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ি ুখ্ ব ন্ধ 

শশলী বাংলাশেশশর প্রর্ি পূর্থাঙ্গ তশল্প ও সাত তয ব্লগ হপার্থাল। জন্মকাশলর প্রর্ি তেন হর্শকই 

শশলী তার গুর্গতিাশনর জনয শুভানুধ্যায়ীশের তবপুল প্রশংসা হপশয় আসশে। আিরা এজনয 

সকশলর তনকর্ কৃতজ্ঞ। অশনক শ্রি, অশনক সাধ্নার তবতনিশয় ততশল ততশল হবশে উঠশে এই 

ভুবনতর্। এর তপেশন সম্মাতনত শশলারশের িননশীল তলখ্তন প্রশংসার িূল ভাগীোর। হেখ্শত 

হেখ্শত চারতর্ বের হপতরশয় হগল। শশলীর এই তবশশষ সংখ্যার ভুলভ্রাতিশত ক্ষিাসুন্দর 

িশনাভাব প্রতযাশা কশর শশলী। 

 

বাঙাতল জীবশনর হসরা ঋত ু  য়শতা বষথা নয়। তব ু তবধ্বংসী দুঃস্বশের পাশাপাতশ আনন্দ-

উপাচাশর তার ডাতল হেন উপশচ পশে। তবশশষত বাংলাশেশশর দতর্ সম্প্রোশয়র প্রধ্ান ধ্িথীয় 

উৎসব এই সিশয়ই  উেোতপত  য়। ধ্িথিত তনতবথশশশষ সকল বাঙাতলশক এই ঋত ুজতেশয় 

রাশখ্ এক অদ্ভুত িায়াবী বন্ধশন। এই সিয় েূশরর স্বজনরা ঘশর হেশর, ভ্রির্ তপপাসুরা 

হবতরশয় পশে পশর্-প্রািশর। বাঙাতলর ো তকে ু তনজস্ব, তার িশধ্য ঈশোৎসব এবং 

শারশোৎসশবর একতর্ তনতেথষ্ট স্থান আশে। তার তবশশষত্ব সম্বশন্ধ নতুন কশর বলার তকে ু হনই। 

শুধ্ ুএইর্ুকু অনুভব করশত  শব,  হেন নানা সংকর্ আর অতভঘাত সশেও আিাশের জীবন 

হর্শক এই ঋতুর অপারিাধ্ুেথ  াতরশয় না োয়। গ্রীশের অতভঘাত, বষথার তবধ্বংসী দুঃস্বে এবং 

জীবশনর সব  তশ্রী েূর হ াক শরশতর আগিনী শুদ্ধ স্পশশথ। সবার অিথশলাশক স্পতন্দত  শয় 

উঠুক জীবন োপশনর িধ্ুর েন্দ। 

 

শশলীর তবশশষসংখ্যা এতর্ । একর্া তবরার্ আকাশশর স্বে হেতখ্ আিরা, হেতখ্ অবাতরত 

সেলতার সুর। পাশাপাতশ সকল সম্মাতনত শশলাশরর কাশে র্াকশব আিাশের অপতরসীি 

কৃতজ্ঞতা এবং তনগূঢ় শুশভচ্ছা। এই ক্ষীর্ পর্চলায় আিাশের অজথন আপনাশের অকৃতিি 

ভালবাসা। 

  

পতবি ঈশোৎসব এবং সাবথজনীন শারশোৎসশবর হিজাশজর সশঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাশব জতেশয় আশে 

নতুন সাত শতযর স্বাে। ঈশো-শুশভচ্ছা এবং শারেলক্ষ্মীশক বাঙাতল বরর্ কশর হনয় তার 

তচরাচতরত রতচত সাত তয সম্ভাশর। হসই সম্ভার পুস্পাশঘথযর িশতা তনশবতেত  শলা কুর্ুিবাতের 

পাতায় পাতায়, প্রতততর্ হকাশর্। শুভ এবং িঙ্গলিয় পতরভ্রিশর্র কািনায়। "রচনা পতরভ্রির্ 

শুভিয়  উক"। 

শুশভচ্ছা ! 

তনবথা ী সম্পােনা 

এবং সাতবথক বযবস্থাপনায় 

তরপন কুিার হে 

 

বাতষথকী সংখ্যা সম্পােনায় 

জশুয়ল রানা 

তানভীর হিাকাশম্মল 

 

প্রচ্ছে 

োইজা িুতি 

 

তোবধ্ান  

এবং অলঙ্করশর্ 

শশলী ই-বুক তর্ি 

 

 

তকে ুেতব 

অনলাইন হর্শক সংগৃ ীত 

 

 

প্রকাশক 

শশলী প্রকাশনা, শশলী.কি  

shoily.com 
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এক নজশর শশলী— 

 

প্রততষ্ঠাকাল: ১ নশভম্বর, ২০০৯ 

 

শশলী তর্ি: তরপন, কাওসার, তাশরক, িত উতিন, েীপ্ত, রতন,  

োউে, িাসুে, সাশলকুর, সুব্রত, িতনর, পাশবল, িাত িা, 

হসা াগ, রাশকত, তানভীর, তলংকন, নাশয়ব. সাখ্াওয়াত,  

তিতুল, হসাশ ল, হিঘ, তপন, তুত ন এবং অনযানয। 

 

হলাগান: আড্ডা হ াক শুদ্ধাতায়, তশল্প আর সাত শতয… 

- ৪র্থ বাতষথকী সংখ্যা 

- আড্ডা হ াক শুদ্ধাতায়, তশল্প আর সাত শতয 

পাাঁ চ তি শা লী 
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•শশলী - অঘথয 

আিার এ ঘর ভাতঙয়াশে হেবা আতি বাাঁতধ্ তার ঘর, 

আপন কতরশত কাাঁতেয়া হবোই হে হিাশর কশরশে পর। 

হে হিাশর কতরল পশর্র তববাগী, 

পশর্ পশর্ আতি তেতর তার লাতগ; 

েীঘল রজনী তার তশর জাতগ ঘুি হে  শরশে হিার… 

 

–জসীি উেেীন 

  

৪র্থ বাতষথকী সংখ্যা 

পাাঁ চ তি শা লী 



শশ লী র  শ্র দ্ধা ঘথয… 
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সূ তচ প ি 

শশলী    পাাঁচতিশালী     ২০১৩ 

সম্পােকীয় িুখ্বন্ধ তরপন কুিার হে ৪ 

র সয রচনা িৎসযকনযা র সয রর্ক ইকরাি ১০ 

সাত তয খ্বর হনাশবলজয়ী এতলস হর ানা লুনা ২০ 

এশলাশিশলা ডুশব োওয়া র্াইর্াতনক 

 

নুরুল আলি ২৬ 

এশলাশিশলা কুতুবতিনাশরর োে়াে় 

পৃতর্বীর িাপ৷ 

হডস্ক ২৮ 

হখ্লার খ্বর দই হসরার দই জুতনয়র হর ানা লুনা ৩০ 

প্রার্ী জগৎ প্রকৃততর হসরা োিরা িু বুব হরজওয়ান ৩২ 

তবশের খ্বর তশশরাপা তজশত তনশলন 

ওবাতবশয় 

হর ানা লুনা ৩৯ 

গল্প একতর্ িশর োওয়া 

রাশতর গল্প 

েতরে  াসান ৪৩ 

গল্প হগাশয়ন্দা তবম্বতজৎ হসন ৫০ 

অদ্বুে খ্বর িৃতুযর তকেুক্ষন আশগ 

তবশে 

তবপুল তরেোর ৬১ 

েো ঘাতক কাশেশরর তভ 

তচহ্ন 

লুৎের র িান তরর্ন ৬৩ 

সাত তয প্রকাশনা ভতর্র পুরুষকর্া শাকুর িতজে ৬৬ 
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সূ তচ প ি 

সাক্ষাৎকার চট্টগ্রাি তবেতবেযালশে় 

তভতসর সাক্ষাৎকার 

নওরীন নাতাশা ৭৪ 

কতবতা তুতি সুিন কুিার সাহু ৮১ 

স্মৃততচারন পেথার নবাব িা াবুবুল  াসান নীরু ৮২ 

গুজব চন্দ্র তনশয় কল্পকাত নী তানভীর আ শিে ৮৫ 

তসশনাি আবার অতিতাভ হরখ্া তনগার সুলতানা ৮৮ 

ির্ীষীকর্া িনীষীশের েৃতষ্টশত 

হসৌন্দেথ 

হরাশিল খ্ান ৯১ 

হকালা ল একতর্ িজার িযাতজক 

তশতখ্ 

রােসান ৯৭ 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 



অশনশকই োতব করশেন, তারা নাতক িৎসযকনযা হেশখ্শেন। তকন্তু 

সততয তক িৎসযকনযা বলশত তকে ুআশে? 

ি ৎ সয ক নযা   র   সয 

র সয রচনা 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

রর্ক ইকরাি 
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িৎসযকনযা বা িারশিইড  শচ্ছ এক ধ্রশনর জলজপ্রার্ী, োর উপশরর অংশ 

নারীর িশতা এবং তনশচর অংশ একর্া িাশের িশতা।  াজার বেশরর পতৃর্বীশত 

একতর্ তবশাল প্রশ্ন  শচ্ছ এই িৎসযকনযা বাস্তশব আশে না-তক হনই। এই প্রশশ্নর 

উত্তর আশজা খ্ুাঁশজ পাওো় োে়তন। তশব পতৃর্বীর প্রাে় সব অঞ্চশলর 

উপকর্াশতই এ ধ্রশনর প্রার্ীর গল্প প্রচতলত রশে়শে।  

 

পতৃর্বীর সব আতে সভযতাে় িারশিইড বা িৎসযকনযাশের উপতস্থতত হচাশখ্ 

পড়ার িশতা। হেসব অঞ্চশলর সভযতাে ় এশের উপতস্থতত সবশচশে় হবতশ 

হসগুশলা  শচ্ছ জাপান, ইশন্দাশনতশো়, িালশেত়শো়, তেতলপাইন অর্থাৎ সিগ্র 

পবূথ এতশে়া, ইউশরাপ, ভারতীে ় উপি াশেশ, প্রশাি ি াসাগরীে ় দ্বীপপঞু্জ, 

আর্লাতিক ি াসাগরীে় দ্বীপপঞু্জ, েতক্ষর্ আশিতরকা, আতিকা, ওশশতনো় 

ইতযাতে। হসই প্রাচীনকাল হর্শকই িারশিইডশের তনশে ় অশনক হলখ্াশলতখ্ 

 শে়শে। সাত শতয এশের সবশচশে় পরুশনা তনেশথন  ল বযাতবলনীে় সভযতাে়। 

হোর্শবলার  যাি তিতিো়ন অযান্ডারসশনর রূপকর্ার গশল্প পড়া িৎসযকনযার 

কর্া সবারই িশন র্াকার কর্া। ওে়াল্ট তডজতনর তবখ্যাত সৃতষ্ট তলর্ল 

িারশিইশডর গল্পও সবার জানা। এিনতক আধ্ুতনক েুশগও িৎসযকনযাশের 

তনশে় হলখ্াশলতখ্  শচ্ছ। অশনশকই োতব করশেন, তারা নাতক িৎসযকনযা 

হেশখ্শেন। তকন্তু সততয তক িৎসযকনযা বলশত তকে ুআশে? 

 

িৎসযকনযার আতে র সয 

অধ্থিানবী অধ্থিাে িৎসকনযাশের তনশে ়তবেজুশড় জল্পনা-কল্পনার অি হনই। 

পতৃর্বীর তবতভন্ন হেশশর উপকর্াে় িৎসকনযার নানা বর্থনা পাওে়া োে়। 

তবশশষ রচনা 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 
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তশব সব বর্থনাশতই িৎসকনযাশের প্রাে় একই রকি হশপ বা আকতৃতর উশেখ্ 

পাওে়া োে়। িৎসযকনযা তনশে় প্রর্ি বর্থনা পাওো় োে় প্রাচীন অযাতসতরে়াশত 

১০০০ তখ্স্টপবূথাশে। হস অনুসাশর হেবী অযার্ারগাতর্স ভলু কশর তার িানব 

হপ্রতিকশক  তযা কশর হেশলন। তকন্তু তনশজর ভুল বুঝশত হপশর লজ্জাে-়দুঃশখ্ 

পাতনশত ঝাাঁপ হেন আৎে তযা করার জনয। তকন্তু হেবী অযার্ারগাতর্স এতই 

সুন্দরী তেশলন হে সিুদ্র হেবতা পসাইডন তাশক িতৃুযর রাশজয হেশত তেশলন 

না। তাশক তততন অধ্থিানবী অধ্থিাে রূশপ নতুন জীবন োন কশরন। একই বর্থনা 

পাওে়া োে ়বযাতবলনীে় উপকর্াে় হেবী ‘ইে়া’হক তনশে়ও। তগ্রক উপকর্াে ়এই 

অযার্ারগাতর্সই আবার ‘আশিাতেতত’ নাশি পতরতচত। সবগুশলা উপকর্া 

অনুসাশর িৎসযকনযারা সংগীশত ভীষর্ পারেশথী। সুশরর িাে়াজাল সতৃষ্টর 

িাধ্যশি তারা জা াশজর োিীশের িতৃুযর তেশক আকষথর্ করত। 
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তাশের গাশনর গলা এতই চিৎকার তেল হে হসই গান নাতবকশের কাশন 

হপৌাঁেশল নাতবকরা হসই দ্বীশপর তেশকই ধ্াবিান  শতা। েশল হসই জা াজ 

চূর্থতবচরূ্থ  শে ় সবার সতলল সিাতধ্ ঘর্ত। অযার্ারগাতর্শসর িানব হপ্রশির 

অনুকরশর্ িৎসযকনযারা এর পর ডশুব োওো় নাতবকশের তাশের হপ্রশির 

আহ্বাশন সাড়া হেওে়ার জনয সাগশরর িশধ্য ঝাাঁপ তেশে ়তাশের কাশে হপৌাঁশে 

হেত। হসখ্ান হর্শক িৎসযকনযারা পাতনর তনশচ তেশে ়ডবুি নাতবকশের উদ্ধার 

কশর তাশের সাইশরন দ্বীশপ তনশে় আসত। তকন্তু ততক্ষশর্ সবার িতৃুয  শে় 

হেত। হকাশনা হকাশনা উপকর্াে় এ িৎসযকনযারা িানুশষর প্রতত ভীষর্ 

তবশদ্বষপূর্থ আবার হকার্াও হকার্াও হপ্রিিে়। তশব োই হ াক না হকন হশষ 

পেথি নাতবকরা িারা হেত। 

  

তারা িৎসযকনযা হেশখ্শেন! 

 

িৎসযকনযা হেশখ্শেন এিন িানুশষর িশধ্য সবার আশগ চশল আশস তবখ্যাত 

নাতবক কলম্বাশসর নাি। ১৪৯৮ সাশল আশিতরকা আতবষ্কার কশর পতৃর্বীর 

ইতত াশস আলাো কশর জাে়গা কশর হনওে়া কলম্বাশসর লগবুশকও রশে়শে 

িৎসযকনযার উশেখ্। তিশস্টাোর কলম্বাশসর লগ বকু অনুসাশর তততন েখ্ন 

কযাতরতবে়ান দ্বীশপর পাশ তেশে় োতচ্ছশলন তখ্ন নাতক এক অধ্থিানবী 

অধ্থিােশক সিুদ্রশবলাে় বশস র্াকশত হেশখ্শেন। এতর্শক অশনশক উতড়শে় 

তেশলও তবোসীরা এশকই িানশেন িৎসযকনযাশের অতস্তশত্বর সপশক্ষ সবশচশে় 

বড় প্রিার্। ১৮৪৭ সাশলর কর্া। ৮০ বের বে়স্ক একজন হজশল োতব কশরন 

তততন নাতক উপকলূ হর্শক ২০ গজ েূশর এক িৎসযকনযা হেশখ্তেশলন। তার 

বর্থনা অনসুাশর িৎসযকনযা তখ্ন গলো তচংতড়র োডা় তেশে় চলু আাঁচড়াতচ্ছল। 

তশব খ্ুব হবতশক্ষর্ তাকাশনা োেত়ন িৎসযকনযার তেশক। েখ্নই ওই িৎসযকনযা 

বুঝশত পারল হকউ তাশক হেখ্শে, ওিতন র্ুপ কশর পাতনর িশধ্য ততলশে় োে়। 
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১৮৫৭ সাশলর জুন িাশসর ৪ তাতরখ্। তব্রতর্শ তশতপং গযাশজশর্ উশেখ্ আশে 

এক স্কতর্শ নাতবক নাতক সাগশরর িশধ্য হেউশে়র ওপর এক তকশশারীশক বশস 

র্াকশত হেশখ্শে। 

১৮৩৩ সাশলর আশরকতর্ ঘর্না। আইল অব ইশে়ল এ েে়জন হজশল নাতক এক 

হিশে়শক তাশের জাশল আর্কাে়। 

ততন েরু্ লম্বা ওই হিশে় নাতক হজশলশের হনৌকাে় ওঠার পর ততন ঘণ্টা তেল, 

হস নাতক হজশলশের সশঙ্গ হকাশনা প্রততশরাশধ্ োে়তন। শুধ্ু আশস্ত আশস্ত 

হোাঁপাতচ্ছল। 

ওই হিশে়র নাতক হকাশনা িাশের িশতা হলজ তেল না। তকন্তু তার হেশ  সািানয 

আাঁশ তেল। হজশলরা িারাৎেক ভে় হপশে় োে় হনৌকা আর সাগশরর িশধ্য তারা 

আর প্রততবন্ধকতা শততর না কশর ইশারাে় হিশে়তর্শক চশল হেশত বশল। 

কতৃজ্ঞতার েতৃষ্ট হ শন হিশে়তর্ তনখ্ুাঁত এক ড্রাইভ তেশে় সাগশর চশল োে়। 

সাগশর হনশি তকেকু্ষর্ পর আবার ওশঠ হেউশে়র ওপর হভশস হভশস তাশের 

কতৃজ্ঞতা জানাে় এবং এক সিে় সাগশর  াতরশে় োে়। এ গল্প এতডনবাগথ 

ইউতনভাতসথতর্র নযাচারাল ত তির প্রশেসর িযাতি ানশক শুনান এডিন্ডসন নাশি 
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এক জা াশজর কাপ্তান। 

২০০৬ সাশল সুনাতির পর িালশেত়শো় সাবা উপকূশল একতর্ িৃত িৎসযকনযা 

ধ্রা পশড়। পশর জানা োে় জুে়ান কযাবান নাশি এক েশর্াগ্রাোর কযাশিরার 

কারসাতজশত এর্া কশর। 

  

অতস্তত্ব ীন িৎসযকনযা! 

িৎসযকনযাশক হকউ হকউ িৎসযকুিারী এবং অশনশকই জলপরীও বশল র্াশক। 

সম্ভবত পাতনশত এশের হেখ্া োে় বশল প্রচতলত ধ্ারর্ার তভতত্তশত জলপরী 

নাির্া হেওো়  শে় র্াকশত পাশর বশল অশনশক িশন কশরন। 
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তকন্তু িানুশষর অবে়শবর িাে কখ্শনা কল্পনার জগত হেশড় বাস্তশব এশস হেখ্া 

হেেত়ন। এক খ্বশর হর্তলগ্রাে জাতনশে়শে, েুক্তরাশের নযাশনাল ওশান সাতভথস 

(এনওএস) সম্প্রতত তাশের ওশে়বসাইশর্ িৎসযকনযাশের হকাশনা অতস্তত্ব হনই 

বশল হঘাষর্া তেশে়শে। তডসকভাতর চযাশনশল প্রচাতরত ‘িারশিইডস : েয বতড 

োউন্ড’ নাশির একতর্ তর্যতচিতভতত্তক অনুষ্ঠান হেশখ্ এনওএসএর কাশে 

িারশিইশডর অতস্তত্ব সম্পশকথ জানশত হচশে়তেশলন েুক্তরাশের দজন নাগতরক। 

জলপরী তবষশে় আগ্র  সািাল তেশত েকু্তরাে সরকাশরর বাতর্জয তবভাশগর 

তবজ্ঞানতবষেক় এ সংস্থাতর্ িৎসযকনযাশের বাস্তবতার জগত হর্শক তনবথাসন 

তেশে়শে। 

তবতবতসশক এনওএসএর এক কিথকতথা জাতনশে়শেন, আিাশের িৎসযকনযা হসবা 

হেওো়র িশতা হকাশনা হসবা হনই বা তাশের অতস্তশত্বর হকাশনা প্রিার্ও আিরা 

পাইতন। তকন্তু িৎসযকনযার ধ্ারর্া অনসুন্ধাশন তক ধ্রশনর গশবষর্া চালাশনা 

 শে়শে তকংবা আশেৌ হকাশনা গশবষর্া চালাশনা  শে়শে তক না হস বযাপাশর 

হকাশনা িিবয করা  ে়তন। েশল অশনশকই িশন করশেন, িৎসযকনযা সম্পশকথ 

তবজ্ঞানীশের এই হঘাষর্া সশেও সাধ্ারর্ হকৌত ূলী িানুশষর িশধ্য এ বযাপাশর 

আগ্র  কিশব না। 

  

বাস্তশবর ততন িৎসযকনযা 

তশব কল্পনার নে,় এরা বাস্তশবর িৎসযকনযা। িাইশরড হকতল ও তার দই 

বান্ধবী িাতঙ্ক দশবতর এবং হেশিলজা ত লে়ার সপ্তাশ  ১০ ঘণ্টারও হবতশ 

সিশে়র জনয পুশরােস্তুর িৎসযকনযাশের িশতা সাগর োতপশে় হবড়ান। তশব 

শখ্ কশর এিন কাণ্ড ঘর্ানতন তারা। ২০১০ সাশল ২৫ বের বে়সী হকতলর হব্রন 

তর্উিার শনাক্ত  ে়। এক বের পর অশরাপচাশরর িাধ্যশি তর্উিার অপসারর্ 

করার পর হের তর্উিার হেখ্া তেশল চলতত বের আবার অশরাপচার করা  ে় 

তার িার্াে়। 
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এখ্ন অশনকর্াই সুস্থ হকতল। তশব তনশজশক পুশরাপতুর কিথক্ষি করশত 

সাাঁতারশক শারীতরক অনুশীলন ত শসশব তনশে়শেন। আর প্রতততেনকার এই 

কাশজ নতনুত্ব আনশত তসতলকশনর িৎসযকনযার হপাশাক পশর সাাঁতরান তততন ও 

তার বান্ধবীরা। েুক্তরাশজযর কযািতব্রজ তবেতবেযালশে়র গ্রাজুশের়্ হকতল অবশয 

এখ্ন অশনকর্াই সুস্থ। পাতনর তনশচ সাাঁতার কার্া তার কাশে অশনকর্াই ধ্যাশনর 

িশতা। হসখ্ানকার পতরশবশ বাইশরর পৃতর্বী হর্শক আলাো, তাই তজতনসতর্ 

তার কাশে উপশভাগয। তততন অশনশকর কাে হর্শক িৎসযকনযার পারেিথ করার 

জনয আিন্ত্রর্ও হপশে়শেন বশল জানান তততন। তশব তার নাক ও সাইনাশস 

হকিন প্রভাব পড়শব এর্া তনশে় প্রর্ি হেতেন পাতনশত নাশিন হসতেন খ্ুব 

তচতিত তেশলন হকতল। তার বান্ধবী ২৪ বের বেস়ী িাতঙ্ক দশবতর এবং ২৫ 

বের বেস়ী হেশিলজা ত তলো়রও হকতলর এ েীঘথ সুস্থতা োিাে় তার সশঙ্গ 

রশে়শেন। বাস্তশবর িৎসযকনযা হখ্তাবতর্ ভাশলাই উপশভাগ কশরন তারা। 

  

তবশশষ রচনা 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 
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সবথনাশী হলাশরলাই 

 

অতধ্বাসীর সংখ্যা ১  াজার। হসখ্ানকার রাইশনর তীর প্রধ্ানত জা াজ ঘার্ বা 

হজতর্ ত শসশবই বযবহৃত। এখ্ান হর্শকই হোর্ হোর্ জা াজ প্রতততেন 

পেথর্কশের তনশে় োে় হসই তবখ্যাত পার্ুশর খ্াড়া পা াড়। হেখ্শত ো 

‘িৎসযকনযা হলাশরলাই’ নাশি পতরতচত। তবশের তবতভন্ন হেশ হর্শক বেশর প্রাে় 

২০ তিতলে়ন বা দই হকাতর্ পেথর্ক আশসন এই ‘তিডল রাইন ভযাতল’হত, 

হলাশরলাই হেখ্ার জনয তেশনর ভ্রিশর্ পাতড় জিান তারা। তাশের িশধ্য হবতশর 

ভাগই ‘হলাশরলাই’-এর গল্প জাশনন। ২০০২ সাল হর্শক হলাশরলাই 

ইউশনশস্কা হঘাতষত তবে ঐততশ যর অিভুথক্ত। এই হসই পা াড।শেখ্ান হর্শক 

ঝাাঁতপশে় পশড়তেশলন সবথনাশী িৎসযকনযা হলাশরলাই সূেথস্নাত তেশন জা াশজর 

হডশক আইস বা ঠাণ্ডা পানীে় তনশে় বশস পেথর্করা আনন্দিে় পতরশবশশ 

উপশভাগ কশরন ধ্ীশর ধ্ীশর সশর োওো় নেীর পাশড়র অপরূপ েৃশয? পরুশনা 

দগথ বা কাশসল, কাশঠর ঘর, সবুশজ হঘরা বনাির আর সরস সবুজ আঙ্গুর 

হখ্ত বা তভতনে়াডথ। 

তবশশষ রচনা 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 
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প্রাে় হেড় ঘণ্টা হনৌপর্ পাতড় তেশে ়রাইশনর িশতাই একতর্ পা াড়। এই পা াড় 

এবশড়াশর্বশডা় প্রস্তরিে় উাঁচু। খ্ুব হচাশখ্ পড়ার িশতা তকেু নে।় তকন্তু রাইশনর 

িশতাই এশক তঘশর হরশখ্শে কাল্পতনক, হপৌরাতর্ক এবং কাবয কাত নী, ো 

েতড়শে় পশড়শে আর্লাতিক ি াসাগশরর ওপার অবতধ্। ১৮০১ সাশল 

হরািাতিক ধ্ারার কতব ও হলখ্ক হিিি তব্রিাশনা তার তবশে়াগািক কাত নীশত 

হলাশরলাইশক এক জাদকরী নারীর রূপ তেশে়তেশলন। এই পা াশড়র কাশেই 

হোট্ট একতর্ এলাকা বাখ্ারাশখ্ তেল তার বাস। হে হকাশনা পুরুষই িুগ্ধ  শে় 

হেত তার রূশপ। এক তবশপ তাশক িশঠ তনশে় আসার আশেশ কশরন। োওো়র 

পশর্ই হশষবাশরর িশতা একবার হেখ্শত চাে় তার ভাশলাবাসার স্থান। উশঠ 

আশস এই পা াশড়। িৃদ গাশনর সশঙ্গ উড়তেল তার হসানাতল চলু। তারপর হসই 

উাঁচু হর্শকই হস ঝাাঁতপশে় পশড় রাইশনর বুশক। হলাশরলাই খ্যাত পা াশড়র পাশ 

তেশে় বশে় চলা রাইন। হলাকগার্াে় আশে একতর্ ভ্রািযিার্ জা াশজর 

নাতবশকরা িুগ্ধ হচাশখ্ উপশর তাতকশে় হেখ্তেল োাঁতড়শে় র্াকা ‘হলাশরলাই’-এর 

হসই অপরূপ রূপ। পর্ভ্রষ্ট জা াজ ধ্াক্কা খ্াে় পাতনর তলার কতঠন পার্ুশর 

তশলাে়। তবধ্বস্ত  ে় জা াজ। 

 

তবশশষ রচনা 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 
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হনাশবল ইতত াশস এত কি সিয় তনশয় হঘাষর্া এই প্রর্ি, ো 

সারা তবেশক কশরশে অবাক, হসই সশঙ্গ  তাশও। 

হনা হব ল জ য়ী - এতলস 

সাত তয খ্বর 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

হর ানা লুনা 
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সাত তয খ্বর 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

গুঞ্জরর্র্া হশানা োতচ্ছশলা অশনক আশগ হর্শকই। তশব এর্াই হে পতরশশশষ 

বাস্তশব রূপ হনশব হসর্া ভাশবতন অশনশকই। তবশশষ কশর তনশজশক আোল কশর 

রাখ্া একজন তনশবতেতপ্রার্ সাত তযকিথী  ঠাৎ কশরই স্বীয় কশিথর 

আশলাকিালায় এভাশব উদ্ধাতসত  শয় উঠশবন হসর্াই এখ্াশন িুখ্য। 

 

োশক তনশয় ওপশরর হোট্ট ভূতিকার্া তততন  শচ্ছন কানাডার হোর্গল্পকার 

এতলস অযান িুনশরা। জয় করশলন এ বেশরর সাত শতয হনাশবল পরুস্কার। েয 

রয়যাল সুইতডশ একাশডতির স্থায়ী হসশির্াতর তপতর এংলুন্দ স্থানীয় সিয় 

দপুর ১র্ায় সারা তবে হর্শক জশো  ওয়া  লভততথ সাংবাতেকশের সািশন 

োাঁতেশয় ৩০ হসশকশন্ডরও কি সিয় হঘাষর্া করশলন ২০১৩ সাশলর সাত শতয 

হনাশবল তবজয়ীর নাি। েতেও সিশয়র এ স্বল্পতা তনশয় বইশে তবতশকথর ঝে। 

 

হনাশবল ইতত াশস এত কি সিয় তনশয় হঘাষর্া এই প্রর্ি, ো সারা তবেশক 

কশরশে অবাক, হসই সশঙ্গ  তাশও। প্রর্ািশতা সংবাে সশম্মলন হর্শক সরাসতর 

হোন করা  শলা হনাশবল তবজয়ী এতলস িুনশরাশক; তকন্তু অপর প্রাি হর্শক 

হভশস এল অশর্াশিতর্ক অযািাতরং হিতশশনর আওয়াজ। আবাশরা ইতত াস- 

অযািাতরং হিতশশনই এ বেশরর সাত শতয হনাশবল তবজয়ী তাাঁর হনাশবল 

তবজশয়র সংবাে হজশন তনশলন। 
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সাত তয খ্বর 
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কানাডার সিয় হভার ৪র্ায় হনাশবল কতিতর্র স্থায়ী হসশির্াতর েরজা খ্ুশল  লভততথ 

সাংবাতেকশের সািশন হঘাষর্া কশরন তবজয়ীর নাি। এতলস িুনশরা ঘুিাতচ্ছশলন 

তখ্ন। তাাঁর হিশয় তখ্ন হোন কশর এতলসশক জাতগশয় তেশয় তচৎকার কশর 

জানাশলন, ‘িা, ততুি হনাশবল তবজয়ী  শয়ে।’ তকেকু্ষর্ পর কানাডার হরতডও 

তসতবতসশক তততন বশলন, তততন পুশরা বযাপারতর্ই ভুশল বশসতেশলন; তততন তাাঁর 

তবজয়ী  ওয়ার তবষয়তর্শক ‘চিৎকার’ অতভত ত কশরন। তকন্তু পরি ুূশতথই েখ্ন 

তসতবতস হরতডওর সাংবাতেক তাাঁশক স্মরর্ কতরশয় তেশয় বশলন, তততন  শচ্ছন হনাশবল 

ইতত াশস ১৩তি নারী সাত ততযক, তখ্ন িুনশরা তবরক্ত এবং তকেরু্া রাগাতিত কশে 

উত্তর তেশলন, ‘এর্া তক সম্ভব? এর্া খ্ুবই ভয়ংকর- আিরা িাি ১৩ জন।’ 

এতলস িনশরার হসই হলখ্নীর দযতত ৪৫ বের জশুে িানুশষর িাশঝ তবস্ততৃ। অর্চ 

তততন ৩৭ বের বয়স অবতধ্ তা গুপ্তই রাশখ্ন। তনজথন-তনভতৃ গ্রািতুলয উইং াশি 

জীবন কাতর্শয় একাগ্রিশন তলশখ্ হগশেন। তার গল্পগুশলা একই িূলভাবশক ধ্ারন 

কশর এবং পাঠশকর কাশে অতত পতরতচত চতরিশকই  শরক রকি চিশক উশন্মাতচত 

কশরশে। 
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সাত তয খ্বর 

শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

তার প্রর্ি প্রকাতশত গল্পগুচ্ছ ‘ডাি অব েয  যাতপ হশডস’ ১৯৬৮ সাশল গভনথর 

হজনাশরশলর সাত তয পরুস্কার অজথন কশর। একইভাশব ১৯৭৮ ও ১৯৮৬ সাশল 

অনুরূপ পরুস্কারতর্ অজথন কশর ের্ািশি ‘হু ডু ইউ তর্ঙ্ক ইউ আর?’ এবং ‘েয 

প্রশগ্রস অব লাভ’। এভাশব ১৯৯৮ ও ২০০৪ সাশল কানাডার হশ্রষ্ঠ সাত তয পুরস্কার 

ত শসশব তবশবতচত তগলার প্রাইজ অজথন কশর ‘েয লাভ অব এ গুড ওশিন’ ও 

‘রানাওশয়’। 

তশব হনাশবল জশয়র পর কানাতডয়ান বাতথা সংস্থা তসতপ-হক এতলস িনশরা তার 

প্রতততিয়ায় বশলশেন, ‘আতি জানতাি আিাশক তবশবচনায় হনয়া  শয়শে, তকন্তু 

পরুস্কারর্া আিারই ভাশগয জরু্শব জানা তেল না’। 

এতলস িনশরা’র সাত তযকশিথর চিৎকাতরত্ব  শচ্ছ গশল্পর তনপরু্তা, গভীরতা ও 

প্রজ্ঞা – ো প্রশতযক জনতপ্রয় ঔপনযাতসকই বাস্তশব তুশল ধ্শরন, িশন  শব ো 

কখ্শনা হকউ বশলতন। কানাডায় তার গল্পগুচ্ছ ‘পযাশরতনয়াল’ বা েীঘথস্থায়ী ‘হবস্ট 

হসলার’। অশনশক তাই বলশেন – ‘সাত শতয এই হনাশবল জয় তাশক নতুন প্রজশন্মর 

কাশে পতরতচত কশর তলুশব; তততন এখ্ন কানাতডয়ান আইকন’। 

তার অপরাপর বইগুশলা  শচ্ছ – ১৯৭১: তলভস অব গালথস অযান্ড ওশিন; ১৯৭৪: 

সািতর্ং আই  যাভ তবন তিতনং র্ ুহর্ল ইউ; ১৯৮২: েয িুনস অব জতুপর্ার, 

১৯৯০: হিন্ড অব িাই ইয়ুর্; ১৯৯৪: ওশপন তসশির্স; ১৯৯৮: েয লাভ অব এ 

গুড ওশিন; ২০০১: হ ইর্শীপ, হিন্ডশীপ, হকার্থশীপ, লাভশীপ, িযাশরজ; ২০০৬: 

েয তভউ িি কযাশসল রক; ২০০৯: র্ু িাচ  যাতপশনস এবং ২০১২: তডয়ার লাইে। 
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কানাডার অিাতরও প্রশেশশর উইং যাশি জন্ম তাাঁর। িা তেশলন স্কলুতশতক্ষকা এবং 

বাবা তেশলন হশয়াল ও হবতজ পালক। উচ্চ িাধ্যতিক হশষ কশর িুনশরা ওশয়স্টানথ 

অিাতরও তবেতবেযালশয় জানথাতলজি ও ইংশরতজ সাত শতয পোশশানা শুরু কশরন। 

তকন্তু ১৯৫১ সাশল তববা  বন্ধশন আবদ্ধ  ওয়ায় তাাঁর পোশশানা আর এশগায়তন। 

স্বািীর সশঙ্গ তব্রতর্শ কলাতম্বয়ার তভশটাতরয়ায় স্থায়ীভাশব বসবাস শুরু কশরন তততন। 

হসখ্াশন তাাঁরা একতর্ বইশয়র হোকান হখ্াশলন- িুনশরা বকুস। এখ্শনা হোকানতর্ 

চাল ুআশে। 

িুনশরা শকশশাশরই গল্প হলখ্া শুরু কশরন। তাাঁর প্রর্ি উপনযাস ‘সুখ্ী োয়ার নতৃয’ 

(েয ডযাি অব  যাতপ হশডস) প্রকাতশত  য় ১৯৬৮ সাশল, ো হস সিয় কানাডার 

পাঠক ি শল েশর্ষ্ট আশলােন সতৃষ্ট কশরতেল। ১৯৫০ সাল হর্শকই পিপতিকায় 

তাাঁর হলখ্া গল্প প্রকাতশত  শত শুরু কশর। ১৯৭১ সাশল তততন তাাঁর তবতভন্ন সিশয় 

হলখ্া গল্প তনশয় প্রকাশ কশরন গল্পসিগ্র- ‘নারী ও হিশয়শের জীবন’ (লাইভস 

অব গালথস অযান্ড উইশিন)। বইতর্শক আগািী তেশনর গশল্পর রূপশরখ্া 

(তবল্াংশরািান) আখ্যা হেন সাত তয-সিাশলাচকরা। 
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িূলত এতলস িুনশরা একজন হোর্ গল্পকার। তাাঁর স্বচ্ছতাশঘরা হোর্গশল্পর জনয 

সবথাতধ্ক প্রশংতসত। তকে ুসিাশলাচক তাাঁশক কানাডার হচখ্ভ ত শসশব অতভত ত 

কশরশেন। হবতশর ভাগ সিয় তাাঁর গশল্পর আব  তনতিথত  শয়শে হোর্ হোর্ শ রশক 

হকন্দ্র কশর, হেখ্াশন সিাশজ গ্র র্শোগয অতস্তশত্বর জনয লোইশয় হবতশর ভাগ 

হক্ষশিই শনততক-দ্বন্দ্ব এবং অনািতরক তবশরাধ্াত্মক সিসযায় জজথতরত সম্পশকথর 

বলয় শততর  য়। তাাঁর হলখ্ায় তচতিত  য় শেনতন্দন জীবশনর প্রততচ্ছতব। 

আগািী ১০ তডশসম্বর আলশিড হনাশবশলর িৃতুযবাতষথকীশত স্টকশ াশি এই 

তবজয়ীশক হনাশবল সনে, স্বর্থপেক োোও প্রায় ১৫ লাখ্ িাতকথন ডলার হেওয়া 

 শব। 

তচরতেন তনশজশক আোল কশর রাখ্া এই কানাতডয়ান সাত ততযশকর হনাশবল প্রাতপ্ত 

তাাঁশক রাতারাতত পতরর্ত কশরশে কানাডার আইকশন। তাাঁশক আশরা পতরপরূ্থভাশব 

তবে-সাত শতযর পাঠকশেরও জানার সুশোশগর দ্বার উশন্মাতচত কশর তেশলা হনাশবল 

পরুুস্কার। 25 
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গ্রন্থর্া : নূরুল আলি 

অশনক পুরশনা দঘথর্না। স্মৃততর অতলাশি োকা পশে োবার কর্া। তকন্তু না, োকা পশে 

োয়তন। বরং সিশয় সিশয় হস তবষশয়র হরশ ধ্শর উশঠ আশস এিন সব তর্য-উপাত্ত ো 

আবার হকৌতু লী িানুষশের হর্শন তনশয় োয় পরুশনা হসই তেশনর কর্ায়। 

এবাশরর তবষয় ‘তন তশের সিাত ত করার েতব প্রকাশ।’ হস েতব রীততিশতা আবার 

আশলাচনায় তুশল এশনশে ডুশব োওয়া হসই ি াসৃতষ্ট র্াইর্াতনকশক। 
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উশেখ্ করা হেশত পাশর, এই প্রর্িবাশরর িশতা আর্লাতিক ি াসাগশর র্াইর্াতনক 

জা াজ ডুশব তন তশের সিাত ত করার আশগ অনতুষ্ঠত সৎকাশরর েতব প্রকাতশত  শয়শে। 

১৯১২ সাশলর ১৫ এতপ্রল বরেখ্শণ্ডর সশঙ্গ ধ্াক্কা হলশগ আর্লাতিক ি াসাগশর ডুশব োয় 

তবশের সবশচশয় আশলাতচত এই জা াজতর্। 

হসই ঘর্নায় ১৫২২ জন বা এর হচশয় হবতশ োিীশক সিাত ত করা  য়। তশব তন তশের 

তঠক কীভাশব সিাত ত করা  শয়তেশলা এবং তাশের অশিযতষ্টতিয়া সম্পন্ন  শয়তেল এ 

তনশয় এততেন পেথি অস্পষ্টতা তেল। তেশলা তবষয়তর্শক হকন্দ্র কশর হকৌতু তল িানুশষর 

 াজাশরা প্রশ্ন। ২ অশটাবর েকু্তরাজযতভতত্তক সংবাে িাধ্যি তিরশর প্রকাতশত ওই 

সাোকাশলা েতবশত হেখ্া োয়, বযাগভততথ িৃতশে গুশলা উদ্ধারকারী জা াজ িযাশক 

হবশনশর্র ওপর একতর্ উাঁচু স্থাশন রাখ্া  শয়শে এবং হলাকজন অশিযতষ্টতিয়া সম্পন্ন করার 

জনয জশো  শয় োাঁতেশয় আশে। 

দঘথর্নার  কতেন পরই েতবতর্ কযাশিরাবতন্দ  শয়তেল। তনলািোর অযান্ড্রু অলতড্রজ জানান, 

র্াইর্াতনক দঘথর্নায় তন তশের সতলল সিাতধ্ বা অশিযতষ্টতিয়া তনশয় হে অস্পষ্টতা তেল 

এই েতব তা েরূ কশর হেশব। জানা হগশে, ১৯ অশটাবর েকু্তরাশজযর উইল্টশায়াশরর 

হডতভশজশস এই েতবতর্ তনলাশি তুলশব প্রখ্যাত তনলািোর প্রততষ্ঠান হ নতর অলতড্রজ অযান্ড 

সন। এর োি ধ্রা  শয়শে পাাঁচ  াজার পাউন্ড। 

েতবতর্ তনলাশিই উঠুক বা হেবাশবই এর  াত বেল হ াক না হকশনা, সব চাইশত বে প্রাতপ্ত 

 শচ্ছ, এশতাতেশনর জশি র্াকা অশনক প্রশশ্নরই উত্তর তিশলশে সাো কাশলা হস েতবতর্ 

প্রকাশশর িাধ্যশি। 
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বযাপারর্া 

সততযই জতর্ল 

এবং 

তবস্মে়কর! এক 

র সযিে় সৃতষ্টর 

হগৌরবিে ়

অ ঙ্কার তনশে় 

েুশগর পর েুগ 

িার্া উাঁচু কশর 

োাঁতড়শে় র্াকা 

কুতুব তিনার 

আবাশরা উশঠ 

এশসশে 

সংবাশে তার 

র সযিে় সৃতষ্টর 

আর একতর্ 

তেক 

উশন্মাচশনর 

িাধ্যশি।  
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কুতুবতিনাশরর োে়াে় পৃতর্বীর িাপ৷ 

ভারতীে় সংবাে িাধ্যশির বশেৌলশত জানা োে়, ‘কুতুবতিনাশরর োো়র শেঘথয হর্শক 

তিশলশে হগার্া পৃতর্বীর পতরতধ্র িাপ!’ 

এক পরীক্ষার সা াশেয তেতের ১০০তর্ স্কুশলর োি-োিী অঙ্ক কশষ হবর কশরশে এই িাপ৷ 

ো তক না ৯৫ শতাংশ সতঠক বশল োতব কশরশেন হস্পস (সাশে়ি পপুলারাইশজশন 

অযাশসাতসশে়শন অে কতিউতনশকর্র অযান্ড এডুশকর্র)-এর সভাপতত তস তব হেবগর্৷ 

হেবগর্ বশলন, সূেথ ঘতড়র োে়ােশণ্ডর িশতা কতুুব তিনারশক বযব ার কশর িাপশজাক 

কশরশে োি-োিীরা৷ তিনাশরর অসংখ্য ঝুলি বারান্দার োে়া এই িাশপর হক্ষশি সিসযা 

শততর করশলও হসসব বাে তেশে়ই অঙ্ক কশষশে ওই তশক্ষার্থীরা৷ তশব শুধ্ু পৃতর্বীর পতরতধ্ই 

নে,় ওই পরীক্ষাকাশল তিনাশরর সবশচশে় হোর্ োে়াও হিশপশে তারা৷ 

এই প্রর্ি কুতুব তিনাশরর এিন বযব ার  ল৷”তশব পরীক্ষাতর্ হিাশর্ই নতুন নে়”, 

জানাশচে হস্পস৷ আজ হর্শক ২২৫৩ বের আশগ পরীক্ষাতর্ প্রর্ি কশরন তগ্রক হেশশর অঙ্ক 

এবং ভূশগালতবে েথার্সর্যতনজ৷ আতকথতিতডশসর বন্ধু েথার্সর্যতনজ পৃতর্বীর প্রর্ি 

হভৌশগাতলক িানতচি শততর কশরন৷ তিশশর র্াকাকালীন হসখ্ান হর্শকও হকার্াও না তগশে় 

বশল হেন পৃতর্বীর পতরতধ্র িাপও৷ সূেথ েখ্ন ভূপৃশষ্ঠর তঠক িার্ার উপশর র্াশক তখ্ন 

একতর্ োে়ােশণ্ডর সা াশেয সশূেথর হকৌতর্ক উচচতা হিশপ তার সশঙ্গ তনশজর হেশশর 

পতরতধ্র িাপ তূলনা কশর অঙ্ক কশষন েথার্সর্যতনজ৷ 

তেতের স্কুল োিীশের তনশে় হসই একই পততশতই পৃতর্বীর পতরতধ্ হিশপ হবর করার 

পরীক্ষা কশর হস্পস৷ সংস্ ার তরশে জানাশনা  শে়শে, প্রততবের ২৩ হসশেম্বর হেশ তু 

সূেথ তনরক্ষশরখ্ার তঠক উপশর ৯০ তডতগ্র হকৌতর্ক অবস্ াশন র্াশক, হসশ তু, ওই তেন 

দপুশর সবশর্শক হোর্ োে়া শততর  ে়৷ এই প্রর্ি কুতুব তিনারশক সেূথঘতড়র োে়ােশণ্ডর 

িশতা বযব ার কশর এই সবশচশে ়হোর্ োে়া িাপা  ল৷ এর আশগ অবশয েিরিিশরর 

রািেন্ত্র বযব ার কশরও এই পরীক্ষা করা  শে়শে৷ 
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হর ানা লুনা 

তশশু সিানশক হকাশল তনশে় িা শঠ আসার একর্া প্রবনতা অশনক আশগ 

হর্শকই তবেশসরা হখ্শলাোড়শের িাশঝ লক্ষয কশর আসশে েশথকরা। 

জতুনে়রশের হকাশল তনশে় তসতনে়রশের িাশঠ আসার বযাপারর্া 

েশথকরাও হবশ উপশভাগ কশর র্াশকন। 
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এবার দই জুতনে়রশক তনশে় িাশঠ  াতজর  শে়তেশলন এ সিশের় দই তারকা েুর্বলার 

হিতস ও হনইিার। হবশ উপশভাগয তেশলা তাশের এই আতবভথাব! ি ুূতথগুশলাশক 

েশথকরাও আিতরকভাশবই উপশভাগ কশরশেন। 

 

তরে়াল হসাতসশে়োশের তবপশক্ষ লা তলগার িযাশচর আশগ বাশসথশলানার হিতস ও 

হনইিার দ’জশনর হকাশলই হশাবাবধ্থন করতেশলা তাশের দই সিান। তারা সিান 

হকাশল হবশ হপাজ তেশে় েতবও হতাশলন। এবং দ’জশনই আবার হসই েতব হপসবশুক 

হপাষ্টও কশরন। আসতে হস প্রসঙ্গ পশর…। তশব খ্ুশীর খ্বরতর্  শচ্ছ হস িযাশচ হিতস 

এবং হনইিার দ’জশনই হগাল পান। অশনশকই এ হগালশক সিানদ্বশে়র হসৌভাশগযর 

েসল বশলও উশেখ্ কশরন। বাস্ততবকই এশত দই তারকাও হবজাে ়খ্শুী। 

ো বলতেলাি, হখ্লার আশগ দই তারকাই হেশলশক হকাশল তনশে িাশঠ ঘুশর হবরান। 

েতবর জনয ‘হপাজ’ হেন। তশশু দতর্র গাশে়ও তেল বাশসথশলানার জাতসথ। িযাচ হশশষ 

তাশের েতব হেইসবুশকও হপাস্ট কশরন হিতস ও হনইিার। 

হেইসবুশক চারবাশরর তবেশসরা েুর্বলার হিতস িাশঠ হেশল তর্শে়শগা হিতসশক তনশে় 

আসার িু তূথর্াশক উশেখ্ কশরশেন তার ‘জীবশনর অনযতি হসরা একতর্ ঘর্না’ 

ত শসশব। 

 

হনইিার তার হেইসবকু হপইশজও হেশল লকুা ো তসলভা সাশিাসশক হকাশল তনশে় 

রাখ্ার েতব তেশেশ়েন। 

 

১৯ বের বে়শস ২০১১ সাশল অগাশস্ট বাবা  ন হনইিার। সিাশনর িাশে়র নাি প্রকাশ 

করা  ে়তন। অনযতেশক তার সশঙ্গ আর এখ্ন সম্পকথ হনই হনইিাশরর। 

উশেখ্য হে, হস্পশনর লা তলগাে় বাশসথশলানার জে়োিাে় বড ়ভূতিকা হরশখ্ চলশলও 

হগাশলর হেখ্া পাতচ্ছশলন না হনইিার। এই িযাশচ প্রর্ি হগাল হপশে়শেন ব্রাতজশলর এই 

েশরাে়াডথ। ের্ারীতত হগাল কশরশেন হিতসও। দই তারকার েুগলবতন্দশত ‘ক্ষুরধ্ার’ 

বাসথা ৪-১ হগাশল  াতরশে়শে তরে়াল হসাতসশে়োেশক। 
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িা বুব হরজওয়ান 

প্রাচেুথ আর প্রাশর্র 

আধ্ার এই 

পৃতর্বী।  াজার 

বের ধ্শর প্রাশর্র 

উদ্ভব আর 

তবকাশশ পতৃর্বী 

িিাগত সিৃদ্ধ 

 শচ্ছ,  শচ্ছ 

শবতচিযিে়। 

পৃতর্বী আর 

পৃতর্বীর বাইশর 

প্রাশর্র অতস্তত্ব 

খ্ুাঁজশত আজ 

ি াকাশশ ঘুশর 

হবড়াশচ্ছ 

হস্পসতশপ, জশলর 

অতশল চলশে 

অসীি অনুসন্ধান। 
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িানুষ, প্রার্ী ত শসশব এ োবতকাশলর সবশর্শক বুতদ্ধিান বশল প্রিাতর্ত 

তশব এ কর্াও তঠক, আিাশের বুতদ্ধিত্তার পরীক্ষকও আিরাই। হস োই 

হ াক, িানুশষর পর প্রকৃততর আর হকান সৃতষ্ট বুতদ্ধিান ত শসশব তবশবতচত 

 শত পাশর তা তনশে় চলশে তবস্তর গশবষর্া, গশবষর্ার েলােলও পাওে়া 

োশচ্ছ। চিকপ্রে আর তবস্মশে় ভরপুর হসই েলােল হেশখ্ হনে়া োক 

আিাশের এই আশে়াজশন। 

 

আতবতসতনয়ান তবোল 

  

 

 

 

 

 

 

 

প্রার্ীশের বতুদ্ধিত্তা োচাই তনুঃসশন্দশ  এক কতঠন কাজ। হকান হকান হক্ষশি 

তা হিার্ািুতর্ অসম্ভব। তবশশষ কশর তবড়ালশগািীে় প্রার্ীশের হক্ষশি। 

হেশ তু, তারা িালবা ী প্রার্ীশের িশতা অর্থননততকভাশব গুরুত্বপরূ্থ প্রার্ী 

নে়, হসশ ত ুএরা সািাতজক িশনাশোশগর হকন্দ্রতবন্দুশত খ্বু একর্া র্াশক 

না। অপরতেশক, ককুরু হশ্রর্ীর প্রার্ীশের হক্ষশি িতনবশক িানয করার 

একর্া স জাত প্রবনতা হেখ্া োে়।  
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“হচজার” োশক পৃতর্বীর সবশর্শক 

বুতদ্ধিান ককুুর বলা  শচ্ছ, হস এক 

 াজাশররও হবতশ শে তশশখ্শে। োর িশধ্য 

রশে়শে তবতভন্ন বস্তুর নাি এবং তিো়পে। 

এোড়াও তবতভন্ন তবশশষর্ ও সবথনািবাচক 

শেও এর অিগথত। তাোড়া, হস তবতভন্ন 

তবষশে় প্রার্তিক ধ্ারনা তনশত পাশর। 

এিনতক চূড়াি তসদ্ধাশি উপতনত  ওে়ার 

ক্ষিতাও তার রশে়শে। 

বডথার কতল বা সীিািরক্ষী হলািশ স্কতর্শ কুকুর প্রজাততর  ককুুর  শলা ” হচজার”, োশক 

পৃতর্বীর সবশর্শক বুতদ্ধিান কুকুর ত শসশব গর্য করা  ে়। এই প্রজাততর ককুুর অস্বাভাতবক 

রকশির বুতদ্ধিত্তা প্রেশথন কশর।  স্টযানতল হকাশরন তার ” কুকুশরর বুতদ্ধিত্তা”  বা “তে 

ইশিতলশজি অব ডগস” বইশত এই প্রজাতততর্শক সবশচশে় বুতদ্ধিান কুকুর বশল অতভত ত 

কশরশেন। তততন তকেু িানতসক েক্ষতার পরীক্ষার িাধ্যশি (হেিন, তবতভন্ন বস্তুর নাি িশন 

রাখ্া, নতুন নতুন হকৌশল রপ্ত করা ইতযাতে)  হেখ্ান হে এই প্রজাততর কুকুরগুশলাই 

সবশর্শক তনভথরশোগযভাশব কাজগুশলা সম্পন্ন কশর। 

  

সীিািরক্ষী হলািশ স্কতর্শ ককুরু 
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হেশকাশনা নতুন তজতনস দ্রুত তশশখ্ হনো়র 

বযাপাশর শুকশরর হকান জতুড় হনই। এই 

সম্পশকথ “তনউইে়কথ র্াইম স” এর একতর্ 

প্রততশবেশন বলা  শেশ়ে, ” শুকররা সকল 

প্রার্ীর িশধ্য সবশর্শক দ্রুত হেশকাশনা 

শেনতন্দন কাশজর সাশর্ খ্াপ খ্াইশে় তনশত 

পাশর। তারা সাকথাশসর তবতভন্ন কলাশকৌশল 

হেিন তরং এর িধ্য তেশে় লাে হেো়, 

হসাজা  শে় োাঁডা়ন, েশথকশের সািশন িার্া 

নত করা,তবতভন্ন তনশেথশশ অর্থব  শশের 

িাধ্যশি সাড়া হেে়া, খ্াাঁচা হখ্ালা ও বন্ধ 

করা ইতযাতে অতযি েক্ষতার সাশর্ কশর 

র্াশক। এিনতক তারা জে়তস্টশকর সা াশেয 

তবতভন্ন তভতডওশগিশসর হখ্লাও হখ্লশত 

পাশর। 

শুকর একতর্ পতরতচত গ ৃপাতলত প্রার্ী, ো দধ্, িাংস, এিনতক পশশির চাত োও 

পূরর্ কশর র্াশক। শুকর এিন একতর্ প্রার্ী োরা পতৃর্বীর অনয হেশকাশনা প্রার্ীর 

হচশে ়দ্রুত তকেু তশখ্শত পাশর। িজার বযাপার  শচ্ছ প্রার্ীতর্ আে়নাে় তনশজর 

প্রততেলন তচনশত পারার পরীক্ষাে় পাশ করশত না পারশলও আে়নার সা াশেয তনজ 

েৃতষ্টর অশগাচশরর খ্ােয খ্ুাঁশজ হবর করশত পাশর। ো সম্ভবত প্রিান কশর তারা 

তনশজরশের হর্শক তনশজশের খ্াশেযর বযাপাশর হবতশ তচতিত।  

গৃ পাতলত  শুকর 
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িােশের প্রতশক্ষর্ হেে়া অতযি জতর্ল আর 

কতঠন কাজ। অশনকর্া অসম্ভশবর কাোকাতে। 

এর প্রধ্ান কারর্  শচ্ছ আিাশের িতস্তষ্ক 

হেভাশব কাজ কশর, িাশের িতস্তষ্ক তার হর্শক 

সম্পূর্থ তভন্নভাশব কাজ কশর। এই কারশর্ 

ককুুর, তবড়াল, তর্ো় পাতখ্ অর্বা অনযানয 

স্তনযপাে়ী প্রার্ীশক হেভাশব প্রতশক্ষন হেো় 

োে,় িাশের হক্ষশি হসই পদ্ধতত কাজ কশর 

না। তশব হবশ কশেক় বের প্রতশক্ষন হেে়ার 

পর একজন তব্রতর্শ ভদ্রশলাক হগাল্তেস তনশে় 

কাজ কশর তকেরু্া সেলতা লাভ কশরশেন। 

এর িশধ্য একতর্  শচ্ছ িুখ্ তেশে ়একতর্ 

বলশক তনতেথষ্ট স্থাশন তনশক্ষপ করা। 

কাক সাধ্ারনত ককথশ এবং কুৎতসত পাতখ্ 

ত শসশব পতরতচত  শলও প্রার্ী সিাশজ তাশের 

েশর্ষ্ট বুতদ্ধিত্তার পতরচে় পাওে়া োে়। কাক 

হে শুধ্ ুতাশের তনশজশের নানারকি সিসযার 

সিাধ্ান করশত পাশর, তাই নে়। হকান তকেু 

দ্রুত তশখ্শত পারার ক্ষিতাও এশের প্রবল। 

সাম্প্রততক গশবষর্াে় হেখ্া হগশে, কাক হে 

সব িানুষশক তনশজশের জনয তবপেজ্জনক 

বশল িশন কশর তাশের হচ ারা পেথি এরা 

িশন রাখ্শত পাশর। বযাপারতর্ সততযই 

আিেথজনক! 

হগাল্ তেস 

কাক 
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এ তনশে় হকান তবস্মে় বা প্রশ্ন হনই হে পশুশের িশধ্য তশপ্পাতঞ্জ এবং বশনাশবার পশর হবাতল 

নাশকর ডলতেনশেরশকই সব হর্শক বুতদ্ধিান প্রার্ী ত শসশব ধ্রা  ে়। এই প্রজাততর 

ডলতেনশের তনশে় প্রচুর গশবষর্া  শচ্ছ। আর এইসব গশবষর্ার িধ্য তেশে় তাশের 

বুতদ্ধিত্তা সম্পশকথ তবস্মে়কর তর্য উশন্মাতচত  শচ্ছ। তারা এশক অপরশক তবতভন্ন ধ্রশনর 

হখ্লা এবং হকৌশল হশখ্াশনার জনয সুপতরতচত। হেিন হলশজ ভর তেশে় পাতনর উপশর 

 াাঁর্া, পাতনর তভতশর বেুবুে শততর করার হকৌশল ইতযাতে তারা এশক অপরশক তশখ্াশত 

পাশর। হবাতল নাক ডলতেন হনৌ-বাত নীর িাধ্যশিও প্রতশক্ষর্ লাভ কশরশে। তাোড়া 

এর্াও প্রিাতনত হে, সংখ্যা সম্বশন্ধও তাশের তকেু ধ্ারনা রশে়শে। ডলতেশনর তনজস্ব 

বুতদ্ধিত্তা পতরিাপ করার্া হবশ দরু  একতর্ কাজ। এর কারর্, ডলতেন খ্ুব ভাশলা 

অনুকরর্ করশত পাশর। তাশের অনুকরর্ করার ক্ষিতা তনুঃসশন্দশ  অসাধ্ারর্! তকন্তু, এতর্ 

তক শুধ্ুই তাশের অনকুরর্ করার ক্ষিতা? নাতক তাশের বুতদ্ধিত্তার প্রকাশ? হক জাশন!!  

হবাতল নাক ডলতেন  
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িানুশষর পর তশপ্পাতঞ্জশক সবশর্শক বুতদ্ধিান 

প্রার্ী বশল িশন করা  ে়। তশপ্পাতঞ্জ অতযি 

বুতদ্ধিান প্রার্ী। তশব বুতদ্ধশত তশপ্পাতঞ্জশকও  ার 

িানাে় তাশেরই এক আত্মীে,় োরা বশনাশবা 

নাশি নাশি পতরতচত। kanzi 

  

বতথিাশন “কাতঞ্জ” (Kanzi)  শচ্ছ পতৃর্বীর 

সব হর্শক জনতপ্রে় ও সুপতরতচত বশনাশবা। 

বতথিাশন তার বে়স তিশ বের। ভাষাগত তেক 

হর্শক “কাতঞ্জ” বশনাশবার ইতত াশস অসািানয 

পারেতশথতা প্রেশথন কশরশে।  

 

িতনর্র তলজােথ বা বড় আকাশরর তর্কতর্তক 

সেৃশ সরীসৃপশের সিগ্র আতিকা, ভারতীে় 

উপি াশেশ, েতক্ষর্ এতশে়া আর 

অশিতলে়াশত বহুলভাশব হেখ্া হিশল। 

তবশালশে ী আর ভে়ংকর হেখ্শত এই 

সরীসৃপগুশলা শুধ্ ুহে গাশে় গতশরই তবশাল 

তাই নে়। বরং, সরীসপৃ হশ্রর্ীর প্রার্ীশের 

িশধ্য এরাই সবশচশে ়দ্রুত হকান তকেু তশখ্শত 

পাশর। এরা প্রিার্ কশরশে এরা তবতভন্ন গ্রুশপ 

সতন্নশবতশত তবতভন্ন বস্তু গুশচ্ছর িশধ্য হকানতর্ 

সশবথাশচ্চা সংখ্যা তবতশষ্ট হসতর্ তনধ্থারর্ করশত 

পাশর তনখ্ুাঁতভাশব, শুধ্ ুতাই নে়, হসই 

সংখ্যাতর্ কত তাও তচতহ্নত করশত পাশর! 

বশনাশবা 

িতনর্র তলজােথ 
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 নাজনীন সুলতানা তলজাশক তনশে আিাশের হচাট্ট একর্া স্বে তেশলা। 

তকন্তু হস স্বে বাস্তব রূপ হপশলানা। অবশশশষ সকল জল্পনা-কল্পনার 

অবসান ঘতর্শে ওো়ল্থ িসুতলিার িুকুর্ তজতশলন কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরী 

ওবাতবতে় আশে়শা আতজশবালা। শীষথ ২০ সুন্দরীর িশধ্য হসরা সুন্দরীর 

হখ্তাব তজশত তনশলন এই নাইশজরীে় তরুর্ী। বাংলশেশশর হিশে় 

তলজা এই চূড়াি তবশ প্রততশোতগনীর একজন। 39 
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১৮ হসশেম্বর রাশত ইশন্দাশনতশো়র রাজধ্ানী জাকাতথাে় িসুতলি তরুর্ীশের 

তনশে় অনতুষ্ঠত  ে ়‘ওে়াল্থ িুসতলিা’ প্রততশোতগতার চূড়াি পবথ। হসরা সুন্দরী 

ত শসশব েখ্ন ওবাতবতে়র নাি হঘাষর্া করা  ে় তখ্ন তততন হকারআন 

হতলাওো়ত করতেশলন। তার হচাখ্ হবশে় ঝরতেশলা আনন্দ অশ্রু। একর্া 

অশনক বড় প্রাতপ্তর আশলাশকাজ্জ্বল আভা েতড়শে় তেশলা িুখ্িন্ডল জুশড়। 

উচ্ছ্বাস-উোস ও করতাতলিুখ্র বর্থােয পতরশবশশ এই নতনু সনু্দরীশক বরর্ 

কশর হনে় উপতস্থত েশথক-হরাতারা। 

প্রততশোতগতাে় ের্ািশি প্রর্ি ও তদ্বতীে ়রানার আপ  শে়শেন ইশন্দশনতশে়ার 

নুর আসপাতসো় ও ইভাওে়াতন এেতলজা। 

এখ্াশন একতর্ তেক তবশশষভাশব লক্ষর্ীে় হে, প্রততশোতগতার চডূ়াি পশবথ অংশ 

হনে়া ২০ সনু্দরীর িশধ্য ১৪ জনই ইশন্দশনতশো়র। অনযরা বাংলাশেশ, 

নাইশজতরো়,  ব্রুনাই, িালশেত়শো় ও ইরাশনর প্রততশোগী। 

‘ওে়াল্থ িুসতলিা’ প্রততশোগীে় প্রততশোগীশের প্রশতযকশক হসৌন্দেথ ও েযাশন 

সশচতনতা এবং ইসলাতি জ্ঞানস  ইতযাতে তবষশে় প্রশ্ন করা  ে়। 

হসরা সনু্দরী ত শসশব ২১ বের বে়সী আশে়শা হপশলন ২  াজার ২শ’ ডলার। 

এোড়াও পাশচ্ছন হসৌতে আরশব  জ পালনস  তুরস্ক ও ভারত ভ্রিশর্র 

সুশোগ। 

 

 

বাংলাশেশশর একিাি প্রততশোতগ নাজনীন 

সলুতানা তলজা 
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আবার আসা োক আিাশের প্রততশোতগনী তলজা প্রসশঙ্গ- তবশের তবতভন্ন হেশ 

হর্শক অংশ হনে়া ৮০ জন সুন্দরীশক হপেশন হেশল প্রততশোতগতার চূড়াি 

পশবথর জশনয িশনানীত  ন বাংলাশেশশর চট্রগ্রাশির তিরসরাই উপশজলার 

হিশে় তলজা।  

 

হেখ্াশন সবথশশষ ২০ জশনর িশধ্য হর্শক চূড়াি তবজে়ী তনবথাতচত করা  ে়। 

েতেও চডূা়ি লড়াইশে় তলজা েশ জশনর িশধ্য স্থান কশর তনশত পাশরনতন। 

 

নাজতনন সলুতানা তলজা প্রততশোতগতাে় অংশ তনশত বাংলাশেশশর একিাি 

প্রতততনতধ্ ত শসশব গত ৮ হসশেম্বর ইশন্দাশনতশো়র উশিশশ বাংলাশেশ তযাগ 

কশরন। তার আসা-োওে়ার খ্রচ ব ন করশেন প্রততশোতগতার আশে়াজকরা।  

 

চট্রগ্রাি তবেতবেযালশে়র োিী নাজতনন সলুতানা তলজা জাতনশে়শেন, তততন 

‘হচতঞ্জং বাংলাশেশ োউশন্ডশন’-নাশির একতর্ অলাভজনক প্রততষ্ঠাশনর  শে ়

কাজ কশরন। হসখ্াশন তততন সিাজশসবা িূলক কাজ কশরন।  

 

‘ওে়াল্থ িুসতলিা’-ে় অংশ তনশত হগশল এিন অতভজ্ঞতা র্াকাও জরুতর।  

 

আসন্ন ‘তিস ওে়াল্থ’ তকংবা সুন্দরী-হসরা তনবথাচশনর আশরক প্রততশোতগতা ‘তিস 

ইউতনভাসথ’-এর হচশে় ‘ওো়ল্থ িসুতলিা’-র তনে়িকানুন এশকবাশর আলাো।  

 

হসখ্াশন হে প্রেশথনীশক অশনকর্া িুখ্য কশর হতালার হকাশনা সশুোগ হনই।  
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প্রততশোতগতার প্রততষ্ঠাতা একা শাতি জাতনশে়শেন, এখ্াশন অংশ তনশত  শল 

প্রততশোগীশক ত জাব পরশত  শব আর স্মার্থ, ধ্াতিথক এবং স্টাইতলশ  শত  শব। 

এসব গুশর্র প্রিার্ ত শসশব তনশজর সম্পশকথ একর্া রচনা তলশখ্ পাতঠশে়তেশলন 

তবশের নানা হেশশর িুসতলি হিশে়রা। সশঙ্গ তেল একর্া তভতডও, োশত 

প্রততশোগীরা হকারান হতলাওো়শতর েক্ষতাও হেতখ্শে়শেন। 



গল্প 
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েতরে  াসান 

শািীিা আজই প্রর্ি কাউশক  াসশত হেশখ্ িশনর 

হভতর অভূতপূবথ অনুভূতত হপশলা। অপূবথ 

অনুভূততগুশলা বহুবার তার কাশে ধ্রা তেশত তগশে়ও 

হেে়তন। ধ্তর ধ্তর কশরও ধ্রশত পাশরতন।  
43 
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প্রাতপ্তর হশষ পাতাে় আজ তাই বড় বড় অক্ষশর তলখ্শত বশস োে হস। তনজস্ব 

একর্া ডাশে়তর আশে তার সবুজ রশঙর। অোতচতভাশব এর পাতাগুশলাশত সবুজ 

রশঙ হেশে় আশে। ..’আেনান আিাশক ভাশলাবাতস কর্ার্া বশল তেশে়শে,….. 

ডাে়তরশত তলখ্শত শুরু করশলা হস। তশব ক’ লাইন তলখ্শতই কাশনর কাশে এক 

পশলা উষ্ণ  াতসশত চিশক উশঠ। িার্া না ঘতুরশে়ই বুঝশত পাশর বড় ভাবী তার 

হপেশন োাঁতড়শে় প্রর্ি হপ্রশির অনুভূততগুশলা পড়শেন। ভাবীর কাশে তনতািই 

হগাপনীে় বযাপারর্া সংশগাপশন সতরশে় রাখ্শত হচশে়তেশলা হস। পাশরতন। 

হভশবতেশলা, ভাবী এই দপরু রাশত গভীর ঘুশি আশেন তার তনজস্ব জগশত। 

তাইশতা আশস্ত কশর উশঠ হর্তবল লযাম্পর্া হেশল তেশে় চতুপচতুপ তলখ্শত বশসশে। 

তকন্তু তিকালেতশথনী ভাবী হেশনা সবই আশগ ভাশগ হজশন তগশে়শেন, নে়শতা এই 

িাঝ রাশত বড়শজার দ’ চারতর্ দুঃস্বে হেখ্শতন তততন। 

তিতনর্ হেশডক় ভাবীর  াতস কাশন বাজশত র্াশক শািীিার। ভাবীর িাঝ রাশতর 

 াতস র্াশি এক সিে়। িুখ্ গম্ভীর কশর কাঠশখ্াট্টা গলাে ়বশলন, হেশলর্া হেখ্শত 

হকিন? 

 

ভাবীর প্রশশ্ন ভযাবচযাকা খ্াে় শািীিা। ভাবী বকাঝকা কশর সাড়া পাড়াশক ভর 

দপুর বাতনশে় হেলশবন এিনর্াই হভশবতেশলা হস। িা হবাঁশচ র্াকশল হে তাই 

করশতন তা ভাশলা কশরই জাশন। ভাবীর বযব াশর তাই একলু-ওকুল হভশব ঠাাঁই 

পাে় না হস। 

 

এইশতা সকাশল নাস্তা বানাশত তগশে় রুতর্শত লবর্ তেশত ভশুল তগশে়তেশলা 

শািীিা। ভাবী তচু্ছ বযাপারর্াশক অশনক হজাশর হসাশরই ঘর্া কশর জাতনশে় 

তেশে়শেন আশশপাশশর সবাইশক। গলা চতড়শে় বশলশেন, কশলশজ পশড় অর্চ এ 

হিশে় রুতর্ বানাশত হশশখ্তন। পাশশর বাসার নুরজা ান ভাবী আসাশতই অল্পশত 

রক্ষা। নে়শতা ভাবী তক হে তক বশল হেলশতা! 
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ভাবীর অভযাসই এ রকি। সািানয হকাশনা বযাপাশর শািীিাশক বকাঝকা করা 

চাই তার। প্রতততেন হুলস্থুল না করশল হেশনা তেনর্াই ভাশলা োে় না তার। প্রর্ি 

প্রর্ি ভাবীর কিথকাশণ্ড িন খ্ারাপ লাগশতা, ইশচ্ছ  শতা গলাে় েতড় তেশত। তকন্তু 

েখ্ন বঝুশলা বড় ভাইশে়র িতৃুযর পর হর্শকই তচরকাশলর হচনা হসই ভাবী 

বেলাশত শুরু কশরশেন, এই হভশব ভাবীর জনয ঘৃর্ার পতরবশতথ স ানভুূতত 

জাশগ। িশন পশড় িা িারা োবার পর হেশলশবলা হর্শকই ভাবীর হকাশল তপশঠ 

হস িানুষ। ভাইশে়র আের হস হপশে়শে খ্বু কি। ভাই তনশজশক রাখ্শতন 

অতেসশকতন্দ্রক। সকাশল হবর  শে় তেরশতন রাশত। ভাইশে়র িতৃুযর খ্বর 

এসএসতস পরীক্ষার েলােশলর তেন হপশলা শািীিা। হগাশল্ন পাওে়ার খ্বরর্া 

তাই জানা  শলা না বড় ভাইশে়র। জানা  শলা না শািীিা তার বহুতেশনর স্বে 

পরূর্ করশে। তততন হবাশনর আনশন্দ উদ্ভাতসত  ওে়ার েুৎসুরত হপশলন না। তার 

আশগই হেশতা  শলা তাশক না হেরার হেশশ। 

 

শািীিা িাশঝ িাশঝ ভাশব, এভাশব ভাইে়ার না হগশলই তক  শতা না? ভাইে়ার 

হশাশক ভাবী তখ্ন পাগল প্রাে়, বাইশরর হলাশকরা ভাবীশক েখ্ন আধ্া পাগল 

বলশতা হরশগ ওঠশতা শািীিা। 

 

জীবশনর নানা জতলর্তাে় আচ্ছন্ন শািীিার পেশন্দর জাে়গা কশলজ কযাম্পাশসর 

বকলু তলা। ঝাাঁশক ঝাাঁশক হপ্রতিক েুগল আর বন্ধুশের আড্ডা-আশলাচনাে় 

প্রার্বি র্াশক জাে়গার্া। শািীিাও িাস হশশষ বন্ধুশের সাশর্ কশর বশস পড়শতা 

কযাম্পাস চত্বশর। পাাঁচ তিশালী কর্ার তুবতড়শত হে কত আনন্দ হপশে়শে হস তা 

িশন পড়শতই অনয রকি ভাশলা লাশগ তার। আেনাশনর কাশে র্াকশতা সুর 

চুাঁইশে় পড়া গান। হস গান শুশন তবশিাত ত  শে় হেশতা শািীিা। বাসাে় তেশর 

গাশনর কতলগুশলা গুর্গুতনশে ়গাইশতা হস। ভাবীশক শুনাশতা িাশঝ িাশঝ। িশন 

িশন ভাবশতা আেনানশক তক কখ্শনা হস তনশজর কশর হপশত পাশর না? 
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আেনান েখ্ন সবার অনুশরাশধ্ গান ধ্রশতা তখ্ন তনষ্পলক হচাশখ্ তাশক পরখ্ 

করশতা শািীিা। গােশ়কর উশস্কাখ্ুশস্কা চুশল  াত বতুলশে ়তেশত ইশচ্ছ  শতা তার। 

তার  াত ধ্শর চশষ হবড়াশব পুশরা শ র, হরল লাইশনর বাাঁক, পাশকথর এপাশ-

ওপাশ- হভশব হভশব আগািীর স্বেগুশলা সাতজশে় তনশজর কাশে হিশল ধ্রশতা 

হস। কত কশর ভাশলা লাগাশক বঝুাশত চাইশতা হস, বলশত চাইশতা, আেনান 

ততুি আিার  শে় োও, একািই আিার। তকন্তু বলা  ে়তন কখ্শনা। 

আজ কশলশজ তগশে় হবশ অবাকই  শত  শলা তাশক। কশলজ হগশর্ আেনান এক 

হতাড়া েুল তনশে় োাঁতড়শে় আশে। শািীিাশক হেশখ্ই অস্পষ্ট ভতঙ্গশত  াসশলা হস। 

দবথলভাশব  াতোতন তেশে় ডাকশলা তাশক। কাশে হেশতই েলুগুশলা  াশত তেশে় 

তকেু বলশত তগশে় আেনান হতাতলাে়। কাশনর লততর্া লাল  শে় উশঠ। তারপর 

আচিকাই বশল, আতি তক হতািার  াততর্ ধ্রশত পাতর? 

 

প্রাতপ্তর আনশন্দ শািীিার কর্া েুতরশে় আশস। র্িশক র্াশক সিে়। লতজ্জত 

শািীিা এক সিে় তনশজর  াতর্া বাতড়শে় হেে় আেনাশনর তেশক। দজশনই 

তবস্মশে ়হচশে় রে় হচাশখ্ হচাশখ্। ধ্যানভঙ্গ  শল তারা আর কশলজ হগশর্ োাঁডা়ে় 

না। কেিতলাে় এশস তাশের গিবয হশষ  ে়। ধ্প কশর দজন বশস পশড় সবুজ 

ঘাশসর গাতলচাে়। কততেশনর না বলা কর্ার িালাগুশলা পরি েতশন হগাঁশর্ োে় 

দজশন…। আেনানশক হপশে় তবজেী়র হবশশ বাসাে় তেরতেশলা শািীিা। িশন 

েুরেুশর ভাব। ভাবীর সাধ্ারর্ কর্াশতও হ শস গতড়শে় পশড়শে হস। তার িশন 

 শে়তেশলা, কানাে় কানাে ়পূর্থ  শলা তার শভরব একাতকশত্বর জীবন। 

 

সংসাশরর িশধ্য তনশজর ডাইতরর্া খ্ুব তপ্রে় শািীিার। কশলজ হর্শক তেশরই 

জীবশনর নতনু অতভজ্ঞতা পাতাে় পাতাে় কখ্ন তলশখ্ সুশখ্র জিাশনা কর্া হশষ 

করশব তাই তনশে় উশখ্শুশ তেশলা হস। হস সুশোগ হপশলা রাশত। বড় ভাবী ঘতুিশে় 

োবার পর। তকন্তু হশষ পেথি ভাবীর হচাশখ্র আড়াল  শত পাশর না। 
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হেশলর্া হেখ্শত হকিন প্রশশ্নর জবাশব শািীিার বকু ধ্রের কশর। হোাঁস হোাঁস 

কশর তনুঃোস হবতরশে় োে় সশশে। একর্ ুসা স তনশে় শািীিা ঘাড় কাত কশর 

বড় ভাবীর তেশক তাকাে়। হচাশখ্ পশড় হঠাাঁশর্র হকাশর্ িৃদ  াতসর হোাঁে়া হিশখ্ 

হকৌত ুতল হচাশখ্ তাতকশে় আশে বড় ভাবী। 

 

ভাবী আবার তাগাো হেে,় বলতল না হেশলর্া হকিন? 

 

শািীিা শযািলা রশঙর আেনানশক ভাবীর কাশে ইংশরজশের িশতা েসথা বশল 

চাতলশে় হেে়। 

ননশের উপস্থাপনার ভতঙ্গ হেশখ্ ভাবী  াশসন। িুখ্ গম্ভীর ভাবর্া িু শূতথই উোত্ত 

 শে় োে়। 

 

শািীিা িশন িশন ভাশব, কালই আেনানশক বাসাে ়এশন ভাবীর সাশর্ পতরচে় 

কতরশে় হেশব হস। ডাইতরর্া বন্ধ কশর কতৃজ্ঞতাে় ভাবীশক বুশক জতড়শে় ধ্শর 

আশবশগ কাাঁপশত র্াশক হস। তবড় তবড় কশর তক হে বশল হস, ভাবী বুঝশত না 

হপশর তনর্র  শে় োাঁতড়শে় র্াশক। 

 

এক সিে় তবোনাে় হে  এতলশে় ঘুতিশে় পশড় তারা। কতগুশলা স্বে এশস 

জানালার তগ্রল ধ্শর োাঁতড়শে় র্াশক চাাঁশের তেশক িুখ্ কশর। রাত জাগা দ-একর্া 

পাতখ্ ডানা জাপতর্শে ়জানান হেে় রাত হপা াশত আর হেতর হনই। 
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ঘুি হর্শক উশঠই ঘতড়শত হচাখ্ বুতলশে় শািীিা আাঁতশক উশঠ, সাশড় ন’র্া! নাস্তা 

না কশরই নীল শাতড়র্া পশর কশলশজর পর্ ধ্শর হস। আেনান বকলুতলাে় 

ততক্ষশর্ এশস পশড়শে, ভাশব শািীিা। বড় ভাবী ঘুিাতচ্ছশলা। জাগাশত তগশে় 

হেশখ্ হকিন ের ভাব কশর আশে ভাবীর শরীরর্া। তনষ্পাপ হে  বেশন তাতকশে় 

ভাবীর প্রতত ভীষর্ িাে়া অনুভব কশর শািীিা। তাই ভাবীশক ঘুশিাশত তেশে় 

কশলশজ েুশর্ হস। ভাবীশক তবশকশল ইতদ্রস ডাক্তাশরর হচম্বাশর তনশে় োশব হস, 

একবার িশন হস ভাবনার্কু ুতনশজর অজাশিই হখ্শল োে়। 

কশলশজ হপৌাঁশে হেশখ্ আেনান রতঙন একর্া পাঞ্জাবী পশর ঘাশসর বকু আশলা 

কশর বশস আশে। েরূ হর্শক শািীিাশক হেশখ্ই তিতষ্ট কশর  াশস হস। শািীিাও 

 াশস। 

এ সিে় হকার্া হর্শক হেশনা োস্ট ইে়াশরর অতেতত এশস আেনাশনর পাশশ বশস 

পশড়। খ্প কশর আেনাশনর  াত ঝাাঁকাশত ঝাাঁকাশত হস কী হেশনা বশল। 

শািীিা অতেততর কান্না ভরা হচাখ্ হেশখ্ র্িশক োাঁড়াে়। এক সিে় অতেততর 

কর্াগুশলা স্পষ্ট শুনশত পাে় হস, আতি র্াকশত শািীিাশক হকশনা? বশলতেশল না, 

ততুি শুধ্ ুআিাশকই ভাশলাবাশসা, আর কাউশকই নে়। তশব কাল হকশনা শািীিার 

 াত ধ্শর হ াঁশর্শো? 

প্রশশ্নর তুবতড়শত আেনানশক অস াে় িশন  ে়। আড়শচাশখ্ হস একবার 

শািীিাশক হেশখ্। কাাঁেশে শািীিা। হু হু কশর। 

আেনাশনর কােথকলাশপ িুষশড় পশড় হস। িাি হে  তনশে় সেযজাত হপ্রশির 

ভাঙ্গশন তবষন্ন িশন সারাতেন ডাকাততো়র পাশড় বশস হর্শক আকাশ পাতাল ভাশব 

হস। আেনাশনর প্রতত ঘৃর্াে় তার হচাখ্ হকাঁশপ উশঠ। 



শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

49 

হগৌধ্ুলী হবলা তিইশে় না হেশত হেশতই বাসার পশর্ পা বাড়াে়।  াশতর িুশঠাে় 

কশর সারাতেশনর কষ্টশক হর্শন তনশে় চশল আশ্রশে়র হখ্াাঁশজ। বাসাে় তগশে় বড় 

ভাবীশক জতড়শে় তচৎকার কশর কাাঁেশব হস- িশন িশন হভশব রাশখ্। 

তদ্বতল বাসার কাশে হপৌাঁেশতই অবস্থা অন্ধকার হেশক র্াশক পতৃর্বী। রুশি 

েরজার্া  া কশর হখ্ালা, লাইর্গুশলা হনভাশনা হেশখ্ শািীিার ভাবনাগুশলা হখ্ই 

 ারাে়। 

ভাবী এই সন্ধযাে ়হকার্াে় হগশলা? প্রশ্নর্া িশন আসশতই অবাক লাশগ শািীিার। 

এ সিে় হতা ভাবী কখ্শনা হকার্াও োে় না, িশন কশর তচতিত  ে় হস । সুইচ 

হবাডথ খ্ুাঁশজ লাইর্র্া োতলশে় হেে় হস। ভাবীশক তবোনাে ়ঘশুিাশত হেশখ্ খ্াতনকর্া 

স্বতস্তশবাধ্ কশর ননেতর্। 

এই সন্ধযাে় হকশনা শুশে় আশো ভাবী? বশলই েতক্ষশর্ েড়াশনা ভাবীর ডান  াশত 

িৃদ র্ান িাশর হস। ভাবীর  াশতর পরশ হপশতই তনবথাক  শে় র্িশক র্াশক 

শািীিা। ওর কাশে িৃত িানুশষর িশতা হকিন শীতল র্ির্শি লাশগ হসই  াত! 

স্তব্ধ  শে় ভাবীর পাশশ বশস র্াশক হিশে়তর্। 

হকার্াও দ-একর্া শুকুশনর ডাক হশানা োে়।  ঠাৎই হস ডাশক অপ্রকৃততস্থশের 

িশতা তচৎকার কশর কাাঁেশত র্াশক শািীিা। হস কান্না চার হেো়শলর িাশঝ 

প্রততধ্বতন তুশল বাইশরর অন্ধকাশর  াতরশে ়হেশত র্াশক দ্রুত। 



গল্প 
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তবেতজৎ হসন 

করলশডঙ্গা গ্রাশির প্রাকৃততক পতরশবশর্া খ্ুবই সনু্দর। 

পূবথতেশক সনযাসী পা াড়িালা, পতিি তেশক ধ্ূ ধ্ ূতবল 

সংলগ্ন উত্তর ভতূষথ গ্রাি, উত্তর তেশক হধ্ারলা আর 

কানুনশগাপাড়া গ্রাি দতর্ আর েতক্ষশর্ তালুকোর পাড়া 

ো হর্শক তকেুর্া েূশর হকতলশ র গ্রাি। 
50 
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সনযাসী পা াশড়র পােশেশশ তবখ্যাত শা  কালান্দর আওতলে়ার িাজার শরীে। 

পা াশড়র চূড়াে ়ত ন্দ ুসম্প্রোশে়র শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রশন্থ উশেতখ্ত হিধ্স িুতনর আশ্রি। 

হেখ্াশন তকনা িতথযশর প্রর্ি দগথা পূজা কশরতেশলন রাজা সুরর্ ও সিাতধ্ শবসয। 

এই গ্রাশির প্রাে় অতধ্কাংশ অতধ্বাতসই কতৃষজীবী। তশব অধ্যাপক তচতকৎসক এবং 

প্রশকৌশলীও আশে। আশে বযবসাতে় ও চাকতরজীবী। 

গুতর্কশেক় সন্ত্রাতস এই সিশে় হকান গ্রাশিই বা হনই? আশে এই গ্রাশিও। হতিন 

এক সন্ত্রাতস, িশন করুন নাি তার ইবতলস। ইবতলশসর তবরুশদ্ধ হবশ কশেক়র্া 

িািলা এরই িশধ্য র্ানাে ়রজ্জ ুকরা  শে়শে। িাশঝ িশধ্য পুতলশ আশস। ঘুশর তেশর 

 াাঁক ডাক কশর । চশল োে়। ইবতলস র্াশক ধ্রা হোাঁো়র বাইশর। 

গ্রািবাতসর িশন এরই িশধ্য এই ধ্ারর্ার্া হশাঁকড় হগশড়শে হে, ইবতলস হবাধ্ ে ়

কখ্শনাই ধ্রা পড়শব না। সুশোগর্া হনে় ইবতলস। কারশর্ অকারশর্ তার 

অতযাচাশরর িািার্া তেশন তেশন আকাশর ও প্রকাশর বাড়শত র্াশক। 

 

হসই গ্রাশিরই কশেক়জন তিশল একতেন পরািশথ কশর ইবতলশসর ককুীততথর তবস্তাতরত 

উশেখ্ কশর অতত হগাপশন েথাব-৭ এর েপ্তশর এক খ্ানা েরখ্াস্ত তেশে় আশস। 

ইবতলশসর কাশন চশল োে় তার োো় সংবাে। পা াশড়র অভযিশর এক আস্তানা 

গশড় হতাশল হস। অতধ্কাংশ সিে় ওখ্াশনই র্াকশত শুরু কশর। িশনাশোগ হেে ়

বাত নী বাডা়শনার তেশক। গ্রািবাতসর আতংক বাড়শত র্াশক। পুতলশ আশস। ভারী 

 শে় চশল োে!় 

 

একতেন এক পুশরাশনা হবাতল হিতা এশলা সনযাসী পা াশড়র পােশেশশর শাি 

গ্রাির্াশত। ৪০/৪৫ বের  শত পাশর হলাকর্ার বে়স। চলু োতড়শত পক্কতা সাো 

কাশ ওড়াশত শুরু কশরশে! লুতঙ্গর্া িে়লা। পাঞ্জাবী তাতল িারা। স্পশঞ্জর হসশন্ডল 

হচাশখ্ পড়ার িশতাই তবধ্বস্থ। 
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বাতড় নাতক উত্তর বশঙ্গর তেশক। চার্গাাঁইে়া ভাষা তকেরু্া হবাশঝ তশব বলশত পাশর না। 

গ্রাির্াশত চার চারশর্ চাশে়র হোকান র্াকশলও হকানর্াশতই ভাশতর বযবস্থা হনই। 

দপুরশবলা হস পরর্া আর কলার সাশর্ গরুর খ্াাঁতর্ দশধ্র চা পান কশরই চাতলশে় 

হেে়। সন্ধযা নািার তকে ুআশগ পশুরাশনা হবাতল ভরা বাাঁশশর শতরী বড় লাইর্া 

িার্াে় তনশে় জীর্থ কাশলা রশঙর হিার্া কাপশড়র র্শলর্া কাাঁশধ্ ঝুতলশে় প্রতততেন 

পতিশির উত্তর ভূতষথ গ্রাশির পাশশ তেশে় োওো় শবেযাতন রাস্তা ধ্শর কালাইো়র 

 াশর্র তেশক চশল োে়। 

 

দষু্ট তশশুরা প্রর্ি তেন হতা পাগল িশন কশর দ চারর্া িাতর্র হেলাও েুাঁশড়তেল। পশর 

কশেক়জন িুরুব্বীর  স্তশক্ষশপ হসই আপশের তবপে ঘর্াশনার আশগই পতরসিাতপ্ত 

ঘশর্। নািাে আোে় কশর হস  িসতজশে তগশে়ই। সিশে় সিশে় তসতবহ্ িালা  াশত 

তনশে় ঘুশর হবড়াে!় হকউ হকউ  বশল সংসার তববাগী; আবার হকউ হকউ বশল 

হেরারী। তারপশরও বলা োে় িাি কশেক় তেশনর বযবধ্াশন হস হবশ কশেক় জন 

হলাশকর স ানভুূতত আোে ়কশর তনশত সক্ষি  শে়শে। 

দষু্ট তশশুরা িাশবথল হখ্লশত খ্ুবই পেন্দ কশর। হখ্লশত হখ্লশত িাশঝ িশধ্য ওরা 

ঝগড়া বাাঁধ্াে়। হলাকর্া েতে আশশ পাশশ র্াশক হতা কর্াই হনই এিন সুন্দরভাশব 

তাশের ঝগড়ার্া তিতর্শে় হেে় হে হকবল িাি তশশুরা নে় বড়রাও অবাক  শে় োে়! 

এরপশরও েতে হকউ িুখ্ কাশলা কশর র্াকশলা হতা তাশক এিন এক গল্প শুতনশে় 

হেশব হে, হশষ পেথি তাশক  াসশতই  ে়! 

গাশের োে়াে় িাি রাখ্াশলরা েখ্ন  াাঁতেশে় ওশঠ তনস্কিথ বশস র্াকার িাতিশত তখ্ন 

হলাকর্া েতে শেবিশি ওখ্াশন উপতস্থত  ে় তা শলই  শলা,  সবাই ধ্শর বশস তাশক 

তার জীবশনর কাত নী বলশত। ততলশক তাল আর তালশক ততল বাতনশে় কত বর্থােয 

সব কাত নীই না বশল োে় হস। হনশাগ্রশস্থর িশতা ওরা হস কাত নী তগলশত র্াশক  া 

কশর।  েত় তখ্ন রাখ্ালশের কাশরা কাশরা গরু আশশ পাশশর হকান হক্ষশত েুশক 

হখ্শত শুরু কশর তেশে়শে। 
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তাও আবার সবার আশগ হচাশখ্ পশড় হলাকর্ারই, ‘  াে়  াে় হর, কার গরুশত কার 

হখ্ত খ্াে়।’ তচৎকার কশর ওশঠ হস। সাশর্ সাশর্ই হকান রাখ্াল হেৌশড় তগশে় 

গরুগুশলাশক তাতড়শে় তনশে় আশস। 

তেশন তেশন দষু্টতশশুগুশলার চঞ্চল তচত্তগুশলাশত অচঞ্চল এক অকপর্ আসন হপশত 

তনশত সক্ষি  ে় হলাকর্া। পুশরাশনা হবাতশলর পাশাপাতশ হস এলুযতিতনো়শির 

ভাঙাশচারা শতজসপিও তকনশত শুরু কশর। গ্রাশির পরুুষশের পাশাপাতশ এবার হস 

বে়সী নারীশের িাশঝও পতরতচতত হপশত শুরু কশর। ধ্াতিথক হলাকশের হক না পেন্দ 

কশর ? হস হে ধ্শিথরই হ াক না হকন। 

 

আকাশশ হিশঘর ঘনঘর্া। শািতশষ্ট সুশবাধ্ বাতাশস পাগলা িত শষর তশশঙর তাণ্ডব। 

গােপালারাও িার্া ঝাাঁতকশে় হকািড় দতলশে় ঘাড় উাঁতচশে় হেশখ্ তনশচ্ছ ঈশান হকাশর্র 

তেশক ভে়ংকর কাল শবশাখ্ীর তঠকানা! 

তশশু িাশিই িঙ্গশলর েতূ! ওরা অনযাশে়র তবপশক্ষ; তচরকাল নযাশে়র পশক্ষ। 

হিৌিাতের পরাগাে়শর্র িশতা ওরাই এবাতড় ওবাতড় হসবাতড়র েতসব আকর্া 

ককুর্ার পরাগাে়র্ ঘর্াে়। হসই পরাগাে়র্ পশর্ কত ততল হে তাল আর কত তাল 

হে ততল  শে় োে় তার হকান ত শসবই হনই। হলাকর্া ওশের কর্া বড় আগ্র  তনশে়ই 

হশাশন। তশশুরাও ওশক হশানাশত পারশল খ্ুতশই  ে়। অনয হকউ হে ওশের কর্া 

শুনশতই চাে়না। 

কাশলা হিশঘর েুশর্ােতুর্ আকাশ জুশড়। রাখ্াল তশশুগর্ তকেকু্ষর্ পর পর আকাশশর 

তেশক তাকাশচ্ছ। গাশের শাখ্াে় শাখ্াে় আিতশশুরা বাতাশসর ঝাপর্াে় দলশে নাচশে 

লাোশচ্ছ! িাশঝ িশধ্য দ চারর্া হবাাঁর্ার বাাঁধ্ন তোঁশড় ধ্তরিীর বুশক এশস পড়শে 

রাখ্ালতশশুশের তলপ্সা তনবতৃত্ত কশল্প! 

আকাশর বড় তকন্তু এখ্শনা কাাঁচা একর্া আি কুড়াশত তগশে় দই 

রাখ্াশলর  িার্াে ় িার্াে় সংঘশষথর েশল আ ত দ’ জশনই েখ্ন বযার্াে় হকাাঁকাতেল 

তঠক তখ্নই োদিশন্ত্রর বশলই হেন হকাশেশক এশস  াতজর হলাকর্া!  
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দ’জশনর িার্া ভাশলা কশর হিশসজ কশর তেশে় বলশত র্াশক হস, ‘ অিন েুশর্ােতুর্র 

কী েরকার তেল? সবাই েতে তিশলতিশশই খ্াশব হতা একজন তগশে় তনশে় আসশলই 

পারশত। এখ্ন হেশখ্াশতা দজশনর িার্াে ়তশং গতজশে়শে। জাশনা নাতক ওই কর্ার্া, 

এক আঘাশত দষু্ট দই; আঘাশত সুষ্ট।ু’ 

 

‘ ন বতুঝ। হখ্ালাসা গতর কঅন চাই।’  দষু্টতশশুশের সেথার বলশলা। 

 

‘ তার িাশনর্া  শচ্ছ িার্াে় েতে একবার আঘাত পাও হতা ওখ্াশন রক্ত জশি ক্ষতত 

 শব । সাশর্ সাশর্ একই ওজশনর আর একর্া আঘাত তেশল রক্ত চলাচল পনুরাে় 

শুরু  শে় োশব। োর েশল ক্ষতত  ওে়ার সম্ভাবনার্া র্াকশব না। বুঝশল হতা? 

’  বলশলা হলাকর্া  াতসিাখ্া িুশখ্। 

‘ বযাতগন ন বতুঝশলঅ তকে ুতকে ুবুঝতজ। হতাইশল ইে়া হকন্ গরন্ পতরবশে?’  প্রশ্ন 

করশলা সেথার। 

‘ আশগর িশতাই হেৌশড় এশস দজশন তশশঙ তশশঙ েুাঁ িাশরা।’ িশুখ্র  াতস িশুে হেশল 

বলশলা হলাকর্া। 

‘ ন বুতঝ। হখ্ালাসা গতর 

কঅন চাই।’  দষ্টুতশশুশের 

সেথার বলশলা। 
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বাকী েে় সাতজন তশশুরাখ্াল একসাশর্ তাতল তেশে় হ শস উঠশলা। হলাকর্ার প্রচণ্ড 

উৎসাশ  আঘাত প্রাপ্ত দই তশশু আবারও আশগর িশতা হেৌশড় এশস পরষ্পশরর তশশঙ 

তশশঙ েুাঁ িারশলা! সিশবত তশশুশের  াতস আর করতাতলশত দই তশশু তনশজশের 

বযর্াও ভুশল হগল! 

কাশলা হিঘ আশরা ঘন  শে় আশস। অন্ধকার হনশি আসশত আর হেন হবতশ হেরী 

হনই। তঠক এিতন সিশে়ই দষু্টতশশুর সেথার বশল ঊঠশলা অপ্রতযাতশতভাশবই,‘ জাশনা 

না বন্ধ,ু আতজে়া েতে ঝুিঝুিযা তবতষ্ট অহ্ হতাইশল ওই  ারািজাো ইবতলসযা িুড়ার 

আস্তানা োতড় বাতডত় আইশবা।’ 

কশেক়তেশনর হিলাশিশাে় হলাকর্া এতর িশধ্য হজশন হেশলশে হকান তশশুর্া হকান 

বাতড়র। হে তশশুর্া কর্ার্া বলশলা হস তকন্তু ইবতলশসর বাতড়রই। হলাকর্া আদশর 

স্বশর প্রশ্ন করশলা:‘ তাই? হতা কর্ার্া ততুি জানশল তক কশর?’ 

‘ ত তারঅ ঘরত্ কুে়াহ্কতুে় গশরশেথ আাঁই হুতন্নশে।’ সেথার বলশলা। 

দ’ একর্া কশর বৃতষ্টর হোর্া কাশরা  াশত কাশরা গাশল, কাশরা বা কপাশল এশস 

পড়শত লাগশলা। ওরা গরুগুশলাশক তাড়াতাতড় বাতড় তনশে় োবার জনয তৎপর  শে় 

ওশঠ। হসই সেথার কতেূর তগশে় আবার তেশর এশস হলাকর্ার সািশন তগশে় বলশত 

র্াশক, ‘বন্ধ,ু তুাঁই আতজে়া কশণ্ড র্াইবা? হেন হডাইলযা বো়র আইশে়র তুাঁইশতা 

পান্লার আতজে়া কালাইে়ার  ার্ োইত্ পাইরতানঅ।’ 

তশশু সেথাশরর কর্াে় হলাকর্া হকিন তচতিত  শে় হগল। সেথার হলাকর্ার বাাঁ  াতর্া 

হর্শন ধ্শর বলশলা: ‘আাঁরঅ বাতডত় োইবা না? আাঁর োেীশর বঝুাই হকাইশল িশন 

অই বাতির হডে়াত্ হতাাঁো়র র্অনর একখ্ান বযবস্থা গতর তেবু। োইবা না বন্ধু আাঁর 

লশগ?’ 

‘ তঠক আশে বন্ধ,ু ততুি েখ্ন অত কশর বলশো হতা হচষ্টা একর্া কশরই হেতখ্। োেী 

েতে রাতজ নাইবা  শলন হতা ওই িসতজশে তগশে় এবােত বশন্দগীশতই রাতর্া না  ে় 

গুজার কশর হেশবা’।  কর্ার্া বশল বাি কাাঁশধ্ কাশলা কাপশড়র র্শলর্া ঝতুলশে ়



শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

56 

িার্ার উপর পশুরাশনা হবাতলভততথ বাাঁশশর লাইর্া বতসশে় ডান  াশত একর্া এযাবশড়া 

হর্বশড়া এযালতুিতনো়শির বেনা তনশে় বলশত লাগশলা হলাকর্া:‘ হতািার বাতডর়্াই 

না ইবতলশসর বাতড়?’ 

‘  , ত একখ্ান কর্াতক জাননা বন্ধ ু, আাঁরার লে ়ত তারার অন্ িাতশবাল পেথি 

নাই।’ রাগত স্বশর বলশলা তশশু সেথার। গরুগুশলাশক বাতড়র তেশক তনশে ়োওো়র 

পশর্ আর হকান কর্াই বলশলা না হস। হলাকর্া তার তপশে তপশে  াাঁর্শে। অনযানয 

তশশুও ততক্ষশর্ তনজ তনজ বাতড়র পশর্ অশনকেূর এতগশে় হগশে। 

গরুগুশলাশক হগাে়াশল েতুকশে় তেশে় তশশু সেথার হলাকর্াশক তনশে় তনশজশের উশঠাশন 

োাঁতড়শে় উচ্চস্বশর োেীশক উশিশয কশর  াাঁকশত র্াশক:‘ োেী, ও োেী, ইতন্দ এক্কানা 

আইওশতা।’ 

িাতর্র দ’কক্ষ তবতশষ্ট হোতলা ঘর। িাঝখ্াশনর সাইেরজা তেশে় বাইশরর হডে়াে ়

হবর  শে় এশলন ষাশর্াধ্থ বের বে়সী এক নারী। পরশন বাতিথজ িত লাশের িশতাই 

র্াতি আর ব্লাউজ। ওপশর ওড়না জড়াশনা। 

হলাকর্াশক হেশখ্ই োেী তচনশত পারশলন। দতেন আশগও হস এ বাতড়শত পশুরাশনা 

হবাতশলর হখ্াাঁশজ এশসতেল। তপ্রে় নাততর আিতরক সুপাতরশশ বাইশরর হডে়াে় রাতর্া 

কার্াবার অনুিতত তেশে়ই তততন হভতর বাতড়শত চশল হগশলন। হলাকর্াশক তনশে় 

সেথার উশঠান হর্শক হডে়াে় উশঠ এশলা। তশশু সেথার সাইেরজা তেশে় চশল হগল 

হভতর বাতড়শত। হলাকর্া  াশতর বেনার্া নাতিশে় হরশখ্ হডে়ার একপাশশ িার্ার 

উপর হর্শক ল্ইার্া নাতিশে় রাখ্শলা।  

 

কাাঁশধ্র র্শলর্া নাতিশে় না হরশখ্ই  াত-িুখ্-পা ধ্ুশত উশঠাশনর এক হকাশর্র 

তর্উবওশে়লর্ার কাশে চশল হগল হস। পাক-পতরষ্কার  শে় আবারও হডে়াে় উশঠ 

এশলা েখ্ন ততক্ষশর্ সেথার তভতর বাতড় হর্শক চার্াই িশারী বাতলশ তনশে়  াতজর। 

চার্াই তবতেশে় হলাকর্া তার উপশর কাাঁশধ্র কাশলা কাপশড়র র্শলর্া রাখ্শলা। আরাি 

কশর বসশলা। সেথার আঙুল তুশল হেতখ্শে় তেল বাতড়র সবথ উত্তশরর ঘরর্া  শচ্ছ 

ইবতলসশের । আর এই ঘরর্া বাতড়র সবথ েতক্ষশর্র। 
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সেথার আবারও হভতর বাতড়শত চশল হগল। অল্পক্ষর্ পশরই তভতর বাতড় হর্শক 

একর্া হকশরাতসশনর বাতত েলশত েলশত বাইশর হবতরশে় এশলা সেথাশরর  াত ধ্শর। 

‘ হতািার কাশে তচর কতৃজ্ঞ র্াকশবা বন্ধু,’ তবর্ীত স্বশর বলশলা হলাকর্া। তিতষ্ট একর্া 

 াতস তেশে় তভতশরর বাতড়শত েুশক হগল সেথার।  

 

হলাকর্া র্শলর তভতশর  াত েুতকশে় কাপশড় হিাড়াশনা তক একর্া িুশখ্র কাশে তনশে ়

পাগশলর িশতা কী সব অদু্ভত কর্া বশল হগল। তাডা়তাতড় তজতনসর্া আবার র্শলর 

তভতর েুতকশে় হরশখ্ চুপচাপ বশস র্াকশলা হস। 

 

আতঙ্গনার তেশক একাতধ্ক হলাশকর উশত্ততজত কর্াবাতথা হশানা োশচ্ছ। সতকথ  শে় 

হগল হলাকর্া। হশো়শলর উপতস্থততশত বাতড়র হপাষা ককুরুর্ার হে অবস্থা! 

বৃতষ্টর হোর্া আশরা ঘন  শে় পড়শত লাগশলা আশরা বড় আকাশরর। পারষ্পতরক 

কর্াবাতথাগুশলাও ধ্ীশর ধ্ীশর এতগশে় আসশত লাগশলা উশঠাশনর তেশক। হলাকর্া 

একর্া তসগাশরর্ ধ্রাশলা হকশরাতসশনর বাততর আগুন হর্শক। িৃদ একর্া শে কশর 

কাশলা র্শলর তভতশর কী একর্া নশড়চশড় ওশঠ! হলাকর্া  াত েতুকশে় হেন তকে ু

একর্া করশলা। 

 

গাট্টাশগাট্টা শরীশরর দই েুবক ইবতলসশের উশঠাশনর িাঝখ্াশন এশস র্িশক হগল! 

বৃতষ্ট ঝরশে। িাকড়সার জাশলর িশতা অন্ধকার! েুবকদ্বে় তীক্ষ্ণ েতৃষ্টশত তাতকশে ়

আশে বাতড়র সবথ েতক্ষর্ ঘশরর হডে়ার উপর উপতবষ্ট হকশরাতসশনর বাততর আশলাে় 

আলশতােৃষ্ট হলাকর্াশক। 

 

খ্বর হপশে় ততক্ষশর্ ইবতলশসর িা বাতত  াশত হভতর বাতড় হর্শক বাইশরর হডে়াে় 

এশস োাঁড়াশলন। হেশলশক উশিশয কশর বলশত র্াশকন তততন: ‘ তক হর ওডা, উধ্া 

ঊধ্া েুডত্ তর্ে়াই এশর তবতষ্টত্ তভঝথ কযা অ পুত্ ?’ 
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‘ অ িা, উইর্ারঅ হডে়ার হকার্াৎ বাতত্ত োলাে় হবাই হরাইশেশ়জ ত বা কন্?’ িাশক 

উশিশয কশর প্রশ্নর্া করশলা দই েবুশকর একজন, ইবতলস। 

‘ ও, ওই হবডা না? ত বাতঅ অ পুত্ পুরানা বতল তকননযা। তবতষ্টরলাই আতজে়া  

ত তার হডরাত্ তেতরৎ ন পাশর পাআনলার। তাড়াতাতড় হডে়াত্ উতড আই অ বাতজ। 

হ াঁশত্ত আবার ের উতড হবাইশবা।’  িাশে়র আকতুত। 

 

হলাকর্া কাশলা র্শলশত  াত েতুকশে ়কী হেন  াতরাশলা। 

 

‘অ িা, ত তত বতল তকননযা নঅ। তঠক জাগাত জাল হবাো়ইশেশ়র েুইকযা িাতর হবাই 

হরাইশে় হে।’ কর্াগুশলা বশল চশল োবার জনয উেযত  শতই  াশতর বাততর্া হডে়াে ়

হরশখ্ িা হেৌশড় তগশে় হেশলশক আর্কাশলন। জতড়শে় ধ্শর তনশে় হগশলন হডে়ার 

উপশর। ইবতলস ওখ্াশন োাঁতড়শে়ও হশযনেতৃষ্টশত তাতকশে় র্াকশলা হলাকর্ার তেশক। 

িা জতড়শে় ধ্শর সিানশক সাইবারান্দা তেশে় হভতশরর বাতড়শত তনশে় হগশলন। অনয 

েুবকর্াও সাশর্ আশে। তনশজর আাঁচল তেশে় িা িার্া িতুেশে় তেশলন হেশল আর 

হেশলর বন্ধ ুদজশনরই। 

 

হেশলশক আর তার বন্ধুশক খ্াশর্র উপর বতসশে় িা রান্নাঘর হর্শক এক র্ালা তপঠা 

এশন হর্তবশলর উপর রাখ্শতই ইবতলস উশঠ োাঁতড়শে় বলশলা:‘ অ িা, ওই হবডা 

বতল তকননযা নঅ। আজ্রাইল আশসযশে আজ্রাইল।’ কর্ার্া বশলই হস দ্রুত 

পেশক্ষশপ কক্ষ হর্শক হবর  শে় হডে়ার তেশক চশল হগল। তপঠাভততথ র্ালা  াশত িা 

েরু্শলন সিাশনর হপেশন। 
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‘ অ পুত্,  অিত: উগযা তপডা ওইশলও িখু্ত্ তে োনা, অ পতু্.’ িাশে়র আকুল 

আশবেন অগ্রা য কশর ইবতলস ততক্ষশর্ উশঠান হপতরশে় আতঙ্গনার কাোকাতে হপৌাঁশে 

হগশে। িাশে়র তবলাপ ধ্বতন আচিকা োকা পশড় হগল েথাশবর হুাঁইশশশলর তীব্রতাে়! 

প্রতততর্ ঘশরর বাতসন্দারা অতত দ্রুত বাইশর হবতরশে ়এশলা। োেীর সাশর্ অনয সেসয 

সেসযারাও বাইশর এশস োাঁডা়শতই চিশক উঠশলা! এতক, িশারীর হভতর হর্শক হে 

হলাকর্া হবর  শে় এশলা হস হতা পশুরাশনা হবাতল হিতা হলাকর্া না! এশতা েথাশবর 

হপাষাক পতরত ত অনয এক হলাক! 

 

হে তশশুতর্ তাশক এশন এ বাতড়শত আশ্রে় তেশে়শে, হসই হস তশশু সেথার, িততে়ুর োর 

নাি, অবাক তবস্মশে় হলাকর্ার তেশক তাতকশে় বশল উঠশলা:‘ বন্ধু, তুাঁই হতাইশল 

এততেন তভংচাই কইরজয হেনা!? তুাঁই হতা হেইরশে েথাশবর িানুষ, পরুানা বতল 

তকননযা ন!?’ 

 

িততে়ুরশক বুশক জতড়শে় ধ্শর হলাকর্া বলশত র্াশক,‘বন্ধু, ওর্া তেল আিার েদ্ধশবশ। 

আতি আসশল একজন েথাশবর হগাশে়ন্দা শাখ্ার সেসয। ’ 

 

ওতেশক  যাণ্ডকযাপ পতরশে় ইবতলসশক েখ্ন েথাশবর সেসযরা কাো চতচথত রাস্তা তেশে ়

তনশে় োশচ্ছ তখ্ন তার বুতড় িাশে়র তপঠার র্ালা  াশত আ াজাতরর্া অশনশকর হচাশখ্ 

কুো়শা সতৃষ্ট করশে। 
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িততে়ুর হলাকর্ার  াশতর অতযাধ্তুনক ওো়তকর্তকর্া  াশত তনশে ়উতল্টশে় পাতল্টশে় 

হেশখ্ তার োেীশক লক্ষয কশর বলশলা:‘অ োেী, আাঁইও একতেন হতাঁইর নান 

হগাশে়ন্দা ওইে়ুি।’ 

সবাই হ শস ওঠার পর হলাকর্া োেীশক কেিবতুচ কশর উশঠাশনর তেশক পা 

বাড়াশলা। 

‘ আজগুতব কাণ্ড! ওই গুতরন্দা হবডা কযান গতর হগাডা গ্রািবাতসর হচাখ্ত্ এততেন 

ধ্তর ধ্ুইল পড়া তে হগল হেখ্যতন! ত হত একখ্ান ভালা কাি গতর তগশে়। তাশর আাঁই 

অিরত্তুন হোে়া গতরর,’ প্রচণ্ড তবস্মে় িাখ্া কশে কর্াকতর্ বশল হগশলন োেী। 

‘ বন্ধ,ু হতাাঁো়র বতলভততথ লাই!’ িততে়ুর তচৎকার কশর বলশলা। 

 

‘ওর্ার আর প্রশে়াজন হনই বন্ধু, পারশল স্মতৃত ত শসশব হরশখ্ তেও,’ কর্ার্া হশষ 

 শতই আতঙ্গনার অন্ধকাশর তিশশ হগল হলাকর্া। 

 

-১২ আগষ্ট, ২০১৩। 



অদু্ভে   খ্বর 
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তকেুক্ষর্ পর তবোে় হনশব হপ্রতিকা। এ তবোে় সািতে়ক হকাশনা 

তবোে় নে়। তচরতবোে়। এশকবাশর দতনে়া হেশড় চশল োওে়া। 

তেরশব না আর হকাশনাতেন এই সুন্দর ধ্রর্ীশত। তকন্তু তাই বশল 

তক তার হপ্রি তিশর্য  শে় োশব? 
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হপ্রতিকশক তঘশর হিশেত়র্ হোট্ট একতর্ ঘর বাাঁধ্ার হে স্বে হেখ্তেশলা, তার তক  শব? তবশে ়

না করার অতৃপ্ত বাসনা তনশে়ই তক তবোে় তনশত  শব? সুতবশাল হৃেশে়র হপ্রতিকইবা তা 

 শত হেশবন হকশনা! নাইবা করশত পারশলা ঘর-সংসার, অিত ‘তবশের়’ একর্া তৃতপ্ত 

তনশে় হতা হপ্রতিকা তবোে় তনশত পারশব। আর এই অসািানয উপলতব্ধ হর্শকই হপ্রতিক 

 াসপাতাশলর হবশড  িারা োবার তকেকু্ষর্ আশগ তবশে় করশলন প্রার্তপ্রে় হপ্রতিকাশক। না 

পাঠক, এ হকাশনা কাবয-তসশনিার কর্া বা কাত নী নে়। এ  শচ্ছ এক তনশরর্ বাস্তব। 

তনশজর কষ্টশক হচশপ হরশখ্ হপ্রতিকার স্বে পরূর্ করশলন হপ্রতিক। হপ্রতিশকর নাি 

তজংতজং আর হপ্রতিকার নাি লু লাই। চীশনর েতক্ষর্াঞ্চশলর অতধ্বাসী। তারা দজনই 

গুে়াংডংশের় স্থানীে় সরকাশরর শীষথ কিথকতথা। পৃতর্বীশত এিন তবশে়াগািক ‘তবশে়’ 

তদ্বতীে়তর্ হবাধ্কতর আর হনই। 

এশকই বশল হপ্রশির প্রগাে় র্ান। তনুঃস্বার্থ ভাশলাবাসা। 

তাশের বুকভরা আশা তেশলা, সেল হপ্রশির সার্থক ও সুন্দর পতরনতত হর্শন তারা তববা  

বন্ধশন আবদ্ধ  শবন। আনন্দিে় ঘর-সংসার রচনা করশবন। এিন স্বে বুশক ধ্ারর্ কশর 

সম্প্রতত একতর্ সুন্দর বাতড়ও তকশনশেন। তকন্তু তাশের তিলশন বাধ্ সাধ্শলা তনে়তত। 

২০১১ সাশল  ঠাৎ একতেন কাজ করশত করশত অসুস্থ  শে় পশডন় লাই। হসতেন হর্শকই 

 াসপাতাশল লাই, শুধ্ু তাই নে় হকািাে় র্াকশত  শলা তাশক র্ানা দই বের। 

সম্প্রতত হকািাশতই উেোপন করা  ে় লাইশে়র ২৮ তি জন্মবাতষথকী। এরপর তববা  

বন্ধশন আবদ্ধ  ন তজংতজং ও লাই। তবশের় স্বে পরূশর্র পশরই পৃতর্বী হর্শক তবোে় হনন 

লাই। তনুঃস্বার্থ ভাশলাবাসার প্রততোনস্বরূপ রীশক েন্ত্রর্ািুক্ত করশত লাইশে়র লাইে 

সাশপথার্ খ্ুশল হেন তজংতজং তনশজই। 

শরীশরর তবতভন্ন অঙ্গপ্রতযঙ্গ োন কশর হগশেন লাই। লাইশে়র স্বািী তজংতজং বশলন, 

‘আতি খ্ুতশ হে হস  অনয িানুষশক বাাঁচশত সা ােয করশব তকন্তু আতি িশন কতর না হস 

অশনযর িশধ্য হবাঁশচ র্াকশব। হস আিার অিশর তচরতেশনর জনয র্াকশব।’ 

লাইশে়র বাবা োং লু বশলন, ‘হস খ্বুই চিৎকার ও প্রার্চঞ্চল হিশে় তেল। আতি ভাবশত 

পাতরনা হস চশল োশচ্ছ তকন্তু হস সব সিে়ই বলত হস শরীশরর অঙ্গপ্রতযঙ্গ োন করশত 

প্রস্তুত।’ 

বাবা-িার একিাি সিান তেশলন লাই। 

এিন হপ্রি আর হপ্রতিকেুগশলর প্রতত কার না শ্রদ্ধাে় িস্তক অবনত  ে়। 



েো 
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লৎুের র িান তরর্ন 

(উৎসগথ/প্রজন্ম চত্বশরর তরুর্শোদ্ধাশের) 
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তবষাশে তেশলা জাতত—  তাশ তনরুপাে় 

 হনতারা র্াকা হগাশর্— িস্ত ভীরু পা-ে় 

 ঘাতক কাশেশরর— ‘তবজে ়তচহ্ন’ 

জাততর বক্ষ— তেন্নতভন্ন 

 খ্ুতন তক োড়া হপশলা?—জাতন না জাতন না 

 আজব এই রাে—়িাতন না িাতন না… 

  

অশচনা হেশলশিশে়—স সা জুতর্শলা 

 হসতেন শা বাশগ—কুসুি েুতর্শলা 

 একতর্ দতর্ কশর— াজাশর লশক্ষ 

 িানুষ েশুর্ এশলা—ওশের পশক্ষ 

 হিাশির আশলা  াশত—িশাশল অতগ্ন 

 এশসশে জননীরা—এশসশে ভতগ্ন 

 েুদ্ধা ত োাঁরা—তাাঁরাও আতসশলা 

 প্রাশর্র ধ্বতন ‘জে—়বাংলা’ ভাতসশলা 

 হলাগাশন প্রততবাশে— উতঠশলা হক্ষতপে়া 

 আগুন েড়াশলা হে—তবে বযাতপে়া 

 এ রাে ়তািাশার— এ রাে় িাতন না 

 নতুন রাে় চাই—কী কশর? জাতন না। 

 খ্ুতনর োাঁতস চাই— হকবলই োাঁতস োাঁতস 

 হসানার বাংলাশক—আিরা ভাশলাবাতস। 
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তগশে়শে তাজা প্রার্—ঝশরশে রক্ত 

 তরুর্ েতে জাশগ—র্ািাশনা শক্ত 

 আতপশল কাশেশরর—আশখ্শর  শলা োাঁতস 

 হেশ ও স্বাধ্ীনতা—আিরা ভাশলাবাতস। 

  

 খ্ুতন ও ধ্ষথক—কাশের, ঘরৃ্য! 

আর তক হেখ্াতব হর—তবজে ়তচহ্ন? 

হকার্াে় হগশলা হতার—সতঙ্গ সার্ীরা? 

ঘাতক স শোগী—পুতত ও নাততরা? 

  

শাবাশ শা বাগ—হ াঁইও হ াঁইও 

 হকার্াও হনইও—হকার্াও হনইও… 

১৭ হসশেম্বর ২০১৩ 



সাত তয প্রকাশনা 
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শাকুর িতজে 

২০০৯ সাশলর ২২ হি তাতখ্র্া শা  আবদল কতরশির জনয অতযি 

আনশন্দর তেন তেশলা। েতেও হসতেন তততন স্বজ্ঞাশন খ্ুব স্বাভাতবক 

তেশলন না, তকন্তু তাাঁর হচাখ্ িশুখ্র অতভবযতক্ত বারবার 

হবাঝাতচ্ছশলা, তততন অতযি আপ্লুত। হসতেন তেশলা ‘শা  আবদল 

কতরি রচনাসিগ্র’ বইতর্র প্রকাশনা উৎসব, এবং হসতর্ই তেশলা 

হকাশনা অনুষ্ঠাশন জীতবত অবস্থাে় শা  কতরশির সবথশশষ উপতস্থতত। 66 
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শা  আবদল কতরশির গ্রন্থপ্রীতত তেশলা, তকন্তু তাাঁর গ্রন্থভাগয হিাশর্ও ভাশলা তেশলা না। 

সব সিে় চাইশতন, তাাঁর হলখ্া গানগুশলা োশত অনয কাশরা উপকাশর লাশগ, হসজনয 

গ্রন্থবদ্ধ কশর রাখ্া। তকন্তু হসর্া করশত অশনক অশনক কাঠখ্ড় হপাড়াশত  শে়তেল তাাঁশক। 

তাাঁর প্রর্ি হে গাশনর বইতর্ হবশরাে়, তার নাি তেশলা ‘আেতাব সঙ্গীত’। বইতর্র হকাশনা 

হখ্াাঁজ পাওে়া োশচ্ছ না হকার্াও। ১৩৫৫ বাংলাে় বইতর্ হবতরশে়তেল বশল তসশলশর্র 

প্রাচীন সাপ্তাত ক ‘হেশবাতথা’হত এক সাক্ষাৎকাশর বশলতেশলন তততন। ৪০তর্ গান তেশলা 

হস বইশত, োি তেশলা বাশরা আনা। তদ্বতীে় বইতর্ প্রকাশ  ে় ১৯৫৭ সাশল, নাি 

‘গর্সঙ্গীত’। ১১তর্ গান তেশে় ১৬ পৃষ্ঠার এ বইতর্র প্রকাশক ত শসশব নাি তেশলা ‘েনাওর 

রজা।’ 

 

এর প্রাে় দই েুগ পশর ১৯৮১ সাশল েশ েিথার গাশনর বই ‘কালনীর হেউ’ প্রকাশ 

কশরন। এ বইতর্শত ১৬৫তর্ গান তেশলা। প্রকাশক ত শসশব নাি তেশলা তাাঁর পুি ‘নরূ 

জালাল (বাবুল)’-এর। বইতর্র োি রাখ্া  শে়তেল ১৫ র্াকা। বইতর্ প্রকাশ কশরন তততন 

তনশজর র্াকাে়। তাাঁর তনশজর হকাশনা র্াকা পে়সা নাই, তেশলা সািানয তকে ুজতি তজরাত। 

তাাঁর পুি বশলশেন হে, এই ‘কালনীর হেউ’ বইতর্ প্রকাশ করার জনয ৬/৭ তবঘা জতি 

তততন তবতি কশরন। এ খ্বরতর্ শুশন আিার অশনক ঘর্কা হলশগতেল। ৬/৭ তবঘা জতির 

োিশতা অশনক  বার কর্া। েশ েিথার একর্া বইশে় কশতাই’বা খ্রচ  শব! 

 

নূর জালাল েুতক্ত তেশে়তেশলন এিন হে, তাশের ভাতর্ এলাকাে় হসসিে় জতির োিও 

খ্ুব হবশী তেশলা না। জতি তবতির পুশরা র্াকা তনশে় কতরি সাশ ব তসশলর্ চশল আশসন, 

িাশসর পর িাস হ াশর্শল র্াশকন সঙ্গী সার্ীশের তনশে়, খ্রচ  শে ়হগশে সবই। তাশতও 

কতরি সাশ শবর িশন অশনক সািনা তেশলা, তনশজর একর্া বড় বই হবশরাশল হতা! 

‘ধ্লশিলা’ নািক ১৬ পৃষ্ঠার আশরকর্া বই আশে শা   আবদল কতরশির। ১৯৯০ 

সাশলর ১৪ হেব্রুে়াতর, ধ্ল হিলার তেন (১লা োগুন) েীঘথ একতর্ কতবতা ও একতর্ গান 

আশে এই বইশত। ‘ভাতর্র তচতঠ’ শা  আবদল কতরশির পঞ্চি বই। ১৯৯৮ সাশল এ 

বইতর্ প্রকাশ কশর তসশলর্ হস্টশন িাব। ৮৫তর্ গান তেশলা এ বইশত। 
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শা  আবদল কতরশির সবথশশষ বইতর্র নি ‘কালনীর কূশল’। ২০০১ সাশল প্রকাতশত ৮৮ 

পৃষ্ঠার এ বইতর্র প্রকাশক ‘হলাকতচহ্ন’। ১৯৮১ সাশলর পর হর্শক হলখ্া গানগুশলা এ 

বইশত আশে। 

এর িশধ্য আবদল কতরশির অবস্থাশনর অশনক পতরবতথন  শে় হগশে। ২০০১ সাশল তততন 

হেশশর সশবথাচ্চ রাতেে ়পরুস্কার ‘একুশশ পেক’ হপশে়শেন। ‘তসতর্শসল- চযাশনল আই 

তিউতজক এওে়াডথ’  এবং ‘হিতরল-প্রর্ি আশলা’ তাাঁশক আজীবন সম্মাননার পেক 

তেশে়শে। তাাঁর গান হগশে়  াতবব এর এলবাি ‘কাে়া’ এবং ‘িাে়া’ সুপারত র্  শে়শে, 

তাাঁর জীবন তনশে় ‘ভাতর্র পুরুষ’ নাশি প্রািার্যতচি প্রচার করা  শে়শে এ বেশরর ১লা 

শবশাখ্ বাংলাশেশ হর্তলতভশন হর্শক। আবদল কতরি এখ্ন একতর্ না। বাংলাশেশশ 

অবতস্থত বৃতর্শ  াইকতিশনার আশনাে়ার হচৌধ্রুী কতরি সাশ শবর গাশনর একজন ডাই-

 ার্থ েযান, তার হকাশনা সাংস্কৃততক অনুষ্ঠানই তততন কতরি সাশ শবর গান োড়া করশত 

চান না। হসসব তবচাশর আবদল কতরশির নাি এখ্ন আর ধ্ল বা সুনািগশঞ্জর ভাতর্ 

এলাকাে় হনই, তততন পতরর্ত  শে় হগশেন জাতীে় চতরশি। 
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তকন্তু হবশ তকেুতেন ধ্শর কতরি সাশ শবর শরীরর্া ভাশলা োশচ্ছ না। তনতেথষ্ট হকাশনা অসুখ্ 

তাাঁর শরীশর নাই। তারপরও, ততরানব্বই বের বে়শস তাাঁর তনশজর ভাষাে়, ‘ইতঞ্জশন 

বযততিি কশর, হ তন্ডিযান ভাশলা নাে়শর, কখ্ন জাতন হব্রক হেল কশর ঘর্াে় কী 

েূঘথর্না’ এ সিে় নানা রকি অসুখ্ তবসুখ্ হলশগই আশে। তসশলশর্র নরূ জা ান পতল 

তিতনশক তততন তচতকৎসাধ্ীন তেশলন। শুশনতে, এই তিতনশকর িাতলক তাাঁশক তবনািূশলয 

তচতকৎসা হসবা তেশচ্ছন। তকেুতেন আশগ বাতডশ়ত চশল তগশে়তেশলন, এশসশেন এই 

অনুষ্ঠাশনর জনয। 

তচতকৎসকশের উপর তাাঁর আস্থা কি। তাাঁর পুি নূর জালালশক বশলশেন তততন, ডাক্তাররা 

কী করশব তার তচতকৎসা! বরং হে কে়র্া তেন বাাঁতচ ধ্লগ্রাশির জলিাতর্র সশঙ্গই হেশনা 

র্াতক। তসশলর্ িুশখ্া  শত চান না। তকন্তু নূও জালাল েখ্ন বশলন, “বাবা, হতািার সিস্ত 

গান তনশে় একর্া বই োপা  শে়শে, এর্ার প্রকাশনা উৎসব  শব, তখ্ন তাাঁর আগ্র  হবশড় 

োে় এবং তততন তসশলর্ আসার জনয আগ্র ী  শে় পশড়ন। কাল এশস উশঠশেন হ াশর্শল, 

হসখ্ান হর্শক  াসপাতাশলর এমু্বশলি তাাঁশক তনশে় এশসশে। নািশলন হস্টচাশর কশর। 

গত ৭ বের ধ্শর হেখ্তে তাাঁশক। িাঝখ্াশন তকেুতেন হেখ্া  ে়তন। বের খ্াশনক পশর 

হেখ্লাি শা  আবদল কতরিশক। এক বেশর  শরীর আশরা হভশঙ্গশে, েসথা  শে়শেন 

একর্ ুহবশী। তকন্তু লক্ষয করলাি, হকাশনাভাশবই স্পষ্ট কশর একর্া শেও তততন উচ্চারর্ 

করশত পারশেন না। 

হিচাশরর এক পাশ ধ্শর হরশখ্শেন ড. জাের আ শম্মে খ্ান। তততন তসশলশর্র তবভাগীে় 

কতিশনার এবং এই অনুষ্ঠানতর্র আশে়াজক এবং বইতর্র প্রকাশকও। আশে়াজনর্া তততনই 

কশরশেন, এর জনয ত তবল তেশে়শে ‘খ্া বা াদর এত ে়া ওে়াক্ে এশস্টর্, তসশলর্। 

হিচাশরর অপর পাশশ কতরিপুি নরূ জালাল। চিৎকার একর্া লাল রং এর পাঞ্জাবী 

পশর এশসশেন আজ। তাশের সশঙ্গ আশেন শুশভন্দ ুইিাি, এই রচনাসিশগ্রর সংকলক ও 

গ্রন্থনাকারী  এবং তাাঁর বহুতেশনর সঙ্গী পরুশনা বাউল আবদর র িান। 

কতরি সাশ বশক ধ্শর ধ্শর িশঞ্চ তনশে ়বসাশনা  শলা। তততন িশঞ্চ বশস, হকিন হেশনা 

সন্ত্রশস্থর িশতা ডাশন বাশি তাকান। তকেকু্ষর্ পরপরই নরূ জালাল তর্সু হপপার তনশে ়

এশস বাবার িুখ্ িুশে তেশচ্ছন। িুখ্ হর্শক তক লালা পড়তেশলা? হবাঝা হগশলা না। 
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িশঞ্চ এশক এশক বড় অতততর্রা এশস আসন পাশতন। এ অনুষ্ঠাশনর প্রধ্ান অতততর্ 

বতথিান সরকাশরর অতযি ক্ষিতাশীল অর্থিন্ত্রী আবুল িাল আবদল িুত ত। আশেন 

হপৌরসভার হিের় বেরুতিন আ শিে কািরান অনুষ্ঠাশনর সভাপতত ড. জাের আ িে 

খ্ান এবং রচনাসিশগ্রর সংকলক শুশভন্দু ইিাি। 

তসশলর্ হজলা পতরষে তিলনাে়তন তবতশষ্ট অতততর্শের তনশে় কানাে় কানাে় পূর্থ। খ্বু 

সাধ্ারর্শের োওে়াত পাওে়াে় সুশোগ  ে়তন। এশসশেন তবতভন্ন হজলার প্রশাসক 

উপশজলার হচে়ারিযান, তবচারক, পেস্থ কিথকতথা ও তকেু সংস্কৃততকিথীগর্। 

কতরি সাশ ব িশঞ্চ বসার সশঙ্গ সশঙ্গ হবশ ক’তর্ কযাশিরার ফ্লাশ লাইর্ আর সানগাশনর 

আশলাে় তততন ঝলশস উঠশলন। 

কতরি সাশ ব তার জবাব তেশলন  াত উাঁতচশে়। সাধ্য র্াকশল  ে়শতা তততন হেভাশব 

সালাশির ভতঙ্গশত অতভবােন তেশতন, তা-ই করশতন। তকন্তু এখ্াশন পারশেন না। তাাঁর 

 াত কাাঁপশে।  াত িুতষ্টবদ্ধ করা। খ্ুলশতও পারশেন না। হশষ বেশ়স বাকরুদ্ধ নজরুলশক 

হেিনতর্ হেতখ্শে়তেশলা, অশনকর্া হসরকিই িশন  শলা আবদল কতরিশক। 

অনুষ্ঠাশনর শুরু স্বাগততক বক্তৃতাে় ড. আবলু েশত  োত্তা  অতযি সাবলীলভাশব ভাতর্ 

বাংলার এই বাউশলর গানগুশলার তেকর্া তুশল ধ্শরন। তাাঁর বক্তৃতা তেশলা েীঘথ, তকন্তু 

শুনশত িাতি আশসতন। 

স্বাগততক বক্তৃতারপর িশঞ্চ বসা কতরি সাশ শবর কাশে িাইক ধ্রলন তবভাগীে় 

কতিশনার সাশ ব। তততন িাইক ধ্শরই রাখ্শলন কতরি সাশ শবর িুশখ্র কাশে কশে়ক 

তিতনর্। এর িশধ্য কতরি সাশ শবর িুখ্ হর্শক তকে ুধ্বতন উচ্চাতরত  শে়তেল বশর্, তকন্তু 

হসগুশলা হে কী শে, তা হবাঝা োে়তন। খ্াতনক পশর িাইক হর্শন তনশলন পুি নূর 

জালাল। বাবার পক্ষ হর্শক কর্া বলশলন। বাবার স্বেপরূশন োরা সা ােয কশরশেন, 

তাশের কাশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করশলন। বই োপাশনা তনশে় বাবা অতীশত কী কী 

তবড়ম্বনার তশকার  শে়তেশলন, হসসশবর কর্াও বলশলন। 

এখ্াশন বক্তৃতািালাে় একর্া তবষে় পতরষ্কার  শলা হে, কতরি সাশ শবর আর হকাশনা 

গানই অগ্রতন্থত নে়। ‘আেতাব সঙ্গীত’ বইতর্ পাওে়া োে়তন তঠক, ওখ্াশন ৪০তর্ গান 

তেশলা, তশব ওসব গানশতা শা  আবদল কতরি বা তাাঁর অনুসারীশের কন্ঠস্থই তেশলা। 
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হস গানগুশলা  ে়শতা পরবতথীশত ‘কালনীর কশূল’হত স্থান হপশে়শে, তকংবা সরাসতর এই 

সিশগ্র এশসশে এ তনশে় শা  আবদল কতরশির হিার্ গাশনর সংখ্যা োাঁশলা ৪৮০ বা তার 

তকে ুহবতশ। এর আশগ তাাঁর সম্পশকথ তবতভন্ন হলখ্াে় শা  আবদল কতরশির হলখ্া গাশনর 

সংখ্যা হেড়  াজার বশল হে উশেখ্ তেশলা, তা আসশল সতয নে়। অনুিান তনভথর তর্য 

হর্শক হলখ্া। আিার সশঙ্গ আশলাচনাে় শা  আবদল কতরি তনশজর গান ২-৩শ’ বশল 

জাতনশে়তেশলন। তকন্তু এখ্াশন হে গানগুশলা সংকতলত  শে়শে তার সংখ্যা ৫শ’র একর্ ু

কি। ধ্শর হনে়া োে় হে, এ গানগুশলাই তাাঁর হলখ্া। 

শা  আবদল কতরশির সশঙ্গ অর্থিন্ত্রী িুত ত সাশ শবর একর্া চিৎকার সম্পকথ শততর 

 শে়শে হবশ ক’বের ধ্শর। তততন তনশজ হেখ্া করার জনয অসুস্থ কতরশির বাতড়শত পেথি 

তগশে়শেন, আবার কতরি সাশ শবর গান তনশে ়েীঘথ প্রবন্ধও তততন তলশখ্শেন। িুত ত 

সাশ শবর বক্তৃতাতর্ তেশলা হবশ আকষথর্ীে়। অতযি স জ সরল স্বীকাশরাতক্ত তেশলা তাাঁর 

বক্তৃতাে়। তততন বশলন, চতেশশর েশশকর হগাড়ার তেশক তাাঁরা তসশলশর্ েখ্ন সাত তয-

সংস্কৃততর অঙ্গশর্ কাজ করশতন, তখ্ন হকাশনাতেনও আবদল কতরি নািক হকাশনা 

বাউশলর নাি হশাশননতন। না হশানার কারর্ ত শসশব উশেখ্ কশরন, হস সিে়কার 

হোগাশোগ বযবস্থার কর্া। দইতেন লাগশতা উজানধ্ল হর্শক তসশলর্ আসশত। আবদল 

কতরশির নাশির সশঙ্গ তাাঁর পতরচে়  ে় ২০০১ সাশল েখ্ন তততন একুশশ পেশক ভূতষত 

 ন। 

এসিে়ই আবদল কতরশির সন্ধান কশরন তততন এবং তাাঁর হলখ্া গানও সংগ্র  কশর 

হশাশনন। এর পর হর্শক একর্া আত্মীক সম্পকথ শততর  শে় োে় তাাঁর সশঙ্গ। 

এই সম্পকথ হজারাশলা  ে় এই তকেতুেন আশগ, ২০০৫ সাশল। বঙ্গবন্ধু আিজথাততক 

সশম্মলন হকশন্দ্র ‘প্রর্ি আশলা’ েখ্ন তাশক আজীবন সম্মাননা হেে়, হস অনুষ্ঠাশন 

সািশনর সাতরর তসশর্ কতরি সাশ ব পুি নূর জালালশক তনশে় চুপচাপ বশসতেশলন। 

শেবাৎিশি িুত ত সাশ শবর আসন তেশলা পাশশ। তখ্ন-ই শুরু  ে় আলাপচাতরতা! 

িন্ত্রী িশ ােে় বশলন, কতরি ভাই হসতেন আিার  াত ধ্শর বশলতেশলন দইর্া কর্া। 

প্রর্ি কর্া তেশলা, আপতন আিাশক োড়শবন না। আর তদ্বতীে়তর্ তেশলা- আতি খ্বু গরীব। 

আতি তাাঁর কর্া শুশন বশলতেলাি- কতরি ভাই, আপতন গরীব  শত োশবন হকন, আপতন 

অতযি সিৃদ্ধ। আতি তনশজই আপনারগুশর্ িগু্ধ একজন। হসই হর্শকই কতরি ভাইর জনয 

আতি আতে। 
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এক সিে় হশষ  ে় বক্তৃতার পবথ। শুরু  ে় গান। অতততর্স  কতরি সাশ বশক িশঞ্চ 

হরশখ্ই গান গাইশত আশসন তসশলশর্র বড ়বড ়তশল্পীরা। এশের িশধ্য আশেন ত িাংশু 

তবোস, জািাল উতিন  াসান বান্না, লাভলী হেব, শািীি সশঙ্গ সুনািগশঞ্জর বাউল 

আবদর র িান। সিশবত কশন্ঠ তারা গান ধ্শরন- ‘গ্রাশির হনৌশজাে়ান, ত ন্দু 

িুসলিান…’ হসই তবখ্যাত গানতর্। 

তকন্তু এই গাশনর িাঝখ্াশন  ঠাৎ কশর েন্দ তবভ্রার্ ঘর্াশলা একর্া শে। গাশনর হে 

জাে়গাে় আশে ‘হক  শব হিম্বার হকবা গ্রাি সরকার’- এখ্াশন  ঠাৎ কশর ‘গ্রাি সরকার’ 

হর্শক ‘গ্রাি’ শের্া বাে পশড় হগশল। কারর্ তক? কারর্ আিার কাশে পতরস্কার। এ 

গানতর্ েখ্ন কতরি সাশ ব তলশখ্ন, তখ্ন তজে়াউর র িাশনর আিল, ‘গ্রািসরকার’ 

নাশি একর্া প্রশাসতনক পে তেশলা ইউতনে়ন পেথাশে়। পরবতথী সরকার এশস এর্া উতঠশে় 

হেে়। হস সিে় ‘গ্রাি সরকার’ তেশলা বশলই কতরি তার কর্া তলশখ্শেন। এখ্ন এই গান 

হশানার  সিে় হকউ েতে তজে়াউর র িাশনর গ্রাি সরকাশরর কর্া িশন কশর হেশলন, 

তা শল িশঞ্চ উপতবষ্ট আওে়ািী সরকাশরর িন্ত্রীরা তক ক্ষদু্ধ  শবন? েতে  শে় োন? 

শুধ্ুিাি এই কারশর্ ‘হক বা গ্রাি সরকার’ হর্শক ‘হক বা সরকার’  শে় হগশলা! 

 

দ’বার গাওে়া  শলা এই পঙতক্ত। আতি গান হেখ্া বাে তেশে় িশঞ্চ উপতবষ্টশের হেতখ্। 

অনুষ্ঠাশনর আশে়াজক ও সভাপতত ড. জাের আ িে খ্ান উসখ্ুস করশেন। তততন দই 

ততন বার িার্া ও হচাখ্ হঘারাশলন, হেশনা কাউশক তততন খ্ুাঁজশেন। কতরি সাশ ব 

তনতবথকার, তততন আগাশগাড়াই হকাশনা অতভবযতক্তর পতরবতথন করশেন না। আশেৌ ও তততন 

তকে ুশুশনশেন বশলও আিার িশন  শলা না। িাননীে় িন্ত্রী িশ ােে় হেতখ্ তির্ তির্ কশর 

 াসশেন, আর িার্া হোলাশচ্ছন- তার এই  াতস ও িার্া হোলাশনার হে কী অর্থ, তা 

আতি বুঝশত পাতর না। আতি তাাঁশক েতর্ুকু জাতন, িন্ত্রী না  শলও তততন একজন তশল্প ও 

সাত তযশবাদ্ধা, তশশল্পর জাে়গাতর্শত হজার কশর রাজনীতত তনশে় আসার তবষে়র্া তার 

পেন্দ করার কর্া নে়। তকন্তু তারপরও এর্া  শলা। হকশনা হে  শলা, এর্া আতি জাতন 

না। এর আশগ বা পশর, ‘গ্রাি সরকার’ পাতল্টশে় সরকার করশর্র এিন ঘৃর্যশচষ্টা আতি 

আর হেতখ্তন। 
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অনুষ্ঠাশনর হশষ প্রাশি কতরি রচনাসিগ্র তবতি  শচ্ছ। একর্া বই তকশন আতি পাতঠশে় 

তেলাি নূর জালাশলর কাশে, কতরি সাশ শবর একর্া সই চাই এখ্াশন। শা  আবদল 

কতরি তাকাশলন আিার তেশক। বল পশে়ি হপন তার  াশত ধ্রা। তারপরও  াত 

কাাঁপশে। বইশের় প্রর্ি খ্াতল পাতাতর্শত তলখ্শলন দ’হর্া শে- ‘শা  কতরি’। 

হশষ  ে় অনুষ্ঠান। কতরি সাশ ব খ্বুই অসুস্থশবাধ্ করতেশলন। তততন চশল হগশলন 

অতডর্তরে়াি হেশড়। বােবাকী েশথশকরা হেখ্শলন, ‘ভাতর্র পুরুষ’ প্রািার্যতচি। 



সাক্ষাতকার 
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নওরীন নাতাশা 

পাবতলক তবেতবেযালশে় স্থান হপশত বাংলাশেশশর সবশচশে় বড় 

ভততথেুশদ্ধ অবতীর্থ কশে়ক লক্ষ তশক্ষার্থীর সািশন সীতিত সুশোগ 

আর রাজননততক অতস্থরতার হোলাচল। এই হপ্রক্ষাপশর্ চট্টগ্রাি 

তবেতবেযালশে়র উপাচােথ প্রশেসর হিা. আশনাে়ারুল আতজি 

আতরে এক তবশশষ সাক্ষাৎকাশর বশলশেন, ‘গর্তন্ত্র ও সুশাসশনর 

পূবথশতথ সতুশক্ষা, ো তনতিত করশত রাজননততক  ানা াতন ও েলীে় 

স্বার্থতচিাশক অবশযই তশক্ষাঙ্গশনর বাইশর রাখ্শত  শব।’ 

সাক্ষাৎকারতর্ গ্র র্ কশরশেন নওরীন নাতাশা 
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প্রশ্ন: বাংলাশেশশ তবরাজিান উচ্চতশক্ষা পতরতস্থততশত তবেতবেযালে় ভততথর ি াসির 

তনশে় অতভভাবক ও তশক্ষার্থীরা তচতিত। তকভাশব উচ্চতশক্ষার সুশোগশক সবার িশধ্য 

সম্প্রসাতরত করা োে়। 

উত্তর: বাংলাশেশশ উচ্চতশক্ষার সুশোগ সাম্প্রততক সিশে় সীতিত পতরসর হর্শক িশিই 

তবকতশত  শচ্ছ। বতথিান সরকাশরর শাসনািশল অশনকগুশলা পাবতলক ও প্রাইশভর্ 

তবেতবেযালে় প্রতততষ্ঠত  শে়শে। জাতীে় তবেতবেযালশে়র িাধ্যশি কশলজগুশলাও 

উচ্চতশক্ষা তবস্তাশর কাজ করশে। অশনকগুশলা প্রাইশভর্ তবেতবেযালে় চালু  শে়শে। 

এশত উচ্চতশক্ষাঙ্গশন ভততথর হবশ তকে ুসুশোগ উশন্মাতচত  শে়শে। তশব হেশশর 

জনসংখ্যার তেক এবং চাত োর প্রসঙ্গতর্ িশন হরশখ্ এ সুশোগ আরও বাড়াশনা 

েরকার। এ পতরতস্থততশত স্ব স্ব তবেতবেযালে় তনজস্ব সম্পশের সশবথাচ্চ বযব াশরর তেশক 

নজর তেশচ্ছ। চট্টগ্রাি তবেতবেযালশে় োি-োিীশের আসন বৃতদ্ধ, নতুন তবভাগ স্থাপন, 

আবাতসক  ল তনিথার্স   তবতভন্ন তেক তেশে় ের্াসাধ্য প্রশচষ্টা চালাশনা  শচ্ছ। আিরা 

হচষ্টা করতে অতধ্ক  াশর তশক্ষার্থীশের উচ্চতশক্ষার সুশোগ কশর তেশত। 

  

প্রশ্ন: তবগত এসএসতস ও এইচএসতস পরীক্ষা  রতালস  রাজননততক কারশর্ বার বার 

বাধ্াগ্রস্থ  ে়।  হেশশর তবতভন্ন তবেতবেযালে় ভততথ পরীক্ষার হক্ষশিও এিন পতরতস্থততর 

আশঙ্কা করা  শচ্ছ। ভততথ পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শাতিপূর্থ করশত আপনারা তক পেশক্ষপ 

তনশে়শেন? 

উত্তর: এ কর্া সততয হে, স্বার্থবােী েলীে় রাজননততক কারশর্ এসএসতস ও 

এইচএসতস পরীক্ষার সিে়  রতালজনীত সিসযাে় বার বার রুতর্ন পতরবতথন করশত 

 শে়শে। এজনয লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীশকও েশর্ষ্ট তবব্রতকর পতরতস্থতত ও হভাগাতির 

সম্মুখ্ীন  শত  ে়। এিন তক, হরজাশল্টর হক্ষশিও এসব অনাহুত সিসযার কারশর্ 

তবরূপ প্রতততিে়া  শে়শে। আিরা আশা কতর, হেশশর তবেতবেযালশে়র ভততথ পরীক্ষার 

সিে় পতরতস্থতত তশক্ষানুকূল র্াকশব। রাজনীতততবেগর্শক এর্া িশন রাখ্শত  শব হে, 

গর্তন্ত্র ও সুশাসশনর পবূথশতথ সুতশক্ষা, ো তনতিত করশত রাজননততক  ানা াতন, 

সংঘাত ও েলীে় স্বার্থতচিাশক অবশযই তশক্ষাঙ্গশনর বাইশর রাখ্শত  শব। আিরা িশন 
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কতর, হেশশর তশক্ষা, অর্থনীতত ও জন-জীবশনর তনরাপত্তা ও শাতির জনয সকল 

রাজননততক শতক্তশক এিন একতর্ ঐকিশতয উপনীত  শব, োশত ক্ষুদ্র স্বার্থতচিা বা 

েলীে় প্রশে়াজশন তশক্ষা, সিাজ ও অর্থনীততশক তজতম্ম করা না  ে় এবং সবথশক্ষশি 

জনিানুশষর সুতবধ্া ও জাতীে় স্বাশর্থর তবষেত়র্ প্রাধ্ানয পাে়। 

  

প্রশ্ন: তবতসএসস  তবতভন্ন পাবতলক পরীক্ষাে় প্রশ্নপি োাঁস  ওে়াস  নানা অতনে়শির 

অতভশোগ হশানা োে়। এ অবস্থাে় তবেতবেযালে় ভততথ পরীক্ষার িাধ্যশি হোগয ও 

হিধ্াবী তশক্ষার্থীশের বাোই করার হক্ষশি তক পেশক্ষপ হনওে়া  শে়শে? 

উত্তর: এর্া খ্ুবই আশার কর্া হে, বাংলাশেশশর পাবতলক তবেতবেযালে়সিূশ র ভততথ 

পরীক্ষা অতযি হগাপনীে়তা, তনরশপক্ষতা ও পক্ষপাত ীনতা বজাে় হরশখ্ 

কতম্পউর্ারাইজড পদ্ধততশত গ্র র্ করা  ে়, োশত কারও পশক্ষই তবন্দুিাি প্রভাব 

তবস্তাশরর  হকানও সুশোগ হনই। বাংলাশেশশর পাবতলক তবেতবেযালশে়র তশক্ষকগর্ 

হোগয ও প্রকৃত হিধ্াবীশের উচ্চতশক্ষাস্তশর ভততথর জনয তনবথাতচত করার হক্ষশি 

অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই প্রতযশে়র কারশর্ই তবেতবেযালে় ভততথ পরীক্ষা হিধ্াবী ও 

হোগযতাসম্পন্ন তশক্ষার্থী বাোই করার প্রততশোতগতািূলক হক্ষশি পতরর্ত  শে়শে এবং 

সকল তশক্ষশকর নানা পেথাশের় অংশগ্র শর্র িাধ্যশি অতযি স্বচ্ছ, তনে়িতাতন্ত্রক, 

আইননানুগ ও তনরশপক্ষতার িাধ্যশি এই ভততথ পরীক্ষা অনুতষ্ঠত  শে় আসশে। েশল 

তবেতবেযালে় ভততথর হক্ষশি কখ্নও হকানও অতনে়শির অতভশোগ হশানা োে় তন।  ভততথ 

পরীক্ষার পতবিতা ও স্বচ্ছতা বজাে় রাখ্ার হক্ষশি অতীশতর িশতা এবারও আিরা 

সবথত্মক প্রশচষ্টা গ্র র্ কশরতে। 

 

প্রশ্ন: উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠাশনর োতে়ত্ব তক হকবল পাঠোন? 

উত্তর: উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠাশনর োতে়ত্ব হকবলিাি পাঠোশনর িশধ্যই সীিাবদ্ধ নে়। 

জাততর প্রশে়াজন ও চাত োশক সািশন হরশখ্ িানব সম্পে তবকাশ, তশক্ষার্থীশের িনন, 

িানতবকতা, সাংস্কৃততক হচতনা বাংলাশেশশর ি ান িুতক্তেুশদ্ধর ভাবােশথ ও জাতীে় 

ইতত াশসর পরম্পরাে ়গশড ়হতালাও উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠাশনর অনযতি কতথবয। তাোড়া 

োিোিীশের সািতগ্রক চতরি গঠন, িূলযশবাধ্, বযতক্তত্ব গশড ়হতালার োতে়ত্বও 
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উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠানশক পালন করশত  ে়। েশল আর পাাঁচর্া হপশার হর্শক তশক্ষকতার 

একর্া হিৌতলক পার্থকয আশে। তশক্ষকতা হপশার সশঙ্গ ভতবষযৎ প্রজন্মশক সুস্থ ভাশব 

গশড়  হতালার োতে়ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাশব জতড়ত। রবীন্দ্রনার্ তাাঁর ‘তশক্ষাসিসযা’ প্রবশন্ধ 

তলশখ্শেন, “আিাশের এখ্নকার প্রশে়াজন েতে আিরা তঠক বুতঝ তশব এিন বযবস্থা 

কতরশত  ইশব ো াশত তবেযালে় ঘশরর কাজ কতরশত পাশর। তবেযাতশক্ষার্া হেন হকবল 

তেশনর িশধ্য কশে়ক ঘণ্টা িাি সম্পূর্থ স্বতন্ত্র  ইে়া উতঠে়া বাস্ততবকতা সম্পকথশনূয 

একর্া অতযি গুরুপাক অযাবিাট বযাপার  ইে়া না োাঁড়াে়।” এই সতকথবার্ী অতযি 

প্রাসতঙ্গক এবং গুরুত্বপূর্থ বশল িশন কতর এবং এ কারশর্ই জীবন ও কিথিুখ্ী তশক্ষা 

তবকাশশর িাধ্যশি নতনু প্রজশন্মর িশধ্য আশলাতকত জীবনশবাধ্ তনিথাশর্র কাশজ আিরা 

তৎপর রশে়তে। 
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প্রশ্ন: িনন ও সাংস্কৃততক তবকাশশর সশঙ্গ সশঙ্গ আধ্ুতনক জ্ঞান-তবজ্ঞান-প্রেুতক্তর 

বযব ারশক উচ্চতশক্ষা হক্ষশি কতরু্কু গুরুত্ব হেওে়া  শচ্ছ? 

উত্তর: তশক্ষার পাশাপাতশ সাংস্কৃততক কিথকাণ্ড তবকাশশক আিরা হেিন গুরুত্ব তেতচ্ছ, 

হতিতনভাশব আধ্ুতনক জ্ঞান-তবজ্ঞান, প্রেুতক্ত ও কলা-হকৌশলশক আত্মস্থ করার িাধ্যশি 

একতবংশ শতােীর উপেুক্ত িানব সম্পশে পতরর্ত  ওে়ার হক্ষশিও আিরা 

তশক্ষার্থীশের প্রতততনে়ত উদ্বুদ্ধ করতে। চট্টগ্রাি তবেতবেযালশে়র উো রর্ তেশে় বলশত 

পাতর, এখ্াশন ইিারশনর্ সুতবধ্া, তবশেতশ তরশসাসথ হসিার ও লাইশব্রতরর সশঙ্গ সংশোগ 

বৃতদ্ধ করা  শে়শে। এখ্াশন বশসই একজন তশক্ষার্থী োশত তবেিাশনর তর্য, প্রেুতক্ত ও 

জ্ঞান আ রর্, তশক্ষা গ্র র্ ও গশবষনা করশত পাশর, প্রশাসশনর পশক্ষ হসই প্রশচষ্টা 

হনওে়া  শে়শে। বাংলাশেশশর সকল পাবতলক তবেতবেযালে়ই তডতজর্াল েুশগর চাত ো 

অনুোে়ী তনশজশেরশক সিৃদ্ধ করশে। এশক্ষশি বাংলাশেশশর অগ্রগতত হবশ 

আশাবযাঞ্জক। 

  

প্রশ্ন: পাবতলক ও প্রাইশভর্ তবেতবেযালশে়র িশধ্য িান ও সুতবধ্াগত শবষযি সম্পশকথ 

প্রাে়ই কর্া ওশঠ। এর্া তকভাশব েরূ করা োে়? 

উত্তর: নানা কারশর্ প্রততষ্ঠাশন প্রততষ্ঠাশন পার্থকয  ওে়া স্বাভাতবক। অতভজ্ঞ তশক্ষক, 

তশক্ষা সািগ্রী ও তশক্ষা স াে়ক পতরশবশশর কারশর্ এিনতর্  ে়। েত দ্রুত সম্ভব এই 

পার্থকয েূর করা উতচত। বাংলাশেশশর বাস্তবতাে় এখ্ন উচ্চতশক্ষা হক্ষশি পাবতলক 

তবেতবেযালশে়র পাশাপাতশ প্রাইশভর্ তবেতবেযালগুশলাও কাজ করশে। সকশলর িান 

হে সিান, হসর্া বলা োশব না। তকন্তু প্রততশোতগতাে় তর্শক র্াকশত  শল প্রাইশভর্ 

তবেতবেযালে়গুশলার সািতগ্রক িাশনর তবকাশ ঘর্াশতই  শব। অবকাঠাশিাস  নানাতবধ্ 

হক্ষশি নজর তেশতই  শব। 

  

প্রশ্ন: উচ্চতশক্ষার িূল েশথনতর্ হকিন  ওে়া উতচত? 

উত্তর: উচ্চতশক্ষা হকবল তডতগ্র হেশব, তা নে।় তশক্ষার্থীশের জীবন িাশনর অগ্রগততর 

তবষে়তর্ও লক্ষয রাখ্শব। তশক্ষার্থীর িশধ্য জ্ঞান, েুতক্ত, নান্দতনক হবাধ্শক হবগবান 

করশব। উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠানগুশলা কিথশক্ষশি তাশের তশক্ষার্থীশের এিন হোগযতাসম্পন্ন 
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কশর পাঠাশব, োশত তশক্ষার্থীরা জীবন, সিাজ ও জগশতর নানািখু্ী চযাশলঞ্জ 

হিাকাশবলা কশর উচ্চতশশর তর্শক র্াকশত পাশর। িূল কর্াে়, তশক্ষার্থীশের হিধ্া, 

হোগযতা ও েক্ষতা ইতযাতে নানা গুর্াবতলর তবকাশ ও চচথার হক্ষি ত সাশব কাজ করশব 

উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠান। উচ্চতশক্ষা একজন োি বা োিীর সািশন পৃতর্বীর বহু জানালা 

খ্ুশল হেশব। তনশজর িশতা কশর পুশরা তবশের জ্ঞানভাণ্ডারশক আত্মস্থ, অবশলাকন ও 

পেথশবক্ষর্ কশর একজন তশক্ষার্থী উচ্চতশক্ষা প্রততষ্ঠাশন পাঠিি হশশষ একজন স্বাধ্ীন, 

সাবলম্বী, হোগয ও পতরপূর্থ িানুশষ পতরর্ত  শে় সা শসর সশঙ্গ কিথজীবশন ঝাাঁতপশে় 

পড়শত পারশব। 

  

প্রশ্ন: উচ্চতশক্ষার োশথতনক তেকতর্ বাস্তশব কতরু্কু সেল  শচ্ছ? 

উত্তর: উচ্চতশক্ষার োশথতনক তেকতর্শক ের্াের্ভাশব বাস্তবাে়শনর হক্ষশি নানা বাধ্া 

কাজ করশে। সিাজ ও সংস্কৃততর িশধ্য ঘাপতর্-িারা প্রগতততবশরাধ্ী প্রতততিে়াশীল-

অগর্তাতন্ত্রক অপশতক্ত সব সিে়ই চাে় তশক্ষার প্রসার ও িানতবক উন্নততশক হরাধ্ 

করশত। সন্ত্রাস, সংঘাশতর ত ংর োনবও উচ্চতশক্ষার িাধ্যশি িানব সম্পশের 

িানতবক-আশলাতকত উোনশক হিশন তনশত পাশর না। েশল বাংলাশেশশর 

উচ্চতশক্ষাঙ্গশনর তনশবতেতপ্রার্ োি-তশক্ষক-অতভভাবকশের সব সিে়ই 

উচ্চতশক্ষাতবশরাধ্ী নানা ধ্রশনর হনততবাচক অপশতক্তর তবরুশদ্ধ লড়শত  শচ্ছ। এই 

লড়াই কখ্নও আেতশথক, কখ্নও রাজননততক। এই লড়াইশে়র এক পশক্ষ িুতক্তেুশদ্ধর 

হচতনা প্রবাশ র শতক্তসিূ  আর অনযতেশক আিাশের রাজননততক ইতত াশসর পরাতজত 

পক্ষ। এই লড়াই-সংগ্রাশির তবজশের় িধ্য তেশে় হেভাশব বাংলাশেশশর রাজননততক 

গততপর্ শততর করশত  শচ্ছ, হতিতনভাশব উচ্চতশক্ষার ধ্ারাশকও এতগশে় তনশত  শচ্ছ। 

প্রকৃত অশর্থ িুতক্তেুশদ্ধর হচতনা ও প্রগতততচিার সতম্মলশন জাততসোর হে নবোিা 

সূতচত  শে়শে, তার আশলাশক উচ্চতশক্ষা েশথশনর পনুগথঠন তর্া তাতেক ও বাস্তব 

প্রততেলন ঘর্াশনার িশধ্যই উচ্চতশক্ষার সােলয তনত ত। বাংলাশেশশর সকল উচ্চতশক্ষা 

প্রততষ্ঠানই এখ্ন এই জাতীে় গুরুত্বপূর্ কতথবয-কিথ সেলতার সশঙ্গ সম্পােন করশে। 

িুতক্তেুশদ্ধর অতবনাশী হচতনাে় আজশকর আধ্ুতনক বাংলাশেশশক জ্ঞান, প্রগতত ও 
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প্রেুতক্তিুখ্ী ধ্ারাে় এতগশে় তনশে় আশলাতকত িানব সম্পশেও হোগয হনতৃশত্ব পৃতর্বীর 

িানতচশি উন্নততর স্থশর উপনীত করাই এখ্ন উচ্চতশক্ষার চযাশলঞ্জ। আর এভাশবই 

সিাজ ও রাজনীততর গুর্গত রূপাির সাধ্ন কশর িুতক্তেুশদ্ধর হচতনা-লাতলত 

বাংলাশেশশর স্বেোিা সােশলযর শীশষথ হপৌাঁোশত পারশব। 
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সুিন কুিার সাহু 

তুতি আিার হভাশরর আকাশ 

স্বে িাখ্া তেন 

তুতি আিার ঘুি ভাঙা হচাখ্ 

অনুভুতত েূরতবন 

  

তুতি আিার হিঘলা  াওে়া 

তবদযত ঝলকাতন 

তুতি আিার দরি হরািুর 

আশলাক সন্ধানী 81 

তুতি আিার হগাধ্ূতলর সুর 

সন্ধযা রজনী 

তুতি আিার রাশতর তারা 

তিতর্তিতর্ লজ্জবতী 

  

তুতি আিার হৃেশে়র স্পন্দন 

শে সজৃশন 

তুতি আিার জীবন কর্া 

কতবতা হতািাশক I 
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িা াবুবুল  াসান নীরু 

অবশশশষ চশল হগশলন বে পেথার হশষ নবাব আশনায়ার হ াশসন। 

তততন চশল হগশলন অবযক্ত হবাবা কান্না আর বুকভরা অতভিান 

তনশয়। আিাশের িশতা হেশশর প্রকৃত গূর্ী িানুশষরা হেভাশব 

তবোয় তনশয় চশল োন; তততনও হসভাশব হগশলন। 

এ কর্া সততয হে, হে হেশশ গুর্ী িানুষশের প্রকৃত িূলযায়ন  য় 

না, প্রাপয স্বীকৃতত হিশল না; পরবতথীশত হস হেশশ গুর্ীশের 

জন্ম ার হ্রাস হপশত র্াশক। বতথিাশন আশিের হেশশ হস বাস্তবতাই 

পতরলতক্ষত  শচ্ছ। 82 

প েথা র  ন বা ব 



শশলী পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা,  ২০১৩ 

83 

হে গুতর্, হিধ্াবী িানুষতর্ চশল োশচ্ছন; হসই 

শূর্যতা হতা পূরর্  শচ্ছই না, বরং তেশন 

তেশন বােশে আবজথনা। ভীে বােশে 

হিধ্াশূর্যশের। 

তকশস আশস হেশশর উন্নতত? তকশস  য় 

জাততর উন্নয়ন? 

 

েূরেৃতষ্টসম্পন্ন, সৃজনশীল, গুর্ী, হিধ্াবী 

িানুশষর  াত ধ্শরই একতর্ জাতত, একতর্ 

হেশ এশগায় সািশনর তেশক। হপৌাঁোয় 

সুতনেৃথষ্ট লশক্ষয; অশনকর্া বাবাশের িশতাই। 

সিানরা োর  াত ধ্শর জীবন গশে, উন্নত 

জীবশনর হসানার  তরর্তর্ ধ্শর। এশকর পর 

এক সােশলযর তসাঁতে ভাশঙ্গ। 

বাস্তবতা  শচ্ছ, আিরা এশতার্াই অপোর্থ 

হে, ভুশল োই হসই তপতৃৃ্ঋশর্র সুতবশাল 

হসই োয়বদ্ধতা! 

আশনায়ার হ াশসন িারা োবার পর পতিকায় 

প্রকাতশত একর্া তশশরানাশির ওপর 

তবশশষভাশব হচাখ্ আর্শক হগশলা, ‘হশষ 

নবাশবর োয়সারা হগাশের তবোয়’। এর্া হে 

কশতার্া দুঃখ্জনক তা বশল-কশয় হবাঝাশনা 

োশব না। 

েীঘথ অধ্থশত বেশরর অতভনয় জীবন হকশর্শে 

হে এেতডতসর চত্বশর হসখ্াশনই নাতক তাাঁর 

িরশেশ র প্রতত ের্ার্থ সন্মান জানাশনা 

 য়তন! এেতডতসর অশনক কিথকতথা, অশনক 

তশল্পী তাাঁশক হশষবাশরর িশতান এক নজর 
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হেখ্শতও নাতক োনতন! জানা োয়, এসব আগাি ভাবনার হপ্রতক্ষশত তাাঁর 

পতরবাশরর সেসযরাও চানতন, তাাঁর িরশে  এেতডতসশত তনশয় োওয়া হ াক। 

 

হস োই হ াক;  য়শতা তাাঁশক আশরা একর্ ুহবশী অসন্মান করার জনযই হসখ্াশন 

তনশয় োওয়া  শয়তেশলা। 

 

সুেীঘথ হপশাগত জীবশন নানাভাশব অশনকবারই তাাঁশক হেশখ্তে; সাতন্নধ্য হপশয়তে। 

সব সিয়ই তাাঁর িাশঝ একর্া তবরার্ চতরশির প্রকাশ লক্ষয কশরতে। তততন তেশলন 

সব সিয় প্রচন্ড আত্মিেথাোশবাধ্ সম্পন্ন একজন িানুষ। 

 

আশনায়ার হ াশসন িাশনই হগার্া হেশশর আপাশিার িানুশষর বশুকর হভশতার 

সেশে লাতলতয বাংলা তব ার উতেষযার নবাব তসরাজুশিৌলার প্রততচ্ছতব। 

আশনায়ার আর তসরাজ তিশলতিশশ একাকার! 

 

আশনায়ার হ াশসন িাশনই একজন অতভনয় তশল্পী, োর অতভনশয় সারাশেশশর 

িানুষ এককর্ায় তেশলা িন্ত্রিুগ্ধ। তেতন আজীবন হবাঁশচ তেশলন, এবং হবাঁশচ 

র্াকশবন সাধ্ারর্ িানশুষর তপ্রয় িুখ্ ত শসশব। তপ্রয় িানুষ ত শসশব। হবাধ্কতর এই 

সুখ্র্ুকুই হশষাবধ্ী র্াশক চশল োওয়া গুর্ীশের বুশকর গভীশর। আর তকেু নয়। 

তপ্রয় নবাব, জনাব, আপনার জনয আিাশের িশতা হগার্া হেশশর সাধ্ারর্ িানুশষর 

উোর তচশত্তর অেরুার্ ভাশলাবাসা কালও হেিন তেশলা অিতলর্, আজও হতিনই 

আশে উজ্জ্বল। আপনার তবশে ী আত্মা এর্া হভশব সান্ত্বর্া হপশল তাশত আিরাও 

শাতি পাশবা। 

 

পরি করুর্ািয় আপনার হবশ শত নসীব করুন। 

 

িা াবুবুল  াসান নীরু 

কযালশগতর, কানাডা 



গুজব 
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তানভীর আ শিে 

চাাঁশে অতভোন তনশে় কত কল্পকাত নী হলখ্া  শে়শে তা বশল হশষ 

করা োশব না। পৃতর্বী হর্শক চাাঁশের েূরত্ব ততন লাখ্ চুরাতশ  াজার 

চারশ ততন তকশলাতির্ার। এত কাশে তবু এত েূশর র্াকা চাাঁেশক 

তনশে় তাই িানুশষর ভাবনার জগৎ তেল সবসিে়ই রতঙন। িশনর 

িাধু্রী তিতশশে় িানষু বশল হগশে তবতভন্ন গল্প, সাতজশে়শে আতঙ্ক। 

তবু চাাঁেশক জে় করার ইচ্ছা তনশে় কখ্শনা েশি োে়তন িানুষ। 

প্রেুতক্ত আর হিধ্ার সশবথাচ্চ তেশে় হচশে়শে চাাঁে তনশে় সব র সয 

হভে করশত। 
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অশনশকই তাশের হলখ্ার িাধ্যশি চাাঁেশক তনশে় এশসশেন বইশের় পাতাে়। হকউবা 

এাঁশকশেন কতিকস, হকউ তলশখ্শেন গল্প-উপনযাস আর হকউ বাতনশে়শেন 

চলতচ্চি। চাাঁেশক তনশে় গল্প হলখ্া শুরু  শে়শে ১৯৬৯ সাশল চাাঁশে িানুশষর 

অবতরশর্র অশনক আশগ হর্শকই। ১৮৬৫ সাশল জুলভানথ হলশখ্ন ‘িি আর্থ র্ু তে 

িুন’। 

তার এই কল্পকাত নীশত একতর্ ি াকাশোন আশিতরকার হফ্লাতরডা হর্শক োিা 

শুরু কশর চাাঁশে অযাডশভঞ্চার কশর প্রশাি ি াসাগশর অবতরর্ কশর, অশনকর্া 

অযাশপাশলার িশতাই। ১৯০১ সাশল প্রকাতশত  ে় এইচতজ ওশে়লস-এর ‘তে োস্টথ 

িযান অন েয িুন’। এই গশল্প িানুশষরা এক ধ্রশনর পোর্থ বযব ার কশর, ো 

নাতক তনশজ হর্শকই বাতাশস ভাসশত পাশর। কল্পকাত নী হলখ্করা কখ্নই হর্শি 

র্াশকনতন। তারা এশকর পর এক স্বে েতড়শে় হগশেন িানুশষর িশন। তলশখ্ হগশেন 

তবতভন্ন সাশে়িতেকশন। এসব সাশে়ি তেকশশন চাাঁেশক তনশে় হেসব তর্য হেওে়া 

 শে়শে হসগুশলা অজানা তকেু জানার আকাঙ্ক্ষা আরও বাতড়শে়শে। জানার হতষ্টা 

হবশড়শেই শুধ্ু। এর পর আইজযাক আতসিভ একতর্ কল্পকাত নী হলশখ্ন ১৯৩৯ 

সাশল। আর কাত নী অনুোে়ী ঘর্না ঘশর্ ১৯৭০ সাশল। আর্থার তস িাকথও 

তলশখ্তেশলন ১৯৫১ সাশল। 

নাি ‘তপ্রতলউড র্ু হস্পস’। এ োড়াও আরও অশনশকই চাাঁশে অতভোন তনশে় গল্প-

উপনযাস তলশখ্শেন। এসব কল্পকাত নী হলখ্কশের অশনশকর হলখ্া বই হর্শক 

শততর  ে় চলতচ্চি। এ োড়া তবতভন্ন ডকুশিিাতর তেল্মও তনিথার্ করা  শে়শে। 

হতিনই একতর্  শচ্ছ ‘এ তট্রপ র্ু তে িুন’, ো তেল তনবথাক চলতচ্চি। চলতচ্চিতর্র 

িূল কাত নীর শুরু  ে় জুলভাশনথর ‘িি আর্থ র্ু তে িুন’ হর্শক। চলতচ্চিতর্ ১৯০২ 

সাশল িুতক্ত পাে় আর িানুষ স্বাে পাে় চন্দ্রজশে়র। 

 

এসব স্বে হেখ্াশনা চলতচ্চিকাররা এবং হলখ্করা সব সিে়ই হচশে়শেন িানুশষর 

িশন চাাঁেশক তনশে় জশি র্াকা েত র সয হেন হবতরশে ়আশস সতয, সুন্দর  শে়। 

িানুশষর চাাঁে তবজশের় হপেশনও তকন্তু এসব সাশে়ি তেকশশনর ভূতিকা অশনক। 

চাাঁেশক অশনক কাে হর্শক হেখ্ার জনযই তক শুধ্ু চাাঁশের তেশক েুশর্ োওে়া। 
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তা তকন্তু নে়। িানুশষর হচাশখ্র সীিার অততিি করার অেিয ইচ্ছাই তেল 

সবর্কুু। প্রেুতক্তর উন্নে়শনও তেল িানুশষর এই জানার আকাঙ্ক্ষা। তাই চাাঁে তনশে় 

কল্পকাত নী তখ্শনা তেল এখ্শনা আশে। আশবেন কশিতন এতর্ুকু। র সযিে় 

চাাঁেশক জানশত নশভাচারীরা তাশের প্রার্ বাতজশে় হরশখ্ েুশর্শেন ি াকাশশ। 

চাাঁেশক এশনশেন পাশে়র তলাে়। তবুও অশনক র সয রশে ়হগশে এখ্শনা। 



তসশনিা 
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তনগার সুলতানা 

অতিতাভ এবং হরখ্া। বতলউড সম্রাশজয দই জীবি 

তকংবেিী। েশথক তচশত্ত োশের অবস্থান আজও সুেঢ়ৃ। বহু 

বের োবৎ এই দই তকংবেিীশক একই সাশর্ তসশনিার 

পেথায় হেখ্শত পায় না ভক্তকুল। 
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তকন্তু তাশের সব সিয়ই প্রতযাশা তেশরা আবার এই তারকাশক কশব হেখ্া োশব 

এক সাশর্। এবার তাশের ভক্তকুশলর হস আশা পরূর্  শত োশচ্ছ। েীঘথকাল পর 

আবারও  য়শতা রূপাতল পেথায় একসশঙ্গ হেখ্া োশব বতলউশডর এক সিশয়র ঝে 

হতালা জুতর্ অতিতাভ বচ্চন এবং হরখ্াশক। 

হপ্রস ট্রাস্ট অে ইতন্ডয়া বরাশত জানা োয়, আতনস বাজতি পতরচাতলত কশিতড 

তসশনিা ‘ওশয়লকাি বযাক’-এ একসশঙ্গ অতভনয় করশবন অতিতাভ এবং হরখ্া। 

২০০৭ সাশলর ত র্ তসশনিা ‘ওশয়লকাি’-এর তসকুশয়লতর্ প্রশোজনা করশেন 

তেশরাজ নাতেয়ােওয়ালা। 
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বাজতি এ তবষশয় বশলন, “হরখ্াতজর জনয আিরা একতর্ চতরি তঠক কশরতে। তার, 

নানা পাশর্কর এবং অতনল কাপুশরর িশধ্য তিভুজ হপ্রশির একতর্ তবষয় র্াকশব– 

এিনর্াই পতরকল্পনা করতে আিরা। তশব এখ্নই এ তবষশয় হকাশনা তকেু তনতিত 

কশর বলা োশচ্ছ না। কারর্ তারা অশনক তসতনয়র তশল্পী। তাশের সিয় এবং 

পেশন্দরও একতর্ তবষয় রশয়শে।” 

 

বাজতি আরও বশলন, “আতি হরখ্াতজর অশনক বে ভক্ত। তার সশঙ্গ কাজ করশত 

আগ্র ী। আর হেশ ত ুএতর্ একতর্ কশিতড তসশনিা, আতি িশন কতর হরখ্াতজ তার 

চতরিতর্ তনখ্ুাঁতভাশব েতুর্শয় তুলশত পারশবন।” 

 

বলা বাহুলয, সত্তর ও আতশর েশশক পেথায় ঝে হতালা জুতর্ তেশলন অতিতাভ-

হরখ্া। তাশের বযতক্তগত সম্পকথ ও হপ্রি এবং অতিতাশভর রী জয়া বচ্চশনর সশঙ্গ 

হরখ্ার িশনািাতলশনযর খ্বরাতে তনশয় হস সিয় গুজশবরও কিতত তেল না। পি-

পতিকাগুশলা সয়লাব  শয় তগশয়তেশলা তাশের তনশয় িুখ্শরাচক হকচ্চা-কাত নীশত। 

তশব হসসব হে শুধ্ ুগুশজাবই তেশলা, তকংবা এর হপেশন সশতযর হকাশনা হরশ 

তেশলা হসর্া আজও অপ্রকাতশতই হর্শক হগশে। 

 

হো আনজাশন, িুকািার কা তসকান্দার, তি. নার্ওয়ারলাল, সু াগ এবং তসলতসলা 

এই জুতর্র আশলাতচত তসশনিা। ততনেশশকরও হবতশ সিয় তবরততর পর তারা  

একসশঙ্গ অতভনয় করশত োশচ্ছন। 

 

তসশনিা রতসকশের িশত, েতে হসই পরুশনা জুতর্শক েশথকরা সততযই আবার 

একসাশত পেথায় হেখ্শত পায় হসর্া  শব চিৎকার একতর্ অতভজ্ঞতা। 



ির্ীষী কর্া 
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হরাশিল খ্ান 

আচ্ছা, আকাশর্াশক হে এত সুন্দর কশর রং করা  শে়শে, 

এর্া তকভাশব  ল? হসৌন্দেথ আসশল তক? কার হচাশখ্ 

হসৌন্দেথ হকিন? আর ির্ীষীশের হচাশখ্? 

প্রততশবেনতর্ শতরী কশরশেন রুশিল খ্ান 
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একতর্ িানুষ অশনযর কাশে তনশজশক উপস্থাপশনর িাধ্যশি বযতক্তশত্বর প্রকাশ পাে়। 

হে বযতক্তর বযতক্তত্ব েত সুন্দর হসই িানুষতর্ তত সুন্দর। তনশজশক সুন্দর কশর 

উপস্থাপন করশত হক না ভালবাশস? পৃতর্বীর প্রতততর্ িানুষ তনশজর তবষশে় 

োতে়ত্ববান, তনশজর সম্পশকথ সশচতন। তনশজশক প্রকাশশর হসরা িাধ্যিতর্ সবসিে় 

গুরুশত্বর সশঙ্গ তনবথাচন কশর র্াশক। বযতক্তত্ব প্রকাশশর সিে়কাল সাধ্ারর্ত উঠতত 

বে়স হর্শক শুরু  ে়। তকন্তু তকে ুহোর্খ্াশর্া তবষে ়হখ্ে়াল না রাখ্শল অশনক সিে় 

 াতসর পাি  শত  ে়। িানুশষর হচ ারা, হে  শততরশত তার তনশজর  াত হনই। 

ি ান সৃতষ্টকতথা  প্রতততর্ িানুষশক আলাো আলাো আকৃততশত সৃতষ্ট কশরশেন। 

হবতশর ভাগ গতর্ততবে তাশের কাশজ নান্দতনক তৃতপ্ত খ্ুাঁশজ পান। তাাঁরা গতর্ত বা 

গতর্শতর হকান তনতেথষ্ট রূপশক ‘সুন্দর’ উপাতধ্ তেশে় এই তৃতপ্ত প্রকাশ কশরন। 

কখ্শনা কখ্শনা গতর্ততবশেরা গতর্তশক তশশল্পর সাশর্, তনশেনপশক্ষ একধ্রশনর 

সৃতষ্টশীল কাশজর তুলনা কশর র্াশকন। গতর্শতর সাশর্ সঙ্গীত ও কতবতা-র 

তলুনাও তবরল নে়। 

হসৌন্দেথযশর িাশন এশকক জশনর কাশে এশকক রকি। চলুন, হশানা োক তবতভন্ন 

িনীষীর কাশে হসৌন্দেথযশর সংজ্ঞা আসশল তক। 

 

রবীন্দ্রনার্ ঠাকরু  

আিার হতা িশন  ে় হসৌন্দেথ স্বভাবতই অপ্রিত্ত কারর্ পৃতর্বীশত হসৌন্দেথই 

পতরপূর্থতার আেশথ। পতরপূর্থতার সত ত িত্ততা হশাভা পাে় না। হসৌন্দশেথর 

আপনার িশধ্য আপনার একতর্ সািঞ্জসয আশে। হস তনশজর িশধ্য তনশজই সম্পূর্থ। 

হস আর সকল  ইশত আপনাশক সংেত কতরে়া রাশখ্। এইজনযই আর সকল 

এিন প্রবলশবশগ তা ার প্রতত আকৃষ্ট  ে়। হসৌন্দশেথর িশধ্য শেনয নাই, এইজনযই, 

আিাশের তভক্ষুক হৃেে় তা ার দ্বাশর অতততর্  ইে়া উপতস্থত  ে়। হসৌন্দশেথর িশধ্য 

এই ঐেেথ এই পতরপরূ্থতা আশে বতলে়া হসৌন্দশেথই ক্ষুদ্রতার িশধ্য ি ে, সীিার 

িশধ্য অসীিতা প্রকাশ পাে়। পূর্থতাশক আপন আে়শত্তর িশধ্য পাইে়া হৃেে় 

আনশন্দ অতভভূত  ে়। এই সকল কারশর্ই পৃতর্বী হসৌন্দেথ (পূর্থতা) অনুভব 

কতরবার এক প্রধ্ান উপাে়। 
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ওে়ান্ডা লযাশন্ডাস্কা 

নতুন হকান তকে ুআতবস্কাশরর িশধ্য হে অবর্থনীে় আনন্দ আর সুখ্ানুভূতত  ে়, এর 

হচশে় বড ়হসৌন্দেথ আর তকেইু  শত পাশর না। 

 

জালালুতিন রুতি 

 

ো তকেু ভাল আর কলযার্কর, তা-ই হসৌন্দেথ। 

 

জতজথে়া ও’হকশে 

পুষ্পশক েুর্শত তক আিরা হেতখ্? এর্া েুর্শত সিে় হনে়। আিাশের এত সিে় 

হনই। তনিথল বন্ধুত্ব গশড় উঠশতও সিে় লাশগ। 

 

জজথ ওে়াতশংর্ন কারভার 

সূেথ েখ্ন সব আাঁধ্ার কাতর্শে় পবূ আকাশশ উতেত  ে়, তখ্ন এর হচশে় সুন্দর 

েৃশয আর  শত পাশর না। 

 

লুতস হবাগান 

আতি তবোস কতর এ ধ্রনীর হকান তকেইু অসুন্দর নে়। সবশচশে় সুন্দর েৃশয  শচ্ছ 

সবাই েখ্ন একসশঙ্গ জশড়া  শে় তনিথল েুততথশত হিশত উশঠ। 

 

হজাশসে এযাতডসন 

ভাল চতরি সুন্দশরর ঘার্তত পরূর্ করশত পাশর, তকন্তু সুন্দর কখ্নই ভাল  

চতরশির ঘার্তত পরূর্ করশত পাশর না। 

 

রালে ওে়াশল্া এিারসন 

হসৌন্দশেথর একিাি তবকল্প  শত পাশর সততা। 
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র্িাস এে ত তল 

আিার িরশেশ  েুল তেও না। হবাঁশচ র্াকশত আিাশক েুল হেে়া হতা েূশর র্াক, 

অপিান কশর কূল পাওতন হতািরা। তা শল িরশর্র পর হকন এই পুষ্পাঘথ অপর্? 

 

এযাশন লযাির্ 

আনন্দই  শচ্ছ সশবথাত্তি হসৌন্দেথ। 

 

র্িাস িযান 

োরা তশল্পী, তারা সব সিে়ই হসৌন্দশেথর সন্ধান কশরন। তশব হসশক্ষশি 

অশনকবারই ভুল-ি“তর্ কশর হেশলন তারা। এর্াই স জাত এবং স্বাভাতবক 

বযাপার। 

 

আলবার্থ আইনস্টাইন 

আিার চারপাশশ েখ্ন আেশথ হকান তকেু হভশস ওশঠ, তখ্ন িশন  ে় এ পৃতর্বীর্া 

কত সুন্দর, কত চিৎকার। সততা, উৎসব, আনন্দ… এ জনযই এখ্নও তর্শক 

আশে পৃতর্বী এবং র্াকশবও। 

 

তড.এইচ. লশরি 

হেৌনতা এবং হসৌন্দেথ এশক অপশরর পতরপরূক। তার সশঙ্গ েতে হোগ  ে় 

বুতদ্ধিত্তা তা শল এর হচশে় সুন্দর আর তকে ু শত পাশর না। 

 

আলবার্থ কযািুস 

হসৌন্দশেথর জনয আিরা অশনক তযাগ স্বীকার করশত পাতর। অশনক েূর েশুর্ চশল 

হেশত পাতর। অশনক িু ূতথ প্রতীক্ষা করশত পাতর। 
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সযার ওে়াল্টার স্কর্ 

তশশু এবং পুষ্পশশাতভত বাগান  শচ্ছ হসই ধ্রশনর হসৌন্দেথ, োশের েতœ তনশত 

 ে়। 

 

হ শলন হকলার 

এ অবনীর সবশচশে় হশ্রষ্ঠ এবং সুন্দর তজতনষতর্ আজ পেথি হকউই হেশখ্তন, 

পাশরতন স্পশথ করশত। তকন্তু এর্াশক অনুভব করশত হপশরশে। আর তা  শলা, 

হৃেে়। 

 

র যাশচল কারসন 

সারাজীবনই হসৌন্দশেথর হপেশন হোশর্ িানুষ। তকন্তু তা হেখ্ার জনয সিে় পাে় 

খ্ুব অল্প। 

 

এযানাইস তনন 

এই জগশতর ো তকেু র সযিে়, তা-ই সুন্দর। 

 

তজন কার 

আতি লক্ষয কশরতে, সবাই শুধ্ ুিানুশষর গাশে়র চািড়ার রং তবচার কশর 

হসৌন্দশেথর পতরিাপ কশর। আিাশক এর্া আ ত কশর। বাত যক রূপ হতা ক্ষর্স্থাে়ী। 

আসল হসৌন্দেথ হতা লুতকশে় আশে িানুশষর অিশর। এর্া অনধু্াবন করা উতচত 

িানুশষর। 

 

হসাতেে়া লশরন 

হসক্স এযাতপল  শচ্ছ হসৌন্দশেথর পঞ্চাশ শতাংশ, ো হতািার আশে। আর বাকী 

পঞ্চাশ শতাংশ  শচ্ছ হলাশকর ভাবনা, ো তারা িশন কশর হতািার আশে। 
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বাকতিিস্টার েুলার 

েখ্ন কাশজর সিে় আতি হকান সিসযাে় পতড়, তখ্ন আতি কখ্নই হসৌন্দেথ তনশে ়

ভাতব না। িার্াে় তখ্ন একর্াই তচিা কাজ কশর, তকভাশব সিাধ্ান করা োে় 

সিসযার। তকন্তু েখ্ন সিসযার সিাধ্ান  শে় োে় এবং তা সুন্দর না  ে়, তখ্ন 

উপলতব্ধ কতর, এর্া ভুল তেল। 

 

জন তকর্স 

হসৌন্দশেথর জে ়তচরকাশলর। 

 

জন রাতস্কন 

িশন কশর হেখ্ুন, পৃতর্বীর সবশচশে় হকান দ’তর্ তজতনষ হসৌন্দশেথর হক্ষশি সবশচশে় 

হবতশ বযবহৃত  শে়শে? একতর্ পাে়রা, আশরকতর্ হগালাপ। 

 

তপশে়শর অগাশস্ট তরশনাতে়র 

েন্ত্রর্া চশল োে়, তকন্তু হর্শক োে় হসৌন্দেথ। 

 

অস্কার  যািারশস্টইন 

তুতি আিাশক ভালবাস, কারর্ আতি সুন্দর। অর্বা আতি সুন্দর, কারর্ তুতি 

আিাশক ভালবাস। 

 

 

rumelboss@gmail.com 
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রােসান 

হোট্টবনু্ধরা, একর্া জতর্ল অশন্কর িযাতজক আপনাশের 

তশতখ্শে় তেতচ্ছ আজ। আতি তনশজও অতভভূত। তা শল আশগ 

হেতখ্শে় তনতচ্ছ তারপর তশখ্াশবা হতািাশের। 
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হকালা ল 
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িযাতজকতর্ তক? 

 

প্রর্শি িশন িশন ১-৯ এর িশধ্য আকতর্ সংখ্যা ধ্রুন। এরপর তার সাশর্ ১ হোগ 

তেন।আবার ২ হোগ তেন। ১ তবশে়াগ তেন।৩ হোগ তেন।আবার ৪ তবশে়াগ তেন। 

এবার ১ হোগ তেন। হে সংখ্যা র্া  শে়শে হসর্া ৯ তেশে় গুন তেন। গুন হেওে়ার পর 

হে সংখ্যার র্া  শব হসর্ার দতর্ অন্ক (হেিন:৪৫ এর দতর্ অন্ক  শচ্ছ ৪ ও 

৫)পরস্পর হোগ তেন।শে সংখ্ার্া  শে়শে তার সাশর্ ১ হোগ তেন। এবার ো  শে়শে 

তার সাশর্ ২০০০ হোগ তেন। এবার হেখ্ুন হতা এখ্ন হে সাল হসই সাল  শে়শে 

তকনা।িাশন ২০১০  শে়শে তকনা। তক চিশক হগশলন। আসশল চিকাশনারই কর্া। 

 

এবার তশখ্ার পালা: 

 

এখ্াশন িূল তট্রকস র্া  শলা ৯ তেশে় গুন। একর্া তজতনষ হকউ তক জাশনন হে ৯ 

তেশে় হে হকাশনা ১তর্ সংখ্াশক গুন করার পর হে দতর্ অন্ক  ে় তা পরস্পর হোগ 

তেশল বার বারই ৯  শব।শেিন:৯x২=১৮ এখ্ন ১+৮=৯।এবার িশনর সংখ্যার্া 

নে় এর্া আিরা হজশন হগলাি।এবার ো ইচ্ছা হোগ তবশে়াগ তেশে় তাশক তার িশনর 

সংখ্ার্া বশল তেশে় চ-ি-হক তেশত পাশরন। 

এভাশব তনশজর বন্ধ ুহক বা অনয হে কাউশক চিশক তেশত পাশরন এ িযাতজক 

হেতখ্শে়। 
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শশলী………………… 
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হশষ পাতা 



আশলা হে 

                       োে় হর হেখ্া-- 

হৃেশে়র পুব-গগশন 

                     হসানার হরখ্া। 

     এবাশর ঘুচল তক ভে়। 

     এবাশর  শব তক জে়। 

     আকাশশ  ল তক ক্ষে় 

                       কাতলর হলখ্া। 

             কাশর ওই 

                       োে় হগা হেখ্া, 

হৃেশে়র সাগরতীশর 

                        োাঁড়াে় একা? 

  ওশর তুই সকল ভুশল 

  হচে ়র্াক  নে়ন তুশল-- 

   নীরশব চরর্-িূশল 

                   িার্া হঠকা। 

 

 

 

(গীতাতল) 

--রবীঠাকুর 
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-শশলী তর্ি  

“একতর্ সনু্দর সাত তয আকাশশর প্রতযাশায়” 

...আিরা আিাশের িশতা র্াকশত চাই। শুভাতশস। 
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-- একতর্ শশলী প্রকাশনা -- 

…আড্ডা হ াক শুদ্ধতায়, তশল্প আর সাত শতয। 102 

শশলী 

পাাঁচতিশালী, তবশশষ সংখ্যা 

শশলী.কি -এর প্রয়াস  

২০১৩ 


