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সম্পাদনকি কর্া 
 

বাাংলাতদশ-চায়না ইয়ুথ স্টুতডন্ট অযাতিাবিতয়শন (বববিওয়াইএিএ) দীর্ঘ ছয় বছর ধ্তর বাাংলাতদবশ বশক্ষাথঘী ও মপশাজীবীতদর একবি প্ল্যািফ ঘ 
বহতিতব কাজ কতর িতলতছ। ২০১৬ িাতল কবতপয় আত্মপ্রতযয়ী ও স্বপ্নদ্রষ্টা বশক্ষাববতদর হাত ধ্তর এই িাংগঠতনর িুদৃঢ় পথিলার িূিনা হয়। 
অধ্ঘযুতগর এ ববলষ্ঠ অগ্রযাত্রায় প্রবতষ্ঠানবি আজও গতবঘর িাতথ এর অরাজননবতক ও অিাম্প্রদাবয়ক ভাব ূবতি অক্ষুণ্ণ মরতখ কাজ কতর িতলতছ। 
২০১৯ িাল মথতক প্রবতষ্ঠানবির অগ্রযাত্রায় এর  ুখপাত্র বহতিতব অনলাইন  যাগাবজন, " হাপ্রািীর" এবাং পরবতিী ি তয় অনলাইন বভবিক 

িাংবাদ মপািিাল, ‘বববিওয়াইএিএ বনউজ’ এই প্রবতষ্ঠাতনর িাববঘক পথ িলার মক্ষতত্র নতুন  াইলফলক যুক্ত কতর। ইবত তধ্য এই প্রকাশনাগুতলা 
আপন  বহ ায় পাঠকি াজ, িুধ্ীজন এবাং িাংবিষ্ট িবার  তধ্য গ্রহণতযাগযতা ততবর করতত িক্ষ  হতয়তছ। 
 যাগাবজনবির অনযানয িাংখযার  ত এই িপ্ত  িাংখযায়ও আ রা অতনক গুণীজন, প্রবতবষ্ঠত মলখক এবাং িম্ভাবনা য় নবীন মলখকতদর মলখা 
মপতয় কৃতাথঘ হতয়বছ। আশা করবছ আগ্রহী পাঠকগণ মলখাগুতলা পতে উপকৃত হতবন এবাং বাাংলাতদশ-িীন িম্পতকির বহু াবত্রকতা আরও 

বনববেভাতব অনুধ্াবন করার িুতযাগ পাতবন। 
একবি মস্বচ্ছাতিবী প্রবতষ্ঠাতনর জনয একবি িাংগঠন পবরিালনা এবাং এর প্রকাশনা অবযাহত রাখা একবি িুকবঠন কাজ। এই কাজবিতক যারা 
ব্রত বহতিতব গ্রহণ কতর এর প্রবতবি অগ্রযাত্রাতক িা তন এবগতয় বনতয় যাতচ্ছন মিই  হৎপ্রাণ বযাবক্ততদর ববতশষ কতর প্রবতষ্ঠানবির 
উপতদষ্টা ণ্ডলী, পবরিালনা পষঘদ, িম্পাদনা পষঘদ এবাং মলখকতদর প্রবত আ ার আন্তবরক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবছ। পাশাপাবশ  যাগাবজনবির 
পাঠক, পৃষ্ঠতপাষক এবাং শুভানুধ্যায়ীতদর প্রবতও আন্তবরক ধ্নযবাদ এবাং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবছ।  
িবার জীবতনর িাববঘক কলযাণ ও িফলতা কা না কবর। 
 

ববনীত 

ম াোঃ বশীর উদ্দীন খান  
িম্পাদক,  হাপ্রািীর 
বপএইিবড বশক্ষাথঘী, িাাংহাই ববশ্বববদযালয়, িাাংহাই, িীন। 
িহতযাগী অধ্যাপক,  াওলানা ভািানী ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত ববশ্বববদযালয়, িাঙ্গাইল, বাাংলাতদশ।  
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রর্নকল পাাঁচটা 
                              রিরিন আক্তাি 

 

 

মলতকর পাতের মবতে বতি আতছ নীলা, একবাতর  ৃতপ্রায়  ানুতষর 
 ততা লাগতছ তাতক। এই পেন্ত ববতকতল  ৃদু ন্দ বাতাি বইতছ, 
নাবরতকতলর পাতা গুতলা  াথার উপর বতরবতর কতর হাওয়ার শব্দ 

বদতচ্ছ। িা তনর  াতঠ একদল মছতল বযাডব ন্টন মখলতছ। অদূতর 
কতয়ক মজাো কাপল একজন একজতনর কাঁতধ্র উপর পর  

বনবিতত  াথা মরতখ মিাহাগী ভবঙ্গতত হাতত হাত মরতখ কথা বতল 

যাতচ্ছ। এই  ুহূততি পৃবথবীর মকাথায় বক হতচ্ছ, মক বক বলতছ, তার 
মকান মখয়াল মনই।  াতঠর একতকানায় এক মছতল বগিার বাঁবজতয় 
গান করতছ, তাতক বর্তর মছতল-ম তয়রা বতি  ন বদতয় শুনতছ। 
আিতল নীলা একিা ইউবনভাবিঘবির িুন্দর িুশীতল নীল পাবনর 
মলতকর পাতে বতি আতছ, িা তন মখালা  াঠ তার ঐ পাতশ 

মছতলতদর আবাবিক হল মযিা মি পতর জানতত মপতরবছল। হাজার 
হাজার মছতলত তয়র আনাতগানা এই পেন্ত ববতকতল। এত িুন্দর 
 তনা ুগ্ধকর পবরতবতশও নীলার গাঁ বদতয় দরদর কতর র্া  ঝরতছ 
মকন মি বুঝতত পারতছ না। হাত-পা গুতলা এখনও ঠকঠক কতর 
কাঁপতছ।  াথািা মভাঁ মভাঁ কতর র্ুরতছ। হঠাৎ কতর একজতনর ডাতক 

িম্মবত বফতর মপল। আিতল উবন এক সু্কতলর বে ভাইতয়র  া া। 
তার িতঙ্গ এতিতছ। হঠাৎ কতর নীলার  তন হল মি আিতল িারাবদন 
বকছু খায়বন,  া া নাত র মিই মলাকিাও বকছু খায় নাই।   
আিতল গল্পিা এখন মথতক দশ বছর আতগর, বদনিা বছল নীলার 
নতুন ববশ্বববদযালতয় ভবতির প্রথ  বদন।এই বার  ূল গতল্প আিা 

যাক। এক গরীব বাবার ম তয় নীলা, অজপাোগাঁতয় মথতক উতঠ 
আিা। মিহারা বলতত মত ন বলার  ত বকছু নাই, মযিা আতছ 
মিিা কারও মিাতখ পোর  ত বকছু বতল নীলা  তন কতর না। ঐ 

মি লাভ এযি ফাস্টি িাইি  াতন প্রথ  মদখাততই মপ্র  এ ন মকান 
মিহারা আতছ বতল নীলার মকান বদন  তন হয়বন। ততব এতবকছুর 
পরও নীলার একিা না ডাক আতছ এলাকাতত, িবাই তাতক এক 

নাত ই বিতন। কারণ নীলার  ত ম ধ্াবী ছাত্রী ঐ তল্লাতি মি ি য় 
আর মকউ বছল না। নীলাতক িবাই খুব ভালবািততা,কারণ  ানুষ 
বহিাতব নীলা মবশ ভাল  তনর অবধ্কারী। 

 

যাকতগ,  ূল র্িনা হল নীলার ময ইউবনভাবিঘবি মত পোর িুতযাগ 

মপতয়বছল মিিা বাবে মথতক ৫০০ বকোঃ ব োঃ এর  ত দুতর। আিতত 

নীলার একবদন মলতগ যায় প্রায়। নীলার এক বান্ধবী বছল মি 
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বতলবছল এই ইউবনভাবিঘবিতত পরীক্ষা বদতত।  বকন্তু পরীক্ষার ি য় 
আর মি বান্ধবী আতি বন অতনক দুতর বতল। অগতয নীলার একা 
আিতত হতয়বছল। কারণ মি অতনক কষ্ট কতর ভবতির ফর  

বকতনবছল িাকা জব তয়, বাবা তার পোর খরি বঠক  ত বদতত 

পারত না। তার উপর তার মছাি আরও দুইিা ভাই মবান আতছ। 
যাতদর খরি ও নীলাতক ক  মববশ মদওয়া লাতগ। ববশ্বববদযালতয় 
পোর িুতযাগ পাওয়ার পর িাধ্ারণত  ানুষ িবতথতক মববশ খুবশ 

হয় বকন্ত নীলার িুতযাগ পাওয়ার পর িবতথতক মববশ অিহায়  তন 
হতয়বছল। কারণ ভবতির জনয নীলার মিই ি য় ১০ হাজার িাকার 
দরকার বছল। আর মি খুব ভাল কতর বুতঝ মগবছল  বাবা মিিা 
বদতব না। 
বিউশবন কতর মযিা মপতয়বছল মিিা বদতয় মতা ভবতি পরীক্ষাতত 

বতিবছল। বকন্তু এখন বক করতব নীলা, দশ হাজার!  াথায় আকাশ 

মভতঙ্গ পোর  ত অবস্থা। বাবাতক বলার িাতথ িাতথ না কতর 
বদতয়তছ। মিবদতনর কথা নীলার আজও  তন আতছ। বনতজতক 

পৃবথবীর িব মথতক অিহায়  তন হতয়বছল। যত বতোতলাক বন্ধু 
বান্ধব বছল িবার কাতছ বগতয় বতলবছল, "আ াতক একিু িাহাযয 
কর, আব  পেতত িাই"। মববশরভাগ  ানুষ বকছুই মদয়বন। 
অবতশতষ তার কতলতজর এক িযার িবার কাছ মথতক িাঁদা তুতল 

ছয় হাজার িাকা বদতয়বছল। আজীবন  তন থাকতব নীলার...নীলার 
বাবা নীলার কান্না মদতখ মিবদন তাতদর মশষ একিু জব  বছল মিিাও 

মলাতকর কাতছ মবেঁতি বদতয় িাকা বদতয়বছল। ি িযা মযিা হতয়বছল, 
িব িাকা পয়িা মযাগাে কতর যখন ততরী হতয়বছল, তখন অতনকিা 
মদবর হতয় বগতয়বছল। বনতজর িাতথ আিার  ত মকউ বছল না। তাই 
এই দুোঃিম্পতকির  া ার িাতথ আিা হতয়বছল। মলাকিা মবশ 

শান্তবশষ্ট, পুরা রাস্তা একিা মকান কথা বতলবন।  

 

ববতকল ৫.০০ িার বভততর ভাবিঘবিতত মপৌছাতনার কথা বছল। রাস্তায় 
আিতত মগতল দুইিা নদী পতে। মফরী পার হতত অতনক ি য় 
লাগতব। নীলা বকছু বুতঝ উঠতত পারতছ না। ি য়  ত না মপৌছাতত 

পারতল স্বপ্নিা আজ এখাতনই মশষ হতয় যাতব। বাি ছােতত ছােতত 

১১.৩০ মবতজ মগল। নীলার  তন উঠতল গাঁ এখনও বশউতর ওতঠ। 
একবার বনতজতক িাহিী ভাবার িাতথ িাতথ ভীষণ মবাকা  তন হয়।  
নীলা িারা রাস্তা পাথতরর  ত বতি বছল, একিা কথাও বতলবন। 
অতিনা  ানুষবি  তন হয় নীলার  ন পেতত মপতরবছল তাই একিা 
কথাও বতল বন। শুধ্ ু াতঝ  াতঝ নীলার অিহায় অবস্থা মদতখ 

বজতজ্ঞি কতরবছল খারাপ লাগতছ বকনা। নীলা শুধ্ ু  াথা মনতে 

বতলবছল, না। যখন প্রথ  মফরীর্াতি মপৌছাল ি িযািা তখনই 
বুঝতত পারল নীলা।  াথায় আকাশ মভতঙ্গ পেল, ওতদর বাি 

মফরীতত উঠতব না। কারণ মফরী মত জায়গা মনই। বতল রাখা ভাল, 

মি  াত্র অতধ্ঘক রাস্তা এতিতছ। বিন্তায় কপাতল ভাঁজ পেল, হাত 

র্েীিা মদতখ বনল, দুপুর ১.৩০ িা! এই মফরী ব ি হতল এক মথতক 

মদে র্ন্টা অতপক্ষা করতত হতব। যা তার পতক্ষ িম্পূণঘ অিম্ভব। 
পুরা ভাো মদওয়া সত্ত্বেও বাি িা মক মছতে বদল। মফরীতত বগতয় 
উতঠ অনয আর একিা বাি ধ্রল। বিি খাবল মনই, মলাতক িইিুম্বুর। 
বঠবক মতা আতছ,  াঝ রাস্তায় বক বাতি বিি খাবল পাওয়া যায়? 
বনতজর কথা বাদ,  া ার জনয খারাপ লাগতছ। মবিারা আ ার 
ববপদ মদতখ মকান কথা বলতছ না। থাক, ঐ িব এখন আর ভাববার 
ি য় মনই নীলার! বকভাতব ববতকল ৫ িার  তধ্য মপৌছাতনা যায় 
মিিাই কথা। বাতি একজনতক বজতজ্ঞি করল কতক্ষন লাগতব? 
মলাকিা বলল এখনও মদে র্ন্টা। নীলা ভাবতছ, ঐখান মথতক 

আরও একিা বাি বনতত হতব। িা তন আরও একিা মফরী পার 
হতত হতব, বক আতছ মক জাতন! 

 

 তন  তন প্ল্যান করতছ যবদ মফরী ব ি হয়, তাহতল বাি মছতে 

ম ািরিাইতকল এ যাতব। িাকা আতছ যতথষ্ট, ি িযা হতব না 
ইনশাআল্লাহ। যখন নীলা বাি মস্টশতন মপৌছাল তখন কািায় কািায় 
ববতকল ৩.৩০ বাঁতজ। মদৌতে ভাবিঘবিতত যাওয়ার জনয অনয বাতির 
উতদ্দতশয রওনা বদল। না ধ্রতত পারল না, বাি মছতে বদতয়তছ! 
বিবকি কাউন্টার এ বজতজ্ঞি করল পরবতিী বাি কয়িায়? বলল 

ববকাল ৪.৩০ ব বনি এ। এখাতন বতল রাবখ, যবদ মি ি য়  ত 
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বাি মপতয়ও মযত তারপরও ক পতক্ষ মদে র্ন্টা ি য় তার লাগতব 
ভাবিঘবি মত মপৌেঁছাতত। মফরীর্াতির কথা মতা বাদ ই বদলা । 
মলাকিাতক বলল, ভাই আ াতক ময কতরই মহাক ববতকল ৫.০০িার 
 তধ্য মপৌছাতত হতব। বতবন মহতি বলতলন “আফা তাহতল 

আপনাতক মহবলকপ্টার এ মযতত হতব”। নীলা বলল,”হযাঁ দরকার 
পেতল তাই মযতত হতব”।এত কষ্ট কতর ভবতির িাকা মযাগাে কতর 
মশতষ বকনা নীলা মহতর যাতব তা হততই পাতর না। ওপরওয়ালা 
বনিয়ই আতছন, বঠকই একিা বযবস্থা করতবন। তারপর মিই িাতথ 
থাকা  া াতক বলল, “ম াির িাইতকল এ যাতবা িতলন”। আপবন 
কথা বতলন, নীলা আিতত আিতত মভতবই মরতখবছল। গেবে হতল 

ম ািরিাইতকল ছাো উপায় মনই।  া া, ম ািরিাইতকল ওয়ালা 
মক বজতজ্ঞি করল, “ভাই যাতবন? ভাবিঘবি পযঘন্ত ভাো কততা?” 
মলাকিা বলল, “৫০০ িাকা”। বাতি ৫০ িাকার ভাো মলাকিা 
িুতযাগ বুতঝ ৫০০ িাকা িায়। নীলা বলল, “ি িযা নাই, আ ার 
একিা শতি আতছ, এখন বাতজ ববতকল ৩.৪০ ব বনি, ৪.৪০ এর 
 তধ্য আ াতক কযাম্পাতি মপৌতছ বদতত হতব”। মলাকিা বলল, 

“আব  মফরী পযঘন্ত যাতবা  যাডা , আপবন ঐ পাতর বগয়া বকছু 
একিা বনতয়ন”। নীলা তাততই রাবজ হল, অগত্যা নীলার বকচু্ছ 

করার নাই। আতগ মতা মফরী পযঘন্ত যাই। ম ািরিাইতকল এ িোর 
পর বুঝতত পারল রাস্তা কিিা খারাপ বাাংলাতদতশর, এক এক 

ঝাঁবকতত কবলজা  ুতখ িতল আিতছ। অনয ি য় হতল নীলা বলততা 
আতস্ত িালান ভাই, আজ নীলা তা বলতত পারতব না। নীলার এত 

কষ্ট হতচ্ছ বকন্তু মিাতখ পাবন আিতছ না। পরানিা  ুতখর কাতছ এতি 

পতেতছ ক্ষুধ্ায়। আচ্ছা, নীলা বক মপৌছাতত পারতব তার গন্ততবয 
ি য় ত! ববতকল ৫.০০ িার  তধ্য। নাবক স্বতপ্নর ভাবিঘবি পোিা 
স্বপ্নই মথতক যাতব। 

 

িাতপাঁি ভাবতত ভাবতত যখন মফরীর্াতি মপৌছাল তখন আল্লাহর 
অতশষ রহ তত মফরী র্াতিই বছল। ড্রাইভার বলল, “আফা আব  
যাইতবা, আপবন বিন্তা কতরন না মফরী মপতয় মগবছ”। নীলা বকচু্ছ 

বলল না, শুধ্ ু াথা নােল। র্বের বদতক তাকাল ববতকল ৪.৩০ 

ব বনি।  াত্র আধ্া র্ন্টা আতছ ভাবিঘবি বন্ধ হতত। আল্লাহ ছাো 
আর মকান উপায় নাই বাঁিাতনার। িবাই বলতছ মফরী পার হতল ১০ 

ব বনি এর রাস্তা। যাকতগ, মশষত শ যখন কযাম্পাি এ মপৌছাল ১০ 
ব বনি হাতত বছল।  া াতক বলল, “ভাোিা আপবন বদতয় বদন, 
আব  আতগ মদবখ ভবতি মকাথায় হতচ্ছ”। এত বে ইউবনভাবিঘবি মত 

কত কত বববডাং, মকাথায় কাগজ পত্র জ া বনতচ্ছ মক জাতন! 
একতজাো কাপল যাবচ্ছল হাতত হাত ধ্তর, ববতকতলর নর  আতলায় 
হাঁিতত হািঁতত। নীলা তাতদরতক বজতজ্ঞি করল, মছতলিা বলল, 

“তাততা জাবন না, ততব  তন হয় প্রশািবনক ভবতন মদখতত 

পাতরন”। পাতশ অদুতর িাদা মপাশাক পরা  াথায় হযাি পরা একিা 
মছতল মক মদখল, নীলা ভাবল পুবলশ  তন হয়। মদৌতে বগতয় বলল 

"ভাইয়া আ াতক একিু িাহাযয করুন না বপ্ল্জ, আব  ভবতি হতত 

এতিবছ"। মছতলিা বলল "আপু ি য় মতা নাই"। নীলা বলল "না 
ভাইয়া এখনও ১০ ব বনি আতছ"।  

 

মছতলিা মবাধ্হয় বুঝতত পারল ময, নীলা ববপতদ পতেতছ। বলল, 

"জলবদ আিুন আ ার িাতথ। নীলা বপতছ বপতছ মযতত লাগল। 
মদাতলায় একিা রুত র িা তন বে একিা ক্রি মগইি, মভততর 
বগতয় মছতলিা বলল,”  া া, এই ম তয়িা ভবতি হতত এতিতছ। এখন 
বক আর ি য় আতছ”? নীলা বলল, “হযাঁ, এখনও পাঁি ব বনি 
আতছ”। বারান্দার মলাকগুলা িাতথ িাতথ বলল "আতিা আতিা 
তাোতাবে আতিা"। িাতথ িাতথ মভতর মথতক একিা গ গত  
আওয়াজ এল,"রবহ  ব য়া মগইি বতন্ধা কতরা ি য় মশষ"। িাতথ 

িাতথ ববশাল মগইি িা আিতক মগল, আব  ঐ বদতনর মশষ বশক্ষাথঘী 
বছলা । আব  হন্তদন্ত হতয় ফর  িা পূরন করলা ।  া ারা 
বলতলন, “বিবরয়াল নাম্বার িা বঠকভাতব বলতখন”। হযাঁ, এই 
বিবরয়াল নাম্বার িা খুব গুরুত্বপূণঘ। বঠক ময ন, মকান িাকবর মত 

বনতজর বিবরয়াল নাম্বার িা মদখতত পাওয়া, মকান ভাল সু্কল, 

কতলজ, ববশ্বববদযালতয় বনতজর বিবরয়াল িা খুেঁতজ পাওয়ািাও 

ভাতগযর বযাপার। এই পাঁিিা ব বনি আ ার পুরা জীবনিা বদতল 

বদল। যখন বডন িযাতরর রুত  ঢুকলা , আ ার হাত পা ঠক ঠক 

কতর কাঁপতছ। িযার খুব ব বহ কতর শান্ত গলায় বলতলন,"বিন্তা কতরা 
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না, তুব  ইন িাই  এ মপৌতছ মগতছা, মতা ার ভবতি বনতবা আ রা"। 
শরীরিা রাতগ বর বর কতর জ্বলবছল, একিা  ানুষ এত শান্তভাতব বক 

কতর কথা বতল। আিতল তখন এত কষ্ট হবচ্ছল, মকান কথাই ভাল 

লাগবছল না নীলার। িব কাজ মশষ কতর নীলা যখন মলতকর পাতে 

এতি বতিতছ তখন  াগবরব এর আযান হতচ্ছ। বতি বতি ভাবতছ 
আব  এখন পাবলিক ইউবনভাবিঘবির ছাত্রী। এই ভাবিঘবি িা আ ার 
আজ মথতক। হঠাৎ  া ার ডাতক িম্মবত বফতর মপল। বলল, ”আব  

রাতত কই থাকতবা”? আিতল নীলা এত বকছুর  তধ্য ভুতলই মগবছল, 

 া াতক মকাথায় রাখতব।  া াতক বলল, “এিা ইউবনভাবিঘবি, তার 
ওপর ভবতির ি য়। ময কাউতক বলতলই হতব, তুব  একজন 
বশক্ষাথঘীর গাবডিয়ান, থাকার জায়গা নাই। মতা াতক তার রুত  

থাকতত বদতব”। িা তন বদতয় এক বে ভাই যাবচ্ছল,  া া তাতকই 
বলল। িাতথ িাতথ কাজ হতয় মগল। ভাইয়া িা বলল, “আ ার 
রুত  যান, আ ার না  বলতলই হতব”।  

 

 া াতক ৫০০ িাকা বদলা ।  া া িতল মগল। আব  আ ার এক 

পবরবিত আপুর রুত  বগতয় উঠলা । রাতত শুতয় আবছ র্ু  আিতছ 
না। িবাই আতলা জ্বাবলতয় পেতছ, ব ডিা ঘ পরীক্ষা িলতছ। ভাবিঘবি 
গুতলাতত িারা বছর পোর মকান মখাঁজ থাতক না, ফতল পরীক্ষার 
আতগর বদন খাওয়া র্ু  থাতক না। 
নীলার শরীরিা মক ন লাগতছ। হঠাৎ  তন হল পুরা শরীর বযাথা 
করতছ নীলার। আিতল িারাবদন এত ধ্কল মগতছ, বাইতর বারান্দায় 
িতল এল। লম্বা হতলর বারান্দা। 

  

এ  াথা মথতক ঐ  াথা বকচু্ছ মদখা যায় না। হাঁিতত হাঁিতত শরীরিা 
মক ন গুবলতয় উঠল। বাথরুত  বগতয় দুইবার বব  কতর মফলল। 
হযাঁ, এখন বঠক লাগতছ। আয়নার বদতক তাঁবকতয় নীলা ভাবতছ, এই 
জায়গািায় মপৌছাতত আ ার এত কষ্ট হল! অজাতন্তই গেগে কতর 
মিাখ বদতয় পাবন গবেতয় পেল। পরবদন ি য়  ত ভবতি হতয় বািার 
উতদ্দতশয রওনা হল। বডতিম্বর এর মশষ িপ্তাহ। জানুয়াবরর প্রথ  

তাবরতখ ক্লাি শুরু হতব। িববকছু বনতয় আবার আিতত হতব। হাতত 

এক িপ্তাহ ি য় আতছ। বাতি আিতত আিতত আতগর বদতনর কথা 
 তন কতর  া া মক বলল, "আচ্ছা এতদূর পেতত এতি বক ভুল 

করলা   া া!” মলাকিা মিবদন বতলবছল," িান্স মপতয়তছা মতা তাই 
বুঝতত পারতছা না, ধ্ীতর ধ্ীতর বুঝবা মতা ার জীবতনর িফলতার 
কিবে ধ্াপ এিা"। আজ আর মলাকিার িাতথ মযাগাতযাগ নাই 
নীলার, মকাথায় আতছ, মক ন আতছ, মক জাতন! জীবতন উপতরর 
বদতক তাকাতত তাকাতত বপছতন অতনক বকছু মছতে এতিতছ। দশ 

বছর পরও ঐ ববতকলিার কথা নীলা ভুলতত পাতর না। জীবতন 
অতনক ববতকল আিতব যাতব হয়ত, বকন্তু ঐ বদন িা নীলা ভুলততও 

িায় না। হঠাৎ মফাতনর আলা ঘ এ নীলার র্ু  ভাঙল, মফাতন মদখল, 

ববতকল পাঁিিা! স্বপ্নিার কথা মভতব একিা দীর্ঘশ্বাি ছােল, বলল 

আিতরর না ায পেতত হতব, মদরী করা যাতব না। 

 

 

 

মলবখকা:  

বপএইিবড বশক্ষাথঘী 
িাইবনজ একাতডব  অব এবগ্রকালিারাল িাইন্স, হাাংজু, মজবজয়াাং, িীন।  
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র্াঘ : চচরনক র্ষব ও র্াাংলাি অহাংকাি 

 

চীনা নবর্ষব 
                               গারি ততৌরিক এিাি 

 শীতকালীন অয়তনর (২১ বডতিম্বর) পর বিতীয় নতুন িাঁদ ওঠার 
 ধ্য বদতয় িান্দ্র নববষঘ উদযাপন শুরু হয়। ২১ জানুয়াবর মথতক ২০ 

মফব্রুয়াবর পযঘন্ত মযতকাতনা একবি তাবরতখ এ নববষঘ হতত পাতর। 
িন্দ্র নববতষঘর এ উৎিব বিন্তকালীন উৎিব নাত ও পবরবিত যা 
মদশবির িবতিতয় বতো উৎিব। 
বিষ্টপূবঘ ১৪ শততক িীনা নববষঘ উদযাপতনর এই ধ্ারাবি িতল 

আিতছ। তখন শাাং রাজবাংশ িীন শািন করত। িন্দ্র নববতষঘর 
উৎপবি বনতয় অতনক  ত প্রিবলত রতয়তছ। একবি  ত অনুযায়ী 
বলা হয়, বনয়ান (বছর) নাত র এক দানব প্রবতবছতরর শুরুতত 

গ্রা বািীর ওপর আক্র ণ িালাততা। ততব হট্টতগাল, উজ্জ্বল রতঙর 
আতলা এবাং লাল রাং ভয় মপত বনয়ান। আর  ানুষ এগুতলাতক 

বযবহার কতর বনয়ানতক তাোততা। তখন মথতক িীতন ড্রাগনতক শবক্ত 

আর মিৌভাতগযর প্রতীক বহতিতব মদখা হয়। আর এজনযই নববষঘ 
উদযাপতনর ি য় িীতনর রাস্তায় রাস্তায় ড্রাগতনর  ূবতি বনতয় 
মশাভাযাত্রা এবাং আতশবাবজর ঝলকাবন হইহুল্লর করা হতয় থাতক। 
পুতরাতনা বছতরর দুভিাগযগুতলা  ুতছ মফলতত নববতষঘ মলাকজন 
তাঁতদর র্রবাবে পবরষ্কার কতরন। 
িীনা িাংসৃ্কবততত ইদুর, গরু, বার্ এবাং খরতগাশিহ ১২বি পশু বদতয় 
িীনা বষঘ বিবিত হয়। প্রবতবছর িীনা রাবশিতক্রর ১২বি পশু মথতক 

১বির নাত  নতুন বছতরর না  মদওয়া হতয় থাতক এবাং এভাতবই 
িলতত থাতক। এ বছর ১৪ মফব্রুয়াবর মথতক িীনারা িন্দ্র পবিকা 
অনুযায়ী বার্ বতষঘ পদাপঘন কতরতছ। প্রািীনকাতল বার্তক িবাই 
িম্মান করততা বতল  তন করা হতয় থাতক। িীনা রাবশিতক্র বার্ 

হতচ্ছ শবক্তর প্রতীক। পাশাপাবশ বার্ শুভ এবাং িবহষু্ণতারও 

প্রতীক। বলা হতয় থাতক, এই নতুন বছতর যত বশশু জন্ম মনতব—
তারা বাতর্র নযায় িাহিী, ক্ষীপ্র ও শবক্তশালী হতব। 
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বার্ িীতনর ঐবতহযবাহী িাংসৃ্কবততত একবি অতীব গুরুত্বপূণঘ ববষয়। 
িবাই বাতর্র প্রবত শ্রদ্ধা প্রদশঘন কতর এবাং তাতক পাহাতের রাজা 
বতল  তন কতর। িুতরাাং, বার্ হতলা ক্ষ তার প্রতীক। এছাো, বার্ 

িাহি এবাং িুতখরও প্রতীক। এ িম্পতকি িীতনর রীবত-নীবত মক্ষতত্রর 
একজন ববখযাত ববতশষজ্ঞ িাও িু বতলন, ‘প্রািীনকাতল িীন একবি 
খুবই ি ৃদ্ধ মদশ বছল। মি ি য় বার্ বছল িীনা জাবতর একবি 

কলযাণ ুখী প্রানী। এ নবক, মকউ মকউ বার্তক একজন রক্ষী 
মদবতা  তন করততা। ‘উির পূবঘ বার্’ এবাং ‘হুয়াাং নান বার্’ িবার 
 ুতখ  ুতখ প্রিবলত বছল। িুতরাাং, বাতর্র কদর খুবই মববশ।  
িীতনর জাতীয় এ উৎিতবর আনন্দ ভাগভাবগ করতত লাখ লাখ িীনা 
নাগবরক বববভন্ন শহরগুতলা মথতক যার যার বাবের পাতন, নােীর 
িাতন ছুতি। উৎিব উপলতক্ষ এক িপ্তাতহর িরকাবর ছুবিতত িীনাতদর 
পবরবাতরর িদিযতদর িতঙ্গ মদখা-িাক্ষাততর এক অত ার্ িুতযাগ 

ম তল িবার। িীতন পবরবাতরর িতঙ্গ নববষঘ উদযাপতনর জনয বববভন্ন 
মদশ মথতক লাতখা  ানুষ িীতন জতো হন। এর জনয মকউ মকউ 

হাজাতরা  াইলও পাবে বদতয় থাতকন। উৎিবতক বর্তর একিতঙ্গ এত 

মববশ  ানুতষর ববিরণ ববতশ্বর িবতিতয় বে বতল ববতববিত। 
মিৌভাতগযর প্রতীক বহতিতব লাল রতঙ িাজাতনা হয় িীতনর প্রবতবি 
বাবের্র। বশশুতদরও িাকা উপহার বহিাতব মদওয়া হয় উজ্জ্বল লাল 

রতঙর খাত  ভতর। লন্ঠন উৎিতবর  ধ্য বদতয় িান্দ্র নববষঘ উদযাপন 
মশষ হয়। পূণঘ িাঁদতক স্বাগত জানাতত লন্ঠন উৎিব করা হতয় 
থাতক।

 

মলখক:  

বপএইিবড বশক্ষাথঘী,  
মহাহাই ইউবনভাবিঘবি, নানবজাং, বজয়াাংিু, িীন। 

 

 

িনেল তর্ঙ্গল টাইগাি 
                                                 এ রর্ রসরিক 

 রতয়ল মবঙ্গল িাইগার। বতঙ্গাপিাগতরর উপকূলবতিী অেল এবাং 
বাাংলাতদতশর দবক্ষণ পবিত  ও ভারততর দবক্ষণ পূবঘ ভূখতণ্ড অববস্থত 

পৃবথবীর িবঘবৃহৎ  যানতগ্রাভ বন িুন্দরবতন ময িকল িুদশঘন বার্ 

মদখা যায় তা ববশ্ববযাপী রতয়ল মবঙ্গল িাইগার নাত  পবরবিত। পশু 

ববজ্ঞানীতদর কাতছ এরা Panthera tigris tigris বা Panthera tigris 
bengalensis নাত  পবরবিত। ভারতীয় উপ হাতদতশ যত বার্ 

মদখতত পাওয়া যায়—রতয়ল মবঙ্গল িাইগার িবার  তধ্য আকাতর 
বৃহৎ। বক্ষপ্র গবতিম্পন্ন এবাং বহাংস্রতায় অননয এই বার্ পৃবথবীর 
আর মকাথাও মদখা যায় না। ততব দবক্ষণ এবশয়ার মনপাল, ভুিান, 
 ায়ান ার ও দবক্ষণ বতব্বতত এই প্রজাবতর বকছু বাতর্র মদখা 
ম তল। মগািা ববতশ্বর বার্ পবরবাতরর বিাংহভাগ িদিয ভারতীয় 
উপ হাতদতশর এই মবঙ্গল িাইগার মগাতত্রর অন্তভুঘক্ত। মবঙ্গল 

িাইগার এই অননয ঐবতবহযক কারতণ বার্ উপ হাতদশীয় িাংসৃ্কবতর 
অববতচ্ছদয অাংশ বহতিতব ববতববিত হতয় আিতছ। তাই, বার্ 

বাাংলাতদশ ও ভারততর জাতীয় প্রাণীর িম্মাননা মপতয়তছ। এছাোও 

‘অযাবন যাল প্ল্যাতনি’ িযাতনতলর ি ীক্ষা অনুযায়ী— বার্ ববতশ্বর 
িবতিতয় জনবপ্রয় প্রাণী।  
বার্ (Panthera tigris) ববোল পবরবাতরর অন্তভুঘক্ত একবি স্তনযপায়ী 
প্রাণী। পযানতথরা মগাতত্রর অন্তভুঘক্ত িারবি বৃহৎ ববোতলর  তধ্য এবি 
একবি। বতি াতন পুতরা ববতশ্ব ৩০০০-এর  ততা বার্ আতছ, যার 
প্রায় অতধ্ঘক মবঙ্গল িাইগার। িাইতবরীয় বাতর্র পর মবঙ্গল িাইগার 
ববতশ্বর বিতীয় বৃহি  উপপ্রজাবত। িাইতবরীয়ান বার্গুতলা 
িাধ্ারণত আকাতর প্রায় ১০.৭৫ ফুি (৩.৩ ব িার) লম্বা ও  ওজতন 
প্রায় ৩০০ মকবজর  ত হতয় থাতক। আর মবঙ্গল িাইগারগুতলা 
আকাতর হয় প্রায় ৭-৯ ফুি লম্বা ও ওজতন প্রায় ১৫০-২২৭ মকবজ। 
মদতহর তদর্ঘয একবি রতয়ল মবঙ্গল িাইগার প্রায় নয় ফুি পযঘন্ত লম্বা 
হয়। স্বাভাববক অবস্থায় বনয পবরতবতশ একবি বার্ িাধ্ারণত ৮ 

মথতক ১০ বছর বয়ি পযঘন্ত মবেঁতি থাতক। ততব বতি াতন বববভন্ন বার্ 

জাবতর ওজতনর উপর পরীক্ষা কতর মদখা বগতয়তছ, গতে মবঙ্গল 

িাইগাতররা িাইতববরয়ান বাতর্র মিতয় বতো।  
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ম ািা ম ািা পা,  জবুত দাঁত ও মিায়াল এবাং ি স্ত মদহ জুতে 

মডারাকািা রতঙর বাহাবর নকশাখবিত রতয়ল মবঙ্গল িাইগার একবি 
স্তনযপায়ী  াাংিাশী প্রাণী। এতদর গাতয়র রঙ হলুদ মথতক হালকা 
ক লা রতঙর হয়। মডারার রঙ হয় গাঢ় ক্ষতয়বর মথতক কাতলা। 
মপিবি হতচ্ছ িাদা এবাং মলজ কাতলা কাতলা আাংবিযুক্ত িাদা। এই 
হলতদ মডারাকািা রাং মবঙ্গল িাইগারতক অনযিব প্রজাবতর বার্ 

মথতক কতরতছ আলাদা ও অননয। মজতনবিক ব উতিশতনর কারতণ 
মবঙ্গল িাইগাতরর এক ববতশষ এবাং দুলঘভ জাত মহায়াইি মবঙ্গতলর 
মদখা ম তল, যাতদর গাতয়র রঙ িাদা হয়। রতয়ল মবঙ্গতলর মিাতখর 
রঙ হলতদ হতলও মহায়াইি মবঙ্গতলর রঙ হয় নীলতি।  জার বযাপার 
হতচ্ছ, পৃবথবীর প্রবতবি মবঙ্গল িাইগাতরর গাতয়র মডারাকািা দাতগর 
ধ্রন এতক অপতরর মথতক িম্পূণঘ বভন্ন। অথঘাৎ, দুতিা বাতর্র 
মডারাকািা দাগ িাধ্ারণত কখনই এক হতব না। অতনকিা  ানুতষর 
মিহারা বা আঙুতলর ছাতপর নযায়।  
বার্ একবি অিাধ্ারণ বশকাবর। ততব, িাধ্ারণত ১৮  াি বয়তির 
আতগ বার্ বশকার করতত পাতর না। এরা বনশাির এবাং খুবই 
শবক্তশালী বহাংস্রপ্রানী। এতদর গজিন প্রায় ৩ বকতলাব িার দূর হততও 

শুনতত পাওয়া যায়। বার্ িাধ্ারণত ছদ্মতবতশ বশকার কতর থাতক। 
ছদ্মতবশ ধ্ারতণর জনয এতদর িা োর রাং এবাং গঠন যতথষ্ট িহায়ক। 
বশকাতরর ি য় খুব িাবধ্াতন এবাং বনোঃশতব্দ বরাংতয়র নযায় লাফ 

বদতয় বশকাতরর ওপর ঝাবপতয় পতে বশকার কতর থাতক। এতদর দাঁত 

খুব শক্ত হয়। আকাতর প্রায় ১০ মিবন্টব িার তদতর্ঘযর এই দাঁততর 

কা ে মথতক বশকার িহতজ মবর হতত পাতর না। ম াি কথা, এরা 
বশকারতক মকাতনা িুতযাগই মদয় না। বার্  াইতলর পর  াইল 

বশকাতরর জনয ববিরণ করতত পাতর। বতনর হবরণ এবাং বনয 
শুতয়ারই এতদর প্রধ্ান বশকার। একবি ক্ষুধ্াতি বার্ প্রায় ৬০ পাউন্ড 

(২৭ মকবজ)  াাংি িাবাে কতর বদতত পাতর। যবদও বার্ একবাতর 
নয় বরাং অল্প অল্প আহার করতত পছন্দ কতর।  
বাতর্র আতরকবি  জার ববষয় হতলা- খুব ক  িাংখযক বার্ই 
 ানুষতখতকা হতয় থাতক। একবি বার্ তখনই  ানুষতখতকা হয়, যখন 
মিবি অিুস্থ হতয় যায় এবাং বশকার করার আর শবক্ত অববশষ্ট না 
থাতক। যখন বশকার এতকবাতরই খুতজ না পায়, তখনই বার্ 

খাবাতরর জনয গ্রাত  ঢুতক পতর এবাং  ানুষতক আক্র ণ কতর থাতক। 
ততব বার্  ানুষতক এবেতয় িলততই পছন্দ কতর।  
মদতশর জাতীয় পশু বহতিতব পবরবিত এই বার্তক বাাংলার মগৌরব 
এবাং মততজাদীপ্ততার প্রতীক বহতিতবও মদখা হয়। দুোঃখজনক হতলও 

িবতয, িুন্দরবতন বাতর্র িাংখযা নানান কারতণ প্রবতবনয়ত কত  

যাতচ্ছ। কতয়ক দশক আতগও (পবরতপ্রবক্ষত ২০১০), বাাংলাতদতশর 
প্রায় িব অেতল রয়যাল মবঙ্গল িাইগাতরর ববিরণ বছল। পোতশর 
দশতকও বতি ান  ধ্ুপুর এবাং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বার্ 

মদখা মযত;  ধ্ুপুতর িবঘতশষ মদখা মগতছ ১৯৬২ এবাং গাজীপুতর 
১৯৬৬ িাতল।  
বতি াতন ভারতীয় উপ হাতদতশ িারা পৃবথবীর অতধ্ঘতকরও মববশ 

বাতর্র বিবাি। এই িাংখযা বহিাব করা হয় বাতর্র জীববত দুবি 
উপপ্রজাবতর িাংখযািহ। ২০০৪ িাতলর বার্শু ারী অনুযায়ী, 
বাাংলাতদতশ প্রায় ৪৫০বি রয়যাল মবঙ্গল িাইগার রতয়তছ। ততব, 
ববতশষজ্ঞতদর ধ্ারণা, বতি াতন এই িাংখযা ২০০-২৫০বিতত বগতয় 
দাঁবেতয়তছ। এই ববষতয় অবতদ্রুত কাযঘকরী বকছু পদতক্ষপ না মনওয়া 
হতল, বার্তদর আর রক্ষা করা িম্ভব হতব না। জাতীয় পশুর করুণ 
এই পবরণবত আ াতদর জাতীয় বযথঘতায় রূপান্তবরত হতব। প্রকৃবতর 
আিযঘ, অননয এবাং িুন্দরবতনর রাজা রতয়ল মবঙ্গল িাইগার মফর 
বাাংলার বতন দাপতির িাতথ রাজত্ব করুক—মিই প্রতযাশায় আতছ 
বাাংলাতদশ।

 

 

 

মলখক:  

 াস্টািঘ বশক্ষাথঘী,  
নানবজাং ফতরবি ইউবনভাবিঘবি, নানবজাং, বজয়াাংিু, িীন।  
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র্াাংলাি র্াঘ: তিনি র্াাংলা এ. তক. িিলুল হক 
                                                                                                                                ইিনত খাইিুল হক ইমন 

 বাাংলাতদতশ হাতততগানা খুব ক  মলাকই পাওয়া যাতব যারা মশতর 
বাাংলা (বাাংলার বার্) না বির িাতথ পবরবিত নয়। বাতর্র নযায় 
িাহিী ও িুঠা  মদহী িুপুরুষ মশতর বাাংলা এ. মক. ফজলুল হক 

১৮৭৩ িাতলর ২৬ মশ অতটাবর ববরশাতলর (তৎকালীন বাতকরগি, 

বব্রবিশ ভারত) ঝালকাবঠ মজলা ও রাজাপুর উপতজলার িাতুবরয়া 
গ্রাত  জন্মগ্রহণ কতরন। তাঁর পুতরা না  আবুল কাতি  ফজলুল 

হক। বতবন বছতলন একাধ্াতর একজন ববখযাত বাঙাবল রাজনীবতববদ, 
ি াজক ঘী ও রাষ্ট্রনায়ক। মশতর বাাংলা বব্রবিশ ভারত এবাং পতর 
পাবকস্তাতনর অনযত  প্রধ্ান রাজননবতক মনতা বছতলন। 

  

কলকাতার মপ্রবিতডবন্স কতলজ মথতক ১৮৯৩ িাতল বতবন বতনবি 
ববষতয় (গবণত, রিায়ন ও পদাথঘববদযা) অনািঘিহ প্রথ  মশ্রবণতত 

বব.এ. পাশ কতরন। পরবতিীতত এ .এ. প্রায় মদেবছর ইাংতরবজ 

িাবহততয অধ্যয়ন করতলও,  াত্র ৬  াি পোতশানা কতর ১৮৯৫ 

িাতল অঙ্কশাতে প্রথ  মশ্রবণতত এ . এ. পাি কতরন। তখনকার 
ববরশাতলর অিল একবি কতলতজর (রাজিন্দ্র কতলজ) অধ্যাপক পদ 
প্রাবপ্তর পাশাপাবশ কলকাতা ববশ্বববদযালতয়র গবণতশাতের এফ. এ 

(বতি াতন উচ্চ াধ্যব ক ি  ান) পরীক্ষার পরীক্ষক বনযুক্ত হন। 
তাঁর ইাংতরজী ভাষা ও িাবহততয মবশ দক্ষতা বছল। এছাো বতবন 
বক্তৃতাদাতন বছতলন মবশ পিু। মশতর বাাংলার বজ্র কণ্ঠস্বর ও 

বিিাকষঘক িাবলীল উপস্থাপন মশ্রাতাতদর দৃবষ্ট আকষঘণ করততা অবত 

িহতজই।  
িাকুবরর পাশাপাবশ ১৮৯৭ িাতল বতবন বব. এল. পাশ কতরন এবাং 
িযার আশুততাষ  ুখাবজির বশক্ষানববশ বহতিতব আইন জগতত পা 
রাতখন। এর বঠক দুবছর পর বতবন বনতজই আইন বযবিা শুরু 

কতরন। ১৯০১ িাতল বতবন ববরশাতল বফতর আতিন। ১৯০৩ মথতক 

১৯০৪ িাতল ববরশাল বার অযাতিাবিতয়শতনর িহকারী িম্পাদতকর 

দাবয়ত্ব মনয়ার পাশাপাবশ ববরশাল রাজিন্দ্র কতলতজর গবনততর 
অধ্যাপক বহতিতব বনযুক্ত হন। ১৯০৬ িাতল ওকালবত মছতে বতবন 
িরকাবর িাকুবরতত পা মদন। ফজলুল হক মবশ বকছুবদন ঢাকা ও 

 য় নবিাংতহ মডপুবি  যাবজতিতির দাবয়ত্ব পালন কতরবছতলন। 
১৯১১ িাতল িরকাবর িাকবরতক ববদায় জাবনতয় বতবন আবাতরা 
কলকাতা হাইতকাতিি মযাগদান কতরন এবাং ওইবদন তাঁতক নাগবরক 

িাংবধ্ঘনা মদয়া হয়।  
পবত্রকা িম্পাদনা: মশতরবাাংলা এতক ফজলুল হক ববরশাতল 

অধ্যাপনাকাতল ‘বালক’ নাত  মছািতদর একবি পবত্রকা িম্পাদনা ও 

প্রকাশ কতরন। এর দীর্ঘ ববরবততত কলকাতা হতত ‘‘নবযুগ” না ক 

তদবনক পবত্রকা প্রকাশ কতরন। জাতীয় কবব কাজী নজরুল ইিলা  

বছতলন পবত্রকাবির িম্পাদক।  
বশক্ষানরুাগী: ১৯২৪ িাতল তিত শািনকাতল বতবন বশক্ষা ন্ত্রী 
বহিাতব কবতপয় সু্কল-কতলজ স্থাপন কতর মদতশর বশক্ষার পথ িুগ  
কতরন। বতবন বুঝতত মপতরবছতলন ময,  ুিবল তদর বপবছতয় পোর 
অনযত  কারণ তাতদর বশক্ষার প্রবত অনাগ্রহতা। বশক্ষা ন্ত্রী 
থাকাকালীন ফজলুল হক  ুিল ানতদর  তধ্য বশক্ষাববস্তাতরর গবত 

ত্বরাবন্তত করার জনয পদতক্ষপ গ্রহণ কতরবছতলন। অবশয প্রতদতশ 

বিবািকারী িকল িম্প্রদাতয়র  তধ্যই বশক্ষার ববস্তার করাতক বতবন 
তাঁর দাবয়ত্বরূতপ ববতবিনা কতরবছতলন। এ লক্ষয বনতয় বতবন বঙ্গীয় 
আইন িভায় প্রাথব ক বশক্ষা ববল মপশ কতরন যা প্রাথব ক বশক্ষাতক 

অনবতবনক ও বাধ্যতা ূলক কতর আইন বহতিতব পাি করা 
হতয়বছল।  

 

কলকাতা ইিলাব য়া কতলজ, িাখার কতলজ, ওয়াবজদ ম ত াবরয়াল 

গালঘি হাইসু্কল, রাজশাহীর আবদনা ফজলুল হক কতলজ, মলডী 
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ব্রাতবানঘ কতলজ, ঢাকার ইতডন কতলতজর ছাত্রীবনবাি, ম বডতকল ও 

ইবিবনয়াবরাং কতলজ মহাতস্টল, ঢাববর ফজলুল হক হতলর প্রবতষ্ঠা 
তার ববতদযাৎিাবহতার পবরিয় বহন কতর। এছাোও কৃবষ খাতত 

উন্নয়তনর জনয ঢাকা, রাজশাহী এবাং খুলনায় কৃবষ ইন্সবিবিউি 
প্রবতষ্ঠা কতরন বতবন।  

 

মশতর বাাংলা উপাবধ্ লাভ: ১৯৪০ িাতল লাতহাতর বনবখল ভারত 

 ুিবল  লীতগর অবধ্তবশতন বতবন পাবকস্তান প্রস্তাতবর বযাখযা কতর 
জ্বালা য়ী বক্তৃতা মদন এবাং তা মপশ কতরন। পািাতবর জনগন তাঁর 
এই বীরত্ববযিক বক্তৃতায় আকৃষ্ট হতয় ‘মশর-এ-বাাংলা’ উপাবধ্ বদতয় 
িম্মাবনত কতরন। তদববধ্ এই নাত ই বতবন িুপবরবিত।   
িাবরবত্রক তববশষ্টয ও জনতিবা: মশতর বাাংলার িবরত্র বছল বতজ্রর 
নযায় কতঠার এবাং কুিুত র নযায় মকা লতার িাংব শ্রতণ গো। মশতর 
বাাংলার জীবদ্দশায়ই জাবতধ্ ঘ বনববঘতশতষ জনিাধ্ারণ তাঁর উদার ও 

পতরাপকারী স্বভাতবর জনয তাঁতক গভীরভাতব ভাতলাবািত ও শ্রদ্ধা 
করত। নযাতয়র প্রবতষ্ঠাই বছল তাঁর আইন বযবিাতয়র এক াত্র 

লক্ষয। বতবন ববনা বফ-মত বনপীবেত দবরদ্র  তেতলর  কদ্দ া 
করততন। এ ন হতয়তছ ময, তাঁতক  কদ্দ ার মশতষ ধ্ার কতর 
 ফস্বল হতত বফরতত হতয়তছ। মশতর বাাংলা দবরদ্র ছাত্রতদর যথািাধ্য 
িাহাযয করততন। এজনয বতবন প্রতয়াজনতবাতধ্ স্বীয় পত্নীর 
অলাংকারও বন্ধক রাখততন।  
লত্লন দু'হাত্ ভত্ত্বে দান কেত্ত্বত্ন। গগাপন দান লিি ত্াঁে দাত্ত্বনে 

অনযত্ম ববলিষ্ট্য। কত্ গে ঋণগ্রস্ত গিাক, কনযাদায়গ্রস্ত লপত্া গিত্ত্বে 

বাাংিাে গগাপন দাত্ত্বন উপকৃত্ হত্ত্বয়ত্ত্বি ত্াে লহত্ত্বসব গনই। মশানা 
যায়, দুদিশাগ্রস্ত ও অবত দবরদ্রতদর িাহাযয করতত বগতয় বতবন 
বনতজই ঋণগ্রস্ত হতয় পতেবছতলন। বতবন বাাংলার প্রধ্ান ন্ত্রীরূতপ 

 হাজন আইন, প্রজাস্বত্ব আইন, কৃবষখাতক আইন প্রভৃবত প্রণয়তন 
বনপীবেত জনগতণর অতশষ কলযাণ িাধ্ন কতরন। তৎকালীন 
 হাজতনরা িো িুতদ কৃষকতদর িাকা ধ্ার বদতয় তাতদর িম্পবি 

বনলাত  তুতল িুতদর িাকা আদায় করত।  হাজনতদর এই অতযািার 
মথতক কৃষকতদর বাঁিাতত বতবন প্রততযক ইউবনয়তন ঋণ িাবলশী 
মবাতডি গঠন কতরন, যা তৎকালীন বাাংলার গরীব প্রজাতদর  হাজনী 
িুতদর হাত মথতক বনস্তার মদয়।  
বাাংলার মডাবা-নালাগুতলা একি য় বছল কিুবরপানায় ভবতি। বতবন 
কিুবরপানার যথাযথ বযবহার িালু কতরন। এর অাংশ বহতিতব 
পেঁিাতনা কিুবরপানা িার বহতিতব বযবহার শুরু হয়। এছাো ভূব হীন 
কৃষতকরা কিুবরপানা জব তয় ভাি ান কৃবষজব  ততবর করা শুরু কতর 
বদতলন। তাঁর মনয়া এই পদতক্ষপ আিতলই িুফল বতয় এতনবছল 

বাাংলায়। কিুবরপানা িার বহতিতব বযবহাতরর ফতল একবদতক 

কৃবষখাতত উন্নবতর পাশাপাবশ মডাবাগুতলা জলাবদ্ধতা মথতক  ুক্ত 

হতয়বছল। 
গিত্ত্বে-বাাংিাে ত্াঁে জীবত্ত্বন এেকম আত্ত্বো বহুলবধ কাজ কত্ত্বে গগত্ত্বিন 

গে খবে এমনলক ইলত্হাত্ত্বসে কাত্ত্বিও গনই। 

িম্মাননা: মশতর বাাংলা বক্রতকি মখলতত খুব ভাতলাবািততন। 
বাাংলাতদতশর জাতীয় বক্রতকি  াঠ মশর-ই-বাাংলা বক্রতকি মস্টবডয়া  

যা বাাংলাতদতশর মহা  অব বক্রতকি বহতিতব খযাত, তাঁর নাত  
না কৃত। তাঁর নাত  একবি কৃবষ ববশ্বববদযালয় িহ ববরশাতল একবি 
িরকাবর ম বডতকল কতলতজর রতয়তছ। এছাোও তাঁর নাত  অিাংখয 
ববশ্বববদযালতয়র আবাবিক হতলর না করণ করা হতয়তছ।  
মশতর বাাংলা এ.মক. ফজলুল হক বাাংলার  ানুতষর স্বাথঘ আদাতয়র 
লতক্ষয আজীবন িাংগ্রা  কতর মগতছন। বাাংলার  ানুতষর প্রবত অিী  

ভাতলাবািা ও এতদতশর  ানুতষর আথঘিা াবজক উন্নবতকতল্প তাঁর 
অবদান কখতনা ভুলবার নয়। বাঙালী জাবত িবঘদা গভীর শ্রদ্ধার 
িাতথ স্মরণ করতব বাাংলার বার্ নাত  পবরবিত এ.মক. ফজলুল হক 

না বি। 
 

 

 মলখক:  

  াস্টািঘ বশক্ষাথঘী, 
 িাাংহাই ইউবনভাবিঘবি, িাাংহাই, িীন। 
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চীনা র্াঘ র্ছি 
                                           ওোাং হাইমান (ঊর্মি) 

 িীনা িন্দ্র নববতষঘর তাবরখ প্রবত বছর আলাদা হয় এবাং এবি একবি 
ববষতয়র ওপর বনভির কতর তা হল—িাঁতদর িক্র। িন্দ্রবষঘ বাতরাবি 
রাবশিতক্রর প্রাণীতদর িাতথ যুক্ত, যাতদর প্রবতবিরই বনজস্ব িাবরবত্রক 

তববশষ্টয রতয়তছ। এই প্রাণীগুতলা হতলা— ইেঁদুর, ষাঁে, বার্, 

খরতগাশ, ড্রাগন, িাপ, মর্াো, ছাগল, বানর, ম ারগ, কুকুর এবাং 
শূকর। 
বাতরা বছতরর িতক্রর ওপর বভবি কতর প্রাণীতদর ভাগ করা হয়। 
এভাতবই ২০২২ িাল বনবঘাবিত হতয়তছ বাতর্র বছর বহতিতব। বার্ 

ি স্ত প্রাণীর রাজা বহতিতব পবরবিত এবাং িীনা রাবশিতক্র তৃতীয় 
স্থাতন রতয়তছ। গত বছর, অথঘাৎ, ২০২১ বছল ষাঁতের বছর। 

 

বনম্নবলবখত বছরগুতলায় জন্মগ্রহণ করতল আপবন বাতর্র বিিপ্রাপ্ত 

বতল ববতববিত হতবন; ১৯০২, ১৯১৪, ১৯২৬, ১৯৩৮, ১৯৫০, 
১৯৬২, ১৯৭৪, ১৯৮৬, ১৯৯৮, ২০১০ এবাং ২০২২। বাতর্র বছতর 
যারা জন্মগ্রহণ কতর, তারা খুব িাহিী, দৃঢ় এবাং মনতৃতত্বর গুণাবলী 
িম্পন্নিহ বাতর্র আরও বকছু গুণাবলীর অবধ্কারী বতল  তন করা 
হতয় থাতক।  
িীনা রাবশিক্রগুতলা স্বগঘীয় কান্ড এবাং শাখা বযবস্থার উপর বভবি 

কতর ততবর করা হতয়তছ, যা পাঁিবি উপাদাতনর  তধ্য একবির (ধ্াতু, 

জল, কাঠ, আগুন এবাং পৃবথবী) প্রবতবি বার্ বছর একবি র্ূণঘায় ান 
প্রবক্রয়ার বভবিতত ি ন্বয় কতর হতয় থাতক। এর  াতন প্রবত ৬০ 

বছতর, একবি উপাদান রাবশিতক্রর বিতি প্রতযাজয হতয় থাতক এবাং 
এর িাতথ বকছু বযবক্ততত্বর তববশষ্টয যুক্ত হতব। ২০২২ হল ওয়ািার 
িাইগাতরর বছর। িবঘতশষ ওয়ািার িাইগার বছর বছল ১৯৬২ 
িাতল। 

 

বার্ পশুতদর রাজা। এবি িাহতির প্রতীকও বতি। তিবনক 

রাবশিতক্র, বার্ তৃতীয় স্থাতন রতয়তছ এবাং এবি ঐবতহযগতভাতব িীনা 
িাংসৃ্কবতর একবি গুরুত্বপূণঘ অাংশ, বঠক ময ন বাাংলাতদতশর রয়যাল 

মবঙ্গল িাইগার। িীনা বার্বতষঘ, িীনা বন্ধুরা তাতদর আত্মীয় এবাং 
বন্ধুতদর ‘বাতর্র শবক্ত বহন কতর’ বাকযবি বযবহার কতর অবভনন্দন 
ও আশীবঘাদ জানাতত পছন্দ কতর। ‘বার্’ শুধ্ু াত্র িাহিী নয়—
একবি শুভ অথঘও প্রকাশ কতর। এবি নযায়ববিাতরর  ূতি প্রতীক। 
িাতথ িাতথ এবি নযায়ববিার বজায় রাখার ক্ষ তাতকও প্রবতবনবধ্ত্ব 

কতর। 
 

      
     মলবখকা:  

  িাাংবাবদক, বাাংলা ববভাগ 

  িায়না ব বডয়া গ্রুপ, মবইবজাং, িীন। 
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অপু ভাইনেি রর্ড়াল 
                                                 নুিহাত িািহানা 

 

 

আ াতদর অপু ভাইতয়র ববোলিা কথা বলতত পারত। নর  নর , 
মভািকা ত মিানাবল ববোলিাতক জাবতে ধ্তর আদর করতত বনতলই 
মি, "ির মতা, আ ার গর  লাগতছ!" বতল মহতলদুতল িতর মযত। 
মববশরভাগ ি য় খাতির বনতি বগতয় র্ুব তয় থাকত। কপাল বতি 
শালার! বাবি ভতর  ুরবগর কবলজা-বগলা বদতয়  াখাতনা ভাত িাবাে 

কতর িারাবদনই শুতয় থাকত।  ন িাইতল মকাতল এতি র্ষার্বষ। 
আদতরর তার মকান ক বত বছল না! এবি রু  ছাোততা রাখাই মযত 

না!  

 

প্রথ  মযবদন আববষ্কার করলা  ময বযািা কথা বলতত জাতন, 
আব ততা িারা পাোয় মঢাল বদতয় বদলা ! রাত মনই, বদন মনই 
মকবল এ পাো, ও পাো মথতক  ানুষ আিততা কথা-বলা ববোল 

মদখতত। অপু ভাই মিবার আচ্ছা পযাঁদালন বদতয়বছল আ াতক! কাতন 
ধ্তর  ুিতে বদতয় বতলবছল, "ববোল এতনবছ  ানুষ মদখব না বতল, 

আর তুই দাওয়াত কতর  ানুষ বনতয় আিবছি? আর যবদ 
মদতখবছ...." না, বাবা! অ ন কান ুতলা খাওয়ার আর ইতচ্ছ মনই। 
মঢর হতয়তছ! এর পর পরই অপু ভাই বািা বদতল িতল এতলন একিু 
দূতর।  ানুতষর ভীে থা াতনা কষ্ট হতয় যাবচ্ছল।  

 

হযাঁ, উবন ববতয় কতরনবন।  ানুষ পছন্দ কতরন না বতবন একদ । 
 ানুতষর মিতয় পশুপাবখই তার কাতছ মববশ বপ্রয়! বনতজর বািা মছতে 

যাবার ি য় কী  তন কতর উবন আ াতক িাতথ বনতয় মগবছতলন। 
 াতক বতল বগতয়বছতলন, "খালা, এতক বনতয় মগলা । সু্কতল ভবতি 
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কতর মদব৷ বিন্তা কর না, মদখবা একবদন অতনক বে হইতি!"  া-
ও বনতষধ্ কতরনবন। অভাতব পতে কাজ করততন অপু ভাইতদর 
বািায়৷ তার িন্তানতক মকউ সু্কতল ভবতি কতর মদতব, এ মতা িুতখর 
কথা! মিই মথতক আব  অপু ভাইতয়র িাতথই থাবক৷ আ াতক 

অতনক আদতর মরতখতছন।  াতঝ  াতঝ  াতয়র িাতথ মদখা কবর৷ 
আ ার বাবের মিতয় অপুর ভাইতয়র বািায় থাকততই মববশ ভাল 

লাতগ।  ানুষিা পাগল, বকন্তু খুব ভাল!  

 

ববোল শালা ইদাবনাং মবশ জ্বালায়৷ বতল বকনা পারবিয়ান কযাতির 
বাংশ নাবক খানদাবন বাংশ! সু্কতল ভবতি কতর না বদতল নাবক তার আর 
 ান-িম্মান থাতক না। অপু ভাই পেতলন  হা ববপতদ। সু্কতল ভবতি 
করাতনা বনতয় তার আপবি বছল না, ততব ববোতলর সু্কল মকাথায় 
আতছ! অতনক খুেঁতজ মপতত এক ম তয়তক পাওয়া মগল, মি 

বকন্ডারগাতিিতন পোয়। তার সু্কতল ববোল ভবতি করাতনা না মগতলও 

িাতথ কতর বনতয় ক্লাতি ববিতয় রাখাতত তার মকান আপবি মনই৷ 
মযই কথা, মিই কাজ! ববোতলর সু্কল ইউবনফ ঘ বানাতনা হল৷ 
বইখাতা আর বযাগ গুবছতয় তাতক  যাডাত র িাতথ সু্কতলও পাঠাতনা 
হল। ববোল বযািা বদতন বদতন পবণ্ডত হতয় উঠল। পরীক্ষায় পাতচ্ছও 

হাতয়স্ট! ভাতবর জ্বালায় তাতক বনতয় আর পারা যাতচ্ছ নাহ! ইদাবনাং 
অপু ভাইতয়র  ুতখ  ুতখ তকিও করতছ আবার আ ার ইাংতরবজ 

বানাতনর ভুল ধ্তর মবোতচ্ছ!  

 

একবদন অপু ভাইতয়র ধ্ ক মখতয়  ুখ মভাঁতা কতর সু্কতল মগল। 
বকন্তু সু্কল মথতক আর বফতর এল না! এখাতন, ওখাতন অতনক 

খুেঁজলা । পাওয়া মগল না।  

 

আব  এখন অপু ভাইতক  ুরবগর বগলা-কবলজা  াখাতনা ভাত 

খাওয়াই৷ উবন মখতয়-মদতয় সু্কল ইউবনফ ঘ পতর এবি মছতে খাতির 
বনতি বগতয় শুতয় থাতকন। ধ্রতত মগতলই বতলন, "গর  লাগতছ।" 
আব  আ ার রুত  বফতর এতি ভুল-ভাল বানাতন ববোল বযািাতক 

বিবঠ বলবখ... 

 

 

 

মলবখকা:  

বশক্ষাথঘী, আন্তজিাবতক িীনা ভাষা বশক্ষা  
ইউন্নান ববশ্বববদযালয়, খুনব াং, ইউন্নান 
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চীনন তকন পড়নত যানর্ন? 
                                                 ড. মুহম্মদ মরিিুি িহমান 

 

বপএইিবড'র উতদ্দতশয যখন আব  িীতন গ ন কবর, তখন অতনক 

শুভাকাঙ্ক্ক্ষী, বন্ধু বা িহক ঘী আ াতক প্রশ্ন কতরবছতলন ময মকতনা 
আব  িীতন মগলা ! মকতনা ইউতরাপ বা আত বরকায় মগলা  না! 
িীতনর এ ন কী আতছ ময মিখাতন পেতত মযতত হতব!   
িীতনর  ানুষ িম্পতকি আ াতদর মদতশর বিাংহভাগ  ানুতষর ধ্ারণা 
হতচ্ছ - মিাখ মছাি, নাক মবািা, লম্বায় খাতিা একিা জাবততগাষ্ঠী 
হতচ্ছ িীনারা। তারা কথা বলতত পাতর না বা ক  কথা বতল। িাপ, 

বযাঙ, বশয়াল, কুকুর যা পায় তাই খায়। আর মদশবি আ াতদর মদশ 

হতত বকছুিা উন্নত, তারা ক্ষুদ্র বশতল্পর বনম্ন াতনর দ্রবয প্রস্তুত কতর 
দুবনয়াবযাপী ক   ূতলয বববক্র কতর বকছু অথঘববতির  াবলক হতয়তছ, 
যা ইউতরাপ আত বরকার কাতছ বকছুই না।  
প্রকৃতপতক্ষ, আ াতদর মদতশর িাধ্ারণ  ানুতষর এ নিব বিন্তার 
িাতথ বাস্ততবর প্রায় ব ল মনই বলতলই িতল। মি আতলািনা এই 
বনবতন্ধর মশষ বদতক করার আশা রাবখ। মকতনা আ াতদর জনগতণর 
িীন িম্পতকি এ ন ধ্ারণা হতয়তছ প্রথত  মি ববষতয় দুইবি কথা 
বলতত িাই।  
১. অল্প বকছুবদন আতগও িীতনর অথঘননবতক অবস্থা আ াতদর মদতশর 
 তই বছতলা। ৪০ বছর আতগর িীতনর তদনবন্দন জীবন ও বতি ান 
বিত্র ময অকল্পনীয় পবরবতিন হতয়তছ, মিিা না মদখতল মবাঝার 
উপায় মনই। ৪০ বছর আতগও খাবাতবর অভাতব গণিীতনর  ানুষ 
আতশপাতশর বববভন্ন মদতশ িতল মযত। তাইততা  ালতয়বশয়ার ৩০% 

 ানুষ িীতনর অবধ্বািী। বিঙ্গাপুর, বফবলপাইন, থাইলযান্ডিহ 
আতশপাতশর অতনক মদতশই ববপুল পবর াণ িীতনর  ানুতষর স্থায়ী 
বিবাি মদখা যায়।  
২. িীতনর  ানুষ প্রিন্ড রকত র রক্ষণশীল। অনয মদতশর  িাংসৃ্কবত 

হতত তারা তাতদর িাংসৃ্কবত আলাদা কতর মরতখতছ। এ নবক ৯০ 
িাতলর আগ পযঘন্ত িীনারা ইাংতরবজ ভাষা পযঘন্ত তাতদর পাঠযপুস্ততক 

অন্তভুঘক্ত কতর নাই। ববতশ্বর িাতথ একাকার না হতয় বনতজতদরতক 

গুবিতয় মরতখতছ দীর্ঘকাল। অথঘযাৎ যতবদন ববশ্বতক বনতজর অধ্ীতন 
না বনতত মপতরতছ, ততবদন তারা ববশ্ব হতত আলাদা রতয়তছ। আজও 

পযঘন্ত িীতনর  ানুষ মফিবুক,গুগল, বা ইউবিউব বযবহার কতর না। 
এ ধ্রতনর মিাশযাল ব বডয়ার ববকল্প তারা বনতজরা ততবর কতর 
বনতয়তছ। এছাো বপ্রন্ট ও ইতলকট্রবনক ব বডয়ার অবাধ্ প্রবাহ িালু 

না থাকায় ববশ্ব হতত িীন অতনকিাই আলাদা কতর মরতখতছ 
বনতজতক। ফতল িীতন না বগতয় মদশবির িাম্প্রবতক অভাবনীয় 
উন্নয়ন মবাঝা কবঠন।  
িীন িম্পকি এতদতশর  ানুতষর ময ভ্রান্ত ধ্ারণা রতয়তছ তা বনতয় বকছু 
বলতত মিতয়বছলা , মিই কথায় এখন আিবছ। িীতনর  ানুতষর 
বতি ান গে উচ্চতা ৫ ফুি ৭.৬ ইবে, মযখাতন বাাংলাতদতশর মক্ষতত্র 

মিই িাংখযা ৫ ফুি ৪.৪৮ ইবে। বৃদ্ধতদর নাক মভাতা মদখা মগতলও, 

এখন অবধ্কাাংশ যুবক যুবতীতদর নাক িরু মদখা যায়। ততব 
মিাতখর আকার এখতনা মত ন বে করতত তারা পাতরনবন, হয়ত 

তারা মিিা িানও না।  
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আর খাদযাভযাি! মিততা দুবনয়াবযাপী বভন্নতা রতয়তছ। এ নবক 

একবি মদতশর  তধ্যও রতয়তছ অতনক বভন্নতা। আ াতদর মদতশর 
ি ততলর  ানুষতদর মথতক পাহাবেতদর খাদযাভযাতি অতনক বভন্নতা 
রতয়তছ। িাওতাল, িাক া,  গ,  ুরাং এর খাদযাভযািও বকন্তু অতনক 

বভন্ন। আবার ধ্ ঘীয় বববধ্বনতষধ্ও  ানুষতক বভন্ন খাদযভযাতি অভযস্ত 

কতর রাতখ। এতদতশর মকউ ময িাপ, বযাঙ বা কুকুর খায় না - তা 
কী আ রা বলতত পাবর?  আবার মকউ খায় বতল 'বাাংলাতদশীরা 
খায়' বতল  ন্তবযও িবঠক নয়। 

 

আজতকর আতলািনার  ূল ববষয় হতচ্ছ িীতনর মলখাপো। 
প্রকৃতপতক্ষ মি আতলািনাই কতরবছ এতক্ষতণ। কারণ িীনারা তাতদর 
বশক্ষাবযবস্থা মক এ ন স্ততর বনতয় মগতছ ময, তারা তাতদর তদবহক 

গঠন পযঘন্ত পবরবতিন কতর মফতলতছ ববজ্ঞানবভবিক বশক্ষা বদতয়। 
২০১৪-২০১৯ পযঘন্ত এই ি তয়ই িীতনর  ানুতষর গে উচ্চতা বৃবদ্ধ 

মপতয়তছ ১.২৭ মি.ব .। িীতনর প্রততযকিা বশক্ষা প্রবতষ্ঠান মযন এক 

একিা গতবষণাগার। মিখাতন বশক্ষতকরা হতচ্ছন বরতিািঘ পারিন। 
গতবষণাই তাঁতদর কাজ। আর রাতষ্ট্রর মকাতনা বিদ্ধান্তই গতবষণা 
ছাো হয় না।  

আত বরকা মকতনা পৃবথবীর রাজা? এ প্রতশ্নর জবাব হতচ্ছ - পৃবথবীর 
মিরা দশ ববশ্বববদযালতয়র িাতবিই মিখাতন (১ , ২য়, ৩য়, ৪থঘ 
িহ) । এই বাস্তব উপলবি হততই িীন িরকার বশক্ষা বযবস্থার উপর 
মজার বদতত থাতক এবাং অল্প কতয়ক বছতরর  তধ্যই তাতদর 
গতবষণালি বশক্ষা পদ্ধবত বদতয় প্রযুবক্ততত ববতশ্বর উেঁিু স্থাতন 
মপৌেঁতছতছ। বশক্ষার খরি ময বযয় নয় - বববনতয়াগ, মিিা তাঁরা 
তাঁতদর  গতজ মিি কতর বনতয়তছন।  

 

আতরকবি ববষয় উতল্লখ করা খুবই প্রতয়াজন বতল  তন কবর। 
পবি া উন্নত মদশগুতলা হয়ত শতবছতরর পুতরাতনা। বনোঃিতন্দতহ 
তৎকালীন ি তয় তারা উন্নয়তনর স্বাক্ষর মরতখতছ। বকন্তু এখন মিিা 
স্টযাবল হতয় মগতছ। িুউচ্চ ভবন গুবল ইবতহাতির স্বাক্ষী বহতিতব 
বস্থর ঠায় দাঁবেতয় আতছ৷ এবদতক িীতন একিা কথা প্রিবলত আতছ 
- China changes everyday. অকল্পনীয় উন্নয়ন িীনতক প্রবতবদতনই 
পবরবতিন কতর মফতল। একিা উদাহরণ বদতত িাই এ প্রিতঙ্গ। 
একিা কৃবষ  াতঠ দাঁবেতয় কৃষতকর িাতথ ফতিা তুতল মফিবুতক 

আপতলাড করলা  ২০১৮ মত, তার ছয়  াি দশ বদন পতর মদখলা  

মিখাতন িবব্বশ তলা ফাউতন্ডশন কতর কতয়কবি ভবতনর আঠাতরা 
তলায় কাজ িলতছ৷ প্রযুবক্তর এ ন উদাহরণ মদখতত িাইতল এখন 
মকবল াত্র িীতনই মযতত হতব। 
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উন্নত মদশ ি ূতহর িকল প্রযুবক্ততক িপবকতয় িীন এখন প্রযুবক্তর 
শীতষঘ অবস্থান করতছ। কযাবলতফাবনঘয়ার িানফ্রাবন্সিতকা মব'মত 

বনব ঘত পৃবথবীর মিরা প্রযুবক্ত বনভির শহর 'বিবলকন বিবি' মক 

িপবকতয় ২০১৮ িাতল িীতনর উহাতন ততবর হতয়তছ 'ফাইবার 
অপবিক ভযাবল'। ১০ ব বলয়ন  ানুতষর জনয উপতযাগী এই 
ইতকালবজকাল ভযাবল হতচ্ছ ইন্টারনযাশনাল ইন্ডাবি ইতনাতভশন 
হাব। যা পৃবথবীর নজর মকতেতছ। 

 

খুবই গুরুত্বপূণঘ আতরকিা ববষয় হতচ্ছ - বশল্প ববল্পতবর পতর পৃবথবী 
যখন পবরতবশগত ভারিা য হাবরতয়তছ, িীন মিখাতন ভারিা য বঠক 

রাখতত অিাংখয ইতকালবজকাল প্রতজট বনতয় কাজ করতছ। তাছাো 

জীবন  ানতক উন্নত করার পাশাপাবশ প্রকৃবততক বঠক রাখার বদতক 

িতবঘাচ্চ িতকিতা অবলম্বন কতরতছ। মিজনয শতশত পাহাে মক 

বঠক মরতখ িুোংগ কতর হাজার বকতলাব িার মট্রন লাইন বন ঘাণ কতর 
অতযাধ্ুবনক মযাগাতযাগ বযবস্থা গতে তুতলতছ।  
প্রযুবক্ততত ববশ্ব জয় কতর িীন এবার ববতশ্বর  ানুতষর দৃবষ্ট আকষঘণ 
করতত িায়। তাই তাতদর মদতশর উচ্চবশক্ষা গ্রহতণর লতক্ষ পৃবথবীর 
 ানুতষর জনয িার উম্মুক্ত কতর বদতয়তছ। পৃবথবীবযাপী ম ধ্াবীতদর 
জনয তাতদর রতয়তছ বববভন্ন ধ্রতনর স্কলারবশতপর বযবস্থা।  

 

তার তধ্য ববশ্বববদযালতয়র বনজস্ব ফান্ড হতত প্রদি স্কলারবশপ 

(CUP), িায়না স্কলারবশপ কাউবন্সল (CSC) উতল্লখতযাগয। এছাো 
িরকাবর ক ঘকতিাতদর জনয রতয়তছ িায়বনজ বাবনজয  ন্ত্রণালতয়র 
(MofCom) স্কলারবশপ।  
আতরকিা ববষয় উতল্লখ না করতলই নয়, বাাংলাতদতশর প্রাইতভি 
ববশ্বববদযালতয় পড়ুয়া একজন বশক্ষাথঘীর বপছতন যত িাকা প্রতয়াজন 
হয়, মিই িাকা বদতয় িীতন  ান িম্পন্ন অতনক ববশ্বববদযালতয়ই উচ্চ 

বশক্ষা গ্রহণ করা িম্ভব। 
বশক্ষা প্রবতষ্ঠাতনর বশক্ষার পাশাপাবশ যবদ মকউ বাস্তব জীবতন 
উন্নয়তনর বিত্র মদতখ জ্ঞান অজিন করতত িায়, ততব তাঁতক িীতন 
মযতত হতব। 

 

 

মলখক:  

বববিএি (িাধ্ারণ বশক্ষা), আইবড-১৫০৮৪ 
 াধ্যব ক ও উচ্চ বশক্ষা অবধ্দফতর বাাংলাতদশ, ঢাকা।  
বপএইিবড, হুয়াজাং ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত ববশ্বববদযালয়, উহান, িীন। 
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সাক্ষাৎকাি 

িন্মাবনত পাঠকবৃন্দ, বববিওয়াইএিএ এর ষান্মাবিক ‘ হাপ্রািীর’ 
 যাগাবজতনর িপ্ত  িাংখযার ববতশষ িাক্ষাৎকাতর আ াতদর িতঙ্গ 

িীতনর অবভজ্ঞতা মশয়ার করতছন িীতনর বাাংলাতদবশ কব উবনবিতত 

িবঘজন পবরবিত ড. লকত্ত্বিাে লবশ্বাস। বতি াতন বতবন িীতনর 
মজবজয়াাং প্রতদতশর হানতঝা শহতরর হুয়াওতয় মট্রবনাং মকাম্পাবন 
বলব তিতড আইবি মট্রবনাং বডতরটর ইবিবনয়ার বহতিতব ক ঘরত 

আতছন। পূতবঘ বতবন িীতনর বপবকাং ববশ্বববদযালতয় ফতরইন এক্সপািি 
এডুতকির এবাং মবইবজাং হুইবজয়া মবিরকাবর 
ববশ্বববদযালতয় ফতরইন এক্সপািি মলকিারার বহিাতব 
ক ঘরত বছতলন। বতবন িীতনর বিনহুয়া ববশ্বববদযালয় 
মথতক স্নাতক বডগ্রী ও বপবকাং ববশ্বববদযালয় মথতক 

 াস্টািঘ ও বপএইিবড বডগ্রী িম্পন্ন কতরন। 
ছাত্রজীবতন বতবন বাাংলাতদতশ “ও মলতভল” পরীক্ষায় 
অষ্ট , ১৯৯৭ িাতল মিবলবভশন ববতকি অনুষ্ঠাতন মশ্রষ্ঠ 
বক্তা, ২০০৮ িাতল বপবকাং ববশ্বববদযালতয় 
এক্সট্রাঅরবডনাবর ফতরইন স্টুতডন্ট অযাওয়াডি, ২০১১ িাতল 

বপবকাং ববশ্বববদযালতয় এক্সট্রাঅরবডনাবর ফতরইন স্টুতডন্ট 

অযাওয়াডি অজিন কতরতছন। বতবন অতনক িীনা বইতয়র 
অনুবাদ ও িীনা ও বাাংলা অবভধ্ান ও বইতয়র 
মলখক। িলুন, িীন প্রবািী ড. লকত্ত্বিাে 

লবশ্বাত্ত্বসে বশক্ষা, ক ঘ ও স্বাভাববক 

জীবনািরতণর নানান অবভজ্ঞতা আ রা মজতন 
আবি।  
 ১। আপবন মক ন আতছন?  
ড. লকত্ত্বিাে লবশ্বাসঃ লজ আলম ভাত্ত্বিা 
আলি। ধনযবাদ। 

২। আ রা জাবন, আপবন িীতন 
কবম্পউিার িাইন্স এবাং ইবিবনয়াবরাং এ 

স্নাতক,  াস্টািঘ এবাং বপএইিবড বডগ্রী 
িম্পন্ন কতরতছন। িীতন কবম্পউিার 
িাইন্স এবাং ইবিবনয়াবরাং িম্পবকিত বশক্ষা 
বযবস্থা বনতয় আপনার অবভজ্ঞতা জানতত 

িাই।  
ড. লকত্ত্বিাে লবশ্বাসঃ ধনযবাদ আপনাত্ত্বক। চীত্ত্বন 

দীর্ঘ ১৩ বিত্ত্বেে লিক্ষাজীবত্ত্বন চীত্ত্বনে লিক্ষা 
বযবস্থাে খুুঁলিনালি খুব কাি গেত্ত্বক গদখাে 

গসৌভাগয আমাে হত্ত্বয়ত্ত্বি।  জনসাংখযাে 

লবিািত্ত্বেে লহসাত্ত্বব এখাত্ত্বন গমধাবী িাত্র িাত্রীে 

সাংখযা অত্ত্বনক। গিািত্ত্ববিা গেত্ত্বকই োো মূিত্ লবজ্ঞান-প্রেুলি 

গলণত্ লবষত্ত্বয় বযাপক আগ্রহ ও পােদলিঘত্া লনত্ত্বয় গবত্ত্বে উঠত্ত্বি। ত্াে 
উপে প্রবি প্রলত্ত্ত্বোলগত্া আে লবশ্বলবদযািয় ভলত্ি পেীক্ষা বা "কাও 

খাও" এে চাপ োকায় এক লবিাি অাংত্ত্বিে িাত্রিাত্রী ত্াত্ত্বদে সবিুকু  
মত্ত্বনাত্ত্বোগ উজাে কত্ত্বে পোশুনা কত্ত্বে। আে এমলন পলেশ্রমী 
গমধাবী মানুত্ত্বষে সমাহাে গবলি র্ত্ত্বি চীত্ত্বনে নামকো প্রেম সালেে 
লবদযািয় গুত্ত্বিাত্ত্বত্। ত্াই লবদযাপীত্ত্বঠে মূি প্রলত্পাদয িাত্র-

লিক্ষকোই গেখাত্ত্বন অনবদয, সালবঘক লিক্ষাে মান 

গসখাত্ত্বন ভাত্ত্বিা হত্ত্বব, গসিাই স্বাভালবক।  

আলম লনত্ত্বজত্ত্বক খুবই গসৌভাগযবান মত্ত্বন কলে গে 

চীত্ত্বনে এত্ত্বকবাত্ত্বে প্রেম সালেে লবশ্বলবদযািয়, লিাং 
হুয়া লবশ্বলবদযািয় এবাং লপলকাং লবশ্বলবদযািয় গেত্ত্বক 

উচ্চলিক্ষা সম্পন্ন কত্ত্বে আলম গসখাত্ত্বন লিক্ষকত্া 
কোে সুত্ত্বোগ গপত্ত্বয়লি। সাো চীত্ত্বনে আনাত্ত্বচ কানাত্ত্বচ 
গিেঁত্ত্বচ িাত্ত্বখা কলি মানুত্ত্বষে মাঝ গেত্ত্বক লিক্ষা ও গমধাে 

অলি পেীক্ষায় সফি হত্ত্বয় বািাই হত্ত্বয় আসা ত্ীঘ্ন 

প্রলত্ভাধে সহপাঠীত্ত্বদে সাত্ত্বে একই 

গবত্ত্বে বত্ত্বস লবজ্ঞান প্রেুলি, 

কলম্পউিাে সাইত্ত্বেে নানা 
লবষয় লনত্ত্বয় আত্ত্বিাচনা 
কেত্ত্বত্ গপত্ত্বেলি। এত্ত্বদে 
অত্ত্বনত্ত্বকই লবত্ত্বশ্বে নামকো 
প্রলত্ত্ত্বোলগত্া, গেমন এ 

লস এম কলম্পউিাে 

গপ্রাগ্রালমাং  
প্রলত্ত্ত্বোলগত্া লকাংবা 

গলণত্ 

অলিলম্পয়াত্ত্বডে স্বণঘ, 
গেৌপয লবজয়ী। এই 

লবত্ত্বদি লবভুই-এ চীনা 
ভাষায় প্রেুলি লিক্ষা 

গ্রহত্ত্বণ ত্াত্ত্বদে অমালয়ক 

বন্ধু-সুিভ সহত্ত্বোলগত্া 
আে অনুত্ত্বপ্রেণা আমাে 

লিক্ষাজীবত্ত্বনে পেচিাত্ত্বক 

অত্ত্বনক সহজ কত্ত্বে 

লদত্ত্বয়ত্ত্বি।  

আে এখানকাে লিক্ষকো 
গেন সকত্ত্বিে সম্মাত্ত্বনে প্রলত্মূলত্ি। 
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নম্র-লবনয়ী জ্ঞাত্ত্বনে আধাে লিক্ষক-লিলক্ষকাো এখাত্ত্বন লনত্ত্বজ হাত্ত্বত্ 

গত্ত্বে গত্াত্ত্বিন আগামী প্রজন্মত্ত্বক। ত্াত্ত্বদে কাত্ত্বি আলম কৃত্জ্ঞ।  

ত্ত্ত্বব এখাত্ত্বন প্রেম দুই, লত্ন বিে চীনা ভাষায় লিক্ষা গ্রহণ কেত্ত্বত্ 

আমাে োে পে গনই গবগ গপত্ত্বত্ হত্ত্বয়ত্ত্বি। এে পে গেত্ত্বক ভাষািা 
েপ্ত হত্ত্বয় গেত্ত্বত্ োকায় ধীত্ত্বে ধীত্ত্বে হাত্ত্বি পালন পাই। ত্ত্ত্বব 

কলম্পউিাে প্রত্ত্বকৌিত্ত্বিে মত্ত্বত্া লবষয় লনত্ত্বয় হাত্ত্বত্ কিত্ত্বম এখানকাে 
সহপাঠী লিক্ষকত্ত্বদে সহায়ত্ায় মূি লিক্ষায় দক্ষত্া অজিন কো এবাং 
লবত্ত্বদিী িাত্র লহসাত্ত্বব এখানকাে কযাম্পাস জীবন সলত্যই এক দারুণ 

অলভজ্ঞত্া। 

৩। িীতনর হুয়াওতয় মট্রবনাং মকাম্পাবন বলব তিতড আইবি মট্রবনাং 
বডতরটর ইবিবনয়ার বহতিতব ক ঘরত আতছন। িীতন বশক্ষা জীবন 
মশতষ িাকবুরতত মযাগদান করা কতিা িহজ? িীতনর ক ঘজীবন ও 

স্বাভাববক জীবনািরণ বনতয় আপনার অবভজ্ঞতা হতত আ াতদর 
পাঠকতদর উতদ্দতশয যবদ বকছ ুবলততন। 
ড. লকত্ত্বিাে লবশ্বাসঃ চীত্ত্বন লবত্ত্বদিীত্ত্বদে জনয উচ্চলিক্ষাে গক্ষত্ত্বত্র 

সবত্ত্বচত্ত্বয় বে অন্তোয় চীনা লমলডয়াত্ত্বম লিক্ষাগ্রহণ। এখন অত্ত্বনক 

লবশ্বলবদযািত্ত্বয় গবি লকিু লবষত্ত্বয় ইাংত্ত্বেলজ লমলডয়াত্ত্বম গকাসঘ োকত্ত্বিও 

চীনা ভাষাত্ত্বত্ লিক্ষা গ্রহণ-ই মূি ধাো, গে ধাোে ববত্েণী পাে 
হত্ত্বত্ গবলিেভাগ লবত্ত্বদলি িাত্র িাত্রীত্ত্বদেত্ত্বক লহমলিম গখত্ত্বত্ হয়। 

ত্ত্ত্বব সবঘিলি লদত্ত্বয় বধেঘ ধত্ত্বে একবাে ভাষা-সাংসৃ্কলত্িা েপ্ত কত্ত্বে, 
ভাত্ত্বিা ফিাফি লনত্ত্বয় উচ্চলিক্ষা গিষ কেত্ত্বত্ পােত্ত্বি, ফসি র্ত্ত্বে 

গত্ািাে নবান্ন একলদন আত্ত্বসই। At the end of the day, that 

hardship pays off. লিক্ষাগত্ গোগযত্া ও কমঘদক্ষত্াে পািাপালি 

একালধক ভাষায় পােদলিঘত্া একিা বে প্লাস পত্ত্বয়ন্ট লহসাত্ত্বব গণয 
হয় এখানকাে চাকুেীে বাজাত্ত্বে।  

আমো হয়ত্ অত্ত্বনত্ত্বকই জালন, গেপেত্া চীনা মানুষ অলধকাাংিই 

তুিনামূিক কমঘঠ। এ েুত্ত্বগ অত্ত্বনক প্রেুলি গকাম্পালনে অলিলখত্ 

লনয়ম হি-- “৯৯৬” এে গলাগান । “৯৯৬” মাত্ত্বন হত্ত্বে, সকাি 

৯িা গেত্ত্বক োত্ ৯িা পেঘন্ত সপ্তাত্ত্বহ ৬ লদন কাজ। আলম মত্ত্বন কলে 
লবশ্বলবদযািত্ত্বয়ে দুয়াে সফি ভাত্ত্বব পাে হত্ত্বয় আসা গসই সব অসম্ভব 

গমধাবী িাত্রত্ত্বদে এত্ত্বহন কমঘঠ জীবন, চীত্ত্বনে আজত্ত্বকে সফিত্াে 
অনযত্ম প্রধান কােণ। ত্ত্ত্বব এখাত্ত্বন কমঘজীবন ও পালেবালেক-

সামালজক জীবত্ত্বনে মাত্ত্বঝ সামঞ্জসয বজায় োখাে উপেও গজাে 
গদয়া হয়।  আমাে গদখা মত্ত্বত্ এখানকাে কমঘস্থত্ত্বিে পলেত্ত্ববি খুব 

উন্নত্। োে ফত্ত্বি লদত্ত্বনে প্রায় অত্ত্বধঘকিা সময় অলফত্ত্বস কালিত্ত্বয় লদত্ত্বত্ 

খাোপ িাত্ত্বগ না। বযলিগত্ ভাত্ত্বব আলম অলফত্ত্বসে পাত্ত্বিই বাসা 
গনয়াত্ত্বত্, অলফস-বাসায় প্রায় সমান সময় কািাত্ত্বত্ পালে।  

সবত্ত্বিত্ত্বষ পাঠকত্ত্বদে উত্ত্বেত্ত্বিয বিত্ত্বত্ চাই, গেত্ত্বকাত্ত্বনা জায়গাত্ত্বত্ই, 

গে গকান পলেত্ত্ববত্ত্বিই লনত্ত্বজে মূি প্রলত্ভাত্ত্বক খুুঁত্ত্বজ লনত্ত্বয় ত্াে চচিা 
কত্ত্বে, সলত্যকাত্ত্বেে দক্ষত্া অজিন কেত্: কমঘত্ত্বক্ষত্ত্বত্র লনত্ত্বজত্ত্বক 

অপ্রলত্স্থাপন-গোগয বা Irreplicable কত্ত্বে গত্ত্বে তুিত্ত্বত্ পােত্ত্বি 

সফিত্া শুধু সমত্ত্বয়ে বযাপাে। আমাত্ত্বদেত্ত্বক গখয়াি োখত্ত্বত্ হত্ত্বব, 
কমঘত্ত্বক্ষত্ত্বত্র বা সমাত্ত্বজে প্রলত্ আমো লনত্ত্বজো কী মূিয গোগ কেত্ত্বত্ 

পােলি, অেঘাৎ আমাত্ত্বদে কাজ কী value create কেত্ত্বি? গসই মূিয 
মাত্ত্বনই সবাই আমাত্ত্বদেত্ত্বক মূিযালয়ত্ কেত্ত্বব। সত্ত্ববঘাপলে আলম মত্ত্বন 

কলে, চীত্ত্বন লিক্ষাজীবন, কমঘজীবন ও জীবনোপন সালবঘক লবত্ত্ববচনায় 

সুখকে। 

৪। আ রা জাবন, আপবন দীর্ঘ বদন িীতন অবস্থান করতছন, এবাং 
বপবকাং ববশ্বববদযালতয় “এক অেল, এক পথ” বনতয় কাজ করতছন, 
বাাংলাতদতশর কাঠাত াগত উন্নয়তন িীতনর ভবূ কা ও বন্ধুপ্রতী  দুই 
মদতশর িম্পকি আরও বৃবদ্ধতত বক বক পদতক্ষপ মনয়া মযতত পাতর? 
এই ববষতয় আপনার  ূলযবান  তা ত জানাতবন।  
ড. লকত্ত্বিাে লবশ্বাসঃ এক পে এক অেত্ত্বিে গলাগান আিাবযঞ্জক। 

পৃলেবীে সবাই েলদ সলত্যকাে অত্ত্বেঘ এত্ত্বক অত্ত্বনযে সাহাত্ত্বেয এলগত্ত্বয় 

আত্ত্বস, গদি জালত্ লনলবঘত্ত্বিত্ত্বষ পেস্পত্ত্বেে প্রলত্ সহানুভূলত্িীি হয়, 

বত্িমান লবত্ত্বশ্বে গবলিেভাগ সমসযােই সুোহা হওয়া সম্ভব। চীন 

বাাংিাত্ত্বদি বন্ধুে অিুি োকুক, লহমািত্ত্বয়ে দুই পাত্ত্বেে মানুষ 

পেস্পত্ত্বেে প্রলত্ আেও গবলি বন্ধুত্ত্বেে হাত্ বালেত্ত্বয় লদক এিা 
আমাত্ত্বদে সবােই কাময। 

অিাংখয ধ্নযবাদ  হাপ্রািীর  যাগাবজতনর ববতশষ িাক্ষাৎকাতর 
পাঠকতদর িতঙ্গ আপনার অবভজ্ঞতা ভাগাভাবগ করার জনয। আশা 
কবর, আপনার অবভজ্ঞতার ঝুবল হতত তথযি ৃদ্ধ হতয় বাাংলাতদশী 
বশক্ষাথঘী ও ক ঘজীবীরা িীতন উচ্চবশক্ষা গ্রহতণ ও িাকুবর করতত 

আরও মববশ অনুপ্রাবণত হতব। 
 

   

 

সাক্ষাৎকােগ্রহীত্া: এ লব লসলেক 

সহকােী সম্পাদক, মহাপ্রাচীে 
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চীননি মহান গার্ডিোন রসাংহ : ইরতহাস, সাাংসৃ্করত এর্াং 

তপৌিারিকতা 
                                                                                                                                                                                        মািুি হাসান 

 

আপবন িীতন বছতলন বকাংবা িীনা বিতন া বা নািক মদতখতছন বকন্তু 

পাথর বকাংবা মব্রাি এর ততবর বিাংতহর ভাস্কযঘ মদতখনবন তা 
একপ্রকার অিম্ভব বযাপার। কারণ, এগুতলা িাংখযায় এতই মববশ 

ময, আপবন িীতনর রাস্তায় িলার পতথ ১০০ ব িাতরর  তধ্য দু-একিা 
বিাংতহর ভাস্কযঘ মিাতখ পেতবই। এই বিাংতহর ভাস্কযঘ িীনাতদর কাতছ 
গাবডিয়ান বিাংহ বা অববভাবক বিাংহ নাত  পবরবিত। এই ভাস্কযঘগুতলা 
মকবল াত্র ঐবতহাবিকভাতব বা িীনা িাংসৃ্কবতর একবি স্বতন্ত্রযিূিক 

বদক বহিাতবই গুরুত্বপূণঘ নয়, বরাং িীনা বশল্পকত ঘর িৃজনশীলতারও 

বে বনদশঘন। আজ আব  আপনাতদর িাতথ িীনা গাবডিয়ান বিাংতহর 
ইবতহাি, িাংসৃ্কবত, ববশ্বাি এবাং মপৌরাবণকতা িম্পতকি িাংবক্ষপ্ত 

আতলািনা করব, যা এরপর চীত্ত্বন িলার পতথ যখনই এই ভাস্কযঘ 
আপনাতদর মিাতখ পরতব, তখনই আপনাতদরতক আরও র্বনষ্ঠভাতব 
এবি মদখতত ও বুঝতত িাহাযয করতব।  
িীনা ভাষায় এই বিাংতহর ভাস্কযঘতক বশবশ (石狮) বলা হতয় থাতক। 
িীতন বিাংতহর জনয িাধ্ারণত “বশ” শব্দবি বযবহৃত হয়, আর 
"পাথতরর বিাংহ" এর জনয “বশবশ” শব্দ বযবহৃত হয়। বকছু নৃতত্ত্বববদ 
ববশ্বাি কতরন ময, বিাংতহর জনয িীনা “বশ” শব্দবি ফাবিঘ শব্দ “মির” 
মথতক এতিতছ। ইাংতরবজতত, এরা "Foo dogs" বতল পবরবিত। 
কারণ হয়ততাবা, পবি ারা খুব মববশ কুকুর পছন্দ কতর তাই। ততব 
মিৌ মিৌ (Chow Chow) নাত র এক ধ্রতনর কুকুতরর জাত রতয়তছ 

যা বঠক বিাংতহর  ততাই মদখতত। Foo শব্দবি িম্ভবত Fe (佛) 

মথতক অনুবাদ, যার অথঘ বুদ্ধ, বা Fu (福), যার অথঘ মিৌভাগয। 
জাপাবন ভাষায় এতদরতক বলা হয় মকা াইনু (Komainu)। এছাোও 

মকাবরয়া এবাং অনযানয এশীয়ান মদশগুবলতত িীনা িাংসৃ্কবত িারা 
প্রভাববত হতয় তাতদর িাংসৃ্কবততত একই রক  বকছু ভাস্কযঘ রতয়তছ। 
যবদও তাতদর অবভভাবক বিাংহ মদখতত বকছুিা আলাদা।  

 

বিস্টপূবঘ বিতীয় শতাব্দীতত হান রাজবাংতশর দরবাতর  ধ্যএশীয় রাজয 
ময ন ি রকন্দ এবাং ইউতয়বঝ মথতক রাষ্ট্রদূত এবাং দূতরা িবঘপ্রথ  

এই এশীয় বিাংতহর কারুবশল্প বনতয় আতিন। একই ি য়কাল মথতক 

বিল্ক মরাড রুতি বাবণজয প্রিাবরত হতত শুরু কতর এবাং ভ্র ণকারী 
িন্নযািী এবাং ববণকতদর বণঘনাও রতয়তছ। এই বববরণগুবল ২৫-২২০ 
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বিস্টাতব্দর ি য়কাতল মলখা “মলিার হান” বইতয় বলবপবদ্ধ করা 
হতয়তছ। 

 

হান রাজবাংতশর প্রথ  বদক মথতকই, িীনা মবৌদ্ধ ধ্ত ঘ বশবখতয়তছ 
আিতছ ময, এই মপৌরাবণক অবভভাবক বিাংহতদর ববতশষ 
প্রবতরক্ষা ূলক ক্ষ তা রতয়তছ। মপৌরাবণক কাবহনী অনুিাতর, 
তাতদর এক াত্র লক্ষয হতচ্ছ, িবঘদা মবৌদ্ধ  বন্দতরর উপর প্রবতরক্ষার 
জনয নজর রাখা। অবভভাবক বিাংতহর  ূবতি এখনও িীনিহ এবশয়ার 
অনযানয ১০বি মদতশর অিাংখয ভবতনর িা তন মদখা যায়। 
িাধ্ারণত রাজকীয় ি াবধ্, মবৌদ্ধ  বন্দর এবাং প্রািাদ এবাং িরকাবর 
ভবনগুবলর  ুল ফিতক অবভভাবক বিাংতহর স্থাপন করা হতয় থাতক। 
এ নবক বাবণবজযক ভবন, ময ন মদাকান, মহাতিল বা অনযানয 
বযবিা এবাং ঐবতহযগতভাতব ি াতজর উচ্চ পদস্থ নাগবরকতদর 
বাবের িা তন স্থাপন করা হতয় থাতক যা তাতদর আবথঘক এবাং 
িা াবজক  যঘাদা বনতদিশ কতর।  ৃৎবশল্প এবাং অঙ্কনববদযার  ততা 
বশল্পকত ঘর  তধ্যও এই অবভভাবক বিাংহতদর অবস্থান রতয়তছ। ততব 
ঐবতহযগতভাতব এই বিাংহগুবল  াতবঘল, গ্রানাইি বা মব্রাি অথবা 
মলাহা বদতয় ততবর করা হতয় থাতক। 

 

পাথতরর বিাংহগুতলা িীতনর ি স্ত বনবষদ্ধ শহতরর প্রতবশিাতর 
পাহারার জনয স্থাপন করা হতয়তছ, যা মখাদাই-করা প্রবত ূবতির িীনা 

িাংসৃ্কবতর গভীর গুরুত্ব প্রদশঘন করা হতয়তছ। এতদর নকশা ও ততবর 
তশলী এতকক রাজবাংশীয় যুতগ এতকক রক । হান রাজবাংশ এবাং 
তাাং যুতগ িৃষ্ট বিাংহগুবল প্রভুত্ববযিক এবাং ববশাল আকৃবতর। ইউয়ান 
রাজবাংতশর মলাতকরা বিাংহগুবলতক পাতলা এবাং মপশীবহুল কতর 
ততবর কতরতছ। পরবতিীতত ব াং এবাং কুইাং যুতগ পাথতরর বিাংহগুতলা 
ধ্ীশবক্ত এবাং অভযন্তরীণ প্রশাবন্তর প্রবতবনবধ্ত্ব কতর। 
এছাো আেবলকভাতবও এর গঠন এবাং ততবরনশলীগত পদ্ধবতর বকছু 
পাথঘকয রতয়তছ। উিরােতলর বিাংহগুতলা তাতদর অব শ্রতা এবাং 
িরল গঠতনর বদক বদতয় দবক্ষতণর বিাংহতদর মথতক আলাদা। দবক্ষণী 
ততবরনশলী মবশ অলঙ্কৃত, কখনও কখনও গয়না এবাং অলাংকাতরর 
আকৃবততত মখাদাই করা, বনয িুল, প্রশস্ত মিাখ, এবাং বববভন্ন ভবঙ্গতত 

বিবত্রত হতয়তছ।  

 

পাথতরর বিাংহগুবল বে বে পাথর মথতক মখাদাই কতর বা ধ্াতুতত 

ঢালাই কতর ততবর করা হয়। এগুতলা অতযন্ত শ্র -বনববে, উচ্চ 

 াত্রার দক্ষ কারুকাতযঘর প্রতয়াজন এবাং ততবর করা অতযন্ত বযয়বহুল 

বছল। এই কারতণই, পাথতরর বিাংহগুতলা িম্পদ,  যঘাদা এবাং 
ক্ষ তার প্রতীক বহিাতব অবভজাত এবাং ধ্নীতদর  তধ্য িম্মাতনর 
স্থান অজিন কতরবছল। আধ্ুবনক যুতগ, কাংবক্রি বা মরবজতন 
ঢালাইতয়র  ততা পদ্ধবতগুবল ি াতজর প্রবতবি িদতিযর জনয বশবশ 

িাশ্রয়ী ও িহজলভয কতর তুতলতছ। যার ফতল, িাধ্ারণ িীনা 
পবরবাতরর বাবেতত গুরুত্বপূণঘ কক্ষগুতলা রক্ষা করার জনয বশবশ 

বাবের প্রতবশিাতর এবাং বভততর উভয়ই জনবপ্রয় হতয় উতঠতছ।  
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িীনাতদর ববশ্বাি এই অবভভাবক বিাংহ িীনা মপৌরাবণক কাবহনীর 
ঐশ্ববরক প্রাণীতদর  তধ্য একবি, যার খারাপ আত্মা তাোতনার 
ক্ষ তা রতয়তছ। িীনাববদযা অনুিাতর, পাথতরর বিাংহরা “শার বি”, 
বা "ববতষর তীর" পবরষ্কার করতত পাতর, ববপদ, অিুস্থতা, কতৃঘত্ব 

িাবপতয় মদওয়া, অবধ্ক বযস্ততা এবাং আতলার খুেঁবি, স্মৃবতস্তম্ভ এবাং 
ট্রাবফক বাবতর অনতথঘর  ততা ঝাঁকুবনপূণঘ ববপদ মথতক রক্ষা করতত 

পাতর। মনবতবািক আত্মা এবাং শবক্ত তাোতনার এই ক্ষ তাই মবৌদ্ধ 

 বন্দতরর প্রতবশিাতর এই অবভভাবক বিাংহতদর স্থাপতনর  ূল 

কারণ। মিই ববশ্বাি মথতকই বববভন্ন প্রািাদ, গুরুত্বপূণঘ বািস্থান 
এবাং ি াবধ্তত এর স্থাপতনর প্রিলন িতল আিতছ। তাতদর ববশ্বাি 

অবভভাবক বিাংহরা ভাল এবাং খারাপ উতদ্দশয বনণঘয় করার ক্ষ তা 
বদতয় আশীবঘাদপ্রাপ্ত। তারা আবত্মক জগতত অনুগত বকন্তু বহাংস্র 

অবভভাবক বহিাতব  ূলযবান।  
পাথতরর বিাংহরা িুবরর প্রবণতাতক দ ন করতত পাতর, দুর্ঘিনা 
কব তয় আনতত পাতর এবাং অিৎ বযবক্ততদর ববভ্রান্ত করতত পাতর, 
এবাং গ্রাহক বা ক ঘীতদর িন্তুষ্ট কতর বযবিায় আকৃষ্ট করতত পাতর। 
বশবশর এই তববশষ্টযগুবলই িীনাতদর কাতছ তাতদর বযবিার ি ৃবদ্ধ ও 

প্রিাতরর জনয আরও  ূলযবান কতর মতাতল। এই কারতণই 

একতজাো বিাংহতক প্রায়ই মহাতিল, মরতস্তারাঁ, বযাাংক এবাং 
কারখানাগুতলাতত পাহারা বদতত মদখা যায়।  
িীতনর এই  হান অবভবাবক বিাংহ িাধ্ারণত মজাোয় থাতক। 
একজন পুরুষ বিাংহ, একজন নারী বিাংহ। যা ইবয়ন এবাং ইয়াাং-
এর দীর্ঘ িীনা তাওবাদী ঐবততহযর প্রবতফলন কতর। পুরুতষর ডান 
থাবা, ইয়াাং-এর প্রতীকী। িাধ্ারণত পৃবথবীর প্রতীকী একবি বতলর 
উপর পুরুতষর বিাংতহর একবি থাবা থাতক, যা বাবহযক আত্মা এবাং 
মভৌত জগততর উপর আবধ্পতয, শবক্ত, বহাংস্রতা এবাং আক্র ণাত্মক 

িাহতির প্রবতবনবধ্ত্ব কতর। পুরুতষর আধ্যাবত্মক গজিন এবাং বাবহযক 

বনোঃশ্বাতির বনগঘ তনর  াধ্যত  দুভিাগয দূর করার জনয  ুখ মখালা 
থাতক, যা িীনা পববত্র শব্দাাংশ "ও " এর "ও" ধ্ববন ববহোঃপ্রকাশ 

কতর।  

 

 বহলা বিাংহ হল ইবয়ন এর প্রতীক। তারা লালন শবক্ত, ি তবদনা, 
মপ্র  য় যত্ন, পরা শঘ, বশক্ষা এবাং ম তয়বল বনরা য় শবক্তর 
প্রবতবনবধ্ত্ব কতর। বতবন বববডাংতয়র বভততরর মলাকতদর রক্ষা কতর, 
বভততরর আত্মার প্রবতবনবধ্ত্ব কতর। তাই  বহলা বিাংতহর  ুখ 

িাধ্ারণত বন্ধ কতর থাতক, যা "ও " এর " " শব্দ বা িৃবষ্টর 
অভযন্তরীণ শ্বািতক বিবত্রত কতর।  

 

 

 

মলখক:  

বপএইিবড বশক্ষাথঘী, জনপ্রাশািন ববভাগ, 

হুয়াজাং ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত ববশ্বববদযালয়, উহান, িীন। 
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মহামািী ও চীন: রর্নদিী রিক্ষার্ীবনদি মনস্তারিক অর্স্থা ও 

চীননি র্তব মান তেক্ষাপট 
                                                                                                                            তমাোঃ হারনি আল সারর্িি 

 

একববাংশ শতাবব্দতত শুরু মথতক আজ পযঘন্ত ময িকল ি িযা 
পৃবথবীতক নাবেতয় বদতয়তছ তার  তধ্য ২০২০ এর কতরানা  হা ারী 
ববতশ্বর জনয এক অন্ধকার ি য় বতয় এতনতছ, যার মশষ কতব তা 
এখতনা কাতরা জানা মনই। লক্ষ লক্ষ  ানুতষর  ৃতুয, স্বাস্থয 
বযবস্থাপনার অবনবত, ববশ্ব অথঘননবতক অিলাবস্থা, রাজননবতক 

অবস্থরতা, তনবতক অবক্ষয় ও বস্থবতশীলতার অভাব পৃবথবীতক একবি 
বে িযাতলতির এর িা তন দাঁে কবরতয়তছ। ২০২২ িাতল এতিও 

আ াতদর এই ি িযাগুতলা দূর হয়বন। বরাং নতুন ি িযা আববভিাব 
হতয়তছ যার মপ্রক্ষাপি আ াতদর জনয িুদূরপ্রিারী প্রভাব মফলতব 
এিা একবাতকয বলা যায়। 
িীন বরাবতরর  ততা কতরানার ববরুতদ্ধ তাতদর যুদ্ধ বজায় মরতখতছ। 
মপ্রবিতডন্ট বশ বজন বপাং ও তার িরকাতরর পৃষ্ঠতপাষকতায় অনয ময 
মকান মদতশর মিতয় িীন এই ি িযা িফলতার িাতথ ম াকাতবলা 
করতত মপতরতছ। গণবিকা বযবস্থার  াধ্যত  দ্রুত জনগতনর 
স্বাস্থযগত উন্নয়ন ও কতরানা প্রবততরাধ্ ক্ষ তা বৃবদ্ধ মপতয়তছ। যা 
িাম্প্রবতক ওব ক্রন ভযাবরতয়ন্ট এর প্রভাব ও নগণয  ৃতুয হার এ 

প্র াণ কতর মদয় িীতনর বজতরা িলাতরন্স নীবতর কাযঘকাবরতা 
বযাপযাতর। 

কতরানার নতুন ভযাবরতয়ন্ট ওব ক্রতনর িাম্প্রবতক বিত্র মদখতল বুঝা 
যায় িীন তাতদর বজতরা িলাতরন্স নীবততত বদ্ধপবরকর। িীনা জনগন 
ও িীতন অবস্থানকারী িবার বনরাপতযার জনয তারা িববকছু করতত 

প্রস্তুত। এখন পরযন্ত (৯ম , ২০২২) ওব ক্রন ভযাবরতয়ন্ট এর ১৫বি 
নতুন মকি ও ১১ জতনর  ৃতুয হতয়তছ। এছাোও িম্ভাবয মকি প্রায় 
৩,৯১৮ জন।  
(মিািঘ:http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202205/fba738cd

4a134897b38ff4b87eb5fb5a.shtml) 

আ ার মলখার উতদ্দশয ম াতিও িীতনর বতি ান কতরানা পবরবস্থবতর 
উপর নয়। বরাং এর কারতন একবি বে িাংখযক ববতদশী বশক্ষাথঘীতদর 
 নস্তাবত্বক অবস্থা ও তাতদর িীতন প্রতযাবতিন বনতয় ময মধ্ায়াশা িৃবষ্ট 
হতয়তছ তাই বনতয় বকছু কথা বলতত িাই। 
দীর্ঘবদন বদন ধ্তর কতরানার কারতণ মদতশ আিতক পরা বাাংলাতদশী 
ও অনযানয মদতশর ববতদশী বশক্ষাথঘীতদর নানা রক  জবিলতার  তধ্য 
বদতয় পার করতত হতচ্ছ। অনলাইন বভবক্তক বশক্ষাবযবস্থা ময বন 
মহাক না মকতনা তা কখনই যতথষ্ঠ নয়। ববতশষ কতর ম বডকযাল ও 

ইবিবনয়াবরাং বশক্ষাথঘীতদর পোশুনা মযখাতন বযাবহাবরক ববষয়, 
মিখাতন অনলাইন বযবস্থা কতখানই তার ববকল্প হতত পাতর না। 
একই িাতথ তাতদর ইন্টাণঘবশপও অবনবিত। যার ফতল তারা 
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ক্র ান্বতয় অনযতদর মথতক বপবছতয় পেতছ যা ভাবনার ববষয়। 
বপএিবড বশক্ষাথঘীতদর মক্ষতত্র এবি এতকবাতর বলাই বাহুলয।  
ি িা বয়ক একবি প্রবততবদতন মদখাতনা হতয়তছ, শুধ্ু াত্র 

বাাংলাতদশী বশক্ষাথঘী প্রায় বতনহাজার িীন-মফরত বাাংলাতদশী 
বশক্ষাথঘী পররাষ্ট্র  ন্ত্রণালতয় বিবঠ বলতখ তাতদর িীতন মফরত যাওয়ার 
জনয প্রতয়াজনীয় বযবস্থা মনওয়ার অনুতরাধ্ জাবনতয়তছ। (মিািঘ – 
The Daily star) 

 

এই অিলাবস্থা মিই ২০২০ মথতক এখতনা পযঘন্ত িল ান। 
ফলশ্রুবততত, তাতদর  ানবিক অবস্থা ময ন ক্ষবতগ্রস্থ হতচ্ছ, একই 
ভাতব তাতদর পাবরবাবরক ও িা াবজক অবস্থান ক্ষবতগ্রস্থ হতয়তছ। 
আ াতদর প্রশ্ন হতচ্ছ, 

”কতব িীন িরকার ববতদশী বশক্ষাথঘীতদর মফরত বনতব এবাং স্বাভাববক 

বশক্ষা বযবস্থা িালু করতব?” 
িহিাই এই প্রতশ্নর উির পাওয়ার মকাতনা বনিয়তা মনই। মকননা, 
এর জনয ময ধ্রতনর অনুকূল পবরবস্থবতর প্রতয়াজন তা িৃবষ্ট হয়বন। 
একইভাতব, বাবহর মথতক নানাভাতব আিা কতরানা ভযাবরতয়ন্ট িীতনর 
বজতরা িলাতরন্স নীবতর উপর প্রভাব িৃবষ্ট করতছ। অনয মদতশর 
তুলনার িীন জনগতনর বনরাপিার স্বাতথঘ মকাতনা আপি করতত রাজী 
নয়। তাই কতঠার লকডাউন বরাবতরর  ততা প্রতয়াগ হতচ্ছ িীতন যা 
অথঘননবতক মক্ষতত্রও প্রভাব মফলতছ। িাম্প্রবতক িাাংহাই শহতরর 
লকডাউন এর বে উদাহরণ। 
ততব এততা বনরাশার  তধ্য বকছু আশার আতলা মদখা যাতচ্ছ। িীতনর 
পররাষ্ট্র  ন্ত্রণালয় বতলতছ ময ববতদশী বশক্ষাথঘীতদর উচ্চ গুরুত্ব বদতয় 

পরীক্ষা ূলক ভাতব অল্প িাংখযক বশক্ষাথঘীর প্রতযাবতিতনর ি ন্বয় 
তারা করতছ। 

 

প্রাথব ক ভাতব ২৫১ জন পাবকস্তাবন ছাত্র যাতদর প্রবক্রয়া করা হতচ্ছ 

এবাং শীঘ্রই িীতনর উতদ্দতশয তারা রওনা হতব বতল আশা করা হতচ্ছ, 

পরবতিীতত ১৩০০ মথতক ১৫০০ জন মযতত পারতব, ততব এবি ২৫১ 
জন বশক্ষাথঘীর এই পাইলি প্রকতল্পর উপর বনভির করতব ময তারা 
কতিা িহতজ িীতন প্রতবশ করতব। িীন প্রবতবি মদতশর ২০০+ 

বশক্ষাথঘীতক একবি পাইলি প্রকল্প বহিাতব ডাকতছ এবাং ময বনবদিষ্ট 
মদশবি মকাবভতডর ববরুতদ্ধ কতিা প্রবততরাধ্ী এবাং মিই বশক্ষাথঘীরা 
মকাবভতডর এিওবপ িম্পবকিত বনয়  ও নীবতগুবল কতিা ম তন িতল 

তার উপর অতনক বকছু বনভির করতছ। (মিািঘ – phronesis media 

4 May, 2022) 

িীতনর এ িকল পাইলি প্রকল্প যবদ িফলকা  হয় ততব এবি 
আ াতদর ও ববতদশী বশক্ষাথঘীতদর জনয একবি বে িুখবর। বকন্তু 

এখাতন অতনক যবদ এবাং উচ্চ বযয় এর ববষয় রতয়তছ, এছাোও 

দীর্ঘবদতনর অিলাবস্থা কতিুকু আ াতদর বশক্ষাথঘীতদর জীবনযাত্রাতক 

বযাহত কতরতছ মিিাও মদখার ববষয়। একবি বে িাংখযক বশক্ষাথঘীরা 
ময ঝতর পতেতছ এবাং পেতছ মিিা ভাববার ববষয়। একইভাতব 
ভববষযততর মক্ষতত্র অনলাইন বশক্ষা বযবস্থার  ান বাোতত িীনা 
িরকার বক ধ্রতনর প্রযুবক্তগত উন্নয়ন করতব এবাং কতরানা মথতক 

বশক্ষা বনতয় তাতদর বশক্ষাবযবস্থা ও ববতদশী বশক্ষাথঘীতদর জনয বক 

ধ্রতনর বযবস্থা করতব তাই এখন মদখার ববষয়। 

 

মলখক:  

স্নাতক বশক্ষাথঘী, কবম্পউিার িাতয়ন্স ববভাগ, 

ছাাংতঝা ইউবনভাবিঘবি, ছাাংতঝা, বজয়াাংিু, িীন। 
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চীনা রর্মান নামকিি পদ্ধরত ও একরট েচরলত কুসাংস্কাি! 
                                                                                                                                                                                 মাইন উরিন 

 

  

িীনারা িার িাংখযািাতক ভীষণ অশুভ ভাতব। এই Tetraphobia 

এততািাই প্রকি ময, বব াতনর  তডল না করতণর মক্ষতত্রও ৪ এর 
বযবহার পবরহার করা হয়। িাইবনজ বব ান না করণ শুরু হয় 
িরািবর ৫ মথতক, কারণ ১ মথতক শুরু করতল  াঝখাতন ৪ আিতব, 
তাই িরািবর ৪ এর পর মথতক শুরু। ময নোঃ Harbin Y5, 

Shenyang J-6B।  

 

শুধ্ু বব াতনর নাম্বার নয়; গাবের নাম্বার মপ্ল্তিও কদাবিৎ ৪ মিাতখ 

পেতব। আতরা অবাক করা বযাপার হতলা, এরা ৪ তলা বাবে না 
বাবনতয় হয় এর মিতয় ক  বা এর মিতয় উেঁিু বাবে বানায়। ৪ মক 

এত ভয় পাওয়ার কারণ হতলা ‘四-sì বা িার’ এর উচ্চারণ এবাং 
死-sǐ বা  ৃতুয এর উচ্চারণ এর ব ল।  ৃতুযতক অশুভ মভতব এর 
উচ্চারতণর িাতথ িার এর উচ্চারতণর িা িিয মথতক এই কুিাংস্কার 
এর জন্ম, যবদও আধ্ুবনক প্রজতন্মর িীনারা এই প্রথা বশবথল করতছ। 
িাইবনজ বব ান না করণ পদ্ধবতও মবশ আলাদা। বাদবাবক ববতশ্বর 
অনুরূপ নয়, বরাং িাইবনজ কযাতরটার অনুযায়ী বব াতনর প্রকার 
অনুিাতর H, Z, L, Y, J, X, Q, U, S, JJ, CJ, JH, JZ, QD এিব 
মডবজগতনশন মদওয়া হয়। ময নোঃ 
WZ- ওতরনবজই (UAV) 

J- বজয়াবিবজ (Fighter Aircraft) 

X- বিয়াাংবজ (Glider) 

S- মশাতয়ইশাাংবজ (Amphibian Aircraft) 

Y- ইয়ুনশুবজ (Transport Aircraft) 

 

মলখক:  

স্নাতক বশক্ষাথঘী, বব ান প্রতকৌশল ববভাগ 

মশনইয়াাং  হাকাশ ববশ্বববদযালয়, মশনইয়াাং, িীন।  
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চীননি একরট পাহারড় পরির্ানিি গল্প 
                                                                                                          অিে কারি মন্ডল 

 

পাহাতের  ধ্য বন িীতনর ফুবজয়ান প্রতদতশর রাজধ্ানী ‘ফুতজা’ 
শহর। শহতর িলার পতথ িারবদতক  াথা উেঁিু কতর দাঁবেতয় থাকা 
আকাশিুম্বী িুউচ্চ পবঘত ালা িকলতক ভাতলাভাতব জানান মদয় 
শহরবিও একি য় পাহাতের দখতল বছল। এই ফুতজা শহতরর 
এতকবাতর মশষ প্রাতন্তই আ াতদর বিবাি। আ াতদর বলতত আব , 
আ ার েী ও আ ার ছয় বছতরর ম তয় ‘অন্তু’। আ াতদর বিবাতির 
কব উবনবিবি পাহাতের এতকবাতর কাছাকাবছ হওয়ায় বািার 
দুইপাতশর মখালা মবলকবন বদতয় মিাখ রাখততই ধ্রা মদয় পাহাবে 

প্রকৃবতর অপরূপ মিৌন্দযঘ। িকাল, দুপুর, িন্ধযা,  াঝরাত মথতক 

মশষরাত িকল ি তয় পাহাবে প্রকৃবতর এ ন অপরূপ লীলা  তন 
এতন মদয় স্ববপ্নল এক অনুভূবত। শীত, গ্রীষ্ম, বষঘা ও শরৎ ঋতুতত 

পাহাবে প্রকৃবত মযন আববভূঘত হয় একান্তই তার বনজস্ব বকছু রূতপ। 
মরৌদ্রজ্জ্বল বদতন ময ন নীল আকাতশ িাদা ম তর্র িাতথ পাহাতের 
খুনিুবি বঠক মত বন বৃবষ্টর বদতন পাহাতের িূোয় অববস্থত কাতলা 
ম তর্র র্নর্িা  াতঝ তধ্য  নতক বনতয় যায় অিী  কল্পনার 
রাতজয।  
আ াতদর বিবাতির কব উবনবিবি ভাতলা লাগার মবশ বকছু কারতণর 
 তধ্য অবাতধ্ এ ন প্রকৃবতর অপরূপ মিৌন্দযঘ অবতলাকন অনযত  

একবি কারণ। এই কব উবনবির পতর আর মকান কব উবনবি মনই। 
বকন্তু এর পতরও পাহাবে প্রকৃবততক বর্তর বহু  ানুতষর বিবাি 

রতয়তছ। ি য় মপতলই আ রা মববরতয় পবে বকছুিা অজানাতক 

জানার উতদ্দতশয। মকননা, তশশব মথতকই কাদা াবি ম তখ মবতে 

ওঠা গ্রা য প্রকৃবত বরাবরই আ াতদর খুব ভাতলা লাতগ। তাই 
শহতরর উতটা বদতক অববস্থত এিব গ্রাত র পাতন আ রা বনয়ত 

ছুতি িবল। মিই ধ্ারাবাবহকতায় আ াতদর আশাপাতশর 
পাহােগুতলার পাদতদশ বা িূোর কাছাকাবছ অববস্থত গুচ্ছ গ্রাত র 
 ত ছবেতয় বছবিতয় বিবাি করা  ানুষগুতলার হাল-হবককত আ রা 
স্বিতক্ষ বহুবার পযঘতবক্ষণ কতরবছ।  
বঠক মত নই একবদন হাবজর হতয়বছলা  আ াতদর বািা মথতক প্রায় 
২৫ বক.ব . দূতর পাহাতের মবশ গভীতর অববস্থত একবি গ্রাত । 
বাহন বহতিতব আ াতদর ই-বাইক িঙ্গী হতয়বছল। বরাবতরর  ত 

মিবদন মবর হতলও উতদ্দশয বছল মলাকালয় মথতক বববচ্ছন্ন ও দূরবতিী 
িীনাতদর গ্রা য পবরতবশ, তদনবন্দন জীবন িম্পতকি বনতজতদর 
অবভজ্ঞতা একিু ভারী করা। মিজনয একিু মববশ ি য় হাতত বনতয়ই 
মিবদতনর যাত্রা।  
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এই দীর্ঘ পথ যাওয়ার ি তয় আশাপাতশ বহু পবরবার মিাতখ পেল। 
মিাতখ পেল পাহাতের গাঁ মর্েঁতষ ততবরকৃত ২-৩ তলা বববশষ্ট পাকা 
বাবে মযগুতলা খুব মববশ বদতনর পুরাতনা বতল  তন হল না। ততব 
মবশ পুরতনা, িাবলর ছাউবন বববশষ্ট  াবির মদয়াতল বা কাঁিা ইতির 
মদয়াতল মর্রা দুই তলা বববশষ্ট অতনক র্রবাবেও আ রা মদখলা । 
পাহাবে জনপদ হতলও যাতায়াত বযবস্থা মবশ ভাতলাই। রাস্তা িরু 

হতলও পুতরািাই বপি ঢালাই এবাং মিখাতন দুইবি প্রাইতভি কার 
অনায়াতিই ক্রি করতত পাতর। আ রা মহতলদুতল িলা আেঁকাবাঁকা 
পাহাবে রাস্তার পথ ধ্তর মযতত লাগলা । মযতত মযতত বপি ঢালাই 
রাস্তার এতকবাতর মশষ প্রতন্ত মপৌেঁছালা । বকন্তু তখন ও ই-বাইক 

বনতয় যাওয়ার  ত বযবস্থা বছল। আ রা আরও বকছুদূর মগলা । 
এতক্ষন মবশ যানবাহন ও  ানুতষর আনাতগানা মিাতখ পেতলও িরু 

ওই রাস্তাবি বছল মবশ বনবরবববল। তখন স্পষ্ট বুঝতত পারলা  

আ রা মলাকালয় মথতক মবশ দূতরই িতল এতিবছ। পবথ তধ্য দীর্ঘ 
ি য় পর ১ জতনর মদখা ব লল। মি আ াতদর মদতখ একিু অবাকই 
হল এবাং বলল ‘এবদতক আর যাওয়ার জায়গা মনই। মতা রা বফতর 
যাও’। অল্পস্বল্প িীনা ভাষা বুঝতত পারা এবাং ওনার হাততর ইবঙ্গত 

মত নিাই জানান বদবচ্ছল। ওনার কথায় আ রা বুঝলা  হয়ত 

িা তন আর মলাকালয় মনই। তাছাো এরপতরর রাস্তািুকু বছল একিু 
নেবতে। বে বে পাথতরর িুকরা বদতয় বানাতনা ওই রাস্তাবির 
একপাতশ মবশ উেঁিু জলরাবশ িুইতয় অপর পাতশ প্রবাবহত হতচ্ছ। 
মিখানকার পাবন এতিাই স্বচ্ছ বছল মযিার তলতদতশ পাথতরর বে 

বিলার উপর বদতয় অবাতধ্  াতছর ববিরন মদখতত মপলা । িা তন 
আর যাওয়া যাতবনা মভতবই আ রা ই-বাইক মরতখ মহঁতি িা তনর 
বদতক এগুতত লাগলা । পাতয়র পাতা ডুববতয় জলরাবশ প্রবাবহত ওই 
জায়গািুকু পার হলা । এর তধ্য মদখলা  এক  বহলা বঠক অন্তুর 
বয়িী একিা বাচ্চা ম তয়তক বপছতন ববিতয় ওই উপতি পো পাবনর 
 ধ্য বদতয় ই-বাইক িাবলতয় পার হতয় আ াতদর পাশ মর্েঁতষ অবতক্র  
কতর যাতচ্ছ। আ াতদর মদতখ উবনও একিু অবাক হতলন এবাং 
আ াতদর প্রিতঙ্গ বফিবফি কতর বকছু একিা বলতছ মিিাও 

বুঝলা । বাচ্চা িহ  বহলাতক মদতখই ভাবলা  িা তন মগতলই 

হয়ত ওতদর বিবাতির স্থান ব লতব। বঠক তাই। আ রা অল্প দূরত্ব 

মহঁতিই কতগুতলা বাবের মদখা মপলা । ততব বাবেগুতলা মবশ 

পুরাতন এবাং  ানুষ বিবাতির অনুপতযাগী  তন হল। ওই পবরতযক্ত 

বাবেগুতলার িত্বতর আ াতদর পা পেততই হঠাৎ একবি কুকুর 
মর্উতর্উ কতর মততে এল। অন্তু ভতয় থত ত মখতয় আ ার কাতছ 
মদৌতে এল। বকন্তু পরক্ষতনই বাবে মথতক একজন বৃদ্ধা মবর হতয় 
কুকুরতক থা াল। আ াতদর মদতখ বৃদ্ধা ও একিু ি তক মগল। 
বভনতদশী  ানুষ এ ন বববচ্ছন্ন এলাকায় ওনার ি কাতনািায় 
স্বাভাববক। ততব িাতথ অন্তু থাকায় বৃদ্ধার  ুতখ মবশ হাঁবি মদখতত 

মপলা । অন্তু িহ আ াতদর ইবঙ্গত কতর উবন বক িব বলবছতলন। 
অন্তু িাতথ থাকতল আ রা িীনাতদর কাতছ খুব িহতজই আপন হতয় 
যাই। শুধ্ু াত্র অন্তুতক মদতখই ওই বৃদ্ধার  ত অতনতক অপবরবিত 

িীনারা আ াতদর িাতথ মযতি কথা বলতত আতি। 

  

বৃদ্ধার কাতছ মযততই মদবখ র্তরর বভতর মথতক মিই বাচ্চািা উেঁবক 

বদতচ্ছ। বকছুক্ষণ পতর মি ও তার  া র্র মথতক মবর হতয় আিল। 
 তন হল আ াতদর মদতখ ওরা মবশ খুবশ। ম াবাইতলর িাহাতযয 
িীনা ভাষায় ট্রান্সতলি কতর বনতজতদর পবরিয় এবাং আিার উতদ্দশয 
ওনাতদর জানালা । মিইিাতথ ওনাতদর বললা  ‘আ রা িীনা ভাষা 
পাবরনা ততব যবদ কাতরা উইিযাতি (িীনাতদর িবঘাবধ্ক িা াবজক 

মযাগাতযাতগর  াধ্য ) িাংযুক্ত হতত পারতা  তাহতল আ াতদর 
কতথাপকথতন মবশ িুববধ্া হত’। আ ার কথা ত ম তয়বির  াতয়র 
ম াবাইতলর উইিযাতি আ াতক এড করল। বাচ্চাবি মদৌতে বগতয় 
এতক এতক কতয়কবি িুল মবর কতর বদল আ াতদর বিার জনয। 
তম্মতধ্য অন্তুর িাতথ তার মবশ িখযতা গতে উতঠবছল। বাচ্চারা 
বেতদর মিতয় ও দ্রুত এতক অপতরর খুব আপন হতয় যায়। অতিনা 
 ানুষতক অন্তুর বন্ধু বানাতনা মথতক ববষয়িা আরও ভালভাতব বুঝতত 

পাবর। অন্তুর বলতত পারা আতধ্াআতধ্া িীনা ভাষার দক্ষতায় 
ইততা তধ্য বববভন্ন জায়গায় এ ন বহু িীনা বন্ধু ও ততবর কতরতছ। 
আব  ওনাতদর বিবাতির এবরয়ািা র্ুতর মদখাতনার অনুতরাধ্ 
করলা । আ ার কথায় ওনারা খুব উৎফুতল্লর িাতথ িারবদতক র্ুতর 
মদখাল। পবরবারবির এবরয়া মবশ বে। প্রতবশ পতথ মদখা 
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পবরতযাক্ত র্রগুতলা এবাং ওনাতদর বিবাতির র্রগুতলা ছাো 
পবরবারবির আশপাতশ মত ন মকান বাবে-র্র মদখলা  না। তাই 
ওনাতদর কাতছ প্রথ  বজজ্ঞািা করলা  আশপাতশ আর মকউ থাতক 

বকনা। ওনারা হাত বদতয় মদবখতয় বদল আশপাতশ বহু পবরবার 
আতছ। বকন্তু িবাই একরক  বববচ্ছন্নভাতব বাি কতর। অথঘাৎ এক 

একবি পবরবার এতক অপতরর মথতক মবশ দূতর অন্তত পতক্ষ পাতয় 
মহঁতি ৪-৫ ব বনতির পথ। আবার মকাথাও মকাথাও কাছাকাবছ 
বিবাি কতর এ ন পবরবার ও নাবক আতছ।   
ওনাতদর অনু বত িাতপতক্ষ আ রা আশপাশিা একিু র্ুতর 
মদখলা । প্রথত ই মিাতখ পেল ওতদর ওখাতন িাববঘক িুববধ্াবদ 
ময ন িাবঘক্ষবণক ববদুযৎ, পানীয় জতলর বযবস্থা আতছ। আতছ পযঘাপ্ত 

বনরাপিা বযবস্থা।  াথার উপতর কতয়কবি মক্লাজ িাবকিি কযাত রা 
মত নিাই জানান বদবচ্ছল। পাতশই পৃথক পৃথক ভাতব হাঁি  ুরবগর 
খা ার মদখলা । মিখাতন িতর মবোতচ্ছ প্রায় শ’খাতনক কতর হাঁি 

 ুরবগ। পাতশই মদখলা  িববজ মক্ষততর পবরিযঘা করতছ একজন 
বয়স্ক  ানুষ। উবন ময বৃদ্ধার স্বা ী মিিা িহতজই বুঝলা । 
পাহাতের উপর অথঘাৎ ি তল ভূব  মথতকও বহু উপতর িববজ ময 
এত িুন্দর ফলন হতত পাতর তা আ ার আতগ মথতক কখতনা ধ্ারণা 
বছলনা। বভন্ন বভন্ন রকত র িববজ লক্ষয করলা  মিখাতন। 
বনতজতদর পবরবাতরর িাবহদা ব বিতয় এিব িববজর মববশর ভাগিাই 
ওনারা বাজাতর বববক্র কতরন। এর পতরর স্থানিা আ াতদর অতনক 

মববশ ি তক বদতয়বছল। মদখলা  িাবর িাবর ম ৌ াবছর বক্স। এিব 
বতক্সর প্রায় প্রবতিাতত ম ৌ াবছর আনাতগানা িহতজ বুবঝতয় বদল 

এই ম ৌ াবছর ফা ঘ মথতকও ওনাতদর পাবরবাবরক আতয়র একিা বে 

অাংশ আতি। তার িাতথ হাঁি- ুরবগ খা ার, িববজ বাগান, বাইতর 
বদন জুর মথতক আয় করা অথঘ বদতয়ই ভাতলাভাতবই িতল যায় 
পবরবারবির খরি।     

 

ওনারা বহু আতগ মথতকই ওখাতন বিবাি করতছ। আতগ কষ্ট হতলও 

বতি াতন পবরবারবিতত ববদুযততর িু-বযবস্থা থাকায় এখন অতনক 

িুববধ্া মভাগ কতর, ময নোঃ ববদুযততর িুলায় রান্না, বিবভ, বফ্রজাতরর 

বযবস্থা মদখলা । বাবেতত একিা ব বন বডশ লাইতনর বযবস্থা ও 

আতছ।  াবির মদওয়াল বববশষ্ট র্রগুতলা এক রকত র বভন্ন ধ্রতনর 
িাবল বদতয় ছাওয়া। তীব্র গর  ও ঠান্ডার হাত মথতক একিু উপশ  

পাওয়ার জনয ববতশষ ধ্রতনর মপাতিিবল ফযান ও রু  বহিাতরর 
বযবস্থা আতছ প্রবতবি র্তর। আশপাতশ সু্কল কতলজ আতছ বকনা 
জানতত িাইতল বলল, আ রা ময পথ বদতয় এতিবছ ঐ পতথই 
বাচ্চাতদর বকন্ডারগাতিিন িহ, প্রাই ারী সু্কল আতছ। হাইসু্কল ও 

কতলজ একিু দূতর। আতগ বাচ্চাতদর পোতলখার জনয মবশ ি িযা 
হত। সু্কল-কতলতজ বঠক ত পাঠাতত পারত না। মযাগাতযাগ বযবস্থা 
ভাতলা না থাকায় অতনক দূর হতয় মযত। বকন্তু এখন বপিঢালা রাস্তা 
থাকায় মকান ি িযাই হয় না। বাচ্চার মখলার িাথীর বযাপাতর 
ওনারা জানাল, বাচ্চা সু্কতলই মববশ মখতল। এখাতন ওর মত ন 
মখলার জায়গা মনই। তাছাো বাচ্চাতক বনতয় ওনারা  াতঝ তধ্য 
শহতরর ববতনাদন মকন্দ্রগুতলাতত ছুবির বদতন র্ুরতত যায়।  

 

িীনা  বহলারা পুরুতষর ি ান তাতল র্তর বাইতরর িকল কাতজ 

পারদশঘী। এই পবরবারবির বভততরও তার বযবতক্র  র্তিবন। 
পবরবাতরর িবাই বনজ বনজ কাতজ িারাবদন বযস্ত থাতক। বাবের 
কতিা অথঘাৎ বাচ্চা ম তয়বির বাবা খুব িকাতল কাতজ মববরতয় যায় 
আর ববতকতল মফতর। ম তয়বির  া ও িকাতল ম তয়বিতক সু্কতল বদতয় 
কাতজ যান। দু’জতনই বদন জুতরর কাজ কতরন। বাচ্চাবির দুপুতরর 
খাবার সু্কতলই মদয়। ওর  া-বাবা মযখাতন কাজ কতরন ওনারাই 
দুপুতরর খাবার িরবারাহ কতর। িারাবদন বাবে থাতক বয়স্ক িদিয 
দুইজন। বকন্তু ওনারা বাবের িাববঘক কাজ, ময নোঃ িববজর মক্ষত, 

হাি- ুরবগর খা ার, ম ৌ াবছর ফা ঘ মদখাশুনা কতর। কখতনা 
ম তয়বির  া বা কখতনা বাবা কাজ মথতক মফরার ি তয় ম তয়তক 

সু্কল হতত বািায় বনতয় আতি। িন্ধযায় িবাই একিাতথ রাততর 
খাবার খায়। মববশর ভাগ িপ্তাতহর ছুবির বদতন শহতর যায় এবাং 
বাচ্চাবিতক বনতয় বববভন্ন জায়গায় র্ুতর িন্ধযায় বাইতর বডনার মিতরই 
ততব বাবে মফতর। িাতথ কতর বাবের বয়স্ক দুইজতনর জনয রাততর 
খাবার বনতয় আতি। প্রবতবদন রাতত একিাতথ িবাই বিবভ মদতখ 

এরপর র্ু ায়। গতল্প গতল্প জানতত পারলা  ওই দম্পবতর একিা 
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মছতল আতছ। মি অনয প্রতদতশর একিা ববশ্বববদযালতয় পতে। 
ববশ্বববদযালতয়র ছুবির পুতরা ি য়িাই মি বাবে কািায়। িব বকছু 
মদতখ এিাই  তন হল, মযাগাতযাগ বযবস্থা ভাতলা হওয়ায় শহর 
মথতক মবশ দূতর পাহাবে পবরতবতশ মবতে ওঠা এিব বশশুরা শহর 
মথতক মকান অাংতশ বববচ্ছন্ন না। আরও মববশ অবাক করল ওতদর 
একবি মছতল ববশ্বববদযালয় পতে শুতন। পাতশ পবরতযাক্ত র্রগুতলার 
বযাপাতর বজজ্ঞািা কতর জানতত পারলা , মিখাতন ও তাতদর  ত 

একবি পবরবার বছল। পবরবারবি বছর খাবনক হল শহতর স্থানান্তবরত 

হতয়তছ। এিব পাহাবে জনগণতক িীতনর িরকার প্রবতবনয়ত শহতর 
বনব ঘত অতযাধ্ুবনক ফ্ল্যাি বািায় স্থানান্তর কতর। এই ববষয়বি আ ার 
আতগ মথতকই জানা বছল। মকননা, আ াতদর বিবাতির দুই রুত র 
ফ্ল্যািবিও বািার   াবলক বনতজই িরকাতরর মথতক মপতয়বছতলন। 
ওনারা জানান বদল ওনারা ও খুব অল্পবদতনর বভতর শহতর িতল 

যাতব। ওনাতদর আশাপাতশর বহু পবরবার শহতর িতল মগতছ। আরও 

বলল যবদ িরকার বািা মদয় তাহতল ওনাতদর তদনবন্দন জীবন 
িালাতত মকান কষ্টই হতব না।   
ওতদর ওখাতন বক বক ি িযা মিগুতলা বজজ্ঞািা করতল একবি 
ববষয়তক ইবঙ্গত কতরবছল। ভারী বষঘা হতল ওতদর গ্রা বি নাবক 

বববচ্ছন্ন হতয় পতে। ময নেবতে পথ ধ্তর আ রা ওতদর মলাকালতয় 
মপৌেঁতছবছলা , ভারী বষঘায় ঐ রাস্তাবির উপর বদতয় প্রিন্ড মবতগ পাবন 
প্রবাবহত হয় এবাং খুব মববশ মস্রাত থাতক। পূতবঘ এ ন ও হতয়তছ ঐ 

ি তয় তারা একিানা ৮-১০ বদন পযঘন্ত ওতদর গ্রাত র বাইতর মযতত 

পাতরবন। বাইতর কাতজ যাওয়া, বাচ্চার সু্কতল যাওয়া মথতক শুরু 

কতর মবশ বকছু কাজ মি ি তয় বন্ধ হতয় যায়। তাই আবহাওয়ার 
পূবঘাভাতষ ভারী বষঘতণর িম্ভবনা থাকতলই পূবঘ িতকিতা স্বরূপ আতগ 

মথতকই বনতজতদর বনতয প্রতয়াজনীয় বজবনতির মজাগান বনবিত কতর 
রাতখ। ওতদর বিত বভিাবি ি তল ভূব  মথতক মবশ উেঁিুতত 

অববস্থত। আর ওই বভিার পাশ বদতয়ই বতয় মগতছ পাহাতের বভতর 
মথতক মনত  আিা পাহাবে নদী। মববশর ভাগ ি তয় নদীবিতত মস্রাত 

থাতকনা বলতলই িতল ততব ভারী বষঘতণ খুবই ভয়ঙ্কর রূপ মনই ওই 
নদীবি। পাবন প্রবাতহর মবশ গজিন ও মশানা যায় নাবক মি ি তয়।  
আশপাতশর পবরবারগুতলার অবস্থা ও িা ানয মহরতফর হতয় বঠক 

ওই পবরবারবির  তই। িা ানয বকছু অিুববধ্া ছাো অনয িকল 

িাধ্ারণ জনগতণর  তই বিবাি কতর িীতনর এিব পাহাবে 

পবরবারগুতলা। এিব পবরবারগুতলার িাতথ আ াতদর মদতশর 
পাহাবে জনগতণর তদনবন্দন জীবতন মবশ ফারাক রতয়তছ। মপশাগত 

দাবয়ত্ব পালতনর ি য় একবার িুতযাগ হতয়বছল বান্দরবাতনর 
নাইক্ষাংছবে উপতজলা ভ্র তণর। উপতজলাবির একবি মিব নার 
উপলতক্ষ আ রা িাইন্স লযাতবর একবি বি  বগতয়বছলা । উপতজলা 
িত্বর মথতক অল্প হাঁিা দূরতত্ব বিবািকৃত কতয়কবি পাহাবে 

পবরবাতরর কথা এখতনা িুস্পষ্ট  তন পতে। খুব কাছ মথতক স্বিতক্ষ 

মদতখবছলা  ওইিব পাহাবে পবরবারগুতলা মছাি মছাি  াবির র্তর 
পবরবাতরর িকল িদিযরা একিাতথ বিবাি কতর আিতছ। 
পবরবাতরর িদিযতদর অতনতকর জরাজীণঘ মিহারায় প্রকাশ পাবচ্ছল 

তারা নানান প্রবতকুলতার  তধ্য বিতক আতছ।   
পাহাবে এিব জনগতণর মবশ কষ্টিাধ্য জীবন  াতঝ তধ্য বনতজতক 

ভাববতয় মতাতল। িকতলর জীবতন হয়ত িাববঘক িুববধ্াবদ মজাতিনা 
বকন্তু তার  তধ্যও জীবন বিতক থাতক। ময বিতক থাকার  তধ্যও 

তারা স্বপ্ন মদতখ হয়ত বাংশ পরম্পরায় তাতদর দুোঃখ কষ্ট লার্ব হতব। 
আর মি উতদ্দতশযই শত কতষ্ট পবরবাতরর িন্তানতক বশবক্ষত করার 
মিষ্টা িাবলতয় যায়। মকননা, উপযুক্ত বশক্ষার  াধ্যত  যথাযথ জ্ঞান 
অজিনই একিা পবরবারতক আতলার  ুখ মদখাতত পাতর। 
িীতনর ওই পাহাবে পবরবারবি আধ্ুবনক বকছু িুববধ্া মভাগ করতলও 

তাতদর বভতর তীব্র আকাঙ্ক্ক্ষা তাতদর মছতল পোতলখার মশষ কতর 
িাকুরী করতল বনতজরা আরও মববশ আধ্ুবনক িুববধ্া পাতব। 
প্রতয়াজনীয় িুতযাগ িুববধ্া হয়ত কাবঙ্ক্ক্ষত লতক্ষয মপৌেঁছাতনার জনয 
অতনক মববশ িহায়ক হয় বকন্তু কতষ্ট অবজিত িববকছুর  তধ্য একিা 
অনযরক  অনুভূবত কাজ কতর। যখন মকান গবরব, অিহায় ও 

িুববধ্াববেত পবরবাতরর একবি মছতল বা ম তয় বববভন্ন পাববলক 

পরীক্ষা িহ িকল মক্ষতত্র িবাইতক ছাবেতয় যায় বঠক মিই 
খবরগুতলাই িবি য় পবত্রকার বশতরানা  হয়। আ রা আশাবাদী 
ি তয়র িাতথ িাতথ মদতশর ময ন উন্নবত হতচ্ছ বঠক মত নই 
আ াতদর পাহাবে বববচ্ছন্ন িকল পবরবারগুতলা িাববঘক িুতযাগ িুববধ্া 
মপতয় িকতলর িাতথ এবগতয় যাতব। মদতশর বৃহৎ এই জনতগাষ্ঠী 
আ াতদর অথঘনীবততত অবদান রাখার পাশাপাবশ িকতলর ি কতক্ষ 

তারাও স্থান কতর মনতব। এ প্রতযাশা আ াতদর িকতলর। 
 

 

    মলখক:  

 গতবষক, ফুবজয়ান এবগ্রকালিার এন্ড ফতরবি ইউবনভাবিঘবি,  
ফুতজা, ফুবজয়ান, িীন।      
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চীননি গনর্ষিা র্ান্ধর্ পড়ানিানা এর্াং আমাি মাস্টাসব এি ের্ম 

কনিানিন্স তপপাি: রকছু কর্া 
                                                                                                                                                             তমাোঃ সারকর্ উল্লাহ তসৌিভ 

 

আব  ম াোঃ িাবকব উল্লাহ মিৌরভ, িীতনর মশনদাং প্রবভন্স এর মশনদাং 
ইউবনভাবিঘবি অব বফনান্স অন্ড ইকতনাব কি (SDUFE) 

ববশ্বববদযালতয় প্রবভবন্সয়াল গভণঘত ন্ট স্কলাবশঘপ বনতয়  াস্টািঘ করবছ 
 যাতনজত ন্ট িাতয়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবরাং এর উপর। আ ার ক্লাি শুরু 

হয় ২০২০ এর মিতপ্টম্বর মথতক এবাং এর ২  াি পরই নতভম্বতর 
আ ার িুপারভাইজাতরর িাতথ আ ার পবরিয় হয়। শুরু মথতকই 
এবাং এখন পযঘন্ত উবন আ ার প্রবত মবশ আন্তবরক, িহানুভূবতশীল 

এবাং বন্ধুিুলভ আিরণ করতছন। আ ার িীতন  াস্টািঘ জীবতনর 
একবি র্িনা আজতক মশয়ার করতত িাবচ্ছ আ ার এই বলখার 
 াধ্যত । 

 

২০২১ িাতলর বডতিম্বর  াতি একিা ইন্টাতনঘশনাল কনফাতরতন্স 

(ICICIP 2021) আ ার  াস্টািঘ এর প্রথ  মপপার মবর হয়। এই 
মপপারবির কাজ  ূলত আব  কবর আ ার মিতকন্ড মিব স্টাতরর 
একবি মকািঘ মযবির না  “ যাতনজত ন্ট এবম্পবরকযাল বরিািি”, এই 
মকাতিঘর অধ্ীন একবি িা ঘ মপপাতরর উপর। এই মকাতিঘ আ াতদর 
মশখাতনা হয় বকভাতব িাতভির  াধ্যত  ডািা সাংগ্রহ কতর 
এিবপএিএি (SPSS) িফিওয়যাতরর  াধ্যত  ডািা  যাবনপুতলি 
কতর একবি বিদ্ধান্ত মদখাতত হয়। আ ার এই মপপারবির  ূল কাজ 

বছল মকাবভডজবনত বডতপ্রশন ি াধ্াতন মিাশযাল ব বডয়ার 
ইনফত ঘশন মিািঘ বহতিতব কী ভূব কা রতয়তছ এবাং এতক্ষতত্র 

আত্মকাযঘকাবরতার ভূব কা কতিুকু? - তা বনতয় একিা িম্পকি স্থাপন 
করা। িা ঘ মপপার িাবব ি করার পর মিব স্টার মশতষ মকািঘ 
ইন্সট্রাটর মবশ প্রশাংিা কতরন আ ার মপপারবি এবাং এর মরজাট 

বনতয়। তখন আব  বিন্তা করবছলা , আ ার কাজিা মতা মবশ ভাতলা 
হতয়তছ, এর উপর যবদ একবি মপপার করা যায় ততব মক ন হয়? 
িুপারভাইজাতরর িাতথ ববষয়িা মশয়ার করলা  এবাং বতবন িাতথ 

িাতথই আ াতক উৎিাহ বদতলন এবাং একবি কনফাতরতন্স মপপারবি 
িাবব ি করার জনয গাইড লাইন বদতলন তৎক্ষণাৎ। মডডলাইতনর 
 াত্র বতনবদন আতগ আব  মপপারবি িাবব ি কবর এবাং পরবতিীতত 

ছয়  াতির একিা িাই  মফ্র  মশতষ মপপারবি আইবট্রপলই 
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এক্সতপ্ল্ার (IEEE Explore) এ পাববলশ হয়। আ ার িুপারভাইজার 
মথতক কথায় কথায় জানতত পারলা  আ ার ইউবনভাবিঘবিতত 

ইন্টাতনঘশনাল স্টুতডন্সতদর  তধ্য আব ই প্রথ  ময বকনা মকান 
আন্তজিাবতক কনফাতরতন্স বরিািি মপপার পাববলশ কতরতছ! এখাতন 
উতল্লখয, িীতন আ ার ইউবনভাবিঘবি (SDUFE) মবশ পুরতনা এবাং 
স্বনা ধ্নয হতলও এখাতন ইন্টাতনঘশনাল স্টুতডন্স মনয়া হতচ্ছ ২০১৭ 
িাল মথতক,  ূলত  াস্টািঘ এবাং বপএইিবড মপ্রাগ্রাত র জনয। মিই 
বহতিতব আব  হবচ্ছ িতুথঘ বযাতির স্টুতডন্ট। আ ার প্রতফির যখন 
ইউবনভাবিঘবির বলডাতরর িাতথ আ ার কনফাতরন্স মরবজতিশতনর 
বযাপাতর কথা বলতত যায়, তখন মি এই ববষয়বি অবগত হয় ময 
ববষয়বি আ ার  াধ্যত  প্রথ  হল। এখাতন আতরা একবি বযাপার 
বলাবাহুলয। কনফাতরন্স মরবজতিশন বফ বছল ৫০০ ডলার যা প্রায় 
বাাংলাতদবশ িাকায় ৫০ হাজার িাকার  ত। তখন পযঘন্ত আ ার 
এ ন পূবঘধ্ারণা বছল না একবি কনফাতরন্স মপপাতরর মরবজতিশন 
বফ এত মববশ হতত পাতর। যাই মহাক, আ াতদর মদতশ 

ববশ্বববদযালয়গুতলাতত স্টুতডন্টতদর মপপার পাববলতকশতনর জনয 
িাধ্ারনত এত মববশ পবর াণ িাকা স্পন্সর করতত মদখা যায় না। 
কারণ আ াতদর বাাংলাতদতশর ববশ্বববদযালয়গুতলা এখতনা মিভাতব 
গতবষণা বান্ধব হতয় ওতঠবন! প্রািীনকাল মথতক মদশ কাল মভতদ 
ববশ্বববদযালতয় পোতশানা করার  ুল ধ্ারণাবি এতিতছ একবি ভাতলা 
িাকবর পাওয়ার মযাগযতা অজিতনর স্থান বহতিতবই, ততব ি তয়র 
িাতথ িাতথ উন্নত ববতশ্বর মদশগুতলা বনতজতদর ববশ্বববদযালয়গুতলার 
আধ্ুবনকায়ন কতরতছ এবাং পুেঁবথগত পোতশানার পাশাপাবশ 

গতবষণার িিিািাও ি ানভাতব গুরুত্ব বদতয়তছ! তারই ফলশ্রুবততত 

তারা উন্নত প্রযুবক্তর ধ্ারক ও কণঘধ্ার হতয়তছ! 

 

মকান প্রতজট অথবা বরিািি যত মছািই মহাক না মকন যবদ মিিা 
ইউবনক বকছু হয় ততব মিবি িাতয়বন্টবফক মপপার পাববলতকশন এর 
জনয উপযুক্ত হতত পাতর এবাং পাববলশ করার মিষ্টা করা উবিত। 
আ রা অতনক ি য় হয়ততা এ ন বকছু বিবভ বনউতজ অথবা 

ইউবিউতব মদতখ থাবক ময তরুণ উতদযাক্তারা বনতজ মথতক মিষ্টা কতর 
অতনক বকছু ইতনাতভশন কতরতছ, ময ন মড্রান বানাতনা, বািা 
বাবেতত কাতজর উপযুক্ত মকান মরাবি ততবর ইতযাবদ। মখয়াল কতর 
মদখুন, তাতদর এই কাজ বরকগবনশন পাতব অথবা িাইবন্টবফক 

মিািাইবিতত তখনই কবিববউি করতব  যবদ ভাতলা মকান 
কনফাতরন্স অথবা জানঘাতল মিিার উপর মকান বরিািি মপপার 
পাববলশ করা থাতক।  

 

বতি ান পৃবথবীতত িব বকছুর জনযই কব উবনতকশন বস্কল এবাং অথঘ 
দুবি খুবই গুরুত্বপূণঘ বজবনি। এই তরুণ উতদযাক্তাবিই যবদ িবঠক 

জায়গায় থাকততন ময ন -বরিািি ফাবন্ডাং কতর এ ন মকান 
ইউবনভাবিঘবিতত অথবা মকান গতবষণা ইনবস্টবিউতি গতবষক বহতিতব 
থাকততন, তাহতল তার এই ইতনাতভশনবি বাবণবজযকভাতব 
বাজারজাতকরতণ বকাংবা িাইবন্টবফক মকান জানঘাতল পাববলতকশতন 
তার বনজস্ব ইনবস্টবিউশন মথতক িহতযাবগতা মপততন। মযবি এই 
 ুহূততি তার একা করা িম্ভব নয় মববশরভাগ মক্ষতত্রই। এই কারতণ 
বরিািিার/গতবষক বহতিতব প্রাথব কভাতব কযাবরয়ার গঠতনর জনয 
এবাং বনতজর কাজগুতলা প্রকাতশর জনয আ াতদরতক অবশযই মকাতনা 
এবফবলতয়তিড পবজশন এ ময ন - মকান ইউবনভাবিঘবি অথবা 
িাইবন্টবফক লযাব এ বরিািি অযাবিস্টযান্ট/ বরিািি িাইবন্টস্ট / 

ইনতভবস্টতগির বহতিতব জায়গা কতর বনতত হতব, এর ববকল্প মনই। 

আ াতদর মদতশ দুোঃখজনকভাতব এই িাংসৃ্কবত এখতনা গতে ওতঠবন। 
উতল্লখতযাগযভাতব বলার  ততা মত ন মকাতনা গতবষণা এখাতন হয় 
না এবাং আধ্ুবনক প্রযুবক্তগত পতণযর জনয আ াতদর অনযানয উন্নত 

মদতশর উপর বনভির কতর থাকতত হয়। ওখাতন cutting-edge 

গতবষণাগুতলা হয় এবাং মিগুতলা যখন মপ্রাডাট বহতিতব বাজারজাত 

করা হয়, তখন মিই প্রযুবক্ত পণযগুতলা আ রা ক্রয় কবর। অথি 
এই ধ্রতনর গতবষণাগুতলা আ াতদর মদতশ যবদ হত তাহতল 

আ রাও আবথঘকভাতব অতনক লাভবান হতা । আ াতদর মদশ, এবাং 
মদতশর  ানুষ এই ববষয়িা বুঝতত না পারতলও িীতনর িরকার বঠকই 
বুতঝতছ। িাইবনজরা আ াতদর  ত থাডি ওয়াডি কাবি মথতক ম ধ্াবী 
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 ানুষগুতলাতক তাতদর মদতশর ববশ্বববদযালয়গুতলাতত বৃবি বদতয় বনতয় 
বগতয় তাতদর ইতন্টতলকিুয়াল এক্সতপ্ল্াতরশনিা বাইতরর ওয়াতডি 
বাোতচ্ছ, মযবি তাতদর একক ভাতব করা মবশ কতষ্টর বযাপার। 

িারাববতশ্ব তারা তাতদর বনতজতদর জাবতর মলাকতদর বববভন্ন 
পবজশতন পাবঠতয় বদতচ্ছ এবাং এবি তাতদর জনয ভববষযতত একবি 
গুরুত্বপূণঘ লববাং বহতিতব কাজ করতব। তারা ইাংতরবজতত খুব একিা 
মববশ ি য় বযয় করতছ না জাবতগতভাতব বরাং মি জায়গায় তারা 
মকালাতবাতরশন কতর ইন্টারনযাশনাল স্টুতডন্টতদর তাতদর মদতশ বনতয় 
আিতছ এবাং তাতদর গতবষণার, বশক্ষার, অথঘনীবতর এবাং অনয 
িববকছুর এক্সতপাজার বাোতচ্ছ তাতদর  াধ্যত । ি তয়াপতযাগী 
এবাং িবঠক জায়গায়  তনাতযাগ, শ্র  এবাং অথঘ বববনতয়াগ করার 
এই ময একবি  ানবিকতা এবি তাতদর অতনক এবগতয় বদতচ্ছ 

বাবকতদর মিতয়। 

 

ম ৌবলক গতবষণাততও িীন এখন মবশ  তনাতযাগ বদতয়তছ! এর 
উদাহরণ হতচ্ছ  ঙ্গতল িীতনর যান যুরাং পাঠাতনা। এবি  ঙ্গল গ্রতহ 
৯০ বদন অবতবাবহত কতরতছ এবাং ৪৪০ বগগাবাইি ডািা পাবঠতয়তছ! 
যার ফতল  ঙ্গল গ্রতহর অতনক গুরুত্বপূনঘ ডািা এখন িীতনর কাতছ! 
বিন্তা করবছলা  িীতন আ ার  াস্টািঘ জীবতন আ ার বক বক অজিন 
হতলা এখন পযঘন্ত। মখয়াল কতর মদখলা  প্রথ  বতন মিব স্টার এ 

প্রততযকবিততই আ ার বকছু-না-বকছু শিি মস্টপ রতয়তছ, ময ন প্রথ  
মিব স্টাতরর একবি কনফাতরন্স এ আ ার গ্রুতপর পক্ষ মথতক মপপার 
মপ্রতজতন্টশন কতরবছ, বিতীয় মিব ষ্টাতর একবি কনফাতরন্স 

মপপাতরর ডািা কাতলট কতরবছ মযবি থাডি মিব স্টার এ বগতয় একবি 
ইন্টারনযাশনাল কনফাতরন্স এ কনফাতরন্স মপপার বহতিতব পাববলশ 

কতরবছ। এরপর আিতলা থাডি মিব স্টার, এখাতন িীতন আ ার 
ইউবনভাবিঘবি মযই প্রবভতন্স মিখাতন একবি শীষঘস্থানীয় িফিওয়যার 
ইতনাতভশন কবম্পবিশতন প্রথ  পুরস্কার (িব ব বলতয় তৃতীয়) 
মপতয়বছ িবঘত াি বতনশত ষািবি দতলর  তধ্য এবাং এই প্রতজট বির 
উপতর একবি জানঘাল মপপার স্বনা ধ্নয একবি জানঘাতল (Springer) 

একতিপ্ট হতয়তছ পাববলতকশন এর জনয।  

 

এই িববকছুই িম্ভব হতয়তছ িীতনর গতবষণাবান্ধব বশক্ষাবযবস্থা এবাং 
বশক্ষকতদর আন্তবরক বযবহার ও িহতযাবগতার জনয। িবব বলতয় 
মবশ ভাতলা এবাং িযাবিিতফটবর আ ার বনতজর কাতছ এখন পযঘন্ত 

িীতন পোতশানার অবভজ্ঞতা। বাবকিা ি য় হয়ততা বতল বদতব। 
পবরতশতষ, প্রতযাশা এই থাকতব ময, আ ার বনতজর মদতশও হয়ততা 
অদূর ভববষযতত ববশ্বববদযালয়গুতলাততও একইভাতব গতবষণাতত 

মজার মদয়া হতব, িুতযাগ-িুববধ্া ও পবরতবশ িৃবষ্ট করা হতব এবাং  
মিকিই উন্নয়তনর  াধ্যত  ববতশ্বর বুতক আ রা  াথা তুতল দাঁোতবা! 
কারণ ম ধ্ার অভাব আ াতদর কখতনাই বছল না! 

 

          

    
   মলখক:  

   াস্টািঘ বশক্ষাথঘী,  যাতনজত ন্ট িাতয়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবরাং ববভাগ 

 মশনদাং ইউবনভাবিঘবি অব বফনান্স অন্ড ইকতনাব কি, বজনান, িীন। 
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করর্তা  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কবব: 

স্নাতক বশক্ষাথঘী,  
িাাংশা ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত ববশ্বববদযালয়, িাাংশা, হুনান, িীন। 

 

মখাঁজ 
আবু িাঈদ 

 

আব  খুেঁতজবছ মতা ায় বাতরবার 
পাহাবে পতথ মনত তছ আেঁধ্ার 
আব  শুতনবছ মিথায় মশারতগাল 

তুব  বছতল মকাথায় বল  শগুল! 

 

মহঁতিবছ তবু আব  িা তনর বদতক 

হতয়তছ বদগন্ত মযথায় বফতক 

আবাতরা আব  খুেঁতজবছ মতা ায় 
গাতছগাতছ তখন পাবখরা র্ু ায়। 

 

বফতরবছ তবু আব  শূনয হাতত 

আিলা  মযরূপ এ ধ্রাতত! 

 

ভুবলবন মযতত মতা ায় ঐ রাস্তা বদতয় 
অধ্ীর আগ্রতহ আকাতশ মিতয় মিতয় 
মপতয়বছ িৃবষ্টর  াতঝ পরশ মতা ার 
জীবনিা হল আ ার রতঙর বাহার! 

 

যাব বা যাব না খুেঁজতত মতা ায় 
হারাতবা না বনতজতক বকছুর মছাঁয়ায়। 
থাকুক আতছ যা বকছু ছতন্দর  ত 

আ ার জীবনও যাতব ছাঁতির  ত! 

মছাট্ট বার্ 
ম াোঃ মহদাতয়তুল ইিলা  

 

মছাট্ট বার্ ছানাবি বতবোং বববোং মলজ নাবেতয় মখতল, 

মপিবি ভরা থাকতল মি ময িতল মহতল দুতল। 
দুষ্টুব  মি করতত জাতন আপন  তন িতল, 

একিু বযথা মপতলই মি মতা  াতক বগতয় বতল। 
মছাট্ট বার্ ছানাবি  াতয়র পাশাপাবশ িতল, 

িবার ভাতলাবািা মনয় ময মি ছতল বতল মকৌশতল। 
 জার খাবার বপ্রয় ময তার লুতকািুবর মখতল, 

বুবদ্ধদীপ্ত িলাতফরা মবাকার  ত নাবহ মি মতা িতল। 
ভয় মদখাতত মিও পাতর মদখায় না মতা ভয়, 
ভাতলাবািা বদতয় নাবক মি করতব িব জয়। 

কবব: 

কুইত্ত্বজৌ, িীন। 
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করর্তা  

"িহুনি েকৃরত" 
                   রিরিন আক্তাি 

 
আচ্ছা! ববতলর ধ্াতর বঝতলর পাতশ মিই  াঁদার গাছ িা বক এখনও আতছ! 

যার  গ ডাতল বতি প্রবতবদন দুতিা শাবলক পাবখ খুনশুবি করততা। 
আর মিই লম্বা আকাশ মছাঁয়া তাল গাছিা, যার আগায় বছতলা অফুরান্ত বাবুই পাবখর বািা। 

বাবের অদূতর বাবুতদর আ  বাগান িা বক এখনও আতছ? 
মভার রাতত আ  কুোতনার উতিজনায় র্ু িা হততা না ময।। 

শুনতা  রাততর মবলা মিখাতন পুকুর পাতে ভুেঁততরা কাপে কাঁতি। 
 া বলততা ওখাতন যািতন খুবক আ  কুোতত। 

মক মশাতন কার কথা, িাঁদনী রাতত িুবপ িুবপ িতল মযতা  দতলবতল। 
আচ্ছা! মগাধ্ূবল লতে গাঁতয়র রাখাল মছতলিা বক এখতনা বাঁবশ বাবজতয় র্তর মফতর, আজাতনর ধ্ববনতত  ুখবরত হতয় মযততা ময অজপাো 

গাতয়।। 
শুতনবছ মি ববল মভাতর মগতছ মলানা জতল, তাল গাছ হাবরতয় মগতছ ি তয়র মস্রাতত। 

হয়ততা শাবলক পাবখ এখনও আতি, ততব  াদার গাছ িা! 
বাবুই, মিততা ববলুপ্ত প্রায়! 

মিবদতনর মিই রাখাল বালক, বজবীকার িন্ধাতন গ্রা  মছতেতছ বঠবক, বকন্তু বাঁবশ বাজাতনা মভাতলবন। 
শুধ্ ুি য়িা আর হতয় ওতঠ না তার এই বযস্ত শহতরর যাতাকতল।। 

আচ্ছা! নানাবাবের উঠাতনর মিই বশউবল গাছিা? বকাংবা  িবজতদ পাতশর মিই বকুল গাছিা বক আতছ?  
প্রবতবদন মভাতর  ালা মগেঁতথ সু্কতল বনতয় যাওয়ার বদন িা মবাধ্হয় আর মকানবদন বফরতব না! 

প্রকৃবত আতছ আতগর জায়গায় শুধ্ু ভাবিা আজ শহুতর, 
আর  ানুষ গুতলা বনতজতক  াবনতয় মনওয়ার মনশায়  ি এই বযস্ত জনজীবতন ।। 

 

 

কবব:                                                                                                     

বপএইিবড বশক্ষাথঘী 
িাইনীজ একাতডব  অব এবগ্রকালিারাল িাইন্স, হাাংজু, মজবজয়াাং, িীন। 
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কৃরত্রম রু্রদ্ধমত্তা ও আধুরনক রচরকৎসা রর্জ্ঞান 
                                                                                                                                      মীি আবু্দি ির্ 

 

 

(১) আ রা আ াতদর পাবরপাবশ্বঘতকর বদতক একিু নজর বদতল 

মদখতত পাতবা ময, পবরবাতরর মকউ অিুস্থ হতল খুব দ্রুত 

হািপাতাতল বনতয় যাওয়া হতচ্ছ। আবার হঠাৎ গাতয় বযাথা ভাব বা 
জ্বর জ্বর অনুভব হতচ্ছ অ বন আ রা কাতছর মকান ফাত ঘবি মথতক 

ঔষধ্ এতন মখতয় বনবচ্ছ। বতি াতন কতরানা  হা ারী কালীন ি তয় 
লকডাউতনর প্রভাতব মযতকান স্বাস্থয পরা তশঘর জনয অনলাইতন 
আ রা বিবকৎিতকর িাতথ বভবডও কনফাতরন্স করবছ। শুধ্ ু াত্র িুস্থ 

থাকার জনয আজ আ রা হাততর কাতছ খুব দ্রুত ময স্বাস্থয মিবা 
গুতলা পাবচ্ছ তা অতীতত এততািা িহজ বছল না। 
বিবকৎিা ববজ্ঞাতনর আজতকর আধ্ুবনকায়ন বকন্তু এক বদতন বা এক 

বছতরও িম্ভব হয়বন এর অগ্রগবত িম্পূণঘ হতয়তছ ধ্াতপ ধ্াতপ, 

এখতনা বববভন্ন গতবষণার  াধ্যত  এই উন্নয়তনর ধ্ারা অবযাহত রাখা 
হতয়তছ। বিবকৎিা ববজ্ঞাতনর ইবতহাি অবত প্রািীন, প্রায় বতন হাজার 
বছর আতগ ব শর, ভারত, বগ্রি ও মরাত  বিবকৎিা ববদযার বীজ 

মরাবপত হতয়বছতলা। এছাোও িীতনর বিবকৎিা ববজ্ঞাতনর ইবতহাি 

অতনক প্রািীন। প্রািীন িীনা বিবকৎিা ববদযা  ূলত তাওবাদী দশঘতনর 
উপর বভবি কতর গতে উতঠবছল, বিস্টপূবঘ তৃতীয় অথবা পে  

শতাব্দীতত বলবখত বিবকৎিা শাে "হুয়াাং বদ বনবজাং " মথতক মহরাল 

ম বডবিন, আকুপাাংিার,  যাতিজ, মথরাবপ িহ বববভন্ন ধ্রতনর ঔষধ্ 
িম্পতকি জানা যায়। 

আতগকার বদতন  ানুষ নানা রক   কুিাংস্কাতরর ববশ্বাি করত। 
মরাগীর বিবকৎিার জনয  জাদু মিানা ইতযাবদর আশ্রয় বনততা বকন্তু 

কালক্রত   ানুতষর বিন্তা ধ্ারার বববতিতনর ফতল আজ  ানুষ এই 
িকল ভ্রান্ত ধ্ারণা মথতক মববরতয় এতিতছ। বববভন্ন  নীষী ও ববখযাত 

বিবকৎিতকর প্রতিষ্টায় রিায়ন শাতের উন্নয়ন, প্রাণীববদযার প্রিার, 
এবাং অণুজীবববদযা ও মজতনবিক্স ববদযার বযাপক উন্নবত হতয়তছ যার 
ফতল  ানুষ স্বাস্থয মিবার অ ূলয অগ্রগবত িাধ্ন হতয়তছ।  প্রািীন 
বগ্রক বিবকৎিক বহতপাতক্রবিতির হাত ধ্তর  ানুতষর মরাগ এবাং তার 
বিবকৎিা িম্পতকি অনুিবন্ধৎিা মবতেতছ। বতল বতল কতর জ্ঞাতনর 
পাহাে গতে তুতলতছন কালজয়ী এবাং ভুবনববখযাত বিবকৎিতকরা। 
বিবকৎিা ববজ্ঞাতনর অনযত  এক ববজ্ঞানী যার কথা না বলতলই নয়! 
বতবন হতলন  হান দাশঘবনক ইবতন বিনা। বিবকৎিা ববজ্ঞাতন বতবন 
ববশ্বজুতে িুনা  অজিন কতরবছতলন তাঁর মলখা বিবকৎিা ববষয়ক গ্রন্থ 
“আল কানুন বফত বতব্ব” মক দীর্ঘকাল ইউতরাতপ বিবকৎিার মক্ষতত্র 

অপ্রবতিন্দ্বী ও বনভিরতযাগয গ্রন্থ বহতিতব ববতববিত করা বাতিা িাংস্থা 
ইকনা'র বরতপািি:  ানবতদতহর অঙ্গিাংস্থান ও শরীরতত্ত্ব িম্বতন্ধ 

বতবন ময িব তথয প্রদান কতরবছতলন মিগুতলা িপ্তদশ শতাব্দীর 
মশষভাগ পযঘন্ত পৃবথবীর িব মদতশর বিবকৎিতকরা অনুিরণ 
কতরবছতলন। বলা যায়, শলয বিবকৎিার মক্ষতত্র তাঁর কালজয়ী 
অবদান উতল্লখতযাগয। প্রথ  এযাতনতস্থবিয়া বযবহার, 
এবন্টবাতয়াবিতকর উৎপবি, মস্টতথাতস্কাপ, মকত াতথরাবপ, বকডবন 
ট্রান্সপ্ল্ান্ট, মপ্রিত কার ইতযাবদ এতিতছ কাতল কাতল, এরই 
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ধ্ারাবাবহকতায় বতি াতন বিবকৎিতকর কাজ গুতলাতক িহজ করতত 

এবাং িবঠক মরাগ বনণঘতয়র জনয বিবকৎিা ববজ্ঞাতনর িাতথ 

কবম্পউিার ববজ্ঞান মক যুক্ত করা হতয়তছ। কবম্পউিার ববজ্ঞাতনর 
িবতিতয় আধ্ুবনক এবাং গুরুত্বপূণঘ অাংশ হতলা কৃবত্র  বুবদ্ধ িা। 
বিবকৎিা ববজ্ঞাতনর আধ্ুবনকায়তনর লতক্ষয কৃবত্র  বুবদ্ধ িার িফল 

প্রতয়াগ স্বাস্থয মিবায় নতুন  াত্রা মযাগ কতরতছ। আজতকর বিবকৎিা 
ববজ্ঞান মক ভববষযতত স্মািি ম বডতকল িাইন্স এন্ড মিকতনালবজ 

(SMST) মত রুপান্তর করতত কৃবত্র  বুবদ্ধ িা একবি মিতু বহতিতব 
কাজ করতব। 

 

(২) প্রবতবদনই নতুন মকান না মকান ঔষধ্ আববষ্কাতরর প্রতিষ্টা 
িলতছ। আবার বিবকৎিা ববজ্ঞান -এ বববভন্ন পদ্ধবততক একিাতথ 

কতর (Multidisciplinary approach, Hybrid procedure) বিবকৎিা 
পদ্ধবতর িক্ষ তা আরও বাবেতয় মফলা িম্ভব হতয়তছ। শুধ্ু 
বিবকৎিকগণ নয়, স্বাস্থয বশক্ষা, বযবস্থাপনা, গতবষনা ও বিবকৎিার 
িতঙ্গ অন্তভুঘক্ত আতছন প্রতকৌশলী, ইনফরত শন মিকতনালজী (IT) 

ববতশষজ্ঞ, জীববীদ, পদাথঘববদ, রিায়নববদ, পবরিাংখযানববদ, 
 হা ারীববদ ইতযাবদ নানা মপশার ববতশষজ্ঞ আর ক ঘী বাবহবন। তাই 
এককথায় বলা যায়  ানব শরীতরর এ ন মকান অঙ্গ আর বাকী মনই 
মযখানকার অিুখ বনরূপন করা অিম্ভব। 
আধ্ুবনক বিবকৎিা ববজ্ঞান -এ বিবকৎিা মিবা আরও মবশী কতর 
প্রযুবক্ত বনভির হতয় পেতছ। কৃবত্র  বুবদ্ধ িার বযবহার মবশ বকছুবদন 
মথতক শুরু হতলও এর প্রভাব এবাং িক্ষ তা ক্র শই বােতছ। আতগ 

মযখাতন  বনিবরাং, অযালা ঘ, বফডবযাক, মভবন্টতলির এবাং অনযানয 
বকছু যন্ত্রপাবততত িীব ত  াত্রায় Artificial intelligence (AI) 

বযবহার করা হততা, এখন মিিা কৃবত্র  মরাবি অথবা মড্রান বহিাতব 
বযবহার করা হতব। বনতি এই শতাব্দীর িযাতলি আর কৃবত্র  

বুবদ্ধ িার িম্ভাবনাগুতলা বনতয় এখন িাংবক্ষপ্ত আতলািনা করা 
হতয়ছ। 
 

ইন্টারতনি স্বাস্থয বযবস্থা (E health system): 

ই-স্বাস্থয বযবস্থা হত্ত্বিা গমাবাইি বা ইন্টােত্ত্বনিে মাধযত্ত্বম স্বাস্থয গসবা। 

এতত অিুস্থ মরাগী িহতজই বাবেতত বতি বিবকৎিা মিবা বনতত 

পাতর। বতি াতন বববভন্ন ধ্রতনর ম াবাইল এবপ্ল্তকশন ততরী করা 
হতচ্ছ যাতত ড্রপিিাি থাকতব।  ড্রপিাতিির উপর লক্ষন অনুযায়ী বক্লক 

করতলই মকি বহস্টবর ততবর হতয় যাতব। তাছাো শরীতর পতর থাকা 
গযাতজি (Gadget) মথতক প্রাপ্ত ততথযর  াধ্যত  শরীতরর পালি, 

ব্লাড মপ্রশার, তাপ াত্রা, শ্বাি-প্রশ্বাি, অবক্সতজন এর  াত্রা, িুগার 
মলতভল, ইবিবজ, ইতকা, আল্ট্রািতনািহ নানাববধ্ তথয পাওয়া 
যাতব। বিবকৎিক এিব ততথযর বভবিতত দূর মথতকও 

(Telemedicine) বিবকৎিা বদতত পারতবন। মরাতগর অগ্রগবত িম্বতন্ধ 

জানতত পারতবন, এবাং প্রতয়াজনীয় বনতদিশনা ম তিজ বহিাতব বদতয় 
রাখতত পারতবন। বিবকৎিতকর বফ মদওয়ার জনয আপনাতক কষ্ট 
করতত হতব না। স্বয়াংবক্রয়ভাতব আপনার বযাাংতকর বহিাব মথতক তা 
ট্রান্সফার হতয় যাতব বিবকৎিতকর একাউতন্ট। উদাহরণস্বরূপোঃ মকান 
মরাগীর হাতিি একবি বরাং পরাতনা হতয়তছ। এই বরাং বিতত 

নযাতনাতিকনলবজ বযবহার করা হতয়তছ এবাং এই ম বশন বি  ূলত 

IOT(Internet of Things) মবি যুক্ত। প্রধ্ানত এই বরাং বি তার 
কাজ করার পাশাপাবশ মরাগীর হািি এবাং হািি িম্পবকিত যাবতীয় 
তথয ইনপুি বনতয় তা ইন্টারতনির  াধ্যত  তার ম াবাইল 

এবপ্ল্তকশন িফিওয়যাতর মপরন করতব যার উপর বভবি কতর ডটর 
মরাগীর মিবা প্রদান করতব। 

 

ই-স্বাস্থয বযাবস্থা মক আতরা উন্নত করতত ইন্টারতনি ক্লাউড 

কবম্পউবিাং বিতষ্ট  ও IOT (Internet of Things) এর বযবহার খুব 
গুরুত্বপূণঘ ভূব কা পালন করতব ভববষযতত। স্বাস্থয মিবা মত IOT 

হতলা এ ন একবি শব্দ যা বনঘনা কতর, বকভাতব "স্মািি" বডভাইি 

গুতলা মক ইন্টারতনির িাতথ মডিা মশয়ার করার জনয পরস্পরতক 

যুক্ত করা হয়। স্বাস্থযতিবা মিবিাংতি, IOT-এর  তধ্য রতয়তছ 
মবডিাইড  বনির, স্মািিওয়াি এবাং বফিতনি ট্রযাকার, ই প্ল্ান্ট করা 
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ম বডতকল বডভাইি এবাং অনয মকাতনা বডভাইি যা স্বাস্থয বা 
বিবকৎিা িাংক্রান্ত মডিা িম্ববলত একবি িাংতকত মপ্ররণ বা গ্রহণ 
কতর।আ াতদর জীবনযাত্রার  ান উন্নবতর লতক্ষয স্বাস্থয মক্ষতত্র IOT  

বযবহার কতর বববভন্ন ধ্রতনর িুববধ্া বনতত পাবর। ময নোঃ 
খরি হ্রাি — IOT িাংতযাতগর বযবহার হািপাতাল এবাং স্বাস্থযতিবা 
প্রদানকারীতদর খরি ক াতনার জনয বতজিযর মক্ষত্রগুবল বিবিত 

করতত িহায়তা করতত পাতর। 
ত্রুবি হ্রাি — মযতহতু IOT িফ্টওয়যার অতনকগুবল  যানুয়াল 

প্রবক্রয়াগুবলতক স্বয়াংবক্রয় কতর, তাই  ানুতষর ত্রুবির জনয ক  

িুতযাগ রতয়তছ। 
উন্নত মরাগীর অবভজ্ঞতা — দীর্ঘ-পবরিতরর IOT িাংতযাগ মরাগীতদর 
জনয তাতদর বিবকৎিায় আরও মববশ বনযুক্ত থাকা িহজ কতর 
মতাতল, তারা মযখাতনই থাকুক না মকন, এবাং স্বাস্থযতিবা 
প্রদানকারীতদর ি স্ত প্রািবঙ্গক মরাগীর মডিাতত আরও ভাল 

অযাতক্সি রতয়তছ। 
হিবপিাতল ভবতি এবাং বরডব শন হ্রাি — িবঘদা িালু থাকা IOT 

িাংতযাতগর  াধ্যত , মরাগীর  বনিবরাং বরতয়ল-িাইত  করা মযতত 

পাতর, স্বাস্থয মিবা প্রদানকারীরা মরাগী বকভাতব কাজ করতছ তা 
ট্রযাক করতত পাতর এবাং তাতদর হািপাতাতল ভবতির প্রতয়াজন 
হওয়ার আতগ ি িযা গুতলা িনাক্ত করতত পাতর। 

 

দ্রুত মরাগ বনণঘয় — IOT বডভাইি গুতলা বনয়ব ত ভাতব মডিা 
িাংগ্রহ করার ক্ষ তা রাতখ এবাং এবি িবঠক ভাতব মরাগ বনণঘয় কতর 
বিবকৎিতকর কাতছ তথয মপরণ করতত পাতর। মববশরভাগ মক্ষতত্রই 
মরাবগর গুরুতর লক্ষণ গুবল উপবস্থত হওয়ার আতগ মরাগ িম্পতকি 
বিবকৎিতক অবগত কতর। 
উন্নত ওষুধ্ এবাং িরিা  বযবস্থাপনা — IOT ওষুধ্ এবাং িরিা  
ট্রযাবকাংতক িহজ কতর মতাতল, যা প্রদানকারীতদর তাতদর 
প্রতয়াজতনর জনয বযয় করা ি য় বাঁিাতত মদয়। 

এছাোও মভাক্তা অযাবপ্ল্তকশন মথতক শুরু কতর হািপাতাতলর 
বযবহাতরর মক্ষতত্র স্বাস্থযতিবাতত IOT-এর অতনক উতিজনাপূণঘ ভাতব 
বযবহার করা মযতত পাতর ময নোঃ হাঁপাবন এবাং বিওবপবড মরাগীর 
বযবস্থাপনা, ডায়াতববিতির উন্নত বনয়ন্ত্রণ, ওষুতধ্র িম্মবত 

(Medication compliance), মরাগীর স্বাস্থয পযঘতবক্ষণ, মরাগীতদর 
প্রদানকারী পযঘতবক্ষণ (Provider Monitoring of Patients), প্রবীণ 
যত্ন এবাং স্বাধ্ীনতা, ইনতজতস্টবল মিন্সর, মরাতবাবিক িাজিাবর 
ইতযাবদ। 

 

এআই/এ এল বদতয় স্বয়াংবক্রয় বিত্র বনণঘয় (Automated Image 

Diagnosis with AI/ML): 

বাতয়াইবজজবনয়াবরাং মক্ষতত্র ইত জ প্রতিবিাং বিতস্ট  ম বডতকল 

িাইন্সতক আতরা আধ্ুবনকায়ন কতরতছ এবাং স্বাস্থয মক্ষতত্র অতনক বে 

পবরবতিন এতনতছ। বক্লবনকাল ববতিষণ ও মরাগ িনাক্ত কতরন জনয 
ইত জ অযানালাইবিি বিতস্ট  বি খুবই গুরুত্বপূণঘ। এছাোও 

বফবজওলবজর মডিাতবজ গুতলা িাংরক্ষণ এবাং  ূলযায়ন এর জনয 
ইত জ প্রতিবিাং বিতস্ট  একবি অপবরহাযঘ ববষতয় পবরনত হতয়তছ। 
এই বিতস্ট  এর জনয বিবকৎিক মরাগীর িবঠক ও বনভুঘল মিবা বদতত 

পারতছন।  
প্রথ  বদতক মরবডওলবজ ববভাতগ বরবডওগ্রাবফ,  যাগতনবিক ইত জ 

প্রতিবিাং বিতস্ট , আল্ট্রা িাউন্ড বিতস্ট , এতন্ডাতস্কাবপ, থাত ঘাগ্রাবফ, 

PET  ও SPECT ইতযাবদ যন্ত্র বযবহার কতর ইত জ প্রতিবিাং করা 
হততা। বতি াতন ম বশন লাবনঘাং ও কৃবত্র  বুবদ্ধ িা বযবহার কতর 3D 

ইত জ প্রতিবিাং এর বযবস্থা করা হতয়তছ যা আতরা বনখুেঁত ভাতব অঙ্গ 

গুতলার অবস্থান ও মরাগ বনণঘয় করতত পাতর, এতত বনউরাল 

মনিওয়াবকিাং বিতষ্ট  ও ইত জ বডতিকশন বিতস্ট  থাকায় এর 
শবক্তশালী মিন্সর মরাগ গুতলা িহতজ বডতিট করতত পাতর। বতি াতন 
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মভটর গ্রাবফক্স ইত জ এর  াধ্যত  3D কালার আল্ট্রািতনাগ্রাবফ ও 

MRI ম বশন বাজাতর পাওয়া যাতচ্ছ।  
ি ঘতরাগ এরজনয বতি াতন ইত জ বরকগবনশন এর  াধ্যত  বববভন্ন 
ম াবাইল আযাপ এর  াধ্যত  ক্ষত স্থান এর ফতিা তুতল মরাগী 
বািায় বতি তার মরাগ িম্পতকি একবি িাধ্ারণ ধ্ারণা পাতচ্ছ ফতল 

মরাবগ বিবকৎিক মক তার মরাগ িম্পতকি বুঝাতত ও তার শারীবরক 

অবস্থা বুঝায় িক্ষ  হতচ্ছ। বতি াতন গুগল ও  াইতক্রািফি এর 
 ততা জায়ান্ট রা মহলথ মকয়ার ও বাতয়া ইবজজবনয়াবরাং খাতত প্রিুর 
বববনতয়াগ করতছ এবাং নতুন নতুন প্রযুবক্ত উদ্ভাবন করতছ। 
মরাতবাবিক্স িাজিাবর (Robotic surgery system): 

কৃবত্র  বুবদ্ধ িা (AI) এখন প্রবতবি বশতল্প বযবহার করা হতচ্ছ। 
বতি াতন  ানবতদতহ অতোপিাতরর AI এর বযবহার উতল্লখতযাগয 
িম্ভবনা ততবর কতরতছ। AI মিকতনালবজ বযবহার কতর মরাবতির 
 াধ্যত  বনখুেঁত ভাতব অতোপিার করা িম্ভব ততব বাজাতর খুব ক  
মরাতবাবিক্স িাবজিকযাল বিতষ্ট  পাওয়া যায় বকন্তু ভববষযতত এর 
বযবহার বৃবদ্ধ পাতব বতল আশা করা যায়।  

 

২০০০ িাতল এফবডএ এর অনুত াদন মপতয় দযা মভবে িাবজিকযাল 

বিতষ্ট  ততবর করা হতয়বছতলা  া  ূলত ইনিুইবিভ িাবজিকযাল বিতষ্ট  

িারা বনব ঘত, ততব বতি াতন ম বশন লাবনঘাং ও AI বযবহার কতর 
বিতষ্ট  গুতলার আপতডি করা হতচ্ছ।  এছাোও  াইতক্রাতস্কাবপ 

িাজিাবরর জনয অতনক  াইতক্রা মরাতবাি ততরী করা হতচ্ছ।  
বনউতরািাজিন ও অতথঘাতপবডক িাজিনরা ববতশষাবয়ত মরাতবাবিক্স 

অতোপিার পদ্ধবত অনুিরণ কতর মরাগীতদর িুস্থ করার মিষ্টা 
করতছ।  এছাোও কতরানাবর আিিাবর বাইপাি, কযান্সাতরর বিবকৎিা, 
গলব্লাডার অপিারণ, বনতম্ব প্রবতস্থাপন, পাইতলাপ্ল্াবস্ট, মরবডকাল 

মপ্রাতস্টতিটব , বিউবাল লাইতগশন, বহতস্টতরটব , মনতফ্রটব , ব ট্রাল 

ভালভ ম রা ত, পাইতলাতরাপ্ল্াবস্ট, মরবডকাল বিতস্টটব  ইতযাবদ 
মক্ষতত্র মরাতবাবিক্স িাজিাবর বযবহার করা হতচ্ছ । 
মরাতবাবিক্স িাজিাবর িবতিতয় বতো িুববধ্া হতলা, এবিতত কৃবত্র  

বনউরাল মনিওয়াবকিাং বিতষ্ট  বযবহার করা হতয়তছ যা বববভন্ন 
কবম্পউতিশনাল ইউবনি বদতয় স্নায়ুততন্ত্রর অনুকরণ কতর। এবি 
নযািারাল লযাঙু্গতয়জ মপ্রাতিবিাং বিতষ্ট  আতছ যা  ানুতষর িাধ্ারণ 
ভাষা বুঝতত ও বুঝাতত িক্ষ  এবাং এর িাতথ কবম্পউিার বভশন 
যুক্ত থাকায়  ানব শরীতরর বববভন্ন অতঙ্গর বভবডও ও ছবব মবাঝার 
ক্ষ তা রাতখ।  

 

ছাোও মরাতবাবিক্স িাজিাবর মত মরাবগর স্বাস্থয ঝুেঁবক কব তয় আতন 
ময নোঃ 
• িাজিন িারা ভাল বনভুঘলতা, বনয়ন্ত্রণ, এবাং ন নীয়তা।  
• জবিল এবাং িূক্ষ্ম পদ্ধবতগুবল িম্পাদন করার জনয 

িাজিতনর ক্ষ তা যা অনযানয পদ্ধবত িারা িোলন করা 
কবঠন।  

• নূযনত  আক্র ণাত্মক অতোপিার।  
• মছাি মছদ (কািা)। 
• হািপাতাতল িাংবক্ষপ্ত থাকার।  
• ক  জবিলতা, ময ন অতোপিাতরর জায়গায় িাংক্র ণ।  
• ক  বযথা।  
• রক্তক্ষরণ কত  যায়।  
• দ্রুত পুনরুদ্ধার।  
• মছাি, অদৃশয দাগ 

বতি াতন এই মিটতরর এখতনা গতবষণা অবযাহত রতয়তছ এবাং এর 
িাতথ নতুন নতুন প্রযুবক্তর িাংতযাজন র্িতছ যা বিবকৎিক মদর 
জবিল কাজ গুতলা মক িহজ কতর বদতত িাহাযয করতছ। 
(৩) প্রবতবনয়তই নতুন নতুন প্রযুবক্তর উদ্ভাবন হতচ্ছ আর এই 
প্রযুবক্ত গুতলা িাংযুক্ত করা হতচ্ছ বববভন্ন বশল্প মক্ষতত্র এরই মপ্রবক্ষতত 
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স্বাস্থয মক্ষত্র মক আর বাবহতর রাখা হয়বন বরাং স্বাস্থয মক্ষতত্র প্রযুবক্তর 
বযবহার িহজ করার জনয মহলতকয়ার িাংস্থা বা বববভন্ন প্রবতষ্ঠান 
ময ন বববনতয়াগ কতরতছ অপরবদতক প্রিুর পবর াতণ গতবষণাও 

িলতছ। বতি াতন স্বাস্থয মক্ষতত্র মছাি বে িকল ইউবনতি কৃবত্র  

বুবদ্ধ িার (AI) এর প্রতয়াগ বৃবদ্ধ পাতচ্ছ।  

 

ততব বক কৃবত্র  বুবদ্ধ িার প্রভাতব  ানুতষর প্রতয়াজনীয়তা হ্রাি 

মপতয় যাতচ্ছ? ববষয় িা ম াতিও এরক  নয়! 
একজন ববতশষতজ্ঞর পতক্ষও এত ববশাল পবর াণ ডািা বকাংবা 
মিগুতলার বিতকাতয়ন্স  তন রাখা িম্ভব নয়। এবি মকবল একবি 
যতন্ত্ররই কাজ। এর িারা এিাই মবাঝাতনা হতচ্ছ ময, কৃবত্র  বুবদ্ধ িা 
কখতনা একজন ববতশষজ্ঞ বকাংবা এখাতন ক ঘরত কাউতক িবরতয় 
মদতব না। বরাং তাতদর কাজতক িহজতর এবাং বনভূঘল করতত 

িহায়তা করতব। 
বিবকৎিা মিবা প্রদাতন প্রবত  ুহূততিই বনতযনতুন িব বাধ্া-ববপবির 
 ুতখা ুবখ হতত হয়, যার মভতর যথাযথ ততথযর অভাতব ভুল 

বিবকৎিা প্রদাতনর বযাপার িা তন বনতয় আিা যায়। বকাংবা একজন 
মরাগীর িব তথযই িাংগ্রতহ রতয়তছ, বকন্তু ি তয়র স্বল্পতার কারতণ 
অতনকগুতলা গুরুত্বপূণঘ তথয নজতরর বাইতর িতল মযতত পাতর। 
মিতক্ষতত্র কৃবত্র  বুবদ্ধ িা বনতজই িবার আলাদা তথয িাংরক্ষণ 
করতত পারতব, মিইিাতথ একই ধ্রতনর বিতকাতয়তন্স বযবহাতরর 

জনয কী করা মযতত পাতর তার ধ্ারণাও বদতত পাতর। যার ফতল 

বিবকৎিা মিবা প্রদান করতব এবাং বতবন মরাগগুতলা বনখুেঁত ভাতব 
যািাই বাছাই করতত পারতবন। যতন্ত্রর বযবহার ফতল বিবকৎিতকর 
ি তয়র অপিয় ও ক  হতব। 
একবি ম বশন যতই তথয ববতিষণ করতত পারুক না মকন, মিবি 
কখতনা  ানববকভাতব বিন্তার ক্ষ তা অজিন করতত পারতব না। 
ম বশন কখতনা ভাবতত যাতব না একজন মরাগীর আিতল কী 
প্রতয়াজন, তার পাবরপাবশ্বঘক অবস্থা মক ন, পবরবাতরর মলাকজনতদর 
কাতছ মি কতিা গুরুত্ব বহন কতর! এিা একজন  ানুতষরই কাজ 

ময, তার মরাগীর  ানবিক এবাং পাবরপাবশ্বঘক অবস্থা ববতবিনায় 
আনা। ম বশন িুধ্ু াত্র বিবকৎিতকর িতহাতযাবগ  াধ্য  বহতিতব 
কাজ করতব। 

 

পবরতশতষ, ববজ্ঞাতনর আববষ্কাতরর ভাতলা  ন্দ উভয় বদক রতয়তছ 
আর এবি বনভির কতর প্রতয়াতগর উপর। আর এই প্রতয়াগ প্রবক্রয়াবি 
বনয়ন্ত্রণ কতর রাজননবতক ও অথঘননবতক শবক্ত। বতি াতন 
মিকতনালবজর ময ন উন্নয়ন হতচ্ছ বঠক মত নই এর বযবহাতরর 
খরি বােতছ। তাই বনম্নববি ও উচ্চববিতদর  তধ্য তবষ য  ূলক 

মিকতনালবজ মযন উদ্ভব না হয় এই মখয়াল রাখা খুব জরুবর। 

 

 

 মলখক:  

স্নাতক বশক্ষাথঘী, ইনফরত শন ইবিবনয়াবরাং ববভাগ 

বজয়ানবক্স ইউবনভাবিঘবি অব মিকতনালবজ, বজয়ানবক্স, িীন।  
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ছে ঘন্টাে রর্শ্ব ভ্রমি 
                                                             িািহানা শুরচ 

 

ছয় র্ন্টায় ববশ্ব ভ্র ণ। কথািা শুনতত মক ন মযন অববশ্বািয লাগতছ 
তাই না! এিা বক আতদৌ িম্ভব? কথায় আতছ  ন মথতক িাইতল 

পাথতরও নাবক প্রাণ প্রবতষ্ঠা করা িম্ভব! আর এই মতা ববশ্বভ্র ণ। 
আধ্ুবনক ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত হয়ত িবতযই একবদন এই অিম্ভবতকও 

িম্ভব কতর মফলতব। যাই মহাক এবার আবি আিল কথায়, র্ুরতত 

পছন্দ কতর না এ ন  ানুতষর িাংখযা হয়ত ক ই আতছ। স্বাদ আর 
িাতধ্যর  াতঝ িবাই ক  মববশ র্ুরতত ভালবাতি। িীনারাও এর 
বযবতক্র  নয়। িীনারা খুব পবরশ্র ী জাবত বকন্তু কাতজর ফাঁতক একিু 
অবির মপতলই তারা ছুতি যায় িুন্দর মকান জায়গায় তাতদর অবির 
কািাতত। একিানা কাজ কখনও আনন্দ মদয় না। তাই পবরশ্রত র 
মখালি মথতক মবর হতয় বনতজতদর আবার পরবতিী কাতজ উজার 
কতর বদততই তারা তাতদর ছুবি গুতলা খুব িুন্দর কতর উপতভাগ কতর 
থাতক। এিা বলতল ভুল হতব না ময, িীনারা ভ্র ণ বপপািু জাবত। 
আর তাই ময মকান ছুবির বদতন ময মকান দশঘনীয় স্থাতন মগতল মদখা 
ম তল িকল বয়িী  ানুতষর। তাতদর এই আনন্দ ভ্র তনর  াত্রা 
বাোতত িীতনর বববভন্ন শহতর গতে উতঠতছ বববভন্ন বথ  পাকি। 
“উইতন্ডা অফ দযা ওয়াডি” এ নই একবি বথ  পাকি, মযখাতন িারা 
ববতশ্বর বববভন্ন ববখযাত স্থাপনা, স্থাপতয, শহর, দালান এবাং রাস্তা 
এ ন িুন্দর কতর ততবর করা হতয়তছ কখনও কখনও  তন হততই 
পাতর আপবন িবতযই বুবঝ একই ি তয় িাত  হাতদতশ অবস্থান 
করতছন।  

িীতন যাবার আতগ একিাই ইচ্ছা বছল “মগ্রি ওয়াল” মদখতত মযততই 
হতব। উইতন্ডা অফ দযা ওয়াডি এর কথা আ ার জানা বছল না। এক 

ক্লািত তির উইিযাি ম াত তন্ট মদখলা , মি আইতফল িাওয়ার, 
বপরাব ড এবাং ইবন্ডয়া মগতির িাতথ ছবব বদতয়তছ। প্রথত  ভাবলা , 

মি হয়ত িবতযই ওিব জায়গাতত র্ুতে এতিতছ। কতয়ক  ুহুতি পতর 
মদখলা , অনয এক ক্লািত িও একই  ত প্রায় ছবব বদতয়তছ। এবার 
বুঝলা  এিব আতশপাতশ মকাথাও আতছ। পতর মখাঁজ বনতয় জানতত 

পারলা  এিা মশনতজতনর হযাবপ ভযাবলর পাতশ ৪৮০০০০ বগঘ 
ব িার এলাকা জুতে অববস্থত একবি বথ  পাকি “উইতন্ডা অফ দযা 
ওয়াডি”। এবি ববশ্ব-িাংসৃ্কবতর প্রবতপাদযতক বহন কতর। ববশ্বববখযাত 

ভূদৃতশযর প্রবতবলবপ, প্রাকৃবতক দৃশয এবাং মলাক রীবত ও মলাকগীবত 

ও নৃতয উপস্থাপন কতর থাতক। এবি পবরবাতরর িাতথ, ববতশষত 

মছাি বাচ্চাতদর িাতথ ি য় কািাতনা জনয একবি দুদিান্ত জায়গা। 
কারণ এবি একই িাতথ ভূতগাল, ববজ্ঞান-প্রযুবক্ত ও িাংসৃ্কবত িম্পতকি 
স্বচ্ছ ধ্ারণা বদতত িক্ষ । বকন্তু ি য় ও িুতযাতগর অভাতব মিখাতন 
র্ুেতত যাওয়া িম্ভব হতয় উঠবছল না।  
অবতশতষ িীতনর জাতীয় বদবতির ছুবিতত মিখাতন যাবার িুতযাগ 

হতয়ই মগল। বদনিা বছল ১ অতটাবর, ২০১৯। চীত্ত্বনে নববত্ত্বষঘে 

িুলিে পে এলিই একমাত্র বে িুলি। ভাগযক্রত  আ ার যাত্রািঙ্গী 
বহিাতব মপতয়বছল আ ার প্রাতণর কযাম্পাি বাাংলাতদশ কৃবষ 
ববশ্বববদযালয় মথতক স্নাতক মশষ কতর আবার আ ার িাতথ িায়নার 
একই ইউবনভাবিঘবিতত  াস্টািঘ করতত আিা জুবনয়ার বরয়ন, রূপক 
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এবাং উদয়তক। মযতহতু আ াতদর কযাম্পাি গুয়াাংজুতত আর উইতন্ডা 
অফ দযা ওয়াডি হল মশনতজন শহতর তাই খুব িকাতল আ রা রওনা 
বদলা  মশনতজতনর উতদ্দতশয। আ রা িবাই খুব উতিবজত বছলা , 
কারণ এিা বছল আ াতদর িবার প্রথ  বুতলি মট্রতনর উঠার 
অবভজ্ঞতা। মট্রন কত বস্পতড যাতব? মট্রতনর বভতর বতি থাকতত 

মক ন লাগতব? মট্রতনর বিবকি কািার পর মথতকই এ ন জলপনা 
কল্পনা কতর আ াতদর বদন কািবছল। অবতশতষ মিই  তহন্দ্রক্ষন 
িতল এল। গুয়াাংজু ইস্ট মরলওতয় মস্টশন মথতক আ াতদর যাত্রা শুরু 

হল। এই মরলওতয় মস্টশন একিা ইন্টারনযাশনাল মস্টশন, কারন 
এখাতন মথতক হাংকাং এরও মট্রন যায়, এছাো িীতনর বববভন্ন 
প্রতদতশও এই মস্টশন মথতক যাওয়া যায়। এত বে আর এত িুন্দর 
মরল মস্টশন আব  আতগ কখনও মদতখবন। এর বভততরই রতয়তছ 
আবার িুপার শপ, শবপাং  ল এবাং মদশী ববতদশী মরতস্তারাঁ ইতযাবদ।  

 

আ রা প্রথত  বিবকি কাউন্টাতর মগলা  এবাং পািতপািি মদখাতয় 
আ াতদর বুতলি মট্রতনর বিবকি িাংগ্রহ করলা । তারপর বডবজিাল 

মবাডি মথতক প্ল্ািফ ঘ নাম্বার মজতন বনতয় মগতির িা তন লাইন কতর 
দাঁোলা । িীনারা খুব িুশৃাংখল জাবত, তাতদর লাইতন দাঁোতনা কথা 
বতল বদতত হয় না। এক জতনর পর এক জন এ বনততই লাইন কতর 
দাঁবেতয় যায়। আ াতদর মট্রতনর ি য় ৭.২৫ ব বনতি। বঠক ৭.১৫ 

ব বনতি মগি খুতল মদয়া হল। বিবকি স্কযান কতর আ রা িবাই 
বভততর ঢুতক মগলা । প্রবতিা ববগর নাম্বার আতছ। আ রা নাম্বার 
ব বলতয় বভততর ঢুতক মগলা । প্রথত  বিি খুেঁতজ বতি পেলা । 
তারপর িারপাশিা মদখতত শুরু করলা । ৭.৩০ আ াতদর মট্রন 
িলা শুরু করল। আ ার পাতশ বতিবছল বছল বরয়ন। ঐ মট্রতন উতঠ 
প্রথত  খুেঁতজ মবর করল  বনির মকাথায়, যাতত ও বস্পড কত উঠতছ 
মিিা মদখতত পাতব। আ রা মভতববছলা , বুতলি মট্রনবি যখন ৩২০ 

বকব  মবগ পার র্ন্টা িলতব আ রা হয়ত ভর শুনয বা বকছু একিা 
অনুভব করব বকন্তু না এ ন বকছুই হল না। আ রা ভুতলই 
বগতয়বছলা  ময আ রা বনতজরা মট্রতনর বভততরই অবস্থান করবছ 
এবাং মট্রতনর মবগ এবাং আ াতদর মবগ ি ান। তাই মট্রতনর বভতর 

মথতক মবগ মবাঝা িম্ভব নয়। িবতয বলতত বক আব  আিতল বুতলি 
মট্রন আর মরালার মকাস্টারতক একই ছতক মবেঁতধ্ মফতলবছলা । 
আতস্ত আতস্ত মট্রন িলা শুরু করল। আ রা জানালা বদতয় বাবহতরর 
দৃশয মদখা শুরু করলা । বাইতর মথতক মদখা যায় ময, বুতলি মট্রন 
আ াতদর িা তন বদতয় এক পলতক িতল যায় মত ন বকছুই অনুভব 
হল না। তখন বব াতনর কথা  তন হল আর হাবি মপল আিতল 

কল্পনা মথতক বাস্তবতা অতনক আলাদা। বিতন মদখতত লাগলা  

বস্পড আতস্ত আতস্ত বােতছ। বরয়ন রূপক আর উদয় এক দৃবষ্ট 
তাবকতয় বছল বিতনর বদতক। যখন বস্পড ২৮০ মত উঠল তখন পাশ 

মথতক বরয়ন বলল আপু কান একিু বন্ধ বন্ধ লাগতছ বক? আব  
বললা  হযাঁ লাগতছ। একিা জায়গাতত মট্রন নদীর বভতর বদতয় 
যায়। িাতনতল ঢুকার  ুতখ  তন হল মট্রন িা ানয উপর বদতক উতঠ 
আবার বনতি মনত  মগল। পুরা মট্রন যাত্রািা বছল এক  জার 
অবভজ্ঞতা। মট্রন বনতয় কথা বাতিা মশষ না হতত মর্াষনা শুরু হতয় 
মগতল আর বকছু ক্ষতনর  াতঝই আ রা মশনতজন মস্টতশতন মপৌেঁতছ 
যাব।  াত্র ৩০ ব বনতির  াতঝ আ রা মপৌেঁতছ মগলা  মশনতজতনর 
ফুবতয়ান মস্টশতন। মিখাতন মথতক আন্ডারগ্রাউন্ড িাবওতয়  াতন 
ম তট্রা মরতলর বিবকি কািলা  লাইন দুই এর উইতন্ডা অফ দযা 
ওয়াডি মস্টশতনর। এই ম তট্রা মস্টশতনর মগইতির বডজাইন করা 
হতয়তছ িাইবনজ-আত বরকান স্থপবত ব াং মফই এর বডজাইন করা 
লুযভর ব উবজয়াত র প্রধ্ান প্রতবশিার  ত গ্লাি বপরাব ড আদতল। 
এবক্সি J বদতয় মবর হতয় িবঘপ্রথ  দশঘনাথঘীতদর ময বজবনিিা 
িবতিতয় মববশ আকষঘন কতর তা হল  াথা উেঁিু কতর দাঁবেতয় থাকা 
আইতফল িাওয়ার, মযন হাতছাবন বদতয় পথিারীতদর আ ান্ত্রণ 
জানাতচ্ছ।  

 

আ রা মিাজা বিবকি কাউন্টাতর মগলা । প্রতবশ বিবকতির দা  

২২০ ইউয়ান, যা বয়স্ক এবাং বশশুতদর জনয ১১০ ইউয়ান। ততব 
িন্ধযা ৬ মথতক ৮ িা পযঘন্ত ইবভবনাং বিবকি ১০০ ইউয়ান। বিবকি 
মকতি িবার প্রথত  মপি পূজার কথা  তন হল িবার। যবদও 
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আতশপাতশ মকান হালাল মরস্টুতরন্ট মিাতখ পেল না। মদখলা  একিা 
মদাকাতন িববজ মরাল ততবর করতছ। বকছুক্ষন দাঁবেতয় মথতক মবাঝার 
মিষ্টা করলা  ময মিখাতন বক মকবল মভজ-ফুড পাওয়া যায় বকনা? 
মবশ িকাল বছল আর মদাকাতন বভে ক  বছল, তাই মদাকানী 
আ াতদর খুব িুন্দর কতর বুঝাতলা তার মদাকাতন মকান  াাংি পাওয়া 
যায় না। মকবল িববজ আর ফল বদতয় ততবর খাবার পাওয়া যায়। 
তারপর আ রা মখতয় বভততর প্রতবশ করলা । উইতন্ডা অফ দযা 
ওয়াডি এর বভততর ঢুতকই প্রথত  মিাতখ পেল ববশাল  ে। 

 

জাতীয় বদবতির প্রথ  বদন বছল, তাই বববভন্ন আতয়াজন িলবছল। 
িম্পূনঘ পাকিবিতক ৮ বি অেতল ভাগ করা হতয়তছ এবশয়া, ইউতরাপ, 

ওতশবনয়া, আবফ্রকা এবাং আত বরকার ইতযাবদ। আ রা আতস্ত আতস্ত 

একবি অেল মথতক অনয অেল মদখা শুরু করলা । এই বথ  পাতকি 
িায়না মগি, জাপান গাতডিন,  াউতন্টন ফুবজর িপ স্পীড, দবক্ষণ-
পূবঘ এবশয়ান ওয়ািারিাইড বভতলজ,  াওবর মডতভবলাংি, মভবনি দয 
বিবি অফ ওয়ািার, ক্রি ইউতরাপ, আবফ্রকান মলাক বািস্থান, 
ব শতরর বপরাব ড, বপিার মহলাতনা িাওয়ার, নায়াগ্রা জলপ্রপাত, 

আ াজন জঙ্গল স্লাইড-ফ্ল্াই ওভার আত বরকা-ভারতীয় বািস্থান, 
আল্পতির বহ াবয়ত ওয়াডি, আয়রন িাওয়ার, ট্রায়াম্ফল আিি, 
মগ্লাবাল এবরনা এক্সট্রাভাগানজা, পযাবরতির আইতফল িাওয়ার এবাং 
আরও বকছু িহ ি গ্র ববতশ্বর ১৩০ বি প্রধ্ান লযান্ড াতকির প্রবতরূপ 
রতয়তছ। এছাোও রতয়তছ বববভন্ন রক  রাইড এবাং মগ ি, যার 
জনয আলাদা কতর বিবকি কািতত হয়। প্রবতবি মজাতন আবার 
রতয়তছ মিই মদশীয় খাবার মরতস্তারাঁ এবাং মপাষাক ও িাতজর 
বজবনি। ময ন, মকউ িাইতল তাজ হতলর িাতথ ইবন্ডয়ান িাতজ 

মিতজ ছবব তুলতত পাতর আবার থাই বভতলতজ বতি থাই ফুড মখতত 

পাতর। বববভন্ন মদতশর বববভন্ন শহতরর রাস্তায় বতি উপতভাগ করতত 

পাতর িা কবফ মকক বা হালকা খাবার। িম্পূণঘ পাকিবি র্ুরতত 

আ াতদর প্রায় ছয় র্ন্টা ি য় লাতগ মগল। মযতহতু মিিা আ াতদর 
প্রথ  মশনতজন ভ্র ণ বছল তাই আ াতদর ইচ্ছা বছল ি ুন্দ্র তিকতত 

যাওয়ার। বকন্তু মিখাতন মকান ববতশষ  অনুষ্ঠাতনর আতয়াজন িলবছল 

যা মদখার জনয পাি দরকার যা আ াতদর কাতছ বছল না তাই আ রা 
আ াতদর পরবতিী গন্তবয বি-ওয়াডি এ মগলা । যা মশনতজতনর 
একবি  ুল আকষঘণ। বি-ওয়াডি িবঘ িাধ্ারতনর জনয উন্মুক্ত একিা 
জায়গা। ি ুতদ্রর ধ্ার মর্তষ ি ুন্দ্র তিকত গতে উঠা এই পাকি 
মথতক মদখা যায় শত শত জাহাজ, মছাি মনৌকা, হাংকাং এর িী ানাও 

মদখা যায়। আ রা মিখাতন বতি িূযঘাস্ত মদখলা  তারপর িন্ধযার 
ফাউতন্টন মশা মদখার জনয অতপক্ষা করতত থাকলা । বি-ওয়াতডর 
ফাউতন্টন মশনতজতনর িবতিতয় বে ফাউতন্টন। বকন্তু দূরভাগযবশত 

আ াতদর তা মদখা হল না, কারণ আ াতদর বফরবত মট্রতনর ি য় 
হতয় এতিবছল।  

 

আ রা রাত ৯.৩০ িায় কযাম্পাতি বফতর এলা । িবতয অিাধ্ারণ 
একিা বদন বছল এবি। কখন ও িবতযকাতরর আইতফল িওয়ার বা 
বপরাব ড বা নায়াগ্রা জলপ্রপাত বা তজ হল মদখার মিৌভাগয হতব 
বকনা জাবন না। আ ার কাতছ মকবল একিা বজবনি  তন হতয়তছ, 
উইতন্ডা অফ দযা ওয়াডি এর প্রবতরূপ গুতলাই যবদ এত িুন্দর হয় 
ততব িবতযকাতরর মিই িব বজবনি বা স্থাপনা গুতলা না জাবন কত 

িুন্দর। এ ভ্র ণ মযন আ ার ভ্র ণ বপপািাতক আতরা বাবেতয় 
তুতলতছ। 

 

    

   মলবখকা:  

   বপএইিবড বশক্ষাথঘী, ফুড িাইন্স এন্ড ইবিবনয়াবরাং ববভাগ 

   িাউথ িীন ইউবনভাবিঘবি অফ মিকতনালবজ, গুয়াাংজু, িীন। 
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রিল্পকমব 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Title: Multiple Head 

Medium: Ceramics (Freehand Ceramics 

Sculpture) 

Size: 30"×36" 

 

Artist Name: Dr. Abdul Matin Talukder  

Professor, Department of Ceramics & 

Sculpture,  

University of Rajshahi, Bangladesh 

 

Title: Shilpacharya Zainul Abedin 

Medium: Tempera on Handmade paper 

Size: 16x12 Inches 

Year: 2020 

 

Artist Name: Sushanta Kumar Adhikary (PhD) 

Professor, Department of Oriental Art 

Faculty of Fine Art, University of Dhaka, Bangladesh 
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রিল্পকমব 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Inside the round, (relief sculpture) 

Medium: bronze 

Size: 64×64×4cm. 

 

Artist Name: Mukul Kumar Barai 

Associate Professor, Department of Sculpture 

University of Dhaka, Bangladesh 

 

Title: Portrait 

Media: Water color on paper 

Size: 19x13 inch  

 

Artist Name: Rashed Sukhon 

Associate Professor,  

Head of the Department, Deptartment of 

Fine Arts 

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University 
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রিল্পকমব 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Motion-01 

Media: Acrylic on Canvas 

Size: 120cm X75cm 

Year: 2019 

 

Artist Name: Prodip saha 

Lecturer, Department of Fine Arts 

Rabindra Maitree University 

 

Title: Untitled  

Media: Oil colour  

Size: 57×57 c.m. 

Year: 2012 

 

Artist Name: Dr. Siddhartha Talukder 

Professor, Department of Painting, 

Oriental Art & Printmaking 

University of Rajshahi, Bangladesh 
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রিল্পকমব 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Landscape with blue sky  

Medium: Acrylic on Canvas  

Size: 44x44 inch  

Year: 2022 

 

Artist Name: Professor Dr. Bazlur Rashid Khan  

Department of fine arts,  

Jagannath University, Bangladesh  

 

Title: Reformation of Existence 

Media: Digital 

Size: 100cm X70cm 

 

Artist Name: Subrata kumer 

Nanjing University of the Arts, China 

 

Title: Destruction is the main goal-1 

Medium: Soft Ground Etching 

Size: 12"×14" 

 

Artist Name: Sumanta Rani Mohanta 

Artist, Print Maker. 

MFA Rabindra Bharati University, Kolkata. 

MFA University of Chittagong. 

BFA-Department ofGraphics (print making) 

Institute of fine arts, University of Chittagong. 

 



   

   

পৃষ্ঠা 49 

আল োকচিত্ৰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishtiaq Ahmed 

Winner, Outstanding Potography Award, 

BCYSA Community Award-2021 

Master’s Student, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, China 

 

 

Fighting Milu Deer, Yancheng city, Jiangsu Fishing crane at Chang Guangxi Wetland Park 

Xuelang Scenic, Wuxi City, Jiangsu Vai-brother at Taihu Bay 
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সমাপ্ত 

 হাপ্রািীর  যাগাবজন িম্পতকি আপনার  ূলযবান  তা ত জানাতত অথবা পরবতিী িাংখযায় 
( হাপ্রািীর অষ্ট  িাংখা-বডতিম্বর ২০২২) এ মলখা পাঠাতত ইত ইল করুন: 

mahaprachir@outlook.com   

 

পবূঘবতিী  যাগাবজতনর িাংখযাগুতলা মপতত বভবজত করুন: https://www.bcysa.org/magazines   

িীতন বশক্ষা, স্কলারবশপ, বাবণজয এবাং িীন ও বাাংলাতদশ িম্পতকি আপতডি মপতত বভবজত করুন:- 

মফইিবকু মপইজ: www.facebook.com/bcysaofficial  

মফইিবকু গ্রুপ: www.facebook.com/group/bcysa.cn  

ববস্তাবরত জানতত বভবজি করুন: www.bcysa.org  
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