উৎসাহ ও উWীপনার সােথ এই প¤াশ বছেরর
উদযাপেনর স¥াবনা িছল তা হয়িন। তার 7ধান কারন িবব,াপী কেরানার মহামারীর তaতীয় 7ভাব ও লকডাউন। ১৪ ই এি7ল
২০২১ িছল পেহলা kবশাখ ১৪২৮, িকo রমজােনর ও /কািভড-১৯এর অিনয়তার কারেন এ িদেনও /কান অনুান করা যায়িন।
তেব /সাসাই" ১৭ এি7ল ২০২১ বরাবেরর মেতা ইফতার পা"Dর আেয়াজন কের। ২০২০ সােলর /ফP<য়ারীেত /থেক ২০২১সােলর
এি7ল পযDq বাTষUক সাধারন সভা ছাড়া আর /কান বড় অনুান /সাসাই" করেত পাের নাই। /সাসাই" অকল,াz হারবার Pীজ
ও }াই টাওয়ার িবেশষ রেঙ (লাল-সব̀জ) বাংলােদেশর [ািধনতার সুবনD জয়qী উপলেt, আেলািকত করার জন, আেবদন করেলও
তা গৃহীত হয়িন কারন তােদর িনTদUf সমেয়র মেধ, আেবদন" /7িরত হয়িন বেল। তেব /সাসাই"র আেবদেনর /7িtেত ২০২৩
সােলর ২৬েশ মাচD বাংলােদেশর পতাকার রেঙ আেলািকত করার পূনDাংগ আাস পাওয়া /গেছ।
/সৗভাগ,বশতঃ /সাসাই" ৩০ বছর উদ্যাপেনর ব,বMা /নয় এবং /সাসাই"র িবগত বনDালী িদনেলার
তথ, ও ইিতহাস সংরtেনর 7েয়াজনীয়তা অনুভব কের। এ উেWেশ, পুরােনা সকল তথ, সংvহ করেত
/যেয় /দখা /গল /সাসাই"র পুরােনা কিউটার" অবেহিলত অবMায় পেড় আেছ এবং এর হাডDিড}
/নই। সংি§f যারা িছেলন তােদর সােথ /যাগােযাগ কেরও এর হিদস খ` ঁেজ পাওয়া যায়িন। /সাসাই"র
/কিবেনেট রিtত পুরােনা কাগজপl /থেক এবং জনাব আতাউর রহমােনর সহেযািগতায় /সাসাই"র ৩০ বছেরর এক" খিতয়ান
kতরী করা হয় ও তা সংরিtত করা হয়। ৩০ বছর উদ্যাপন উপলেt, দু" অনুান করা হয়। এক" ১৭ ই জুলাই ২০২১ সােল
এবং অন," ২৫েশ জুলাই ২০২১। ১৭ই জুলাইর অনুান" 7থমত আেয়াজন করা হেয়িছল ধ` মাl /সাসাই"র সদস, ও
সদস,ােদরসহ যারা িবগত িদেন /সাসাই"র /গাড়াপেন কাজ কেরিছেলন এবং অন, /দেশ আবাস িনেয়েছন তঁ ােদর িনেয়। িকo
বডDার ব থাকায় অন, /দেশ আবাস /নয়া /সাসাই"র /বশ িকছ̀ পুরােনা কাযDকরী পিরষেদর ব,িবগD ইeা থাকা সেTও এই বণDাঢ,
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অনুানিলেত অংশ িনেত পােরিন। িªতীয় অনুান" িছল সবাইেক িনেয়। অেনক অিনয়তা থাকায় িনউিজল,ােzর অেনক
গন,মান, সরকারী ও িবেরাধী দেলর /নতা /নতaীবa«েক আমTন কেরও পাওয়া যায়িন। তারপেরও কিমিনউ"র আমিTত
অিতিথবa«েক িনেয় /সাসাই" এক" মেনা অনুান কের।
গত ২৫েশ জুলাইএ বাংলােদশ িনউিজল,াz /®zশীপ /সাসাই" তােদর ৩০তম
বাTষUকী উদযাপন কেরেছ। ১৯৯১ সােলর Hক এই সমেয় /বশ িকছ̀ বাংলােদশী
অিভবাসী িনেয় বতD মান প,া¯ন ও িনউিজল,ােzর অবিMত বাংলােদেশর সােবক
অৈবতিনক কনসুলার িমঃ আতাউর রহমােনর /নতaেb /সাসাই"র ভ যাlা র<
হয়। এক এক কের গত িlশ বছর ব¡ চড়াই উৎরাই পার কের /সাসাই" তার ব¡িবধ
কাযDKেমর মাধ,েম িনউিজল,ােz বাংলােদিশেদর ভাবমূTতU উyত /রেখেছ এবং
নগতমােন সুচার< /নতaেbর পিরচয় িদেয়েছ। এই স±ানজনক উরেন /সাসাই"
তঁ ার ব¡ /নতা ও কমীZেদর ৩০তম বাTষUকী উদযাপেন িবন²িচে ³রণ কেরেছ। ১০
জন /7িসেড ও ১৫ জন /জনােরল /সেKটািরেদর তািলকা 7কাশ কেরেছ যারা এই
িlশ বছেরর িবিভy সমেয় অন,ান, /নতা, কমীZ ও /[eােসবীেদর িনেয় তােদর
/পশাগত, ব,িগত, পািরবািরক ও সামিজক সময় /থেক তােদর মূল,বান সময় /বর কের /সাসাই"র বaহৎ কমDযে ব,বহার
কেরেছন। তারা /কান 7িতদান পাওয়ার আশায় িকছ̀ কেরনিন বর¤ তারা এই সংগঠনসহ বাংলােদশী ও বাংলা ভাষাভাষীেদর
িনউিজল,ােz মুখউJল করার জন, িনরqর /চfা কের /গেছন এবং যােeন। /সাসাই" এই উপলেt, তােদর ফাউzার /ম2ারেদর
তািলকাও 7কাশ কেরেছ।

(পােশর ছিবেত উপেরর সািরর ডান িদক 3থেকঃ িমঃ আতাউর রহমান- ১৯৯১ 3থেক
১৯৯৫ এবং ২০০০ 3থেক ২০০৩, ডাঃ ইকবাল আহেমদ 3চৗধH রী- ১৯৯৬ 3থেক
১৯৯৭, িমঃ 3গালাম সরকার খান-১৯৯৮, িমঃ আ[ুল 3মা]ােলব-১৯৯৯, ডাঃ
একরামুল হক- ২০০৪ 3থেক ২০০৬ এবং ২০০৮, ডাঃ জািমল আহেমদ-২০০৭ ও
ডাঃ 3মাহা_দ ইসলাম সাখH - ২০০৯ 3থেক ২০১০ এবং ২০২০ 3থেক ২০২১; িনেচর
ডান িদক 3থেকঃ কাে`ন মাহমুদ হায়দার খান ২০১১ ও ২০১৮, িমঃ জাহাaীর
3হােসন -২০১৩ ও ২০১৪ এবং ড দাউদ আহেমদ ২০১২, ২০১৫ 3থেক ২০১৭ এং
২০১৯)

(পােশর ছিবর উপেরর সািরর ডান িদক 3থেকঃ িমঃ িমজান খান ১৯৯১ ও ১৯৯২,
ডাঃ নুর6ল 3মােমন ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫, ডাঃ িফেরাজ আহেমদ bপন ১৯৯৬
ও ১৯৯৭, িমঃ আ[ুল 3মা]ােলব ১৯৯৮, ড দাউদ আহেমদ ১৯৯৯ ও ২০০৫,
িমেসস আেয়সা আহেমদ ২০০০ ও ২০০৩, িমেসস সােয়দা আখতার ২০০১ ও
২০০২, িমঃ র6বাইেয়ত খান ২০০৫ ও ২০১১, িমঃ শাহিরয়ার ইেয়েমন খান ২০০৬,
িমঃ 3রজাউর রহমান ২০০৭, িমঃ 3মাহা_দ 3হােসন শিম ২০০৮, িমঃ 3রজা 3চৗধH রী
র6েবল ২০০৯, িমঃ সািকব ইমরান ২০১০, িমঃ মিস ইউ আহেমদ তাপস ২০১২,
িমেসস লাকী নাহার ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫, িমঃ সািন কিরম ২০১৬, ২০১৭ ও
২০১৮ ও ড 3মাহা_দ নািসর উিcন িময়া ২০১৯ ও ২০২১)
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এই ৩০তম বাTষUকীেক ধের রাখার জন, /সাসাই" গত ১৭ই জুলাই তােদর অিফস সংলs
হেল kনশ /ভাজ সহ ৩০ বছেরর সু,েভিনর িবতরণ কের। এই অনুােন /সাসাই"র িবিভy
/7াvাম ও তার কাযDKেমর ইিতহাস ও KমবধDমান পিরিধর বনDনা /দয়া হয় ও সদস, ও
সদস,ােদর সিPতার আহবান জানােনা হয়। সকল আগত সদস, ও অিথিতেদর
সুেভ,িনর িহেসেব ৩০বছর উপলেt, বানােনা /সাসাই"র পূTতUর মেনাvাম ও কাযDKম
খিচত একট িসরািমেকর মগ ও কলম /দয়া হয়। কাকতলীয়ভােব এই িদেনই /সাসাই"র
১০ বছর ব থাকা /রিডও /7াvােমর 7থম অনুান" আবার চালু করা হয়। সবেশেষ, ৭
/কােসDর ধ` মাl বাংলেদিশ ক,াটারারেদর kতরী /দশীয় সু[াদু খাবার িদেয় kনশেভােজর
ব,াবMা িছল খ` বই শৃংখলাব£।

১৭ জু লাই ২০২১ সােল -সাসাই.র ৩০ বছর উপলে56 অনু 9ােনর িকছু ছিব

২৫ /শ জুলাই রেকট পােকD র হেল িªতীয় অনুান" অনু@ত হয়। এই অনুান" িছল সবার জন, উ±ু। িবপুল উৎসাহ ও
উWীপনার মাধ,েম এই পিরey অনুান" অনু@ত হয়। িমঃ আতাউর রহমান (JP, MNZM, ex-Honorary Consular of
Bangladesh in New Zealand) অনুান" উেªাধন কেরন। ডাঃ /মাহা\দ ইসলাম সাখ` বতD মান /7িসেড অনুান"েত
/সাসাই"র জ±লেsর বaাqসহ /সাসাই"র সাংগঠিনক 7িKয়া, সাংগঠিনক (community) ¢রশীপ, ¢রিশপ /থেক আয়
ও আেয়র kবধতা, বাড়ীKয়, িনউিজল,াz অিভবাসন দhেরর (New Zealand Immigration Services) বাংলােদেশর উপর
ইিমেvশেনর িনরীtা (audit), /সাসাই"র কাযDKেমর [eতার দিললসহ /সাসাই"র িনউিজল,ােz বাংলােদেশর ভাবমূTতU উJল
করার ব¡িবধ কাযDK /মর এক" তথ,মূলক িববরনী উপMাপন কেরন। এছাড়াও িতিন /সাসাই"র ৩০বছ/রর িবিভy কাযDKেমর
িফিরি ত̀েল ধেরন। এর মেধ, সরকারী, /বসরকারী ও িনউিজল,ােzর অন,ান, কিমিনঊ"র সােথ সংেযাগ Mাপন, , িরিফউিজ ও
অিভবাসীেদর জন, Mায়ীকরেনর 7েয়াজনীয় পরামশD, পদেtপ ও সরাসির সাহায, সহেযািগতার িবরল দৃfাq, বTহUবের বাংলােদশী
সংগঠনেলার সােথ সৃতা, বাংলােদশM সরকারী, /বসরকারী, ব,বসায়ী ও সমাজেসবীেদর সােথ সংেযাগ Mাপন ও এই দীঘD
পথচলায় িবিভy সাথী ও কমীZেদর সাহায, সহেযািগতার িববরনী উপMাপন কেরন। এছাড়াও িবিভy সমেয় িবিভy মানুষ/ক ব¡িবধ
সমস,ার কারেন /সাসাই" /য সাহায, ও সহেযািগতা কেরেছ তার এক" সাধারন উপা /দয়া হয়। ডাঃ সাখ` ১৯৮১ /থেক ২০১৮
পযDq বাংলােদিশেদর িনউিজল,ােz বসবােসরও এক" পিরসংখ,ান িচl উপMাপন কেরন। সবDেশেষ িতিন /সাসাই"র 7িত"
কাযDKেমর ধারাবািহক বনDনা ও িকভােব বাংলােদশী ও বাংলা ভাষাভাষীেদর উপকaত করেছ তার এক" [e ধারনা /দন।

২৫ জু লাই ২০২১ সােল -সাসাই.র ৩০ বছর উপলে56 অনু 9ােনর িকছু ছিব
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গত ১৯ /শ িডস2র ২০২১সােল /সাসাই"র বাTষUক সাধারন সভায় ২০২১-২৩ /ময়ােদর নত̀ন কাযDকরী পিরষদ িনবDািচত করা হয়
দীঘD লকডাউেনর কারেন এই বাTষUক সাধারন সভা িনধDািরত /স¶2র মােস করা স¥ব হয়িন। ২০২১ সােল /সাসাই" িবিভy /7াvাম
উপলেt, সবDেমাট ৮০ হাজার ২৫০ ডলার সংvহ কের। এছাড়াও /সাসাই" তার /কলেন অবিMত 7পা"Dর সরকারী িনয়ামনুযায়ী
/হলিথ /হােমর কাযDািদ সy কের। /সইসােথ রাও ·েটর কাউিল কতaDক লীজ7াh অিফস"েক কােজর জন, উপয`  করা হয়।

-সাসাই.র কায>ালেয়র এখনকার ছিব

BNZFS Programs and Activities
RADIO EKTARA
Bengali Radio
Program

AYOJON
Yearly Magazine

Radio Ektara is the only Bengali radio program in
New Zealand first launched in 2005. It had continued
to run the program from Planet 104.6FM radio
station in Auckland from 2005 to 2011. Due to lack
of finance and support, it was ceased for a decade
but reintroduced in July 2021. It is now a weekly
radio program broadcast every Saturday from Planet
104.6FM band in Auckland from 06.45 pm to 07.20
pm. BNZFS plans to expand the Radio Program to
more hours on the internet. Please tune Planet Radio
and listen to Radio Ektara.
BNZFS has been publishing Ayojon - a bilingual
magazine, since 2005. It used to be Quarterly but
now changed it to Yearly publication. It encourages
community people across New Zealand and the
globe to publish their articles, journals, poems, short
stories, novels, literature, cartoons, artworks,
photography, and various other materials. It has two
versions- a print version and an e-magazine.

DESHI WHISPER BNZFS has been publishing newsletters since 1992
Monthly
with various formats. However, since 2021, it has
e-newsletter
been published monthly.
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ADVOCACY
NETWORKING
AND
MENTORING
SERVICES

Since its inception, BNZFS has served the community
and its people, multicultural societies, government
agencies, business communities, ethnic and refugee
communities, NGOs, local and regional councils to
provide advice, support, practical help, guidance and
recommendation to improve the quality of migrant
and refugee communities in New Zealand. Many
professional groups received this support for their
collective difficulties, including doctors, engineers,
teachers, bankers, business people, agriculturists
and many more. BNZFS supported many small
communities through different types of engagement.
It also involved founding many charitable
organisations in New Zealand to serve the
community. It has been Networking with Govt.
agencies including NZIS, MAF, Ministry of Social
Development, Office for the Community and
Voluntary Sector, Ministry of Primary Industries,
Ministry of Business, Innovation and Employment,
Ministry of Culture and Heritage, Ministry of
Education, Ministry of Environment, Ministry of
Women and Ministry of Ethnic Communities.
Networking is not limited to Govt. Services but also
extended to NGOs, NZ Blood service, NZ Tourism
Board, NZ Qualification Authority, NZ Trade and
Enterprise and Sport NZ and many more.
BNZFS has been offering Mentoring Program for all
its members and non-members. Mentoring programs
are designed for all age matching groups, particularly
those struggling to choose their career pathways.

BANGLA
LIBRARY

BNZFS has started collecting books, journals,
magazines, newspapers since 1996, but due to lack
of space and financial support, they were lost. In
2001, BNZFS was able to rent a space at 264 Great
North Road, Grey Lynn, with support from Auckland
Council. In 2005, BNZFS first physically set up its
Bangla Library and started supporting the
community. Currently, BNZFS is trying to set up a
virtual library and a physical library on a smaller
scale.
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CENTRE FOR
MIGRANT
RESEARCH &
DEVELOPMENT

DIPSHIKA
Bengali
Language
School

Camp-FitnessSports
programs

BNZFS
VOLUNTEERS

BNZFS has started surveys and research to identify
problems and difficulties among migrant and refugee
communities in New Zealand since 1997 but formed
CMRD officially in 2005 with a structured format.
CMRD also provides training and arranges workshops
for the migrant population to improve their
opportunities. It has a women empowerment wing
to provide guidance and care to improve the quality
of diaspora females. BNZFS also provides
suggestions and recommendations to government
offices and various other agencies in New Zealand
and Bangladesh about changes in provision to
accommodate entitlements of migrants and
refugees.
BNZFS first introduced Bangla school in Balmoral
School, Brixton Road in 1994, but then moved it to
Avondale Intermediate in 1996. The school ran at
different venues till 2000 but closed due to a lack of
funds. There was an attempt to revive the school in
2009 and 2010, but this was on hold to support
Bangla School Trust. Current EC is considering
reintroducing the Dipshikha as Bengali Language
School for people interested in learning Bengali as
Second Language.
BNZFS has always been arranging different sports
and fitness programs for all community people of all
ages according to their needs to live healthy way in
the community to reduce the burden of health costs.
BNZFS has been organising camps for its community
members every year since 2006 except last two
years due to COVID-19 restrictions. Participants
benefit by attending this disciplined camping event,
increasing the bonding among community people,
getting the essence of the Kiwi way of living in the
country, helping them integrate, and increasing
resilience and tolerance.
Around 30 Volunteers are enlisted to offer their
services from time to time to provide support and
help to continue BNZFS’s different programs and
activities. BNZFS Volunteers is a member of
Volunteering New Zealand also.
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Website and
Social Medias

BNZFS has different Social Medias platform,
including Twitter, Youtube and others, to connect
people across the globe and promote programs and
activities. BNZFS has recently rearranged its website
and becomes functional. It requires further
improvement and functionality to use for all
stakeholders.

Other Activities
Apart from sets of projects and programs, BNZFS
has many community engagement programs,
including celebration and commemoration of
various days (e.g. International Mother Language
Day, Bangla New Year, Independence and Victory
days of Bangladesh, Waitangi and ANZAC days
celebrations and commemorations and also
considering Matariki Day) with significance,
cultural events, opening business opportunities
and encouraging entrepreneurship among the
interested group of people. BNZFS is also
considering programs around climate change,
regenerative environment, and fund-raising
programs for people in need. BNZFS used to have
a production unit and 2005-2008 released 5 CDs
and planning to set up an Audio-Visual unit,
drama unit and cultural and entertainment groups
to nurture their cultural programs.
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বাংলােদশ
িচর+ীব

প*াশ বছর পের
কাজী জাওয়াদ
বাFমGংহাম 0৬/১২/২০২১
ইয়ািহয়া খান আর জুলিফকার আলী ভ4ে6া ঢাকা !থেক পািলেয় !গেলন। িদন তািরখ সবারই জানা। আর তােতই
বাংলােদেশর মুিAয4 েCর পথ খ4 েল !গল। !স িছল এক Fনগত পিরবতG ন।
১৯৭০ এর িনবGাচেনর সময় আমরা য4 বক। সবাই খ4 িশমত !ভাট িদেয়িছলাম। তার আেগ !থেকই ছাN-য4 বকেদর মেধP
িকছ4 করার আর রাজৈনিতক কমGকােR জিড়েয় পড়ার উেUজনা িছল।
১৯৬৮ সােল মাওলানা ভাসানী YখPাত সাংবািদক আতাউস সামােদর মাধPেম বZব[4র কাছ !থেক এক\ বাতG া পান।
িতিন তখন আগরতলা ষড়যT মামলার অিভয4 A িহেসেব কারাব`ী। মামলার িবচার চলেছ। ১৪ই !ফbcয়ারী
dাইব4 নােল খবর সংeেহর জনP উপিfত িছেলন আতাউস সামাদ। বZব[4 তঁ ােক বেলন ‘hজুরেক আমার মুিAর জনP
আে`ালন iরc করেত বিলস’ (SA Karim, Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy, Revised Edition,
University Press Limited, Dhaka, 2009 [2005], p 151 এবং ABM Musa, Amar Bela Je Jai, Prothoma
Prakashan, Dhaka, 2014, pp 192)। ভাসানী !সই অনুেরাধ !পেয় আে`ালন iরc কেরন। ৬ িডেসkর জুলুম
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Yিতেরাধ িদবস পালেনর কমGসূিচ িদেয় গভনGর হাউস (এখনকার বZভবন) !ঘরাও কেরন। ২৯ িডেসkর পাবনার !জলা
Yশাসেকর বাসভবন !ঘরাও কের iরc কেরন !ঘরাও আে`ালন।
ছাNেদর িবিভo দলও িবিpoভােব আে`ালন করিছল। জানুয়ারী মােস
সবGদলীয় ছাN সংeাম পিরষদ গঠন কের ১১ দফা দাবী িনেয় আে`ালন
iরc করেল ছাN-য4 বারা ঝঁািপেয় প!ড়। !সই আে`ালেনর !ঢউ আমােদর
পড়ােশানা িশেকয় ত4েল িদেয়িছল। সবGদলীয় ছাN সংeাম পিরষদ গঠেনর
ফেল আে`ালন !বগবান হওয়ার সেZ সেZ জনসাধারেণর সমথGন !পেত
থােক। আমরা ছাNরা eােম eােম চেল িগেয়িছলাম। সাধারণ মানুেষর মেধP
আে`ালেনর Yচার করেত। আিম তখন পাবনা এডওয়াডG কেলেজর ছাN।
দলেবঁেধ পtার চের কuষকেদর বািড় বািড় িগেয় আে`ালেনর Yচার কেরিছ।
Yv iেনিছ আে`ালেন তঁ ােদর িক লাভ, িক তঁ ারা করেত পােরন ? উUের
বেলিছ কuষক চােষর জিম পােবন, নদী িশকিw জিম !জেগ উঠেল জবর দখল
হেব না, !রােগ িচিকৎসা পােবন আর সyােনরা !লখাপড়ার সুেযাগ পােব।
ছাNরা !eফতােরর ভেয় পালােল তােদর আzয় িদেত হেত পাের, তারােতা
কuষকেদরই সyান। এভােবই আমরা গণজাগরেণর বীজ ছিড়েয় িদেয়িছলাম
জনগেনর মেধP।
ছাNেদর আে`ালন রাজনীিতকেদর টনক নািড়েয় !দয়। সবGদলীয় ছাN সংeাম পিরষদ গঠেনর পর আওয়ামী লীগসহ
আট\ রাজৈনিতক দল !ডেমা{Pা\ক এPাকশন কিম\ (ডাক) গঠন কের। এই কিম\ আে`ালেনর !বগবuিC না করেলও
!ফডােরল পCিতর রা|কাঠােমা এবং সবGজনীন !ভাটািধকােরর দাবী ত4েলিছল।
অনPিদেক পি}ম পািকwােনও তখন ছাN আে`ালন চলিছল। খাইবার !জলার লািRেকাটাল !থেক !চারাচালােনর
কাপড় িকেন !ফরার পেথ িকছ4 ছাN পুিলেশর িনeেহর িশকার হেল আে`ালন iরc হেয়িছল, তা ~ত ছিড়েয় পেড়িছল
সবখােন। আইয়4 ব খােনর পে !সই আে`ালন সামাল !দয়া সব হেলা না। ছাNেদর দাবীর অেনকFেলা !মেন িনেয়ও
!শষরা হেলা না - ওিদেক !য !ঘালাজেলর িশকারীরা নত4ন ফঁ াদ রচনা করেছন।
িনবGাচেনর আেগ ছাN-য4 বকেদর আকাংখা িছল এগার দফা দাবীর বাwবায়ন, রাজৈনিতকভােব মূলতঃ !ফডােরল পCিতর
রা|কাঠােমা এবং সবGজনীন !ভাটািধকার। সামািজকভােব জনকলPাণমূলক িকছ4 বPবfা আর সবGwের বাংলার Yচলন।
এর !কান িকছ4ই ইয়ািহয়ার সামিরক সরকােরর করার মতা িছল না। এক\ fায়ী সরকােরর Yেয়াজন িছল। িনবGাচেনর
ফলাফেল মেন হেয়িছল আমরা !বাধহয় সাফেলPর িশখর ছ4ঁেয় !ফেলিছ। ইেতামেধP আমােক পড়ােশানার ব[েন
আটকােনার জনP পাবনা !থেক বিরশােল !নয়া হেয়িছল।
িনবGাচেনর পর সে`হবাদীেদর আশংকা সতP Yমান কের সামিরক জাyা জুলিফকার আলী ভ4ে6ার উাকাংখােক উে
!দয়। ভ4ে6া নানা রকম কটচাল চালেত iরc কেরন। আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সােলর ৩রা জানুয়ারী জাতীয় পিরষদ এবং
Yােদিশক পিরষেদ িনবGািচত সদসPেদর ৬ দফা এবং ১১ দফার িভিUেত সংিবধান রচনার শপথ eহণ করায়। িবিভo
রকম রাজৈনিতক hমিক এবং !খলা চলেলও মােচGর আেগ ছাN-য4 বারা !বশ আনে`ই িদন কা\েয়িছলাম।
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জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন ব[ !ঘাষণার সেZ সেZ !যন বারcেদর বাে সলেত ািলেয় !দয়া হেলা। বামপী দলFেলা
৪৭-এর পর পর পূবG পািকwােনর াধীনতার কথা Yচার করেলও এবাের !যন তা নাগােলর মেধP এল। বাংলােদেশর
পতাকা উেUালেনর মাধPেম আমরা নত4ন  !দখেত iরc কির। !স  াধীনতার, নত4ন সমাজ গড়ার। ইয়ািহয়া
খােনর সামিরক !দাসররা আেলাচনার িপিpল পেথ িনেয় যায় আমােদর। ছাN-য4 বােদর মেধP িকছ4টা হতাশা !দখা িদেলও
উেUজনা িজইেয় রািখ Yিশেনর আবরেণ। !সই িহেসেব ১ মাচG !থেক ২৫েশ মাচG পযGy ছাN-য4 বােদর !চতনা ও িবােসর
মেধP বPাপক পিরবতG ন ঘেট। ইয়ািহয়া-ভ4ে6ার পলায়েন পূবG পািকwােনর জনগেনর আে`ালন াধীনতার অবশPাবী
পেথ যাNা iরc কের।
পাশ বছর পের !সই সময়কার গণতেTর, অিধকােরর এবং সংeােমর কথা যখন ভািব আমার !কবলই মেন হয় ইয়ািহয়া
ভ4ে6া পািলেয় না !গেল কী হত। !স সমেয়র ইিতহাস যারা !লেখন তঁ ারা িক এই কথা\ ভােবন। ভাবা দরকার। কারন
ইিতহাস !লখার সময় !কান ঘটনার পূবGাপর, শংকা, সংকট, সাবনা িবেবচনা কেরই !কবল তার পাNিমেNর পিরণিতর
আসল পিরচেয়র বণGনা পাওয়া !যেত পাের।
আমরা তখন !াগান িদেয়িছ, িবশ টাকা মন দের চাল চাই, লাZল যার জিম তার, সাাজPবাদ িনপাত যাক, সবার জনP
িশা চাই। বAuতায় এক সুের বলতাম আদমজী-বাওয়ানী-দাউদ-ইাহানী- দাদা- এেক খান- মকব4 লুর রহমান এমন
২২ পিরবােরর হােত !দেশর সব সদ ক4িগত হেp এই বPবfা ব[ করেত হেব।
আজ !ভেব !দিখ !সই ২২ পিরবােরর বদেল আমরা ২২০০ পিরবার !পেয়িছ। পtা !সত4 ২০২২ সােলই চালু হেব – তার দশ
বছর আেগই Yাথিমক িবদPালেয় িশiেদর ভত ভােগPর !খলা হেয় !গেছ। নদী িশকিw জিম ভিমহীনেদর কােছ যায় না।
বPাংকFেলা ঝঁাঝরা, িপ !ক হালদােরর দল পুঁিজ পাচােরর !জাের উ আদালেতর কাছ !থেকও মুচেলকা দাবী কের।
আজও িবচােরর অিধকার !কবল িবUবােনর। নারীর মযGাদা এখনও !কবল সংবাদপেNর পাতায়। এেতা iধ4 কথার কথা,
যােদর !দশ !ছেড় যাওয়ার সুেযাগ হয়িন তঁ ারা হােড় হােড়ই জােনন !দেশর কী অবfা। মুেময় যারা রAচাপ পরীার
জনP িবেদশ !যেত পােরন তঁ ােদর কথা বলিছ না।

তব. আিম আশাবাদী। আশাবাদী 0পাষাক িশেDর অগিনত
নারী Fিমেকর দূদHশার ভরসায়, Iবাসী Fিমকেদর ঘাম
ঝরােনা উপাজHেনর আশায়, কMষকেদর 0Nেশর আOােস।
িহটলােরর ইউেরােপ ইRিদরা 0যমন আশা 0বঁেধ রাখেতা,
মুি)য. েXর সময় 0যমন ব. েকর YZেক বঁািচেয় 0রেখিছ,
এখনও আিম 0তমিন আশাবাদী। বাংলােদশ িচর_ীব।
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hate, like, love and passion
as we mature and grow older

This photo taken by the
writer received Editorial
Applause in Frames
magazine (online). Frames
is a Switzerland based
photographic group.

Nazmul Bashar

Auckland 27/01/2022

I always hated taking photographs. In the
past, although I owned cameras, I never felt
the urge or affinity to take photos, film or
digital irrespective. The very act of
photography seemed utterly ridiculous,
childish, and somewhat laughable. It
seemed an aimless, a clownish fit of action
pursued by unstable adolescents.
The advent of “quickies”, called selfies,
made the whole process of photographic
imaging further complicated to me. To me,
it turned out as a caricature, to the extent of
almost ‘vulgar’ showmanship. Certainly, at
that stage, I did not value photography as a
craft of any noble standard, and of course,
rejected it as an art.
Until recently, as my energy, tenacity, and vigour ebbed, as I have aged, I suddenly realised that there is
potential, underlying valour and an illustrative décor in photography. People have been talking about
digital single lens reflex cameras for decades. Lately, the mirrorless camera’s lightness is making some
ripples. So, when society is about to change its course in photography, especially changing over to the
device like much smaller, lighter smartphone cameras, I wanted to hop into the bandwagon of a hobby
called DSLR photography.
In my whole working life, one thing was predominantly the main driving force, technology. Technology,
to me, seemed like a Greek mythological traction. I worked in aviation almost for a quarter of a century,
and technology allured me there. Then in the nineteen nineties, I almost unwillingly switched over to the
young peoples’ pedagogical world. There, I naturally developed a fascination for the educational
technology area. I mainly focused on Educational Technology, and I thought technology was the panacea,
an encapsulated singular answer to all the impediments in educating the young mind. Needless to say,
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my fantasy with technology got a jolt, and I quickly realised that in an area so diverse and complex, like
education, there can never be a single-minded intervention to overcome all the difficulties.
Most probably, I entered the photographic world at my ‘lee-wind’ period of my life because of my
continual passionate love of any type of technology. Perhaps, I wanted another toy, and this time it was
a camera, and I started with a DSLR/mirrorless camera.
Once immersed into not only photography but into the intricate world of art of photography, I had, initially
a tumultuous start. At my age, pretty late in my life, the journey was precarious due to several reasons.
First and foremost, it was due to our traditional mental frame and expectations. We expect an elderly
person to be more inclined towards religion. We expect an older person should lead a pious but
uninvolved, detached life. Whereas I chose a more active life of photography which requires
thoughtfulness, imagination, movement, which is further away from the conventional way of piety and
servitude to the almighty. Generally, that conventional way is liked by most, and I am not against that.
Some people may have rationalised well by saying that these sorts of passion should have been pursued
at an early stage of life, and what I was doing would be a wasteful venture as the ‘creativity’ does not
sparkle after the prime time of life.
My late pick up of this passion had nothing to do with
‘creativity’. Instead, it was an effort to relieve an older
adult’s tension, stress, and actual battle to overcome
the fear of being inactive. The fear of dissociation from
a vibrant, interacting life is colossal and formidable. Yes,
photography rendered an avenue, a new dimension to
a sexagenarian person, me. I found this exposed me to
a combination of many diverse and interesting faculties,
like laws of the physical world, art, painting,
astrophysics, biology. Not surprisingly, I gradually found
some connection with the metaphysical world. Patterns
in nature became more visible and vivid. I started
visualising the surrounding world from a different
perspective.
I attempted quite a few photographic projects, for
example, photographed early morning sunrise in a
conventional way and also used techniques like
Intentional Camera Movement to apply a dreamy effect
on the scene being photographed. I worked with macro
photography to analyse the miniature world. I worked
with water droplets and reflections of surrounding
objects. I even worked in-depth with portrait
photography, where the editing throws remarkable
challenges. I worked with composite images in editing
software. I roamed around the city to have some idea in
perspective photography and geometry.
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I endeavoured to understand the complexity of
photographing birds in flight which added another
dimension.

I think photography rendered pleasure alleviation and acted as
a soother during the Covid 19 lockdowns. Although our mobility
was restricted, I figured out the boundless avenues to express in
a confined environment during lockdowns. Sometimes, days
together, I worked and experimented relentlessly in my garage
on a photographic project. Most of my work on water splash and
water bubble photography were done during the Covid 19
lockdown. I designed my own project centred around ‘My Daily
Walk’ when during my hour-long daily walk, I used to carry my
camera and randomly shot various photographs. During Covid 19
lockdown, I created a few good photographs to contribute to
Frames, a Switzerland based magazine (online version). The
image at the beginning of this writing is one of my photographs
that received Editorial Applause in Frames magazine.
I reckon photography has made an immense impact on
my life. Although starting at an advanced age. It made
me more sensitive towards nature, it extended my
conceptual clarity of family, surrounding and overall,
society. Now, I can wake up at dawn and run to the
waterfront with photographic gears for an early
morning shoot out of the glowing sunrise. Now I have
realised the prior dawn natural artistry and tonal
tapestry of the sky is priceless and majestic. It has
drawn me closer to the conceptualisation and
reforming of my metaphysical world or maybe
conceptualisation of the divine power. I can more easily
recognise the texture, hue and vibrance on the petals of
flowers. The flutter of wings of distant birds creates
harmonics and music. I do not envy the birds anymore
for their gift of flight; rather, I enjoy looking at their
skilful manoeuvres, which seems coordinated and
crafted by God.
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!চাগীর গ( (!চাগীর প*ন)
কিবতা চাকমা
ধারাওয়াল ভিম, িসডিন
৩১/০১/২০২২

I আেয়াজন ষ( বষ* ১ম সংখ0া ২১েশ 3ফ56য়ারী ২০২২ I A BNZFS Publication I০২২

23

বঁােশর মাচার ইেজার !পিরেয় !খালা বারা`ায় মুরিগ ঢ4কেত !দেখ !চাগীর
সিkত !ফের। অেঘার ঘ4 েম অেচতন চ4িনলালেক িপঠ িদেয় কতণ !য !চাগী
বেসিছল !স জােন না। !চােখর ধারা তার কখন !য iিকেয় !গেছ। !ঠাঁট
!ভজােত িগেয় িজহায় লােগ তার ডান গাল !বেয় আসা iকেনা !নানা াদ।
বঁােয় !কামর !থেক িনেচ িপননটা সিরেয় পাজের, !যখােন িপিড়টা এেস
!লেগিছল, তােত !স আেw হাত ব4 লায়। হাত ব4 লায় আহত কনুেয়। আর ভােব,
তািpচামটা যিদ তল িপঠ !বিড়েয় না থাকত, তাহেল আঘাতটা তার আরও
!বশী হয়ত লাগত।
!চাগীর শরীের আর বPথা !নই। শরীেরর বPথা চেল যায়, িক মেন !য বPথা
লােগ তােতা !যেত চায় না।

চাকমা ভাষা
+থেক বাংলায় অনুিদত '+চাগীর গ9'

!কামেরর পাশ ধের ‘ও মা’ বেল !কঁ ািকেয় !কামের আটকােনা !বনটা
!কানভােব খ4 েল !স !দৗেড় ঢ4েকিছল !শাবার ঘের। যা হবার !হাক, চ4িনলাল
যা ইেp তাই করcক, !স িপছন িফের তাকায়িন। !বনটার !য িক হেp, !স

: '+চাগীর প<ন' নােম অ=ান
চাকমার স?ািদত সািহতA
পিBকা 'রCয়াললুং' এ Dকািশত
হয়। 'রCয়াললুং' শF: পাবGতA

িচyাও !স কেরিন। !গল কয়িদন !বনটা !য কেব ব4 েন শালটা !শষ করেত

চHIােমর আিদবাসী বম জািতর ভাষা

পারেব !সটায় িছল !চাগীর বড় িচyা। ব4 না !শষ হেল শালটা !স িবনুর কােছ

+থেক চয়ন করা, যার অথG 'সমমনা বা

গিছেয় !দেব। িবনু, !হডমাার আর মাারিনর !মেয়, ঢাকায় পেড়। িবনু

সমবAথী।' রাMামা:র জুম এেN:ক

শালটা যিদ ঢাকায় িবি{ কের !দয় !চাগী এর ভাল দাম পােব। !চাগী তাহেল

কাউিPল +থেক 'রCয়াললুং' এর

নয়নেক একট4 !বশী টাকা পাঠােত পারেব। িক !স hলুf4েল !বনটা
সামলােনার কথা তার মেনও আেসিন।

Dকাশকাল ২০১৫ সাল, পৃVা ১৮১১৮৬।

!লােক চ4িনলালেক !পায় ‘বউেয়র টাকায় খাও।’ !স কথা তার গােয় লােগ,
িক সকাল-িবকাল মদ িগলেত, !চাগীর টাকা চ4ির করেত তার গােয় লােগ না।
তােক !পােনার !লাকরা নয়, !চাগীই তার যত Yিতেশােধর পাN।
ভারী িজহায় চ4িনলাল ডােক, ‘নয়ন-মা, ও নয়ন-মা,’ ‘!ব-জা-র হ-ই-স? !গাস-সা ক-র-স?’ !চাগী উUর !দয় না। !শাবার ঘের কতণ !য !স চ4িপসাের
!কঁ েদেছ তার !খয়াল !নই। !চাগী iধ4 জােন চ4িনলাল আেজ বােজ বেক, তাল
মাতাল অবfায় ইেজার, !খালা বারা`া !পিরেয় hমিড় !খেয় ঘেরর !মেঝেত
iেয়েছ। !চাগী এটাও জােন, !স !য একটা মানুষ রােগ-দুেখ-অপমােন একই
ঘের বেস আেছ, তা চ4িনলােলর মাথায় !নই। িনতP এইসব হেতই চলেছ।
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এসব !য একিদন !শষ হেব, !স িচyা
!চাগী এখন আর কের না। মদ !য
!খেত জােন না, মদ যাের খায়, তার
hশ সহেজ আেস না।
‘সুয়াই, সুয়াই’ লkা এক বঁাশ িনেয়
!চাগী মুরিগFেলােক !খালা বারা`া
!থেক তাড়ায়। চ4েলর !খাপা, িপনন
!পাA Fেজ ইেজােরর মােঝ
উােনা িপিড়টা ঘেরর !বড়ায়
!হিলেয়, !বনটা F\েয় িভতের
Fিছেয়

রােখ

!স।

সারািদেনর

কােজর ফঁ ােক এক িবয়েতর একট4
!বশী !স ব4 নেত !পেরেছ। রােত !চা
করেত হেব আেরকট4 !বশী !বানা

কত কাজ প!ড় আেছ - এই তাগাদায় !চাগী ইেজােরর মাথায় ঝ4লােনা
ঝকঝেক iকেনা কাপড় তাড়াhেড়ায় ত4েল, ভাজ কের ঘের ঢ4কায়। ইেজার
!থেক !নেম মুরিগর ত4ষ-Fলা আধার িনেয় !স ডােক, ‘অয়, অয়, অয় …।'
!স বড় !মারগটাের তািড়েয়, !ছাট !মারগেদর খাবার সুেযাগ কের !দয়। নত4ন
মা হওয়া মুরিগ আর তার ছানােদর আেরক ধাের খাওয়ার !দয়। ইেজােরর
িনেচ উচ4েত বঁাধা মুরিগর খাচা !থেক !স মসৃণ, সাদা িডম ঝ4িড়!ত ভের।
অেধGক ভরা কলিসর পািন গিজেত !ঢেল, কািলেত ঢাকা পািতলFেলা
খািল কের !স গােঙর িদেক !ছােট। তার !চাখ !ফালা, লাল। তার মানুষেক
আর লা কের না। কােরা িদেক ডােন-বােয় না তািকেয় পািতলFেলা
!মেজ-ধ4 েয়, !স কলিস !কামের, পািন ভরা পািতলFেলা সাyাল !মেয়েদর
মত উপির-পর মাথায় ত4েল ঘের !ফের। !স আেরক পালা পািন আনেত
যায়। গােঙর পাহাড়টা িদন িদন !যন আরও খাড়া হেp, !স সােথ তার হঁ াট4,
পা, নলা, পােয়র পাতা !যন ভারী হেp। শরীেরর বল !যন ফ4িরেয় আসেত
চায়। আেগ !স কত অনায়ােস পালার পর পালা পািন ত4েলেছ।

যায় িকনা। িক আর করা - এইেতা
জীবন।
গিজ !থেক মালা ভরা পািন ত4েল
শলার ঝা4 িদেয় ইেজাের মুরিগর F
পির ার কের !স। পির ার কের
চ4িনলােলর বিম। পি}ম সূেযGর
!রােদ মাচা ইেজােরর !ভজা বঁােশর
ফািলর কাঙারা !কমFেলা ঝকঝক
কের।
eীে¡র রাগী সূযG !চাগীর িমইেয়
আসা রাগ-অপমােনর মত !তজ
হািরেয় ঢেল পেড়।

নয়
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‘!তামার এত !দমাগ িকেসর? !কন এত !দমাগ?’ িনতP এই, !সই বােজ কথা ছ4ঁেড় !দয় চ4িনলাল। !পিচেয়, ঘেষ
িফিরেয় টানা !সই একই কথা। এ কথায়, !স কথায় !সই একই মাNা, না ব4 ঝা, তল না-পাওয়া, iনেত না-পারা
কথা। চ4িনলােলর অকথP ভাষা কখনও !চাগীর কান ফ4ঁেড় মাথায় বািড় !মের ি£Fণ আঘাত কের মগেজ। !চাগীর
মাথা চ¤ের ঘ4 ের। এই িক !সই চ4িনলাল যােক !চাগী িচনত, জানত, যােক !স iধ4 ভালবাসত,  !দখত তার
সােথ সুেখর এক সংসােরর। দুঃখ লােগ, অপমান !বাধ কের !চাগী। !চাখ ছলছিলেয় নােক ালা ধের। মদ যাের
!খেয় পেথর ধাের ছ4ঁেড়েছ, ক ছাড়া িক তােক বেয় পথ হঁ াটা যায়?
নয়ন, নয়ন, নয়ন তােদর ব4 ক, ঘর ভরপুর কেরেছ। তব4 ও নয়েনর বােপর !কন এই হাল?
কেয়কিদন আেগ চ4িনলাল কঁ াঠালতিলর ওপাের মদ !খেয় ¥শােন !বhশ হেয় প!ড় আেছ iেন িচেUর-বাবা তােক
িপেঠ ত4েল ঘের !প¦ে ছ িদেয়েছ। !সিদন লী িচেUর-বাবাও !চেত িগেয়িছল। !চেত যাওয়ারইেতা কথা। এত বড়
মানুষেক মরার মত !টেন আনা। চ4িনলালেক ইেজাের !রেখ কম কথার িচেUর-বাবা গলা চিড়েয় গজগিজেয়েছ,
‘কেব !য নয়েনর বাপের ¥শােনর ভ4েত খায়!’
° ° °
চ4িনলাল আজ দুেরর মানুষ। ক4িম§া িভে¨ািরয়া কেলেজ ভত হেয় নয়নও আজ দুের। নয়নেক !চাগী আর কােছ
পায় না। নয়নেক !স !চতন িদেয় বেলেছ, ‘বাবা বািড়েত এেসা না, কেলজ, !হােল ব[ হেল সহের !তামার মুিঝর
বািড়েত !থক, রাZামা\র িদেক এেসা না।’ !চাগী আরও বেলেছ, ‘যিদ পাির, আিমই !তামােক !দখেত আসব।’
িক Yায় দুই বছর হেয় যায়, !চাগী একবারও নয়নেক !দখেত !যেত পােরিন। টাকার টানাটািন। ঘর-!দার, এমন
নয়েনর বােপর !দখভাল করেব !ক? নয়নেক !দখার কতই না ইেp কের তার। িক !স ব4 ক !বঁেধেছ। !স চায় না
নয়ন রাZামা\ আসুক, আর iধ4 iধ4 ঝােমলায় প4 ক। ঝােমলায় পড়েত িকছ4ই করেত হয়না। য4 বক আর নাক
!চ©া হেলয় হল। িমথ4 Pেকর িক !বইমােনর অভাব !নই, অভাব !নই িচিদের কাপেড়র িমিলটািরর, িক সাদা কাপেড়র
িমিলটািরর।
ছ4\েত নয়ন তার !বাগী মুিঝর বািড়েত থােক। !চাগী নয়নেক
বেলেছ !স !যন তার !বাগী মুিঝর বাােদর পড়ায়। !বাগীর
ঘের !স !যন !বাঝা না হয়, সব কােজ !যন সাহাযP কের। !চাগী
জােননা নয়ন িক তার কথাFেলা !মেন চেল, িক চেল না। তেব
!বাগী নয়নেক িনেয় এখনও !কান অিভেযাগ পাঠায়িন।
!বাগীর টানাটািনর সংসার। !চাগী সুেযাগ !পেলই !বাগীর
জনP চাল, শাকপাতা, বঁাশ !কাড়ল, নানা রকেমর রাZামা\র
বাজার পাঠায়। !বাগীর জনP !স িচকন উেলর, !বেনর নত4ন
এক পPাটানG জািল-জু !ত !বানা একটা শাল পা¢েয়েছ।
আজকাল সব !মেয়রায় জািল-জুর একটা শাল চায়। !বাগী
তা !পেয় খ4 ব খ4 শী। !বাগী সহর !থেক িনলােমর ইয়া বড় এক
কােলা সুেয়টার পা¢েয়েছ। !চাগী ¢ক কেরেছ !সটার সুেতা
খ4 েল !স !বেন বিসেয় কােলার উপর হলুদ ফ4েলর একটা শাল
ব4 নেব।
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!চাগীর ঘের !বাডং থাকা 4ল ছাNরা eাম !থেক দুলGভ, হেরক রকেমর খাওয়ার,
তিরতরকাির িনেয় আেস। জুেমর চাল, িবিন চাল, িতল, হলুদ ফ4ল, আদা ফ4ল, িধিঙ
শাক, আরও কত িক। !বাগীেক িনেয় !সসব ভাগাভািগ করেত পারেল িক !য ভাল
লাগেতা।
িচিজেতা !থেকও !নই। আর একভােব, িচিজ না !থেকও আেছ। িচিজ যা বেলেছ তাই হেত
চেলেছ, তাই চারিদেক িচিজর অনুপিfিতেতও !যন তার উপিfিত !চাগী !টর পায়। আজ
পাচ বছেরর উপর িচিজ রাZামা\ আেসিন, !চাগীও রাZামা\র বাইের যায়িন। !শখ
মুিজব যখন রাZামা\ এেসিছেলন িচিজ Yথেম খ4 ব খ4 শী িছল, পের !স মনমরা। তার
কেলজ ব[4েদর ধীর গলায় বলেত iেনেছ, নাক !চ©Pারা !কমেন নাক ছ4ঁচাল হেব।

!শখ মুিজবেকও নািক িমিলটািররা !মেরেছ। এত বড় এক !নতা তােকই !শষ কের িদল, নাক !চ©Pারা আর এমন
িক? এখন এেসেছন িজয়াউর রহমান। তােক নািক হােমশা !টিলিভশেন !দখা যায়। লkা িনঃাস !ফেল !চাগী,
!শখ মুিজব িক িজয়াউর রহমান, শািy যিদ আসত !দেশ, শািy যিদ আসত ঘের।
ও, !তামার ভাইেতা ঝােড় !গ-!ছ, ঝাড়েবা,’ ...'কেব !য তাের িমিলটাির-রা ধ-!র, !তামােরও ধ-র-!ব, !তামােরও ধর-!ব নয়েনর মা’ … ‘!দ-মা-গ, !দ-মাগ, !দমাগ তখন সব চেল যােব।’ চ4িনলােলর !সসব কথাFেলা তার ব4 েক তীেরর
মত িবেধ। !স সােথ আেস ভয়, মানুেষর ভয়, !বইমানেদর ভয়, িমিলটািরর ভয়। চ4িনলােলর কথাও এেকবাের !ফেল
!দওয়ার নয়। !ছেল ঝাড়েবা হওয়ায় রিবন ডাAার আর তার বউেক িমিলটাির ধের িনেয় !গেছ, আর !কান !কান
পিরবােরর বাবা-মা, ভাই-!বান সবাইেক িনেয় !গেছ। কাওেক ধের িনেয় !গেছ !বান জামাইেয়র জনPও।
মানুেষর মুেখ মুেখ িনতP খবর dােকর ‘পর dাক আসেছ। িচিদের কাপেড়র িমিলটাির পেথ, ঘােট। নত4ন বাঙািলরা
ঘের-!দাের আেস িভা করেত। চঁ াটগাইয়া না জানা বাঙািল। ঘের মানুষ না থাকেল িনতP চ4ির হয়। !রােদ !দওয়া
কাপড়, বাইের রাখা পািতল, বদনা, সব িকছ4। !স এক যTণা। িদন দুপুের ঘর !চৗিক !দওয়া, দরজা !বেধ, তালা
িদেয় রাখা, কাপড় !চাপড়, হািড় পািতল সামেল রাখা। মাারিন িবনুর-মা মােঝ মােঝ 4েল যাওয়ার আেগ !চাগীর
ইেজাের তার !ভজা কাপড় !রৗেª িদেয় যায়। তারা যখন ঘের থােক না !চাগী তােদর বািড় !চাখ িদেয় রােখ।
চ4িনলাল িচিজেক িনেয় যত অলুেন কথা পাের, !চাগী িচিজর জনP তার ি£Fণ YাথGনা কের। িচিজ !যন ভাল
থােক, !কও !যন তার একটা চ4লও শG করেত না পাের। !চাগী িনেজেক িনেজ শাসন কের, এত িকছ4 ভাল আেছ,
সুখ আেছ, !সসব !ফেল ভেয়র কথা, দুঃেখর কথা !স িচyা করেব না।
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মুরিগর মাচা ঘেরর «সিড়টা পািতেয় !দয় !চাগী। শাক-পাত !ঘরা !বড়াFেলা
¢ক কের। পুঁই শােকর চারাFেলা বাড়েছ, লাল শােকর ডাটাFেলা বড় হেp,
সাবারাঙFেলা ডাল-পালা !মলেছ, মিরচ ঘন হেয় ফলেছ - এইসব অবশPই
সুখ। পাহােড়র ঢােল ভাে বঁােশর ঝাড় !হিলেয় আসেছ ফ4রফ4ের বাতাস এইেতা সুখ। খািদর আচল ভের !স মিরচ ত4েল। সুচ মিরেচর ঝােজ তার
আZুেলর আগা েল। !চাগীর আে{াশ, তব4 !কন দুঃেখর িচyা এেস িভড়
কের, তব4 !কন !চাখ !ঘালা হেয় আেস!
মুরিগর ঘর আটিকেয় তাড়াhেড়ায় হাত-পা ধ4 েয় !স ব4 েCর উে¬েশ বািত
ালায়। এরপের ালায় চ4লা। !স অেনক পািন িদেয় ভােতর পািতল ত4েল
!দয়। তার ভােতর মাড় দরকার।েসােয়টারটা খ4 েল নাটাইেয় !বরােনা কােলা
সুেতা !স কাল !ভাের মােড় ড4িবেয় iকােব। নয়ন কেলেজ যাওয়ার পর !থেক
!স আর রােত ভাত খায় না। নয়েনর বােপর !তা আর রােত খাওয়ার আশা
!নই। তব4 পুরােনা িনয়ম !মেন দু'একটা ভাত মুেখ িদেল হেব - ব4 ড়ব4 িড়রা বেল
!গেছ রাoা ভােতর পািতল !থেক একদানা হেলও !খেত হয়। ভাত ফ4টেলই
ব4 নেত iরc করেল ঘ4 েমর আেগ !স এক িক !দড় িবয়ত !বানা !শষ করেতও
পাের।
ব’ কা¢ বাম হােত উপের ত4েল, সুেতার টানা জােলর ব4 নিনর ফঁ ােক ডান হােত
িবয়ঙ ঢ4িকেয় !চাগী এেককটা !পােড়েনর সুেতা ব4 নেত থােক। বাম হােতর
পাতা !মেল ব4 েড়া আঙ4ল !থেক অনািমকা !মেপ !দেখ !স এক িবয়েতর !বশী
ব4 েনেছ। আরও কেয়ক সুেতা ব4 নেত পারেল ভাল হয়, কাজ এিগেয় থাকেব।
কাল !য িক আেছ কপােল !ক জােন। এ শালটা !বানা !শষ হেল, দু’আঁচেল
সুেতার !বণী !বেধ, ধ4 েয়, iিকেয়, ইিT কের !স এটা িবনুর কােছ গিছেয় !দেব।
বাঙািল !মেয়রা যারা তার শাল িকনেব তােদর জনP !স iভ িচyা কের। ওরা
আরও ধনী !হাক, চাকমা শাল গােয় আরও সু`রী !হাক।
!কামর ঝঁািকেয়, পা !ঠেস !স !বেনর গড়টা ¢ক কের। আজ অেনক বছর হল
নয়েনর-বাবার চাকির !নই, বPবসাও !নই। !কমেন !য সংসার চলেছ তার
হিদস !চাগীর !নই। িক চলেছ !তা খ4 ঁিড়েয়, গিড়েয়। 4েলর ছাN ঘের !বাডং
!রেখ, !বন ব4 েন, িডম, মুরিগ, শাকপাতা িবি{ কের, কখেনা না !খেয়, কখেনা
কজG কের। বাড়ীর কােছ নত4ন উoয়ন !বাডG অিফেস নয়েনর-বাবার একটা
চাকিরর খ4 ব শখ। চাকির হয় হয় কের হয় না ।
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নয়েনর-বাবার আই এ পাশটা যিদ তার থাকত, তেব !স সব জায়গায় চাকির খ4 ঁজেতা। আজুর কথা তার মেন
আেস, !মেয়েদর িক দরকার এত !লখাপড়ার, ¯াস িসই অেনক। এভােব ¯াস !সেভেন তার !লখাপড়ার !শষ।
!বাগী তব4 ¯াস নাইন পযGy পড়ার সুেযাগ !পেয়েছ। িচিজ 4ল, কেলেজ পেড় িব এ পাশ কেরেছ। !ছেল বেলই !স
ভাল পড়াiনার সুেযাগ !পেয়েছ। eাম !থেক আসা !মধাবী, গরীব ছাN বেল পি°ত মাার িচিজর য± িনেয়
!ম²ক পরীার আেগ তােক Yাইেভট পিড়েয়েছন। িচিজও পি°ত মাােরর আশা !রেখ আটGস থেক ফাG
িডিভশন !পেয়িছল।
!চাগীর ঘাড়, কঁ াধ বPথায় নুেয় আেস। !বন িশে³র !দবী িবNং-মা !যন িশেলর িপিড়েত তার কঁ ােধ এেস বেসেছ।
িশল িপিড়টা {েম িক আরও বড়, ভারী হেp? কঁ ােধ, !কামের যTণা, !চাখ তার ঘ4 েম েল। !কামর, গলা !টেন,
মুচেড়, কঁ াধ ঝঁািকেয় !চাগী একট4 আরাম পায়। !স !কামের আটকােনা তািpচাম নািমেয় !বনটা F\েয় রােখ।
বািত িনিভেয় !শাবার ঘের ঢ4েক !স ক4িU !থেক গলগিলেয় পািন খায়।
চর-র-র-র। বািত ালােতই !চাগী !দেখ ঘেরর !মেঝটা !ভজা, িক চ4িনলােলর !কান hশ !নই। ও! এই মানুষটার
ভাল বেল আর িকছ4ই !নই। !ভজা লুিZ !ফেল, !স একটা পা\ িবিছেয় চ4িনলালেক !ঠেল !ভজা !থেক সিরেয়
!দয়। নত4ন লুিZ পিরেয়, মাথায় বািলশ িদেয়, একটা বরিগ তার গােয় িদেয় !দয়। কােজর আর !শষ !নই !চাগীর।
!লপা !মেঝটাও !শষ। তার উপর ঝঁাঝােলা গ[। বািত িনিভেয় !দয় !স, কালেক িচyা করেব !স িক করেব।
িবছানায় বািলশ !টেন, ঠা°া পা\র উপর !সাজা সটান হেয় iেয় পের !চাগী। পৃিথবী বেয় যাক, !কঁ েদ যাক, !হেস
যাক, !নেচ যাক, !চাগীর আর শিA !নই !চেয় !দখার, !খয়াল রাখার।
!চতন শরীর নরম হেয় আেস। !চাখ ব4 েজ আেস । ঘ4 ম, ঘ4 ম, ঘ4 ম, রােজPর ঘ4 ম !চাগীর !চােখ।
° ° °
!ঘার রােত আচমকা ঘ4 ম ভােঙ !চাগীর। দুের ক4ক4েরর !ঘউ, !ঘউ।
দুম, দুম, দুম - ব4 টজুতার ভারী শ® ঘেরর িদেক আসেছ। ব4 ক তার দুরc দুরc।
তার ঘের 4েলর ছাN সুনীল, সমরাজ বয়েস এখনও !ছাট। তার ভয় কের
বড়েদর জনP সুিবলাল, িবনয়, আর নয়ন, নয়েনর বাবার জনP। 4েলর
!ছেলরা সব বে[ িনেজর বাড়ী !গেছ মেন আসায় তার মেন িw আেস। িw
আেস নয়নেতা ছ4\েত বাড়ী আেস না। নয়েনর বাবার জনP তার ভয় কের।
তার শরীর ক4ঁকেড় আেস।
ব4 টজুতার শ® তােদর ঘর !ফেল চেল যায়। দুের !শানা যায়, ‘শািyবািহনী,
বানেচাত।’
আহ, এই রােত কােদর ধের িনেয় যােp !ক জােন।
এ eােম বলেত !গেল !কান য4 বক রােN িনেজর বাড়ী ঘ4 মায় না। নয়নেক বার
বার বলা আেছ বাড়ী না আসেত।
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!কান সাড়া শ® !নই। ক4ক4রও !যন ভেয় িন}4প। !বিব টPাির ভদ-তচতচ শ® নয়, রােসর গজGেনর মত ভারী শে®র িমিলটািরর গািড়টা
রাত !ভেঙ দুের িমিলেয় যােp।
গািড়টা কখন এেসিছল !চাগী !টর পায়িন, চেল যাওয়ার সময়ও যিদ !স
না জানেতা ভােলায় হেতা। দীঘGাস !বিরেয় আেস, আর ভােব এসব
যিদ !স দুঃ বানােত পারত। অ[কাের ক4িU !টেন গলগিলেয় পািন
খায় !স। মাথা তার িঝম িঝম কের। বািলেশ মুখ Fঁ েজ !স ব4 েCর নাম
!নয়। !স YাথGনা কের !সই ধের !নওয়া মানুষFেলার জনP।
!চাগী কান উচ4 কের iনেত !চা কের। রােসর গজGন !যন। শ®টা
আবার  হেp! িমিলটািরর গািড়টা িফের আসেছ। এবার আরও
কার জনP আসেছ? ব4 েকর শিA !যন ফ4িরেয় আেস। গা িশরিশিরেয়,
ব4 েক ধ4 ক ধ4 কািন উেঠ।
হঠাৎ ধ4 ক ধ4 কািন ´থ হেয় তার ব4 েক শিA আেস। !চাগীর hশ আেস
তারা অবশPই চ4িনলােলর জনP আসেছ না।
এ অভাগা !দেশ, এ দুঃসমেয়, ভাল মানুেষর যত ালা।
মদিতের !কও ালায় না - না ভ4ত, না িমিলটাির।
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বাংলার মুখ
আেলাক িচ@মালা

আ/ু1াহ ইউসু ফ মু রাদ

অকল$াে' বা)ালী সমােজর ি0য় মানুষ আ6ু7াহ ইউসুফ মুরাদ একজন দীঘ? অিভAতা
সCD Eচৗকষ আেলাকিচHিশJী, িযিন িনেজর ছিবMেলা িনেয় খO ব Eবিশ 0চাের আPহী নন।
সCাদেকর িবেশষ অনুেরােধ আেয়াজেনর পাঠকেদর সােথ উিন এখােন Eশয়ার কেরেছন
ওনার সাPিতক সমেয় বাংলােদেশ Eতালা এেকবাের মাYর গ[ মাখা িকছO আেলাকিচH।

অকলRাS

Lazy fishing boats
Settings and location: Shainpukur, Dohar, Dhaka. After
the whole night of fishing, the boats are resting on the
bank of River Padma.
Date taken: 24/12/ 2006 time: 2:37pm
Camera: Nikon D40X with kit lens 18-55mm
Aperture: f/5.0, shutter speed :1/125, ISO 100

Mustard Fields
Settings and Location: Kawolebera, Bhangaga, Faridpur
Date taken: 27/12/2009
Camera: Nikon d40x, Lens : Tamron 70 -300mm
Aperture: f/4.0, Shutter speed 1/250, ISO 200

Image Caption: Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing
elit.

The Bamboo Bridge
Settings and Location: A temporary bamboo bridge on
Kumar River, One of the main tributaries of River Arial Khan
River about 12km North of Bhanga, Faridpur. Every winter,
this bridge is constructed for about 3 months. Other times
the water level of the river is too high and riverbanks quite
far away.
Date taken: 27/12/2009
Camera: Nikon D40x, Lens: Nikon kit lens 18 – 55 mm
Aperture: f/3.5, Shutter speed: 1/200, ISO: 200

Boats carrying vegetables
Settings and Location: Rampura Khal near Trimohoni,
Dhaka. These boats supply fresh vegetables from Market
gardens around Dhaka.
Date taken: 19/12/2007
Camera: Fuji Fine Pix J10 digital camera
Aperture: f/2.8, Shutter speed 1/90, ISO 200
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Net fishing on Riverbank
Settings and Location: On the bank of Arial Khan River, we
see a similar scene. The photo was taken in the afternoon
and from quite a distance. The location is Gerdah,
Faridpur.
Date taken: 27/12/2007
Camera: Nikon d40x with Nikon kit lens 18 -55mm.
Aperture: f/5.6, shutter speed 1/125, ISO 100

Hooded large Panshi boat resting on the bank of River Padma
Settings and Location: A big Panshi boat waiting for its owner
at Bhaggakul Bazar, Bikrampur, Dhaka. Its owner probably has
gone to Bhaggakul weekly market ( haat) . Kundu Raja of
Bhaggakul was one of the famous 12 Bhuyaans. Part of his big
place was still visible in the 1960’s. Now all gone. The Padma
has taken them all.
Date taken: 8/1/210
Camera: Nikon D40x, Lens: Nikon kit lens 18 – 55mm.
Aperture: f/8.0 , shutter speed 1/250 , ISO 200, Focal length
38.0mm, Zoom 100%

I আেয়াজন ষ( বষ* ১ম সংখ0া ২১েশ 3ফ56য়ারী ২০২২ I A BNZFS Publication I০২২

Drying the straws after the jute harvest on Village Path
Settings and Location: Kamar Gaun village in Srinagar,
Dhaka
Date taken: 8/01/2008
Camera: Nikon D40X, Lens Nikon Kit lens 18 – 55 mm (DX)
Aperture: f/9, shutter speed 1/320. Focal length 23.0mm

Sadarghat Khea Ghat
Settings and Location: Sadarghat kheaghat, Dhaka. The
photo was taken from the roof of a 3 storey motor launch
anchored at Sadarghat. It was a bustling scene.
Date taken: 6/2/2015 time 12:42pm, Zoom 100%
Camera: Nikon D800E, Lens: Nikon 28 – 300mm (for full
frame) f 3.5 – 5.6mm
Aperture: f/4.0, shutter speed 1/500, ISO100, Focal
length: 36.0mm
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এক12 কিবতা
নািগ: স আফেরাজ <চৗধু রী
অকল$া&, িনউ,জল$া&

নীরব &িতবাদ
মানিবকতা এখন +,িব-!
িহেসব কেষ না- 4কানটা ভ7ল, 4কানটা :-।
এ সব 4দেখ, আিম >া?, ভীষণ >া?।
4খাঁজ না আমায়, 4নব িনEFে? িনঃHাস,
4রেখ মেনর সব জানালা J-।

িবর$প সময়
জািন, িবhপ সময় কেরেছ 4তামায় িববণ, U
ভাবনা কাতর 4তামার মত আিমও;

এখন চলেছ জীবন গেNর কাল অধQায়,

হারান িদনiেলা হেত পারত অননQ,

R-+Sান অিনবায, U

4সই ভাবনায় হেত িদেয়া না

যখন 4নই অবিশX 4কানও আেলা।
সমেয়র গZের অিভমানী মন চাইেছ আ[য়,
িনঃশে\র চাদের >া? আঁিখেত নামেব ঘুম।
সতQ সু_র ভাবনারা থাকেব পাহারায়
িদেয় কেপােল আদেরর চ7ম।
আধার অনুসরণ কের আসেব আেলা
4স আিম িনEFত।
জীবন পেথর সব ঘটনা- যত ভ7ল 4বাঝাবুEঝ, cd;
নয় ত7 f, নয় অথহীন,
U
যিদও, জীবন কখনও হারায় ছ_।

জীবন পাতার বতUমান িবদীণ।U
ঝরা পাতার কাjার আড়ােল থােক
নব িকশলেয়র Rl mিথত।

খুেঁ জ লাভ িক বল হারােনা অতীত?
িছল কার ভ7ল, 4ক িছল :-?
এেত বােড় িববাদ,
হয় আগামীর পথ চলা J-।

জীবন গেN, অিনবায দু
U ঃখ, বoনা,
দায়ভার আমার, নয়ত 4তামার;

শাি?র বানী নীরেব কাঁেদ

এর মােঝ থােক এক ইিতবাচক 4কৗশল িবধাতার।

অশা? সমেয়র কােছ,

Sায়ী cd, িবেরাধ 4দয় না সমাধান;

ভ7ল 4বাঝাবুEঝর অবসান হেব একিদন

কের সূrপাত জীবেনর কােলা অধQায়।

নীরব +িতবােদর ফাঁেদ।

sধয, U িবনয়, +াথনায়,
U
জীবন গN, ভাবনা 4মাড় 4নয় নত7 ন না_িনকতায়।
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যাযাবর
ব$/তা 1কেড় 1নয় অবসর,
িব7-ৈবভেবর 1নশায়, ভ<েল যায় আপন-পর;
ভাবনার িভA বলেয় বBনহীন, যাযাবর,
কােছ থাকার িদনHেলা মেন হয় রঙহীন, ধূসর ।
ব$/তা কের 1দয় বBনহীন, যাযাবর।।

িব7-ৈবভেবর এ 1নশা িচরPন,
ব$/তার 1মাড়েক ভােলাবাসার হয় িবসজQন,
ভােব না, আেছ িক 1কানও ভােলাবাসার ঋণ?
কােছ থাকার িদনHেলা 1কন ধূসর, রঙহীন!
ভাবনার িভA বলেয় বBনহীন, যাযাবর,
কােছ থাকার িদন Hেলা মেন হয় রঙহীন, ধূসর ।

ব$/ জীবেন একাকীWই কখেনা Zাি[,
জীবেনর 1শষ িদন]ট পযP
Q হয় এর ব$াি[।
অহংকারী মন, 1খাঁেজ না কারণ, 1মাহাaA, িবধাতা িবমুখ।
িবে7র মােঝ 1থেকও হারায় ভােলাবাসা, পায় না সুখ।

নার িভA বলেয় বBনহীন, যাযাবর,
কােছ থাকার িদন Hেলা মেন হয় রঙহীন, ধূসর ।
ব$/তা কের 1দয় বBনহীন, যাযাবর।।
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<তৗিহ?ল ইসলাম

কাট23ন

অকলPাR, িনউিজলPাR
অকলPাR এর বাZািল কিমউিন\েত এক পুরেনা এবং অিত
পিরিচত মানুষ - ডাAার !তৗিহদুল ইসলাম। উিন !পশায়
একজন বPw িচিকৎসক আর কােজর ফঁ ােক সময় খ4 ঁেজ !নন গান
বাজনা, µমণ, !নৗকা চালােনা, মাছ ধরা এবং ছিব আঁকার জনP।
আমােদর এবছেরর আেয়াজেন !তৗিহদুল পাঠকেদর জনP উপহার
িদেয়েছন তঁ ার সPিত আঁকা এক\ কাট4Gন।
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5বাসী
জীবন

5বােস বস6
নায়লা আজীজ িমতা
কাররাথা, পিম অেিলয়া

অে·িলয়া, িনউিজলPাR এই সব !দেশ বসy iরc হয় September, October মােস। একটানা কনকেন শীেতর িহেমল
হাওয়ার পর আকি¡ক বসেyর আগমন !যন সবাইেক এক পরম িwর আাস িদেয় মেন কিরেয় !দয় !য আমরা সবাই
এতিদন এর Yতীােতই িছলাম !!
চািরিদেক নানান রকম চমৎকার ফ4েলর সমােরাহ, পাতািবহীন সাির সাির গাছ গাছািলেত নত4ন নত4ন সব4 জ পাতার
আগমন, িবিভo রকম পািখর কলতান, Lake এর মােঝ িশi !কােল হঁ াস এর মুA িবহংেগর মত এিদক ওিদক !ঘারাঘ4 ির
করা... এইসব িকছ4ই !যন বসেyর আগমেনর বাতG া বহন কের আর নব আনে`র ঝ4িড় িনেয় ঘের ঘের তা !প¦ে ছ !দয়!
মেন পেড় যায় বাংলােদেশর কথা ! !সই অনুভিত, !সই ভাল
লাগা, !সই !চনা-পিরিচত সব িকছ4 ! িনেজর !দেশর মত
এখােনও আমরা !দখেত পাই বাসিy রং এর শািড় পেড়
বধ য়ােদর এিদক ওিদক িবচরন, পােকG বা মােঠ িবশাল
আেয়াজেনর !মলা, গান- নাচ, আেরা কU িকছ4 ! তার
পাশাপািশ বসেyর !কািকেলর !সই কল-কাকলী ! উফ্
অসাধারণ !
Yবাস জীবেনর !Yাপেট বসেyর আর একটা পাথGকP
হেp...এখােন বাতােসর িদক এর !য পিরবতG ন, !সটা !দখা
যায় দিেণর পিরবেতG উUর িদক !থেক আসেত ! এখােন
!ভােরর ফ4রফ4ের হাওয়ায়, !লেকর পাের অথবা সাগেরর
ধাের যখন Yাতµমেন !বর হই, চািরিদেকর সব4 জ শPামল
Yকuিত মনেক পাগল কের !দয়, মন !গেয় ওেঠ "আেস বসy
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ফ4লবেন..." আবার যখন !খালা আকােশর নীেচ, িবশাল
মােঠ বা পােকG , সব4 জ ঘােসর ওপর বেস লাইন ধের
সাজােনা পাইন গাছ Fিলেক !দিখ তখন !সই িচর পিরিচত
গানই আকােশ- বাতােস সুের সুের !ভেস ওেঠ আর
FনFনােত থািক...
"যখনই !বড়াই আিম পাইন বেন, !মৗসুমী হাওয়া লােগ
আমার মেন, !কবলই ইেp হয় যাই হািরেয়, িক কির
ব4 িঝনা এ মনেক িনেয়..."
Yকuিতর িব¡য়কর এমন !সৗ`েযGP অবাক হেয় iধ4 ভািব,
িকভােব এমনটা সব? সমেয়র সােথ সােথ Yকuিত িক
কের এক এক সমেয় এেকক র¹েপর ডািল িনেয় পৃিথবীর
!কােল আিবভGত হয় ! Yিত\ ঋত4র !চাখ ধঁাধােনা
অসাধারণ !সৗ`যG ধরণীর ব4 েক এক অনািবল আন`
সৃ কের সবাইেক নত4ন আশায় উীিবত কের !তােল।
বসyকাল, এই সময়টা !যন মানুেষর যতটা খ4 িশ আেমাদ ফ4ত করবারই সময় । সবাই ঘর !থেক !বর হেয় আেস
!বড়াবার জনP, িশi !থেক বuC Yায় সবাইেকই !দখা যায় সাগর পােড় !রাদ !পাহােত অথবা পািনেত ঝঁাপাঝঁািপ করেত
আবার দলেবঁেধ পাকG বা সমুেªর ধাের ঘ4 ের !বড়ােত, বাবিকও, িপকিনক করেত !
Yকuিতর এই অপিরসীম অপর¹প !সৗ`যGPেক উপেভাগ করবার জনP ব4 িঝ শীতকালও তার সময়কােলর !শেষর িদেক
মানুষেক জানােনা iরc কের !দয় !য "আন` উৎসব করবার মুহতG এিগেয় আসেছ, !তামরা Y»ত হও" আর !সই আনে`
Yকuিত হেয় ওেঠ আরও !বশী মিহমাি¼ত!
আনে`র আিতশেযP আে`ািলত মেনর মানুেষরা একিদেক !যমন শীেতর িবদায়ী আেয়াজন iরc কের !দয় অপরিদেক
বসyেক বরণ ডালা িদেয় বরণ করবার Y»িতও iরc হেয় যায়, অিfর পাগল মন তখন খ4 শীর আিতশেযP !গেয় ওেঠ,
" রািঙেয় িদেয় যাও যাও যাওেগা এবার যাবার আেগ ..."
শীেতর !শেষ গােছর পাতা ঝের পেড় আর বসেyর iরcেত !যমন গােছ নত4ন পাতা গজায়, !তমিন সমেয়র িববতG েনর
সােথ সােথ আমােদর জীবেনও সব দুঃখ ক, মেনা মািলনP মুেছ িগেয় জীবন নত4ন সব4 জ পাতার মত সেতজ আর সজীব
হেয় ওেঠ, !য সজীবতা আমােদরেক নব আ½ােন সাড়া িদেত থােক !! Yকuিতর এই আ½ানেক আমরা !যন উপলি¾ করেত
পাির এবং এেক পরম উৎসাহ, শিA ও উ¬ীপনার সােথ eহণ কের, িনেজেদর Yেয়াজন মত সািজেয় আমােদর জীবনেক
আেরা !বিশ সু`র ও সাথGক ভােব সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় !যেত পাির, এটাই আমার YাথGনা।
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Off The Table
Raeefah Ahmed
Auckland 21/01/2022

Why did I have to have emotions? I don’t deem that as fair.
Why did I have to be the only one whose grief for my mother
was real? I look around me, I don’t see an ordinary kingdom,
but everyone else does.
My teacher told me the sky changed colours based on the
time of day or weather. But I never saw any weather or even
a sky. The world is not a sphere the way I was taught by my
private teacher. In fact, in my eyes, our ‘world’ is just my
kingdom, put on a table inside a room with no windows and
lighting on, 24/7. But my mother told me that the room is
small in the eyes of regular humans. All sides of the room are
the same-windowless, white walls. Each of the four sides of
the room has what my mother called a television. Each
television, in turn, contains the codes for artificial ‘miniature
cyborg’, as my mother called them - what they do, when they
do it, who they interact with, and where. However, my
mother and I could not only see the codes but could act
against them.
Twenty years ago, my mother was in a relationship with someone in the real world. But it
turned out that her boyfriend had no romantic interest in my mother; he just wanted
someone to shrink and become the queen for the kingdom he designed on his tabletop.
He wanted to figure out how to control a human brain, and he thought he was successful.
We could see when he was coding for the people in town. We could see where in towns
he had placed cameras; we could see where the detectors that caught uncoded
movements were; we could see it all.
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Before I was born, my mother would sneak out of the castle and try to find this object
called an ‘incrementum’. She said it was a glowing circle hidden somewhere in town that
would allow one to grow and be large enough to live in the real world, the modern world.
I remember the day she found out that I had an independent
mind. I was five years old, and my mother saw that I wasn’t
acting to code. She immediately taught me how to read and
act according to the code. Then she taught me how to fight.
By the time I was nine years old, I had started to sneak out of
the castle with my mother to find the incrementum. However,
no luck. It had been ten years, and we were still yet to see an
incrementum.
I remember the day my mother’s ex-lover found us – well,
her, at any rate. My mother made me hide in the alleyway,
and I saw a masked man approach us.
“Lilac,” he growled, “How long have you been trying to find
the incrementum?” She did nothing but twist her long, black,
curly hair around her finger.
“A thousand codified minds are much more powerful than
one uncodified mind.” My mother didn’t even look at him, but
she just kicked a pebble back and forth between her feet, not
giving him the satisfaction of a response.
“All those who have independent minds will be killed. I’ve
already coded your assassination, and I don’t see you being
able to escape it. Even if you can see it, I’ll just recode it. If you
escape the assassination, that is.”
My mother scoffed, “I’m the queen, I run the kingdom. Even
in your little codes, I am essential to the king. He’s got a plastic
container for a brain, and my daughter-”
“The grieving period will last a day, and no longer.” He
interrupted, but quite calmly, “And anyone with an
independent mind will be killed by me, in person.” He smiled,
“Except for you, of course! I want to play a little game of cat
and mouse. How quickly can you run away from murder?” He
turned away. Then quickly turned back and threw an entire
bag of flour at my mother before running off. I have to say
that was smart, he didn’t want us to follow him.
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My mother returned almost instantly. Her words still sting
me, “I might die, Ave! We need to step up our game, but be
very, very careful. I love you so much. Now that we know
where the incrementum won’t be, we’re not far away. But, in
case I don’t make it and you do, as soon as you escape, do not
leave by way of the exit. Go up the stairs, turn right, lock the
door and look under the cup with toothbrushes in it. You will
find in it a piece of paper with the numbers of your aunts and
your grandma. Take it and climb out the window. Keep
running towards Mount Eden until you find someone, and,
when you do, ask them to call any of the numbers on the
paper, and you’ll be fine.” I was so confused.
I still am. How does one call someone based on just numbers?
I should have asked her more. I thought that I had time, I thought that if she were
assassinated, the earliest that would have been would be the following afternoon.
I was so wrong. While I was blissfully sleeping, my
mother ate her last meal, a meal of poison. She died
no less than thirty minutes later. By the time I
was awake, she was dead. But now, two
months later, I stand behind my mother’s
dead ex-lover. He died right in front of
the incrementum, a glowing green
circle. He came to town to kill me,
of course, but, poised on a rooftop,
I shot him down with my bow and
arrow - twice. I climb down from the
rooftop and stand on the incrementum.
My mother would have been so proud.
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আফেসাস!পুেরা ঢাকা শহর িরা কের !বড়ােনা হেলা না।  ই রেয় !গেলা। এমন\
কের আর !কােনা যানবাহেন ঘ4 ের !দখার উপায় !নই যা িকনা িরা কের টই টই কের ঘ4 ের
!দখা যায়।অবশPই সােথ এমন একজন সZী থাকেত হেব !য !সই অনুপম আনে`র
ভাগীদার হেত পাের। সিতPকােরর গীÁয় আন`। এক দুইবার িরা চড়া !য হয়িন তা নয়
তেব খ4 ব !ছাÂ দূরেÃ ওFেলা।আিম সহ সবার !কবল !কািভেডর ভয়, আর তাছাড়া িনেজর
জনP না হেলও অনPেক ছড়ােনার ভয় িবেশষ কের মুরcববীেদর।েসিদন চা পবG !শষ কের
একটা কােজ !বিরেয়িছ, িরােত নয় গািড়েত। সকাল !বলা চা বািনেয় !দয় আল

এবােরর
7দেশ
7বড়ােনা
ভালবাসার
জাল
শাহনাজ পারিভন

আিমেনর মা, !বশ হয় চা। খ4 ব কম কথা বেল মিহলা, সংেেপ উUর !দয় িজেÄস করেল।
দুই !ছেল, বড়টা কাজ কের িবেয় কের িনজ সংসার কেরেছ। !ছাট !ছেল আর অসুf ামী
সহ থােক। একার উপর সংসােরর আর ামীর িচিকৎসার দািয়Ã !স িন£ধায় পালন কের
চেলেছ ামীর একিসেডনেট পােয় বPথা পাবার পর !থেক। কথা কম বলা ভােলা অেভPস
আর !বশ ভª !স। িবেকেল চা বানায় রcমা। রঙ চােয় ত4লনা হয় না আদা, !লব4 মসলা
িক !দয় না তােত। কথা বেল Yচ4র আর কথায় কথায় হােস আর মায়া কােড়। !ষাল
বৎসেরর ওর !মেয়টার !সিদন জÅিদন িছল। আর !ছাট\ পাচ বৎসেরর। ওরা পথ !চেয়
থােক মা যখন িফরেব একসােথ রােতর খাবার খােব বেল। !য !বশী কথা বেল !স কােজ
পট4 হয়না !সই কথাটা িমেথP Yমািণত হেলা রcমােক !দেখ। কাপড় !ধায়া, ইTী করা, রাoা
করা , ঘর Fছােনা আর আপPায়েন ত4লনাহীন। আর ডাকেল িক িমিহ কের উUর “ ী
আপা, ী খালা, ী খালু”। !যেনা ভালবাসার জেনP সৃকতG া ওেক পা¢েয়েছন,
কাজFেলা সব অিতিরA। আমার িসডিন িফরবার সময় আমােক জিড়েয় ধের !কঁ েদ

িসডিন

!ফলেলা অেহত4ক। আমােক ওেক !ছেড় অনP রcেম িগেয় কাoা সামলােত হেলা। আিম পণ

জানুয়ারী ২০২২

কেরিছলাম এবার ঢাকা ছাড়বার সময় কঁ াদেবা না।

পেথ তািকেয় তািকেয় আকাশ !দখিছলাম, দুই বৎসর আেগর আকােশর চাইেত !বশ িকছ4টা নীল। সাদা সাদা !মঘ,
কেয়ক\ িচল উড়েছ। গাছ সাির সাির অেনক !বেড়েছ, Yকuিত দূষণও হয়েতাবা িকছ4টা কেমেছ, !যেহত4 !কািভেডর কারেণ
মানুষ !বর হেত পােরিন খ4 ব একটা। !বশ লােগ আকােশর িদেক তািকেয় থাকেত। সকেলরই মেন হয় হারােনা জরcরী
!কােনা িকছ4 থােক আকােশ লুকােনা, অyত আমার তাই ধারণা।
ঢাকা !গেল ¿াইভার বাব4 ল ভাই সবGেণর সZী। সকাল ন’টায় হািজর Yিতিদন িনয়মমািফক, স[Pা বা রাত যতণ
লােগ।আবার পরিদন সময়মতন হািজর। বৎসেরর পর বৎসর সাভস িদেpন। বললাম !টইলেরর কােছ যাব শািড়
ÀাউজFেলা িদেত।মেন পড়েলা Yথম !টইলেরর কথা, ভªেলাক িনউমােকG েটর Fলজাের কাজ করেতন। আমার
কাজFেলা Yায় িবশ পিচশ বৎসর !সই ছাNীকালীন সময় !থেক কের িদেয়েছন। পের যখন িনউিজলPাR বা অে·িলয়া
!থেক !যতাম উিন বাসায় এেস আমার শাড়ী কাপড় িনেয় !যেতন আর জরcরীভােব কের আবার সময়মতন বাসায়
!প¦ে ছ িদেতন। আমার তখন কতটা মায়া হেতা উনার জেনP বা উনার পিরবােরর জেনP জািননা। এখন হয়, অেনক
মায়া হয়। একিদন !বশ বকাও িদেয়িছলাম “ ভাই আমার Àাউজটা !কেনা হািরেয় !ফলেলন? এখন শািড়টাই অচল!”
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উিন বলেলন “ আিম আপনার িজিনষ সমপূনG আলাদা কের রািখ, হারাবার !কােনা উপায়ই নাই। ভােলা কের খ4 ঁজেল
!পেয় যােবন।” পের অবশP িনজ সুPটেকেসই Àাউজটা খ4 ঁেজ !পেয়িছলাম। সাত বৎসর আেগ ঢাকা িগেয় দু’িদন পর
যথারীিত উনােক !ফান িদলাম। ওপােশ !মেয়কÆ আমােক আ}যG করেলা। আিম উনার কথা িজেÄস করেতই বলেলন’
উিন দুইমাস আেগ !·াক কের মারা !গেছন।”
িকংকতG বPিবমূঢ় আিম িকছ4ণ িন}4প িছলাম, মেন আেছ আেরকবার িজেÄসও কেরিছলাম। উনার Tী একই কথা
বলেলন। আ§াহ উনােক জাoাতবাসী করcন। িচর শািyেত রাখ4 ন। এসব ঘটনাFেলা মামুলী নয় যা আমােদর ধীের
ধীের অyেরর অyfেল পিরবতG ন আেন। অবেশেষ !বােনর কােছ কলাবাগােনর এক !টইলেরর !খাজ !পলাম আর !সই
!থেক ইিনই আমার কাজ কের !দন। আিম ঢাকা !প¦ে ছ অ³ সলপ !কনাকাটার পর !ফান !দই “ িমলন ভাই আেছন?”
উিন িজেÄস কেরন “ কেব িফের যােpন?” আিম যত তািরখই বিল না !কেনা উিন িজেÄস করেবনই “ সিতPই অত
তািরখ’ আিম বিল “ হঁ Pা” । উিন যত অ³ সময়ই !হাক না !কেনা তার মেধP িনপুণভােব আমার কাজFেলা কের !দন।
!কবল এক\ কাজই Yিতবার উনার মেত স¢ক আর আমার মেত ভ4ল কেরন আেগর !টইলেরর মতনই। ÀাউজFেলা
!বশ িফ\ং কের বানান আর Yিতবারই আমার একটা কথাই iনেত হয় “ আপার িক একট4 াfP ভােলা হেয়েছ?”
বাব4 ল ভাই আমােক !টইলর িমলন ভাইেয়র কােছ িনেয় যােpন। আিম রাwা, মানুষ, গাছ,
!দাকানপাট, িবেশষ কের আকাশ !দখিছ। আিম অনুভেব আর ক³নায় ভালবাসার জাল
ছিড়েয় িদিp রাwার ধাের সাজােনা মা\র পটারী Fেলােত, ফ4েলর টবFেলােত, বড়ই এর
কােটG, চটপ\র ভPােন, গােছর পাতাFেলায় আর ছায়ায়। রাwার দুই ধাের !যন সু`র
ভালবাসার সব পসার সািজেয় বেস আেছ কত ধরেণর মানুষ। অেনেকই iধ4 িসগােরট বা
পান খােp। !ছাÂ িসগােরেটর কােটGর চত4দেক কত মানুষ আÈা িদেp , !কউবা !হঁ েট
যােp, !মাটামু\ সবাই সবত অখ4 শী নয়। !চহারায় িচyা বা কের ছাপ !তমন !নই।
অেনক কমবয়সী য4 গল পেথ বা িরায়, আেগ এেতাটা !দখা !যেতা না। ভাবতই হািস
খ4 শী িনেজেদর মেধPই মÉ।
হঠাৎ নজের এেলা !লেকর ধাের ফ4টপােথ গােছর ছায়ায় সামানP পা\েত ময়লা চাদর
িবিছেয় দু’জন শীণGকায় মানুষ iেয় আেছ। ওেদর গােয়র ময়লা কঁ াথা নীেচ পেড় আছ।
দুজনই !নাংরা !পাশােক, ওFেলা যিদ !পাশাক হয়।েমেয়\র পরেণ !ছঁ ড়া শািড়, িকছ4টা
শরীর অনাবuত। সু`র !দহ, !ছেল\ও সুঠাম !দিহ। িনি}েy ঘ4 মাচেছ, এেক অপরেক YচR
িনভG রতার আিলZেন জিড়েয়। এ আিলZন শত বৎসর !চােতও !কউ রÊ করেত পারেব
না যিদ না জÅ জÅানতেরর ভালবাসা থােক। আমার ধারণা স¢ক বেল আিম মেন Yােণ
িবাস করেত চাই। আিম !য ভালবাসার মায়ায় সকলেক জড়ােত চাই!
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ছায়া
মাহফুজু ল হক জগলু ল
ঢাকা ১৫ জানুয়ারী, ২০২২
িসংহ%াের নগরর+ী আমােক বেলিছল,
'3তামােদর দু'জনার মেধ9 :ধ; একজন
নগের =েবশ করেত পারেব,
ত;িম অথবা 3তামার ছায়া।'
ঘটনার আকিFকতায় িকছ;টা িবGাH আিম গভীর অিনJায়
আমার ছায়ােক ত;েল িদেয়িছলাম তার হােত।
িনপুন দ+তায় আমার শরীর 3থেক আেK আেK
আমার ছায়া ছািড়েয় িনেত িনেত বMN নগরর+ী বেলিছল,
' ত;িম ছাড়া 3তামার ছায়া
িনতাHই দুবPল আর অ=েয়াজনীয় একটা িজিনস। '
তার কথায় আিম খ; ব িবরR আর অSিK 3বাধ করিছলাম,
ছায়ার কােছ িনেজেক খ; ব অপরাধী মেন হিJেলা তখন,
তব; ও SাথPপেরর মেতা
ধীর পােয় অবরUN ছায়ার কােছ িগেয় বেলিছলাম,
'ত;িম কী একা একা িকছ;কাল আমার জন9
অেপ+া করেত পােরা না?'
আমার =V সরাসির উেপ+া কের
িফসিফস ভীত কেY ছায়া আমােক বেলিছল,
' আমার মেন হেJ ত;িম ভীষণ ভ;ল করেছা,
মেন হেJ এ নগরটা পুেরাপুির িকছ; ভ;েলর উপর গেড় উেঠেছ।
ত;িম ব; ঝেত পারছনা,
ছায়া ছাড়া মানুষ বঁাচেত পােরনা,
`ক 3তমিন
মানুষ ছাড়া ছায়াও,
তব; 3দেখা,
এরা কী িনমPম ভােব আমােদর দু'জনেক আলাদা কের িদেJ।
এটা আিম 3মােটও পছa করিছ না,
আিম িনিbত ,
এ নগেরর মেধ9 বড় 3কান ভ;ল আেছ,
ত;িম এ ভ;ল নগের =েবশ 3কােরা না। '
িকc তত+েণ অেনক 3দির হেয় 3গেছ,
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সূযP আমােদর দু'জেনর 3বশ কােছ 3নেম এেসেছ,
%ারর+ীেক চমেক িদেয় আমার ছায়া দীঘP 3থেক দীঘPতর
হেত হেত তখন নগেরর উfচ; =াচীরেকও অিতgম করেত চােJ।
ওিদেক =াচীন িসংহ%ার পার হেয়
িবhত ও িবিFত পুেরাপুির ছায়াহীন আিম তখন
িনiনjেমষ তািকেয় আিছ দীঘPািয়ত আমারই আপন ছায়ার িদেক ,
আর
ছাড়পkহীন িববT আমার দীঘPতর ছায়াও
হতবাক হেয় 3দখেছ আমার সmহীন িনরUnর চেল যাওয়া,
ক;য়াশার মেতা তার গাঢ় করUন 3চােখ তখন
pলpল করেছ তীq এক অেচনা অিভমান আর অিবrাস।
তারপর বsিদন পার হেয় 3গেছ,
এই ভ;ল নগের
এেতািদেন আিম আেগর অেনক িকছ;ই ভ;েল 3গিছ,
শরীেরর চামড়ার 3চেয়ও ঘিনt আমার 3সই 3য ছায়া
এখেনা 3স আমার জন9 অেপ+া করেছ িকনা,
আিম `ক মেন করেত পাির না,
:ধ; দু'3টা িজিনস
আিম খ; ব uv মেন করেত পাির,
3য নগের আিম বাস করতাম
3স নগর 3কান 3দয়াল িদেয় 3ঘরা িছলনা,
আর
আিম 3যখােনই 3যতাম 3সখােনই আমার ছায়া
বw;র মেতা সবP+ণ আমােক অনুসরণ করেতা।

কিবর !দয়া এই কিবতার পটভিম :
হারcিক মুরাকািমর এক\ উপনPােসর কেয়ক\ লাইন অনুবাদ
করেত িগেয় !দিখ !সটা অেনকটা কিবতার মেতা র¹প িনেয়েছ।
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আমােদর আেলা
আমােদর অ*কার
মু Dািফজ রহমান
ভRা?ভার, জানুয়ারী ২০২২
ধান !েতর উপর িদেয় হলুদ পািখরা উেড় যায়। !স বৎসর গরম আিস আিস করা
সমেয়ও িদেন দুপুের আমােদর eাম িবরলপুর ভাতঘ4 েম িনঃসাড়। আকােশ ত4েলা ত4েলা
আলুথালু কঁ াটা !ছঁ ড়া !মঘ। !সই এক নদ bËপুN আমােদর eােমর পাশাপািশ,
গলাগিল বেয় যায়। মহাজনী !নৗকার পােল হাওয়া !লেগ ফ4েল !ঢাল হবার সময়
তখন। িক !স বৎসর পচাগলা মানুেষর লাশ, বািড় ঘেরর !পাড়া \ন, িছo ডালপালা
ছাড়া নদ bËপুেNর পুরাতনী !Ìাত – জলধারায় অনPেকােনা দৃশP !চােখ পেড়না।
কাপড় !ঘরা ছইঅলা !নৗকায় মানুেষরা পালায়। পলায়নপর !ছেল, ব4 েড়া, বউিঝেদর
ভয়াতG !চাখমুখ ইিতউিত তািকেয় !দেখ খািক !পাশােকর !চায়ােড় !চহারার
িমিলটািরFেলােক !দখা যােp িকনা ।
!কউ !কউ ডাঙায় !নেম খাবার িকংবা পািন চায়, কখেনা !নৗকাভত মানুষজন একট4
আধট4 িজিরেয় !নবার জনP ঘােট অঘােট !নৗকা !ভড়ায়। তােদর মুেখ আমরা ভয়াল
সব িদন, ভয়Íর রােতর কথা iনেত পাই। অেনেকর ঘরবািড় পুিড়েয় িদেয়েছ, Fিলেত
লাশ পেড়েছ জনেদর; বাবা, মা, ভাই, ামীর সামেনই !মেয়েদর ধষGণ করা হেয়েছ।
সরাসির Fিল কের, !বয়েনট িদেয় খ4 ঁিচেয় হতPা করা হেয়েছ অFনিত মানুষ। !পাড়া
eাম, িবÎw শহর - মফঃল, ঝলসােনা বuের কÍালসার দৃেশPর অনগGল বণGনা
সবাইেক িব½ল কের !ফেল । তােদর কথা জিড়েয় যায়, !চােখর !কােন জেলর iকেনা
!রখা - কঁ াদেতও ভ4েল !গেছ !যন।
নদীপেথই নয় iধ4 , অেনক মানুষেক আমরা eােমর !ভতর িদেয় পােয় !হঁ েট !যেত
!দিখ। সািরবC মানুেষর দীঘG িমিছল। !ছাÂ !মেয়টা বাবার কঁ ােধ চেড় যােp। !লাকটার
অনP হােত পাচ, ছয় বছেরর !ছেলর হাত। পেথর ¯ািy আর িমিলটািরর অতPাচােরর
িবভীিষকা তােদর !চােখমুেখ। খ4 ঁিড়েয় খ4 ঁিড়েয় !পছন !পছন আসেছ !লাকটার বউ।
এ !যন বhেচনা আমােদর eাম নয়-েতপাyেরর মাঠ এক। মােঠর !ভতর বেয় চেলেছ
পুরাতন-Yাচীন এক নদ bËপুN; !Ìাত হািরেয় শূনP মােঠর মত িনঃসZ অেপায়কেব জেলর !ভতর লুিকেয় থাকা জিম !জেগ উেঠ !তপাyেরর ঘাস-মা\র সােথ
িমেলিমেশ যােব।
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পািন খাওয়া !শষ হেল মানুেষর দল !ফর হঁ াটা !দয়। !কাথায় যােp –মধ4 খালী, ধইনাহা\ – মা`াবাজ অথবা আরও
দূেরর !কান জনপদ - িবল মামুদপুর। !ক জােন- !কাথায় আেছ িনরাপদ আzয় – জনবসিত?
অেনক রােত মানুেষর ঢল খািনকটা কেম এেল কমেরড দাদা আেসন। কমেরড িশিখেয়েছন –
‘ !zণী শNcর রেA !য হাত রাZায়িন, !স কিমউিন নয় ‘

‘ব`ুেকর নলই সমw মতার উৎস’
iনেত পাই আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়া কমেরড দাদার !zণী শNc
খতেমর এক মহােযাCা।
!হবলগÐ ইশক4েলর মােঠ একদল !চনা অেচনা মানুেষর সােথ
আমরা কমেরড দাদােক আলাপরত !দিখ। ঘড় ঘেড় কেÑ িতিন
বলেত থােকন, ‘এ য4 C হেলা দুই ক4ক4েরর কামড়া কামিড়;
আমােদর YিতÒা করেত হেব সবGহারার একনায়কতT,
সাাজPবাদীেদর সাাজPবাদী এই য4 C । পািকwানী !সনাবািহনী,
মুিAবািহনী দু’েটাই আমােদর শNc। দু’ দেলর িবরcেCই চলেব
সবGহারার !zণীসংeাম। ব4 েজGায়া রা| YিতÒার জনP ভারতমাকন সাাজPবােদর চ{াy। !সই সােথ !যাগ
হেয়েছ
সংেশাধনবাদী !সািভেয়ত ইউিনয়েনর- িবµাy সমাজতািTক
সাাজPবাদ। আমােদর চলেত হেব মহান মাও !স ত4ং এর
িনেদGিশত পেথ।‘- বইএর ভাষায় কথা বলেত বলেত কমেরড দাদা
হঁ ািপেয় উেঠন। ইশক4ল ঘেরর !ভতের Óান আেলায় তঁ ার ধবল
পাÐািব রাজহঁ ােসর পালেকর মত মসৃন িপছেল যায়। আমােদর
বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ ওরেফ লােয়ছ িময়া
সÏিতসূচক মাথা নাড়েত থােক। কমেরড দাদার ক¢ন ক¢ন
সব তািTক আেলাচনা উপেদশ পুেরাপুির ব4 ঝেত না পারেলও
মহাÄানীর মত ভাবসাব কের। !যন এখ4 িন ঝঁািপেয় পড়েব
যাবতীয় !zণীশNc, পািকwানী বািহনী িকংবা মুিAেযাCােদর
কচ4কাটা করেত। তার !দৗড় ঝঁাপ, আলগা মাতির !দেখ কমেরড
দাদা !বশ উৎসািহত !বাধ কেরন এবং হািসহািস মুেখ িপঠ চাপেড়
!দন, ‘সাবাস, কমেরড লােয়ছ – এই না সাা িবÕবীর মত কথা।‘
অেনPরা একমত হেলও আমােদর পােশর eাম পব\তলার ছামাদ মাােরর িব,এ ¯ােস প4 য়া !ছেল শামসুল
আেরিফন ওরেফ আরফ4 খািনন উশখ4 শ কের বেলই !ফেল, ‘ কমেরড দাদা – িক ভােব আমরা একই সােথ দুই
শNcর সােথ লড়াই করেবা? আমােদর িক !সই শিA, অT, !লাকবল বা সাহস আেছ? িNপীয় £ে`র !ভতর যাবার
এই িক উপয4 A সময়? দু’পের িবরcেC একই সােথ লড়াই করেত !গেল আমরা !Ìফ, কচ4কাটা হেয় নাশিবনাশ হেয়
যাব না িক?

I আেয়াজন ষ( বষ* ১ম সংখ0া ২১েশ 3ফ56য়ারী ২০২২ I A BNZFS Publication I০২২

46

কমেরড দাদা !{ােধ িÊ হেয় উেঠন – রাগতঃ কেÑ আরফ4েক উে¬শP কের বেলন, ‘কমেরড আরফ4! আপিন
!বাধহয় মহান মাG, এেZলস, মাও !স ত4ং, !চ Fেয়ভারার িনেদGিশত সশT সংeােমর মাধPেম িবÕব সংগ¢ত করার
পথ !থেক সের আসেত চাইেছন। দরকার হেল শতপীয় £েDর মেধPও আমােদর লড়াই,
য4 C চািলেয় !যেত হেব; তা লাFক না একশ’ বছর – তােত িকছ4 যায়, আেসনা।‘
‘িক, বPাপারটােতা ইমYাক\কPাল – বাwবতা িববজত – তাই না কমেরড দাদা?’ আরফ4ও Yিতবাদী কেÑ বলেতই
থােক, ‘একই সােথ আমরা দশজন শNcর িবরcেC সশT য4 C চািলেয় !যেত পািরনা। পাির িক? আর এটােতা
আসেল জাতীয়তাবাদী জনগণতািTক সংeাম ; এই চলমান মুিAয4 C পুেরা পূবG বাংলার মানুেষর পািকwানী
ব4 েজGায়া, সামyবাদী শাসকেzণীর হাত !থেক মুিA পাবার সমগত আকা×া। একটা াধীন রা|কাঠােমার !ভতেরই
আমরা !zণীসংeােমর পরবতীÁ ধােপ যাবার কাজ iরc করেত পাির। আেগ আেগ তাড়াhড়া করেল বPাপারটা িবÕব
না হেয় হঠকািরতা হেয় যােব কমেরড দাদা। এখন আমােদর একমাN শNc এবং সশT য4 েCর লP হওয়া উিচত
হানাদার পাক বািহনী এবং তােদর এেদশীয় !দাসর রাজাকােরর বাারা।‘
সারারাত ধের তকG িবতকG চলেতই থােক। কমেরড দাদা য4 িA তকG ভ4েল একরকম িÊ ও উেUিজত হেয় উেঠন।
রাগতঃ কেÑ িচৎকার কের বলেত থােকন, ‘কমেরড আরফ4! আপিন Yিতি{য়াশীল, সংেশাধনবাদীেদর মত কথা
বলেছন। িবÕবী পা\Gেত থাকার অেযাগP আপিন। আপনােক পা\G !থেক বিহ ার করা হেলা।‘
‘ আ – আিম Yিতি{য়াশীল?... আপিন রাজৈনিতক হঠকািরতার িদেক আমােদর !ঠেল িদেpন কমেরড দাদা।
আপনােদর এ তT µাy । মাG, এেZলস, !লিনেনর িথওিরেক িবকuত করেছন আপনারা; আিম দৃঢ়ভােব এই তেTর
িবেরািধতা করিছ।‘ – আরফ4ও পাা জবাব !দয় তীb ভাষায়।
কমেরড দাদা কেয়ক িমিনট বাকরcC হেয় থােকন, সিkৎ িফের বেলন, ‘ আজেকর সভা এখােনই মুলতিব করা হল।‘
বেলই িতিন দরজা খ4 েল বাইের !বিরেয় পেড়ন। আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ ওরেফ লােয়ছ
িময়া এবং বাকী কেয়কজন তােক অনুসরণ কের।
অ[কার !নেম আসেছ, ভাসা ভাসা চঁ াদনী রাত। আমরা বঁাশবেনর আেলাআঁধািরর আড়ােল কমেরড দাদার iµ
পাÐাবী {মশঃ িমিলেয় !যেত !দিখ।
‘সবার সােথ য4 C! !Ìফ পাগলামী ; !Ìফ পাগলামী! পা\G !ফারােম আিম এ তেTর িবেরািধতা করেবা।‘
– কমেরড আরফ4 ঘেরর !ভতের উপিfত সবাইেক উে¬শP কের বলেত থােক।
য4 C চলেছই। শহর !থেক মফঃল, eাম !থেক, eামাyের - অেনক !ভতর পযGy য4 েCর তা°ব, িবভীিষকা ছিড়েয়
পেড়েছ। িনরাপদ আzয় !খাজা পলায়নপর মানুেষর ঢল বাড়েতই থােক। দূরদূরাy !থেক !গালাFিলর শ® !ভেস
আেস। আমরা য4 েCর গ³ iিন, , উেঠােন !গাল হেয় বেস Yিতরােত াধীন বাঙলা !বতােরর অনুÒান, খবর iিন।
গান iিন – পূবG িদগেy সূযG উেঠেছ, রA লাল, রA লাল...
!জPাৎØা ভাসা ভাª মােসর রািUের -এক\ ফ4লেক বঁাচােবা বেল য4 C কির , গান\ যখন !রিডেয়ােত !বেজ উেঠ,
আমােদর শরীর িশহিরত হয়, অজানা এক িদগyিবwারী উÙাস মন ও মগেজ !সঁিধেয় !যেত থােক।
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একরােত আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়ােক আর খ4 ঁেজ পাওয়া যায়না।
বািড় !থেক পািলেয়েছ নািক িমিলটাির, রাজাকারেদর হােত ধরা পেড়েছ – !কউ বলেত পােরনা। মা কঁ াদেত বেস,
আমােদর বািড়র পিরেবশ থমথেম হেয় উেঠ। এতিদন ধের এই !য মানুেষর !Ìাত !বঁাচকাব4 চিক মাথায় অত দুঃখ,
 4 েত পােরিন-যতট4ক4 গভীর
ক িনেয় বািড়র পাশ িদেয় চেল !গেছ তা আমােদর শG করেলও !সই গভীরতায় !প¦ছ
হেল মানিসক অবfােক দুঃখ বেল চেল।
!মঘেডাবা চঁ াদ হলুদ !জPাৎØা ছিড়েয় আিন মােসর !ছঁ ড়া !ছঁ ড়া !মেঘর !ভতর
হািরেয় যাবার সময় একিদন আেধা আেলা, অ[কার পথ ধের আমােদর eােম
িমিলটাির আেস। তােদর !হলেমেটর জলপাই রং এর গাঢ়তায় িপছেল পেড় িব`ু
িব`ু Óাণ আেলা। !রল !শন !থেক মাচG কের ওরা অশরীরী আতÍ ছিড়েয়
িবরলপুর eামেক িঘের !ফলেত থােক। কঁ াধ !থেক ভারী ব`ুকFেলা নািমেয়
পিজশন !নয়। অেপা কের !মজর সােহেবর অডGার পাবার জনP।
!কউ আমােদর বঁাচােত এিগেয় আেসনা। না- কমেরড, না মুিAবািহনী- !কউ না
। অতPy িধেরিfের তারা অপােরশন !শষ কের। আমােদর eাম তখন !লিলহান
আFেন লেছ। Îংস, মৃত4P – Fিলর তা°েব মেন হয় !যন !কয়ামত !নেম
এেসেছ। !য !যিদেক পাের িদিÚিদক পালােত থােক। এতকাল এেতা মানুষ
আমােদর eােমর পাশ িদেয় পািলেয়েছ, আzয় িনেয়েছ িবরলপুের; এখন
আমরাই !সই eােমর বািস`ারা-উÛােyর মত !দৗড়াই; দগদেগ ঘােয়র মত
মানিচেN fান িনেয়েছ িবরলপুর ইউিনয়ন ।
কমেরড দাদার দুই ক4ক4েরর কামড়াকামিড় তেTর !কান সারব» খ4 ঁেজ পাইনা – ভয়ানক পাগলা এক পািকwানী
ডালক4Uার তাড়া !খেয় িদেশহারা ছ4টেতই থািক। খাল, িবল, নদী, !েতর মেধP লাশ পড়েত থােক। পাটেত,
বঁাশবেনর গহীন আড়ােল লুিকেয় থাকার !চা কির।
পরিদন ভেয় ভেয় আমরা !ফর িবরলপুর eােমর িদেক হঁ াটা িদই। অেধGেকর !বশী বািড়ঘর পুেড় ছাই। উেঠানজুেড়
মের পেড় আেছ মানুষজন, গরc ছাগল। পিরিচত eামেক আর !চনাই যােpনা। দÜ গাছপালা, \েনর চালা দুমেড়
মুচেড় চারপােশ ছিড়েয় িছ\েয় আেছ। কাoা। িবলাপ, আতG Îিনেত পিরেবশ ভারী হেয় আেস।
এভােব িদন চেল যায়। !পাড়া িভেটেত পুেড় যাওয়া \ন, বঁােশর খ4 ঁ\, !বড়া, ছন !জাড়াতািল িদেয় আবার ঘরেদার
উঠেত থােক। যিদও আেগর মত আর হয়না তব4 !বঁেচ থাকার সংeাম চলেতই থােক।
ভারা{াy মেন আমরা হা–ড4-ড4, !খিল, মােবGল পেকেট িনেয় ঘ4 ের !বড়াই । বরই গােছর তলায় পেড় থাকা iকেনা,
মেজ যাওয়া ক4েলর বীিচর িদেক তািকেয় থািক। শূনP মা\, ধ4 েলামাখা বরই বীিচ !দেখ বারবার আমােদর !ভতরটা
h, h কের উেঠ। বাতােস দীঘGাস !ভেস আেস-েসটা িক নদ bËপুেNর রAাA জেলর নািক অনyর বেয় যাওয়া
Yাচীন !কান !শাকগাথা ? আমরা তার িকছ4ই ব4 ঝেত পািরনা।
িদন িতেনক পর bËপুেNর পি}মপােড় আরও একজন মানুেষর লাশ উপুড় হেয় পেড় থাকেত !দখা যায়। পুেরা
শরীের ছ4িরর এবেড়া !থবেড়া এেলাপাথািড় আঘাত। গলার মাঝ বরাবর জবাই করা হেয়েছ - !যন কসাইখানার
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!গারc ছাগল। পেচ ফ4েল !ঢাল হেয় যাওয়া লাশটােক বh কে আমরা কমেরড আরফ4র বেল শনাA করেত পাির।
কার হােত তার এই করcন মৃত4P তা িনেয় অেনক জ³না ক³না iরc হেলও Yকuত খ4 িন !ক !সটার িকছ4ই ¢ক ঠাহর
করেত পািরনা।
বhিদন পর !স রােত আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ
উরেফ লােয়ছ িময়া সারা গােয় কােলা চাদর মুেড় বািড়েত আেস। মা-েক তাড়া
!দয় চটজলিদ ভাত !বেড় !দবার জনP। সূণG পুেড় যাওয়া িভেটমা\, ঘরবািড়
এতকাল পর !দখা পাওয়া মা,বাবা, ভাইেবান !কােনািকছ4ই !যন তােক িব`ুমাN
শG কেরনা। িক এক গহীন িচyা, ভাবনার সাগের ড4ব !মের আেছ। ভাত
খাওয়া !শষ কেরই !স ~ত অ[কাের অদৃশP হেয় যায়। অবাক িবÝেয় আমরা
তার চেল যাওয়া !দখেত থািক। মা আবার !চৗিকেত বেস কঁ াদেত iরc কের।
!লাকমুেখ িফসফাস, অদৃশP FÐরনÎিন বাতােসর আেগ আেগ ছড়ায়। কারা
!যন চাউর কের !দয় আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ
উরেফ লােয়ছ িময়াই কমেরড আরফ4র হতPাকাে° সরাসির জিড়ত। কমেরড
দাদার িনেদGেশ খ4 ন করা হেয়েছ সশT য4 েCর মাধPেম াধীন সমাজতািTক
বাংলােদশ সৃেত িবাসী কমীÁ কমেরড আরফ4েক। িনমGম হতPাকারী
আমেদরই বড়ভাই লােয়ছ িময়া; একথা ভাবেতই আমরা আবার িবষÞ হেয়
পিড় - অeাহায়েনর পড়y িবেকেল ধানেেতর আল ধের আনমেন হঁ াটেত
থািক। হালকা ক4য়াশায় !লপেট থাকা !রলিbজ দূেরর eামFেলা !দখেত থািক!দখেত !দখেত আমােদর !চাখ অzcসজল হেয় উেঠ। !খলােতও মন বেসনা।
পেকেটর মােবGলFেলােত !ঠাকাঠ4িক !লেগ খটর খটর শ® উেঠ। একসময় লাল
বেলর মত নরম সূযGটা নদ bËপুেNর !পেটর !ভতর !সঁিধেয় যায়। িশিশর
জড়ােনা !ভজা মা\, ঘাস পােয় িনেয় আমরা স[Pা নামার মাথায় বািড়র িদেক
িফরেত থািক।
মাস যায়। ঋত4 বদেলর আভাস গাঢ় হেয় উঠেছ। সেষG !েতর উপর িদেয় বেয় যাওয়া উU4েরর িহম বাতাস – বারcেদর

গ[ ছিড়েয় িদেত িদেত নদ bËপুেNর িদেক চেল যায়। ¢ক !সই সময় আমরা তােদর আসেত !দিখ। পরেন পুিলশ
রং এর !ঢালা পPাß, শাটG , ঢাউস আকােরর ট4িপFেলা মাথার !চেয়ও বড়, কঁ ােধ !বয়েনট লাগােনা িà নট িà
রাইেফল, গােল-থ4 তিনেত চাপ দঁ ািড়, ছাগল দঁ ািড়। তােদর দলেনতা িবরলপুর জািময়া কােদিরয়া তPাইেয়িবয়া
এবেতিদয়Pা দােখল মাªাছার অPািসPাß !হড হযরত মওলানা শাহ্ ছ4ফী এছাকউি¬ন কােছমপুরী ছােহব। তজGনী
উিচেয় শাসােনার ভিZেত সবাইেক িক সব !বাঝােত !বাঝােত এিগেয় আসেছন। এ বািহনী আরও ভয়াবহ। আজ
একটা িকছ4 ঘটেবই – আশÍায় আমরা «স\েয় যাই। িডস²¨ !বােডGর রাwা !ছেড় দল\ নীেচ নােম। eােমর !ভতর
!ঢাকার আেগ ধানেেতর আেল বেস পেড়। কঁ াধ !থেক ব`ুকFেলা আগাপাশতলা মুছেত থােক। মওলানা
এছাকউি¬ন কােছমপুরী ছােহব বAuতার ভিZেত বয়ান iরc কেরন – ‘ আ§াপােকর পিবN সৃ আমােদর এই পাক
ওয়াতান। !রজাকার ভােয়রা, িহ`ু ইিRয়া ষড়যT কিরয়া পাক-পিকfান Îংস কির িদেত ছায়। পাক !মেলটাির
মাছা§া দুিনয়ার !সরা !মেলটাির। !হর লেগ ফাইট িদবার ছায় মুিAবািহনীর পুিZর পুেতরা। !মজর সাব অডার িদেছ
এই !গরােমর সব মুিA, কােফর, কমুPিন, িহ`ুFলাইনের আইজPা ছাফা কইরা !ফলান লাগেবা।‘
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মওলানা কােছমপুরী ছােহেবর গনগেন বয়ান iেন দল\েক আরও উেUিজত ও !জাশােলা !দখায়। ব`ুক বািগেয়
বািহনী\ কেয়কভােগ ভাগ হেয় িবরলপুর eােমর !ভতর ঢ4কেত iরc কের !দয়।
!সই বালক বেয়েস আমরা মােবGল, ডাংFিল !খলা !ফেল দল\র নড়াচড়া, গিতিবিধ !দখেত থািক। !খলা !থেক
আমােদর মন ছ4েট যায়। বািড়র িদেক রওয়ানা !দেবা িকনা ভাবেত থািক। আমােদর ব[4 জজ িময়া ঘটনাটা ~ত
ব4 েঝ !ফেল। হতিবহবল হেয় !চাখ বড় বড় কের বেল,-‘ !গরােম আইজকা !মেলটাির - রাজাকার ঢ4কতােছ । সবাইের
মাইরা ফPলেবা। জলিদ পলা সব।‘
ভেয় আমােদর হাত পা ঠা°া হেয় আেস। িক করেবা ঠাহর পাইনা। জজ িময়া িসCাy িনেয় ফPােল- ~ত বািড়র িদেক
ছ4ট লাগায়। আমরা ফPাল ফPাল কের তািকেয় থািক। তািকেয় থাকেত থাকেত আমােদর !চােখ লুিন ধের যায়।
!জানাকী !পাকােদর !বিরেয় পড়ার সময় হেয়েছ তখন। বঁাশঝােড়র আড়ােল নামেছ চাপ চাপ অ[কার। নদ
bËপুেNর জেলর উপিরতল !থেক ধীের ধীের এিগেয় আসেছ ক4য়াশার দলা।
খািনক বােদই এছাক মওলানার দল\েক আবার !দখেত পাই। eােমর !ভতর !থেক !বিরেয় নদীর িদেক !হঁ েট যােp।
মানুেষর ভয়াতG চীৎকার এবং নারীকেÑর িবলাপÎিন রাজাকার বািহনীেক অনুসরণ করেত থােক। দল\ আেরা
িনকটবতীÁ হেল আমরা তােদর িচনেত পাির। িপঠেমাড়া কের !বঁেধ !টেন «হচেড়, লািথ মারেত মারেত ওরা আমােদর
বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়া ও আরও দু’জনেক িনেয় আসেছ। !পছন !থেক
মােয়র গগনিবদারী আতG নাদ iনেত পাই। রাজাকােরর দল আকােশর িদেক ব`ুক উিচেয় Fিল ছ4ঁড়েত ছ4ঁড়েত
এেগায়। ÄানশূনP িদিÚিদক পালােত থােক eামবাসীরা।
এছাক মওলানা পুেরা দল\েক িনেয় নদ bËপুেNর পাড় ধের খািনকটা এিগেয়, এেকবাের জেলর ধাের ঢালু জিমেত
!নেম পেড়।
আমােদর বড় ভাই লােয়ছ িময়ােক িজÄাসাবাদ iরc কের,
-‘ মুিAবািহনী কই পলাই আেছ ‘ক !বডা পুিZর পুত ।‘
আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়া িনরcUর।
-‘কই আেছ ‘ক । !গালাবারcদ কই !ঠমায়া রােáছাস ? , জলিদ কইরা ‘ক হালার পুত।‘
বেলই িপঠ বরাবর রাইেফেলর বঁাট িদেয় Yচ° বািড় !দয়।
অâ4ট কেÑ বড়ভাই বেল, ‘ জািননা ; আিম মুিAবািহনী কিরনা।‘
-‘অ , ত4ই তাইেল কােফর – কমুিন। hম্, দঁ ািড়েত হাত ব4 েলােত ব4 েলােত এছাক মওলানার পান-িচবােনা !ঠা েটর
!কােন বঁাকা হািস !খেল যায়। গেতািAর ের বেল ,-‘ তাইেল !তাের ক4রবািন !দয়ন ফরজ।‘
এছাক মওলানার ইশারায় নদ bËপুেNর তীের দুই পাথেরর উপর মাথা !ঠেস ধের আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ
!মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়ােক উপুড় কের !শায়ােনা হয়।
-‘গদGানা টান টান করের বাপ। জেবহ করেনর সময় িছনা, গদGানা টান টান করেল আমারও সুিবদা, ত4ইও মরেত
আরাম পাইিব।‘
চার –পাচজন িমেল বড় ভাইেয়র চ4েলর মু¢ ধের সামেন !চেপ ধের গদGানা টান টান কের, হাত পা !চেপ ধের রােখ।
গরc জবাইেয়র িবরাট ছ4িরটায় সূযGােwর লািলমা িবষÞ চ4ঁইেয় পড়েত থােক। এছাক মওলানার সেফদ পাÐাবী ছলেক
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উঠা রেAর িছটায় িভেজ যায়। সােথ সােথ রাজাকােরর দল আকােশর িদেক ব`ুক তাক কের একটানা Fিল ছ4ঁড়েত
ছ4ঁড়েত চীৎকার িদেত থােক, ‘নারােয় তাকিবর। আ§েহা আকবর। পািকwান িজ`াবাদ।‘
নদ bËপুেNর িবপুল জলরািশ আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়ার রAাA
িছo !দহ বেয় িনেয় যায় !কান িনরcে¬েশ- দীঘGােসর মেতা উU4ের বাতাস বারcেদর গ[ িনেয় ছিড়েয় পেড় eাম !থেক
eামাyের।
শীত পেড়েছ খ4 ব। ঘন ক4য়াশার আwের !ঢেক আেছ eাম। এক িবেকেল হঠাৎ কেরই !রলেশেনর িদক !থেক আমরা
বh মানুেষর সিÏিলত আতG Îিন iনেত পাই। তারপর Fিলর শ® – গত ন’মাস ধের !য !গালাFিলর আওয়াজ
iেন আসিছ তা !থেক এ !যন খািনকটা আলাদা।
আমােদর !পাড়া িভেট; বািড়ঘর িমিলটাির পুিড়েয় !দবার পর !কানরকেম চালা উ¢েয় !জাড়াতািল !বড়া িদেয় মাথা
!গাজার ঠা ই হেয়েছ। আজকাল ঠা°াও পেড়েছ !বদম। !লপ, কঁ াথা, চাদর মুেড়ও িহ িহ কঁ াপেছ সবাই। ব4 েড়া দাদুটা
উেঠােন বেস খ4 ক্ খ4 ক্ কাশেছ একটানা। আমােদর মা আিkয়া !বগম রাoাবাoা !শষ কের িনহত বড়ভাই আব4 লােয়ছ
!মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়ার জেনP YাতPিহক িবলােপ বেসেছ ।
আবােরা মানুেষর সমেবত উ§াসÎিন !সইসােথ খই !ফাটােনার মত Fিলর শ® িবরলপুর eােমর আকাশ বাতাস
িচের !কেট যায়। বাতােসর কােন কােন খবর চাউর হেয় যায় – বাংলােদশ াধীন হেয় !গেছ।
আকিÝক িবশাল এই পিরবতG ন
আমােদর িব½ল কের দPায়। এেক
এেক আমরা তােদর আসেত !দিখ।
িবরলপুেরর মুিAেযাCা কমাRার
হািববর, পবãর !মাশারফ, ক4¬স
ু ,
!ধাপাখািলর বা4 িময়া, নজাবত
হািবলদার সবাই আসেত থােক।
Yবল আন` উÙােস আকােশর
িদেক তাক কের Fিল ছ4ঁড়েত ছ4ঁড়েত
আসেছ ওরা। তােদর মুখFেলা
দঁ ািড়-!গােপর জZেল !ঢেক !গেছ
যিদও ঝক ঝক করেছ তােদর উJল
!চাখFেলা- !যন ¢কের !বর হেp
িবজেয়র
আেলা।
চারিদেক
!মঘগজGেনর
মত
হাজারকেÑ
িদগyিবwারী !´াগান-‘ জয় বাংলা,
!তামার আমার ¢কানা – পtা,
!মঘনা, যমুনা ।’
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িবরলপুর মহারানী !হমyক4মারী পাইলট ইশক4েলর মােঠ আমরা তােদর জমােয়ত হেত !দিখ। !কান গহীন বেনপাহােড় অPাি¬ন ওরা লুিকেয় িছেলা ঠাহর করেত পািরনা। আকােশর িদেক ফঁ াকা Fিল সমােন চলেছ। ব`ুেকর
ডগায় াধীন বাংলােদেশর পতাকা।
পলায়নরত অবfায় রাজাকার কমাRার মওলানা এছাকউি¬ন কােছমপুরী ছােহব ও তার কেয়কজন সাZপাZেদর
ধের আনা হয়। আমরা লP কির !য তােদর পািকwানী !জাশ !কাথায় !য উধাও। হাত পা ধের Yানিভার জনP
মুিA বািহনীর !ছেলেদর কােছ আক4িল িবক4িল করেছ, ‘ ভাই,ভাইের আমরাের মাপ কইরা !দ। সারাজীবন !গালাম
হইয়া থাক4ম। মাপ কইরা !দইন বাপ- জয় বাংলা, জয় বZব[4।‘
মুিA কমাRার হািববর িনেদGশ দPায় –‘ চামড়া িছলায়া মিরচ লাগায়া !দ শালােগর গতের।‘
গােছর সােথ িপঠেমাড়া কের বঁাধা আলত4 রাজাকােরর শরীর
!বয়েনট িদেয় িচের !দয়া হয় এবং আমােদর ছয় মােসর !পায়ািত
!মেজা !বান !মাছাÏৎ আকিলমা !বগম ওরেফ আকিল ব4 ব4
রাoাঘর !থেক !হেলদুেল এক বা\ মিরচ বাটা িনেয় আেস।
‘হলুদ বােটা, !মি` বােটা, বােটা ফ4েলর !মৗ... , গান\ উ কেÑ
গাইেত গাইেত মুিAেযাCা আজােহর ও !গালাপ িময়া একসােথ
আলত4 রাজাকােরর ছ4িরেত ফালা ফালা কের কাটা শরীের মিরচ
বাটা লািগেয় ডলেত থােক। -‘বাবােগা, মােগা বেল Yবল
চীৎকাের, যTণায় রাজাকােরর বাা ছটফট কের, কাটা মুরগীর
মত তপড়ােত থােক।
মুিA কমাRার হািববর খািনকবােদ hক4ম !দয় !য, – সবকটা
রাজাকারেক দিড় িদেয় শA কের !বঁেধ ইশক4ল ঘেরর !ভতের !ফেল
রাখেত হেব।এিদেক আমােদর মা আিkয়া !বগম, নােটর Fরc
রাজাকার কমাRার এছাক মওলানার শরীেরও আpা কের িচ!র
মিরচ বাটা ডেল !দয়ার জনP চীৎকার, কাoাকা\ জুেড় !দন এবং
বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়ার
নাম ধের উÅািদনীর মত মাথা, কপাল চাপেড় চাপেড় িবলাপ
করেত থােকন, ‘ লােয়চ, লােয়চ, বাপ আমার ত4ই কই, কইের
বাপ…’
আিkয়া !বগেমর এই ইেpটা পূরণ হয়না। জীবেনর আরও অেনক অপূরণীয় ইেpর মতই Yিতেশােধর Yবল ইেpটারও
অপমৃত4P ঘেট। মুিA কমাRার হািববেরর বদানPতায় অবেশেষ রাজাকার কমাRার মওলানা এছাকউি¬ন কােছমপুরী
ছােহব সাZপাZসহ !বঁেচ যায়। তঁ ােদর !ছেড় !দয়া হয়।
এধরেনর হেরক বPাপার – সPাপার, ঘটনা-রটনা ঘটেতই থােক। আমরা কPাবলার দল তািকেয় তািকেয় !দিখ; !দিখ
আর ভািব। ভািব আর !দিখ। !দেখ !দেখ ¯াy হেয় যাই। !কানিকছ4েতই এখন আর অবাক হইনা, আমােদর
!বাধব4 িC, !চতনা {মশঃ !ভাতা হেয় !যেত থােক। আমােদর ব4 কচাপা ক, কাoা চাপ চাপ !মেঘর মত আকােশ ঘ4 ের
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!বড়ায়, বu হেয় ঝের পেড়না। তাই কের িদন-রাত আরও দীঘG হেত থােক; !বেড় যায় মােয়র বPাক4ল িবলাপ; যিদও
জািন আমােদর বড় ভাই আব4 লােয়ছ !মাহাÏদ !নছারc§াহ উরেফ লােয়ছ িময়া আর কখেনাই িফের আসেবনা।
চষা !েতর আইল ধের হঁ াটেত হঁ াটেত আমরা নদ bËপুেNর িকনাের দঁ ািড়েয় পিড়। বuেদর পাতা ঝরােনার মওসুম
iরc হেয়েছ !কবল। সিরষা !েতর উপর িতযGক !হেল পেড়েছ !বলােডাবার লালেচ আভা মাখােনা নরম আেলা।
াধীন বাংলােদেশর আেধা িহম !নেম আসা !সানালী !রাদ িবেকল আমােদর নত4ন !কােনা Yবল আনে` ভাসােত
পােরনা । নদ bËপুেNর উপর িদেয় শীেতর আলেস বাতাস িঝরিঝর বেয় যায় iধ4 । কান !পেত বাতােসর দুঃেখর
িফসিফসািন iনেত পাই।
এভােবই িদন যায়। সবাই াধীন।
মওলানা এছাকউি¬ন কােছমপুরী ছােহবও াধীন। মুAিবহZ। আজাদ সিবÝেয় আমরা তােক পবã, িবরলপুর,
!হবলগÐ eােমর মােঠ, ময়দােন লাল, নীল, শাদা !ডারাকাটা শািময়ানা টাঙােনা পPােRেলর নীেচ ওয়াজ, নিসহত
করেত !দিখ এবং !বিশরভাগ সময় তার বAেবP মুিAয4 C ও !যাCােদর Yিত তীb িবেষাåার বষত হয়। অনুভব কির
!য মওলানা এছাকউি¬ন কােছমপুরী ছােহবই আসেল Yিতিদন ঝঁাঝােলা কথার মিরচবাটা িদেয় ডলেছন
আমােদর। ের াধীন বাংলােদশ িমেথP আর িবµািyর !গালকধঁাধায় ঘ4 রপাক !খেত !খেত, িপছ4 হঠেত হঠেত
!কাথায় িদকিচæহীন হািরেয় !যেত থােক।
আবােরা একিদন বষGার নত4ন বuর !ছঁ ায়া
!পেয় আমােদর eাম যাবতীয় গাছপালা,
ধান, পাট –ফসেলর !ত সেমত সব4 জ হেয়
উঠেত থােক। আবােরা একিদন নদ
bËপুN আষােঢ়র মাঝামািঝ উÅাতাল
বনPায় জনপদ ভািসেয় িনেয় যায়।
আবােরা একিদন কমেরড দাদার ধবল
পাÐাবী !জPাৎØােলািকত রািNেত !কাথা
!থেক !যন আিবভGত হয় এবং পুনরায়
!zণীশNc খতেমর হােতখিড় হেত থােক বড়
ভাইেদর।
iধ4 আবােরা একিদন আমরা মুিAেযাCা
কমাRার হািববেরর উপুড় হেয় থাকা
িছoিভo লাশ নদ bËপুেNর çগিরক !ঘালা
জেল !ভেস !যেত !দিখ।
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যখন আিম 0নই
ইসমত আহেমদ (ইনু )
অকলRাS, জানুয়ারী ২০২২

,তামার ,চােখর রি{ম আভা িমেশ যােব
পুনরায় কালেচ হেয় উঠেব তা
gধ? আিম তখন থাকব না |
,তামার অ?ট র ?ট হেয় উঠেব
িনরাশ দেয় আশার সার হেব
gধ? আিম তখন ,নই |
,তামার অিsর দয় িsর হেব
কঁ াপা ,ঠা েট আবার হািস ফ?টেব
gধ? আিম তখন রইব না |
জাগিতক সুখ দুঃখ ,তামায় শQ করেব
ত?িম কঁ াদেব, হাসেব, ভাবেব
িকi আিম তখন সবিকছ?র ঊেQ ||
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আমার &াধীনতা
<সিলনা আFার শাহীন
িনউ অরিল ১৫ িডেসর ২০২১

াধীনতা মােন,
,কান এক ি ল ,ভাের, মু{ আকােশ লাল সব? েজর পতাকা উড়েত ,দখা।
সমের ,গেয় উঠা রণসংগীত।
াধীনতা মােন,
কাkেজ ব? িলর বাইের এেস ,চঁ িচেয় বলা, আমােদর এখেনা াধীনতা ,পেত
অেনক অেনক ,দির।
াধীনতা মােন,
হঠাৎ ,চাখ পড়া লাল সব? েজর পতাকায় আটেক যাওয়া আমার ঝাপসা দৃ¡।
িদনভর মনখারােপর বা¢টা মাথায় িনেয় ঘ? ের ,বড়ােনা।
াধীনতা মােন,
হাজার মাইল দূের ,থেকও HিতJ মুহেতQ সম^ অি^ িনেয় বাংলােকই ধারন
করা।
াধীনতা মােন,
,তামােক বলেত না পারা অনু£ািরত কথামালার gq উ£ারণ।
মেন মেন হাজারবার বলা, “ভােলাবািস”।
াধীনতা মােন,
মেন মেন জিমেয় রাখা হাজারটা না বলা কথা এক িনঃwােস বেল িদেয়
হঁ াফ ,ছেড় বঁাচা।
াধীনতা মােন,
,কান এক ,গাধ িলর অেপ_ায় থাকা, অবাক িকংবা ঝাপসা ,চােখ
পাখীেদর ঘের িফরেত ,দখা।
াধীনতা মােন,
বাংলার মানিচেK সnােনর হািসমুখ। ভা=া ভা=া বাংলায় বলেত ,শখােনা,
“আমার ,সানার বাংলা, আিম ,তামায় ভােলাবািস।“
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ইে2ঘু িড়র 0ডার
মিহবুল আলম
ক?ইলRাS, জানুয়ারী ২০২২
।। এক ।।
বাসার !পছেনর উেঠােন শীেতর স[Pার অ[কারটা এরই মেধP জমাট
বঁাধেত iরc কেরেছ। উেঠান !ঘঁেষ একটা বড় কমলা গাছ। পােশই
একটা িফিজওয়া গাছ। !সখান !থেক অনবরত «ঝ «ঝ !পাকা
ডাকেছ, «ঝ-ই-ই-«ঝিরৎ, িঝিরৎ, «ঝ-ই-ই-িঝিরৎ, িঝিরৎ। বাইের
শীত পেড়েছ !বশ। fােন fােন !ধঁায়া ওঠার মেতা ক4য়াশা উড়েছ।
িনউিজলPােRর শীতকাল জািহেদর ভােলা লােগ না। অথচ এই
শীতকােলই তােদরেক িকউই ফেলর অরচােডGর সবেচেয় ক¢ন
কাজটা করেত হয়। খ4 ব সকােল উেঠ ঘােসর উপর িবিছেয় থাকা
বরেফর wর মচ মচ কের !ভেঙ সবাই িকউই ফেলর গােছর Ycিনং
কের। শীতকােলর িকউই ফল গােছর এই Ycিনংেক বলা হয় উইßার
Ycিনং।
জািহদ আবার বাইের তাকাল। বাসার !ভতেরর আেলা জানালা গেল
বাইের িগেয় পেড়েছ। তার বাসায় দুেটাই জানালা। একটা লাউেÐ,
অনPটা !বডরcেম। জািহদেদর বাসাটা ¢ক পুেরাপুির সয়ং সূণG
বাসা বলা যায় না। এটা বাসার !পছেন একটা িপ আউট। অেনেক
!যটােক ePািন èPাট বেল। মূলত এটা বািড়র !পছেন বািড়। যােদর
বড় পিরবার, তারা ওটােক শেখর èPাট িহেসেব বPবহার কের। আর
যােদর পিরবার !ছাট, তারা ওটােক ভাড়া িদেয় বাড়িত িকছ4 পয়সা
বPাংেক জমা কের।
জািহদ ও আজমল !হােসন এই িপ আউটটা হাদী !হােসেনর কাছ !থেক ভাড়া িনেয়েছ। হাদী !হােসেনর চার
!বডরcেমর বাসার !পছেনর উেঠােন কেরােগেটড আয়রন ও ওেয়দার !বােডGর çতির এই িপ আউটটা। একটা
!বডরcম। !বডরcম লােগায়া বাথরcম। !ছাÂ একটা লাউÐ। লাউেÐর একপােশ িকেচন। বাইের যাওয়ার একটাই
মাN দরজা। এমিনেত বাসাটায় বসবােসর !কােনা সমসPা হয় না। iধ4 একটাই সমসPা, আজমল !হােসন খ4 ব নাক
ডােকন। এত !জাের !জাের নাক ডােকন !য একই রcেম তঁ ার পােশর !বেড ঘ4 মােনা দায় হেয় যায়। এিদেক রােত ঘ4 ম
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না হেল !ভাের উেঠ িকউই ফেলর বাগােন পােয়র িনেচ বরেফর wর কড়মড় কের !ভেঙ উইßার Ycিনং করা খ4 বই
দুর¹হ বPাপার। তাই !স লাউেÐর লkা !সাফাটােত ঘ4 মায়।
জািহদ জেম থাকা অ[কার !থেক দৃ সিরেয় এবার হাদী !হােসেনর বাসার িদেক তাকাল। হাদী !হােসন মানুষটা
ভােলাই। একট4 চ4পচাপ ধরেনর। তেব টাকাপয়সার বPাপাের !ষাল আনা !বােঝন। ওরা !য িকউই ফেলর বাগােন
কাজ কের, !সখান !থেক িতিন কিমশন পাই পাই িহেসব কের !নন। বয়স !বিশ নয়, চি§!শর মেতা। িনউিজলPােR
আেছন Yায় !চৗ¬ বছর ধের। !ব-অব-েÕéর তাওরাZা-\পুিক অেল িতিন আরও দশজন কনdা¨রেদর মেতা
একজন কêা¨র। এরই মেধP !বশ YিতÒা !পেয়েছন। তাওরাZা শহেরর এই বািড়টা বােদও আরও দুেটা বািড়
আেছ। ঢাকা রামপুরার অদূের একটা Õট িকেন আট তলা বািড় বািনেয়েছন। জািহদ ও আজমল !হােসন হাদী
!হােসেনর অধীেনই কাজ কের। তাওরাZা-\পুিক শহেরর কêা¨র!দর কাজ, ওরা অরচােডGর মািলেকর কাছ !থেক
িকউই ফেলর বড় বড় বাগান িনেয়ই কিমশেন zিমকেদর িদেয় কাজ করায়।
আজমল !হােসন কখন পােশ এেস দঁ ািড়েয়েছন, জািহদ তা !খয়াল কেরিন। !স খািনকটা চমেক উেঠ িজেÄস
করল, আজমল ভাই, আপিন, ঘ4 মানিন?
আজমল !হােসন বলেলন, না, বইটা পড়িছলাম।
- !কান বইটা, !শিপয়ােরর বাংলা অনুবাদ?
- আেছ !তা একটা বই। আর !কানটা পড়ব?
- তাওরাZা !সêাল লাইেbির !থেক ইংেরিজ বই এেনও !তা পড়েত পােরন?
- এমিনেত ইংেরিজ পিNকা পড়েত খারাপ লােগ না। িক সািহেতPর বই ইংেরিজেত পড়েত !তমন আন` পাই না।
অনুবাদ করা থাকেল আন` পাই। আর !শিপয়ােয়র বাংলা অনুবাদ সমeটা কত বড়! যতবার পিড় ততবারই
মেন হয় নত4ন কের পড়িছ। জািহদ মৃদু !হেস বলল, তাই, ভােলা।
।। দুই ।।
আজ সারািদন খ4 ব পিরzম !গেছ। িকউই ফেলর বাগানটা ¢ক
!যন বাগান িছল না। জZল িছল। \পুিকর কােছ মািকত4েত
তােদর কাজ হেয়িছল। সাধারণত উইßার Ycিনংেয় এেককটা
িকউই ফল গােছর দশ-এগােরাটা নত4ন ডাল ও দুই-িতনটা
পুেরােনা ডাল !রেখ বািক সব ডাল !কেট !ফেল িদেত হয়। িক
মািকত4র িকউই ফেলর বাগােন !যন নত4ন ডাল খ4 ঁেজই পাওয়া
যািpল না। মেন হিpল, সব ডাল !পিচেয় iধ4 জZল নয়,
দুেবGাধP জÐােল পিরণত হেয়েছ।
জািহদেক তারপরও স[Pায় বাসায় িফের রাoা করেত হেয়েছ।
আজমল !হােসন অবশP তােক আগােগাড়া রাoায় সহেযািগতা
কেরেছন। রাত আটটার মেধP !খেয়েদেয় আজমল !হােসন
!বডরcেম চেল যান।
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জািহদ !লপ মুিড় িদেয় লাউেÐর িদঘল !সাফাটায় গা এিলেয় \িভ !দখেত বেস। \িভ !দখেত !দখেত জািহদ এক
সময় !সাফায় ঘ4 িমেয় পেড়। তাওরাZা আসার পর !স রােত এমনটাই করেছ। রােতর খাবার !খেয় লাউেÐর বড়
!সাফাটায় !লপ মুিড় িদেয় \িভ !দেখ। এক সময় \িভ !দখেত !দখেত ঘ4 িমেয় পেড়। এমনও হয়, !স সকােল ঘ4 ম
!থেক উেঠ \িভ ব[ কের।
আজও জািহদ \িভ !দখেত !দখেত লাউেÐর !সাফােত ঘ4 িমেয় পেড়িছল। ঘ4 েমর মেধP !স একটা ও !দখিছল।
িক !স কী  !দখিছল তা ঘ4 ম ভাঙার সেZ সেZই মেন করেত পারল না। ঘ4 ম ভাঙার পর Yথেম !স iনল
\িভর শ®। তারপর iনল আজমল !হােসেনর নাক ডাকার শ®। এর পরপরই !স িপ আউেটর দরজায় কাউেক
কড়া নাড়েত iনল।
জািহদ ঘিড় !দখেত !দখেত !সাফা !ছেড় উেঠ দঁ াড়াল। রাত এগােরাটা বােজ। লাউেÐর লাইটটা তখেনা ালােনা।
জািহদ িজেÄস করল, !ক?
- আিম, দরজা !খাল।
- আিম !ক?
- আিম হাদী।
জািহদ দরজা খ4 লল। িক !স দরজা খ4 েলই হাদী !হােসেনর !চহারার িদেক তািকেয় অবাক হেয় !গল। হাদী
!হােসেনর !চহারা এেকবােরই িবÎw। মেন হেp, এইমাN িতিন !কােনা বPাপাের কাoাকা\ কের এেসেছন। !চাখ
তখেনা !ভজা। গােলর উপর !চােখর জেলর সরc !রখা। জািহদ িজেÄস করল, িক হেয়েছ হাদী ভাই, এত রােত?
হাদী !হােসন কাoা জড়ােনা গলায় বলেলন, আমার সবGনাশ হেয় !গেছ।
- িক সবGনাশ?
- !তামার ভািব !জদ ধের অেনকFেলা !Yশােরর ওষ4 ধ !খেয় !ফেলেছ।
- অেনকFেলা মােন?
- অেনকFেলা মােন িNশ-চি§শটা। আরও !বিশ হেত পাের।
- এটা িকভােব হেলা?
- ত4িম !তা জােনাই, !তামার ভািবর !Yশারটা হাই। সবসময় !Yশােরর ওষ4 ধ খায়। আজ !জদ ধের বাসায় যতFেলা
!Yশােরর ওষ4 ধ আেছ সব !খেয় !ফেলেছ।
- বেলন িক!
- হঁ Pা, জািহদ। আিম িক করব ব4 ঝেত পারিছ না।
- অPাk4 েলë কল কেরেছন?
- না, ঘটনাটা এইমাNই ঘেটেছ। আিম িদশা না !পেয় !তামার এখােন চেল এেসিছ।
জািহদ তার িিপং গাউনটা চািপেয় বলল, চলুন, আেগ ভািবর িক অবfা !দিখ। তারপর না হয় অPাk4 েলë কল
করব।
হাদী !হােসন বলেলন, তাই কর। আমার মাথায় িকছ4 ঢ4কেছ না। হাদী !হােসেনর বাসায় ঢ4েক জািহদ !দখল, ঘটনাটা
এইমাN ঘটেলও লািক ভািবর অবfা খ4 বই খারাপ। লািক ভািবর মুখ িদেয় অনবরত সরc !ফনা !বর হেp। িতিন
ফPাল ফPাল কের তািকেয় আেছন। তঁ ার শরীর থরথর কের কঁ াপেছ। হাদী !হােসন ও লািক ভািবর বােরা বছেরর
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!ছেল সজল চ4পচাপ মার পােশ বেস আেছ। হাদী !হােসন লািক ভািবর পােশ হঁ াট4 !গেড় বেস !কঁ েদ উেঠ বলেলন,
আিম এখন এই পাগলটােক িনেয় িক করব?
লািক ভািব িবড় িবড় কের বলেলন, হাদী, আমােক বঁাচাও। জািহদ w¾ হেয় দঁ ািড়েয় রইল। কেয়ক মুহতG !স িকছ4
বলেত পারল না। একটা !দয়াল ঘিড় চলেছ- \ক \ক, \ক \ক। বাইের রােতর শ®। শীত ক4য়াশার জল পড়েছট4প ট4প, ট4প ট4প।
লািক ভািব আবার িবড় িবড় কের বলেলন, ওেগা, iনছ, আিম মের যািp...!
হাদী !হােসন এবার বাা !ছেলর মেতা !ভউ !ভউ কের !কঁ েদ উঠ!লন। জািহদ বলল, ভািব, আপনার িকছ4 হেব
না। আপিন ভােলা হেয় যােবন। আিম অPাk4 েলë কল করিছ। আপিন একট4 çধযG ধেরন। ঘাবড়ােবন না।- বেলই
!স হাদী !হােসেনর িদেক তািকেয় বলল, হাদী ভাই, আপিন একটা !তায়ােল িভিজেয় ভািবর মুখটা মুেছ িদন। আিম
এখনই একটা অPাk4 েলë কল করিছ।
হাদী !হােসন ওঠার আেগই সজল বলল, আিম !তায়ােল িনেয় আসিছ। জািহদ তৎণাৎ ²পল ওয়ান-এ !ফান
কের অPাk4 েলë ডাকায় বPw হেয় উঠল।
।। িতন ।।
অPাk4 েলë এল ¢ক আধাঘìা পর। হাদী !হােসন !·চােরর অেপা না কেরই লািক ভািবেক পাজা !কালা কের
অPাk4 েলেëর কােছ িনেয় এল। সজল !পছেন !পছেন এল।
লািক ভািবেক অPাk4 েলেë ত4লেতই জািহদ হাদী !হােসনেক বলল, হাদী ভাই, আপিন আর সজল অPাk4 েলেëর
সেZ হাসপাতােল চেল যান। আিম গািড় িনেয় আসিছ। হাদী !হােসন ফPাল ফPাল কের তািকেয় সায় িদেলন।
অPাk4 েলë সঁাই সঁাই কের চেল !গল। জািহদ তার িপ আউেট ঢ4েকই !দখল, আজমল !হােসন ঘ4 ম !থেক উেঠ
!সাফায় বেস দরজার িদেক তািকেয় আেছন। \িভটা তখেনা চলেছ।
জািহদ িজেÄস করল, আজমল ভাই, আপিন ঘ4 ম !থেক উেঠ !গেছন !য?
আজমল !হােসন বলেলন, হঁ Pা, এখােন !ক !যন এেসিছল। কথাবাতG া iনলাম। তখনই আমার ঘ4 ম !ভেঙ !গেছ।
লাউেÐ এেস !দখলাম ত4িম !নই।
- হাদী ভাই এেসিছেলন।
- হাদী এেসিছল, !কন?
- লািক ভািব !জদ ধের !Yশােরর অেনকFেলা ওষ4 ধ !খেয় !ফেলেছন।
- বেলা িক! এখন িক অবfা?
- অPাk4 েলë কল কের িদেয়িছ। হাদী ভাই লািক ভািবেক িনেয় তাওরাZা হাসপাতােল !গেছন। সজলও !গেছ।
আিম এখন যাব। আপিন যােবন?
- হঁ Pা হঁ Pা, আিমও যাব।
- তাহেল কাপড়েচাপড় পের তাড়াতািড় çতির হন। গরম কাপড় !বিশ কের পরেবন। বাইের অেনক শীত পেড়েছ।
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জািহদ ও আজমল !হােসন িপ আউট !থেক Ãিরত
পPাß-শাটG পের, তার উপর ভারী সুয়াটার ও একটা ভারী
জPােকট চািপেয়, গলায় একটা মাফলার পPািচেয়
তাওরাZা হাসপাতােলর উে¬েশP রওনা হেলা। রাত তখন
Yায় বােরাটা বােজ। শীেতর রাত। রাwা-ঘাট Yায় ফঁ াকা।
তাওরাZা শহরটা সমুেªর এেকবাের পােশ বেল অত
ক4য়াশা পেড় না। িক আজ !বশ ক4য়াশা পেড়েছ। রাwার
Yিতটা বািতর সামেন ক4য়াশার wরটা w¾ হেয় জেম
আেছ। বাইেরর তাপমাNা এখন িন}য়ই িহমাংেকর িনেচ।
জািহদ !ট হাইওেয় ট4 ধের যােp। !সখান !থেক
এিলজােবথ íেটর !মাড় িনেয় দীঘG কPােমরcন !রাড ধের
তাওরাZা হাসপাতােল যােব। রাwায় দুই-একটা গািড়
আসা-যাওয়া করেছ। দুই-একটা পুিলেশর গািড় ধীেরিfের টহল িদেp। দুই-একটা িসিকউির\ অিফসােরর
গািড়। মধPরােতর একটা !Õন যােp উপেরর ক4য়াশা !ভদ
কের। তাওরাZা !পােটG বড় একটা জাহাজ িভেড়েছ।
জািহদ গািড় চালােত চালােত îাস গেল বাইের তাকাল।
তাওরাZা !পােটGর সাির সাির !থেম থাকা িডেবাটFেলা
!থেক সাির সাির আেলার !রখা আসেছ। সমুেªর !ঢউেয়র
সেZ তাল িমিলেয় িডেবাটFেলার আেলার !রখা
ওঠানামা করেছ। িডেবাটFেলােত !কােনা মানুষজন
!নই। বhতল িবিশ {ুজিশপটার !ছাট !ছাট জানালা
!ভদ কের !ভতেরর আেলা ছিড়েয় পেড়েছ িব`ু িব`ু হেয়।
জেলর Yিতিবেk আেলাFেলা !কমন এেলােমেলা হেয়
উঠেছ। !যন জীবেনর আেলাFেলার মেতাই এেলােমেলা।
।। চার ।।
জািহদ ভাবল, জীবেনর আেলাFেলা সিতP এেলােমেলা ও িবিpo। অPাk4 েলë আসার আেগ হাদী !হােসেনর সেZ
কথা বেল !স যতট4ক4 ব4 েঝেছ, বPাপারটা অিত সাধারণ িছল। হাদী !হােসন ও লািক ভািবর মেধP বাংলােদেশর
তােদর সয়-সিU িনেয় িক সব কথা কাটাকা\ হেয়িছল। লািক ভািব খ4 ব !জদী। এছাড়া িতিন উ রAচােপ
ভ4গেছন। এই বয়েসই তােক িনয়িমত !Yশােরর ওষ4 ধ !খেত হয়। তাই কথা কাটাকা\র এক পযGােয় লািক ভািব
হােতর কােছ পাওয়া !Yশােরর ওষ4 ধFেলা একেN মুেখ িদেয় চািবেয় !খেয় !ফেলন। হয়েতা িতিন কাজটা !জেদর বেশ
কেরেছন। িক !Yশােরর ওষ4 ধFেলা খাওয়ার পর তার টনক নেড়। মেনর !ভতর ভয় ঢ4েক যায়। তার মেধP মৃত4P
িচyা এেস িভড় কের।
অথচ তােদর দুজেনর !Yেমর িবেয়। বাংলােদেশ থাকেত ঢাকা িবিবদPালয় !থেক রসায়ন িবষয় িনেয় মাাসG কের
হাদী !হােসন একটা ওষ4 ধ !কাািনেত !বশ ভােলা !বতেনরই চাক4ির পান। চাক4ির পাওয়ার পরপরই লািক ভািবেক
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িবেয় কেরন। যিদও তােদর মেধP !Yেমর সকG িছল, িক ওরা দুজন দূর সেকG র খালাত ভাই-!বান হওয়ােত
ওেদর পািরবািরকভােবই জঁাকজমকপূণG িবেয় হয়। িবেয়র দুই বছেরর মাথায় ওরা অিভবাসী হেয় িনউিজলPােR চেল
আেসন। তােদর !ছেল সজেলর জÅ হয় িনউিজলPােR। হাদী !হােসন ও লািক ভািবর সংসারটা বলা যায় অেনকটা
িনঝGïাটই। !ষাল বছেরর িববািহত জীবেন তােদর সেকG র খ4 ব একটা উðান-পতন হয়িন। িনয়মমািফক ামীTীর মেধP একট4-আধট4ক4 ঝগড়াঝঁা\ হেতই পাের। জািহদ তােদর বাসার !পছেনর িপ আউেট বসবাস করেত
এেস এর !বিশ িকছ4 !দেখিন। িক আজ...?
।। প.াচ ।।
হাসপাতােল !প¦ে ছ ইমােজGিëেত ঢ4কেতই জািহদ ও আজমল সPার !দখল, এরই মেধP লািক ভািবেক আইিসইউেত
িনেয় যাওয়া হেয়েছ। সজল আইিসইউর !ভতের। িক হাদী !হােসন আইিসইউর সামেনর !ছাÂ লাউেÐর একটা
!চয়াের অবলkনহীন বেস আেছন। জািহদেক !দখা মাNই হাদী !হােসন ফ4ঁিপেয় !কঁ েদ উঠেলন।
জািহদ হাদী !হােসেনর পােশর !চয়াের বেস িজেÄস করল, এখন ভািবর িক অবfা?
হাদী !হােসন িশiর মেতা কঁ ােদা কঁ ােদা গলায় বলেলন, !তামার ভািবর শরীেরর !টােরচার খ4 ব তাড়াতািড় কেম
যােp। সেZ সেZ Àাড !Yশার Ãিরত !নেম যােp।
- আপিন বাইের বেস আেছন !য?
- আমার !ভতেরর পিরেবশটা সহP হিpল না।
- ভািব কথা বলেত পারেছন !তা?
- হঁ Pা, এখেনা কথা বলেছ।
- আপিন !ভতের !ঢা!কন। আপনােক এখন ভািবর পােশ থাকেত হেব। অyত ভািবেক মানিসকভােব সােপাটG
!দওয়ার জনP।
হাদী !হােসন !চয়ার !ছেড় উেঠ দঁ াড়ােলন। বলেলন, জািহদ ত4িমও আমার সেZ !ভতের চল। আমারও
মানিসকভােব সােপােটGর Yেয়াজন। জািহদ িজেÄস করল, একসেZ এত মানুষ আইিসইউেত ঢ4কেত !দেব?
হাদী !হােসন বলেলন, আজমল ভাই এখােন থাক4ক। ত4িম আমার সেZ !ভতের আস।
জািহদ সায় িদেয় হাদী !হােসনেক অনুসরণ করল। জািহদ ব4 ঝেত পারেছ না, এক সেZ অেনকFেলা !Yশােরর
ওষ4 ধ !খেয় !ফলেল বঁাচার জনP কতট4ক4 hমিকর¹প। আইিসইউেত ঢ4েক হাদী !হােসন িকছ4েতই তার কাoা থামােত
পারেছন না। যিদও িতিন শ® কের কঁ াদেছন না। িক কাoাটা !যন তার !ভতর !থেক !ঠেল !ঠেল উথেল উঠেছ।
সজল চ4পচাপ দঁ ািড়েয় আেছ। লািক ভািবর শরীের পািনশূনPতাও !দখা িদেয়েছ। নাসG !সলাইন ঝ4িলেয় পািনশূনPতা
দূর করার !চা করেছ। এরই মেধP লািক ভািব হাদী !হােসেনর হাত !টেন িবড়িবড় কের বলেলন, হাদী, আই লাভ
ইউ। আই লাভ ইউ !সা মাচ। আই !ডাß ওয়াß ট4 ডাই। িÕজ হাদী, িÕজ, আিম বঁাচেত চাই...! হাদী !হােসন
এবার হাউমাউ কের !কঁ েদ উঠেলন।
ডাAার জািহদেক বলেলন, িÕজ, আপিন ওনােক বাইের িনেয় যান।
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।। ছয় ।।
বাইের িঝিরিঝির বu পড়েছ। িনউিজলPােRর বu এমনই।
একবার iরc হেল অনবরত সাতিদন বu ঝরেব, িক বuটা
িঝিরিঝির কেরই ঝরেব। বাইেরর বuর কারেণই হয়েতা
কঁ ােচর জানালায় ক4য়াশার জল জেম সরc !রখা হেয় গিড়েয়
পড়েছ। হাদী !হােসেনর িদেক তাকাল জািহদ। িতিন !কমন
w¾-মূক হেয় বেস আেছন। এখন আর িতিন কঁ াদেছন না।
সজল পােশ দঁ ািড়েয় আেছ। তার !ভতরও w¾তা। আজমল
!হােসন বাইেরর িদেক হা কের তািকেয় আেছন। লািক ভািব
পুেরা আট ঘìা আইিসইউেত !থেক িকছ4ণ আেগ মারা
!গেছন। মারা যাওয়ার আেগ িতিন !কামায় চেল
িগেয়িছেলন। !ভéেলটার িদেয় তােক ঘìাখােনক বঁািচেয়
রাখা হেয়িছল।
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Working with
Motivation
Orpita Khan
Auckland, 23/01/2022

Orpita is currently a year 13 student at Westlake Girls
High School in Auckland. She has shared here with our
readers a few pages from her research paper on
motivational theories for a STEM enrichment program
conducted in 2020, when she was 15 years old. For this
research she was given a case study from Air NZ, which
she dived into learning about Maslow’s, Mayo’s, and
McGregor’s theories - integrating the Maori concept of
Tikanga.
Three key questions she explored in her research were:
1. Why is motivation inherent in the business?
2. How are models implemented to improve work
environments and employee well-being?
3. What parts of strategies based on the theories had to
be adapted to fit modern society and be more
successful?
(1) Exploring the first question:
In order to observe the different ways motivation theories
improved employee productivity, I needed to know if goals
could be achieved regardless of how employees feel. The
first source I used to examine this was a post by Saul McLeod
titled Maslow's Hierarchy of Needs.[1] The information I
gained proved that "a tired and hungry employee will find it
difficult to focus on working, they need to feel emotionally
and physically safe and accepted within the business to
progress and reach their full potential.” Suggesting that
progress is influenced by motivation and a supportive
environment is crucial. The Hierarchy of Needs proves
effective as per the Air NZ case study which states "it comes
from treating people with respect and dignity and listening.
When they're engaged and when change comes, they'll flex,
they'll be ready for it, they won't be grumbling."

Additionally, McGregor drew a slightly altered conclusion that “with the right motivation, different types
of employees will be willing to cooperate with the company.” His theory suggests that there are two main
components to promoting productivity. Theory X is based on a pessimistic view of employee motivation
and behaviours, assuming they dislike work and change, that they are not ambitious and want to avoid
responsibility. Theory Y is based on an optimistic view of employee motivation and behaviours, assuming
they enjoy work, are willing to take on responsibility, and are more involved in working towards goals.
This information was obtained from Douglas McGregor's Motivation & Management Theories[2] by Donna
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Swarthout and Elizabeth Ho. The questionnaire from Air NZ too mentions ‘engaged workers are essential’,
therefore, guaranteeing that motivated employees are indeed inherent for a company.
The Maori concept Tikanga identifies cultural values as important to business development as it covers
the ownership and control of cultural identity. The best approach is to provide satisfaction with a
comfortable work environment and morally aligned projects. Maslow’s and McGregor’s highlight that
employees reach their potential when they feel that their values are being respected whether that be
money or security.

(2) Exploring the second question:
To get a better understanding of each of the theories, I looked into how
they would get carried out practically in a work environment to improve
conditions and motivation. One source I used to examine this issue is a
YouTube video titled Mayo's Hawthorne Effect (Employee Motivation)[3]
by a creator called Mister Simplify. The information I gained about my
second key question from this source is that, opposed to Taylor, Mayo
believed that money alone isn’t the biggest driving force to employee
motivation and productivity. “Mayo’s model suggests that employees’
needs and values need to be met to lift their motivation and
productivity.” Supervision in a supportive environment was shown to
increase employee productivity in the study, with communication and
feedback being essential alongside social needs getting met.
However, another source of information is a YouTube video called
Douglas McGregor’s Theory X and Theory Y[4] created by 'Organisational
Communication Channel'. This covered similar information to my
research for the first key question but articulated the traditional
managerial view of employees instead. “Theory X works as little as
possible, lacks ambition, dislikes responsibility, prefers to be led, is
inherently self-centred, indifferent to organisational needs, resistant to
change, and not very bright. Theory X must be persuaded, rewarded,
punished and controlled - their activities must be directed.” McGregor’s
beliefs fell better in line with theory Y. For the most part, the
expenditure of physical and mental effort in work is as natural as play or
rest. He thought people could work hard and enjoy it. That external
control and the threat of punishment are not the only means for
bringing about effort toward organisational objectives. “The average
human being learns under proper conditions not only to accept but also
to seek responsibility.”
An employee at Air NZ said that “effective communication comes in
handy to minimise error especially in an airline environment, where
there is sometimes technical maintenance being done”. In conclusion,
to ensure productive supervision and autonomy, a business needs to
arrange for employees' ego needs and self-actualisation needs to be
satisfied.
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[3] Exploring the third question:
I wanted better insight into any possible adaptations that had to be made to the theories over time as
society developed. My source for information was a podcast called Theory X and Y – Douglas McGregor[5]
where McGregor's theory is discussed. “A company’s management’s task is to maximise employee
commitment and make up work conditions that will enable people to channel their personal motivation
and emotional needs towards the achievement of both their own and the company's economic objectives.
The companies that do this well have a remarkably competitive advantage. Technological and societal
changes have supported the trend, making companies become more humane and these are trends that
even if McGregor didn't exactly foresee them he certainly anticipated work going in that direction.”
Therefore, my judgement on the matter is that not many adaptations have been made to the original
theories as most versions of it have worked even as time has passed. Unlike Taylor’s theories on
motivation, McGregor focuses on the values of workers and possibly because of that his theory is almost
future proofed.
In my opinion, businesses of today should re-evaluate the situation with their employees and
management. Eventually, businesses will need to train their workforce in a post-digital manner to
integrate new technology. At the rate of how the technological world is developing with its new tech
trends, businesses will need to adapt from SMAC* to DARQ*. The implications of my suggestion could be
a new motivation theory or perhaps a more modernised version of a previous theory which better
associates with the technology world. Execution of this was found on the Air NZ website where they’ve
teamed up with ST Engineering to trial the use of drones to inspect aircraft. To enhance the way aircraft
get serviced, Air NZ is exploring the full potential of technology to improve maintenance work.
* SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud)
* DARQ (Distributed Ledger, Artificial Intelligence, Extended Reality, Quantum Computing)
Conclusion:

From my research of motivational theories in practice to promote
employee motivation, it’s clear that having satisfied employees is
key to a businesses' potential. Strategies of multiple motivation
theories proved to have a stronger influence on the employees and
management. We could see this in Air NZ where they use different
approaches from more than one theory and have seen results that
are worthwhile - Air NZ has been New Zealand’s Top Most Attractive
Employer for the past 3 years in a row as of 2020.
We've developed from Frederick Taylor's time and control isn't the
best way to encourage employees in the long term. With the combined
union of aspects from Maslow, Mayo and McGregor, we can conclude
that to have motivated employees you need to first satisfy their
needs, provide them with a work environment in which they would
be willing to work in, and allow them to do work they are committed
to. Humans will exercise self-direction and self-control in the
service of objectives to which they are committed and feel they are
respected. Hence, if they are interested and value the organisation’s
goals, they will work harder to achieve it and will bring more
effective results than they would have if they were indifferent.
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িচ8
ফয়সাল হাসান
টরে~া, জানুয়ারী ২০২২
িYয় িরিদতা
ত4িম আমার জীবন !থেক হািরেয়
যাবার পর !থেক আমার জীবনটা
আ}যGরকম বদেল !গেছ। একটা
তীb অিভমান সারান আমােক
আpo কের রােখ।
যিদও আিম ¢ক জািননা এই অিভমানটা ¢ক কার উপর,
!তামার নািক সৃকতG া নািক এই জ\ল জগৎ সংসােরর উপর।
অতীত আর বতG মােনর একটা িমিzত ছায়াপেথ আজ আমার
বসবাস। !পR4লােমর মেতা আমার অিwÃ {মাগত !দাল !খেয়
চেল এই ছায়া পেথর দুই Yােy। িনেজেক মািনেয় !নবার আর
ভােলা থাকার অিভনয় করেত করেত আিম বেÈা হািফেয়
উেঠিছ। ত4িম !সই !য !তামার সােথ কের আমার  আর
ñদয়টা িনেয় !গেল, তার !কােনাটাই আিম আর পুনরcCার কের
আনেত পািরিন।
!যিদন ত4িম আমার ে এেস !দখা দাও, গভীর রােত আচমকা ঘ4 ম !ভেঙ যায়। আিম hড়মুড় কের িবছানা
!থেক উেঠ বেস পিড়। ােবেশ !গালক ধঁাধায় পেড় যাই এটা  নািক সিতP। আেw আেw যখন ব4 ঝেত
পাির এটা iধ4 ই  িছল, বতG মান বাwবতা ত4িম আর আমার্ !নই, আমার শরীর থর থর কের কঁ াপেত থােক।
ব4 েকর !ভতর !থেক এক অবণGনীয় হাহাকার দলা পািকেয় গলা িদেয় উপের উেঠ আেস, মেন হয় আিম
িনঃােসর জনP বাতাস খ4 ঁেজ পািpনা, দম ব[ হেয় আসেছ। তীb িপপাসায় গলা iিকেয় কাঠ হেয় আেস।
আেশপােশর সব িকছ4 আর !বঁেচ থাকা তখন ভীষণ রকম অথGহীন মেন হয়। আমার আােস-িনঃােসিবােস-অিwেÃ iধ4 ত4িমই িমেশ িছেল। আজ ত4িম !নই, আমার জগেতর সব িকছ4 বড় উেলাট-পালট হেয়
!গেছ। ভােলা থাকার একটা নকল মুেখােশর আড়ােল !ভতের !ভতের আিম একদম দুমেড় মুচেড় !ভেঙ !গিছ।
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আচমকা !জেগ উঠার পর আমার আর সহেজ ঘ4 ম আেসনা, আমােদর দুজেনর
অজÌ Ýৃিত çসনPেদর মেতা কের আমােক আেপৃে িঘের !ফেল। আিম
!যিদেকই তাকাই iধ4 !তামােক !দখেত পাই আর রােতর গভীরতার সােথ পা§া
িদেয় বাড়েত থােক ক। আিম অিfর হেয় পায়চাির কির লহীন এিদক!সিদক, বPালকিনেত িগেয় িনে® দঁ ািড়েয় থািক, òীজ খ4 েল ঠাRা পািন খাই,
ব4 ঝেত পািরনা িক করেল এক দ° শািy িমলেব টগবগ কের কের ফ4টেত থাকা
এই ক !থেক।
জােনা িরিদতা, ত4িম চেল যাবার পর !থেক !dনেশেন ধারণ করা eামীনেফােনর
একটা \িভ এড Yায় আমার মাথায় ঘ4 রপাক খায়। এডটার !শষ িদেক একটা
কথা িছল এমন "আিম !যখােন !যেত চাই, এই !dনটা !সখােন যােp না"।
আমার আজকাল iধ4 মেন হয় আিমও !তমিন জীবেনর ভ4ল !dেন চেড় বেসিছ
আর {েমই !কবল দূর !থেক আেরা দূের চেল যািp িYয় ¢কানা !ছেড়। আমার
মন-Yাণ-ধPান-Äান !যিদেক !যেত চায় জীবেনর !dন অনবরত ছ4েট চেলেছ তার
উলেটা পেথ। িবাস কেরা, এ এক আজব অনুভ4িত, আমােক িনেয় !dন ছ4টেছ
!তা ছ4টেছই অথচ মেন মেন আিম জািন আিম !যখােন !যেত চাই !dন টা !মােটই
!সখােন যােp না। এক আ}যG অিন}য়তায় ভরা এই µমণ। তারেচেয় ভয়Íর
অনুভিত হেp আিম ব4 ঝেত পাির এই উো µমেণ আমার এক !ফাটা িনয়Tণ
!নই, iধ4 !চেয় !চেয় নীরব দশGেকর মেতা !দেখ যাওয়া ছাড়া। এক একটা !শন
এ জীবেনর !dন থােম, িকছ4 নত4ন মানুষ !dন এ উেঠ আেস সহযাNী হেত, িকছ4
পুরােনা সহযাNী !dন !থেক !নেম যায় িবদায় িনেয়, িক আমার যাNাপেথর
!কােনা পিরবতG ন হয়না। Yিত\ !শন এ আিম জানালা িদেয় উিক !দই আর
!দিখ উো পেথর ÕাটফমG iধ4 ই খািল পেড় আেছ।
মােঝ মােঝ অেবলায় যখন ¯ািy আর তDায় !চাখ ব4 েজ আেস, !চতনা আর অেচতনার িবেভদ !রখা {মাগত
িফেক হেত থােক তখন !যটা এেস আমার সামেন হািজর হয় জািননা !সটােক ক³না বলা যায় নািক । তখন
হঠাৎ িবকট এক hইেসল বািজেয় !ধেয় চলা !dন\ ঝঁািক !খেয় !থেম যায়। আিম !চাখ !মেল জানালা িদেয় তাকাই
আর অবাক হেয় আিব ার কির উো িদেক যাবার dPাক এ একটা !dন দঁ ািড়েয় আেছ। আিম উÛােyর মেতা !dেনর
জানালা িদেয় লাফ িদেয় !নেম পিড় আর রcCােস ছ4\ উো িদেকর !dনটা ধরার জনP। !সই িফরিত !dন এক
িনিমেষ আমােক উিড়েয় িনেয় যায় আমার িYয় ¢কানা পােকG র !ভতর !লেকর !কাল !ঘঁেষ !সই এক পা ভাঙা পুেরােনা
!বটায়, !যখােন ত4িম আেছা, আিম আিছ আর বাবি` হেয় আেছ আমােদর !ফেল আসা সময়ট4ক4।
ইিত,
!তামার হািরেয় যাওয়া অরণP
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9দেয় বাংলােদশ
আেনায়ারা েবগম
অকলRাS, িডেসর ২০১০
আমার !দশ বাংলােদশ
সব4 জ শPামল Yাyের !ঘরা !দশ
খাল িবল নদী নালায় !ধায়া !দশ
জাির সাির বাউল ভা\য়ািলর !দশ
পাহািড় রাঙামা\ আর সাগর পােড়র !দশ
আমার !দশ বাংলােদশ ।

শহীদ ভাষা çসিনেকর !দশ
বীর মুিAেযাCার !দশ
াধীনতা আনা িবজয়ীর !দশ
আমার !দশ বাংলােদশ ।

আিম ভালবািস আমার !দেশর জল বায়4 মা\
আিম ভালবািস আমার !দেশর আপামর জনগনেক
আিম  !দিখ !গালা ভরা ধান আর পুক4র ভরা মােছর এক\ !দশ
আিম  !দিখ সুখ শািyপূণG উoত এক\ !দশ
আমার !দশ বাংলােদশ ।
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The Beach
Tanisha Khan
Auckland, 24/01/2022
I hear the sausages sizzling on the barbecue,
And the smell of burnt corn fills the air.
I see our dads cooking our left,
While our mums take pictures on the right.
We run around the beach and play pranks on one another.
I see the ocean waves hitting against the rocks.
Today the ocean is as blue as the sky.
I hear the ocean tide coming back and forth.
I smell the ocean breeze all around me.
I could feel the sun shining down on me.
The beach was almost empty, like a school on a weekend.
I feel the soft sand under my feet as I chase my friends.
My brother is a cheetah, he runs as fast as light,
And if I listen closely,
I can hear his feet softly touching the sand.
We run into the cold water,
And I was as cold as ice.
We stayed there until sunset,
And I felt safe and free.
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Kanchan
Afid Hossain
Rangpur, 25/05/2022
O Kanchan, at dusk art
Thou oasis of
Abounding delirium or art
Thou mirage of
Deceit surreality
Under scorching flow of realism?
Behold O
Arum Kanchan,
The ever-depressed burning spirits
Doth haunt in the echoes of
Phantasm beneath thy abutment.
Thy mystique illusion,
Thy obscure expressionism,
Thy paradoxical serenity doth not create sorrow.
Rather create anguish in the
Heart of the minstrel.
The last ray of the twilight
Doth fade slowly,
The wet aroma of thy grass
Gets dimmed,
The bird doth replace by bats and
The day surrenders its glow
To the darkness of night unto
Thy Aphrodite-led existence. Hence doth
Thy flickering night
Lamps hast something
For the shipwreck, pauper minstrel.
M.Afid Hossain is an Engineer
who visited New Zealand in in
November 2003. He wrote this
poem which is about a bridge
over Shitalakhya river in
Bangladesh.

Can he tear down
Or defy the obvious iron curtain of fate
Or can he forestall the judgment of Destiny?
Can the altar of the most sought be gotten?
Close by the mere mortals?
Only either Prometheus
Or Odin doth know.
Where the ever lost shalt be found?
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Discovering Surayia Rahman:

Bangladeshi
Heritage

How I Connect to My Heritage
Through Bangladeshi Art
Ahona Mahfuz
Auckland 31/01/2022

As a Bangladeshi teen growing up in New Zealand, learning about Bangladeshi art brings me closer to my
family, culture, and the legacies of my past generations. It helps ease the cultural dissonance of being a
young person in the diaspora, especially how intensely it severs your connection to any foundational
identity. To diaspora kids, oscillating between two vastly different cultures is a uniquely harrowing
experience. Being stuck in this strange and confusing in-between makes me feel as though I’m devoid of
a core sense of self. In school, the NZ curriculum has required me to work on countless assignments
centred around the culture and history of Western people. While the knowledge I attained is important
and enlightening, I can’t help but feel guilty about missing out on so much knowledge about my own
country. I realised that it was ultimately up to me to fill in these knowledge gaps and become more
connected to my heritage, hence why I’m so passionate about educating myself on Bangladeshi art today.
Whether it be paintings, sculptures,
cinema, literature, dances, or music, the
cultural importance of art seems grossly
understated at present. To me, art is a
powerful form of communication that
can translate different experiences
across space and time. In Bangladesh,
the age-old practices of ordinary people
have had a massive impact on the
development and structure of our art.
For this reason, the traditional folk art of
Bangladesh
is
characterised
by
representations of hope, aspiration, and
a sense of the beauty of our land and
people.

Nakshi kantha made by Surayia Rahman

Many common motifs in our folk art have been influenced by rural life and agricultural activities. Rural
women, in particular, have made a significant contribution to folk art due to the aesthetic value and
quality of their work. However, women received no monetary recompense for their labour, as the folk art
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produced by men has traditionally had a commercial value. Things like black smithery, pottery, and
shoemaking provided men with sources of income. In contrast, women worked leisurely on their art in
their spare time.
One Bangladeshi artist who has revolutionised the making and perception of nakshi kanthas - a popular
form of folk art - is the brilliant kantha maker Surayia Rahman.
I find her work and legacy endlessly inspiring and
believe that she’s hugely under-appreciated amongst
Bangladeshis. I discovered Rahman's work quite
unexpectedly a few years ago while looking for
Tareque Masud's films in Catherine Masud's Vimeo
account. I noticed that Catherine had uploaded a
documentary film about Rahman’s life and work
called Threads: The Art and Life of Surayia Rahman
(2014), directed by Cathy Stevulak. The video also
provided a link to a website (KanthaThreads.com),
which is used by the Threads film crew to spread
awareness of the notable accomplishments made by
Bangladeshi women artisans.

Surayia Rahman working on
nakshi kanthas with her fellow
artisans

We all know that kanthas are essentially a warm and decorative fabric typically used as bedcovers and
baby blankets. They are an effective recycling method, as the traditional kantha-making process involves
stitching together several layers of old cotton cloth. In general, kanthas have historically been known as a
domestic practice solely intended for private use. After nakshi kantha production experienced a period of
dormancy, Rahman revived the craft by reimagining it as an art form for public display. She also ensured
the survival of nakshi kanthas by sharing her skills with hundreds of women from disadvantaged
backgrounds through her social enterprise Arshi. She taught them how to produce exquisite nakshi
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kanthas, leading them to discover economic empowerment. Rahman’s kantha wall hangings, created in
collaboration with her students, became known as nakshi kantha tapestries.
For her designs, Rahman mainly took inspiration from the poetry of Jasimuddin. She also drew scenes
from rural life and folktales and depicted historical and contemporary events for her pieces. The running
stitch is the main stitch used in kanthas, which is applied in a range of different ways to produce various
designs and textures. Rahman used the running stitch for the empty spaces between motifs and scenes
in her pieces. As for the motifs themselves, she filled them in using the Romanian stitch, otherwise called
bhorat (filling) in Bangla.
Unique uses of stitches, patterns, and designs can be seen in different communities across Bengal.
Rahman incorporated many of them into her pieces to bring these rich traditions into a new art form.
Some changes that Rahman made in her kantha-making process include her use of silk instead of old
cotton. She also introduced the use of locally produced bamboo-processed threads. Moreover, instead of
drawing designs freehanded, Rahman drew her elaborate story-telling designs of the entire piece with a
pencil before embroidering. Rahman also used hoops to hold the fabric taut while stitching designs as an
alternative to stretching the fabric by hand.
There are many heartwarming pictures of Rahman working on her
projects in open spaces outside where her fellow artisans could sit and
embroider together. The women that came to her to learn kantha
embroidery often had little to eat and no prior skills. Rahman’s ceaseless
dedication to them as a teacher led these women to produce incredible
embroidered tapestries and overcome great financial hardships. Their
works in collaboration with Rahman have been gifted to world leaders
and foreign dignitaries. According to KanthaThreads.com, the kanthas
are also in the permanent collections of Royal Collection Trust (United
Kingdom), Textile Museum of Canada, the Embroiderer’s Guild of
America, Fukuoka Asian Art Museum (Japan), and Powerhouse Museum
(Australia).
Discovering Surayia Rahman and the great legacy that she left behind
further reinforced my belief in the importance of community care. While
Rahman received international recognition for her contributions, many
people are out there whose enormous efforts to better their
communities go unnoticed. Knowing that true visionaries like Rahman
have existed before and will continue to exist brings me a great deal of
solace and pride. Exploring my history and culture in depth has proven
to be a wonderfully exciting endeavour. By doing so, I'm able to develop
a stronger sense of who I am and where I fit into the story of Bangladesh.
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সু েখর স*ােন
আব@ হক শািহন
অকলRাS, ১০ই জানুয়ারী ২০২২
পবH ১
ভীষণ মন খারাপ কের !ভেZ পড়া এক !দয়ােলর ওপের বেস আেছন এিরটল।
এেথë শহেরর উUর সীমানা এখন অেনকটাই িবwuত। একসময়কার শহর রার এই
!দয়াল এখন আবািসক এলাকার অংশ। এিরটেলর খ4 ব পছে`র যায়গা এ\। গরম
কােল চারিদেকর ধ িল ধ4 সিরত এেথëেক এখান !থেক বেস অনPরকম ভােব !দখা
যায়। বছেরর এসময়টায় িদেনর আেলা !যন !শষই হেত চায় না। দূের পারেথনেনর
মাথার উপের সূযGটা এই পড়y িবেকেল একটা লালেচ !গালাকার বা\র আকার ধারন
কেরেছ। !গাধ িলর আেলা মেনর মােঝ এক ধরেনর িবষoতা িনেয় আেস। এিরটল
অবশP মেনর সুখটা এখন হািরেয় !ফেলেছন অনP !বশ কেয়ক\ কারেন।
১ পউস (৩০৮.২ িমিলিমটার) চওড়া আর ১ !দকাপউস (৩.০৮ িমটার) উচ4 !দয়ােলর
ওপের পা ঝ4িলেয় বেস থাকাটা িবপদজনক কাজ। িনেজর শরীেরর çদঘG Yf িনেয়
এিরটেলর খ4 ব ভােলা ধারনাই আেছ। সুতরাং অসাবধান নড়াচড়ার কারেন নীেচ
পেড় যাবার কারন আেছ। আর সাধারন য4 িA বেল - এত উচ4 !থেক !য গিতেত
এিরটেলর ভারী !দহটা নীেচর মা\েত িগেয় পড়েব তােত iধ4 হাত পা ভাংগা নয়
মৃত4Pর মুেখামুিখ হবার সাবনাও আেছ।তেব এ মুহেতG এসব য4 িA িনেয় এিরটেলর
!কান ভাবনা িচyা আেছ বেল মেন হয় না। িবপদজনক ভােব পা নাড়ােত নাড়ােত
মেনর অসুেখর কারন !খাজা িনেয়ই উিন বPw।
মাN কেয়কিদন আেগ িশক !Õেটা তার িYয় ছাN এিরটলেক কঁ ািদেয় িচর িবদায় িনেয়েছন।তার িকছ4িদন আেগ
!থেকই !Õেটার 4েলর দািয়Ã িনেয়েছন !উিসপাস। !Õেটার !বােনর এই !ছেলটােক এিরটল পছ` কেরন না।
এই অপছে`র মানুষটার সােথ এখন !থেক কাজ করেত হেব !ভেব অসুেখর সাগের ভাসেছন এিরটল। এতসব
পিরবতG েনর মােঝ নত4ন উপªব এেথëবাসীর উUেরর !মেসেডািনয়ানেদর সংেগ YকােশP ঝােমলা iরc। এতবছর
এেথেë কাটােনার পের এ শহর মেন হয় এবার এিরটলেক ছাড়েত হেব।সুেখর স[ােন থাকা িeেসর সবেচেয়
Yিতভাবান মানুষ\ এখন বPw অসুেখর মাNা পিরমােপ।
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!মিসডেনর রাজদরবার !থেক ডাক এেসেছ রাজা ি£তীয় িফিলেপর ঝলমেল !ছেল অPােলাRােরর িশক িহসােব
কাজ করবার। এিরটল এ সুেযাগ হারােত চান না। তেব তার আেগ আগামীকাল সকাল !বলােতই ছাNেদর সােথ
বসেত হেব - সুখ মােন িক - এটা আেলাচনা করবার জনP।

পবH ২
এিরটল তার িশষP আেলাRারেক Yকuত সুখ সÏে[ কেতাট4ক4 ধারনা িদেত !পেরিছেলন তা জািন না। তেব
বাবা িফিলপ !য !ছেলর মােঝ য4 C জেয়র !নশা ঢ4িকেয় িদেয়িছেলন তা !বাঝা যায় আেলাRােরর এেকর পের এক
!দশ জেয়র উÅাদনা !দেখ। এটা হয়ত এক ধরেনর বীেরর জীবন যাপেনর মাধPেম একজন সফল মানুেষর সুখ
অজGেনর !চা।
এিরটেলর মেত, সমe জীবনকােলর মেধP সুখ অজGন করা
যায় াfP, সদ, Äান, ব[4 ইতPািদ সফল ভােব অজGেনর
মাধPেম - যা মানব জীবনেক সমৃিCর িদেক পিরচািলত কের।
এক কথায় সুখ হেp মানুেষর অিwেÃর পুেরা লP এবং
এটা অজGন করেত হেল ভাল কাজ করেত হেব। অথGাৎ, সুখ
পুণP আদােয়র উপর িনভG র কের। এিরটল িনি}ত িছেলন
!য সিতPকােরর সুখী জীবেনর জনP শারীিরক এবং মানিসক
সুfতা সহ িবিভo শতG পূরণ করা Yেয়াজন। এটাই হেp সুখ
িনেয় পি}মা ঘরানার ধারনা।
এর িবপরীেত পূেবর !দশFেলােত িবwার লাভ কের সুখ িনেয়
!গ¦তম ব4 েCর ধারনা। !য ধারনায় বেল সুখ অজGেনর উপায়
হেp ইpার মুিA। িনেজর সমw চাওয়া পাওয়ােক ভ4েল িগেয়
িনেজর যা আেছ তা িনেয়ই স থাকা এবং সুখী হবার !চা
করা। !কননা এই চাওয়া পাওয়া পূরেণর তীb আকা×া এবং
!লাভ লালশা !থেকই সৃ হয় িহংসা, অকারণ Yিতেযািগতা,
য4 C আর না পাওয়ার !বদনা এবং দুঃখ। জীবেন সফলতা
পাওয়ার জনP আধ4 িনক মানুেষর ইদুর !দৗড় Yিতেযািগতা
তাই অেনকসময়ই সুেখর আশায় মরীিচকার !পছেন ছ4টবার
মতন বPপার হেয় দাড়ায়।
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পবH ৩
এক কথায় সুখ হেp এক ধরেনর মানিবক অনুভিত এবং এ\ হেp সূণG আেপিক। একজন হতদিরª zিমক
যখন সারািদন হাড়ভাZা খাট4িনর পের রািNেত িনেজর িবছানায় ঘ4 মােনার সুেযাগ পায় িকkা একজন ¯াy পিরzাy
çসিনক যখন য4 Cিবরিত কােল িনেজর পিরবােরর সােথ - িনেজর সyােনর হািস মুখটা !দেখ তখন তােদর মতন সুখী
মানুষ এই জগেত আর !ক আেছ! এর িবপরীেত এটাও !দখা যায় !য !কান !কান মানুষ টাকা পয়সার উপের হামাFিড়
!খেত !খেত বPবসািয়ক িকkা পািরবািরক িচyায় অিfর হেয় সারারাত িনঘ4 Gম অবfায় দুেখর সাগের ভাসেছ।
সুখ ণfায়ী িকkা দীঘGfায়ী দুেটাই হেত পাের। একটা সুাদু খাবার খাওয়ার পের এর াদ আমেদর মিwে !য
সুেখর অনূভিত সৃ কের - তা এক ঘìা fায়ী হেত পাের বা মােসর পর মাস !থেক !যেত পাের। এটা একএক
মানুেষর !েN একএকরকম ভােব কাজ করেত পাের, আর তা িনভG র করেছ মানুেষর শারীিরক-মানিসক গঠন এবং
পািরপািGক অবfার উপর।
তেব দীঘG fায়ী সুখ অেনক সমেয়ই পাওয়া যায় না। !কননা !শষ পযGy
আমােদর জীবেনর উপের বা আমােদর জীবন !নৗকা !শষ পযGy !কাথায় িগেয়
িভড়েব তা িনধGারণ করবার !কান পিরপূণG মতা আমােদর !নই। আমরা !জার
Yেচা িনেত পাির জীবেনর একটা ভাল লP অজGেনর জনP, িক িবধাতা
 ােত নাও পাির।
এবং ভাগP সহায়ক না হেল !স লেP !প¦ছ
জীবন হেp সুখ আর দুেখর িমেশল। দুঃখ কখেনা আসেব না এই !ভেব সারা
জীবন সুখ আঁকেড় ধের রাখবার !চা কের !কান লাভ !নই। পাড় ভাঙা নদী,
বঁাধ ভাঙা নদী আর বষGার উ¬াম নদীেক !যমন ধের রাখা যায় না - বড়েজার
হয়েতা তার গিতপথ পিরবতG ন করা যায় - !তমিন সুখেক ধের !বাতেল পুের
আটেক রাখবার !কােনা উপায় !নই । çবÄািনক ক³ কািহনীেত হয়েতাবা সব,
িক বPাপার\ যিদ কখেনা বাwেব র¹পও !নয় - আমার মেন হয়না এটা
আমােদর জনP !কােনা সুখকর অিভÄতা হেব। অনy সুখ তখন জীবন !থেক
তার সমw বঁাক আর !মাচড় !ছঁ েট !ফেল এেক এক\ একেঘঁেয় তানপুরার সুের
পিরণত করেব।
সুখ িনেয় মূল কথাটা হেp - এেক অজGন করেত হয়। তাই বেল এেক ধরবার
জনP !ছাটাছ4\ কের লাভ !নই। অেধGক খািল পািনর îাসেক অেধGক ভত মেন
করবার মােঝও সুখ লুিকেয় আেছ। !যমন সাজােনা বসবার ঘের !সৗিখন
ফ4লদানী রাখা দামী ফ4েলর পিরবেতG কােঠর শA !মেঝেত রাখা সাধারণ ফ4েলর
মােঝও সুখ খ4 ঁেজ পাওয়া যায়। আর !শষ পযGy সবিকছ4ই িনভG র কের আমােদর
দৃভিZর ওপের।
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Sea Change:
Building Coastal Community
Resilience in Aotearoa
Bapon Fakhruddin
Auckland, 31/01/2022
Enabling, empowering, and supporting community resilience is one of the priorities set by the 2019
National Disaster Resilience Strategy of New Zealand. Achieving community resilience requires the
identification and monitoring of risks to our communities’ well-being, acting to reduce risk and ensuring
that informative tools are available to help in decision-making. However, transforming resilience
theory into practical action has, until recently, been a tough nut to crack.
Climate change and natural hazards are considered a wicked threat due to the sheer complexity of
their actions and impacts. They affect many groups of people in many ways and have the potential to
destroy a community’s physical, social, economic, and environmental fabric. Coastal communities are
particularly vulnerable to a range of hazards including tsunami, storms, storm surges, floods, coastal
erosion, landslides, and volcanic activity.
As we already know that our commitment to reach net-zero greenhouse gas emissions by 2050 as “too
little too late”, meaning that we will not achieve the long-term temperature goals identified in the Paris
Agreement to limit global warming to 1.5°C by the end of the century. Minimizing climate change
vulnerabilities and risks depends on actionable, accessible, and authoritative weather, water, and
climate services providing information on how environmental conditions and associated hazards may
affect socio-economic activities and the environment.
While significant advancements have been made, forecasting short-range (days-week-months-years)
climate-enhanced extreme weather events is still a gap in traditional natural hazard and climate risk
assessments. The need for improved weather and climate change information to inform multiple
hazard risk assessment and subsequently evidence-based decision making has never been stronger.
Seamless integration of weather and climate information for risk assessment is critical as the climate's
atmospheric and oceanic motions and the extreme weather they can generate are interconnected.
Forecasting the impacts of short-, medium- and long-term climate variability and their relationship to
extreme weather events would provide forward-looking, decision-useful information that can be
included in risk planning and management.
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When a natural hazards event does strike, resilient communities are better equipped to prevent,
prepare, respond to, and recover – along with economies. There is an overwhelming array of
frameworks, plans, literature, benchmarks, and indicators available internationally to support nations,
communities, and organisations to plan and implement their responses to climate change and natural
hazards.
However, most do not cover all bases, as governments and
communities world-wide attach vastly different values to
coastal community hazards resilience. To achieve
consistent risk reduction, a comprehensive guide or a
standard that concentrates on key “must haves” that are
applicable across varying scales or community sizes is
critical to represent resilience as process-oriented and
achievable.
The Coastal Community Resilience Guidebook simplifies
the resilience-building landscape by providing guidance in
a uniquely Aotearoa New Zealand context. It offers an
integrated approach embracing the five capitals – social,
built environment, cultural, economic, and natural
environment. The process and capitals of resiliencebuilding are looked at together to develop a tailored
framework, or to evaluate existing frameworks for
enhancing coastal community resilience.
Governance heads the approach, as the process of monitoring and managing risk, and the
implementation of resilience building require governance to be effective. But true success lies in
engaging across communities and cultures, understanding what value they attach to the various
elements of the coastal environment and how they live, work, and play within it. Social and cultural
capital includes promoting social connectedness and cohesion, developing community resilience plans,
creating community togetherness, including indigenous groups and their solutions, and being prepared
to face an event. With the development of new methodologies and approaches, communities can
absorb more knowledge of risks, solve problems, and participate in decision-making about their future.
Organisations that encourage and support communities to work together and coordinate ensure that
resilience building efforts are aligned and mutually reinforcing. The national and regional climate risk
assessment in New Zealand has given us a fair warning of what is to come. It is now up to us to boldly
embark on a visionary re-think and re-design our future. We have a once-in-a-lifetime opportunity to
re-imagine and build a climate-ready and resilient world. Squandering this has unthinkable
consequences.
Break-out quote:
The Coastal Community Resilience Guidebook simplifies the resilience-building landscape by
providing guidance in a uniquely Aotearoa New Zealand context. It offers an integrated approach
embracing the five capitals – social, built environment, cultural, economic, and natural environment.
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৩৬তম আেমিরকা’স কাপ
0বাট 0রস
আেয়াজেনর িনজC Dীড়া !িতেবদেকর
সংকিলত িকছ@ তথH
অকলRাS, জানুয়ারী ২০২২
১৭ই মাচG, ২০২১ সােল অকলPােR সমাÊ !হাল ৩৬তম
আেমিরকা কাপ !বাট !রস। ১৫ জানুয়াির ২০২১ !থেক এ !খলা
iরc হেলও মােঝ কেরানার কিমউিন\ YাদুভGােবর জনP !খলা
ব[ িছল !বশ িকছ4িদন। এিমরা\স \ম িনউিজলPাR এবারও
ধের রাখেলা তােদর িশেরাপা।
যারা !বাট !রস সেকG িকছ4ই জােনন না তােদর জনP এই !রস
সÏে[ িকছ4টা ধারনা !দয়ার পর মূল !রস সেকG যাব। অনPানP
সব !খলার মতই এই !রেসও এক\ িনধGািরত !N/মাঠ বা
সীমানা (যাই বিলনা !কন) আেছ। এই !N\ (Race Course)
লkায় ১.৭ ন\কPাল মাইল (পািনেত দুরÃ মাপার সূচক) যা ৩
িকলিমটার fল পেথর সমান এবং চওড়ায় ০.৫ !থেক ০.৮
ন\কPাল মাইল (০.৯ িকলিমটার !থেক ১.৫ িকলিমটার সমান)।
এই !N\ çতরী করা হয় বাতােসর গিতিবিধর উপর িনভG র কের
যােক বলা হয় বাতােসর পে বা বাতােসর িবপের !N
(Windward-Leeward Course)। এই !রেস পালেতালা
!নৗকাFেলা !খলা আরের !রখা (Start Line) !থেক বাতােসর
পে Yিত£িDতা iরc কের এবং লkা সীমাy !রখায় ঘ4 ের (Leg1) বাতােসর িবপে িফের আেস। এভােব Yিত\ যাওয়ায় এবং
আসায় এক এক\ !লগ িহেসেব গনP করা হয়। !মাট ৬\ !লগ
৪৫ িমিনেটর মেধP !শষ করেত হেব।
!খলা iরcর িতন িমিনট আেগ পালেতালা !নৗকাFেলা !খলার মােঠ বা !েN !খলা আরের !রখার (Start Line)
বাইের এবং উপর !থেক এেক অপেরর িবপরীত িদক !থেক ঢ4কেব। এই !ঢাকােক বলা হয় !খলার Yাক-iরc (prestart)। ডান িদক !থেক আসা !নৗকা একট4 বাড়িত সুিবধা পায় কারন ডানিদেক থাকা !নৗকা অeািধকারYাÊ
(Right-of-Way)। যিদ !কান !নৗকা িনয়ম না মােন, তেব িবপ দল আেবদন করেল, আায়ার একমত হেল
!পনাô িদেব। এই !পনাôর মােন হল িনয়ম না মানা !নৗকােক গিত মর কের ৫০ িমটার িপছেন !যেত হেব। মুল
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!খলার িনয়েমর মেধP Yথমত িনয়ম !হাল সংঘষG এড়ােনা। দু\ !নৗকাই যিদ এেক অপেরর িদক !থেক আসেত থােক
তা হেল !ক িকভােব সংঘষG এড়ােব, এবং কার িক রাইট?! এখােন িনয়ম হেলা, বাতাস !য !নৗকার ডান িদক !থেক
আসেব (Starboard Boat বা তারকা !নৗকা) তার হেব অeািধকার (Right-of-way), আর বামিদক !থেক বাতাস
আসা !নৗকােক বলা হয় !পাটG (Port Boat)!নৗকা। আেরক\ িনয়ম !হাল, সামেনর িদেক এিগেয় থাকা !নৗকােক
অeািধকার িভিUেত জায়গা িদেত হেব যােত !স !কান রকেমর বাধার সÅুখীন না হন। িকy মজার বPাপার হল, এই
!খলায় সামেন থাকা মােনই তার এিগেয় থাকা নয়। যিদ িপছেন থাকা !নৗকা !কান{েম তার মাথা সামেন থাকা
!নৗকার ানG (বা িপছেনর অংশ) ছ4েত পাের তাহেল সামেন থাকা !নৗকােক অবশPই িপছেন থাকা !নৗকােক অeািধকার
িদেত হেব। টPাক এR িপন হল আেরক\ এই !খলার !টকিনক। যখন !কান !নৗকা Yিতপের !বা বা মাথা অিত{ম
কের তাহেল এিগেয় থাকা !নৗকা িপিছেয় থাকা !নৗকােক dাপ করেত পাের, যােত এিগেয় থাকা !নৗকা যতন পযGy
িনবেÉ ঘ4 ের !যেত না পাের ততনপযGy িপছেন থাকা !নৗকােক অেপা করেত হেব।অনP এক\ িনয়ম !হাল, !গাল
চUের !ঢাকা িনেয়। Yিত\ !লেগর !শেষ দু\ কা³িনক !গাল মাকG থােক, ৭০ িমটার আেগ যখন !নৗকা£য় ঢ4েক তখন
যিদ দু\ !নৗকা িভo িভo !গাল চTের ঘ4 ের আসেত চায় তাহেল !কান সমসPা !নই। িকy যিদ দু\ই একই !গালচTর
ঘ4 রেত চায় তা হেল িনয়মতািTক ভােব ঘ4 রেত হেব। সমসPা !বিশ হয় যিদ দু\ !নৗকাই কাছাকািছ থােক। তেব িপছেন
থাকা !নৗকার মাথা (েবা) যিদ !কানভােব সামেন থাকা !নৗকার ডানিদক !থেক িপছন ছ4েল, তখন িপছেন থাকা
!নৗকােক !ঘারার জনP অeািধকার িদেত হেব।

!থম আেমিরকা কাপ এবং ১৮৫১ সােলর !থম !িতেযািগতার ছিব

এবার মুল Yিতেযাগীতায় কথাঃ বতG মান িশেরাপাধারী বা চPািয়ন !হাল এিমরা\স \ম িনউিজলPাR (defender),
তার Yিতপ (challenger) !হাল ইটালীয়ান লুনা !রাসা Yাডা িপের§ী \ম (Luna Rossa Prada Pirelli Team)
অথবা সংেেপ লুনা !রাসা। রবীন লীেগ িতন\ \ম !খেল। লুনা !রাসা, ইিনয়স \ম ইউেক (INESO TEAM UK)
এবং িনউ ইয়কG ইেয়াট ¯াব আেমিরকান মPািজক (NYYC American Magic)। লুনা !রাসা রবীন লীেগ অনP দু\
\েমর সােথ !খেল ি£তীয় fান পায়। িতন\েত জয়লাভ কের ও িতন\েত পরাজয় বরন কের। ইিনয়স ইউেক ৬
পেয়ß !পেয় শীষGfান পায়। !সিমফাইনােল লুনা !রাসা আেমিরকান মPািজকেক ৪-০ !ত পরািজত কের ফাইনােল
ইিনয়স ইউেক ৭-১ এ পরািজত কের।এর ফেল লুনা !রাসা নত4ন Yিতপ বা Challenger িহেসেব fান কের িনেয়
এিমরা\স \ম িনউিজলPােRর িবরcেC িশেরাপা লড়াইেয়র !খলা !খেল।
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আেমিরকা’স কাপ গত ১৭০ বছর (১৮৫১ সােল Yথম, আইলস অফ উইট, ইউেক) ধের চলেছ। এই !খলায় iধ4
!সইলর বা !বাট িডজাইনারই অংশ !নয় না, Yচ4র ধনী ও বেনদীরাও অংশ িনেয় থােক। এখন এই !খলা\ এক\
বPয়বhল !খলা। এেকক\ \ম কমপে ১০০িমিলয়ন ইউএস ডলার বPয় কের থােক। এ\ এক\ িশেরাপা লড়াইেয়র
!খলা। এর িনয়ম !হাল সবGেমাট ১৩\ !খলা হয়। এরমেধP !য Yথম সাত\ !খলায় িজতেব বা সাত\ পেয়ß পােব,
!সইই িশেরাপা পােব। ৩৬\ িশেরাপা লড়াইেয়র মেধP িনউিজলPাR ৪বার চPািয়ান হয় (১৯৮৭, ২০০০, ২০০৩ এবং
এই বছর ২০২১)।
িশেরাপা লড়াইেয়র Yিতেযািগতা iরc হয় ১০ই মাচG। ১০ই মাচG দু\ !খলা হয়, ১১ই মাচG !কান !খলা িছল না। ১২ ও
১৩ই মাচG Yিতিদন দু\ কের !খলা হয়। Yথম ৬\ !খলা ৩-৩ ¿ হয়। ১৪ই মাচG !খলা পিরতPA হয় িনধGািরত বাতােসর
!বগ না থাকায়।
১৫ই মাচG দু\ !খলা হয়, যার দু\ই \ম-িনউিজলPাR িজেত।ঐ
িদেনর ি£তীয় !খলা\ িছল সবGকােলর সবেচেয় উেUজনার !খলা।
\ম-িনউিজলPােRর পােল পযGাÊ বাতাস না পাওয়ায় তারা !রেস
পেড় যায়। ৪ িমিনট বা ২ িকলিমটােররও !বশী লুনা !রাসা !থেক
িপছেন থােক। িকy \ম-িনউিজলPাR !কান কালেপণ না কেরই
ঠা°া মাথায় পােল বাতাস ধিরেয় আবার !রেস িফের আেস।তখেনা
তারা ৪ িমিনেটর !বশী িপছেন, যা অিত{ম করা অিবাসP। লুনা
!রাসা Yায় িনি}ত !য তারাই এই !রেস জয়ী হেত যােp।
দুভGাগP{েম !লগ চার নkর !ঘারার সময় লুনা !রাসার পােলর
বাতাস পেড় যায়। তারা িকছ4েতই আর পােল পযGাÊ বাতাস আনেত
পারিছল না। এক পযGােয় তার বাউRািরর বাইের চেল যায় বাতাস
ধরার জনP। যার জনP তােদর দু’দুবার !পনাô িদেত হয়। Yায় ৭৮ িমিনট !চা কের লুনা !রাসা তােদর পােল বাতাস আনেত সম
হয়। এর মেধP \ম িনউিজলPাR তােদর ৪ িমিনট আেগই !রস !শষ
কের !ফেল। ১৬ই মাচG এক\ !খলা হয় !য\ \ম িনউিজলPাRই
!জেত। ১৭ই মােচGর !খলায় \ম িনউিজলPাR িজেত !গেল পুেরা
!খলায় ৭-৩ এ \ম িনউিজলPাR জয়ী হেয় িশেরাপা ধের রােখ।

এই Yিতেবদেন বPবñত তথP এবং
ছিবর উৎস ইßারেনেটর িবিভo
ওেয়ব সাইট িবেশষ কের
Wikipedia.com এবং stuff.co.nz
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