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সম্পােদকর কথা 
 

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অযাদসাসসদয়শন  (সবসসওয়াইএসএ )সববস্তদররচীদন বসবাসরে বাংলাদেদশর   
সশক্ষাথবী ও মপশাজীবীদের একসি প্ল্যািফরম সহদসদব ২০১৬ সাদল যাত্রা শুরু কদর। সংগঠনসি শুরু মথদকই 
বাংলাদেশ ও চীদনর সম্পকব উন্নয়ন ও সাংসৃ্কসেক সমথসিয়ার মক্ষদত্র একসি অননয ও অগ্রণী ভূসমকা মরদখ্ 
চদলদছ। এর কৃসেত্ব কসেপয় স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহানুভব মানুদষর যারা এই সংগঠনসি গদড় মোলার মে ইসেবাচক 
এবং সমদয়াপদযাগী সসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরসছদলন। সংগঠনসির পথপসরক্রমায় ২০১৯ সাদল এর সাদথ যুক্ত হয় 
অনলাইন মযাগাসজন, "মহাপ্রাচীর" এবং অনলাইন সভসিক সংবাে মপািবাল, ‘সবসসওয়াইএসএ সনউজ’। সবেগ্ধ 
পাঠকসমাজ এই উদেযাগগুদলাদক যদথষ্ট আন্তসরকোর সাদথ গ্রহণ কদর আমাদের ঋদ্ধ কদরদছন।  

হাসি হাসি পা পা কদর আমাদের মহান সবজয় সেবদসর অবযবসহে পদর আমরা আমাদের মযাগাসজদনর ৮ম সংখ্যা 
প্রকাদশর দ্বারপ্রাদন্ত আজ। মযাগাসজদনর প্রসেসি সংখ্যায় মলখ্া সংগ্রহ, বাছাই  ,সম্পােনা ,সেজাইন সনববাচন ,
মুদ্রণজসনে ত্রুসি সংদশাধনসহ অনযানয কাজ সম্পন্ন করা অেযন্ত কসঠন এবং সময়সাদপক্ষ বযাপার। মযাগাসজদনর 
সাদথ সমৃ্পক্ত এক ঝাাঁক মমধাবী েরুণ এই সুকসঠন কাজগুদলা করার োসয়ত্ব সনদজদের কাাঁদধ েুদল সনদয় 
মযাগাসজনদক প্রসেসনয়ে এক অননয উচ্চোয় সনদয় যাওয়ার মচষ্টা কদর চদলদছন। আমাদের সম্মাসনে পাঠক ও 
সুধীমহল মথদক পাওয়া গ্রহণদযাগযো এবং উৎসাহ প্রসেনয়ে আমাদের কাদজ মপ্ররণা মযাগায়।   

মযাগাসজদনর গোনুগসেক ধারায় আমরা অনযানয সংখ্যার মত ো অদনক গুণী মলখ্ক এবং সম্ভাবনাময় নবীন 
মলখ্কদের মলখ্া মপদয়সছ। সম্পােকীয় নীসেমালা অনুসরণ কদর আমরা মলখ্াগুদলা প্রকাশ করার মচষ্টা কদরসছ। 
প্রসেষ্ঠাকাল মথদকই আমাদের সংগঠন একসি অসাম্প্রোসয়ক ও অরাজননসেক সংগঠন সহদসদব সনদজর ভাবমূসেব 
সমুন্নে রাখ্দে বদ্ধপসরকর সছল। আমাদের সম্পােকীয় নীসেদেও বযাপারসির প্রসেফলন সনসিে কদর থাসক 
আমরা। আসম আশা কসর আগ্রহী পাঠকগণ মলখ্াগুদলা পদড় উপকৃে হদবন এবং বাংলাদেশ ও চীদনর সামাসজক 
ও সাংসৃ্কসেক সােৃশয ও বহুমাসত্রকো উপলসি করার সুদযাগ পাদবন। 

মযাগাসজন প্রকাদশর মে এই সুকসঠন কাজসি সুন্দর ও সুচারুভাদব সম্পন্ন করার জনয সবসসওয়াইএসএর সম্মাসনে 
উপদেষ্টামণ্ডলী, পসরচালনা পষবে, সম্পােনা পষবে এবং মলখ্কদের প্রসে আমার আন্তসরক ধনযবাে ও কৃেজ্ঞো 
প্রকাশ করসছ। সবার জীবদনর সাসববক কলযাণ ও সফলো কামনা কসর। 

 
 
সবনীে 
মমাোঃ বশীর উদ্দীন খ্ান  
সম্পােক 

০৯ জানুয়াসর, ২০২৩ 
সাংহাই, চীন। 
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Padma Bridge: A Symbol of Friendship, 

Partnership, and Development 

 

There are two sides to the river Padma: in the 

winter it is peaceful and serene, and in the 

summer it is harsh and ferocious. Padma may be 

found flourishing in the words of poets, in the 

voices of musicians, and above anything else in 

our hearts. On June 26, 2022, Padma Bridge was 

officially opened by the government. 

This resulted in another another triumphant 

period for Bangladesh. Construction of the 

Padma Bridge's river training works at Jajira 

point, Shariatpur, and at Mawa, Munshiganj, as 

well as the main bridge's number 7 piling 

construction at Mawa circle, were all opened 

that day. This marked the formal beginning of 

work on the major bridge. 

The seventh pillar, located one kilometer inside 

the river bed at Mawa, will be started immediately 

after the PM's ceremonial inauguration. German-

made 10,000-ton hydraulic hammers were used to 

push pillars into the river bottom. Only one pillar 

will emerge from the river bed per six pilings. The 

42 pillars will support Padma Bridge, which will 

span the river between its two sides.  

History 

The Padma Bridge is an essential part of the 

puzzle for a more balanced growth of the 

southern part of Bangladesh. The government 

of Bangladesh reached a deal with the World 

Bank and a few other organizations in April 

2011 to secure the financing. Initially, the 

World Bank agreed to fund the project with 

$1.2 billion. Yet, the World Bank's lending 

arrangement was terminated in June of 2012. 

Only temporarily was the dream of Padma 

Bridge shattered. In a bold move, the 

government of Bangladesh immediately 

decided to build the Padma Bridge using its 

own resources. Construction of Padma Bridge 

has reached a critical juncture and is about to be 

completed. By December 2014, the first work 

orders had been issued. The river training 

works for the Padma Bridge were officially 

opened to the public on December 12, 2015, at 

Jajira point in Shariatpur. She also dedicated 

Mawa's new main bridge on the same day. 
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Building Plans for the Padma Multipurpose 

Bridge 

Padma Bridge, as planned, would stretch for 

around 6.15 kilometers. Once finished, it will 

be Bangladesh's longest road bridge. The 

construction sites for the bridge are located at 

Mawa, Munshiganj, and Janzira, Shariatpur. 

Louhajong in Munshiganj will be linked to 

Shariatpur and Madaripur district, bridging 

the north and east to the south and west of the 

nation. There will be 42 of these pillars 

supporting the bridge. Forty will be in the 

river itself, while the other two will be on the 

approach roads leading up to the connecting 

bridge. Each pillar will have six piles placed 

in the river below it, for a total of two hundred 

and forty piles. A total of 24 more piles are 

needed to support the exterior's two pillars. 

Exactly 264 heaps will be present. Each pile 

will be 150 meters long, with 120 of that 

length going into the ocean at great depth (the 

deepest of any bridge in the world). The 

pillars will support steel bridges. There will 

be 41 individual spans on the bridge. The 

bridge will consist of two stories. Up above, 

you'll find a four-lane highway, and down 

below, a train line. The train will travel at a 

speed of 160 kilometers per hour. The bridge 

will last for a century. 

Progression 

The term Padma Bridge conjures up images of 

utopia. Through the construction of the Bridge, 

direct road connections will be made between 

Dhaka and 21 of the country's southern 

districts. More than 1% will be added to the 

annual growth rate of the GDP. The Padma 

Bridge has been a desire of the million people 

living in the southwest area for a very long time. 

Just as Bangladesh's government was becoming 

serious about beginning building on the dream 

bridge, the international organization withdrew 

its support. As a result of the allegations of 

corruption that surfaced in June 2012, the 

World Bank and other donor agencies ceased 

all credit transfer activities. Immediately after 

that, there was a barrage of criticism. Many 

people believed that the dream of building the 

Padma Bridge had passed away. However, the 

decision made by the government of Bangladesh 

was so firm that it is pushing through with the 

construction of the Padma Bridge using its own 

funds. After that, in the year 2014, the work 

order for the building of the Padma Bridge was 

issued in August, and construction began in 

December of the same year. It was the bravest 

choice ever made in Bangladesh's long and 

illustrious history. 

The steps involved in the construction 

process are as follows: 

1. Construction tasks are broken up into 

bundles: 

The project has been roughly broken down into 

six sections to facilitate quick and easy 

development. There are a total of six tasks, five 

of which are physical and one managerial. 

These are the constituent physical elements: 



মহাপ্রাচীর অষ্টম সংখ্যা  

 

 

     c„ôv - 7 

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অযদসাসসদয়শদনর একসি প্রকাশনা 

a. Main bridge: An agreement with China 

Major Bridge Engineering Co. Ltd, China was 

signed in  June 2014 for main construction work 

of Padma Bridge. The agreement was signed  for 

a period of 4 years+1 year (defect liability 

period). They were ordered to begin  

construction in November of same year. The 

allotted amount for the main Bridge was BDT 

12,133.39 crore. They started working from the 

next month. Up until January 2016, 17.27% of 

the work has been completed. Construction of 

main Bridge is supervised by Korean Express. 

The completion is expected within four years 

from the starting date. 

b. River Training: An agreement between 

China's Sinohydro Corporation and Bangladesh 

Bridge  Authority was signed for the river 

training works. The agreement was signed for a  

period of 4 years+1 year (defect liability 

period). The allotted contract cost is BDT  

8, 707 crore. Starting from December 2014 the 

construction is now moving ahead that will be 

completed in 2018. Now the estimated work 

progress is 14 percent. Construction of river 

training work is supervised by Korean Express. 

20,300 concrete blocks are being made every 

day for river training.  

c. Jajira Link Road: Bangladesh's Abdul 

Monem Ltd and Malaysia’s HCM Construction 

Ltd started the project of Jajira link road in 

October 2014. The agreement was signed for a 

period of 3 years+1 year (defect liability 

period). 10.5 kilometer long Jajira link road 

with Padma Bridge is approximately 59 percent 

completed. The allotted cost in this part is 

approximately BDT 1, 097 crore. 

 

d. Mawa Link road: Bangladesh's Abdul Monem 

Ltd and Malaysia’s HCM Construction Ltd jointly 

started the project of Mawa link road in January 

2014. The construction of two kilometer long 

Mawa link road is also approximately 63 percent 

completed. The construction is supposed to 

completed in 2.5 years from the beginning that 

would be in July 2014. Bangladesh military is 

supervising the whole construction work. The 

allotted cost in this part is approximately BDT  

193.40 crore. 

e. Other Infrastructures: Other infrastructures 

include service area-2,  resettlement, land 

acquisition, engineering support etc. Progress 

of each of the  individual construction is 

satisfactory. 1, 408.54 hectre land has been 

acquired  from three districts of Munshiganj, 

Madaripur and Shariyatpur. 1, 270 out of 2, 592 

plots have been handed over to the affected 

families. Tree plantation has beenstarted and 

55150 nos. of tree plantation has been 

completed up to-date. 

f. Supervision Work: Supervision of whole 

project is given to two companies named 

Korean Express and Bangladesh Army. 

2. Technical aspects and Funding: 

Some seasoned international organizations are 

relied upon to handle the technical requirements. 

Piling under the river bed is the most challenging 
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aspect of any building project. The piles 

themselves were manufactured in China, and 

many hydraulic hammers were sent in from 

Germany in order to force them into the ground. 

Just 7 of the 42 required pillars have been installed 

at this point. For every six pilings, one pillar will 

be born. Each support will be spaced at a distance 

of 150 meters. Forty stories' worth of water will 

cover 120 meters of the piles. There will be 150m 

of piling in total. The clay in the Padma River's 

bed reduces its ability to absorb force. That's why 

it's necessary to pile up so high. 

The Padma Bridge's development relies on on 

financial backing. The budget for this project is 

put at BDT 29000 crore. The remaining ninety-

five percent will come from inside the country. 

The government will provide BDT 27,428 

crore, while international aid will contribute 

BDT 1,365 crore. The Indian government is the 

primary donor of international aid. Since 

Bangladesh lacked the necessary funds, an 

agreement was reached with the World Bank 

and other donor institutions. When the donor 

group, headed by the World Bank, abruptly 

pulled out of the deal, a crisis ensued almost 

immediately. 

Padma Bridge was just a pipe dream until the 

government of Bangladesh made the bold 

decision to build it using its own resources. 

 

Construction of Padma Bridge will need a 

substantial outlay of foreign funds. Bangladesh 

Bank's Foreign Exchange Reserves Have 

Grown to Over $28 Billion. More than $15 

billion is sent back home annually in the form 

of remittances. The Bangladesh Bank can 

provide enough foreign currency to meet 

demand for the next four years without 

negatively impacting the economy. In other 

words, with this promise from ex-Bangladesh 

bank governor Atiur Rahman, the greatest 

infrastructure project in the country's history 

may finally get off the ground. Agrani Bank 

was tasked with alerting Bangladesh Bank of 

the funding needs in a timely manner. 

The economic Importance: 

When completed the Padma Bridge will 

connect 21 southwest districts with the capital 

Dhaka and eastern region. Other benefits are as 

follows - 

Total Economic Growth: Advances in 

communication infrastructure are crucial to a 

country's economic progress. If the Padma 

Bridge is built, it will improve connection 

between the southwest areas and the rest of the 

nation. The economy as a whole will benefit 

from this. Padma Bridge, according to a World 

Bank study, will increase GDP by $6 billion 

over the next 31 years, beginning in 2015. By 

2032, it will have generated $300 million in 

yearly economic benefits. 

Secondly, the Bridge will enhance international 

communication, which will in turn enhance 

regional cooperation. The potential for 

neighboring states to work together more 

closely will be expanded. With the Padma 

Bridge, Bangladesh will be linked to the future 

Trans-Asian Highway and International 

Communication Network. 

Third, the progress of industry relies on road 

communication, which is sometimes called the 

"blood" of economic growth. Having access to 

raw materials and a market for completed goods 

depends on a well-developed network of roads 

and communications. Padma Bridge will, without 

a doubt, promote greater industrial growth. 

Progress in Agriculture and Rural Life: 

Progress in Agriculture and Rural Life is 

Progress in the Country Padma Bridge's 

improved communication links will have a 

significant impact on agriculture and its 

practitioners. By encouraging more agricultural 

and, in particular, vegetable production, it will 
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help increase employment in the southwest area 

by 10.2 percent. 

The Padma Bridge will improve internal 

communications throughout the nation, 

which brings us to our fifth point: external 

development. Internal growth will boost 

capital movement. Good news for the 

country's economy. Dhaka will provide the 

inhabitants of the area with improved access 

to the most cutting-edge medical technology 

and healthcare options. Better education and 

training facilities, as well as further skill 

development, will be readily available thanks 

to streamlined communication. 

Padma Bridge will aid in the development of 

industry, commerce, and the transportation 

system, all of which will result in an increase 

in available jobs. Potential job openings may 

increase as a result. Approximately two crore 

jobless Bangladeshis will find jobs as a 

consequence. 

 

Donor groups estimate that the bridge will have 

a yearly impact on poverty reduction of 1.9%. 

The trajectory of impoverished people's lives 

will shift as a consequence. 

It is not uncommon for river banks to erode 

over time. More than 9,000 acres of land will be 

safeguarded from riverbank erosion and floods 

thanks to the river training work for Padma 

Bridge. At least USD 156,000,000 will be 

saved due to the land being preserved. 

 

Reduced Government Spending: Subsidies for 

ferry service might be reduced by half if the 

planned bridge were built. Additional savings 

of almost USD 400 million will result from the 

shutdown and/or reduced operating of ferries. 

South and West Region Development The 

Southwestern part of the nation is still in its 

early stages of development. An already 

serious issue is made much worse by the lack 

of reliable transportation and communication. 

Numerous groups believe Padma Bridge will 

make a decisive contribution to the eventual 

development of this relatively impoverished 

area, home to more than 30 million people.

 

 

 

 

 

A B Siddik 

Masters, College of Civil Engineering,  

Nanjing Forestry University, Nanjing, China. 
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 বঙ্গবনু্ধ িাদনল : উন্নয়দনর অংশীোর চীন 
 

 

বঙ্গবনু্ধ মশখ্ মুসজবুর রহমান িাদনল, েসক্ষণ এসশয়ার 
প্রথম আন্ডারওয়ািার সরভার ক্রসসং, প্রায় সমূ্পণব 
এবং 2023 সাদলর মাচব মাদস যান চলাচদলর জনয 
খু্দল মেওয়া হদব।  

এই সুড়ঙ্গসি কণবফুলী নেীর েুই েীদরর অঞ্চলদক 
সবদশষে, চট্টগ্রাদমর আদনায়ারা উপদজলাদক 
শহরাঞ্চদলর সদঙ্গ যুক্ত করদব। যুক্ত করদব। এই সুড়ঙ্গ 
মধয সেদয় ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত 
হদব। মীরসরাই মথদক কক্সবাজার পযবন্ত মমসরন মরাে 
প্রকল্পদক সবদবচনায় সনদয় সনসমবে হদে বঙ্গবনু্ধ িাদনল। 
মেদশর পযবিদনর জনয সবদচদয় আকষবণীয় স্থ্ান 
কক্সবাজাদরর েূরত্ব কসমদয় মেদব বঙ্গবনু্ধ িাদনল। একো 
স্বপ্ন থাকদলও ো এখ্ন বাস্তদব রূপ মপদে যাদে। 

সুড়ঙ্গসির মূল দের্ঘবয ৩.৪৩ সকদলাসমিার হদলও এর 
সদঙ্গ ৫ সকদলাসমিাদরর মবসশ সংদযাগ সড়ক যুক্ত 
হদব। এ িাদনদল সংযুক্ত হদব চট্টগ্রাম সসসি আউিার 

সরং মরাে। চট্টগ্রাম শহরপ্রাদন্তর মনভাল একাদেসমর 
পাশ সেদয় শুরু হওয়া এ িাদনল নেীর েসক্ষণ পাদড়র 
সসইউএফএল (সচিাগাং ইউসরয়া ফাসিবলাইজার 
সলসমদিে) এবং কাফদকা (কণবফুলী ফাসিবলাইজার 
সলসমদিে) কারখ্ানার মাঝামাসঝ স্থ্ান সেদয়। 
কণবফুলীর মধযভাদগ বঙ্গবনু্ধ িাদনল যাদব ১৫০ ফুি 
গভীদর। েুসি সিউদবর একসি সেদয় যানবাহন যাদব 
এবং আদরকসি সেদয় সফরদব। প্রসেসি সিউব হদব 
েুই মলদনর, অথবাৎ েুই সিউব সমদল চার মলদনর 
সুড়ঙ্গপথ দেসর হদে।  
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প্রকল্প পসরচালক জানান, বঙ্গবনু্ধ িাদনদলর জনয 
থাকদব সাববক্ষসণক সবেুযে বযবস্থ্া। মস কারদণ দেসর 
করা হদে ৩৩ মকসভর েুসি সনজস্ব সাবদস্টশন ও 
সঞ্চালন লাইন। জরুরী প্রদয়াজদন মযন এক সিউব 
মথদক অনয সিউদব যাওয়া যায় মস জনয সেনসি স্থ্াদন 
থাকদব সংদযাগ বযবস্থ্া।  

২০১৬ সাদলর ১৪ অদটাবর বাংলাদেদশর প্রধানমন্ত্রী 
ও চীদনর রাষ্ট্রপসে সশ সজন সপং প্রকদল্পর সভসিপ্রস্তর 
স্থ্াপন কদরন। প্রধানমন্ত্রী মশখ্ হাসসনা ২০১৯ সাদলর 
২৪ মফব্রুয়াসর বঙ্গবনু্ধ মশখ্ মুসজবুর রহমান িাদনল 
সনমবাদণর কাজ আনুষ্ঠাসনকভাদব উদদ্বাধন কদরন। 
সুড়ঙ্গ সনমবাদণ বযয় হদব ৯ হাজার ৮৮০ মকাসি িাকা। 
২০১৬ সাদলর অদটাবর মাদস চীদনর রাষ্ট্রপসে সশ 
সজন সপং এর ঢাকা সফদর কণবফুলী িাদনল সনমবাদণ 
ঋণ চুসক্ত স্বাক্ষর হয়। চুসক্ত অনুযায়ী চীদনর এসক্সম 
বযাংক ২০ বছর মময়াসে ঋণ সহসাদব ৫ হাজার ৯১৩ 
মকাসি িাকা সেদে। বাসক অথবায়ন বাংলাদেশ 
সরকার করদছ। 

বাংলাদেশ মসেু কেৃবপক্ষ (সবসবএ) কণবফুলী 
িাদনদলর পসরচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর (ওঅযান্ডএম) 
জনয চায়না কসমউসনদকশন কনস্ট্রাকশন মকাম্পাসন 
সলসমদিে (সসসসসসসস)’র সাদথ, যারা এখ্ন িাদনল 

দেসরর কাদজও সনদয়াসজে রদয়দছ, একসি চুসক্ত 
স্বাক্ষর কদরদছ একসি সবধান সংদশাধন কদর যার 
মাধযদম পাাঁচ বছর মময়ােী চুসক্তর 35 শোংশ মূলয 
যা িাকার অংদক প্রায় 9.84 সবসলয়ন িাকা, সবদেশী 
মুদ্রায় সসসসসসসস’মক প্রোন করা হদব। 

কণবফুলীর েলদেদশ সনমবাণাধীন বঙ্গবনু্ধ িাদনল সর্ঘদর 
মসানাসল ভসবষযদের স্বদপ্ন চট্টগ্রাম। বঙ্গবনু্ধ মশখ্ 
মুসজবুর রহমান িাদনল সারা মেদশর মযাগাদযাগ 
বযবস্থ্ায় নেুন এক সেগন্ত উদমাচন কদরদছ বদল 
মদন করদছন চট্টগ্রামবাসী। োরা বলদছন, 
অথবননসেক ও বাসণসজযক অগ্রগসেসহ প্রসেসি খ্াদে 
এই িাদনল যুগান্তকারী ভূসমকা রাখ্দব। এছাড়াও, 
িাদনল সনসমবে হদল মযাগাদযাগ বযবস্থ্ায় প্রভূে উন্নসে 
মযমন সাসধে হদব, মেমসন বাড়দব মসৌন্দযব। কণবফুলী 
িাদনল চট্টগ্রামদক পসরণে করদব চীদনর সাংহাইদয়র 
আেদল ওয়ান সসসি িু িাউদন। েু’পাদড়র এ 
মসেুবন্ধদন েসক্ষণ চট্টগ্রাদম গদড় উঠদব নেুন সশল্প 
কারখ্ানা ও সশল্পাঞ্চল যা একই সাদথ সবপুল 
কমবসংস্থ্ান দেসর ও মেদশর সজসেসপর হার ০.১৬৬ 
শোংশ বৃসদ্ধ করদব বদল আশা করদছন 
অথবনীসেসবেরা। 

 

 

 
 
মমা. সাসকব উল্লাহ মসৌরভ  
মাস্টাসব সশক্ষাথবী (সথসসস চলমান), মযাদনজদমন্ট সাদয়ি এন্ড ইসিসনয়াসরং 
মশনেং ইউসনভাসসবসি অফ সফনযাি এন্ড ইদকাদনাসমক্স 
 

 
 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%82
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%82
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%82
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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চায়নার জীবন : কদরানা এবং মপ্রগনযাসি 
 

প্রথম মা হওয়ার অসভজ্ঞো বরাবরই সুন্দর। আর 
ো যসে হয় েূর পরবাদস েদব ো ভয়ংকর... না না 
ভয়ংকরেম সুন্দর। গল্পিা  অজানা অসভজ্ঞো, 
অদচনা ভাইরাস আর বদ্ধ শহদর আমাদের লাল নীল 
সংসারদক সনদয়। 

প্রথম যখ্ন চায়নাদে পা মেই, বুঝদেই পাসরসন 
এেিা সময় এখ্াদনই কািাদে হদব।  ফাস্ট ইয়াদর 
পড়াদশানার প্রচন্ড চাদপ মেমন একিা রু্ঘরদে যাওয়া 
হয়সন। আর যখ্ন সবসকছু গুসছদয় আনলাম রু্ঘরদবা 
বদল েখ্ন ই শুরু হদলা কদরানা। লকোউদন 
ভাসসবসিদে আমাদের বদ্ধ জীবন। হাজাদরা সু্টদেদন্টর 
পেচারণায় মুখ্সরে কযাম্পাসিাদক েখ্ন জনোঃশূনয 
েশান মদন হদো। মদন পদড় প্রায়ই মানুষ মেখ্ার 
জনয  আসম আর ও ইউসনভাসসবসির মমইন মগদির 
সামদন োাঁসড়দয় থাকোম। অবরুদ্ধ সু্টদেন্টদের 
প্রদয়াজন অনুযায়ী েখ্ন সনসেবষ্ট সকছু পদণযর 
সাপ্তাসহক বাজাদরর আদয়াজন করদো ভাসসবসি। 
রান্নার সীসমে উপকরণ মসখ্ান মথদকই  সনদে 
হদো। মাদঝ মাদঝ হালাল সচদকন পাওয়া মযদো 
েদব মাছ সছদলা না কখ্দনাই। 

ছসব-কদরানাকালানী জনোঃশূনয কযাম্পাস-২০২০ 

৯ মাদসর মপ্রগদনসি জাসনবর প্রথম ৫ মাস আমার এই 
কযাম্পাদসই কাদি। হাজাদরা সনয়দমর মাদঝ েখ্ন  
োক্তার মেখ্াদনািাই সছদলা আমাদের প্রথম সংগ্রাম। 
সনরুপায় হদয় ইন্টারনযাশনাল অসফদস মযাগাদযাগ 
করলাম। আমার অপছদন্দর োসলকায় শীদষব থাকা 
বযসক্ত েখ্ন দ্বাসয়ত্বরে। হাসদবদন্ডর মুদখ্ আমার 
অসুস্থ্োর কথা শুদনই উসন মহদস সেদলন। হাসদে 
হাসদেই বলদলন, "Oh...man, congratulations!!! 
Your wife is pregnant! My wife had also 
similar symptoms!" অেযন্ত অপ্রস্তে আমরাও 
মহদস সেলাম। সযার সনদজই ইউসনভাসসবসির হসসপিাদল 
মফান সেদলন। ওনার এই আন্তসরকো মশষসেন পযবন্ত 
একই সছদলা। ইউসনভাসসবসির হসসপিালগুদলাদে 
সাধারণে প্রাথসমক সিিদমন্ট এর বাসহদর অনয মকাদনা 
মসবা মেয়া হয় না। োই আমাদক বাসহদর অনয মকাদনা 
হসসপিাদল দ্রুে মেখ্াদে বলদলা। বাসহদর মবর হদলই 
েখ্ন ১৪ সেদনর মকায়াদরন্টাইন। সিচার, সু্টদেন্ট, স্টাফ 
সকদলর জনযই এই সনয়ম প্রদযাজয সছল। এমসনদেই 
ইউসনভাসসবসির প্রাচীরিা আমার কাদছ মজলখ্ানার 
সীমানা মদন হদো োর মাদঝ একরুদম আিক জীবন... 
উহ, ভাবদেই পাসন ছাড়া মাদছর মদো লাগসছদলা। 

ছসব-কযাম্পাদস আদরাহীহীন এদলাদমদলা বাইসাইদকল-২০২০ 
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সক করদবা মভদব পাসেলাম না আমরা। েদোসেদন ৩ 
মাস মশষ হদে চদলদছ। মানসসক অসস্থ্রো, সথসসদসর 
মপ্রশার, প্রদফসদরর চাপ  আর ফুে অযাভারশনস..... 
সব সমসলদয় আসম সেদশহারা। মযদহেু মকায়াদরন্টাইন 
মাস্ট, োই সসদ্ধান্ত সনলাম একাই যাওয়ার। ও বাসহদর 
থাকদল অন্তে র্ঘদরর রান্না করা খ্াবার জুিদব। 
চাইসনদজ েখ্নও আসম অভযস্ত নই।  

সযারদক জানালাম। সেসন েদোসেদন আমাদের 
কাদছর মানুষদের একজন। একিা কাগদজ সাইন 
সেদয় বলদলন, মনসস্থ্র করদে পারদল মেি বসসদয় 
সনদয়া। আসম সকছুসেন নাও থাকদে পাসর। েখ্ন 
হসসপিাদল যাওয়ার জনয অসগ্রম সসসরয়াল সনদে 
হদো। ভাসসবসির এক ভাই সছদলন সযসন চাইসনজ 
সবদয় কদরদছন। সসসরয়াদলর জনয ওই চাইসনজ 
ভাসবর মহল্প সনলাম। আমার হাসদবন্ডর সরদকাদয়দস্ট 
ভাই হসসপিাদল আমার সাদথ মযদে চাইদলন। 
যাওয়ার সেন সকাদল ও  ইন্টারনযাশনাল অসফদস 
মগদলা হসসপিাদলর অযাপদয়ন্টদমন্ট এর কসপ জমা 
সেদে। মসৌভাগযক্রদম সযাদরর সাদথ মেখ্া। মেদখ্ই 
বলদলন, "What’s wrong man!! Why don’t 
you go with your wife? It's a crucial 
time. You should go with her." ও সযারদক 
জানাদলা আমার এই অবস্থ্ায় বাসহদরর খ্াবার খ্াওয়া 
সম্ভব না। ভীষণ অবাক কদর সেদয় সযার বলদলন 
সনসিদন্ত যাও। মোমাদের যাদে মকায়াদরন্টাইদন 
থাকা না লাদগ মসই বযবস্থ্া আসম কদর সেসে!! 

আল্লাহর কাদছ শুকসরয়া আোয় কদর মবর হলাম। 
মগদি মযদেই মেসখ্ ভাই ভাসবসহ গাসড় সনদয় ওদয়ি 
করদছন। খু্ব অবাক হলাম যখ্ন জানদে পারলাম 
ভাসব আমার জনয অসফস মথদক ছুসি সনদয়দছন। কাজ 
পাগল চাইসনজদের এই আন্তসরকো আমাদক মুগ্ধ 
করদলা। মযদে মযদেই জানদে পারলাম চায়নাদে 
মেসলভাসরর মক্ষদত্র আদগ মথদক হসসপিাল সঠক 

করদে হয়। মসখ্াদন সনদজর নাদম ফাইল ওদপন 
কদর পরবেবীদে সমস্ত মচকআপ করদে হয়।আর 
মেসর হদয় মগদল হসসপিাল খু্াঁদজ পাওয়া সম্ভব হয় 
না। মিনশদনর সলদস্ট নেুন আদরকিা মযাগ হদলা 
"হসসপিাল মখ্াাঁজা"। 

ঐসেন আমাদের গন্তবয সছদলা সপসকং ইন্টারনযাশনাল 
হসসপিাল। কদরানার কারদণ হসসপিাদল মঢাকার 
মক্ষদত্র মবশ ভাল রকদমর ঝাদমলা মপাহাদে 
হদলা।োক্তার মেখ্ালাম, সরদপািব আলহামেুসলল্লাহ 
ভাদলা আসদলা। হসসপিাল মথদক আমাদক সজদজ্ঞস 
করা হদলা এখ্াদন ফাইল ওদপন করা হদব সকনা। 
মিািাল কস্ট জানদে চাইলাম। সরদসপশসনস্ট বলল 
মেসলভাসর পযবন্ত ৬০-৮০ হাজার ইউয়ান লাগদব যা 
বাংলাদেশী িাকায় েখ্নকার সমদয় প্রায় ৮.৫-১১.৫ 
লক্ষ িাকা। খ্রদচর কথা শুদন আমাদের মো মাথায় 
হাে!!  ভাসব সনদজও অবাক হদলা। বলদলা 
চাইসনজদের মো মাত্র ৫-১০ হাজার ইউয়ান লাদগ। 
হসসপিাল কেৃবপক্ষ বলল ফদরইনারদের মক্ষদত্র খ্রচ 
আলাো। সরদপািব ভাদলা আসা সদত্ত্বও বাসায় 
আসলাম পাহাড়সম মিনশন সনদয়। মেসলভাসরর জনয 
আমাদের মেদশ আসার ইদে আদগ মথদকই সছল 
সকন্তু মিনশন করসছলাম মাঝখ্াদন যসে মকান 
প্রবদলম হয় েদব োক্তার মেখ্াদবা সক কদর। 

২০২০ এর জুদন আমাদের সেদফি মশষ হদলা। মেদশ 
যাওয়ার সসদ্ধান্ত সনলাম। মযদহেু ফ্লাইি অযাদভইদলবল 
সছলনা োই সিসকদির মূলযও সছল প্রচুর। মবশ 
সকছুসেন মখ্াাঁজাখু্াঁসজর পর সকছুিা কম মূদলয সিসকি 
মপদয় মগলাম।িাকা পসরদশাধ করার আদগ সযারদক 
জানালাম।মযদহেু আমার সপএইচসে মে এপ্ল্াই করা 
সছদলা োই উসন মযদে মানা করদলা। বলদলা মেদশ 
মগদল সহদজ আর আসদে পারদব না। কষ্ট কদর 
এখ্াদনই থাদকা। ভাসসবসির বাসহদর বাসা নাও োহদল 
মোমার জনয হসসপিাদল যাওয়া-আসা সহজ হদব। 
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বাসায় সবাই অদপক্ষা করসছল আমাদের মেদশ 
আসার। যাব না শুদন আবু্ব, আমু্ম আশাহে 
হদলা।সকছুই করার সছল না। আসম সনদজও মবশ কষ্ট 
পাসেলাম।জীবদনর এে কসঠন মুহূদেব বাবা-মা কাদছ 
থাকদব না মভদব মভদে পড়লাম। 

সনদজরা এবং পসরসচে কদয়কজনদক সেদয় হসসপিাল 
সাচব করসছলাম।এমসনদেই কদরানা োর ওপর 
ফদরইনার শুদন মকান হসসপিালই সনদে চাসেল না।  
হসসপিাল সঠক করার মক্ষদত্র আমরা সবদচদয় বড় মযই 
বাধার সমু্মখ্ীন হদয়সছলাম মসিা হদে লযাঙু্গদয়জ 
বযাসরয়ার। আমরা েুইজদনর একজনও চাইসনজ 
জানোম না। যাদেরদক সেদয় হসসপিাদল মফান 
করাোম োরা কেিুকু বলদো, কী বলদো, কীভাদব 
বুঝাদো োদো আর বুঝার উপায় সছদলা না। সসদ্ধান্ত 
সনলাম ইউসনভাসসবসি আর নয়। এভাদব মফান কদর 
হসসপিাল মযাদনজ করা সম্ভব না। সনদজরাই প্রসেিা 
হসসপিাদল সগদয় মখ্াাঁজ মনব। সকছু হসসপিাদলর সলস্ট 
করলাম মযখ্াদন পূদবব কদয়কজন সিিদমন্ট সনদয়সছল।  

শুরু করলাম হদনয হদয় বাসা মখ্াাঁজা। আবার মসই 
একই প্রবদলম। কদরানার কারণে মকউ 
ফদরইনারদের বাসা ভাড়া সেদে না! জীবনিা সেন 
সেন কসঠন হদয় যাসেদলা। কী ময েূসববষহ লাগে 
সময়িা েখ্ন। মাদঝ মাদঝ মদন হদো সব মছদড়ছুদড় 
মেদশ চদল যাই। এে মপ্রশার আর সনদে পারসছলাম 
না। অদনক মখ্াাঁজাখু্াঁসজর পদর একিা বাসা 
মপলাম।সগদয় মেখ্ার মকাণ ো উপায় সছল না। আমরা 
আর মেসর করলাম না। েরসমিসর মছদড় যাওয়ার 
অযাসপ্ল্দকশন সেলাম ইউসনভাসসবসিদে। আমাদের সব 
পযাসকং করা মশষ। যাওয়ার আদগর সেন সন্ধযায় 
বাসড়ওয়ালা জানাদলা মস বাসা ভাড়া মেদব না। প্রায় 
৫ র্ঘন্টা ধদর আমরা োদক কনদভি করার মচষ্টা 
করলাম। অবদশদষ অদনকগুদলা শদেবর সবসনমদয় মস 
আমাদের বাসা ভাড়া সেদে রাসজ হদলা।  

জুলাইদে আমরা নেুন বাসায় উঠলাম। বাসা খু্ব 
পছন্দ হদলা। সকছুসেন মযদে না মযদেই 
বাসড়ওয়ালাও আমাদের সাদথ খু্ব আন্তসরক হদয় 
মগদলা। মবসব হওয়ার আদগ এবং পদর সবসময়ই 
মস আমাদের সুসবধা-অসুসবধার মখ্য়াল মরদখ্দছ। 
নেুন মপ্ল্দস এদস আমাদের প্রথম কাজ সছল 
হসসপিাল খু্াঁদজ মবর করা। বাসার আদশপাদশ এে 
হসসপিাল সকন্তু মকাথাও ফদরইনার সনসেদলা না। 
সলস্ট ধদর ধদর মবশ কদয়কসি হসসপিাদল মগলাম 
সকন্তু কাজ হদলা না। মযসব হসসপিালগুদলাদে আদগ 
ফদরইনার সনসেল মসসব হসসপিালগুদলাও েখ্ন 
আর ফদরইনার সনদে না। প্রায় প্রসেসেনই আশা 
সনদয় মবর হোম আর সফদর আসোম বযথব হদয়। 
আজ কদো সহদজই না সলখ্সছ সকন্তু সেনগুদলা সক 
আসদলই এদো সহজ সছল! 

অবদশদষ আল্লাহ আমাদের সহায় হদলন। কথা 
প্রসদঙ্গ আমার হাসদবন্ড এক ইদয়দমনীর মখ্াাঁজ 
মপদলা সযসন ৮ মাদসর মাথায় ওনার ওয়াইদফর জনয 
হসসপিাল মপদয়সছদলন। খ্বরিা ময আমাদের জনয 
কেিা স্বসস্তর সছদলা ো আজ বুঝাদনা সম্ভব নয়। 
আমার ক্লাসদমদির এক মেন্ডদক সনদয় ওই 
হসসপিাদল মগলাম। ইয়ানী ইউদরাপীয়ান, প্রায় ১৫ 
বছর ধদর চায়নায় থাকার সুবাদধ ভাষািা ওর 
নখ্েপবদন। োই ও সাদথ থাকাদে হসসপিাদল সব 
বুসঝদয় বলদে মবগ মপদে হয়সন। ওরা ফাইল ওদপন 
করদে রাসজ হদলা। সকছু েকুদমন্টস সাদথ সনদয় 
পদরর সপ্তাদহ আসদে বলদলা। পুদরা একিা সপ্তাহ 
আল্লাহদক মেদক কাসিদয়সছ। ভদয় সছলাম কখ্ন না 
মযদনা আবার মানা কদর মেয়। ফাইল ওদপন করার 
সেন লুসস নাদমর এক চাইসনজ মমদয় সছল আমাদের 
সাদথ। ও ইয়ানীর মেন্ড, বাংলাদেদশ জব করার 
সুবাদে লুসস বাঙ্গালীদের প্রসে আন্তসরক সছল। োই 
মস্বোয়  আমাদের মহল্প করদে এদসসছল। আল্লাহর 
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অদশষ রহমদে মকাদনা রকম ঝাদমলা ছাড়াই আমরা 
ফাইল ওদপন করদে মপদরসছলাম।  

মজার বযাপার হদলা ইয়ানী বা লুসস মকউই জদবর 
বযস্তোর কারণে একবাদরর মবসশ আমাদের সাদথ 
মযদে পাদরসন। আর ওসেদক হসসপিাদল নাসবরা 
আমাদের সাদথ কথা বলদে না পারায় ওদের আসায় 
পথ মচদয় থাকদো। মগদলই বলদো মোমাদের 
ইন্টারদপ্রিার কই? প্রথম প্রথম ওরা কথা বলদে 
ইেস্তে মবাধ করদলও পরবেবীদে মমাবাইদলর 
কলযাদন ো সহজ হদয় যায়। একবাকযও চাইসনদজ 
বলদে না পারা আসম পুদরা জাসনবিা মশষ কদরসছ 
িািদলির অযাপ বযবহার কদর। এই ময অযাপ 
বযবহার করা, অথব সঠক মদো না আসদল কদয়কবার 
কদর একই কথা বলা, সময় নষ্ট হওয়া এসদবর জনয 
কখ্দনাই একসবনু্দও সবরক্ত হদে মেসখ্সন 
োক্তারদের। উদটা ইংদরসজ বলদে না পারার জনয 
কথার ফাাঁদক ফাাঁদক প্রায়ই েুোঃখ্ প্রকাশ করদো 
ওরা। কী অদু্ভে োই না! 

৬ মাদসর সময় আসম হসসপিাল মপদয়সছদলন। 
হসসপিাল পাওয়ার আগ পযবন্ত আমাদের জাসনবিা 
যেিা কসঠন সছল, পরবেবী সময়িা সছল   সঠক 
েেিাই সহজ। আগস্ট মথদক নদভম্বর, এই কদয়ক 
মাদস আমরা ময কেবার হসসপিাদল সগদয়সছ োর 
সহদসব মনই। বাসা মথদক হসসপিাদলর েূরত্ব সছদলা 
৪০ সকোঃ সমোঃ। ২ র্ঘন্টা-২ র্ঘন্টা, ৪ র্ঘন্টার এই যাওয়া 
আসার জাসনবিা ক্লাসন্তকর হদলও োক্তারদের 
আন্তসরকোর মছাাঁয়ায় ো ম্লান হদয় মযে। কখ্দনা 
সময়মে মপৌঁছাদে না পারদল বার বার মফান সেদয় 
মখ্াাঁজ সনদয়দছ ওরা।  

২৪দশ নদভম্বর, আমাদের রাজকনযার আগমদনর 
সেন। আল্লাহর অদশষ রহমে, মচনা-অদচনা সকছু 
মানুদষর ভাদলাবাসা, োক্তারদের যত্নশীল আচরণ 
সব সমসলদয় অবদশদষ খু্ব ভাদলা ভাদবই আমরা 
কদরানাকালীন এই কসঠন সময়িাদে অসেক্রম 
করদে মপদরসছলাম। ওর আগমন আমাদের এই 
ক্লাসন্তকর পথচলার সমাসপ্ত র্ঘসিদয় নেুন আদরক 
পদথর দ্বার খু্দলদছ। 

 

 

উদম্ম হাসববা সাসেয়া 
সপ এস সে সশক্ষাথবী, 
নথব চায়না ইদলসিক পাওয়ার ইউসনভাসসবসি, মবইসজং, চায়না 
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An international student's trip back to China 
 

 

I am a doctoral candidate in the aerospace field 

at Beihang University in Beijing. After being 

gone for two and a half years, I finally returned 

to China this month on a chartered flight. As the 

final day of the quarantine approaches, I am 

finishing up this piece. My journey from 

Bangladesh to China is recapped in this article, 

along with the lessons I learned along the way. 

As we know, inbound flights to China have 

significantly increased this year due to China’s 

dynamic changes to the zero-covid prevention 

and control policy. While there’s a long way to 

the pre-pandemic state, the recent 

multiplication in international flights shows the 

dynamic adaption of the government’s policies 

to the current pandemic situation. Four major 

Chinese airliners have already announced their 

plan to restart direct flights from China to 

Europe in August this year. Meanwhile, China 

Southern and China Eastern have maintained 

direct flights to two major countries, Pakistan 

and Bangladesh, since 2021. Furthermore, the 

routes from Guangzhou to Seoul and Tokyo 

have been stable for the past year. It has to be 

mentioned that the flights to Southeast Asia and 

South Asia account for the largest share of 

China Southern's international routes. 

The gradual opening of the border offers a 

glimpse of hope to the thousands of stranded 

international students who have been stuck 

outside of China for more than 2 years. China 

has recently started to issue students visas (X1 

only) on a priority and needs basis. Almost 

every university has received green signal from 

the Ministry of Education (MoE) and has 

already started sending the relevant documents 

to their students. Chinese embassies in almost 

all countries have also started to accept student 

visa (X1) applications. 

When this article is written, as per the 

embassy’s requirements, a new student (going 
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to China for the first time) should have a 

physical copy of the admission letter, 

JW201/202, and Notice of Consent (NoC) to be 

eligible for the X1 visa. Students who got 

admitted before 2020 only need to have NoC 

from their university. NoC is a permission letter 

issued by the university considering its 

quarantine capacities and students’ priorities. 

Besides, universities have also sent emails to 

the embassies containing the list of students 

who were given permission to return. These 

data are used by the embassies to cross-check 

with the university before issuing the visa to 

students. Students who have to do experimental 

work or internships on campus as part of their 

studies were put in the first batch by the 

universities.  

 

Volunteers at the visa application center, Photo 

By ABCA 

As a doctoral student, my university included 

me in the first batch and sent out my documents 

in July. After receiving all the documents, I 

took an online visa appointment at the Chinese 

embassy in Dhaka in August. On the appointed 

date, I arrived at the designated location early 

in the morning. Volunteers from the 

Association of Bangladesh-China Alumni 

(ABCA) and Bangladesh China Youth Students 

Association (BCYSA) were there to help all the 

students applying for the X visa, making the 

intricate processes easier for all the students. 

Incorporating volunteer teams into the visa 

processes has really made the tasks student-

friendly, receiving huge appreciation from the 

visa applicants. Following the visa interview, I 

was told to collect my visa from the embassy 

after 4 working days. 

On September 21st, I received my passport and 

the long-awaited X visa. Then another obstacle 

arose: the inability to book flights. There were 

few flights available at the time, and the tickets 

were very expensive. Fare of all the available 

flights to China was 2-3 times higher than the 

pre-pandemic time. Besides, travelling to China 

through a third country was also challenging as 

the requirements of the Green Health Code vary 

from country to country. Therefore, finding a 

suitable flight was difficult until the Chinese 

embassy and Bangladesh foreign ministry 

announced 6 chartered flights for the students. 

China Southern and China Eastern operated 

these chartered flights from the 26th of 

September to the 28th of October. 

Considering the time and price, I confirmed the 

ticket for the 3rd chartered flight scheduled on 12th 

October. Before taking the flight, we had to fulfil 

some pre-arrival health requirements set by the 

Chinese authority, which included two doses of 

vaccination, two negative nucleic acid tests, and 

the Green Health Code issued by the Chinese 

Foreign Ministry. Since I had already completed 

the covid-19 vaccination, I presented the vaccine 



মহাপ্রাচীর অষ্টম সংখ্যা  

 

 

     c„ôv - 18 

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অযদসাসসদয়শদনর একসি প্রকাশনা 

certificate and went for the first nucleic acid test 

one day before the flight. 

Generally, all passengers travelling to China 

must do two nucleic acid tests within 48 hours 

of the flight. Each test should have an interval 

of 24 hours. After doing the tests within the 

specific time, passengers can go to the airport 

alone. However, the passengers (students) of 

the chartered flight on the 12th of October had 

some additional requirements. They had to 

undergo more difficult health screening due to 

China's National Election (October 16th) in 

Beijing. Some additional safety protocols and a 

closed management loop were introduced for 

them. These include a mini quarantine from the 

test centre to the airport after the 2nd nucleic 

acid test. According to the new policies, as a 

passenger of the chartered flight, I completed 

2nd nucleic acid test at the designated centres in 

Dhaka twelve hours before the flight. From the 

sample collection to the plane boarding, we had 

to keep ourselves isolated. We were prohibited 

from removing masks, walking unnecessarily, 

eating or drinking. Additionally, we were asked 

to stay out of contact with anyone outside 

(including parents or relatives) during this 

period. Since it was a chartered flight and was 

flying to China during a critical time, the 

embassy personally monitored the whole 

process with their own staff. Counselor 

Hualong Yan also visited the test centres and 

greeted the students. He reiterated the 

importance of the health protocols. Authority 

also called local police to keep us isolated from 

the outside, ensuring the closed management 

loop protocols. The embassy arranged a special 

bus that transported all students to the airport. 

 

Minister Counselor & Deputy Chief of Mission 

Embassy of China in Bangladesh Hualong Yan 

visiting the test centres on 12th Oct, 

Prescription point (left), Lab Quest (Right). 

Photo By ABCA 

We arrived at the airport at approximately 

6:30 p.m. and were directed to the check-in 

gate, which opened thirty minutes later. 

Following the immigration and boarding, the 

flight took off at 11.15 pm. All the inflight 

foods were packed and already on 

everyone’s seats. After three hours of flight, 

we landed late at night at Guangzhou 

Airport. There was complete silence at the 

airport as only a few staff members were 

present to assist us with immigration. We 

submitted basic information using an 

automated machine that provided us with a 

QR code for use in subsequent stages. All 

procedures were completed through a 

networked data management system, so 

there were few possibilities to interact with 

other individuals. Before immigration, the 

airport authorities conducted another 

nucleic acid test. After completing all the 

procedures at the airport, we were taken to 

the hotel by the buses waiting at the exit 

gate, which were arranged by the quarantine 

operation authority.  
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In the early morning of October 13, we arrived 

at the quarantine facility, where the entire staff 

was prepared to greet us. This quarantine 

centre is within the Guangzhou International 

Health Hub. Besides Bangladeshi students, 

passengers from other commercial flights 

from different countries were also quarantined 

in this place. There are several buildings, the 

majority of which have three floors. The QR 

code given at the airport was used to check in 

at the building's entrance. 

At first glance, I had mixed feelings about 

the room. On the one hand, I was relieved 

to see that each room was tastefully 

decorated and supplied with all the essential 

daily goods. On the other hand, this is a lot 

of mental work, especially for someone like 

me who appreciates the outdoors. Of 

course, then I'd remember that it's a 

standard health protocol I need to follow to 

prevent COVID from entering the country. 

To put it another way, it will make the next 

days of my stay in China much less 

dangerous. When all these thoughts were 

swirling in my head, it was during this time 

that news of yet another COVID sample 

collection was announced. For the nucleic 

acid test, we were instructed to wear masks 

and open the door. Furthermore, we were 

given information about the afternoon 

malaria test. The only times we were 

allowed to leave the room were to take the 

nucleic test and retrieve meals (at specific 

times). On top of that, we were obligated to 

use the in-room "all-in-one" machine to 

take temperature readings twice daily. The 

health declaration processes on both a 

global and domestic scale were finalized 

using this machine. The entire staff here is 

very helpful and friendly. They used a 

WeChat group to help us to complete all the 

necessary forms. 

 

Quarantine Hotel (left), Birthday Gifts from 

Guangzhou International Health Hub 

The hotel staff made every effort to make the 

journey enjoyable. They set up a number of 

online contests in which we could participate 

and win prizes. On the second day of the 

quarantine, one of our countrymen celebrated 

his birthday, and the hotel management 

surprised him with gifts in his room. As a 

person with a minor hypertension problem, I 

often got a phone call from their medical 

staff to discuss my mental health status. 

They also informed us regularly about the 

health code application.  

During the quarantine periods, Muslim 

passengers were provided food prepared by the 

Halal restaurant. For breakfast, they usually 

offered noodles, dumplings, and eggs. Besides, 
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different types of soups were added more often. 

Chinese veggies and chicken and beef curries 

are served for lunch. Additionally, I've noticed 

that the evening meal might occasionally be 

heavy. My previous interactions with Chinese 

acquaintances have taught me that they 

typically eat light dinner  

 

I was discharged from the quarantine facility 

on October 23 and went straight to the train 

station. The authority checked our 

Guangdong health code (GHC) before we left 

the hotel. When everyone received the green 

code in the GHC system, we were given 

permission to leave. Passengers heading to 

Beijing were required to submit the Beijing 

Health Code (Health Kit) in addition to the 

GHC at the airport or train station. 

Unfortunately, I got a warning in the Health 

Kit that I had traveled to a high-risk city in 

China that had seen a number of Covid cases 

in the previous week.  

I was therefore denied entry to Beijing in 

accordance with the Beijing Covid policy. I 

was advised to hold off till the area turns into 

a low-risk zone for a few days. I found it a 

little perplexing that all other passengers 

from the same location didn't receive that 

notice. I, therefore, proceeded to the railway 

station to ascertain the truth. The staff at the 

railway station informed me that since 

Beijing adheres to tight COVID regulations, 

they were unable to permit my passage there. 

My university recommended that I spent a 

few days in Guangzhou when I contacted 

them as well. 

 

Beihang University’s Training Center 

(Quarantine Center), left, and a view of the 

campus from my room, right.  

 

So, I relocated to a more secure area of 

Guangzhou and booked a hotel room for 

seven days. I also began routine nucleic 

testing at the neighborhood testing facility. 

Fortunately, I received a green code in my 

health kit app after 2 days in a row with a 

negative nucleic acid test. Then, I took a 

bullet train the same day, taking around eight 

hours to get to Beijing. My health kit was 

examined multiple times throughout the trip 

to ensure that I was travelling in good health. 

When I arrived in Beijing at 11:00 p.m., 

university staff members greeted me at the 

station. I was then brought to the university 

guest house, where I spent an additional 14 

days of quarantine. It should be noted that the 

same health kit app was used to obtain 

campus access. Dinner and my daily 

necessities were already in my room as I 

arrived late at night. I took a shower as soon 

as I reached the room, not only to be clean but 

also to revive my thoughts after the last few 

hours of adventurous experiences. 

 

 

 

Mehedi Hasan 

Ph.D. Candidate 

School of Astronautics 

Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Beihang University). 
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মমিাভাসব বা ভাচুবয়াল সরয়যাসলসি মিকদনালসজ :  
চীদনর ভাচুবয়াল KoL-এর বযবহার 

 

বেবমান এক সবংশ শোব্দী হদে প্রযুসক্তর উৎকষব 
সাধদনর শোব্দী। এর ধারাবাসহকোয় পুদরা উন্নে 
সবদের মচাখ্ এখ্ন প্রযুসক্তর উপর। বেবমান সবে 
উন্নয়ন অসভযাত্রায় প্রদেযকিা মসটদর চীদনর অবোন 
অেুলনীয়। জ্ঞান-সবজ্ঞাদন নেুন নেুন আসবস্কাদর 
চীন এখ্ন পুদরা সবদের কাদছ মরাল মদেল। 
আমাদের দেনসন্দন জীবদন মিকদনালসজর আশীববাে 
অনস্বীকাযব। নাগসরক জীবন সহজ ও সমৃসদ্ধর জনয 
চীন দেনসন্দন জীবদনর প্রদেযকিা কাদজ প্রযুসক্তদক 
অগ্রাসধকার সেদয়দছ এবং এই প্রযুসক্তদকই জীবদনর 
প্রদেযকসি কাদজ বযবহার করদছ। চীন প্রযুসক্তদে 
এেিাই সবকসশে হদয়দছ এবং হদে ো কল্পনােীে। 
উোহরণ সহসাদব আমরা বলদে পাসর মকাসভে-১৯ 
এর সময় চায়না কেৃবক উদ্ভাসবে প্রযুসক্তর সুফল 
সামসগ্রক সমাদজ গুরুত্ত্বপূণব ভূসমকা মরদখ্দছ বা 
রাখ্দছ। বেবমাদন চীদন ৭৩০ সমসলয়দনরও মবসশ 
ইন্টারদনি বযবহারকারী এবং ১ সবসলয়দনরও মবসশ 

মমাবাইল মফান বযবহারকারী রদয়দছ। এই সবশাল 
পসরমান সেসজিাল সংদযাগ সমাজ এবং অথবননসেক 
প্রবৃসদ্ধর মকন্দ্র সবনু্দদে পসরনে হদয়দছ। এই 
অথবননসেক প্রবৃসদ্ধদক আদরা শসক্তশালী করার 
সনসমদি চীন মসসমকন্ডাটর, আসিবসফসশয়াল ইদন্টসলদজি, 
বাদয়াদিকদনালসজ, এেভািে মমনুফযাকসাসরং িুলস 
এবং মমসশদনর মে মিকদনালসজ উদ্ভাবদনর সেদক 
েৃসষ্ট সেদয়দছ।  

আমার এই মলখ্ায় অনযেম ক্রমবধবমান প্রযুসক্ত 
মমিাভাসব বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসি সবষদয় আদলাকপাে 
করার মচষ্টা করদবা। মমটোভাসব এবং ভাচুবয়াল 
সরদয়সলসির ক্রমবধবমান জনসপ্রয়ো সবেজুদড় 
েুদঙ্গ।  চায়নাও এর সবশাল জনসপ্রয়ো মথদক মকান 
অংদশ সপসছদয় মনই।  
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নাইদকা পািবনাদসবর প্রসেষ্ঠাো এবং মপ্রসসদেন্ট সলন 
কসমাস হযানসদনর মদে, চায়সনজ মগসমং ফামব এবং 
মিনদসদন্টর মে বড় বড় মিক মকাম্পাসনগুদলা 
মমিাভাসব েুসনয়ায় সনদজদের অবস্থ্ান দেসরর সেদক 
সবদশষভাদব নজর সেদয়দছ। লাইফ সাসভবস সভসেও মগম 
গুদলা অদনক আদগ মথদকই মমিাভাসব এর মে 
জনসপ্রয় সবষয়িা সনদয় কাজ করদছ এবং একই সাদথ 
সভসেও মগম মপ্রাোকশন এবং মসাশাল সমসেয়ায় 
অসভজ্ঞো আদছ এই রকম মিক জায়ান্টরা যখ্ন এই 
ভাচুবয়াল সরদয়সলসিদে প্রদবশ করদব েখ্ন এই েুসনয়ায় 
একিা রাোরাসে দবপ্ল্সবক পসরবেবন হদে পাদর।  

ছসব - জনসপ্রয় ভাচুবয়াল আইেল 

মমিাভাসব বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসি সক?  
সহজ কথায়- মানুষ ভাচুবয়াল জগদের একিা 
সেসজিাল আইদেসন্টসি বা পসরচয় বহন করদব মসিা 
সেদয় ভাচুবয়াল জগদের অসভজ্ঞো সনদব, অংশগ্রহণ, 
সনমবাণ এবং বাস করদব। মযমন আমরা যসে একিা 
স্মািবদফান কল্পনা কসর এবং স্মািবদফাদন ইন্টারদনি 
কাদনসটসভসি থাদক েদব পুদরা সেসজিাল পৃসথবী 
হাদের মুঠায়। সঠক একই যুসক্তদে মানুষ মমিাভাসব 
নাদমর সেসজিাল জগদে বসবাস করদব। মমিাভাসব 
বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসিদে অসংখ্য সেসজিাল একাউন্ট 
থাকদব। মসই সেসজিাল একাউন্টগুসল একিা আসল 
পসরচয়সহ অফলাইন সবষদয়র সাদথ সংযুক্ত থাকদব। 
এই মমিাভাসব সেসজিাল জগদে মানুষ অংশ গ্রহণ 
করদে পারদব এবং একসাদথ সনদজদের সুসবধামে 

সনয়ম দেসর করদে পারদব। একই ভাদব বযবসাসয়ক 
ফামব দেসর করদে পারদব।  

েদব মমিাভাসব বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসি সবষয়িা সক বা 
সকভাদব কাজ করদব এিা সনদয় সবদশষজ্ঞদের সভের 
সভন্ন সভন্ন মে আদছ। সকন্ত বেবমান উেীয়মান 
প্রযুসক্তর বাজাদর মমিাভাসব গদবষণার নেুন নেুন 
প্ল্ািফমব দেসর করদছ৷  

ছসব - চাইসনজ ভাচুবয়াল AYAYI 

বেবমাদন মমিাভাসব বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসির সকছু 
বযবহার :  
১. ভাচুবয়াল আইেল- ভাচুবয়াল আইেদলর ধরনািা 
হদে এিা সরয়াল আইেলদের সবকল্প সহসাদব কাজ 
করদব৷ সঠক এই কনদসপ্টদক ধারন কদরই বাজাদর 
এখ্ন অদনক ধরদনর ভাচুবয়াল আইেল রদয়দছ। 
মযমন- ভাচুবয়াল গায়কদের প্রসেসনসধত্ব করদছ 
হােসুদন সমকু এবং লুও সেয়ানই। ভাচুবয়াল 
মনিওয়াকব এ উপস্থ্াপনার জনয বযবহার হদে 
সকজুনা আই এবং সমরাই আকাসর। সঠক একই ভাদব 
ভাচুবয়াল অসভদনো সহসাদব বযবহার হদে মহজুই।  

২. ভাচুবয়াল ইনফুদলইিার- এিা মুলে মুদখ্র 
অসভবযসক্ত, মচাখ্, শরীর এবং আঙু্গগুদলর নাড়াচাড়া 
করদে পাদর। একই সাদথ মছাি সভসেও ও সরয়াল 
িাইম ব্রেকাদস্টর মাধযদম েশবকদের সাদথ 
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ইন্টাদরকশন এবং বাসণসজযকীকরন করদে পাদর। 
Xmov technology চায়নার প্রথম আসিবসফসশয়াল 
ইদন্টসলদজি ভাচুবয়াল ইনফু্লদয়িার দেসর কদর। 
Xmov এক সববৃসেদে বদলদছ োরা 
সিকিক,ওদয়ইদবার মে সামাসজক মযাগাদযাগ 
মাধযদম ক্লাসসক এবং আধুসনক ফযাশদনর সংসমশ্রদণ 
সবষয়বস্তু দেসর করদব। আর লাইফ সস্টসমং এবং 
মছাি সভসেও এর মাধযদম এগুদলা প্রকাশ করদব।  

েদব চায়নাদে এই মূহুদেব বাসনসজযক কাদছ জনসপ্রয় 
সাইি গুদলা প্রচুর পসরমাদণ ভাসবচুয়াল kol এর 
বযবহার হদে।  

ভাসবচুয়াল kol (কল) কী?   
Kol এর পূনবাঙ্গ হদে- key opinion 
leaders(kol)। Luo Tianyi, Noonoouri, 
Aimee, Ling, Ayayi হদে বেবমাদন চায়নার 
জনসপ্রয় "কী অদপসনয়ন সলোর" বা কল (kol)। 
এই ভাচুবয়াল আইেলগুদলা সাধারণে মুদখ্র 
মাধযদম  অসভবযসক্ত এবং সবসভন্ন ধরদনর সফচার বা 
দবসশষ্টয প্রকাশ করদে পাদর। এই দবসশষ্টয প্রকাদশর 
মাধযদম োরা মানুদষর সাদথ ইন্টাদরকশন করদে 
পাদর। এদের প্রভাব কখ্দনা কখ্দনা বাস্তব 
মসসলসব্রসিদের সাদথ েুলনীয় এবং োদের অনলাইন 
কাযবকলাপ সমসলয়ন সপপদলর মাদঝ ইন্টারদরকশন 
করদে পাদর। এই ভাচুবয়াল আইেলগুদলা কনসাদিব 

গান গাওয়া, মশা মহাস্ট করা এবং মদেসলং, 
সামাসজকীকরণ, লাইভ সস্ট্রসমং এবং সবসভন্ন ব্রাদন্ডর 
এম্বাদসের সহসাদব কাজ করা। েদব োদের সকদলর 
কসম্পউিার প্রযুসক্ত বযবহাদরর মাধযদম কৃসত্রমভাদব 
দেসর ভাচুবয়াল কযাদরটর আদছ।  

মযমন- বযবসাসয়ক জগদে প্রদেযকিা মসটদর সকছু 
এক্সপািব থাদক যাদেরদক আমরা সবষয় সবদশষজ্ঞ 
সহসাদব উদল্লখ্ কসর কারন োরা একসি সনসেবষ্ট সবষয় 
সম্পদকব অদনক জ্ঞান রাদখ্৷ সঠক এই ধারণা সনদয়ই 
মমিাভাসব বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসিদে প্রদেযকিা মসটদর 
সকছু এক্সপািব আদছ োরা মসাশযাল সমসেয়া, মাদকবসিং, 
ই কমাসব জগদে ইনফু্লদয়িার সহসাদব কাজ করদছ 
োদের মকই বলা হয় key opinion leader (kol).  

চায়নার মকান প্ল্ািফমবগুদলা মে Kol মক বযবহার 
করা হয়?  
Kol হদে ইন্টারদনি েুসনয়ায় জনসপ্রয় মহাস্ট, ব্লগার 
বা ভ্লগার যারা সবপুল পসরমান মানুষদক প্রলুি কদর। 
যার ফদল প্ল্ািফমবগুদলা প্রচুর পসরমাদণ িাসফক পায়। 
বেবমাদন চায়নার জনসপ্রয় সেসজিাল প্ল্যািফমব 
Wechat, Weibo, Douyin, Tmall, Taobao, 
Meipai, Xiaohongshu এবং Pinduoduo এর মে 
জনসপ্রয় সাইিগুদলাদে Kol এর বযবহার করা হয়।  

চায়সনজ মনসিদজনরা সক ভাচুবয়াল আইেল বা 
ভাচুবয়াল Kol মের সক গ্রহণ করদছ?   

চীদনর মসাশযাল সমসেয়া বযবহারকারীদের উপর 
একিা জসরদপ মেখ্া মগদছ অনয মযদকান মেদশর 
েুলনায় চায়নাদে অনলাইন মসসলসব্রসিদের মযদকান 
মকাম্পাসনর ব্রযাসন্ডং বা মাদকবসিং মনসিদজনদের কাদছ 
মবসশ গ্রহণদযাগয।  

iiMedia োদের একিা গদবষণায় োসব করদছ 
63.6% চায়সনজ মনসিদজন ভাচুবয়াল আইেলদের মক 
সমথবন করদব। োদের গদবষণা অনুযায়ী প্রায় ৩০% 



মহাপ্রাচীর অষ্টম সংখ্যা  

 

 

     c„ôv - 24 

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ সু্টদেন্ট অযদসাসসদয়শদনর একসি প্রকাশনা 

চায়সনজ ৫০০-১০০০RMB খ্রচ করদব, ২৭.৩% 
চায়সনজ প্রায় ২০০-৫০০ RMB এবং ৫.৪% 
চায়সনজ  বদলদছন গড় মাসসক ভাচুবয়াল আইেলদের 
সপছদন ২০০০ RMB মচদয় মবসশ খ্রচ মপৌদছদছ। 
এই সরদপাদিবর দ্বারা এিাই প্রেীয়মান হয় ময 
বেবমাদন চায়সনজ মনসিদজনদের কাদছ ভাচুবয়াল 
আইেল কেিা জনসপ্রয়।  

আদরকিা জসরপ প্রকাশ কদরদছ LeadLeo। োদের 
মেিায় মেখ্া মগদছ প্রায় 62.7% বযবহারকারীর মদে 
ভাচুবয়াল আইেল কখ্দনা মনসেবাচক সংবাদে জসড়ে 
হদব না এবং সববো সনখু্াঁে থাকদব। ৪৯.৬% এসিদক 
ACGN সংসৃ্কসেদে োদের আগ্রদহর সাদথ যুক্ত 
কদরদছ এবং প্রায় ৩৬% এর ভাষয মদে োরা 
োদের মনদগসিভ ইদমাশন মযমন উদদ্বগ, 
একাসকত্বো এবং খ্ারাপ আদবগ মথদক মুসক্ত মপদে 
োরা ভাচুবয়াল আইেল বা ভাচুবয়াল সরদয়সলসিদক 
মবদছ সনদয়দছ। অদনদকর মদে ভাচুবয়াল আইেলদের 
েুেবান্ত মচহারা,বযসক্তত্ব, োদের সভের এক ধরদনর 
অপাসথবব অনুভূসে সেদে পাদর এই জনয ভাচুবয়াল 
আইেল োদের মন জয় কদর সনদয়দছ।  

মমিাভাসব েুসনয়ায় চায়না পোচরণ-  
ইসেমদধযই Baidu (চীনা google) ২০২১ সাদল 
মমিাভাসব চালু কদরদছ। এর বযবহারকারীরা একিা 
এভাোর বযবহাদরর মাধযদম ভাচুবয়াল মলাদকশদন প্রদবশ 
করদে পারদব। Baidu এর মমিাভাদসব অযাদক্সস সনদে 
মফান বা কসম্পউিাদরর প্রদয়াজন। এমন সক VR 
মহেদসিগুসলও সভআর জীবদনর অসভজ্ঞো মনওয়ার 
জনয বযবহার করা মযদে পাদর। Baidu' র এই 

মমিাভাসব মক XiRang ও বলা হয়।XiRang বযবহার 
করার জনয একাঊদন্টর প্রদয়াজন হয়।  

সবগে প্রায় কদয়ক যুগ সবসভন্ন মুসভ বা উপনযাদস 
সাইি সফকশন সহসাদব ধারন করা মমিাভাসব ২০২১ 
সাদল পুাঁসজবাজাদর োদের যাত্রা শুরু কদরদছ। ২০২১ 
সালদক চীদনর ভাচুবয়াল আইেল সশদল্পর জনয একিা 
ক্রমবধবমাণ বছর সহসাদব সবদবচনা করা মযদে পাদর। 
কারন বছদরর প্রথদম  ভাচুবয়াল জগদের প্রভাবশালী 
ইনফু্লদয়ন্জার লুও সেয়ানই চীন সসসসসিসভ বসন্ত 
উৎসদব মদঞ্চ উপসস্থ্ে হদয়সছল লক্ষ লক্ষ ভদক্তর 
সামদন। এই বছদরর শুরুদেই চীদনর ইন্টারদনি 
জায়ান্ট এবং এন্টারদিইনদমন্ট মকাম্পাসনগুদলা 
ভাচুবয়াল সরদয়সলসিদে প্রদবশ করদছ। iiMedia এর 
সরসাচব অনুযায়ী ২০২০ সাদল চীদনর ভাচুবয়াল আইেল 
জগদে মকার ইন্ডাসস্ট্র সছল ৩.৪৬ সবসলয়ন ইউয়ান 
এবং ২০২১ সাদল ৬.২২ সবসলয়ন ইউয়ান। আর 
২০২০ সাদল এই ইন্ডাসস্ট্রর ফুল কমাসশবয়াল  মাদকবি 
সাইজ সছল ৬৪.৫৬ সবসলয়ন ইউয়ান এবং ২০২১ 
সাদল ১০৭.৪৯ সবসলয়ন ইউয়ান।  

উপদরর এই ২০২০ এবং ২০২১ সাদলর চায়সনজ 
ভাচুবয়াল সরদয়সলসির মাদকবি সাইজ মেদখ্ এিাই 
প্রেীয়মান হয় ময আগামী সেনগুদলাদে চায়সনজ মিক 
ইন্ডাসস্ট্রগুদলাদে ভাচুবয়াল আইেল বা ভাচুবয়াল 
সরদয়সলসি সনদয় কাজ ময আদরা বড় পসরসদর হদব 
এদে মকান সদন্দহ নাই।একই সাদথ  একিা সবশাল 
জনদগাষ্ঠীর কাদছ জনসপ্রয় এন্টারদিইনদমদন্টর 
মাধযম হদব এই ভাচুবয়াল জগে।

 
মমাোঃ জান্নােুল আসরফ 
সপ এস সে সশক্ষাথবী, 
নথব চায়না ইদলসটক পাওয়ার ইউসনভাসসবসি, মবইসজং, চায়না 
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চীদন উচ্চসশক্ষা : সকছু গোনুগসেক ধারণা এবং বাস্তবো 
 

মেদশ আন্ডারদগ্রে 
পড়াদশানা মশষ কদর 
সবদেদশ মাস্টাসব অথবা 
সপএইচসেদে অ্যোেসমশন 
সনদয় পড়দে যাব, এিা 
আমার অদনক সেদনর 
লক্ষয সছল। গ্রযাজুদয়ি 
মলদভদল আমাদের মেশ মথদক মযই সকল সু্টদেন্টরা 
সবদেদশ পড়দে যায় োর একিা বড় অংশই সাধারণে 
স্কলারসশপ সনদয় পড়দে যায় কারণ এই মলদভদলর 
পড়াদশানাদে ময পসরমাণ খ্রদচর েরকার পদড় ো 
আমাদের মেদশর অসধকাংশ মধযসবি পসরবাদরর ছাত্র-
ছাত্রীর আয়দির বাইমরই পদড়। আসম যখ্ন বযাদচলদর 
ইদলকসিকযাল এন্ড ইদলকিসনক ইসিসনয়াসরং সনদয় 
পড়াদশানা মশষ করলাম, মযদকাদনা কারদণ আমার 
সসসজসপএ িপ নচ সছল না, যসেও আমার এসএসসস 
এবং এইচএসসসর মরজাট সছল মবশ ভাদলা। প্রথমে, 
আমার ইো সছল আদমসরকায় গ্রাজুদয়ি স্টাসে করদে 
যাব। েখ্ন মেখ্লাম ওখ্াদন সসসজসপএ কম থাকদলও 
এর পাশাপাসশ গদবষণার অসভজ্ঞো এবং সজয়ারই 
মস্কার খু্ব গুরুত্বপূণব ক্রাইদিসরয়া সহদসদব মেখ্া হয় 
স্কলারসশপসহ এেসমশন পাওয়ার মক্ষদত্র। সকন্তু েখ্ন 
আমার ভাদলা মেমন মকান গদবষণার অসভজ্ঞো না 
থাকায় েুই বছর  মচষ্টা কদর মবশ কদয়কিা 
আদমসরকান ইউসনভাসসবসিদে আসম এেসমশন মপদলও 
ফাসন্ডং পাইসন। েখ্ন আসম বুঝদে পাসর আমার 
মপ্রাফাইলিা হয়দোবা এেসমশন পাওয়ার জনয যদথষ্ট 
সকন্তু স্কলারসশপ এর জনয নয়! আদরা সকছু মালমসলা 
(পাবসলদকশন/সজআরই, অযাওয়ােব এবং অনযানয) 

মযাগ করদে হদব আমার 
মপ্রাফাইদল, োহদল আসম 
স্কলারসশপসহ হয়দোবা 
আমার কাসিে জায়গায় 
ভাদলা একিা সুদযাগ 
পাদবা।  

েখ্ন আসম একিু সভন্নভাদব সচন্তা করদে থাকলাম। 
মবশ সকছু বড় ভাইদবানদের মেদখ্সছ উনারা এসশয়ার 
মদধয সশক্ষা-গদবষণায় উন্নে  চীন, মকাসরয়া, জাপান-এ 
মাস্টাসব কদর মপ্রাফাইল ভারী কদর োরপর আদমসরকা, 
চীন, সসঙ্গাপুরসহ অনযানয মেদশ ভাদলা ফাসন্ডং সনদয় 
সপএইচসে করদে যাদে, সগদয়দছ। এই সচন্তা মাথায় 
মরদখ্ মাস্টাসব এর জনয চীদন এপ্ল্াই করলাম মশষ 
মুহূদেব, মাত্র েুইিা প্রসভনসশয়াল গভনবদমন্ট স্কলারসশদপ 
এবং মশনেং প্রসভনসশয়াল গভনবদমন্ট স্কলারসশপ এর 
জনয মদনানীে  হই ২০২০ সাদল। 

অদনদকই হয়দো এিা জাদনন না, মকাসভে পূবববেবী 
সমদয় ২০১৮ সাদলর এক জসরপ অনুসাদর যুক্তরাষ্ট্র 
এবং যুক্তরাদষ্ট্রর পর চীনই সছল েৃেীয় মেশ মযখ্াদন 
সবদচদয় মবসশ ইন্টারনযাশনাল সু্টদেন্ট পড়াদশানা 
করদে আদস সারা পৃসথবী মথদক। এই সংখ্যাসি 
মকাসভে পরবেবী সমদয় সবগে েু বছদর সকছুিা 
কদমদছ চায়নার সজদরা মকাসভে পসলসসর ফদল 
ইন্টারনযাশনাল সু্টদেন্টদের এনদরালদমন্ট কম 
হওয়ার কারদণ। অসচদরই এসি আবার স্বাভাসবক 
অবস্থ্ায় সফদর আসদব। এছাড়াও চীদনর 
গদবষণাবান্ধব পড়াদশানার মান সারা পৃসথবীর নজর 
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মকদড়দছ। ২০২১ সাদল চীন যে পসরমান গদবষণাপত্র 
প্রকাশ কদরদছ ো যুক্তরাদষ্ট্রর মচদয়ও মবসশ। 

চায়নাদে সরসাচব মবইজ মাস্টাদসব ভসেব হওয়ার 
সসদ্ধান্ত ময ভুল সছদলা না, ো আসম আমার মাস্টাসব 
মশষ করার আদগই প্রমাণ মপদয় সগদয়সছ ইসেমদধয। 
সথসসস এর পাবসলদকশন করার আদগই আসম 
এরমদধয  েুইসি মপপার পাবসলশ কদরসছ স্বনামধনয 
কনফাদরি এবং জানবাদল (IEEE, Springer)। শুধু 
োই নয়, বেবমাদন আসম সসঙ্গাপুর, উজদবসকস্তান, 
কানাো, আদমসরকাসহ মেদশর অভযন্তদর সবসভন্ন 
ইউসনভাসসবসির সশক্ষক ও ছাত্রদের সাদথও মবশ 
কদয়কসি মকালাদবাদরশদনর কাজ করসছ। এই 
সবগুসল কাদজরই সুদযাগ দেসর হদয়দছ চীদনর 
সবেসবেযালদয় ভসেব হওয়ার পর সনদজর মপ্রাফাইলদক 
সমৃদ্ধ করার মাধযদম।  

আমাদের মেদশর এমন অদনক ছাত্রছাত্রী আদছ যারা 
একিু সুদযাদগর এবং পসরদবদশর অভাদব অদনক 
ইোশসক্ত থাকার পদরও গদবষণাকদমব সনদজদেরদক 
যুক্ত করদে পাদরন না। েুোঃখ্জনকভাদব বাংলাদেদশ 
গদবষণামুখ্ী সশক্ষার সংসৃ্কসে এখ্দনা বড় পসরসদর 
গদড় ওদঠসন। যেিুকুই এখ্াদন হয় ো খু্বই অল্প 
পসরসদর এবং খু্ব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীই মসসির 
সুসবধা সনদে পাদর। আবার অদনক ছাত্রছাত্রী আদছ 

যারা বছদরর পর বছর সময় নষ্ট কদর একসি সনসেবষ্ট 
মেশতকন্দ্রীক উচ্চসশক্ষার পসরকল্পনা কদর। ইউদরাপ 
এবং আদমসরকায় গ্রাজুদয়ি মলদভদলর স্কলারসশপ 
পাওয়ািা খু্বই কসম্পসিসিভ, কারণ সারা পৃসথবী 
মথদক মবস্ট মপ্রাফাইদলর সু্টদেন্টরা (চীন, ভারে, 
ইরান, েসক্ষণ মকাসরয়া, সসঙ্গাপুর প্রভৃসে) এখ্াদন 
এপ্ল্াই করদে থাদক এবং আমাদের কসম্পসিশনিা 
হয় োদের সাদথ। স্বাভাসবকভাদবই অনযানয মেদশর 
সশক্ষার মাদনর সাদথ আমাদের সশক্ষার মাদনর একিা 
সবরাি ফারাক রদয়দছ। বযাদচলার মশষ করার আদগই 
মবশ ভাদলা গদবষণার অসভজ্ঞো োদের ঝুসলদে যুক্ত 
হয়। োই আসম বলব আমাদের উসচে েুলনামূলক 
কম কসম্পসিশন মযসব কাসিদে সকন্তু গদবষণার 
সুদযাগ সুসবধা ভাদলা রদয়দছ, মসই মেশগুদলাদে 
মাস্টাসব কমসপ্ল্ি কদর সপএইচসের জনয আদরা ভাদলা 
মকান জায়গায় মচষ্টা করা মযদে পাদর। এদক্ষদত্র চীন 
হদে পাদর আেশব প্ল্ািফমব। মযদহেু বযাদচলর 
মলদভদল আমাদের মেদশর সশক্ষা বযবস্থ্ায় গদবষণার 
সভসিিা মসভাদব দেসর হয় না, োই চীদন মাস্টাসব 
কদর সভসিিা শক্তভাদব দেসর কদর মনয়া মযদে 
পাদর। এিা করদে পারদলই সারা পৃসথবী েখ্ন মসই 
সস্কদলর োম ণেমব, যার সকছুিা আসম এখ্নই অনুভব 
করদে পাসে!

 

 

 

মমাোঃ সাসকব উল্লাহ মসৌরভ 
মযাদনজদমন্ট সাদয়ি এন্ড ইসিসনয়াসরং 
মশনেং ইউসনভাসসবসি অফ সফনযাি এন্ড ইদকাদনাসমক্স 
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ঝড় 
   

 
 

নীল নব র্ঘন গগন মাদঝ 
আধার র্ঘনাদয় আদস, 

অসু্ফি েব সেসমশা লদে 
প্রাদণ জাদগ বরাভয়, 

চাসরসেদক েব মেদক যায় হাক 
সজমুদেন্দ্র মকাসপ, 

মন মাদঝ োই জাদগ আজ ভয় 
গগদনর আেবনাদে 

কদর চদল মযন হুোশন মখ্লা 
সারা অম্বর জুদড় 

প্রকৃসে পদর মছদয় যায় 
মযন কাল এক গাসলচায় 

শকুন বুসঝ মনদম এল আসজ 
মদন জাদগ এই ভয় 

ক্ষসনদকর েদর শাসন্ত েব মনদম এল বুসঝ 
এই ধরা ভদব 

হঠাৎ সক ভাসব উসঠ 
মেসখ্ চাসরধার বায়ু মবদগ আজ 

প্রলদয় ভসস্মভূে 
অনাকাসিে ছায়া েব মযন 

মকদড় সনদয় যায় সবই 

প্রকৃসে রুদপ হাসনদছ ময েব 
মৃেুযছন্দ শূল 

চাসরধার আজ লন্ডভন্ড 
সমগ্র প্রাসণকূল 
প্রাণ যায় আজ 
যায় বাসড়র্ঘর 

উসড়দছ েব গগদন।। 
সেসমশা লদের েীব্রো েব 

ভয়াল রুপ এক ধদর 
মথদম মগল োদহ জগৎ জীবন 

মানব আেবনাদে 
শে সহস্র জীবন েব 
লুিায় এ পাকভূদম 

েবুও আজ চসলদছ জীবন 
েসরয়া সকল শঙ্কা 
আয় আয় ঝড় 

আয় েদব আবার 
কসরব সনমূবল আজই 

সাহদসর িাদন জীবন যুদদ্ধ 
নব রুদপ োই নাসম।।

  

 

    

সিম  িোহো 

এমসিসিএি, কযোসিটোল ণমসিতকল ইউস ভোসিিসট, 

ণিইস িং, চী ।  
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প্রসেোন 
 

সবদকদলর পড়ন্ত মরাদে অস্তগামী সূদযবর সেদক মুখ্ 
কদর োসড়দয় সনদচ পাহাদড়র ঢাল মবদয় সাাঁই সাাঁই  
কদর মবসরদয় যাওয়া গাসড় গুদলার সেদক আনমদন 
োসকদয় আদছ নীপা। এইখ্াদন মস প্রায় এদস োসড়দয় 
থাদক,জায়গা িা োর খু্ব পসরসচে। মানুষ প্রকৃসের 
এে কাছাকাসছ আসদল বদল খু্ব একাকীত্ব মবাধ 
কদর। সকন্তু সক আিযবয বযাপার! নীপার এই মূহুদেব 
কারও জদনয খ্ারাপ লাগদছ না,মায়াও হদে না। 
অদটাবর মাদসর মাঝামাসঝ,সবদকদলর এই সময় িা 
একিু শীেশীে ভাব থাদক, োই হালকা একিা চাাঁের 
গাদয় জসড়দয় সনদে মবশ আরাম মবাধ হয়। নীপার 
বয়স ৩০ এর মকাঠায়, জীবদনর মধযাদন্ন মপৌদছ 
মগদছন। নীপা ভাদব আমরা যারা নব্বই এর েশদকর 
মানুষ,োরা শীেকাদল চােরিা মবসশ পছন্দ কসর । 
মদন মদন হাদস, মস আর স্মািব হদে পারদলা মকাথায়! 
সারাজীবন মো োসয়ত্ব পালন ই কদর মগদলা। 

আর যাদের জনয সারাজীবন িা সবসজবন সেদলা োরা 
সক মদন রাদখ্ন োদক। হয়ে হযাাঁ। হয়দো বা না। 
হঠাৎ মকমন মযন মছাি মবলার কথা মদন পদড় 
মগদলা। সনদজর গ্রাম, মখ্লার সাথী, আম বাগান, 
আযাদনর ধ্বসন, মাদয়র োক, িোাঁসশর সুর, সব 
মকাথায় মযন হাসরদয় মগদছ। প্রায় চার বছর ধদর 
মেদশর বাইদর পড়াদশানা করদছ, মলখ্াপড়ায় নীপা 
বরাবরই খু্ব ভাদলা, োদক িক্কর মেওয়া খু্ব 
মুশসকল। োর জনয মো এেেুর আসা। বাবা 
মকানসেন ঐ ভাদব িাকাপয়সা মেয়সন পড়াদশানার 
জনয, সকন্তু বাধাাঁও মেয়সন। না োর ময মেওয়ার মে 
ক্ষমো সছল না, ো নয় আসদল নীপা মমদয় মানুষ 
এে পদড় সক লাভ! সকন্তু নীপা মো নীপা,মস হাল 
ছাদড়সন। সনদজ পদড়দছ, সাদথ সাদথ ভাইদবান ও 
মানুষ কদরদছ। পসরবাদরর সাদথ োর একিা ভাদলা 

মলনদেদনর সম্পকব আদছ। যখ্ন েরকার হয়,েখ্ন 
সবাই খ্বর মনয়। নীপা কাউদক সফরায় না, ময যখ্ন 
যা চায় মসিা পূরে করার মচষ্টা কদর। যসে মাদঝ 
মাদঝ না পাদর মো ইদমাশনাল ব্লাকদমইল মো 
আদছই। যা োর মমাদিও পছন্দ না, োর মথদক সেদয় 
মেওয়ায় ভাদলা। মাদঝ মাদঝ ভাদব, আো এরা যখ্ন 
মানুষ হদব আমাদক সক মদন রাখ্দব! হয়দো 
রাখ্দব,হয়দোবা না। জীবদনর মধযভাদগ োসড়দয় 
একাকী রদয় মগদলা, পসরবাদরর যাোকদল সপষ্ট হদয় 
পাদশ কাউদক মখ্াাঁজার সময় পায়সন। এখ্ন এই সময় 
এদস মসই মষাড়শীর নযাাঁকা নযাাঁকা  মপ্রমিা করা সম্ভব 
মো নয়, ো মস ভাদলা কদর বুদঝ মগদছ। একা একা 
থাকািা অভযাদস পসরেে হদয় মগদছ। কারও সাদথ 
আর কদম্প্রামাইজ কদর থাকা সম্ভব নয়। হঠাৎ নীপার 
মছাি মবলার এক র্ঘিনার কথা মদন পদড় মগদলা। 

মস যখ্ন অদনক মছাি, োর গ্রাদম এক মমদয় সছল, 

ময অদনক বড় একিা কম্পাসনদে চাকরী করে। ঐ 
নব্বইদয়র েশদকও মস অদনক িাকা মবেন মপদো। 
সবাই োর খু্ব প্রশংসা করে। মমদয়িার সেন মবান 
সছল, সবাইদক এদক এদক মলখ্াপড়া সশসখ্দয় সবদয় 
সেল। বুদড়া বাবা মাদয়র মেখ্াদশানা করদে করদে 
সনদজর কথা ভুদল মগল। সবাই যখ্ন অদনক ভাদলা 
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আদছ, েখ্ন োদক সবাই সবদয় সেদে  চায় । সকন্তু 
অদনক মেসর হদয় মগল, বয়স ৩০ পার হদয় মগদছ। 
োর মলদবদলর সাদথ যায় ঐ বয়দসর কাউদক খু্দজ 
পাওয়া খু্ব কসঠন হদয় মগল। োরপর োর মথদক ২ 
বছদরর মছাি একিা মছদল মক মস সবদয় কদরসছল। 
মমদয়র বয়স ৩৩ বছর, মছদলর বয়স ৩০ বছর, সক 
অদু্ভে োই না? না, অদু্ভে হদো না যসে সবদয়িা 
ভাদলাদবদস হদো। মসখ্াদন একিা বড় সহসাব 
সনকাশ সছল। গরীব বাবার মমধাবী মছদল, মেখ্দে 
শুনদে ভাদলা, পড়াদশানায় ও ভাদলা। সবদয়র পর 
বউ এর িাকায় বর মগদলা লন্ডদন পড়দে। মসখ্াদন 
মযদয় সনদজর পছন্দ মত ো আর একিা সবদয় কদর 
সনদলা। এসেদক আপু মক সেদভবাস সেদয় সেদলা। 
আপুর বয়স মবসশ থাকায় বাচ্চা ও আর হয়সন ঐ 
অল্প সমদয়। জীবদন সফলোর শীদষব মপৌঁদছও 
মানুষিা এে সুন্দরী হওয়া স্বণেও সারাজীবন একা 
মথদক মগল। আজ চারপাদশ সবাই ভাদলা 
আদছ,মবানদের মছদলদমদয় নাসে নােসন সনদয় সুদখ্র 
সংসার, সকন্তু মস একা রদয় মগল। হয়দো মস ভাদলা 
আদছ, শুধু সনঝুম রাে গুদলা অদনক বড় হদয় যায়, 
ফুরাদে চায় না। প্রসেসেন সনয়ম কদর সেনদবলা 
মখ্াাঁজ মনওয়া মো েুদরর কথা, ঝগড়া করারও মকউ 
থাদক না। 

হঠাৎ ‘আভাস’ এর মুখ্ িা মদন পড়দলা। 'আভাস' োর 
সবেসবেযালয় জীবদনর প্রথম বনু্ধ সছল। একিা রং 
নাম্বার এ পসরচয় হদয়সছল। সেদনর পর সেন একিা 
অদচনা মানুষ এর সাদথ কথা বলািা সনপার অভযাদস 
পসরনে হদয় সগদয়সছল। েখ্নকার সেদন এে স্মািব 
মফান সছল না, ময সভসেও কদল সরাসসর কাউদক 
চাইদল মেখ্া যাদব। হঠাৎ সনপার খু্ব হাসস মপল। োর 
সময় সচসঠদে মপ্রম হদো, কে সচসঠ ময মস মপদয়দছ 
োর মকান সঠক মনই। নীপা মেখ্দে যেিা না সুন্দরী 
সছদলা, োর মচদয় অদনক মবসশ মমধাবী সছল। এিাদে 
োর খু্ব ফায়ো হদো, মানুষ ওর কথা শুদনই মবসশ 

মুগ্ধ হদো। মস বরাবরই খু্ব বুসদ্ধ মসে সছল। োর 
বয়স যখ্ন ছয় বছর, ২০ বছদরর এক মছদল োর 
মপ্রদম পদড় যায়। নীপার মসই সেনগুদলার কথা এখ্নও 
মদন আদছ। েখ্ন কার সময় মপ্রদম এে মনাংরাসম সছল 
না। কাছাকাসছ যাওয়া মো েুদরর কথা, েূর মথদক 
মেখ্ায় মুশসকল হদয় মযে। একিা অনযরকম অনুভূসে 
কাজ করদো। এখ্ন মপ্রম কে সহজ হদয় মগদছ, নীপা 
ভাদব এই জনয এখ্ন মানুষ মছদড়ও যায় মবসশ একজন 
অনযজনদক মফদল। নীপার যখ্ন ক্লাস সসক্স এ পদড় 
েখ্ন মস বুঝদে পারদলা মছদলিা োদক পছন্দ কদর। 
সকন্তু নেুন সু্কল, বনু্ধ বান্ধবী সনদয় এেই বযাস্ত হদয় 
মগল ময আর ঐ সব সেদক পািা মেওয়ার সময় হয়সন। 
সবেসবেযালয় এ ভসেব হওয়ার পর ও যখ্ন বাড়ী মযে, 
মছদল ওদক এক পলক মেখ্ার জনয রাস্তায় োসড়দয় 
থাকে। সকন্তু েখ্ন আর নীপার সামদন আসার সাহস 
মপে না। হযাাঁ একিা মানুষ োর জদনয সবশ বছর 
অদপক্ষা কদরসছল। নীপা মেদখ্ও মেদখ্সন, শুধু 
পড়াদশানা কদর মগদছ আর ভাইদবান মপদল মগদছ। 
নীপার ঐ েশ বছর বয়স মথদক বুদঝ সগতেসিল এই 
মপ্রম ভাদলাবাসািা োর জনয নয়। 

োদক এই েুসনয়ায় সম্মাদনর সাদথ বাাঁচদে হদল সবার 
আদগ মানুষ হদে হদব। আর 'আভাস', োর মো 
মকাণ ো মোষ সছল না। নীপার সাদথ কথা বলদে বলদে 
মপ্রদম পদড় মগল। প্রায় ২ বছর পর সবেসবেযালদয়র 
এর ২য় বদষব নীপার সাদথ একসেন অসফসসয়াসল মেখ্া 
হদয় মগল। সেদসম্বর এর শীদের সকাল, শহদরর বড় 
রাস্তার এক পাদশ োসড়দয় আদছ সনপা। মছদলিার সাদথ 
এে কথা বদলদছ, এে কাদছর, েবুও নীপার ভয় ভয় 
করদছ। যসে োদক মেদখ্ পছন্দ না হয়,মদনর 
প্রসেসক্রয়া মকমন হদব আল্লাহ ভাদলা জাদন। এই সব 
সাে পাাঁচ ভাবদে ভাবদে, হঠাৎ মেদখ্ রাস্তার ঐ পাশ 
মথদক মকউ একজন হাে মনদড় োর নাম ধদর োকদছ, 
'এই নীপা এসেদক আদসা'। নীপা কাদছ আসদেই 
মেখ্দলা একিা মোহারা শযাম বণেির ৬ ফুদির মত ো 
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লম্বা মছদল োর নাম ধদর োকদছ। হযাাঁ, এই মো 
মসই!যার যাদথ সেদনর পর সেন একিা রং নাম্বাদর কথা 
বদলদছ। নীপা মদন মদন হাসদছ, কেই না মবাকা 
সছদলা মসসেন। আসদল নব্বই এর েশদক এে স্মািব 
মফান পাওয়া মযে না এখ্ন কার মে ময হুিহাি যাদক 
োদক সভসেও কল এ মেখ্া যাদব। নীপা ভাবদছ মস 
সময় িা অদনক ভাদলা সছল, আর সকছু না থাক মানুষ 
এক জন অনযজন মক চাইদলই মছদড় মযে না। মন 
মথদক ভাদলাবাসদো। মসই আভাস এর সাদথ োর 
প্রায় অদনক গুদলা বছর মকদি মগল। একসেন মস 
সবদয়ও করদে চাইদলা। সকন্তু নীপা সনদজই রাসজ 
হয়সন। 

মছাি মছাি ভাইদবান এর পড়াদশানা, সনদজর 
কযাসরয়ার, সব সকছু সমসলদয় নীপার েখ্ন নাদজহাল 
অবস্থ্া। নীপা সময় চাইল। আভাস বলদলা আমার 
মা অসুস্থ্, সবদয়িা আমার করাই লাগদব নীপা। 
আমার মাদক মেখ্ার মকউ নাই, একবার আমাদের 
কথা ভাদবা নীপা। মস সক বলদব, আভাস মো এখ্নও 
মেমন সকছু কদর না। োর মছাি ভাইদয়র পড়াদশানা, 
মবাদনর সবদয় বুদড়া বাবা মার খ্রচ, নাহ, নীপা 
ভাবদে পারদছ না। আভাস মক হাদে পাদয় ধদর 
একিু সময় মচদয় সনদয়সছল। আভাস বদলসছল এিা 
মোমার মশষ সুদযাগ, মোমার সময় সেন মাস। 
োরপর মশষ মেখ্া আর হয়সন আভাদসর সাদথ। 
হঠাৎ নীপার স্কলারসশপ হদয় মগদলা মেদশর বাইদর। 

চদল আসা ছাড়া আর মকান উপায় সছল না। অন্তে 
ভাইদবান গুদলা মো মানুষ হদব। আভাস মক বলাদে 
মেদলদবগুদন জ্বদল উদঠসছল। নীপাও হঠাৎ মকন 
জাসন মসসেন মরদগ সগদয় অদনক কথা বদল 
সেদয়সছল। আো মস কী এখ্নও োর জনয অদপক্ষা 
কদর আদছ। না, হয়ে মনই! ধীদর ধীদর নীপা োদক 
সনদজই সব জায়গা মথদক ব্লক কদর সেদয়দছ।  

প্রায় চার বছর হদয় মগল, নীপা ভাবদছ মস সক এখ্নও 
োদক সমস কদর। হঠাৎ এক মফাাঁিা অশ্রু গসড়দয় 
পড়ল। নীপা মজাদর একিা হাসস মেওয়ার মচষ্টা করল, 
যাদে হাসসর আড়াদল কান্নািা মঠদক যায়। আসদল কী 
যায়! কেরাে মজদগ মথদকদছ মস, রু্ঘমই আদস না। 
এই সবদেদশর মাসিদে একাকীদত্বর রাে অদনক বড় 
হয়, সনঝুমও হয়। মশষ হদে চায় না। পৃসথবীদে 
খ্ারাপ মানুদষর পাদশ সবাই থাদক োই মস মহাক না 
ক্ষসনদকর জনয। সকন্তু েুসম যে ভাদলা থাকার মচষ্টা 
করদব মোমার বনু্ধ  সংখ্যা আদস্তধীদর কদম যাদব। 
এখ্ন নীপা মসিা মবাদঝ। এবার বাসড় মগদল বাবা 
বদলদছ নীপার একিা ভাদলা সবদয় সেদব। নীপার 
মঠাাঁদির মকাদন এক সচলদে হাসস। ভাবদছ সবাই মো 
এখ্ন ভাদলাই আদছ। আর বাসড় মযদয় সক লাভ! 
অদনক মো অদনযর জদনয হদলা, এবার একিু সনদজদক 
সনদয় ভাসব। অদনক মো মানুষ মেখ্লাম, এবার একিু 
েুসনয়ািা মেখ্দবা। এভাদব সবকাদলর নরম মরাদে 
প্রকৃসের মাদঝ হাসরদয় মযদে চাই বারবার।

 

 

 
সশসরন আক্তার  
সপ এইচ সে সশক্ষাথবী 
চাইসনজ একাদেসম অফ এসগ্রকালচারাল সাইি, মচচীয়াং, চীন 
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সাক্ষাৎকার 
 
 
 
 

 

প্রশ্ন-১ : আপসন মকমন আদছন?  
উির : আলহামেুসলল্লাহ ভাদলা আসছ।  

প্রশ্ন-২ : নানান মেদশর অসভজ্ঞোয় আপসন সমৃদ্ধ। 
আপনার সশক্ষা ও সশক্ষকো জীবন সম্পদকব আমাদের 
পাঠকগণ জানদে চান।  

উির : ধনযবাে। আমাদের অদনক ছাত্র ছাত্রীদের  
মে আমার এবং পসরবাদরর ইো সছল এইচ এস 
সসর পদর সরকাসর সবেসবেযালদয় পড়াশুনা করার। 
মসিা করদে সগদয় অদনদকর মে আমারও প্রায় 
একবছর )পরীক্ষার ফল প্রকাদশর পর মথদক 
সবেসবেযালদয়র ক্লাস শুরু হওয়া পযবন্ত( সময় "নষ্ট" 
কদর একসি পাবসলক সবেসবেযালদয় ভসেব হই। 
আমাদের সময় সবসভন্ন সরকাসর সবেসবেযালদয় 
)২০০০ সাদলর সেদক( মসশন জি সছল। পদর আসম 
মসখ্ান মথদক একসি মবসরকাসর )নথব-সাউথ( 
সবেসবেযালয় মথদক স্নােক সম্পন্ন কসর। োরপর 
প্রায় এক বছর একসি মাসটনযাশনাল মকাম্পাসনদে 
চাকুরী কদর স্নােদকাির সেগ্রীর জনয চীন সরকাদরর 
বৃসি সনদয় উহান প্রযুসক্ত সবেসবেযালদয় ভসেব হই। 
একই সবেসবেযালয় মথদক আসম সপএইচসে সেগ্রী 
সম্পন্ন কসর। এখ্াদনই আমার প্রথাগে প্রাসেষ্ঠাসনক 
সশক্ষা আপােে মশষ কসর।  

সপএইচসে পড়াকালীন সমদয় আমার সবেসবেযালদয় 
আমার সশক্ষকো জীবন শুরু হয়। মসখ্াদনই আসম 
খ্ণ্ডকালীন সশক্ষক সহদসদব কমবজীবন শুরু কসর। 
পদর আসম একই সবেসবেযালণে মপাস্ট েটরাল 
মফদলা সহদসদব কাজ শুরু কসর। একই সমদয় আসম 
সচংোও ওশান সবেসবেযালদয় খ্ণ্ডকালীন সশক্ষক 
সহদসদব এক বৎসর কাজ কসর। সকন্তু পুদরােস্তুর 
)ফুল িাইম( সশক্ষক সহদসদব আসম গুয়াংেং ফদরন 
স্টাসে সবেসবেযালয় এ কমবজীবন শুরু কসর। মসখ্াদন 
প্রায় ২ বৎসর কাজ কদর ২০১৯ সাদল গুয়াংেং 
ইউসনভাসসবসি অব ফাইনযাি এন্ড ইতকোমনাসমকণি 
অথবনীসে সবভাদগ মযাগোন কসর। এখ্ন পযবন্ত এই 
সবেসবেযালদয় অযাদসাসসদয়ি প্রদফসর সহদসদব 
কমবরে আসছ। পাশাপাসশ মালদয়সশয়া নযাশনাল 
ইউসনভাসসবসিদে সপএইচসে এক্সিানবাল সুপারভাইজার 
সহদসদব যুক্ত আসছ।   

প্রশ্ন-৩ : চীন ও বাংলাদেদশর সশক্ষাবযবস্থ্ার মদধয 
পাথবকয মকমন বদল আপসন মদন কদরন? চীদন 
আপনার ছাত্রজীবদনর অসভজ্ঞো ও এখ্ানকার 
সশক্ষাবযবস্থ্া সম্পদকব আপনার মূলযায়ন জানদে চাই।   
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উির : ধনযবাে। চীন এবং বাংলাদেদশর সশক্ষা বযবস্থ্ার 
মদধয অবশযই সকছু পাথবকয রদয়দছ। গুণগে সকংবা 
মানগে সেক সবচাদর যাব না। আমার মদন হয় 
প্রাসেষ্ঠাসনক সশক্ষার পাশাপাসশ সনদজদক সবকসশে 
করার সুদযাগিা চীমন মবসশ। সকন্তু মবসশরভাগ সবদেসশ 
ছাত্রছাত্রীই ভাষাগে সমসযার কারদণ, 
সবেসবেযালয়গুদলার 
কাসরকুলাদমর )সবদেসশ 
ছাত্র ছাত্রীদের জনয 
আলাো( কারদণ োর 
সুফল পায় না। আবার 
চীনা ছাত্রছাত্রীরা এবং 
সশক্ষকরা ক্লাদস 
সৃজনশীল প্রদশ্ন খু্ব 
একিা অভযস্ত না। 
মসসেক সেদয় আমাদের 
মেদশ মসিার সুদযাগ একসি মবসশ। সকন্তু চীমন লাইদব্ররী, 
লযাব, ফাসন্ডং এর সুদযাগ সুসবধা সবেমাদনর যসেও 
মবসশরভাগই সচনা ভাষায়। োই মকউ যসে সরসাচব, লযাব 
ওয়াকব, এক্সদপসরদমন্টাল ওয়াকব, সৃজনশীল সাবদজট 
ইেযাসেদে সনদজদক সনদয়াসজে কদর মসসেক মথদক 
আমাদের বাংলাদেশ একিু সপসছদয়।  

প্রশ্ন-৪ : আপনার সশক্ষকোর অসভজ্ঞোর সদঙ্গ 
সমসলদয় চীদন অবস্থ্ানরে বাংলাদেশী সশক্ষাথবীদের 
বযাপাদর জানদে চাই। কীভাদব োরা সনদজদের 
অবস্থ্ান ধদর রাখ্ার পাশাপাসশ গদবষণাসহ সকল 
মক্ষদত্র মেদশর নাম উজ্জ্বল করদে পারদব?  

উির :  বাংলাদেশী অদনক ছাত্র ছাত্রী এখ্ন চীদন 
পড়াশুনা কদর। সবার মলদভল, সাবদজট, সচন্তা 
মচেনা, ইো, ভসবষযৎ পসরকল্পনা ও এক না।  
আমার মদন হয় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আগামী পাাঁচ 
বছর পদরর অবস্থ্া সবদবচনা কদর সনদজদক সাজাদনা 
উসচে। ময মযই সাবদজট এ আদছ মসিারই বাস্তব 

মপ্রক্ষাপি সবদবচনা কদর আগাদনা উসচে। মযমন 
মকউ যসে মদন কদর মস গদবষণায় আসদব োহদল 
োদক সপএইচসেকালীন সময় মথদকই সকছু ভাদলা 
মাদনর জানবাদল পাবসলদকশন এর জনয মদনাসনদবশ 
করদে হদব। আবার মকউ যসে মদন কদর 
মাসটনযাশনাল মকাম্পাসনদে চাকুরী করদব, োহদল 

স্নােককালীন সমদয়ই 
সবসভন্ন প্রদফশনাল মকাসব,  
সবসভন্ন ভাষা, 

ইন্টারপারসনাল 
কসমউসনদকশন 

মেদভলপদমন্ট, চীনা ভাষা 
ইেযাসে সবষদয় েক্ষো 
অজবন করদে হদব। 
সবারই মদন রাখ্া উসচ , 
চীমন পড়াশুনাকালীন এই 

৪-৫ বছরই োদের জীবদনর সবদচদয় মূলযবান 
সময়। এইসমদয় ময সনদজদক ভাদলা কাদজ 
সনদয়াসজে করদব, সনদজর সময়দক সসঠক পদথ 
সবসনদয়াগ করদব মসই অনযদের মথদক এসগদয় যাদব। 
পসরদশদষ একসি কথা, সব সম্ভদবর মেশ এই চীন।  

প্রশ্ন-৫ : চীদন অধযয়নরে বাংলাদেশী সশক্ষাথবীদের 
প্রধান বাধা মকানসি বদল আপসন মদন কদরন? 
গদবষণাসহ নানান সবষদয় চীদনর নম্বর ওয়ান 
অবস্থ্ান সদত্ত্বও মকন আমাদের মেশ মথদক 
উদল্লখ্দযাগয সশক্ষাথবী এসেদক ঝুাঁকদছ না?  

উির : আমার মদন হয় প্রধান বাধা হল ভাষাগে 
সমসযা। সকন্তু কাদরা যসে ঐকাসন্তক ইো থাদক 
মসিাও ওভারকাম করা যাদব। আমার মদন হয় চীন 
এখ্নও ইসমগ্রযান্ট মেন্ডলী মেশ না। মসজনয 
অদনদকই মাস্টাসব সপএইচসে কদর অনয মেদশ যাবার 
সচন্তা কদর। আবার অদনক ছাত্র ছাত্রীদের 
অথবননসেক, সামাসজক অবস্থ্াদনর কারদণ ও এখ্াদন 
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গদবষণায় সনদজদক সনদয়াসজে কদর না। আবার 
অদনদকর মাদঝ গদবষণার প্রসে অনীহা, গদবষণার 
প্রাথসমক ধারণা, সুদযাগ সুসবধা, সনদয়াগ সবজ্ঞসপ্ত এবং 
েথয সংগ্রহ সম্পদকব সমযক ধারণা না থাকাও একসি 
কারণ। বেবমাদন  উদল্লখ্দযাগয সশক্ষাথবী চীদন না 
ঝুাঁকদলও সেদন সেদন িিংখ্যোটো ক্রমির্িমো । ভসবষযদে 
আরও বাড়দব বদলই আমার সবোস।  

প্রশ্ন-৬ : অদনকসেন পর মেদশ আিদক পড়া 
সশক্ষাথবীগণ চীদন সফদরদছন। চীদন কদরানা 
মরসস্ট্রকশন এখ্দনা মশষ হয়সন। োরপর অদনদকই 
অদনকসেন পড়াদশানার িযাদক সছদলন না। সদববাপসর, 
সামদনর সেনগুদলার জনয োদের প্রসে আপনার 
পরামশব কী কী?  

উির : অদনক সস্কল এর মে পড়াশুনাও অভযাদসর 
মে। অনাভযাদস সবেযানাশ। মযদহেু অদনকসেন 
ধদরই অদনক ছাত্রছাত্রীই পড়াশুনার িাদক সছল না, 
োই োদেরদক আবার পুরদনা ধারায় যে োড়াোসড় 
সম্ভব সফদর আসা উসচ । যসেও প্রথম প্রথম হয়ে 
একিু কষ্ট হদব। োই এইসমদয় উসচ  সনদজর 
পছদন্দর সজসনসগুদলা সেদয় পড়াশুনা শুরু করা। 
পাঠযবই-ই পড়দে হদব, িযিোরটো এমন না। মসসিও 
করদে ইদে না হদল সবসভন্ন কমাসশবয়াল সকংবা 

অপ্রাসেষ্ঠাসনক সবষদয় অসভজ্ঞো অজবন করা মযদে 
পাদর। মযমন মকউ সবসভন্ন সফিওয়ার সশখ্দে পাদর 
)SPSS, eviews, R, python), সকংবা কসম্পউিার 
মপ্রাগ্রাসমং ভাষা, সকংবা মকাণ ো সৃজনশীল কমবকাণ্ড 
সেদয় শুরু করদে পাদর। আমার বযাসক্তগে ধারণা 
হল, পড়াশুনা আর অসভজ্ঞো হল এমন সকছু সজসনি 
মযগুদলা কখ্দনা বৃথা যায় না। একসেন না একসেন 
সঠকই পড়াশুনা োর প্রসেোন সেদব। সকন্তু 
োৎক্ষসণক প্রসেোদনর কথা সচন্তা না কদর মকাণ ো 
একিা সজসনদসর প্রসে মলদগ থাকা উসচে। সশক্ষার 
মযমন মকান সীমানা মনই, ইোশসক্তরও না। এই 
েুসির সমদশল হদল ভাদলা সকছুই হবার কথা। 
শুভকামনা সবার জনয।  

প্রশ্ন-৭ : ‘মহাপ্রাচীর’-এর পাঠকদের উদদ্দদশয সকছু 
বলুন।  

উির : মহাপ্রাচীর এর সবসভন্ন সলখ্া আমার মাদঝ 
মাদঝই পড়া হয়। সশক্ষাথবীদের প্রসেভা সবকাশ, 
আত্মসবোস বাড়াদনা, জ্ঞান সবজ্ঞান চচবা, অনুদপ্ররণা 
োন এবং মনবার একসি সুবণব সুদযাগ এই মহাপ্রাচীর। 
যারা এিার সাদথ যুক্ত, োদের ধনযবাে। এসি চাসলদয় 
যাবার জনয অনুদরাধ থাকদলা। ধনযবাে BCYSA-মক। 
শুভকামনা সবার জনয।

 

 

 

 

 

(গুয়াংেং ইউসনভাসসবসি অফ ফাইনযাি অযান্ড ইদকানসমদক্সর সহদযাগী অধযাপক ে. সমরাজ আহদমে মহাপ্রাচীদরর পাঠকবৃদন্দর 
সদঙ্গ োর সশক্ষকো ও সনদজর জীবন সম্পদকব জাসনদয়দছন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদরদছন মহাপ্রাচীদরর সনববাহী সম্পােক এ 
সব সসসদ্দক।)  
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অেৃশয অনুরাগ 
    

        
  
এক ময সছল জলকুমারী জদল বাস কদর  
হঠাৎ কদর ইদে হদলা, জল মছদড় স্থ্দল এদলা। 
সসরৎ সকনারায় করল বাসড়, থাকদো মসথায় সেবারাসত্র।  
জলকুমারী বড় হদলা, পড়া সশখ্দে ইদে করদলা। 
সপেৃ োহা জানার পদর, সবেযাদলাদক ভসেব কদর। 

মস্রাদোবহার ওই পাদর, সব সসখ্দের সাদথ কদর। 
সনেযসেদনর আসা-যাওয়া সবেযা সশখ্ার েদর। 
জলকুমারীর স্বপ্ন সছল, পড়াদলখ্া করদব ভাদলা। 
পরীক্ষা যখ্ন শুরু হল, সব সবষদয় ভাদলা সছল। 
এক সবষদয় মফল করদলা োদেও মস খু্সশ সছল। 

ব্রীড়া োহার নাসহ সছল সদ্বেীয়বার আবার সেল 
সববদশদষ পাস কসরল মস মো অদনক খু্সশ হল। 
সময় হদলা এখ্ন োহার, কদলদজদে ভসেব হওয়ার। 
োর মদধয এক গল্প সছল, বলদে আমার ভুল হদলা। 
ক্ষমা মচদয় করসছ শুরু'জানদো োহার সশক্ষাগুরু। 

সবেযাদলাদক আসা-যাওয়া, পসথমদধয মেখ্া, 
লাল ললাদি পাগল হদলা োহাসর এক সখ্া। 
জলকুমারী ো জানার পদর, রাদত্র নাসহ সনদ্রা ধদর। 
অভ্রপাদন োসকদয় গুদন অভ্র ভরা োরা, 

সব যসে োর মপ্রম হে আসম হোম সারা। 
রাজকুমার ওই সসনু্ধ পাদন, োসকদয় োর েুই নয়দন। 
ভাবদে থাদক জলকুমারী, েুসম যসে হও আমাসর। 
ভাদলাবাসা পাদব েুসম ভরা পারাবার। 
জলকুমারী বুঝদো সসব মানদো না মস প্রীসে। 
সক জাসন সক বুঝদো মস ময জানদো সনয়সে। 

একসেন মস মেদক পদর অদনক সকছু বলল োদর।  
রাজকুমার সব শুনার পদর, মছদড় সেদলা উড়দে োদর।  
অশ্রুসসক্ত মনত্রদকাদন আবার হাদের ছাপ! 
চারিা বছর একা একা ভাদলাবাসা যায় সক সখ্া? 
েুসমও যসে বাসদে ভাদলা, বলদে মকন ভয় সছল? 

রাজকুমার ও অদনক মজসে, হদল হব মজল কদয়সে। 
ভাদলাবাসার আোলদে োকদবা মোমাদক। 
মশষ সবোদয় মেখ্া হল মচাদখ্র পলদক। 

সববদশদষ েুোঃখ্ সনদয় রাজকুমার ঐ সেল পাসড় সুেূর সবদেদশ, 
আসদব না মস বলদছ োদক, যসে না োর কান্তা োদক।  
হঠাৎ কদর ভােদলা স্বপন, মচদয় মেদখ্ আদগর মেন। 
গল্প সছল আদরা বলার সাধয মনই সামদন চলার। 
আজদকর মে মশষ হদলা আদগর মে সামদন চদলা।

 
 

 

ণশখ্  োওহীেুল ইিলোম 

মোস্টোিি সশক্ষোর্িী, চী ।  
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মানসসক স্বাস্থ্য ও আপনার ভূসমকা!

 

আজও ভাল   লাগদছ না।  হদে পাদর আজ সারাসেন 
মবসশ বযস্তোয় মকদিদছ, খ্াওয়া-োওয়া বা দেসনক 
রুসিদনর হঠাৎ পসরবেবন হদয়দছ? সকন্তু, যসে এমন 
ভাণলো না লাগা সনসেবষ্ট সময় অন্তর অ্ন্তর বা 
প্রসেসনয়ে হদেই থাদক োহদল ভাসবদয় মোলার মে 
সবষয়! 

আো, আপনার কী এমন হদয়দছ, ময সনসেবষ্ট সময় 
অন্তর অ্ন্তর রাদে রু্ঘমাদে ইদে কদর না, সময় 
কািাদেন অনয মকাণ ো উপাদয়; মযমন মমাবাইল, 
সভসেও মগমস, বনু্ধদের সাদথ আড্ডা, গল্প-গুজব বা 
অনয সকছু কদর; একমাত্র কারে আপসন এখ্ন রু্ঘমাদে 
চাদেন না! আর হঠাৎ মভার হদেই মদন হণলো; 
সকাদল অদনক কাজ আদছ, ক্লাস বা অসফস বা কারও 
সাদথ মেখ্া করদে হদব, আর মযই কথা মসই কাজ, 
পরদলন রু্ঘসমদয়! সকাদল সঠক-ই উদঠ কাজ করদে 
মগদলন, সকন্তু আপনার সণিিোচ্চ ভাণলো হণলো না মকাণ ো 
কাজ-ই, বা এমনও হদে পাদর আপনাদক স্বাভাসবক  

 

এর মচদয় মবসশ পসরশ্রম করদে হণলো, বা মকাণ ো 
অনাকাসিে কারণে কাজসি করদে হণলো না। আর 
সেন মশদষ আপসন সফরদলন ক্লান্ত হদয়, রাে এ সঠক 
এক-ই অবস্থ্া বা এক-েুই সেন পর মসই অবস্থ্া 
পুনরায় অনুভব করদছন ! মসই সাদথ সেদনর পর সেন 
আপসন অনুভব করদছন ময, আপনার সকল কাজ-
কদমব অসনহা বা সদববাপসর উন্নসে কদম যাদে, পসরবার 
বা কাদছর মানুদষর সাদথ মদের অদনক অসমল হদে, 
মাথাবযথা বা মাংস মপশী বযথা, েুববল অনুভব 
করদছন, বা স্বাস্থ্যজসনে অনয মকাণ ো সমসযা অনুভব 
করদছন! যা আপনার কাদছ অবাক করার মণ ো মদন 
হদে! আপসন সক  োত  , এ সব সমসযা আপনার 
শুধু রাদে রু্ঘম না আসার জনয নয়, আপনার মানসসক 
স্বাস্থ্য খ্ারাপ থাকার জনয হদে! যাই মহাক, পূদববর 
কথায় সফদর আসা যাক, আপনার ভোতলো না লাগার 
কারে মখ্াাঁজা যাক, হদে পাদর আপসন সবষন্নোয় 
মভাদগন- প্রায়শই মন খ্ারাপ থাকা, হঠাে ভাল লাগা 
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আবার খ্ারাপ লাগা মকাণ ো উপযুক্ত কারণ ছাড়া-ই, 
মকান কাজ করদে মন না চাওয়া, বা এমনও হদে 
পাদর ময েুসিনোয় ভুগদছন–দেনসন্দন সাধারে সবষয় 
সনদয় সবসময় ভয় পাওয়া বা খ্ারাপ সকছু সচন্তা 
হওয়া, যসে এমসন হয় োহদল আপনার মানসসক 
স্বাস্থ্য সনদয় ভাবা েরকার। 

চলুন জানা যাক, মানসসক স্বাস্থ্য কী? 
মানসসক স্বাস্থ্য হদে আপনার আদবগ, মন ও 
সামাসজকোর সমন্বয়। আপসন কীভাদব ণকোত ো সবষয় 
সনদয় সচন্তা করদছন, ণকোত ো সসদ্ধান্ত সনদেন, বা ণকোত ো 
সমসযার সমাধান খু্জদছন আর মস অনুযায়ী কী কাজ 
করদছন োর ওপর সভসি কদর আপনার মানসসক স্বাস্থ্য। 

 

আো, মানসসক স্বাস্থ্য মকন খ্ারাপ হয়? 
মানসসক স্বাস্থ্য শুধুমাত্র বযসক্তগে বা পাসরবাসরক 
সমসযা অথবা সামাসজক সমসযা এর জনয খ্ারাপ হয় 
না; সবসভন্ন কারে থাকদে পাদর, মযমন বংশগে বা 
সজনগে সমসযা (পসরবাদরর সেদসযর মানসসক 
সমসযা বা সবষন্নো বা অবমাননার স্বীকার হওয়ার 
র্ঘিনা), দশশদব ণকোত ো অবমাননাকর র্ঘিনার সশকার 
হওয়া (শারীসরক বা মযৌনগে), সপো-মাোর মাদঝ 
অসেসরক্ত মাত্রার ঝগড়া থাকা বা সবদেদের র্ঘিনা, 
বাচ্চাদের সসঠক ভাদব লালন-পালন না হওয়া, মকান 
ভাদব মব্রইদন আর্ঘাে পাওয়া (বাচ্চাদের জদমর সময় 
বা প্রাপ্ত বয়দস), েীর্ঘবসেন যাবে ণকোত ো ধরদনর 
মরাদগ আক্রোন্ত থাকা, পুসষ্টকর খ্াবার অভাব। 

অসনয়সন্ত্রে মানসসক স্বাস্থ্য মযমন অদনক শারীসরক 
মরাদগর কারে, মেমসন মানসসক মরাদগরও জম মেয়, 
যা আমাদের পরবেবী প্রজদমর জনয ক্ষসের কারণ 
ও বদি! সকছু সাধারণ মানসসক সমসযা হদলা- 
obsessive-compulsive disorder (OCD) 
(ণকোত ো উপযুক্ত কারে ছাড়ায় ভয় পাওয়া, ণকোত ো 
কাদজর ধাপ ভুল হদয়দছ মদন করা, একই কাজ বার 
বার করা), bipolar disorder (BPD) (ণকোত ো 
উপযুক্ত কারে ছাড়ায় হোশায় মভাগা, হঠাৎ 
মাত্রাসেসরক্ত ভোতলো আবার খ্ারাপ অনুভব করা), 
panic disorder (মকাণ ো উপযুক্ত কারে ছাড়ায় 
আেদঙ্ক থাকা বা সবসময় কাদরা দ্বারা আদক্রামণের 
আশঙ্কায় থাকা), major depressive disorder 
(মকাণ ো কাদজই আনন্দ না পাওয়া, সব সময় 
সবষণ্ণোয় মভাগা, শারীসরক েুববলো অনুভব করা, 
আত্মহেযা প্রবণো জমাদনা), schizophrenia 
(অস্বাভাসবক সচন্তাভাবনা বা সসদ্ধান্ত মনয়ার প্রবণো, 
বা এমন সকছু সচন্তা করা বা সনদজর সামদন উপসস্থ্ে 
মদন করা, যা অবাস্তব) । 

োহদল, মানসসক স্বাস্থ্য খ্ারাপ বা ভাল সক-না, 
মবাঝার উপায় কী? 
যসে আপসন এমন অনুভব কদরন, আপনার খ্াওয়া 
বা রু্ঘম পসরসমে বা প্রদয়াজদনর মচদয় কম বা মবসশ 
হদে, মকাণ ো কাদজই উৎসাহ খু্াঁদজ পাদেন না বা 
মকাণ ো সকছুর প্রদয়াজনীয়ো অনুভব করদছন না, 
কাঊদক সহয করদে পারদছন না বা কাদছর 
মানুষদের সাদথও সময় কািাদে ইদে করদছ না, 
অসহায় বা একা অনুভব করদছন, মকাণ ো র্ঘিনা 
ভুলদে পারদছন না, সনদজর ভাল বা খ্ারাপ সকছু 
সনদয়ই ভাবদে পারদছন না, সনদজর বা অনয কাদরা 
ক্ষসে করদে ভয় পাদেন না, সদববাপসর দেনসন্দন 
কাদজর বযর্ঘাে র্ঘিদছ, োহদল আপনার মানসসক 
স্বাস্থ্য খ্ারাপ হদে। আর, একইভাদব যসে আপসন 
স্বাভাসবক কাদজ আনন্দ খু্াঁদজ পান। সামাসজক ও 
পাসরবাসরক কাজ বা োসয়ত্বগুদলা সাবলীলভাদব পালন 
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করদে পাদরন, কমবক্ষম সচন্তা ভাবনা থাদক, োহদল 
আপনার মানসসক স্বাস্থ্য ভাণলো আদছ বদল মানা যায়। 

এছাড়াও মানসসক স্বাস্থ্য মবাঝার সকছু দবজ্ঞাসনক 
উপায় আদছ। মসিা জানার আদগ একিা মছাট্ট প্রশ্ন, 
আপনার শারীসরক স্বাস্থ্য মকমন আদছ ো সকভাদব 
মবাঝা যাদব? রক্তচাপ বা রদক্তর গসে, বযথা ও 
অনযানয সবষয় গুসল পরীক্ষা কদর, োই মো? আর, 
মানসসক স্বাস্থ্য মকমন োও পরীক্ষা করা যায়, এর 
জনয সকছু আধুসনক যন্ত্র মযমন, Functional 
magnetic resonance imaging (fMRI), 
Functional near-infrared spectroscopy 
(fNIRS) বা সকছু প্রশ্নসভসিক উির এর ফলাফল 
প্রদয়াজন হয় (যসেও এসকল পরীক্ষা শেভাগ সনভুবল 
েথয সেদে পাদর না, কারণ আপনার বযসক্তত্ব, সজনগে 
দবসশষ্ট ও আরও সকছু সবষয় ফলাফল মক সকছুিা 
প্রভাসবে কদর)। আসদল আমাদের মানসসক স্বাস্থ্য 
খ্ারাপ বা খু্ব সেদপ্রশন এ থাকদল, মসস্তষ্ক এর সকছু 
গুরুত্ব পূণব অংশ যা hippocampus, amygdala, 
prefrontal cortex নাদম পসরসচে, মস সকল 
জায়গায় সকছু রাসায়সনক পোথব বা হরদমান 
(cortisol and norepinephrine) এর সনোঃসরণ 
মবদড় যায়, মসস্তদষ্ক প্রবাসহে রদক্ত অসক্সদজন ও 
কাববন-োই-অক্সাইে এর মাত্রার পসরবেবন হয়,  
এসকল পসরবেবন সবসভন্ন মাত্রার সসগনাল মপ্ররে 
কদর, যা fMRI বা fNIRS এর মাধদম সনণবয় করা 
যায়; আর প্রশ্নসভসিক উির প্রসক্রয়াসি-মে দবজ্ঞাসনক 
উপাদয় সনববাসচে সকছু প্রশ্ন আপনাদক করা হদব 
(মকাণ ো ভুল বা সসঠক উির মনই), আপনার মানসসক 
স্বাস্থ্য খ্ারাপ থাকদল আপসন স্বাভাসবকভাদব অনযরকম 
উির সেদবন, আপনার সকল উিদরর ওপর সভসি 
কদর দবজ্ঞাসনক উপাদয় নম্বর মেয়া হদব ও আপনার 
মানসসক স্বাস্থ্য সনণবয় করা হদব। 

 

 

মানসসক স্বাস্থ্য ও শারীসরক স্বাস্থ্য এর মাদঝ সম্পকব কী? 
আমাদের শরীর এর মকান অংশদক আলাো সচন্তা 
করার উপায় মনই, মানসসক স্বাস্থ্য ও শারীসরক স্বাস্থ্য 
এর সম্পকব অদনকিা সমানুপাসেক, মাদন মানসসক 
স্বাস্থ্য খ্ারাপ হদল শারীসরক স্বাস্থ্য খ্ারোপ হদব বা 
শারীসরক স্বাস্থ্য খ্ারপ থাকদল মানসসক স্বাস্থ্য খ্ারাপ 
হদব। মানসসক স্বাস্থ্য খ্ারাপ থাকদল আমরা মযমন 
উপদর বসণবে সমসযায় মভাগদে থাসক, মসই সাদথ 
সনদজর শারীসরক স্বাস্থ্য সঠক রাখ্ার জনয যা করনীয় 
মসই সেকগুসল মে অসনহা চদল আদস, প্রদয়াজনীয় 
কাজ গুসল গুরুেহীন হদয় উদঠ, মানসসক স্বাস্থ্য আদগ 
সঠক না হদল অনয মকান কাদজ উৎসাহ পাওয়া যায় 
না, আর মানসসক স্বাস্থ্য সঠক করার জনয ধূমপান, 
মােক বা অনয মনশায় আগ্রহ চদল আদস, রু্ঘম, 
খ্াওয়া-োওয়া বা বযসক্তগে স্বাস্থ্যসবসধ মানা হয় না, 
আর সদববাপসর শারীসরক স্বাস্থ্য খ্ারাপ হদে থাদক। 
আর শারীসরক স্বাস্থ্য খ্ারাদপর সাদথ সাদথ মানসসক 
স্বাস্থ্য আরও মবসশ খ্ারাপ হয়। 
 

মানসসক স্বাস্থ্য খ্ারাপ থাকার পরও সকভাদব 
শারীসরক স্বাস্থ্য সঠক রাখ্া যায়? 
মযদহেু মানসসক ও শারীসরক স্বাস্থ্য এদক অপদরর 
পসরপূরক, োই শারীসরক স্বাস্থ্য সঠক রাখ্ার জনয 
োসগে সেদল মানসসক স্বাস্থ্য উন্নসে হওয়ার সম্ভাবনা 
অদনক মবসশ। এর জনয আমরা সনয়সমে বযায়াম 
করদে পাসর, সকন্তু মানসসক স্বাস্থ্য ভাল না থাকদল 
বযায়াদম অনীহা থাদক, আর সাধারণ কারদন আর্ঘাে 
পাওয়ার সম্ভাবনা মবদড় যায়। োই বযায়াম করার 
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সময় আমাদের চারসি সেক খু্ব গুরুদত্বর সাদথ 
মখ্য়াল রাখ্দে হদব, সংদক্ষদপ বলা হয় “FITT”, ো 
হদলা : ১। কখ্ন ণকোত ো বযায়াম করা হদে? বা 
Frequency ২। ণকোত ো বযায়াম সক মাত্রায় করা 
হদে? বা Intensity ৩। কেিুকু সময় মকাণ ো 
বযায়াদমর করা হদে বা কী পসরমাে সবশ্রাম মনয়া 
হদে? বা Time ৪। কী ধরদনর বযায়াম সনববাচন 
করা হদে? বা Type. োই বযায়াম সনববাচন করার 
আদগ সনদজর শারীসরক সমসযা বা সক্ষমোর সবষয় 
সবদবচনা করদে হদব, মকাণ ো বযায়াম নেুন মরাদগর 
জম সেদে পাদর, োই প্রাথসমক পযবাদয়ই একজন 
সফসজওদথরাসপ সচসকৎসক এর পরামশব মনয়া অদনক 
গুরুত্বপূণব। বযায়াম সবসময় সসঠকভাদব বুদঝ করা, 
আর োর জনয পরামশব সাদপদক্ষ খু্ব প্রচসলে সকছু 
মমাবাইল অযাসপ্ল্দকশন ও বযাবহার করা মযদে পাদর, 

মযমন- Home workout, Fitify ইেযাসে। 
োছাড়াও পুসষ্টকর খ্াবার খ্াওয়া, ধূমপান বা মােক 
গ্রহে না করা, বযসক্তগে স্বাস্থ্যসবসধ মমদন চলা, 
শারীসরক মরাগ থাকদল োর জনয দ্রুে সচসকৎসা করা 
ও সনয়সমে ঔষধ মসবন করা, সকল কাদজ 
সনয়মানুবসেবো বজায় রাখ্া। 

আো, আমাদের যসে শারীসরক স্বাস্থ্যজসনে সমসযা 
হয়, োহদল কী চুপচাপ বদস থাসক? গুরুত্ব না সেদয় 
অনযানয কাজ চালাদে থাসক? যসে আপনার উির ও 
‘না’ হয়, োহদল, মানসসক স্বাস্থ্য সঠক না থাকদল 
অবশযই মানসসক স্বাস্থ্য সবদশষজ্ঞ এর পরামশব সনদে 
হদব। আর সবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার সাদথ একমে হদয়ই 
বলদে হদব, “There is no health without 
mental health”.

 

 

 

 

 

ো. মমাোঃ মসনরুজ্জামান 
সপ.সি., শান্ডং সবেসবেযালয়, চী  
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সে অযােদভঞ্চার ওফ িু হুইলস 
    

 

"একসি চা-পাো আর একিা সুসজর পযাদকি!" 

এখ্ন শ্রাবণ মাস; বাসলদে মুসড় ভাজার মে ফুিফাি 
সারাক্ষণ মলদগই আদছ। েদব বৃসষ্ট না হদল এেক্ষণ 
অনয গান গাইদে শুরু করে খ্দদ্দররা। েখ্ন মুসড়, 
বাোসা, আলু, মপাঁয়াজ সবই চলে। একিা মছাকরা 
মগাদছর মছদল; মাথায় ছাো। োদকই চা-পাো সেদে 
সাময। পরদন বু্ল মগসি, হাফ হাো শোিব এবং সি-
মকায়ািবার পযান্ট। চুল সযদত্ন ছাাঁিা, মচাদখ্ বড় 
মেদমর চশমা। বাাঁ হােিা খ্াসল-খ্াসল লাদগ, োই 
মসখ্াদন একিা স্মািব ওয়াচ। এিা সনেযসেদনর সঙ্গী। 
একিা বযাদগ কদর চা-পাো সেদয় বলল, মোমার 
হণলো একশ সির িাকা। মছদলসি িাকা সেদয় এবং 
সজসনস সনদয় চদল মগল। 

মোকান লাদগায়া র্ঘর। র্ঘদরর আয়েন মোকাদনর 
মচদয় খ্াসনক মছাদিা হদলও মসখ্াদন োলপাোর 

মসপাই-এর মে সাময এর মেহিা আর সেয মেদল 
ভাজা নুযব্জ মবগুসনর মে ওর ঠাকুমার শরীর সেসবয 
খ্াপ মখ্দয় যায়। েরজার কাদছ আয়োকার একিা 
মক্ষত্র। োর ওপর রান্নার গযাদসর বযবস্থ্া করা আদছ। 
একিা লম্বা সবছানার ওপর আদরকিা সবছানা। 
মজবুে কাদঠর দেসর। েবুও সাদমযর ঠাম্মা সনদচ 
মশাণ ো। এ র্ঘদরর প্ল্যান নাসের সনদজর করা। ঠাম্মার 
এখ্ন বদয়স হদয়দছ। োই, সাময একা মছদড় মযদে 
ভয় পায়। মোকান বন্ধ কদর ন'িা নাগাে। রান্না 
েুপুদরর আদছ; গরম কদর খ্াওয়া হদব। 

বাবা-মা গে হওয়ার পর পরই সাময এসব কাদজ 
পিু হদয়দছ। মগন্ডাসরয়া মরলওদয় মস্টশন মথদক কুসড় 
সমসনদির মদধয ওদের মোকান। সবসক্র বািা ভাদলাই 
হয়। োছাড়া সাময ছাত্র পড়ায়। এইভাদবই বছর 
ছাসব্বদশক চলল। রুসি আর েরকাসরর বাসি 
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ঠাম্মাদক এসগদয় সেদয় সনদজও মখ্দে বসল। 
"দোমার যা লক্ষয, মসসেদক মকন যাে না বাবা 
েুসম?" ঠাম্মার সনেযসেদনর এই বুসল মশানা অভযাদস 
োাঁসড়দয়দছ! ও েবু খ্াবাদরই মদনাদযাগী হয়। 
"ইোনীং েুই খু্ব অবাধয হদয়সছস সমু!" চাদয়র সর 
জড়াদনা ভঙ্গীদে ঠাম্মা স্বােদন্দয বদলন। "সাময' 
উচ্চারণ করদে পাদরন না, োই ' সমু '। 

"আসম এখ্ন বড় হদয়সছ। ভাদলা মন্দ মবাঝার বদয়স 
হদয়দছ। সাইদকল সনদয় মিা-দিা কদর রু্ঘদর মবড়াদল 
চলদব মকমন কদর ... ভাবসছ সপএইচসে কদর 
কদলদজ চাকসরর মচষ্টা করব। আর েুসম সকনা...!" 

"দস েুসম রু্ঘদর এদস পাাঁচিা বছর পদরও করদে 
পাদরা। পাদরা না? মোমার োেু ও বাবা বড়ই 
একগুাঁদয় সছদলন।" ঠাম্মা, সনদজর পাদের একিা 
রুসি েুদল মরদখ্ পান সাজদে বসদলন। কিাকি 
সুপুসরর শদব্দর সাদথ োর েীর্ঘবোস পড়দছ। 
 
ওদের পাদশর র্ঘরিা বাথরুম। মসখ্াদনই স্নান, 
প্রােোঃকৃেয সারা হয়। মসই মেওয়াদলর গাদয় মাথা 
ঝুাঁসকদয়, পালদোলা মনৌকার মে উমুক্ত গগদন মচদয় 
আদছ বষবীয়ান সাইদকল। শ্রাবদণর সনয়সমে ধারায় 
েুই চাকার আর সসদির অকাল মবাধন হদয়দছ। 
িায়াদরর কাদছ মাথা চারা সেদয়দছ েুদিা অকালপক্ব 
বযাদের ছাো! মসসেদকই োসকদয় রইল সাময 
পসরসস্থ্সের চাদপ ওর আর োেুর-সাইদকদলর একই 
অবস্থ্া! উন্নে মস্তদক স্বাধীন হদয় োাঁড়াদেই পাদর 
না! আশপাদশর সমাজ বড়ই গসেহীন! খু্ব কম 
মানুষই আদছন যারা এই জগে-সংসার রু্ঘদর মেখ্ার 
বাসনা রাদখ্। এমন এক মানুষ সছদলন সাদমযর 
ঠাকুরো। বাস, িাম, িযাসক্স না — ওাঁনার সম্বল 
মকবল এই সাইদকল। বলদেন, বাংলা সাইদকল। 
ঠাম্মার সবোস, নাসেও োেুর মেই এই সংসার, 

মেশ-সবদেশ রু্ঘদর মেখ্দে চায়। সকন্তু সনদজর ভে 
শরীর োদে প্রসেবন্ধকোর সাসমল!  

সকাদল রু্ঘম মথদক উদঠ মেদখ্ প্রদেযক সেদনর মেই 
ঠাম্মা উদঠ পদড়দছন। মাজন হাদে ও বাইদর আদস। 
মেদখ্, ঠাম্মা সাইদকদলর সামদন কুাঁদজা হদয় বদস সক 
করদছন! মেেশুভ্র আাঁচল। মাসিদে লুসিদয় আদছ। 
"আবার সক করদছা েুসম?" খ্াসনকিা সবরক্ত হদয়ই 
প্রশ্নিা কদর সাময। ঠাম্মা না রু্ঘদরই বদলন, "দোর 
সাইদকদলর চাকার সক অবস্থ্া!! সরয়াদের মোকাদন 
সনদয় যা। ও নেুন কদর মেদব!" 

সাইদকদলর সামদন আসদেই সাদমযর মাথায় 
বজ্রার্ঘাে পদড়। সক সববনাশ! মলাক মেখ্দল হুলসূ্থ্ল 
কাণ্ড মবাঁদধ যাদব। োল, ময়ো এমনসক কালদকই ময 
হাো সেদয় চা-পাো কািাদনা হদয়দছ, মসই হাোর 
মপছন সেদয় ঠাম্মা চাকা পসরষ্কার করদছ! সাময হাো 
মকদড় মনয় এবং মোকাদনর সেদক রওনা হয়। 
আন্দাজ সাদড় বাদরািার সময় এদস মেদখ্ ঠাম্মা 
মমদঝদে শুদয় সক সব সবড়সবড় করদছ, "েুই যা... 
মোর লদক্ষয..আমায় সনদয় ভাসবস মন...েুই যা!" 
োলপাোর পাখ্া সসরদয় ঠাম্মার মাথািা সনদজর 
মকাদল েুদল মনয়। মগলাদসর জল মুদখ্ মেয়। সকছুই 
হয়সন। ঠাম্মা রু্ঘদমর মর্ঘাদর ভুল বকদছ। 

সবদকদলর মদধযই েুই চাকা সনজ ছদন্দ মসদজ ওদঠ। 
একিা সিদনর পােলা স্তর মকদি মফসব্রক রে সেদয় 
সলখ্ল, "ওয়ার্ল্ব িুযর"। োর সনদচ ওর নাম, "সাময 
োস"। ঠাম্মার কথায় সবদকদল পাড়ার কালীমসন্দর 
সগদয় সাইদকদলর পুদজা সেদয় আসল। ঠাম্মা, ওর 
োন হাদে সবপেোসরণীর সুদো মবাঁদধ সেল। 
সাইদকল সনদয় সবে-ভ্রমণ—শুনদে অবাক লাগদলও 
অসম্ভব সকন্তু নয়! 

মকাথায়... কখ্ন... সকভাদব, এসদবর উির মেয় 
একমাত্র যাত্রাপথ। এমনসক অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থ্ান এসদবর 
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জনয আদগ-ভাদগ সচন্তা করাও বৃথা। "সব সঠক হদয় 
যাদব।" ঠাম্মার মশষ কথািাই ওর শসক্ত, মপ্ররণা। 

আজ প্রায় এক সপ্তাহ র্ঘর মছদড়দছ সাময। মাসেুদো 
ভাই ঋজুদক, মোকাদনর পাঠ বুসঝদয় এদসদছ। 
ঠাম্মাদকও ও-ই মেখ্দব। েবুও মনিা মকমন কদর! 
বুদড়া মানুষিার কথা বড্ড মদন পদড়। োেু, বাবা 
আর মাদয়র একিা কদর ছসব থাকদলও এই 
অসভযাদন োেুর কথাই মবসশ মদন পড়দছ। আর 
মযদহেু এদের মাদঝ জীসবে একমাত্র ঠাম্মা, োই 
োাঁর মস্নহময় হাদের মছাাঁয়া সববোই অনুভব কদর 
সাময। সড়কপথ, নুসড়-কাাঁকর, কাোমাসি মপসরদয় 
সাময এখ্ন এক সবসেন্ন জঙ্গদল আশ্রয় সনদয়দছ। 
সনদজর রাকসাক মথদক চা- পাোর মকৌদিা মবর 
কদর, মছাট্ট মষ্টাদভ জল চাপায়; ফুিদল, োদে পাোর 
গুদড়া মেয়। আজদক আপােে এখ্াদনই োাঁবু খ্াসিদয় 
থাকদব৷ পসিদম সূযব মহদল পদড়দছ৷ সাময একবার 
ধযাদন বদস৷ এই সময় মনদক শান্ত রাখ্া অেযন্ত 
জরুরী। কদঠার পসরসস্থ্সের সমু্মখ্ীন হদল মানসসক 
েৃঢ়োই েখ্ন মশষ কথা। োই সাদথ এদনদছ পদকি 
মকারান, বাইদবল আর শ্রীমেভগবেগীো। 

সাময অসভযাদন প্রথম অন্তরায় মেখ্া সেল বেবার ক্রস 
করার পর। ছমছদম বৃসষ্ট শুরু হল। সনদজর পসরচয় 
পত্র এবং যাত্রার উদদ্দশয সম্পদকব অবগে হওয়া 
স্বদত্বও মজনাদরল ওদক সামসয়ক একিা র্ঘদর বন্দী 
কদর রাদখ্ন। যসেও সমসনি েদশক পর সমস্ত বাাঁধা 
মকদি যায়। বাহােুর ইসলাম নাদম একজদনর কাদছ 
আো-রসুন আর মপাঁয়াজ মেওয়া আলুর চপ খ্ায়। 
ষাদিাধ্বব এই বুদড়ার চপ নাসক ভারেীয় িাক 
বাসসন্দাদের কাদছ খু্ব সপ্রয়। োদের কাদছ চপ সপছু 
সেন িাকা মবসশ মনন। সদন্ধয হদয় আসসছল। সাময 
মকল মোকাদনর একপাদশ খ্াসিয়ার বযবস্থ্া কদর 
সেদলন সেসন, সনদজ সফদর যান গ্রাদম। বুদড়া আর 
োাঁর নােনী থাদক মসখ্াদন। 

বৃসষ্ট একসময় মথদম আদস। আকাদশ মমদর্ঘদের 
হুদিাপুসি মলদগ যায়। েূদর হাদে মগানা নক্ষত্ররা 
সিমসিম করদছ। আো, চাাঁদের পাহাদড় শংকর 
সকংবা সলসভংদস্টান যখ্ন একিার পর একিা 
অসভযান করদছন, েখ্দনা সক োদের এমন 
পসরসস্থ্সে এদসদছ!! ময কসেন র্ঘরছাড়া হদয়দছ, 
একিাও সেন না মখ্দয় মো কািায়সন। খ্াবাদরর 
সাদথ-সাদথ এই েু'চাকার ভবরু্ঘদরদক পানীয় মপদেও 
অসুসবদধ হয় সন। বাংলাদেশ মেেুসলয়া বেবার কযাম্প 
মথদক সকছু খ্াবার ওদক মেদব বদলসছল। োেুর মুদখ্ 
এই শসয-শযামলা মেদশর কথা অদনক শুদনদছ। আজ 
চাকু্ষষ করল। ওই মেখ্া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা!। ওখ্াদন 
সকছু মলাকাল হাি আদছ হাদি িািকা সবসজ সবসক্র 
হদে। একিা অসেদিাসরয়াদম শসহে সেবস স্মরদণ 
উেযাপন করা হদয়দছ। ময রুি ধদর সাময এসগদয় 
চদলদছ মসখ্াদন একিা পাহাসড় গ্রাম পদড়। আদছ 
ঝরনা। ভাাঁদড় চা সনদয় ঝরনার মশাভা উপদভাগ 
ইসেপূদবব ও কদরসন। সেসমর অরণয মথদক শান্ত 
জলধারা মযন অমৃেবাণী! েুসি প্রসেদবশী মেদশর 
অসমল হাদে মগানা। এখ্াদন, বাংলা ভাষার সাদথ 
মাসির একিা সনসবড় মযাগাদযাগ বেবার পার হদয় বড় 
োঙ্গা পাড়া মপৌঁদছ োই, সবদেদশ এদসদছ বদল 
এেিুকুও মদন হদে না সাদমযর। 

ইসেমদধয চাকায় মবশ কাো জদমদছ। হঠাৎ চাকায় 
হাে সেদে মসিা মকমন মবাঁদক মগল। সাময মেখ্ল, 
বৃিাকার চাকার সকছুিা জসড়দয় আদছ একিা সাপ! 
যাত্রাপদথ একজন বদল মগদলন, "ওিা শিচুড়া!" 

চাকায় কুণ্ডলী পাকাদনা সাপিার ছসব েুলল। অবশয 
অদমরুেণ্ডী প্রাণীসি আপনা হদেই সদর পড়ল এবং 
সাময আবার এসগদয় চলল। মভারদবলায় সাইদকল 
রওনা হয়। মাদঝ মরস্ট েু'বার। েুপুর আড়াইদি-সক 
সেনদির মদধয সবশ্রাম। মসদক্ষদত্র পথ েুগবম হদল 
আরও আদগই সবশ্রাম মনওয়া মযদে পাদর। 
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মহানন্দা নেী মপসরদয় েদবই সশসলগুসড় মঢাকা সম্ভব। 
নেীপদথ মনৌকাই আশা ভরসা। পািােদনর সাদথ 
সাইদকল মবাঁদধ সেসবয প্রাকৃসেক মসৌন্দযব উপদভাগ করা 
মগল। এরই মাদঝ ঋজু আর ঠাম্মার সাদথ কথা হয়। 
ঠাম্মাদক অদনকিাই সুস্থ্ মদন হল। হয়দো সাদমযর 
অসভযাদনর কথা শুদন বৃদ্ধা চাঙ্গা হদয় উদঠদছন।  

সশসলগুসড় পার হদয় সাময সসসকম যায় ওখ্ান কর 
সংসৃ্কসে মানুষ মেদখ্ সাদমযর খু্ব আনন্দ হয় সসসকম 
মথদক আসাম পদর নাগালযাদন্ড সগদয় সাময মোচালায় 
মভাদগ। এখ্াদন খ্াবার আদছ, পানীয় আদছ েথাসপ ওদক 
ভাবদে হদে। এখ্ানকার এক গাইদের সাদথ ওর 
পসরচয় সছল। ওর নাম মাসভ। আর োর মপাষয, েুদকা। 

"ইধার, সবই মপ যাদবন। কুচ পববা মনসহ।" সাদথ-
সাদথই একিা সশস সেদয় েুদকাদক মেদক সনল। 
মভাঁড়ার মে মলামশ কুকুরিা লযাজ মনদড় আসল। 
একবার সাদমযর সাইদকদল গন্ধ শুদকই চলদে আরম্ভ 
করল। সাময ভাবসছল একিু শাক, সবসজ, আর মাংস 
সনদল ভাদলা হে। শরীরিা েুববল মঠকদছ। 
মশলাপাসে সাদথ আদছই। মাসভ ের-োম করদছ 
মেদখ্ সাময বলল, "েুসম সক করদছা মাসভ!! আসম 
মো এসব মুদখ্ই সেদে পারব না!" 

একজন মাঝবদয়সী মসহলা কদয়কসি পসলসথদনর 
পাদত্র গুসিকদয়ক বযাং সনদয় সবসক্র করদছন। চার-
পাাঁচিা বযাং একসাদথ সুদো সেদয় বাাঁধা। এক-একিা 
মজাদির মূলয একদশা িাকা। এছাড়াও শুাঁদয়াদপাকার 
মে মেখ্দে মপাকা সবসক্র হদে। োরই পাদশ 
খ্রদগাশ, মেেকায় ইাঁেুর আদছ। একিা সময় 
সাদমযর মদন হল, ও বাজাদর নয়; বরং হদরক 
পশুপাসখ্র খ্াাঁচায় সমৃদ্ধ সচসড়য়াখ্ানায় এদসদছ! 
হাাঁিদে-হাাঁিদে বাজার মশষ হদলও খ্াওয়া সকছুই হল 
না। বছর পাঁসচদশর প্রাণবন্ত মাসভ মশদষ উদদ্বগ 
প্রকাশ কদর বলল, "আপ, ইদয় খ্া সলসজদয়। গ্রযাসন 
মকা মে বাোনা!"  

মাথায় ওড়না জড়াদনা, িানা মচাখ্ েুদিা প্রায় বন্ধ মদন 
হল এবং এদলাদকশী। অপূবব এই। সুন্দরী উঠপাসখ্মব 
মাংস সেদয় দেসর সদসজ মরাল সবসক্র করদছন। অসনো 
সদত্ত্বও সাময মখ্ল। মবশ মাংদসর মে মখ্দে, মভেদর 
সবসজ মেওয়া। মেদল ভাজা েুদিা সদসজ মথদেই 
সখ্দেিা আবার চাগাড় সেদয় উঠল। 

েুদলা ভসেব বাসলদশর মে মালভূসম, উপেযকা মবদয় 
মাথা-চারা মেয়া গাদছর সাসর, মথদক-দথদক আসড় 
মপদে শুনদে আসা মমদর্ঘর েল সামযদক হােছাসন 
মেয়। মাসভদক ও ইংরাজী সহসন্দ সমসশদয় বদল, 
"মানুদষর ঐকযবদ্ধ হওয়া প্রদয়াজন। প্রকৃসে 
আমাদের সৃসষ্টকেবা, োদক বাাঁচাদনািা আমাদের 
কেববয। এিাই ওর অসভযাদনর মূল উদদ্দশয।" 

মাসভ সক বুঝল ো বলা মুশসকল! েদব পাহাদড়র 
ধাপ মকদি ওরা মযখ্াদন মপৌঁছাল মসিা উপজাসে 
অধুযসষে গ্রাম। লঙ্গা পসরবাদরর কেবা হদলন আসশ 
বছদরর মবনথাও। হাড়সগদল কদলবরসি মযন পাথর 
মকদি সনমবাণ করা হদয়দছ। গলার মালা জঠরদেশ 
পযবন্ত আবৃে। োদে বনয শূকর আর সহংস্র বাদর্ঘর 
োাঁে ঝুলদছ। কসিদেদশ সেনদি কঙ্কাল মুণ্ড এবং োর 
গাদয় অজস্র মকশরাসশ। অথবাৎ সেবার একসময় সেন-
সেনজনদক হেযা কদরসছদলন। আসাম মথদক চা, 
ভাদের চাল, নুন সনদয় আসা হয়। যাত্রা পদথ 
অপহরণ, এমনসক লুণ্ঠন পযবন্ত হদে পাদর। আসদল 
এরা সরকাসর মকানও সহায়ো ছাড়াই সেন যাপন 
কদরন। এক কথায় েুগবম পসরদবদশ অসে সনকৃষ্ট 
মাদনর জীবনযাত্রা। 

সকাদল রওনা মেবার আদগ উপজাসে রমণীরা 
চালগুাঁসড়র সপদঠ, মকক, নাগাদের অস্ত্র 'ো' সেদয় কািা 
মুগবীর মাংস ইেযাসের আদয়াজন কদরদছ। সাদমযর মদন 
হল শরীদর মবশ অদনক সেন পর বল এল। এরপর, 
সশশু এবং বয়স্কদের সাদথ সখ্যো সবসনময় কদর রওনা 
সেল। পাহাদড়র ঢাল মবদয় নামদেই মাসভ বলল, 
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"দোস্ত, আলসবো। হামাসর সাফার খ্েম হুয়া! " সাময, 
েুদকা আর মাসভদক সবোয় সেদয় সনদজর অসন্তম 
লদক্ষযর সেদক এদগাদে থাকল। 

অদটাবদরর মশদষ সাময ব্রহ্মপুত্র নদের সমু্মদখ্ 
উপসস্থ্ে হয়। এরপদরর যাত্রা সামচুং জঙ্ঘা বেবার 
হদয় ভুিান, মনপাল এবং সবদশদষ খ্ােুবংলা পাস! 
উচ্চো প্রায় সাদড় সদেদরা হাজাদরর কাছাকাসছ। সকন্তু 
এখ্নই মচাদখ্ সরদষ ফুল মেখ্দছ সাময। পাদয়র মপসশ 
মকাঁদপ- মকাঁদপ উঠদছ। সাইদকদলর কলকব্জা সঢদল 
মবাধ হদে!  কলকসলদয় নেী বদয় চদলদছ। একিা 
পাথদর সাময মহলান সেদয় বদস পদড়। বছদরর এই 
সমদয় প্রচণ্ড দশেযপ্রবাদহর মধয সেদয় এখ্াদন শীদের 
আগমন হয়। েুদিা মসাদয়িার, একিা জযাদকি গাদয়ও 
সাময থরথসরদয় কাাঁপদছ। ক্ষসণদকর জদনয শুধু একবার 
মেখ্ল েূদর এক মস্নহময়ী রমণী বদস আদছন। কাদন 
মভদস আসদছ মসহষাসুরমসেবনী মস্তাত্র! 

ঢাকা মে মশষ েুগবাপুদজা। মা আর ঠাম্মা, ঠাম্মা োেুর 
হাে ধদর। সাময েৃঢ়ভাদব ওর মাদক ধদর আদছ। 
ধীদর-ধীদর মসই হাে আলগা হদে। র্ঘন কুয়াশার 
আড়াদল মঢদক মগল একফাসল সাো আাঁচল!  

"ইদয় মলরকা আদকলা রু্ঘমদন মক সলদয় আয়া হযায়! 
জরুর বাঙ্গাসল মহাগা! ইদয় বাবু! উঠ যা..." মাথার 
ওপর সূযব সস্থ্র হদয় আদছ। সাময মচাখ্ খু্দলই একিু 
অস্বসস্তদে পড়ল। ওর সারা শরীর নে! এমনসক 
কসিদেদশর সনদচিাও! ওদক মকন্দ্র কদর যারা োাঁসড়দয় 
আদছন োদের এক কথায় সাধু-সন্ত বলা যায়। 
সাময, পাদশই পদড় থাকা চােরিা সনজ সম্মান 
রক্ষাদথব গাদয় জসড়দয় সনল। োরপর স্বাভাসবক ছদন্দ 
বলল, "আসম মকাথায়? আমার সাইদকল?" 

গাাঁজা মসবন কদর এক সাধুবাবা বলদলন, "েুসম 
বাোসল! স্বদগব সগদয়ও মঢসক ধান ভাদে! আর মৃেুযপদথ 
েুসমও সাইদকল খু্াঁজছ?" 

সাধুদের মাথা-মুখ্ মযন আমাজদনর জঙ্গল! সক 
বীভৎস মসই মচহারা! প্রথদম ওাঁরা কারনসুধা সেদলও 
সাময সন্তুষ্ট হয়। একিু সস্থ্রো এদল সাধুবাবা 
বলদলন, "দোমার আজ সেনসেন পর জ্ঞান সফরল। 
োরপর, একিা মছাট্ট সশসশ মেসখ্দয় বলদলন, এই 
অমৃে সেদয় মোমার শরীরিা যসে েলাই-মালাই না 
করোম, োহদল মোমার নাদম 'দবাম-শংকর' 
আওরাদে হে।" 

রােসেন মাসরজুয়ানা বা গসিকার সকরসকদর গদন্ধ 
আর মবাম-শঙ্কদরর মচাদি সাময ভাবল, এখ্ান সেদয় 
মকদি পড়াই মশ্রয়। এসেদক মসলদফানিা মেহ 
মরদখ্দছ। সেক সনণবদয় অসুসবদধ হদে। আসার সময় 
কেগুদলা বাইক আদরাহীর সন্ধান মপদয়সছল। এখ্ন 
হয়দো োরাও অদনকিা এসগদয় মগদছ। মশদষ ৮ম 
সেদনর মাথায় সাময ওর েুই চাকার মর্ঘাড়াদক পদথ 
নামাল। সাধুবাবা কুসির মথদক মবসরদয় বলদলন, 
"দেরা ভালা মহাগা। সপদছ মুড়কর কসভ মাে 
মেখ্না। মবাম শংকর..." 

পাহাদড়র ঢাল মপসরদয় অদনকিা এসগদয় মগদছ সাময। 
সক মন মগল সপছদন রু্ঘদর মেখ্ল একবার। মদন হল 
প্রকৃসের মকাদল বাস্তব- অবাস্তব সবসকছুই সমদল-
সমদশ থাদক। েূদর পাহাদড়র ঢালু জসমদে 
সাধুবাবাদের কুিীর এখ্ন পুদরািাই অেৃশয! 

সামচুংজঙ্ঘা সেদয় ভুিাদন ঢুকদে বৃসষ্ট এল। একিা 
উাঁচু সিলার ওপর উদঠ েু'হাে েুসেদক মমদল সেদয় 
আসমাসন মমদর্ঘদের সেদক মচদয় েীর্ঘবোস মফলল 
সাময নবজম লাভ করা সাইদকল মযন পক্ষীরাজ 
মর্ঘাড়া! ইসেমদধয শকদি লাল, হলদে, সবুদজ 
সেব্বেীয় ভাষার ধ্বজা অসঙ্কে হদয়দছ। 

েুগবম পসঙ্কল যাত্রার সবিাই েসকউমযানদিশদনর 
অন্তভুবক্ত হদে। সাময সাইদকল সনদয় মমলা প্রাঙ্গদণ 
প্রদবশ করল। স্থ্ানীয়দের সাদথ-সাদথ উপজাসেরাও 
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স্টল সেদয়দছ। সবসভন্ন রকদমর মালা, পশুর চামড়ার 
দেসর শাল, বাইসদনর সশং-এর চামচ, সচরুসন সবসক্র 
হদে। হঠাৎ সপদঠ একিা মিাকায় সামযরু্ঘদর মেখ্ল, 
জুদকামা এদস পদড়দছ। সাদথ ওর মরিার-
সাইদকলিা সহাদসয প্রজ্জ্বসলে৷ 

জুদকামা ভুিাসন েরুণী। সাদমযর সমবয়সী বলা যায়। 
সাদমযর শীণব েশা মেদখ্ একিা আলখ্াল্লার মে 
মপাশাক সেল। হাোর কাদছ সাো মগাল- সেজাইন 
করা। গলায় পশদমর মমািা চাের। গলায় পিদলর 
সাইদজর িুকদরা মেয়া হার। জুদকামার চুল কাাঁধ 
ছুাঁদয়দছ, জামার বড় হাো আর কসিদেদশর সবশাল 
মর্ঘরওলা পাদির কাপড়। ফদল হাে আর পা ঢাকা। 

ধ্রুপেী গাদনর আসর জদমদছ। সূযবাদস্তর সাদথ 
ভুিাসনদের হাে-জদড়া কদর নাচ, বােযযন্ত্র মযিা 
মছাদিা মসোদরর মে মেখ্দে, োর মাোল করা 
সুর—সব সমসলদয় অভূেপূবব! সাদমযর মদন হল, 
পীেবণব আকাশ হদে দেব আশীববাে মভদস আসদছ। 
সভদড়র মধয সবাই সকছু-না সকছু কলাদকৌশল 
মেখ্াদে। জুদকামা সকছুিা ইদে কদরই মঠদল ওদক 
মাঝখ্াদন পাসঠদয় সেল। বলল, "ও সিচার আদছা!" 

সাময খ্াসনক মভদবই, জুদো খু্দল সনদজর সজমনযাসসি 
মেখ্াল। হাে েুদিা মাসিদে মরদখ্ সমগ্র শরীরিা 
শূদনয ভাসসদয় সেল। মবশ মরামাঞ্চ হসেল সবার 
োসল আর হুদল্লাদড়র শদব্দ৷ 

এে রকদমর খ্াবার সাময কখ্দনা খ্ায় সন। ইয়াদকর 
েুধ সেদয় দেসর মাখ্ন, সর্ঘ, শূকদরর মকাপ্তা, বামু্ব 
শুদির মরসসসপ, গম সেদয় বানাদনা লম্বা সাদপর মে 
নুেলস বাসলব, সয়াসবন, শুকদনা মমেসবসশষ্ট শূকদরর 
মাংস এবং চািসন। ময ক'সেন ও জুদকামার সাদথ 
রু্ঘদরদছ োদে এিা বুদঝদছ, মমদয়িা স্বাধীনদচো। 
অনুসন্ধানী মচাখ্ আদছ। ওদক এখ্দনা স্থ্ায়ী চাকসর 
করার জদনয মজার করা হয়। সাদমযর মেই 

জুদকামার বাবা মনই। পথ েুর্ঘবিনায় মারা যান েশ 
বছর আদগ। মসই মথদকই সাইদকল সনদয় ওর 
সবচরণ শুরু। কথা বলদে-বলদে পাো সভদজ আদস 
জুদকামার। নুসড় পাথদরর মাদঝ সবসল মকদি বদল, 
"েুসম কালই রওনা মেদব!" 

কথার ভাাঁজ এসড়দয় সাময বদল, "এ যাত্রায় আমার 
একমাত্র সঙ্গী এই সাইদকল! যেসেন ও আদছ, 
েেসেন এই সাদমযর সবে অসভযান মবাঁদচ থাকদব। 
উিদর রীসেমদো বরফ পড়া আরম্ভ হদয়দছ। যে 
োড়াোসড় যাব, েেই মঙ্গল।" 

ভুিাসন েরুণী জুদকামা আর সেয মরদগ যাওয়া 
বাোসল েরুণীর মদধয মকানও েফাৎ খু্াঁদজ পাওয়া 
মগল না। হাে েুদিা বুদকর কাদছ সমান্তরাল মরদখ্ 
অনযসেদক মচদয় রইল। "রয়যাল ভুিান পুসলদশর পক্ষ 
মথদক একিা মমদেল সাময মক প্রোন করা হয়। ওর 
পাসদপাদিব আদরকসি মেদশর সম্মান নামাসঙ্কে হয়। 
মভার রাদে উচ্ছ্বসসে জনো আর জুদকামা একরাশ 
মপ্ররণা মেয় ওদক। জুদকামা, নীল মনল-পসলশ মাখ্া 
আেুল মেসখ্দয় বলল, "সযাসক্রফাইস িুদে ফর ইওর 
মবিার িুমদরা..." 

মনপাদলর অন্তভুবক্ত বাজুরা নামক স্থ্াদন সাময সবশ্রাম 
মনয়। আকাদশ মমদর্ঘর র্ঘনর্ঘিা। শীে জাাঁসকদয় 
পদড়দছ। কাদছই ফদরস্ট সেপািবদমদন্টর একিা 
চালার্ঘর আদছ। োর সনদচ ও োাঁবু খ্ািায়। েপেসপদয় 
জ্বলা অসেসশখ্ার সমু্মদখ্ কসফ হাদে কে সক মদন 
পড়দছ। সাদমযর রাকসাকিা সবসভন্ন মেশ-সবদেশ, 
রাদজযর েকমায় ভদর মগদছ। নাগালযান্ড মথদক 
এমব্রয়োসরর শাল, ঋজুর জদনয িুসপ আদছ। ও মচদখ্ 
মেদখ্দছ ইয়াদকর েুদধর দেসর মাখ্ন, সর্ঘ, চা। ভাষা 
মজদনদছ েদশরও মবসশ; মযমন- মসণপুরী ভাষা, গাদরা 
ভাষা-ভাষীদের সাদথ মকামর েুসলদয় নাচা, এছাড়াও 
মনপাসল, মলপচা, গুরুং, সলমু্ব, মবাদরা ভাষার 
রীসেনীসে প্রেযক্ষ কদরদছ। প্রায় আি হাজার সকসম 
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েূরদত্বর এই অসভযাদন সংগৃহীে সবসভন্ন উচ্চপেস্থ্ 
কমবকেবাদের মপ্ররণা, োাঁদের েস্তখ্ৎ, অনুদপ্ররণা 
বাণী, পেক ইেযাসে অনযেম প্রাসপ্ত। মনপাল, ভুিান, 
সসসকদম এদস একিা সজসনস মেদখ্দছ, এরা অেযন্ত 
পসরষ্কার এবং সনয়ম শৃিলা মমদন চদল। মনপাদল 
োমাক সনসষদ্ধ। আবার মযখ্াদন-দসখ্াদন প্ল্াসস্টদকর 
দ্রবযাসে বযবহার বা মফলা আইনে অপরাধ।  

মােৃভূসমদক এরা খু্বই শ্রদ্ধা কদর। সাময জানদে 
পারল, এদের বাসষবক আদয়র অসধকাংশই আদস 
পযবিন সশল্পদক মকন্দ্র কদর। োই উন্নে রাস্তার্ঘাি, 
থাকার বযবস্থ্া এবং সনয়ম শৃিলা। ভারে 
বাংলাদেদশর সবসভন্ন রাস্তার্ঘাি, থাকার জায়গা এবং 
মর্ঘারার জায়গার সাদথ এদের স্বােন্ত্রয দবসশষ্টয আদছ। 
েথাসপ বাংলাদেশী সহসাদব সাময মক যদথষ্ট সম্মান 
এরা ময সেদয়দছ োদে সদন্দহ মনই। সবসভন্ন মসন্দর, 
মবৌদ্ধ সূ্তপ, খৃ্ষ্টান সমশনাসর, দজন মসন্দর, েরগা, 
উপজাসেদের মেবদেবী, বনদেবী, ইেযাসে স্থ্াদন 
ভ্রমদণর একিাই উদদ্দশয –সকল ধদমবর শাসন্তপূণব 
সহাবস্থ্ান। সবদশদষ, প্রকৃসেদক ভাদলাবাসা, 
সনসববচাদর অরণয ধ্বংস এবং জন্তু জাদনায়ারদের হেযা 
না করা, পশুচদমবর মলনদেন বন্ধ করা ইেযাসের বােবা 
সেদয়দছ। আর এই েুগবম যাত্রাপদথ আশীববাে সহসাদব 
মপদয়দছ ওর ঠাকুমাদক, মা েুগবাদক আর পাহাদড়র 
অেীসন্দ্রয়বােী সাধু-সন্তদের অসবরাম মসবা, যা ওদক 
পুনরায় সনজ সশরোাঁড়ায় েৃঢ় হদে মপ্ররণা সেদে। 
সাদমযর কাদছ 'একসসপসেশযান' হল মূল মন্ত্র। 
সাইদকল কাাঁদধ সনদয় খ্রদস্রাো পাহাসড় নেী 
মপদরাদনা, সাদপর কামড়, ঠাম্মার বারণ স্বদত্বও 
শূকদরর মাংস খ্াওয়া, হাসসমারায় মজাাঁদকর কবদল 
পড়া, র্ঘণ্টার-পর র্ঘণ্টা অজ্ঞান হদয় পদড় থাকা, হাড় 
কাাঁপাদনা শীে আর বৃসষ্টদে হসরনাম জপ করা—সবার 
জনয একিাই মন্ত্র— 

"থাকব নাদকা বদ্ধ র্ঘদর, 
মেখ্ব এবার জগৎিাদক... 
মকমন কদর রু্ঘরদছ মানুষ  
যুগান্তদরর রূ্ঘসণবপাদক?" 

 
পদরর বছর মেব্রুয়াসর মাদস সাময খ্ােুবংলা পাস-এ 
মপৌঁছায়। িাি সহমালয়ান এই রুি আর সাকব মগাষ্ঠীর 
অন্তভুবক্ত মেশগুসল অসেক্রম করদে প্রায় আি মাস 
সময় মলদগ মগল। উাঁচুদে ওঠার পূদবব ও খ্াওয়া-োওয়া 
কদর। খ্াবার বলদে আলু-পদরািা, আচার আর েই। 
মসলদফানিায় চাজব সেদেই জীসবে হয়। আদো-আদো 
ভাষায় ঠাম্মা বদলন, "দকমন আছু? আমায় সচনদে 
পারদো!" োরপর সাদমযর মুখ্ মেদখ্ বলদলন, "এে 
মরাগা হদয় মগছু! সাবধাদন আসসস বাবা।" 

ঋজু বলল, "সাময ো, েুসম যাওয়ার সেন মাস পদরই 
সাংবাসেকদের সভড় জদম। ওরা ঠাম্মার ইনিারসভউ 
সনদয়দছ।" 

ইসেপূদবব সাইদকল সনদয় এই পথ মকউ অসেক্রম 
কদরদছ বদল সাময মশাদনসন। োছাড়া এ বড়ই েুগবম 
অঞ্চল। অদনক জায়গায় বাদসর মাথায় সাইদকল 
চাসপদয় ও সেসবয রু্ঘসমদয়-রু্ঘসমদয় এদসদছ। মসদক্ষদত্র, 
বাদসর মাথায় মচদপ ভ্রমদণর অসভজ্ঞোও অসামানয। 
সনদজর বযাগ মথদক সাময লাল সবুজ রসিে পোকা 
মবর কদর। সকছু না মপদয় পোকািা মাথায় মবাঁদধ 
মনয়। সাইদকল থাদক ওর গাদয় মর্ঘাঁদষ। খ্ােুবংলায় 
অদনদক এদসদছন। সব বাইক আদরাহী। সাময মক 
মেদখ্ োদের আনদন্দ আর গদবব ছাসে প্রসাসরে। 
মকউ-দকউ আবার ওর সাদথ ছসবও েুলল। বলল, 
"সাময োস, ইউ আর এদমইসজং।" 

ভাসর মমদর্ঘদের কাদছ নসে স্বীকার কদরদছ সবশাল 
পাহাড়। সহস্র বছর ধদর সবরাজমান এই মেেশুভ্র 
মহাোনদবরা সাদমযর মচাদখ্র রু্ঘম মকদড়দছ! সাদথ 
েুষার বৃসষ্ট। হাদের মুদঠায় োল-োল বরফ সনদল 
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হাড় কনকন কদর। এখ্াদন প্রকৃসে একাই 
সবরাজমান। এে ওপদর ওঠার জনয রাস্তািাও মানুষ 
সঠকমদো মমরামে করদে পাদরসন। এে উাঁচুদে 
সভযো আেদে শূনযো লাভ কদরদছ। েুগবম প্রকৃসে, 
সেসমর অরণয আর খ্রদস্রাো নেীর মাদঝ আমরা 
আজও মকবলই েশবক। 

মফরার সময় ওর শরীর মভদে পদড়। সম্প্রসে একসি 
সরকাসর সিসভ চযাদনদল ওর সাক্ষাৎকার মনওয়া হয়। 
এই মসাদলা এক্সদপসেশাদনর মমাদিা বা মূলমন্ত্র সক, 
ো সজজ্ঞাসা করদল ও বদল, "প্রথদম অসভযানই 
আমার মূল উদদ্দশয সছল। সকন্তু যাত্রাপদথ এে মানুষ, 
োদের ভাষা, সংসৃ্কসে, ঐসেহয আমায় উদু্বদ্ধ কদর। 

োরা এভাদব পাদশ না োাঁড়াদল মবাধয় আমার 
অসভযান সাফলযমসণ্ডে হে না।" 

পুনরায় খ্াবার প্রসঙ্গ উঠদল সাময সাবধানো 
অবলম্বন কদর। কারণ ঠাম্মা বাসড়দে এই লাইভ 
মিসলকাস্ট মেখ্দছন। অদনদকই সাময মক শুদভো 
জাসনদয়দছন। একসি সংস্থ্া আবার ব্রযান্ড এম্বাদসের 
করার কথাও বদলদছ। সকন্তু সবদথদক উদল্লখ্দযাগয 
হল, সবখ্যাে সাইকযাসলস্ট অমর কৃষ্ণাদনর সচসঠ। 
সযসন, োাঁর পরবেবী সবে-ভ্রমদণর জনয সাময মক 
আহ্বান জাসনদয়দছন। একবার সাইদকদল হাে 
মরদখ্ সাময ভাবল, অসভযান এখ্ন মনশা; মশষ 
হদয়ও হল না মশষ!

 

 

 

 
িীমোন্ত েোি 
সিএিসি (ইসিস েোসরিং), অ্যোতরো সটকোল ইসিস েোসরিং, 
ণশ ইেোিং অ্যোতরোতেি ইউস ভোসিিসট  
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University Campus 

 

Sichuan University (SCU) is one of the 

most prestigious universities in China for 

its education, research, and social impact, 

ranking among the top 10 best national 

universities in China mainland. Sichuan 

University established in 1896 that 

combined traditional and modern methods 

of education, SCU is located in Chengdu 

Sichuan University (SCU) is a national key 

public research university in Chengdu, 

Sichuan, China. The university is wholly 

funded by the Ministry of Education. 

Sichuan University is a good rank 

University in the world also. According to 

cwur.org the world rank of Sichuan 

University is 208. Sichuan University has 

two national key labs, six national 

engineering centers, five ministerial (MOE) 

key labs, 35 provincial key labs, 10 

ministerial and provincial centers, four key 

research bases for humanities and social 

sciences, and four clinical research bases at 

the national level. The university has 
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invested significantly in research, teaching 

and medical equipment, with a total value 

of about 530 million RMB. Sichuan 

University's three campuses are located in 

Chengdu, the capital city of Sichuan 

Province. The older Wangjiang (望江) 

campus is in central Chengdu, adjacent to 

the Jinjiang River and its tributary the 

Jiang'an River. The nearby Huaxi (华西) 

campus is the site of the medical school. 

The Jiang'an (江安) campus was built in 

2003 in Shuangliu County about 12.5 km 

away from the older campuses; it covers an 

area of about 4.7 km2 and has total floorage 

of more than 2.7 million m2. New attending 

students (most of them) will spend their 

first and second year in Jiang'an Campus 

(the newest campus) and then moving to 

Wangjiang campus for the rest of their 

college years. The university has over 30 

colleges or schools in various disciplines. 

Sichuan University has set up different 

types of scholarships to encourage and 

financially support excellent international 

student There are four kind of scholarship 

one is The Belt and Road scholarship, 

Chinese Government Scholarship, Confucious 

Institute Scholarship and Chengdu 

Government Sister-Cities Scholarship. 

Students who want to apply for the Chinese 

Government Scholarship can send them the 

application process above. Have them 

apply at www.csc.edu.cn as well as 

www.sculx.cn. 

 

Muhammad Al Amin 

Masters,  

Sichuan University (四川大学).  
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সারা সবদের সবষ্ময় েুসম আমার অহংকার 

 

আজ মহান সবজয় সেবস, বাোসল জাসের হাজার 
বছদরর মশৌযববীযব এবং বীরদত্বর এক অসবস্মরণীয় 
মগৌরবময় সেন। বীদরর জাসে সহদসদব আত্মপ্রকাশ 
করার সেন। পৃসথবীর মানসচদত্র বাংলাদেশ নাদম 
একসি স্বাধীন ভূখ্দণ্ডর নাম জানান মেওয়ার সেন। 
জাসের সপো বঙ্গবনু্ধ মশখ্ মুসজবুর রহমাদনর মনেৃদত্ব 
১৯৪৮ সাল মথদক ’৫২-এর ভাষা আদন্দালন, ৬৬’র 
ছয় েফা, ৬৯’র গণঅভুযত্থান, ১৯৭১-এর ৭ মাদচবর 
ঐসেহাসসক ভাষণ, ২৫ মাদচব গণহেযা শুরু হদল ২৬ 
মাদচবর প্রথম প্রহদর বঙ্গবনু্ধর স্বাধীনোর মর্ঘাষণা, ১৭ 
এসপ্রল মুসজবনগর সরকার গঠন এবং রক্তক্ষয়ী 
মুসক্তযুদদ্ধর মধয সেদয় ৩০ লাখ্ শহীে ও েুই লাখ্ 
মা-দবাদনর আত্মেযাদগর সবসনমদয় অসজবে হয় 
স্বাধীনো। ১৯৭১ সাদলর ১৬ সেদসম্বর পাক 
মসনাদের আত্মসমপবদণর মধয সেদয় চূড়ান্ত সবজয় 

অসজবে হয়। মসই সহসাদব সবজদয়র ৫০ বছর পূসেবর 
সেন আজ।  

১৯৭১ সাদলর ১৬  সেদসম্বর বাোসল জাসে 
পরাধীনোর মশকল মভদে প্রথম স্বাধীনোর স্বাে 
গ্রহণ কদর। ২৪ বছদরর নাগপাশ সছন্ন কদর জাসের 
ভাগযাকাদশ মেখ্া মেয় এক নেুন সূদযবােয়। প্রভাে 
সূদযবর রক্তাভা ছসড়দয় পদড় বাংলাদেদশর এ প্রান্ত 
মথদক ও প্রাদন্ত। সমস্বদর একসি ধ্বসন মযন নেুন 
বােবা ছসড়দয় মেয় ‘জয়বাংলা’ বাংলার জয়, পূবব 
সেগদন্ত সূযব উদঠদছ, রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল। 

মহামুসক্তর আনন্দর্ঘন এই সেদন এক নেুন উল্লাস 
জাসেদক প্রাণ সঞ্চার কদর সসজবো এদন মেয়। যুগ 
যুগ ধদর মশাসষে বসঞ্চে বাোসল মচাদখ্ আনন্দ অশ্রু 
আর ইস্পাে কসঠন েৃঢ়ো সনদয় এসগদয় যায় সামদন। 
সবনু্দ সবনু্দ স্বদপ্নর অবদশদষ সমসলে হয় জীবদনর 
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মমাহনায়। সবেকসবর মসানার বাংলা, নজরুদলর 
বাংলাদেশ, জীবনানদন্দর রূপসী বাংলা, রূদপর 
োহার মনইদকা মশষ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। 
বাোসল মযন খু্াঁদজ পায় োর আপন সিাদক। 

মুসক্তপাগল বাংলার োমাল মছদলরা স্বাধীনোর রক্ত 
সূযবদক সছসনদয় আনদব বদল একসেন অস্ত্র কাাঁদধ েুদল 
মনয়। ছাত্র, সশক্ষক, বুসদ্ধজীবী, কৃষক, শ্রসমক, 
কামার, কুমার সবাই শসরক হদয় থাদক এ লড়াইদয়। 
যেই সেন অসেবাসহে হদে থাদক আরও শাসণে হয় 
প্রসেসি মুসক্তদযাদ্ধার অস্ত্র। লক্ষয সস্থ্র মরদখ্ শত্রু 
হনদন েৃঢ়োয় এসগদয় যায় বীর বাোসল। ইদোমদধযই 
বাোসলর স্বাসধকার আদন্দালদনর প্রসে আন্তজবাসেক 
সমথবন স্পষ্ট হদয় উদঠ। প্রসেদবশী ভারেও জসড়দয় 
পদড় বাোসলর ভাগয যুদদ্ধ। সেদসম্বর মশষ পযবাদয় 
এদস চূড়ান্ত রূপ মনয় এই যুদদ্ধর। 

অবদশদষ নয় মাদসর েুোঃস্বদপ্নর অবসান র্ঘসিদয় 
বাোসল জাসের জীবদন এদলা নেুন প্রভাে। ১৬ 
সেদসম্বর সূদযবােদয়র সদঙ্গ সদঙ্গ সূসচে হল 

মুসক্তযুদদ্ধর অসনবাযব সবজয়। এর মধয সেদয় এদলা 
হাজার বছদরর কাসিে স্বাধীনো। বাোসল জাসে 
এসেন অজবন কদর োর ভাগয সনয়ন্ত্রদণর অসধকার। 
সত্রশ লাখ্ শহীদের রক্ত আর েুই লাখ্ ধসষবো মা-
মবাদনর সম্ভ্রদমর সবসনমদয় স্বাধীনো ধরা মেয় 
বাোসলর জীবদন। 

সবজদয়র এই ৫১ বছদর বাংলাদেদশর অজবন মনহাে 
কম নয়। আজ পুদরা সবে মছাট্ট এই বাংলাদেশদক 
সচদন। সমীহ কদর বহুদক্ষদত্র। এদেদশর মানুষ 
সনদজদের ছাসড়দয় যাদে বারবার। স্বাধীনোর এই 
মচেনা ও সবজদয়র উদ্দীপনা বুদক সনদয় বাোসল ছুদি 
চদলদছব সেকসবসেক। শে সমসযা ও অভযন্তরীণ 
মকান্দল থাকদলও বাংলাদেশ এসগদয় যাদব েূর মথদক 
বহুেূর। সবদেসশ পড়ুয়া সশক্ষাথবী সহদসদব 
বাংলাদেদশর  প্রসে আদবগ আদরা প্রবল আমাদের। 
সনদজর মেশদক প্রসেসনসধত্ব করার এই মসৌভাগযই 
জীবদনর মশ্রষ্ঠ প্রাসপ্ত।  বাংলাদেদশর জয় মহাক। 
সবাইদক সবজয় সেবদসর শুদভো। 

 

 

 

মঈন উসদ্দন মহলালী মেৌসহে 
মাস্টাসব সশক্ষাথবী,  
চায়না ইউসনভাসসবসি অফ মপদিাসলয়াম, মবইসজং। 
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বুদড়ার োদয়সর মথদক 

মসদপ্টম্বর ২০, ২০৭৯! 

-োেুন, মাম্মাম বদলদছ 
ঔষুধ মখ্দয় সনদে।  
-আো োেুভাই। 

ভাগয ভাদলা সছল বদল 
সেন েুদয়ক আদগ 
হসসপিাল মথদক বাসায় 
এদসসছ। না হদল 
মছদলদমদয়রা আমাদক 
পুদের পাদশ মাসিচাপা 
সেদয় আসদে প্রায়ই 
প্রস্তুে! সবছানার পাশ 
মথদক লাসঠিা সনদয় মকাদনা মদে বারান্দায় আসদেই 
মচাখ্ পড়ল কসফনিার উপর। সুন্দর সছমছাম নীল 
রদের একসি কসফন। বষবাকাল বদল নােসন 
অনলাইন মথদক অেবার কদর মরদখ্দছ আমার জনয। 

মসদপ্টম্বর ২৯, ২০৭৯! 

রুদম এদস পুরদনা ফদিাগ্রাফ মর্ঘদি আমাদের ছসবিা 
মপলাম। মা-বাবার মাঝখ্াদন আসম আর অনীল। 

অবশয মাদয়র কাদছ মছাট্ট মছাট্ট বায়না ধরা মসসেদনর 
অনীল ও এখ্ন মবশ বুদড়া। মগাাঁদফ পাক ধদরদছ। 
মা-বাবা মারা যাওয়ার পর অনীল আদমসরকা চদল 
যায়, মসখ্াদন োর মছাট্ট সংসার সনদয় মবশ খু্সশ। 
প্রায় বছর সদের হদে অসনদলর সাদথ বদস চা 
খ্াওয়া হয়সন। সাে-পাাঁচ মভদব োদক ইদমইল 
পাসঠদয় সেলাম সকন্তু এদো বযস্তোর মদধয োর সক 
মফরা সম্ভব মেদশ? 

নদভম্বর ১৮, ২০৭৯ 

মরহনুমা রুম মথদক 
মবর হদেই হাফ 
মছদড় বাাঁচলাম। 
োেুদনর সাদথ মবসশ 
সময় থাকদল ওর 
পড়াশুনার ক্ষসে 
হদব োই এখ্ন 
মথদক সপ্তাদহ 
শুধুমাত্র একসেন 
আমার এই বাসড়দে 
আসা হদব। 

সাফাওয়াে এদস বুসঝদয় সেদয় মগদলা এই বয়দস 
বাগানবাসড়দে থাকা স্বাদস্থ্যর জনয উপকাসর। 
যাইদহাক ভাদলাই হদলা আসম বাগানবাসড়দে থাকদল 
অন্তে মছদলর পদকদি সকছু সঞ্চয় হদব। 

জানুয়াসর ০১, ২০৮০ 

পুরদনা োদয়সর মর্ঘদি আমার মফসবুদকর পাসওয়ােব 
মপলাম। আইসেদে লগ ইন কদর মেসখ্ কদয়কশ 
মমদসজ। এরমদধয অনলাইদন সব সমসলদয় ২৮ জন। 
মামুদনর ইনবদক্স ঢুকদেই মবশ কদয়কিা মমদসজ 
মেখ্লাম।  

"বনু্ধ শরীরিা ভাদলা মনই, মবসশসেন হয়দো বাাঁচদবা 
না,মোদের অদনক সমস কসর।" 

মখ্য়াল করলাম মমদসজসি সঠক বছর সেদনক 
আদগর।শুভ বদলসছদলা গে েুই বছর আদগ কযািাদর 
মামুন মারা যায়। 
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এককাদল বনু্ধদের সাদথ কেশে আড্ডা, মজার 
মজার চযাসিং সবসকছুই জীবন্ত।  

সপংসকদক একসিভ মেদখ্ সভসেও কল সেদে সরসসভ 
করদলা। হাসস থামাদে পারলাম না, এক সমদয় 
ক্লাদসর সবদচদয় সুন্দরী মমদয়সির সামদনর পাাঁচিা 
োাঁে মনই। সকছু বলার আদগই মকদি সেদলা।মদন 
হদলা রাগিা এখ্দনা সেসবয কদমসন। 

জানুয়াসর ২৬, ২০৮০ 

আজ অদনকসেন পর োর কথা মদন পড়দছ। েদব 
ওর মকাদনা খ্বর জাসননা। চযািসলদস্টর একেম 
সনদচর সেদক োর মমদসজ মেখ্লাম। হযাাঁ আমার 
পুরদনা অসভমানী ভাদলাবাসা। কে ভাদলাবাসোম 
েুজন েুজনদক। সবদয়িা হয়সন েদব।  

আইসেদে ঢুকদেই োর মমদয় মশফার সাদথ একসি 
ছসব। বাহ্, একপাদশ নাসমদয় রাখ্া চুদল সাো সাো 
মছাপ। পড়দন একসি হলদে শাসড়, সাদথ সাো 
ব্লাউজ। মচাদখ্মুদখ্ বয়দসর ছাপ স্পষ্ট হদলও মায়ািা 
কদমসন। হয়দো মস োর নাসে -নােসনদের আমার 
পাগলাসমর গল্প মশানায়। এখ্ন মেখ্দল সঠকই 
আমাদক বুদড়ার লাসঠ বদল মখ্াাঁচা সেদো। 

মফব্রুয়াসর ০৩, ২০৮০ 

অদনকসেন পর নানুবাসড়দে আসলাম। সাফাওয়াে 
মক সাদথ আসদে বলায় মস সবড়সবড় কদর খ্াসনক 
পদর গাসড় পাসঠদয় সেদয়দছ। 

বাসায় ঢুকদেই মজসমন আমাদক জসড়দয় ধরদলা। 
সসেয এককাদল এই মছদলদক সনদয় কদিা মজা 
কদরসছ। নাস্তা কদর একিু ছাদে আসলাম।ছাদের 
এই বাগান মামার হাদে সেল সেল কদর গড়া! 

মফব্রুয়াসর ২৫, ২০৮০ 

পাসরবাসরক কবরস্থ্াদন সজয়ারে মশদষ ভাবলাম 
োেুনদক সনদয় একিু সজলাসপ পাহাদড় যাদবা।সকন্তু 
বুদক বযথা অনুভব করার কারদন আর হদলা না। 

রু্ঘম ভােদেই উদঠাদন মেখ্লাম মেকসচদে কুল পাো 
সসদ্ধ হদে। সভড় মঠদল সামদন সগদয় মেখ্লাম 
অসবকল আমার মদো মকউ একজন রু্ঘসমদয় আদছ, 
সবাই থাদক একিা সনসেবষ্ট েূরদত্ব মরদখ্ বদস বদস 
গল্প করদছ। ফুদলর সমাহার আর বয়স্কদের ভয়ােব 
মচাখ্ মেদখ্ই বুঝলাম মলাকসি রু্ঘমায়সন বরং োর 
মৃেুয হদয়দছ

 

 

োনভীর আহদমে আসসফ 
কসম্পউিার সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত )সবএসসস( 
চযাংআন সবেসবেযালয় 
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Chinese Paintings of Some Gorgeously 

Growing Artists 

 

Hi there! This is Tasnova Zerin Haque, an 

alumni of a Chinese University named Nanjing 

University of the Arts in Jiangsu Province, 

China. After my MFA (M  aster of Fine Arts) 

graduation in 2021, I started my first career in 

the International School Dhaka in Bangladesh as 

an Assistant Art Teacher in the department of 

Secondary Visual Art. I tend to explore 

something new in my creativity and so do in my 

teaching. So, I utilized the grasp of mystical 

Chinese painting technique that I learnt during 

my MFA journey in China. I was quite 

enthusiastic to teach my students the charismatic 

ways of doing Chinese traditional flower and 

bird painting. The workshop I conducted was for 

grade-6 students who recently stepped into 

secondary school after their primary graduation. 

I find this class group really curious about fresh 

tasks in the art room. So, I thought that it was 

indeed the best time to make them taste a  new 

segment of a new culture. 

I prepared the Chinese painting materials, 

venue, theme and music to play while they 

will be working in the art room. Students 

were 12 in number, I could see the beautiful, 

sparkling 12 pair of eyes staring at me on the 

1st day of the Chinese painting workshop. I 

could read the excitement and curiosity under 

their breath to learn something new today. It 

made me over the moon happy that they really 

appreciate my effort of teaching them 

something out of the box. 

 

Firstly, I introduced a little historical 

background of Chinese  paintingorigin and its 

classification through slide share. Then I taught 

them the way of holding Chinese painting 

brushes, then I described what is the importance 

of ink in Chinese painting and how to mix it 

well with color and apply them on paper. In ne  
xt, I asked them all to stand surrounding my 
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table where I will do a Chinese rooster painting. 

They all stood and threw their whole focus on 

my painting strategy. Once I completed my 

rooster painting, then bamboo painting and a 

couple of bird painting, I told them get back in 

their seats and start painting. Magically, every 

single student delightedly started to paint. My 

heart filled with joy when I realized that they 

were actually enjoying the painting sessions 

and were asking for more papers to draw more. 

Their faces lit up because of the amusement 

they were receiving from that fun full 

workshop. The second day, I taught them the 

way of painting gold fish in Chinese painting 

technique. They find the  painting technique 

really cool and quick. Because they did not 

need to use any pencil to draw line drawings 

before applying color, all they needed to hold 

the brush right and mix the color with 

appropriate amount of ink and water. 

During the whole workshop tenure, I have 

produced my own Chinese painting pieces 

which were truly informative to my students. 7 

of the painting photos are given here… 

At the end of the workshop, me and my lovely 

colleague Ms. Bridget decided to exhibit the 

student’s paintings in Chinese scrolls on 

campus for the school community. It was a 

very successful and pleasant workshop where 

I shared my Chinese cultural knowledge that 

I accumulated during my stay and study in 

China.

 

 

 

 

Tasnova Zerin Haque 

Alumni, Nanjing  University,  

Jiangsu Province, China. 
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আদলাকসচত্র 

   আদলার সূচনা        পড়ন্তসবদকল 

          আর্তিটো সিশু                                                        হো িোস  

 

 

 

হোসিিুল হোিো  ণিৌরভ 
সিএিসি, ণমকোস কযোল ইসিস েোসরিং 
িোউর্ইস্ট ণিতরোসলেোম ইউস ভোসিিসট, ণচিংিু, সিচুেো , চী ।  
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সমাপ্ত 
 

 

মহাপ্রাচীর মযাগাসজন সম্পদকব আপনার মূলযবান মোমে জানাদে 
অথবা পরবেবী সংখ্যায় মলখ্া পাঠাদে ইদমইল করুন : 

mahaprachir@outlook.com  

 

সিজ্ঞোিত র   য ণিোগোতিোগ করু  : mahaprachir@outlook.com 

 

পূবববেবী মযাগাসজদনর সংখ্যাগুদলা মপদে সভসজি করুন : 
https://www.bcysa.org/magazines  

 

চীদন সশক্ষা, স্কলারসশপ, বাসণজয এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পদকব আপদেি মপদে সভসজি করু  :   
 

মফইসবুক মপইজ :  
www.facebook.com/bcysaofficial  

 
মফইসবুক গ্রুপ :  

www.facebook.com/group/bcysa.cn  

সবস্তাসরে জানদে সভসজে করুন : 
www.bcysa.org 
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