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সম্পাদযকি কথা  

 

বা়াংলাযদশ-িায়না ইয়ুথ সু্টযডন্ট অযাযসারসযয়শন বা়াংলাযদশী রশক্ষাথবী ও মপশাজীবীযদি রনযয় স়াংগরিত িীনরভরিক স়াংগিন। কযয়কজন গুণী রশক্ষারবযদি 

প্রযিষ্টায় একরট অিাজননরতক ও অসাম্প্রদারয়ক প্ররতষ্ঠান রহযসযব ২০১৬ সাল মথযক এি  াত্রা শুরু হয়। স যয়ি মপ্রক্ষাপযট প্ররতষ্ঠানরটি স্বপ্নদ্রষ্টা ও মবাডব  

সদসযগণ স়াংগিনরটি লক্ষয ও উযদ্দশয স ুন্নত িাখাি লযক্ষয একরট অনলাইন  যাগারজন প্রকাযশি প্রযিষ্টা েহণ কযি। মসই প্রযিষ্টাি ফল রহযসযব ২০১৯ 

সাযলি এরপ্রল  াস মথযক  াত্রা শুরু কযি অনলাইন  যাগারজন—‘ হাপ্রািীি’ এব়াং পিবতব ীযত অনলাইন রভরিক স়াংবাদ মপাটব াল ‘রবরসওয়াইএসএ 

রনউজ’। ধ্ীযি ধ্ীযি  যাগারজনরট পািক স াযজ এব়াং স়াংরিষ্ট সবাি  যধ্য েহণয াগযতা চতরি কিযত সক্ষ  হয়। ইযতাপযূবব এ  যাগারজনরটি আিও পাোঁিরট 

স়াংখযা প্রকাশ হয়যছ। পবূববতব ী স়াংখযাগুযলাি সাফযলযি ধ্ািাবারহকতায়  যাগারজনরটি এই ষষ্ঠ স়াংখযারটও প্রকাশ হযলা। 

স্বাধ্ীনতাি সুবণ ব জয়ন্তী উদ াপন উপলযক্ষ বা়াংলাযদযশি বাইযিি মকাযনা মদযশি বা়াংলাযদরশ মপশাজীবীযদি স ন্বযয় একরট অনলাইন  যাগারজন প্রকাযশি 

মক্ষযত্র প্রস্তুরতপবব মথযক শুরু কযি স স্ত কা বক্র  মশষ কযি প্রকাশনা প বন্ত রনযয় আসা একরট অতযন্ত মগৌিযবি বযাপাি। একরট মস্বচ্ছাযসবী স়াংগিযনি 

জনয এরট একরট দরুূহ কাজও বযট। স়াংগিন এব়াং  যাগারজযনি পরিিালনা পষবদ ও সম্পাদকীয় পষবদ এই দরুূহ কাজরট অতযন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতাি 

সাযথ সম্পন্ন কযিযছ। 

বিাবযিি  যতাই স়াংখযারটযত রবরভন্ন প বাযয়ি গুণী, নবীন এব়াং সম্ভাবনা য় বযরিযদি মলখা অন্তভুব ি কিা হয়যছ। আশা কিরছ সম্মারনত পািক  হল 

এই  যাগারজনরট মথযক উপকৃত হযবন এব়াং বা়াংলাযদশ-িীন সম্পযকব ি গরতশীলতা এব়াং রভন্ন ারত্রকতা সম্পযকব  ধ্ািণা লাভ কিযবন। 

ম  স স্ত সম্মারনত বযরিবগব  যাগারজযনি এই স়াংখযায় মলখা পারিযয়যছন, মলখা স়াংেহ কযিযছন, সম্পাদনা কযিযছন,  ুদ্রযণ সহায়তা কযিযছন, আরথবক 

সহয ারগতা কযিযছন এব়াং  যাগারজযনি উন্নয়যন কাজ কযিযছন—তাযদি সবাইযক সকৃতজ্ঞ ধ্নযবাদ জানাই। এছাড়া  যাগারজযনি অল়াংকিণ ও অনলাইন 

প্রকাশনাি বযাপাযি  ািা কারিগরি সহায়তা প্রদান কযিযছন তাযদি প্ররতও আন্তরিক ধ্নযবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিরছ। 

 যাগারজনরট প্রকাযশি মক্ষযত্র সম্ভাবয সকল সতব কতা অবলম্বন কিাি পযিও রকছু  ুদ্রণজরনত ত্রুরট এব়াং ফন্টজরনত স সযা থাকা অস্বাভারবক নয়। এ 

মক্ষযত্র পািকযদি সুদৃরষ্ট আশা কিরছ।  যাগারজযনি পিবতব ী স়াংখযাগুযলা স ৃদ্ধ কিাি লযক্ষয সম্মারনত পািকযদি ম যকাযনা  ন্তবয ও প্রস্তাবনা সাদযি েহণ 

কিা হযব।  

সবাি জীবযনি সববাঙ্গীণ কলযাণ কা না কযি এখাযনই মশষ কিরছ। 

 

রবনীত, 

ম াোঃ বশীি উদ্দীন খান  

সম্পাদক,  হাপ্রািীি  

রপএইিরড রশক্ষাথবী ,সা়াংহাই রবশ্বরবদযালয়য় ,  সা়াংহাই, িীন।  

সহয াগী অধ্যাপক,  াওলানা ভাসানী রবজ্ঞান ও প্র ুরি রবশ্বরবদযালয়। 
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১৬ই রডযসম্বি, মগৌিব য় রবজযয়ি ৫০ বছি 

 ঈন উরদ্দন মহলালী মতৌরহদ 
 

১৬ই রডযসম্বি ২০২১। পণূ ব হযলা মগৌিব য় রবজযয়ি ৫০ বছি। ১৯৭১ সাযল 

এ  াযস মগাটা জারত এক সাগি িযিি রবরন যয়  ুরিি স্বাদ লাভ কযি। 

বা়াংলাযদযশি বুযক স্বাধ্ীনতাি িিলাল সযূ বাদযয়ি রভরি সূরিত হযয়রছল 

মবশ আযগই। ১৯৭১ সাযলি ৭  ািব  বঙ্গবনু্ধি ঐরতহারসক ভাষযণ উদ্দীপ্ত 

বাঙারল জারত দৃঢ় শপথ রনযয়রছল স্বাধ্ীনতা অজব যনি। ২৫ মশ  াযিব ি রন ব  

নৃশ়াংস হতযাকাযেি পি তািা রুযখ দাোঁরড়যয়রছল মশাষযণি রবরুযদ্ধ। 

বাঙারল জারতি সববযেষ্ঠ অজব ন  ুরি ুযদ্ধি অরবস্মিণীয় মগৌিবদীপ্ত িূড়ান্ত 

রবজয় আজযকি এই রদযন অরজব ত হয়। স্বাধ্ীন জারত রহযসযব স ে রবযশ্ব 

আত্মপরিিয় লাভ কযি বাঙারলিা। 

অজব ন কযি রনজস্ব ভূ-খে। আি 

সবুযজি বুযক লাল স ূবখরিত রনজস্ব 

জাতীয় পতাকা। ভাষাি রভরিযত ম  

জাতীয়তাবাদ গযড় উযিরছল, এক 

িিক্ষয়ী  ুযদ্ধি পি রবজযয়ি 

 াধ্যয  ম ারষত স্বাধ্ীনতা 

পণূ বতা পায় এ রদযন। তযব এ 

 াযসি প্ররতরট রদনই 

রছল  টনাবহুল।  

বা়াংলাযদযশি এ সযগৌিব 

অভুযদয়  ানযত পাযিরন 

অযনযকই। একািযি  খন বাঙারল স্বাধ্ীনতাি জনয জীবন রদযয় লড়াই 

কিযছ, তখন রকছু  ানুষ পারকস্তারন হানাদাি বারহনীি মদাসি হযয় তাযদি 

সহায়তা কযিযছ। এই স্বল্পস়াংখযক  ানুষ রনযয় িাজননরতক পৃষ্ঠযপাষকতায় 

গরিত হযয়রছল িাজাকাি ও আলবদি বারহনী। মদযশি রবরভন্ন এলাকায় এই 

বারহনীি সদসযিা ত্রাযসি সঞ্চাি কযিযছ। পারকস্তারন হানাদাি বারহনী মদযশি 

প্রতযন্ত অঞ্চল রিনত না। তাযদি পথ মদরখযয় রনযয় মগযছ িাজাকাি-আলবদি 

বারহনীি সদসযিা। হতযা কযিযছ মদযশি স ূবসন্তানযদি।  ুযদ্ধি মশষ প বাযয় 

এযস, বাঙারলি রবজয়  খন রনরশ্চত প্রায় তখন মবযছ মবযছ মদযশি মসিা 

বুরদ্ধজীবীযদি হতযা কিা হযয়যছ। মদযশি স্বাধ্ীনতাযক বাধ্ােস্ত কিযত না 

পািযলও ম ধ্াহীন কিাি পরিকল্পনা রছল তাযদি। 

আ াযদি  ুরি ুযদ্ধি শুরু মথযক ম  ষড় যেি শুরু, তা স্বাধ্ীনতাি পিও 

মথয  থাযকরন। ১৯৭৫ সাযলি িাজননরতক পটপরিবতব ন ও সরপিবাযি 

বঙ্গবনু্ধ হতযা মসই ষড় যেিই অ়াংশ। ম  ন মদশযক মনতৃেশনূয কিযত ১৯৭৫ 

সাযলি ৩ নযভম্বি মজলখানায় হতযা কিা হয় জাতীয় িাি মনতাযক।  

স্বাধ্ীনতাকা ী বাঙারলি হৃদযয় রবজযয়ি চবজয়ন্তী উরড়যয় এযসরছল মসই 

মসানাঝিা মগৌিযবি রদনগুযলা। বছি  যুি আজ আবাি এযসযছ মসই ১৬ই 

রডযসম্বি। স্বাধ্ীন িাষ্ট্র প্ররতষ্ঠাি স্বপ্ন হৃদযয় লালন কযিযছ বাঙারল  ুযগ  ুযগ। 

ইরতহাযসি  হানায়ক জারতি রপতা বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজবুি িহ াযনি মনতৃযে 

তািই হাত ধ্যি পিূণ হযয়রছল মসই আজন্ম লারলত স্বপ্ন।  

রত্রশ লাখ শহীদ আি দু’লাখ  া-মবাযনি 

সম্ভ্র হারনি রবরন যয় অরজব ত স্বাধ্ীনতাি 

সাক্ষি রবজযয়ি  াস রবপলু উৎসাহ-

উদ্দীপনাি সযঙ্গ নানা অনুষ্ঠাযনি  ধ্যরদযয় 

পারলত হযব। সশস্ত্র স্বাধ্ীনতা স়াংোয ি এক 

ঐরতহারসক  টনাি  ধ্য 

রদযয় বাঙারল জারতি 

কযয়ক হাজাি বছযিি 

সা ারজক, িাজননরতক 

ও অথবননরতক স্বপ্ন-সাধ্ 

পিূণ হয় এ  াযস। ১৯৭১ 

সাযলি রডযসম্বি  াযসি শুরু মথযকই  ুরিয াদ্ধাযদি মগরিলা আক্র ণ আি 

ভািতীয় র ত্রবারহনীি স ন্বযয় গরিত ম ৌথবারহনীি জল, স্থল আি 

আকাশপযথ সাোঁড়ারশ আক্র যণি  ুযখ বববি পারকস্তারন হানাদাি বারহনীি 

পিাজযয়ি খবি িািরদক মথযক মভযস আসযত থাযক। 

বা়াংলাযদযশি সুদী ব িাজননরতক ইরতহাযস মেষ্ঠত   টনা হযলা ১৯৭১ সাযলি 

 হান  ুরি ুদ্ধ। সশস্ত্র স্বাধ্ীনতা স়াংোয ি এক ঐরতহারসক  টনাি  ধ্য রদযয় 

বাঙারল  জারতি  কযয়ক হাজাি বছযিি সা ারজক িাজননরতক স্বপ্ন সাধ্ পিূণ 

হয় এ   াযস।  

 

 

       মলখক, 

     স্নাতক রশক্ষাথবী, মপযরারলয়া  ইরিরনয়ারি়াং 

সাউথওযয়স্ট মপযরারলয়া  ইউরনভারসবরট, ছা়াংতু, িীন। 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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“দযা বাটািফ্লাই লাভািস” (রলয়া়াং ঝু) 

িীনা অনবদয মপ্র  কারহনী (মিার ও জরুলযয়ট িীনা স়াংস্কিণ) 

অনুবাদকোঃ আগা ম াস্তারফজিু িাহ ান মিৌধ্ুিী 
 

প্রখযাত সারহরতযক উইরলয়া  মশক্সরপয়যিি কালজয়ী রবযয়াগাত্মক 

উপনযাস মিার ও জরুলযয়ট সম্পযকব  আ িা সবাই ক -মবরশ জারন,  া 

ভাযলাবাসাি এক অনবদযও কারহনী, সারহরতযক  লূযায়যন  া এক অনযনয 

সৃরষ্ট,  ুগ  ুগ ধ্যি  া  ানুযষি  ুযখ আযলারিত। তদ্রুপ িীনা  ানুযষি  ুযখ-

 ুযখ প্রায়শই শুনা  ায় এ রন অস়াংখয প্রািীন িীনা মপ্র কারহনী,  াি 

মবরশিভাগ হযচ্ছ মলাককারহনী, পিুাকথা, কাল্পরনক। এছাড়া িযয়যছ মবশ 

রকছু সারহতযক ব এব়াং রকছু বাস্তবধ্ বী গল্প।  াি মবরশিভাগ গল্পই 

রবযয়াগাত্মক বা রযারজক গল্প, অবশয রকছু 

ভাবরবলাসী র লনান্ত গল্পও িয়যছ। এই 

রলখরনযত  ুলত “দযা বাটািফ্লাই লাভািস” 

বা রলয়া়াং ঝু  উযেখযয াগয একরট িীনা 

রবযয়াগাত্মক মপ্র  কারহনী  া স়াংরক্ষপ্ত 

আকাযি বা়াংলায় অনুরদত কিাি কু্ষদ্র প্রযিষ্টা 

কিা হযয়যছ। এই গল্পরট  ুগ  ুগ ধ্যি িীনা 

 ানুযষি কাযছ মপ্র  ও ভাযলাবাসাি  াহাত্ময 

প্রকাশ কযি আসযছ।   

দযা বাটািফ্লাই লাভািস একরট রবখযাত িীনা 

মলাককারহনী। এরট রলয়া়াং শানযবা এব়াং ঝু  

ইরয়়াংথাই  ুগযলি একরট রবযয়াগাত্মক মপ্র  

কারহনী,  া িীনা  ানুযষি কাযছ মিার ও এব়াং 

জরুলয়যটি িীনা স়াংস্কিণ রহসাযব রবযবরিত 

হয়। গল্পরট মিার ও এব়াং জরুলয়যটি পযুিাপুরি 

অনুরুপ নয়; বি়াং সা রজক কৃরষ্ট কালিাি ও 

মপ্রক্ষাপযটি রভন্নতা আিও মবরশ নাটকীয়,   া 

গল্পরটযক মবরশিভাগ গল্প ও রূপকথাি মথযক 

আলাদা এব়াং সমূ্পণব স্বকীয় কযি তুযলযছ।   

গল্পরট  লূত রজন (Jin) িাজব়াংযশি (৩১৩-৪২০) স য়কাযলি কথা। 

তৎকালীন স াজ বযবস্থায় ম য়যদি গৃযহি অগবল ুি হয় প্রারতষ্ঠারনক 

রশক্ষালাযভি মকাযনা সুয াগ রছল না। ধ্নী পরিবাযিি সন্তান হওয়া সযত্ত্বও 

ঝু ইরয়়াংথাইযয়ি জনয সু্কযল  াওয়া রছল প্রায় অসম্ভব। রকন্তু রতরন রছযলন 

অতযন্ত রবযদযাৎসাহী নািী, অতযন্ত বুরদ্ধ রত এব়াং জ্ঞাযনি প্ররত রছল তাি 

প্রগাড় আেহ।  

তাই তাযক সু্কযল পািাযনাি জনয রতরন রপতা- াতাযক রবরভন্নভাযব 

প্রযিারিত কিাি  থাসাধ্য মিষ্টা কিযতন। ম যয়ি সু্কযল পড়াি প্ররত প্রিে 

আকাঙ্ক্ক্ষা তাি কযিাি বাবাি  নযকও দবুবল কযি তুযল, এব়াং মশষ প বন্ত 

রতরন তাযক সু্কযল পািাযত সম্মত হন। অবযশযষ, রপতা- াতাি স থবন ও 

সহায়তায় রতরন পুরুষ ছদ্মযবযশ অধ্যয়যনি জনয সুদযূিি তৎকালীন রছযয়ন 

থযা়াংক না ক ( া আজ হযা়াংজ ু রহসাযব পরিরিত) স্থাযন  াওয়াি রসদ্ধান্ত 

হয়।    

অতোঃপি, খুব শীঘ্রই ঝু হযা়াংজয়ুি উযদ্দযযশ তাি  সুদী ব  াত্রা শুরু কযিন।  

রনজ শহি মথযক সু্কযল  াওয়াি পযথ প্রথ  ম   ানুষরটি সাযথ পরিিয় হয়, 

রতরন রছযলন রলয়া়াং শানযবা। প্রথ  পরিিযয় 

এব়াং আলাপািারিতাি একরট প বাযয় জানা 

মগল প্রকৃত অযথব, দজুযনই একই সু্কযলি 

উদ্দযযশয  ারচ্ছযলন। সুদী ব এই  াত্রায় ঝু এব়াং 

রলয়া়াং এযক-অপযিি ভাল বনু্ধ হয় উযিন। 

পিবতব ীযত, ঝু  ইরয়়াংথাই ও  রলয়া়াং শানযবা 

প্রায় রতন বছি হযা়াংজহুয়ি মসা়াংশান 

একাযডর যত একসাযথ অধ্যয়ন কযিন। তািা 

একাযডর ি একই ছাত্রাবাযস রু য ট রহসাযব 

রদযনি পি রদন,  াযসি পি  াস এব়াং বছযিি 

পি বছি অরতবারহত কিযলও রলয়া়াং শানযবা 

কখযনাই বুযঝনরন ঝু  ইরয়়াংথাই প্রকৃতপযক্ষ 

একজন নািী। পক্ষান্তযি  তই স য় 

অরতবারহত হযচ্ছ ঝু  শীঘ্রই বুঝযত পািযলন 

রতরন ধ্ীযি ধ্ীযি তাি সবযিযয় রনকটত  বনু্ধ 

রলয়া়াংযয়ি মপ্রয  পড়যত শুরু কযিযছন। 

 রদও তখন প বন্ত মকউই ঝু ইরয়়াংথাইযয়ি 

আসল পরিিয় আরবষ্কাি কিযত পাযিরন, তাই 

ঝু   যন  যন এই রসদ্ধান্ত রনয়রছযলন ম  রলয়া়াং 

মক তাি মগাপন ছদ্মযবযশি কথা বলযবন এব়াং 

তাি প্ররত রনযজি ভাযলাবাসা ও অনুভূরতি কথাও প্রকাশ কিযবন। রকন্তু, 

একদা তাি রপতাি শািীরিক অবস্থা ভাল নয় বযল পরিবাি মথযক 

তাত্ক্ক্ষরণকভাযব বারড় রফযি  াবাি বাতব া পান ঝু ইরয়়াংথাই। তাই মকানরূপ 

রবলম্ব না কযিই ঝু পরিবাযিি আযদশনু ায়ী রনজ গৃযহ রফযি  াবাি জনয 

 নরস্থি কিযলন। সব শুযন বযরথত হৃদযয় রলয়া়াং তাি রপ্রয় বনু্ধযক রবদায় 

জানাযত হারজি হন। ঝু  ইরয়়াংথাইও তাি ভালবাসাি কথা প্রকাশ না 

কযিই তািা এযক অপিযক রবদায় জানায়। ঝু  ন মথযক িারচ্ছযলন বনু্ধ 

রলয়া়াং তাযক রকছুটা পথ এরগযয় রদক। রলয়া়াংও মসরদন প্রকৃত অযথব তাি 

মসিা বনু্ধযক খুব সহযজ রবদায় জানাযত পািরছযলন না। তাই রপ্রয় বনু্ধযক 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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১৮  াইযলি অরধ্ক পথ পাযয় মহযট এরগযয় মদন। তাযদি মসই ঐরতহারসক  

১৮  াইযলি দী ব পথ িলাি রবখযাত দৃশয 十八里相送 (রশ পা রল  

রশয়া়াং মসা়াং) নায  পরিরিত।  

এই লম্বা স যয় ঝু রবরভন্ন কায়দায় অস়াংখযবাি আকাি-ইরঙ্গযত রলয়া়াং 

শানযবাযক বুঝাযত মিযয়যছন ,রতরন প্রকৃতপযক্ষ একজন নািী। এ নরক 

একপ বাযয় হাসযিরসকতাি ছযল ঝু বযলরছযলন তাি একরট সুন্দিী 

মছাটযবান আযছ ম  মদখযত হুবহু তািই  যতা।  রদ রলয়া়াং িায় মস তাযদি 

রবযয়ি  টকালীি দারয়ে মনযব। আসযল ঝু রছযলন ধ্নী বাবাি এক াত্র 

সন্তান। তাি মকাযনা সহদি রছল না।  

পযুিা ১৮  াইল পথ জযুড় রছলও 

এ রন অস়াংখয ইরঙ্গতপণূ ব কথা, তযব 

রলয়া়াং শানযবা কথাগুযলাি প্রকৃত 

অথব আরবষ্কাি কিযত বযথব রছযলন। 

তাি ইরঙ্গতপণূ ব কথাগুযলা উপলরিই 

কিযত পাযিনরন।         

অবযশযষ ঝু বারড় রফযি আসাি রকছু 

রদন পযিই জানযত পাযিন, তাি 

পরিবাি  ুলত একরট ধ্নী ও সম্রান্ত পরিবাযি তাি রবয়ি বযবস্থা কযিযছন। 

তখন ঝুয়ি কাযছ রপতা াতাি কথা ম যন মনওয়া ছাড়া আি মকাযনা 

উপায় রছল না এব়াং ঝু ভাযলাভাযবই বুঝযত মপযিরছযলন এখন 

মকবল াত্র ম  কাজরট রতরন কিযত পাযিন তা হযলা রলয়া়াংযক  ত 

তাড়াতারড় সম্ভব এখাযন রনযয় আসাি বযবস্থা কিা এব়াং তাি প্ররত রনযজি 

ভাযলাবাসাি কথাও প্রকাশ কিা।  

এরদযক, রলয়া়াংও তাি রপ্রয়বনু্ধি অযপক্ষায় বযাকুল হযয় উযিরছযলন। 

এভাযব একরদন হিাৎ রপ্রয়বনু্ধি রনকট হযত তাি বারড়যত  িুযত  াওয়াি 

বাতব া এযলা। বনু্ধি আ ােণ মপযয়ই রলয়া়াং িওনা হযলন। রলয়া়াং শানযবা 

লম্বা পথ পারড় রদযয়  খন রপ্রয় বনু্ধি বারড় মপৌঁছাযলন, তখন রতরন ঝু মক 

বারড়ি বাগাযন আরবষ্কাি কিযলন সমু্পণব নতুনরূযপ। ছদ্মযবশ ছাড়া ‘ঝু’ মক 

হিাৎ মদযখ ি যক উযিন।  

মগাোঁধ্রূলি মশষ লযে মসরদন ঝু ইরয়়াংথাইযক এক অপরূপ 

রূপলাবণয য়ী স্বযগবি অপ্সিীি  যতা লাগরছল। তাি  ায়াবী সুন্দি মিাখ—

এত সুন্দি মিাখ টল ল কযি ম ন তাি রদযকই তারকযয় আযছ। মস এক 

প্রাণবন্ত, সজীব দৃরষ্ট। এই ভাবাযবযগি  যধ্য রলয়া়াং রিক ম ন রনযজযক জনয 

হারিয় মফযলরছযলন, ম ই দৃরষ্ট  যনি  যধ্য মক ন ম ন এক স্বগবীয় 

অনুভূরতি সৃরষ্ট কযিরছল।  মসরদযনি মসই মদখাযতই ঝু’মক এত ভাযলা 

 

মলযগযছ—শুধ্ ু রনববাক অবাক হযয় মিযয়রছযলন রতরন। এতগুযলা বছি 

একসাযথ মথযকও মসই মসৌন্দ ব আরবষ্কাি কিযত পাযিনরন। মসরদন রলয়া়াং 

শানযবা বুঝযত মপযিরছযলন ১৮  াইযলি দী ব পথ রবদায় জানাযনাি 

স য়কাি মসই অস়াংখয ইরঙ্গতপণূ ব কথাি প্রকৃত অথব। অবযশযষ বাগান 

বারড়যতই দজুযনি প্রথ  প্রণয় আযবগ  যট। ঝু ইরয়়াংথাইও মসই প্রথ বাযিি 

 যতা তাি প্ররত রনযজি ভাযলাবাসা ও অনুভূরতি কথা বযি কযিন।  

অতপি, রলয়া়াং জানযত পািযলন, ঝুয়ি পরিবাি তাযক এক সম্রান্ত 

পরিবাযি রবয়ি বযবস্থা কযিযছন। পিক্ষযণই দজুযনি সব আনন্দ রনয যষই 

ম ন র যট মগল। তবুও, রলয়া়াং শানযবা 

রসদ্ধান্ত রন যলন ঝু-এি বাবা - াযয়ি 

কাযছ তাযক িাইযবন। ঝুইযয়ি পরিবাি 

তাি মকাযনা কথাই কণবপাত কযিরন। 

উলযটা অস়াংখযবাি অপ ারনত 

কযিযছ তাযক। রলয়া়াং লরিত 

হযয়যছন তাি রনযজি দারিদ্রতা ও 

সা ারজক বাস্তবতাি কাযছ।  

মশযষ দুজন দু'জযনি  ুযখা ুরখ দাোঁরড়যয় 

অশ্রুরসি হযয় রবদায় মনওয়া ছাড়া 

উপায় রছল না । মসই মশাক হৃদয় -ভাঙ্গা ও  হতাশা রনযয় অতযন্ত দুোঃখ, 

রতিতা, শনূযতা, আি বযথাতুি হৃদযয়ি শত শতাব্দীি নীল অন্ধকাি 

অনুভূরত রনযয় রলয়া়াং দুরনয়া মথযকই রবদায় রনযলন। তাি  ৃতুযি কথা শুযন 

ঝু রনযতজ-রনস্তি হয় পযড়ন। মসই রনদারুণ কষ্ট ও মশাকা তাযক রবরচ্ছন্ন 

কযি িাযখ সবরকছু হযত।  

এইরদযক,  ঝুযয়ি রবযয়ি রদন িযল আযস। রবযয়ি স য় ঝুযয়ি অনুযিাযধ্ মবৌ 

মশাভা াত্রাি প্রাক্বাযল  াযয়ি সাযথ রলয়া়াং শানযবাি প্ররত েদ্ধা রতরন 

জানাযত রলয়া়াংয়ি স ারধ্যত  ান। করথত আযছ, মসই স ারধ্স্থযল, ঝু 

অতযন্ত কাতিভাযব স ারধ্রট মখালাি জনয স্বযগবি কাযছ প্রাথবনা কিযলন। 

তািপি অযলৌরককভাযব হিাৎ  রূণ বঝড় এযস স ারধ্ি দিজা সাযথ সাযথ 

খুযল মগল। আি সাযথ সাযথই ঝু তাযত প্রযবশ কযিন। এিপিই স ারধ্রট 

বন্ধ হয়  ায়। অতোঃপি, এই  ুগল একরট প্রজাপরতি জরুড়যত পরিণত 

হন। তািা সকল  রূণ বঝড় মশষ কযি িারিরদযকি পরিযবযশ হিাত ম ন বসন্ত 

রনযয় আযসন। ফুযল ফুযল ভযি উিল সব। আি ওই দু'রট বাটািফ্লাই মসই 

স ারধ্স্থযল রনরবড়ভাযব উড়াউরড় কিযত লাগল, রিক ম ন মকাযনা রকছুই 

তাোঁযদি এই অবাধ্ রবিিযণ আি আলাদা কিযত পািযব না। তাযদি এই 

  বস্পশবী মপ্রয ি গল্পরট িীন এব়াং পবূব এরশয়া অঞ্চযল খুবই জনরপ্রয় 

মলাককারহনী, পিুাকথা। 

      মলখক, 

     াস্টাসব রশক্ষাথবী,  ইন্টািনযাশনাল িাইনীজ এডুযকশন 

  রসিুয়ান রবশ্বরবদযালয়, রসিুয়ান, িীন। 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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বা়াংলাযদশ িীন বনু্ধযেি মপ্রক্ষাপটোঃ রবজযয়ি ৫০ বছযি রফযি মদখা 

ডোঃ ম াস্তাক আহয দ গারলব 
 

িীনযদশ। রিক কযব ম  মদশরটি সযঙ্গ আ াি পরিিয় তা হলফ কযি বলা 

 ুশরকল। আ াযদি মছযলযবলা জযুড় রছল  জাি  জাি সব িীনা বই। 

িীযনি রবযদশী ভাষা প্রকাশনালযয়ি ছাপা রশশুযতাষ বইগুযলা তখন ঢাকায় 

মদদািযস পাওয়া ম ত। আ িা িািা মিৌধ্িুী, নযন্ট-ফযন্টি সযঙ্গ ওসব 

বইযয়িও মবশ স ঝদাি রছলা । ম াটা িীযন কাগযজি বই, মভতযি সুন্দি 

গন্ধ আি মপোয় মপোয় সব ছরব। িীযনি রশশুিা কাপযড়ি জযুতা পাযয় রদযয় 

এটা কযি, ওটা কযি, সবাি গাযল মক ন ম ন  ায়া য় মগালারপ মগালারপ 

আভা। মদখতা  আি ভাবতা ; আহা, মদবরশশু বুরঝ এযকই বযল! মসই 

মদবরশশুযদি মদশ িীন, আ াযদি খুবই কাযছি বনু্ধিাষ্ট্র। দযুদযশি  ধ্যকাি 

কূটননরতক সম্পকব রট  রদও ১৯৭৬ সাযলি 

জানুয়ারি  াযস স্থারপত তথারপ িীযনি সাযথ 

বা়াংলাযদযশি সম্পকব  কযয়করদযনি বা কযয়ক 

 ুযগি রক়াংবা কযয়ক শতাব্দীিও নয়। এই 

সম্পকব  , এই বনু্ধে বহু শতাব্দী প্রািীন। 

হাজাি বছযিি আস্থাি ইযট চতরি এই 

সম্পযকব ি  জবুত “মেট ওয়াল ”।  

রিস্টপবূব রিতীয় শতযক িীযনি 

 হাপিাক্র শালী হান সম্রাট ঊ এি 

আ যল তাোঁি িাজদতূ িা়াং রছযয়ন সববপ্রথ  

রসনু্ধ অববারহকাি ভািতীয় সভযতাি 

রবস্তারিত রববিণ প্রকাশ কযিন বযল িীনা 

ঐরতহারসক রস  া রছযয়যনি রববিণীযত 

জানা  ায়। িাজদতূ িা়াং রছযয়ন বযাকররয়া 

অঞ্চযলি দরক্ষণ পযূবব ‘মশন তু” না ক 

একরট উববি  হাজনপযদি রবষযয় উযেখ 

কযিন এব়াং পিবতব ীযত িীযনি রসযছায়ান 

প্রযদশ হযয় মসই ‘মশন তু’ এি “ম া রজযয় 

মথাও” না ক  হাজনপযদ  াবাি জনয 

বহুবাি মিষ্টা কযিন। একটু মখয়াল কিযলই 

মবাঝা  াযব ‘মশন তু’ এব়াং “ম া রজযয় 

মথাও” বলযত প্রািীন রসনু্ধ (‘মশন তু’) সভযতাি অন্তগবত 

 গধ্যকই (“ম া রজযয় মথাও”) মবাঝাযনা হযয়যছ। এই িা়াং রছযয়নযক প্রািীন 

মিশ  পযথি উদ্ভাবক রহযসযব এখনও িীযন পি  েদ্ধা ভযি স্মিণ কিা 

হয়। মবৌদ্ধ ধ্য বি আকি েন্থ  হাবস্তু  যত প্রািীন ভািযত  গধ্সহ এিক  

আিও মষালরট  হাজনপযদি উযেখ পাওয়া  ায়।  

তাহযল প্রশ্ন জাগযতই পাযি এযতা জনপদ থাকাি পি  হান হান সম্রাট ঊ মসই 

রিস্টপবূব রিতীয় শতযকই মকন আেহী রছযলন  গযধ্ি রবষযয় (তখনকাি রদযন 

 গধ্ বলযত অঙ্গ বা বতব  ান বা়াংলাযদযশি একটা বড় অ়াংশযকও মবাঝাযনা 

হযতা), মকন রসছুয়াযনি পাহাড় রডরঙযয় তাোঁযক খু োঁজযত হযব  গযধ্ি পথ? তযব 

রক অনয অযনযকি  যতা সুজলা, সুফলা, শসয, শযা লা, অপরূপ এই ভূর ি 

গুণ ুগ্ধ রছযলন  হাপিাক্র শালী হান সম্রাটও? উিি সম্ভবত হারিযয় মগযছ 

 হাকাযলি গযভব । তযব হান সম্রাট ঊ ও তাোঁি িাজদতূ িা়াং রছযয়ন ম  কাজরট 

শুরু কযিরছযলন মসরটযক আিও এরগযয় মনন পিবতব ী কাযলি মবৌদ্ধ সাধ্ক ফা 

রশযয়ন (ইরন আ াযদি মদযশ ফা রহযয়ন নায  জনরপ্রয়), গুপ্ত সম্রাট রিতীয় 

িন্দ্রগুযপ্তি আ যল রতরন িাজধ্ানী 

পাটারলপুযত্র আযসন এব়াং একারদক্রয  দশ 

বছি এখাযন অবস্থান কযিন। পিবতব ীযত থা়াং 

সম্রাযটি আ যল ফা রশযয়যনি পথ ধ্যিই 

এযদযশ আযসন সুরবখযাত মবৌদ্ধ সাধ্ক সুযয়ন 

িা়াং (ইরন আ াযদি মদযশ রহউযয়ন সা়াং নায  

পরিরিত)। সুযয়ন িা়াং এি সিাসরি গুরু 

রছযলন নালদা রবশ্বরবদযালযয়ি অধ্যক্ষ 

 হাস্থরবি আিা ব শীলভদ্র। রিিকু াি 

শীলভদ্র বাঙারল (সুরবখযাত ঐরতহারসক েী 

চকলাসিন্দ্র রস়াংযহি  যত শীলভযদ্রি আরদ 

রনবাস রছল কুর োি িারন্দনাি চকলাইন 

োয । চকলাসিযন্দ্রি বণ বনা  যত সুযয়ন িা়াং 

স্বীয় গুরুি জন্মরভটা পরিদশবন কিযত 

কুর োয় এযসরছযলন) রছযলন রবধ্ায় সুযয়ন 

িা়াংযক একরট বা়াংলা না ও মদন। সুযয়ন িা়াং-

এি বা়াংলা (আদযপ স়াংসৃ্কত) না  রছল 

ম াক্ষযদব। শুধ্ ুম  িীনািাই এখাযন আসযতা 

তা নয়, আ িাও িীযন ম তা । ফা রশযয়ন 

বুদ্ধভদ্র না ক এক ে ণযক তাোঁি সযঙ্গ কযি 

িীযন রনযয় রগযয়রছযলন। কাযল বুদ্ধভদ্র িীনা 

ভাষায় অসাধ্ািণ বুযৎপরি লাভ কযিন ও অবত়াংশ সুযত্রি িীনা 

অনুবাদ কযিন। আ িা অযনযকই হয়ত জারন আজ মথযক প্রায় এক 

হাজাি বছি পুযবব রবক্র পযুিি অতীশ দীপঙ্কি দুগব  রহ ালয় মপরিযয় পদব্রযজ 

িীযন পদাপবণ  কযিরছযলন। রতরন মসখাযন রগযয় বুদ্ধবাণী প্রিাযিি ফাোঁযক ফাোঁযক 

িীযনি  ানুযষি সাযথ বা়াংলাি স়াংসৃ্করতি পরিিয় করিযয় রদযয়রছযলন। অতীশ 

ছরবোঃ িা়াং রছযয়ন 
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দীপঙ্কি ১০৫৪ সাযল রতব্বযত  ািা  ান। বনু্ধযেি রনদশবন স্বরূপ িীন ১৯৭৮ 

সাযল তাোঁি মদহভষ্ম রফরিযয় মদয় বা়াংলাযদশযক। 

 ধ্য ুযগ বা়াংলাি স্বাধ্ীন সুলতানগযনি আ যল দ ুমদযশি ম াগায াগ অননয 

 াত্রা লাভ কযি। ১৪০৪-৩৯ সাল প বন্ত ৩৪ বছযি ইরলয়াসশাহী 

সুলতানযদি ম াট ১৪রট র শন িীযন গ ন কযি এব়াং িীন মথযক স ুদ্রপযথ 

৪রট বৃহৎ র শন  ুলুক-ই-বাঙ্গালায় আযস (িীযনি এ র শনগুযলাই 

এডর িাল মি়াং হ’ি জাহাজ  াত্রা 

নায  ইরতহাযস রবখযাত হযয় আযছ, 

িািরট র শযনি মভতি এডর িাল 

মি়াং হ ক পযক্ষ দরুট র শযন রনযজ 

মনতৃে মদন)। এ স য়ই প্রথ  বা়াংলাি 

িীনা না কিণ “পা়াং মগ লা” কিা হয়, 

 া পিবতব ী কাযল পরিবরতব ত হযয় 

বতব  ান “ ু়াং রিয়া লা” না  ধ্ািন 

কযি। এ স য় িীযন সববযশষ হান 

িাজব়াংশ র ়াং সাম্রাযজযি শাসন 

িলরছল।  ুলুক-ই-বাঙ্গালা মথযক র ়াং 

সম্রাট ইয়ুঙ্গ লয- মক বনু্ধযেি রনদশবন 

স্বরূপ মসানাি পাযত রিরি রলযখ 

পািাযনা হয় এব়াং আরিকা মথযক 

আনা রজিাফ উপহাি পািাযনা হয়।  

র ়াং সম্রাট ইয়ুঙ্গ লয-ও রবরভন্ন দরলল 

দস্তাযবযজ  ুলুক-ই-বাঙ্গালাি কথা 

দহুাত ভযি রলযখ মিযখ মগযছন। র ়াং 

িাজব়াংশীয় দিবারি ইরতহাস র ়াং শী 

লু- এি ১৪ত  অ়াংযশ রলরখত 

ইরতহাস মথযক জানা  ায় ইযতাপযূবব মবশ কযয়কবাি 

 ুলুক-ই-বাঙ্গালায় অতরকব ত আক্র ণকািী ও শারন্ত রবনষ্টকািী পাশ্ব ববতব ী 

মজৌনপুযিি সুলতান ই পু লা রজন (ইব্রাহী  শাকব ী) মক িাজকীয় দতূ 

 ািফৎ  লূযবান উপহাি পারিযয় মখাদ সম্রাট ইয়ুঙ্গ লয অনুযিাধ্ কযিন 

প্ররতযবরশ অথবাৎ  ুলুক-ই-বাঙ্গালাি সযঙ্গ সুশীল আিিণ কিযত। প্রবল 

প্রতাপ সম্রাট ইয়ুঙ্গ লয আজ মব োঁযি মনই, রকন্ত প্ররতযবরশি রবপযদ-আপযদ 

পাযশ দাোঁড়াযনাি ম  দৃষ্টান্ত রতরন মিযখ মগযছন ছয়শ বছি মপরিযয়ও 

গণপ্রজাতেী িীন তা মথযক রবিুযত হয় রন। বা়াংলাযদযশি সযঙ্গ অটুট িযয়যছ 

িীযনি বনু্ধেপণূ ব সম্পকব ।  

স্বাধ্ীন বা়াংলাযদযশি সযঙ্গ কূটননরতক সম্পকব  স্থাপযনি পি মথযকই 

দ্রুতগরতযত এরগযয়যছ বা়াংলাযদশ িীন চ ত্রী। রভন্ন িাজননরতক আদশব 

এব়াং সা ারজক ও সা়াংসৃ্করতক বযবস্থাি রভন্নতা সযত্ত্বও এই দইু মদযশি  

 ধ্যকাি ি ৎকাি কূটননরতক সম্পকব  সরতযকাি অযথবই একরট মিাল 

 যডল । এ দ ুমদযশি পািস্পরিক সম্পকব  “উইন উইন” সম্পযকব ি একরট 

আদশব উদাহিণ রহযসযব স্বীকৃত। বা়াংলাযদশী িাজনীরতি িক্রযনর যত 

ঢাকায় ম  সিকািই ক্ষ তায় থাকুক না মকন, মবইরজ়াং এি সযঙ্গ সম্পকব  

সব স য়ই দৃঢ় ও  জবুত মথযকযছ। দযুদযশি বনু্ধযেি রনদশবন হযয়  াথা উঁিু 

কযি দাোঁরড়যয় িযয়যছ মসই আরশি দশক মথযক এযকি পি এক রনর বত 

বা়াংলাযদশ-িীন চ ত্রী মসতু গুযলা। 

আন্তজব ারতক অঙ্গযনও দইু মদশ 

পিস্পিযক স থবন কযিযছ।  রনষ্ঠ 

িাজননরতক ও সা রিক সম্পযকব ি 

পাশাপারশ িীন এখন বা়াংলাযদযশি 

সবযিযয় বড় বারণজয অ়াংশীদাি ও 

উন্নয়ন সহয াগী।  

এরট এখন আি অজানা নয় ম , 

ভািত  হাসাগযিি একরট গুরুেপণূ ব 

বাোঁযক বা়াংলাযদযশি ভূ-িাজননরতক, 

ভূ-মকৌশলগত ও ভূ-অথবননরতক 

অবস্থান আঞ্চরলক সহয ারগতাি 

মক্ষযত্র মপৌযন দযুশা র রলয়ন 

জনস়াংখযাি বা়াংলাযদশযক একরট 

গুরুেপণূ ব মদযশ পরিণত কযিযছ। 

এ নরক চবরশ্বক মকৌশলগত 

সহয ারগতাি মক্ষযত্রও বা়াংলাযদযশি 

অবস্থান মবশ গুরুেপণূ ব। বা়াংলাযদশ 

মথযকই সাকব  এি মশষ এব়াং 

আরসয়াযনি শুরু রবধ্ায় বা়াংলাযদশ 

দরক্ষণ-পবূব এরশয়াি সযঙ্গ দরক্ষণ এরশয়াি স়াংয াগ-মসতু 

রহযসযব রবযবরিত। মস রহসাযব মপৌযন দইুশত র রলয়ন জনস়াংখযাি 

বা়াংলাযদশই রবযশ্বি সবযিযয় বড় বাজাযি প্রযবযশি িারব। এসব কািযণই 

িীযনি “এক অঞ্চল এক পথ” (মবল্ট এন্ড মিাড ইরনরশযয়রটভ) উযদযাযগি 

অরত গুরুেপণূ ব মদশ বা়াংলাযদশ। এ নরক পৃরথবীি প্রায় ১৫০ রট মদযশি 

স ন্বযয় গরিত মগাটা উযদযাযগ থাকা সববয াট ছয়রট অথবননরতক 

করিযডাযিি একরট, বা়াংলাযদশ-ভািত-র য়ান াি-িীন অথবননরতক 

করিযডািরটও সিাসরি রগযয়যছ বা়াংলাযদযশি ওপি রদযয়। ২০১৬ সাযলি 

অযটাবযি বা়াংলাযদশ সফযি এযসরছযলন িীযনি মপ্ররসযডন্ট রশ রজনরপ়াং। 

তাোঁি সফিকাযল দইু মদযশি  যধ্য ২৭রট স যঝাতা স্মািক ও িুরি 

স্বাক্ষরিত হযয়। ২০১৬ সাযলি ১৪ অযটাবি বা়াংলাযদযশি  াননীয় 

প্রধ্ান েীি কা বালযয় িীনা মপ্ররসযডন্ট রশ রজনরপ়াং ও বা়াংলাযদযশি 

প্রধ্ান েী মশখ হারসনাি উপরস্থরতযত এসব িুরি ও স যঝাতা স্মািক 

ছরবোঃ উপহািকৃত রজিাফ 
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সই হয়। এি  যধ্য ১৫রট স যঝাতা স্মািক ও িুরি হযয়যছ দুই মদযশি 

সিকাি প বাযয় (রজটুরজ)। বারক ১২রট রছল ঋণ িুরি ও স যঝাতা 

িুরি।িুরি অনু ায়ী মবশ রকছু প্রকযল্পি কাজ বতব  াযন িল ান আযছ, 

রকছু প্রকল্প শুরু হবাি অযপক্ষায় আযছ আি রকছু প্রকযল্পি কারিগরি ও 

অথবননরতক রদকগুযলা আবাি রবযবিনা কযি মদখা হযচ্ছ।  

বা়াংলাযদশ ও িীযনি  ধ্যকাি সহয ারগতাি সম্পকব রট আসযল প্ররতরদনই 

পরিণত হযচ্ছ, পাযচ্ছ বহু ারত্রকতাি মছাোঁয়া। আরশি দশযক ম  সম্পকব রট 

মকবলই রছল রকছু প্রকল্প সহয ারগতা মকরন্দ্রক মসরট এখন ডাল পালা 

ম যলযছ আিও অযনক রবভাযগ। সিকািী রবরনযয়াযগি পাশাপারশ একরট বড় 

স়াংখযক মবসিকারি িীনা রবরনযয়াগকািীও এযদযশ আযছন। এটা একটা 

ভাযলা রদক, মকননা “এক অঞ্চল এক পথ” উযদযাযগি পাোঁিরট ম ৌরলক 

উযদ্দশয িযয়যছ –মসখাযন পঞ্চ  ও সববাযপক্ষা গুরুেপণূ ব উযদ্দশয হযলা 

“পািস্পরিক ম াগায াগ বৃরদ্ধকিণ”। মকবল াত্র সিকািী উযদযাগযক রভরি 

কযি দুইযদযশি  ানুযষ  ানুযষ পািস্পরিক ম াগায াগ বৃরদ্ধ কিা করিন এব়াং 

রকছু রকছু মক্ষযত্র অসম্ভবও। এযক্ষযত্র উভয় 

মদযশি মবসিকারি খাতযকই 

সা যন এরগযয় আসযত হযব। 

মবসিকারি িীনা 

রবরনযয়াগকািীিা মসই 

পযথ  াত্রারট শুরুও 

কযিযছন। 

গণপ্রজাতেী 

বা়াংলাযদশ 

সিকািও এযক্ষযত্র 

সােযহ এরগযয় 

এযসযছ, সিকাি 

সািাযদযশ 

একযশারট ইরপযজড রন বাযণি পাশাপারশ িট্টোয  একরট িীনা রশল্পাঞ্চলও 

রন বাণ কিযছ। রনোঃসযন্দযহ এই পদযক্ষপগুযলা সারববকভাযব মদযশি মবকাি 

স সযা স াধ্াযনি সাযথ সাযথ পািস্পরিক ম াগায াগ বৃরদ্ধযত রবযশষ ভূর কা 

িাখযব। ইযতা যধ্যই গত কয়ক বছযি বা়াংলাযদযশি ভাষা রশক্ষা মকন্দ্রগুযলাযত 

মবযড় মগযছ িীনা ভাষা রশখযত আসা রশক্ষাথবীি স়াংখযা। িারহদা মবরশ থাকায় 

সািাযদযশই মবসিকারি উযদযাযগ গযড় মতালা হয়যছ এ ন নানা ভাষা রশক্ষা 

মকন্দ্র। আ াি মছযলযবলাি মদবরশশুযদি মদশ এখন সাধ্ািণ  ানুযষি কাযছ 

ম াযটই আি মকানও অযিনা মদবরশশুযদি মদশ নয়।  

বলা হযয় থাযক রবপযদই বনু্ধি পরিিয়। সম্পযকব ি বহু ারত্রকতাি আযিকরট 

উদাহিণ হযলা দযুদযশি  ধ্যকাি মকারভড-১৯ প্রযটাকযলি আওতাধ্ীন 

সহয ারগতা। বা়াংলাযদযশি স্বাস্থয অরধ্দপ্তযিি প্রাথর ক রটকা প্রযয়াগ 

পরিকল্পনায় বলা হযয়রছল, মদযশি ৮০ শতা়াংশ  ানুষযক রটকা কা বক্রয ি 

আওতায় আনা হযব। এি অথব হযলা সাযড় ১৩ মকারট  ানুষযক রটকাি 

আওতায় আনা। তাোঁযদি সবাইযক দুই মডাজ কযি রটকা রদযত ২৭ মকারট 

মডাজ দিকাি রছল। একটা প বাযয় মকারভড-১৯ স়াংক্র ণ অস্বাভারবক 

মবযড় রগযয় রটকা কূটনীরতি রশকাি হযয় প্রায় মকাণিাসা অবস্থায় পযড় 

আ াযদি স্বাস্থয অরধ্দপ্তি। রিক মসই স য়ই বা়াংলাযদযশি সাহায য এরগযয় 

আযস িীন। িীযনি রসযনাফায বি রটকা এখন প বন্ত আ াযদি মদযশি মকারভড-

১৯ প্ররতযিাধ্ রটকাি প্রধ্ান উৎস হযয় আযছ। িীযনি পক্ষ মথযক এরট 

রনোঃসযন্দযহ একরট সাধ্বুাদ পাবাি  যতা উযদযাগ। আ িা জারন কযিানা 

 হা ািী পিবতব ী িীযন “মহলথ রসল্ক রুট” প্রকযল্পি আওতায় স্বাস্থয ও 

রিরকৎসা খাযত আন্তজব ারতক সহয ারগতাি রবশাল িাি উনু্মি হযয়যছ।  াি 

ফযল বা়াংলাযদযশি দরিদ্র জনযগাষ্ঠীি স্বাস্থযযসবাি উন্নয়যনি মক্ষযত্র এখাযন 

সহয ারগতাি একরট ভাযলা সুয াগ সৃরষ্ট হযয়যছ। এি পাশাপারশ কযিানা 

পিবতব ী অথবননরতক পনুরুদ্ধাি ও সারববক দারিদ্র 

রবয ািযনও িীযনি অরভজ্ঞতাও রকন্ত কাযজ 

লাগাযত পাযি বা়াংলাযদশ। কযিানা পিবতব ী 

স যয় িীন সিকাযিি মনয়া অথবননরতক 

পযাযকজগুযলাি কািযনই বৃহৎ 

অথবনীরতগুযলাি মভতি 

এখনও সযতজ িযয়যছ 

মকবল িীযনি অথবনীরত। 

বা়াংলাযদশ রনযজও এই 

কাজরট এখন প বন্ত মবশ 

সফলতাি সযঙ্গই কিযত 

মপযিযছ। 

এখাযন একটা কথা রকন্ত 

না বলযলই নয় ময় বযাপক 

কযিানা  হা ািীি  যধ্যও 

িীন রকন্ত সফল ভাযবই দারিদ্রতাযক মঝরটযয় রবদায় কিযত মপযিযছ। ২০২০ 

সাযলি ২৩ নযভম্বি মথযক আনুষ্ঠারনক ভাযব দারিদ্রতা ুি হযয়যছ িীন। 

শতযকারটি মবরশ জনস়াংখযাি মদশ িীযন কাজরট রকন্তু ম াযটই সহজ রছল 

না। ১৯৭৮ সাযল ক যিড মদ়াং রশয়াও রপ়াং এি “মখালা দিজা নীরতি” 

ফসল রহসাযব িীযন দারিদ্র রবয ািযনি গরত বাড়যত থাযক। এিই 

ধ্ািাবারহকতায় একরট রবপলু স়াংখযক জনযগাষ্ঠী দারিদ্রতাি অরভশাপ মথযক 

 ুরি মপযলও িীযনি জনয শতভাগ দারিদ্র রবয ািন রছল করিন, মকননা 

এযতা রকছুি পযিও রকন্ত রকছু মলাক দারিদ্রসী াি নীযিই মথযক  ারচ্ছল। 

পিবতব ীযত িীন সিকাি ত্রযয়াদশ ও িতুদব শ পাোঁিশালা পরিকল্পনায় 

ো রভরিক উন্নয়যনি পাশাপারশ পরিযবশ িক্ষা কযি মটকসই উন্নয়যনি 

নীরত ালা প্রণয়ন কযি। এই পরিকল্পনারটযকই বলা হযয় থাযক মপ্ররসযডন্ট রশ 

রজন রপ়াং-এি “ো াঞ্চল পনুরুিীরবতকিণ” ক বপরিকল্পনা। ো াঞ্চল 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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পনুরুিীরবতকিণ ক বপরিকল্পনাি আযলাযক সিকাি হাযত মনয় “টাযগবযটড 

মপাভারটব  এরলরভযয়শন” প্রকল্প। এই প্রকযল্পি  লূকথা হযলা দারিদ্র দিূীকিযণ 

নানরবধ্ প্রকল্প বাস্তবায়ন কিযলও মদখা মগযছ রকছু মলাক এি সুফল মভাগ 

কিা মথযক বরঞ্চতই মথযক  াযচ্ছ। বরঞ্চত এই জনযগাষ্ঠীি জনয আসযলই 

মকাথাও মত ন মকানও পরিকল্পনা মনয়া হয় না, আবাি কখনও কখনও 

 রুিযয় মপ োঁরিযয় বলা হয় রকছু মলাযকি রনয়রতই হয়যতা দরিদ্র অবস্থায় থাকা। 

ফযল রকছুযলাক উপায়ন্তি না মপযয়, সািাজীবন দারিযদ্রি দষু্টিযক্রই  িুপাক 

মখযত থাযকন। মপ্ররসযডন্ট রশ রজন রপ়াং সিকাি ভাঙযত িাইল দারিযদ্রি এই 

দষু্টিক্র। তাোঁিা সািা িীন জযুড় এ ন ৮৩২ রট কাউরন্ট (ধ্িা  াক আ াযদি 

উপযজলা) রিরিত কিল ম খাযন ইযতাপযূবব মনয়া সকল দারিদ্র দিূীকিণ 

প্রকযল্পি পযিও দারিযদ্রি অরভশাপ মথযক  ুরি পানরন সাধ্ািণ  ানুষ। 

দ্রুততাি সাযথ ম ধ্াবী সিকািী ক বকতব া, রবশ্বরবদযালযয়ি রশক্ষকযদি মপ্রষযণ 

পািাযনা হযলা এসব অঞ্চযল। রবশ্বরবদযালযয়ি রশক্ষক রবধ্ায় আর  রনযজও 

রকছু স য় মসখাযন রগযয় হাযত কলয  কাজ কযিরছ, কাযছ মথযক মদযখরছ 

মস রবশাল ক ব জ্ঞ। প্ররতরট োয ি 

“টাযগবযটড মপাভারটব  এরলরভযয়শন” 

প্রকল্প ক বকতব াি দফতযি 

টানাযনা থাযক মসই োয ি 

সকল দরিদ্র পরিবাযিি 

খু োঁরটনারট তথয। মসই তথয 

রবযিষণ কযি পরিবাি 

রভরিক পরিকল্পনা মনয়া ও 

বাস্তবায়ন কিা হয়। এক 

স য় পরিবািরট দারিযদ্রি 

অরভশাপ মথযক মবি হযয় 

এযলও প্রকল্প ক বকতব াি 

কাজ মশষ হয় না। কািন 

পযূববি অরভজ্ঞতা মথযক িীনািা 

মদযখযছন প্রথ বাি দারিদ্রসী া মপরুযনা এিা 

অযনকটাই দবুবল রশশুি  যতা, রকছুরদন রিকিাক ভাযব মখয়াল না িাখযল 

এিা অযনযকই হয়যতা নানরবধ্ কািযণ আবািও দারিদ্রসী াি রনযি িযল ম যত 

পাযিন। তাই প্রকল্প ক বকতব া মসরদযক সজাগ দৃরষ্ট িাযখন ও মকস টু মকস 

পদযক্ষপ রনযয় মটকসই দারিদ্র রবয ািন রনরশ্চত কযিন,  াি ফযল সিকাি 

রনরশ্চত হযত পাযি দারিদ্রসী া মপরুযনা  ানুষরট সহসা আি দারিদ্রসী াি রনযি 

না যবন না। দারিদ্র রবয ািযন িীযনি ম   হাসাফযলযি কথা বযল হযয় থাযক, 

মস সাফযলযি মপছযন আসযল কযাটারলস্ট রহযসযব কাজ কযিযছ এই 

“ো াঞ্চল পনুরুিীরবতকিণ” ক বপরিকল্পনা। বা়াংলাযদশ সহ মবশ রকছু 

উন্নয়নশীল মদশ  রদও দারিদ্র রবয ািযন সাফযলযি দাবী কযি থাযক, রকন্ত 

প্রবল পরশ্চ া নীরতি ওপি দোয় ান বাস্তবতাবরজব ত এই দারিদ্র রবয ািন 

পদ্ধরত মটকসই নয় রবধ্ায়  রূণ বঝড়, বনযাসহ বড় ম  মকানও প্রাকৃরতক 

দযু বাযগি পি মদখা  ায় একটা বযাপক স়াংখযক জনযগাষ্ঠী হুটহাট আবািও 

দারিদ্র মিখাি রনযি িযল  ায়। ইদানী়াং আ াযদি অযনক প্ররথত শা 

অথবনীরতরবদই রবরভন্ন গণয াগায াগ  াধ্যয  কযিানা পিবতব ী এ স সযারটি 

রদযক বািবাি আযলাকপাত কযিযছন। আর   যন করি “এক অঞ্চল এক পথ” 

উযদযাযগি “পািস্পরিক ম াগায াগ বৃরদ্ধকিণ” নীরতি আযলাযক িীযনি 

পনুরুিীরবত ো সিকাি গুযলাি সযঙ্গ বা়াংলাযদযশি দারিদ্রপীরড়ত ো  

গুযলাি ম াগায াগ বৃরদ্ধ কযি এ স সযা মথযক পরিত্রাযণি একটা সুয াগ 

মখাোঁজা মগযল  ন্দ হয় না। রবযশষত জলবায়ু পরিবতব যনি বড় রশকাি 

বা়াংলাযদযশি দরক্ষণাঞ্চযলি ো  গুযলা রকভাযব িীন বা়াংলাযদশ বনু্ধযেি 

রনদশবন পদ্মা মসতু রন বাযণি সযববাচ্চ সুফল  যি তুলযত পাযি মস রবষযয় িীযনি 

“সান ন়াং” (রতন ো  নীরত, কৃরষ-ো -কৃষক) নীরতি সফল প্রযয়াযগি কথা 

উযেখ কিা ম যত পাযি। অযনযকই বযল থাযকন িীযনি চতরি পদ্মা মসতু 

জারগযয় তুলযব মদযশি রপরছযয় পড়া ২১ মজলাি  ানুষযক। রকন্তু এই বৃহৎ 

ক ব জ্ঞরট আসযল রকভাযব সারধ্ত হযত পাযি? মসযক্ষযত্র অবশযই িীযনি 

“রতন ো ” নীরতি আযলাযক ো ীণ উৎপাদন, ো ীণ উৎপাদক ও 

ো াঞ্চল রভরিক রবযশষ পরিকল্পনা 

রবষযয় নজি মদয়া ম যত পাযি। 

িীনা অরভজ্ঞতাি আযলাযকই 

হয়যতা স াধ্ান সম্ভব 

বা়াংলাযদযশি এই 

স সযাি। পদ্মা 

মসতুি কথা  খন 

এযলাই, তখন 

িীনযক একটা ধ্নযবাদ না রদযল 

বড় অনযায় হযব। মসতু রনযয় 

বহু তালবাহানা কযি অ-মন-ক 

রদন পাি কযি, প্রকল্প বযয় 

কযয়ক গুণ বারড়যয় রদযয় রবশ্ববযা়াংক  খন 

ভাযলা ানুরষি  ুযখাশ মঝযড় মফযল রদযয় প্রকল্পরটযক গলা রটযপ ম যি 

মফলযত উদযত তখন রকন্ত িীনই বারড়যয় রদযয়রছল বনু্ধযেি হাত। িীনা 

প্রযকৌশলীগণ কযিানা  হা ািীি স য়ও লালযফৌযজি  যতা দাোঁযত দাোঁত মিযপ 

পযড় মথযক প্রকল্পরটযক এরগযয় রনযয় মগযছন, বা়াংলাযদযশি স্বযপ্নি প্রকল্পরট ম ন 

সরিক স যয় স াপ্ত হয়। জলবায়ুি কথা প্রসযঙ্গ বরল, বা়াংলাযদযশি জনয 

এরট রকন্ত একরট বড় হু রক। আবাি এই হু রক ম াকাযবলায় রবযদশী 

সহয ারগতা প্রারপ্তি জনয বা়াংলাযদশযক দ্রুত রকছু পদযক্ষপ েহণ কিাি 

পরশ্চ া বাধ্যবাধ্কতাও িযয়যছ। একরট জনবহুল উন্নয়নশীল মদশ রহযসযব 

রবষয়রট বা়াংলাযদযশি জনয িযাযলযিিও। উদাহিণ স্বরূপ ধ্িা  াক, রবদযুৎ 

উৎপাদযনি কথা। এ রনযতই বা়াংলাযদযশ প্রাকৃরতক উৎস মথযক প্রাপ্ত 

জ্বালানী অপ্রতুল, তাি ওপি রবগত কযয়ক দশযক পরশ্চ া জ্বালানী 

মকাম্পারনি খা যখয়ালীপনা, অদক্ষতা ও অপিযয়ি দরুন রবপলু পরি াণ 
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জ্বালানী মেফ নষ্ট হযয় রগযয় বা়াংলাযদশ এখন কা বত রবপযদ। উন্নয়যনি জনয 

রবদযুৎ অতযাবশযক, আবাি রবদযুৎ উৎপাদযনি জনয িাই জ্বালানী- ম  

জ্বালানী আবাি ম ন মতন হযল িলযব না, হওয়া িাই পরিযবশবান্ধব। 

আ াযদি মদশরট ম াযটি ওপি স তল ভূর  রবধ্ায় এখাযন জলরবদযুযতি 

সম্ভাবনা অপ্রতুল আবাি জ্বালানী পুরড়যয় ম নযতনভাযব রবদযুৎ উৎপাদন 

কিযল কাববন দষূযণি খাোঁড়াও থাকযছ রিক  াথাি ওপি, এই শাোঁযখি 

কিাযতি হাত মথযক বাোঁিযত নবায়নয াগয জ্বালানী রভরিক প্রকল্পগুযলা 

একরট ভাযলা পদযক্ষপ হযত পাযি। আ িা আশারন্বত ম  বা়াংলাযদশ িীন 

উভযয়ই এ রবষযয় সযিতন এব়াং িীযনি সহয ারগতায় মবশ রকছু 

মসৌিরবদযুৎ প্রকল্প বতব  াযন িল ান। আিও রকছু পরিযবশবান্ধব অনযানয 

প্রকল্পও পাইপলাইযন আযছ।  

এখাযন একটা কথা না বযল পািরছ না, আজকাল অযনযকই আবাি িীনা 

প্রকল্প ঋযণি মভতি “ঋযণি ফাোঁযদি” জজু ুমদযখন। প্রথয ই 

বলরছ ঋণ প্রদাযনি মক্ষযত্র িীন রতনরট 

রবষযয় কক্ষযনাই আযপাষ কযি না, 

রবষয় রতনরটযক িীনা ভাষায় 

একযত্র বলা হয় “সান 

কু়াং” এগুযলা হযলা 

“স রন্বত 

আযলািনা 

(রডসকাস 

টুযগদাি বা 

কু়াং সা়াং), 

স রন্বত রবরন বাণ (রবল্ড টুযগদাি বা কু়াং 

রজযয়ন) ও মশয়ারি়াং (মশয়ারি়াং টুযগদাি বা কু়াং রশয়া়াং) ”। কাযজই রবষয়রট 

ম াযটই “মশয়াল আি কুর যিি” গযল্পি  ত নয় ম  এখাযন মকউ িাইযলই 

কাউযক মবাকা বারনযয় ফাোঁযদ মফলযব কািন এখাযন শুরু মথযক মশষ প বন্ত 

পযুিা কাজরটই রিপারক্ষক আযলািনাি  াধ্যয  হযয় থাযক। সযববাপরি 

আ াযদি মদযশি দক্ষ অথবনীরতরবদ ও স়াংরিষ্ট নীরতরনধ্বািকগণ িুলযিিা 

রবযিষণ কযিই মকবল একরট প্রকল্পযক রেন রসগনযাল রদযলই মকবল িীনা 

আরথবক প্ররতষ্ঠানগুযলা কাজ শুরু কযি। প্রসঙ্গত উযেখয ম  িীনা মকানও 

আরথবক প্ররতষ্ঠানই এককভাযব ঋণ সিবিাহ কযিনা, এযক্ষযত্র  

এআইআইরব (AIIB), এনরডরব (NDB) ইতযারদি  যতা এক বা একারধ্ক 

বহুপারক্ষক আন্তজব ারতক প্ররতষ্ঠান প্রকযল্পি আকাি মভযদ এযত অ়াংশ রনযয় 

থাযক। সযববাপরি বা়াংলাযদশ সিকাযিি পাবরলক প্রাইযভট পাটব নািরশপ 

(রপরপরপ) নীরতি আযলাযক অ়াংশীদারিরভরিক প্রকল্পগুযলাযত 

ম ৌথভাযবই প্রকল্প পরিিালনা হযচ্ছ রবধ্ায় এখাযন মসসব ঝু োঁরকি বালাই 

মনই। প্রসঙ্গত রবদযুৎ খাযত িীন ও বা়াংলাযদযশি ম ৌথ উযদযাযগ গরিত 

“বা়াংলাযদশ-িায়না পাওয়াি মকাম্পারন 

রলর যটড” এযক্ষযত্র একরট আদশব উদাহিণ।  

সবযশযষ ম  কথারট না বলযলই নয় মসরট 

হযলা উন্নয়যনি পযথ িীযনি এই 

দী ব াত্রারটযত িীনযক পাি 

হযত হযয়যছ অযনক িিাই 

উতিাই এি  ধ্য রদযয়। 

এগুযলা সবই রকন্ত 

বা়াংলাযদশসহ অনযানয 

উন্নয়নশীল 

মদশগুযলাি জনয অরত 

গুরুেপণূ ব মিফাযিে, 

মকননা িীন ম  পথখারন 

আজ মপরিযয় মগল হয়যতা 

কাল বা পিশু বা়াংলাযদশযক 

পারড় রদযত হযব মসই পথ। কাযজই বা়াংলাযদযশি উরিৎ 

হযব িীযনি কাছ মথযক মসই পথ সম্পযকব   ত মবরশ সম্ভব জ্ঞান আহিণ 

কযি মনয়া। আর   যন করি, বা়াংলাযদযশি উন্নরতি পযথ বা়াংলাযদশ ও 

িীযনি মভতিকাি সহয ারগতাযক একরট বা দরুট মক্ষযত্র সী াবদ্ধ না মিযখ 

আিও সম্প্রসারিত কিযল তা উভয় মদযশি জনযই সুরবধ্া বযয় আনযব, 

পাশাপারশ উভয়যদযশি বনু্ধেযক আিও রনরবড় কযি  ানুযষ  ানুযষ 

“পািস্পরিক ম াগায াগ বৃরদ্ধ কযি” সফল কযি তুলযব “এক অঞ্চল এক 

পথ” উযদযাযগরটযক।  

 

মলখক, 

সহকািী অধ্যাপক ও পরিিালক, আন্তজব ারতক ম াগায াগ ও “এক অঞ্চল এক পথ” গযবষণাযকন্দ্র  

ঊহান প্র ুরি রবশ্বরবদযালয়, ঊহান, গণিীন।  
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২০২১ সাল রনযয় আ াি রকছু কথা 

ইয়া়াং ওযয়ই র ়াং 
 

২০২১ সালরট ঐরতহারসকভাযব খুবই তাত্ক্প বপণূ ব একরট বছি। তাই মতা 

শুরু মথযকই আ িা নানান উৎসযবি  যধ্য রদযয় উদ াপন কিরছ এই 

গুরুেপণূ ব বছিরট। ম  ন: বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজবুি িহ াযনি শতত  

জন্মবারষবকী, িবীন্দ্রনাযথি ১৬০ত  জন্মবারষবকী, নজরুযলি রবযদ্রাহী 

করবতা িিনাি শতত  বারষবকী, িীনা কর উরনস্ট পারটব  প্ররতষ্ঠাি শতত  

বারষবকী, ঢাকা রবশ্বরবদযালয় প্ররতষ্ঠাি শতত  বারষবকী, রবশ্বভািতী 

রবশ্বরবদযালয় প্ররতষ্ঠা শতত  বারষবকী এব়াং জারতস়াংয  গণপ্রজাতেী 

িীযনি চবধ্ আসন মফিত পাওয়াি ৫০ত  বারষবকী। আি  াযিব  

রছল বা়াংলাযদযশি স্বাধ্ীনতাি সুবণ বজয়ন্তী।  

২০০৩ সাল মথযক বা়াংলাযদযশি সাযথ িলরছ আর । মস 

বছি আ িা ২৩ জন িীনা রশক্ষাথবী ঢাকা রবশ্বরবদযালযয়ি 

আধ্রুনক ভাষা ইনরস্টরটউযট বা়াংলা ভাষা অধ্যায়ন কিযত 

রগযয়রছলা । একসযঙ্গ ২৩ জন িীনা রশক্ষাথবীি বা়াংলা 

ভাষা মশখাি আেযহি এই খবি স্থানীয় 

স়াংবাদ াধ্যয  বযড়া অক্ষযি ছাপাযনা হযয়রছল। 

এত জন রভনযদশী ছাত্র-ছাত্রী বা়াংলা ভাষা 

রশখযব—তৎকালীন স যয় এ এক অরত 

রবরিত্র খবিই বযট। আি এখন মদখুন, িীন 

ও বা়াংলাযদযশি  যধ্য  াওয়া-আসা কিা 

কযতা  ানুষ িযয়যছ! িীনা ভাষা জানা 

বা়াংলাযদশী বা বা়াংলা ভাষা জানা িীনা 

থাকাযক সাধ্ািণ  ানুষ এখন স্বাভারবক 

বযল  যন কযিন।  

কাযজি কািযণ রবরভন্ন স যয় 

বা়াংলাযদযশি রবরভন্ন  হযলি  ানুযষি সাযথ আ াি ম াগায াগ হযয়যছ। 

মদখলা , িীযনি প্ররত বা়াংলাযদশীযদি আেহ রদন রদন বাড়যছ। ফযল িীন 

সম্পযকব  ভাযলা জাযনন—এ ন বা়াংলাযদশীযদি স়াংখযাও হুি হুি কযি 

বাড়যছ।  

২০২১ সালটা আ াি বযরিগত জীবযনও খুব গুরুেপণূ ব। দী ব ৭ বছি 

অধ্যয়ন মশযষ জলুাই  াযস রপরক়াং রবশ্বরবদযালযয়ি সু্কল অফ ফযিন 

লযাঙ্গযুয়যজি এরশয়ান অযান্ড আরিকান স্টারডজ রবভাগ মথযক রপএইিরড 

রডরে অজব ন কিযত মপযিরছ। 

এটা রছল গত ১০ বছযি দুরট ফুটফুযট সুন্দি বাচ্চাি পি আ াি সবযিযয় 

বযড়া অজব ন। এই রপএইিরড’ি সতূ্রপাত  লূত বা়াংলাযদযশ। ২০০৯ মথযক 

২০১১ সাল প বন্ত বা়াংলাযদযশ অবরস্থত রসআিআই-এসএ এফ 

কনফুরসয়াস ক্লাসরুয ি প্ররতষ্ঠাতা-পরিিালক রহযসযব ঢাকায় 

কাজ কযিরছ। একুযশ েন্থয লাসহ রবরভন্ন জায়গায় 

বা়াংলাযদযশি  ানুষ িীনাযদি িবীন্দ্রিিব া রনযয় আ াযক রবরভন্ন 

প্রশ্ন কযিযছন। তখন মথযকই িবী িাকুিযক রনযয় অধ্যয়যনি তারগদ 

অনুভব কিরছলা । অতোঃপি, ২০১৪ সাযল  াত্রা শুরু করি। িলরত 

বছযিি জনু  াযস আ াি িূড়ান্ত অরভসন্দভব  জ া রদযয় উি 

 াত্রাি পরিস ারপ্ত মটযনরছ।  

আি এ বছযি এযসারসযয়শন অফ বা়াংলাযদশ-

িায়না অযালা নাই প্ররতরষ্ঠত হয়। এ প্ররতষ্ঠান 

দ’ুমদযশ পড়াযশানা কিা িীনা ও বা়াংলাযদরশ 

রশক্ষাথবীযদি  যধ্য মসতুস্বরূপ কাজ কিযছ। আর  

আশাবাদী,  হতী এই প্লাটফয বি  াধ্যয  িীন ও 

বা়াংলাযদযশ পড়াযশানায় আেহী বা়াংলাযদশী ও 

িীনা রশক্ষাথবীিা তাযদি বযড়াযদি মথযক অযনক 

সাহা য রনযত পািযবন। এখাযন তািা রনযজযদি 

অরভজ্ঞতা রনযয়  ত রবরন য়ও কিযত পািযবন।  

রডযসম্বি  াস বছযিি মশষ  াস। এিপিই আসযব পযিি বছি। শুরু হযব 

নতুন জীবযনি সিূনা। বা়াংলাযদশ তাি জীবযনি পঞ্চাশ বছি পাি কিযব। 

বা়াংলাযদশযক আ াি আন্তরিক শুযভচ্ছা। বা়াংলাযদযশি আিও উন্নয়ন, 

স ৃরদ্ধ, সা য ও উনু্মিতা কা না করি। িীন এব়াং বা়াংলাযদযশি চ ত্রী 

আিও গভীি মহাক। আ িা সবাই দুই মদযশি দী বকাযলি উন্নয়ন ও চ ত্রীি 

সাক্ষী হযত িাই।  

মলরখকা, 

বা়াংলা না োঃ স্বণবা, 

সা়াংবারদক, বা়াংলা রবভাগ, িায়না র রডয়া গ্রুপ।   

 
 

 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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বই প বাযলািনা: আ াি মদখা নয়ািীন- বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজবুি িহ ান  

এ রব রসরদ্দক 

 

আ াি মদখা নয়ািীন মশখ  ুরজবুি িহ াযনি গণিীন ভ্র যণি অরভজ্ঞতাি 

আযলাযক মলখা একরট ডায়রিি পসু্তরক রূপ। মশখ  ুরজযবি জন্মশতবষবযক 

মকন্দ্র কযি বা়াংলা একাযডর  বইরট প্রকাশ কযিযছ।  রদও বইরট একরট 

ভ্র ণকারহনী, তযব গভীিভাযব মদখযল ভ্র ণ কারহনীি মিয়ও বযড়া 

কযানভাস িযয়যছ এযত। ১৯৫০ দশযক কর উরনস্ট সিকাযিি মনতৃযে 

পনুগবরিত িীন ( া ‘নয়া িীন’ নায  অরভরহত) ভ্র যণি রবরভন্ন স্থান দশবন 

ও এি খু োঁরটনারট রবযিষযণি পাশাপারশ রনজস্ব আদরশবক ভাবনাগুযলাও 

বণ বাঢয িাজনীরতরবযদি প বযবক্ষযণ উযি এযসযছ। এই ভ্র যণ িীযনি স াজ 

বযবস্থা বণ বনা কিযত রগয় বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজবুি িহ ান তাি রনযজি ধ্ বীয় 

রিন্তাগুযলা অতযন্ত সহজভাযব উপস্থাপন কযিযছন। 

বঙ্গবনু্ধ িীন ভ্র যণ মদখযত পান, মসখানকাি  ুসরল  ও অনযানয 

স়াংখযাল ু সম্প্রদায় স ান অরধ্কাি রনয় বসবাস কিযছ। তাযদি কাযিাি 

মকাযনা অরভয াগ মনই িাষ্ট্র বা শাসকযদি রবরুযদ্ধ। রবযশষ কযি ধ্য বি 

রভরিযত মকউ রবভাজন ও সুয াগ-সুরবধ্া মথযক বরঞ্চত হযচ্ছ না। রতরন 

 ুসরল  িীনাযদি সযঙ্গ একাযন্ত আলাপ কযিযছন। তাযদি ধ্ বিিব া বা িাষ্ট্রীয় 

িাকরিযত মকাযনা চবষ য কিা হয় রকনা, তা মজযনযছন। রতরন আশ্বস্ত 

হয়যছন, নয়া িীযন এ ধ্িযনি মকাযনা অরভয াগ মনই। আযগি রিয়া়াং কাই 

সিকাযিি স য় এ নরটি নরজি থাকযলও তা পযি আি মদখা  ায়রন।  

পযূববি সিকাি রনযজযদি বযথবতা ঢাকাি জনয এব়াং ক্ষ তা পাকাযপাি 

কিাি জনয রনযজিাই ধ্ বীয় দাঙ্গাযক উসযক রদত। বঙ্গবনু্ধ তাি বইযয় নতুন 

িীযনি এই সাম্প্রদারয়ক সম্প্রীরত ও সহনশীলতাি রদকরট তুযল ধ্যিযছন 

গুরুে রদয়। পাশাপারশ রতরন উযেখ কযিযছন, ভািতীয় উপ হাযদযশও 

রিয়া়াং কাই সিকাযিি  যতা ক্ষ তাি িন্দ্বযক রজইয় িাখাি জনয একদল 

অনয দযলি রবরুযদ্ধ এ ধ্িযনি অপযকৌশল প্রযয়াযগ সাম্প্রদারয়ক দাঙ্গাযক 

উসযক রদত। ফল রহযসযব উপ হাযদযশ স়াং রটত অযনক হানাহারন ও 

জান াযলি ক্ষয়ক্ষরতি রববিণ রদয়যছন। পারকস্তান িাষ্ট্র গরিত হযলও 

সাম্প্রদারয়ক দাঙ্গাি মিশ কাযটরন এব়াং এজনয করতপয় স্বাথবাযন্বষী  হলযক 

দায়ী কযিন।  

 

বঙ্গবনু্ধি  যন হয়রছল সাম্প্রদারয়ক দাঙ্গা মকাযনা ধ্ বীয় কািযণ হয় না। এরট 

মকাযনা মকাযনা মগাষ্ঠীি বা িাজননরতক অরভলাষ পিূযণি হারতয়াি রহযসযব 

বযবহৃত হয়। রতরন বযলযছন, ‘ ানুষ  রদ সরতযকািভাযব ধ্ বভাব রনয় 

িলত, তাহযল আি  ানুযষ  ানুযষ এব়াং িাযষ্ট্র িাযষ্ট্র এভাযব  ুগ  ুগ ধ্যি 

স়াংো  হযতা না। রকন্তু  ানুষ রনযজযদি স্বাথব িক্ষা কিাি জনয ধ্য বি অথব 

 াি ম ভাযব ইচ্ছা মসভাযব িালাযত মিষ্টা কযিযছ।’ 

বঙ্গবনু্ধযক সফি কিযত হয়যছ মিঙ্গনু, হ়াংক়াং, রপরক়াং, রতয়ানরজ়াং, 

সা়াংহাই—প্রভৃরত শহযিি  ধ্য রদয়। ১৯৪৯ এি ১লা অযটাবি িীযন 

ক ুযরনস্ট সিকাি ক্ষ তায় আসাি পি, তাযদি শাসন সম্পযকব  ম সব 

মনরতবািক কথাবাতব া কাযন এযসরছল, মসগুযলা  ািাই কযি মদখযত 

মিয়যছন রতরন। প্রথয ই বঙ্গবনু্ধি শারন্ত সযম্মলযনি অরভজ্ঞতাি কথা তুযল 

ধ্িা  াক। ম াট ৩৭ মদযশি প্ররতরনরধ্ি অ়াংশেহযণ অনুরষ্ঠত সযম্মলনরট 

একরট ক ুযরনস্ট মদযশ হযলও, অ়াংশেহণকািীযদি  যধ্য নন-ক ুযরনস্ট 

 িনাি  ানুষই রছযলন মবরশ। তবুও শারন্ত সযম্মলন মশষ হয়যছ 

শারন্তপণূ বভাযবই। কািণ, সবািই এক কথা—সবাই শারন্ত িায়, মকউ  ুদ্ধ 

িায় না। 

বঙ্গবনু্ধ মদখযত মিয়যছন িীযন  ানুযষি জীবন াত্রাি  ান, রজরনসপযত্রি 

দা , কৃষক-ের ক-সাধ্ািণ  ানুষ কীভাযব থাকযছ, রশক্ষা-কৃরষ-রশল্প-

বারণজয মক ন িলযছ, মদযশি নতুন প্রশাসন, ধ্ বীয় মক্ষযত্র সিকাি কতৃব ক 

আযিারপত মকাযনা রবরধ্-রনযষধ্ িযয়যছ রকনা, ইতযারদ। আি এজনয রতরন 

িীযনি স্থানীয় বাজাি, ধ্ বীয় ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, রবশ্বরবদযালয়, 

হাসপাতাল, িাস্তা াট,  ুরদযদাকান, কলকািখানা, কৃষক-ের যকি 

বাসস্থান—সবখাযনই ঢু ম যিযছন। সাযথ সাধ্ািণ  ানুযষি সাযথ র যশ 

সিকাি সম্পযকব  তাযদি  যনাভাব জানাি মিষ্টা কযিযছন। এিপি িীযনি 

তৎকালীন আথব-সা ারজক-িাজননরতক অবস্থাি বণ বনাি সাযথ সাযথ 

রদয়যছন পারকস্তাযনি তৎকালীন অবস্থাি তুলনা লূক বণ বনা।  

িবীন্দ্রনাথ বযলযছন, ‘সহজ কথা  ায় না বলা সহযজ’। রকন্তু মলখক রহযসযব 

বঙ্গবনু্ধি বযড়া কৃরতে সম্ভবত এখাযন ম  রনযজি অরভজ্ঞতাগুযলা রতরন 

রলরপবদ্ধ কযিযছন সহজ ভাষায়, অরতিিযনি আেয় না রনয়। মবাধ্ করি 

এটাই বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজযবি মলখসত্ত্বাি পরিিায়ক। হযারপ রিরড়াং।  

    

     মলখক,   

  াস্টাসব রশক্ষাথবী,  

নানরজ়াং ফযিরি ইউরনভারসবরট, নানরজ়াং, রজয়া়াংসু, িীন৷ 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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কাউযেরল়াং মকন জরুরি 

নুজহাত ফািহানা 

 

এখনকাি রদযন, রবযশষ কযি পযানযডর ক পিবতব ী স যয় এযস  ানরসক 

স্বাযস্থযি সুিক্ষা রবষয়রট ম ন এক নতুন  াত্রা মপযয়যছ। রকন্তু  ানরসক 

স্বাস্থযযক র যি আ াযদি টযাবু, জড়তা ও অসযিতনতা এখনও িযয় মগযছ 

আযগি  তই। শিীযি অসুখ হবাি  ত কযি আ াযদি  ানরসক স্বাযস্থযি 

মক্ষযত্রও হযত পাযি নানা ুখী স সযা। আি স সযা হযলই তাি 

স াধ্াযনিও বযবস্থা কিা উরিৎ রনোঃসযঙ্কাযি। সুক্ষ্মারতসুক্ষ্ম স সযাও 

একস য় হযয় উিযত পাযি  রহরুহ স্বরূপ,  রদ না রিক স যয় রিক 

বযবস্থাটুকু আ িা রনযত পারি। আি রিক মস কািযণই  ানরসক 

কাউযেরল়াং একরট জরুরি রবষয়। ম যকান 

বয়যসি ম  কাযিািই 

আসযল কাউযেরল়াং 

মনয়া উরিৎ। 

কাউযেরল়াং 

মনয়াি  াযনই 

আপনাি 

 ানরসক স সযা 

আযছ, তা নয়। 

রনয়র ত শিীি 

মিক-আযপি  তই 

রনয়র ত কাউযেরল়াং 

কিাযনা জরুরি। রনযজি 

 ানরসক স্বাযস্থযি খু োঁরটনারট 

জানা থাকাটা এক ধ্িযনি দক্ষতাও বলা ম যত 

পাযি আজকালকাি মপ্ররক্ষযত। বয়োঃসরন্ধকাল, 

রশক্ষাকাল রক়াংবা ক বজীবযনি ম যকান 

স য়ই আ াযদিযক  ানরসক স্বাস্থযজরনত 

দযু বাগ ম াকাযবলা কিযত হযত পাযি। 

কাউযেরল়াং এি  াধ্যয  খু োঁরটনারট 

মজযন সরিক বযবস্থা মনয়া আ াযদি দারয়ে। সািা রবযশ্ব প্ররতবছি কত  ানুষ 

তাযদি  ানরসক স সযাি মকান স াধ্ান না মপযয় আত্মহতযাি পথ মবযছ 

রনযচ্ছ, একবাি ভাবুন।  

কথা না বারড়যয় িলুন রবস্তারিত মদযখ আরস কাউযেরল়াং মকন একরট 

জরুরি রবষয়!  

 

০১.  যনি জানালা  

অযনক স য়  যনি  ত জ াযনা কথা থাযক, রিধ্া রক়াংবা জড়তা ও ভযয়ি 

কািযণ আ িা কাউযক বলযত পারি না, অথি বলাটা হয়ত খুব জরুরি। 

একজন কাউযেলযিি সাযথ  ন খুযল, মকানিক  িাখ-ঢাক ছাড়া আ িা 

অযনক কথা বযল মফলযত পারি। এখাযন আ াযদিযক মকানিক  

জাজয ন্ট রক়াংবা অস্বরস্তি কথা ভাবযত হয় না। মপশাদািী সাযপাটব  রসযস্ট  

রহযসযব কাউযেলি  ন রদযয় আ াযদি কথা মশাযনন আি আ িাও 

ভাি ুি হই। তযব এযক্ষযত্র একরট রবষয়  াথায় িাখযত হযব, তা হল 

কাউযেলযিি মপশাদারিে। কাউযেলি ম ন আপনাি বযরিগত তথয 

মহফাজযত িাখযত জাযনন এব়াং আপনাযক 

আপনাি অতীত ইরতহাস রক়াংবা 

বযরিগত পছন্দ-অপছন্দ রনযয় 

বযরিগত  তা ত আযিাপ না 

কযিন রক়াংবা জাজ না কযিন। 

এযত কযি  ানরসক স্বাযস্থযি 

জযনয হীযত রবপিীত হযত 

পাযি।  

০২. স্পষ্টতা  

আ াযদি সব অনুভূরতি 

বযাখযা আ িা রনযজিা রদযত 

পারি না। রকন্তু  নযক র যি িাখা 

অস্পষ্টতাগুযলাযক দিূ কিা অতীব জরুরি। 

কাউযেলি মসযক্ষযত্র আ াযদিযক 

দারুণভাযব সাহা য কিযত পাযিন। রনযজি 

একটা অরভজ্ঞতাি কথা এখাযন 

বলযত পারি। িীযন ছাত্রাবস্থায় 

পড়াযশানা ও ম যকান কাযজই 

 নয াযগি  াটরতি জযনয আ াি Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) আযছ বযল ধ্ািণা হযয়রছল। আর  মথিারপযস্টি 

সাযথ ম াগায াগ কিাি পি প্রথ  মসশযন জানযত পািলা  এরডএইিরড 

নয়, আ াি আযছ তীব্র  াত্রাি Obssessive Compulsive 

Disorder (OCD) (এ রবষযয় পিবতব ী স়াংখযায় রবস্তারিত রলখব)।  খন 

মথযক আ াি স সযা  ুলত মকান জায়গায়, তা রবস্তারিত জানলা , 

তখন মথযকই  যন হরচ্ছল আ াি স সযাি অযধ্বক স াধ্ান হযয় মগযছ! 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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আজ আর  আ াি স সযাি কথা জারন বযলই এই স সযাি মকাথা মথযক 

শুরু, এি কী কী প্রভাব থাকযত পাযি এব়াং কীভাযব এি ম াকাযবলা কিা 

 ায়, মসগুযলা আর  স্পষ্টভাযব জারন। তাহযল  ািা তাযদি স সযা কী 

রক়াংবা আযদৌ মকান স সযা আযছ রকনা তা জাযনন না, তাযদি সা যন কী 

ভয়াবহতা অযপক্ষা কিযছ, একবাি ভাবুন! 

০৩. মপশাদািী স াধ্ান 

অযনক স য় বনু্ধ-বান্ধব রক়াংবা কাযছি  ানুষযক 

 যনি কথা বযল আ িা ভাি ুি হযত িাই। 

রকন্তু সবাি কাযছ মপশাদািী স াধ্ান ম যল 

না, আি তা আশা কিাও মবাকা ী। 

মসযক্ষযত্র একজন কাউযেলি আ াযদিযক 

মবশ ি ৎকািভাযব সাহা য কিযত 

পাযিন। একরট সরিক ডায়গযনারসযসি 

পি আ াযদি কিণীয় সম্পযকব  আ িা 

বুঝযত পারি,  া কখনই অযপশাদাি উৎস 

মথযক আ িা আশা কিযত পারি না।  

০৪. আযত্মান্নয়ন  

কাউযেরল়াং এি সবিাইযত গুরুেপণূ ব 

রবষয়রট হল, এরট আ াযদি 

লাইফস্টাইলযক আ ুল বদযল মদয়। ম  

বদভযাসগুযলাি কািযণ আ াযদি 

 ানরসক স সযাগুযলা উসযক 

 ায়, মসগুযলাযক আ িা সা যল 

িারখ। এিপি মছাট মছাট লক্ষযযক মকন্দ্র কযি আ িা রকছু দক্ষতা গযড় 

তুরল রনযজযদি  যধ্য,  াি আসল উযদ্দশযই হযচ্ছ  ানরসকভাযব রনযজযক 

সুস্থ িাখা। এযত কযি বাযড় আত্মরবশ্বাস, হয় সম্পযকব ি উন্নয়ন। সযববাপরি, 

রনযজযক আিও ভাল কযি জানবাি সুয াগ হয়।  

০৫. অতীত মথযক রশক্ষা 

কাউযেরল়াং এি একরট গুরুেপণূ ব অ়াংশ হযচ্ছ রনযজি অতীত ইরতহাস 

সম্পযকব  কাউযেলিযক একরট রবস্তারিত ধ্ািণা মদয়া। মসখাযন লুযকাছাপাি 

মকান অবকাশ মনই। আি এি  াধ্যয  আ িা অতীযতি রবরভন্ন রদক রনযয় 

একবাি রবযিষণ কযি মফলযত পারি। ভুলগুযলাযক বুঝযত মপযি, 

অনভূরতগুযলাযক সা যল মনবাি সুয াগ পাই এব়াং ভুযলি রশক্ষা 

আ াযদি অযনকদিূ এরগযয়  াবাি শরি মদয়।  

০৬. ররগাি  যাযনজয ন্ট   

আ াযদি অযা়াংজাইরট, রডযপ্রশন, 

িাগ, র া রক়াংবা ম যকান 

স সযািই রকছু ররগাি পযয়ন্ট 

থাযক, ম গুযলা আ াযদি 

স সযাগুযলাযক উসযক মদয়। 

কাউযেরল়াং মনয়া থাকযল 

এই ররগািগুযলা কী এব়াং 

তা কীভাযব সা যল িলা 

 ায়, তা আ িা জানযত 

পারি।  

সবযশযষ, একরট কথাই শুধ্ু 

বলযত িাই আি তা হল, শিীিী 

মিাযগি রিরকৎসাি  ত  যনি 

মিাযগি রিরকৎসা একিইক  গুরুেপণু ব। 

 ানরসক মিাগ রক়াংবা স সযা রনযয় কাউযক মছাট কযি তাি িলাি 

পথরটযক অ সৃণ কযি মদয়া উরিৎ নয়। বি়াং আ াযদি প্রযতযযকিই উরিৎ 

টযাবু মভযঙ এই বযাপািরটযক আিও মবরশ কযি সা যন রনযয় আসা। এযত 

সবািই  ঙ্গল!  

 

 

 

  মলরখকা, 

আন্তজব ারতক িীনা ভাষা রশক্ষা  

ইউন্নান রবশ্বরবদযালয়, খুনর ়াং, ইউন্নান, িীন   
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নীল মছাোঁবল 

রশরিন আিাি 
 

ঊরনযশি প্রথ  রদযক,  াযিব , িীন হযত হিাৎ কযিই পড়যত  াওয়াি জনয 

স্কলািরশপ মপলা ।  াযবা রক  াযবা না—পড়লা  মবশ মদাটানায়। কািণ, 

বা়াংলাযদশী রহযসযব আি দশজযনি  যতা আ াি  াথাযতও রবরসএস ছাড়া 

মছাটযবলা মথযক আি রকছুই রছল না। িলাি আিও অযনক অপশন 

থাকযত পাযি তা আর  খুব একটা ভাবযতই পারিরন।  াযহাক, মশষয শ 

িযল আসলা   হাপ্রািীযিি মদযশ। মবইরজ়াংযয় তখনও মবশ িান্ডা। 

সজযপশ জযাযকট না পিযল ম খাযন হাড় কাোঁপাযনা কনকযন িান্ডায় বাইযি 

মবযিাযনা মবশ  ুশরকল মিযক, মসই মবইরজ়াংযয়। শুযনরছ জানুয়ারি-

মফব্রুয়ারিযত নারক িীরত ত বিফ পযড়। মবইরজ়াংযয়ি সব— হাপ্রািীি, 

সা াি পযাযলস, বযড়া বযড়া পাকব  মদখা মশষ। রকন্তু সাযধ্ি দুধ্িঙা তুষাযিি 

সযঙ্গ ম ালাকাত আি হযলা 

না। কািণ, তুষাি আ াি 

দশবযন আসাি পযূববই আর  

অনয শহযি িযল মগলা । 

বতব  াযন আর  একবাযি 

দরক্ষণ িীযনি হা়াংজ ু শহযি 

থারক। মদযশ এত িাযয়ি 

বাগান—রবশ্বরবদযালযয়ি টুযি 

না হযল, দরক্ষণবযঙ্গি ম যয় 

হওয়ায় তা মিাযখি মদখায় 

মদখাি সুয াগ আি হযতা না। 

ছরবি কযানভাযসই ‘একরট 

কুোঁ রড়, দুরট পাতা’ আটযক 

থাকত, রিিরদন। কী 

মসৌভাগয আ াি! গযবষণাি 

রবষয় রহযসযব মপলা  িা। 

তা-ও আবাি রেন রট! 

আ িা বাঙালী  ানুষ লাল 

িা মত অভযস্ত। সাযথ এক কাযপ রতন িা ি রিরন। বলা  ায় শিবযতি িা 

ভাসবন! এখন মসই আ াযক-ই গযবষণা কিযত হযব রেন রট রনযয়।  রদও 

মদযশ থাকাকালীন রেন রট’ি সবুজযক আর  কখযনাই ভালবাসযত 

পারিরন। মক তা হযয় ওযিরন, মস রভন্ন আলাপ...   

িীযন এযস আর  প্রথয  রকছুরদন মবইরজ়াংযয় অবস্থাযনি পি বছযিি 

 াঝা ারঝ স যয় আর  একিক  বদরল হযয় হযা়াংজ ু িযল আসলা । 

মবইরজ়াং আি হযা়াংজ—ুম ন অরহ নকুল! এযকবাযি রবপিীত ম রুি দুই 

মদশ! মবইরজ়াংযয় ম  ন হাড়কাোঁপাযনা কনকযন িান্ডা; হযা়াংজযুত গি টা 

একটু মবরশ। একটা িীযনি উিযি, মতা অনযটা দরক্ষযণ। জাোঁকাযলা, 

ি ি া, অতযাধ্রুনক মবইরজ়াং মছযড় হিাৎ কযি আর  ম ন ধ্প কযি 

পড়লা  জন ানবশনূয পাহারড় জঙ্গযল ম িা িাযয়ি বাগাযন।  ানুষ বলযত 

িাইরনজ ছাড়া আি মিাযখ পড়াি  ত মকউ রছল না। আর  কী আি  ানুষ 

রছলা  তখন? ভাষা না জানা থাকযল রনযজযক অবলা জীব জাযনায়াযিি 

 তই লাযগ আি কী! 

আসাি মবশ কযয়ক রদন পযিই শুনলা  সাযপি কা যড় একজন ক বিািী 

হাসপাতাযল। ভীষণ অসুস্থ। অরফরসয়াল গ্রুপ গুযলা মত হুরসয়ািী কিা 

হযলা মখালা জতুা পযি ম ন 

িলা না হয়। আর  পড়লা  

ভািী  ুশরকল এ। এই 

সাযহবী বুট জতুা পযি 

আ াযক িাযতও িলা লাগযব 

বযল। বলযত না বলযত 

অরফযসি সা যন তাি সাযথ 

আ াি ও একরদন মদখা হযয় 

মগযলা িাযতি মবলা। এত 

ভয়়াংকি সুন্দি 

মদখযত,সবুজ ি়াং এি মিাখ 

দযুটা জ্বল জ্বল কিযছ।  রদও 

তাি মসই অপবূব মসৌন্দ ব 

উপযভাগ কিাি মসৌভাযগযি 

মথযক ঐ পারলযয় বাোঁিা টা 

অযনক জরুিী রছযলা। পযি 

আ াি মিোঁ িায রি মদযখ 

মগট যান এযস তাযক উদ্ধাি 

কযি ছরব রদযয়রছযলা। িাযতি অন্ধকাযি িানীি  ত ফনা তুযল মস িাস্তা পাি 

হরচ্ছযলা।  াগযগ একটা রজরনস ভাযলাই হযলা তািপি মথযক মসই সাযহবী 

জতুা না পিযলও নি াল সু গুযলা পিযত আি ভুল হয় না। 

হিাৎ একরদন রফল্ড মথযক আ াি রকছু গযবষণাি কাজ কযি রফিযত মবশ 

িাত হযয় মগযলা,ম াবাইল এি লাইট জ্বারলযয় কান্ত আন যন গাইযত গাইযত 

রফিরছলা  "রজয়া মব কািাি মহ, এযাযছ বাহাি মহ"। হিাৎ ম াবাইযলি 
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35  

 
বাাংলাদেশ চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অ্যাদিাসিদয়শদনর একসি প্রকাশনা             পৃষ্ঠা 18 

  

আবছা আযলায় সা যন মদরখ একজন ফনা তুযল িাস্তা পাি হযচ্ছ ম ন মস 

িাযতি রডনাি কযি মবশ রনরশ্চযত রফিযছ। তাই আ াি উপি তাি মবরশ 

আেহ রছযলা না। আর  পৃরথবীযত ম  রজরনস টা মবরশ 

ভয় পাই, মসই রজরনস টা আ াি সা যন এযস 

পযড়যছ। আর  ভযয় উযল্টা রদযক প্রানপযন ছুট 

 ািলা । সা যন কযয়ক টা বয়স্ক িাইরনজ এি 

সাযথ মদখা হযলা,শুধ্ু বযলরছলা  ঐ, ঐ...বারকটা 

তািা বুযজ মগরছযলা আ াি ভাব ূরতব  মদযখ। তািা 

সা যন এরগযয় মদখযলা তখনও মস িাস্তা পাি 

হযচ্ছ আন যন, তাযক মলজ ধ্যি ঐ দিু 

পাহাযড় ছুযড়  ািযলা। আ াি ভযয় গলা 

শুরকযয় রগযয়রছযলা। িাইরনজ িা 

সাপ মক মবরশ  াযি না, তািা 

তাযক উদ্ধাি কযি জন  ানব 

শুনয  ন পাহারড় জ়াংগযল মছযড় মদয়। 

সাযপি রবষ ভাযলা ঔষধ্ী গুন আযছ, অযনযক মতা এগুযলা ধ্যি ধ্যি খায়। 

একবাি এক লযাবয যটি কাযছ রজযজ্ঞস কযিরছলা , মকন এটা ধ্যি মছযড় 

মদয়,মস বযল একজন মক  ািযল অযনক এযস পিবতব ী মত মকান ক্ষরত 

কযি রদযত পাযি। হারস মপযয়রছযলা আ াি, আশ্চ ব ও হযয়রছলা  রকছুটা। 

তযব মসই িাযত বুযজরছলা  এই খাযন থাকযত হযল, তাযদি সাযথ আ াি 

আবাি মদখা হযব। তাই মসরদন মথযক  যন  যন সতকব  হযয় মগলা । আ াি 

রু  টা পাহাযড়ি পাদযদযশ, রনিতলায়।  াযঝ  াযঝ গভীি িাযত জানালাি 

ওপাযশ নড়ািড়াি শব্দ শুযনও বাইযি মবি হই না। হয়ত মস গিয  এরসি 

হওয়া মখযত এযসযছ। এই  ন জ়াংগযল ম  ন ঝুপ কযি সন্ধযা মনয  আযস, 

সাযথ সাযথ একাকীযেি পরি ান টাও মবাঝা  ায়। আজ কাল কাযজি 

িাযপ অরফযসই মবরশ থাকা হয়, তািপিও একাকীে টা মথযকই  ায়। হিাৎ  

কযি মকউ এই পাহারড়  অনারবল মসৌন্দ ব ম িা সবুজ িা বাগাযনি দৃশয টা 

মদখযল ম  ন  ন ভযি  াযব, মত রন িলাি পযথ িানীি মবযশ তাযদি সাযথ 

মদখা হযয় ম যতও পাযি ভয়়াংকি ভাযব।  

বছযিি পি বছি এখাযন থাকাি পি এখন আি তাযদি নীল মছাোঁবযলি 

আি ভয় পায় না। একটা অভযস্ততা, একটা মক ন অজানা  ায়া জযন্ম 

রগযয়যছ এই সবুজ টীলা, সকাযল এক কাপ েীন রট, এত এত সব ভাযলা 

 ানুষ গুযলাি প্ররত! এযদি মক না হযল আ াি 

এখন আি ভাযলা লাযগ না। প্রথ  

প্রথ   ন  াযস ম িা সবুজ 

জ়াংগল, আি অসম্ভব একাকীযে 

র যি থাকা ভয়়াংকি পাহাড়ী 

মসৌন্দ ব মদযখ ছুযট পালাযত ইযচ্ছ কিযতা। 

রকন্তু এখন এযদি সাযথ একটা ভাযলা ভাব হযয় 

মগযছ। প্রকৃরত এ নই, সবাই মক রদন মশযষ আপন কযি মনয়, শুধ্ ুতাযক 

বুঝযত একটু স য় লাযগ। 

আজও তাযদি সাযথ আ াি মদখা হয়,  াযঝ  াযঝ অরফরসয়াল মনারটশ 

মদরখ, আবাি কািও সা যন পযড়যছ  হয়ত কাউযক কা যড়ও রদযয়যছ  রকন্তু 

আি ভয় লাযগ না,  ুিরক হারস রদযয় পাশ কারটযয় িযল  াই। এভাযব তাযদি 

সাযথ আ াি রদনকাল ভাযলাই  াযচ্ছ, কাযজি িাপ ও মবযড় মগযছ। তাযদি 

রনযয় আি ভাববাি স য় পাই না।

 

        

    মলরখকা, 

রপ এইি রড রশক্ষাথবী,   

িাইরনজ একাযডর  অব এরেকালিািাল সাইে, মিিীয়া়াং, িীন।  
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সাক্ষাৎকাি 
 

সন্মারনত পািকবৃন্দ, রবরসওয়াইএসএ এি ষান্মারসক ‘ হাপ্রািীি’ 

 যাগারজযনি রবযশষ সাক্ষাৎকাযি আ াযদি সযঙ্গ িীযনি অরভজ্ঞতা মশয়াি 

কিযছন িীযনি বা়াংলাযদরশ কর উরনরটযত সববজন পরিরিত ড. ম াোঃ 

আশিাফুল আল । বতব  াযন রতরন িীযনি মহনান প্রযদযশি মি়াংযিৌ শহযিি 

মি়াংযিৌ রবশ্বরবদযালযয়ি মকর কযাল ইরিরনয়ারি়াং রবভাযগ সহয াগী 

অধ্যাপক রহযসযব ক বিত আযছন। রতরন িীযনি দারলয়ান ইউরনভারসবরট 

অব মটকযনালরজ মথযক ২০১৫ সাযল রপএইিরড রডেী সম্পন্ন 

কযিন। রবযশ্বি রবরভন্ন রবখযাত জানবাযল তাি ৬৫ এিও মবরশ 

গযবষণাপত্র িযয়যছ। িলুন, িীন প্রবাসী ড. আলয ি রশক্ষা, 

ক ব ও স্বাভারবক জীবনািিযণি নানান অরভজ্ঞতা মথযক 

আ িা রকছু রশরখ। 

 ১। আসসালা ু আলাইকু  সযাি। মক ন আযছন? 

ড. ম াোঃ আশিাফুল আল : ওয়ালাইকু  আসসালা । 

আলহা দরুলোহ ভাযলা আরছ। আশা করি, আপরনও 

ভাল আযছন।  

২। কযিানাি এই  হা ািীকালীন স যয় িীযন রদনগুযলা 

মক ন কাটযছ? 

ড. ম াোঃ আশিাফুল আল : মগল ২ বছি অনয সবাি 

 যতা আর ও নানািক  ভাযলা- ন্দ স য় ও 

পিরস্থরতি  ধ্য রদযয় রগযয়রছ। কযিানা ভাইিাযসি 

স়াংক্র ণ মিাযধ্ িীযন এখনও কযিাি িাষ্ট্রীয় ও 

রবশ্বরবদযালয় কতৃব পযক্ষি রবরধ্রনযষধ্ ম যনই সবাইযক 

িলযত হযচ্ছ। তযব বতব  াযন আ াযদি রবশ্বরবদযালযয় 

পািদান ও গযবষণা স্বাভারবকভাযব িলযছ। িল ান 

রবরধ্রনযষযধ্ি কািযণ চবজ্ঞারনক সযম্মলনসহ নানা কাযজ 

শহযিি বাইযি খুব একটা  াওয়া  াযচ্ছ না। তযব গত 

বছযিি মিযয় পরিরস্থরতি ইরতবািক পরিবতব ন লক্ষয কিরছ।  

৩। আ িা জারন, আপরন িীযন পরিযবশ রবজ্ঞাযন  াস্টাসব এব়াং 

রপএইিরড রডেী সম্পন্ন কযিযছন। পরিযবশ রবজ্ঞান সম্পরকব ত রশক্ষা 

বযবস্থা রনযয় আপনাি অরভজ্ঞতা জানযত িাই।  

ড. ম াোঃ আশিাফুল আল : আর  বা়াংলাযদযশ থাকাকালীন 

 াস্টাসব রডেী সম্পন্ন কযিরছ ইউডা মথযক। এিপি ২০১০ সাযল িীযন 

আরস রপএইিরডি জনয। ২০১৫ সাযল রপএইিরড রডেী সম্পন্ন হযল 

িাকরি জীবন শুরু করি িায়রনজ একাযডর  অব সাযয়যে। ২০১৯ এ 

ম াগদান করি মি়াংযিৌ রবশ্বরবদযালযয়ি । রপএইিরড মথযক এখন প বন্ত আর  

নবায়নয াগয জ্বালারন রনযয় গযবষণা কিরছ। আি, জ্বালারন উৎপাদযনি 

জনয মবযছ রনযয়রছ রভন্ন আি ক  প্রিরলত এক  াধ্য —চশবাল বা 

মশওলা। আর   যন করি, জ্বালারন খাযত রবদয ান স সযাি স াধ্াযন 

অনযত  এক রবকল্প হযত পাযি এই চশবাল। চশবাল খুবই সহজলভয, 

আি ক  জর যত অল্প প্রয়াযস এি বারণরজযক উৎপাদন কিা  ায়।  য়লা 

প্ররক্রয়াজাতকিযণি পকুুযিও চশবাযলি িাষ কিা  ায়। শুধ্ ুতা-ই 

নয়, চশবাল মথযক মতল মবি কিাি পি  া অবরশষ্ট থাযক—

মসরটও পরুষ্টকি;  া  াছ ও অনযানয প্রাণীি পুরষ্ট িারহদা পিূযণ 

বযবহৃত হযত পাযি। চশবাল ম যহতু রনযজি খাদযিযক্র কাববন-ডাই 

অক্সাইড মশাষণ কযি, সুতিা়াং বাতাযস রেন হাউস গযাযসি 

পরি াণ ক াযতও এরট দারুণ কা বকি। এই রবষয় 

ছাড়াও িীযন পরিযবশ রবষয়ক নানাধ্ বী কাজ হযচ্ছ। 

রেন হাউস গযাযসি পরি াণ ক াযত তািা নানা 

পদযক্ষপ রনযচ্ছ।  

৪। প্রবাযস রবশ্বরবদযালয়যয়ি সহয াগী অধ্যাপক 

রহযসযব ম াগদাযনি  াত্রাটা কতটা বনু্ধি রছল? 

িীযনি ক বজীবন ও স্বাভারবক জীবনািিণ রনযয় 

আপনাি অরভজ্ঞতা হযত আ াযদি পািকযদি 

উযদ্দযশয  রদ রকছু বলযতন। 

ড. ম াোঃ আশিাফুল আল : আসযল মি়াংযিৌ 

রবশ্বরবদযালয়যয় িাকরি পাবাি জনয আ াযক খুব মবশী 

করিন স যয়ি  ধ্য রদযয় ম যত হয়রন। িায়রনজ একাযডর  

অব সাযয়যে থাকা অবস্থায় নতুন নতুন িাকরিি মিষ্টা 

কিরছলা , তখনই মি়াংযিৌ রবশ্বরবদযালয়যয় িাকরিি 

অফাি পাই এব়াং এখাযন ম াগদান করি। আপরন জাযনন, 

িায়রনজ রবশ্বরবদযালয়গুযলা ম াগযতাি  রভরিযত মদশ-

রবযদযশি নানা প্রান্ত মথযক ম ধ্াবীযদি রনযয়াগ  রদযয় থাযক। 

আ াযক ওই িক  একরট প্ররক্রয়াি মভতি রদযয় ম যত 

হযয়যছ। রপএইিরড এব়াং পিবতব ীযত আন্তজব ারতক রবজ্ঞান 

জানবাযল প্রকারশত গযবষণাপত্র, বই, িায়না নযাশনাল 

নযািািাল সাযয়ে ফাউযন্ডশন ইন্টািনযাশনাল ইয়়াং 

সাযয়রন্টস্ট অযাওয়াডব  (গযবষণা ফান্ড) ইতযারদ সহায়ক 

রহযসযব কাজ কযিযছ। বযল িাখা ভাল, রবশ্বরবদযালয়যয় 
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রশক্ষক রনয়যগ এখাযন িাজননরতক মবকোউন্ড রক়াংবা মকান রবশ্বরবদযালয় 

মথযক োজয়ুট এসব মদযখনা। 

 ািা রশক্ষািত ও গযবষনায় আযছ এব়াং িীযন ভরবষযযত গযবষক এব়াং 

রশক্ষক কাজ কিযত িায় তাযদি জনয আ াি পিা শব—এখানকাি উন্নত 

রশক্ষা ও গযবষণা 

বযবস্থাপনা কাযজ 

লারগযয় আন্তজব ারতক 

জানবাযল  ত মবশী 

সম্ভব গযবষণাপত্র 

প্রকারশত কিযত হযব,  

রনযজি কাজ রনযজ 

কিাি দক্ষতা বাড়াযত 

হযব।  যন িাখযত হযব, 

এই জারত খুবই 

ম ধ্াবী ও পরিে ী। 

অলসতাি জায়গা 

এখাযন মনই। আি 

এখাযন সুয াগও 

অযনক মবশী। পৃরথবীি এক পঞ্চ া়াংশ জনযগাষ্ঠীি মদশ এরট। সািা 

পৃরথবীযত  ত গযবষণাগাি, রবশ্বরবদযালয়, কলকািখানা আযছ তাি এক 

পঞ্চ া়াংশও এই মদযশ। তাই এখানকাি িাকরিি বাজাি অযনক বযড়া। 

রনযজযক রিক যতা চতরি কিযত পািযল এখাযন অযনক ভাযলা সম্ভাবনা 

আযছ। আ াযদি বা়াংলাযদযশি তরুণিা অযনক ম ধ্াবী। আ াি রবশ্বাস, 

তািা সা যনি রদনগুযলায় আিও অযনযক ভাযলা ভাযলা কাজ কযি 

আ াযদি মদযশি সুনা  বযয় আনযব।  

৫। সযববাপরি, বা়াংলাযদশ ও িীযনি আন্তোঃসম্পযকব ি ৪৬ বছযি পদাপবযনি 

বযাপাযি আপনাি  লূযবান  তা ত জানাযবন। 

ড. ম াোঃ আশিাফুল আল : িীযনি সাযথ বা়াংলাযদযশি ঐরতহারসক 

সম্পকব  িযয়যছ। একাদশ শতাব্দীযত অতীশ দীপঙ্কি িীযন রগযয়রছযলন। 

১৯৫২ সাযল বঙ্গবনু্ধ িীন সফি কযিযছন। দইু মদশ এ সম্পযকব ি রভরিযতই 

এরগযয়  াযচ্ছ। িীন ও বা়াংলাযদযশি সহয ারগতা উযেখয াগযভাযব বৃরদ্ধ 

মপযয়যছ। িীন কযিানা ম াকারবলায় বা়াংলাযদশযক রটকা সিবিাহ কযিযছ। 

বা়াংলাযদযশি প্ররত তাযদি সহয ারগতাি এরট একরট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দইু 

মদযশি আিও সম্পযকব ান্নয়যন রবরভন্ন ক বসরূি মনওয়া হযয়যছ। পিস্পযিি 

প্ররত সম্মান মিযখই দইু মদশ এরগযয় ম যত িায়। বা়াংলাযদশ ও িীন শারন্ত, 

স ৃরদ্ধ ও 

রস্থরতশীলতায় 

রবশ্বাসী। িীযনি 

মপ্ররসযডন্ট রশ রজন 

রপ়াং বা়াংলাযদযশি 

উন্নয়যন ভূর কা 

িাখযত িান। িীনও 

সব স য় উন্নয়যনি 

সহয াগী রহযসযব 

বা়াংলাযদযশি পাযশ 

থাকযত িায়। আর  

রবশ্বাস করি, িীন ও 

বা়াংলাযদযশি 

সিকাযিি পাশাপারশ  

দইু মদযশি রশক্ষাথবী, বযবসায়ী, রশক্ষক, গযবষকসহ সকল জনগযণি ম ৌথ 

প্রযিষ্টায় দ'ুমদযশি সহয ারগতা রবরভন্ন মক্ষযত্র আিও সম্প্রসারিত হযব এব়াং 

এ সহয ারগতাি মসানালী ফসল  যি তুলযত আ িা সক্ষ  হযবা। 

অস়াংখয ধ্নযবাদ  হাপ্রািীি  যাগারজযনি রবযশষ সাক্ষাৎকাযি পািকযদি 

সযঙ্গ আপনাি অরভজ্ঞতা ভাগাভারগ কিাি জনয। আশা করি, আপনাি 

অরভজ্ঞতাি ঝুরল হযত তথযস ৃদ্ধ হযয় বা়াংলাযদশী পরিযবশ রবজ্ঞাযনি 

রশক্ষাথবীিা িীযন উচ্চরশক্ষা েহযণ আিও মবরশ অনুপ্রারণত হযব। 

আপনাযক ও  হাপ্রািীি  যাগারজযনি সাযথ স়াংরিষ্ট সকযল অস়াংখয 

ধ্নযবাদ। আ াি জনয মদায়া কিযবন। ম যকাযনা দিকাযি আবািও কথা 

হযব। এযক অযনযি প্ররত আন্তরিকভাযব সহয ারগতাি হাত প্রসারিত মিযখ 

একরট সুন্দি পৃরথবী গড়ব এই প্রতযাশা কিরছ।  

 

 

পরিরিরতোঃ 

ড. ম াোঃ আশিাফুল আল  

সহয াগী অধ্যাপক, 

মকর কযাল ইরিরনয়ারি়াং রবভাগ, মি়াংযিৌ রবশ্বরবদযালয়, মি়াংযিৌ, মহনান, িীন।  
 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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ম ভাযব কিযবন CSC স্কলািরশযপি আযবদন 

খাইরুল ইসলা  

বতব  ান স যয় মগাটা রবযশ্বি আযলারিত এব়াং প্রথ  সারিি একরট বৃরি 

হযলা িায়নাি সিকািী বৃরি  াি না  রস এস রস (CSC) - িায়না 

স্কলািরশপ কাউরেল। এই বৃরি  লূত এ (A) টাইপ এব়াং রব (B) টাইযপ 

মদওয়া হয়—বযাযিলি,  াস্টাসব, রপএইিরড’ি জনয। টাইপ এ-এি জনয 

রশক্ষা  েনালয়ি ওযয়বসাইযট আযবদন কিযত হয়। মসটাি আযবদযনি 

তারিখ গত জানুয়ারি  াযস মশষ হযয় রগযয়যছ। এখাযন  লূত আর  টাইপ 

রব (B)  রনযয় আযলািনা কিযত িাই। এই স্কলািরশযপি আওতায় একজন 

রশক্ষাথবী পাযব সমূ্পণব রি পড়াযশানাি সুয াগ, সাযথ প্ররত  াযস স্টাইযপন্ড। 

বযাযিলি- ২৫০০ ইউয়ান (৩২,৫০০ টাকা প্রায়) 

 াস্টাসব- ৩০০০ ইউয়ান (৩৯,০০০ টাকা প্রায়) 

ডটিাল রডরে- ৩৫০০ ইউয়ান (৪৫,৫০০ টাকা প্রায়) 

রব (B) টাইযপ আযবদযনি জনয কযয়করট ধ্াপ অনুসিণ কিযত হযব। 

প্রথ  ধ্াপ:  প্রথয  সব কাগজপত্র ম াগাড় কিযত হযব। কী কী কাগজপত্র 

লাযগ তা www.campuschina.org ওযয়বসাইযট পাযবন। 

উযেখয, পছযন্দি 

রবশ্বরবদযালয় হযত 

স্বীকৃরত স্মািক 

(Acceptance 

Letter) রনযত 

পািযল বৃরি পাওয়াটা 

অযনক সহজ হযয় 

 ায়। এযক্ষযত্র 

প্রযফসিযক  যাযনজ 

কিযত হযব।  রদ তা 

না কিা  ায়, ভয় না মপযয়  া আযছ তা রদযয়ই শুরু কিযত হযব।  

রিতীয় ধ্াপ:  সব ফাইল রপরডএফ ফি যাযট রানফাি কযি রনযত হযব। 

িপি https://studyinchina.csc.edu.cn/#/register এই রল়াংযক 

রগযয় ইউজাি মনই , ইয ইল, পাসওয়াডব  রদযয় একটা অযাকাউন্ট খুলযত 

হযব। সাযথ সাযথই স়াং ুি ইয ইযল একটা ম ইল  াযব রল়াংকসহ। 

উি  রল়াংযক রক্লক কযি অযাকাউন্ট এযারটযভট কিযত হযব।  ারেক 

জরটলতায় অযনকযক্ষযত্র ম ইল প্রারপ্তযত স য় মলযগ ম যত পাযি। 

মসযক্ষযত্র অযপক্ষা কিযত হযব। আবাি স্পা  মফাল্ডাযিও ম ইল িযল ম যত 

পাযি। 

অযাকাউন্ট একরটভ কযি 

https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login  রল়াংযক 

রগযয়  ইউজাি মনই  এব়াং পাসওয়াডব  রদযয় লগইন কিযলই আপনাি 

মপ্রাফাইল মপযয়  াযবন। 

তৃতীয় ধ্াপ:  আপনাি মপ্রাফাইযল রগযয় Apply Now-এ রক্লক কিযবন 

তাহযল একটা ইনফিয শন মদওয়াি মপইজ পাযবন। সরিকভাযব পিূণ 

কিযবন। Contact Person in China নায  রনযি একটা অপশন 

আসযব। মসখাযন আপরন প্রযফসি  যাযনজ কিযত পািযল তাি 

ইনফিয শন মদযবন আি না পািযল িীযন অবস্থানিত  ম  কািও 

ইনফিয শন রদযয় মদযবন। তািপি মসভ অপশযন রক্লক কিযল মসটা মসভ 

হযয় পিবতব ী মপইজ আসযব, মসখাযন আপনাি 

সু্কল, কযলজ, রবশ্বরবদযালযয়ি ইনফিয শন রদযত হযব।  িাকরিি 

অরভজ্ঞতা থাকযল তাও রদযত হযব। এযক্ষযত্র আপনাযক অবশযই িাকরিি 

অরভজ্ঞতাি সারটব রফযকট 

আপযলাড রদযত হযব। এই 

মপইযজও সবরকছু 

সরিকভাযব রদযয় মসভ 

রদযল আযিকটা মপইজ 

আসযব। এখাযন আপনাি 

রপতা- াতাসহ আপনাি 

বতব  ান ও স্থায়ী রিকানা 

রদযত হযব। রদযয় আযগি 

 যতাই মসভ রদযল 

রফরনশ নায  একটা 

অপশন আসযব মসখাযন রক্লক কিযত হযব। 

িতুথব ধ্াপ:  তৃতীয় ধ্াপ মশষ হযল উপযি বা  পাযশ অযাড অযারপ্লযকশন 

নায  একটা অপশন আসযব মসখাযন রক্লক রদযল একটা মপইজ আসযব 

মসখাযন থাকযব এরডট ইনফিয শন, স্কলািরশপ এ টাইপ, রব টাইপ, রস 

টাইপ। এইবাি রব টাইযপ রক্লক কিযল একরট মপইজ আসযব মসখাযন 

প্রথয ই পাযবন এযজেী নাম্বাি। এি জনয গুগযল রগযয় আপনাি পছযন্দি 

রবশ্বরবদযালয়ি না  সািব  রদযবন (ম  ন- Peking university agency 

number)। ম খাযন নাম্বাি রদযল আপনাি পছযন্দি রবশ্বরবদযালয়ি না  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 

 

file:///F:/bcysa/BCYSA/2021-03-19/www.campuschina.org
https://studyinchina.csc.edu.cn/%23/register
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login


43  

 
বাাংলাদেশ চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অ্যাদিাসিদয়শদনর একসি প্রকাশনা             পৃষ্ঠা 22 

  

িযল আসযব। এিপি আপনাি লযাঙ্গুযয়জ সারটব রফযকট থাকযল তা মদযবন। 

সাযথ আপনাি পছযন্দি রবষয় ইনপুট মদওয়াি অপশনও পাযবন। সবগুযলা 

সরিকভাযব ইনপটু রদযত হযব। এখন রনযিই পাযবন আপনাি কাগজপত্র 

আপযলাড মদওয়াি অপশন। মসখাযন কাগজপত্র আপযলাড রদযয় রদযবন। 

ছরব ছাড়া সবগুযলা  মিষ্টা কিযবন  রপরডএফ ফাইযল মদওয়াি। উযেখয, 

ছরবি ৫০ মকরব (KB) এব়াং 

বারক ফাইলগুযলা ১.৫ এ রব 

(MB) এি মবশী হওয়া  াযব না।  

সবরকছু আপযলাড রদযয়, মসভ 

রদযয় রদযবন। মসভ মদওয়াি পি 

আযিকবাি আপনাি সব 

ইনফিয শন রিক আযছ রকনা 

মসটাি জনয সবগুযলা মপযজ 

একবাি মিাখ বুরলযয় রনযবন। সব 

রিকিাক থাকযল  হা রহ  

আোহি না  রনযয় রফরনশ বাটযন 

রক্লক কিযবন। বযস! আপনাি 

আযবদন মশষ। এিপি মপ্রাফাইল 

মথযক আপনাি আযবদন ফ বরট 

মপযয়  াযবন। আপরন রতনরট 

রবশ্বরবদযালয় আযবদন কিযত 

পািযবন। এযক্ষযত্র আপনাি 

আলাদা অযাকাউন্ট খুলযত হযব 

না একটাযতই কিযত পািযবন। এজনয আপনাযক আবাি বা  পাযশি 

উপযি এড অযারপ্লযকশযন রক্লক কিযত হযব। তাহযল আযগি  তই এযজেী 

নাম্বাযি ওই মপজরট আসযব আযগি  তই আবাি সবরকছু রদযয় রদযত হযব। 

এইভাযব এক অযাকাউযন্ট রতনরট রবশ্বরবদযালয় অযাপ্লাই কিযত পািযবন।  

পঞ্চ  ধ্াপ:  এরট একদ  মশষ ধ্াপ। রস এস রস এি ওযয়বসাইট মথযক 

ফ বরট ডাউনযলাড কযি রনযবন। তািপি আপনাি পছযন্দি রবশ্বরবদযালয়ি 

ওযয়বসাইযট িযল  াযবন। অযনক রবশ্বরবদযালয়ি ওযয়বসাইট পাযবন 

িায়রনযজ ভয় মনই। ই়াংরলশ অপশন পাযবন মসখাযন রক্লক কিযলই ই়াংরলশ 

হযয়  াযব। ইন্টািনযাশনাল সু্কযল িযল  াযব মসখাযন রগযয় আপনাি না  

এব়াং ইয ল রদযয় অযাকাউন্ট খুযল মফলযবন। রসএসরস’ি  যতাই ইয ইযল 

ম ইল  াযব অযাকাউন্ট এরটযভট কিাি জনয। এরটযভট কযি রনযয় না  

পাসওয়াডব  রদযয় লগইন কযি আপনাি মপ্রাফাইযল রগযয় ম  

ইনফিয শনগুযলা িাইযব 

মসগুযলা সব সরিকভাযব রদযবন। 

সব মশযষ আপনাি 

কাগজপত্রগুযলা এখাযনও 

আপযলাড রদযত হযব। আপযলাড 

রদযয় মশষ বাযিি  ত একটু মিাখ 

বুরলযয় রনযয়  হা রহ  আোহি 

না  রনযয় সাবর ট কযি রদযবন। 

রবশ্বরবদযালয়ি ওযয়বসাইট 

ভাযলাভাযব মিক কিযবন  রদ 

তািা হাডব করপ িায়, তাহযল 

রবশ্বরবদযালয়ি ইন্টািনযাশনাল 

অরফযসি রিকানায় হাডব করপ 

মপ্রিণ কিযত হযব। কাগজপত্র 

পািাযনাি জনয রডএইি 

এলভাযলা। অযনক রবশ্বরবদযালয় 

হাডব করপ িায় না। না িাইযল 

পািাযনাি দিকাি মনই। 

রজ, মশষ! আপরন রবযশ্বি প্রথ  সারিি একরট স্কলািরশযপি জনয আযবদন 

কযিযছন। অরভনন্দন! 

এখন চধ্ বয সহকাযি ফলাফযলি জনয অযপক্ষা কিা বযতীত আি রকছুই 

কিাি মনই। আশা কিরছ, খুব দ্রুত িীযন আপনাি সযঙ্গ সাক্ষাৎ হযব। 

শুভকা না!  

 

 

 

         

   মলখক, 

 াস্টাসব রশক্ষাথবী,   

শানড়াং রবশ্বরবদযালয়, শানড়াং, িীন।   

 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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চিরনক উৎসব ও স়াংসৃ্করত (যশষ পবব) 
অজয় কারন্ত  ন্ডল 

 

‘Tomb Sweeping Day’ বা রি়াং র ়াং উৎসব : ‘Tomb sweeping 

day’ তথা রি়াং র ়াং উৎসব বা স ারধ্ রদবস একরট ঐরতহযবাহী িীনা 

উৎসব। সাধ্ািণত এরট ই়াংযিরজ ৪, ৫ বা ৬ এরপ্রল পারলত হয়। রি়াং র ়াং 

উৎসযবি রদযন িীনািা তাোঁযদি পবূবপরুুষযদি স ারধ্ পরিদশবন কযিন এব়াং 

এ স যয় তািা স ারধ্স্থল পরিষ্কাি পরিচ্ছন্ন কযি ফুল রদযয় সুসরিত 

কিাি পাশাপারশ  ৃত বযরিি উযদ্দযশয উৎসগব কযিন ঐরতহযবাহী নানান 

খাবাি। স ারধ্যত আগিবারত 

জ্বারলযয় এব়াং জজ মপপাি 

(একধ্িযনি কাগজ  া ধ্ বীয় কাযজ 

মপাড়াযনা হয়) পরুড়যয়  ৃতবযরিি 

রবযদহী আত্মাি জনয প্রাথবনা কিযত 

মদখা  ায়। িীনাযদি মবশীিভাগ 

স ারধ্স্থলগুযলা সুউচ্চ পাহাযড়ি 

ওপি অবরস্থত হযয় থাযক। রি়াং র ়াং 

উৎসযবি স য় ছাড়াও মসগুযলাযক 

সববদা পরিি বা কযি মদখভাল কযি িাখাি জনয রনযয়ারজত আযছন বহু 

 ানুষ। ম যকউ ম যকাযনা স য় মসখাযন হারজি হযয় উপযভাগ কিযত 

পাযিন মবৌদ্ধযদি সুসরিত রবরভন্ন  রন্দি সহ নজি কাড়া সব মসৌন্দ ব। 

রি়াংর ়াং উৎসযবি (অনযানয সব 

চদনরন্দন খাবাযিি সাযথ) উযেখয াগয 

রকছু খাবাি হযচ্ছ িাযলি গুযড়া রদযয় 

বানাযনা সবুজ িযঙি সা ানয র রষ্ট 

স্বাযদি িাইি বল, শা ুক, রড  

ইতযারদ।     

এই উৎসযবি উৎপরি ‘Cold 

food festival’ বা হানরশ উৎসব 

মথযক। প্রািীন রজন িাযজযি একজন 

সম্ভ্রান্ত বযরি রজযয় র থইুযক স্মিণ 

কযি রি়াং র ়াং উৎসব পারলত হয়। ধ্ািণা কিা হয় ৬৫৫ রিস্টাযব্দ রজন 

িাযজযি িাজকু াি মছাঙ্গাি  খন অনাহাযি  ািা  ারচ্ছযলন, তখন রজযয় 

র থইু মগাপযন তাি উরু মথযক  া়াংস মকযট মসটাি সুযপ িান্না কযি 

িাজকু ািযক মখযত রদযয়রছযলন এব়াং িাজকু াি মসই সুযপ মখযয় প্রাযণ 

মব োঁযি  ান। পযি িাজকু াি রজযয়’ি কাযছ জানযত িান রতরন সুযপ মকাথায় 

মপযয়রছযলন। রজযয় র থইুযয়ি কাযছ িাজকু াি তাোঁি এই তযাযগি কথা শুযন 

খুবই রবরস্মত হন এব়াং রজযয় র থইু মক পিুসৃ্কত কিাি প্ররতশ্রুরত মদন। 

ঊরনশ বছি পি িাজকু াি মছাঙ্গাি রজন িাযজয রফযি িাযজযি প্রধ্ান 

রহযসযব ক্ষ তা েহণ কযিন এব়াং তাোঁি সকল অনুসািীযদি পিুসৃ্কত ও 

সম্মারনত কযিন রকন্তু রজযয় র থইু এি কথা ভুযল  ান। অনযিা  খন 

িাজকু ািযক রজযয় র থইুযয়ি কথা 

স্মিণ করিযয় মদন তখন রতরন রনযজি 

ভুযলি জনয লরিত হন। এই  টনাি 

পযি রতরন বযরিগত ভাযব রজযয় 

র থইুযয়ি সাযথ মদখা কিাি রসদ্ধান্ত 

মনন, রকন্তু রজযয় র থইু িাজকু াযিি 

আসাি স়াংবাদ শুযন তাোঁি বৃদ্ধ  া মক 

রনযয় কাছাকারছ একরট পাহাযড় 

লুরকযয় পযড়ন। 

পযি িাজকু াি রজযয় মক উপ ুি সম্মাযন ভূরষত কিাি জনয পাইক 

মপয়াদা পারিযয় িাজপ্রাসাযদ মদখা কিযত বযলন। রকন্তু রজযয় র থইু মসই 

সম্মান রনযত িারজ রছযলন না। মকননা রজযয় র থইু রনযজযক খুবই সাধ্ািন 

ভাবযতন। এিপি রজযয় র থইুযক 

লুকাযনা পাহাযড় অযনক মখাোঁজাখু োঁরজ 

কযিও মকউ তাযক খু োঁযজ পায়রন। 

রজযয় র থইু পাহাড় মথযক মবি হযয় 

আসযবন মত নটায় মভযব 

িাজকু াযিি রনযদব যশ পাহাযড় অরে 

স়াংয াগ কিা হয়। রতন রদন রতন িাত 

পযি পাইক মপয়াদািা অযনক 

মখাোঁজাখু োঁরজি পযি পাহাযড়ি উপযি 

উইযলা গাযছি রনযি একরট গুহায় রজযয় 

র থইু এব়াং তাি  াযয়ি দরুট  ৃতযদহ মদখযত পান। রজযয় র থইু কখযনা 

খযারত বা অযথবি প্ররত মলাভ কযিরন এজনয তাোঁযদি  ৃতুযযত িাজকু াি 

অযনক মশাক কযিন। আগুযন পযুড় রজযয় র থইু এব়াং তাোঁি  াযয়ি  ৃতুয 

হওয়ায় তাোঁযদি আত্ম তযাযগি প্ররত সম্মান মদখাযত িাজকু াি ওইরদন 

ছরবোঃ ফুল পযুে সরিত িীনাযদি স ারধ্স্থান। 

ছরবোঃ রি়াংর ়াং উৎসযব স ারধ্স্থাযন স্বজনযদি েদ্ধা জানাযত রভি।  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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স স্ত প্রজাযদি আগুন না জ্বারলযয় এব়াং িান্ডা খাবাি মখযয় থাকাি জনয 

রনযদব শ মদন। পযিি বছি একই রদযন িাজকু াি রজযয় র থযুয়ি এি 

আত্মতযাযগি স্মিযন তাোঁযদি 

স ারধ্স্থান (রজযয় র থইু এব়াং তাোঁি 

 াযয়ি) পরিদশবনকাযল মদখযত 

পান পযুড়  াওয়া উইযলা গাছ 

গুযলা নতুন ডালপালা আি 

পাতায় পনুোঃিীরবত হযয়যছ। িাজ 

কু াি সগযবব রজযয় র থইুযয়ি  হৎ 

িরিযত্রি কথা স্মিণ কযিন এব়াং 

ওই রদনটাযক ‘Cold food 

festival’ ম াষণা কযিন  া 

পিবতব ীযত রি়াং র ়াং উৎসযব রূপ 

মনয়।  

রি়াং র ়াং উৎসযবি আযগি রদন িীনািা িান্ডা খাবাি মখযয় ‘Cold food 

festival’ পালন কিত ম টা কাযলি রববতব যন বতব  াযন রি়াং র ়াং উৎসযবি 

অ়াংশ রহযসযব পালন কিা হয়। মসই ধ্ািাবারহকতায় এখনও রকছু অঞ্চযল 

রি়াং র ়াং উৎসযব িান্ডা খাবাি খাওয়াি প্রথা িালু আযছ।  

রি়াং র ়াং উৎসযব এখাযন রতন রদন ছুরটি বযবস্থা আযছ। ছুরটযক উপযভাগয 

কিযত রপ্রয়জযনি স ারধ্স্থল পরিদশবযনি পাশাপারশ রশশু, বৃদ্ধ,  ুবক 

সবাই ম যত ওযিন বড় বড় ড্রাগন সদৃশ  রুড় উড়াযনাি উৎসযব।   

‘Dragon Boat Festival’ বা ড্রাগন মবাট মফরস্টভযাল: িীনা রদনপরিি 

পঞ্চ   াযসি ৫ তারিযখ ‘Dragon Boat Festival’ উদ ারপত হয়। 

ড্রাগন মক িীনািা সববাযপক্ষা প্রািীন এব়াং গুরুেপণূ ব প্রতীক রহযসযব  যন 

কযিন। কাযলি রববতব যন প্রকৃত সতয উদ াটন করিন হযলও িীনািা  যন 

কযিন তাোঁযদি পবূবপরুুষিা রনযজযদি 

ড্রাগযনি ব়াংশধ্ি রহসাযব মদখযতন। 

মসজনয আজও তাোঁিা ড্রাগনযক 

শরিি উৎস রহযসযব  াযনন এব়াং 

প্রতীকরটি সাযথ দৃঢ় স়াংয াগ 

অনুভব কিাি পাশাপারশ রবরভন্ন 

অনুষ্ঠাযন ড্রাগযনি প্রতীক বযবহাি 

কযিন। তািই ধ্ািাবারহকতায় 

ড্রাগযনি আদযল মনৌকা চতরি কযি 

মসগুযলা সুসরিত কযি 

প্ররতয ারগতায় না াযনা হয় এই উৎসযব।  লূ প্ররতয ারগতায় অ়াংশ মনয়াি 

আযগ সুদক্ষ  ারঝ- োযদি উপরস্থরতযত  াস খারনযকি মবশী স য় ধ্যি 

িযল প্ররতয ারগতাি  হড়া। প্ররতরট মনৌকায় একজন দলযনতাি  ন্টাি বা 

মঢাযলি ছন্দ য় শযব্দি তাযল 

অনযযদি চবিা মফলায় তীব্র গরতযত  

ছুযট িযল ড্রাগন সদৃশ মনৌকাগুযলা।    

এই রবযশষ অনুষ্ঠাযনি স য় সব 

িীনািা বাোঁযশি পাতায় ম াড়াযনা 

রত্রভুজাকৃরত বা আয়তাকাি 

‘জ়াংরজ’ (Zongzi) মখযয় থাযক 

ম টা চতরি কিা হয় আিাযলা 

ভাযতি মভতযি রবরভন্ন সবরজ, 

 া়াংস, পুরষ্টকি বীজ, বাদা  

ইতযারদ বযবহাি কযি। জ়াংরজি সাযথ 

ওয়াইন পান কিযতও মদখা  ায়। িীনািা  যন কযিন ওয়াইন পান কিযল 

সকল মিাগ এব়াং অশুভ শরি দযূি সযি  ায়। এই রিন্তাধ্ািা মথযক িীনািা 

প্রায় প্ররতটা উৎসযব ওয়াইন পান কযিন।  

প্রায় ২০০০ বছযিি প্রািীন হৃদয় রবদািক সৃ্মরতরবজরড়ত কারহনী িযয়যছ 

এই উৎসব র যি। িীযন সববারধ্ক পরিরিত ঝাউ িাজব়াংযশি িু িাযজযি 

করব ও  েী িু ইউয়াযনি  ৃতুযযক স্মিণ কযি পারলত হয় ড্রাগন মবাট 

উৎসব।  েী িু ইউয়ান রছযলন একজন মদশযপ্রর ক করব।  খন ঝাউ 

িাজা শরিশালী রসন িাযষ্ট্রি সাযথ র ত্রতা কিাি রসদ্ধান্ত মনন, তখন 

রবযিারধ্তা কিাি জনয িু’মক বরহষ্কাি কিা হয় এব়াং এ নকী িাষ্ট্রযদ্রারহতাি 

অরভয াযগ অরভ ুি কযি রনববাসন মদওয়া হয়। রনববাসযনি স য় িু ইউয়ান 

প্রিুি করবতা রলযখ জনগযণি  ন জয় কযিরছযলন। আিাশ বছি পযি 

রসন, িু িাযজযি িাজধ্ানী ই়াং দখল কযি মনন। তখন হতাশ হযয় িু ইউয়ান 

র লুও নদীযত ডুযব আত্মহতযা 

কযিন। স্থানীয় মলাকজন িু 

ইউয়ান মক অরধ্কতি 

ভালবাসযতন। তাোঁি আকরস্মক 

 ৃতুযি খবযি সাবাি  াযঝ 

মশাযকি ছায়া মনয  আযস তখন 

সবাই মনৌকায় কযি তাযক 

বাোঁিাযনাি উযদ্দযশয মবি হযয় 

পযড়ন। অযনক মখাজাখুরজি 

পযিও  খন তাি মদহ পাওয়া 

 ায়রন তখন তাোঁি ভিিা আিাযলা 

ছরবোঃ রি়াংর ়াং উৎসযবি িাযলি গুযড়াি চতরি ঐরতহযবাহী সবুজ িাইি বল।  

ছরবোঃ ড্রাগন সদৃশ ড্রাগন মবাট প্ররতজরগতায় বযবহৃত মনৌকাি সম্মখুভাগ। 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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ভাযতি বল নদীযত মফযল রদযলন  াযত  াযছিা িু ইউয়াযনি শিীযিি বদযল 

মসগুযলা মখযত পাযি। বলা হযয় থাযক মসখান মথযকই ড্রাগন মবাট 

মফরস্টভযাযলি উৎপরি এব়াং এই অনুষ্ঠাযন িীনাযদি আিাযলা ভাত রদযয় 

জ়াংরজ বারনযয় মখযত মদখা  ায়।  

অনুষ্ঠানযক উপযভাগয কিাি জনয এস যয় রতনরদন সিকািী ছুরট ম াষণা 

কিা হয়। উৎসবযক র যি আবাল-বৃদ্ধ-বরনতা সবাি রভতযি রবিাজ কযি 

আনন্দ ন পরিযবশ এব়াং দযল দযল সবাই ম াগ মদন ড্রাগন সদৃশ মনৌকাি 

প্ররতয ারগতায়।   

‘Mid-Autumn Festival’ বা শিৎকালীন উৎসব: শিযতি  াঝা ারঝ 

স যয় এরট পারলত হওয়ায় এি না  র ড অটা  (Mid-Autumn) িাখা 

হযয়যছ। এই অনুষ্ঠানরটও রতরথ নক্ষযত্রি উপি রনভব িশীল এব়াং 

ঐরতহযগতভাযব িীনা িন্দ্র 

কযাযলন্ডাযি অষ্ট   াযসি ১৫ ত  

রদযন পযড়  া প্ররতবছি 

মসযেম্বযিি মশষ সপ্তাহ মথযক 

অটবযিি প্রথ  সপ্তাযহি রভতি 

ভিা পরূণ ব া িাযত  খন আকাযশ 

মগাল থালাি  ত ঝকঝযক িাোঁদ 

মদখযত পাওয়া  ায় মসরদনই র ড 

অটা  মফরস্টভযাযলি  লূ 

অনুষ্ঠানটা পারলত হয়। আকাযশ 

ফানুস উরড়যয় বা জযল কাগযজি বযক্স লণ্ঠন সদৃশ আযলা ভারসযয় রদযয় 

র ড অটা  উৎসব উদ াপন কিা হয়।  

‘ ুন মকক’ এই অনুষ্ঠাযনি জনরপ্রয় খাবাি। িাোঁযদি উপি রনভব ি কযিই 

র ড অটা  মফরস্টভযাল পারলত হওয়ায় লাল রশ  বা পদ্মবীযজি মপযস্টি 

সাযথ  াঝখাযন সযল্টড হাযসি রড  (লবণ রদযয় মসদ্ধ) র রশযয় চতরি কিা 

হয় রবযশষ এই  ুন মকক। িীনািা রবশ্বাস কযিন এই  ুন মকক আগা ীি 

রদনগুযলাযত তাযদি জীবযন অযনক সুখ-স ৃরদ্ধ এব়াং শারন্তি বাতব া বযয় 

আনযব। মস উযদ্দযশয রবরভন্ন বযবসারয়ক  হযল বা পরিবাি পরিজনযদি 

 যধ্য এই  ুন মকক উপহাি রহযসযব প্রদান কযিন।   

প্রায় ৩০০০ বছি পযূবব ঝাউ িাজব়াংযশি স য় িাোঁযদি উপাসনা মথযক এই 

অনুষ্ঠাযনি উৎপরি বযল ধ্ািণা কিা হয়। প্রািীন িীযন মবরশি ভাগ সম্রাট 

বাৎসরিক ভাযব িাোঁযদি উপাসনা কিযতন এব়াং পিবতব ীযত এই িীরতরট 

জনসাধ্ািযণি িািা গৃহীত হযয় কাযলি রববতব যন আিও মবরশ জনরপ্রয় হযয় 

ওযি। 

পযহলা অযটাবি িীনাযদি ‘স্বাধ্ীনতা রদবস’ তথা ‘প্রজাতে প্ররতষ্ঠা রদবস’ 

উদ ারপত হয়। মস উপলযক্ষ অযটাবযিি প্রথ  সপ্তাহরট িীনাযদি কাযছ 

‘Golden week’ বা স্বণ ব সপ্তাহ রহযসযব রবযবরিত হয়। ‘Mid-autumn 

Festival’ এি সাযথ ‘প্রজাতে প্ররতষ্ঠা রদবস’ র রলযয় আট রদন ছুরট 

ম াষণা কযিন কতৃব পক্ষ। মসজনয ছুরটটা মবশ জাোঁকজ কপণূ ব হয়। 

স্বাধ্ীনতা রদবসসহ এই অনুষ্ঠান র যি প্ররতরট িাস্তা, অরলগরল, 

কর উরনরট, পাকব , সুপাি ল 

সবখাযনই লাল িযঙি রবযশষ সিায় 

সরিত হযত মদখা  ায়। 

রবশ্বরবদযালযয়ি ছাত্রছাত্রীিা রহনু্দযদি 

হরল উৎসযবি  ত আরবিসহ রবরভন্ন 

িঙ রনযয় তাযদি সহপািীযদি সাযথ 

আনযন্দ ম যত ওযি। এ স যয়ও 

সবাই বযস্ত থাযকন ভ্র যণ। তাই ছুরট 

শুরু হযলই সবাই তাোঁযদি পরিবাি 

পরিজন রনযয় ো সহ রবরভন্ন দশবনীয় 

স্থান ভ্র যণ মবি হন।  

রবশ্ব পরিক্র ায় প্ররতরট মদযশ উৎসব পালযন রভন্ন রভন্ন িীরতি প্রিলন 

থাকযলও মকন ম ন সব ধ্ ব, সব স়াংসৃ্করত, সব উৎসযবি রভতি একটা 

র ল খু োঁযজ পাওয়া  ায়! তািই ধ্ািাবারহকতায় িীনাযদি উৎসযবও 

বাঙারলপনা খুযজ আ িা প্রবাসীিাও ম যত উরি তাোঁযদি সাযথ একাত্ম 

ম াষণা কযি। রদন-ক্ষযণ না র লযলও  যন হয় এটা ম ন আ াযদি রনযজযদি 

উৎসব, রনযজযদি পযহলা চবশাখ, রনযজযদি মনৌকা বাইি....। (সমাপ্ত) 

 

  

    মলখক, 

গযবষক, ফুরিযয়ন অযারেকালিাি এন্ড ফযিরি ইউরনভারসবরট, ফুরিযয়ন, িীন। 

ঊর্ধ্বতন চবজ্ঞারনক ক বকতব া, বা়াংলাযদশ রবজ্ঞান ও রশল্প গযবষণা পরিষদ, ঢাকা, বা়াংলাযদশ।  

 

ছরবোঃ শিযতি িাযত ভিা পরূণ ব া রতরথযত পারলত হয় শিৎকালীন উৎসব। 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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পিাক্র শালী িীযনি উন্নয়যন রসরপরস 

ইফযত খাইরুল হক ই ন 
 

পৃরথবীজযুড় অনযত  শরিধ্ি িাষ্ট্র িীযনি উন্নরতি মপছযন িযয়যছ রবযশ্বি 

রিতীয় বৃহি  শরিশালী এক িাজননরতক দযলি হাত। ১৯১২ সাযল সাযল 

প্ররতরষ্ঠত দলরটি সদসয স়াংখযা আজ ৯ মকারটিও মবরশ।  রদও শতবষবী 

এ িাজননরতক দলরটি আনুষ্ঠারনক কা বক্র  শুরু হয় ১৯২১ সাযল। মস 

সুবাযদ দলরট এ বছি সাফযলযি 

সাযথ তাযদি ১০০ বছি পাি 

কযিযছ।  

কর উরনস্ট পারটব ি প্ররতষ্ঠালযে 

িীযনি সাযথ আজযকি সুশৃঙ্খল 

ও সুস়াংগরিত িীযনি আযছ 

রবস্তি ফািাক। ওই স য় 

অথবননরতকভাযব নাজকু মদশরট 

রছল রবভি ও রবশৃঙ্খলভাযব 

শারসত। ভয়াবহ গৃহ ুদ্ধ মশযষ 

১৯৪৯ সাযলি পয়লা অযটাবি 

কর উরনস্ট মনতা মিয়াি যান 

 াও গণপ্রজাতেী িীন প্ররতষ্ঠাি 

ম াষণা মদওয়াি পি মথযক গত সাত দশযক মদশরটযত অকল্পনীয় পরিবতব ন 

মদখা রগযয়যছ। ক্রয ই ধ্নী ও শরিশালী হযত থাকা শারন্তকা ী মদশরট 

আজ এরশয়া  হাযদশ ছারড়যয় রবযশ্ব অনযত  পিাশরি।  

িীযনি জনগযণি ৬ শতা়াংযশিও ক  িীনা কর উরনস্ট পারটব ি সদসয 

হযলও, িীনাযদি কাযছ দলরটি জনরপ্রয়তা আকাশিুম্বী। অরধ্কা়াংশ 

জনগন রসরপরসযক তাযদি  হান ত্রাণকতব া রহযসযব  যন কযি। িীনা 

জনগযনি  যত, রসরপরস জনগযনি স্বাথবযক প্রাধ্ানয মদয় সবযিযয় মবরশ। 

িীনািা জাযন, িীন কীভাযব রসরপরসি মনতৃযে আজযকি এ অবস্হাযন 

মপৌঁযছযছ। রসরপরসি শরিশালী মনতৃে ও দলরটি মনতাযদি প্রযিষ্টা—পযুিা 

িীন জযুড় দারিদ্রয রবয ািন এব়াং মসযদযশি চবজ্ঞারনক রবকাযশ গুরুেপণূ ব 

ভূর কা পালন কিযছ। রসরপরসি মনতৃযে িীন আজ রবযশ্বি সবববৃহৎ 

অথবনীরত ও বৃহি  উৎপাদনশীল মদশ। জ্ঞান এব়াং সৃজনশীলতাি সাযথ 

িীনা জনগণ রবজ্ঞান ও প্র ুরিি রবরভন্ন মক্ষযত্র অভাবনীয় সাফলয অজব ন 

কযিযছ;  া এত অল্প স যয় অনয মকাযনা মদশ কিযত পাযিরন।  

িীন মকাযনা একদলীয় একনায়ক শারসত মদশ নয়; কািণ, এরট জনগযণি 

চবষরয়ক কলযাণযক অোরধ্কাি মদয়। এছাড়া, এরট ধ্াযপ ধ্াযপ আইযনি 

শাসন এব়াং মদযশি নাগরিকযদি নাগরিক অরধ্কািযক উন্নত কযিযছ। ফযল 

পযুিা িীনজযুড় রসরপরসি একক ও অপ্ররতযিাধ্য স থবন চতরি হযয়যছ—

 া ক্রয ই আিও দৃঢ় মথযক দৃঢ়তি হযচ্ছ। রনোঃসযন্দযহ মকাযনা মদযশি একরট 

সিকাযিি পযক্ষ বৃহিি স়াংখযাগরিষ্ঠতাি স থবন ওই মদযশি িাজননরতক 

বযবস্থাযক পরিপণূ ব গণতারেক হওয়াি 

  বাদা মদয়। ম যহতু, গণতে স়াংখযাগরিযষ্ঠি 

শাসন। 

মকাযনা মদযশ একারধ্ক িাজননরতক দল 

থাকযত পাযি এব়াং এ নও হযত পাযি—

ওই মদযশ গণতযেি িিব া মনই। িাজননরতক 

দযলি স়াংখযা  রদও প্রকৃত গণতে সম্পযকব  

রকছুই বযল না। 

িীনা অথবনীরতরবদ ও গযবষক রক্রস রলয়়াং 

বযলরছযলন, ‘কর উরনস্ট পারটব  িীযনি 

রনয়েণ েহযণি স য় তাযদি সাযথ মকাযনা 

মদযশি কূটননরতক সম্পকব  রছল না, না রছল 

অথবননরতকভাযব গিীব মদশরটি মকাযনা অ়াংশীদাি। এ নকী বযবসা কিাি 

জনয তাযদি পাযশ মকউ রছল না। তািা শুধ্ ুাত্র রনযজযদি ওপি 

রনভব িশীল রছল।’ 

রবশ্ব জনস়াংখযাি ২০%  ানুষযক দারিযদ্রি কবল মথযক  ুি কিাি দায়ভাি 

একপ্রকাি িযাযলি রহযসযব রনযয়রছল দলরট। উযেখয, ২০১২ সাযল 

মপ্ররসযডন্ট রশ রজনরপ়াং ক্ষ তা েহযণি পি হযত ো ীন দারিদ্রয রবয ািন 

তাি সিকাযিি একরট মকন্দ্রীয় লক্ষয রহযসযব রছল। অবাক কিা রবষয়,  াত্র 

৯ বছযিি বযবধ্াযন এবছি মপ্ররসযডন্ট রশ-রজনরপ়াং ো ীণ দারিদ্রয 

দিূীকিযণি প্রযিষ্টায় ‘সমূ্পণব রবজয়’ অজব যনি ম াষণা মদন। সিকারি 

তথয যত, িীযনি দরিদ্র জনযগাষ্ঠীি গড় বাৎসরিক আয় ২০১৫ সাযল 

২,৯৮২ ইউয়ান মথযক মবযড় ২০২০ সাযল ১০,৭৮০ ইউয়াযন মপৌঁযছযছ  া 

রশ সিকাযিি ো ীন দারিদ্রয রবয ািযন সফলতাি  থা থ প্র াণ মদয়। 

এরদযক, িীনা বযড়া বযড়া প্ররতষ্ঠানগুযলাযত রকছুটা সিকারি প্রভাব মদখা 

মগযলও িীন রকন্তু পু োঁরজবাদী হযয়  ায়রন। মদশরট সুশৃঙ্খলভাযব মকৌশলগত 

স াজতে বযবস্হা িালাযচ্ছ,  া রশ রজনরপ়াং সিকািযক িীযনি অথবনীরতি 

অেগরতযক ক্র ান্বযয় এরগযয় রনযত সাহা য কিযছ। 

ছরবোঃ মপ্ররসযডন্ট রশ দারিদ্রয রবয ািযনি অেগরত সম্পযকব  জানযত 

ছ়াংরছ়াং প্রযদযশি ো বাসীযদি সাযথ কথা বলযছন।  
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সািা রবযশ্বি ম াট উৎপাদযনি প্রায় ৩০ শতা়াংশ িীন একাই কিযছ। 

পাশাপারশ রবযশ্বি অস়াংখয শীষব প্ররতষ্ঠান িীযনি  ারলকানাধ্ীন। িীনা 

মকাম্পারন হুয়াওযয় রবযশ্বি শীষব মটরলয াগায াগ  েপারত প্রস্তুতকািক। 

মকাম্পারনরট ৫রজ প্র ুরিযক রভন্ন 

 াত্রা রদযয়যছ। মলযনাযভা একরট 

রবশ্ব াযনি করম্পউটাি রন বাতা। 

হুয়াওযয়, শাওর , অযপা, মলযনাযভা, 

রিযয়লর , রভযভা, ওয়ানপ্লাস রবযশ্বি 

মসিা স্মাটব যফান ব্রযান্ডগুরলি  যধ্য 

শীযষব। রবযশ্বি শীষব হাই-মটক মড্রান 

রন বাতা রডযজআই। আরলবাবা, 

মটনযসন্ট রবযশ্বি মসিা দশরট 

প্ররতষ্ঠাযনি  যধ্য অনযত । 

 হাকাশ গযবষনায়ও রপরছযয় মনই িীন। রবযশ্বি বৃহি  মিরডও মটরলযস্কাপ 

চতরি, িযকট উৎমক্ষপন,  ঙ্গল রক়াংবা িাোঁযদ িযয়যছ তাযদি রবিিণ। 

িায়রনজ রপ্রর য়াি রল জানান, ‘িীযনি মটকযনালরজ রিসািব  এব়াং 

মডযভলপয ন্ট বযয় ২০২১ সাল মথযক ২০২৫ সাল প বন্ত প্ররতবছি অন্তত 

৭ শতা়াংশ হাযি বাড়াযনা হযব।’— া 

রনোঃসযন্দযহ িীযনি মটকযনালরজ খাতযক 

রবশ্ব মনতৃে দাযন আিও পাকাযপাি 

কযি গযড় তুলযব। 

রবজ্ঞান ও প্র ুরি হযলা এক াত্র 

হারতয়াি  া অরত দ্রুত একরট মদযশি 

আ লূ পরিবতব ন আনযত পাযি। 

রবজ্ঞান ছাড়া মকউ স্বয়়াংসমূ্পণব হযত 

পাযি না রিকই; তযব রবজ্ঞাযনি 

প্রযয়াযগি মক্ষযত্র সবাইযক অবশযই 

চনরতক হযত হযব। রভনযদযশি কাযছ 

রনযজি কতৃব ে ও সক্ষ তা প্রদশবযন 

সা রিক খাযত রবজ্ঞানযক কাযজ 

লাগাযনাি মিযয় রনজ মদশ ও জনগযনি 

স্বাযথব এরটযক বযবহাি কযি মসযদযশি 

জনগযনি অথবননরতক অবস্হাি উন্নরতসাধ্ন, রশযল্পি উন্নরত, উন্নত 

ম াগায াগ বযবস্হা চতরি, স্বাস্হযখাযত উন্নরত ও মদযশি রশক্ষাখাতযক 

েিারন্বতকিণ অতীব জরুরি।  

 িীন প্ররতবছি রশক্ষাখাযত ৬৫০ রবরলয়ন  ারকব ন ডলাি বযয় কযি। 

২০১৬-২০১৮ সাযলি  যধ্য িীন ৯ লযক্ষিও মবরশ গযবষণাপত্র প্রকাশ 

কযিযছ, ম খাযন আয রিকাি প্রকারশত গযবষণাপত্র রছল ৬ লক্ষ। িীযন  

এরশয়া  হাযদযশি  যধ্য সযববাচ্চ স়াংখযক রবযদশী রশক্ষাথবী অধ্যয়নিত এব়াং 

স়াংখযায় তা আনু ারনক পাোঁি লক্ষারধ্ক। উন্নত জীবন াত্রাি  ান, 

 ানসম্মত পড়াযশানা ও আকষবণীয় সব রশক্ষাবৃরি সািারবশ্ব মথযক 

অস়াংখয ম ধ্াবী রশক্ষাথবীযক িীন ুখী 

কিযছ।  

হাই-মটক রশযল্পি উন্নয়নযক 

েিারন্বতকিণ ও এ খাযত িীযনি 

মনতৃেযক পাকাযপাি কিাি লযক্ষয 

িীনা সিকাি ২০১৫ সাল মথযক 

‘ম ইড ইন িায়না ২০২৫’ রনযয় কাজ 

কিযছ। উি প্রকযল্প ম াট ৯ রট 

রবষয়যক অোরধ্কাি মদওয়াি কথা 

বলা হযয়যছ।  াি  যধ্য িযয়যছ—

 যানুফযাকিারি়াং খাযতি উন্নরত সাধ্ন, প্র ুরি ও রশল্পযক স়াংহতকিণ, 

রশযল্পি রভরি শরিশালীকিণ, িায়রনজ ব্রযান্ডগুযলা  রনটরি়াং এি প্ররত 

মজাি মদওয়া, রেন  যানুফযাকিারি়াং-ি প্ররত মজািদাি, দশরট  লূ খাযতি 

(ইনফিয শন মটকযনালরজ, হাই-এন্ড ম রশন সিিা  ও মিাবট, 

এযিাযস্পস সিিা ারদ, স ুদ্ররবজ্ঞান 

ইরিরনয়ারি়াং সিিা  এব়াং 

রবলাসবহুল মনৌ ান, হাই-এন্ড মিল 

পরিবহন সিিা , রবদযুৎ সােয়ী 

গারড় ও নবায়ন  ান, চবদযুরতক 

সিিা , কৃরষকাযজ বযবহৃত 

ম রশন, পরল াি টাইপ রনউ 

 যাযটরিয়াল, বাযয়া ম রডরসন ও 

হাই-এন্ড ম রডযকল ইকুইপয ন্ট) 

উন্নরত সাধ্ন, উৎপাদন খাযতি 

পনুগবিন, পরিযসবা ুখী উৎপাদন 

ও উৎপাদন সম্পরকব ত পরিযসবা 

ইন্ডারিি উন্নরতকিণ এব়াং 

উৎপাদন আন্তজব ারতককিণ। 

রশল্প উন্নরতি সাযথ সাযথ রেন হাউস 

গযাযসি রনোঃসিণ বৃরদ্ধ মিকাযত উযিপযড় মলযগযছ িীন। বতব  াযন িীন 

রবযশ্বি শীষব মসৌি পযাযনল, উইন্ড টাববাইন ও চবদযুরতক বাহন উৎপাদন 

এব়াং বযবহািকািী। মপ্ররসযডন্ট রশ-রজনরপ়াং এি গত বছযিি প্ররতশ্রুরত 

ম াতাযবক ২০৬০ সাযলি  যধ্য মদশরটযত রেন হাউস গযাস রনগব যনি হাি 

শযূনযি মকাটায় মপৌঁছাযব। এ লযক্ষয, ২০৩০ সাযলি  যধ্য প বাপ্ত মসালাি 

প্লযান্ট এব়াং উইন্ডর ল স্হাপন কযি ১.২ রবরলয়ন রকযলাওয়াট শরি 

উৎপাদযনি লক্ষয াত্রা রনযয় কাজ কিযছ িীন। এছাড়া, ২০৩০ সাযলি 
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 যধ্য কাববন রনোঃসিণ উযেখয াগয হাযি কর যয় আনা, বযবহা ব ম াট শরিি 

ক পযক্ষ ২৫ শতা়াংশ নবায়য াগয (পনুিায় বযবহািয াগয) শরিি 

আওতায় আনা ও ৬ রবরলয়ন  নর টাি বনাঞ্চল বৃরদ্ধ এব়াং ২০৩৫ সাযলি 

 যধ্য সকল ধ্িযনি নতুন 

গযাসিারলত  ানবাহন রনরষদ্ধকিণ 

িযয়যছ এি আওতাধ্ীন।  

রবযশ্বি চবদযুরতক বাযসি ৯৯ 

শতা়াংশই িযয়যছ িীযন (প্রায় সাযড় ৪ 

লক্ষ)। িীযনি জনরপ্রয় পরত্রকা হা়াংজু 

মডইরল জারনযয়যছ, িীন মসলফ 

ড্রাইরভ়াং গারড় এব়াং চবদযুরতক 

 ানবাহনগুরলি জনয একরট মসালাি 

এক্সযপ্রসওয় চতরিি পরিকল্পনা কিযছ,  া িলাি সাযথ সাযথ 

গারড়গুযলাযক িাজব  কিযত সক্ষ  হযব। এরদযক, ২০১৭ সাযল িীযনি 

শযান্ড়াং প্রযদযশ ১ রকযলার টাি দী ব মসালাি হাইওযয় উযিাধ্ন কিা হয়। 

ম রট প্ররতবছি জাতীয় মেযড নতুন কযি ১০০০ ম গাওয়াট রবদযুৎ  ুি 

কিযত সক্ষ । ২০১৫ সাযল িীযনি আনহুই প্রযদযশ রবযশ্বি বৃহি  ভাস ান 

মসৌিরবদযুৎ মকন্দ্র স্থানীয় রবদযুৎ রেযডি সাযথ  ুি হয়রছল,  া ৪০ 

ম গাওয়াট রবদযুৎ উৎপাদযন সক্ষ । এি রিক দইু বছি পযি, একই প্রযদযশ 

২০১৭ সাযল আযিকরট ১৫০ ম গাওয়াযটি ভাস ান মসৌিরবদযুৎমকন্দ্র 

রন বাণ কিা হয়। তাছাড়া, িীযনি মশনযজন প্রযদযশি ‘ওযয়স্ট টু এনারজব ’ 

পাওয়াি প্লযান্ট প্ররতরদন ৫ হাজাি টন চজব বজব যযক রবদযুযত পরিণত কযি। 

চবরশ্বক  হা ািী মকারভড-১৯ রনয়েযন িীন 

সিকাি ও মসযদযশি স্বাস্থযবযবস্হা ি ক 

মদরখযয়যছ সািারবযশ্ব। সিকাযিি রনযদব শনায় 

িীযন মকারভড-১৯ স়াংক্র ণ প্ররতযিাযধ্ 

গৃহীত প্ররতরট বযবস্থাই রছল ফলপ্রসূ। 

সিকাি  াত্র ১৪ রদযনি  যধ্য রবশাল দু’দযুটা 

অস্হায়ী হাসপাতাল চতরি কযি তাক 

লারগযয় রদযয়রছল পযুিা রবশ্বযক। মপ্ররসযডন্ট 

রশ ভাইিাসরটি ম াকারবলায় মদশরটি 

প্র ুরি খাতযক এরগযয় আসযত আহ্বান 

কিাি সাযথ সাযথ রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান কাযজ মনয  পযড়। শুরু হয় মিাবট, 

মড্রান সহ রবরভন্ন আরটব রফরশয়াল ইযন্টরলযজে সম্বরলত প্র ুরিি বযবহাি।  

প্রায় ১ দশর ক ৩৯ রবরলয়ন  ানুষযক ২৪  ন্টা  রনটরি়াং, বাইযি ভ্র যন 

কযিাি রনযষধ্াজ্ঞা আযিাপ, অযাপাটব য ন্টগুযলাি ওপি কযিাি নজিদারি, 

 ািােক মকারভড পরিরস্হরতযতও রবযশ্ব সবববৃহৎ অনলাইন রশক্ষাদান 

কা বক্র  িালু ও অবযাহত িাখা, মকারভড রনয়েযন িীনা সিকাযিি  

মস্পশাল মসায়াট পরুলশ রট  গিন, ডািাি ও নাসবযদি আত্মতযাযগি 

স্বীকৃরতস্বরূপ তাযদি সম্মারনত কিাি পাশাপারশ সিকাযিি প্রযনাদনা 

প্রদান, রবরভন্ন মদযশ মকারভড রনয়েণ সিিা  সিবিাহ, অরত দ্রুত স যয়  

দ'ুদযুটা কা বকিী ভযাকরসন অনুয াদন 

ও পযুিা রবযশ্ব তা বযবহাি উপয াগী 

রহযসযব স্বীকৃরতপ্রারপ্ত এব়াং সবযশযষ 

অরতদ্রুত স যয়ি  যধ্য কযিানা জয়ী 

হওয়া মদশরট মকারভড প্ররতযিাযধ্ 

পযুিা রবযশ্বি  যডল রহযসযব আরবভূব ত 

হওয়াি পাশাপারশ কর উরনস্ট 

সিকাযিি  ুকুযট  ুি কযিযছ নতুন 

আযিকরট পালক। 

রবযশ্বি অযধ্বক জনগণযক একসাযথ  ুি কিাি অ়াংশ রহযসযব িীনা 

সিকাযিি ‘মবল্ট অযান্ড মিাড’ প্রকযল্পি  াধ্যয  অন্তভুব ি মদশগুযলাি 

অবকািায াগত উন্নরত, বযবসা-বারনজয ও অথবননরতক প্রবৃরদ্ধ, রশক্ষা ও 

রিরকৎসা খাযত সহয ারগতা সহ নানারবধ্ সুয াগসুরবধ্াি িুরি কিা 

হযয়যছ। এই প্রকযল্পি অধ্ীযন পৃরথবীি ম াট ১৫২রট মদযশি  যধ্য সড়ক ও 

স ুদ্রপযথ সিাসরি স়াংয াগ স্থাপযনি পরিকল্পনা রনোঃসযন্দযহ িীযনি এক 

 ুগান্তকািী উযদযাগ।  

বা়াংলাযদশ ‘মবল্ট অযান্ড মিাড’ প্রকযল্পি গুরুেপণূ ব অ়াংশ। ওয়ান মবল্ট 

ওয়ান মিাড প্রকযল্পি আওতাধ্ীন িীযনি কুনর ়াং মথযক কক্সবাজাি প বন্ত 

সড়ক ও মিলপথ মদযশি 

বারণরজযক মক্ষযত্র আ লূ 

পরিবতব ন এযন রদযত পাযি। 

 রদও, বা়াংলাযদশ ও িীযনি 

বারনরজযক ও সা়াংসৃ্করতক 

সম্পকব  প্রায় রতন হাজাি বছযিি 

পযুিাযনা (রিযস্টি জযন্মি হাজাি 

বছি পযূবব)। ঐরতহারসকযদি 

 যত, বা়াংলাযদশ একস য় পবূব 

এব়াং পরশ্চ  রসল্ক মিাযডি 

 াধ্যয  িীযনি সাযথ  ুি রছল। পবূব রসল্ক মিাডরট িীযনি কুনর ়াং মথযক 

বা বা হযয় স়াংয াগস্থাপন কযিরছল বা়াংলাযদযশি সাযথ। অপিরদযক পরশ্চ  

রসল্ক মিাড িীযনি শাআ়াংরশ প্রযদযশি িাজধ্ানী রশআন মথযক শুরু হযয় 

রসনরজয়া়াং হযয় আফগারনস্তাযনি  ধ্য রদযয় প্রথয  ভািযত, এিপি 

বা়াংলাযদযশ প্রযবশ কযি। এছাড়াও স ুদ্রপযথ িীযনি সাযথ রসল্ক মিাযড  ুি 

রছল বা়াংলাযদশ।  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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একরব়াংশ শতাব্দীযত এযসও িীন-

বা়াংলাযদযশি  াযঝ বারণরজযক 

সুসম্পকব  রবদয ান। ২০১৮ সাযল 

িীন বা়াংলাযদযশি বৃহি  বারণজয 

অ়াংশীদাি রছল, ম খাযন মদযশি 

ম াট বারণযজযি ১৮.৯৪ শতা়াংশ 

হযয়যছ িীযনি সযঙ্গ। বা়াংলাযদযশি 

মপাশাক ও ওষুধ্ রশযল্পি কাোঁিা াল 

এব়াং ইযলকররনক  ো়াংযশি 

রস়াংহভাগই আযস িীন মথযক। 

পক্ষান্তযি িা ড়া ও িা ড়াজাত পণয এব়াং কাোঁকড়া উযেখয াগয হাযি 

িপ্তারন হয় িীযন। এছাড়া পদ্মা মসতু, পায়িা রবদযুৎমকন্দ্র, িট্টো -

কক্সবাজাি মিল স়াংয াগ, ঢাকা বাইপাস, ম যরাযিযলি  যতা ম গা প্রকল্প 

সহ মদযশি উন্নয়যন অস়াংখয প্রকল্প পরিিালনা কিযছ িীনা প্ররতষ্ঠানগুযলা। 

শীষব িীনা গারড় প্রস্তুতকািকযদি  যধ্য অনযত  ‘ড়াংযফ়াং  টিস’ এি 

সহয ারগতায় মদযশ ‘বা়াংলা কািস রলর যটড’ সববপ্রথ  ম ইড ইন 

বা়াংলাযদশ রশযিানায  গারড় বাজাযি 

এযনযছ এবছি। এছাড়াও ওয়ালটন, 

রসম্ফরন সহ মদযশি অস়াংখয ব্রযান্ড 

অযনকটাই িীযনি ওপি রনভব িশীল।  

কর উরনস্ট পারটব  ক্ষ তা েহযণি পি 

শরিশালী িীনযক কখযনা আোসী 

রূযপ মদযখরন রবশ্ব। রসরপরস অনয 

ম যকাযনা মদযশি অভযন্তিীণ রবষযয় 

হস্তযক্ষপ কযি না। শুধ্ ুাত্র রসরপরস 

নয়, প্রািীন িীযনিও রিক একই 

 লূনীরত রছল। িীনািা প্রািীনকাল 

মথযকই সব মদযশি স্বাধ্ীনতা-

সাববযভৌ যেি প্ররত গভীি েদ্ধা 

প্রদশবন কযি এযসযছ। ইরতহাস 

সাক্ষী—প্রািীন িীনািা অতযন্ত শরিশালী থাকা সযত্ত্বও, দখলদারিে 

 যনাভাব মপাষণ কযিরন।  াি দরুণ তািা অনয মকাযনা মদযশ রনযজযদি 

উপরনযবশ স্থাপন রক়াংবা মকাযনা মদশ দখযলি পায়তািা কযিরন। জারতি 

জনক বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজবুি িহ ান,  জলু  জনযনতা ও প্রখযাত 

িাজনীরতরবদ  ওলানা আব্দলু হার দ 

খান ভাসানী িীযনি কর উরনস্ট পারটব ি 

ভূয়সী প্র়াংশসা কযি মগযছন। মদযশি এ 

দ’ুজন বযিনয িাজনীরতরবদ তৎকালীন 

িীন সফযি রগযয় িীন ও িীযনি জনগযনি 

উন্নয়যনি লযক্ষয কর উরনস্ট পারটব ি 

প্রযিষ্টা স্বিযক্ষ অবযলাকন কযিরছযলন।  

রসরপরস িীযনি নাগরিকযদি  যধ্য ধ্ ব 

রক়াংবা বণ ব চবষ যতাি বীজ বপণ 

কযিরন। িীনাযদি সকল ধ্ ব ও বযণ বি 

প্ররত েদ্ধা এব়াং  থা থ সম্মান প্রদশবন এি উপ ুি প্র াণ মদয়। িীযনি 

প্রায় ২০ হাজাি  সরজযদ উপ ুি সুয াগ-সুরবধ্া প্রদান ও  থা থ 

িক্ষণাযবক্ষযণি দারয়ে মখাদ িীন সিকাযিি। প্ররতবছি  ুসল ানযদি 

সবযিযয় বযড়া ধ্ বীয় উৎসব ঈদ এব়াং মকািবারনযত িীনা  ুসল ানযদি 

বযাপক অ়াংশেহণ মিাযখ পড়াি  যতা। ২০১৮ সাযলি মকািবারনকাযল 

মকাযনা এক মদাকাযন গরুি  া়াংস (প্ররক্রয়াজাত পায়া) রকনযত মগযল 

মদাকানদাি উচ্চ যূলযি পণযরট সমূ্পণব 

রবনা যূলয উপহাি রহযসযব রদযয়রছযলন 

আ াযক। জননক িীন প্রবাসী 

বা়াংলাযদরশ এক গযবষক বযলরছযলন, 

উরন একবাি স্থানীয়  সরজযদ রকছু 

টাকা অনুদান কিযত মগযল  সরজদ 

কতৃব পক্ষ মসরট রফরিযয় মদয়। উযল্টা 

মসই টাকা বা়াংলাযদযশি গিীব 

জনগনযদি রদযত অনুযিাধ্ কযি। 

কািণ, উি  সরজদ িালাযনাি 

আনুষারঙ্গক খিি িীন সিকাি বহন 

কযি রবধ্ায় তাযদি অরতরিি মকাযনা 

অযথবি প্রযয়াজন রছল না।  

একথা অনস্বীকা ব ম , আজযকি এই আধ্রুনক িীযনি রূপকাযিখাি 

বাস্তবায়ন হযয়যছ িীনা কর উরনস্ট পারটব ি হাত ধ্যি। রসরপরসি মনতৃযে 

িীযনি ক্র বধ্ব ান অেগরত এব়াং িীনা জনগযনি এি প্ররত অগাধ্ রবশ্বাস 

ও আস্থা দলরটি েহণয াগযতা বারড়যয় রদযয়যছ বহুগুযণ। রসরপরস এখন 

শুধ্ু িীনাযদি কাযছ নয়, রবযশ্বি রবরভন্ন মদযশি জনয শারন্তি দতূ স্বরূপ। 

 

       মলখক,      

      াস্টাসব রশক্ষাথবী, 

সা়াংহাই রবশ্বরবদযালয়, সা়াংহাই, িীন।  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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মবলনু রদযয় আকাযশ উড়া! 
 াঈন উরদ্দন 

 

রপক্সাি এরনয শযনি ২০০৯ সাযলি Up  ুরভটা মদযখযছন রনশ্চয়। এখাযন 

মদখা  ায় অনবদয এক এডযভঞ্চাি কারহনী-এক বৃদ্ধ তাি পযুিা বারড় 

অযনকগুযলা রহরলয়া  মবলুযনি সাযথ মবযধ্ আকাযশ উযড়  ায় এব়াং 

মসখাযনই নানা মিা াঞ্চকি দৃশয আ িা মদখযত পাই। বস্তুত বাস্তযবও 

অযনযক এই মিষ্টা কযিযছন তাযদি  যধ্য অনযত  মডরভড মেইন নায ি ৪৭ 

বছি বয়সী এক ভদ্র মলাক র রন মকবলই রহরলয়া  মবলুন রদযয় প্রায় 

২৪৯০০ ফুট উচ্চতায় মপৌযছন। এই 

 টনা মদযখই আর  রহসাব কযিরছ 

আপরনও  রদ এভাযব আকাযশ 

মবলুন রদযয় উড়যত িান তাহযল রিক 

কতগুযলা মবলুন লাগযত পাযি। 

আ াি জনয ম াটা ুরট রহরলয়া  

গযাস ভরতব  ৪০০০ পারটব  মবলুন হযলই 

হযব আি আপনািটা জানযত ধ্াযপ 

ধ্াযপ রহসাবটা কযি মফলুন। িলুন 

শুরু কিা  াক। 

আ িা সাধ্ািণত ম  পারটব  মবলুনগুযলা রকরন মসগুযলা প্রায় ৩০ মস.র  বা 

১ ফুযটি  যতা হয়।  াযন, মবলুযনি বযাস ৩০ মস.র  তাহযল বযাসাধ্ব হযব 

১৫ মস.র । এখন আ াযদি জানযত হযব,একটা পারটব  মবলুন কী পরি াণ 

রহরলয়া  গযাস (He) ধ্ািযণ সক্ষ ? 

এিজনয জানযত হযব মবলুযনি আয়তন, ম যহতু মবলুযনি বযাসাধ্ব ১৫ 

মস.র  তাই রিিযিনা  
4

3
𝜋𝑟3  সযূত্র  ান বরসযয় আ িা মবলুযনি আয়তন 

মপলা  ১৪১৩৭.২  ন মস.র   া ১৪১৩৭.২/১০০০ = ১৪.১৪ রলটাি 

রহরলয়া  গযাস ধ্ািযণ সক্ষ । তাহযল আ িা  া মপলা , একটা ১৪১৩৭.২ 

 ন মস.র  এি পারটব  মবলুন ১৪ রলটাি রহরলয়া  গযাস ধ্ািযণ সক্ষ ।  

আযিকটা রবষয় জানা বারক, Lifting Force (ম  বল অরভকযষবি 

রবপিীযত কাজ কযি মকান বস্তুযক উপযিি রদযক ম যত ধ্াক্কাি সৃরষ্ট কযি)। 

আ িা জারন, He গযাযসি lifting force এি  ান প্রায় 1g/l;  াযন প্ররত 

রলটাি রহরলয়া  গযাস  াত্র ১ ো  ভযিি বস্তু উপযি উিাযত পাযি। ম যহতু 

একরট মবলুন ১৪ রলটাি ধ্ািণ কিযত পাযি তাই এরট ১৪ ো  ভি 

উযিালযন সক্ষ  হযব। 

এবাি জানযত হযব ম  বযারি মবলুযন িযড় উড়যত িায় তাি ভি। এযক্ষযত্র 

আর  আ ািটাই বরল; আ াি ভি ৫২ মক.রজ = ৫২০০০ ো । তাই 

আ াি জনয রহরলয়া  গযাস লাগযব 

ম াটা ুরট ৫২০০০ রলটাি। আকাযশ 

উড়াি মক্ষযত্র এক্সরা সব রকছুি জনয 

ভি অনুপাযত গযাযসি পরি াণ এব়াং 

মবলুযনি পরি াণ বাড়াযত হযব! এবাি 

মশষ কাজ, ম যহতু ১ টা মবলুন ধ্িযত 

পাযি ১৪ রলটাি গযাস ফযল তা ১৪ 

ো  উিাযত সক্ষ ;তাহযল আ াি 

মক্ষযত্র ৫২০০০ ো  এি জনয মবলুন 

লাগযব ৫২০০০ো  /১৪ ো  = ৩৭১৪রট মবলুন। আর  ৫২ মক.রজ তাহযল 

 া মপলা  আ াি জনয মবলুন লাগযব প্রায় ৩৭১৪ রট। মবলুযনি সাযত 

সুতা বা অনযানয রজরনযসি জনয বাড়রত সব র রলযয় ধ্িলা  ৪০০০ রট 

পারটব  মবলুন লাগযব, া আ াযক আকাযশ উড়াযব! 

স়াংযক্ষযপ বলযল, ১৪১৩৭.২  ন মস.র   আয়তযনি মবলুযনি মক্ষযত্র 

আপনাি ভিযক োয  রুপান্তি কযি ১৪ ো  রদযয় ভাগ রদযলই কাজ মশষ, 

মপযয়  াযবন রিক কতটা পারটব  মবলুন আপনাযক আকাযশ উরড়যয় রনযত 

পাযি। উযেখয, মবলুযনি আকাি বড় হওয়াই ভাযলা কািণ এযক্ষযত্র কাজটা 

বযবহারিক মক্ষযত্র অরধ্ক সহজ হযয়  ায় এব়াং আয়তন বাড়যল গযাস ধ্ািণ 

ক্ষ তাও বাড়যব তাই রহসাব কিাি মক্ষযত্র অবশযয় মবলুযনি আকাি এব়াং 

আয়তন  াথায় িাখযত হযব। গযাযসি মক্ষযত্র রহরলয়া  গযাস দা ী হযলও 

হাইযড্রাযজন এি মিযয় ঝু োঁরক ক  তাই রহরলয়া  মবলুন মবরশ উচ্চতায় 

উিযত এব়াং মবরশক্ষণ শযূণয ভাসযত সববাযপক্ষা উি । 

          

          

মলখক, 

রশক্ষাথবী, রব ান প্রযকৌশল 

মশনইয়া়াং এযিাযস্পস ইউরনভারসবরট, মশনইয়া়াং, রলয়াওরন়াং, িীন। 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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িীন ও িীযনি  ানুষযক ম  ন মদযখরছ 

প্রযফসি ড. আবদলু  রতন তালুকদাি 
 

উচ্চ রশক্ষা েহযণি জনয িীন সিকাযিি বৃরি রনযয় পাোঁি বছি সবাইযক 

মছযড় আকাশ পযথ ম রদন  াত্রা শুরু করি, স য়টা ১৯৮৩ সাযলি 

মসযেম্বি  াস।  খন মবইরজ়াং রব ান বন্দযি মপৌঁছলা , তখন সন্ধযা। 

চবদযুরতক বারতগুযলা অনযানয শহযিি  তই জ্বলরছল। রব ানবন্দযিি 

বাইযি অযপক্ষ ান গারড়যত উযি 

আ াযদি লক্ষযস্থল ভাষা 

ইেরটরটউযটি অরভ ুযখ িওনা 

হলা । একটু একটু শীতল 

হাওয়া, িাস্তাি দু’পাযশি সারিবদ্ধ 

গাছ—রকছুক্ষযণি জনয স্বযদশযক 

 যন করিযয় রদল,  া গত রতন 

রদযন থাইলযাযন্ডি বযা়াংকযক 

পাইরন। গাড়ীযত বযস আর  

ভাবরছলা ,  হান  াও মসতু়াং 

আি তাোঁি মনতৃযেি কথা এব়াং 

িীনযক অথবননরতক ও সা ারজক 

ক বসরূি আি অপরিসী  

 যনাবযলি  াধ্যয  কীভাযব মশাষণ আি বঞ্চনা মথযক রতরন  ুি কিযত 

মপযিরছযলন—মসই কথা। িাস্তাি দু’পাযশি গাছগুযলা  যন হরচ্ছল একই 

ধ্িযণি, একই  াযপি। িাস্তাগুযলা 

িওড়া ও মসাজা। আোঁকা-বাোঁকা িাস্তা 

খুব ক  নজযি পড়ল। বুঝযত 

পািলা  এ রবশাল জারতি আইন 

শৃঙ্খলা ও রনয় -কানুযনি প্ররত 

েদ্ধাযবাধ্ িযয়যছ। আনু ারনক িাত 

আটটায় আ িা আ াযদি গন্তবযস্থল 

মবইরজ়াং ভাষা ইেরটরটউযট মপৌঁযছ 

মগলা । 

এখাযন আ াি  যতা পৃরথবীি 

বহুযদযশি মছযল-ম যয়িা রশক্ষা রনযচ্ছ। 

একজন  ানুযষি জীবযন ভাষা ম  কতখারন গুরুে বহন কযি তা ম ন এই 

প্রথ  বুঝলা । ভাষা না জানায় হৃদযয়ি কথা প্রকাযশি বযথবতায় রনযজি 

 ন ডুকযি কাোঁদরছল। মলখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া এব়াং িলাযফিা এ ন 

এক রনয় তারেক পদ্ধরতযত িলরছল— া সুন্দি হযলও, আ াি জনয 

রছল 

কষ্টকি। খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও রছল ভাষা স সযা। ভাবরছ মদযশই রফযি 

 াব। রকন্তু কীভাযব  াব। একরদন বা়াংলাযদশ দতূাবাযস রগযয় হারজি হলা । 

 াননীয় িাষ্ট্রদতূ এনাযয়ত উোহ খান (প্রয়াত) সযািযক অনুনয় রবনয় কযি 

বললা , ‘এখাযন আ াি ম াযটও ভাল লাগযছ না। আ াযক মদযশ পারিযয় 

মদবাি বযবস্থা করুন।’ রতরন 

আ াযক মবাঝাযলন এব়াং আশ্বাস 

রদযলন-একান্ত  রদ থাকযত ইযচ্ছ 

না হয় তযব বযবস্থা মনযবন। 

মবইরজ়াংযয়ি বা়াংলাযদশ 

দতূাবাযসি িাষ্ট্রদতূ জনাব 

এনাযয়ত উোহ খান সম্পযকব  

দু’একটা কথা না বলযলই নয়। 

তাি উদািতা, আন্তরিকতা এব়াং 

সহ র বতা সরতযই  যন িাখাি 

 যতা। এত বযড়া াযপি একজন 

 ানুষ হযয় আ িা  ািা ছাত্র/ছাত্রী 

রছলা  তাযদি মখাোঁজ খবি 

মনওয়া—এ নকী আ িা মক ন আরছ তা প্রতযক্ষ কিাি জনয রতরন 

আ াযদি রবশ্বরবদযালযয়ি ছাত্রাবাস প বন্ত আসযতন।  

 াই মহাক, দ্রুত পট পরিবতব ন হযত     

লাগল। ভাষা রশখরছ, িীনা ছাত্র-

ছাত্রী এব়াং সাধ্ািণ  ানুষযদি সাযথ 

বনু্ধে ও কথা রবরন য় হযচ্ছ। কখন 

জারন না  যনি অযগািযি অনয মদযশি 

বনু্ধযদি মিযয় িীনা বনু্ধিা স্থায়ী আসন 

মপযত বযসযছ। রশক্ষক-রশরক্ষকাযদি 

সযঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীযদি সম্পকব  অতযন্ত 

বনু্ধসুলভ এব়াং রনরবড়। রশক্ষকযদি 

মকাযনা অহ়াংকাি বা িাগ কিযত 

মদরখরন। এখাযন মদযখরছ রশক্ষকযদি 

কতব বয ও দারয়েযবাধ্। রবরভন্ন মদযশি মছযলয যয়যদি সাযথ একযত্র ক্লাস 

কিযত হযতা,  রদও প্রযতযকরট ক্লাযসি ছাত্র-ছাত্রী ১৫ মথযক ২০ জযনি 

 যধ্যই সী াবদ্ধ। ক্লাযস  রদ মকাযনা ছাত্র-ছাত্রী পড়া না বুঝত, তযব মদযখরছ 

সম্মারনত রশক্ষকগণ ছাত্রাবাযসি রুয  এযস ছাত্র-ছাত্রীযদি মবাঝাযত মিষ্টা 

ছরবোঃ রবশ্বরবদযালযয়ি ছাত্রাবাযস িাষ্ট্রদতূ জনাব এনাযয়ত উোহ খান ও আ িা । 

ছরবোঃ বা়াংলাযদশ দুতাবাযস  াননীয় িাষ্ট্রদতূ ও আর ।  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 

 



63  

 
বাাংলাদেশ চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অ্যাদিাসিদয়শদনর একসি প্রকাশনা             পৃষ্ঠা 32 

  

কিযতন। অবসি স যয় মখলাধ্লুা, নাি-গান, গল্প কযি, লাইযব্রিীযত বই 

পযড়, এ রন কযি মকযট  াযচ্ছ ভাষা ইরটস্টরটউযটি স য়গুযলা। ভাষা 

রশক্ষা মকাসব স াপ্ত কযি রনজ রবষযয়ি ওপি রশক্ষা মনওয়াি জনয 

মবইরজ়াং মসন্ট্রাল একাযডর  অব 

আটবস এন্ড রডজাইন প্ররতষ্ঠাযন 

এলা । বন্দী খািাি পারখরট ম ন 

সহসা  ুি আকাযশ পাখা ম যলযছ। 

 ত রদন  াযচ্ছ আর  ম ন দ্রুত িীযনি 

 ানুযষি কাছাকারছ আসরছ। 

রশক্ষাপ্ররতষ্ঠানরট শহযিি মকন্দ্রস্থযল 

হওয়ায় মবইরজ়াং শহিটা খুব মবরশ 

মদখাি এব়াং উপযভাগ কিাি 

মসৌভাগয হযয়রছল। রশল্পকলা িিব াি 

অবসযি  খন শহযি মবি হতা  

তখন ম  রজরনসটা আ াযক মবশী 

 ুগ্ধ কিত তা হল  ানুযষি ে , 

 ানুযষি সুখ, আনন্দ এব়াং বযবহাি। এখাযন েয ি ম  ন মেণী রবভাজন 

মনই, মত রন মনই বযরিগত কাযজি। হাসপাতাযলি বযড়া ডািািযক 

ম  ন পাযয় মহোঁযট অথবা সাইযকযল বাসায় রফিযত মদযখরছ, মত রন মদযখরছ 

একজন ের কযক বা অরফযসি 

দাযিায়ানযকও। স াজতারেক স াজ 

সম্পযকব  বই পসু্তযকি অরভজ্ঞতা আি 

স্বিযক্ষ মদখাি অরভজ্ঞতা ম ন সমূ্পণব 

রভন্ন। গণিীযনি নািী ুরিি কথা 

রবশ্ববাসীি অজানা নয়। রকন্তু 

স াজজীবযন ম যয়িা ম  এত প্রভাব 

রবস্তাি কযিযছ তা স্বিযক্ষ না মদখযল 

বুঝবাি উপায় মনই।  

রনজ মদযশি স়াংসৃ্করত, ঐরতহয, 

স়াংো  ও ইরতহাসযক সব রবযনাদযনি 

 ধ্যরদযয় ধ্ািণ কযি স্বাধ্ীন ও 

সাববযভৌ  মদযশি প্রকৃত নাগরিক 

রহযসযব রনযজযদি গযড় তুলযছ। 

মবইরজ়াং শহযি রশশু জগৎমক গযড় 

মতালাি জনয ম  পরিকল্পনা মনওয়া 

হযয়যছ তা মদযখ সরতযই রবরস্মত 

হযয়রছ। রভকু্ষকহীন এ শহি, সািা 

শহযি হারিসাি অসহায়  ানুষ আি 

 য়লা আবজব না মদরখরন। মদরখরন 

রশশু সন্তানযক মখলাধ্লুা আি মলখাপড়াযক উযপক্ষা কযি জীরবকাি জনয 

িাযি িাযি  যুি মবড়াযত বা পরিে  কিযত। গণিীন শুধ্ ুরশশুযদি  ানরবক 

রিন্তা মিতনায় গযড় তুলযতই আেহী নয়; বি়াং তাযদি প্রযতযকযকই উৎসাহ 

ও মঝাোঁযকি প্ররত রবযশষ নজি মিযখ 

প্ররতরট রশশুি রনজ রনজ আেহযক 

প্রাধ্ানয রদযয় সরিকভাযব গযড় 

মতালাি প্ররত নজি মদয়া হযচ্ছ। 

রশশুযদি কল্পনা, রিন্তা মিতনাি রবকাশ 

ম ন মদশীয় ঐরতহয আি মিতনাি 

আযলাযক উদ্ভারসত হয়—মসরদযকও 

তািা শুরু মথযকই লক্ষয িাখযছ। 

পৃরথবীযত ম সব মদশ সা ারজক, 

সা়াংসৃ্করতক, অথবননরতক, চবজ্ঞারনক, 

কারিগরি বা রবরভন্ন উন্নত প্র ুরিযত 

সরিত হযয় পৃরথবীি বুযক রনযজযদিযক 

ক্ষ তাবান বা রবিাট রকছু একটা 

ভাবযছ—মসসব মদযশই মদখযত পারচ্ছ  ানুযষি জীবন াত্রাি  যধ্য কত 

বযড়া ফািাক িযয় মগযছ। মকউ কষ্ট কিযছ, কাযিা রকছুই মনই আবাি 

অনযরদযক মকউ  হাসুযখ রদন কাটাযচ্ছ রবলাযসি মোযত গা ভারসযয়। 

সবযিযয় বযড়া বযাপািটা হল আ িা 

ম   ানুষ মসই  ানুযষি জীবযনি 

রনিাপিাই আ াযদি মনই। অথি িীযন 

মদযখরছ আি রকছু না থাক অন্তত: 

 ানুযষি জীবযনি রনিাপিা আযছ। 

িীযনি ১৪০ মকারট  ানুষ আজ 

স াজতারেক গণতযেি বযল বলীয়ান 

হযয় স াজতযেি প্রহিীি  ত কাজ 

কযি  াযচ্ছ। পু োঁরজবাদী মদযশি 

িাষ্ট্রনায়কিা িীযনি স াজতারেক 

গণতে সম্পযকব  রবকৃত বযাখযা বা 

 ন্তবয কিযছন। তাযদি এই অপপ্রিাি 

মবশীরদন  ানুষযক মধ্াোঁকা রদযত পািযব 

না। স াজতযেি জযয়ি পতাকা িীযন 

 ুগ  ুগ ধ্যি উড়যছ এব়াং উড়যব। 

আজযকি পৃরথবীযত  হান গণিীযনি 

অবস্থান খুবই স্পষ্ট এব়াং গুরুেপণূ ব। 

কী অথবনীরত, কী িাজনীরত মকাযনা     

রকছু মথযকই আি িীনযক দযূি সরিযয় 

িাখা সম্ভব হযব না।  াি ফযল রবযশ্বি 

ছরবোঃ মবইরজ়াং মসন্ট্রাল একাযড ী অব আটবস এন্ড রডজাইন প্ররতষ্ঠান 

এি সা যন মতালা ছরব।  

ছরবোঃ ম যয়িাও পরুুষযদি পাশাপারশ সববক্ষণ কাজ কযি  াযচ্ছ।  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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সকল মদশ তথা সািা রবশ্ব আজ িীযনি সাযথ  রনষ্ঠ সম্পকব  প্ররতষ্ঠায় 

গভীিভাযব আেহী।  

 ানুষ রহযসযব িীনাযদি আ াি খুব ভাল মলযগযছ। তাযদি েদ্ধা কিযত ইযচ্ছ 

হয়। িীনা ভাষাটা ম াটা ুরট ভাল বলযত পািতা  বযল অযনক মবশী িীনা 

বনু্ধ জরুটযয়রছলা । অযনযকি বারড়যতও রগযয়রছ। পারিবারিকভাযব তাযদি 

সাযথ সম্পকব  গযড়রছ। শহি মথযক োয ও রগযয়রছ।  খন মকাযনা রবযদশী 

িীনা বনু্ধযদি বাসায়  ায়, তখন বনু্ধি বাবা- াও ভীষণ খুশী হন এব়াং 

তাযদি আপযায়ন কিযত ত্রুরট কযিন না। মসই সুবাযদই িীনা ো  

গণকর উন মদখাি মসৌভাগয আ াি হযয়যছ। োয ি  ানুযষিাও 

আন্তরিকতা এব়াং হৃদয়তায় রবযশষ  ত্নবান। অরতরথ আপযায়যন বা 

অরতরথি রুরিি প্ররত তাযদি ম  দৃরষ্ট তাি জরুড় ম লা ভাি। বনু্ধযেি সুবাযদ 

িাষাবাদ এব়াং কর উন  যুি রফযি মদযখরছ। মদযখরছ শাক-সবরজ এব়াং 

ফুল-ফযলি বাগান, রাটি,  াড়াই এব়াং ঝাড়াই কযলি বযবহাি। প্রায় 

প্রযতযক কৃষযকি বারড়যত 

শুকি, হাোঁস,  ুিগী মপাষা হয়। 

শাক-সবরজ ফরলযয় 

পারিবারিক িারহদা র রটযয়ও 

দ’ুপয়সা বাড়রত উপাজব ন 

কিযত পাযি পরিবািগুযলা।  

এখাযন কর উন হযচ্ছ মদযশি 

অথবননরতক উন্নয়যনি ম ৌরলক 

স়াংগিন। কর উনযক রবভি 

কিা হয় উৎপাদন রবযেযড। 

এই রবযেডগুযলাযক আবাি 

উৎপাদন রটয  রবভি কিা 

হয়। এই উৎপাদন রট গুযলা 

গণিীযনি উববি শযা ল  ারট 

রিযি ফলায় মসানাি ফসল। পড়াশুনাি অবসযি ছুরটি রদনগুযলাযত িীযনি 

 ানুষ মদখাি ও জানবাি সুয াগ হযয়রছল। তািপিও আ াি মদখায় 

মকাথায় ম ন অসমূ্পণবতা মথযক মগযছ। আ াি কাযছ িীন রবযশ্বি রবস্ময়। 

এত রবশাল এব়াং এত রবপলু জনস়াংখযাি মদযশ নানা বযণ ব, নানা চবরশযষ্টয 

রনজস্ব স্বাতযেযি ঐরতহয  রন্ডত স়াংো ী বন্ধযন আবদ্ধ িীযনি প্ররতরট 

 ানুষ। এক ি ৎকাি তাযদি স াজতারেক রবরন যয়ি  হৎ ক বকান্ড। 

মতজদীপ্ত ও প্রাণপ্রািুয ব ভিা গণিীযনি  ানুষগুযলা। ম হনতী ের কযদি 

অফুিন্ত সৃরষ্টি  াধ্যয  রনতযই নতুন সাযজ সরিত হযচ্ছ  হান িীন। আইন 

ম যন িলা, রস্থরতশীলতা িক্ষা এব়াং ঐকয রনরশ্চত কিাি পাশাপারশ 

স াজতারেক রবরন বাযণি জনয কাজ কিা িীনা জনগযণি  যধ্য এক নতুন 

 

প্রাণ সঞ্চাি কযিযছ। িীযনি জনগণ বহু বছযিি অরজব ত রশক্ষা প্রযয়াগ 

কিযছ তাযদি বাস্তব জীবযন। আজ দরুনয়াি িারিরদক মথযক প বটক, 

সা়াংবারদক, রশল্পী, করব, সারহরতযক, চবজ্ঞারনক, িাজনীরতরবদিা এক 

অরবশ্বাসয িীনযক মদখযত আসযছন।  

িীযনি মছযলয যয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কৃষক-ের ক, ছাত্র-ছাত্রী, ক বিািী সকযলই 

নীল ি়াংযয়ি ফুলপযান্ট ও সাদা ি়াংযয়ি হাওয়াই শাটব  এব়াং শীতকাযল 

সকযলই নীল ি়াংযয়ি  াও মকাট বা  ুরিযফৌযজি মকাট পিযত অভযস্ত। 

খাওয়া-দাওয়াও একটু অনয ধ্িযনি। সাধ্ািণ পরিবািগুযলাি বাসায় 

কযয়ক ধ্িযণি তিকািী,  াছ,  া়াংস, আস্ত  ুিগীি মিাষ্ট, ভাত, মসদ্ধ 

আটাি রুরটি বযবস্থা থাযক। খাবাি সাধ্ািণত কারি (িপরস্টক) রদযয়ই খায়। 

বারড়যত খাবাি স য়  দ পান কিা তাযদি সা ারজক ঐরতহয। অযনযক 

তাযদি খাবাি ডাইরন়াং হযলই মখযয় মনয়, কািণ িান্নাি ঝায লা এব়াং 

স যয়ি অভাব।  ািা খাবাি ডাইরন়াং এ খায় তাযদি জনয রনরদব ষ্ট খাবাযিি 

মিশন মতালাি কুপন 

সিকািীভাযব সিবিাহ কিা 

হযতা। 

রিরকৎসা ও ওষুধ্পত্র িীযনি 

 ানুযষিা বলযত মগযল রবনা 

পয়সাই মপযয় থাযক। শহুযি 

অতযাধ্রুনক স্বাস্থয রবযশষজ্ঞ ও 

হাসপাতাল িযয়যছ। কর উন 

প বাযয়ও হাসপাতাল আযছ। 

ডািািিা রুগীি মসবা তাযদি 

রবপ্লবী দারয়ে রহযসযব পালন 

কযি। সািা পৃরথবীযত িীযনি 

আকুপা়াংিাি পদ্ধরতযত 

রিরকৎসা ও অপাযিশযনি 

সুনা  িযয়যছ। ধ্ বীয় বযাপাযি 

িীনািা খুব উদাি। ধ্ বীয় রবশ্বাযসি ওপি তাযদি মকাযনারূপ হস্তযক্ষপ মনই। 

এখাযন বহু পিুাতন আ যলি মবৌদ্ধ  রন্দি ও  সরজদ মদযখরছ।  থায াগয 

  বাদায় এব়াং সিকািীভাযব মসগুযলা িক্ষণাযবক্ষযণি বযবস্থা কিা হযয় 

থাযক। প্রযতযক ধ্য বি স্বাধ্ীনতা এব়াং সুয াগ সুরবধ্া সিকাি রদযয়যছ। 

রসনরজয়া়াং না ক অঞ্চযল  ুসল ান অযনক মবশী। তাযদি কথাবাতব া, 

খাওয়া-দাওয়া একটু রভন্ন। এ নরক শািীরিক গিন ও মিহািাি রদক 

রদযয়ও তািা রকছুটা িারশয়ান  ানুযষি  ত। মবইরজ়াং এি তু়াংরস না ক 

জায়গায় অবরস্থত  সরজদরট অযনক পযুিাযনা আ যলি। মবইরজ়াং এ 

অবস্থানিত রবযদশী  ুসল ানিা সাধ্ািণত ঈযদি না াজ ঐ  সরজযদই 

আদায় কযি থাযক।  ুবক- ুবতীযদি ম াটা ুরট সবািই বনু্ধ বা বান্ধবী আযছ। 

মবশীি ভাগ রবযয় বনু্ধে মথযকই হয়। 

ছরবোঃ িীযনি  হাপ্রািীি (যেটওয়াল)- এি সা যন মতালা ছরব।  

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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রশল্পকলাি ছাত্র রহযসযব আ াি মসৌভাগয হযয়রছল অযনক রবখযাত জায়গা 

পরিদশবন কিাি। তাি  যধ্য উযেখযয াগয রসয়াযনি পানযফা র উরজয়া , 

সা়াংহাই  াদ ুি, মবইরজ়াং এি ঐরতহারসক  াদ ুি,  হাপ্রািীি, রতযয়ন-

আন-ম ন স্কয়াি,  াও মস তু়াং ম য ারিয়াল হল, মটম্পল অব মহযভন, 

সা াি মপযলস, মপই-তা-হ, হািরপন, কুইরল়াং, হা়াংযিা, সানতু়াং ইতযারদ। 

কুকু়াং এব়াং হানতান সা়াংসৃ্করতক রবপ্লযবি স য় রকছু রকছু রবপথগা ী 

বুযজব ায়া কালিাি র্ধ়্াংযসি নায  

স়াংিরক্ষত অযনক  লূযবান 

রজরনসপত্র নষ্ট কযি মদয়। 

 ৃৎরশযল্পি কাযজি দক্ষতা, 

রনপুণতায় পৃরথবীযত িীনাযদি 

বাইযি মকউ রছল না।  াদ ুযি 

স়াংিরক্ষত আযছ থা়াং ও র ়াং 

ডাইযনরষ্টি  ৃৎপাত্র  া আ াি 

কাযছ ভীষণ ভাল মলযগযছ। 

নতুন এক পদ্ধরত মদযখরছ  া 

আ াযদি মদযশ মনই বা অনয 

মকাযনা মদযশ আযছ বযল আ াি 

জানা মনই, হয়যতাবা জাপাযন 

থাকযত পাযি। পদ্ধরতটা হযচ্ছ 

পাতলা কাগযজ (সুযয়ন রর) ম াটা ব্রাস রদযয় মবশী কযি পারন ও কারলি 

সাহায য ছরব আোঁকা। এটাযক বযল িাইনীজ মপইরন্ট়াং। এখাযন কযয়কজন 

বযড়া রশল্পীি সাযথ আ াি পরিিয় হযয়রছল। এত বযড়া রশল্পী, এত সুনা  

রকন্তু তাোঁযদি কথায় বা বযবহাযি মকাযনা অ়াংহকাি আর  মদখযত পাইরন।  

মবইরজ়াং এব়াং তাি আযশ পাযশ অযনক ঐরতহারসক স্থান বা রনদশবন 

িযয়যছ, তাোঁি মভতি সপ্ত  আশ্চয বি একরট ‘ হাপ্রািীি’ (মেটওয়াল) 

উযেখয াগয। িীযনি র ়াং সম্রাটিা হুনযদি আক্র ণ প্ররতহত কিযত এই 

সুরবশাল প্রায় ৪৫ ফুট খাড়া পাথযিি প্রািীি চতরি কযিরছল।  াি চদ বয 

প্রায় ৬০০০ রকযলারট াি। ৫/৬ রট ম াড়া পাশাপারশ ম যত পাযি, িাস্তাি 

দ’ুপাযশই রতন ফুযটি  ত উিুোঁ  ওয়াল মদয়া। এই দী ব প্রািীযি এক 

রকযলার টাি পি পি রবো  মনওয়াি জনয ওয়াি টাওয়াি বা চসনযযদি 

বযািাক (চসনযযদি রবো  মনয়াি জনয) কিা আযছ। সবযিযয় উঁিু জায়গায় 

ম যত কযয়কবাি রবো  রনযত হযয়যছ। সাযপি  ত মপ োঁিাযনা প্রািীিরট 

পববত ালাি উপি ও নীি রদযয় িযল রগযয়যছ। এই প্রািীযিি সবযিযয় 

আশ্চয বি রবষয় হল এত বযড়া বযড়া িািযকানা পাথি কীভাযব তািা এত 

উঁিু জায়গায় তুযলরছল তা কল্পনাই কিা  ায় না। 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাযনি বযবস্থাপনায় বছযি দ’ুবাি স্টারড-টুযযিি আযয়াজন কিা 

হযতা। মস সুবাযদ ‘কুইরল়াং’ না ক স্থাযন রগযয়রছলা । উঁিু নীিু সারি সারি 

পাহাড়, মদযখ  যন হয় পাহাযড়ি বাগান। পাহাড়গুযলাি পাশ রদযয় বযয় 

মগযছ আোঁকা বাকা নদী। এত সুন্দি এব়াং  যনাি  পরিযবশ  া আ াযক 

ভীষণ  ুগ্ধ কযিযছ। এখাযন ‘হািরপন’ না ক জায়গাি কথা উযেখ না 

কিযল অসমূ্পণবই মথযক  াযব। 

শীযতি স য় রবযশষ কযি 

রডযসম্বি-জানুয়ািী  াস। মরযন 

কযি মবইরজ়াং মথযক হািরপন, 

মরযন ভ্র ণ ম  কত আিা দায়ক, 

রবযশষ কযি িায়নীজ মরযনি বণ বনা 

এখন কিরছ না। হািরপন 

মপৌঁছাযনাি পি অনুভব কিলা  

হাড় কাোঁপাযনা শীত কাযক বযল। 

 াসবযারপ আইস মফরস্টভযাল 

(Ice Festival) হয় এব়াং তা 

প্ররত বছিই। শি বিফ মকযট 

মকযট রশল্পীিা নানা ধ্িযনি জীব-জন্তু, 

 ানুষ, ই ািত রন বাণ কযিন, তাি 

মভতি চবদযুরতক আযলাি বযবস্থা কিাযনা হয়  া মদখযত পৃরথবীি নানা মদশ 

মথযক প্রিুি প বটকিা এখাযন আযসন। 

১৯৮৮ সাল-স যয়ি রববতব যন আর  আ াি রশক্ষাি স য়গুযলা মপরিযয় 

মশষ রস োঁরড়যত  খন এযস দাোঁরড়যয়রছ; িীনযক মছযড় ম যত হযব, িীনা বনু্ধযদি 

মথযক অযনক দযূি িযল ম যত হযব—ভাবযত রগযয় এক ধ্িযণি নীল  েণায় 

আর  ম ন প্রশ্নরবদ্ধ র শুি  ত দগ্ধ হযয়রছ প্ররতরনয়ত। এক অতৃপ্ত  েণা 

রনযয় আর  মসই রদযনি অযপক্ষায় চতরি হযত লাগলা । অবযশযষ মসই 

রদনরট এল ম রদন িীযনি আকাযশ রছল িাোঁপা িাোঁপা তুযলাি  ত ম   িারশ। 

স্বচ্ছ, সুন্দি এক িরি  সকাযল, ইেরটরটউট মছযড় রব ান বন্দযি এলা । 

আ াযক রবদায় মদওয়াি জনয মদশী বনু্ধিা ছাড়াও িীনা বনু্ধিা এযসরছল। 

রব াযনি রস োঁরড়যত দাোঁরড়যয় আর  তারকযয় মদযখরছ িীনা বনু্ধযদি। মিাযখি 

সা যন মভযস উযিযছ সুদী ব পাোঁি বছযিি নানা সৃ্মরত কথা। আজ এই সব 

কথা রলখযত বযস আ াি মকবলই  যন পড়যছ—মকউ  রদ কখযনা প্রশ্ন 

কযি, িীন আ াি মক ন মলযগযছ, তা হযল অকপযট বলব, ‘িীন আ াযক 

 ুগ্ধ কযিযছ;  ুগ্ধ কযিযছ সুন্দি  ানুষগুযলাি সুন্দি বযবহাি, তাযদি  ুযখি 

হারস, কয বাদ্দ , প্রাযণি প্রািু ব আি জীবযনি উচ্ছাস। 

 

মলখক,  

প্রািন সভাপরত,  ৃৎ রশল্প ও ভাস্ক ব রবভাগ 

িারুকলা অনুষদ, িাজশাহী রবশ্বরবদযালয়। 

ছরবোঃ হািরপন আইি মফরস্টভযাযলি সা যন মতালা ছরব।  

 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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করবতা 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জীবন 

                      -  ুহাম্মদ মতৌরহদলু আল  

 

জীবন  াযন অজে কাোঁটা ুি এক দী ব পথ। 

জীবন  াযন কূলহীন এক উিাল সাগি। 

জীবন  াযন হতাশা ও বযথবতাি িি  মখলা। 

জীবন  াযন স্বপ্ন ভাঙ্গাি হাহাকাি। 

জীবন  াযন র থযা স্বযপ্নি মদাহাই রদযয় মব োঁযি থাকাি অরভপ্রায়। 

জীবন  াযন িাওয়া-পাওয়াি রহসাব-রনকাশ। 

জীবন  াযন নাটয যঞ্চি সুরনপণু অরভনয়। 

 

করব, রশক্ষাথবী, িট্টো  রবশ্বরবদযালয় 

ইয়ুথ সদসয, িায়না - বা়াংলাযদশ মিন্ডরশপ মসন্টাি রলর যটড  

 

বা়াংলাযদশ 

                      - রশ ন সাহা  

 

লাল সবুযজি  াযঝ, 

হৃদযয় সত্ত্বা জাযগ,  

মভযস আযস এক অ ি বানী, 

মসই বানীযত সঞ্চাি জাযগ,  

রশহিণ উযি প্রাযণ, 

স্বাধ্ীনতা আযস; 

বন্ধী রশকযড়ি,  

মলৌহ কপাট মভযঙ্গ। 

 

র্ধ্রন প্রাকৃরতি আকাযশ বাতাযস, 

অয া  এক বিন, 

বা়াংলাযদশ। 

 

সুজলা-সুফলা শসয-শযা লা, 

মশারভত স্বগবভুর , 

কত বীি কত শহীদ, 

তব লীলা কযি মগযছ িরল। 

 

িযি আযন আনারদ-অরস্থ, 

স্বাধ্ীনতায় আযন পুণয,  

িারিধ্াযি তাই ফুযলল সুযি  

গীত হয় এক না , 

বা়াংলাযদশ। 

বযক্ষ রদপ্ত প্রলয় রশখা  

বা়াংলাযদশ। 

 

 

করব, এ রবরবএস রশক্ষাথবী, 

কযারপটাল ম রডকযাল রবশ্বরবদযালয়, মবইরজ়াং, িীন।  

 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 

 

রিিিীবী তুর  

                             - ফািহানা শুরি 

 

 ুযগ  ুযগ এ ন মনতা একবািই আযস 

 াি এক ডাযক লাযখা জনতা পযথ পযথ ভাযস। 

 ুরজব  াযন মসই বা়াংলাি ডাক, রবপ্লবী মিতনা। 

 ুরজব  াযন বুযকি িযি স্বাধ্ীনতাি ভাবনা।  

 ুরজব  াযন জয়বা়াংলা, লাল-সবুযজি ভুর   

 ৃতুয ও ম  হাি ম যনযছ রিিিীবী তুর ।  

 

 

    

    

   করব, রপএইিরড রশক্ষাথবী,  

   ফুড সাইে এন্ড ইরিরনয়ারি়াং  

সাউথ িায়না ইউরনভারসবরট অব মটকযনাযলারজ, িীন।  
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হাি-রজত 

              - াঈন উরদ্দন 
 

অটল মথযকা সদা 

হাজাি আসুক বাধ্া 

লক্ষয মতা াি বযক্ষ মিযখ 

ছাযড়া সকল রিধ্া 

কাজ ধ্যি নায া পযথ 

সঙ্গ িাযখা ফলা শযত  

মদযখা তাযদি জীবন তুর  

গড় তাযদি ব্রযত 

হাযি  রদ বুক ভাযস 

রজযত  রদ অরধ্ক হাযস 

হাই হাই কযি,মহা মহা কযি 

লাভ কী বযলা বযস? 

হাি মথযক মশযখা  রদ 

ে  রদযয় ক ব সারধ্ 

পযথ নায া ছারড় মতা াি 

 যনি রপ্রয় গরদ 

মদযখা একটু দযূিই সাফলয 

জযয়ি শুভ্র পেু  ালয 

তাই শুরু কি আরজ মহতু 

কয বই মকবল আযস কলয 

ক ব মতা ায় রদযব সুখ 

আলযসর  এক  স্ত অসুখ 

এযগাও তুর  লযক্ষয মতা াি 

ম   া ইচ্ছা বলুক 

মলাযক মতা াি নীযি মকবল  

সুযখি স য় আসযব সকল 

রকন্তু হাযিি মবলায় পাযব খারল 

বদ মলাযকি রবেী মছাবল 

স াজ মতা াি রদযব তারল 

উপহাযস ভিযব ঝুরল 

ক বয াযগ মথযকা অটল 

ছাড় তাযদি বলাবরল 

রজত আযনা  যি তুরল 

মখলাি  াযি মখরল 

হাি রজযতি  লূয বি স তুলয 

এই বযলই আর  িরল। 

 

                     করব, রশক্ষাথবী, রব ান প্রযকৌশল 

মশনইয়া়াং এযিাযস্পস ইউরনভারসবরট, মশনইয়া়াং, রলয়াওরন়াং, িীন। 
 

ভাযলাযবযস বা়াংলাযদশ 

                           -কাওসাি আহয দ 

 

বুযলযটি কষা াযত  ি  ায় মভযঙ-যভযঙ, 

 াযয়ি বুকরট উযি ম  মকোঁ যপ-যকোঁ যপ। 

 ুদ্ধাজীব মছযলিা  ায়  াযয়ি আদযিি আোঁিল রছন্ন কযি, 

রনোপ প্রাণ, অযেি আ াযত  যি আি  যি। 

কু্ষধ্াি জ্বালায় মছযলিা হয় কাতি, 

 াযয়ি অতৃপ্ত আকুরতি রবরচ্ছন্ন টুকযিাগুযলা হয় পাথি। 

 

একদল ভীতু, আি একদল সাহসী- 

সবাই বরল আজ, বা়াংলা আ াি-ই। 

টকটকা লালিি  ুযদ্ধি  য়দাযন- 

দরক্ষণা বায়ু বযহ, আহত বীি আবাি দাোঁড়াযয়। 

লাল িযি র যশ পতাকাি আভা সবুজ  াযস, 

রবজয়যকতন উযড়, র্ধ্রন বাযজ আকাযশ-বাতাযস। 

িারখযত  ান, হািাল  ািা প্রাণ 

তাযদি করি আজীবন সন্মান। 

বা়াংলাি বুযক ম ন  াথা মিযখ  রি, 

সব, সবাইযক এই মদায়া করি। 

বা়াংলাি জনয হারস  ুযখ রদযত পারি প্রাণ, 

বা়াংলাি বুযক মিযখ  াথা, সববদা ম ন করি ত্রান। 

 

হীিাি মিযয় খাোঁরট বা়াংলারি  ারট। 

জীবনভযি বা়াংলাি জনয প্রাণপণ খারট। 

বা়াংলাযক ছারড় থারকযত নারহ পারি- 

জীণব ভুযল, একসাযথ পণ করিযত রশরখ। 

বা়াংলা আ াি  াযয়ি প্রশারন্ত- 

বযঙ্গ তাই আ ািও শারন্ত। 

বরলষ্ঠ রিযি হযব উন্নত শপযথ-শপযথ; 

রবলাযয় মদযবা ম াযি উিযি-দরক্ষযণ, পাহাড়-পববত বযঙ্গাপসাগযি- 

িল ভাযলাবারস বা়াংলাযক, নয় শুধ্ ুরডযসম্বি 

জন -জন্মান্তি। 

 

করব, রপএইিরড রশক্ষাথবী, গরণত ও পরিস়াংখযান রবভাগ, 

মসন্ট্রাল সাউথ ইউরনভারসবরট, িা়াংশা, হুনান, িীন। 

 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 
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করব, ম াোঃ মহদাযয়তুল ইসলা   

কুইযজৌ, িীন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 হাপ্রািীি ষষ্ঠ স়াংখযা 

 

মবকািযদি জ্বালা 

-য াোঃ মহদাযয়তুল ইসলা  

 

মবকািযদি দুোঃখ রনযয় আজ বলযত িাই,  

মবকািযদি অজে লাঞ্ছনাি ম  মশষ নাই। 

হযাোঁ মবকাি হযলা  ািা দোুঃখী হযলা তািা, 

অবযহলায় মবকািযদি জীবন ম  রদযশহািা। 

মবকািিা শত কযষ্টও িুপিাপ থাযক ওিা, 

না মখযয় থাকযলও কাউযক মদয় না তািা ধ্িা। 

মবকাযিি দু'মবলা ডালভাত তাও নারহ মজাযট, 

আহাযি! অস়াংখয মবকাযিি কু্ষধ্াতব  ঐ মপযট। 

মছোঁ ড়া পযান্ট মছোঁ ড়া জা া মদয় তািা গায়, 

মছোঁ ড়া  ুজা মছোঁ ড়া জতুা মদয় তািা পায়। 

বযলা রশরক্ষত মবকাি মকন আজ পযথ  াযট, 

অসহায় মবকাযিি মকন কাজ মজাযট না ললাযট। 

মবকািযদি মদযখ  ািা  ুখ কযি বাোঁকা, 

মসই কূপ নু্ডকযদি অন্তি পাযপযত ঢাকা। 

ইশ! মবকািিা ফাইল রনয় পযথ পযথ ম াযি, 

কাজ না মপযয় মবকািিা রবষ মখযয়  যি। 

অসহায় মবকািযদি জনয র নরত কযি বযল  াই, 

মবকািযদি জ্বালা স াধ্াযন সবাি কাজ কিা িাই। 

বাঙারলি রবজয় 

-য াোঃ মহদাযয়তুল ইসলা  

 

পাক হানাদািিা মকযড় রনযত মিযয়রছল  াযয়ি  ুযখি বুরল, 

তাই অবুঝ রশশুি বুযক হানাদাযিিা িালাইযতা অযঝাযি গুরল। 

হানাদাযিিা কত  াযয়ি বুক কযিযছ খারল আি রনোঃস্ব,  

অবাক হযয় মদযখরছল এ বববি কান্ড ম াযদি রপ্রয় রবশ্ব।  

কত  া-যবান ম  সম্ভ্র  হারিযয় হযয়রছল পাগল পািা, 

রন ব  রন বাতযনি রশকাি রছল বাঙারল পাকহানাদাি িািা।  

কািখানা, গৃহ, অ লূয সম্পদ র্ধ়্াংযস হানাদাযিিা  ি রছযলা, 

বুরদ্ধজীবী জ্ঞানী-গুনীযদি ওই নিরপিাযশিা হতযা কযিরছল।  

ইশ! মশাযনরন ওিা অজে  াযয়ি করুণ আহজারি,  

অসহায় রশশুি অশ্রুরসি নয়ন কযিরন পাষেযদি  নযক ভািী।  

তাইযতা তযাগী বীি বাঙ্গালী মদশ াতৃকাি তযি, 

জযল-স্থযল-অন্তিীযক্ষ বীযিিা স্বাধ্ীনতাি জনয মগযছ লযড়।  

ন’রট  াস  ুদ্ধ কযিরছল বাঙ্গারল কভু কযিরনযতা ভয়, 

অযনক তযাযগি রবরন যয় বাঙারল মপযয়রছল মগৌিযবি স্বাধ্ীনতা ও রবজয়।  
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ছুোঁ যয় এলা  মেট ওয়াল অব িায়না :পৃরথবীি সপ্তাশ্চয বি একরট 

ম াোঃ হাসান শাহরিয়াি 
 

িীযনি  হাপ্রািীি বা মেট ওয়াল অব িায়না।  ানুযষি সৃষ্ট এই রবস্ময়কি 

ও সবযিযয় বড় স্থাপযতযি কথা শুযনরন এ ন  ানুষ খু োঁযজ পাওয়া দষু্কি। 

িায়নায়  াযক ডাকা হয় ছা়াং ছ়াং বা 

দী ব প্রািীি নায । এই মদয়াল রন বাণ 

কিাি প্রকল্পরট পৃরথবীি অনযত  

বযয়বহুল প্রকল্প রহসাযব ধ্িা হয়। 

পৃরথবীি সবযিযয় বড় সা রিক 

অবকািায াও এরট। জনশ্রুরত আযছ, 

িীযনি এই প্রািীিযক িাোঁদ এ নরক 

 ঙ্গলেহ মথযকও মদখা  ায়। মেট 

ওয়াল অব িায়না রবশ্ব ঐরতযহযি 

একরট অ়াংশ হওয়াি পাশাপারশ 

এরটযক িীযনি জাতীয় প্রতীক 

রহসাযবও ধ্িা হয়।  

ঋতুযভযদ রনযজযক রভন্নরূযপ সাজায় মেট ওয়াল। শীতকাযল মেট 

ওয়াযলি রকছু অ়াংযশ তুষাি পযড়। মেট ওয়াযলি খাোঁড়া রস োঁরড় পথ ভীষণ 

রপরচ্ছল ও রবপদজনক। তাই অযনক সাবধ্াযন ও স য় রনযয় না যত হয় 

মেট ওয়াল মথযক। পৃরথবীি এই আশ্চ ব 

ও দী বত  প্রািীযিি চদ বয ২১ , ১৯৬

৩০ মথযক ১৫ । উচ্চতা প্রায় র োঃরকোঃ

ফুট৩২ ট। িওড়া প্রায় ফু । করথত 

আযছ িীযনি প্রািীযিি উপি রদযয় 

একসাযথ ১২রট ম াড়া পাশাপারশ 

মদৌঁযড় ম যত পািত। িীযনি এই মেট 

ওয়াল চতরিি  লূ উযদ্দশয রছল 

প্ররতযবশী মদশ  যঙ্গারলয়াি  া াবি 

দসুযযদি আক্র ণ মথযক িীনযক িক্ষা 

কিা। লুটতিাজ কিা রছল তাযদি জীরবকাি প্রধ্ান উ়াংস। মকবল 

 যঙ্গালীয় শত্রুি হাত মথযক বািাোঁি জনযই নয়—সী ান্ত এলাকা সুিক্ষা ও 

রনযজযদি রনয়েণ িাখাও এই প্রািীি রন বাযণি অনযত  উযদ্দশয।  

র শুরিযস্টিি জযন্মি আযগ মথযকই শুরু হয় এই প্রািীি রন বাযণি কাজ। 

রিস্টপবূব সপ্ত  শতাব্দীযত অথবাৎ আজ  

মথযক প্রায় ২৮০০ বছি আযগ এই  হাপ্রািীি রন বাযণি কাজ শুরু হয়। 

িীযনি প্রথ  সম্রাট রক়াং রস হুয়া়াং প্রথয  এই প্রািীি রন বাণ শুরু কযিন। 

পিবতব ীযত র ়াং সাম্রাযজযি স য় ১৬৪৪ 

রিস্টাযব্দ এি রন বাণ কাজ মশষ হয়। 

পাহাযড়ি িূড়ায় বা অযনক উিুোঁ যত 

মদয়ালরটযত রনয়র ত রবিরত রদযয় 

প বযবক্ষণ মিৌরক বা  ি আযছ  া অস্ত্র 

স়াংিক্ষণ, মসনাবারহনীি আবাসন এব়াং 

রবপদস়াংযকত প্রদাযন কাযজ লাগত। 

এসব  যি চসরনকিা লুরকযয় পাহাড়ায় 

থাকত। মসই সাযথ িযয়যছ ওয়াি 

টাওয়াি। মদয়াযলি উপযি প্রায় ২৫০০০ 

ওয়াি টাওয়াি আযছ। এই সকল 

ওয়াি টাওয়াি মথযক চসরনকিা 

শত্রুযদি িলাযফিাি উপি তীক্ষ্ণ দৃরষ্ট িাখত।  

িুন, পাথি ও কাযিি মিয  কাদা ারট ভযি এব়াং মপাড়া ারটি ইট িািা 

গড়া হযয়রছল িীযনি এই প্রািীি। মসই ুযগি হারতয়াি বলযত মতা রছল 

শাবল, মকাদাল, হাতুরড়, বাটাল ও 

মছরন এসব। মসসব হাতুরড় রদযয় 

পাহাযড়ি উপি ইট-পাথি রদযয় এই 

অসাধ্য সাধ্ন কিযত রগযয় অযনক 

ের ক প্রাণ হািায়। ইরতহাযসি মকাথাও 

তাযদি না  মলখা মনই। িীযনি এই 

 হাপ্রািীিযক কল্পনা কিা হয় এক 

রবশাল ড্রাগযনি সাযথ। শুরুি রদযক এই 

প্রািীিযক মদওয়া হযয়যছ ড্রাগযনি  াথাি 

আকৃরত আি মশযষি রদযক মলযজি 

আকৃরত। শুধ্ ুপাহাযড়ি ওপি রদযয়ই নয়, এই প্রািীি রগযয়যছ  রুভূর  ও 

নদীিও ওপি রদযয়। নদীযত মসতুি  যতা রগযয়যছ এই প্রািীি। আি এই 

প্রািীযিি ড্রাগযনি মলজ মনয যছ স ুযদ্রি পারনযত। রনযজি মদশযক 

বািাোঁযনাি জনয কযিাি পরিে , ম ধ্া আি  নযন গযড় উযিযছ এই 

ঐরতহারসক মেট ওয়াল— া মদযশি প্ররত িীনাযদি ভালবাসাি 

বরহোঃপ্রকাশ। 

মলখক, রশক্ষাথবী,  রসরভল ইরিরনয়ারি়াং, 

মবইরজ়াং রজয়াত়াং ইউরনভারসবরট। 

ভ্র ণ তারিখ : ২৬ মসযেম্বি, ২০২১ রিস্টাব্দ।  
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 MY EXPERIENCE IN CHINA 

Atimniraye Nyelade Richard 
 
 

I came to China as a Ph.D. candidate in Sociology in the 
framework of the Chinese Government Scholarship and the 
bilateral cooperation with the Cameroonian government. 
After two day-trip from Yaounde (capital city of Cameroon), 
I landed at Beijing international airport on September 6, 
2017. A new page of my life started from there since that 
was the first time for me to be in Asia. After spending one 
night in a university hotel escorted by the Cameroonian 
embassy in Beijing and CSC officials, I took the train to 
Shanghai, precisely to Shanghai University, which will 
become my new home. Since then, I experienced 
overwhelming and challenging circumstances, which 
contributed (and are still contributing) to my life. Though 
what I have learned from Chinese society can be seen in 
every aspect of my life, I will focus mostly on the linguistic, 
academic, and professional aspects. 

One of the salient talents people perceive from me is the 
ability to easily learn and speak different languages. Indeed, 
I am a lover of multiculturalism and polyglotism (the ability 
to speak many languages). In addition to the three African 
languages that I use, I can also speak English, French, 
Spanish, and Norwegian. Hence, once I arrived in China, I was 
excited to add an Asian language to my list. My excitement 
was even greater as I had heard that Chinese is one of the 
most difficult languages in the world! Unfortunately, my 
scholarship didn’t include the one-year Chinese language, 
which was given to previous students. Fortunately, my 
program was taught in English. However, the first chock I 
met was that during our first class entitled “Research 
methods”, we were mixed with Chinese students who made 
up the greater part of the class. Therefore, the Professor 
decided to teach only in Chinese giving priority to the 
majority. Anyway, it was democracy: the majority won. At 
the end of the lecture, the Professor told us (5 international 
students), that our presence in the class wasn’t necessary 
given, as we couldn’t understand the language. From that 
day, my desire to learn Chinese increased and I decided to 
learn the language in my own way. Happily, there were 
Chinese classes taking place on the Yanchang campus. I 
decided to attend the classes 5 days a week. Despite the 
distance, the cost, I was committed to going there every day. 
Our classes in Yanchang were taught by skillful and dynamic 
teachers, in a multicultural environment, full of fun, joy, 
peace, and love. I learned more than the basic Chinese words 
and sentences; I learned about living in a diverse community. 

Thanks to the lessons I took at the Yanchang campus, I can 
now communicate with Chinese people in different places 
from the supermarkets, to the restaurants passing by the 
streets. However, my studies ended abruptly after two 
months as we had to start with a new term with my main 
specialty courses. This time, the classes were taught in 
English and I had to go to school almost every day. Another 
Chinese class was programmed for international students on 
the Baoshan campus, but I didn’t focus on it since it was the 
repetition of what I had previously done in Yanchang. 
Besides the linguistic enrichment, I also strengthened my 
academic and professional skills. In fact, before coming to 
China, I was working as Research Officer at the Cameroonian 
Ministry of Scientific Research and Innovation. I like talking 
to an audience mostly when the audience is interested in 
what I am saying. It is precisely what happened when I was 
given the opportunity in different circumstances to lecture 
about my home country or some chosen topics on social 
sciences.  

One new area of sociology I discovered at Shanghai 
University is consumption sociology. My supervisor is an 
expert in this field with many articles and book chapters 
written in several leading journals around the world. As the 
common saying states: “Like father like son”, I started to get 
interested in this new field of sociology. Thanks to the 
contribution of my supervisor and the help of senior 
colleagues, this area seems quite promising and challenging 
to me. It combines marketing and quantitative methods to 
understand the motives and the consequences of 
customers’ decisions to buy products. This is one of the most 
obvious added values of my academic and professional 
training at Shanghai University.  

To sum up, my experience in China is very transformative 
and challenging. In less than 7 months, I had already learned 
a lot. I may continue writing on the social aspects with new 
friends and new lifestyles I experienced, but this would be 
too long to be contained in a few pages. My story in China is 
still in the making though I am now in Canada due to the 
Covid 19 pandemic. I am confident that by the time I 
graduate, I will have learned tons of knowledge with 
considerable amounts of social and academic inputs. I wish I 
got the opportunity to travel to experience inner China far 
from the large cities like Shanghai and Beijing.

 
    
 

 
 
Author, Ph.D. Candidate in Sociology  
Shanghai University, Shanghai, China.  
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রভজয়ুাল আটব   

 

 

 

 

 

Artist Name: Tasnova Zerin Haque 
Medium: Acrylic on Canvas 

 
 
 

 

রশল্পকয বি রশযিানা োঃ সখা  

রশল্পকয বি রববিণোঃ মদশ রহসাযব বা়াংলাযদশ-িীন সম্পকব  প্রায় ৫০-বছি আযগ মথযক হযলও 

বাঙারল সভযতাি সাযথ িীনা সভযতাি ম াগায াগ প্রািীন কাল মথযকই। প্রািীনকাযল ব্রহ্মপুত্র 

নযদি  াধ্যয  এ ম াগায াযগি সতূ্রপাত এব়াং মস সম্পকব  আজ অবরধ্ িল ান। আি তািই 

ধ্ািাবারহকতায় িীন বা়াংলাযদযশি উন্নায়যন এক অনযত  অ়াংশীদাি বনু্ধ িাযষ্ট্র পরিণত হযয়যছ। 

বা়াংলাযদশও হযয়যছ িীযনি রিতীয় বৃহি  বযবসারয়ক পক্ষ। সব র রলযয়, দজুন বারিি  যধ্য 

গভীি বনু্ধে হযল রিক ম  ন সম্পকব  হয়; বা়াংলাযদশ-িীযনি  যধ্য রিক মত ন সম্পকব ই রবিাজ 

কিযছ। কূটননরতক, িাজননরতক,  াতায়াত, রশক্ষা-স়াংসৃ্করত, বযবসা-বারণজযসহ সবরকছুযত 

দ’ুমদযশি এক  ধ্িু সম্পকব । এ ম ন এক সখা আযিক সখাযক আরলঙ্গন কযি বছযিি পি বছি 

সহাবস্থান কযি আযছ। আি এ রবষয়রট রিন্তা কযিই তাি বরহোঃপ্রকাশ  টাযত রগযয় আর  আ াি 

রশল্পকয ব দু’মদযশি জাতীয় পশুযক বনু্ধরুযপ আরলঙ্গনিত অবস্থায় ফুরটযয় মতালাি মিষ্টা কযিরছ। 

ছরবরটি মকন্দ্ররবনু্দযত অবরস্থত রজয়ান্ট পাো িীযনি প্ররতক আি অনযরদযক িযয়ল মবঙ্গল টাইগাি 

বা়াংলাযদযশি প্রতীক। পশ্চাৎপযট থাকা দুরট উড়ন্ত পারখসহ  যনাি  দৃযশযি  াধ্যয  দু’মদযশি সু-

সম্পকব যক মবাঝাযনাি মিষ্টা কযিরছ। বা়াংলাযদশ-িীন সম্পকব  দী বজীবী মহাক।   

 

     রশল্পীোঃ প্রশান্ত  েল  

 াধ্য োঃ রডরজটাল 

বছিোঃ ২০২১ 

Title: The Balcony  
Size: 24” X 30” 

  

Door 

Title: Twilight  
Size: 24” X 30” 

  

Door 
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81  

 
বাাংলাদেশ চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অ্যাদিাসিদয়শদনর একসি প্রকাশনা             পৃষ্ঠা 41 

  

ফযটাোরফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ishtiaq Ahmed 

Winner, Outstanding Potography Award,  

BCYSA Community Award-2021 
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রনউজ 

িীযনি রি গিযজস রবশ্বরবদযালযয়  থায াগয   বাদায় স্বাধ্ীনতাি সুবণবজয়ন্তী ও  হান রবজয় রদবস উদ াপন 
 

বা়াংলাযদশ ছাত্রলীগ (িীন শাখা), হুযবই প্রযদশ ছাত্রলীযগি আযয়াজযন 

িীযনি রি গিযজস রবশ্বরবদযালযয়  হান স্বাধ্ীনতাি ৫০ ত  সুবণ ব জয়ন্তীযত 

 হান রবজয় রদবস পালন 

কিা হযয়যছ। ইউরনভারসবরট 

িিযি সন্ধযা ৭:৩০ র রনযট 

স যবত জাতীয় স়াংগীত 

পরিযবশন কিাি  াধ্যয  

অনুষ্ঠান শুরু কিা হয়।  

পিবতব ীযত মকক কাটা ও 

আযলািনা অনুষ্ঠাযনি  ধ্য 

রদযয় অনুষ্ঠান মশষ হয়। 

উি অনুষ্ঠাযন দল  ত 

রনরববযশযষ বা়াংলাযদশী 

রশক্ষাথবীিা অ়াংশেহণ কযিন এব়াং বা়াংলাযদযশি স্বাধ্ীনতাি তাৎপ ব, 

নাগরিক রহযসযব আ াযদি দারয়ে, মদশযক এরগযয় রনযত আ াযদি কিণীয়, 

বা়াংলাযদযশি স্বাধ্ীনতায় ও মগৌিব য় রবজযয় বঙ্গবনু্ধ মশখ  ুরজবুি িহ ান 

ও লাযখা শহীদযদি অবদান, রবযদযশি  ারটযত বা়াংলাযদযশি  ান স ুন্নত 

িাখযত আ াযদি কিণীয়, মদযশি উন্নয়যন বঙ্গবনু্ধ কনযা  াননীয় প্রধ্ান েী 

মশখ হারসনাি অবদান ও রবরভন্ন রবষযয় আযলািনা কিা হয়। 

অনুষ্ঠান পরিিালনা ও সারববক তত্ত্বাবধ্ায়ন কযিন হুযবই প্রযদশ ছাত্রলীযগি 

সহ-সভাপরত আরশক হাওলাদাি আরবি, সহ-সভাপরত িীপায়ন িায়, 

সাধ্ািণ সম্পাদক 

িীন  ুহাম্মদ রপ্রয়। 

অনুষ্ঠাযন আযিা 

উপরস্থত রছযলন 

ছাত্রলীযগি মনতাক বী 

ও সাধ্ািণ 

রশক্ষাথবীবৃন্দ। উি 

অনুষ্ঠাযন রজ়াংয ন 

(হুযবই) মথযক 

রভরডও কযলি 

 াধ্যয   ুি রছযলন 

িীন শাখা আওয়া ী 

লীযগি শা স ম াহাম্মদ। এস য় রতরন ছাত্রলীযগি মনতাক বীযদি রবরভন্ন 

ধ্িযনি রদকরনযদব শনা প্রদান কযিন এব়াং ঐকযবদ্ধ থাকাি আহ্বান জানান।  

প্ররতযবদকোঃ িীপায়ন িায়, ইিা়াং, হুযবই, িীন। 

  

রশ রজনরপ়াংযয়ি  ানবারধ্কাযিি প্ররত েদ্ধা ও সুিক্ষা বইযয়ি পািকযদি সাযথ  ত রবরন য় সভা অনুরষ্ঠত 

 

গত ২৮ মশ রডযসম্বি ২০২১, িাষ্ট্রপরত রশনরজনরপ়াং এি  ানবারধ্কাযিি 

প্ররত েদ্ধা ও সুিক্ষা বইযয়ি 

পািকযদি সাযথ এক  ত রবরন য় 

সভা অনুরষ্ঠত হয়।  এযত উপরস্থত 

রছযলন ক যিড হুয়া়াং ইরব়াং, মসন্ট্রাল 

একাযডর  অব পারটব  রহরি অযান্ড 

রলটাযিিাযিি ভাইস মপ্ররসযডন্ট; 

ক যিড তা়াং রশয়ানওযয়ন, মকন্দ্রীয় 

প্রিাি রবভাযগি  ানবারধ্কাি রবষয়ক 

বুযযিাি পরিিালক; প্রযফসি ঝা়াং 

ইয়়াংযহ,  ানবারধ্কাি ইনরস্টরটউযটি 

রনববাহী রডন, সাউথ ওয়স্ট 

ইউরনভারসবরট অব পরলরটকযাল সায়ে অযান্ড ল ও িীযন রিরকৎসা মসবায় 

রনযয়ারজত বা়াংলাযদরশ ডািাি 

ম জবাহুল মফিযদৌস সহ আিও 

অযনযক। 

বইরটযত থাকা  ানবারধ্কাযিি প্ররত 

েদ্ধা ও সুিক্ষাি রবষয় িাষ্ট্রপরত রশ 

রজনরপ়াংয়ি বিৃতাগুযলা প্র াণ কযি 

ম , িীন কীভাযব  ানবারধ্কাি 

সুিক্ষাি জনয তাি জনগণ মকরন্দ্রক 

দৃরষ্টভরঙ্গ কযিাি পদযক্ষযপি সাযথ 

পরিিালনা কযি। 
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এরট উন্নয়নশীল মদশগুরলি রবসৃ্তত পরিসিযক তাযদি রনজস্ব অভযন্তিীণ 

অবস্থা অনু ায়ী  ানবারধ্কাি সুিক্ষাি রদযক তাযদি রনজস্ব পথ খু োঁযজ মবি 

কিাি জনয রনযদব রশকা প্রদান কযি। 

রতয়ান রশয়ান ওযয়ন বযলন, রশ রজন রপ়াংয়ি  ানবারধ্কাযিি প্ররত েদ্ধা 

ও সুিরক্ষত কিাি রবষয় িাষ্ট্রপরত রশ রজন রপ়াংয়ি  লূ বিৃতা গযবষণাি 

গভীিতা গভীিভাযব রিন্তাশীল। এরট িাজননরতক ও  ানবারধ্কাি 

রবকাযশি একরট স্বাধ্ীন পযথ পারটব ি আনুগতয প্রদশবন কযি  া তাি জাতীয় 

অবস্থাি জনয উপ ুি কযি মতাযল। 

িীযন রিরকৎসা মসবায় রনযয়ারজত বা়াংলাযদশী ডািাি ম জবাহ বযলন, 

আর  একজন বা়াংলাযদশী, এখাযন ডািারি মপশায় রনযয়ারজত। আর  

এই বইরট খুব গুরুে সহকাযি পযড়রছ। িীযনি  ানবারধ্কাি উন্নয়ন  ানুষযক 

সবযিয় গুরুেপণূ ব অবস্থাযন িাযখ। কযিানা ভাইিাস প্ররতযিাধ্ ও রনয়েযণি 

মক্ষযত্র বা়াংলাযদশযক রবরভন্নভাযব সহয ারগতা কিাি জনয আর  ধ্নযবাদ 

জানাযত িাই িীনা সিকািযক এব়াং িীনা জনগণযক। কািণ বা়াংলাযদযশি 

জনগণ প্রথয  সরিকভাযব উপলরি কিযত পাযিরন  হা ািীরটি প্ররতযিাধ্ 

ও রনয়েণ মকৌশল। িীযনি সাহায যি জনয ধ্নযবাদ,  াি ফলশ্রুরতযত 

কা বকিভাযব  হা ািী রনয়েণ কিা সম্ভব হয়। 

প্ররতযবদকোঃ সারব্বি আহয দ 

 

দারিদ্রয রবয ািযন িীন ও বা়াংলাযদযশি অরভজ্ঞতা শীষবক ওযয়রবনাি অনুরষ্ঠত 

 

অযাযসারসযয়শন অব বা়াংলাযদশ িায়না এযালা নাই (অযাবকা) এি 

উযদযাযগ ২০মশ অযটাবি বুধ্বাি রবযকল রতন  রটকায় অনলাইন প্লযাটফ ব 

জ ু এ " অযাবকাি কা বরনববাহী সদসযযদি আনুষ্ঠারনক শপথ েহণ এব়াং 

দারিদ্রয রবয ািযন িীন ও বা়াংলাযদযশি অরভজ্ঞতা” শীষবক ওযয়রবনাি 

অনুরষ্ঠত হযয়যছ। 

ওযয়রবনাযি প্রধ্ান অরতরথ 

রহযসযব উপরস্থত রছযলন 

বা়াংলাযদযশি  াননীয়া 

রশক্ষা েী ডা. দীপু  রণ। 

অনুষ্ঠাযন রবযশষ অরতরথ 

রহযসযব উপরস্থত রছযলন 

বা়াংলাযদযশ রন ুি 

িায়রনজ এযাম্বাযসডি রল 

রজ র ়াং ও বা়াংলাযদযশি 

পরিকল্পনা প্ররত েী 

শা সুল আল । 

ওযয়রবনাযি অরতরথ রহযসযব আযিা উপরস্থত রছযলন পেীক ব সহায়ক 

ফাউযন্ডশযনি মিয়াি যান ড. কাজী খারলকুিা ান, িায়না 

এরেকালিািাল ইউরনভারসবরটি মিয়াি প্রযফসি ড. রল রশয়াও ইয়ুন, 

ওভািরসস িায়রনজ অযাযসারসযয়শন ইন বা়াংলাযদযশি প্ররতষ্ঠা সভাপরত 

িুয়া়াং রল মফ়াং, বা়াংলাযদশ ইেরটরটউট অব মডযভলপয ন্ট স্টারডজ 

(রবআইরডএস) এি পরিিালক ড. রবনায়ক মসন, বা়াংলাযদযশ িীনা রন ুি  

 

 

সাযবক এযাম্বাযসডি ছাই রশ, িায়না র রডয়া গ্রুযপি বা়াংলা রবভাযগি প্রধ্ান 

ও অযাবকাি উপযদষ্টা ইউ কুয়া়াং ইউযয় আনন্দী প্র ুখ। 

ওযয়রবনাযিি সভাপরতে কযিন িীযন রন ুি বা়াংলাযদযশি সাযবক িাষ্ট্রদতূ 

ও অযাবকাি সভাপরত  ুেী ফয়জ আহয দ। এছাড়াও অনুষ্ঠাযন 

বা়াংলাযদশ-িায়নাি ছাত্র, রশক্ষক, বযবসায়ী, সা়াংবারদকসহ রবরভন্ন 

মপশাবযগবি মলাকজন 

উপরস্থত রছযলন। 

অনুষ্ঠাযনি শুরুযতই 

অযাযসারসযয়শন অব 

বা়াংলাযদশ িায়না 

এযালা নাই (অযাবকা) এি 

সাধ্ািণ সম্পাদক ড. 

শাহাবুল হক স্বাগত বিবয 

প্রদান কযিন। এিপি 

অযাবকাি সভাপরত  

এযাম্বাযসডি  ুেী ফযয়জ আহয দ অযাযসারসযয়শন অব বা়াংলাযদশ িায়না 

এলা নাই (অযাবকা) এি নবগরিত কা বরনববাহী কর রট ম াষনা কযিন ও 

সবাইযক রনযয় শপথবাকয পাি কযিন। 

অযাবকা এি সহ-সভাপরত প্রযফসি ড.  াইনুল ইসলায ি বিযবযি  ধ্য 

রদযয় ওযয়রবনাযিি  লূ আযলািনা শুরু হয়। ওযয়রবনাযি বা়াংলাযদযশি 

দারিদ্রযরবয ািযন কিনীয়, দারিদ্রযরবয ািযন িীন মথযক রশক্ষনীয় রদক ও 

বা়াংলাযদশ-িায়নাি কূটননরতক সম্পকব  রনযয় কথা বযলন অরতরথবৃন্দ। 

প্ররতযবদকোঃ  ঈন উদ্দীন মহলালী তাওহীদ  
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স াপ্ত 

 যাগারজন সম্পযকব  আপনাি  ূলযবান  তা ত জানাযত অথবা পিবতব ী স়াংখযায় ( হাপ্রািীি সপ্ত  স়াংখযা- জনু ২০২২) 

এ মলখা পািাযত ইয ইল করুনোঃ mahaprachir@outlook.com. 

 

পবূববতব ী  যাগারজযনি স়াংখযাগুযলা মপযত রভরজট করুনোঃ www.bcysa.org/front/media_publications.    

 

িীযন রশক্ষা, স্কলািরশপ, বারণজয এব়াং িীন ও বা়াংলাযদশ সম্পযকব  আপযডট মপযত রভরজট করুনোঃ- 

মফইসবুক মপইজোঃ www.facebook.com/bcysa2018  

মফইসবুক গ্রুপোঃ www.facebook.com/groups/bcysa.cn  

রবস্তারিত জানযত রভরজট করুনোঃ www.bcysa.org   
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রবরসওয়াইএসএ 

এি সদসয হযত 

স্কযান করুন 
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