্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির ্ালি্ াধারণ ৎা - ৯৭৮ৱ
লি্ালি্ রলিদ্েি
ৎঢ়মিকা
ল্ব্যাপ পলর্িি দির ড়্ািা ্ইদে। পাদে সেদে উ য়দির ংঞা। ুধড় আয় িয়, ািল্ বা্য, াালি্ বাছ্য আর ইলি্াচ্ পলরদ্ -- এ্ও
এখি উ য়দির অিযি ঢ়চ্ লিদদ্ সদি লিদয়দেি ব্লব্ িলিলিধিার্রা। িারা ব্ার ্রদেি, লদললিয়া সেদৎলপদট সোল-এ ািল্ বা্য লেল
অ্ারদণ উদপলিি। িাই, ৯৭৮৲-পর্িী িিড় ি, সে্ই ািদ্া য়দির লিয লিদয় এখি সে আদলাচিা চলদে, সখাদি ািল্ বা্য, বাছ্য ও পলরদ্দর
্াি অদি্ উঁচড়। এ দয় ্াংলাদেদ আরা োরা ািল্ বা্য লিদয় ্াি ্রলে িাদের এ্লিি িওয়ার িাৎপেি ও ু ব অদি্। আোদি আাদের
োলয়ব অদি্ স্দে োদ্। ািড়দর অরেলির এ্ি ঢ়ল ত আাদেরদ্ই লিিাণ ্রদি িদ্, এই োলয়বদ্াধ লিদয় ু

িদয়দে ্াংলাদে লিলি্যাল

াইদ্াললি সাাইির ৴ লি্ালি্ াধারণ ৎা।
্াংলাদে মিমিকযাল াইদকালমি সাাইি
͂উ ি ি্দির িিয লিলি্যাল াইদ্াললি̓ - এই লৎি সেেদটদ্ ধারণ ্দর এলেদয় চদলদে ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি, এ্ং এরই
দধয পার ্দরদে সেৌরদ্াজল ৮৲ি ্ের। ৮৶৶৶ াদলর ৯৳ অদটা্র এই ংেঠিি ৳িি সিিাদরল সবার, ৮৴িি সেইলি সবার এ্ং ৮ িি
অযালিললদয়ে সবারি সাে ৯ৱিি স্ লিদয় এর োিা ু

্দর। রলিঠািা ৎাপলি লেদলি রদির আলিড়র রিাি এ্ং াধারণ পাে্ লেদলি

রদির ািড়ের
ড় রিাি। আি ৯৭৮ৱ াদলর ৴াচি িালরখ পেিত সাাইির সাে ৮৴ৰিি েয সেদ ল্দেদ েলেদয় পদেদেি এ্ং ্ুল্লচি ্িদিদি
িাদের ঞাি ও ্িেিিার রাণ সরদখ চদলদেি। এই ৮৴ৰ িদির দধয ৰিি লাইি সবার, ৱৰিি সিিাদরল সবার, ৳৯িি এলিললদয়ে সবার এ্ং
৳৲িি সেইলি সবার।
ল্লৎ সে ল্দে পা্লল্ ও রাইদৎে িাপািাল, ল্লৎ িািয় বা্য ইিলেিউে, পা্লল্ ও রাইদৎে ল্বাল্েযালয়, ্দলি ও কড় ল, ল্লৎ সে
ল্দে ও আতিিালি্ এি-লি-ও এ্ং উ য়ি ং্ায় ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির েযদের েত পেচারিা লিযণয়। াদির লেিুদলাদি
্াংলাদেদর ্ি র িিাদি লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির ৎঢ় ল্া সে আরও ্ােি্রৎাদ্ ্লি পাদ্ িা ্লাই্াুলয।
্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির ৴ লি্ালি্ াধারণ ৎায় াধারণ পােদ্র লরদপােি সপ ্রার রাকাদল আরা েৎর রিার
াদে মরণ ্রলে আাদের পর রদিয় লি্, সাাইির রাতি ৎাপলি এ্ং ্িি াি ্ােিলি্িাি ্লির অিযি েয রয়াি রদির ে. সরাদ্য়া
স্েদ্। ্াংলাদেদ লিলি্যাল াইদ্াললি লেললিি এ্ং সপার াল্ি্ ল্্াদ িাঁর অ্োি ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি ্ল্াদলই
রিা ও ্ িঞিার াদে মরণ ্রদ্ - অিড়রণ ্রার সচটা ্রদ্ িাঁর আেি ও ্িরয়াদ্।
্ব দ াধারণ ৎা
৯৭৮৮ াদলর ৯ৱ লেদবর ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির ৳ঠ লি্ালি্ াধারণ ৎা অিড়লঠি িয়। উত ৎায় লি্িাি ্লির
ৎাপলি রদির সরাদ্য়া স্েদর অিড়পল্লিদি ৎাপলিব ্দরি লি্িাি ্লির ি-ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র। ৎায় াধারণ
পাে্ িিা্ িলির উলিি সাাইির ল্লৎ ্ি্াদের ওপর রলিদ্েি সপ ্দরি এ্ং ল্তালরি আদলাচিার িিয উপল্ি ্ল েযদ্ অিড়দরাধ
িািাি। সাাইির অেিনিলি্ রলিদ্েি সপ ্দরি স্াাধযি এ.এ. আ্ড়ল ্ালা আিাে। আদলাচিার ল্লৎ ল্দয়র দধয উদেখদোেয লেল
সাাইির েঠিির ল্দয় ্লিপয় ংদাধি রতা্। এোোও সাাইির াধারণ েয ািিড়র সিাদি ও সিাদ্ো খািড় ি লিলি্যাল াইদ্াললিেদের
লিলি্যাল রা্ি আওয়ার-এর এ্ি সর্েি িি উপ্াপি ্দরি ো ৳া অতর সাাইির েতদর িা সেয়ার িিয সাাইির ্ল েযদ্
অিড়দরাধ ্রা িয়।
লি্িাচি অলধদ্িি

িিাদর স্্লাি াধারণ েযেদণর অংরিদণ অিড়লঠি িয়। লি্িাচি পলরচালিার িিয লিলি্যাল াইদ্াললিে

অ লিয়া িাদয়লেদ্ লি্িাচি ্লিার লিদদ্ লিদয়াে ্রা িয়। ৎাপলি ও াধারণ পাে্ স্াি রলিিলিিা োোই লি্িালচি িি। ্াল্ পেুদলার
িিয সোপি ্যালে িয়। াধারণ ৎায় লি্িালচি ৮৮ েযল্লট ্ােিলি্িাি ্লি (৳ঠ ্ােিলি্িাি ্লি) লিদচ উদেখ ্রা িদলা:
৮)

ৎাপলি

-

্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র

৯)
ৰ)
ৱ)
৲)
৳)
৴)
৵)
৶)
৮৭)
৮৮)

ি-ৎাপলি
াধারণ পাে্
িদয়ট সদেোলর
অেিািাইলিং সদেোলর
স্াাধযি
েয
েয
েয
েয
েয

-

সা. িলির উলিি
ি ণ ্ালত োদয়ি
সিাদ্ো খািড় ি
া সখা্্ার
এ.এ. আ্ড়ল ্ালা আিাে
রদির সরাদ্য়া স্ে
ালা পারৎি
ইরাি ারি সরিাি
সাা ি িািা খািড় ি
ািিড়র সিাদি

্্বিাি কা্ব মি্ব া কমিির স ৎা
্িি াি ্ােিলি্িাি ্লির স ৎা অিড়লঠি িয় ৰ াচি ৯৭৮ৱ িালরদখ। সাাইির ্িি াি ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে
সচৌধড়রি সাে ৵িি েদযর উপল্লিদি এই ৎার ঢ়ল আদলাচয ল্য় লেল ৴ াদচি অিড়লঠি্য লি্ালি্ াধারণ ৎার চঢ় োত রুলির পেিাদলাচিা।
লিাত িয় সে, লি্ালি্ াধারণ ৎার উমড়ত অলধদ্দি ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের রলিঠািা এ্ং লিলি্যাল াইদ্াললি
সাাইির রে ৎাপলি রদির ে. আলিড়র রিাি এ্ং ঢা্া ল্বল্েযালদয়র দিাল্ঞাি ল্ৎাদের রাতি অধযাপ্ রদির ে. ড়লিািা ্ািড়দ্
্াংলাদেদ লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাে এ্ং লিলি্যাল াইদ্াললি লেললিি রলিঠায় ল্দ ৎঢ় ল্া পালদির িিয ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি
সাাইি-র েোেদ আি্ি েয এ্ং  ালিি েযপে রোি ্রা িদ্। এোোও লি্ালি্ াধারণ ৎার ্ােিেদ অংরিদণছড়্দের সরলিদেি
লি-ও লিধিারণ ্রা িয়।
্াংলাদে মিমিকযাল াইদকালমি সাাইির কা্ব রি (৯ৱ মিদের ৯৭৮৮ - ৭৴ িা্ব ৯৭৮ৱ)
েঠিেি া্িিার ্ারদণ ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির ্ােিে অদি্য়ই ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের
্ােিে সেদ্ পে্ ্রা ্িি িদয় পদে। এই ্াত্িাদ্ ল্দ্চিায় সরদখই সাাইির ্ােিেদ্ পেিদ্িণ ও ঢ়লযায়ি ্রদি িদ্।
৯ৱ লেদবর ৯৭৮৮-এ সাাইির স ্ালি্ াধারণ ৎা অিড়লঠি িওয়ার পর সেদ্ ৯৭৮ৱ াদলর ৴াচি পেিত সাাইি ল্লৎ ধরদির

্ােিে পলরচালিা ্দরদে । এর দধয উদেখদোেয ্দয়্ি ্ােিে ও ্িঢ়লচ পদ্ি ংদিদপ আদলাচিা ্রা িদলা।
িা্য় িািমক বা্য আইদি মিমিকযাল াইদকালমিট-এর ংঞায়ি

এ য়্াদল সাাইির এ্ি ু বপঢ়ণি চযাদললজং ্াি িদছ িািয় ািল্ বা্য আইদি লিলি্যাল াইদ্াললিে-এর ংঞা লিধিারণ।
িািয় ািল্ বা্য আইি রণয়দির স্াি পেিাদয়ই ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির স্াি রলিলিলধব রাখা িয়লি। অিযত সোপদি রুি্ ি
আইদির খোিদি লিলি্যাল াইদ্াললিে-এর এ্ি অিলৎদরি ও অ্াত্ ংঞা লিধিারণ ্রা িয়। ল্য়ি ্ােিলি্িাি ্লি িািদি পারা াি
েণরিাির ্াংলাদে র্াদরর বা্য ও পলর্ার ্লযাণ রণালদয়র ািিয় লচ্ ্রা্র রলি্াে লললপ পাঠাদিা িয় এ্ং সাাইি-লিধিালরি ংঞা
রতাল্ি আইদির খোয় ংদোিদির িিয সিার আদ্েি িািাদিা িয়। এর পলরদরলিদি রতাল্ি ািল্ বা্য আইদির োলয়দব লিদয়ালিি আইিি্
িিা্ ািলরয়ার-এর দে ্ােিলি্িাি ্লির েযদের ব্ঠ্ অিড়লঠি িয়। অদি্ েড়লত-পাো েড়লত সদ সাাইি-রে লিলি্যাল াইদ্াললিে-এর
ংঞাি েিি িয়।
রতাল্ি ািল্ বা্য আইদির স পেিাদয়র খোি েখি ্ােিলি্িাি ্লির িাদি আদ িখি িাদি সেখা োয়, ািল্ বা্য সপাি্
লিদদ্ এল্ল্এ লেলরধার াইল্য়ালেেদের পাাপাল এ.এ/এ.এল/লেদিাা লেলরধার ্াউদেললং াইদ্াললিে, এেড় দ্িাল াইদ্াললিে,
্াউদেলর ইিযালে অতৎড়ি ত িদয়দে অেচ ্াে সেয়া িদয়দে লিলি্যাল াইদ্াললিদি এ.এ লেলরধারদের। ল্য়ি অিযত ব্যপঢ়ণি ল্ধায় ্ােিলি্িাি
্লি লিাত রিণ ্দর সে, রতাল্ি ািল্ বা্য আইদি লিলি্যাল াইদ্াললিদি এ.এ লেলরধারদের াইদ্াললিে (লিলি্যাল) লিাদ্ ব্ লি
সেয়া সিা্। এ দি ্াংলাদে র্াদরর বা্য ও পলর্ার ্লযাণ রণালদয়র ািিয় লচ্ ্রা্র সাাইির রতা্ সপ ্রা িদয়দে এ্ং এর অিড়লললপ
রতাল্ি আইদির ড়খয লিয়র্ সপাি্দের াধারণ পাে্, িািয় ািল্ বা্য ইেিিউদের ্িি াি পলরচাল্ রদির ওয়ালিউল আল

দিােদয়র াদে সাাইির াধারণ পাে্ ি ণ োদয়ি ও ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের রদির ে. ািড়ের
ড় রিাি ব্ঠ্
্দর সপৌঁদে লেদয়দেি।
রকামর াপা্াদল মিমিকযাল াইদকালমিট-এর পে িি
সাাইির ল্েি ্দয়্ ্ের ধদর অিাত রদচটার িলব প ্াংলাদে র্াদরর বা্য ্াঠাদাদি সপাি্ লিদদ্ লিলি্যাল
াইদ্াললিেদের পে লটর াধযদ সেদ এ সপার ব্ লির ইলিিা রলচি িদি োদছ। বা্য ও পলর্ার ্লযাণ রণালদয়র অধি ৮৯ি সলেদ্ল
্দলি ও িাপািাল, ৲ি ল্দালয়ি িাপািাল এ্ং ৮৭ি সলেদ্ল ্দলদি ািল্ ল্ৎাদের িিয লিলি্যাল াইদ্াললিে-এর পে িি ্রা
িদয়দে। এখাদিও আাদের িািা ধরদির রলি্ ্িার ড়দখাড়লখ িদি িদয়দে। িদ্ অেি রণালদয়র লচ্ ও অলিলরত লচ্ দিােয়েদণর রিযি
িদোলেিার ্ারদণ ্ল ্াধা অপারণ ্রা  ্ িদয়দে। ্িি াদি রতাল্ি পেুদলার অেিাদিারা লচ্ ্লিদি অিড়দােদির অদপিায় আদে।
লচ্ ্লিদি অিড়দােদির পদরই পেুদলার াকি লাদরর িিয র্ালর আদে (লি.ও.) পাওয়া োদ্।
্াংলাদে র্াদরর বা্য ্াঠাদাদি সপাি্ লিদদ্ লিলি্যাল াইদ্াললিেদের পে লটর এই অঢ়লয রয়াদ ু সেদ্ অেযা্লধ িালতিি উদেযাে ও
সিি বোদির িিয আাদের পর রদিয় লি্, সাাইির রে ৎাপলি, রদির ে. আলিড়র রিাদির অ্োি ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি
সাাইি লচরলেি ্ িঞিার াদে মরণ ্রদ্ ্দল আাদের ল্বা। এোোও লিলি্যাল াইদ্াললিেদের পে লটর ্াদির ল্লৎ পেিাদয় সাাইির
পি সেদ্ ্া জাাি িড়োর, ািিঢ়র সিাদি, ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র এ্ং ি ণ ্ালত োদয়ি এর উদেযাে ও রদচটা ল্দৎাদ্ উদেদখর ো্
রাদখ।
াৎার ্যাদিমি ৯৭৮ৰ
এলরল াদর ৯ৱ িালরদখ াৎার্ রািা িািা বদর পরপরই (৯৶ এলরল) ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির ্যািাদর লিলি্যাল াইদ্াললিে
ও সেইলি লিলি্যাল াইদ্াললিেদের বদয় এ্ি ি, সাাইির সিিাদরল সদেোলর ি ণ োদয়ি এ্ং সাাইির লি্িাি ্লির েয ি্ার
অধযাপ্ সাা ি িািা খািড় দির সিি দব রেদ এিা সলেদ্ল ্দলি িাপািাল এ্ং পদর াৎার ্যাটিদট্ ্বাইড লললোলর িলপোদল োয়।
এিা সলেদ্ল ্দলদির উবিিি ্িি পদির িদোলেিায় িি িাপািাদল ে্িিণ অ্্াি ্দর ্ুংখয্ সরাে ও িাদের অলৎৎা্্দের াদে ্ো
্লদি ও এ্ি িালল্া রুি ্রদি ি িয়। স্াি স্াি সরােদ্ িাৎিলণ্ৎাদ্ ািল্ িায়িা রোি ্রা িয়। লিয়লি ািল্ স্ার
রদয়ািি রদয়দে এি সরােদের উপল্ি সেইলিদের াদে ্টি ্রা িয়। পর্িী দয় সেইলিেণ এিা সলেদ্ল ্দলদি লিয়লি লেদয় লিঠার াদে এই
স্া রোি ্দর এদদেি। এ্ইৎাদ্ াৎার ্যাটিদট্ ্বাইড লললোলর িলপোদলর ্যাডাট সল. ্দণিল রদির আতলর্ িদোলেিায়
িাপািাদল অ্্ািরি সরােদের াদে ্ো ্লা িয়, িালল্া রুি ্রা িয় এ্ং সরােদের লিলি্যাল াইদ্াললির সেইলিদের াদে ল্িরণ ্রা িয়।
রািা িািা লৎ্িদের রদয়ািিয় াইদ্াললি্যাল িায়িা রোদির লদিয পর্িী দয় ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি লেপােিদট ও
্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি িািাল্ধ উদেযাে সিয় এ্ং ্িরদচটা চালায়। এরদধয রদয়দে:





ো লৎ্িদের াদে ্াি ্রার িিয সেইলিদের রদয়ািিয় রলিণ রোি
লচল্ৎারি লৎ্িদের ল্লৎ িাপািাল/ ইেিিউে ও ্লউলিি আউেলরদচ লেদয় স্া রোি
এই ্াি চাললদয় োওয়ার িিয রদয়ািিয় অেি সোোদের রদচটা চালাদিা
এ্ই ্াদি লিদয়ালিি ল্লৎ ্যলত/রলিঠাদির াদে সিেওয়া্ি েোর রদচটা

এই ো্িয় ্ি্াদের বয়্ লিাদ্ লিরল ্াি ্দরদেি সাাইির লি্িাি ্লির েয ও ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি
লেপােিদট-এর ি্ার অধযাপ্ সাা ি িািা খািড় ি এ্ং ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি লেপােিদট-এর িদোে অধযাপ্ ে.
্া জাাি িড়োর।
রািা িািা লৎ্িদের াদে ে্িদয়ালে ্াি ্রার লদিয সাাইির উদেযাদে ে. ্া জাাি িড়োর এ্ি ্লরদিিলৎ ালৎি েড়ত রদিট িযাি
বিলর ্দরি। রদিট িযািি ্াংলাদে ্যাং্ি ল্লৎ রলিঠাদি সপ ্রা িয়। িদ্ অেযা্লধ স্াি িায়ো িদি ইলি্াচ্ স্াি াো পাওয়া োয়লি।

রািা িািা লৎ্িদের াদে ্াদির িিয রদয়ািিয় অেি ংরদির লদিয সাাইির াধারণ পাে্ সেদ-ল্দেদ অ্্ািরি আাদের লিলি্যাল
াইদ্াললিে, লিলি্যাল াইদ্াললির রাতি সেইিেণ এ্ং এর ্াইদরও লৎিদে ুৎািড়ধযায় ািল্ বা্য সপািল্দের ্াদে ড়ত আবাি িািাি
সাাইির এযা্াউদট াধযদিা অ্োি রাখার িিয। এ আবাদি াো লেদয় াল্ি িেড়তরার লি্া াইদ্ারাার রলি্ রদির িা্ি পপার সাে
৯৳,৭৭৭/- ো্া সাাইির িাদড রোি ্দরদেি।
ো লৎ্ি এই ্ল িিৎােয ািড়দের িিয রদয়ািিয় লিলি্যাল স্া রোদির িিয স্া রোি্ার লিলি্যাল াইদ্াললির সেইলিদের রদয়ািিয়
সে্লি্যাল ঞাি ও েিিা ্লির লদিয ঢ়লয্াি পরাি ও যািড়দয়ল লেদয় িদোলেিা ্দরদেি আতিিালি্ খযালিপ ওয়ার এড লচলদরি̓ িা্
রলিঠাদির অিযি পলরচাল্ িরওদয়র ল্লট লিলি্যাল াইদ্াললিে রদির অযােদল োইদরদরাৎ এ্ং েড়তরািয লি্া লিলি্যাল াইদ্াললিে
িারলিি ি্।
এয়্াদল ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির লি্িাি ্লির অিযি েয ি্ার অধযাপ্ ািিড়র সিাদি ো ল্দয় েণদচিিিা
্লির লদিয ্াংলায় এ্ি িেযিালয়্া রচিা ্দরি। সাাইির অিযি েয ে. রািা পাওদয়ল ি অিযািয লিলি্যাল াইদ্াললিেেদণর
লিে্যা্ ল্দ্চিায় িেযিালয়্া চঢ় োত ্দরি। িেযিালয়্াি লরট ্রদি অেি িায়িা লেদয় িদোলেিা ্দরি চেরা্ উ য়ি রলিঠাি উৎ-এর
লি্িাি পলরচাল্ িিা্ সাতিা ্াাল োিা।
্দলর ল ললি রদচটায় রািা িািা লৎ্িদের াদে লিলি্যাল াইদ্াললির সেইলিেণ সে স্া রোি ্দরি িার এ্ি অলি ংলিত ল্্রণ িদচ
সেয়া িদলা: (িেযঢ়ি: সাা ৎ িািা খািড় ি)

সে্ল সেইলি ল্লৎ পেিাদয় রািা িািা লৎ্িদের লিলি্যাল াইদ্াললি ালৎি  রোি ্দরদেি িারা িদলি:
্িা িািাি , াদে্া সিাদি, ারিাি আখিার, আিদরািা আখিার, াইড়িিাা, িারিািা রিাি ইলিা, ািলরিা সিরদেৌ, াড়ি িািার,
সৌলিিা িওরি, লিা ডল, ্ালিি িাদিা, সৌলিা িলাৎ, ড়তা িািাি ্ািড়, ুরর্া সে, লরিাি ারলি, িারিািা আখিার, ইি সিলরি,
ালা আিদরাি, াা আখিার, িারিািা লঠড় , িালিা আখিার।
সেইলিদের েিিা ্লির িিয লিিি র͆প ড়পারলৎি সি এ্ং এ্ি েড়লেি্যাপ ো সিা্াে লল্ি রলিদণর আদয়ািি ্রা িয়।
ল্ব ািল্ বা্য লে্ উেোপি
ম্ব িািমক বা্য মে্ ৯৭৮৯
ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮৯ পালি উপলদিয ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি (ল্ললপএ) এ্ং লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাে, ঢা্া
ল্বল্েযালয় সেৌেৎাদ্ ৮৭ অদটা্র ৯৭৮৯ িালরখ ্াদল ঢা্া ল্বল্েযালদয়র িএল সেদ্ এ্ি রযালল স্র ্দর। ৯৭৮৯ ল্ব ািল্ বা্য
লে্দর রলিপােয ল্য় লেল “ল্নিা: এ্ি ব্লব্ ং্ে͇। রযাললির উদিাধি ্দরি ঢা্া ল্বল্েযালদয়র ািিয় সরা-উপাচােি অধযাপ্ ে. লিে
আ্িার ুাইি। উপল্ি লেদলি ঢা্া ল্বল্েযাদলদয়র ি্ ল্ঞাি অিড়দের াদ্্ লেি ও িৎ্ালি লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের সচয়ারযাি
অধযাপ্ ে. আদড়ল াদল্। রায় ৯৭৭ িদির এই ড়লজি রযালল ািল্ বা্যদিদি দচিিিা ্লিদি িায়্ ৎঢ় ল্া পালি ্দর। রযালল সদ িািয়
সর

িাদ্র াদি এ্ি াি্্ দির আদয়ািি ্রা িয়। াি্্ দি ্তােণ ািল্ বা্য ল্য়্ ল্লৎ িেয ও পলরংখযাি িড় দল ধরার পাাপাল
সেদর ািল্ বা্য উ য়দির িিয ল্েড় পরাি সেি। এোো ৮৭ অদটা্র ও িার পদরর লেি দয়াপদোে ৱি ্িালার আদয়ািি ্রা িয়।
্িালাুদলার ল্য় লেল ল্নিা ও আমিিযা, “্যাপা ি্দি চাপ”, “অতরে পদ্ি লিেিািি” এ্ং “ল্দার-ল্দারদের ং্ে͇।
ম্ব িািমক বা্য মে্ ৯৭৮ৰ
ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের িাল ো াইদ্াদেরালপ ইউলিে ও ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি
(ল্ললপএ) ৮৭ অদটা্র ৯৭৮ৰ িালরদখ সেৌেৎাদ্ ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮ৰ উেোপি ্দর। ৯৭৮ৰ ল্ব ািল্ বা্য লে্দর রলিপােয ল্য়
লেল “র্ণদের ািল্ বা্য͇। এ উপলদিয িিাধারদণর দধয ািল্ বা্য দচিিিা ্লির লদিয এ্ি রযালল ও াি্্ দির আদয়ািি ্রা
িয়। রযাললি ৮৭ অদটা্র ৯৭৮ৰ িালরখ ্াল ৶.ৰ৭োয় ঢা্া ল্বল্েযালদয়র অপরাদিয় ্াংলার পােদে সেদ্ ু

িদয় িািয় সর িাদ্র াদি

লেদয় স িয়। ঢা্া ল্বল্েযালদয়র ািিয় সরা-উপাচােি (রাি) অধযাপ্ ে. লিে আ্িার ুাইি রধাি অলিলে লিদদ্ ্াল ৶.ৰ৭োয় রযাললি
উদিাধি ্দরি। ল্দ অলিলে লিদদ্ উপল্ি লেদলি ি্ ল্ঞাি অিড়দের ািিয় লেি অধযাপ্ ে. সা. ইোেড়ল ি্।
রযাললি সদ ্াল ৮৭.ৰ৭োয় িািয় সর িাদ্র াদি এ্ি াি্্ দির আদয়ািি ্রা িয়। াি্্ দি লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের
সচয়ারযাি, লি্্্, োি-োি, ্্িি া-্িচারেণ ও সাাইির েয্্ উপল্ি লেদলি। এোোও উপল্ি লেদলি ঢা্া ল্বল্েযালদয়র
দিাল্ঞাি ল্ৎাে, এেড় দ্িাল ও ্াউদেললং াইদ্াললি ল্ৎাদের লি্ ও লিােী্্, িে াে ল্বল্েযালদয়র দিাল্ঞাি ল্ৎাদের সচয়ারযািি
অিযািয লি্-লিােী্্, ঢা্া ল্বল্েযালদয়র াি্লযাণ ও েদ্ণা ইেিিউদের পলরচাল্ি অিযািয লি্-লিােী্্, ঢা্া ল্বল্েযালদয়র
লিা ও েদ্ণা ইেিিউদের লি্ ও লিােী্্, ঢা্া ্দলদির দিাল্ঞাি ল্ৎাে ও োিি ্য অেিিলি ্দলদির লি্-লিােীি ৱ৭৭ িদিরও

স্ল সপাি্ ও ল্লৎ লিা রলিঠাদির লি্ ও লিােী্্।

“র্ণদের ািল্ বা্য͇ -- এই রলিপােয ল্য়দ্ ল্দর আাদের সলাোি লেল পলর্ার ও াদি র্ণদের ি্ি সিা্ আি্য় ।








াি্্ দি লিলি্যাল াইদ্াদলালিেরা সে ল্য়ুদলার ওপর ু বাদরাপ ্রার ড়পালর ্দরি সুদলা িদছ:
বা্যল্লধ সদি চলা ও বা্য ি ি্ি-োপদি র্ণদের উৎালিি ্রা
ুি ািল্ সরাে িাত ্দর িাৎিলণ্ লচল্ৎা লিলিি ্রা
িাদের লচল্ৎায় পলর্ার ও ািদ্ (্লউলিি) েড়ত ্রা
র্ালর স্া ্াোদিার পাাপাল ল্লৎ এিলিওদ্ র্ণদের ািল্ বা্য স্া োদি েড়ত ্রা
অিয র্ণদের লচল্ৎায় সবছাদ্্ লিাদ্ অং লিদি র্ণদের উৎালিি ্রা
র্ালর ও স্র্ালর উদেযাদের বয় ্রা, অেিাৎ পা্লল্-রাইদৎে পােিিারলদপ ািল্ বা্য স্া োদির উদেযাে ্াত্ায়ি
্রা

রদের ি. সরাদকয়া স্গি মরণৎা
েি ৮৮ সি য়ালর ৯৭৮ৱ িালরদখ ঢা্া ল্বল্েযালদয়র আর.ল. িড়োর িদল ে. সরাদ্য়া স্েদর ৯য় িড়য্ালি্ উপলদিয
্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি ও লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাে-এর সেৌে উদেযাদে এ্ মরণৎার আদয়ািি ্রা িয়। ৎাপলিব ্দরি
লিলি্যাল াইদ্াদলালি ল্ৎাদের রলিঠািা সচয়াযাি ও ড়পার লিউদরালর অধযাপ্ ে. আলিড়র রিাি। অিড়ঠািির চালি ্দরি ল্ৎাদের অধযাপ্
ে. ািড়ের
ড় রিাি। এোো উত অিড়ঠাদি উপল্ি লেদলি ি্ ল্ঞাি অিড়দের ািিয় লেি অধযাপ্ ে. সা. ইোেড়ল ি্। ৎাই সরলদেটি ঢা্া
ল্বল্েযালদয়র লি্ ললির ৳িি েয ৎায় উপল্ি লেদলি। ল্ৎাদের লি্, ্ি্িি া-্িচার ও োি-োি্্ োোও িািাের িের
ল্বল্েযালদয়র রাতি লৎল ও রুার পলর্াদরর েয্্, দিাল্ঞাি ল্ৎাে, এেড় দ্িাল ও ্াউদেললং াইদ্াললি ল্ৎােি ল্বল্েযালদয়র
অিযািয ল্ৎাদের ললিয়র লি্েণি িালধ্ সলা্ উপল্ি লেদলি।
কাউদেমলং স্মিং
েি ৭৯.৭৵.৯৭৮৯ সেদ্ ৭৳.৭৵.৯৭৮৯ পেিত ঢা্া ল্বল্েযালদয়র সল্চার লেদয়োদর লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাে ও ্াংলাদে লিলি্যাল
াইদ্াললি সাাইি-র সেৌে উদেযাদে " Basic Counseling Skills "-এর ওপর এ্ি রলিণ স্াদির আদয়ািি ্রা িয়। রলিণ স্ািির উদিাধি

্দরি সাাইির ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র। দ্িাচ াি ি রলিণ সেয়ার উদিদয লি ংখয্ (৮৳ িি) অংরিণ্ারদের
লিদয় এ রলিণ প্িুদলা পলরচালিা ্রা িয়।
ি. িামুলা াইদকাদেরাপ ইউমিট (এিমপউ) গঠদি ৎঢ়মিকা পালি
ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাে ৯৭৮ৰ াদলর এলরল াদ েড়তরািয লৎল ্ ে. িাল ো িাউদডি̓ িদি “Psychotherapy
Development in Bangladesh͇ সরারাদর আওিায় ৲ ্ের সয়ালে রায় ৲ স্াি ো্ার এ্ি িাড পায়। রখযাি ্ালাদেল ্াঙালল
াইদ্াএযািাললে ে. িাল োর বন ্াত্ায়দি এই িাড ্াংলাদেদ াইদ্াদেরালপর ল্্াদ ্য্ৃি িদ্। এই লদিয ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল
াইদ্াললি ল্ৎাদের আওিায় ে. িাল ো াইদ্াদেরালপ ইউলিে (এিলপউ) িাদর র্প অলি রলিলঠি িদয়দে এ্ং ৯৭৮ৰ-র এলরল া সেদ্
্ােিে ু

িদয়দে। এই র্পি পলর্পিার রে সেদ্ ে. রািা পাওদয়ল-এর াদে ্লিঠৎাদ্ ্াি ্দরি ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি

সাাইির ্িি াি ৎাপলি ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের িদোে অধযাপ্ িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র এ্ং
লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইির অিযি েয ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের ি্ার অধযাপ্ সাা ি িািা খািড় ি।
পর্িীদি এই র্প ্াত্ায়দির িিয সে ্লি বিলর িদয়দে সখাদি সাাইির ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র (সরারা লেদরটর)
োোও সাাইির িৎাপলি সা. িলির উলিি, স্াাধযি িিা্ আ্ড়ল ্ালা আিাে, াধারণ পাে্ ি ণ ্ালত োদয়ি ও সাাইির অিযি
েয সাা ি িািা খািড় ি অতৎড়ি ত িদয়দেি। ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের এ্ি র্প লিদদ্ এিলপউ েঠদি ল্ৎাদের
সচয়ারযাি (সাাইির স্াাধিয) িিা্ আ্ড়ল ্ালা আিাে উদেযাে ৎঢ় ল্া পালি ্দরদেি। ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি ল্বা ্দর
এিলপউ-র িলিা ্াংলাদেদর ািল্ বা্যদ্ায় লিলি্যাল াইদ্াললির ৎঢ় ল্াদ্ আরও সিারোর িদি ািােয ্রদ্। এই লদিয ঢা্া
ল্বল্েযালদয়র লিলি্যাল াইদ্াললি ল্ৎাদের পাাপাল ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইিও ে. িাল ো াইদ্াদেরালপ ইউলিে̓ -স্
এ্ি অিযত িল সরারা লিদদ্ ্াত্ালয়ি ্রার রদচটা চাললদয় োদছ।
রকািা:
এয়্াদল ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি-র ড়খপি িৎড় ্দির ৱেি ও ৲ ংখযা এ্ং রয়াি রদির ে. সরাদ্য়া স্ে মরণ
ংখযা র্া ্দর। এ্ল র্ািার পােদ্র োলয়ব পালি ্দরি
সাাইির ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধঢ়র।
সাাইির সে্ল ু বপঢ়ণি ্িরয়া িল িয়লি।


সদরটামরদয়ট ও সরমিদেি :

্িি াি ্ােিলি্িাি ্লি িার সয়াে্াদল সাাইির িিয অলি ৎাো ্রদি ্যেি িয়। আলেি্ া্িিার পাাপাল সদেোলরদয়ে-এর
্ালিি সলাদ্িও এদিদি ্াঁধা িদয়দে। সেদিদিড় ্ােিলি্িাি ্লির অলধ্াং েযই ঢা্া ল্বল্েযালদয়র লি্ এ্ং সাাইির ্িরয়া এখিও
পেিত সেইলি লিৎি র ড়িরাং েি ্ারদণই ধারণা ্রা িদয়দে সে, সাাইির সদেোলরদয়ে ল্বল্েযালদয়র আদ পাদ িওয়া ্াজিয়। অদি্ অিড় াি
্দরও অলিৎাোর ধােিার দধয স্াি ্াা এখিও অ্লধ পাওয়া োয়লি। অেচ সাাইির র্ার সরলিদরি পা্ার অিযি িি িদছ িার
লিিব ্ি্যত সদেোলরদয়ে।


ৱেব মিমিকযাল াইদকালমি কিোদরে :

রধািি: অলি ং্ািয় অলিলিি রািনিলি্ পলরল্লির ্ারদণ সাাইি িার রতাল্ি ৱেি লিলি্যাল াইদ্াললি ্িিাদরে েোদয় অিড়লঠি
্রদি ্যেি িদয়দে। লৎ দি ্িি াি লি্িাি ্লির ড়লচলতি

্িপলর্পিার অৎাদ্ এি ্রা  ্ িয় িাই। োদিা্, অ্দদ ৮ৱ-৮৴ আেে

৯৭৮ৱ ৱেি লিলি্যাল াইদ্াললি ্িিাদরে-এর িিড় ি িালরখ লিধিালরি িদয়দে।


রদের ি. সরাদকয়া স্গি মম্ রষািঢ়লক কিব কাড:

্ােিলি্িাি ্লির ৎায় লিাত িওয়া দেও রধািি উদেযাে ও বদয়র অৎাদ্ এ ল্য়্ ্ল ্ি পলর্পিা িল ্রা  ্ িয় িাই। িদ্,
্লির অিযি লিাত রদির ে. সরাদ্য়া স্ে সদালরয়াল সল্চার চললি ্েদরই রয়াি রদিদরর িমাদ সেদ্াি লেি অিড়লঠি ্রার স্াণা
রোি ্রা িদয়দে।
ম্গ্ ৎািঢ়দর আদলাম্্ ম্য় ও মধাতিঢ়:
৯ িািড়য়ামর ৯৭৮৯
ৎায় ৮৭িি েয উপল্ি লেদলি। ৎাপলিব ্দরি সাাইির ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র।
মধাতিঢ়:
(৮)
ল্ললপএ-এর ো্িয় অলিলয়াল েকদট (সা্াইল সিাি, িাইল স্ল্দিে ইিযালে) িিড় ি ্ােিলি্িাি ্লির েয িিা্ িািা খািড় িদ্
িতাতর ্রা িয়। পাাপাল এ ত েকদট-এর িালল্া রুি ্রারও লিাত সিয়া িয়। এ সরিাপদে রলিাদ িািা খািড় িদ্ সা্াইল খরচ ্া্ে
ৰ৭৭/- (লিিি ো্া) সেয়ার লিাত সিয়া িয়।
(৯)

্যাংদ্ সলিদেদির সিদি সাাইির ৎাপলি, াধারণ পাে্ ও স্াাধযি -- এ লিিিদির সে স্াি েড়িদির েড়ত বািদর ো্া-পয়া িা ও

উদ ালদির লিাত সিয়া িয়। এোো লিদনাত ্ােি-পিঢ়ি ি লর লৎল দি ্যাংদ্ পাঠাদিার লিাত সিয়া িয়:

(ৰ)

 িিড় ি ্ােিলি্িাি ্লির িালল্া
 েঠিিদরর ংদাধিপি
 ্ােিলি্িাি ্লির লিাতঢ়ি
পড়রািি ্লির েযদের লি্ে িা্ ি অেিঢ়ি িিড় ি ্লির স্াাধযদির ্াদে ৮৲/৭৮/৯৭৮৯ িালরদখর দধয িতাতর ্রার লিাত সিয়া

িয়।
(ৱ)

আলেি্ সলিদেি ড়ঠড়ৎাদ্ পলরচালিার িিয এ্িি খে্ালি লিা্রি্ লিদয়াদের লিাত সিয়া িয়।

(৲)

্ি পলর্পিা অিড়োয় সাাইির খো ্াদিে রণয়ি ্রার লিাত অিড়দালেি িয়। এদিদি ্ােিলি্িাি ্লির ৲িি েয-বদয়

লিদনাত উপ্লি েঠি ্রা িয়:
 িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র
 িিা্ ি ণ োদয়ি
 িিা্ সা. িলির উলিি
 িিা্ আ্ড়ল ্ালা আিাে
 িিা্ সাা ৎ িািা খািড় ি
্ািি ৰ৮/৭৮/৮৯ িালরদখর দধয স ্রা িদ্।
(৳)

৯৭৮৯-এর ্ালি্ পলর্পিা ও সরলিদেেি লিদয় পর্িী ৎায় আদলাচিা ্রার লিাত সিয়া িয়।

(৴)

্ালি্ রলিদ্েি ও আলেি্ সলিদেি ংোত লরদপােি সাাইির ওদয়্াইদে সেয়ার লিাত রিণ ্রা িয়।

(৵)

ল্ল্ধ ল্দয় পর্িী ্ােি্র ্লির ৎায় আদলাচিা ্রার লিাত েিি িয়। িৎড় ্দির রলিি ংখযার ্পদি ৯৭ি ্দর ্লপ

ংরিদণর লিাত সিয়া িয়। এোো একদ ্ইদলায় েল সেয়া ও সখাদি িৎড় ্দির ্লপ রাখার লিাত রিণ ্রা িয়।
৵ সি য়ালর ৯৭৮৯
মধাতিঢ়:
(৮)

্ােিলি্িাি ৎার ল্্রণ ও লিাত ্াংলায় সলখার লিাত েিি িয়।

(৯)

৮৲ সি য়ালরর দধয িিড় ি ্যাং্ এ্াউট সখালা িদ্।

(ৰ)

সা. াইিড় ল ইলাদ্ সাাইির খে্ালি লিা্রি্ লিদদ্ লিদয়াে রোি।

(ৱ)

ল্েি ্ােিলি্িাি ্লির লি্ালি্ রলিদ্েিি ইংদরলিদি অিড়্াদের িিয ্ােিলি্িাি ্লির েয ালা পারৎি এ্ং ি ণ োদয়ি

োলয়বরাত িি।
(৲)

সাাইির আয় ্াোদিার লদিয এ্ি িাড সরইলিং ্লি েঠদির রতা্ আদ ো পর্িী ৎায় চঢ় োত ্রা িদ্।

(৳)

সাাইির লিিযালেয়াল োইেলাইি চঢ় োত ্রা িদ্।

(৴)

্ােিলি্িাি ্লির ৎার সিাি ৎা অিড়ঠাদির এ্লেি আদেই সা্াইদলর খড়দে ্ািি ার াধযদ েযদের িািাদিা িদ্।

ৰ এমরল ৯৭৮৯
েি ৭ৰ/৭ৱ/৯৭৮৯ িালরদখ ল্ললপএ-এর ্ােিলি্িাি ্লির ৎা অিড়লঠি িয়। ৎাপলিব ্দরি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র। াি (৴) িি
েদযর উপল্লিদি আদলাচিাদদ লিদনাত লিাতঢ়ি েিি িয়:
আদলা্যঢ়ম্:
৮.
ল্েি লিং-এর আদলাচয ল্য় ও লিাত অিড়রিণ
৯.
রদির ে. সরাদ্য়া স্ে মরদণ সাাইির ্রণয়
ৰ.
সাাইির আলেি্ লিাদ্র িাল অ্্া
ৱ.
৯৭৮৯ দির ্াদিে এ্ং িিল্ল ংরি
৲.
্াউদেললং রলিণ
৳.
অিযািয





সাাইির আলেি্ লিাদ্র িিয িেওয়যার ্য্িার
লিলি্যাল সর্েি-ল্লপং িরযাে
লচল্ৎা দিাল্ঞািদের িিয র্ালর চাকলর
িৎড় ্ি̓ ল্িরণ



সাাইির িিড় ি েযদের লচি পাঠাদিা।

মধাতিঢ়:
৮. রদির ে. সরাদ্য়া স্ে মরদণ লিদনাত ্ি্াদের লিাত সিয়া িয়:


িৎড় ্দির পর্িী ংখযার এ্ি অং রদির সরাদ্য়া স্ে মরদণ রুি ্রা িদ্।



রলি্ের অদটা্র-িদৎবর াদ রদির সরাদ্য়া স্ে মরদণ রদির সরাদ্য়া স্ে সদালরয়াল সল্চার̓-এর আদয়ািি ্রা
িদ্।



সাাইির ওদয়্াইদে সরাদ্য়া স্েদর পলরলচলি ও ্ি্াদের ল্তালরি ল্্রণ বললি এ্ি সপইি রাখা িদ্। সপইিি বিলরর
োলয়ব সিি ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র, সািা ে িিরউলিি, ি ণ োদয়ি, সাা াি িািা খািড় ি, িারাি ে্া,
্া জাাি িড়োর এ্ং এদ্এ আিাে।



রদির সরাদ্য়ার রে িড়য্ালি্ েোেে েিাোর াদে পালি ্রার লিাত সিয়া িয়।



রদির সরাদ্য়া রলচি ল্লৎ র্ািা সেদ্ ্লিপয় রচিা ্াোই ্দর এ্ি ্ই র্াদর লিাত সিয়া িয়। এ ্াদির োলয়ব রিণ
্দরি ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র, ি ণ োদয়ি, সাা াি িািা খািড় ি, ালা পারৎি, ্া জাাি িড়োর এ্ং এদ্এ
আিাে।



রদির সরাদ্য়ার ল্লৎ দয়র িদোরাি ও লৎলেও লিপ সাাইির আ্ি াইদৎ ংরিণ ্রা িদ্। এ ্াদি িল, িারাি ে্া,
ওয়ােড়ে ড়কল এ্ং ্া জাাি িড়োদরর িদোলেিা চাওয়া িদ্।

৯. সাাইির িিল্দলর িিয অেি ংরি ্রদি ল্লৎ সেল-ল্দেল োিার ্াদে োওয়া িদ্। এ লদিয এ্ি সরাদপািাল̓ বিলরর লিাত সিয়া িয়।
সাাইির ৎাপলি, ি-ৎাপলি ও াধারণ পাে্-বদয় ৰ েদযর এ্ি া্্লি এলরল াদর ৰ৭ িালরদখর দধয সরাদপািালি রচিা
্রদ্ি।
ৰ.সাাইি চললি ্েদরর ৵-৮৯ িড়ি -- এই পাঁচ লেি্যাপ এ্ি ্াউদেললং রলিদণর আদয়ািি ্রদ্। লি্িাি ্লির ি-াধারণ পাে্ সিাদ্ো
খািড় ি এই রলিণ ্িঢ়লচর বয়দ্র োলয়ব পালি ্রদ্ি এ্ং িদোলেিায় ো্দ্ি লি্িাি ্লির েয

াধারণ েয ালেয়া উলি।
ৱ.অিযািয:

া খ্্ার এ্ং ল্ললপএ-এর



ৎায় লিলি্যাল সর্েি-ল্লপং-এর েড়ি িরযাে উ ালপি ও পলরািিিাি েিি িয়। এর দধয ংলিত িরযােি লিলেি ট য়াদত পঢ়রণ ্দর
ল্ললপএ-এর লি্িাি ্লির োলয়বরাত েযদের িারা সেখা িদয়দে̓ দি লল ও বাির রিণ ্রা ্ল রা্িিার লচল্ৎা
দিাল্ঞাির িিয ্াধযিাঢ়ল্ ্রা িদয়দে।



িৎড় ্ি-এর র্ালি স ংখযার র্ািা খরচ ্া্ে ল্ললপএ-এর লি্িাি ্লির রচার পাে্

া খ্্ারদ্ পচা িািার ো্ার

($৲৭,৭৭৭/-) ্দ্য়া ল্ল পলরদাদধর লিাত সিয়া িয়। এোোও, ঢা্া ল্বল্েযালদয়র ্লাৎ্ি চবদর অ্ল্ি পলি্া েদলর াধযদ
িৎড় ্ি ল্লের লিাত সিয়া িয়। এ ্যাপাদর


া খ্্ারদ্ িদোলেিা ্রদ্ি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র ।

িািয় ািল্ বা্য ইলেিিউে এ্ং ্ে্ ড় সলেদ্ল ল্বল্েযালদয় "ি্ার অধযাপ্, লচল্ৎা দিাল্ঞাি" িা্ পদে সাাইির সে
েড়িি লচল্ৎা দিাল্ঞাি ে্িলেি ধদর ্িরি রদয়দেি িাদেরদ্ সেি সখাি িদি অপারণ ্রা িা িয় সিিয সাাইি িার াধযদিা
দ্িাচ ্ােি্র ৎঢ় ল্া রাখদ্ -- এই রিযয় ্যত ্রা িয়।



সাাইির াধারণ েয িারিি ি্, ে. লিউলিি আিদে, িালিা স্ে, উলি রিাি, ে. এ.এ. রে এ্ং ে. ড়তা -- এদের ল্লৎ
অংদ্র ্দ্য়া ্াৎলর্ েযচাঁো রালত াদপদি েযপে অ্যািি ো্দ্ এই দি লিাত িয়। স্াাধযি ্দ্য়া েযচাঁো রোদির িিয
িাঁদের স্াদরর দিা অ্লিি ্রদ্ি।

ৰ িড়লাই ৯৭৮৯
েি ৭ৰ/৭৴/৯৭৮৯ িালরদখ ল্ললপএ-এর ্ােি্র ্লির ৎা অিড়লঠি িয়। ৎাপলিব ্দরি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র। ৴ িি েদযর
উপল্লিদি অেি্ি আদলাচিাদদ ্ি লিেদ লিদনাত লিাতঢ়ি েিি িয়:
৮. রদির ে. সরাদ্য়া স্েদর মরদণ এ্ি মরলণ্া র্া ্রার লিাত সিয়া িয়। ল্য়ির বয় ্রদ্ি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র ও
িিা্

া খ্্ার। পাে্েলর েয লিদদ্ োদের িা রতা্ ্রা িয় িারা িদলি ে. িালো আখিার স্ে, িিা্ ্াাল উলিি আিদে

সচৌধড়র, ে. লেল ্া স্ে ও ে. পারৎি ি্। অদটা্দরর দধযই এি র্া ্রা িদ্।
৯. ে. সরাদ্য়া স্েদর র্ািাঢ়ি এ্লিি ্দর ্ই আ্াদর স্র ্রার লিাত রিণ ্রা িয়। িার িড়য্ালি্র পঢ়দ্ি এি র্া ্রা িদ্।
ৰ. ওদয়্াইদে পাইওলিয়ার িাউডার লিদদ্ ে. সরাদ্য়া স্েদর িাদ এ্ি ললং্ সখালার লিাত সিয়া িয়।
ৱ. ল্ললপএ-এর অেিনিলি্ ্াি্ি লেলিোলাইিে ্রার লিাত সিয়া িয়।
৲. ্াউদেললং সেলিং-এর িালরখ লপলেদয় ৭৯-৭৳ অদটা্র ্রার লিাত েিি িয়। ৮৭,৭৭৭ ো্ার পলর্দিি সেলিং লি ৵,৭৭৭ ো্া ধােি ্রা িয়।
৳. ািল্ বা্য লে্ উেোপি উপলদিয াি্্ ি, লদপালিয়া ও ওয়া্ি প ্রার লিাত েিি িয়। ৮৭ অদটা্র ্াল ৮৭োয় াি্্ ি ্রা
িদ্। াি্্ িদদ সর ্িিাদরে ্রার লিাত সিয়া িয়। এোো ল্লৎ ইড়যদি েড়লেি্যাপ ওয়া্ি প ্রা িদ্।

ম্ম্ধ:
্. ি্-ংোত ল্দয় আদলাচিা ্রা িয়। এ সরলিদি বা্য রণালদয় পাঠাদিা িাইদলর অরেলি ল্দয় সখাঁিখ্র লিদয় পর্িী লিাত রিণ ্রা িদ্।
খ. রুলি ্লির ৎা সা্ার ৭৶-৭৴-৯৭৮৯ িালরখ ল্দ্ল ৲োয় আদয়ািি ্রার লিাত সিয়া িয়।
৯৲ সদেের ৯৭৮৯
ৎায় ৎাপলিব ্দরি সাাইির ৎাপলি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র। ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮৯-এর উেোপি উপলদিয ল্তালরি
আদলাচিাদদ ্ি লিেদ লিদনাত লিাতঢ়ি েিি িয়:
৮. ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮৯-এর উেোপি উপলদিয ৮৭ অদটা্র ্াদল িািয় সর িাদ্র াদি এ্ি াি্্ দির আদয়ািি ্রা িদ্। উত
াি্্ দি ল্ললপএ-এর ্ল পেিাদয়র েয ও ুৎািড়ধযায়র অংরিণ লিলিি ্রার উদেযাে সিয়া িদ্। এ ল্দয় ঢ়ল োলয়বরাত িদলি িিা্
ািিড়র সিাদি।

৯. রয়াি রদির সরাদ্য়া স্েদ্ মরণ ্দর িৎড় ্ি-এর এ্ি ংখযা র্া ্রা িদ্। র্ািার ঢ়ল বয়দ্র োলয়ব পালি ্রদ্ি িিা্ িািা
খািড় ি এ্ং এ ংখযার পাে্ িদ্ি িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র।
ৰ.

৶-৮৭ অদটা্র ঢা্া ল্বল্েযালদয়র িএলর েো ্দি লিনলললখি ল্য়ুদলার ওপর ওয়া্ি প অিড়লঠি িদ্।





ল্নিা আমিিযা (লেদরি এযাড ড়ইাইে)
্যাপা ি্দি চাপ (সে ইি ্যাপা লাইি)
ল্দার-ল্দারদের োইল (এযাদোদলদট োইল)
অতরে পদ্ি অযাল্উি (অযাল্উি ইি ইলটদে লরদলিলপ)

- চাল্ সিাদ্ো খাি
- চাল্ িািা খািড় ি
- চাল্ ালা পারলৎি
- চাল্ ি ণ োদয়ি

ওয়া্ি দপ অংরিদণর িিয ৯৭৭/- ো্া (৮িি) লি ধােি ্রা িদয়দে। ওয়া্ি দপর েড়-লিিলেি আদে বেলি্ রে আদলাদি এল্দয় ল্ঞাপি র্া ্রা
িদ্। এোোও ্যাপাি ংলিট ্ািুদলাদি সপাোর লাোদিা এ্ং ইদইল ও সি্ড়দ্র াধযদ ্যাপ্ৎাদ্ রচার চালাদিা িদ্।
ৱ.

ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮৯-এর উেোপি উপলদিয ল্লৎ ্িঢ়লচ ্াত্ায়দি লিনলললখি ্াদিে ্রাদির লিাত িয়।





৲.

াি্্ ি
ওয়া্ি প
িৎড় ্ি
অিযািয

-

$৮৲,৭৭৭/$৯৯,৭৭৭/$৯৭,৭৭৭/$ৰ,৭৭৭/-

ল্ললপএ-এর ্ল েযদ্ আবাি ্দর পর্িী লিং ৯ অদটা্র িালরদখ অিড়লঠি ্রার লিাত িয়।

৮৴ িদৎবর ৯৭৮৯
উপল্ি লেদলি আেিি েয।
আদলা্যঢ়ম্:
(৮)
ৱেি লিলি্যাল াইদ্াললি ্িিাদরে
(৯)
সাাইির আলেি্ অ্্ার লরদপােি
(ৰ)

ল্ল্ধ: এ্িি াধারণ েদযর ল্ দি আিি অলৎদোদের ল্দয় িেত ্লির লরদপােি।

মধাতিঢ়:
(৮) ৶ -৮৭ লেদবর ৯৭৮ৰ ৱেি লিলি্যাল াইদ্াললি ্িিাদরে-এর িালরখ লিধিালরি িয়। “Changing Lives through Psychosocial
Interventions͇-- লদরািাদ ্িিাদরে-এর লে লিধিালরি িয়। ৵ ও ৮৮ লেদবর িালরদখ ্িিাদরে-পঢ়্ি ও -পর্িী ্িালা/ লদপালিয়াদর িিয
লিধিারণ ্রা িয়।
(৯) ্িিাদরে-এর রচাদরর িিয এ্ি ওদয়্ সপইি বিলর ্রা িদ্।
(ৰ) ্িিাদরে-এর িল অিড়ঠাদির িিয ্িিাদরে অরোিাইলিং ্লি ও াদয়লটলি্ ্লি িাদ েড়ি া্্লি েঠি ্রা িয়।
৯ৱ িড়লাই ৯৭৮ৰ
ল্ললপএ-এর াধারণ পাে্ িিা্ ি ণ ্ালত োদয়ি ৎাপলির অিড়লিাদপদি ৴িি েযদ্ লিদয় ৎার ্ােিে ু
আদলাম্্ ম্য়:
৮. েি ৎার ্ােিল্্রণ অিড়দােি
৯. াৎার েযাদিলেদি েড়েিি ্যলতদের ািল্ বা্য স্া রোি
ৰ. েযদের ্ালি্ লি/সবারলপ
ৱ. াদয়লটলি্ ্িিাদরে
৲. ্.চ.ে
৳. ল্ল্ধ:
(্) ািল্ বা্য লে্ উেোপি

্দরি।

(খ) র্ালর চাকলর
(ে) ল্ললপএ-এর অলি

মধাতিঢ়:
৮. ৎায় ্িাধারদণর  লিেদ পঢ়্ি্িী ্ােিল্্রণ অিড়দােি ্রা িয়।
৯. াৎার লৎ্িদের ািল্ বা্য স্া ংোত পঢ়্ি্িী লিাদতর ্ােিল্লধ পেিাদলাচিা ্রা িয়। িা্ি রপার ও ্াংলাদে ্যাং্ সেদ্ রাত িাড
্ৎাদ্ ্াদি লাোদিা িদ্ স ল্দয় আদলাচিা ্রা িয়। ্ি লিেদ এই লিাত সিয়া িয় সে, Disaster Committtee -সি োরা আদেি (িিা্
্া জাাি িড়োর, িিা্ ্াাল উলিি আিদে ও িিা্ িািা খািড় ি) িারা ্াই লদল এল্দয় আদলাচিা ্দর পর্িী লিাত রিণ ্রদ্ি।
উদেখয সে, পেড় িাপািাল ও ল.আর.লপ.-সি লৎ্ি োরা আদেি িাদেরদ্ লিদয়ই ািল্ বা্য স্ার ্াি আপািি ু

্রা িদ্।

ৰ. সবারলদপর লি ংোত ল্য় আপদেে ্দর ্াইদ্ সিাি সেয়ার লিাত রিণ ্রা িয়। এোো ে্িলেি ধদর সে্ সবারদের চাঁো ্াল্ আদে
িাদের ল্য়ি পেিাদলাচিা ্দর পর্িীদি লিাত সিয়া িদ্। এ ্যাপাদর োলয়ব সেয়া িয় িিা্ সিাদ্ো খািড় িদ্। ওদয়্াইদে সবারলপ আইলেি
এ্ি িালল্া র্াদর লিাত েিি িয়।
ৱ. ্িি াি রািনিলি্ পলরল্লি পেিাদলাচিাাদপদি াদয়লটলি্ ্িিাদরে ৯৴-৯৵ সি য়ালর ৯৭৮ৱ-সি আদয়ািি ্রার লিাত রিণ ্রা িয়।
্িিাদরদের পঢ়্ি্িী লেি ৯৳ সির͆য়ালর ও পর্িী লেি ৮ াচি েড়ি ্দর ওয়া্ি প/লদপালিয়া অিড়লঠি িদ্।
ম্ম্ধ:
(্) ািল্ বা্য লে্দ্ উপলিয ্দর ্িঢ়লচ পালদির লিাত সিয়া িয়। এর দধয ৮ি রযালল, ৱি আধাদ্লা ও ৯ি ারালেি্যাপ ওয়া্ি দপর
্িঢ়লচ স্াণা ্রা িয়। এোো দিাৎঢ় ্ি-এর িিয পাে্ লিদদ্ িিা্ ্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র ও িার িদোে লিদদ্ িিা্ ািিঢ়র
সিাদিদ্ দিািি ্রা িয়।
(খ) অলি র ল্ললপএ-এর ্ি্াে পলরচালিার িিয এ্ি অলি ৎাো সিয়ার লিাত েিি িয়। এদিদি ঢ়ল িাড সেদ্ ৵৭,৭৭৭/- ো্া, ৯ি
্াউদেললং সেলিং ও ্ালি্ লি সেদ্ রাত অেি এই খাদি ্যয় ্রা িদ্।
(ে) র্ালর পে লটর ্যাপাদর ্িেড় ক অরেলি িদয়দে িা আদলাচিা ্রা িয়।
(্) অ.এ.ে. এর িালরখ ৯৴ লেদবর ৯৭৮ৰ েিি িয়।
৯৳ সদেের ৯৭৮ৰ
আদলা্যঢ়ম্:
ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮ৰ উেোপি
মধাতিঢ়:
(৮) এ্ি রযালল অিড়লঠি িদ্। সিাদ্ো খািড় ি রযালল ও অিযািয ্ি্াে স্া-অলেিদিে ্রদ্ি
(৯) ৮ ও ৯ িদৎবর ৳ি ল্দয়র ওপর ্িালা অিড়লঠি িদ্। ল্য়ুদলা িদছ: রাে লিয়রণ;পলিিৎ পযাদরলটং; ো-পর্িী ািল্ বা্যদ্া;
ইটারদিে আলত; অতরে পদ্ি লিেিািি; উদিে রি এ্ং ্দয়াঃ্ি্াল। সিািরা পারৎি ্াণ ্িালাুদলার স্ালেিদিের-এর োলয়ব পালি
্রদ্ি।
(ৰ) লিলি্যাল াইদ্াললির ল্লৎ ইড়য ও স্ালৎল ্ ্লিপয় েলও রাখা িদ্।

ৰ, ৳, ৵ ও ৮৭ অদটা্র ৯৭৮ৰ
আদলা্যঢ়ম্:
সেদ চলাি রািনিলি্ পলরল্লিদি ল্ব ািল্ বা্য লে্ ৯৭৮ৰ উেোপি।
লিাত:
অলিলিি রািনিলি্ পলরল্লির ্ো ল্দ্চিায় সরদখ ুধড়াি ৮৭ অদটা্র-এ র্োলল আদয়ািি ্রার লিাত িয় এ্ং ্াল্ ্ ্িঢ়লচ ্ালিল ্রা
িয়।
৭৮ িদৎের ৯৭৮ৰ
আদলা্যঢ়ম্:
(৮) চিড় েি ্াংলাদে লচল্ৎা দিাল্ঞাি াদয়লটলি্ ্িিাদরে
(৯) ল্ললপএ-এর ্ালি্ াধারণ ৎা
(ৰ) অিযািয
উপম্ম্:
েয - ৳িি
পেিদ্ি্ - রদির ে. ািড়ের
ড় রিাি ও ে. ্া জাাি িড়োর
মধাতিঢ়:
(৮) াদয়লটলি্ ্িিাদরে
৮.কিোদরে ্ামরখ
৮ৱ-৮৴ আেে ৯৭৮ৱ (াদয়লটলি্ সি - ৮৲ ও ৮৳ আেে; রা্ ও পর্িী সলিার, ্িালা, লদপালিয়া ইিযালে - ৮ৱ ও ৮৴ আেে)
৯.্াি
উদিাধি ৎা - িিড় ি লদিে ৎ্ি (িল );
াদয়লটলি্ সি - িিড় ি লদিে ৎ্ি (্িিাদরে ) ও পড়রদিা লদিে ৎ্ি
ৰ.কিোদরে ংগঠি কমিি
আবায়্: ি ণ ্ালত োদয়ি, াধারণ পাে্, ল্ললপএ;
বয়্ার: ্া জাাি িড়োর, ি্ার অধযাপ্, লচল্ৎা দিাল্ঞাি ল্ৎাে, ঢাল্
ৱ.াদয়মিমেক কমিি
আবায়্: রদির ে. ািড়ের
ড় রিাি;
েয: রদির িালো স্ে, ে. রািা পাওদয়ল, ্াাল উিি আিদে সচৌধড়লর, ে. ্া জাাি িড়োর, িািা খািড় ি, সা. িির উিি ও ািিড়র
সিাদি
৲.্ম্ল ংগঠি কমিি
্াাল উলিি আিদে সচৌধড়র, ি ণ ্ালত োদয়ি, এএ আ্ড়ল ্ালা আিাে, ালা পারৎি ও ইরাি ারি
৳.সরমিদেি মে
 ল্দেল - $৮৲৭ (ালত বিদৎািি ্ অিড়ঠাি);
 া্ি সেঢ়দির অলিলে - $৮৭৭ (ালত বিদৎািি ্ অিড়ঠাি);
 ল্ললপএ েয - $ৰ,৭৭৭ (ালত বিদৎািি ্ অিড়ঠাি);
 ঢাল্ লচল্ৎা দিাল্ঞাি ল্ৎাদের রলিণােী - $৮,৲৭৭ (ালত বিদৎািি ্ অিড়ঠাি);
 সে স্াদিা ল্ৎাদের োি/োি - $৮,৲৭৭ (৮৲ ও ৮৳ আেদের াদয়লটলি্ সিঢ়ি);
 সে স্াদিা ্াংলাদেল - $ৰ,৭৭৭ (ালত বিদৎািি ৮৲ ও ৮৳ আেদের াদয়লটলি্ সিঢ়ি);
 সে স্াদিা ্াংলাদেল - $৯,৭৭৭ (৮৲ ও ৮৳ আেদের াদয়লটলি্ সিঢ়ি)
৴.স াণা/রঞাপি
্িিাদরদের িালরখ ও অিযািয িেয রচাদরর িিয এ্ি ওদয়্ সপইি বিলর ্দর ল্ললপএ-এর ওদয়্াইে-এর দে ংেড়ত ্রা িদ্। ওদয়্ সপইিির
আদধয় েি ুি  ্ রুি ্রার োলয়ব লিদয়দেি ে. ্া জাাি িড়োর।
(৯) ্ালি্ াধারণ ৎা
৮. ্ামরখ ও ্াি
৯৴ লেদবর ৯৭৮ৰ; লদিে ৎ্ি/ আরল িড়োর ্িিাদরে িল/ উচির াি্ ল্েযা ল্ৎাে ্িিাদরে িল

৯. কিব ঢ়ম্
৯.ক. সি ৮ (৶টা সেদক ৮৯টা): ্ল েযদের িিয লিনলললখি ল্য়ুদলার ওপর সরদিদটাি




ল্ললপএ-এর েি েড়্েদরর ্ি্াদের ওপর রলিদ্েি
ল্ললপএ-এর স্ৌলেি পলর্পিার পেিাদলাচিা
লচল্ৎা দিাল্ঞালিদের র্ালর চা্লর
ল্ললপএ-এর সলাদো

৯.খ. সি ৯ (৮.ৰ৭টা সেদক ৲টা): ্ালি্ াধারণ ৎা (স্্ল াি ল্ললপএ েযদের িিয)
ৰ. ম্মমপএ কা্ব মি্ব া পমরদের মি্ব া্ি
 দিািয়ি পি পাওয়া োদ্ ল্ললপএ ওদয়্াইে ও লচল্ৎা দিাল্ঞাি ল্ৎাদে - ৮৭ লেদবর ৯৭৮ৰ;
 দিািয়ি পি িা সেয়ার স িালরখ - ৮৲ লেদবর ৯৭৮ৰ;
 দিািয়ি রিযািাদরর স িালরখ - ৮৵ লেদবর ৯৭৮ৰ;
 দিািয়ি পি ্াোই ও চঢ় োত রােী িালল্া স্াণা - ৯৯ লেদবর ৯৭৮ৰ;
 লি্িাচি - ৯৴ লেদবর ৯৭৮ৰ
ৱ. মি্ব া্ি কমিিার
্ালি াইিড় লিি, সচয়ারযাি, দিাল্ঞাি ল্ৎাে, িে াে ল্বল্েযালয়
৲. েি ুি  ্ এ্ি আপদেদেে েযিালল্া রুি ্দর ল্ললপএ ওদয়্াইদে সপাে ্রা িদ্।
৳. ্ালি্ াধারণ ৎার ৮৲ লেি আদে ্ েযদের ্াদে ৎার রঞাপি পি পাঠাদিা িদ্।
৴. লি্িাচদি রােী িদি ্া রােী দিািয়ি ্রদি িদল ্ চাঁো/রদেয় রোি ্রদি িদ্। সোোদোে ্ ি - এএ আ্ড়ল ্ালা আিাে অে্া সিাদ্ো
খািড় ি।
৮৮ মিদের ৯৭৮ৰ
মধাতিঢ়:
রতাল্ি িািয় ািল্ বা্য আইি-এ ািল্ বা্য সপািল্দের িালল্ায় লিলি্যাল াইদ্াললিদি এ.এ. লেলরধারদের াইদ্াললিে
(লিলি্যাল) িাদ অতিৎড়ত ্রার িিয বা্য ও পলর্ার ্লযাণ রণালয়-এর ািিয় লচ্, িািয় ািল্ বা্য ইিলেিউে-এর লেদরটর দিােয়
এ্ং ল্ব বা্য ং্ার রলিলিলধর লি্ে লললখি অিড়দরাধ িািাদিার লিাত িয়। এ্াদি োলয়বরাত িি ি ণ োদয়ি এ্ং রদির ািড়ের
ড় রিাি।
৯৮ িািড়য়ামর ৯৭৮ৱ
ল্ললপএ-এর াধারণ পাে্ িিা্ ি ণ ্ালত োদয়ি ৎাপলির অিড়লিাদপদি ৴িি েযদ্ লিদয় ৎার ্ােিে ু

্দরি।

আদলাম্্ ম্য়:
৮. ল্ললপএ-এর েযিালল্া আপদেে ্রা
৯. ্ালি্ েয লি রোি
ৰ. এলিএ-এর িালরখ ও ললেউল লিধিারণ
ৱ. ্িি াি ্ােিলি্িাি ্লির পি সেদ্ পর্িী  া্য ্ােিলি্িাি ্লির পযাদিল রতা্
৲. ল্ললপএ-এর েঠিির ংদাধি
৳. ল্ল্ধ
মধাতিঢ়:
৮. ল্ললপএ-এর েযিালল্া আপদেে ্রার ল্দয় লিাত েিি িয়। এদিদি েয্দ্র িা, ি্ািা, ইদইল ও সবারলপ আইলেি িালল্াি
ওদয়্াইদে র্া ্রা িদ্। এ্যাপাদর োলয়ব রোি ্রা িয় িিা্ সিাদ্ো খািড় িদ্।

৯. েযদের ্ালি্ লি ংোত ল্দয় এলিএ-এর আদে ্াইদ্ আ্ারও সিাি সেয়ার লিাত সিয়া িয়। অাািয ্ি ও অ্োদির ্ো ল্দ্চিা
্দর ে. আলিড়র রিাি, ে. িালো আতার স্ে, ে. পারৎি ি্ ও ে. ড়লিািা ্ািড়দ্ আি্ি েয ্রার রতা্ ্রা িয়। ৎাপলি িিা্ ্াাল
উলিি আিদে ্ার পি সেদ্ রতা্ি উদেলখি ্যলত্েিদ্ অ্লিি ্রদ্ি।
ৰ. এলিএ-এর িালরখ ৯৵ সি য়ালর ৯৭৮ৱ লিধিারণ ্রা িয়। ্াদিে ংকলাি িদল এ সরারাি লদিে ৎ্দি, অিযোয় উচির াি্ ল্েযা েদ্ণা
স্দে ্রার লিাত েিি িয়। এলিএ-এর ললেউল িদ্ লিন প:





স্ায়াললি অ্ ড়পারলৎি ল্দয় ওয়া্ি পি পলরচালিা ্রদ্ি িিা্ িািা খািড় ি
ল্ললপএ-এর সলাদো পলর্িি ি ল্দয় আদলাচিা ্রদ্ি িিা্ ্া জাাি িড়োর
াধারণ পােদ্র লরদপােি
স্াাধযির লি্ালি্ আলেি্ ল্্রণ র্া

ৱ. ্িি াি ্ােিলি্িাি ্লির পি সেদ্ পর্িী ্ােিলি্িাি ্লির েয লিাদ্ ৮ৰ েয ল্লট এ্ি পযাদিল রতা্ ্রা িয়। ্লির পি সেদ্
আদরা েড়ি েযপে ্াোদিার রতা্ ্রা িয়।
৲. ৮৲ সি য়ালর ৯৭৮ৱ িালরদখর দধয েঠিির ংদাধদির স্াি রতা্ ো্দল স ল্দয় লচি রোি ্রার লিাত সিয়া িয়। উদেখয সে, েড়ি েযপে
্াোদিার রতাদ্ েঠিির ংদাধদির রদয়ািি রদয়দে। এোো অযালেযাট লিলি্যাল াইদ্াললিে-এর পলর্দিি াইদ্াললিে (লিলি্যাল) িা
পলর্িি দির ল্দয়ও েঠিিদর ংদাধদির আ্লয্িা রদয়দে।
৳. ে. সরাদ্য়া স্েদর িড়য্ালি্ মরদণ ৮৮ সি য়ালর আর.ল. িড়োর িদল “সরাদ্য়া স্ে সদালরয়াল সল্চার͇ আদয়ািদির লিাত সিয়া িয়।
৴. ল্ল্ধ:


অদিদ্ ল্ললপএ-এর েয পলরচদয়র অপ্য্িার ্রদে ্দল অলৎদোে ওদঠ। এলেদ্ ি্ি েলট রাখদি ্লা িয়।



৮৴ি ্যাদচর ৮ৱ িি োি- োিদ্ সেইলি সবার লিাদ্ অিড়দােি সেয়া িয়।



োিলি্ িযালিং লিদয় আদলাচিা ৯৳ সি য়ালর ৯৭৮ৱ ল্্াল ৰোয় ্রার লিাত সিয়া িয়।



ল্ললপএ-এর ্াদির ড়ল্ধাদেি এ্ি ল্্া এ্াউট সখালার লিাত সিয়া িয়।

সাাইির িা্ধ্া:
৮. ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইিদ্ িার অলধ্াং ্িঢ়লচ পলরচালিা ্রদি লিলি্যাল াইদ্াললির সেইলিদের ওপর লিৎি র ্রদি িয়।
এদিদি সাাইির াধারণ েযেদণর অংরিণ এখিও পেিত উৎাি্যজ্ িয়।
৯. সাাইি এখিও পেিত সরলিোেি িা িওয়ার ্ারদণ এর আইলি লৎল েড়্িল রদয় সেদে।
ৰ. সাাইির লিিব সদেোলরদয়ে িা ো্ার ্ারদণ সর্েিল্লপংি ল্লৎ োতলর্ ্ি্াে এ্ং াালি্ ও রালিঠালি্ সোোদোদের সিদি যা
বিলর িয়।
ৱ. সাাইি িার োদেলি্ িযাি েোেেৎাদ্ অিড়রণ ্রদি ্যেি িদছ। িদল এর ্ি্াে অদি্দিদিই রলিলেয়াঢ়ল্ (লরএযা্িৎ), সরাএযা্িৎ
িয়। অদি্ িািয় ইড়যদি েোেে রলিলেয়া ্রদিও ্যেি িদছ।
৲. অিযািয অযালাইে সিলে সরাদিিালদের াদে প্ি েদেট উণ িয় - এ ্যাপাদর েোেে িলি ও স্ৌল রণয়দির অ্্া রদয়দে।
৳. সাাইির িিল্দল িেে অেি খড়্ই ্।
৴. াধারণ েযদের ওপদর সাাইির ্ােি্র লিয়রণ ্।
্ া্িিা দেও ্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি াদির লেদ্ এলেদয় োদ্ -- এই রিযাায় ধিয্ােি,
ি ণ ্ালত োদয়ি
াধারণ পাে্
্াংলাদে লিলি্যাল াইদ্াললি সাাইি

৴ াচি ৯৭৮ৱ

সিজ োজেসিয়োঃ মসি বুমখ সিসিৎিোয়
মমোঃ সির উসিি
সিসিিযোল িোইজিোলস ট
এসিিজেট রজেির অব সিসিিযোল িোইজিোলস

োত য় মোিসিি বো্য ইিসিিউে

সিজ োজেসিয়োজে এেিয় ্লো হজ ো িোইসেয়োসি েযোসো। ্লো হজ ো- এি আ ৎোল হয়িো এি স্বোি এখজিো ্ুল রচসল । ো সিজ োজেসিয়ো হয়
ো আচো-আচণ হয় অভঢ় । সি এি ি্ আচণ েজ ো েপিোও েো োয়িো। এে ি সোগজে এে্ো খড়জ োোওয়ো োসিলিো। অজিে ডোেো
ডোসে ো োল গোজে উো সেজে ো িোড়ো সলজলো। ্যোো এই- গ লোগসেল। রোজ ্োসড়। স্্ড়যৎ সিই। োই োল গোজে োেোয়। স্ ্ো োি
লোগসেল। োস ্োটো উো। রোজ ্োসড়। ি্োই খড়্ ৎয় সোজয় সগল। এে সোগজে এে্ো স্খলো হো আিজে সেজি োোসি োোি েসে। ো
সচোখ-ড়জখ ৎো্ স্জখ ্ড়ঝলো সি হয়জ ো সেিটোজে ঝিো ্ো এধজণ সেোি োোসি উৎি সৎজ্জে। এে সোগজে আময়-ব ি এেটো স্্োহই স্জয়
স্ল। ্উ এজি সোগ স্খো সোিো েজ্। িেোজল ওজে আ খড়জ োোওয়ো োসিলিো। সে স্য়? োজ োোওয়ো সগল োচো উো। সোগ িোৌ উত।
অজিে স্ি োি উো হোটোহোি েজসে। এখি ধিো, োচো এুজলোজ সেেড় স্ি সেজে স্সখ সে হয়। সিজ োজেসিে সোগ স ো -স ি অজিে িয়
স্ খোোো েোজে। খোজোখোই সখজো োয়। আিজল সোগ োেো স্োঝোই েোজে িোিো ধজণ ৎড় ল ধোণো। এে ি সোগ ধোণো সেউ স্ োোজয় উো
োো ড় জল ্জি োো স্োলোয় ো োজি সি সোগজে ইসি স্জি। ো িোজে খোোো েো েজ চোজি। েত ্ড় আপধিো! োজে সগজয় সিো ো ো ু

েজ

স্ল। আজে সোগ স্বোি েজ ো স ো সোেজি োড়সল সলজগ সগজে। ো সরসেো ো সোেজি োড়সল সলসলজয় স্জয়জে। ৎজয় সি আ ্োঁজচিো। এে
োয়গোয় ্ড়ই োসি েোেো িোহিও ো সিই। ে স্ি আ সৌো হজয় েোেো োয়? সে েট! েোজ ি

হয়জ ো ওয়যোজলজি েোজো িোজে েেো ্জল

হোটজেি। এটো োজি স সি এই সোগ স্জয় েোউজে সিজ্ি িো স্জিি। অজিে িয় সোগ ৎোোয় সগোলোল লোজগ। ো েেো্ো ি ো োসকো ৎোজ্
স্োঝো োয়িো। অজিে সোগ সিজ  ন সিজ সিজ োোজিো। ্ো ্ো িো ্লজল সিজ  িখ েোজটিো, ্োঁ োজ িো, সগোিল েজিো। িোো গোজয় ্ঢ়গি ।
এে োয়গোয় চড় ো-চোো ্জি ্ো ুজয় েোজে। েেোও ্জলিো। সেোি েো েজিো। চোু েজিো, সলখোোড়ো েজিো। এেো এেো েেো ্জল। স্ড় স্ড়
েজ ই েোজে। সি েোজো েেো ুিজ োোজি। ো েেো উত স্য়। সেু অিয সেউ ো েেো ুিজেও িো, সেেড় স্খজেওিো। সোগ সিজ ই এেো
এেো ুজি। সোগ সেোি েোণ েোড়োই ো বো ্ো র চসি সিজয় ু

 িজেহ েজ ও িোংঘোস ে ৎোজ্ ্ত ু

েজ। ধজ োসোটও েজ

সৌজল। আিজল সেু সেেড় ইিো। সোগ ্জল ো খো্োজ স্ ্ো খোোো সেেড় সসজয় স্য়ো হজয়জে। িো সখজয় িো সখজয় ো  ্সড় জ ো হজয় োয়।
এে সোগ ্ঘিস্ি িো সখজয় িো সখজয় সজ অোড়সটজ জ সগল। এে সোগ সিজ জে িসটে ি ো ্ঢ় জি েজ ো। এে সোগ স্বোি েজ ো আিজল ো
্ো্ো ো ধজ য় োি সঘোোজৌো েজে। োই সি এেস্ি ্ো্োজে ুসোজয় সজও সৌলজলো। োড়সল এজি এই সোগজে ধজ সিজয় সগল। ে স্সচি
লষণ হজ োোজ সিজ োজেসিয়ো- ো ্জল আ স েো োয়িো। জ্ ি্ো জধয ি্ লষণ সেু েোজেিো। োিসিে সোজগ ডোতো ্ো
িোইসেয়োসিজটো সিজ োজেসিয়ো সোগ সিণিয় েজ েোজেি।
্োংলোজ্জ সে সিজ োজেসিয়ো সোগ আজে। উত হজলো আজে। স্্যোো োসচোসল এে সজো স্খো োয় স, স্জ  েো ৭.৳ ৎোগ োঢ়ণি্য়ি
োিড়জ জধয সিজ োজেসিয়ো ্ো এধজণ ু

 োিসিে সোগ আজে। স্ সোল সেোী োিড়জ জধযই এই হোজ এই সোগ আজে ধজ সিজয় সহিো্

েস জ্ স্জ সোটোড়ি ৎোজ্ সোল লোখ োট হো ো সিজ োজেসিয়ো সোগ আজে। এই িংখযো সেু অ্জহলো েো জ ো িয়।
্োংলোজ্জ সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো োড়জো স্য়টো খড়্ ৎোল ৎোজ্ োসচোসল হজিিো।  টড় ু সচসৎিো আজে ো ুধড় ঔজধ রজয়োজগ জধযই
িো্ধ। োও িেজ ো হজিিো। এখজিো েস্ো -ো-ৌসেজ, োস্ -েজ্ো ও ওঝো খপ সেজে এই সচসেৎিো ডোতোজ হোজ ই আজিসি
িেজ ো। অজিজে স্োজঝইিো স এি এেি সোগ। অজিজে োজিিো সেোেোয় সচসেৎিো োোওয়ো োয়। োিসিে সোজগ স ডোতো আজে, োজ্ স
িোইসেয়োসিট আজে োই োিো সিই স্ ৎোগ োিড়জ। োো োজি োোও ৎড় ল ৎোজ্ োজি। ৎোজ্ িোইসেয়োসিজট ঔধ সখজল োিড় আজো োোগল
হজয় োজ্। ৌল হজলো সিোজ োজেসিে সোগ িোংঘোস ে ্ঢ়জৎি োগ। োো ো খোয়, সিিোস
োু জ ো। ৎোজগয সে সিি োসহোি। সচসেৎিো আজে, সেু ঞোি সিই।

হয়। োজ্ও স্িো সচসেৎিোয় সেল স্জয় স্জধ োখো হয়

্োংলোজ্জ োিসিে সোজগ ডোতোজো অযোস িোইজেোিে ঔধ ্য্হো েজ সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো স্জয় েোজেি। ড়সিল হজলো এই ঔধুজলো
অজিে ধজণ োোবিরস সিয়ো েোজে। সোগ সচোজখ ঝোোিো স্জখ, ো  েোঁজো, ো গলো ুসেজয় আজি, োোয়খোিো েো হজয় োয়, অজিজে সোটো হজয়
োয়। িোোষণ সিোজখোজ জ ো ঘড় ঘড় লোজগ। োই সোগো এই ঔধুজলো সখজ চোয়িো। রোয়ই সেজড় স্য়। এেোড়ো ঔধ স ্ঘিস্ি ধজ চোসলজয়
সজ হজ্ ো সোগ ্ো ো োস্ো ্ড়ঝজ ও োোজিো, জি হয় ্ড়ঝজ চোয়ওিো। ঔধ খো্, সোগ ৎোল হজয় োজ্। িজ্িোচ ্ড়ই এে িতোহ ঔধ খো্।
ো স্ আ সে ্েো- এিটো সচতো। এেোড়ো োিড় গ্। এই সোজগ ঔধ স্ ্যোয়বোজোষ। সেউ ঔধ সখজ স্জখ ্ড়জঝ সৌলজল আ ষো
সিই। সিঘিো োোগল ্জল েটোষ েজ্। সিজ োজেসিয়ো হজল সোগ ্ড়ঝজ োোজিো স ো সেোি সোগ হজয়জে। ো লষণুজলোজে সি ্ো ্ জি েজ।
এে সোগ অসৎৎ্োেজ্ আউটজডোজ ডোতোজ সচবোজ ্োইজ সজখ ডোতোজে এেোজত োিোজলো স আিল োোগল হজলো ো ্ো্ো-ো। সি ৎড় সলজয়
ৎোসলজয় সিজয় এজিজে। এখি ডোতো িোজহ্ এেটড় েড়ো ঔধ স্জয় সচসেৎিো স্জলই হয়। এে ঞোি েোেজল সোগ ঔধ সখজ চোই্ো েেো িয়। ো
সখজ চোয়ও িো। ি্ সসলজয় ঔধ সিয়স খোওয়ো হয়িো। ৌজল ্ো ্ো অিড়জখ লষণ স্জড় সগজয় হো অোসত হয়।
ৎোল ৎোজ্ ঔধ ্য্োহ েজল ও অিযোিয সচসেৎিো সিজল সেু সিজ োজেসিয়ো লষণুজলো অজিে েজ োয়। গজ্ণোয় স্খো োয় স,  েো এে
 য়োং সোগ ঔজধ োধযজ এে্ ৎোল হজয় োয়। ্োসে এে  য়োং ঔধ িহ ৎোল েোজে। বোৎোস্ে ্ি-োোি চোসলজয় সিজ োোজ। ্োসে
এে  য়োংজ অিড়খ

টো ৎোল হয়িো।

সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় উ

স্জব ঔজধ োোোোোস আজো িোিো রেো সচসেৎিো ্য্ৃ হজি। োিসিে সোগো স্জি ো স্ি সেোি েো

েজিো। োজ্ সিজ  ন সি্ো ষ ো সিই। োো সচতস্জিো্ি েজিো। োো িোো স্জি িয় েোটোজিো সেেড় োোয়িো। সেেড় ই েজিো। ৌজল ত 
হয় সড অযোস্সলি। সি সেেড় েজ ৎড় জল োয়। সিজ োজেসিয়ো অপ্য়জি হজল ষস হয় ি্জেজে সো। সোগো সেোি সোোয় েো েজ োোজিো।
অুজোিোল সেসোট ্জল এেধজণ সোো ্ আজেি োো এজষজি সোগজ্ িোহোয েজ োোজি। ্োংলোজ্জ িোৎোজ চোোোইজি সিআসো ্জল
এেি রস ঠোি হজ অুজোিোল সেোসো উো রসষণ স্য়ো হয়। অুজোিোল সেোসোটো সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় োৎোিোঢ়ণি ৎঢ় সেো োোলি
েজ োোজি। আোজ্ োোজ স্ ইসিয়োজ ্ুিংখযে অুজোিোল সেোসো ইউসিট আজে। আস ্সষণ ৎোজ  এেি অুজোিোল সেোসো
ইউসিট স্জখসে। আোজ্ স্জও এ স্জ ৎোজ্ রজয়ো ি। এুজলো হজল সোগজ্ ্জি ুণগ োজি োস্ ি ি আিজ ো।
অজিে সোগ আজেি োো সচসেৎিো সিজয় ্োিোয় সৌো ো আ আজিিো। সেি আজে োো? োো সে ঔধ খোজি? োজ্ োস্োজ োসজ্টোই
্ো সেি? োজ্ িোোস ে ্িটো সে িে আজে? িো োো ুিজয় স্ি েোটোজি। আটজে আজে সি ব অভঢ়

েপিো জধয। ্ ো- োিোলো আটজে

আধো ঘজ েোটোজি ্েজ ো ্ে। সে োজ্ খ্ সিজ্? োজ্জে বোৎোস্ে ্জি ্োওয়ো স্জ্? স্জ্জ িোইসেয়োসিে িো েীো এই
েো ি েজ েোজেি। গ েজয়ে ্ে ধজ ঢোেো স্বস্্যোলজয় িো েলযোণ গজ্ণো ইিসিিউজট আও োয় সিসিেযোল সিোিযোল ওয়োেি িোজ
এেি সেোিি োড়োজিো হজি। হয়জ ো এই িো েীো এেস্ি সোগজ্ ্ড়ঃখ সঘোঁচোজ্।
অজিে োিসিে সোগ আজেি োো ্ড় োিসিে হোিো োল ্ো সসডজেল েজল সেজে ্ঢ়জ ্ি্োি েজ। োজ্ োজষ এ ্ঢ় সেজে এজি সিয়স
সচসেৎিো সিয়ো ি ্িো। এ িয উ

স্জব রোইোস সহলে সেয়ো োিোজয়ই োজ্ সচসেৎিো সি্ো স্য় হয়। স্ি িোধোণ এস্স্এি ডোতোজো।

অজিে স্জ রসসষ িোিিো োিত সিজ োজেসিে সোগজ্ ঔজধ ৌজলোআো েজি। িল সেিুজলো োো ডোতোজ েোজে োোঠোি। সিুজলো আ্ো
লষণ সিয়রণ েজ িোিিজ্ েোজে সৌ োোঠোজিো হয়। ুিজল অ্োে লোজগ। অস্বোিয ্যোোো। োজ্ স্জজ ো ডোতো আজে রচড় । ্ড়ও োো
োিসিে সোজগ ডোতো স্জয় ি্ সোগজে সি্ো স্জ োোজিো। আোজ্ স্জ অ্ ো আজো খোোো। স্জ্ োিসিে সোজগ ডোত সোজট ৮৮৲
ি। োিড় সোল সেোী। সে এেটো অ্ ো! স্জ্ জডল অিড়িণ েজ ্োংলোজ্ িেো েো েজে। েো চলজে রোইোস সহলে সেয়োজ িোজে
োিসিে সোগ সচসেৎিো ইস জরজটড েো। সহলে েজেজলজে এস্স্এি ডোতোজোই সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো স্জ্ি। োজ্ এ ্ঢ় এজি
সচসেৎিো সিজ হজ্িো। িেোজ এজিসসয়োল েোগ সলজট অযোস িোইজেোিে ঔধ িহ স্ েজয়ে ধজণ োিসিে সোজগ ঔধ অতৎঢ়ি ত েো
র ো্ স্য়ো হজয়জে। এই রসেয়োি ্ো ্োসয় হজল অজিে সোগ উোেো োোজ্। সচসেৎিো ্ো্ স্য়ো র্ণ ো েজ োজ্ অজিেটো। জ্ কো ্ু ্ঢ়।
এখজিো এই রসিয়ো ্ো ্োসয় হজ অজিে িয় লোগজ্। জ্ আো েেো েো চলজে। এে স্ি িো এে স্ি হজ্ই।

উ

স্জব সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় আটি সেোসো ্য্ৃ হজি। গজ্ণো োধযজ সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় এ িৌল ো োোওয়ো সগজে। আটি

সেসো সেৌল সহিোজ্ েস্ আঁেো, গোি ও েে এ্ং ি যজে ্য্হো েো হজি। ্োংলোজ্জ এখি োিত আটি সেোসো রসষণ সের সিই। আো
োিোজ রসসষ আটি সেোসোট সিই এে িও।
উ

স্জব সিোজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় িোইজেোলস েযোল সেোসো ্ো িোইজেোজেোসো রজয়োগ ্যোোে। গজ্ণোয় স্খো সগজে স, এজষজি েগসিিৎ

স্জহসৎয় সেোসো’ স্জ ৌলরিড় ্জল রোসণ হজয়জে। এই ধজণ সচসেৎিোয় সোগি ুিোঢ়ণি সচতোুজলোজে অ যত োজোষ ৎোজ্ োস্ ি ি েজ
ো সোজগ লষণ ুজলোজে েোজিো হয়। এেোড়ো আচজণ জধযও ইস ্োচে োস্ ি ি আিো হয়। ৌজল সোগ ো সোগ েোেো িজেও ্ি-োজে ্ত
োোজয় এসগজয় োয়। ো ্জি ুণগ োজি উ স ঘজট। ো সড অযোস্সলি ্ো োসিৎিল ো েজ অিেখোসি। ্োংলোজ্জ সিসিেযোল
িোইজেোলস টো েগসিিৎ স্জহসৎয় সেোসো ্ো সিস্ি’ স্জয় েোজেি। ঢোেো স্বস্্যোলজয় সিসিেযোল িোইজেোলস স্ৎোজগ সিসিেযোল
িোইজেোলস োড়োজিো হয়। ্োংলোজ্জ এখি োিত োি স

োসি ি সিসিেযোল িোইজেোলস ট ত  হজয়জে। এজ্ এেি অং আ্ো স্জ ্োইজ

চজল সগজে। সিসিেযোল িোইজেোলস টো অিে ধজণ িোইজেোজেোসো স্জয় েোজেি।
েেোয় ্জল- োোগজল সে িো ্জল’। োই সিজ োজেসিে সোগও স োিড়-

ো আো ৎড় জল োই। ো জি েেো োোহোড়। ে অভঢ়

েেো জি ঘড়জ

স্ড়োয়। সেউ ুজিিো। ে রন জি জধয। সে স্জ্ উত। ঔজধ োোোোোস এই সোগজ্ েেো জিোজোগ স্জয় সোি ্েো। এজে ্জল
িোজোোিিৎ েোউজসসলং। োজি ্ইড় - এে্ো অত ঃ এে ঘ ো িয ্িো ্েো।
সিজ োজেসিে সোগজ্ ি্ো িোি অ্ ো হয়িো। অজিজে িোজে েেো ্লো চজল। োজ্জে োজ্ জ ো েজ িহ ৎোোয় োজ্ সোগি সে, এ
সচসেৎিোই ্ো সে ো ৎোল েজ স্োঝোজিো ্েো। এজে ্জল িোইজেোএডড় জেি। সোগ োস্োজ ি্িযজ্জে স্জৎোজ্ সোগ ঢ়ল
 œরহণেো ি্িযজ্জে সোগি সে, লষণ সে, অস সত োগ হজল সে েজ হজ্, ঔধ সেি স্য়ো ্েো, োোবিরস সিয়ো সে, সেৎোজ্ এুজলো
সিয়রণ েজ হজ্, সে ধজণ োোস্োসে োসজ্ সোগ িয ৎোল, সোগ িোোস ে ্ি সেৎোজ্ ্োড়োজ হজ্, ো  œরহণ েজ হজ্
সেৎোজ্, সেৎোজ্ োজে বসিৎি েজ গজড় ড় লজ হজ্, ো সোোগ েোজ সেৎোজ্ োজে ড়ত েো োয়, সোগি ্ংজ েড়োয় সেিো, সোগ স্্োহ
স্য়ো ্েো সেিো, স্জ হজল সে সে ি েি ো রজয়ো ি ই যোস্ স্জয় স্ োস ্ড়সঝজয় ্লো হয় িোইজেোএডড় জেজি। ্োংলোজ্জ ্যসতগ োিোজয়,
অেিোৎ এে ি অসৎৎো্জে িোজে এে ি িোইজেোলস ট ্জি িোইজেোএডড় জেি স্জয় এ অজিেুজলো ৎোল ৌল োোওয়ো সগজয়সেল। এজ সোগ
োস্োজ ি্িযজ্ োিসিে চোো েজসেল, োজ্ সিজ োজেসিয়ো স্য়ে ঞোি স্জড়সেল এ্ং োড়জো স্য়ি সোগ ন রহজণ ৎোল রৎো্
সৌজলসেল। োসে্ অজিে স্জ সোগ োস্োজ ি্িযজ্ ুজো িোইজেোএডড় জেি স্য়ো হয়। ্আো েি ল ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট
ৎস ি সিজ োজেসিে সোগজ্ ঢ়ল ন রহণেোজ্ আো সোগ ৎস ি েোলি িজয় িতোজহ এেি েজ োজি স িি িোইজেোএডড় জেি স্জয় ৎোল ৌল
সোজয়সে। জ্ এি গজ্ণো সেলিো। সোগ অসৎৎো্জেো ্োচসিে ৎোজ্ োজ্ িুসট রেো েজজেি। আো স্জ্চিো জ এজ োস্োজ
ি্িযজ্ ঞোি স্জড়সেল, োজ্ োিসিে চোো েজসেল, এ্ং োো সোগ ন রহজণ আজো োো্ী হজয় উজঠসেল ো সোগজ্ োড়িঃোড়িঃ অিড় হজয়
হোিোো োজল ৎস ি হ্ো র্ণ ো েোজ িোহোয েজ্ ্জল আো েসে।
সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ আময় োস িজ্ অ্ ো ্ড়ই িোসতে। সেোি সেোি সোগ সি্ড় োসচিো লোজগ। েোজো েোজো োগ স্। সজয়
সিজ োজেসিয়ো সোগ হজল আজো আ ক। এই সোগো অজিজে লষয িো েজল এেস্জে হোটো স্য়। সেোেোয় োজি ো ্লজ ও োোজিো। অজিজে সিজ 
িো, ্ো্ো-ো িো, িেোিো সেেড় ্লজ োোজিো। েোজ ই সজয় সোগ োজ সেোি স্োজ্ িো োজড় ো িয োস্ো-োস ি ট েোজে। স্ সেেড়
গজ্ণোয় সোগ ন রহণেোজ্ জি চোো অজিে স্ ্জল োোওয়ো সগজে। আো সিজ  এেি গজ্ণোয় এই রোেসে  œরহণেোজ্
 েো োচো ৎোজগ উোজ োিসিে চোো এ স্ োোওয়ো সগজয়সেল স, ো োিসিে সোগজ্ ি ঢ় লয। ্োংলোজ্জ এই োস্ো-োস ি, ো
চসি ঘ ো এেটো অভঢ়

চোোোঢ়ণি োসজ্জ সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ সি্ো েজে োজ্ সচসেৎিো ্ো োিসিে িেিি স্য়ো জ ো ্য্ ো গজড়

উজঠসি। স সিজ ই োোগল হ্ো জ ো অ্ োয় আজে, সি সোগ সি্োও ৎোল ৎোজ্ ্জ োোজ্িো। এস্জয় উজ্যোগ হওয়ো স্জ
সেোি ৎোল ্য্ ো গজড় িো উঠজে

।  স্ি

স্ি োস্োজ ৌ সেজেই সেেড় উজ্যোগ সিজ হজ্। সিয় হজলো সিজ োজেসিয়ো োসচিোেো োজ িতোজহ

অত ঃ এেস্ি এই ্োয়ে সেজে অ্যোহস

োোয় এ্ং রস স্িও ো োজ োিোত স্রো োোয় ো ্য্ ো সিসি েজ হজ্। সোগ সচসেৎিো ৎোল

ৎোজ্ েজ হজ্। োহজল সি ন রহণেোজে

টো বোলোজ্িো।

উ

স্জব সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ সচসেৎিো িয সহসলউসিজিি ুো ্ো গোজয়্ আওয়ো ুো’ োসচোলিো েো হয়। স সিজ োজেসিে

সোগজ্ সহসলউসিজিি’ স্জ ঃ অসডটস সহসলউসিজিি’ হয় োো এেি সেোট ্জল ্জি এে ি সেসোট/ িোইজেোলস জট েো্ধোজি
সেি োো এৎোজ্ েোজি ৎড় ল ুিজেি, সেউ ুিজেিো, অেচ োো সেি ুিজেি ো এেটো ্যোখযো খড় জ সচটো েজি। োো এই গোজয়্
আওয়োজ ’ িোজে খোো খোইজয় চলজ সজখি। সোগো িোধোণ ঃ গোজয়্ আওয়োজ  বোজোজষ এেধজণ রস সিয়ো েজ েোজেি। ৌজল োিড়
স্জখ োো স্ড় স্ড় েজ েো িোজে সি েেো ্লজেি। োিড় ্ড়জঝ স এই সলোেি এে ি োিসিে সোগ। স্ সোগ এটো ্ েজ োোজ, স্
গোজয়্ আওয়োজ  েেোুজলোজে োো োোতো িো স্য় জ্ োো ্জি আজো ৎোল ৎোজ্ খোো খোইজয় চলজ োোজ্ি। এই সোগো সি্ড় ৎোজ্
সলযোজেি ্যোয়ো সজখি। সলযোজেি সো ্যোয়োজ িোহোজয, েপিো িোহোজয ও সিয়সর বোি-রবোি চচিো িোহোজয েো োয়। সিজ োজেসিয়ো
সোগো অ যত খোোো ৎোজ্ উৎে োয় ৎড় জগ েোজেি। গৎ ৎোজ্ সলযোজেি েোজ োোজল োো সেেড় টো োসত োোয়। সোগো োজ্ সিজ জ্
্ড়ঃজখ েেো ্জল ও এজে অোজে োিসিে িেিি সড় গজয় জি এেধজণ োসত োোি। োো গোজয়্ আওয়ো জে িহ ৎোজ্ সিি, েোজি সহডজৌোি
লোসগজয় গোি ুজি ্ো োিড়জ িোজে গপ েজ োজ্ গোজয়্ আওয়ো সিয়রণ েজি। ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট ৎস ি সিজ োজেসিে
সোগজ্ সিজয় আো েজয়ে োি ধজ এধজণ ুো োসচোলিো েো সচটো েজসেলো। ৌল

টো িড়খে হয়সি। সোগো এ স্ োিসিে চোো

ও েজট েোজে, এ অস  ও অজিোজোগ েোজে স োজ্ সলযোজেি েোজ ্ো ুজো েেো ্লোজ রোয় সোগ রস এে ি েজ িোইজেোলস ট ্ো
ডোতো রজয়ো ি হজয় োজড়। এই ুো ুজলো আো েজ ও সোজসে বপ িজয় িয। এেঘি ো ্সিজয় োখো সেল ্ড়ঃবোধয। ুোুজলো িতোজহ এে্ো
েজ সি সসিজট িয েো সগজে। ৎস ি সোগ হওয়োয় ওয়োজডি জধয ুো োসচোলিো েজ সগজয় স্ স্গ সোজ হজয়জে। অিযোিয ৎস ি সোগো
ৎ েজ ্োঁসড়জয় ুজো োসজ্ স্সি

েজ ো। ুজো িয আোজ্ সোগ ্োেোইজ ও সেেড় টো িিযো সেল। আজেটড় ে লষণড়ত সোগ সিজলই

স্োধ হয় ৎোল হজ ো। োজহোে,  টড় ু েো সগজে োজ ও সেু সোগো সেেড় টো উোে

হজয়জে। িোোস্জি এই ্ড়ঃখ োিড়ুজলো ওয়োজডি ্জি ্জি েোজে।

েো সিই সেেড় । ুজো েোেোেোজল ্ড়ও এেটড় োস্ ি ি হয় োসজ্জ। োেোড়ো সলযোজেি ও আজ্জগ রেো ও গোজয়্ আওয়োজ  িোজে খোো
খোওয়োজ সখোজিো োধযজ সোগ স্ সেেড় টো উোেোও হজয়সেল। এই ধজণ ্ল োসচোলিো সেল ি ড় ি অসৎঞ ো। ্োংলোজ্জ সিজ োজেসিয়ো
সোগজ্ িয এি ধজণ সচসেৎিো িড়জোগ ুজলো ্য্ ো েো স্জ ৎোজ্ ্েো।
সিজ োজেসিয়ো সোগো িোোস ে ্ষ ো ৎড় জল োয়। সি্ সোগ সচসেৎিোয় সেেড় টো উ

হজয়জে োজ্জে ্লয় োসজ্জ িোোস ে ্ষ ো রসষণ

স্য়ো ্েো। ৌজল োো িোজ ৌলরিড়ৎোজ্ সজ োোজ্। ্োংলোজ্জ আো োিসিে সোগজ্ িোোস ে ্ষ ো রসষণ স্জয়জে। ্জল এি স্য়ো
হয়। এেি রসষণ সডউল অিড়িণ েজ সোটোড়ি ্ো সেজে োজি িতোজহ এি স্য়ো হয়। িপোজহ এেি েজ রসষণ ুো েো হয়- ্ড়ই ঘ ো েজ
ুো চোলোজ হয়। িোোস ে ্ষ ো রসষণ ুজো স ি ি জিোস্ঞোি েোেো ্েো। োজ্জে অসৎিজয়ও সেেড় টো ্ষ ো হজ হয় োজ

োো সোল

সে েজ েজ সখোজ োোজ। এধজণ ুো ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট, ঢোেোএস্বস্্যোলজয় সিসিেযোল িোইজেোলস স্োজগ ডো. ইোসি িো্
িোইজেোজেোসো ইউসিট, ঢোেো স্বস্্যোলজয় িএিসি ও আজো েজয়েি োয়গোয় েো হজয়জে। জ্ অংরহণেোো সেউ সিজ োজেসিে সেলিো, সেল
সিোিযোল সৌোস্য়ো ্ো িোো ৎস  সোগ। জ্ এেই ধজণ সডউজল িোোিয োস্ ি ি এজি সিজ োজেসিে সোগজ্ িোোস ে ্ষ ো রসষণ ুো
োসচোলিো েো ি ্। ্ ি োজি স্জ সৎ  সিজ োজেসিে সোগজ্ িোোস ে ্ষ ো রসষজণ িয সেোি ুো োসচোসল হজিিো।
সিজ োজেসিে সোগজ্ ্যসতগ োিোজয় িোইজেোজেোসো স্য়ো োয়। এৎোজ্ িোইজেোএডড় জেি, সলযোজেি, িোজোোিিৎ িোইজেোজেোসো ও েগসিিৎ
স্জহসৎয় সেোসো স্য়ো োয়। উ

স্জব স্জ ৎোজ্ ্ষ সিসিেযোল িোইজেোলস টো এধজণ সি্ো স্জয় েোজেি। জি োখো রজয়ো ি, এধজণ

িোইজেোলস েযোল সি্ো সোগজ্ োসোঢ়ণি ৎোজ্ িড় েজ স োজলিো। ্ং এুজলো সোগ ঔধ রহণ েো স্য়ি সিয়স েজ, ো লষণ েোয়,
্জি ুণগ োজি উ য়ণ ঘটোয় ও ো সড অযোস্সলি েসজয় োজে স্ বসিৎি  েজ স োজল। আো েি ল ো য় োিসিে বো য
ইিসিিউজট আস ও আো িহেীো ্যসতগ োিোজয় সিজ োজেসিে সোগজ্ িোইজেোজেোসো স্জয়সে। ৌজল সোগও ো োস্োজ ি্িযো ৎোল
স্োধ েজজেি। সোগ ্জি ুণগ োি স্জড়জে। সেোি সেোি সোগ সোোয় ড়ত হজ উৎিোসহ হজয়জে। স্্োহ েো সষজিও সোগো ও ো
োস্ো ি েি হজ সোজজে। জ্ িোইজেোজেোসোজ সিজ োজেসিয়ো ৎোল হয়সি, ৎোল হওয়ো লষযও সেলিো। জ্ োো উোেো সোজয়জে। ্ ি্
ঘটিো এেে োয়সি। সোগ ্োেোইজয় অি েি োও ও িোইজেোজেসো স্্ো িয় সেেড় টো অ্ষ ো েোজণ অত ঃ এে্ো আোজে ত সোটড় সি

সখজ হজয়সেল। ৌজল আস আজো িো্ধোি হজ সোজসে। স্জ ্যোোে িংখযে সিজ োজেসিে সোগজ্ ড় লিোয় আোজ্ সি্ো োসোণ এে্ ঢ়জিয
সেোঠোয়। সোগজ্ বোজেিই োজ্ জিোব্ঞোসিে সি্ো স্য়ো ্য্ ো েো ্েো।
সিজ োজেসিয়ো সোগ োস্োজ োসজ্ অজিে িয় ৎোল েোজেিো। োস্োজ ি্িযজ্ জধয অস সত িোজলোচিো চোলোচোসল হয়। োো এজে
অোজে োো েজ োোজিো। োিসিে িেিি স্্ো ্্জল চজল িোজলোচিো। খড়্ স্ োগোোসগ হয়। ি্িযজ্ আজ্জগ আস য েোজে। োো
্ঘিষণ এেিোজে েোজে, আ এজে অোজ সোজেই সলজগ েোজে। এই োসজ্জে জিোস্ঞোজি ৎোোয় ্জল হোই এেজরড্ ইজোি োস্ো’। হোই
এেজরড্ ইজোি ্ো আজ্জগ এই আস জয েোজণ এে্ো সিজ োজেসিয়ো লষণ েজলও আ্ো স্জড় োয়। আ স্ েোজো এে্ো লষণ
্োড়ো েোজে জ্ এই ধজণ োসজ্জ েোজণ লষণ িহোজ েজিো। স্জঞো ৌযোসসল সেসো স্জয় এই ধজণ হোই এেজরড্ ইজোি েোজিো
্য্ ো েজি। এই রসিয়োয় োস্োজ িেল ি্িযজ্ সডজে োজ্ সিজয় ত্ঠে েজ সে েো োয় ো িে েো হয়। োজ্ ধযেো োোপসে
সোগোজোগ ্ো েসউসিজেি উ

েো িয স্সৎ ঢ়খ ো্জষো সিয়ো হয়। িোধোণ ঃ ্ড়ই ঘ ো েজ রস োজি স্জি এেি েজ ৌযোসসল সেোসো

স্য়ো হ। ্োংলোজ্জ খড়্ই বপ োসিজও (রোয় সিই ্লজলই চজল) ৌযোসসল সেসো স্য়ো হজি। ো য় োিসিে বো িয ইিসিিউজট সিজ োজেসিে
সোগজ্ োস্োজ ি্িযজ্ সডজে বপ োসিজ ৌযোসসল সেোসো স্জয় আো ৎোল ৌল সোজয়সে।এধজণ সেোসো হোই এেজরড্ ইজোি েোজ
স্জি ৌলরিড়। ৌযোসসল সেোসো সি্ো আজো অজিে ্োড়োজিো রজয়ো ি।
সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো িৌল ো সেু িোোস ে জিোৎোজ্ উোও সিৎি েজ। আো স্ োিসিে সোগ সিজয় লসি েোসে, সোগজ্জে
স্ত েজ এেধজণ ্ঢ়স আিে োোই জ্ সচসেৎিো িৌল ো েজ সজ োোজ। ধ ণ সোগ সচসেৎিো খড়্ ৎোল ৎোজ্ স্লয়ো হজলো। সেু সি
খি সেোি েোজ ্োইজ সগল খি সলোজে োজে োোগল ্জল সখোোজলো। োজ্ ্োসড়জে সলোজে োোগজল ্োসড় ্লজলো। োিড় এই সোগ োস্োজ
িোজে ত্্োসহে িেেি োোজি অবেো েজলো। এই োস্োিজ সিজ জ্ িতোিজ্ সখলজ স্লিো। ৌজল োস্োি িো স্সি হজয় োড়জলো।
িহজ ই অিড়োি েো োয়, এই স্সি

ো সিজ োজেসিে সোগ জি সিস ্োচে রৎো্ সৌলজ্। এই জিোৎো্ োস্ ি ি েো স্জ রজয়ো ি। এ িয

িোজ  িজচ ি ো ত  িয িোিো ধজণ িোোস ে িংগঠি েো েো ্েো। এ িয সোগজ্ আময় োস িজ্ সিজয় গি োযোজ ি
অগোিোইজ ি স্জ ৎোজ্ িহোয়ে হয়। আোজ্ স্জ এধজণ িংগঠজি স্জ ঘোটস আজে। আো োিজ এেি োি োযোজ ি
অগোিোইজ ি আজে- ওজয়লজৌয়ো সিোিোইি ৌ স োল সহলে এি সহযোস্সলজটি’। এ অ্ োও সি োত িোজ হোল। এজ্জ সিজ োজেসিে
সোগ োস্োজো এেিোজে সজল িংগঠি েজ জি হজি আরহ িো। আো িতোজি সিজ োজেসিয়ো আজে এটো োিোই এেি স্োট িোহজি েো ।
্লো েেো আজো োজ। িংগি হজয় িসস েোজ ো আজো িোহজি েো ।
সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় উ স েজ হজল এই সোগজ্ও োি্োসধেো োসস স  উ স েো ্েো। ্ ি োজি সোগজ্ অসধেোজ েেোই
োিড় ্ড়জঝিো। জিোৎো্ অজিেটো এি- োোগজল আ্ো সে অসধেো’। োিড় জি েজ ধজ ো লোগোজলই সোগ ৎোল হজয় োজ্। স েোউজে ধজ
এে্ো োিসিে হোিোো োজল স্জ োোজলই হয়-স্োঝো সগল এটো এেটো োোগল। সে ্লজলো োোগল। আস ্ললো োোগল। োোগল িো হজল সে োোগজল
ঔধ খোয়? সি ধোো োিড়, স সি ো ড়সত স্োধ! োসস স োস্ ি ি েো িয োিসিে বো য আইি ৯৭৮ৱ’ রণয়জণ িয। স্
আইিি চঢ় ড়োত িংিজণ োি্োস্স্ধেো সষ হয় জ্ আো েো োয় স্জ সিজ োজেসিে সোগজ্ও োি্োসধেো োসস স  োৎোিোঢ়ণি
উ স হজ্। জ্ ি্ সেেড় এজ ো িহজ হ্ো িয়। ্েখোজিে আজগ এে ি অ্ি রোত িোইসেয়োসিট ্লসেজলি স, উসি খি চোু রে
োিোজয় খজিো এই ত  েো চলসেল। স সি এখি অ্িজ। এটো ে েেো িয়। আইিি সিিয় িোংঘোস ে োিি

ৎোজ্ ত  হজি োই এেটড়

িয় লোগজে। স্খো োে এ স সেোেোয় হয়।
সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ সি্ো স্য়ো এে েিি েো । এ িয োস্োুজলো খড়্ চোজো ড়জখ েোজে। উ

স্জব স্জি স্লো িয়টো এই সোগো সড

সেয়ো সি োজ’ েোজে। সড সেয়ো সি োজ ো িোিো ধজণ সিপ সেয়ো সিল ্ো বসিৎি  ো ্ষ ো সজখ, সচতস্জিো্ি েজ ও স্রো সিয়।
োো সেেড় সোোগ েো ও সজখ। স্ি সজ সোগ ো োস্োজ সৌ োয়। ৌজল সোগ উোে

হ্ো োোোোোস ো োস্োও সেেড় টো হোো সেজড়

্োঁজচ। ্োংলোজ্জ সেোি সড সেয়ো সি ো সিই। আস ইংলযো্োজি েজয়েি সড সেয়ো সি ো স্জখসেলো। ্োংলোজ্জও এুজলো হজল সোগো স্জ
ৎোজ্ উোে

হ ।

সিজ োজেসিয়ো েোণ িেজেি িোিো ে  রচসল । এই সোজগ েোজণ স্জয় এখজিো োসকো েজ োিো োয়সি। সেউ ্লজে এি স জি
সিউজোজেসেযোজল গিজগোল সেজে হয়। আ্ো সেউ স্সৎ িোোস ে েোণজে ্ড়জে। এিসে সেউ সেউ এ টোও ্লজেি স, সিজ োজেসিয়ো এেি
সোগ িয়, ্ং অজিেুজলো সোগজে আো এেি সোগ জি েসে। িোিো স্ েি চলজে। জ্ এোিত স্জঞো এেি স্জয় খড়্ই োসকো হজয়জেি
স, এই সোজগ সচসেৎিো ুধড় োি ঔধ স্জয় হজ্িো। োিসিে সোজগ ডোতোজ োোোোোস িোইজেোলস ট, অুজোিোল সেোসোট, সিোিযোল ওয়োেি
ি্োই এেটো ৎঢ় সেো আজে। এেোড়ো সচসেৎিো িড়জোগ িসট েজ হজ্ র যত এলোেোুজলোজ ও। ্োংলোজ্ িোণ¦সয় ধয আজয় স্ হজয় উঠো
রসিয়ো জধয এসগজয় োজি। ৎোলটোই আো েো োে। আো েো োে, স্জ সিজ োজেসিয়ো সোগ ও অিযোিয োিসিে সোগজ্ও িয স্সৎ
সোো ্জ্ িণ¦সয় োিসিে বো য ি েজ সচসেৎিো ্য্ ো েো হজ্। আো সসডজেল জডল সেজে স্ হজয় ্োজয়োিোইজেোজিোিযোল জডজল
েো েজ্ো সিই র যোো সহেো ি্ো। সিজ োজেসিয়ো সোগ সচসেৎিো িৌল হজ হজল এই সোজগ রোেসে োিোজয় সোগিজে িিোত েজ সচেৎিো
স্জ হজ্। এেোড়ো িোোস ে জিোৎো্ োস্স ি

হজ হজ্। সোগজ্ োি্োসধেোও সিসি েজ হজ্।

সিোটঃ ্ ি োি সলখোি িৎড় ্ি’ োসিেো ঠ িংখযোয় িজৎব ৯৭৮ৱ িোজল রেোস হজয়জে। সলখে সোঃ সহ উসিি এে ি সিসিযোল
িোইজেোলস ট। স সি ঢোেো ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট এসিিজট রজৌি অ্ সিসিেযোল িোইজেোলস োজ্ েি আজেি। এই সলখোি
স্জয় সেোি ত্য েোেজল সলখজে িোজে - zahirm_bd@yahoo.com এই ই-সইজল সোগোজোগ ে ি।

সিজ োজেসিয়োর লষণ

ফাংলাদেদে ্ণফয়হদেয ভদযে েতকযা ো. বাদেয ভদযে সদ াদেসিয়া াওয়া গেদে। কাদ ই িং্োয় এয সযভা্ এদকফাদয কভ
িয়। ভসিল দলা সদ াদেসিয়া িাত কযা। ভািসক গযাদেয সফদেলঞ ফা াইসকয়াসিদেযা সিদ াদেসিয়া িাত কদয থাদকি। ুত
িাত কদয ুত সিসকৎা সেদল এই গযাদেয সিসকৎায় বাল পল আো কযা মায়।
সদ াদেসিয়া একযযদ্য ু তয ভািসক গযাে। এই গযােহদেয সফলদয় ভািল াদি অদিক কভ, সকু রিড গকৌত ল ফায ভাদে।
অদিদক ফৄ ভািসক াাতাদল গমদত িায় ভািসক গযােহ গে্দত গকভি, তাযা কদয সক এফ গে্দত। ফাই অদিক ব ল যায্া
গাল্ কদয। ফা দফ এই গযােহযা রিড একা। ভািল তাদক কাদে টাদিিা, তাদক বয় ায়। তাদক অসযকায ফসিত কদয। অদিক গযােহয
গযাে সি্ণয় দত ফেদযয য ফেয গলদে মায়। তাদেয সিসকৎা সফসিত য়। অদিদকই সেকায য় অসিসকৎায। কসফযা আয
োৄপঁ কওয়ালায অতোিাদয অসতঠ য়। অদিদক সফিা সিসকৎায় কে ায়।
সদ াদেসিয়ায অদিক যযদ্য ল্ আদে। এুদলাদক াযায্বাদফ দ িব’ ও গিদেিব’ ল্ এবাদফ বাে কযা মায়।
কতুদলা বফসেেে মা ভািদলয ভদযে থাকায কথা, সকু গিই, তাদক াযায্ বালায় সদ াদেসিয়ায গিদেিব সপটভ ফা ল্ ফদল।
আয কতুদলা বফসেেে মা ভািদলয ভদযে থাকায কথা িয়, সকু

েহয ভদযে আদে, তাদক আভযা সদ াদেসিয়ায স িব সপটভ ফা

ল্ ফলদত াসয।
সিদি সদ াদেসিয়ায কতুদলা াযায্ লদ্য উয আদলাকাত কযা দলা। এয গথদক আভযা গযােি সি্ণয় কযদত িা াযদলও
আভাদেয ভদি সকে টা যায্া বতযহ দফ মায গথদক আভযা গকাি ভািদলয সদ াদেসিয়া থাকদত াদয ফদল ভদি কযদল তাদক ভািসক
সিসকৎায িে ভািসক াাতাদল সিদয় আদত াযদফা। তদফ ভদি যা্দত দফ ফ ল্ ফায ভদযে থাদকিা। কাদ ই এয কতুদলা
মসে মদথে ভয় যদয থাদক ও মসে অদিক তহর য় তদফ আভযা গযােহদক এক ি ভািসক ডাতায সেদয় গেস্দয় সিদত াসয।
সদ াদেসিয়ায গযােহদেয ভদযে অদিক স িব ল্ থাদক। রতেদ্য অবাবাসফকতাদক ফদল গলসদিেি। িাত কযায ভদতা গকাি
ফাসেক উদহক (গমভি, ফু, ে , েদ ইতোসে) োৄাই ফেসত গকাি সকে রতে্ কদয। গকাি ফাসেক উদহক োৄাই ফেসত গকাি
সকে ুদি, গকাি সকে গেদ্, গকাি ে ায়, গকাি পেণ ায় ফা গকাি বাে ায়। তদফ ভদি যা্দত দফ গকাি একটা উদহকদক ব ল
ফো্ো কদয সব সকে রতে্ কযদল তাদক গলসদিেি ফদলিা। ত্ি এিদক ফদল ইলেি। গমভি, যসেদক আযা অ কাদয া সাদফ
আভযা গে্দত াসয। এি ইলেি। গলসদিেদি গকাি উদহক, গমভি, গকাি রক় ত ফু, েদ ফা ে ইতোসে থাকদফিা। গলসদিেদিয
ফাংলা অলহক রতে্। তদফ ৄাসৄ ইংদয হ েদি ফেফায কযাই বাল। ঘদভয ভুদতণ ফা ঘভ গথদক উঠায ভুদতণ অদিক ভয়
একযযদ্য অলহক রতে্ য়। এদক সকু গলসদিেি ফলা মাদফিা। গকাি ঔলয, গিোরফে ফা তহর োযহসযক অ তায কাযদ্
গলসদিেি দল তাদকও মথাথণ গলসদিেি ফলা মাদফি। সদ াদেসিয়ায গযােহদেয িািা যযদ্য গলসদিেি য়।
গযােহ কাদি কথা ুদি। গযােহ একাই এই কথাুদলা ুিদত ায়। আদে-াদেয গকউ এই েদুদলা ুিদত ায়িা। গফাোদিায িে গযােহ
অদিক ভয় এুদলাদক োদয়ফহ আওয়া ও ফদল। আদল গকাি োদয়ফহ সফলয় এি িয়। অ তায কাযদ্ গ কাদি এভি যযদ্য অভ ত
কথা ুিদত ায়। এদক ফদল অসডটসয গলসদিেি। ক্দিা ক্দিা গযােহ েদ ুদি, ফা অপে কথা ুিদত ায়। ফদিদয় গফেহ গে্া
মায় গম, গযােহদক গকউ সকে ফলদে ফা তায িাভ যদয ডাকদে ফা তাদক ্াযা কথা ফলদে (গযােহ একাই সকু এুদলা ুিদত াদে।
আয গকউ ুিদেিা।)। মাযা কথা ফলদে তাযা  ল ফা ভসলা দত াদয, সযসিত ফা অসযসিত ভািল দত াদয। তাযা বাল কথাও
ফলদত াদয আফায ভাদলািিাভলক ফা অিোিে ্াযা কথাও ফলদত াদয। াযায্তঃ সিদ াদেসিসিয়ায গযােহযা ্াযা ও
কেোয়ক কথাই গফেহ ুদি। কথা িা ুদি মসে েদ ুদি ফা ফােেমদেয আওয়া ুদি তদফ এই যযদ্য গলসদিেি তলিাভলকবাদফ
কভ ু তয। গযােহযা অদিক ভয় ফদল গম, তাযা েই ফা তদতাসযক গলাদকয কথা ুিদত ায়। এই যযদ্য গসলউসদিেি থাকদল
গযােহয সদ াদেসিয়া থাকায মদথঠ ভাফিা থাদক। ক্দিা ক্দিা গযােহ ফদল গম গকাি এক ি ভািল গ সক সক কযদে তায একি
যাযাসফফয্ সেদে। গযােহযা অদিক ভয় ফদল গম, েই ফা তদতাসযক ফেসত আদলািিা কযদে গ এভিটা
ুিদত াদে। াযায্তঃ গযােহদক সিদয়ই তাযা আলা কদয। এযযদ্য গসলউসদিেি থাকদল গযােহয সদ াদেসিয়া থাকায ভাফিা
অদিক গফেহ।

গযােহয েযহদয অভ ত যযদ্য োযহসযক অিবসত য়। গমভি, েযহদয বালাদাৄা য়। এোৄা েযহদয সি গপাটায ভদতা অিবসত দত
াদয। েযহদযয আক় সত ফা েঠি ফেদল গেদে গযােহ এভিটা রতে্ কযদত াদয। এযযদ্য গসলউসদিেিদক গাভািক’ অথফা
টোকটাইল’ গলসদিেি ফদল।
গযােহ অবাবাসফক ে ায় মা াযায্তঃ ্ফ ্াযা যযদ্য য়। অদিকভয় গযােহ ভদি কদয গম তায েযহয গথদকই ে গফয দে।
এদক অলপোটসয গলসদিেি ফদল।
অদিক ভয় গযােহ তায ্াফাদযয ভদযে গকাি সফদেল যযদ্য বাে ায়। াযায্তঃ ্াযা বাে ায়। অিেযা একই ্াফদয সকু এভি
বাে াদেিা। এদক ফদল োদেটসয োলসদিেি’।
গযােহ এভি ভািলদেয ফা এভি ফু ফা এভি অফয়ফ গেদ্ মা আদল গিই। এদক ফদল সব ে য়াল গলসদিেি। অদিক ভয় গযােহ
অফয়ফ ফা যঙ গেদ্। সকু গফেহয বাে গদে ভািল ফা ভািদলয ভদতা গে্দত সকে একটা গেদ্। যভীয় গকাি িসযেও গযােহ গে্দত
াদয। গমভি, মহু রহে, েয়তাি ফা বহি ফা ব ত গে্দত াদয। যভীয় সফলদয় গলসদিেি দল তদফ গযােহয সোেত অফ া, তায
আথণ-াভস ক গরাট সফিায কযদত দফ। গমভি, ফাংলাদেদে গকউ মসে একটা ব ত গেদ্ তদফ তা াভাস ক গরাট অিমায়হ ফো্ো
কযা মায়। এদক গলসদিেি ফলা মাদফিা। সকত মসে ব দতয যায্া গতভি রিসলত িয় এভি ভাদ গকউ মসে ব ত গেদ্ তদফ গিদক
গলসদিেি ফলা গমদত াদয। ঘদভয ভয় ফা ঘভ গথদক াোয ভদতণ গম সব ে য়াল গলসদিেি য় তা সদ াদেসিয়ায ল্ ফদল
সফদফিিা কযা মাদফিা। গিোরদ্য পদল ়ে সব ে য়াল গলসদিেদিয গদেও একই কথা রদমা ে।
সিতায সফলয়ফুয ভদযে ম্ি ু তয অবাবাসফকতা াওয়া মায় তাদক ফদল গডলেি ফা রাতযায্া । গযােহয আথণ-াভাস ক টব সভ
সেদয় ফো্ো কযা মায়িা এভি যযদ্য রাত যায্াই দলা গডলেি। এই যায্াুদলা অতেত ে় যযদ্য য়। মসত সেদয় এই যায্াুদলা
টলাদিা মায়িা। অফেে অপতহরতায় থাকদল গযােহ কদয়ক ভা দয এুদলা গম ব ল গ সফলদয় সকে টা ফেদত ু

কদয। তায ভদযে এই

যায্ায তেতা সিদয় সিযা বতযহ য়। গযােহয আিয্ তায গডলেি সেদয় রবাসফত দত াদয আফায িাও দত াদয। গযােহ কতটা
তহর বাদফ তায রাতযায্া ুদলাদক সফবা কদয, এুদলা কতটা িল যযদ্য, গযােহ এই যায্া িাযা সযিসলত দয় সকে কদয সকিা,
গ এই রাতযায্াুদলাদক সিদয় কতটা দেদ ব দে, াযায্ ভািদলয সফবা গথদক তায এই গডলেি ুদলা কতটা ়থক গ সফলয়ক তায
যায্া সক ইতোসে সফদফিিা কদয তায গডলেদিয অফ া পদকণ সধাত সিদত দফ।
সদ াদেসিয়ায গযােহ সফবা কদয গম তায সফ দধ লৄমে কযা দে, ফা গকাি িা গকাি উাদয় তায সত কযায, তায ভািাসি
ইতোসে কযায গিো কযা দে। এই যযদ্য রাত যায্াদক াযসসকউটসয গডলেি ফদল। গযােহ ফদল গম তাদক সকে গলাক অিয্
কযদে, গকউ তায ই-গভইল গভাফাইদলয গট্ গভদ ুদলা, ফা গপফদকয উয সিয়সভত ি যোসয কযদে, তায অসপদ ফা ফাায়
ইদলরসিক মোসত ফসদয়, তায গভাফাইদল পাইং কযায িে গকাি টওয়োয ফসদয় গেয়া দয়দে, তায ফাথ দভ ভাইদরা কোদভযা
ফসদয় তায অবস কয েসফ গতালায গিো িলদে। তায ্াফাদয ্াযা সকে সভসেদয় গেয়া দে। এই ্াফায গ্দল গ ভাযা মাদফ, ােল
দয় মাদফ ফা অ দয় মাদফ। তায ঘসিঠ িই তায েু ও তাযা এক যযদ্য গোদয়োসেসয কযদে ও তায সত কযায গিো কযদে।
তায রসতদফেহযা তায সদে গলদেদে। যকাযহ গোদয়ো ং া, আইিরদয়ােকাযহ ং া, সফদেেহ গোদয়ো ং া ইতোসে তায সদে গলদে
গেদে। তায ভাথায় ভাইদরাসি ফসদয় োদটলাইদটয াাদমে ফা গভাফাইল গিটওয়াদকণ য াাদমে তায সত কযায গিো িলদে। কাদযা
কাদযা ভদযে এসফলদয় িল যযদ্য যায্া াওয়া মায়। ক্দিা ক্দিা াযসসকউটসয গডসলউেি এত িল য় গম এি গযােহয
হফদিয রায় ফ সকে য একি ফো্ো সেদয় োঁৄ কসযদয় গপদল।
গযােহ সফবা কদয গম তায বাভহ ফা রহ সফফাফসবণ ত পদকণ সলত। এই যযদ্য রাত যায্াদক গডলেি অফ গ লাস ফদল। গোট-্াট
পকণ হি সফলয়দক এই যযদ্য িসযেহিতায সিসিত রভা্ সাদফ গযােহ াস য কদয। গযােহ াযায্তঃ রহয ফা বাভহয িসযেহিতা
রভাদ্য িে ি ৄাত গিো কদয। এক ি গযােহ দেদয ফেফতী দয় অসপদ মাওয়া ফ কযদলি। তায সেসকা রহ গকাি  ল
সেদকয াদথ কথা ফদল সকিা তা গে্ায িে সেদিয য সেি াদেয সিসভণয়ভাি সফসডং এ ফদ রহয ি দলয উয ি যোসৄ কযদত
লােদলি। আদযক ি গফযকাযহ গোদয়ো বাৄা কদয রহয সেদি লাোদলি। আদযক ি রহ তায বাভহয গপফক োক কযায িে
রদপেিাল োকায বাৄা কযদলি। এোৄা সিয়সভত গভাফাইল গিক কযা, ফোে গিক কযা, ঠাৎ ফাায় াস য ওয়া, দিয সভসিট য
য গপাি কযাদতা আদেই। এক গযােহ রহদক ফাায় তালা গভদয আটদক গযদ্ অসপদ গমদতি মাদত রহ ফাসৄওয়ালায াদথ গরভ কযদত িা
াদয। রহি ফাসৄওয়ালায সেদক তাসকদয় গৌ দিেয ্াসতদয একফায গদসেদলি ফদল এত াফযািতা! আদযক ি রভােত তায
গরসভকাদক িা সেদত মাদত সতসি তায আদেয গরসভদকয াদথ গমৌি পকণ থাকায সফলয়ি বহকায কদযি। আেদত গরসভকািয এভি
গকাি পকইণ সেলিা।

গকাি িোমে কায্ োৄাই গযােহ সফবা কদয গম গ গকাি ফণিাো অিোয় কদযদে, ভাদয অদমােে া কদয গপদলদে। এসফলদয় গযােহ
াযা্ বাফদতই থাদক ও অযাযদফাদয গবাদে। এই যযদ্য রাত যায্াদক গডলেি অফ সেট’ অথফা গডলেি অফ সি’ ফদল।
এক ি গযােহ অযাযদফাদয ব েদতা কায্ বেেদফ গ এক ি ভািদলয ফাোি গথদক িা ফদল একি গোলা প ল সিদয়সেল। এক ি
বকদোদয  মভথি কদযসেল ফদল বয়াফ অযাযদফাদয আরাত দয়সেল। গযােহ বাফদলা -  মভথি ়সেকতণ ায সফযাদিয সযসি।
সিিয়ই সতসি আভাদক ভাযামক োস সেদফি। আসভ মে মে যদয সফযাতায গকাািদল ৄদফা।’ গযােহ মাদকই ায় তায কাদেই তায
এই াদয সফফয্ সেদত ু

কযদলা। অথণাৎ গযােহ তায অযাদযয ভাোদক অদিক ফাসৄদয় গে্দে। পকণ গিই এভি গকাি েঘণটিায

িে গযােহ সিদ দক োয়হ ভদি কযদত াদয। গমভি, একি াইদলাদি ফু ভািল তাত ফায য গযােহ বাফদলা গম গমদত গ ঐ
িদেয এক দিয উয সফযত সেল তাই এই েঘণটিা দয়দে। এই অদথণ গই এতুদলা সিযাযায ভািদলয ভ়তেয িে োয়হ। সতে
সতে এতুদলা ভািলদক গভদয গপলদল গম যযদ্য সযতা দত াদয, তায ভদিয অফ া গতভিিই দয় গেল। তদফ গডলেি অফ সি ফা
গডলেি অফ সেট সদ াদেসিয়ায় কভ থাদক। থাকদলও তা সফসত বাদফ থাকদত াদয। এুদলা থাকদল গযােহয সদ াদেসিয়ায
াোাসে সফল তা থাকদত াদয।

গযােহ সফবা কদয গম তায সফদেল যযদ্য ভতা আদে ফা গ এক ি ফৄ ভাদয ভািল। গ সফবা কদয গম গ এভি একি সফদেল
আসফকায কযদে মায পদল াযা েসিয়ায ভািদলয হফি ফেদল মাদফ। গকউ এসফলদয় দে রকাে কযদল আয যদ গিই। গযােহ গযদে গভদে একেভ পায়ায দয় গমত। এক ি সিদ দক ফৄ কসফ বাফদতা। এক ি সিদ দক যফহরিাথ ঠাুয ফদল োফহ কযদতা ও তায সফদেল
সফদেল কসফতা (আদল যসফ ঠাুদযয কসফতা) ফাইদক গোিাদতা। এক ি সিদ দক রযািভেহ ফদল োফহ কযদলা। এক ি সিদ দক
ফাংলাদেদেয ভাসলক ভদি কযদতা। এক ি সফবা কযদতা গম, গ মসে উফা গযদ্ গোয়া কদয তদফ সফযাতা ফ়সে গেদফি ফা ্ৄায
গোয়া কযদল ্ৄা সেদফি। গ তায এই েতা গেদেয ক় সল্াদতয গিরকদপ কাদ লাোদত আরহ সেল। এযযদ্য রাত যায্াদক ফদল
রোসডও গডলেি’। তদফ সদ াদেসিয়ায ভদযে এযযদ্য গডলেি কভ থাদক। এুদলা থাকদল গযােহয ফাইদালায ভড সড অযডায
আদে সকিা তা ্সতদয় গে্দত দফ।

সদ াদেসিয়ায গযােহ যভণ পসকণ ত গকাি রাত যায্া গালি কযদত াদয। অদিক ভয় রিসলত যভণ ভদত আদে এভি সফলদয় গযােহ রাত
যায্া গাল্ কদয। গমভি, ি থাি সফলয়ক যায্া, মাতযফাে সফলয়ক যায্া, েয়তাি ফা বহি বয কযা সফলয়ক যায্া ইতোসে
সফলদয় গযােহ রাত যায্া গাল্ কযদত াদয। আফায অদিদক এযভণ গথদক একট , ও যভণ গথদক একট

সিদ য ভিেৄা একট , এবাদফ

সিদয় িত ি যভণভত বতযহ কদয এসফলদয় রাতযায্া গাল্ কদয। এযযদ্য রাত যায্াদক সযসলস য়া গডলেি’ ফদল। গযােহ মসে
সিদ দক এক ি ফৄ যভণ রিাযক ভদি কদয তদফ এই যযদ্য সযসলস য়া গডসলউেি একই াদথ রাসডও গডলেিও দফ। গমভি,
অদিদকই সিদ দক মহু রহে ভদি কদয ভািলদক যদভণয দথ গেলফাদযয ভদতা আবাি ািাদত ু

কদয। সযসলস য়া গডসলউেদিয

ফেফতী দয় গযােহ অদিক ভয় এভি ফ কথা ফদল মাদত অদিক যভণভদতয ভািলদেয যভীয় অিবসতদত আঘাত লাদে। গযােহয িে
এয পল ভাদে ভাদে বয়াফ দয় উঠদত াদয। অদিক ভয় সযসলস য়া গডলেদিয াদথ অিোিে আদযা সকে গডলেি গমভি,
াদফাদেও গডলেি, সিয়সেত ফায গডলেি ইতোসেও থাকদত াদয। গকাি রাতযায্া সযসলস য়া গডলেি সকিা তা গযােহয আথণাভাস ক ও যভীয় সফবাদয গরাট ভাথায় গযদ্ সিযণায্ কযদত দফ।

গযােহ সফবা কদয গম তায গে গকাি িা গকািবাদফ গযাের দয় গেদে, অবাবাসফক দয় গেদে ফা ফেদল গেদে। গ য়দতা সফবা
কযদলা গম তায াক সল ফা ভস ক ঁদি গেদে। এক ি ভদি কযদতা তায ভস ক ুসকদয় গেদে। গকউ য়দতা সফবা কযদলা গম তায াত
ফা গোি অগ গটদি ফৄ কদয গপলা দয়দে, ফা গকউ সফবা কযদলা গম তায গিাৄায বফসেেে অবাবাসফক। এযযদ্য রাত সফবাদক
গাভািক গডলেি’ ফলা য়। গকাি গকাি ভদয় গাভািক গডসলউেদিয াদথ টোকটাইল গসলউসদিেি ফা অিোিে যযদ্য
গসলউসদিেি থাকদত াদয। গমভি, গযােহ সফবা কদয গম তায ভস দকয ভদযে ফল সফয়াসযং আদে। এুদলা এক ি গডসিে োঁত সপসলং
কযায ভয় ও্াদি গযদ্ সেদয়দে। এুদলা এসেক ওসেক েসৄদয় মাদে। গযােহ এভিসক এই েৄাদিায ও একিয াদথ অিেিয ফাসৄ
্াফায েদ ুিদতও ায়।

গযােহ সফবা কদয গম আাতঃে়সেদত তাৎমণহ্ াযায্ ঘটিায াদথ তায সফদেল যযদ্য পকণ আদে। গকউ য়দতা াযায্ গকাি
ভতফে কযদলা, সকে একটা ঘটদলা, গকউ সকে ফলদলা, যা ায় গকউ াদলা- এুদলা ফই তাদক গকর কদয ঘটদে। গযােহ গকাি

দভ

ঢ কদলা, গে্দলা ভািল াাাস কযদে ফা ঠাৎ ফাই িহযফ দয় গেল। গযসডও গত ফা িসবদত গকাি অিঠাি ফা গকাি িাটক দে, এয
ভাদি এুদলা তায সফলদয় সকে একটা ফলদে। সেকায় একটা ্ফয গফয দলা, একটা পােকহয় গল্া দলা। সিঘণাত এি তাদক সিদয়ই
সলদ্দে। অথফা এয ভাযেদভ তাদক গকাি সফদেল সিদেণ েিা গেয়া দে ফদল গ সফবা কযদলা। গযােহ সকে অভ ত মসতও াস য কযদল এি
রভা্ কযায িে। এই যযদ্য রাতযায্া ম্ি মদথঠ ে় য় ত্ি তাদক ফদল গডলেি অফ গযপাদযস’।

গযােহ ভদি কদয গম তায সিতা, অিবসত ও আিয্ অিে গকাি ফাসেক েসত সিয়ে্ কযদে। গ সবতদয সবতদয অিবফ কদয গম তাদক
সিয়ে্ কযা দে। এযযদ্য রাত যায্াদক ফদল গডলেি অফ কদরাল’। তদফ ভদি যা্দত দফ াযায্ সিয়ে্ এি িয়। গমভি,
ভািল সফবা কদয ়সেকতণ া আভাদক সিয়ে্ কযদেি। ফুতঃ সতসি ফাইদক সিয়ে্ কদযি। এি রাতযায্া িয়। সতা-ভাতা ও
আমহয়-ব ি, ফ  -ফা ফ আসভ সক কযদফা আয সক িা কযদফা গ সফলদয় আভাদক রবাসফত কযদত িাইদতই াদযি। এুদলা গডলেি
অফ কদরাল িয়। ফযং গযােহ ফলদফ গম গকাি একি বহিরদয েসত তায গেদক সিয়ে্ কদয একি অভ তবাদফ াত িাৄদত ও গে
িাৄদত তাদক ফাযে কযদে। গ গমি একি ফাদয়ালস কোল যদফাট দয় গেদে। তায ইোেসত তায গেদক িাসলত কযদত াযদেিা। ফযং
গই ফসঃেসতয আদেে অিমায়হ তাদক সযিাসলত দত দে। েদ তযদগয ভাযেদভ তায ভস দক আদেে ািদয় তায ভদযে িািা যযদ্য
অিবসত বতযহ কযা দে। গযােহ সযকায ফেদত াদয গম এই অিবসত ুদলা আদযাসত। তায সি ব িয়। এুদলা দলা গডলেি অফ
কদরাল।

গযােহ সফবা কদয গম তায সিতাুদলা ভািল ৄদত াদয। তাযা তায ভদি সক িলদে তা সযকায কদযই ৄদত াদয। এই যযদ্য রাত
যায্াদক ফদল গডলেি অফ ভাইড সযসডং’।

গযােহ সফবা কদয গম তায সিতাুদলা গযসডওদত গমবাদফ অিঠাি রিাসযত য় গবাদফ রিাসযত য়। পদল গযােহ সিদ ফা অিেযা
এি ুিদত াদয। এই যযদ্য রাত যায্াদক ফদল থট রডকাসেং’। অদিক ভয় গযােহ ফদল গম, সিতাুদলা গমি তায ভাথায ফাইদয
গথদক গোিা মাদে। এিদক অসডটসয গলসদিেি ও গডলেি েদটাই ফলা য়। অদিক ভয় গযােহ ফদল গম গ সিদ ুিদত িা গদলও
তায সিতাুদলা রিাসযত দে। অদিকভয় গযােহ সফবা কদয গম তায সিুুদলা একি ভাইদরাদপাদিয াাদমে গযসডও ও
গটসলসবেদি রিায কযা দে।

গযােহ সফবা কদয গম তায িয় এভি সিতা তায ভদি ঢ সকদয় গেয়া দয়দে। গমভি, গযােহ সফবা কযদলা গম এক ি রসতদফেহ গকাি একি
গোি মােসফেোয াাদমে তায ভাথায় তায িয় এভি গমৌি সিতা ঢ সকদয় সেদয়দে। এই যযদ্য রাত যায্াদক ফদল থট ইিাযেি’।

গযােহ ভদি কদয গম তায সিতাুদলা তায ভি গথদক সৄদয় গিয়া দয়দে। গযােহ ফদল গম গ একি সিতা ু

কদযসেল িকই, সকত ঐ

ভুদতণ গকাি একি ফসঃেসত তায সিতা সৄদয় গিয়ায় তায আয সিতা গেল কযা ভফ য়সি। এযযদ্য রাত যায্াদক ফদল থট
উইথরয়াল’।

গযােহয আিায-আিয্ অবাবাসফক ও অভ ত য়। গমভি গ একি গফাতদল র¯্যাফ কদয, গেদয েই অংে েই যঙ কদয যাদ্, গোট
রা্হ, গমভি, ভযেহদক আেদৄ ভাদয ইতোসে। অদিক ভয় গযােহ সিদ ই তায এই যযদ্য আিযদ্য কথা ফদল। আফায অদিক ভয়
তায সযফাদযয েেযা এসফলদয় ফদল। অদিক ভয় তায আিায-আিয্ মণদফ্ কদযও তায অভ ত আিযদ্য সফলদয় ািা মায়।
মসে অোলদকাল ফা গকাি গিোরদফেয রবাদফ গকউ অভ ত আিয্ কদয তদফ গুদলা এ্াদি সফদফিিায় আদফিা। আথণ-াভাস ক,
াংি় সতক গরাট সফিায কদয তদফই গকাি আিয্ অভ ত আয গকািি বাবাসফক তা সি্ণয় কযদত দফ।

গযােহ অবাবাসফকবাদফ গালাক সযেে দৄ। এোৄাও আদযা অদিক অভ ত বাদফ সিদ দক া ায় মাদত তাদক অিেযকভ লাদে।
গমভি, একি গভদয় তায ফ ি ল কাসভদয় গপলদলা। গকউ তায েযহদযয এদকক অংে এদকক যদঙ যাসঙদয় গপলদলা। গ এভি যযদ্য
কাৄ ৄদফ মা ঐ ভাদ অর্দমােে ফদল সফদফসিত য়। গ য়দতা যা া-ফােো্ গদ গকাভদৄ িকল তদলায়াৄ ে সলদয় সফফাদয
োওয়াত গ্দত ফা অসপদ গেল। গযােহ য়দতা োদিয উয একি আডাযওয়োয দৄ গকাথাও গেল। তহর েযদভয ভদযে গ গভাটা
েদয়টায ৄদলা। সফসব যভীয় সফলয়াসে সলদ্ ভাথায় ফোড ৄদলা। াদত লাি সিদয় যভণ রিাযদকয ভদতা গালাক দৄ যভীয় উদেে
সেদত ু

কযদলা।

বাবাসফক াভাস ক যহসতিহসতয ফাইদয মায় এভি ফ কা গযােহ কযদত ু
কযদত ু

কযদলা। গ সিদ য গোি অগ অিেদেয গে্াদত ু

কযদলা। গ সযফাদযয েেদেয াভদিই  মভথি

কযদলা। রি য গলাক থাকা দেও গ ভল-ভে তোে কযদত ু

কযদলা ও আদে-াদেয ভািদলয সফলদয় তায গমি গকাি গিতিাই গিই। গ একা একা সফৄ সফৄ কদয সিদ য াদথই কথা ফলদত ু
কযদলা। ক্দিা গেদ্সি এভি ভািলদেয াদথ অসত আতসযকতা সিদয় কথা ফলদত ু
ু

কযদলা। ফা ঠাৎ যা ায বহদৄয ভদযে গমাোদি ফদ গমাে ফোয়াভ কযদত ু

সেদত ু

কযদলা। বহদৄয ভদযে ঠাৎ গ ফদ দৄ রাথণ্া
কযদলা। গ ভািলদেযদক অিাকাসিত গমৌি ইসগত

কযদলা।

গযােহ রায়েঃই অতেত উদেস ত থাকদত াদয। রায়ই গকাি কায্ োৄাই, গকাি ফণ দেত োৄাই গ ঠাৎ উদেস ত ও আরাহ দয়
উঠদত ু

কযদত াদয। গ তায সযফাদযয েেদেয ও ফ  দেয াদথ রায়ই তকণ াতসকণ ু

কায্ োৄাই অসবমত কদয তাদেয াদথ োদভলা ু

কযদত াদয। যা ায় থিাযহদেয গকাি

কযদলা। মাদেয াদথ তায সকে টা েেৄা আদে তাদেযদক ফা যকাদযয কাদে

সফদিলভলক ও ুভসক্ণ সিি, ই-গভইল ফা গটট াঠাদত ু

কযদলা। গকাি গকাি গযােহ কসিৎ রা্হ তো কযদত াদয ফা ভািল

সিমণাতদিয, আত কযায ফা তোয গিো কযদত াদয।

গযােহ ফাযংফায একই আিয্ কযায অবো কযদত াদয। এি গ কযদত একেভ ফাযে থাদক। এয িািা যযদ্য অভ ত ফো্ো গ োঁৄ
কযায়। গমভি, এই অভ ত আিয্ুদলা কযায ভাযেদভ গ অিেদেয রবাসফত কযদে ফা অিেদেয রবাফ গথদক সিদ দক ফাঁিাদে। এক ি
গযােহ সেল গ অভ ত বাদফ সিসেণ ে যাযা অিয্ কদয ভািদলয াদথ োডদেক কযদতা। একা কযদত গ ফাযে সেল। গকউ সিয়ভ
অিয্ কদয েডদেক িা কদয িদল গমদত সিদল গ সেি সেি সেদয় রভােত অিদযায কদয োডদেদকয সিয়ভ গেল কযদতা। গযােহ
্াফায একি সিসেণ ে সিয়ভ ও যাযাফাসক অিমায়হ গ্দত াদয, একটা সিসেণ ে যযদ্য গালাক ৄদত াদয, ৄায ভদয় সিসেণ ে সিয়ভ
অিয্ কদয ৄদত াদয। গ একই গভদ ফাযংফায ভািলদক াঠাদত াদয, ক্দিা ক্দিা এই গভদ ুদলা অভ ত বালায়ও সল্দত
াদয। এক গযােহ ্ফ ্াযা বালায় অলহল যযদ্য গভদ সলদ্ সযসিত ভািলদেযদক াঠাদতা। এ িে গকউ তাদক যযদল গ অবহকায
কযদতা। এবাদফ ফায ফায গ াঠাদত থাকদতা।
বালায বেতা থাকা দেও, বালায রাি মণতা থাকা দেও গকাি কাযদ্ মসে িকভদতা বাফ সফসিভয় ফা কসভউসিদকেি কযা িা মায়
তদফ তা স িব পযভাল থট সড অযডাদযয’ কাযদ্ দত াদয। এদদে গকাি যকভ ফণ তকণ তা োৄাই গযােহ একি সফলয়ফু
গথদক অিে সফলয়ফুদত দয গমদত থাদক। আদে-াদেয সযদফে সেদয় গ দ ই রবাসফত য়। তায ভদিাদমাে দৄ মায়। এভি সকে
েদ একাদথ দ ৄ কথা ফদল গমুদলায উচাযদ্য ভদযে ফা অথণেতবাদফ সভল আদে। এি কযদত সেদয় অদিক ভদয়ই তাদেয কথািয ফা
লাইিিয গকাি অথণই থাদকিা। তাদক রন স ঞাা কযদল তায উেয িা সেদয় অিে একি সফলদয় গ রন কদয। তাদেয কথাুদলা অদিক
ভয় গফে ুতলদয়য য় এফং এুদলায ভদযে যাযাফাসকতায অবাফ থাদক। এই কথাুদলা অগসত্ণ য়। গযােহ মদথঠ উৎাউদহিায াদথ মণাত সযভা্ কথা ফদল। গযােহয কথা ভদিাদমাে সেদয় সভসিট েদেক ুিদলই তায স িব পযভাল থট সড অযডায
আদে সকিা তা গফাো মায়। গযােহয কথাুদলা যাযাফসকতা অিয্ কদয ফলদে সকিা তা লে কযদত দফ। তায কথায় অপেতা
থাকদল তাদক সফসব সফলদয় সযকায কদয ফলদত অিদযায কযদত দফ। তাদক িািা সফলদয় রন কযদত দফ ও গ কতটা বতঃফ তণ তায
াদথ এসফলয়ুদলায উেয গেয় তা গ্য়াল কযদত দফ।
কথা ফলায ভয় গযােহ একি সফলয়ফু গথদক াভািে একট সভল আদে এভি সফলয়ফুদত দৄ দৄ মায়। এভিসক অদিক ভয় এক
সফলয় দত একেভ পকণ গিই এভি সফলয়ফুদত কথা ফলদত ু
ফদল সডদযইলদভি ফা লদ সিং অফ অোদাসদয়েি ।

কদয। আদলািিায ভদযে গকভি একটা ্াোৄা বাফ থাদক। এদক

গযােহদক একি রন কযদল তায উেদয গ এভি ফ কথা ফলদত াদয মায াদথ রদনয মথাথণ উেদযয াদথ ্ফ াভািে পকণ ই আদে।
আফায অদিক ভয় গযােহ একেভ পকণ হি উেয সেদয় গেয়। এদক ফদল িাি োিসেয়াসলি’।

গযােহ এভিবাদফ কথা ফদল মায গকাি ভাদি য়িা। গমবাদফ ফাকেুদলা সফিে ফায কথা তা গতভিবাদফ থাদকিা। েদুদলা
এদলাদভদলাবাদফ মত য়। এদক ফদল ইিদকাদদযস ফা ওয়াডণ ালাে ফা সিদ াপোসয়া’।

আদলািিায ভয় গযােহ ঠাৎ এভি যযদ্য সধাদত গৌদে মায় মা ঐ আদলািিায মসতরাে সধাত দত াদযিা। ঘটিা সফদলল্ কদয
সধাদত গৌোফায মসতগত যাযাুদলা গযােহ অিয্ কযদত াদযিা। এদক ফদল ইলস কোসলি’।

আদলািিায ভয় গকাি রদনয উেদয ফা রগরদভ গযােহ রি য অরসগক কথা ফদল, ্াদভা্া ভতফে কদয, অদিক ভয় িে কদয গেল
মণত তায আদলািিায সফলয়ফুদত সপদয। বাাতকাযর্কাযহদক ভয়ভদতা বাাতকাদযয কা গেল কযায িে গযােহদক ফায ফায
ভল সফলদয় কথা ফলায িে ফলদত য়। এদক ফদল াযকাটেেিসেয়াসলি’। ফাযা িা সেদল গযােহ ফু্ যদয এভি যযদ্য অদমৌসতক
েহঘণেহ আদলািিা িাসলদয় সিদত াদয।

াযায্ ভািল গম সযভা্ কথা ফদল গযােহ তায গথদক অদিক ুত ও অদিক গফেহ কথা ফলদত থাদক। ভদি য় গমি, গ থাভদতই
াদযিা। সবতয গথদক রভােত গমি কথাুদলা গফসযদয় আদে। তাদক থাভাদিা ে  দয় মায়। ুত িত ি একি যায্ায কথা ফলায
উৎাদয কাযদ্ গযােহ অদিক ভয় ফাকে অপ্ণ গযদ্ দযয লাইদি িদল গমদত াদয। াযায্ রদনয উেয মা এক েই েদদ ফা
দফণাচ এক ফাদকে গেয়া মায় তায উেদয গযােহ সভসিদটয য সভসিট কথা ফলদতই থাদক। ফাযা িা সেদল থাদভিা। রায়ই ফাযা সেদলও কথা
িাসলদয় মায়। মায কথা ফলায তহর আকািা বতযহ দয়দে এভি গযােহযা আদে াদে গকউ িা থাকদলও ফা গকউ ুিিদত িা িাইদলও কথা
ফলদতই থাদক। এভিসক ম্ি আদে-াদে ম্ি গকউ থাদকিা ত্দিা কথা িাসলদয় মায়। এদক ফদল গরায অফ সপি’। সভসিদট মসে
গকউ ৌো ফা তায গফেহ েদ ফদল তদফ তায গরায অফ সপি’ আদে। গরায অফ সপদিয াদথ রায়ই সডদযইলদভি,
টোিদ িসেয়াসলি অথফা ইিদকাদদযস একাদথ গে্া মায়। তদফ সদ াদেসিয়ায গযােহদেয ভদযে গরায অফ সপি কভ থাদক। এভিটা
দল ভড সড অযডায আদে সকিা তা ্সতদয় গে্দত দফ।

কথা ফলায ভয় কথা ফলদত ফলদত ঠাৎ কদয গযােহ গথদভ মায়। গম সফলদয় ফলসেল ফা গম ফাকেি ফলসেল তা গেল িা কদয সযদফদেয
গকাি একি সফলদয় কথা ফলদত ু
ু

কদয। গমভি, গটসফদল যা্া গকাি সকে য সফলদয় ফা বাাতকাযর্কাযহয গালাক সিদয় আদলািিা

কযদলা। এসফলয়িদক ফদল সড্োসটফল সপি’।

গযােহ কথায ফলায ভয় ফা ফাকে ফলায ভয়, েদভালা ফেফাদযয গদে ুিদত সভল আদে গ ফ েদ গুদলা একাদথ ফদল। তাদত
কথায ভাদি িা দলও অসফযা গিই। আফায গকাি গকাি গযােহ কথা ফলায ভয় উচাযদ্ সকে টা সভল আদে এভি েদ ফেফায কদয।
এযয ঐ েদদয াদথ সকে টা সভল আদে এভি েদ ফেফায কযদলা। তাযয তায াদথ সকে টা সভল আদে এভি েদ ফেফায কযদলা।
রসতি ফাদকেয একি ভাদি োঁৄাদলও সফলয়ফু অতেত অদমৌসতকবাদফ ফেদল গমদত থাকায় দযা োযায আয গকাি াভসরক অথণ
োঁৄায়িা। গযােহ অদিক কথাই ফলদলা, সকু গফাো গেলিা সকে । এসফলয়িদক ফদল লেিস ং’। গমভি, িেহয ুল, ুল োে, োে
ালা.. .. এবাদফ গযােহ কথা িাসলদয় গমদত াদয।

গযােহয আদফদেয রকােি য় অগসত্ণ। অথণাৎ সযস সত অিমায়হ য়দতা তায েঃস্ত ওয়ায কথা। সকু ্ফই াস-্সে ও
আিসেত দলা। গমভি, এক ি ভসলা গযােহ গদ একেভ ুিাি দয় ফলদলা তায বাল একটা ঘটিা ঘদটদে। তায ভা েত ফযফায
সেি ভাযা গেদে। এুদলা ইিকিুদয়ি ভদডয ফসঃরকাে।

সদ াদেসিয়া গযাে সি্ণয় কযা অসত ে  কা । এ িে এ্াদি আদলাসিত সকে ল্ গেদ্ই আভযা কাদযা সদ াদেসিয়া আদে সকিা
িাত কদয গপলদফা এভিটা আো কযা মায়িা। তদফ এই ল্ুদলা ফা এয ভদযে সকে ল্ কাদযা ভদযে মসে থাদক তদফ আভযা
গযােহদক এক ি ভািসক গযাদেয ডাতায ফা াইসকয়াসিেদক গে্াদত াসয। সতসি গযাে সি্ণয় কদয গেদফি। এই গযাে ুত িাত কযা
গেদল সিসকৎায় বাল পল আো কযা মায়। এোৄা ুত সিসকৎা কযা গেদল গযাদেয পদল গযােহয সোেত, গোেত, াভাস ক,
আতঃফণেসতক ও াসযাফসযক হফদি গম সত য় তা কসভদয় আিা ভফ য়। এই গযােহ য়দতা আিায আদে-াদেই আদে। য়দতা
আিায ঘসিঠ ি, সযফায-সয ি, ফ  -ফা ফ, রসতদফেহ, ভাদ য কাদযা এই গযাে আদে। আি সদ াদেসিয়ায গযােহদেয ুত
িাত কসয ও সিসকৎা সিসিত কসয।

এফায আভযা সদ াদেসিয়ায গিদেিব ল্ুদলা সিদয় আদলািিা কযদফা। গযােহয গিাৄায় আদফে রকাদেয ঘাটসত গে্া মায়।
অদিক ভয় আদফদেয গকাি রকােই থাদকিা। গযােহয গিাৄা একেভ কাদঠয তদলয ভদতা লাদে। গিাৄা গকািই সযফতণ ি য়িা,
দলও ্ফ াভািে সযফতণ ি য়। গযােহ ি  কদয একবাদফ ফদ থাদক, বতঃফ তণ গকাি িৄািৄা তায থাদকিা। গ তায গে িাৄািাৄা
কদযিা, া ফা াতও িাৄায়িা। মসে কাদযা াভািে াত-া িদৄও, তা বাবাসফক ভািলদেয ত লিায় অদিক কভ িদৄ। াযয্তঃ
আভযা কথা ফাতণ া ফলায ভয় আভাদেয াত-া িৄািৄা কসয। সকু এই গযােহযা তাদেয ভদিয বাফ রকাদেয িে াদতয িৄািৄা,
াভদিয সেদক ফা সদেয সেদক েঁ দক ফা ইতোসে কদযিা ফা কযদলও তা াযায্ ভািল গথদক অদিক কভ কদয। গযােহয সেদক তাসকদয়
ফ  লব াস সেদল গ তায উেদয াদিা। গযােহ কথা ফলায ভয়ও ভািদলয গিাদ্য সেদক িা তাসকদয় েদিে তাসকদয় কথা ফদল। গ
তায ভদিয বাফ রকাদেয িে গিাদ্য ফেফায কযদত াদযিা। কথা ফলায ভয় গযােহয বদযয বাবাসফক উঠািাভা থাদকিা। ফযং গ
একদঘদয় দয কথা ফলদতই থাদক। ু ে্ণ েদুদলাদত গ বদযয উঠািাভা কসযদয় গ াৄ সেদত াদযিা। াযায্ ভািল গরাট
অিমায়হ বদযয উঠািাভা কযায়। সকু গযােহ তায ফেসতেত গোি কথা ফলায ভয়ও বয িাভাদত াদযিা আফায ম্ি গ াদৄ কথা
ফলদল ু ে ফাৄদফ এভি সযস সতদতও বয উদচ উঠাদত াদযিা। এভিসক উদে িা্ণ গকাি ঘটিায সফফয্ গেফায ভয়ও গ
একদঘদয় দয কথা ফলদত থাদক।

সদ াদেসিয়া গযােহদেয সিতা-বাফিায ভদযে, তাদেয ভদিা েদতয রসরয়ায ভদযে একযযদ্য ঘাটসত গে্া মায়। তাদেয সিতায ভদযে
একযযদ্য পাঁকা বাফ আদে, তাযা সিতায গদে অদিক যহযেসতয। গমদত সিতাদক যাসয গে্া মায়িা, তাই গযােহয কথা গথদক
সিতায সফলদয় অিভাি কযদত য়। গযােহ ্ফ কভ কথা ফদল। এদক বািণ অফ সপি ফা সিতায ে্েতা ফদল। এই গযােহদেয রন কযদল
বতফ তণ উেয গেয়িা। উেযুদলা য় ংসত, ভতণ ও ফো্ো োৄা। স ঞাা িা কযদল গযােহ অসতসযত গকাি তথেই সেদত িায়িা। একেই েদদ রদনয উেয গেয়। গকাি গকাি রদনয একেভ গকাি উেযই গেয়িা। তায াদথ সমসি কথা ফদলি তাদক রভােত আদযা তদথেয
িে স ঞাা কযদত য়। যহসতভত উৎাসত কযদত য়। গযােহয াদথ কথা ফলায ভয় তায কথা লে কযদল সফলয়ি ফেদত াযা
মায়।

আফায গকাি গকাি গযােহ অদিক কথা ফলদলও তায ভদযে ফতফে ্ফ একটা থাদকিা। বালা অপে য়, অসতসযত ভতণ ফা অসতসযত
সফভতণ য়, িযাফ়সেভলক ও একি সিসেণ ে যয্ অিয্ কদয গ কথা ফদল। বাাতকাযর্কাযহ লে কযদল গেদ্ি গম, গযােহ
অদি্ যদয অদিক কথা ফদলদে সকু ফতদফেয ভদযে গতভি তথে গিই। অদিক গদে তায কথায় তথে থাদক িকই, সকুপঅদিক ুদলা
কথায ভদযে এক - েই লাইদি ফলা মায় এভি ংসত সযভা্ তথে থাদক। এই যযদ্য কথাদক পাঁকা েেণি কিাদিাও ফলা গমদত াদয।

গকাি গকাি গযােহ কথা ফলদত ফলদত ঠাৎ গথদভ মায়। এদক ফদল লসকং। লসকং-এ সিতাি গেল ফায আদেই ঠাৎ সফসঘœত দয় মায়।
কদয়ক গদকড গথদক কদয়ক সভসিট য গযােহ সক ফলদত মাসেল ফা ফলসেল তা ব দল মায় ও আয কথাি গেল কযদত ফা িালাদত
াদযিা। ঠাৎ থাভায কায্ স ঞাা কযদল মসে গ সক ফলসেল তা াসযদয় গেদে ফা ব দল গেদে ফদল উদল্ কদয তদফ লসকং এয
ফোাযি আভযা ফেদত াসয।

আফায কাউদক রন কযায অদিক্ য গ উেয গেয়। গ গকভি গমি আিভিা থাদক। অদিক ভয় রনকতণ ায ভদি দে য় গম,
গযােহ আেদতও রনি ুদিদে সকিা। স ঞাা কযদল গযােহ ফদল গম, গ রনি ুদিদে সকু সিতাুদলা ুসেদয় একটা উমত উেয সেদত
তায ভো দে, ভয় লােদে।

সদ াদেসিয়া গযােহয গকাি কা কযায ভদতা প়া, েসত ফা আর থাদকিা। অদিক যযদ্য কা তাযা ু

ফা গেল কযদত াদযিা।

এই ফেথণতায পদল গযােহদেয াভাস ক ও আসথণক হফদি ু তয সতয ়সে য়। সযে তা ও বা ে দিতিতায রসত গযােহয
ভদিাদমাে কদভ মায়। গ এক কাৄ ফুসেি যদয দৄ থাদক। একেভ হ্ণেহ্ণ কাৄ। কাৄ সযে থাদকিা, ে দয় মায়। গোল
কভ কদয, ি ল আঁিৄায়িা, ি্ কাদটিা, োঁত ভাদ িা। পদল ি ল আদোোদলা থাদক, ি দল টা যদয গমদত াদয। তাদেয াত গিাংযা থাদক,
েযহদয েেণ য়, োঁত ভয়লা থাদক, বাদ ে য়। াসফণকবাদফ তাদেয গে্দত গভাদটই সফযায লাদেিা। কাদযা কাদযা ায়্ািার¯্যাদফয অবোদয ভদযেও গোলভাল গলদে মায়। ঘয ও কাৄ-গিাৄ গিাংৄা কদয গপদল।

সদ াদেসিক গযােহ সো হফি ফা কভণ হফি িসকদয় যা্দত াদযিা। গযােহ মসে োে য় তদফ গ ফাসৄয কা কদযিা এভিসক লাদেও
অিস ত থাদক। তায যহায পলও ্াযা য়। গ রায়ই কদলদ অদিক ুদলা গকাণ সিদয় ৄা ু

কদয, সকু সো ফলণ গেল ফায

দফণই ৄা গেদৄ গেয়। গযােহ গকাি কাদ িদক থাকদত াদযিা। তাদেয গকাি কাদ গলদে থাকা ফা কা ি গেল কযায বযদমণেয অবাফ
আদে। এোৄা গ োয়হেেহল আিয্ কযদতও ফেথণ য়। গ কাদ রসতসেি গমদত াদযিা, গেসযদত কভণ দল গৌঁদে, কাদ য ভদয়
এদলাদভদলা গঘাযাদপযা কদয, কভণ ল ুত তোে কদয, কা ুদলা আদোোদলা বাদফ প কদয। গ য়দতা ফাসৄদত ফদ থাকদলা।
সোেত গমােেতা প দয়ও কা গ্াঁ ায গকাি গিোই কযদলািা। মসে িাুযহ ্ঁদ ও তা কদয অসিয়সভত ও এদলাদভদলা বাদফ।
ে়ফয ফা অফযরাত ভািলুদলা ঘদযয কা িকভদতা কযদত াদযিা, তাযা ঘয সযে কযা, ভয়লা গপলা, ফাি-গকাি গযায়া
ইতোসে কযদত াদযিা। গকউ গকউ কযদলও কদয গমিদতি ও অসিেক বাদফ। োযহসযক বাদফ গযােহযা একেভ ুিদয় মায়। একটা
গিয়াদয একট ও িৄা-িৄা িা কদয গ ঘিায য ঘিা ফদ থাকদত াদয। তাদক সকে কযদত ফলদল অপ ভদয়য িে গকাি একটা কাদ
অংে সিদয় দয দৄ ও একা আফায ফদ থাদক। গমফ কাদ গতভি গকাি অংের্ রদয়া ি য়িা গতভি কাদ গযােহ অদিক ভয়
ফেয় কদয। গমভি, ফদ ফদ িসব গেদ্। গযােহয আমহয়যা ফদল গম গযােহ সেদিয গফেহয বাে ভয় সকে ই িা কদয ি  কদয ফদ ফা ুদয়
কািদয় গেয়। তায সিদ য

দভই তায ভয় গকদট মায়।

সদ াদেসিমায গযােহয আর ও আিে গিফায রফ্তা কদভ মায়। আদে গমফ কাদ আর গত এ্ি আয ায়িা, গমফ কাদ
অিেযা আিে ায় গযােহ তাদতও আিে ায়িা। গযােহয আরদয ফা দ্য সকে থাদকিা। থাকদলও তা ্ফ কদভ মায়। ল্ি যহদয
যহদয ু

য়। আদেয অফ ায ত লিায় গযােহ অদিকটা ফেদল মায়। মাদেয এই ল্ একট কভ তহর তাযা এভি সকে কা কদভণ অংে

গিয় গমুদলাদত তাদক ততটা বসরয় থাকদত দফিা। গমভি, িসব গে্া ফা গকাি কাদ াভসয়ক আর গে্াদিা। ু তয ল্ মত
গযােহযা ফ যযদ্য কাদ অংে গিয়া গথদক সফযত থাদক ও সফদেলতঃ আিদেয সকে ই কদযিা। গযােহ গমৌি সফলদয় ততটা আরহ য়িা
। গে্া মায় রহ ফা বাভহয অিদযাদযই গকফল গযােহ গমৌি সরয়ায় অংে গিয়, সিদ য আর থাদকিা। অদিক গদে গমৌি সভলি একেভ
ফ কদয গেয়। গযােহদক স ঞাা কযদল গযােহ ফদল গম তায গমৌি সফলদয় আর একেভ কদভ গেদে ফা গমৌি কাদ গ আিে ায়িা ফা
্ফ কভ ায়। সদ াদেসিক গযােহযা ঘসিঠ পকণ

াি কযদত ফা অিবফ কযদত াদযিা। তাযা সফযহত সলদগয ভািদলয রসত,

সিদ য বাই-গফাদিয রসত ও ফাফা-ভাদয়য রসত ঘসিঠতা অিবফ কদযিা। সফফাসত গযােহযা তায বাভহ ফা রহয রসত ও তাি-তসতয
রসত ঘসিঠতা অিব কদযিা। তাদেয ¯গে-ভভতা কদভ মায়। তাযা একা থাকদত েে কদয ও হফি-গহ/ সগিহয াদথ গভোয ইো
থাদকিা। িািা যযদ্য াভাস ক কা কদভণও গযােহ আর াযায়। ভ সলদগয ফা সফযহত সলদগয ফ  - ফা ফহদেয রসত পকণ যা্ায
গদে গযােহয আর কদভ মায়। একা থাকদতই েে কদয।

সদ াদেসিক গযােহদেয ভদিাদমাে গেফায ভতা কদভ মায়। তাযা ভদিাদমাে সেদত ভো গফায কদয ফা াভহয়ক বাদফ ভদিাদমাে সেদত
াদয, সকু গফেহ্ ভদিাদমাে যা্দত াদযিা। তাদেয াদথ কথা ফলদত গেদল তাযা য়দতা তা অরাে কদয। বাাতকায গিফায ভয়
আিভিা থাদক ফা উদঠ অিে গকাি সেদক িদল মায়। তায এই ভদিাদমাদেয ভোয সফলদয় গ দিতি ফা অদিতি েইই থাকদত াদয।
াভাস ক সযদফদে গযােহদক অভদিাদমােহ ফদল ভদি য়। আদলািিায ভয় গ আদযক সেদক তাসকদয় থাদক, আদলািিায মণায়রদভ গ

গকাি সফলয়ফু গফদে সিদত াদযিা, তাদক গেদ্ গফাো মায় গম গ গমি এ্াদি গিই। ম্ি গ্লাযলা কদয, গটসলসবেি গেদ্ ফা সেকা
দৄ ত্দিা গযােহয ভদিাদমাে কভ থাদক। মণাত ফসধ ভো ও সোেত াপলে থাকা দেও গযােহ াযায্ ফসধ সযভাকাযহ
অবহায়ও ্াযা কদয। াযায্ েদদয উদটা কদয ফািাি কযদত ফলদল, গমভি, ়সথফহ’ েদিয উদটা কদয ফািাি কযদত ফলদল
গযােহ তা াদযিা। গযােহদক ৌোো গথদক াত কদয ফা সতি কদয অততঃ াঁি ফায সফদয়াে কযদত সেদল তা গযােহ াদযিা। তদফ এই
যযদ্য কা গযােহদক সেদত গেদল আদে লে যা্দত দফ মাদত গযােহ সেসত য়। অসেসত গযােহ সোয অবাদফয কাযদ্ই এটা
াযদফিা। অসোয কাযদ্ িা াযদল তা সকু ল্ দফিা।
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