গ

ক া াস

লকডাউেনর ভত
রদশ অ লাক
আই ট কনার
জানা অজানায় গল সা ােজ র ছাঁয়া
বু ক িরিভউ
অসমা আ জ বনী
নৗকাডিব
প রাড ক াল সা জদ
সা কথা
কা ার সাতকাহন
িবিবধ

ান

থম সংখ া | জুলাই,২০২০

উপকূল য় দশার জ বন

সরকাির আিজজুল হক কেলজ, ব ব াপনা িবভােগর
িবেশষ ম াগািজন

ক া পাস

ান

থম সংখ া | জুলাই,২০২০

উপেদ া

মাঃ মাতাহার হােসন সরকার

ভাষক
ব ব াপনা িবভাগ,
সরকাির আিজজুল হক কেলজ, ব ড়া।

ছদ ও িডজাইন
ওবাইদু াহ শাওন
সশনঃ ২০১৬- ১৭
িবিবএ চতুথ বষ, ব ব াপনা িবভাগ।

ক া পাস

ােন

যা আেছ

আমােদর কথা

মুি যু ও বাংলােদশ
ব ড়া সদর উপেজলার
মুি যুে র ইিতহাস ১২

িশ া
টকসই উ য়ন
ল মা ায়
মানস ত িশ া ও
বাংলােদশ ২১

বুক িরিভউ

অসমা আ জীবনী ২৬
নৗকাডুিব ৩১
প রাডি ক াল সািজদ ৩৩

িতেবদন
উপকূ লীয় দুদশার
জীবন ৩৫

া কথা
কা ার সাতকাহন ৪০

কিবতা
অনুে রণা ৪৩
মা ৪৪
রাগ শাক ৪৫
আ ু আমার ৪৬
িমক ৪৭
ছা িবধান ৪৮

আইিট জগৎ
জানা অজানায় গল
সা ােজ র ছাঁয়া ৪৯

গ
লকডাউেনর ভুত ৫৬
দূরদশী অ লাক
(অনুবাদ গ ) ৬৪

কৗতুক
ধাঁধা

সাধারণ

৬৭

৬৯

ান

৭১

ক ািরয়ার গাইডলাইন

৭৩

খলাধুলা
হার না মানা এক যা া তািমম
ইকবাল ৭৭

িবিবধ
হারােনা শশব ৮৬

বকার িনেয় আমার
ভাবনা ৮৮

সময় ও আমরা ৯০

ক া পাস

ান

আমােদর কথা
হাজার বছেরর
বা ািল জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর
রহমােনর জ শত বািষকীেত সরকাির আিজজুল হক কেলজ, ব ড়ার
ব ব াপনা িবভােগর িশ াথীেদর আ িরক েচ ায় 'ক া পাস ান'
নামক ম াগািজনিটর আ কাশ হেত যাে ছ তা সিত ই শংসার
দািবদার।
ব ব াপনা ব বসায় শাসেনর মেতা িবষয় হেলও িশ াথীেদর সািহেত র
িত অনুরাগ মােটই কম নয়। এই ম াগািজেন িতিট িবষয়েক আনার
চ া কেরেছ িশ াথীরা। কেরানা কালীন সংকেট িশ াথীেদর মানিসক
শাি র পাশাপািশ মধা িবকােশর সুেযাগ িহেসেব এই ম াগািজন
কােশর য়াস।
'ক া পাস ান' নামকরনিট সিত ই এই ম াগািজেনর িতিট িবষেয়র
অনুধাবন করেত স ম।
আমােদর বাংলা সািহেত যারা পিথকৃত তােদর
াভের রণ করিছ।
আমরা রণ করিছ মহান ভাষা আে দালেন যারা শহীদ হেয়েছ। যােদর
আ ত ােগ বাংলা নামক মােয়র ভাষার মযাদােক ধের রাখেত পেরিছ।
আমরা
াভের রণ করিছ বাংলার ািধকার আে দালন ও মহান
মুি যুে অংশ হনকারী সই বীর সনােদর। কৃত তা কাশ করিছ
ি শ ল শহীেদর িত যােদর রে র িবিনমেয় অিজত হেয়েছ আমােদর
মহান াধীনতা।

বতমান িব হে ছ তথ ও যুি িনভর, এই 'ক া পাস ান'
ম াগািজনিটও এইরকম একিট ভাচুয়াল ম াগািজন এবং এিট এর থম
সং রণ। আর এই তথ ও যুি েক ব বহার কের সারা িবে র বাংলা
ভাষাভাষী মানুেষর কােছ পৗেছ যােব ি য় িশ াথীেদর এই সািহত
কম।
Sustainable Development Goals-4 বা (SDG-4) এ বলা হেয়েছ
মানস ত িশ া; এই মানস ত িশ া িনি ত করেত হেল থাগত
গতানুগিতক পড়ােলখার মেধ িশ াথীেদর আব করা যােবনা।
িশ াথীেদর অংশ হনমূলক িশ া বা কমমূখী িশ ার িত
ােরাপ করেত হেব আর তােত কের তারা িনেজেদর একুশ শতেকর
চ ােল
মাকােবলা করেত পারেব।িশ াথীেদর িনেজেদর ভাবনা,
আেবগ, উ াবনী িচ া, খলাধুলা, হাস রস ইত ািদ িবষেয় লখার
আ হী কের তালা হেয়েছ 'ক া পাস
ান ম াগািজনিটেত। যা
মানস ত িশ া বা বায়েনর পিরপূরক।
সবেশেষ একিট িবষয় বলেত চাই িশ াথীেদর মুি যুে র চতনা লালন
কের আসা দািয়ক বাংলা িবিনমােণর জন সবদা েচ া চািলেয়
যেত হেব।
সেবাপির এই িডিজটাল সং রনিট থম বেল অেনক ভুল িট থাকেত
পাের , সটােক মাসু দর দৃি েত দেখ আমােদর িশ াথীেদর
সািহত চচায় সকেলই অনু ািণত করেবন এই আশাবাদ ব করিছ।

তাহেলই তারা সিত কােরর সানার বাংলা িবিনমােন অবদান রাখেব।
সকল িশ াথীেদর িত রইেলা অকৃিতম হ ও ভােলাবাসা।
তােদর জন অেনক অেনক দায়া ও ভকামনা। সকেলর সু তা ও
দীঘা কামনা কের এই 'ক া পাস
ান' ই-বুক ম াগািজেনর
উ েরা র সফলতা কামনা করিছ।
জয় বাংলা।

উপেদ া
মাঃ মাতাহার হােসন সরকার
ভাষক
ব ব াপনা িবভাগ,
সরকাির আিজজুল হক কেলজ, ব ড়া

ক া পাস

ান

১২

মুি যু ও বাংলােদশ

ব ড়া সদর উপেজলার মুি যুে র ইিতহাস
১৪ িডেস র ১৯৭১। লঃ কেণল কাজী নু
ামান, ৭নং স র
কমা ার িহেসেব ব ড়া সদর উপেজলায় মুি যু পিরচালনা
কেরেছন। গাটা দেশর ন ায় ব ড়ােতও
াধীনতার দািবেত
অি
ুিলে র মত সং ামী সব েরর জনসাধারণ ঐকব হন।

ক া পাস

ডাঃ জািহদুর রহমান

ান

ভাষা সিনক মর ম
গািজউল হক

১৩

এিটএম মুসা প া

িপছেনর সািরর বািদকেথেকঃ বীর মুি েযা া তাজুর রহমান, বীর মুি েযা া আ ু র
রিশদ, বীর মুি েযা া আিমনুর রহমান, বীর মুি েযা া ইজান আলী, বীর মুি েযা া
রজাউল আলম ( বলাল উিকল)
,বসা অব ায় বােম ◌ঃ বীর মুি েযা া মাজাম,
বীর মুি েযা া বাকা, বীর মুি েযা া শিফ

ক া পাস

শহীদ চা দু

ান

১৪

মাঃ মমতাজ উি ন

ব ড়া সদর উপেজলায় নতৃ দন ভাষা সিনক মর ম গািজউল
হক, া ন সংসদ সদস এ. ক মিজবর রহমান, ডাঃ জািহ র
রহমান, ছা
নতা মা ািফজার রহমান পাটল, খাকন,
সাইফুল, িহটলু, এিটএম মুসা প া, মাঃ মমতাজ উি ন, শহীদ
আবু সুিফয়ান, শহীদ ফজলার, এিটএম জাকািরয়া, গালাম
জাকািরয়া খান, আিজজ আহেমদ টিক, শহীদ চা ু, আেনায়া ল
কিরমসহ আেরা অেনেকই।

ব ড়া শহের মুি েযা ােদর িনং দয়ার জন ৪িট ক া
করা
হয়। ক া
েলা হেলা-(১) ব ড়া আনসার াব মাঠ(বতমােন
জলা খাদ িনয় েকর ভবন, রহমান নগর)। এই ক াে র িচফ
িছেলন আেনায়া ল কিরম
লাল। এখােন ৩০/৩৫ জন
মুি েযা ার
িনং দয়া হেতা। (২) ক া
স াল হাই ুল।
কা
িচফ িছেলন আ ুর রা াক িদপু (৩) ক া
মালিতনগর
হাই ুল। এই ক াে র িচফ িছেলন এিটএম মুসা প া (৪)
ক া করেনশন হাই ুল। এই ক াে র িচফ িছেলন িডং ।

ক া পাস

ান

১৫

এছাড়া ব ড়া সদর উপেজলািধন গাকুল ইউিনয়েন রামশহর ােম
পীর ডাঃ মুহা দ াহ লাহ পিববােরর ১২জন সদস েক পািক ানী
হানাদার বািহনী ও তােদর দাসররা িনমমভােব হত া কের। িত
বছর রা ীয় ভােব শহীেদর রেণ দায়া মাহিফল ও তাঁেদর কবের
পু
বক অপণ করা হয়।
এ ঃসংবােদ ম হেয় ওেঠ ব ড়া। চািরিদেক নানা জব ও
আশ া। সামিরক আইেনর জাতাকল ভে
ফলার পণ। এসময়
সংবাদ পাওয়া যায় য, রংপুর ক া নেম
থেক পািক ান আিম
ট াংক ও সাঁেজায়া বািহনী সহ ব ড়ার িদেক মাচ করেছ। এ খবর
ত ছিড়েয় পেড় সব । সদর রা া ব ািরেকেড ভের ওেঠ জনতার
তঃ ুত কম য়ােস। য যভােব পাের আমস সং হ কের যুে
ঝাঁিপেয় পেড়।
পািক ািন আিম ব ড়ায়
েবশকােল মািটডািলেত ব ািরেকড
দওয়া অব ায় এক ির াচালকেক াশফায়াের হত া কের। ব ড়ার
মুি যুে িতিনই থম শহীদ হন। িতিনই থম শহীদ মুি েযা া।
সড়কপেথ কািলতলা হােট পািক ািন আিম শ
িতেরােধর
স ুখীন হয়। আধুিনকভােব সুসি ত পািক ািন আিমর সােথ
কমব াট যুে মুি েযা ারা িপছু হটেত বাধ হন। পািক ািন আিমর
িলেত বড়েগালায় মুি েযা া আজাদ শহীদ হন।
রলেগেট মালে েনর বিগ িদেয় ব
সখােন পািক ািন আিম বশ শ
রললাইেনর আেশপােশ কিতপয় দির
িল কের হত া কের। পািক ািন আিম
সখােনই থমেক যায়।

ািরেকড দওয়া হেয়িছল।
িতেরােধর মুেখামুিখ হয়।
দাকানদারেক পাকেসনারা
রলেগট পার হেত না পের

ক া পাস

ান

১৬

ছা েনতা ও পুিলশ বািহনীর সদস বৃ
এই মুি েযা ার
রাইেফল ও ব ুক সহ পািক ািন আিমর অ যা ােক থািমেয়
দয়। সকাল ৪টা থেক ায় ১১টা পয এই ভয় র লড়াই
চেল। পািক ান আিম আর কান সুিবধা করেত না পের
রলেগট এর ঘুমিট ও বড়েগালা থেক িপছু হটেত থােক।
ব ড়ার মুি েযা ারা রণা েন সিদন য অসীম সাহস, ধয
ও মেনাবল দিখেয়িছল ইিতহােস তা িবরল এক দৃ া হেয়
রেয়েছ।
পাকেসনারা মিহলা কেলেজ অব ান নয়। পািক ািন আিমরা
যখন এভােব িরি ট করিছল, তখন বড়েগালার মােড়
তৎকালীন ইউনাইেটড ব াংেকর ছাদ থেক মুি েযা ারা
তােদর অসীম সাহেস চ ােল কের। পাক আিম িনচ থেক
তােদর িঘের ফেল। এক পযােয় মুি েযা ােদর িল শষ
হেয় গেল পাক আিমর হােত তারা স াের ার করেত বাধ হয়।
পাকেসনারা সখােন িনমমভােব মা ািফজার রহমান চু ু ও
িটটুেক বেয়ােনট িদেয় হত া কের। িহটলুেক তারা সে কের
িনেয় যায়। শানা যায় িহটলুেক তারা মের ফেল তার লাশ
লুিকেয় ফেল। ব ড়ার
থম পযােয়র এই মুি যু
ও
সড়কপেথ জনতার লড়াই আেজা আমােদর
ৃিত িব ৃিতেত
এক মহান ত ােগর মিহমা হেয় আেছ।
আেজা চাখ মুদেল দিখ জেগ ওেঠ অজ দৃশ । যন অ হীন
এক চলি
তার সবাক দৃশ ছিড়েয় দয়। আমরা যারা কাছ
থেক মুি যু দেখিছ, তােদর কােছ মুি যু চােখর সামেন
অিবরাম ঝলমল কের ওঠা দৃেশ র পর দৃশ ।
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এ দৃশ বদনার ও িবষ তার। এ দৃশ যুগপৎ আন ও সুেখর।
এ দৃশ ত াগ ও অজেনর। ত াগ ও অজন িবশাল। আমরা অজন
কেরিছ একিট াধীন দশ। বাংলােদশ যার নাম। য বাংলােদেশ
আেজা মুি যুে র নােম িশহরণ ছিড়েয় পেড়। য বাংলােদশেক
‘‘ কউ দাবােয় রাখেত পারেব না। র যখন িদেয়িছ আেরা র
দেবা, তবু এেদশেক মু কের ছাড়েবা ইন শা াহ।’’ ব ব ুর
মৃতু য়ী এই ঘাষণা আেজা আমােদর রে
চ আেলাড়ন
জাগায়। িশহরণ তােল। আেবগ সৃি কের। য উ ীপনায়
আমরা বাংলােদেশ েবশ কির। আর বাংলােদেশর র া
ভূিমেত সম চ া খান খান হেয় ভে পেড়।
২৫ শ মােচ কােলা রাি েত
ংসয চালাবার জন রংপুর
ক া নেমে
পািক ািন সন রা
ত হেয় আেছ। ব ড়া
থানার ওিস মায়াে ম হােসন জানেত পােরন য, একদল
পািক ািন সন রংপুর থেক রওনা হেয়েছ। রােতর মেধ শষ
কের িদেব ব ড়ার সম মানুষেক। হত াযে র নীল নকসা
তির হেয় গেছ। বাংলােদেশর সম
জলায় একসােথ
অপােরশন চালােনা হেব।এ খবর পাওয়া মা
ত জীপ িনেয়
বিরেয় পড়েলন। িচৎকার কের আস িবপেদর কথা চার
করেলন-‘‘জােগা জােগা ব ড়াবািস। রংপুর থেক আিম রওনা
িদেয়েছ। রা ায় ব ািরেকড লাগাও
িতেরাধ কর। জােগা
জােগা’’। ব ড়া শহেরর িতিট পাড়ায় পাড়ায় জীপ িনেয় চার
করেলন ওিস সােহব। এর মেধ মমতাজ উি ন, হায়দার আলী,
এ ক মিজবর রহমান, মাশারফ হােসন ম ল, লাল ভাই,
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ছিবঃ ২৫ শ মােচ িতেরােধর যুে ব ড়া।
তপন, পন, ডাঃ জািহ র রহমােনর সােথ দখা করেলন ওিস
সােহব। খুেল বলল সম
ঘটনা। আ াস িদল আপনারা
িতেরাধ ক ন, পুিলশও থাকেব।সম শহের রােতর অ কার
িচের াগান ভেস উঠলবীর বা ািল অ ধর, বাংলােদশ াধীন
কর।সাইেরন বেজ উঠল কািলতলা মসিজদ থেক রিফকুল
ইসলােমর নতৃে িনিমেশর মেধ সম ব ড়া শহর িমিছেল
িমিছেল আর
াগােন কঁেপ উঠল। সবাই িমেল রংপুর রােড
গাছ ব ািরেকড সৃি করল। পািক ােনর আিমরা ধীের ধীের
দানেবর মত এিগেয় আসেছ ব ড়া শহেরর িদেক। পািক ািন
আিমেদর জীপ েলা এেস থামেলা, দখেলা রা া বড় বড়
গােছর ডাল িদেয় ব ািরেকড সৃি করা। পািক ােনর সন রা
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ব ািরেকড সরােলা এবং মাকামতলার িদেক রওনা হেলা।
ঠ ামারার িদেক এেস পািক ািন সন েদর গািড়র লিড়
থামল। পািক ািন মজর ইশারা দয়ার সােথ সবাই
ত
পিজশন িনল। তারপর বলল ফায়ার। থেম বুেক িল খেয়
পািখর মত গাছ থেক ঢেল পড়ল ঠ ামারার িরকসা চালক
তাতা। এই তাতাই ব ড়ার থম শহীদ।
মুি যু কািলন য ােন অিধক সংখ া নারী, পু ষ ও িশ
হত া করা হেয়েছ।অি সংেযাগ, নারী ধষণ, হাট-বাজার ও
ঘরবাড়ীেত অি সংেযাগ সং া ঘটনার ানঃ
১। মিহলা কেলজ ( বতমােন সরকাির মুিজবুর রহমান মিহলা
কেলজ, সনা ক া , ব ড়া।)
২। ব ড়া অেটাজ, ব ড়া, সনা ক া , ব ড়া।
৩। ব ড়া িজলা ুল, ব ড়া, সনা ক া , ব ড়া।
৪। ব ড়া মুখ ও বিধর িবদ ালয়, ব ড়া, সনা ক া , ব ড়া।
বধ ভূিমর নাম এবং উ ব ভূিমেত শহীদ যারা
১। কচড় ুল, ফাঁেপার ইউিনয়ন-২৬ জন।
২। ফুলবািড় আমতলা, আিযযুল হক কেলজ রাড-৩৩ জন।
৩। ব ড়া রলওেয় শেনর দি নপাে ৭ জন।
৪। উ র চেলাপাড়া (না লী), রল িসং সংল ।
তথ সূ :- বাংলােদশ জাতীয় তথ বাতায়ন।
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নাম:- মা: আত-তাইমী-ইলাহী
াস রাল:- ১৫৮
সশন:- ২০১৫-২০১৬
বষ:- ৪থ (পুরাতন)
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িশ া

টকসই উ য়ন ল মা ায় মানস ত িশ া ও বাংলােদশ
Sustainable Development Goal বা টকসই উ য়ন
ল মা া হেলা ভিবষ ত আ জািতক উ য়ন সং া এক
ল মা া। ২০১৫ সােলর আগ মােস টকসই উ য়েনর জন
১৯৩িট দশ ১৭িট ল মা ার িবষেয় একমত হেয়েছ। এর
মেধ ৪ না ারিট হে মানস ত িশ া।
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একিট জািতর বা দেশর উ য়েন মানস ত িশ ার িবক
নই। িশ া ব িতত কান সমাজ, দশ, জািত বা এই িব সু র
বা পিরবতন করা স ব নয়। এজন
লনসন ম াে লা
বেলিছেলনঃ

িশ া মানুেষর মেধ
ান, দ তা, দৃি ভি ও মূল েবাধ তির
কের, যা ভিবষ েতর উ য়েনর
ে অবদান রাখেত পাের।
আমােদর বাংলােদশ একিট উ য়নশীল দশ। এেদেশর সরকার
টকসই উ য়েনর ল মা ায় মানস ত িশ া িনি তকরেন
িবিভ পিরক না হন করেছ। তেব যসব িবষেয়
দান
বা পিরক না ব িতেরেক মানস ত িশ া স ব নয় তা িন
পঃ
িশ ক িশ ন
দলগতভােব শখার সুেযাগ
িশ াথীেদর ব ি গত পির ন তা ও
পির তা িনি তকরণ

নীকে র
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সুেপয় পািন ও স ািনেটশন
িশ াথীেদর ােস সেবা উপি িত িনি তকরন
ল াব সমূেহর মােনা য়ন
পিরবহন সংকট দূরীকরন
ত পির ার হল িনমান
িশ ার পিরেবশ উ তকরন
আইিসিট বজড মাি িমিডয়া াস ম
িনি তকরন
াস ম সংকট দূরকরণ
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এছাড়াও িবেশষ েদর মেত আমােদর িশ াব ব ার মান
উ েয় কমমূখী িশ ার িত বিশ
িদেত হেব। আমােদর
িশ াব ব া ধু পাঠ বইেয় অ ভু
না হেয় হােত কলেম
িশ ার ব ব া করেত হেব।
দাশিনক
েটা িব াস করেতন, একিট সমােজর অথৈনিতক
উ য়েন িশ া অপিরহায। তাঁর মেত “education is
indispensible for the economic health of a good
society”
অ াডাম ি থ িশ ােক মূল ায়ন করেত িগেয় অথৈনিতক িদক
থেক িশ ােক মূলধন িহসােব গণ কেরেছন।
টকসই উ য়ন ল মা া অজেন ধু সরকােরর পিরক না
বা উেদ াগ যেথ নয়। এেদেশর বসরকাির ও আমােদর
সাধারন জনগেণরও এিগেয় আসেত হেব। আমােদর
ছা সমাজেক এই িব ােমর যুেগ যুি র সিঠক ব বহার
জানেত হেব, তাছাড়া িবে র সােথ তালিমিলেয় চলেত
পারেবানা। তথ ও যুি র এই যুেগ আমােদর তথ ভা ার
সমৃ
করার জন পাঠ পু ক িনভর হওয়া যেথ নয়।
অনলাইন জগত বতমােন সবেচেয় বিশ তথ ব ল এবং
সবেচেয় বড় পাঠাগার। টকসই উ য়ন ল মা ায় মানস ত
িশ া অজেনর
ে তথ যুি বড় সাহােয র হাত বািড়েয়
িদেয়েছ। এজন আমােদর সরকারেক তথ যুি েক আেরা
সহজলভ করার পিরক না করেত হেব।
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ঢাকা িব িবদ ালেয়র উ য়ন অধ য়ন িবভােগর চয়ারম ান
ড. মাহা দ আবু ইউসুফ এক িতেবদেন বেলিছেলন, দেশ
িতবছর পাবিলক পরী ায় পােশর হার বাড়েছ, িক
াথিমক থেক উ িশ া ের মান িনেয়
থেক যাে ।
সরকাির পযােয় এসিডিজ পূরেণ বশ িকছু পিরক নার কথা
ব চািরত হেলও বা বায়েন আ িরকতা ও সম য়হীনতায়
কাি ত সফলতা থেক ব দূের বাংলােদশ।
আমােদর মানস ত িশ ার
ে যসব িবষয় বাধা
প তা
সমাধােন এেদেশর সরকার ও নীিতিনধারকেদর
ত
কাযকরী পদে প হন করেত হেব। তাছাড়া আমারা হয়েতা
Sustainable Development Goalঅজন করেত পারেবানা
।এবং ভিবষ ত জ যারা এই দেশর িবিভ পযােয়র
দািয় হন করেব তােদর হাত ধের আমােদর এই ি য়
বাংলােদশ খুব বিশদূর যেত পারেব না।

লখািট পািঠেয়েছ-

ওবাইদু াহ শাওন
রালঃ ১৩৬
বষঃ ৪থ
সশনঃ ২০১৬-১৭

বক
ু িরিভউ
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অসমা আ জীবনী
লখকঃ শখ মুিজবুর রহমান

আিম মেন কির এই বইিট আমােদর ইিতহােসর সবেচেয়
পূণ একিট দিলল।যারা
দশেক ভােলাবােস, দেশর
ইিতহাস জানেত চায়, যারা রাজনীিত কের বা করেত চায়,যারা
দশ শাসন কের বা করেত চায় তােদর সবাইেক এই বইিট
পড়েত হেব।
ব ব ুর লখা "অসমা আ জীবনী" বইিট তার পুেরা জীবনেক
িঘেরই লখা। বইিটেক ভারত উপমহােদেশর রাজনীিতর একিট
অখ দিললও বলা চেল। এজন এিট ধুই শখ মুিজবুেরর
আ জীবনী না। এই বইেয় ফুেট উেঠেছ একজন মানুেষর
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রাজৈনিতক জীবেনর একিট ভূখে র রাজৈনিতক মূল স ান এবং
স মানুষিটর সং াম।
ব ব ু একজন নতা। িতিন
কােনা সািহিত ক িকংবা
কিবও নন। তেব ৭ই মােচ
ভাষেণর পর তােক কিব
বলেত কারও কােনা আপি
থাকার কথা নয়। কিবতার
ছে
৭ই মােচর ভাষণ
আমােদর দেয় ান কের
িনেয়েছ। তেব সািহিত ক
এবং কিবর মেধ একিট
িমল আেছ। সই িবখ াত

উি র মেতা কেরই বলা যায়, Political Leaders are like
poets, born, not made.
বইিটর থমাংেশ পাওয়া যায়, ব ব ুর পিরচয় এবং তার বংশ
পিরচয়। বইিটেত শখ মুিজবুর রহমােনর শশব, কেশার, িশ া
জীবন, িনজ াম সমে অেনক বণনা পাওয়া যায়। এছাড়া
ব ব ুর দশে ম এবং দেশর মানুেষর
িত ভােলাবাসার
িদকটাও বারবার িতফিলত হয়। তার এসকল কমকাে তার
সহধিমণী রণু ও তার িবিভ সহকমীরা য তােক উৎসািহত
করেতা এিট উে খ করা হেয়েছ।
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গিরব িশ াথীেদর পােশ সবসময় িতিন থাকেতন। যারা
খলাধুলায় পারদশী িছল তােদর ি
বতেন পড়া না করার
সুেযাগ কের িদেতন।

ছিবঃ ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান ও শহীদ সাহরাওয়াদী
আ জীবনী কমন হয়? স িবষেয় িবতক থাকেত পাের।
আ জীবনী মােন িনেজর ঢালটা বিশ পটােনা। িনেজেক ফুিটয়া
তালা। িনেজর ভােলা িদক লা সবার সামেন তুেল ধরা। তেব
সিত কথা বলেত, ব ব ুর আ জীবনীেত ব ব ু িহেরা নন।
িহেরা হইেলন হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী। অিধকাংশ অধ ায়
জুেড়ই সাহরাওয়াদীর কথাই বলেত চেয়েছন ব ব ু। তার
রাজৈনিতক জীবেন শহীদ সােহেবর ভাব য কতটা
তা
বইিট পড়েলই ঝকঝক হেয় উঠেব।
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ব ব ু একজন নতা। বাংলােদশ াধীকার আে ালেনর ধান
নতা এবং তার রিচত অসমা আ জীবনী একজন নতার বেড়
ওঠার গ । তার রাজৈনিতক দশন ও ভাবনার িমেশেল
বাংলােদেশর তৎকালীন রাজৈনিতক
াপট উেঠ এেসেছ এ
ে । ভাষা ঝরঝের, বাক সাধারণ,শ িনবাচেন সাদামাটা।
কােনা সািহত করার জন এ জীবনী িতিন লখেত বেসনিন।
নহােয়ত ব ুবা ব, সহকমী এবং ী রণুর অনুেরােধ িনেজর
জীবন লখেত বেসিছেলন কারাব ী অব ায়। যা আজ আমােদর
সামেন ‘অসমা আ জীবনী’ িহসােব হািজর হেয়েছ।
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িভ , দা া, দশ িবভাগ, বাংলার রাজনীিত সবই ফুিটেয়
তুেলন িতিন। এছাড়া আরও অেনক খুঁিটনািট িবিষয় ান পেয়েছ
এই বইেত।
ব ি গত মতামত অনুযায়ী, বইিট তমন খারাপ লাগার িকছু না।
পড়েল অেনকটা অসাধারণ বেল মেন হয়। বশ চমৎকারভােব
এেককিট িবষয় ব ব ু ফুিটেয় তুেলেছন। সবপির বশ িশ নীয়
িছেলা।
You should read out the book to learn something
new about leadership.

লখািট পািঠেয়েছ-

নামঃ নুসরাত জাহান িসয়াম
বষঃ ৪থ
সশনঃ ২০১৬-১৭
রালঃ ২৮৬
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বুক রিভউ : নৗকাডু িব
লখকঃ রবী নাথ ঠাকুর
নৗকাডুিব রবী নাথ ঠাকুেরর একিট
সামািজক উপন াস। উপন াসিটর িত
ধােপ
ঘটনা
বােহর
পিরবতন
উপন াসিটেক আেরা চমক দ কের।
উপন ােসর ধান িতন চির রেমশ,
কমলা ও
হমনিলনী। কলকাতায়
ব াির াির পড়ার সময় হমনিলনীর
সােথ রেমেশর ণয় হয়।
িক হঠাৎ রেমশেক যেত হয় ােম বাবার ডােক। সখােন যেয়
স জানেত পাের তার বাবার পছে র মেয় সুশীলার সােথ তােক
িবেয় করেত হেব। সুশীলার সােথ রেমেশর িবেয় হয়। িবেয় শেষ
নদী পেথ বািড় ফরার সময় হঠাৎ চ ঝেড় তােদর নৗকাডুিব
হয়। প ার ই শাখাবা র মাঝখােন একিট উল
ীপ এ রেমশ
িনেজেক আিব ার কের। অতঃপর স একিট নববধূেক আিব ার
কের। রেমশ নববধূিটেক িনেজর নববধূ ভেব নয়। সুশীলার
জায়গায় কমলােক িনেজর ী ভেব রেমশ তােক িনেয় যায়।
িপতৃমাতৃহীন এক বািলকা পায় রেমেশর ছ ছায়া। কমলা
রেমশেক িনেজর ামী মেন কের। রেমশেক িনেয় স সংসার
করার
দেখ।
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রেমশ একসময় বুঝেত পাের কমলা তার িববািহতা ী না। স
কমলার ামীকেক খুঁজেত থােক। কমলার ামী িস ডা ার
নিলনা কেক স খুঁেজ পায়। নানা কারেন স কমলােক তা বলেত
পাের না। িক একসময় কমলা জানেত পাের রেমশ তার
িববািহতা ামী না। স িনেজর পিরচয় খুঁজেত, ামীেক খুঁজেত
বিরেয় পের। নানা িতকুলতা পার কের কমলা তার ামী
নিলনা েক িনেজর কের পায়।
এভােবই উপন াসিটর কািহনী নানা মােড় যায়। হমনিলনীর
িত রেমেশর একিন ভােলাবাসা ও কমলার িত তার
হ
উপন াসিটেত বণনা করা হেয়েছ। রেমেশর আ ত ােগর কথা
বলা হেয়েছ উপন ােস। এভােবর উপন াসিটর পিরসমাি ঘেট।
পিরবােরর জন হম এর ভােলাবাসা ত াগ ও কমলার িত
রেমেশর ত াগ,,, রেমশেক িকছু িদেয়িছেলা িকনা লখক তা
উে খ কেরন নাই...
তথািপ -- "পৃিথবীেত মেনর মেতা কটা িজিনসইবা মেল, যাহা
পাওয়া যায় মনেক তাহারই মেতা কিরয়া লইেত হয়।"
--( রিব ঠাকুর)

লখািট পািঠেয়েছ-

Sorna Roy
Roll :263
Session : 2016-2017
New 4th year
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প রাডি ক াল সািজদ
লখকঃ আিরফ আজাদ

বুক িরিভউ
আিরফ আজাদ ১৯৯০ সােলর ৭ই জানুয়ারী চ ােম জ হন
কেরন। িতিন চ াম িব িবদ ালয় হেতই তার পড়ােশানা স ূণ
কেরন৷।
িরিভউঃ প রাডি ক াল সািজদ বইিট ২০১৭ সােল একুেশ বই
মলায় "গািডয়ান পাবিলেকশন" কাশ কেরন।
এিট একিট ইসলািম আদশ ও মতবাদ, ধমত মূলক বই।বইিটেত
লখক সািজদ নােম একিট চির মাধ েম ইসলািম অেনক
ও
নাি কতার সু র গঠনমূলক ও যুি স ত জবাব কাশ কেরন।
বইিট পড়েল অেনক ইসলািমক তথ জানেত পারা যােব, বইিটেত
ইসলামেক িনেয় িবিভ িব া কর ে র জবাব অেনক সু র ভােব
িবে ষন করা হেয়েছ। বইিট পেড় যমন ান অজন করা যােব তার
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পাশাপািশ অেনক আন
ও িমলেব । বইিটর
েলা
অেনক যুি , মান, হািস, মজা
িদেয় গ র মেতা কের
সাজােনা যার ফেল বইিট অেনক মজাদার৷
বইিটর আেলািচত িকছু িবষয়সমূহ হেলাঃ
১/একজন অিব াসীর িব াস
২/ তকিদর বনাম াধীন ই া,
া িক এখােন িবতিকত?
৩/
া খারাপ কােজর দায় নননা কন?
৪/ তােদর অ ের আ াহ মাহর মের দন, সিত ই িক তাই?
৫/
া যিদ দয়ালুই হেবন তাহেল জাহা াম কন?
এমন আরও অেনক িবষয় িনেয় বইিট রিচত৷ আশা কির বইিট
পেড় সবার ভােলা লাগেব এবং অেনক িকছু জানেত পারেব।

লখািট পািঠেয়েছ-

নামঃ মাঃ রােশদু ামান
রালঃ ২৬
সশনঃ ২০১৬-১৭
বষঃ ৪থ
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িতেবদন

উপকূলীয় দুদশার জীবন
দেশর িকছু িকছু মানুেষর বঁেচ থাকার গ
েলা অন সকল
জনপেদর অিধবাসীেদর থেক এেকবােরই আলাদা। তারা ১৬
কািট মানুেষর এই দেশ সংখ ায় মা কেয়ক ল । যারা বাঘ ও
কুিমেরর াস এবং থাবার মুেখ জীবন কাটায়।ফেল তােদর লড়াই
ও জীবন সং ােমর িনত ঘটনা
েলা যন নাটক-িসেনমার
িচ ক
কও হার মানায়। এ জনেগা ীর বাস দেশর সু রবনেক
িঘের।

নয়নািভরাম সু রবন িবে র ঐিতহ । পৃিথবীর একমা ম ানে াভ
বন। ১০ হাজার বগিকেলািমটােরর সু রবেনর ৬,০১৭ বগ
িকেলািমটার বাংলােদেশ। বািক অংশ ভারেতর সীমানায়।
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দেশর দি ণ-পি ম অ েল চার জলা সাত ীরা, খুলনা,
বােগরহাট ও িপেরাজপুর ছুঁেয় িব ৃত সু রবন। িবে র চােখ
এমনিক দেশর অন সব এলাকার মানুেষর কােছ সু রবন এক
িব য়কর দশনীয় ান হেলও এই বন ঘঁেষ গেড় ওঠা ামীণ
জনপেদর মানুেষর কােছ এেকবােরই িভ এক জগৎ।
ভারেতর সু রবেনর ভতর জনবসিত থাকেলও বাংলােদেশর
তমনটা নয়। সু রবেনর িভতর জনবসিত নই যা আেছ তা
বেনর চারপাশ ঘঁেষ গেড় ওঠা াম। এসকল ােম মানুেষর
জীবন জীিবকার উৎস এবং আ য় সু রবন হওয়ায় তােদর
পশার নাম েলা অ চিলত। যমন বেনর মধু আেন যারা তােদর
পিরচয় মৗয়াল, কাঠ সং হকারীরা বাওয়ািল। এমিন কের মাছ
কাঁকড়া গালপাতা সহ নানা িকছু সং েহর সােথ যারা বেন যায়
তােদরেক ডাকা হয় নানান নােম। এই বনই তােদর ব ু আবার
এই বনেকই তারা দা ন ভয় পায়। াচীন এ ামীণ জনপেদর
মানুষ এসব ভয় িনেয়ই বংশ পর রায় বঁেচ আেছ বেনর সােথ।
বনজীবীেদর এসব ােমর অিধকাংশ ছেল- মেয় ুেল যায় না।
য বয়েস ওেদর ুেল যাওয়ার কথা সই িশ কাল থেকই ওরা
কের বেনর িশ ণ। কারণ তােদর বাবা-মা, দাদা সবাই য
বনজীবী। ভিবষ েত হয়েতা এ পশায় তােদর হাতছািন িদেয়
ডাকেছ।
ত
এ অ েলর পু েষরা গাছ কাটা, গালপাতা সং হ,
কাঁকড়া ধরা আর মধু আহরেণ ব । অন িদেক নারীরা ব
থােকন িচংিড়র পানা ধরায়।
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বেনর িভতের ও আেশপােশ এ কাজ কের তারা জীিবকা িনবাহ
কের। অেনেক আবার মৗসুম িভি েত এসব কাজ কের, বািক
সময় ফের অন কােজ। আবার িশ রা হাঁটাচলা িশেখ বাইের বর
হওয়ার পর থেকই বেন নানামুখী কােজর িশ ণ িনেত
কের। সু রবেনর গা ঘঁেষ জেগ থাকা এই াম েলার মানুেষর
বঁেচ থাকা িনভর কের বেনর উপর।
যসব ােমর ৯০ শতাংেশর বিশ মানুষ বাপ-দাদার আমল থেক
বেনর কােজ জীিবকা িনবাহ কের এেসেছ তােদর অিধকাংশই
বছেরর বিশরভাগ সময় কমহীন থােকন। তার উপর াকৃিতক
েযাগ বা যেকােনা মহামারী হেল তা কান কথাই নই।
সু রবেনর
াম েলােত এমিনেতই
াি ক মানুেষর বাস।
কখেনা আইলা , িসডর আবার কখেনা বােঘর হানা াণ কেড়েছ
বািড়র একমা উপাজনকারী মানুেষর।
এত পির েমর পেরও সু রবন লােগায়া াম েলার বনজীবীেদর
ক যন ফুরায় না। পিরবােরর সবাই িমেল কিঠন সং াম কেরও
িতন বলা ভাত জাটােত না পের বনজীবীেদর অেনেক আবার
িফরেছ অন কােজ।
িক বতমান পিরি িতেত পুেরা িব যখন থমেক িগেয়েছ তখন
তােদর উপাজেনর পথ ব হেয় গেছ। এেত তােদর পিরবােরর
েবলা- মুেঠা খাবার জাগাড় করেত িহমিশম খাে
তারা ।
পাতা, পিলিথন িকংবা ভা া িটেনর ঘেরর ভতের তােদর বসবাস।
ঝেড় ঘর উেড় গেলও যােদর সরকাির অনুদােনর িদেক তািকেয়

ক া পাস

ান

৩৮

থাকেত হয়, এই াি কােল তারা কাথায়ই বা খাবােরর স ােন
যেতা!
এক বলা খাবার সং ান করেতই যােদর জীবন জরবার তােদর
এই লকডাউেন িক অব া তা সহেজই বাঝা যায়।
করণ আত জাঁিকেয় বেসেছ তােদর। গাটা িব
কািভড -১৯
রােগর িব ে লড়াই করেছ। সমােজর বল অংেশর ওপর এর
ভাব সবেচেয় বিশ। করনা ভাইরাস থেক মুি র কান সহজ
পথ নই। এই মহামারী থেক বাঁচেত হেল আমােদর লড়াই
করেত হেব, একতাব থাকেত হেব সি য়ভােব।
িবে র অেনক দেশই কেরানাভাইরাস মহামারী আকার ধারণ
কেরেছ।
হেয়েছ িব ম া। গত কেয়ক মােস িব বাসী
ক নাতীত নানা সংকেট িনপিতত। ভয়াবহ ও অদৃশ এই
ভাইরােছর া ভােব িদেন িদেন িবর হেয় পড়েছ জনজীবন।
সবচাইেত িবপােক পেড়েছ তৃতীয় িবে র িদনমজুর খেট খাওয়া
মানুষ। ভাইরােস আ া হওয়া, মৃতু , জনজীবন িবর হেয়
পড়া, আিথক সংকট, মৃতু ভয়,গৃহিববাদ,রাজৈনিতক ও সামািজক
অি রতা ইত ািদ। এর মেধ সবািধক হে মৃতু ভয় ও আিথক
সংকট। ভয়াবহ আিথক সংকেটর ছায়া এেস পেড়েছ সু রবেনর
াি ক াম েলােত।
সু রবেন কেয়ক লাখ মানুেষর বাস। এই মুহূেত চাষাবাদ বা
মাছ ধরার মেতা ানীয় জীিবকার বহাল অব া ও িবক
কমসং ােনর অভাব তা আেছই। াভািবকভােব এই অ ল
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দািরে র মাপকািঠেত বািক অন সকল জলার তুলনায় অেনক
অেনক বিশ বল।
এসব াি ক এলাকার বািস ারা জানান , "যিদ সবিকছু ব থােক
তেব আমরা খাব িক , সংসার িকভােব চালােবা ভাবেত পারিছ না।
অপরিদেক রাজার মাস। কান জমােনা টাকাও নই য তা িদেয়
চলব। আ াহর উপর সব ছেড় িদেয়িছ।"
অসহায় বৃ া কা াজিড়ত কে বেলন, “বাবা কেরানায় িক করব,
না খাইয়াই তা মরেত হইেব। আমরা কাম করেল খাই, না করেল
না খাইয়া থািহ।অহন পুিলেশর ভেয় বাইের যাইেত পািরনা।
কেরানার কারেণ শহেরর সব িকছু ব ।কাজ কাম নাই। এইভােব
চলেত থাকেল মাইয়া পায়া িনয়া কমেন চলমু বাজেত পািরনা।
কেরানা আমােগা মারেত না পেরও না খাইয়া মরমু বাজান।"
কেরানার কড়াল াস থেক যখােন পুেরা িব এখনও বর হেয়
আসেত পাের িন সখােন সু রবেনর উপকূেলর মানুেষর জীবেন
একিটর পর একিট িবপযয় ঘেটই চেলেছ। স িত আ ােনর
তা েব আবােরা জনজীবন থমেক িগেয়েছ। বািড় ঘেরর অি টুকুও
অেনেক হািরেয় ফেলেছ। জীবেনর িতিট মুহূেত তারা যু কের
যাে । কখনও াকৃিতক দূেযােগর সােথ,কখনও বােঘর মুেখ,
আবার কখনওবা িব ব াপী মহামারীর সােথ। তােদর এই যু ময়
জীবেন কােলা মেঘর ঘনঘটা কেট িগেয় আসুক এক সু র
রৗ
ল সানালী সকাল, এই ত াশা।

লখািট পািঠেয়েছ-

নামঃ নুসরাত জাহান িসয়াম
বষঃ ৪থ
রালঃ ২৮৬
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া কথা

কা ার সাতকাহন

কাথা থেক চােখর পািন বর হয়ঃ
থেম চােখর পািন অ
ি ও অ নালীর মাধ েম চােখর
কােন বািহত হয় । তারপর এ পািন চােখর কাণ থেক
অ থিলেত । অ থিল থেক নাসা নালীেত এবং সবেশেষ এ
পািন নাসা নালী থেক নািসকা গহবের বািহত হওয়ার কারেণই
চাখ িদেয় নাক ও গাল বেয় গিড়েয় পেড় । আর চাখ ও চােখর
পাতার িতিট অ
ি
থেক ায় বােরািট অ নালী িনগত
হেয়েছ । কাঠবাদাম আকােরর এই অ
ি সমূহ চােখর উপর
স ুখভােগর নীেচ অবি ত চােখর পািনেত শতকরা ০.৯ ভাগ
লবণ রেয়েছ বেল এেলা এত লবণা ।
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চােখর পাতা পুনঃ পুনঃ লাফােনার কারণঃ
চােখর কিনয়া আ থাকার কারেণই চাখ ইে মত িত ই
সেক
থেক দশ সেক পরপর লাফায় বা িপটিপট কের ।
চােখর পাতাই কিনয়ার পািন বািহত কের এবং কিনয়ােক আ
রােখ । জানা গেছ চােখর উপর ও নীেচর অংশ য আেলাকেভদ
িঝি
ারা আবৃত থােক সই িঝি িট চাখেক আ রেখ চাখেক
ইে মত নড়াচড়া করেত সহায়তা কের ।
চােখর পািনর গাঠিনক ি য়াঃ
চােখর পািন িতনিট ের গিঠত । থমতঃ বাইেরর তলা
র
য েরর তল চােখর পাতার অ
ি থেক িনসৃত হয় এবং এই
তলই চােখ িবরাজমান পািনেক বা ীভূত হওয়া থেক িবরত
রােখ । ি তীয়তঃ অ
ি থেক িনসৃত তরল পদাথ । তৃতীয়তঃ
চােখর পািনর পাতলা
র ও কিনয়ার সােথ আেলাকেভদ
সৃি কারী িঝি র।
কা া া স তঃ
ঃখ ক
নই এমন মানুষ পৃিথবীেত একজনও আেছন িকনা
সে হ । ঃখ কে র অনুভূিত থেক সৃি মানিসক চাপ । আবার
এমনও রাগ আেছ যার সৃি র উৎস মানিসক চাপ, মেনািব ানীরা
মেন কেরন মানুষ যখন চাপেক সিঠকভােব কাশ করেত পাের না
তখনই স িবিভ রােগ ভুগেত থােক । তাই চাপ কােশর িবিভ
মানিসক কলােকৗশল িনেয় িব ানীরা গেবষণা চালাে ন । অসংখ
গেবষণামূলক িবষেয়র মেধ িব ানীরা আজ মানিসক চাপ বা ঃখ
কমােনার জন কা ােকই া স ত মেন করেছন এবং কা া
স েক িব ানীরা িবিভ ধরেণর
পূণ তথ উদঘাটন করেছন।
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র চাপ ােসর সােথ কা ার স কঃ
রাগ , হতাশা , িবষাদময় অনুভূিত থেক মানুেষর উ র চাপ
সৃি হেয় থােক । দেরাগ িবেশষ
জমস ভা িলণর জানান
উ
ের কা ার ফেল রাগীেদর উ র চাপ অনায়ােস কেম
যােব । িতিন বেলন , আমরা সবাই এক াইেল কািদ না এবং
িবিভ
াইেলর কা ার সােথ িবিভ রাগ তরীর স ক রেয়েছ
। এ ছাড়া উ র চাপেক িতিন মানিসক বা চুিপ চুিপ কা া
নােম অিভিহত কেরেছন । য কা ার শ কউ নেত পায় না ।
কা ার অপকািরতাঃ
ানেফাড িব িবদ ালেয়র জমস জ
াস নােম একজন
গেবষক ঃখময় চলি
দশনকারী ৩০ জন াতক
ণীর
ছাে র দিহক ও মানিসক পরী া চািলেয় দেখেছন য , কা ার
ফেল ছা েদর মেধ কােরা কােরা দ
েনর হার বৃি ,
আ ুেলর তাপমা া াস ও ঘমা
অব া বৃি র মত খারাপ
ল ণ দখা িদেয়েছ ।
কা ার আধ াি ক ব াখ াঃ
কা ার ভােলা ও ম িদক থাকা সে ও আমরা কািদ কন এর
ব াখ া িদেত িগেয় মেনািব ানী
াস বেলন িবধাতার সাহায
কমােনার জনা হয়ত অেনেক কাঁেদন।অেনেক কা ােক বলতার
বিহঃ কাশ িহেসেব উে খ কেরন । যা আেদৗ সত নয়।

লখািট পািঠেয়েছ-

মাঃ আল জাইফা (িরয়াদ)
িবভাগঃ ব ব াপনা
িশ াবষঃ ২০১৬-২০১৭
রালঃ ৮০
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কিবতা
অনুে রণা
দূরেদেশ আিছ মােগা,
দিখ না তামার মুখ
তামার কথা পড়েল মেন,
পাই অনািবল সুখ।
মেন পেড় তামার কথা
পাই আলেতা ছায়া,
িদন যায় রাত যায়,
আর হয় না কভু পাওয়া।
জীবেন চলার িতিট েণ
তুিম জুিগেয়েছা আশা
তুিম আমার মেনর গহীেন থম
ভােলাবাসা
মা.......
নাম: মাছাঃ রজনী আকতার
রাল: ১৮৯
সশন: ২০১৯-২০২০
িশ াবষ: িবিবএ ১ম বষ

৪৩
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মা

মা আমার ােণর ি য়
মা আমার জান।
মা আমার ভােলাবাসা
মা আমার াণ।।
মা তামার ছিব আঁিক
আমার মেনর মােঝ
তামায় িনেয় কিবতা লখার
ইে ছ আমার জােগ।
মা আমার মাথার মিণ
মা আমার চােখর আেলা।
য় মা তামায় আিম অেনক অেনক বািস ভােলা।।
( অনুবািদত)
নাম: উে হািববা
রাল: ২১
এম.িব. এ
ফাইনাল২০১৮-১৯

৪৪
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রাগ শাক
রােগ শােক জজিরত
আমার দেশর লাক
দখেত মার ঃখ লােগ
তােদর ক ণ মুখ।
তােদর মুেখ নইেতা হািস
নইেতা মেন খ
জীবন ভের পাে
ধ,ু
তারা খািল খ।
ঃখী মেন বেস একা
হাত িদেয় তারা গােল,
েচাখ যন ভের যায়
অ সজল জেল।
এমন কের কমন ভােব
তােদর জীবন চেল।
রােগ শােক পায়না খেত
অভােব পাের না পথ িনেত
দেশর অেনক লাক
তােদর জ
দয় কাঁেদ
জেল ভের যায় েচাখ।
তােদর জ একিট চাওয়া
থা ক তারা েখ,
জীবেন যন ঃখ না পায়
কান পদে েপই।

মাঃ হাসানুর রহমান।
িব,িব,এ ২য় বষ
সশনঃ ২০১৮-১৯
রালঃ ১১৬
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আ ু আমার
আ ু আমার ি য় আ ু
তার সােথ নই আির,
তােক পেল ভের যেতা
আদেরর সব হািড়।
একটু িকছু আ ার করেল
সােথ সােথ িদেতা
কােনা িকছু ভুল করেল
দিখেয় িদত।
আ ু আমার সরল সাজা,
এমন একটা লাক
তােক দেখ ভুেল যতাম
হাজােরা দুখ।
আ ু আমার হািরেয় গল,
কঁেদ কঁেদ মা ক বিল
কন এমন হেলা।

নামঃ তুিহন আ ার শা না
াস রালঃ১২৩
ব ব াপনা ২য় বষ
সশনঃ ২০১৮-১৯
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িমক
শহেরর অজানা পেথ কত না আহাজাির শানা যায়
িক ু স- েলা িমেশ যায় ব বতার চােপ।
আমার শহের হাজার মানুেষর ভীের সই বাক হীন মানুষজন
আজ অনাহােরই রেয় আেছ,
কই আেছ? তােদর পির ম আর অন েদর িত সবা?
কারন তারা সত েক িচেন ব তায় বাবা।
যারা আজ পাির িমক প িনেজর মান স ান করেছন িবিলন,
তারাই আমােদর দেশর র খাটেছন িদনরাত অমিলন।
নই ঘরবাড়ী, নই খাদ -ব , নই তােদর কান দুঃখ
আেছ ধু সারািদন রােদ পুেড় অন েদর সবা দবার সুখ।
পারেবনা তুিম পারেবানা আিম, তােদর মতন অন েদর ভাবেত দািম।
জীবন যুে হের নয় বেঁ চ থাকেত চাই সবার মেন,
িক ু ব বতা কেরেছ হরণ পারেবা কমন কের ?
বণ এক,ভাষা এক , তবু কন এেতা ভদােভদ ,
পাির না িক আমরা করেত আমােদর মােঝর দয়ােল ছদ ?
নাম- জাবােয়র এলাহী
বষ- ১ম
রাল-৫২
সশন - ২০১৯-২০২০
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ছা িবধান
লাল শাট গােয়,
বিল কডস পােয়
পেকেট রডিলপ,
মুেখ তার গা িলপ।
মুেড হঁেট চেল,
মুেড কথা বেল।
প া ট এর পছন পেকেট রােখ খাতা,
তােত ধু সাদা পাতা।
কেলজ যায় দরীেত,
বেস পছন সাঁিরেত।
লখাপড়া কের না,
মাবাইল ছােড় না।
কেলেজর কিরেডাের,
জাড়ায় জাড়ায় আ া মাের।
তেরা জাড়া ম কের,
তবও
ু তােদর মন না ভের।
তারপর স ায়,
থােক তারা ধা ায়।
নয়টায় িসেনমায়,
িমকােক সে নয়।
উে া চােখ চাখ রেখ,
নায়ক-নািয়কার
দেখ।
চািরিদেক জেয়র গান,
এটাই িক ছা িবধান???

নাম: নািফউর রহমান
রাল:১১২
সশন:২০১৯-২০২০
িশ াবষ:িবিবএ ১ম বষ
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আইিট জগৎ

জানা অজানায়

গল সা ােজ র ছাঁয়া

গেলর নাম েনিন এমন কও হয়েতা নই। আমােদরেক
যিদ বলা হয় ই ােরেনেট সাচ করেত, তাহেল আমরা ায়
সকেলই গেলই সাচ কির।
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িক এছাড়াও আেরা অেনক সাচ ইি ন রেয়েছ, যমনঃ
১। Bing.com (এিট সাই সফট এর িডফ সাচ ইি ন)
২। Yahoo.com
৩। baidu.com (এিট চাইনার সবেচেয় জনি য় সাচ ইি ন)
৪। duckduckgo.com (এই সাচ ইি েন াইেভিসর
বিশ দওয়া হয়, হ াকারেদর খুব ি য় সাচ ইি ন)
৫।pipilika.com (এইটা িক
বাংলােদিশ সাচ ইি ন,
শাহাজালাল িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র উেদ ােগ তির
করা হেয়েছ)
গল স কই যখন বলেবা তখন অন সাচ ইি ন িনেয় বলার
িক দরকার?
কারন আপনােদর বুঝােত চাি
গল ছাড়াও আেরা অেনক
সাচ ইি ন রেয়েছ আর সবেচেয় বড়কথা গল মােনই সাচ
ইি ন না। হ াঁ আিম িঠিক বেলিছ, গল িক সাচ ইি ন
কা ািন না।
এই ভাবনা িক আমার?
একদমই না। এই ভাবনা গেলর CEO Larry Page এর।
িতিন গলেক টকনেলািজ কা ািন ভােবন।
তার মেত গেলর ল , মানুেষর সমস া েলা িচি ত করা
এবং যুি র মাধ েম তার সমাধান করা এবং সমাধােনর
লে
নতুন যুি
বা িসে ম তির করা অথবা সহেজ
িসে ম েলা বাজাের আনা। তেব থম িদেক গল যখন তার
কায ম
কের তখন উে শ
িছেলা সহায়ক
ওেয়বেপজ েলােক একি ত করা।
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আ া গল িক তার আধুিনক ল
বা বায়ন করেত পেরেছ?
অবশ ই তারা অেনকটা সফল। আপিন আিম সকেলই গেলর
সই সবা েলা ব বহার করিছ। সটা হাক জেন বা িনেজর
অজাে । আপনার
হেতও পাের িকভােব?আিমেতা সােচর
কাজ ছাড়া গল ব বহারই কিরনা।
আ া িঠক আেছ, চলুন দিখ আমারা গেলর িক িক সবা বা
ডা দনি ন কান না কান সময় ব বহার করিছ।
Android OS
আপিন য এ েয়ট ফানিট ব বহার করেছন সিটর অপােরিটং
িসে ম িক
গেলরই। এবং বতমােন এ েয়ড হ া েসট েলা
িক
গেলর এই অপােরিটং িসে েমর জন ই বিশ জনি য়।
িজেমইল (gmail)
জােনন এর পূন প িক? এর পূন প Google Mail. গল িক
আমােদর এিট ি েতই ব বহার করেত দয়। উ ত িব
ইেমইেলর জনি য়তা আমােদর দেশর থেক বিশ। এবং
তােদর অেনক
ে িজেমইল ব বহােরর জন
গলেক টাকা
দান করেত হয়। অথাৎ পইড বা টাকার িবিনমেয় সবা।
ইউিটউব (youtube)
আের এটাও গেলর নািক? হ াঁ , এটাও গেলর ডা । জােনন
গেলর এই িভিডও াটফেম বা ইউিটউেব িত ঘ ায় ায়
৪০০০ ঘ ার নতুন িভিডও আপেলাড করা হয়।
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ম াউজার (chrome)
আপনার এ েয়ড ফােন য াউজারিট দখেত পান chrome
লখা সিটও গেলর। ভেব দখুন ই ারেনট াউেজর জন
আপনার ফােন বা কি উটাের এই জনি য় াউজার কতবার
ব বহার কেরেছন তার িহেসব নই।
গল াউভ
এটােক সহজ ভাষায় অনলাইন
ােরজ বা
মেমাির বলেত
পােরন। এই ধ ন আপনার ফােন বা মমিরেত যা িকছু রাখা
যায়, াইেভও সসব িজিনস রাখা যায়। বলেত পােরন আপনার
অনলাইন মেমাির। গল আপনােক এই অনলাইন মেমািরর ১৫
িজিব পয জায়গা ি েত িদেব। আপনার মেমাির কাড এবং
ফান মেমািরর ফাইল েলা ন হেত পাের িক আপনার গল
াইেভ রাখা ফাইল েলা কখনই ন হেব না । এজন আপনার
দরকাির সকল ছিব,অিডও, িভিডও, ডকুেম
ইত ািদ আজই
গল াইেভ আপেলাড কের সংর ন ক ন।
এপস ার ( Google play store)
এই য আপনার ফােনর এপস েলা ডাউনেলাড করার জন য
ে ার ব বহার কেরন এিটও গেলর সবা। অেনক জায়গা
থেক আপিন এপস ডাউনেলাড করেত পারেবন, িক
গেলর
এই
ার সবার মাধ েম এপস েলা ডাউনেলাড করা বিশ
িনরাপদ।
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গল ফমস
এইেতা িকছুিদন আেগ আমারা অনলাইেন একটা ফম পূরন
করলাম এটাও গেলরই িছেলা। িবিভ সােভ বা তথ সং েহর
জন িব ব ািপ মানুষজন এই গলফম সবািট ব বহার কের।
এিট স ূন ি এবং বশ জনি য়।
গল ম াপ
গল ম াপ িন য় ব বহার কেরেছন, না করেল আজই ব বহার
কের দেখন অেনক মজার। যখােন আপনার এলাকা, মহা া
থেক
কের পুেরা িবে ার রা াঘাট, ুল কেলজ, হােটল, বন
জ ল, নদী পাহার ইত ািদ সব দেখেত পােবন। এইেয আমােদর
দেশর যত রাইিডং সবা দেখন, উবার, পাঠাও ইত ািদ, সবাই
এই ম ােপর ব বহার কের। আপিন কাথাও বড়ােত গেলন,
িকছুই িচেনন না? গল ম াপ ব বহার কের দখুন কাথায় িক
আেছ।
গল আথ (Earth)
এইটাও গল ম ােপর মতই, িক এখােন আপিন স ােটলাইট
িভউটা পােবন। আিম িকছুিদন আেগ গল আথ ব বহার কেরিছ
আমার কি উটার থেক। মজার িবষয় হেলা এখােন একবাের
জুম আউট কের য পৃিথবীটা পােবন সটা দা ন ঘুরােনা যায়
মাউস িদেয়।
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আসেল গেলর এত সবা সব বলা স ব নয়। তবুও য
কেয়কটা পাির এখন সংে েপ বিলঃ
িভিডও কিলং এপস যিটর নাম Google Duo.
অনলাইেন পাঠদান কায েমর জন রেয়েছ Google
classroom.
িমিটং করার জন রেয়েছ Google meet.
এক ভাষা থেক আেরক ভাষা পা েরর জন রেয়েছ
Google Translate
ি েত ওেয়বসাইট বা গ বানােনার জন রেয়েছ Google
site ও Blogger.

ভেব দখুন গল সা ােজ আপনার কমন িবচরণ। আমরা
জেন বা না জেন গেলর এসব অেনক সবা ব বহার কির
অথচ আমরা ভািবেয গল ধুই একিট সাচ ইি ন। সাচ
ইি নটা গেলর একিট সবা মা । আেরা অেনকিকছু রেয়েছ
য েলা আমােদর মত সাধারন মানুষ ওতটা বুঝেবানা, স েলা
অনলাইনিভি ক পশাজীবী মানুষ িতিদনই ব বহার কের।
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আমােদর সবারই জীবনেক গল ই াি কতটা সহজ কেরেছ ,
গল তার ল
কতটুকু পূরন করেত পেরেছ এবং গেলর
সা াজ কত িব ৃত তা হয়েতা িকছুটা আেলাচলা করেত
পেরিছ।
আমরা গেলর সবা েলা স েক যিদ না জািন এবং এর
ব বহার না কির আমােদর ভিবষ ত জীবন অেনকটা কে র হেব
এবং আমরা িবিভ িডিজটাল তারণার িশকার হেবা। ই ারেনট
বা অনলাইন িনভরতা ভিবষ েত আেরা বাড়েব সজন আমােদর
এখন থেকই
ত হেত হেব এবং এে ে ও গলেক ছাড়া
আপিন-আিম বিশদূর যেত পারেবা না।

লখািট পািঠেয়েছ-

ওবাইদু াহ শাওন
রালঃ ১৩৬
বষঃ ৪থ
সশনঃ ২০১৬-১৭
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গ
লকডাউেনর ভুত

-গত মােসর ২১ তািরেখর একিট ঘটনা। তািরখটা িছল ২১ ম
২০২০ রাজ বৃহ িতবার। নােভল কেরানা ভাইরাস িনেয় তখন
সারােদেশ চলিছল মাতামািত আর লকডাউেনর পালা।
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আমার ফুফােতা ভাই শাওন। গ টা অবশ ওেক িনেয়ই। ও
এবার এস এস িস পির ায় অংশ িনেয়িছল। আমার মেন
আেছ, ওেক আিম ছাটেবলায় অেনক ভুেতর গ
শানাতাম।
আর ও িনেজও চুর মেনােযাগ িদেয় গ
। আর মােঝমােঝ আিম থেম গেল অিত উৎসুক হেয় িজে স করত;
“তারপর িক হেলা , ভাইয়া?’’ আিম আবার বলেত
করতাম। ও বরাবরই অেনক ভীতু িছল। তেব ভুেতর গে ওর
চেয় ভােলা াতা আিম কখেনা পাইিন। ঐিদন সকােল হঠাৎ
কেরই ওর ফান আেস। আিম তখেনা িবছানায় েয়ই িছলাম।
ফােনর ওপার থেক আেধা-আেধা কে এক অ ূত
ভেস
আেস; “ভাইয়া ! ভুত িক সিত , সিত ই আেছ?”
এমন ে ওেক িক জবাব দব, ভেব পাি লাম না। িকি ত
পের আিম িজে স করলাম ; কন র? িক হেয়েছ? আমার
ে র জবাব না িদেয়ই ও কমন জািন িন ুপ হেয় গল।
খািনকটা আঁচ করেত পারিছলাম য, িন য়ই ওর সােথ
অ াভািবক িকছু ঘেটেছ। ওর এমন িন ুপ থাকা আর
অন মন তা-ই ওর ভীিতর জানান িদি ল। আিম আবার
িজে স করেতই ও আঁতেক উেঠ...এ াঁ...হ াঁ....কী? বুঝেত
আর বাঁিক রইল না য, িবষয়টা
তর। তারপর ধীের ধীের ও
ওর সােথ ঘেট যাওয়া অ াভািবক ঘটনা েলা বলেত লাগল।
আিম ওর কথা েলা মেনােযাগ িদেয়ই নিছলাম, আর মােঝমােঝ ম.. তারপর...ইত ািদ বেল সায় িদেয় যাি লাম।
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শাওন: জােনা ভাইয়া! আিম না, গতকাল রােত ভুত দেখিছ।
ভুত আমার ঘেরও এেসিছল। আিম বার বার বলিছলাম;
ক ওখােন?
কথা বলেছানা কন?
িক , স কান জবাব ই িদি লনা।
তখন মাঝরাত, আর িব ৎ ও িছলনা। ঘুমটা যন উধাও হেয়
গল। আমার বলা শষ হেতই ঘেরর দরজাটা কমন একটা
অ ুত ক াক...ক াক...ক াক আওয়াজ কের আে আে খুেল
গল। িঠক যমনটা “হিলউেডর হরর” মুিভেত হয়। গলাটা কমন
জািন িকেয় যাি ল। তখন বাইের ঝড় হি ল, সােথ িব ৎ ও
চমকাি ল। দরজার বাইের ল
করেতই অ ুত িকছু চােখ
পড়ল, মেন হেলা বাইের কও একটা দাঁিড়েয় আেছ। িব ৎ
চমকােনায় তার ছায়াটা আেরা ভয়ানক আর অ ুত দখাি ল।
ধীের, ধীের ছায়াটা আমার ঘেরই ঢুেক পড়ল। সারা শরীের কমন
যন কাঁটা িদেয় উঠল। এত ণ েয়ই িছলাম, তেব এবার কাঁথা
মুিড় িদেয় বেস পড়লাম। চািরিদেক কমন জািন গা ছমছেম
পিরেবশ। হঠাৎ ভেস আেস নুপুর পেড় কােরা হঁেট চলার শ ।
শ টা িঠক দরজার সামেন এেস থেম যায়। আর হঠাৎ ই
দরজাটাও
কের ব হেয় গল। আর আমার মেন হেলা গলাটা
এবার িকেয় কাঠ হেয় গেছ।
জােনা ভাইয়া! এমন অ ুত অনুভুিত আমার আেগ কখেনা হয়িন।
যিদও আিম অেনক ভয় পাই তবুও, এর আেগ আমার সােথ
এমন কখেনা হয়িন। এবার
হেলা বৃি ।
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বৃি র ঝা ায় জানালা িদেয় পািন িছেট আসিছল। জানালাটা িছল
িঠক আমার িশয়েরর পােশই। যিদও অেনক ভয় করিছল, তবুও
বড় একটা িন াস িনেয় এিগেয় গলাম জানালার কােছ।
জানালা ব করেত িগেয় মেঘর মােঝও কমন একটা অ ুত
আকৃিত চােখ ভেস উঠল। হঠাৎ িব ৎ চমকােলা , আর আিম
যন িকছু েণর জন
ি ত হেয় গলাম। মুহূত বােদই যন
আমার চতনা িফের পলাম আর সােথ সােথ জানালাটা ব
কের িদলাম। এবার ভয়টা যন সারা শরীের জঁেক বসল।
ভাবলাম আ ুেক িক একবার ডাকব? এত রােতই বা সটা করা
িক িঠক হেব? আর তখনই মেন পড়ল; বলকুিনেত আমার
ঈেদর িট-শাট টা
কােত িদেয়িছলাম। অবশ কেরানা
ভাইরােসর সং মেণর ভেয়ই িট-শাট টা ধুেত িদেয়িছলাম। এই
লক-ডাউেনর মােঝ অেনক কে িট-শাট টা পছ
কের
িকেনিছলাম। না তুলেল হয়েতা ময়লা-আবজনা িদেয় শাট টা ন
হেয় যােব। িঠক করলাম, আ ুেকই ডাক িদব। কন ডেকিছ,
িজে স করেল বলব; কাপড় টা তালার জন ডেকিছ। আিম
ডাকলাম; আ ু......... আ ু....!
কান সাড়া পলাম না। ভাবলাম ভেয় ভেয় হয়ত আে ডেকিছ।
তাই এবার একটু জাের ডাকলাম। িক এিক? আমার গলা
থেক আওয়াজ বেরাে না কন? ক যন আমার গলাটা িটেপ
ধেরেছ।
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আমার দমটা ব হেয় আসেছ। আিম িন াস িনেত পারিছলাম
না। িঠক যখন আমার িন াস শষ হেয় যােব, তখনই আমার
গলাটা যন ছেড় িদল। আর আিম হাফ ছাড়েত লাগলাম।
বািলেশর নীচ থেক ফানটা বর কের যই আেলা জালােত যাব
দখলাম, ফানটা ব হেয় গেছ। মেন পড়ল! ফােন মা ৭%
চাজ িছল, আর আিম চােজ না িদেয়ই গান ছেড় ঘুুিমেয়
পেড়িছলাম। ফানটা এেকবােরই ডড হেয় গেছ এমনিক চালুও
হে না। িনেজর উপেরই খুব রাগ হি ল। এত ণ আমার আেশপােশ সব ভুতুেড় কা
েলা ঘটিছল। িক , এবার তা িনেজর
সােথই ঘটেত লাগল। ঘেরর ভতেরও আর িনেজেক িনরাপদ
বেল মেন হে না।
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মেন হে
ক যন আমােক পছন থেক ধরেত আসেছ। আর
আিম যিদেকই ঘুের যাই, সও যন আমার পছন পছেনই
আসেছ। ভয় আেরা িতন-চার ন বেড় গল, আর এিদেক
বাইেরও তা যেত হেব। খািনকটা সাহস জাটালাম, আবােরা
খুব বড় একটা িন াস িনেয় খাট থেক একলােফ নীেচ নেমই
এক ঝ কায় দরজাটা খুেল ফ াম।
ল
করলাম ভতেরর চেয় বাইেরর পিরেবশটা স ূণই
আলাদা। িকছুটা তাড়া ড়া কেরই বাইের আসলাম। দখলাম
হ াঙাের ঝুলােনা আমার নতুন িট-শাট িট পতাকার মত প
প শ কের উড়েছ। আিম ধীের ধীের এিগেয় িগেয় িট-শাট
টা হােত িনলাম। ভীিতটা আেগর চেয় একটু কেমেছ, তাই
ইে
হেলা আকাশটা একবার দখবার। আকাশটা কমন
করেছ তা দখার জন বলকুিনর ীেলর পােশ এিগেয়
গলাম। আকাশ দখার চ া করেতই পািনর ঝা া চােখ
এেস লাগল।
বৃি র িস
জেল িনেজর মােঝ আর একটু চাঙা ভাব িফের
পলাম। ভাবেত লাগলাম; আিম িক পাগল হেয় যাি ? এসব
িক ঘটেছ আমার সােথ? িকছুই যন বুেঝ উঠেত পারিছলাম
না। আর িঠক তখনই িব ৎ চেল এল। ঝড়টা তত েণ থেম
িগেয়িছল, সােথ বৃি ও। বািক রাতটুকুেত কান ভুতুেড় কা না
ঘটেলও আিম জেগই কািটেয়িছ।
ভাইয়া! আিম িক তাহেল সিত -সিত ই ভুত দেখিছ?
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ওর বলা পুেরা ঘটনাটাই আিম খুব মেনােযাগ সহকাের
নিছলাম। আর ওেক ব াম শান! তুই কান ভুত দিখসিন।
দরজা খালার ওই অ ূত শ টার পছেন দািয় িছল বাতাস।
কননা, তার বণনা মেত তখন চ ঝড় হি ল। ঝেড় বায়ুর
বগ হঠাৎ পিরবিতত হয়, ফেল দরজাটার অমন
কের ব
হেয় যাওয়াটাও অ াভািবক িকছু নয়। আর তুই য ছায়ািটর
কথা বেলিছিল সিটও িছল তার িট-শাট এর ই ছায়া। আর য
নুপুেরর আওয়াজ েনিছিল, তা িছল পাকা-মাকড় বা িঝিঝ
পাকােদর করা আওয়াজ। ওর থেক আেরা িকছু
কের
জানেত পারলাম য, ায় একমাস হেলা ও বাসা থেকই বর
হয়িন। ধু একিদন -ঘ ার জন শিপং এ বিরেয়িছল। আর
লখাপড়ার কােনা চাপ না থাকায় সারািদন ধু ইউিটউব আর
পাব-িজ অনলাইন গ
খলত।
এসব শানার পর আিম ওেক বাঝালাম য, ও যা দেখেছ বা
অনুভব কেরেছ তা সবই িছল ওর ইলু শ । লক-ডাউেনর
জেন এতিদন ঘের বি থাকা আর ইউিটউেব সব হর মুিভ
দখার জন ই কা িনক ভােবই এসব অনুভূত হি ল।
আর ব াম; “ওসব ভুত টুত িকছুনা, বাইেরর আবহাওয়ায়
ভার বলায় একটু হাঁটেত যা সব িঠক হেয় যােব’’।
িক আিম ওর য
িট এিড়েয় যাি লাম, তা িছল; ওর কথা
বলেত না পারা আর কােরার ারা ওর াস রােধর চ া করা।
যা পুেরাপুিরই অদৃশ িছল। সই সকােলই ও মেস াের
একটা ছিব পািঠেয়িছল। যােত ওর গলায় একটা
হােতর

ক া পাস
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ছাপ দখা যাি ল। তাহেল িক স সিত -সিত ই কান ভুত
দেখিছল? নািক অন িকছু?
আসেল! ভুত িবষয়িট বড়ই অ ূত...

লখািট পািঠেয়েছ-

মা: জ ল ইসলাম ।
িব.িব.এ ৪থ বষ
রাল: ২০৫
সশন: ২০১৫-১৬

ক া পাস
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৬৪

অনুবাদ গ
দরূ দশী অ

লাক

একিট ােম একজন অ
লাক
িছেলা। স রােত চলাচেলর জন
সবসময়
একিট
হ ািরেকন
ব বহার করেতন। এিট ােমর
সকেলই জানেতা।
একিদন ােম ৫জন মণকারী
ঘুরেত এেলা।তখন অ লাকিট
তার রােতর খাবার শষ কের
হ ািরেকন হােত হাটিছেলা।

রা ায় সই ৫জন মণকারীর
সােথ
দখা হেয়
গেলা।
মণকারীরা
হঠাৎ
অ
লাকিটেক হােত হ ািরেকন
িনেয় হাটেত
দেখ িনেজেদর
মেধ হাসাহািস করিছেলা।

ক া পাস
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আর বলেলা, "এ কমন লাক র বাবা!
হ ািরেকন হােত িনেয় হােট? এেক তা অ
তার উপর
হ ািরেকন িনেয় হাঁেট। অ হওয়ার সােথ সােথ মাথাটাও
গেছ, বাকা লাক"। কথািট অ লাক নেত পেয় সই ৫জন
লােকর কােছ এেস বলেলা,
" ঃখজনক হেলও সত য আিম অ । িক আিম যিদ এই
হ ািরেকন িনেয় না হটতাম তাহেল তামারা িনেজর অজাে ই
আমার সােথ ধা া খেত। আিম হয়েতা পেড় িগেয় ব াথা
পতাম। অ কাের হঠাৎ আমায় দখেল তামরা ভয়ও পেয়
যেত। ভাবেত এই লাক অ কাের িক কের? আবার ভুলবুেঝ
মারধরও করেত। তা আিম চােখ দিখনা তা িক হেয়েছ?
বািক মানুেষরা যােত আমায় দখেত পাের সকারেণই আিম
সবসময় হােত হ ািরেকন িনেয় চিল। এিট শানার পর
মণকারীরা িব তেবাধ করেলা এবং অ লাকিটর কােছ মা
চাইেলা য আমরা আসেল এভােব ভেব দিখ িন।
গ

িট থেক ২িট নীিতকথা আেছ। সিট হলঃ

১.আমরা হঠাৎ কেরই একজন মানুষেক দেখ খুব তারাতাির
িবচার কের বিস। স কাজিট কেনা করেছ এটা বাঝার চ া
কির না।
২.আর ি তীয়ত একিট ঘটনার ধু একিট িদকই থােক না।
িতিট ঘটনার িভ িভ কাণ থাকেত পাের।

ক া পাস
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এখােন িশ নীয় হেলাঃ
আমরা কখনও কাউেক দেখ খুব ত িবচার
কের ফলেবা না।
এেক অন েক বাঝার চ া করেবা ।
অন েদর িত সহানুভূিতশীল হেবা ।

★
★
★

তেবই না গেড় উঠেব সু
পৃিথবী।

লখািট পািঠেয়েছ-

সমাজ এবং সু র

নামঃ নুসরাত জাহান িসয়াম
বষঃ ৪থ
সশনঃ ২০১৬-১৭
রালঃ ২৮৬
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কৗতুক
বাবা পােশর ম থেক শ
েন ছেলেক িজে স
করেলনবাবা : তামার েম িকেসর শ হেলা।
ছেল : জামা পেড় গেছ বাবা, তারই শ ।
বাবা: জামা পড়ার শ এত জাের হয় নািক?
ছেল : ঐ জামার িভতের য আিমও িছলাম বাবা..
ব ু ও িচিকৎসেকর মেধ কেথাপকথনব ু : স ার আপিন য আমােক পট খারােপর জন ঔষধ
িদেয়িছেলন তােত তা কােনা কাজ হেলা না।
িচিকৎসক : আপনার খাবার সবসময় ঢাকা রাখেবন।
ব ু : স ার ঢাকােতা অেনক দূর। ব ড়ায় রাখেল হেব না?
ব ু
িদন
ক
ব ু

: ভাই, ছাটেবলাই মা বাবার কথা নেল আজেক এই
দখেত হেতা না।
ু : কন তার মা-বাবা কী বলেতা?
: আের ভাই নেলই তা বলতাম!
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ই ব ুর মেধ কথা হে ১ম ব ু : িকের তার অসুখ ভােলা হয়িন
অসু ব ু : ডা ার ওষুধ িদেয়েছ, আিম খাইিন।
১ম ব ু : কন? কী হেয়েছ।
অসু ব ু : আের, ঐ ওষুেধর প ােকেট লখা িছল
‘িশ েদর নাগােলর বাইের রাখুন’ আমার বয়সেতা ১৫
বছর, ঐ িদন বাবা বেলেছ ১৮ বছেরর িনেচ সবাই িশ ।

ই ব ুর মেধ কেথাপকথন১ম ব ু : িকের দা ! তুই নািক চােখর ডা ােরর কােছ
িগেয়িছিল?
২য় ব ু : আর বিলস না দা , ডা ার আমার চেয়ও
অ ।
১ম ব ু : বিলস কী, বুঝিল িকভােব?
২য় ব ু : িদেন- পুের লাইট িদেয় আমার চাখ দেখ।

কা মার : ভাই কাল আপনার দাকান থেক ফান
িকেনিছলাম সই টাকা ফরত দন।
দাকানদার : টাকা ফরত দব কন?
কা মার : আপিন তা বলিছেলন ১ বছেরর ভতর ফােনর
িকছু হেল টাকা ফরত।
দাকানদার : হ াঁ, আপনার ফােনর কী হেয়েছ?
কা মার : কাল রােত ফানটা চুির হেয়েছ।

ক া পাস

ান

৬৯

ধাঁধা
১.অ কাের আেলা দয়, অনল তােপ গেল যায়, দাকােন িকনেত
পাওয়া যায় ?
উ রঃ মামবািত।
২. আম নয়,জাম নয়গােছ নািহ ফেল তবু সবাই ফল নাম বেল ?
উ রঃ পরী ার ফল।
নামঃ রেহনা

পািঠেয়েছ-

৩. অকুল সমুে ম , জল তােত নই,
রািশরািশ ভাগ, ঘর বািড় নাই।
উ রঃ মানিচ ।
৪. অ , দ , চার কাণা ব ।
উ রঃ কবর।
৫. আকােশ আেছ পাতােল নাই,
িক িজিনস তা বল দিখ ভাই।
উ রঃ তারা ।

রালঃ ২২
িশ াবষঃ ১৮-১৯
এম িব এ ফাইনাল।

ক া পাস
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৬. আগা থুর থুর গাড়া মাটা,
িবনা ফুেল ধের গাটা।
উ রঃ ডুমুর।
৭. একটা তার মাথা, আর একটা তার হাত
তাই িদেয় স করেত পাের জগৎ চূণপাত।
উ রঃ হাতুিড়।
৮. খাওয়ার িজিনস নয়, িক
খাইেল আবার ব াথা পায়।
উ রঃ ও া খাওয়া।

সকেিল খায়

৯. িতন অ ের নাম মার , আিম এক
যখােন বস থােক সখােন স ানী।
উ রঃ কািকল।

াণী

১০. িতন অ ের নাম তার জেল বাস কের,
শেষর অ র ছেড় িদেল আকােশেত উেড়।
উ রঃ কাকড়া।

লখািট পািঠেয়েছ-

নামঃ আশা মিন
রালঃ ০৬
িশ াবষঃ ৪থ
সশনঃ ১৬-১৭
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সাধারণ
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১। বাংলােদেশর সাংিবধািনক নাম িক?
উ র: গণ জাত ী বাংলােদশ।
২। াকৃিতক উৎেসর মাছ উৎপাদেন িবে
উ র: তৃতীয়।

বাংলােদেশর অব ান কত?

৩। সবেচেয় বিশ নীিত
দশ কানিট?
উ র: সামািলয়া (সবেচেয় কম ডনমাক)।
৪। কাঁঠাল উৎপাদেন িবে
উ র: ি তীয় ।

বাংলােদেশর অব ান কততম?

৫। বাংলােদেশর কান জলায় কুঁড়ার তল উৎপািদত হয়?
উ র: ব ড়ায়।
৬। কান দিশ মু ার নাম িলরা?
উ র: তুরে র।

৭। ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর ডাক নাম কী িছল?
উ র: খাকা।
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৮। শখ মুিজবুর রহমানেক ‘ব ব ু’ উপািধ িদেয়িছেলন ক?
উ র: তৎকালীন ডাকসুর িভিপ তাফােয়ল আহেমদ।
৯। কান
ােবর িভি েত ছয় দফা রিচত হয়?
উ র: লােহার
াব।
১০। বাংলােদেশর সবেচেয় দি েনর জলা কানিট?
উ র: ক বাজার।
১১। িপিসকালচার বলেত িক বুঝায়?
উ র: মৎস চাষ।
১২। ব ব ুর লখা "কারাগােরর
ভাষায় অনুবাদ কেরন?
উ র: সৗেমন ভারতীয়া।

রাজনামচা" ে র অসমীয়া

১৩। িবে র সবেচেয় বড় িচরহিরৎ বনা াল কানিট?
উ র: আমাজন।
(এ বনেক পৃিথবীর ফুসফুস বলা হয়।পৃিথবীর মাট অি েজেনর
২০% পাওয়া যায় এ বন থেক।)

লখািট পািঠেয়েছ-

মাঃ তানিভর আহেমদ সীমা
বষঃ ৪থ
সশনঃ ২০১৬-২০১৭
রালঃ ১৫০
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ক ািরয়ার গাইডলাইন

লখাপড়ায় ান অজন হয়, অেনক অজানা ক জানা হয় িক
বা ব জীবেন এই লখাপড়ার সব িকছু িক কােজ লােগ না ।
তাহেল িনেজেক িক কের িছেয় নেবন িক িক করেল বা ব
জীবেন আপিন সফল সু র একিট ক ািরয়ার পেয় যােবন
আমার ু
মধায় যতটুকু স ব আপনােদর সােথ শয়ার
করিছ ।
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১। ভাল ছা ও ভাল রজা
করেত হেব - ক ািরয়ার জীবেন
স ূণ অপিরচত একটা জগত । সখােন আ ীয় জন, পারা
িতেবশী বা চনা জানা ি য় িশ ক গণ থাকেব না । সখােন
সবাই থেম আপনােক আপনার সািটিফেকট ও িশ া িত ােনর
নাম অনুযায়ী িবচার করেত চাইেব । আপিন যিদ ভাল রজা
কেরন াভািবক ভােবই মানুষ আপনােক পেজিটভলী নেব ।
সুতরাং ক ািরয়ার লাইেফ ভাল করেত চাইেল ভাল রজা
করেত হেব । আমােদর ি েকটার মুসিফক জাহা ীর নগর িব
িবদ ালয় থেক পাশ করা, িটিভ অিভেনি অিপ কিরম বুেয়ট
াজুেয়ট। তােদর পশার সােথ মানুষ যখন এই সািটিফেকট
েলার কথা জানেত পাের তখন তােদর একটু আলাদা মূল ায়ন
কের।
২। ছা জীবন থেকই কাজ করেত হেব - পাঠ বইেয় েমর
মযাদা এবং কােজর
আমরা পড়েলও বা েব কাজ না
করেল আপিন কখনই পির মী মানুষ িহেসেব গেড় উঠেত
পারেবন না । িনেজর কাপড় িনেজ পির ার, খাবার শেষ িনেজর
ট পির ার, বাবা-মা ভাই- বানেক বাসার নানা কােজ সাহায
করার অভ াস ছাট থেকই গেড় তুলেত হেব । যারা বাসায় কান
কাজ কের না তারা লখাপড়া শষ কের এক একটা খামােরর
িবেদিশ মুরগীর মত মাটা-তাজা, নরম তুলতুেল অকমা হেয়
পেড়। সুতরাং য লখাপড়াই করা হাক না কন, পাশাপািশ সব
রকেমর কাজ করেত হেব ।
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৩। নটওয়াক - ছা িজবেনই নটওয়াক তরী করেত হেব । মেন
রাখেবন আপনার নটওয়াক যত বড় আপিন তত শি শালী ।
আিম ধু কাজ িশেখিছ তা নয়, আিম অনলাইেন “ ন থেক
” নােমর ফসবুক েপর মাধ েম অেনেকর সােথ সুস ক
এবং নটওয়াক গেড় তুেলিছ । আমার িবজেনস বা কােজর য
আয় সসব এই নটওয়াক থেকই আেস।
সুতরাং সবার উিচৎ নটওয়াক বৃি করা, িনেজর পিরিচিত ও
সলফ াি ং এ মেনােযাগ দয়া। সলফ াি ং এর জন
আপিন ফসবুক ক কােজ লাগােত পােরন।
৪। পছে র িবষেয় িবেশষ দ তা অজন - আিম কমােসর ছা ।
আমার কি উটােরর িত খুব আকষণ িছল। তাই আমার ভাই
আমােক কি উটার িকেন িদেল, লখাপড়ার পাশাপািশ সারািদন
আিম আমার ল াপটেপ পেড় থাকতাম। এখন আিম লােগা
িডজাইন, ওয়াডে স ওেয়বসাইট মােনজমা , ডােমইন হাি ং
স েক খুব ভাল জািন। আমার লখাপড়া শষ না হেলও আিম
এখনই মােস ৫১০ হা টাকা আয় করেত পাির । ভিবষ েত
আইিট িবজেনস করব । আমার মেত সবাির উিচৎ ভাল লােগ বা
খুব আ হ কাজ কের এমন কান একিট িবষেয় বা ব কােজর
অিভ তা অজন করা। কউ যিদ িনেজ কান কাজ ভােলাভােব
শেখ তােক কখনও জীবেন িপছেন িফের তাকােত হেব না।
কখনও বকার থাকেত হেব না।
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৫। অিভ তা অজন- আপিন পড়ােলখার পাশাপািশ ছা
জীবন থেকই িবিভ কােজর অিভ তা অজন করেত
পােরন। যমন িবিভ শা- েম বা কা ািনেত পাট টাইম
জব করা । িবিভ অনু ান বা সিমনাের অংশ হন করা
ইত ািদ । এিট আপনােক চাকির বা ব বসার
ে খুব
সাহায করেব ।

লখািট পািঠেয়েছ-

খ দকার েবল
এম িব এ শষ বষ
সশন ২০১৮-১৯
াস রলঃ ২২০।
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খলাধুলা
হার না মানা এক যা া তািমম ইকবাল
তািমম ইকবাল খান,
চ ােমর িবখ াত খান
পিরবারেক আেলািকত
কের ২০ মাচ ১৯৮৯ সােল
জ
হণ কেরন। িতিন
বাংলােদশ ি েকেটর
সােবক সফল অিধনায়ক ও
িবিসিব িনবাচক আকরাম
খান এর ভািতজা এবং
জাতীয় ি েকট দেলর
সােবক ব াটসম ান নািফস
ইকবাল খােনর ছাট ভাই।
ি ড়া মী পিরবাের
চাচার অনুে রণায় বড়
ভাইেয়র হাত ধের
ি েকেটর ২২ গেজর
িপেচ পা রােখন।
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বাংলােদেশর ব ািটংেয়র ায় সকল রকড িনেজর কের িব
দরবাের লাল সবুেজর জাত চনােনা তািমম আজ বাংলােদশ
ওয়ানেড ি েকট দেলর অিধনায়ক।তেব বাংলার ি েকেটর
ব ািটং িনউি য়াস তািমেমর উেঠ আসা এত সহজ িছল না।
ি েকট পিরবােরর সদস হেয়ও ব ুর পথ পািড় িদেত হেয়েছ
ব বার।
১৯৪৭ সােলর দশ িবভােগর পর ভারেতর উ র েদশ থেক
বাংলােদেশ চেল আেসন তািমম ইকবাল এর দাদা। ছাট বলা
থেকই তািমম বশ দূর
কৃিতর।পড়ােশানায় খুব বশী
মেনােযাগী িছেলন না। কারণ,ি েকট য তার রে িমেশ আেছ।
তার বাবা ইকবাল খান ৭০-৮০ দশেকর নামীদামী একজন
খেলায়ার িছেলন। িতিন একাধাের ফুটবলার ও ি েকটার
িছেলন।
ছাটেবলা থেকই তার ি েকট িতভার িবকাশ ঘটেত থােক।
২০০৫ সােল মা ১৬ বছর বয়েসই চ াম িবভােগর হেয় থম
িণর ি েকট খলার সুেযাগ পেয় যান তািমম। সখান থেকই
ি েকেট তার পথচলার সূচনা হয়। দা ন পারফেম কের স
বছরই অনূ
১৯ এিশয়া কােপর দেল চা
পেয় যান। সই
িসিরেজ যথা েম ১৮,৪২,৬০ ও ৪১ রােন অপরািজত থেক
দা ন এক িসিরজ শষ কেরন।
একই বছেরর শেষর িদেক ইংল া ও ীলংকা জাতীয় অনূ
১৯ দল ি েদশীয় িসিরজ খলেত বাংলােদেশ আেস।
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এই িসিরেজর ি তীয় ম ােচ ইংল াে র সােথ মা ৭৩ বল
মাকােবলায় ১৩ িট চার ও ৬ িট ছ া হাঁিকেয় ১১২ রােনর এক
িব ংসী ইিনংস খেল িনেজর মারকুেট িতভার জানান দন।
এেত িতিন িনবাচক আেলাচনায় আেসন এবং জাতীয় দেলর
িসংহ দরজার কড়া নাড়েত থােকন। িকছু িদেনর মেধ ই জাতীয়
দেল সুেযাগ পেয় যান তািমম ইকবাল। তেব এর পছেন আেছ
এক দয় িবদারক ৃিত।
২০০৬-০৭ মৗসুেম ঢাকা ি িময়ার িলেগ অিভেষক হয় তািমম
ইকবােলর।তৎকালীন িডেফি ং চ াি য়ন ও
িডওএইচএস
এর অ ভুি
িছল চমক দ। সানারগাঁও এ খলার কথা
থাকেলও দল বদেলর শষ মু েত দল তােক দেল রাখেত
আপি জানায়।তখন দেশর সবেচেয় মযাদার আসর িছল
ি িময়ার িলগ। সানারগাঁেয়র হেয় অিভেষক ি িময়ার খলার
কথা থাকেলও শষ মু েত তােক দেল রাখেত অস িত জানােনা
হয়। চুি সই করেত যাওয়ার সময় তােক হঠাত গািড় থেক
ঢাকা ই ান াজার সামেন নািমেয় িদেয় ি েকটার ভিত গািড়
তােক রেখই চেল যায়। তািমমেক ধু একজন অিফিশয়াল এর
নাম বেল উনার সােথ যাগােযাগ করেত বলা হয়। তািমম বার
বার তােক ফান দয় িক স ফান ধের না।িক করেব বুঝেত
না পের তািমম বড় ভাইয়া নািফস ইকবালেক ফান দয়।
নািফস উ তনেদর সােথ কথা বেল যানায় তািমম দেল
নই,তারা তািমমেক নেব না। য ভােবই হাক অন িটম
দখেত হেব।না হেল ওই বছর আর ি িময়ার খলা যােব না।

ক া পাস

ান

৮০

কথা েন রা ায় অঝের কাঁদেত থােকন তািমম। কারণ থম
নীর ি েকেট তািমম তখনও দূদা ফেম।তবুও তােক দল
থেক বাদ িদেলা।তখন বাংলােদশ ি েকেটর সােবক তারকা
খােলদ মাহমুদ সূজন তােক ও িডওএইেচ চুি করায়।তখন
ও িডওএইচ এ ি িময়ােরর অেনক ভাল ভাল ব াটসম ান িছল
আর তািমম তােদর কােছ িকছুই না। সখােন একটা বাসায় এক
েম ৩ জন িমেল থাকত তািমম।তািমম ধেরই িনেয়িছল এই
িটেম তার একাদেশ খলার সুেযাগ কান ভােবই নই। িক
হঠাৎ তােক ওেপিনংেয় খলার সুেযাগ দয়া হয় এবং িনেজেক
মাণ কের তািমম জাতীয় দেলর লাল সবুজ জািস গােয় তুেল
নন। আ াহ যা কেরন ভালর জন ই এিট তার চমৎকার একিট
মান। আজ কাথায় তািমম আর কাথায় সিদেনর তুেখাড়
খেলায়াররা!!
যাই হাক,অবেশেষ সই কাি ত মু ত চেল আেস, ২০০৭
সােলর ৯ ফ য়াির িজ াবুেয়র হারােরেত িজ াবুেয়র িবপে
বাংলার ি েকেটর ৮৩ তম সদস িহেসেব িসিরেজর ৪থ
ওয়ানেডেত বাংলােদশ জাতীয় দেলর হেয় থম মােঠ নােমন
তািমম।এরপর একই বছর ১লা সে
ের চতুদলীয় িট২০
িসিরেজর ২য় ম ােচ বাংলােদেশর হেয় িট২০ ত অিভিষ হন।
এরপর ২০০৮ সােলর ৪ জানুয়াির িনউিজল া এর মািটেত
ি েকেটর অিভজাত ও সবেচেয় মযাদার সং রণ ট ি েকেট
অিভিষ হন সবকােলর সরা এই ওেপনার। থম ম ােচই ৫৩
ও ৮৪ রান কের িব মে িনেজর জাত িচিনেয় দন তািমম।
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এরপর,২০০৭ িব কােপ ভারেতর িবপে জিহর খান,অিজত
আগারকর,হরভজন িসং এর মত বালারেদর িবপে চড়াও হেয়
ব ািটং কের কের ৫১ রােনর এক দূদা ইিনংস খেল থমবার
িব কােপ ভারতেক হারােনার াদ হেণ তািমম অ ণী ভূিমকা
রােখন।এরপর আর িপছেন িফের তাকােত হয় িন তািমম ধীের
ধীের বাংলার ি েকেটর
ায় সব ব ািটং রকড িনেজর
কের,িনেজেক িনেয় গেছন অনন উ তায়।
িতিন িডেস র ২০১০ থেক সে
র ২০১১ পয বাংলােদশ
অিধনায়ক িহেসেব দািয় পালন কেরন। আ জািতক ি েকেটর
িতন সং রেণই তার স ুির রেয়েছ এবং থম বাংলােদশী
িহেসেব িতিন আ জািতক ি েকেট ১০ হাজার রান কেরন।
২০১৮ সােলর জানুয়ািরেত ি েদশীয় িসিরেজ িজ াবুেয়র
িবপে
শের বাংলা জাতীয় ি েকট
িডয়ােম
থম
বাংলােদশী িহেসেব একিদেনর আ জািতক ি েকেট ৬০০০
রােনর মাইলফলক
শ কেরন এবং সই সােথ আর. মাদাস
িডয়ােম সনাথ জয়াসুিরয়ার করা ২৫১৪ রােনর রকড ভেঙ
একই ভনু েত সেবা রােনর অিধকারী িহেসেব িনেজর নাম
লখান।
২০১১ সােল তািমম ইকবাল উইেজন ি েকটাস অ ালামন াক
এ বষেসরা ৪ ি েকটােরর মেধ অন তম ও ২য় বাংলােদশী
িহেসেব উইজেডন এ বষেসরা ট ি েকটার িনবািচত হন।
তািমম ইকবালই একক বাংলােদশী িহেসেব সীিমত ওভােরর
সং রেণ সেবা
রােনর মািলক এবং একমা বাংলােদশী
িহেসেব ি েকেটর িতন সং রেণই স ুিরর অিধকারী।
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বতমােন িতিন ট , ওিডআই ও িট- টােয়ি
িমিলেয়
বাংলােদশী িহেসেব সেবা রােনর অিধকারী খেলায়াড়। িতিন
২য় বাংলােদশী িহেসেব টে ৩০০০ রান ও ওয়ানেডেত
৫০০০ রােনর রকডধারী এবং ১ম বাংলােদশী িহেসেব িটটােয়ি েত ১০০০ রােনর মাইলফলক অিত ম কেরন। িতিন
২০১৯ ি েকট িব কােপ বাংলােদেশর হেয় তার ২০০তম
একিদেনর ি েকট ম াচ খেলিছেলন। ২০২০ সােলর
জানুয়ািরেত তািমম ইকবাল
থম বাংলােদশী িহেসেব
২০১৯-২০ বাংলােদশ ি েকট িলগ টুনােমে ই জান িটেমর
হেয় ১ম
িণর ি েকেট অপরািজত ৩৩৪ রােনর ইিনংস
খেলন।
আর, ২০১০ সােল ি েকেটর তীথ ান লডেস ইংল াে র
িবপে তািমম তা ইিতহাস রচনা কের ফেলন। ইংল াে র
িবপে
থম টে
জমস এ ারসন,ি েভন িফন, ােয়ম
সায়ান,িটম সনানেদর মত বালারেদর চাখ রািঙেয় এেকর
পর এক বল সীমানার বািহের আঁচেড় ফেল ইংল া িশিবের
কাঁপন ধিরেয় স ুির কের।িটম সনানেক এক িবশাল ছ া
হাঁিকেয় স ুির কের িব েক িনেজর জাত িচিনেয় লডেসর
অনাস বােড একমা বাংলােদশী ব াটসম ান িহেসেব নাম
তুেল
দন।
সিদন তািমম
দিখেয়িছেলন, আমরাও
পাির,আমরা পারব।
এছাড়াও টে
ডাবল স ুির এবং একমা
বাংলােদশী
ব াটসম ান িহেসেব ওয়ানেড ি েকেট িট দড়শ রােনর
ইিনংস আেছ।
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তািমম দীঘ ৮ বছর স েকর পর আেয়শা িসি কােক িবেয়
কেরন। তােদর ঘর আেলািকত কের এেসেছ ২ স ান। ছেল
আরহাম ইকবাল খান ও মেয় আিলশবা ইকবাল খান।

িতিন ািজল ফুটবল দেলর িবশাল সমথক এবং তার ি য়
ফুটবলার পতুগাল এর িকংবদি ি ি য়ােনা রানালেদা। াব
ফুটবেল িতিন িরয়াল মাি দ সমথক।

ক া পাস

ান

৮৪

২২ গেজর বািহের তািমম খুব ফ াশন সেচতন।তার ি য় শখ
ি েকট ারক সং হ ও ঘুরেত যাওয়া। নায়ক িহেসেব সালমান
খান তার ি য় এবং ি য় খাবােরর তািলকায় আেছ ইিলশ
মাছ, পালাও, রা ।
ব াি জীবেন তািমম খুবই ভাল একজন মানুষ চ ােমর
অসংখ মানুষেক এই কেরানা কালীন মহাদূেযােগ সরাসির
পােশ দাঁিড়েয়েছন।পােশ দাঁিড়েয়েছন অসহায় গভবতী মােয়েদর
পােশও। উে খ , এত িকছু সহেযািগতা ছাড়াও কািভড-১৯
মাকােবলায়
ি েকটাস
ওেয়লেফয়ার
অ ােসািসেয়শন
অববাংলােদেশর ( কায়াব) তহিবল গঠেনর কিমিটেতও আেছন
তািমম।মানিবক
সহায়তার
হাত
বািড়েয়
িদেয়েছন
জুিনয়রঅ াথেলিটকেসর
ততম মানব সািমউল ইসলােমর
পিরবারেক। এছাড়াও ি ড়া েমর অসংখ িন
মধ িব
খেলায়ারেদর পােশ তািমম দাঁিড়েয়েছন। তািমম আজ
বাংলােদেশর অিধনায়ক। দখেত দখেত ১৩ বছেরর ল া পথ
পািড় িদেয়েছন জাতীয় দেল।এর মেধ ই ১২০০০ আ জািতক
রান কের িবে র সরা ব াটসম ানেদর কাতাের নাম তুেলেছন।
দেশর পে আ জািতক ১২০০০ রান কের দেশর লাল সবুজ
পতাকার মান সমৃ করেবন এ আশা ১৬ কািট বাংলােদশীর।
িতিন দেশর সবকােলর সরা ওেপিনং ব াটসম ান।
পিরেশেষ বলেত চাই, একজন তািমেমর তািমম হেয় ওঠা এত
সহজ িছল না। সৃি কতার উপর িব াস রেখ আমরা যিদ
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জীবেনর িত মু েতর ক
েলা যিদ বুি ম ার সােথ সাহস িনেয়
কাটােত পাির তাহেল একিদন সফল হবই ইনশাআ াহ। সিদন
গািড় থেক নািমেয় দয়ার কারেণই স ও িডওএইসএস এর
মত চ াি য়ন িটেম চা
পেয়িছেলন। আিম মেন কির,সবাইেক
তার িনেজর িতভা িনেজেক খুঁজেত হেব।তািমেমর খলায় মন
িছল, স আজ
দশ
সরা
খেলায়ারেদর একজন।সবাই
গতানুগিতক িচ া করেল দেশ হয়ত আর কান তািমম সািকব
আসেব না,জয়নুল আেবদীন, এস.এম সুলতােনর মত কালজয়ী
িচ কর আসেব না,ব ব ুর মত ব ক িব বী কান নতা
আসেব না,বীরে
মিতউর এর মত ঃসাহসী সামিরক অিফসার
আসেব না,আিকজ, াণ,বসু রা
প এর মত সফল ব বসায়ী
আসেব না। আিম তািমম ইকবােলর ভিবষ ৎ সফলতা কামনা
কির।আশা কির তােদর দখােনা পেথই বাংলােদশ ি েকট িটম
একিদন ে র সই িব কাপ ঘের আনব।
চেলা বাংলােদশ, চেলা িব উঠােন। চেলা বাংলােদশ চেলা
িবজেয়র টােন...।

লখািট পািঠেয়েছ-

মাঃ মু ািদর হােসন
রালঃ ২৫৩
বষঃ ৪থ
সশনঃ২০১৬-১৭

ক া পাস

ান

৮৬

িবিবধ

হারােনা শশব
আিম ব ড়া সরকাির আিজজুল হক কেলেজ ব ব াপনা িবভােগ
অনাস ৪থ বেষ পড়ােশানা কির। পড়ােশানার জন বাইেরই
থাকেত হয় কােট ব ময় সময়। এর মােঝ একটু সুেযাগ
পেলই ছুেট যাই বাসায়। তমিন এক ছুিটেত চেল এলাম বাসায়,
সকাল বলা ফানটা হােত িনেয় ফসবুক জগেত হািরেয় িগেয়
বসলাম খুিল ত ( বািড়র বািহের ফাকা যায়গা)
আিম বেস বেস আনমেন ফসবুক জগেত িছলাম তখনই পােশ
ছাট ছাট ছেল মেয়র আওয়াজ
নেত পলাম আমার
মেনােযাগটা তােদর িদেক িদলাম দখলাম তারা অেনক মজা
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কের খলাধুলা করেছ আিম তখন তােদর েক তািকেয় তােদর
কা
েলা দখিছলাম এবং মেন মেন আবােরা সই হারােনা
শশব এ িফের গলাম৷
একিট সমেয় আিমও ওেদর মতন িছলাম খলা করতাম
সারািদন, ঘুরতাম, নানােনা
ািম করতাম।
িতিদন মােয়র
বকুিন খেয় ছুটতাম ুেল
ুল শষ হেয় বািড় এেসই কান
রকম খেয়ই ছুটতাম সই মােঠ খলার উে শ ৷ খলা খলা
কের কতইনা বকুিন কতইনা মার ও খেয়িছ । কানামািছ,
লুেকাচুির, গা াছুট, গােছর ডাল িদেয় বানােনা ব ুক স িল
িনেয়া চার পুিলশ খলা৷ বড় আপুরা পুতুল খলেতা আমরা
চুপচাপ হা কেের দখতাম কারন িনেতানা আমােদর খলেত হা
হা হা।
বষাকােল বৃি েত িভেজ মােয়র বকুিন আজও মেন পেড়৷ বৃি র
পািনেত চািরিদেক মাঠ ঘাট ভের গেল মাছ ধরার অনুভূিত ও
অনন ।
গৃে র িছিটেত কুেড়ঘর বানাতাম কাঠাল পাতার
িবিনমেয় িবি
করতাম মািট িদেয় বানােনা পন হা হা হা৷
শশব িনেয় বলেত গেল হয়েতা বেল শষ হেবনা কারন
শশেব রেয়েছ এমন হাজারও সৃিত।
আজও সূয ওেঠ ভার হয়
হয় নতুন একিট সকাল, আেজা
বৃি হয়, আেস গৃ , বষা, শরৎ কাল আজও সই যায়গা েল
রেয়েছ নই ধু হারােনা শশব তা যন সমেয়র সােথ িমিলেয়
গেছ । রেয় গেছ ধু শশেবর সই সুখময় সৃিত েলা৷

লখািট পািঠেয়েছ-

নামঃ মাঃ রােশদু ামান
রালঃ ২৬ সশনঃ ২০১৬-১৭
বষঃ ৪থ

ক া পাস

ান

৮৮

বকার িনেয় আমার ভাবনা

বকার আমােদর দেশর ধান সমস া। পড়া না শষ কের চাকির
নই। আবার কউ ই ারিভউ িদেয় চাকির পাে না। চাকিরর
চেয় বকার র সংখ াই বিশ।
বকার জীবন বদনার। পিরবার, আ ীয় জন, সমােজর কথা
নেত হয় চাকির না পেল। িক করিল তুই পড়ােশানা শষ কের
এখেনা বােপর হােটেল খাি স - এটা িন মধ িবও পিরবােরর
বাবার কথা। ঐ পােশর বাসার ক ুেসর ছেলের দখ পড়ােশানা
শষ কেরই ভাল একটা চাকির পাইেছ তুই িক করিল? তখন
িনেজেক বড় অসহায় মেন হয় তাই তা আিম িক করলাম, িক
আমার যাগ তা।

ক া পাস

ান

৮৯

মানুষ বকার হেয় জ হণ কের িন। মানুষ তার কেমর ফল ভাগ
কের মাএ। আমরা খাটেত চাই না িক আমােদর
বড়। আমরা
অতীেত িক কেরিছ তার ফল এখন ভাগ করিতিছ। যিদ িনেজেক
দ হওয়ার জন সময় িদতাম। ইংেরিজেত ভাল হতাম। িনেজর
বিসক িঠক রাখতাম তাহেল চাকিরর িপছেন আিম কন, চাকির
আমােক খুঁজেতা।
আমােদর সমােজ চাকির করেল তার দাম আেছ িক ব বসায়ী হেল
এেত লস িক চাকির কের কয় টাকা পােবন, তার চেয় বিশ ব বসা
কের উপাজন করা যায়। আমরা চাকিরর আশায় বেস না থেক
আ কমসং ান ক কােজ লাগােবা। িনেজই িনেজর পােয় দাঁড়ােবা।
হেয় উঠেবা উেদ া া।
আলী বাবা িত ােনর িসইও এক সিমনাের ব ব িদেয়িছল একটা বানেরর সামেন যিদ িকছু টাকা আর একটা কলা রাখা হয়,
তাহেল বানর কানটা িনেব িন য় কলা িক
স জােন না টাকা
িদেয় অেনক েলা কলা কনা যত।
আমরা িঠক তমিন চাকিরর িপছেন সবসময় ছুটিছ িক আমরা যিদ
উেদ া া হই, তাহেল আমরা অেনক মানুষেক চাকির িদেত পারেবা।

লখািট পািঠেয়েছ-

মা: তােরক হােসন
সশন: ২০১৮-২০১৯
রাল: ০৫
বষঃ ২য়

ক া পাস

ান

৯০

িবিবধ

সময় এবং নদীর ত কােরা জন অেপ া কের না । সমেয়র
সােথ সােথ সব িকছু পিরবতনশীল।

িকছু অ ুত বা বতা! য পা অিফেস একটা মািন অডার আসার
জন তীেথর কােকর মত জনতারা অেপ া করত, সটা আজ
পিরত ।
য ছেল ১৩ টাকার বনসন িকেন ব ুেদর সামেন অহংকােরর ধাঁয়া
ছাড়েতা, সই ছেল এখন ক া াের আ া হেয় মানুেষর কােছ
দায়া চায়!

ক া পাস

ান

৯১

য িশ ক ােসর সবেচেয় অপছে র ছেলেক অমানুষ বেল
িতিদন অপমান করত সই ছেলটা আজেক দািয় িনেয়েছ
িশ েকর স ানেক মানুষ বানােনার বি ক দািয় !
পূব পু ষ হেত জ
জ ধের যারা আপনার বািড়েত কাজ
কের পেটর ালা িমটােতা,তােদর স ােনরা আজ আপনার
বংশধরেদর িভেটছাড়া করেত চায়!
সময় খুবই িনমম,খুব’ই অমানিবক আবার মােঝ মােঝ খুব’ই
রামাি ক! কখন িক উপহার িনেয় দাঁিড়েয় যােব আপনার
সামেন,আপিন টরই পােবন না..!!
স কখেনাই ি র নয়, সব-সময় আপনার নয়,সারািজবন
আপনার পে ও নয় িবপে ও নয়…!!
তাই িতেশাধপরায়ন, হতাশ িকংবা আনি ত হবার িকছুই
নই.! অহংকার িকংবা দাি কতারও িকছুই নই! সময় িচরিদন
কােরা সমান যায় না। সুতরাং আপনার এই কে র সময়ও
একিদন ফুঁিরেয় যােব, ইনশাআ াহ…!!!

লখািট পািঠেয়েছ-

নাম -সাি র হােসন
সশন -২০১৭-২০১৮
বষ -৩য়
াস রাল -৩৬

সমা

