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Realtor, The ZS Group

Realtor, The ZS Group

      +1 586-765-5934
 www.r2mrealtyteam.com

 Jubel Ahmed
Associate Broker and R2M Team Lead

ahmedjubel881@gmail.com
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Your trusted realtor’s
in Michigan 

মামলা েমাকদ্দমার েবড়াজাল েপিরেয়
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সরকার ও বাংলােদেশর িব�েদ্ধ অপ�চােরর 
েযাগ্য জবাব িদেত �বাসী বাংলােদিশেদর �িত 
আহ্বান জািনেয়েছন �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
িবে� বাংলােদশ েয মযৰ্াদা ও সম্মান অজৰ্ন 
কেরেছ তা ধের েরেখ মাথা উঁচৄ কের িব�ব্যাপী 
চলার আহ্বান জানান িতিন। স�িত যুক্তরা� 
�বাসী বাংলােদিশেদর েদওয়া ভাচৄৰ্য়াল সংবধৰ্না 
অনুষ্ঠােন িতিন এসব কথা বেলন।
িনউইয়েক� অবস্থানকালীন েহােটল েথেক েশখ 
হািসনা বেলন, যুদ্ধাপরাধী ও জািতর িপতার 
খুিনেদর আত্মীয়-�জনেদর পাশাপািশ েদশ েছেড় 
পািলেয় যাওয়া ও অথৰ্ পাচারকারীসহ নানা 
অপরাধী অপ�চােরর েনপেথ্য রেয়েছ। েসাশ্যাল 
িমিডয়ায় যারা অপ�চার চালােচ্ছ, তােদর 
েবিশরভাগেকই অপকেমৰ্ জিড়ত থাকার জন্য 

জািতসংঘ সাধারণ অিধেবশন

বাংলােদশ িবেরাধী অপ�চােরর
সমিুচত জবাব িদন: �ধানম�ী
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এরপর     পৃষ্ঠা ৩১

Diya.c.fahs@citizensbank.com 
313-205-0202

Diya Fahs Loan Officer
NMLS: 33850

Mortgages are offered and originated by Citizens Bank, N.A. Citizens is a brand name of Citizens Bank, N.A.
(NMLS ID# 433960). All loans are subject to approval. Offers may be withdrawn without notice. 

Equal Housing Lender.        2022 Citizens Financial Group, Inc. All rights reserved 

অল্প েরেট অত্যন্ত সহজভােব মটৰ্েগেজর সহেযািগতা কির

ফাস্টৰ্টাইম েহামবায়াররা ৭,৫০০ ডলার �ান্ড
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ট্রয় নগরীর ইিতহােস �থম মসিজদ

আেমিরকার িমিশগান অঙ্গরােজ্য িদন িদন 
বাঙািলর বসবাস বাড়েছ। তারই ে�িক্ষেত 
িমিশগান রােজ্যর িবিভন্ন শহের রেয়েছ বাঙািলর 
আনােগানা। মুসিলম স�দােয়র েলাকজেনর 
বসবাস বৃিদ্ধর সােথ সােথ মসিজদ �িতষ্ঠার 
িবষয়িট সামেন ওেঠ আেস। িমিশগান রােজ্যর 
���পূণৰ্ ট্রয় শহের ব� যুগ ধের মুসিলম 
স�দােয়র েলাকজন বসবাস করেলও মসিজদ 
�িতষ্ঠায় েতমন উেদ্যাগ েকউ েননিন। অবেশেষ 

ইকবাল �ফরেদৗস,
বাংলােদিশ আেমিরকান কিমউিনিটর েনতা 
�েকৗশলী ড. েমা. নু�ল আিমন, মাহমুদ 
আক্তার সাইদ, িশকান্দার কাি� ও সাি�র 
কাি�সহ কেয়কজন উেদ্যাগী হন মসিজদ 
�িতষ্ঠার িবষেয়। িক� েসখােন আেস আইিন 
নানা ধরেণর �িতবন্ধকতা। সবিক� িডিঙেয় 
অবেশেষ ট্রয় নগরবাসী �থম মসিজদ েপেলন। 
মুসিলম েলাকজন নামাজ আদায় করেত 
পারেছন ট্রয় মসিজেদ। নানা কারেণ এই 
মসিজদিট এখন অেনেকর কােছ েবশ ���পূণৰ্ 

িসেলট েচম্বার সভাপিত তাহিমন আহেমেদর সােথ মতিবিনময়
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স�িত িমিশগােনর আলাদীন েরষ্টৄেরেন্ট বাবাম 
এর সােথ িসেলট েচম্বার অফ কমােসৰ্র মেধ্য 
মতিবিনময় সভা অনুিষ্ঠত। অনুষ্ঠােন সভাপিত� 
কেরন বাবাম সভাপিত আহাদ আহেমদ। 
অনুষ্ঠানিট সঞ্চালনা কেরন সাধারণ সম্পাদক 
িগয়াস তালুকদার। উক্ত অনুষ্ঠােন অিতিথ 
িহেসেব উপিস্থত িছেলন িসেলট েচম্বার অফ 
কমােসৰ্র সভাপিত তাহিমন আহমদ। উেল্লখ্য 
িতিন �ধানম�ী েশখ হািসনার সফর সঙ্গী হেয় 
জািতসংেঘর অিধেবশেন েযাগ িদেত 
আেমিরকায় এেসেছন । অনুষ্ঠােন �ধান 
অিতিথর বক্তেব্য তাহিমদ আহেমদ বেলন 

িমিশগােন বসবাসত বাংলােদশী ব্যবসায়ীেদর 
সােথ িসেলট ব্যবসায়ীেদর সম্পক�েক আেরা 
সু�ঢ় করার লেক্ষ্য িতিন কাজ কের যােচ্ছন। 
বতৰ্মােন বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর অপার 
সম্ভাবনা রেয়েছ। �বাসী বাংলােদিশেদর 
বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ এিগেয় আসার জন্য 
অনুেরাধ কেরন। অনুষ্ঠােন উপেদষ্টা হাজী 
িনজাম উিদ্দন আহেমদ, আহেমদ শামীম, 
েমাহাম্মদ জামান। সভাপিত, েমাহাম্মদ আ�ল 
আহাদ, সুিফয়ান েকােরশী, িগয়াস তালুকদার, 
ফা�ক আহেমদ চান, জাকািরয়া জামান, 
েমাহাম্মদ হািফজ, েহলাল খান, কাজী এবাদ, 
মুিহত মাহমুদ, লােয়ছ আহেমদ, বকৄল 

BENGALI 
&

INDIAN FOOD

under new management

AMART
313-731-7710

জািময়া মসিজদ অব ট্র য় , িমিশগান ।                ছিব- েডট্র েয়ট ি� ে�স।
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আেমিরকার িনউইয়ক� সারা িবে�র কােছ সমা�ত। 
�বাসী বাংলােদশীেদর আেমিরকায় �থম পদচারনা ঘেট 
িনউইয়েক� আেমিরকায় বাংলােদশীেদর আগমন ১৯০০ 
শতেকর ��র িদেক। বতৰ্মােন আেমিরকার ৩০িট েস্টেট 
ও কেয়কশত িসিটেত বাংলােদশীরা বসবাস কেরন।  
আেমিরকায় �বাসী বাংলােদশীেদর সংখ্যা অনুমােন বলা 
যায় দশ েথেক পেনর লাখ হেব। আেরা েবশী হবার 
সম্ভাবনা উিড়েয় েদয়া যায় না। িনউইয়েক�ই 
বাংলােদশীেদর সংখ্যা ৭/৮ লাখ হেব। িনউইয়েক� 
সবেচেয় েবশী বাংলােদশী থােকন। িনউইয়ক� এর পর 
গত দশ বছের িমিশগােন বাংলােদশীেদর ি�তীয় বৃহত্তম 
বাসস্থান। েসই পিরত্যাক্ত শহরটােক বাংলােদেশর 
িসেলিটরা বদেল েফেলেছন। বতৰ্মােন িমিশগােন ৯০ 
হাজার �বাসী থােকন। িমিশগােনর পর িনউইয়ক� এর 
বােফেলা িসিটেত গত এক দশক েথেক বসবাস করেছন 
বৃহৎ এক জনেগাষ্ঠী আমােদর।  বােফেলা এক সময় 
িমিশগােনর মত পিরত্যাক্ত িছল। েসই শহরটাও 
বাংলােদশীেদর পদচারনায় মুখিরত। েসখােনও ৩৫ 
হাজার বাংলােদশী থােকন। বাংলােদশীরা নতৄন ব্যবসা 
বািণজ্য, িরেয়ল এেস্টট, মসিজদ মা�াসা ৈতরী কের 
বােফেলােক বদেল িদেয়েছন।  িমিশগােন েযমন এক 
দশক আেগ ২০/২৫ হাজাের বািড় েকনা েযত েসটা 
আজ ২০০ হাজার। িঠক েতমিন বােফেলােতও ৫ 
/১০/১৫ হাজােরর বািড় এখন ২০০ হাজার।
িবংহামটন, িনউইয়ক� এর একিট েছাট িসিট। ে�াম 
কাউিন্ট। �রে� িনউইয়ক� েথেক িতনঘণ্টা পথ। বােফেলা 
েথেকও িতন ঘন্টার পথ। ইদানীং হটাৎ কের শহরটা 
জনি�য় হেত �� কেরেছ। এই শহেরর েলাকসংখ্যা 
মা� ৪৭,৯৬৯ জন। আয়তন ১১.১৩ স্কয়ার মাইল। 
তারমধ্য ১০.৪৮ স্কায়ার মাইল ল্যান্ড ও পেয়ন্ট ৬৫ 
স্কয়ার মাইল পািন। েছাট এই শহরটায় েময়র- 
কাউিন্সলর �ারা পিরচািলত। েময়র েজেরড এম �
 ্যাহাম িরপাবিলকান দলীয়। েছাট পিরছন্ন শহরটায় 
বািড়ঘর অেনক কম মুেল্যর হওয়ােত এরই মধ্য ৩/৪ 
হাজার �বাসী িবংহামটন -এ বসিত স্থাপন কেরেছন। 
িনউইয়ক� েথেক �িতিদন অেনেকই �টেছন নতৄন 
সহজলভ্য আাবাসস্থল িহসােব। আমােদর িনকট 
িবংহামটন নতৄন হেলও িনউইয়ক� এর এই িসিটটা ২২০ 
বছর আেগ ১৮০২ সােল েসেটলড হয়। ইনকেপৰ্ােরেটড 
িভেলজ িহসােব পিরনত হয় ১৮৮ সাল আেগ ১৮৩৪ 
সােল, আর িসিট িহসােব �প লাভ কের ১৫৫ সাল 

পুেবৰ্ ১৮৬৭ সােল ।  িবংহামটন এ চমৎকার 
বািড়�েলার সুলভ মুেল্য অেনেকই আকॆষ্ট কেরেছ  
আপিন েসখােন ৪০/৫৫ হাজার েথেক �� কের 
২০০/৩০০ হাজাের ২/৩/৪ ফ্যািমলীর বািড় পাওয়া যায়
। �েত্যকিট বািড়েত সামেন েপছেন অেনক জায়গা। 
১০০ হাজাের অেনক সুন্দর বািড় িকনেছন অেনেকই।  
িনউইয়ক� এ যারা দীঘৰ্িদন বািড় িকনেত পােরনিন, 
িমিশগােন ও যান িন। আবার বােফেলােতও েযেত 
পােরনিন, এবার কেরানা পরবত� সনয়টােত েদরীেত 
হেলও িনউইয়ক� েছেড় িবংহামটন যােচ্ছন  সহজ কথায় 
অেজাপাড়া তারপরও বািড়র েকায়ািলিট ও কম মূেল্যর 
কারেণ িবংহামটেন এ সময়টােত সকলেক আশা জািগেয় 
েরেখেছ।
িনউইয়ক� এ েয গাড়ীর ইনসুেরন্স ৩৫০ ডলার, েসটা 
িবংহামটন এ ৫০ ডলার। �াস্থ্য েসবা, নানা েবিনিফট 
এবং িনউ ইয়েক�র আইিড সবই এক। আপাতত েগ্রাসারী 
অেনেক িনউইয়ক� েথেক করেছন তেব েগ্রাসারীও ৈতরী 
হেচ্ছ। �বাসী বাংলােদশীেদর মাধ্যেম সহসাই িবংহামটন 
এ সব পাওয়া যােব। �ান্স েথেক স্থায়ীভােব  বসবাস 
করেত এেসিছেলন জনাব বাবুল। ে�ান্চ এ িছেলন 
কেয়ক মাস, তারপর ৮৫ হাজার ডলার িদেয় বািড় িকেন 
িবংহামটন এর বািসন্দা। জনাব  বাবুল জানােলন অপার 
সম্ভাবনার কথা। িনউইয়ক� এর �নামধন্য সাংবািদক 
বণৰ্মালা সম্পাদক মাহফৄ�র রহমান জানােলন, তার 
�িষ্টেত িবংহামটন এর গল্প, িতিন বািড় িকেনেছন ১৫০ 
হাজার ডলার িদেয়। সপ্তােহ �ই িতন থােকন। েমেয় ও 
েমেয়র জামাইসহ পুেরা পিরবার েভেকশেনর আদেল 
িবংহামটন এ থােকন ।  মাহফৄ�র রহমান জানােলন, 
বােফেলার মত হেয় যােব িবংহামটন। এটা িনউইয়ক� এর 
কাছাকািছ হওয়ােত এখােন িনউইয়ক� এক বৃহৎ েগাষ্ঠী 
মুভ করেবন, করেছন। 
সুনামগঞ্জ এর পলাশ জামাইকা থােকন ২২০০ ডলার 
ভাড়া িদেয়। স�িত বউ বাচ্চা িনেয় চারিদন েথেক 
এেসেছন িবংহামটন। অেনক বািড় েদেখ এেসেছন বাবুল 
সােহেবর মাধ্যেম, িচন্তায় আেছন িনউইয়ক� ছাড়েবন 
িকনা। িহসাব েমলােচ্ছন। িনউইয়েক� নাটক কেরন, 
এজাজ আলম।  �ই দশেকর কাছাকািছ হেয় েগেছ আর 
সময় নষ্ট করেত চান না। এজাজ আলেমর সােথ 
িশকােগার েফাবানায় েদখা।  বললাম িবংহামটন এর 
সুেযাগ হাতছাড়া কেরা না। িতিন বলেলন, �েনিছ 
শহরটার খবর। বািড় িকেন েফলব এবার।  অেনেক 
জানেত চান, কাজকমৰ্ আেছ িকনা। ওয়ালমাট�সহ অেনক 
িক� আেছ। আেরা সুেযাগ সৃিষ্ট হেচ্ছ, ৪৭ হাজার 
জনসংখ্যার শহের অেনক েডেভলপার কাজ করেছ । 
টিম িহলিফগােরর েহামনটাউন িবংহামটন।

িবংহামটন ইউিনভারিসিট ও েসািন (SUNY) েস্টট 
ইউিনভািসৰ্িট অব িনউইয়ক� খুবই পপুলার েসখােন 
অেনক স্টৄেডন্ট কাজ কের পড়ােশানা কের।  েডেভলিপং 
কাজ চলমান। িনউইয়ক� আেরকিট িসিট রেচস্টার। 
েযেকান কারেণ রেচস্টার বাংলােদশীেদর আকষৰ্ণ করেত 
পােরিন। 
িবংহামটন এ িবখ্যাত েকেরােসাল (Carousel) এর জন্য
। �শ্ন আসেত পাের েকেরােসাল িজিনসটা িক। 
েকেরােসাল হল আমােদর েদেশর িশ�পােক� েঘাড়ার 
গাড়ীেত চেল “আমরা করব জয় একিদন” এরকম একটা 
রাউড আেছ েসটােক েবাঝায়।
Binghamton is the Carousel Capital of the 
World। A carousel is a circular, rotating amuse-
ment ride with seats for children. িবংহামটন এটার 
জন্য িবখ্যাত। েসখােন আেছ ১৯ শতেকর ল্যান্ডমাক� 
রালপ িমউিজয়াম। রস পাক� �, সােয়ন্স িমউিজয়াম। 
িনউইয়ক� পা�ৰ্বত� শহর িবংহামটন ৪৫ হাজার বািড় 
ঘর। েগ্রািয়ং িসিট, ব্যবসা বািনেজ্যর অবািরত সুেযাগ। 
িবল্ডাররা নতৄন নতৄন েনইবার, কেন্ডােমিনয়াম, 
এপাট�েমন্ট, টাউন�ম ৈতরী করেত যােচ্ছন ও করেছন। 
বাংলােদশীরা িমিশগান িরিবল্ট কেরেছন, িমিশগােন 
েদড়শত িরেয়লটর। বােফেলা বাংলােদশীেদর পদচারণায় 
কমৰ্মুখর। িবংহামটন নতৄন �ােরর সূচনা করেত যােচ্ছ। 
গতকাল কল িদলাম িনউজািসৰ্র িপটারসেন সােবক যুব 
সংগঠক সােকর ভাইেক। বললাম কাজ েফেল িবংহামটন 
যান, বলেলন যািচ্ছ আমরা কেয়কজন আগামী সপ্তােহ। 
এরই মেধ্য আল আকসা সুপারমােক�ট ৈতরী হেত যােচ্ছ 
েসখােন। যারা নানা েনেগিটভ িচন্তায় িনউইয়ক� 
ছােড়নিন, আেমিরকার �ই িতন দশক একিট �েপ্নর বািড় 
করেত পােরন িন। তােদর এখুিন এ সুেযাগ টা কােজ 
লাগােনা উিচত। যিদ একান্তই িবংহামটন নীরব শহর 
মেন হয় তাহেল রেচস্টার ঘুের আসেত পােরন। সবেচয় 
মজার িবষয় হল, িমিশগান - বােফেলা ও বতৰ্মােন 
পপুলার িবংহামটন িসেলেটর মানুষেদর অবদােন 
িবিনমৰ্ান ঘেটেছ।
এই শহর�েলােত ৮/১০ মাইেল হাজার হাজার �বাসী 
থােকন। আেমিরকার অন্য েস্টট বা শহের অেনেকই 
থােকন তেব এ�েলার মত ঘনবসিতপূণৰ্ না। িবংহামটন 
এ কােজর ও ব্যবসার অেনক সুেযাগ রেয়েছ। চাইেলই 
�প্নময় বািড় িকেন ভাগ্য বদেল েফলেত পােরন। 
েযখােন বািড়র দাম অেনক কম। িরেয়ল এেষ্টট এ 
সম্ভাবনার �ার উন্মুক্ত। একবার ঘুের আসুন। িমেল যােব 
�প্ন বাস্তবতায়।।

সম্ভাবনার নতৄন �ার: িবংহামটনিব� দরবাের বাংলােদশ মাথা উঁচৄ কের চলেব
েনপােলর কাঠমান্ডৄর দশরথ েস্টিডয়ােম বাংলােদেশর েমেয়েদর িবজেয়াল্লাস 
সকল বাংলােদিশর �ােণ তॆিপ্ত িদেয়েছ। এমন সাফেল্যর েনপেথ্য কত ঘাম, কত 
�ম, কত ত্যাগ, কত �িতকॅলতা গাথা আেছ তা েকবল জােন আমােদর 
বীরকন্যারা। দিক্ষণ এিশয়ার ফৄটবেলর ে�ষ্ঠে�র মুকৄট পরেত তােদর িনরলস 
সাধনা, কিঠন পির�ম, একাগ্রতা, �ঢ়�িতজ্ঞ মেনাভােবর �শংসা করিছ। সাফ 
ফৄটবল চ্যািম্পয়নিশেপ িবজয়ী দলেক �দেয়র অন্তঃস্থল হেত িনেবদন করিছ 
ভােলাবাসা। ফাইনাল ম্যােচর পূেবৰ্ েফসবুেক েপাস্ট েদওয়া সানিজদার কথা�েলা 
মন �ঁেয় েগেছ, েস বেলেছ, ‘যা�রা আমােদর এই �প্নেক আিলঙ্গন করেত উৎসুক 
হেয় আেছন, েসই �প্নসারিথেদর জন্য এিট আমরা িজতেত চাই। িনর�শ 
সমথৰ্েনর �িতদান আমরা িদেত চাই। ছাদেখালা চ্যািম্পয়ন বােস ট্রিফ িনেয় না 
দা�ড়ােলও চলেব, সমােজর িটপ্পনীেক এক পােশ েরেখ েয মানুষ�েলা আমােদর 
সবুজ ঘাস েছা�য়ােত সাহায্য কেরেছন, তা�েদর জন্য এিট িজতেত চাই। আমােদর 
এই সাফল্য হয়েতা আরও নতৄন িক� সািবনা, কॆষ্ণা, মািরয়া েপেত সাহায্য করেব
। অনুজেদর বন্ধৄর এই রাস্তাটৄকৄ িক� হেলও সহজ কের িদেয় েযেত চাই।’ 
এই অল্প কথা�েলাই বেল িদেচ্ছ তা�েদর আত্মিব�াস কতটৄকৄ �ঢ় িছেলা। �ধু 
ফৄটবল েখলায় নয়, আমােদর েমেয়�েলা কী পিরমাণ দািরে�্যর সেঙ্গও 
�িতিনয়ত লড়েছ িবজেয়র পর এখন েস িচ��েলাও ওেঠ আসেছ। আশা করেবা 
বাংলােদশ ফৄটবল েফডােরশন িবজেয়র েরশ ধের রাখেত যথাযথ পদেক্ষপ গ্রহণ 
করেব। এিদেক েমেয়েদর িট-েটােয়িন্ট িব�কােপর বাছাইপেবৰ্র ফাইনােল 
চ্যািম্পয়ন হেয়েছ বাংলােদশ নারী ি�েকট দল। আবুধািবেত েরাববার ফাইনােল 
আয়ারল্যান্ডেক হািরেয়েছ বাংলােদশ। বাছাইপেবৰ্র ফাইনােল উেঠই আগামী বছর 
দিক্ষণ আি�কায় িব�কাপ েখলা িনিশ্চত কেরেছ বাংলােদশ। এ সাফেল্য 
বাংলােদশ নারী ি�েকট দলেক জানাই অিভনন্দন।
েমেয়েদর এই সাফেল্যর খবেরর সেঙ্গ আেরকিট সুসংবাদও আমােদরেক 
আনিন্দত কেরেছ েসিট হেলা বাংলােদেশর টাঙ্গাইল েজলার নাগরপুর উপেজলার 
ভা�া গ্রােমর সন্তান হােফজ সােলহ আহমাদ তাকরীম েসৗিদ আরেবর মক্কায় 
অনুিষ্ঠত ৪২তম বাদশাহ আ�ল আিজজ আন্তজৰ্ািতক িহফ�ল কৄরআন 
�িতেযািগতায় অংশগ্রহণ কের চতৄথৰ্ শাখায় তॆতীয় স্থান অজৰ্ন কের। িবে�র 
১১১িট েদশ েথেক ১৫৩ জন �িতেযাগী অংশ েনয় এই �িতেযািগতায়। মা� 
১৩ বছসী তাকরীম েসখােন লড়াই কের েদেশর জন্য এমন সাফল্য িনেয় আসায় 
জানাই আন্তিরক অিভনন্দন।
আমরা সবৰ্েক্ষে�ই এিগেয় েযেত চাই। আমােদর েমধা-মনন কােজ লািগেয় 
িবে�র বুেক এক ইিতবাচক বাংলােদশ তৄেল ধরেত চাই। হাজারও �িতবন্ধকতা, 
নানা বাধা-িবপিত্ত আমােদর সম্মুেখ আসেব। সকল বা�ধার �াচীর েভেঙ আমরা 
বাংলােদশেক সুখী সমৃদ্ধ উন্নত েদখেত চাই।

িবদায় রািন ি�তীয় এিলজােবথ, �াগতম রাজা ততॆীয় চালৰ্স
ি�িটশ রাজতে�র ইিতহােস রািন ি�তীয় এিলজােবথ সবেচেয় লম্বা সময় দািয়� 
পালন কেরেছন। সাত দশেকর রাজে�র অবসান হেলা গত ৮ েসেপ্টম্বর তািরেখ। 
িতিন স্কটল্যােন্ডর বালেমারাল �াসােদ মৃতৄ্যবরণ কেরন। তা�র বয়স হেয়িছেলা 
৯৬ বছর। তা�র মৃতৄ্যত গভীর েশাক �কাশ করিছ। মা� ২৫ বছর বয়েস ি�িটশ 
রাজে�র দািয়� িনেয়িছেলন রািন ি�তীয় এিলজােবথ। িতিন ৭০ বছর রাজকাযৰ্ 
পিরচালনা কের অনন্য ইিতহাস গেড়ন। আমার িশক্ষাজীবেনর ���পূণৰ্ একিট 
অধ্যােয়র সেঙ্গ িমেশ আেছ যুক্তরাজ্য। রািনর শাসনামেল ইংল্যােন্ডর লন্ডেন 
বসবােসর ফেল এবং িমিডয়া সংিশ্লষ্টতার সূ� ধের রািনর �ঢ়তা খুব কাছ েথেক 
েদখা হেয়েছ। রািনর িবদােয় ি�িটশ রাজ� একটা বড় ধরেণর ধাক্কা খােব এেত 
েকােনা সেন্দহ েনই। �াডেফাড� ইউিনভািসৰ্িটেত পড়াকালীন সমেয় ি�িটশ 
সরকােরর উচ্চপযৰ্ােয়র েলাকজেনর সেঙ্গ পিরচয় বােড় এবং েসই সুেযাগিট 
ৈতির কের েদন সদ্য�য়াত িকংবদিন্ত আব�ল গাফফার েচৗধুরী। ি�িটশেদর সেঙ্গ 
িমেশ যাওয়ায় বুঝেত সুিবধা হয় তা�র মন-মানিসকতা। খা�িট ি�িটশেদর মেধ্য 
একিট িবষয় খুব লক্ষ্য কের েদিখ েসিট হেচ্ছ রািনর �িত তা�েদর অগাধ �দ্ধা ও 
ভােলাবাসা। যুগ যুগ ধের চলমান রাজে�র সেঙ্গ মািনেয় িনেয়েছন �ায় সকেলই। 
গত কেয়ক দশেক ি�েটেনর অেনক রাজনীিতিবেদর মেধ্য রাজতে�র �িত �ঢ় 
আস্থার জায়গািট কেমেছ। এখন রািনর মৃতৄ্যেত েসটা েকান িদেক যায় এ িবষয়িট 
েবাঝা অেনক জিটল। রািন ি�তীয় এিলজােবেথর মৃতৄ্যর পর তা�র বড় েছেল ৭৩ 
বছর বয়সী চালৰ্স িফিলপ আথৰ্ার জজৰ্ নতৄন রাজা হেয়েছন। �াগত জানাই েগ্রট 
ি�েটেনর নতৄন রাজােক। রাজা তॆতীয় চালৰ্স এখন ৫৬িট �াধীন রা� ও ২৪০ 
েকািট মানুেষর সংগঠন কমনওেয়লেথর �ধান হেয়েছন। এর মেধ্য যুক্তরাজ্যসহ 
১৪িট েদেশর রা��ধান হেলন রাজা। এসব েদশ�েলা হেলা অে�িলয়া, 
অ্যািন্টগা ও বারবুডা, বাহামা, েবিলজ, কানাডা, েগ্রনাডা, জ্যামাইকা, পাপুয়া িনউ 
িগিন, েসন্ট ি�েস্টাফার অ্যান্ড েনিভস, েসন্ট লুিসয়া, েসন্ট িভনেসন্ট অ্যান্ড 
েগ্রনাডাইনস, িনউিজল্যান্ড, সেলামন �ীপপুঞ্জ এবং টৄভালু।
রাজা তॆতীয় চালৰ্েসর �থম �ী ি�েন্সস ডায়ানার মৃতৄ্যর িবষয়িট এখনও নানা 
রহেস্য েঢেক আেছ এবং প্যািরেস েসই �ঘৰ্টনায় মারা যাওয়া ি�েটেনর মানুেষর 
�দেয়র রািন ি�েন্সস ডায়ানার মৃতৄ্যর পর ি�ন্স চালৰ্েসর �িত িক�টা িবরিক্ত 
রেয়েছ অজ� ি�িটশ নাগিরেকর। সমেয়র পির�মায় িতিন এখন ি�েটেনর রাজা। 
মূলত িতিন যুক্তরােজ্যর রা��ধান। তেব তার ক্ষমতা অেনকটাই �তীকী ও 
আনুষ্ঠািনক এবং িতিন রাজৈনিতকভােব িনরেপক্ষতা অবলম্বন কেরন। নতৄন 
রাজা ব� সং�িতর, ব� িব�ােসর ি�েটেনর মানুেষর কােছ কতটৄকৄ িনেজর 
গ্রহণেযাগ্যতা ৈতির করেত পারেবন এিটই এখন েদখার িবষয়।

স�াদকীয়

�েয়ল সাদাত

ভয়ঙ্কর “আিম” ভাইরােস িবভক্ত কিমউিনিট

আমরা সবাই বড় হেয়িছ অগণতাি�ক 
সং�ৃিতেত। যুি�র �চেয় গালাগািলই �বিশ 

পছ�, িভ�মত �শানার �ধয�� �নই, 
���িবেশেষ িকলািকিল ও লাথালািথর 
মাধ�েম িভ�মেতর বা �িতপে�র উপর 
িনেজর িবজয় স� িনি�ত করেত আমরা 

অিধক পছ� কির।

যুক্তরাে�র িমিশগােন িদন িদন বাংলােদিশ কিমউিনিটর 
জনসংখ্যা বৃিদ্ধ পােচ্ছ। একইসেঙ্গ বাড়েছ দলাদিল, 
গালাগািল এবং নানারকেমর িবভিক্ত। অবস্থা�েষ্ট মেন 
হেচ্ছ অ�র ভিবষ্যেত �বাসী বাংলােদশীরা এেক অপেরর 
�িতপক্ষ িহেসেব এেক অপরেক ল্যাং মারার �ধান 
দািয়�িট পালন করেব। সা�িতক ঘটনাবিল এরই 
ইিঙ্গত িদেচ্ছ। দলাদিলর সবৰ্েশষ সংেযাজন িমিশগােন 
কনসু্যলার সািভৰ্স পন্ড হওয়া। এেত বিঞ্চত হেচ্ছন 
সাধারণ বাংলােদশীরা যারা পাসেপাট�, েনা িভসা 
িরেকায়াড� সীল, ডৄেয়ল িসিটেজনশীপ এবং পাওয়ার অব 
এটিনৰ্র জন্য অেপক্ষায় িছেলন এরকম �াম্যমাণ 
সািভৰ্েসর। সরকাির দেলর েনতারা আেয়াজক িহেসেব 
অন্যেদর মতামতেক খুব একটা ��� েদয়ার �েয়াজন 
মেন কেরনিন। অন্যিদেক অন্যান্য যারা একই দলভॅক্ত 
হেয়ও েনতॆে� না থাকায় িনেজেক েফাকােস িনেয় 
আসেত পারেছন না তারা মিরয়া হেয় িনেজেদর অিস্ত� 
�কােশর েচষ্টা কেরন। উভেয়র উেদ্দশ্য কিমউিনিটর 
কােছ িনেজেদর েসবক িহেসেব জািহর করা। কনসু্যলার 
েসবা বন্ধ কের এেম্বিসর েলাকজন িমিশগান েথেক 
েফরত যাওয়ার পর উভয়পেক্ষর ে�স কনফােরন্স �েন 

আপাত �িষ্টেত তাই মেন হেচ্ছ। হেত পাের তােদর মহৎ 
উেদ্দশ্য রেয়েছ যা তারা কথাবাতৰ্ায় এবং কােজ �কাশ 
করেত পােরনিন অথবা আমােদর মেতা ে�াতারা 
সিঠকভােব বুঝেত পােরনিন। কিমউিনিট েবইজ 
সংগঠন�েলা আসেল কিমউিনিটর েলাকজেনর মেধ্য 
পারস্পািরক স�ীিত এবং সাহায্য সহেযািগতার 
উেদ্দশ্য িনেয় করা হেয় থােক। িক� িক�িদন েযেত না 
েযেত �� হেয় যায় েক কার েচেয় ক্ষমতাবান েসই 
�িতেযািগতা। এক সময় েনতॆে�র �িতেযািগতা ও 
আিমে�র কােছ সংগঠেনর মলূ উেদ্দশ্য েপছেন পেড় যায়। 
িযিন পদধারী হন িতিন ভােবন “আিম’ই েনতা! আবার 
িযিন পদবিঞ্চত হন িতিনও ভােবন “আিম উনার েচেয় 

কম িকেস! এই “আিম” “আিম’র কােছ িজেত যায় সবার 
ইেগা, েহের যায় সংগঠন। েকউ কাউেক ছাড় িদেত রািজ 
নয়। এরকম অবস্থায় কিমউিনিটর সাধারণ সদস্যেদর 
কােছ মেন হয় এ ধরেনর সংগঠন-সিমিত থাকার েচেয় না 
থাকাই ভােলা। 
একজন ভােলা েনতা সবসময়ই গণতাি�ক পদ্ধিতেত 
িসদ্ধান্ত িনেয় থােকন। গণত� �ধুমা� েবিশরভােগর 
মতামেত চলাই নয়, ক্ষৄ�তম অংেশরও কথা েশানা, 
তােদর েযৗিক্তক উে�গ-উৎকন্ঠা িবেবচনায় িনেয় িসদ্ধান্ত 
গ্রহেনর সং�িতই গণত�। আমরা সবাই বড় হেয়িছ 
অগণতাি�ক সং�িতেত। যুিক্তর েচেয় গালাগািলই েবিশ 
পছন্দ, িভন্নমত েশানার ৈধযৰ্্য েনই, েক্ষ�িবেশেষ 
িকলািকিল ও লাথালািথর মাধ্যেম িভন্নমেতর বা 
�িতপেক্ষর উপর িনেজর িবজয় সুিনিশ্চত করেত আমরা 
অিধক পছন্দ কির। অেযাগ্যতা, অদক্ষতা এবং 
অনিভজ্ঞতার সম�েয় মহাশিক্তশালী েনতােদর খপ্পের 
যখন েকােনা কিমউিনিট পেড় তখন পারস্পািরক িহংসা, 
িবে�ষ এবং মারামািরই হেয় যায় কিমউিনিটর িনয়িত।
আমার িব�াস, আমােদর কিমউিনিটর েনতারা এমন 
িনম্বস্তের যােবন না। �ধুমা� িনেজেদর ‘ইেগা’ এবং 
‘আিম�’েক িবসজৰ্ন িদেয় উদারভােব এিগেয় এেল 
বতৰ্মান েনতােদরও সক্ষমতা রেয়েছ কিমউিনিটর েসবা 
করার। আশা কির কিমউিনিটর েনতারা িনেজেদর 
েযাগ্যতার �িত সুিবচার করেবন।

মাহমুদ রহমান: 

মাহমুদ রহমান

wgwkMvb, hy³ivóª

 †d¬vwiWv, hy³ivóª�েয়ল সাদাত: 



ïµevi, 30 †m‡Þ¤^i 2022

3

weÁvcb

Sunny Jaigidar (Mortgage Consultant)
NMLS#. 1269144
P: (585) 263-8800, ext. 458
sjaigidar@msgcu.org www.msgcu.org/sunny

C: (586) 443-1322
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ঢাকা ইউিনভািসৰ্িট অ্যালামনাই অ্যােসািসেয়শন
অফ িমিশগােনর আহ্বায়ক কিমিট গঠন

েগালাপগঞ্জ সিমিত িমিশগােনর উেদ্যেগ
বন্যায় ক্ষিতগ্রস্তেদর মেধ্য নগদ অথৰ্ �দান

হ্যামট্রািমেক েলবার েড প্যােরড

সং�িত ও ঐিতেহ্যর জানান িদল বাঙািলরা 

িমিশগােনর  হ্যামট্রািমক সব সময় বাঙ্গালীেদর 
পদচারণায় মুখিরত। বাঙািলরা িবেদেশর 
মািটেত পা েরেখেছন িঠকই তেব তােদর 
ইিতহাস ও সং�িত েথেক �ের সের যানিন। 
েরেখেছন অটৄট বন্ধন। েসিট �মাণ কের 
স�িত হ্যামট্রািমক িসিট আেয়ািজত েলবার 
েড'র প্যােরেড। েসিদন বাঙািলরা তােদর 
�িতিদেনর েপাশাক বাদ িদেয় গােয় জিড়েয় 
েনন  েদশীয় ঐিতহ্যবাহী েপাশাক। পাঞ্জািব, 
লুিঙ্গ, গামছা, শািড়, বা�িশ ইত্যািদ বাঙািলর 
ঐিতহ্য েসিদন পিরণত হয় সবার আকষৰ্েণর 
েক�িব�। েসিদন বাঙািলরা িভনেদিশেদর 
সােথ  সােথ তাল িমিলেয় নাচ-গান কের 
অনুষ্ঠানেক আেরা রািঙেয় েতােলন।

আেমিরকায় ৫ ই েসেপ্টম্বর েলবার েড িহেসেব 
পিরিচত। �িত বছর এই িদেন নানা আেয়াজন 
হেয়  থােক। তেব এ বছর েযাগ হেয়েছ 
হ্যামট্রািমক শহেরর ১শ বছর পূিতৰ্। এজন্য এই 
িদনেক স্মরণীয় কের রাখার জন্য আেমিরকায় 

িমিশগােন আসেছন
ড. কািল �দীপ েচৗধুরী
evsjv msev` †W¯‹

আগামী ২৯ অেক্টাবর িবকাল পা�চটায় 
জালালাবাদ অ্যােসািসেয়শন অফ িমিশগান 
নবগিঠত কিমিটর অিভেষক অনুষ্ঠান অনুিষ্ঠত 
হেত যােচ্ছ হ্যামট্রািমক েগটস অফ কলম্বােস। 
উক্ত অিভেষক অনুষ্ঠােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপিস্থত থাকেবন েক. িপ. িস গু্রেপর ফাউন্ডার 
েচয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. কািল �দীপ েচৗধুরী। 
অিভেষক অনুষ্ঠােন উক্ত সংগঠেনর নবগিঠত 
সভাপিত পেদ েমাহাম্মদ এ েহােসন (সুেলমান) 
এবং সাধারণ সম্পাদক পেদ হািবব রহমান সহ 
কাযৰ্করী কিমিটর ১৯ জন শপথ গ্রহণ করেবন।
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স�িত েহমট্রািমক িসিটর মিদনা েরস্টৄেরেন্ট িমিশগান েস্টট যুবলীেগর কম� সমােবশ অনুিষ্ঠত হেয়েছ
। সমােবেশ �ধান অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন িসেলট েজলা আওয়ামী লীেগর সদস্য ও িমিশগান 
েস্টট যুবলীেগর সােবক সাধারণ সম্পাদক শাহী�র রহমান েচৗধুরী জােবদ। িমিশগান েস্টট যুবলীেগর 
সভাপিত জােহদ মাহমুদ আিজজ সুমেনর সভাপিতে� ও ভার�াপ্ত সাধারণ সম্পাদক �ম্মান আহেমদ 
েচৗধুরী ইভােনর সঞ্চালনায় সমােবেশ �ধান বক্তার বক্তব্য রােখন িমিশগান মহানগর আওয়ামী লীেগর 
সভাপিত আ�স শাকৄর খান মাখন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপিস্থিত ও বক্তব্য রােখন িমিশগান 
মহানগর আওয়ামী লীেগর িসিনয়র সহ সভাপিত বাবুল আহেমদ বাচ্চৄ, যুক্তরা� আওয়ামী লীেগর 
সদস্য ও িমিশগান েস্টট আওয়ামী লীেগর সােবক সাধারণ সম্পাদক শাহাবুিদ্দন আহেমদ, িমিশগান 
মহানগর আওয়ামী লীেগর সহ সভাপিত সােলহ আহেমদ বাদল, সহ-সভাপিত মাসুদ েচৗধুরী, 
সহ-সভাপিত আ�ল বািছত, সহ–সভাপিত আলমিগর আহেমদ, িমিশগান েস্টট আওয়ামী লীেগর 
সাংগঠিনক সম্পাদক েসবুল আহেমদ �মুখ। সমােবেশর ��েত েকারআন িতলায়াত কেরন হা�ন 
আহেমদ সােলক আহেমদ।

বাংলা সংবাদ �ড�

যুক্তরাে�র িমিশগান অঙ্গরােজ্যর ওয়ােরন শহেরর িবসিমল্লাহ েরস্টৄেরেন্ট ঢাকা ইউিনভািসৰ্িট 
অ্যালামনাই অ্যােসািসেয়শন অফ িমিশগান (িডইউএএএম) এর আহ্বায়ক কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 
নতৄন কিমিটেত রেয়েছন আহ্বায়ক আিজজ েচৗধুরী (মুরাদ), যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল ফেয়জ �পন, যুগ্ম 
আহ্বায়ক ৈসয়দ েরজা । কিমিটর অন্যান্য সদস্যরা হেলন, সািরয়া সািদক, েমা. �বা�ল েচৗধুরী েখাকন, 
ফয়সাল আহেমদ, ডা. েমেসর আলী, নাজমুল ইসলাম, েমা. সাইফৄল ইসলাম, আশরাফ খান, এবং 
িজয়াউিদ্দন জয়। সািবৰ্ক সহেযািগতায় িছেলন িফটেজরাল্ড িশক্ষা েবাড� (ট্রািস্ট) খাজা শাহাব আহেমদ।

�জৰ্য় দাশ, wgwkMvb

িনজ� �িতেবদক, wgwkMvb

েটসলা বাজার েথেক ১১ লাখ
গািড় তৄেল িনেচ্ছ

যুক্তরা� েথেক ১১ লাখ গািড় তৄেল িনেচ্ছ 
িবে�র সবেচেয় বড় ইেলকিট্রক গািড় 
��তকারক েকাম্পািন েটসলা কারণ 
েটসলার সফটওয়্যােরর সমস্যা। গািড়�েলার 
জানালা তৄলনামূলক খুব �ুত বন্ধ হয় এবং 
অেনক সময় জানালার কাচ আঙৄল শনাক্ত 
করেত ব্যথৰ্ হয়। ি�িটশ সংবাদমাধ্যম িবিবিস 
িনউেজর এক �িতেবদন েথেক এই তথ্য 
জানা েগেছ। যুক্তরাে�র িনয়�ক সংস্থার 
�কািশত নিথ েথেক েদখা েগেছ গািড়�েলা 
জানালার সামেন েকােনা বাধা শনাক্ত করার 
পরও এর অপােরিটং িসেস্টম সিঠকভােব 
�িতি�য়া জানােত পারেছ না। অথৰ্াৎ 
জানালার কাচ বাধা েপেয় েথেম না িগেয় বন্ধ 
হেয় যােচ্ছ। মািক�ন জাতীয় হাইওেয় ট্রািফক 
িনরাপত্তা অিধদপ্তর এিটেক ‘িনরাপত্তার 
মানদণ্ড’ লঙ্ঘন বেল দািব কেরেছ।
গািড়�েলা িফিরেয় েনওয়ার িনেদৰ্শ িদেলও 
েটসলা জািনেয়েছ, সফটওয়্যার আপেডট 
হেল এই সমস্যার সমাধান হেব। 

েগালাপগঞ্জ সিমিত িমিশগােনর উেদ্যেগ 

অবস্থান করা জািত ধমৰ্ িনিবৰ্েশেষ সকেল 
তােদর িনজ িনজ ঐিতহ্য ও সং�িতেক তৄেল 
ধরার জন্য মােচৰ্ অংশগ্রহণ কের থােক। বাংলার 
সং�িতেক যারা লালন কেরন তারা অংশগ্রহণ 
কেরন পিরবারসহ। হ্যামট্রািমক শহেরর 
েজােসফ কম্পাউেন্ড অনুিষ্ঠত েলবার েড 
প্যােরড বড় আেয়াজেন �প েনয়।
বাংলােদশী েছেলরা পের আেস পাঞ্জািব, লুিঙ্গ, 
গামছা ও ফতৄয়া। েমেয়েদর েদখা যায় 
রঙ-েবরেঙর  শািড় সহ। বাচ্চারা হািজর েদশীয় 
েপাশােক। অেনেকর হােত েদখা যায় বা�েশর 
বা�িশ। প্যােরেড শত শত গািড়র সামেন লাল 
সবুেজর পতাকা সহ হােট েদখা যায় অেনেকর।  
সিত্যই এক অভাবনীয় িমলনেমলায় পিরণত 
হেয়েছ েলবার েড প্যােরড।   
িনউইয়ক� েথেক আগত পাঞ্জািব পিরিহত এক 
এক বাঙািল বেলন,  েলবার েড প্যােরেড 
অংশগ্রহণ করেত েপের আিম গিবৰ্ত কারন  
এিদন  হাজার হাজার িভনেদশী মানুেষর সামেন 
আিম আমার েদেশর ঐিতহ্যেক তৄেল ধরেত 
েপেরিছ। এিট অবশ্য ভিবষ্যৎ �জন্মেক তার 
পূবৰ্পু�ষেদর সং�িত সম্পেক� সেচতন করেব।

ওয়ােরেন বািষৰ্ক সকার টৄনৰ্ােমেন্ট
েডট্রেয়ট এফ. িস চ্যািম্পয়ন

স�িত  ওয়ােরন কিমউিনিট েসন্টাের 
িমিশগােন অবস্থানরত বাংলােদশীেদর িনেয়  
িমিশগােনর ইউথ েস্পাট�স ক্লাব আেয়াজন কের 
বািষৰ্ক সকার (ফৄটবল) টৄনৰ্ােমন্ট। 
টৄণৰ্ােমেন্ট েমাট পা�চিট দেলর অংশগ্রহেণ �িতিট 
দল চারিট কের ম্যাচ েখলার সুেযাগ পায়। 
েডট্রেয়ট এফ. িস. ও টাইগাসৰ্ এফ. িস  
টৄণৰ্ােমেন্ট পেয়ন্ট তািলকায় শীেষৰ্ অবস্থান িনেয় 
ফাইনােল অবতীণৰ্ হয়। তেব িনধৰ্ািরত সমেয়র 
মেধ্য েখলা ১-১ েগােল � হেল েরফাির 
েপনািল্ট �ট এর িসদ্ধান্ত েনন। পিরেশেষ সকল 
জল্পনার অবসান ঘিটেয় েপনািল্ট �ট এ িজেত 
েডট্রেয়ট এফ. িস চ্যািম্পয়ন হয়।
 

িমিশগােন েবেড় ওঠা পরবত� �জন্মেক 
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েখলাধুলার সােথ সমৃ্পক্ত রাখা  ও েখলাধূলায় 
আগ্রহী করা টৄনৰ্ােমন্ট এর �ধান উেদ্দশ্য বেল 
জানান টৄনৰ্ােমেন্টর আেয়াজন সংিশ্লষ্টরা। 
িমিশগান টাইগাসৰ্ �িতষ্ঠাতা সভাপিত িবিশষ্ট 
�ীড়া সংগঠক ও টৄনৰ্ােমেন্টর �ধান আেয়াজক 
েদেলায়ার আনসার বাংলা সংবাদেক বেলন 
“আমরা �িতবছর ত�নেদর িনেয় এমন 
টৄনৰ্ােমন্ট আেয়াজন করেত চাই। কিমউিনিটর 
সকল মাতা-িপতার কােছ অনুেরাধ আপনােদর 
েছেলেমেয়েক েখলাধুলার সােথ সম্পৃক্ত ক�ন । 
সকল েখলাধুলার সােথ সম্পৃক্ত েথেক 
আমােদর কিমউিনিটর  ত�ন সমাজেক গেড় 
উঠেত হেব। েলখাপড়ার পাশাপািশ �ীড়ার 
সােথ সম্পৃক্ত থাকেল কিমউিনিটর  েছেল 
েমেয়রা ভিবষেতর জন্য ৈতির হেত পারেব। 
তােদর মন -মানিসকতায় আসেব আমুল 
পিরবতৰ্ন ।

����� ����� ����, �����, ������ ����

িমিশগান েস্টট যুবলীেগর কম�
সমােবশ সফলভােব সম্পন্ন

েগালাপগঞ্জ উপেজলার েতরিট ইউিনয়েন 

িবগত বন্যায় ক্ষিতগ্রস্ত গরীব �ঃখী মানুেষর 
জন্য �থম ধােপ চারিট ইউিনয়েন �ায় �ইশত 
পিরবারেক নগদ অথৰ্ �দান কাযৰ্�ম সুন্দর ও 
সুষ্ঠভােব সম্পন্ন হেয়েছ। উক্ত অনুষ্ঠােন �ধান 
অিতিথ িহসােব উপিস্থত িছেলন িমিশগােনর 
ি�য়জন েগালাপগঞ্জ উপেজলা সম্মািনত 
েচয়ারম্যান জনাব মন্�র সাফী এিলম। উেল্লখ্য, 
এর আেগ লক্ষণাবন্ধ এবং বাঘা ইউিনয়েন অথৰ্ 
�দান করা হেয়িছল। পরবত�েত ভােদ�র এবং 
শরীফগঞ্জ ইউিনয়েন �ায় একশত পিরবারেক 
নগদ পা�চ হাজার টাকা কের �দান করা হেব।

েগালাপগঞ্জ সিমিত িমিশগােনর সভাপিত    
েহলাল খান বাংলা সংবাদেক বেলন 
“িমিশগােনর �েত্যক েগালাপগঞ্জ বাসীসহ 
েদেশ-�বােস েয সকল ব্যিক্তবগৰ্ এই মহতী 
কাযৰ্�েম সািবৰ্ক সহেযািগতা করেছন তা�েদর 
�েত্যকেক েগালাপগঞ্জ সিমিত িমিশগােনর 
পক্ষেথেক আন্তিরক ধন্যাবাদ জানািচ্ছ। অবিশষ্ঠ 
ইউিনয়েনর বরাদ্ধকॆত অথৰ্ অিচেরই বণ্টন করা 
হইেব।”

www.banglashangbad.com

এরপর     পৃষ্ঠা ৩১

িনজ� �িতেবদক, wgwkMvb
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BACKPAIN
Back pain can sometimes be unbearable 
but with the proper physical therapy it can 
be better

SPORTS INJUSRIES
Most likely, sports injuries are hard to recover from 
but recovery is possible.

OSTEOPOROSIS
Osteoporosis has no cure but progress of this can 
be prevented or slowed through physical therapy.

3 PHYSICAL PROBLEMS
you can win through physical therapy



এবারই �থম মািক�ন মুল্লুক �মেণর সুেযাগ 
হেলা, েসইসােথ িব� �মেণর অিভজ্ঞতার 
ঝৄিলেত হাফ েস�ির পূরণ হেলা। একবার 
মািক�ন মুলু্লেক িগেয় এ কথাটা বলা একটৄ অন্যায় 
হেব েয, আেমিরকা েদেখিছ বা েজেনিছ। 
অতল রহেস্যর আেমিরকায় েকবল পা রােখিছ, 
মািক�ন েস্টট গভঃ এর আম�েণ আইিভএলিপ 
ে�াগ্রাম এর মাধ্যেম। বাংলােদেশর িবিভন্ন 
েসক্টেরর ৫ জন �িতিনিধ পাঠােনা হেয়িছল 
েহিরেটজ িবষয়ক ২১ িদেনর একিট কমৰ্শালায় 
েযাগ েদবার জন্য। েসই কমৰ্শালার সুবােদ িভন্ন 
আেমিরকা েদখার সুেযাগ হেয়েছ, আেমিরকা 
সরকােরর অিতিথ হেয়। 
২১িদেনর েহিরেটজ সং�ান্ত কমৰ্সূিচেত ৪িট 
�েদেশর ৪িট শহের িনেয় যাওয়া হেয়িছল 
আমােদর। সবৰ্েশষ শহর িছল ভািজৰ্িনয়ার 
শালৰ্টিভেল শহর । শহের যাবার �ট দা�ন িছল। 
আইওয়া শহর েথেক িশকােগা, িশকােগা েথেক 
ওয়ািশংটন এয়ারেপাট�, তারপর বােস কের 
শালৰ্টিভেল শহর। েগাটা িদন িবিভন্ন শহর পার 
হেয় তারপর গন্তেব্য। এবার িনশ্চয়ই বুঝেত 
েপেরেছন েকন বেলিছ িভন্ন আেমিরকা েদখবার 
সুেযাগ হেয়েছ। 
শালৰ্টিভেল গেড় উেঠেছ ইউিনভািসৰ্িট অফ 

মনেরাস হাইল�া� শাল�টিভেল
এিলজা িবনেত এলাহী

ভািজৰ্িনয়ােক েক� কের। শালৰ্টিভেল শহর 
আরও একিট িবষয় এর জন্য ���পূণৰ্ ও 
জনি�য়। কারন শালৰ্টিভেল আেমিরকার 
���পূণৰ্ িতন জন ে�িসেডেন্টর জন্মস্থান ও 
বসতবািড়। েসই জন্য শালৰ্টিভেলেক বলা হয় 
ে�িসেডন্টস ল্যান্ড। 
যিদও সাধারণ টৄিরস্টেদর মােঝ জনি�য়তার 
িদেক আ�াহাম িলংকন, েকেনিড ও জজৰ্ 
ওয়ািশংটন অেনক এিগেয়। �ল্প পিরসের সব 
গল্প সম্ভব নয়। েকবল েছাট্ট কের  ে�িসেডন্ট 

মনেরার বসতবািড়েত ঘুের েবড়ােনার গল্প 
করেবা। তেব এক একিট ে�িসেডেন্টর 
বসতবািড় েযন িভন্ন িভন্ন ওেপন এয়ার 
িমউিজয়াম। 

েজমস মনেরার হাইল্যােন্ড সারািদন...!! 
 

ে�িসেডন্ট েজমস মনেরা আর মনেরা ডকিট্রন 
ফমুৰ্লা পাশাপািশ হাত ধের হা�েট। েজমস 
মনেরার কথা মেন েনই িক� এই টামৰ্িট মেন 
েগঁেথ আেছ। মনেরা ডকিট্রন সম্পেক� খুব েবিশ 

জািন না, তেব আেমিরকার পঞ্চম ে�িসেডেন্টর 
নাম এবং েসই নােমর সােথ জিড়েয় থাকা 
ডকিট্রেনর কথা আমার িকেশার সমেয় বািড়েত 
আেলাচনায় যা েজেনিছ েসই ধারণা েথেকই 
বলিছ - 
মনেরা ডকিট্রন মূলত ১৮২৩ সােলর ২রা 
িডেসম্বর, ৫ম মািক�ন ে�িসেডন্ট েজমস মনেরা 
কতॆৰ্ক েঘািষত একিট পররা�নীিত, েযিট 
অনুসাের ল্যািটন আেমিরকার েযেকােনা িবষেয় 
ইউেরােপর েকােনা েদেশর েযেকােনা ধরেনর 
হস্তেক্ষপ বা উপিনেবশ স্থাপেনর �ি�য়া মািক�ন 
যুক্তরাে�র িনকট অৈবধ হস্তেক্ষপ িহেসেব 
িবেবিচত হেব এবং এ ধরেনর হস্তেক্ষেপর 
িব�েদ্ধ েদশিট ব্যবস্থা গ্রহণ করেব তথা এ 
ধরেনর �ি�য়া �িতহত করেত মািক�ন যুক্তরা� 
সি�য়ভােব বাধা েদেব।
গত িবংশ শতেকর ��েত ২৬তম মািক�ন 
ে�িসেডন্ট িথওেডার �জেভল্ট মনেরা ডকিট্রেন 
আরও কেয়কিট িবষয় যুক্ত কেরন, যার ফেল 
ল্যািটন আেমিরকার েকােনা েদশ যিদ মািক�ন 
�শাসেনর �িষ্টভিঙ্গেত ভৄল পেথ চািলত হয়, 
তেব েসই েদশেক শাসন করার অিধকারও 
মািক�ন যুক্তরাে�র থাকেব। এ নীিতর মাধ্যেম 
যুক্তরা� ল্যািটন আেমিরকােক বিহিবৰ্ে�র 
হস্তেক্ষপ েথেক �ের রাখেত এবং েসখােন তার 
একক কতॆৰ্� �িতষ্ঠা রাখেত েচেয়িছল। 
এই কাযৰ্�মেক মনেরা নীিত, মনেরা মতবাদ বা 
ত� বেল থােক অেনেক। এই মতবাদ িনেয় 
েনিগিটভ পিজিটভ বক্তব্য রেয়েছ, েসই 
আেলাচনায় যােবা না। েসই আেলাচনা করার 
মত েযাগ্য ব্যিক্তও আিম না। িক� আচমকা এই 
িবষয়িট সামেন চেল আসায় আিম চমিকত। 

েকানিদন ভািবিন ভািজৰ্িনয়ায় েজমস মনেরার 
বাসভবন েদখেবা। েগাটা একিট িদন েসখােন 
অিতবািহত করেবা। আইিভএলিপ'র কল্যােণ 
আেমিরকার কত িক�ই জানা হেলা, েদখা হেলা, 
েশখা হেলা। িতনিট েসশন িছল। সব�েলাই 
েহিরেটজ ও েহিরেটজ সংরক্ষণ সম্পেক�। 
েসশন�েলা পিরচালনা কেরেছন ইউিনভািসৰ্িট 
অফ ভািজৰ্িনয়ার িশক্ষক ও েজমস মনেরার 
েহিরেটজ সাইেটর গেবষকগণ। 
ভািজৰ্িনয়ার শালৰ্টিভেল েথেক ৯ িকেলািমটার 
�ের েজমস মনেরা ফামৰ্ হাউজ। ৩৫০০ হাজার 
একর এলাকা �েড় ফামৰ্ হাউজিট। েসখােন 
যাবার পথিটও দা�ন। উঁচৄ নীচৄ পাহািড় পথ। 
েছাট িটলার উপর পুেরা ফামৰ্হাউজিট। পুেরােনা 
িক�ই িটেক েনই। আ�েন পুেড় েগেছ। নতৄন 
কের ৈতির করা হেয়েছ। ইিতহাস সংরক্ষেণর িক 
দা�ন আকা�া। েদেখ অবাক হেয়িছ !  
লাঞ্চ ে�েকর পর েহিরেটজ ওয়ােকর ব্যবস্থা 
করা হেয়িছল ফামৰ্ হাউেজর চারিদেক। তেব 
এত িবশাল এলাকা েতা আর পােয় েহ�েট েদখা 
সম্ভব না। ���পূণৰ্ িক� িবষয় আর 
জায়গা�েলাই টৄ্যর গাইড ন্যািন্স বণৰ্না কেরেছ। 
ন্যািন্সর চমক�দ অিভব্যিক্ত আর বণৰ্নার ধরণ 
েদেখ মেন হিচ্ছল, েস একজন ইিতহাসিবদ। 
িক� আমােদর েদেশ মূল ইিতহােসর 
জায়গা�েলােতও টৄ্যর গাইড পাওয়া যায় না। 
এই চচৰ্া িক আমােদর েদেশ কখনও �� হেব ! 
মনেরার এই হাউজেক বলা হয় মনেরাস 
হাইল্যান্ড। দা�ন একিদন েকেটেছ মনেরাস 
হাইল্যােন্ড।
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বাংলা সংবাদ �ড�

েডট্রেয়ট িচিড়য়াখানা

িমিশগােন অবিস্থত েডট্রেয়ট িচিড়য়াখানাই ২৪৫ 
�জািতর  ২০০০ এর অিধক �াণী সংরিক্ষত আেছ। 
িট আই -৬৯৬ এবং উডওয়াড� এিভিনউ এর েকােণ 
ওকল্যান্ড কাউিন্টর ১২৫ একেরর েবিশ জায়গায় 
অবিস্থত। প�েদর পাশাপািশ ৭০০ িটরও েবিশ 
গাছপালা, েঝাপ, এবং ফৄেলর গাছ রেয়েছ।েডট্রেয়ট 
িচিড়য়াখানা িমিশগােনর অন্যতম বৃহত্তম পািরবািরক 
আকষৰ্ণ। এখােন বছের ১.৫  িমিলয়েনরও েবিশ 
দশৰ্নাথ�র সমাগম ঘেট। 

েহনির েফাড�  জা�ঘর
িমিশগােনর িডয়ারেবােনৰ্ অবিস্থত েহনির েফাড�  
জা�ঘর কমেপ্লক্স। জা�ঘেরর সংগ্রেহ রা�পিত জন 
এফ েকেনিডর িলেমািজন, েফাড� িথেয়টার েথেক 
আ�াহাম িলংকেনর েচয়ার, টমাস এিডসেনর 
গেবষণাগার, েরাজা পাক�স বাস এবং অন্যান্য অেনক 
ঐিতহািসক �দশৰ্নী রেয়েছ। এিট যুক্তরাে�র বৃহত্তম 
ইনেডার-আউটেডার জা�ঘর কমেপ্লক্স এবং �িত বছর 
১.৭ িমিলয়েনরও েবিশ জনসমাগম ঘেট এখােন। এিট 
১৯৬৯ সােল গ্রীনিফল্ড িভেলজ এবং েহনির েফাড� 
িমউিজয়াম িহসােব ন্যাশনাল েরিজস্টার অফ 
িহেস্টািরক েপ্লেস তািলকাভৄক্ত হয় এবং ১৯৮১ সােল 
“এিডসন ইনিস্টিটউট” িহসােব একিট জাতীয় 
ঐিতহািসক ল্যান্ডমাক� মেনানীত হয়।  

লুিডংটন েস্টট পাক�

লুিডংটন েস্টট পাক�  িমিশগােনর লুিডংটন েথেক �ই 
মাইল উত্তের অবিস্থত।  এিট েলক িমিশগান এবং 
হ্যামিলন েলেকর তীের ৫৩০০ একর িবস্তৃত এলাকা। 
এখােন ১৮৭৬ সােল  ৈতির ১১২-ফৄট উচ্চ 
লাইটহাউস রেয়েছ। উদ্যানিট বািলর িটলা, বন এবং 
জলাভॅিম সহ একািধক বা�তে� অন্তভৄৰ্ক্ত। পােক� 
আকষৰ্েণর মেধ্য রেয়েছ িমিশগান েলক, হ্যামিলন 
েলেক মাছ ধরা, সা�তার কাটা এবং িবগ েসবল নদীর 
উপর িটউিবং। যারা ক্যািম্পং পছন্দ কেরন তােদর 
জন্য এিট েসরা জায়গা। পাক�িটর চারিট 
ক্যাম্পগ্রাউেন্ড েমাট ৩৬০ িট ক্যাম্পসাইট রেয়েছ।

�ড�েয়ট িচিড়য়াখানা �হনির �ফাড�   জাদ�ঘর ল� িডংটন ��ট পাক�
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100% HALAL

RESTAURANT & GROCERY

DESI FOODS

+1 248-629-5252

Follow Us:
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�ীিন িশক্ষা িবস্তাের িনেয়ািজত থাকেত চান মাওলানা আিতকৄর

ইমাম শেব্দর অথৰ্ পথ�দশৰ্ক, েনতা ও 
পিরচালক। রাসুলুল্লাহ (সা.) িছেলন ইসলােমর 
�থম ইমাম। তা�র পের েখালাফােয় রােশিদন 
ইমামিতর �� দািয়� পালন কেরেছন। 
ইসলােমর সবেচেয় ���পূণৰ্ ইবাদত সালাত 
আদােয়র েক্ষে� ইমামেক পূণৰ্ এখিতয়ার িদেয় 
পিরচালনার দািয়� েদওয়া হেয়েছ এবং তা�র জন্য 
িবেশষ অবস্থান িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ। সমােজ 
তারা ইসলােমর েসৗন্দযৰ্ সিঠকভােব মানুেষর 
মােঝ উপস্থাপন কের অসামান্য ভॅিমকা পালন 
কের যােচ্ছন। তা�েদরই একজন মাওলানা 
েমাহাম্মাদ আিতকৄর রহমান। িতিন একধাের 
ইসলামী িচন্তািবদ, িশক্ষক এবং ইমাম।
মাওলানা েমাহাম্মাদ আিতকৄর রহমান  িসেলেটর 
েগালাপগেঞ্জর েশখপুের  জন্মগ্রহণ কেরন।  তার 
িপতা কৄতৄব আিল এবং মাতা েজাবাইদা েবগম। 
উভয়ই পরেলাকগত। িতিন িতন েমেয় ও �ই 
পুে�র জনক। বড় েমেয় িববািহত। বড় েছেল 
এবং েমেজা েমেয় িমিশগান ইউিনভািসৰ্িটেত 
অধ্যয়নরত। বািকরা েছাট। মাওলানা আিতক 
িসেলট আিলয়া মা�াসা েথেক কািমল পাশ কের 
িসেলট মদনেমাহন কেলেজ ভিতৰ্ হন। এখােন 
িডগ্রী পাশ কেরন। স্নাতেকাত্তর িডিগ্র অজৰ্ন 
কেরন ন্যাশনাল ইউিনভািসৰ্িট েথেক।
তা�র কমৰ্জীবন �� হয় ১৯৯০ সােল 
িবয়ানীবাজার কািমল মা�াসার িশক্ষকতার 
মধ্যিদেয়। ২০১২ সাল পযৰ্ন্ত ফৄলবািড়য়া আিলয়া 
মা�াসার উপাধ্যক্ষ িছেলন। আেমিরকােত আেসন 
২০১৩ সােল। িমিশগােন আসার পর তা�র 
কমৰ্জীবন �� হয় বায়তৄল ইসলাম মসিজেদ 
ইমামিতর মধ্য িদেয় েযখােন িছেলন �ায় �ই 
বছেররও েবিশ সময় ধের। বতৰ্মােন কমৰ্রত 
আেছন আল কৄরআন একােডিম অফ িমিশগােনর 
ভাইস ি�িন্সপাল িহেসেব। কমৰ্েক্ষে� িতিন 
অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার অজৰ্ন কেরেছন। 
িমিশগােন এই সম্মাননার জন্য বায়তৄল ইসলাম 
মসিজদ ও আল কৄরআন একােডিম অফ 
িমিশগান কতॆৰ্পেক্ষর িনকট িতিন কॆতজ্ঞতা 

বাংলা সংবাদ �ড� জ্ঞাপন কেরন। িবয়ানীবাজার মা�াসায় 
থাকাকালীন িতিন উপেজলা ে�ষ্ঠ িশক্ষক 
িনবৰ্ািচত হন। একই সােথ উক্ত মা�াসা জাতীয় 
পযৰ্ােয় ে�ষ্ঠ িশক্ষা �িতষ্ঠােনর পুরস্কার��প 
েগাল্ড েমেডল অজৰ্ন কের। ফৄলবাড়ী আিজিজয়া 
আিলয়া মা�াসায় থাকাকালীন েসিটও উপেজলার 
ে�ষ্ঠ মা�াসার �ীকॆিত পায়। আেমিরকােতও 
েপেয়েছন সম্মাননা। িশক্ষক িহেসেব িবেশষ 
অবদােনর জন্য চলিত বছের িমিশগান আল 
েকারআন একােডমী তােক পুর�ত কেরেছ। 
অথৰ্াৎ কমৰ্জীবেন িতিন অত্যন্ত সফল একজন 
ব্যিক্ত। িতিন িপতা-মাতা ও িশক্ষকেদর েদায়া ও 
সহেযািগতা সবসময় অনুে�রণা মেন কেরন। 
২০১২ সােলর কথা। বাংলােদেশ িনযুক্ত 
আেমিরকার সােবক রা��ত ড্যান মজীনা ও েস্টট 
িডপাট�েমেন্টর  সহকারী  েসে�টাির িমঃ রবাট� ও 
ব্লাক  বাংলােদেশর িবিভন্ন �ত্যন্ত এলাকায় 
সফেরর অংশ িহেসেব ফৄলবািড়য়া আিজিজয়া 
আিলয়া মা�াসা পিরদশৰ্েন এেসিছেলন তখন 
েসখােন িতিন উপাধ্যক্ষ ও ভার�াপ্ত অধ্যক্ষ 
িহসােব কমৰ্রত িছেলন । এ কথা স্মরণ কের 
িতিন বেলন “এখনও ড্যান মিজনােক 
বাংলােদেশর মানুষ স্মরণ কের তার অসামান্য 
অবদােনর জন্য।  িতিন �ত্যন্ত অঞ্চেল েযেতন 
এবং �ািন্তক মানুেষর সমস্যা সমাধােনর েচষ্টা 
করেতন। তখন িসেলেট িশক্ষার উন্নয়েন েস্টট 
িডপাট�েমন্ট েথেক অেনক ভॅিমকা েনয়া হেয়েছ। 
আমরা এখনও তােক স্মরণ কির।” িমিশগােন 
বাংলােদশী কিমউিনিটেত ইসলােমর েখদমত 
করার সুেযাগ েপেয়েছন বেল িতিন আল্লাহর 
�কিরয়া আদায় কের বেলন “আমরা েযন 
আমােদর সং�িত ও ইসলােমর িশক্ষা 
কিমউিনিটেত ছিড়েয় িদেত পাির এবং ভিবষ্যৎ 
�জন্মেক সুনাগিরক িহেসেব গেড় তৄলেত পাির। 
এিট আমার চাওয়া।” ইমামিত েপশায় আসেত 
ইংেরিজ ভােলাভােব আয়ত্ত করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন। িতিন মতামত েদন “কৄরআন 
হািদেসর আেলােক জ্ঞান অজৰ্ন করেত হেব যােত 
আমরা �িনয়াব্যাপী ইসলােমর েসৗন্দযৰ্েক 
ভােলাভােব উপস্থাপন করেত পাির, ইসলােমর 
েসৗন্দযৰ্্যেক ফৄিটেয় তৄলেত পাির। একজন েযাগ্য 
ইমাম হেত হেল তাফিসেরর িকতাব অধ্যয়নসহ 

ব্যিক্তগঠন িবষয়ক বই পুস্তক েবিশ েবিশ অধ্যয়ন 
করাও জ�ির। মুসিল্লেদর একিট িনিদৰ্ষ্ট সমেয় 
নামােজর মাসআলা-মাসােয়ল েশখােনা, িব�দ্ধ 
েকারআন েতলাওয়াত েশখােনা, নামােজর �দ্ধ 
পদ্ধিত েদখােনা, হালাল-হারাম সম্পেক� অবিহত 
করাও ইমােমর অন্যতম দািয়�।” িশক্ষকেদর 
িতিন চলার পেথর অনুে�রণা মেন কেরন। এ 
�সেঙ্গ �শ্ন করেল িতিন বেলন, “ িশক্ষকরা  
আমার অনুে�রণার মূল উৎস। তােদর একজন 
আ�ল মুক্তািদর, িযিন িবগত হেয়েছন। এছাড়া 
আমার  ি�য় িশক্ষক আব�ল আিজজ 
িশক্ষাজীবেন আমােক অেনক উৎসািহত কেরেছন।” 
ইমামিত পিরচালনায় মসিজদ কিমিটর চাপ 
অনুভব কেরন িকনা েস �সেঙ্গ িতিন বেলন, “ 
ইমামিতর পিরচালনায় মসিজদ কিমিট �ারা 
�ভািবত হওয়াটা �াভািবক। তেব আেমিরকােতই 
সমস্যাটা অেনক কম অনুভব কির। যারা মসিজদ 
মা�াসা �িতষ্ঠা কেরন,  আমার অনুেরাধ থাকেব 
ইসলােমর �ােথৰ্, ইসলােমর েযন ভােলা হয় 
েসিদেক েখয়াল েরেখ সুন্দরভােব মসিজদ 
পিরচালনা করা।” ইসলািমক স্কলারেদর মেধ্য 
িতিন অেনেকরই ভােলা লাগার কথা বেলন। 
এেদর মেধ্য আেছন দিক্ষণ আি�কার মুসিলম 
িচন্তািবদ ও ইসলাম িবষয়ক গেবষক আহেমদ 
িদদাত, মক্কার �ধান মসিজদ আল হারােমর  
ইমাম, আ�ল রহমান  আল সুদাইস,  িবখ্যাত 
ইসলামী িচন্তািবদ কামাল উিদ্দন জাফরী অন্যতম। 
একজন িশক্ষক ও ইমাম িহেসেব িতিন মেন 
কেরন আদশৰ্ সন্তান গড়ার জন্য িশক্ষক এর 
পাশাপািশ অিভভাবকেদর ভॅিমকা অত্যন্ত 
���পূণৰ্। “আমােদর ইসলােম আেছ, মা হল 
সন্তােনর পাঠশালা। আধুিনক িশক্ষা একই কথা 
বেল। িশক্ষেকর সােথ যিদ আমরা অিভভাবেকরা 
সহেযািগতা কির, েসিট আদশৰ্ সন্তান গঠেন 
�ভাবক িহেসেব কাজ করেব। পাশাপািশ 
বাচ্চােদর ৈনিতক িশক্ষা �দান জ�রী।” িনেজর 
ভিবষ্যৎ পিরকল্পনা সম্পেক� িতিন বেলন, “আিম 
েয কয়িদন েবঁেচ থাকেবা ইসলােমর েখদমেত 
িনেজেক িনেয়ািজত রাখেবা। মানুষেক ইসলাম 
সম্পেক� ভােলাভােব েবাঝােনা ও ইসলােমর 
দাওয়াত �দান করা হেব আমার মূল লক্ষ্য ও 
উেদ্দশ্য।"
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িসেলেট ওয়াইওয়াই ‘েগাষ্ঠীর েনটওয়ািক�ং িমট’

সাবিরন আিরয়ান েরােদলা। বড়েলখার েরােকয়া 
খাতৄন লাইিসয়াম �েলর িশক্ষাথ�। বাংলােদশ 
নৃত্যিশল্পী সংস্থা ও বাংলােদশ িশল্পকলা 
একােডিমর েযৗথ আেয়াজেন েদশব্যাপী বয়স ও 
িবষয় িভিত্তক ২০২২ এর জাতীয় নতৃ্য 
�িতেযািগতায় মুিক্তযদু্ধিভিত্তক িবভােগ েদশ েসরা 
হবার েগৗরব অজৰ্ন কের বড়েলখার  েরােদলা ও 
তার দল। েরােদলা শাহ িনমা�া সাগরনাল 
ফৄলতলা িডিগ্র কেলেজর অধ্যক্ষ েমা. জিহর 
উিদ্দেনর েমেয়। সারা েদেশর ৫০িট েজলা এবং 
েসসব েজলার অন্তভৄৰ্ক্ত উপেজলা পযৰ্ােয় 
নৃত্যিশল্পীেদর অংশগ্রহেণ সপ্তমবােরর মেতা 
অনুিষ্ঠত হেলা এই �িতেযািগতা। সজৃনশীল, 
েলাকনৃত্য ও শা�ীয় নেৃত্যর আেলােক সাজােনা 
আেয়াজেন িতনিট শাখায় বয়সিভিত্তক 
�িতেযািগতার �াথিমক বাছাই পেবৰ্ উত্তীণৰ্ সাতিট 
িবষেয়র িশল্পীেদর িনেয় গত ২২, ২৩ ও ২৪ 
েসেপ্টম্বর বাংলােদশ িশল্পকলা একােডিমেত 
অনুিষ্ঠত হয় চড়ॅান্ত �িতেযািগতা। আর চॅড়ান্ত 
�িতেযািগতা েশেষ িবজয়ীেদর হােত পরুস্কার 
তৄেল েদন অনষু্ঠােনর �ধান অিতিথ সং�িত 
�িতম�ী েক এম খািলদ এম.িপ। বাংলােদশ 
িশল্পকলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত 
আলী লাকীর সভাপিতে� অনষু্ঠােন �েভচ্ছা 
বক্তব্য েদন বাংলােদশ নতৃ্যিশল্পী সংস্থার সভাপিত 
মীনু হক এবং সপ্তম বয়স ও িবষয়িভিত্তক জাতীয় 

নতৃ্য �িতেযািগতা ২০২২ এর উৎসব কিমিটর আহ্বায়ক 
আব�ল মিতন। �াগত বকॆ্ততা েদন বাংলােদশ নতৃ্যিশল্পী সংস্থার 
সাধারণ সম্পাদক মাহফ�ৄর রহমান।
শরেতর সন্ধ্যায় িশল্পকলা একােডিমর জাতীয় নাট্যশালা 
িমলনায়তেন পরুস্কার �দােনর সেঙ্গ িছল �িতেযািগতার িবজয়ী 
িশল্পীেদর ৈবিচ�্যময় নতৃ্য পিরেবশনা।

নৃত্য �িতেযািগতায় েদশ েসরা
বড়েলখার েরােদলা

েগােল্ডন েগ্লােব বাংলােদেশর সািদয়া খািলদ রীিত
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বাংলােদেশ ব্যবসা সহায়ক প্ল্যাটফমৰ্ ওয়াইওয়াই 
েগাষ্ঠী সমগ্র েদশব্যাপী ত�ণ উেদ্যাক্তােদর মেধ্য 
সামািজক ব্যবসার িবিভন্ন িদক তৄেল ধরার 
কাজ কের যােচ্ছ। এরই ধারাবািহকতায় 
২৫ েসেপ্টম্বর রিববার িসেলট ে�সক্লােবর 
আমীনূর রশীদ েচৗধুরী িমলনায়তেন 
ওয়াইওয়াই েভঞ্চারস এবং েনদারল্যান্ডস 
এন্টার�াইজ এেজিন্সর উেদ্যােগ আেয়াজন 
কের েনটওয়ািক�ং িমট িসেলট। আেয়াজেন 
কিমউিনিট পাট�নার িহেসেব যুক্ত িছেলা 
মাছরাঙা �কাশন।
এই ে�াগ্রােম অনলাইেন িনবন্ধন সম্পন্ন 
কের �ায় অধৰ্শত উেদ্যাক্তা। িনবিন্ধত 
উেদ্যাক্তােদর উপিস্থিতর সংখ্যা খুব েবিশ 
না হেলও ওয়াইওয়াই েগাষ্ঠীর ে�াগ্রাম 
ম্যােনজার েমজবা�ল ইসলােমর �াণবন্ত 
সঞ্চালনায় সামািজক ব্যবসার িবিভন্ন িদক িনেয় 
ৈতির মািল্টিমিডয়া পিরেবশনা উপেভাগ কেরন 

অনুষ্ঠােন উপিস্থত উেদ্যাক্তাগণ।
ওয়াইওয়াই েগাষ্ঠী ব্যবসায় পঁুিজর ব্যবস্থা করার 
পাশাপািশ উেদ্যাক্তােদর ব্যবসা েক্ষে� সামিগ্রক 
িবষেয় �িশক্ষণ, পরামশৰ্, কােজর জায়গা এবং 
ব্যবসায় উন্নয়েনর জন্য িবিভন্ন ধরেণর সহায়তা 

�দান কের থােক। উেদ্যােগর সেঙ্গ যুক্ত 
েনদারল্যান্ডস এন্টার�াইজ এেজিন্স েটকসই, 
কॆিষ, উদ্ভাবনী এবং আন্তজৰ্ািতক ব্যবসায় 

উেদ্যাক্তােদর উৎসািহত কের। এছাড়াও 
অনুদান, ব্যবসািয়ক অংশীদার খুঁজেতও 
সহায়তা কের থােক �িতষ্ঠানিট। ওয়াইওয়াই 
েভঞ্চারস কাবৰ্ন িনঃসরণ, দাির�্য এবং 

েবকারে�র িব�েদ্ধ লড়াই করা 
উেদ্যাক্তােদর সমথৰ্ন িদেয় থােক। 
অনুষ্ঠােন কিমউিনিট পাট�নার িহেসেব যুক্ত 
থাকা মাছরাঙা �কাশন গ্রন্থ �কােশর 
পাশাপািশ ২০২০ সাল হেত �িতবছর 
িনয়িমত হাকালুিক হাওর তীের আেয়াজন 
করেছ জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক 
জনসেচতনতামূলক ে�াগ্রাম হাকালুিক 
ক্যাম্প। ওয়াইওয়াই েগাষ্ঠীর লক্ষ্য হেচ্ছ 
ত�ণ সামািজক উেদ্যাক্তােদর সমথৰ্েনর 
মধ্যিদেয় সামািজক ব্যবসায় সিঠক পথ 
ৈতির কের েদওয়া। ওয়াইওয়াই েগাষ্ঠী 

ইনিকউেবশন ে�াগ্রােমর Fall 2022 Cohort-এ 
আেবদন করেত আগ্রহীরা এই ওেয়বসাইেট 
লগইন কের (https://incubator.yy.ventures) 
আেবদন সম্পন্ন করেত পােরন।
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যু�রা� �বাসী বাংলােদিশেদর �দওয়া ভাচু� য়াল সংবধ�না অন��ােন �ধানম�ী ব�ব� রােখন।

িব�ব্যাপী জনি�য় হিলউেডর েসরা আকষৰ্ণ েগােল্ডন েগ্লাব 
অ্যাওয়াড� এর িবচারক প্যােনেল অন্তৰ্ভৄক্ত হেয়েছন বাংলােদেশর 
চলিচ্চ� সমােলাচক, িচ�নাট্যকার ও সাংবািদক সািদয়া খািলদ 
রীিত। যুক্তরাে� ২০২৩ সােলর ১০ জানুয়াির বসেব েগােল্ডন েগ্লাব 
অ্যাওয়ােড�র ৮০তম আসর। এবার িবচারক প্যােনেল বাংলােদশ 
েথেক �িতিনিধ� করেবন। েগােল্ডন েগ্লাব অ্যাওয়াড� এর িবচারক 
প্যােনেল এর আেগও যুক্তরা� �বাসী বাংলােদিশ সাংবািদক 
মুনাওয়ার েহােসন ১৯৯৩ সােল েগােল্ডন েগ্লােব েভাট েদওয়ার 
সুেযাগ হেয়িছল। সািদয়া খািলদ রীিত এর আেগ ইতািল, ভারত, 
ইংল্যান্ড, েনপাল, �ান্স, রািশয়া ও বাংলােদেশর িবিভন্ন 
আন্তজৰ্ািতক চলিচ্চ� উৎসেব �ির িহেসেব দািয়� পালন কেরেছন
। িবে�র েমাট ২০০ জন েভাটার েগােল্ডন েগ্লােবর এবােরর 
আসের অংশ েনওয়া িসেনমা�েলার চॅড়ান্ত তািলকা ৈতির 
করেবন। েসই তািলকায় রেয়েছন বাংলােদেশর রীিত। ৩০ 
বছর পর আবারও েগােল্ডন েগ্লাব অ্যাওয়াড� এর িবচারক 
প্যােনেলর তািলকায় বাংলােদেশর নাম উঠেলা। আেয়াজকরা 
এবারই �থম যুক্তরাে�র বাইের েথেক িবচারক প্যােনল 
অন্তৰ্ভॅক্ত কেরেছ। বতৰ্মান ৯৭ জন েভাটােরর সেঙ্গ এবছর নতৄন 
১০৩ জন েভাটার েযাগ কেরেছ। ৬২িট েদেশর েমাট ২০০ 
জেনর েভাটাররা �িতিনিধ� করেবন। এর েভতর ৫২% মিহলা, 
১৯.৫% ল্যািটন, ১২% এিশয়ান, ১০% কॆষ্ণাঙ্গ এবং ১০% 
মধ্য�ােচ্যর নাগিরক বেল জানা েগেছ।
েগােল্ডন েগ্লাব অ্যাওয়াড� েদশী-িবেদশী চলিচ্চ� ও েটিলিভশন 
ে�াগ্রােমর জন্য �দান করা হয়। এই মািক�ন অ্যাওয়াড�িট �িত বছর 
আনুষ্ঠািনক িডনােরর মাধ্যেম �দান করা হয়। েসই ১৯৪৪ সাল 
েথেক হিলউড ফেরন ে�স অ্যােসািসেয়শন অ্যাওয়াড�িটর 
আেয়াজন কের আসেছ। এটা হিলউেডর জন্য ফান্ড সংগ্রাহক 
িহেসেব কাজ কের। আেমিরকায় একােডিম অ্যাওয়াড� ও গ্র্যািম 

অ্যাওয়ােড�র পরই সবেচেয় েবিশ 
েদখা হয় েগােল্ডন েগ্লাব অ্যাওয়াড� 
�দান অনুষ্ঠান। ি�েটেনর বাফটা 
অ্যাওয়াড�েক এই অ্যাওয়াড� 
সমমােনর িহেসেব গণ্য করা 
হয়।
�িত বছেরর ��র িদেকই 
এই অ্যাওয়াড� �দান করা হয়। 
১৯৪৩ সােল একদল 

েলখক ‘হিলউড ফেরন 
ে�স অ্যােসািসেয়শন 
গঠন কের এবং 
চলিচ্চে� অবদােনর 
জন্য েগােল্ডন 
েগ্লাব অ্যাওয়াড� 
�দােনর িস�ান্ত 
েনয়।’ ১ম 
েগােল্ডন েগ্লাব 
অ ্যা ও য় া ড� 
১৯৪৩ সােলর 
চ ল ি চ্চ ে � 
অবদােনর জন্য 
�দান করা হয়। 

�থম েগােল্ডন 
েগ্লাব অনুষ্ঠান 
অনুিষ্ঠত হয় 
১৯৪৪ সােলর 
জানুয়াির মােস 
েট া েয় িন্ট েয়থ 
েস�ির, ফক্স 
স্টৄিডওেত।
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িব�ব্যাপী অনুিষ্ঠত েকারআন �িতেযািগতায় 
শীষৰ্স্থান অিধকার কের েদেশর জন্য 
সুনাম-সুখ্যািত বেয় আনেছন বাংলােদেশর 
কীিতৰ্মান হােফজরা। েসৗিদ আরেবর মক্কায় 
অনুিষ্ঠত েকারআন �িতেযািগতায় অংশ িনেয় 
খুেদ হােফজ সােলহ আহমদ তাকিরম 
িব�পিরমণ্ডেল ছিড়েয় িদেয়েছন বাংলােদেশর 
নাম। 
েসৗিদ সরকােরর ত�াবধােন অনুিষ্ঠত ৪২তম 
বাদশাহ আব�ল আিজজ আন্তজৰ্ািতক 
েকারআন �িতেযািগতায় অংশ িনেয় তॆতীয় 
স্থান অজৰ্ন কেরেছ তাকিরম। 
পা�চ ক্যাটগিরেত অনুিষ্ঠত �িতেযািগতায় 
১১১িট েদশ েথেক ১৫৩ জন অংশ িনেয় ১৫ 
জন চॅড়ান্ত পেবৰ্ উত্তীণৰ্ হন। ২১ েসেপ্টম্বর রােত 
মক্কার পিব� হারাম শিরেফ অনুিষ্ঠত বণৰ্াঢ্য 
অনুষ্ঠােন পা�চ ক্যাটাগিরর চॅড়ান্ত িবজয়ীেদর নাম 
েঘাষণা করা হয়। চতৄথৰ্ ক্যাগিরেত (তাজিবদসহ 
পুেরা েকারআন মুখস্ত) তॆতীয় হওয়ায় 
তাকরীমেক এক লাখ িরয়াল (�ায় সােড় ২৭ 
লাখ টাকা) পুরস্কার ও সম্মাননা ে�স্ট েদওয়া 
হয়। 
েসৗিদর বাদশাহ আব�ল আিজেজর নােম 
অনুিষ্ঠত আন্তজৰ্ািতক িহফ�ল েকারআন 
�িতেযািগতা মুসিলম িবে�র বড় ও মযৰ্াদাপূণৰ্ 
একিট �িতেযািগতা। তার এমন অজৰ্েন 
অিভনন্দন জানােচ্ছন েদশ-িবেদেশর সব 
ে�িণেপশার মানুষ। 
পুরস্কার িবতরণ অনুষ্ঠােন বাদশাহ সালমােনর 
�িতিনিধ িহেসেব উপিস্থত িছেলন তা�র 
উপেদষ্টা ও মক্কা নগরীর গভনৰ্র খােলদ আল 
ফয়সাল িবন আব�ল আিজজ। এছাড়াও 
েদশিটর ইসলাম ও দাওয়াহ িবষয়ক ম�ী ড. 
আব�ল লিতফ িবন আব�ল আিজজ আেল 
েশখসহ ���পূণৰ্ ব্যিক্তরাও েসখােন িছেলন।   
১৩৭৭ িহজির েথেক বাদশাহ আব�ল আিজজ 
আন্তজৰ্ািতক েকারআন িহফজ, িতলাওয়াত ও 
তাফিসর �িতেযািগতা �� হয়। গত চার 

দশেক এ �িতেযািগতায় অংশ িনেয়েছ িবিভন্ন 
েদেশর ছয় হাজার ৪৫৩ জন।  এবারই �থম 
িবে�র সবেচেয় েবিশ সংখ্যক েদশ েথেক 
�িতেযাগীরা তােত অংশ েনয়।  
এর আেগ গত মােচৰ্ ইরান আন্তজৰ্ািতক িহফ�ল 
েকারআন �িতেযািগতায় সােলহ আহমাদ 
তাকরীম �থম, েম মােস িলিবয়ায় অনুিষ্ঠত 
আন্তজৰ্ািতক িহফ�ল েকারআন �িতেযািগতায় 
সপ্তম স্থান অজৰ্ন কের। ২০২০ সােল পিব� 
রমজান মােস বাংলািভশন েটিলিভশন 
আেয়ািজত িহফ�ল েকারআন �িতেযািগতায় 
িবজয়ী হয় সােলহ।
সােলহ আহমােদর গ্রােমর বািড় টাঙ্গাইেলর 
নাগরপুর থানার ভা�া গ্রােম। তার বাবা হােফজ 
আব�র রহমান একিট মা�াসার িশক্ষক। মা 
গৃিহণী। সােলহ ঢাকার মারকাযু ফয়িজল 
েকারআন আল ইসলািম মা�াসার ছা�। তার 
কॆিতে�র জন্য মা�াসার সুপািরনেটনেডন্ট ও 
�লশান েসাসাইিট মসিজেদর খিতব মুফিত 
মুরতাজা হাসান ফেয়জী েদশবাসীর কােছ েদায়া 
েচেয়েছন।

আন্তজৰ্ািতক কৄরআন �িতেযািগতা

হােফজ তাকিরেমর িব�জয়
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িশ�র �দিরেত কথা বলা, করণীয় †jv †cÖmv‡i †h Lvevi DcKvix

কম বয়সী িশ�েদর মেধ্য েদিরেত কথা বলার 
লক্ষণ সব সময় স্পষ্ট হয় না। এেক্ষে� 
িচিকৎসেকর কােছ েগেল তারা আরও সময় 
অেপক্ষা করেত বলেত পােরন। েবিশরভাগ 
েক্ষে�ই সমেয়র সেঙ্গ িঠক হেয় যায়। অেনেকই 
ভােবন, এরা বুিঝ অিটজেম আ�ান্ত। ব্যাপারিট 
েতমন নাও হেত পাের। কথা েদিরেত বলার ব� 
কারণ আেছ। তেব যিদ মেন হয় েয আপনার 

সন্তান কথা বলেত যেথষ্ট েদির করেছ তেব 
উেপক্ষা না করাই ভােলা। �াথিমক ভােব 
েদিরেত কথা বলা িবষেয় �িষ্টপাত করেত হয় 
িশ�িটর বয়স অনুযায়ী ধারাবািহক িবকাশ হেচ্ছ 
িক না তার িদেক। একিট িশ� যখন বড় হেত 
থােক; তখন একিট িনিদৰ্ষ্ট বয়েস েশখা িক� 
িনিদৰ্ষ্ট কাজই েস করেব, এটাই ধারণা করা হয়। 
েযমন িতন মােসর মেধ্য িশ�িটর সামািজক 
হািস চেল আসেব, ঘাড় শক্ত হেয় যােব ইত্যািদ ।
যিদ আপনার বাচ্চা তার বয়স অনুযায়ী 

�েয়াজনীয় কথা বলেত না পাের, তাহেল 
আপনােক িস্পচ েথরািপেত সাহায্য করেত হেব। 
িস্পচ েথরািপ িদেয় তােদর ভাষা িবকােশ 
সহায়তা করেত পাের। িশ�র েদিরেত কথা 
বলার জন্য িক� ব্যায়াম তােদর �িতিদেনর 
কথায় আরও শব্দ িশখেত এবং ব্যবহার করেত 
অনু�ািণত করেত পাের। িশ�র েদিরেত কথা 
বলার সমস্যা �র করার জন্য িক� িটপস রেয়েছ। 
এ�েলা িশ�েক �ুত কথা বলেত সাহায্য করেব।
আপনার মেতা কের সন্তােনর সেঙ্গ কথা বলুন  
িশ�র ভাষা িবকােশর জন্য তার সেঙ্গ কথা বলা 
�েয়াজন। তাই যখনই সুেযাগ পান, তার সেঙ্গ 

কথা বলুন। তােক গল্প বলুন বা পেড় েশানান। 
তােক েকােনা গল্প পেড় েশানােনার সময় েস 
েখয়াল কের আপিন শব্দ�েলা কীভােব বলেছন। 
এভােব তারা নতৄন নতৄন শব্দ িশেখ বলেত �� 
করেব। েছাট গল্পসহ ছিবর বই িকেন িদন যা 
আপনার সন্তানেক েকৗতৄহলী করেব। ঘুেমর 
আেগ তােদর গল্প পেড় েশানান।

সামান্য দীঘৰ্ বাক্যাংশ ব্যবহার ক�ন। আপনার 
িনেজর কাজ বা কথা বণৰ্না করার পর, সন্তােনর 
সারািদেনর কাজ সম্পেক� জানেত চাইেবন। 

ডা. ��ল আিমন

উদাহরণ��প, আপিন তােদর েখলনা, রঙ 
অথবা, েচয়ার, েটিবল, চামচ, বািট ইত্যািদ তারা 
েয িজিনস�েলা ব্যবহার করেছ েস�েলার নাম 
বলেত বলুন। সব সময় েস  েয বাক্য�েলা 
ব্যবহার করেছ তার েথেক সামান্য দীঘৰ্ বাক্যাংশ 
বা বাক্য ব্যবহার করেত বলেবন।

ইশারার সেঙ্গ সংগিতপূণৰ্ শব্দ ব্যাবহার ক�ন
িশ� যিদ ইশারার সাহােয্য েযাগােযাগ করেত 
চায়, তেব েসই ইশারার সেঙ্গ সংগিতপূণৰ্ এবং 
অথৰ্েবাধক শব্দ েযাগ কের তােক কথা বলেত 
উৎসািহত ক�ন। েযমন- িশ� িবদায় জানােত 
হাত বাড়ােল আপিন বলনু 'বাই বাই' অথবা 'টা টা'।
িবিভন্ন গেবষণায় েদখা েগেছ, িশ� মূল শেব্দর 
আেগ অেনক েক্ষে� আেগ �তীকী শব্দ ব্যবহার 
�� কের। তাই এ েক্ষে� আপিনও �াথিমকভােব 
�তীকী শব্দ ব্যবহাের েবিশ ��� িদন। েযমন- 
গািড় েবাঝােত িপিপ্পপ্। েবড়াল েবাঝােত িমঁউ 
িমঁউ ইত্যািদ।

সন্তােনর জন্য গান করেত পােরন িশ�র জন্য 
সহজ সাধারণ ছড়াগান গাইেত পােরন। িবিভন্ন 
গেবষণায় েদখা েগেছ েয সন্তােনর সেঙ্গ গান 
করেল তা তােদর কথা বলার ক্ষমতা বাড়ােত 
পাের। মজার িবষয় হেলা, মিস্তেষ্ক গান গাওয়া 
এবং কথা বলার েক��েলা আলাদা। এমন 
উদাহরণ রেয়েছ েযখােন একিট িশ� সম্পূণৰ্ 
বাক্য গঠন করার অেনক আেগই একিট ছড়াগান 
গাইেত পাের।

একািধক শব্দ ব্যাবহাের িবরত থাকৄন। একসেঙ্গ 
অেনক শব্দ েশখােনার েচষ্টা করেবন না, এেত 
িশ� কথা বলার আগ্রহ হািরেয় েফলেত পাের। 
িস্পচ অ্যান্ড ল্যা�েয়জ েথরািপ িক�টা 
দীঘৰ্েময়ািদ িচিকৎসাব্যবস্থা। সিঠক সমেয় এই 
পদ্ধিতর েকৗশলগত �েয়াগ হেল িশ� কথা 
এবং েযাগােযােগর অন্যান্য মাধ্যেম উন্নিত 
করেবই।

�শংসা ক�ন নতৄন শব্দ িশখেল  তােদর �শংসা 
করেত ভৄলেবন না। েমৗিখক ইিতবাচক 
শিক্তবৃিদ্ধ তােদর ব্যিক্ত� গঠেন একিট দীঘৰ্ পথ 
িনেয় েযেত পাের
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সুস্থ থাকার জন্য ব্লাড ে�শার বা রক্তচাপ 
�াভািবক রাখা জ�ির কারন রক্তচাপ  েবেড় 
েগেল বা কেম েগেল েসখান েথেক েদখা 
িদেত পাের নানা ধরেনর জিটলতা। এজন্য 
উচ্চ রক্তচােপ েযমন ভয় থােক েতমনই িনম্ন 
রক্তচােপও থােক একইরকম ভয়। আমােদর 
মেধ্য আেছন যারা েলা ব্লাডে�শার সমস্যায় 
ভৄগেছন। সাধারানত নমৰ্াল ব্লাড ে�শার 
১২০/৮০ থােক িক� েসিট যিদ ৯০/৬০ 
েপৗঁেছ যায়, তখন এিট িচন্তার িবষয় এজন্য 
েয েলা ে�শােরর কারেণ হাট�, ে�ন, িকডিন 
ও ফৄসফৄেসর সমস্যা হেত পাের।
েলা ে�শােরর ফেল মাথা েঘারা, ক্লািন্ত, 
অজ্ঞান হেয় যাওয়া, বিম বিম ভাব, বুক 
ধড়ফড়, অবসাদ, �িষ্ট ঝাপসা হেয় যাওয়া 
এবং �াভািবক �াস-��াস িনেত অসুিবধা 
হেত পাের। তাই ে�সার কেম েগেল 
বািড়েতই �াথিমক িক� পদেক্ষপ েনয়া 
জ�ির। ব্লাড ে�শার িনয়�েণ আনেত েগেল 
সবসময় খােবেরর িদক েখয়াল রাখেত হেব। 
একটানা দীঘৰ্ সময় না েখেয় থাকেলও ব্লাড 
ে�শার েলা হেয় েযেত পাের। তাই ব্লাড 
ে�শার কেম েগেল এমন খাবার েখেত হেব 
যা বাড়ােত সাহায্য কের।

চলুন েজেন েনওয়া যাক িক িক খাবার ব্লাড 
ে�শার �াভািবক হেত সাহায্য করেব।
 

ব্লাড ে�শার েলা হেল কিফ পান ক�ন
হঠাৎ ব্লাড ে�শার েলা হেয় েগেল েসই 
অবস্থায় তাড়াতািড় কিফ পান ক�ন । কারণ 
কিফর মেধ্য আেছ ক্যােফইন যা রক্তচাপ 
বৃিদ্ধ করেব। ফেল েলা ে�শার েথেক 
�াভািবক হেব। এেত আপিন �ুতই এই 
সমস্যা েথেক মুিক্ত পােবন।

লবণ খান
অিতিরক্ত লবণ খাওয়ার অেনক ক্ষিতকর 
িদক আেছ তেব লবন েলা ব্লাডে�শার 
সমস্যায় উপকাির। আমােদর শরীেরর জন্য 
একিট িনিদৰ্ষ্ট পিরমাণ লবণ গ্রহণ করা 
জ�ির। এজন্য �িতিদন পিরিমত লবণ 
েখেত হেব। কারণ যিদ আপনার েলা ব্লাড 
ে�শােরর সমস্যা েদখা েদয় তেব সেঙ্গ সেঙ্গ 
িক�টা লবণ েখেয় িনন। েলবু-পািনর সেঙ্গ 
িমিশেয় েখেল শরীের �ুত শিক্ত আসেব।

বাদাম অেনক উপকাির
বাদাম খাওয়ার অেনক উপকািরতা। এিট 
িক� কাজ কের ব্লাড ে�শার িনয়�েণও। 
রােত একমুেঠা বাদাম পািনেত িভিজেয় 
রাখুন। সকােল েসিট ফৄিটেয় ঠান্ডা কের 
িপেষ িনন। ব্লাড ে�শার �াভািবক রাখেত 
এিট েখেত পােরন। হঠাৎ ে�শার কেম 

েগেল এই খাবার েখেল তা �ুত �াভািবক 
অবস্থায় িফিরেয় আেন।

ডাক� চেকােলট
চেকােলট অবশ্যই আপিন �ােদর জন্য খান 
তেব আপনার িবিপ কম থাকেল তেবই ডাক� 
চেকােলট খান। এিটেত ফ্ল্যাভ্যানলস নােম 
একিট রাসায়িনক পদাথৰ্ রেয়েছ, যা শরীেরর 
ওজন এবং চিবৰ্ রেক্তর মা�া পিরবতৰ্ন না 
কের বিধৰ্ত িবিপ �াস করার ক্ষমতা রােখ।
�িতিদন ২-৩ িলটার পািন পান ক�ন। 
শরীের পািনর পিরমাণ কেম েগেল ে�শার 
েলা হেবই। তাই িবেশষজ্ঞরা �িতিদন অন্তত 
২-৩ িলটার পািন পান করার পরামশৰ্ েদন। 
শরীের পািনর পিরমাণ িঠক রাখেত িনয়িমত 
ডােবর পািন, েলবুর শরবত ইত্যািদ পান 
করা উিচত।

েফােলট রেয়েছ এমন খাবার গ্রহন ক�ন 
িভটািমন িব কমেপ্লেক্সর পুিষ্ট উপাদান 
শরীরেক সুস্থ রােখ। রক্তাল্পতার সমস্যাও 
এড়ায় এই িভটািমন িব কমেপ্লেক্সর পুিষ্ট 
উপাদান। েলবু জাতীয় ফল, শাক, েমেট 
আলু, মুসুর ডাল এবং িসদ্ধ িডম হেলা 
েফােলট সমৃদ্ধ খাবার। রক্তচাপ কেম 
যাওয়ার সমস্যা হেল এ�েলা তাৎক্ষিণক 
েখেত পােরন।

িভটািমন িব-১২ সমৃদ্ধ খাবার খান
খাদ্যতািলকায় িভটািমন িব-১২ সমৃদ্ধ খাবার 
কম থাকেল রক্তাল্পতার আশঙ্কা েদখা েদয়। 
তা েথেকও রক্তচাপ কম হেয় েযেত পাের। 
েসই জন্য িডম, িচেকন ে�স্ট, দই, িবফ 
িলভার, স্যামন মাছ ইত্যািদ েখেত পােরন। 
এ�িলেত রেয়েছ �চৄর পিরমােণ িভটািমন 
িব-১২। এছাড়াও বাদাম, িকসিমস, মধু, 
খাবার স্যালাইন েখেত পােরন। যা 
তাৎক্ষিণকভােব রক্তচাপ �াভািবক করেত 
সাহােয্য করেব।
 
(ডা. �ভািশশ রাই, েমিডেকল অিফসার, 
ন্যাশনাল েমিডেকল কেলজ, ঢাকা।)
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¯^v¯’¨

3000 Holbrook, Hamtramck, MI 48212

Mobile: 313 474 2880
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weÁvcb

AMART
Grocery & Restaurant

WE DO CATERING FOR ALL OCCOASIONS

29121 Dequindre rd
Madison Heights, MI 48071

Dine-in   Takeout   Delivery

Bangladeshi,
Indian,
Pakistani &
Chinese
Grocery

Halal 
Chinese, 
Indian & 

Bangladeshi 
Food

we accept
EBT

313-731-7710
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Awfevmb

Avcwb wK †h‡Kvb ai‡Yi

Bwg‡M«kb Av‡e`b
Ki‡Z Pvb?

KwgDwbwUi †mevq 23 eQi
AvB.Avi.Gm Aby‡gvw`Z byi U¨v· GÛ Bwg‡MÖkb i‡q‡Q Avcbvi cv‡k

3000 njeªæK w÷ªU, n¨vgUªvwgK, wgwkMvb| †dvb: 313-873-5338,
†gvevBj: +1 (313) 455-2796 B-†gBj: noortaxusa@gmail.com 

eZ©gvb AMÖvwaKvi ZvwiL mg~n

BKevj †di‡`Šm

BDGmwmAvBGm †WUª‡qU wdì Awdm

11411 B †Rdvimb, †WUª‡qU

wgwkMvb-48214

†dvb : 800-375-5283

B‡gBj :

uscis.webmaster@uscis.dhs.gov

Kbmÿ jvi †mKkb

hy³ivóª ~̀Zvevm XvKv

gv`vwb A¨vwfwbD, evwiaviv, XvKv-1212

evsjv‡`k

†dvb: (880) (2) 5566-2000

b¨vkbvj wfmv †m›Uvi

†dvb : (603) 334-0700

B‡gBj : NVCINQUIRY@state.gov

িগ্রনকাড� আেমিরকায় অিভবাসীেদর কােছ পিরিচত শব্দ। 
িগ্রনকাড� পাওয়ার অথৰ্ বািক জীবেনর জন্য স্থায়ীভােব 
বসবােসর অনুমিত েদওয়া। িগ্রন কাড�ধারীরা আনুষ্ঠািনকভােব 
ৈবধ স্থায়ী বািসন্দা (এলিপআর) িহসােব পিরিচত। 
২০১৯-এর িহসাব অনুযায়ী, ১৩.৯ িমিলয়ন িগ্রন কাড�ধারী 
েযখােন ৯.১ িমিলয়ন মািক�ন যুক্তরাে�র নাগিরক হওয়ার 
েযাগ্য।  িগ্রনকাড� পাওয়ার অেনক উপায় রেয়েছ,  তেব এিট 
িনভৰ্র কের ব্যিক্তিবেশেষর ওপর।   ইউএসিসআইস ( 
আেমিরকার নাগিরক� ও অিভবাসন সািভৰ্েসর) িনয়ম 
অনুযায়ী, আেবদনকারীেদর অবশ্যই কমপেক্ষ ২ িট ফরম 
পূরণ করেত হেব- একিট অিভবাসীর আেবদন ও একিট 
িগ্রনকাড� আেবদন- ফরম আই-৪৮৫।

সরকার �িত বছর েযভােব অিভবাসীেদর িগ্রনকাড� িদেয় 
থােক, েতমিন িগ্রনকােড�র আেবদন নাকচও কের েদয়। এর 
েপছেন নানা কারণ রেয়েছ। িগ্রনকাড� আেবদেন ইচ্ছাকॆত 
অথবা অিনচ্ছাকॆত ভৄল হেল অেনক সময় িগ্রনকােড�র 
আেবদন নাকচ করা হেত পাের। আবার এমন অেনক িনয়ম 
আেছ, েয�েলা না েজেন অমান্য করার কারেণও িগ্রনকােড�র 
আেবদন অগ্রাহ্য করা হেত পাের।

িনিদৰ্ষ্ট এসব কারণ ছাড়াও আরও িক� কারণ রেয়েছ যার 
কারেণ িগ্রনকােড�র আেবদন বািতল হয়। তার মেধ্য কেয়কিট 
হেলা- 

িনরাপত্তা ঝঁৄিক
আেমিরকান কতॆৰ্পক্ষ যিদ মেন কের আপিন স�াসী কমৰ্কান্ড, 
�প্তচরবৃিত্ত, মানবতা িবেরাধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, নাশকতা 
ইত্যািদর সােথ জিড়ত, তাহেল আপনােক গ্রীন কাড� েদওয়া 
েথেক িবরত থাকেব।  এরপেরও যিদ আপিন গ্রীন কাড� পান 
এবং যিদ পের সত্য �কািশত হয় তেব আপনার গ্রীন কাড� 
বািতল হেত পাের। আপিন শািস্তর সম্মুখীন হেত পােরন।  

পূেবৰ্ অিভবাসী সম্পিক�ত েকান অপরাধ থাকেল
আপনার যিদ পূেবৰ্ অিভবাসন সম্পিক�ত েকান অপরাধ 
(েযমন- আেমিরকা �েবেশর অৈবধ েচষ্টা) থােক তাহেল 
আপিন কাড� পােবন না। এছাড়াও আেরা কারণ আেছ েযমন 
অনুমিত ছাড়া সীমান্ত অিত�ম এবং িভসার আেবদেন িমথ্যা 
তথ্য সরবরাহ ইত্যািদ । 

অপরাধমূলক কমৰ্কােন্ডর েরকড� থাকেল
আপিন যিদ েকান িনিদৰ্ষ্ট অপরােধ েদাষী সাব্যস্ত হেয় 
থােকন, তাহেল আপনার আেবদন নাকচ হেত পাের। 
অপরাধ �েলার মেধ্য আেছন মাদক, পিততাবৃিত্ত, খুন 
ইত্যািদ। পূেবৰ্ অপরাধমূলক কমৰ্কােণ্ডর েরকড� থাকেল 
আপিন িকভােব তা সামলােবন েসটা অিভবাসন িবেশষেজ্ঞর 
সােথ কথা বেল সমাধােনর েচষ্টা করেবন। 
কাগজপে�র সমস্যা

গ্রীন কাড� করেত েযমন �চৄর পিরমাণ কাগজপ� �েয়াজন 
েতমিন �েয়াজন এটা সিঠকভােব সম্পন্ন করার। এজন্য 
কাগজপে�র সমস্ত সমস্যা িঠক করেত লাইেসন্স �াপ্ত 
অিভবাসন আইনজীবীেদর সহায়তা েনওয়া জ�রী। 

েমিডেকল িরেপাট�
গ্রীন কাড� আেবদেন অবশ্যই আপনােক েমিডেকল িরেপাট� 
সাবিমট করেত হেব। এবং েসটা হেত হেব অনুেমািদত 
িচিকৎসক �ারা ৈতির। কতৰॆ্পক্ষ যিদ মেন কের আপিন 
জনসােস্থ্যর জন্য ঝৄঁিক তাহেল আপনার আেবদন নাকচ হেত 
পাের।

িগ্রনকাড� পাওয়ার কেয়ক বছর পর আেমিরকার নাগিরক� 
লাভ করা যায়। এ কােড�র মাধ্যেম অিভবাসীরা সাধারণত েয 
সব সুেযাগ-সুিবধা েভাগ করেত পাের তা হল-  স্থায়ীভােব 
বসবােসর সুেযাগ, ৈবধভােব েযেকােনা কাজ করা এবং 
সরকার �দত্ত সুেযাগ-সুিবধা েযমন ফৄডস্টাম্প, েমিডেকইড 
ইত্যািদ।

[েলখািট আইিন পরামশৰ্ ন য়, �ধুমা� িশক্ষা ও সেচতনতার জন্য। েযেকান 
আইিন পরামেশৰ্র জন্য আপনার  িনকটস্থ এটিনৰ্র সােথ েযাগােযাগ ক�ন।]

BKevj †di‡`Šm : †cÖwm‡W›U, byi U¨v· GÛ Bwg‡MÖkb

F1: ০১ িডেসম্বর ২০১৪  (আেমিরকান নাগিরকেদর 
অিববািহত েছেল/েমেয়েদর জন্য)
 
F2A: চলিত (এলিপআরগেনর �ামী বা �ী এবং ২১ বছেরর 
কম বয়সী সন্তানেদর জন্য)
 
FX: ২২ এি�ল ২০১৯ (F2A েকইেসস যােদর অগ্রািধকার 
তািরখ পুেরােনা)
 
F2B: ২২ েসেপ্টম্বর ২০১৫ (এলিপাআরগেনর অিববািহত 
েছেল/েমেয়েদর জন্য)
 
F3: ২২ নেভম্বর ২০০৮ (আেমিরকান নাগিরকেদর িববািহত 
েছেল/েমেয়েদর জন্য)
 
F4: ২২ মাচৰ্ ২০০৭ (আেমিরকান নাগিরকেদর ভাই/ েবান 
এবং তােদর �ী/ �ামী এবং ২১ বছেরর কম বয়সী সন্তানেদর 
জন্য)
 
E3: চলিত (দক্ষ কম�রা এবং তােদর �ী/ �ামী এবং ২১ 
বছেরর কম বয়সী সন্তানেদর জন্য)
 
EW: ০৮ েম ২০১৯ (অ-দক্ষ কম�রা এবং তােদর �ী/ �ামী 
এবং ২১ বছেরর কম বয়সী সন্তানেদর জন্য)

েসেপ্টম্বর ২০২২

��� ���
	 ����� �� ��� ��
�� � �
���
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gw`bv BwÛqvb
†i÷z‡i›U

DbœZgv‡bi my¯^v`y evsjv‡`wk, BwÛqvbmn
me ai‡bi gRv`vi Lvevi cwi‡ekb

wgwkMv‡bi n¨vgUªvwgK kn‡ii cÖvY‡K‡›`ª Aew¯’Z
Lvev‡ii Rb¨ AvRB eywKs Kiæb 313-733-6626

cvwU©mn mKj ai‡Yi B‡f›U Av‡qvR‡bi e¨e¯’v 

Avgiv Avcbv‡K w`w”Q fv‡jv gv‡bi Lvev‡ii wbðqZv

11917 CONANT ST, HAMTRAMCK, MI 48212

K¨vUvwis mvwf©m
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1988 mvj n‡Z KwgDwbwUi †mevq wb‡qvwRZ
¯^í g~‡j¨ Avgiv w`w”Q nR Igivnmn c„w_exi wewfbœ cÖv‡šÍi Gqvi wUwKU
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+8801880811048ceo@banglapuzzle.comwww.banglapuzzle.com

Our Services:
Website Design and Development
Web Application Development
Mobile Application Development
Game Development
AR/VR Application Development
Digital Marketing
Search Engine Optimization
Consultancy Service

Take your service from National Mobile Application Award Winner.

Chattogram Office
Software Technology Park (L-10)
Agrabad, Chattogram

Dhaka Office
House: 13/3, Road: 2,
Shyamoli, Dhaka-1207

Are you planning to take
IT service?
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23211 Ryan Rd Warren MI 48091 Suite F 
586-486-4204 
Info@chalikitchen.com
Mon-sat 11am-10pm, Sun 11am-9pm

LUNCH

BUFFET
EVERYDAY C
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Av‡gwiKvb †Wwjfvwi mvwf©m, BbK
†Wwjfvwi mvwf©m cvU©bvi: A¨vgvRb jwRw÷Km

kvnve Avn‡g` mywgb
†cÖwm‡W›U

 mvivn wfbwmKvj, †Rbv‡ij g¨v‡bRvi
†gvnv¤§` AvwRR mygb, Acv‡ikb g¨v‡bRvi 

†hvMv‡hvM 313-657-4444

N›Uvq 16-18 Wjvi Avq Kiæb|
A¨vgvRb †Wwjfvwi WªvBfvi wn‡m‡e

Avgiv dyjUvBg I cvU©UvBg †Wwjfvwi WªvBfvi LyuRwQ |

†dvb
313-874-3133
586-224-8808

I‡qemvBU
www.shondhan.com

Avgv‡`i †mev mgyn 
†ivW †U÷: A‡Uv, mvB‡Kj, UªvK Ges evm
[mßv‡n 7 w`b †Lvjv] 

W«vBwfs ¯‹yj  
AcÖvßeq¯‹‡`i †¶‡Ît †mM‡g›U 1 I 2
A¨vWvë W«vBwfs 
UªvK Ges evm WªvBwfs 

e¨eüZ Mvwoi wWjvi
Avgv‡`i wbKU †_‡K Avcbvi Mvwo µq Kiæb 

n¨vgU«vwgK
9 115 KbvbU ÷«xU 

Iqv‡ib
32097 nwjsmIqv_© GwfwbD

mÜvb  W«vBwfs ¯‹yj GÛ †ivW †U÷ 
DRIVING

SCHOOL
BEST EXPERTS • BEST OFFERS • BEST SCHOOL
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Avgiv Avcbv‡K w`w”Q
nvjvj I †dªk _vB Lvevi

dvBf ÷vi gv‡b

we‡q, Rb¥w`‡bi cv�U©mn
mKj c«Kvi mvgvwRK Abyôv‡bi
my-e¨e¯’v Av‡Q
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Bangkok 
Station

By
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Avgiv
K¨vUvwis
mvw ©f�m
w`w”Q
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÷vi wi‡qjUi

মাসুম আেহমদ ১৯৮১ সােল িসেলট েজলার বালাগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ 
কেরন। তেব তার েবেড় ওঠা েমৗলভীবাজার শহের। �’বছর হেলা বাবা মারা 
িগেয়েছন। িতিন ব্যবসায়ী িছেলন। মা গৃিহনী। বতৰ্মােন েমাট িতন েবান �ই 
ভাইেয়র মেধ্য সবাই �ায় েদেশর বাইের কমৰ্রত আেছন। ইন্টারিমিডেয়ট 
পাশ  করার পর ২০০২ সােল েমৗলভীবাজার সরকাির কেলজ েথেক িডগ্রী 
পাস কের পেরর বছর িতিন উচ্চিশক্ষার উেদ্দেশ্য ইংল্যান্ড চেল যান। দীঘৰ্ 
৭ বছর ইংল্যােন্ড অবস্থান করার পর ২০১০ সােল িতিন  �েদশ  �ত্যাবতৰ্ন 
কেরন। ২০১১ সােল িতিন পািড় জমান আেমিরকােত। এরপর �� হয় 
জীবন যুদ্ধ। আেমিরকােত এেসই িতিন �থেম একিট েরস্টৄেরেন্ট কাজ �� 
কেরন। তেব এখােনই েথেম থােকনিন। ২০১৫ এর মাঝামািঝ সময় িতিন 
িরেয়ল এেস্টট ব্যবসার সােথ সম্পৃক্ত হন।  
২০১৫ সােলর মধ্যবত� সময় ইিন্ডিভ�য়াল িরেয়ল এেস্টট েসলস  এেজন্ট 
িহেসেব েকলার উইিলয়ামেস কমৰ্জীবন �� কেরন। ��র বছের ক্যািরয়াের 
সফলতা না িমলেলও িতিন েথেম থােকিন। েচষ্টা চািলেয় যান  এবং পরবত� 
বছর েথেক  িতিন  সফলতার মুখ েদখা �� কেরন।  এরপর  আর েপছেন 
িফের তাকােত হয়িন। ২০১৭ সােল হ্যামট্রািমেক  আিমন িরেয়লিট িরেয়ল 
এেস্টট েসক্টর আত্ম�কাশ কের। আিমন িরেয়লিট এখন অেনক  নািমদািম 
�্যান্ড। �� েথেক আিমন িরেয়িলিটেত িতিনসহ আরও িতনজন এেজন্ট 
িহেসেব সম্পৃক্ত হন বেল িতিন গেবৰ্র সােথ ব্যক্ত কেরন। বতৰ্মােন িতিন 
আিমন িরেয়িলিটেত মাসুম িরেয়ল এেস্টট গ্রুেপর িটম িলড। পাশাপািশ এই 
েকাম্পািনেত ব্যবসািয়কভােব জিড়ত আেছন। 
ৈবি�ক মন্দা িবেবচনায় িরেয়ল এেস্টট েসক্টর  িক�টা  সমস্যার সম্মুখীন 
হেচ্ছ বেল িতিন মেন কেরন। ব্যাংেকর ইন্টােরস্ট েরট (গেড় �ায় ৬.৫%) 
�িতিনয়ত বৃিদ্ধর ফেল িরেয়ল এেস্টট মােক�ট মূল্য ৫-১০% কেম েগেছ। 
অেনেক মােক�টটা েকান িদেক যায় তার পযৰ্েবক্ষণ করেছন। এ কারেণ 
েসলস িক�টা �াস েপেয়েছ। আগামী বছেরর ��েত মােক�েটর �কॆত অবস্থা 
জানা যােব বেল িতিন মেন কেরন। 
একজন সফল িরেয়লটর হেত েগেল েকান েকান �ণাবলী থাকা �েয়াজন, 

েস �সেঙ্গ িতিন বেলন, “একজন সাকেসসফৄল িরেয়লটর হেত েগেল 
সবৰ্�থম আপনার অিভজ্ঞতার �েয়াজন। আর আপিন তখনই অিভজ্ঞ হেয় 
উঠেবন যখন আপিন এখােন পযৰ্াপ্ত সময় ব্যয় করেবন। ে�তার সােথ 
অবশ্যই আপনােক একটা িনিদৰ্ষ্ট সময় ব্যয় করেত হেব। আপিন ব্যিক্তগত 
িকংবা ব্যবসািয়ক েযাগােযাগ বা পিরচয় ব্যতীত এই ব্যবসাটা সফলভােব 
করেত পারেবন না। তেব কতটা সফল হেলন তা িনভৰ্র করেব আপিন কত 
�ুত িশখেছন। সফল হেত হেল  অবশ্যই সততা, জ্ঞান  এবং আত্মিব�াস 
থাকাটা জ�ির। এছাড়াও অন্যান্য ���পূণৰ্ িবষয় েযমন বতৰ্মান মােক�ট 
েট্রন্ড, সুেদর হার, েহাম েলান এবং জনসংখ্যাতাি�ক িবষেয় জ্ঞান থাকাও 
জ�রী। কারণ, এ�েলা জানা থাকেল আপিন বতৰ্মান মােক�ট সম্বেন্ধ েযমন 
জানেত পারেবন েতমিন ভিবষ্যেত মােক�ট েকমন হেব েস সম্বেন্ধ ধারণা 
পাওয়া যােব।” 
েকউ যিদ িরেয়লিট েসক্টের আসেত চায় তাহেল তার ইচ্ছাটা আন্তিরক 
হওয়া ���পূণৰ্ বেল মেন কেরন। কারণ ইচ্ছার িব�েদ্ধ মানুষ েবিশ �র 
এেগােত পাের না। ��েত ৪০ ঘন্টার একটা ক্লাস করার পের একিট িনিদৰ্ষ্ট 
পরীক্ষা িদেয় আপনােক পাশ করেত হেব। এরপর আেরা িক� �িতষ্ঠান 
রেয়েছ েযখােন আপনােক েমম্বার হেত হেব। এভােব সাধারণত �� হয় 
িরেয়লটরেদর যা�া। এর পরবত�েত মােক�িটং এবং মানুেষর সােথ  
েযাগােযাগ, আত্মিব�াস  আপনােক কািঙ্খত লেক্ষ্য েপৗছঁােত সাহায্য করেব। 
এেক্ষে� আপনার ক্লােয়ন্ট কতটা লাভবান হেলন েসিদেক েখয়াল রাখেত 
হেব। কারণ ে�তা এবং িবে�তা �জন সমান ভােব লাভবান হেল আপনার 
সফলতা আসেব।   
িরেয়ল এেস্টট ব্যবসার পাশাপািশ মাসুম আেহমদ েখলাধুলার সােথ সম্পৃক্ত 
আেছন। ব্যাডিমন্টন তার পছেন্দর েখলা। ব্যাডিমন্টন টৄনৰ্ােমেন্টরও 
আেয়াজন কেরেছন েবশ কেয়কবার। এছাড়া অবসের িতিন তার পিরবােরর 
সময় ব্যয় করেত পছন্দ কেরন। ভিবষ্যৎ িচন্তা ভাবনার অংশ িহেসেব 
পিরবােরর সন্তানেদর সুিশিক্ষত কের গেড় তৄলেত চান। পাশাপািশ তার  
িরেয়ল এেস্টট  ব্যবসা িনেয় অেনক ধরেণর পিরকল্পনা আেছ।

একজন সফল মাসুম আহেমেদর গ�
িমিশগােন িরেয়ল এেস্টট (আবাসন) ব্যবসায় একজন সফল মুখ মাসুম আহেমদ। ২০১৫ সােল িতিন িরেয়ল এেস্টট 
েসলস এেজন্ট িহেসেব কমৰ্জীবন �� কেরন। বতৰ্মােন িতিন হ্যামট্রািমেক  আিমন িরেয়লিটর মাসুম িরেয়ল এেস্টট 
গ্রুেপর িটম িলড। পাশাপািশ এই েকাম্পািনেত ব্যবসািয়কভােব জিড়ত আেছন। আিমন িরেয়লিট ২০১৭ সাল েথেক 

�পািট� �য়-িব�েয় িমিশগানসহ আেমিরকার িবিভন্ন রােজ্য সুনােমর সােথ ব্যবসা পিরচালনা করেছ।

েগ্রাসাির েস্টােরর ব্যবসা েথেক ��। তখন েথেক িরেয়ল এেস্টট ব্যবসার 
�িতও েঝা�ক িছল। েস সময়  িরেয়ল এেস্টট ইন্ডাি� এখনকার মত একটা 
বড়  িছল না। িক� �িতবন্ধকতা িছল। পূেবৰ্র কথা�িল স্মৃিতচারণ কের িতিন 
বেলন, “২০১১ সােলর আিম যখন কেলেজর ছা�।  তখন েথেক িরেয়ল 
এেস্টট  ব্যবসায় েছাটখােটা িবিনেয়াগ �� কির। ২০১৬  িরেয়ল েস্টেটর  
লাইেসন্স �ািপ্তর পর পূণৰ্ উদ্যেম ব্যবসার সােথ জিড়েয় পিড়।  ��র িদেক 
িরম্যাক্স নামক একিট িরেয়ল এেস্টট েকাম্পািনেত এেজন্ট িহেসেব কাজ �� 
কির। এখান েথেকই ব�তপেক্ষ আবাসন ইন্ডাি�েত আমার ক্যািরয়ার ��।”  

িতিন —-- সােল িসেলট শহের জন্মগ্রহণ কেরন। 

তেব এই ব্যবসায় আসেত তােক অেনক কাঠখড় েপাড়ােত হেয়েছ। আজ 
িতিন সফল। আমরা হয়েতা �ধুমা� মানুেষর সফলতাটােক েদিখ। িক� 
সফলতা েপছেন লুিকেয় আেছ অেনক ত্যাগ ও সংগ্রাম। স্মৃিতচারণ কের 
িতিন বেলন, “িরেয়ল এেস্টট এর ব্যবসা অতটা মসৃণ নয়। অন্য ব্যবসার মত 
আপিন এখােন �িতিদন আয় করেত পারেবন না। িটেক থাকার জন্য 
আমােক অেনক সংগ্রাম করেত হেয়েছ। নানা সমস্যার সম্মুখীন হেয়িছ। িক� 
পিরবার আমার �িতকॅল অবস্থায় সব সময় সাহস যুিগেয়েছ, সফল হবার 
অনুে�রণা িদেয়েছ। তখন ৈধযৰ্ ধারণ কেরিছ বেলই এই ইন্ডাি�েত এখেনা 
িটেক আিছ। অবশ্য �িতটা েসলস জেব ৈধেযৰ্র পরীক্ষা িদেত  হয়।” িতিন 
গেবৰ্র সােথ বেলন, কিমউিনিটেত িবিভন্নভােব অবদান রাখেছ আেমিরকান 
িরেয়লিট েনটওয়াক�।   স�িত েবশ কেয়কিট ি�েকট িটমেক তারা স্পন্সর 
কেরেছ। এছাড়া েখলা সম্পিক�ত িবিভন্ন ে�াগ্রােম তারা অংশগ্রহণ এবং 
অবদান েরেখ চেলেছন। "আেমিরকান িরেয়িলিট েনটওয়াক� একিট 
কিমউিনিট িনভৰ্র েকাম্পািন। সুতরাং কিমউিনিটেত আমােদর অবদান 
রাখাটা উিচত। আমরা েসটা সাধ্যমত করিছ।” 
বতৰ্মান পিরিস্থিতেত িরেয়ল েস্টট ব্যবসায় েকান বা�ধার সম্মুখীন হেচ্ছন 
িকনা এ �সেঙ্গ িতিন বেলন, “এই ইন্ডাি� �িতিনয়ত শিক্তশালী হেচ্ছ। 

২০১৫ সােল আমরা যখন ব্যবসা �� কেরিছলাম তখন বাঙািল িরেয়লটর 
িছল ১০-১৫ জন। এখন হেব �ায় ২০০ জেনর অিধক। ৫ েথেক ৭ বছেরর 
মেধ্য িরেয়ল এেস্টট েসক্টের ে�তা-িবে�তার সংখ্যা উেল্লখেযাগ্য ভােব বৃিদ্ধ 
েপেয়েছ।” িতিন আরও বেলন, "আমােদর মূল ে�তা বাঙািল কিমউিনিটর 
েলাকজন। আমােদর উেদ্দশ্য তােদরেক সিঠক তথ্য েদওয়া এবং একিট 
সুন্দর আবাসেনর ব্যবস্থা কের েদওয়া।” সারা িবে�র অথৰ্ৈনিতক মন্দা 
িক�টা আবাসন ব্যবসায় �ভাব েফেলেছ বেল িতিন মেন কেরন। এ �সেঙ্গ 
িতিন বেলন, "ব্যাংেকর ইন্টােরস্ট ( �ায় এভােরজ ৬.৫%) বৃিদ্ধ েপেয়েছ 
এবং সামেনর িদেক আেরা বাড়েব। এর ফেল েযটা হেচ্ছ অিধকাংশ ে�তার 
বািড় �য় করার ক্ষমতা িক�টা �াস েপেয়েছ। �েয়াজন না হেল েকউ বাসা 
িনেচ্ছ না। যার কারেণ ে�তা এবং িবে�তা উভেয়ই সমস্যার সম্মুখীন হেচ্ছ
। তেব এেকবাের েথেম েনই। টৄকটাক িবি� হেচ্ছ।”
তার মেত, যার িক�ই েনই তার জন্য একিট বািড় অত্যন্ত ���পূণৰ্। যােদর 
বাসা েনই তােদরেক �ুত বাসা েনওয়া উিচত বেল িতিন মেন কেরন। 
“আপিন ভাড়া বাসায় থাকেল �িত মােস একিট বড় অংেকর অথৰ্ ব্যয় 
করেছন। সুতরাং বািড় �য় আপিন এবং আপনার ভিবষ্যৎ �জন্মেক 
সহায়তা করেব। উদাহরণ��প আিম এখােন নতৄন এেসিছ,  আমার জন্য 
েকউ িক� েরেখ যায়িন। আমার েছেলর বয়স পা�চ বছর। আিম যিদ ২০০ 
হাজার ডলােরর একিট বাসা েনই এবং ৩০ বছের �য় িনষ্পন্ন কির, েস 
েক্ষে� আমার সন্তান একিট বাসা ি� পােচ্ছ। বাসা ভাড়া েথেকও একটা 
েমাটা অংেকর অথৰ্ আেস। এজন্য আমরা বাঙািল যারা তােদরেক এ েদেশর 
অথৰ্ৈনিতক িসেস্টেমর সুিবধা গ্রহেণর উপেদশ েদই।”
আেমিরকােত িরেয়ল এেস্টেটর েপশা এবং ব্যবসা অত্যন্ত জনি�য় ও  
লাভজনক। নতৄনেদর েকউ এ েপশায় আসেত চাইেল েস �সেঙ্গ িতিন 
বেলন, "আেমিরকা হেলা ল্যান্ড অফ অপরচৄিনিট। এখােন সুেযােগর অভাব 
নাই, কােজরও েকান অভাব নাই। সুতরাং এ েপশায় যারা আসেত চায় 
তােদরেক ওেয়লকাম কির।”

ছা�জীবন �থেকই যার ব�বসার হােত খিড়
িমিশগােন িরেয়ল এেস্টট ব্যবসায় েশােয়ব েচৗধুরী একিট পিরিচত নাম। ছা�জীবন েথেকই তার ব্যবসার 
হােত খিড়।  ২০১৯ এর েশেষর িদেক িমিশগােনর হ্যামট্রািমেক েছাট একিট অিফস িনেয় আেমিরকান 
িরেয়লিট েনটওয়াক� নামক েকাম্পািন গঠন কেরন। এরপর তার আর িপছেন িফের তাকােত হয়িন। 

পির�ম ও সততার জন্য িতিন হেয় ওেঠন িরেয়ল এেস্টট ইন্ডাি�র একজন জনি�য় মুখ।

�শােয়ব �চৗধুরী

মাসুম আহেমদ
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জগলুল �দা
�িতিষ্ঠত ব্যবসায়ী ও �ীড়া সংগঠক
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জগলুল �দা আেমিরকার একজন �িতিষ্ঠত ব্যবসায়ী এবং 
জনি�য় �ীড়া সংগঠক। িতিন জিড়ত আেছন ওয়ারেলস 
েটিলকিমউিনেকশন ব্যবসার সােথ। এবং একই সােথ িতিন 

এমিসিস (েমাটর িসিট চ্যািম্পয়নিশপ) ি�েকট টনৄৰ্ােমেন্টর 
অন্যতম �িতষ্ঠাতা। িতিন ১৯৮২ সােল িসেলেট জন্মগ্রহণ 
কেরন। বাবা শামসলু �দা ব্যবসায়ী। মা গিৃহণী। বাংলােদেশর 
নবম ে�ণী পযৰ্ন্ত পড়ার পর ১৯৯৮ সােল আেমিরকা আেসন। 
২০০১ সােল িমিশগােনর হ্যামট্রািমক হাই �ল েথেক 
গ্র্যা�েয়শন েশষ কেরন। জগললু �দা েছাটেবলা েথেক উেদ্যাক্তা 

হওয়ার �প্ন েদখেছন। িতিন িছেলন �াধীনেচতা।   আবদ্ধ জীবন 
পছন্দ করেতন না। িনেজর �াধীনতােক �াধান্য িদেতন এবং 
সৃজনশীল কাজ করার জন্য ব্যবসােক ক্যািরয়ার িহেসেব গ্রহণ 
কেরন। �� কেরন ওয়ারেলস েটিলকিমউিনেকশেনর ব্যবসা। 
এখান েথেক ব্যবসার হােত খিড় তার। ২০০৬ সােল �িতষ্ঠা 

কেরন েগ্লাবাল ইেনােভিটভ গু্রপ নােম একিট েকাম্পািন। ��েত 
নানা �িতবন্ধকতা থাকেলও িতিন এিগেয় যান। িতিন মেন 
কেরন, “�িতটা ব্যবসায় �িতবন্ধকতা থােক। ধীের ধীের তার 
িনেজর েমধা ও েযাগ্যতা িদেয় অিত�ম করেত হয়।” বতৰ্মােন 
তার েকাম্পািনেত �ায় ৩০০ জন কমৰ্চারী কাজ করেছন। 
সা�িতককােল ৈবি�ক মন্দাই েটিলকিমউিনেকশন েসক্টর 
িক�টা চ্যােলেঞ্জর সমু্মখীন হেচ্ছ বেল িতিন মেন কেরন। িতিন 
বেলন, "বতৰ্মান ৈবি�ক মন্দা সকল ব্যবসায়ী িক�টা �ভাব 
েফেলেছ।  আমরা আশা কির �তু সমস্যা সমাধান হেব।" 
জীবেন কষ্ট ও আনেন্দর কথা বলেত িগেয় িতিন বেলন, "আমার 
কষ্ট হল আমরা যখন িমিশগােন  এেসিছলাম, তখন আমােদর 
েখলার সেুযাগ িছল সীিমত। তেব এখন সময় পিরবতৰ্ন হেয়েছ। 
ি�েকটসহ সব ধরেনর েখলায় বাঙািলরা এিগেয় এেসেছ। " 
িতিন মেন কেরন, েখলার জন্য পিরবার যিদ তােদর েছেল 
েমেয়েদর উৎসাহ েযাগাই  তাহেল পরবত� �জন্ম েখলায় 
মেনািনেবশ করেব। এবং মাদক ও অন্যান্য বােজ কাজ েথেক 
িবরত থাকেব। 

আেমিরকােত ি�েকেটর জনি�য়তা তৄলনামলূক কম। েস েক্ষে� 
এিট কতটা চ্যােলিঞ্জং েস �সেঙ্গ িতিন বলন, "এখােন বাঙািল 
েখেলায়াড় পযৰ্াপ্ত। িনউইয়েক�র বতৰ্মােন ৫০ েথেক ৬০ িট 
বাঙািল ি�েকট িটম আেছ। িমিশগােন আেছ ১৫ িটর মত। 
এছাড়াও অন্যান্য েস্টেটও আেছ। িক� সমস্যা হল  ি�েকট 

অত্যন্ত ব্যয়ব�ল একিট েখলা। তেব েখেলায়াড়রা যখন আিথৰ্ক 
সাহায্য না পায় তখন উৎসাহ হািরেয় েফেল। আিম মেন কির 
আমােদর কিমউিনিটর ব্যবসায়ী ও দািয়�শীল ব্যিক্তরা এিটেক 
িটিকেয় রাখার জন্য সব ধরেনর সহেযািগতা করেল ভিবষ্যেত 
ভােলা িক� আশা করেত পাড়েবা ।”
 

এমিসিস ি�েকট টৄনৰ্ােমন্ট যা�া �� কের ২০২১ সােল। এর 
উেদ্দশ্য িছল ইয়াং েছেলেদর একটা প্ল্যাটফমৰ্ েদওয়া। এছাড়া 
পরবত� �জন্মেক �ীড়ার সােথ সমৃ্পক্ত হওয়ার উৎসাহ েদওয়া 
এবং তােদরেক মাদকসহ অন্যান্য খারাপ কাজ েথেক িবরত রাখা
। স�িত েশষ হেলা এমিসিস টৄনৰ্ােমন্ট ২০২২। েমাটর িসিট 
চ্যািম্পয়নিশপ -২০২২ এ  চ্যািম্পয়ন হয় িমিশগান িচতাহ। 
আেমিরকার িবিভন্ন েস্টট েথেক এখােন ১০ িট দল অংশগ্রহণ কের।

জগলুল �দা বতৰ্মােন এক কন্যা সন্তােনর জনক। ব্যবসা িনেয় 
ভিবষ্যৎ েকান উেদ্দশ্য না থাকেলও ভিবষ্যৎ �জেন্মর জন্য 
এমিসিস ি�েকট টৄনৰ্ােমেন্টেক এিগেয় িনেয় েযেত চান।
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িমিশগােনর িসেলট ফামৰ্স

যুক্তরাে�র িমিশগােন ‘িসেলেটর কॆষেকর বাজার, 
�বাসীেদর কােছ িদন িদন জনি�য় হেয় উঠেছ। 
গ্রীষ্মকালীন এই বাজারিট সপ্তােহর শিন ও 
েরাববার সকাল েথেক �পুর পযৰ্ন্ত িমিশগােনর 
েডট্রেয়েটর েজােসফ ক্যাম্পাউ ি�েট অবিস্থত 
ইসলািমক েসন্টার পািক�ং এলাকায় িসেলেটর 
কॆষেকর বাজার নামক সবিজ বাজাের েবচা-েকনা 
চেল। জানা যায়, �বােসর কমৰ্ব্যস্ত জীবেন 
অেনক �বাসী কােজর ফা�েক বাসা-বািড়র িপছেন 
শেখর বেস গ্রীষ্মকালীন সমেয় নানাজােতর 
শাকসবিজ চাষ কের থােকন। অেনেক পিরবােরর 
চািহদা পূরণ কের িনেজর বাগােনর ফলােনা 
অিতিরক্ত সবিজ িবি� কের বাড়িত টাকা ও 
উপাজৰ্ন করেছন। েসৗিখন কॆষকেদর শাকসবিজ 
িবি�েক েক� কের গেড় উেঠেছ ‘িসেলট ফামৰ্া'স 
মােক�ট’। সপ্তােহর শিন ও েরাববার সকালেবলা 

বাগােনর শাকসবিজ িবি�র উেদ্দশ্য কॆষেকরা 
ে�তার অেপক্ষায় থােকন। বাগােনর টাটকা 
শাকসবিজ তৄলনামূলক সস্তা হওয়ায় অেনেক 
কॆষকেদর বাজার েথেক শাকসবিজ �য় কের 
থােকন। পছেন্দর শাকসবিজ িকেন অেনেকই 
উৎফৄল্ল েদখা যায়। সেরজিমেন িসেলেটর 
কॆষেকর বাজার ঘুের েদখা যায়, িমিশগােনর 
েডট্রেয়ট ও হ্যামট্রািমক িসিটেত বসবাসকারী 
একািধক কॆষক িনেজেদর বাগােন ফলােনা 
শাকসবিজ িবি�র জন্য েটিবল সািজেয় ে�তার 
অেপক্ষায় রেয়েছন। বাজার ঘুের েদখা যায়, চাল 
কৄমড়া, লাউ, িমিস্ট লাউ, িসম, কচৄ, কচৄর লিত, 
কাচা� মিরচ, নাগা মিরচ, বরবিট, টেমেটা, িজংগা, 
ফৄলকিপ, বাধা কিপসহ নানা জােতর শাকসবিজ 
িনেয় বেস আেছন। টাটকা ও দােম সস্তা হওয়ায় 
িদনিদন জনি�য় হেয় উঠেছ িসেলট কॆষেকর 
বাজার। সবিজ ে�তা মানেবশ েদ বেলন, ে�শ 
সবিজর জন্য এখান েথেক েকনাকাটা কির।

হ্যামট্রািমক শহের বসবাসকারী জয়দীপ েচৗধুরী 
বেলন, এখােন কॆষকরা সরাসির ে�তােদর কােছ 
শাকসবিজ িবি� কের থােকন।
েডট্রেয়েট বসবাসকারী দিবর িময়া বেলন, সব 
িদক িদেয় সুিবধা থাকায় এখান েথেক েকনাকাটা 
কির। কॆষক িজতৄ িময়া বেলন, িনেজর পিরবােরর 
চািহদা পূরণ কের অিতিরক্ত শাকসবিজ িবি� 
কের আিথৰ্ক ভােব লাভবান হিচ্ছ।
িসেলেটর কॆষেকর বাজােরর অন্যতম পিরচালক 
ও  এ েক এম রহমান বেলন, কॆষক আর ে�তার 
মেধ্য সরাসির সম্পক� স্থাপন কের উভয় পক্ষ 
েযন লাভবান হয় এই উেদ্দেশ্য িসিলেটর কॆষেকর 
বাজার চালু করা হয়। চারবছর ধের বাজােরর 
কাযৰ্�ম চলেছ।

িসেলট ফামৰ্
এ েক এম রহমান �ই একর জায়গার উপের 
২০১৬ সােল �� কেরন িসেলট ফামৰ্। 
সহেযািগতায় অেনেক থাকেলও িতিন �ধান 
উেদ্যাক্তার ভॅিমকা পালন করেছন। এ েক এম 
রহমােনর জন্ম িসেলেট। সাত ভাই েবােনর 
মেধ্য িতিন ি�তীয়। বাবা আ�ল মুিকত করেতন 
সরকাির চাকৄরী। ১৯৮৫ সােল চট্টগ্রাম 
িব�িবদ্যালেয় অধ্যায়ন েশেষ িতিন চেল আেসন 
আেমিরকােত। বতৰ্মান পিরবারসহ এখােন 
অবস্থান করেছন। িতিন বেলন, “এিট সম্পূণৰ্ 
একিট অলাভজনক �িতষ্ঠান। েকানরকম 
সাহায্য ছাড়া �িতষ্ঠানিট পিরচালনা করিছ। 
এখােন কাজ করার জন্য �েত্যক বছর �লাই 
েথেক অেক্টাবর মােস আেমিরকার িবিভন্ন শহর 
এমনিক কানাডা েথেক অেনক ভেলিন্টয়ার িবনা 
পাির�িমেক কাজ কেরন।”   
িসেলট ফােমৰ্র �ই একর জায়গার মেধ্য আেছ 
আগাম বীজ বপন করার জন্য গ্রীন হাউজ, 
মুরিগর ফামৰ্ ও িপকিনেকর জায়গা ইত্যািদ। 
িপকিনেকর জন্য যারা এখােন আসেবন তারা 
এখানকার সবিজ িবনামূেল্য েখেত পারেবন। 
পাশাপািশ এই �েজেক্টর মেধ্য আেছ একিট 
মসিজদ। মসিজেদর পােশ আলাদা একিট সবিজ 

বাগান আেছ। িসেলট ফামৰ্ মূলত একিট 
কিমউিনিট �েজক্ট। এ �সেঙ্গ িতিন বেলন, 
“কিমউিনিট �েজক্ট বলেত কিমউিনিটর 
মানুেষরা এখােন বীজ বপন েথেক �� কের 
পািন েদওয়া পযৰ্ন্ত সব কাজ কের থােকন। 
অথৰ্াৎ আপিন এখােন শাকসবিজ েরাপন কের 
তা েথেক উৎপন্ন ফসল িবিলেয় িদেত পারেবন। 
এিট চমৎকার একিট �ি�য়া।”
এ �েজেক্ট আগ্রহীরা আসেত পারেবন। এজন্য 
২০ডলার িফ �দান কের িনেত হয় েরিজে�শন 
ফমৰ্। শাকসবিজ লাগােনার জন্য জায়গা পােবন 
৪িফট / ১০িফট। সার েথেক �� কের পািন 
পযৰ্ন্ত সবিক� িবনামূল্য সরবরাহ করা হেব। 
বতৰ্মােন ১০০ এর অিধক পিরবার এই �েজক্ট 
এর সােথ যুক্ত আেছন। তেব এখান েথেক েকান 
আয় হয় না বেল িতিন জানান।
িসেলট ফােমৰ্র লক্ষ্য উেদ্দশ্য সম্পেক� িতিন 
বেলন, “এখােন কিমউিনিটর মানুষ আেস। 
তােদর মেধ্য আলাপ হয় এবং একিট ভােলা 
সম্পক� গেড় ওেঠ। এখােন আমরা িসেলিট -নন 
িসেলিট সবাই সুসংগিঠত ভােব একে� আিছ। 
মূলত কিমউিনিটেক একি�ত রাখা আমােদর 
এই �েজক্ট এর মূল উেদ্দশ্য।”

এ েক এম রহমান েছাটেবলার কথা স্মৃিতচারণ 
কের বেলন েয িতিন েছাটেবলায় িবিভন্ন 
জনকল্যাণমূলক কােজ িনেয়ািজত থাকেতন। 
“বাংলােদেশ থাকেত আিম গেড় তৄিল েমৗসুমী 
�ীড়া ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা। সমােজর ভােলা 
িক� করা িছল সংগঠনিটর মূল উেদ্দশ্য। িসেলেট 
আমরা গেড় তৄিল েমৗসুমী আবািসক এলাকা 
এবং ঘের ঘের নাম্বািরং �থার �চলন �� কির। 
একই ধারাবািহকতায় কিমউিনিটর �ােথৰ্ 
িমিশগােন �� কেরিছ িসেলট ফামৰ্” িতিন েশষ 
করেলন।

িসেলট ফামৰ্াস মােক�েটর উেদ্যক্তা এেকএম রহমােনর সােথ দশৰ্নাথ�রা

ব�িনষ্ট সংবােদর জন্য িভিজট ক�ন
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শারীিরক সুস্থতা একিট মূল্যবান েনয়ামত। ব্যিক্ত ও জািতর 
উন্নিতর জন্য, সুখী ও সি�য় জীবনযাপন করার জন্য সুস্থতা 
অপিরহাযৰ্। একজন মানুষ কতক্ষণ পযৰ্ন্ত সুস্থ থাকেবন, তা 
েকউ জােন না। এখন েয সুস্থ িক�ক্ষণ পেরই েস অসুস্থ হেয় 
েযেত পাের। হজর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লা� আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
এই মহা েনয়ামেতর কদর করেত বেলেছন। এক হািদেস 
ইরশাদ হেয়েছ, ‘েতামরা পা�চিট অবস্থায় পিতত হওয়ার পূেবৰ্ 
পা�চিট িজিনসেক মূল্য দাও। ১. বৃদ্ধ হওয়ার পূেবৰ্ েযৗবনেক, 
২. েরাগ আ�মেণর পূেবৰ্ সুস্থতােক, ৩. কমৰ্ব্যস্ততার পূেবৰ্ 
অবসর সময়েক, ৪, মৃতৄ্য আসার পূেবৰ্ জীবনেক এবং ৫. 
দির�তার পূেবৰ্ সচ্ছলতােক।’ -আল মুসতাদরাক হািকম : 
৭৯১৬
সিহহ েবাখািরর এক হািদেস এেসেছ, ‘�’িট েনয়ামেতর িবষেয় 
মানুষ ক্ষিতর মােঝ থােক- ১. সুস্থতা ও ২. অবসর।
সুস্থ থাকেল মানুেষর জীবন �াভািবক থােক। আল্লাহর 
ইবাদত-বেন্দিগ িঠকভােব করা যায়। আবার অসুস্থতার মাধ্যেম 
িতিন তার বান্দােদর পরীক্ষা কেরন। েরাগ-বালাই িদেয় �নাহ 
মাফ কেরন।
তেব সেবৰ্াপির আল্লাহর কােছ সুস্থতার েনয়ামত েচেয় েদায়া 
করা জ�ির। আল্লাহর নবী (সা.) পা�চিট িজিনসেক মূল্যায়ন 
করেত বেলেছন। তার মেধ্য সুস্থতা অন্যতম। তাই আল্লাহর 
কােছ সুস্থ থাকার জন্য েদায়া করা খুব ���পূণৰ্। পাশাপািশ 
কখেনা অসুস্থ হেলও তা েথেক মুিক্ত েপেতও েদায়া করা 
উিচত।

শারীিরক সুস্থতার জন্য েদায়া
আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) সুস্থ থাকার জন্য িনয়িমত একিট 
েদায়া পড়েতন। �াচ্ছেন্দ্য ও সুস্থ থাকেত েদায়ািট মহানবী 
(সা.) তার উম্মতেদর েবিশ েবিশ পড়েত বেলেছন। আব�র 
রহমান ইবেন আবু বকর (রা.) েথেক বিণৰ্ত, আিম আমার 

িপতােক বললাম, বাবা! আিম আপনােক �িতিদন েভাের ও 
সন্ধ্যায় িতনবার বলেত �িন— েয আপিন এই েদায়া পাঠ 
করেছন। িতিন বেলন, আিম আল্লাহর রাসুল (সা.)-েক এ 
বাক্য�েলার মাধ্যেম েদায়া করেত �েনিছ। েস জন্য আিমও 
তার িনয়ম অনুসরণ করেত ভােলাবািস। (আবু দাউদ, হািদস: 
৫০৯০)
উচ্চারণ : আল্লা�ম্মা আ-িফিন িফ বাদািন, আল্লা�ম্মা আ-িফিন 
িফ সাম-ই, আল্লা�ম্মা আ-িফিন িফ বাসাির, লা-ইলাহা ইল্লা 
আনতা।
অথৰ্ : েহ আল্লাহ, আমার েদহ সুস্থ রাখুন। েহ আল্লাহ, 
আমােক সুস্থ রাখুন আমার �বণ ইি�েয়। েহ আল্লাহ, আমােক 
সুস্থ রাখুন আমার �িষ্টশিক্তেত। আপিন ছাড়া েকােনা উপাস্য 
েনই।
উপকার : হজরত আব�র রহমান ইবেন আবু বকর (রা.) 
েথেক বিণৰ্ত, আিম আমার িপতােক বললাম, আ�াজান! 
আিম আপনােক �িতিদন েভাের ও সন্ধ্যায় িতনবার বলেত 
�িন েয আপিন এই েদায়া পাঠ করেছন। িতিন বেলন, আিম 
হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-েক এ বাক্য�েলা �ারা েদায়া করেত 
�েনিছ। েস জন্য আিমও তার িনয়ম অনুসরণ করেত 
ভােলাবািস। -সুনােন আবু দাউদ : ৫০৯০

‘আউজুিব�াহ’র অথ� 
ও পােঠর ফিজলত’ 

‘আউ�িবল্লািহ িমনাশ শায়তািনর রািজম’। শয়তােনর আ�মণ 
েথেক বা�চার মূলম�। এিট পাঠ করার মাধ্যেমই মানুেষর মুখ 
পিব� েকারআন  েতলাওয়াত করার েযাগ্যতা অজৰ্ন কের। 
িবতািড়ত শয়তােনর আ�মণ েথেক রক্ষাকবচও এিট। এর 
সেঙ্গ পিরচয় েনই, মুসিলম সমােজ এমন মানুষ পাওয়া �ষ্কর। 
এিটর অথৰ্ ও ফিজলত কী?
আউ�িবল্লাহ’র অথৰ্
‘আউ�িবল্লাহ’ আরিব শব্দ। পূণৰ্ বাক্যিট হেলা- ‘আউ�িবল্লািহ 
িমনাশ শাইতািনর রািজম’। এর অথৰ্ হেলা- িবতািড়ত শয়তান 
েথেক আল্লাহর কােছ আ�য় চাই। পুেরা আউ�িবল্লাহেক এক 
কথায় ‘তাউজ’, ‘তায়াউজ এবং ‘ইেস্তআজাহ’ও বলা হয়।
ফিজলত
আউ�িবল্লাহ পড়ায় রেয়েছ অেনক ফিজলত। িক� 
আউ�িবল্লাহ পােঠর ��� ও ফিজলত অেনেকই জােন না। যা 
জানা থাকা অত্যন্ত জ�ির। আউ�িবল্লাহ পােঠর উপকািরতা ও 
ফিজলত হেলা-
১. আল্লামা ইবেন কািসর রাহমাতৄল্লািহ আলাইিহ বেলন, েবিশ 
পিরমাণ আউ�িবল্লাহ পােঠ মানুেষর িজহ্বা মন্দ ও িনন্দনীয় 
কথার �িতি�য়া েথেক পিব�তা লাভ কের। শয়তান �ের সের 
েযেত বাধ্য হয় এবং মানুষ আল্লাহ তাআলার আ�য় লাভ কের
। অন্যায়-অ�াব্য বাক্য উচ্চারেণর ফেল মুেখ েয অপিব�তা 
েলেগ যায়, আউ�িবল্লাহ পাঠ করার ফেল তা পিরচ্ছন্ন হেয় 
যায়।
২. মুখ হেচ্ছ পিব� েকারআন েতলাওয়ােতর অঙ্গ। 
আউ�িবল্লাহ পােঠর মাধ্যেম মুখ েকারআন েতলাওয়ােতর 
েযাগ্যতা অজৰ্ন কের। শয়তােনর মারাত্মক আ�মেণর 
েমাকািবলার জন্য আল্লাহর কােছ সাহায্য চাওয়া হয়। এ 
কারেণই মহান আল্লাহ তাআলা মানবজািতেক শয়তােনর 
েধা�কা েথেক েবঁেচ থাকেত নিবিজেক লক্ষ্য কের এ মেমৰ্ িনেদৰ্শ 
িদেয় বেলন-
فَ�ِذَا قَ�َاَۡت الۡقُ�ۡاٰنَ فَ�ۡستَعِۡ� �ِ���ّٰ�ِ مَِ� الشَّیٰۡطِ� ا��َِّج�ِۡ�
‘
অতএব যখন আপিন েকারআন েতলাওয়াত করেবন, তখন 
িবতািড়ত শয়তান েথেক আল্লাহর কােছ আ�য় গ্রহণ ক�ন।’ 
(সুরা নাহল : আয়াত ৯৮)
৩. বান্দার অন্তরেক শয়তােদর েধা�কায় গাই�ল্লাহর েছা�য়া 
েথেক রক্ষা করার জন্যই তাউজ পড়া জ�ির। শয়তান মানুষেক 
েদেখ, িক� মানুষ শয়তানেক েদেখ না। আবার আল্লাহ 
শয়তানেক েদেখন িক� শয়তান তােক েদেখ না, িবধায় েসই 
মহান শিক্তর আ�য় ছাড়া শয়তােনর আ�মণ েথেক বা�চার 
েকােনা িবকল্প পথ েনই।
৪. আউ�িবল্লাহ পােঠই রেয়েছ ইহকালীন ও পরকালীন 
উপকার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লা� আলাইিহ ওয়া সাল্লাম-এর 
সামেন �ই ব্যিক্ত ��-কলেহ িলপ্ত হেলা। তােদর মেধ্য একজন 
খুব েবিশ েরেগ েগেলা। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লা� আলাইিহ 
ওয়া সাল্লাম বলেলন, যিদ েস ‘আউ�িবল্লািহ িমনাশ শাইতািনর 
রািজম’ পাঠ কের, তাহেল তার রাগ-ে�াধ �র হেয় যােব।’ 
(িতরিমিজ, আবু দাউদ)
৫. নিবিজ সাল্লাল্লা� আলাইিহ ওয়া সাল্লাম নামােজও 
শয়তােনর আ�মণ েথেক েবঁেচ থাকেত তাউজ পড়েতন 
এভােব-
নিবিজ সাল্লাল্লা� আলাইিহ ওয়া সাল্লাম নামােজ সুরা বা েকরাত 
��র আেগও ইেস্তআজাহ তথা আউ�িবল্লাহ পড়েতন। 
শয়তােনর �েরাচনা ও েধা�কা েথেক আ�য় চাইেতন। িতিন 
বলেতন-
يْطَاِن الرَِّجيِْم، ِمْن َهْمزِِه َونَْفِخِه َونَْفِثِه أَُعْوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ
উচ্চারণ : ‘আউ�িবল্লািহ িমনাশ শাই�ািনর রািঝম; 
িমনহামিযিহ ওয়া নাফিখিহ ওয়া নাফিছিহ।’
অথৰ্ : ‘আিম আল্লাহর কােছ িবতািড়ত শয়তান েথেক তার 
�েরাচনা ও ফৄৎকার েথেক আ�য় �াথৰ্না করিছ।’
হািদেসর অন্য এক বণৰ্নায় এেসেছ-
হজরত আবু সাঈদ আল-খুদির রািদয়াল্লা� আন� বণৰ্না কেরন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লা� আলাইিহ ওয়া সাল্লাম রােত নামােজর 
জন্য দা�ড়ােল তাকিবের তাহিরমা (আল্লা� আকবার) বলার পর 
এই েদায়া পড়েতন-
ــَه َك َوَال إِلَ ــدُّ ــاَىل َج ــُمَك َوتََع ــارََك اْس ــِدَك َوتَبَ ــمَّ َوِبَحْم ــبَْحانََك اللُه  ُس
َغْ�َُك
উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লা�ম্মা ওয়া িবহামিদকা ওয়া 
তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জা�কা ওয়া লা ইলাহা গায়�কা 
‘
এরপর িতনবার- (  َال إِلَــَه إِالَّ اللــُه) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও 
িতনবার- (اللــُه أَكْــَربُ كَِبــ�ًا) ‘আল্লা� আকবার কািবরা’ বলার পর 
বলেতন-
ــِم، ِمــْن َهْمــزِِه ــيْطَاِن الرَِّجيْ ــِم، ِمــَن الشَّ ــِميْعِ الَْعلِيْ ــْوُذ ِباللــِه السَّ  أَُع
َونَْفِخِه َونَْفِثِه
উচ্চারণ : আউ�িবল্লািহস সািমিয়ল আিলিম িমনাশ শাই�ািনর 
রািঝম; িমনহামিযিহ ওয়া নাফিখিহ ওয়া নাফিছিহ।
অথৰ্ : ‘আিম সবৰ্ে�াতা সবৰ্জ্ঞাতা আল্লাহর কােছ িবতািড়ত 
শয়তান েথেক তার �েরাচনা ও ফৄৎকার েথেক আ�য় �াথৰ্না 
করিছ।’ তারপর (সুরা ফােতহাসহ) েকরাত পাঠ করেতন।’ 
(আবূ দাউদ, দারাকৄতিন, িতরিমিজ, মুসতাদরােক হােকম, 
ইবেন িহ�ান)
সুতরাং �েত্যেক বিন আদেম উিচত, �িনয়ার সব কােজর 
��েতই আউ�িবল্লাহ পেড় শয়তােনর ষড়য� েথেক 
েহফাজত থাকা। সব সময় আউ�িবল্লাহ পড়ার মাধ্যেম 
শয়তােনর অিনষ্টতা েথেক মুক্ত থাকা।
আল্লাহ তাআলা মুসিলম উম্মাহেক েবিশ েবিশ আউ�িবল্লাহ 
পেড় শয়তােনর কৄম�ণা েথেক েহফাজত থাকার তাওিফক দান 
ক�ন। আিমন।

শারীিরক স��তার জন� �য �দায়া করেবন

আমরা যখন েযৗথ ব্যবসা কির; তােত লাভ-েলাকসান থােক। 
আর েযৗথ ব্যবসা-বািণেজ্যর েক্ষে� ���পূণৰ্ একিট শতৰ্ হেচ্ছ 
লভ্যাংশেক স্পষ্টভােব িনধৰ্ারণ করা। লভ্যাংশ বণ্টেনর 
ইসলামী িক� নীিতমালা আেছ। কােরা �িত েযন িব�মা� 
�লুম না হয়; এ ব্যাপাের সতক� থাকেত হেব। যিদ েযৗথ 
ব্যবসার মেধ্য একজন অেন্যর সেঙ্গ নূ্যনতম িখয়ানত কের 
তাহেল েসখােন আর বরকত থােক না। 

আবু �রাইরা (রা.) সূে� বিণৰ্ত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বেলেছন, 
‘িনশ্চয়ই আল্লাহ বেলন, আিম �ই অংশীদােরর মেধ্য তॆতীয় 
অংশীদার, যতক্ষণ তারা এেক অেন্যর সেঙ্গ িব�াঘাতকতা না 
কের। যখন এক অংশীদার অেন্যর সেঙ্গ িখয়ানত কের তখন 
আিম তােদর েথেক সের যাই। ’ (সুনােন আবু দাউদ, হািদস : 
৩৩৮৩)

িনিদৰ্ষ্ট অঙ্ক িনধৰ্ারণ না করা
েযৗথ ব্যবসার মেধ্য মুনাফা বণ্টেনর েক্ষে� েকউ িনধৰ্ািরত 
অঙ্ক শতৰ্ করেত পারেব না। অথৰ্াৎ �জেনর েকােনা একজন 
বেল িনল েয আমােক �িত মােস এত হাজার (২০০০) টাকা 
িদেত হেব বা এ জাতীয় েকােনা শতৰ্ করল। তাহেল েস 
েক্ষে� এই চৄিক্ত ৈবধ নয়; বরং এ েক্ষে� জােয়জ পদ্ধিত 
হেলা এভােব চৄিক্ত করা েয একজন অেধৰ্ক বা এক-তॆতীয়াংশ 
েনেব, অন্যজন বািক অেধৰ্ক বা �ই-তॆতীয়াংশ েনেব। 
(ফাতওয়ােয় আলমিগির : ২/৩০২)

পুঁিজ অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন
েযৗথ ব্যবসার েক্ষে� যিদ এ ধরেনর শতৰ্ করা হয় েয যার 
যত পঁুিজ আেছ েস হাের তােদর মেধ্য লভ্যাংশ বণ্টন করা 
হেব। তাহেল তা জােয়জ আেছ। িনজ িনজ মূলধন অনুপােত 
তােদর েযৗথ সম্পেদর  মুনাফা বণ্টন করা হেব। চাই এ 
েক্ষে� সবার অংশ সমান সমান েহাক বা কম-েবিশ েহাক। 
(বাদােয়উস সানােয় : ৬/৬২)

েয �ম েদেব তােক েবিশ লভ্যাংশ েদওয়া
েযৗথ কারবােরর েক্ষে� যিদ এমন হেয় থােক েয একজন 

ইসলােম মুনাফা ব�েনর প�িত

ব্যবসায় সময় েদয়, অন্যজন েদয় না; তাহেল তােক পঁুিজ 
অেপক্ষা েবিশ মুনাফা েদওয়া জােয়জ আেছ। েযমন—খােলদ 
ও রােশদ উভেয় ১০ হাজার টাকা কের ব্যবসায় িবিনেয়াগ 
কেরেছ। িক� �ম �ধু খােলদ িদেয় থােক। তাহেল এ েক্ষে� 
খােলর �ই-তॆতীয়াংশ, আর রােশদ এক-তॆতীয়াংশ এই শেতৰ্ 
লভ্যাংশ বণ্টন করা জােয়জ আেছ। (বাদােয়উস সানােয় : 
৬/৬৩)

�মদাতােক কম লভ্যাংশ েদওয়া
েযৗথ ব্যবসার েক্ষে� যিদ একজন শতৰ্ কের েস েকােনা �ম 
েদেব না। আর পাশাপািশ েস এভােব শতৰ্ কের েয �ম না 
েদওয়া সে�ও েস তার সহকম� েথেক অিতিরক্ত মুনাফা 
েনেব। তাহেল তা েবিশর ভাগ ওলামােয় েকরােমর মেত 
নাজােয়জ। অথৰ্াৎ খােলদ আর রােশদ �জনই ১০০০ টাকা 
কের ইনেভস্ট কেরেছ। িক� রােশদ েসখােন েকােনা �ম 
েদেব না। তেব েস পুঁিজর হার অেপক্ষা েবিশ লভ্যাংশ েনেব
। অথৰ্াৎ রােশদ �ই-তॆতীয়াংশ েনেব আর খােলদ 
এক-তॆতীয়াংশ েনেব। তাহেল এ ধরেনর চৄিক্ত ৈবধ নয়। তেব 
যিদ উভেয় �ম েদয় েস েক্ষে� এভােব তারতম্য কের 
উভেয়র সম্মিত�েম মুনাফা বণ্টন করা জােয়জ আেছ। 

(বাদােয়উস সানােয় : ৬/৬৩)

�ম না েদওয়া ব্যিক্তেক কম লভ্যাংশ েদওয়া
েযৗথ ব্যবসার েক্ষে� েয ব্যিক্ত �ম েদেব না, তার জন্য 
মূলধেনর হােড়র েচেয় কম মুনাফা িনধৰ্ারণ করা জােয়জ 
আেছ। এ েক্ষে� এমন হেব, েয ব্যিক্ত �ম িদেচ্ছ েস েসই 
�েমর িবিনমেয় অিতিরক্ত মুনাফা গ্রহণ করেছ। আর অন্যজন 
েযেহতৄ েকােনা �ম িদেচ্ছ না, তাই েস একটৄ কম মুনাফা 
িনেচ্ছ। (বাদােয়উস সানােয় : ৬/৬৩)

উভেয় �ম েদওয়া সে�ও মুনাফা তারতম্য
েযৗথ ব্যবসায় উভেয় কাজ করার শতৰ্ থাকা সে�ও মুনাফার 
হার মূলধন েথেক যিদ িভন্ন হয়, তাহেল তা হানািফ মাজহাব 
অনুযায়ী জােয়জ। কারণ হািদেস এেসেছ, মূলধন অনুপােত 
েলাকসান বণ্টন করা হেব। আর মুনাফা বণ্টন করা হেব 
তােদর পরস্পর িনধৰ্ািরত হার অনুপােত। (মুসান্নােফ ইবেন 
আিব শায়বা : ৫/৪)

তেব অন্য ইমামেদর এ েক্ষে� ি�মত আেছ। তা�রা েযৗথ চৄিক্ত 
�দ্ধ হওয়ার জন্য মূলধন অনুপােত মুনাফা বণ্টন শতৰ্।

�কারআেনর বাণী
সদু সম্পেক� চারিট আয়াত
 

•� িক� যারা সুদ খায় তােদর অবস্থা হয় িঠক েসই েলাকিটর 
মেতা যােক শয়তান স্পশৰ্ কের পাগল কের িদেয়েছ। তােদর 
এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হেচ্ছ এই েয, তারা বেলঃ 
“ব্যবসা েতা সেুদরই মেতা।” অথচ আল্লাহ  ব্যবসােক হালাল 
কের িদেয়েছন এবং সুদেক কেরেছন হারাম। কােজই েয ব্যিক্তর 
কােছ তার রেবর পক্ষ েথেক এই নসীহত েপৗেঁছ যায় এবং 
ভিবষ্যেত সদুেখারী েথেক েস িবরত হয়, েস েক্ষে� যা িক� েস 
েখেয়েছ তােতা েখেয় েফেলেছই এবং এ ব্যাপারিট আল্লাহর 
কােছ েসাপদৰ্ হেয় েগেছ। আর এই িনেদৰ্েশর পরও েয ব্যিক্ত 
আবার এই কাজ কের, েস জাহান্নােমর অিধবাসী। েসখােন েস 
থাকেব িচরকাল। সরূা বা�ারা আয়াত ২৭৫
•� আল্লাহ সদুেক িনিশ্চহ্ন কেরন এবং দানেক বিধৰ্ত ও িবকিশত 
কেরন। আর আল্লাহ  অকতॆজ্ঞ �ষॆ্কতকারীেক পছন্দ কেরন না। 
সরূা বা�ারা আয়াত ২৭৬
•� েহ ঈমানদারগণ! আল্লাহেক ভয় কেরা এবং েলাকেদর কােছ 
েতামােদর েয সদু বািক রেয় েগেছ তা েছেড় দাও, যিদ যথাথৰ্ই 
েতামরা ঈমান এেন থােকা। সরূা বা�ারা আয়াত ২৭৮
•� িক� যিদ েতামরা এমনিট না কেরা তাহেল েজেন রােখা, এটা 
আল্লাহ  ও তা�র রসূেলর পক্ষ েথেক েতামােদর িব�েদ্ধ যদু্ধ 
েঘাষণা। এখেনা তাওবা কের নাও (এবং সদু েছেড় দাও) 
তাহেল েতামরা আসল মূলধেনর অিধকারী হেব। েতামরা 
�লমু করেব না এবং েতামােদর ওপর �লমু করাও হেব না। 
সরূা বা�ারা আয়াত ২৭৯

বাংলা সংবাদ �ড�

বাংলা সংবাদ �ড�জাওয়াদ তােহর
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তাহিমন আহেমদ জন্ম এবং েবেড় উঠা 
বাংলােদেশর িসেলট েজলায়। তারা আট ভাই 
এবং পা�চ েবান। বাবা কন্টাক্টরী ব্যবসােয়র সােথ 
জিড়ত িছেলন। েসই সুবােদ পািরবািরক ভােব 
আট ভাই ব্যবসােয়র সােথ যুক্ত। িতিন ১৯৯০ 
সােল পড়ােশানা েশষ কের যুক্তরাে�র 
িমিশগােন বসবাস করেত �� কেরন। 
িমিশগােন অবস্থানকােল েহােটল 
ম্যােনজেমেন্টর িনেয় েলখাপড়া কের পেনর 
বছর যুক্তরা� এবং কানাডার েহােটল ই�াি�র 
িবিভন্ন িবভােগ কাজ কেরন। ২০০৫ সােল 
িবেদেশর মায়া ত্যাগ কের নািড়র টােন িসেলট 
�ত্যাবতৰ্ন কেরন।  
 িসেলেট িকভােব ব্যবসার সােথ সম্পৃক্ত হেলন 
েস �সেঙ্গ িতিন সৃ্মিতচারণ কের বেলন, 
“২০১০ সােল আিম িসেলট েচম্বার অব 
কমােসৰ্র পিরচালক িনবৰ্ািচত হই। এখােন আিম 
�ই েময়ােদ দািয়��াপ্ত িছলাম। এরপর িসেলট 
েমেট্রাপিলটন েচম্বার অফ কমাসৰ্ �িতিষ্ঠত হেল 
এর পিরচালক িহেসেব আিম েযাগদান কির। 
তারপর ২০১৮ সােল আিম িসেলট েচম্বার অব 
কমােসৰ্র িনবৰ্াচেন অংশগ্রহণ কের ভাইস 
ে�িসেডন্ট িহেসেব িনবৰ্ািচত হেয় উক্ত পেদ �ই 
বছর দািয়� পালন করার পর আিম 
এফিবিসিসআইেয়র পিরচালক িনবৰ্ািচত হই। 
চলিত বছের (২০২২ সাল) �ই বছর েময়ােদ 
আিম িসেলট েচম্বার অব কমােসৰ্র সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হেয়িছ। কেরানাভাইরাস মহামারী এবং 
িসেলেটর ভয়াবহ বন্যায় আমােদর েচম্বার অফ 

“�বাসীরা িবিনেয়াগ করেল েদশ সমৃদ্ধ হেব” - তাহিমন

িবমান সািভৰ্স িব�মােনর হেল েদেশর অথৰ্
েদেশ থাকেতা: খন্দকার িসপার আহেমদ 
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কমাসৰ্ �ািন্তকাল অিত�ম করেছ। এর �ভােব 
অেনক চ্যােলেঞ্জর মুেখামুিখ হেত হেচ্ছ।” 
�ধানম�ীর সফরসঙ্গী হবার অিভজ্ঞতা সম্পেক� 
িতিন বেলন, “আিম �ধানম�ীর সফরসঙ্গী 
িহেসেব ইিতমেধ্য িবিভন্ন েদেশ �মণ কেরিছ। 
এবার �ধানম�ীর সফরসঙ্গী িহেসেব যুক্তরাজ্য 
এবং যুক্তরা� �মণ করিছ।”
�বাসী বাংলােদিশেদর ভিবষ্যৎ �জেন্মর জন্য 

আমরা একিট সুন্দর বাংলােদশ গেড়  েতালার 
আহ্বান জািনেয় িতিন বেলন, “ েয সকল �বাসী 
বাংলােদিশরা িবেদেশর িবিভন্ন েসক্টের কাজ 
করেছন তােদর কােছ আমার অনুেরাধ আসুন 
আমােদর ভিবষ্যৎ �জেন্মর জন্য আমরা একিট 
সুন্দর বাংলােদশ গেড় তৄিল। েসজন্য আমােদর 
�ধানম�ী ২০৪১ সাল পযৰ্ন্ত েয �পেরখা 

েদিখেয়েছন আমরা েসই �পেরখা বাস্তবায়েন 
পারস্পিরক সহেযািগতা অব্যাহত রাখেত হেব। 
পাশাপািশ আমােদর �বাসী ত�ণ উেদ্যাক্তারা 
িবিনেয়ােগর মাধ্যেম ব্যবসা েক্ষ�েক েযন আরও 
এিগেয় িনেত পাের েসই লেক্ষ্য কাজ করেত হেব।” 
অেনক �বাসী বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেত 
আগ্রহী হয়। েসেক্ষে� িবিনেয়ােগর ধাপ�েলা 
িক অিত�ম করা লাগেত পাের, েস �সেঙ্গ  
িতিন বেলন, “ �থমত আিম বলেত চাই যারা 
বাংলােদেশ ব্যবসা করেত চায় তােদর 
পািরবািরক অবস্থান েথেকই ব্যবসায়ী 
মেনাভাবাপন্ন হেত হেব। েযমন একজন িরেয়ল 
এেস্টট িবজেনস করেব, তার জায়গা আেছ 
েসজন্য েস ব্যবসােয় েনেম যােব এমনটা করেল 
হেব না। এমনিট না করার জন্য আিম পরামশৰ্ 
িদব। আপিন বাংলােদেশ ব্যবসা করেত পারেবন। 
তেব অবশ্যই আপনারা বাংলােদেশ একজন 
িবিনেয়াগকারী িহেসেব যােবন। েসেক্ষে� 
আপনােদর অবশ্যই িবিনেয়াগকারী িভসা িনেয় 
বাংলােদেশ েযেত হেব। বাংলােদশ সরকার 
এেক্ষে� অেনক সুেযাগ-সুিবধা েরেখেছন। 
বাংলােদেশর িবিনেয়াগ করেত সংিশ্লষ্ট েজলার 
েচম্বাের সােথ হন তাহেল িতিন িবিনেয়ােগর 
েক্ষে� সািবৰ্ক সহেযািগতা, সিঠক িসদ্ধান্ত এবং 
সিঠক িদকিনেদৰ্শনা পােবন।
“সবেথেক বড় সমস্যা েযটা পেড় �বাসীরা 
িবিনেয়ােগর েক্ষে� েসিট হল তােদরেক 
অেনক�েলা লাইেসন্স করেত হয়। অনান্যেদেশ 
অনলাইেন লাইেসন্স করা েগেলও বাংলােদশ এ 
খাত এখেনা পুেরাপুির িডিজটাল হেত পােরিন। 

তেব এিবষেয় পদেক্ষপ গ্রহণ করা হেয়েছ এবং 
কাজ চলেছ। আিম মেন কির, যিদ �বাসীরা 
বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেত পাের, তাহেল 
আমরা এই জািতেক সমৃদ্ধ জািতেত পিরণত 
করেত পারব িবিনেয়াগকারীেদর জন্য বাংলােদশ 
ইনেভস্টেমন্ট েডভলপেমন্ট অথিরিট (িবডা) 
নােম একিট �িতষ্ঠান রেয়েছ। সূচনা েথেকই 
�িতষ্ঠানিট িবিনেয়াগকারীেদর েসবা িদেয় যােচ্ছ। 
বতৰ্মােন �িতষ্ঠানিটেত ১৩িট লাইেসেন্সর জন্য 
আেবদন করেত পারেবন তেব এেক্ষে� সংিশ্লষ্ট 
এলাকার েমম্বার িবিনেয়াগকারীেদর সহেযািগতা 
কের যােচ্ছ ইনেভস্টর িভসা বা িবিনেয়াগকারী 
িভসা েনওয়ার েক্ষে� িবেদেশ অবিস্থত 
বাংলােদশ কনসু্যেলট েযাগােযাগ করা েযেত 
পাের। িবিনেয়াগকারী িভসা িনেয় বাংলােদেশর 
কনসু্যেলেটর সােথ েযাগােযাগ কের িবিনেয়াগ 
�ি�য়া �� করেত পােরন। েস েক্ষে� আপনার 
িবিনেয়াগ িনরাপদ হেব।” 
�বাসীরা বাংলােদেশর েকান েকান েসক্টের 
িবিনেয়াগ করেত পােরন। িতিন েস �সেঙ্গ 
বেলন, “একজন �বাসী িবিনেয়াগকারী 
বাংলােদেশর কॆিষ, পযৰ্টন, প্লািস্টক এবং মৎস্য 
িশল্পসহ েযেকােনা উদীয়মান েসক্টের িবিনেয়াগ 
করেত পােরন। মেন কির েয সকল দক্ষ �বাসী 
ভাইেবােনরা েদেশ-িবেদেশ কাজ করেছ 
তােদরেক পযৰ্াপ্ত সুেযাগ-সুিবধা িদেয় আমরা 
যিদ বাংলােদেশ তােদর েমধা এবং দক্ষতােক 
কােজ লাগােত পাির তাহেল আমােদর 
বাংলােদশ অিচেরই উন্নত েদেশ পিরণত হেব।”

খন্দকার িসপার আহেমদ। জন্ম িসেলট শহের। 
িপতা খন্দকার েনসার আহেমদ িছেলন 
�িতিষ্ঠত ব্যবসায়ী। মাতা আেনায়ারা েবগম। 
�’জেনই পরেলাকগত। ছয় ভাই-েবােনর মেধ্য 
িতিন ি�তীয়। ১৯৭৬ সােলর �েলর গিন্ড 
েপিরেয় িসেলট এমিস কেলজ েথেক 
ইন্টারিমিডেয়ট পাশ কেরন। বাবার িছল  
ট্রােভল এেজিন্স ব্যবসার। তখন েথেক ট্রােভল 
এেজিন্স ব্যবসার িদেক তার আগ্রহ ৈতির হয়। 
১৯৮৯ সােল ট্রােভল এেজিন্স ব্যবসার মাধ্যেম 
িতিন ব্যাবসািয়ক পিরমণ্ডেল �েবশ কেরন। 
�িতষ্ঠা কেরন িশপারস এয়ার সািভৰ্স।  
“ট্রােভল ব্যবসা একিট আন্তজৰ্ািতক ব্যবসা। এই 
ব্যবসায় িবিভন্ন এয়ারলাইন্স এর সােথ 
েযাগােযাগ থােক এবং িবিভন্ন েদেশ যাবার 
সুেযাগ থােক। এজন্যই এই ব্যবসার �িত 
আমার �বৰ্লতা িছল।” িতিন জানান। 
িসপার আহেমদ �ই েছেল ও এক েমেয়র জনক। 
েছেলরা ব্যবসার সােথ জিড়ত। েমেয় বসবাস 
কেরন িনউইয়েক�র জ্যামাইকায়। 
স�িত �বাসীেদর কথা িচন্তা কের িতিন 
ওসমানী আন্তজৰ্ািতক িবমানবন্দের  িশপাসৰ্  
িমট িগ্রট এন্ড অ্যািসস্ট চালু কেরন। উক্ত 
সািভৰ্স সম্পেক� িতিন বেলন , “ স�িত আিম 
�বাসী যারা ইউেরাপ এবং আেমিরকােত 
যােচ্ছন তােদর কথা িচন্তা কের  ওসমানী 
এয়ারেপােট� একিট সািভৰ্স অিফস চালু কেরিছ। 
যার নাম িশপাসৰ্  িমট িগ্রট এন্ড অ্যািসস্ট। 
এয়ারেপাট� এর মেধ্য কাস্টমস েবেল্ট  েয 
লােগজ থােক, এ�েলা নামােনা বা এক জায়গা 
েথেক অন্য জায়গায় স্থানান্তরকরেণ অেনেকর 
ঝােমলায় পড়েত েদখা যায়। েসজন্য  
এয়ারেপােট� িরিসভ করা েথেক �� কের 
েবািড�ং পাস পযৰ্ন্ত আমরা সািভৰ্স �দান কের 

থািক। সািভৰ্সিট ইউেরাপ, আেমিরকা এবং 
কানাডাগামী একা মিহলা, বয়স্ক ও িবেদশীেদর 
জন্য  উপকাের লাগেছ।  িশপাসৰ্  িমট িগ্রট এন্ড 
অ্যািসেস্টর আেরকটা শাখা চালু আেছ ঢাকায় 
হযরত শাহজালাল আন্তজৰ্ািতক িবমানবন্দেরর 
িভতের।”   
�বাসীেদর িতিন বাংলােদেশর অবদান রাখার 
আহ�ান কের বেলন, “িসেলেটর অেনেক 
�াধান্য েদই েদেশর বাইের যাবার। সবাই যিদ 
বাইের আিস তেব েদেশ েক িক করেব! আমার 
ভাই েবান, েমেয় আেমিরকােত  থােক। 
আেমিরকােত থাকার যেথষ্ট সুেযাগ থাকার 
পেরও আিম তা িফিরেয় িদেয়িছ। বাংলােদশ 
এখন েশখ হািসনার হাত ধের এিগেয় যােচ্ছ, 
আমার মেন হয় বাংলােদেশ িগেয় �বাসীেদর 
অেনক িক� করার আেছ।”  
বাংলােদশ েযাগােযােগ বতৰ্মােন আমূল 
পিরবতৰ্ন এেনেছ। �বাসীেদর সুিবধােথৰ্ সরকার 
নানা পদেক্ষপ গ্রহণ করেছ। স�িত ঢাকা- 
টেরেন্টা ফ্লাইট চালু হেয়েছ। িতিন বেলন, 
“এ�েলা সব করা হেয়েছ �বাসীেদর জন্য। 
িক� আমরা যিদ সবাই িবেদেশ চেল যাই তেব 
এই কাজ �েলা েক করেব! েসই িচন্তা েথেক 
েদশেক সময় েদওয়ার জন্য, েদেশর 
ব্যবসায়ীেদর জন্য এবং �বাসীেদর আসার 
সুেযাগ কের েদবার জন্য আিম িসদ্ধান্ত িনেয়িছ 
েদেশ থাকার।” 
ট্রােভল ব্যবসায় বাংলােদেশ িবেদিশ িবিনেয়াগ 
িকভােব বৃিদ্ধ করা যায় েসই �েশ্ন িতিন বেলন, 
“বাংলােদেশ এখন িবিনেয়ােগর েক্ষ� অেনক 
বড়। িসেলেট এখন িবমান েযাগােযাগ আেগর 
তৄলনায় অেনক ভােলা। এখন রােত �িতিদন 
কেয়কটা ফ্লাইট ওঠানামা করেছ। ৪-৫ বছর 
আেগ এিট িছল না। আমােদর �েচষ্টার ফেল 

এিট সম্ভব হেয়েছ।” �িতটা 
েসক্টর েথেক সবাই যিদ 
েদেশর জন্য এভােব কাজ 
কির তাহেল িবেদিশ 
িবিনেয়াগ বৃিদ্ধ পােব বেল 
িতিন আশাবাদ ব্যক্ত কেরন। 
ঢাকা-টেরেন্টা সরাসির 
ফ্লাইট চালুর ফেল 
িমিশগােন আসা 
বাংলােদিশেদর জন্য অেনক 
সহজ হেব। িসেলেটর 
যা�ীেদর েক্ষে� তােদর 
ইিমেগ্রশন ও কাস্টমস েশষ 
হেব িসেলেট। এিট একিট 
ভােলা িদক। ঢাকােত এেস 
েকান ঝােমলা ছাড়া েসাজা 
টেরােন্টােত েযেত পারেব 
যা�ীরা। “এিট আমার জানা 
মেত ১৫-১৭ ঘণ্টার একিট 
যা�া। িরফৄেয়িলংেয়র জন্য 
ইস্তাম্বুেল িবমানিট থামেব। 
তেব ট্রানিজেটর সমস্যা েনই। িসেলট েথেক 
িমিশগােন আসেত আেগ �ায় ৪০ ঘণ্টার দীঘৰ্ 
সময় লাগত েসিট এখন অেধৰ্েক েনেম আসেব।” 
িশপারস এয়ার সািভৰ্েসর িসেলেট আেছ �িট 
শাখা। েদেশর বাইের িনউইয়েক� আেছ একিট 
শাখা। তেব বতৰ্মােন িমিশগােন একিট শাখা 
েখালার জন্য তারা েচষ্টা চািলেয় যােচ্ছ। িতিন 
জানান, “ মাসখােনেকর মেধ্য িমিশগােন শাখা 
েখালার  ব্যাপাের িসদ্ধান্ত েনব।” 
ট্রােভল এেজিন্স ব্যবসা বতৰ্মােন কতটা 
চ্যােলিঞ্জং েস �সেঙ্গ িতিন িক�টা আেক্ষপ কের 
বেলন, “�বাসীেদর জন্য িবমান কতটা সািভৰ্স 

িদেচ্ছ েসটা �বাসীরা ভােলা বলেত পারেব।  
আমােদরেক অেনকটা িবেদিশ িবমান এর উপর 
িনভৰ্র করেত হয়। �চৄর বাংলােদিশ িবেদেশ 
যােচ্ছন এবং িবেদশ েথেক বাংলােদেশ 
�িতিনয়ত আসেছন। িবেদিশ িবমান�েলা 
এখান েথেক �চৄর অথৰ্ তৄেল িনেচ্ছ এবং েস 
অথৰ্ েদেশর বাইের চেল যােচ্ছ। আমােদর িবমান 
সািভৰ্স ভােলা হেল �চৄর অথৰ্ েবঁেচ েযত।  
েদেশর জন্য ভােলা হত।”  

পিরেশেষ িতিন তার  সামিগ্রক জীবেন �ািপ্ত 
সম্পেক� িজেজ্ঞস করেল িতিন জানান, “িসেলট 

েচম্বার অফ কমাসৰ্ �ায় ৫২ বছর ধের কাযৰ্�ম 
চািলেয় যােচ্ছ। এখানকার সােবক সভাপিত 
হেত েপের আিম গবৰ্েবাধ কির। পূেবৰ্ ট্রােভল 
েট্রড িহেসেব েকউ এখােন দািয়� গ্রহণ কেরনিন
। এটা আিম মেন কির ব্যবসায়ীরা আমােক 
অেনক বড় দািয়� িদেয়িছেলন  এবং  আিম 
েসটােক পালন করেত েপেরিছ।  পাশাপািশ 
বাংলােদেশর ব্যবসায়ীেদর সেবৰ্াচ্চ সংগঠন 
বাংলােদশ েচম্বার অব কমােসৰ্র পিরচালক 
িহেসেব ট্রােভল  েট্রড েথেক  আিম 
িরে�েজেন্টশন কেরিছ। এ�েলা আমার 
জীবেনর �াথ� িহেসেব  মেন কির।”
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অনারাির কনসাল অব িশকােগা

িমিশগােন বাংলা সংবােদর সেঙ্গ একান্ত সাক্ষাৎকাের মিনর েচৗধুরী
মিনর েচৗধুরী আেমিরকার বাঙািল 
কিমউিনিটসহ সবৰ্ মহেল একজন সুপিরিচত 
ব্যিক্ত�। িতিন ২০১৪ সাল েথেক িশকােগােত 
অবিস্থত বাংলােদশ কনসু্যেলেটর অনারাির 
কনসু্যেলটর িহসােব কমৰ্রত আেছন। িতিন 
িশকােগােত েসে�টাির অফ েস্টেটর 
এডভাইজাির কিমিটর েমম্বার িছেলন। জিড়ত 
িছেলন এম্বািসর িবিভন্ন কাযৰ্�েম। ১৯৯৭ সােল 
েশখ মুিজব ওেয় এবং ১৯৯৮ সােল এফ আর 
খােনর নােম রাস্তা ৈতিরেত িতিন অগ্রণী ভॅিমকা 
পালন কেরন। মিনর েচৗধুরীর বািড় কৄলাউড়ােত। 
িপতা িছেলন চা বাগােনর ম্যােনজার। িতিন এক 
েছেল এবং এক েমেয়র জনক। েছেলেমেয় 
�জনই আেমিরকাই চাকৄরীরত। ১৯৭৭ সােল 
পািরবািরক আেয়াজেন িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হন।  
িতিন কॆিষ িবষেয় ঢাকােত পড়ার পর িচটাগাং 
িব�িবদ্যালয় েথেক িডিগ্র লাভ কেরন। িতিন 
েবশ িক�িদন যাবৎ েদেশ সরকাির চাকির 
কেরেছন। িছেলন এিগ্রকালচার এসিডও 
(মহাকৄমা কॆিষ কমৰ্কতৰ্া)। আেমিরকা আসার 
আেগ িতিন িসেলেট হিট�কালচার েসন্টােরর 
সুপািরনেটনেডেন্টর কাজ কেরেছন। 
বাংলােদেশ তার একিট রাজৈনিতক ক্যািরয়ার 
িছল বেল িতিন জানান । ১৯৭০ সােল 
বাংলােদশ �াধীেনর আেগ �’বছর েজল 
েখেটেছন এবং �ই হাজার টাকা জিরমানা 
হেয়িছল। েস কথা স্মৃিতচারণ কের িতিন বেলন, 
"আিম িছলাম ছা�লীেগর একজন িনেবিদত 
কম�। বঙ্গবন্ধৄর আদশৰ্েক পুঁিজ কের 
রাজনীিতেত আসা। বঙ্গবন্ধৄ আমােক অেনক 
েস্নহ করেতন। “আেমিরকােত আেসন ১৯৮৮ 
সােল। এর আেগ বাংলােদশ েথেক িতিন একিট 
েট্রিনং এর কােজ লন্ডেন আেসন। িশকােগা 
শহের আসার পের তার শহরিট ভােলা েলেগ 
যায়। পরবত�েত িতিন এক বন্ধৄর সাহায্য একিট 
�াঞ্চাইিজ �য় কের ব্যবসা �� কেরন। েসখান 
েথেক আেমিরকায় েথেক যাওয়া। 

"িশকােগােত েশখ মুিজব ওেয়, এফআর খান 
ওেয়, বাংলােদশ প্যােরড -এ�েলার �প্ন�ষ্টা 
যিদও শামসুল ইসলাম িছল তবুও বাস্তবায়েন 
আমার অবদান িছল সবেথেক েবিশ। ১৯৯৭ 
সােল আমরা িশকােগােত েমাবাইল কনসু্যেলট 
অিফস �� কির। েশখ হািসনা এটা অনুেমাদন 
িদেয়িছেলন। তারপর েথেক আেমিরকার িবিভন্ন 
রােজ্য কনসু্যেলট অিফস �� হয়। এটা 
আমােদরই �েচষ্টার ফলাফল। তখন আমােদর 
রা��ত িছেলন িশহাব উিদ্দন সােহব। এ 

ব্যাপাের িতিন যেথষ্ট সাহায্য কেরন।” িতিন 
আেরাও জানান। আেমিরকার বৃহৎ শহর 
�েলার মেধ্য িশকােগা অন্যতম। এখােন 
অিধকাংশ বাংলােদশী চাকৄরী অথবা পড়ােশানার 
উেদ্দেশ্য এেসেছ। তােদর সংখ্যা িদন িদন বৃিদ্ধ 
পােচ্ছ। বতৰ্মােন �ায় ১৫ হাজােরর অিধক 
বাঙািল বসবাস কের িশকােগােত। �থম িদেক 
আেমিরকােত বাংলােদশ এেসািসেয়শেনর 
েগ্রটার িশকােগা েলন (িবএিজিস) নামক একটা 
সংগঠন দা�ড় করান। সংগঠেনর উেদ্দশ্য িছল 

বাংলােদেশর সাথৰ্ সংিশ্লষ্ট িবিভন্ন েসবামূলক 
কাজ করা। “েমাবাইল কনসু্যেলট অিফস 
স্থাপেন সংস্থািটর ভॅিমকা িছল ব্যাপক। ১৯৫৭ 
সােল স্থাপন েশখ মুিজব ওেয় এবং ১৯৯৮ 
সােল এফ আর খােনর নােম রাস্তা ৈতিরেতও 
ভॅিমকা রােখ িবএিজিস ।” িতিন জানান।
“আিম বঙ্গবন্ধৄ ওেয় পুনরায় চালু করার জন্য 
েশখ হািসনােক দাওয়াত কির। িতিন আমার 
দাওয়াত রাখার জন্য ২০০১ সােল এখােন 
আেসন। েদেশ িগেয় েহাক অথবা আেমিরকায় 

েথেক েহাক িতিন েদেশর জন্য িক� করার কথা 
বেলন। পাশাপািশ িতিন এখােন দেলর কাজ 
চািলেয় যাবার কথা বেলিছেলন। একইভােব 
িতিন আমােক বাংলােদশ কনসু্যেলেটর ওনারাির 
কনসু্যেলটেরর দািয়� �দান কেরন। ২০১৪ 
সােলর �ন েথেক কনসু্যেলটেরর দািয়� পালন 
কের যািচ্ছ। দািয়� বিধৰ্ত কের এখন আগামী 
২০২৭ সাল পযৰ্ন্ত করা হেয়েছ।” 
িশকােগােত বতৰ্মােন িবিভন্ন েদেশর ৮৯ িট 
কনসু্যেলট অিফস আেছ। িতিন গবৰ্ কের বেলন, 
“�েত্যকটা কনসু্যেলট অিফেসর সােথ আমার 
ভােলা সম্পক� িবদ্যমান এবং আিম িবিভন্ন 
অনুষ্ঠােনর মাধ্যেম তােদর কােছ বাংলােদেশর 
অবস্থান তৄেল ধরেত েপেরিছ িবিভন্ন সমেয়। 
অেক্টাবর ২০২১ মুিজব বেষৰ্ এখােন বড় 
আেয়াজন কির েযখােন ১৩৬ টা েদেশর 
�িতিনিধসহ েস্টট িডপাট�েমেন্টর কমৰ্কতৰ্ারা 
উপিস্থত িছেলন।” 
বাংলােদিশ কনসু্যেলট অিফেসর সমস্যা সম্পেক� 
িজেজ্ঞস করেল িতিন থাড� পািট� এেজিন্স 
েখালার ব্যাপাের কথা বলেবন বেল জানান। 
িতিন বেলন, "আিম �্যাকিটক্যাল েয িজিনস 
মেন করিছ, ওয়ািশংটন এবং িনউইয়েক� ছাড়া 
বতৰ্মােন েকান েস্টেট সম্পূণৰ্ কনসুেলট সািভৰ্স 
িদেত পারেছ না। বতৰ্মােন বাংলােদেশ ই 
পাসেপাট� চালু হেয়েছ। এিট সবার জন্য ভােলা। 
তেব মানুেষর হয়রািন যিদ এখান েথেক  কিমেয় 
আনা যায় তেব েসটা ভােলা। আজেক ৮০ 
বছেরর একজন বয়স্ক েলাক অথবা একজন 
অসুস্থ বা প্যারালাইজ েকউ িকভােব এম্বািসেত 
িগেয় বােয়ােমিট্রক �দান করেব -েসিট ভাববার 
িবষয়। কারণ েকান অবস্থােত এিট সম্ভব নয়। 
বড় বড় শহর েযখােন বাংলােদশী ঘনবসিত 
আেছ েসখােন থাড� পািট� এেজিন্স িদেয় েদওয়া 
উিচত যারা এসব সমস্যার সমাধান কের   েদেব।  
এটা হেল মানুেষর হয়রািন কমেব এবং আিম 
নতৄন রা��ত আসেল এই পরামশৰ্ িদব। আশা 
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কিমউিনিট েহিল্পং হ্যান্ডস (িস. এইচ. এইচ) িমিশগােন অবিস্থত 
এমন একিট সংগঠন যারা কিমউিনিটর �ােথৰ্ সবৰ্দা িনেয়ািজত 
থােক। এিট মূলত একিট িডিজটাল প্লাটফমৰ্। সবাই মূলত 
এখােন েযাগােযাগ কের িবিভন্ন সামািজক মাধ্যম  ব্যবহার কের। 
কিমউিনিট েহিল্পং হ্যান্ডস মানেুষর সাহােয্যর সিুবধােথৰ্ 
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর গ্রেুপ তােদর কাযৰ্�ম পিরচালনা 
কের। আপনার বাসা ভাড়া িকংবা েমিডেকল সহায়তা, চাকরৄীর 

তথ্য িকংবা ইিমেগ্রশন সম্পিক�ত তথ্য ইত্যািদ �েয়াজন হেল 
আপিন গ্রেুপর েমম্বারেদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। 
নােজল �দা তােদর মলূ উেদ্দশ্য সম্পেক� বেলন, “কিমউিনিটর 
মানষু �ায়শ েছাট বড় নানার সমস্যায় পেড়ন। তারা আমােদর 
কােছ সাহায্য চাইেল আমরা তৎক্ষণাৎ সাধ্যমত েচষ্টা কির 
সমাধান করেত। মানষু মানেুষর জন্য। আমােদর কিমউিনিটর 
মানষুেক িকভােব খবু �ল্প সমেয় সিঠকভােব সাহায্য করা যায় 

েসটা আমােদর মূল উেদ্দশ্য।” এসব িচন্তা েথেক মূলত আমরা 
েফসবুক গু্রপ ৈতিরর উেদ্যাগ গ্রহণ কির। সংগঠেনর েফসবকু 
েপেজর েমম্বার বতৰ্মান ২ হাজার ২০০ এর অিধক। সবাই 
িমিশগােনর বািসন্দা। কিমউিনিটর পিরিচত মখু নােজল �দা। 
িতিন একজন দক্ষ সংগঠক, সমাজেসবক এবং  িতিন মূলত 

চলিত বছেরর ��েত কিমউিনিট েহিল্পং হ্যান্ডস গু্রপ চালু কেরন। 
তেব অেনক আেগ েথেকই চলিছল তােদর কাযৰ্�ম। গু্রেপর 
এডিমন ও মডােরটরেদর মেধ্য আেছন নােজল �দা (িমিশগান 
এক্সে�স েট্রন), মইনুল হক, �েয়ল �দা, ম্যাক্স সাইফৄর ও জিসম 
উল্লাহ। বাঙািল কিমউিনিটেত কিমউিনিট েহিল্পং হ্যান্ডস  িবিভন্ন 
সমেয় নানা ধরেনর কাযৰ্�ম সম্পন্ন কেরেছ।  
িমিশগােন বাংলােদেশর েকান স্থায়ী কনস্ুযেলট অিফস নাই। যার 
কারেণ বাংলােদিশরা �িতিনয়ত সমস্যার সমু্মখীন হেচ্ছ। 
কেরানার আেগ আমরা িমিশগােন স্থায়ী কনসুেলট অিফস 
িনমৰ্ােণর জন্য গণ�াক্ষর কমৰ্সূিচ গ্রহণ কির। তেব স�িত 
মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সম্মিত সােপেক্ষ িমিশগােনর 
স্থায়ী কনসেুলট অিফস স্থাপন করার জন্য পররা�ম�ী আ�ল 
েমােমন এর কােছ দরখাস্ত করা হয়।
চলিত বছর কিমউিনিট েহিল্পং হ্যান্ডস গু্রপ হ্যামট্রািমেকর 
বাংলােদশ এিভিনউেত িনেয় আেসন ২১তম পথেমলা।
 িমিশগােনর জনি�য় পি�কা বাংলা সংবাদ িছল িমিডয়া পাট�নার। 
পথ েমলার উেদ্দশ্য িছল বাঙািল কিমউিনিটেক বছেরর একিট 
িদন একি�ত করা, ভিবষ্যৎ �জন্মেক তােদর েদেশর সং�িত 

সম্পেক� সেচতন করা। িতন িদনব্যাপী েমলার মলূ আকষৰ্ণ িছল 
বাউল িশল্পী কালািময়া ও লাবনীর গান। �লাই মােসর েশষ িতন 
িদন উক্ত পথেমলােক েক� কের নাচ-গান-আড্ডায় মখুিরত হেয় 
ওেঠ হ্যামট্রািমেকর বাংলােদশ এিভিনউ। নােজল �দা তার 
ব্যিত�মী িচন্তাভাবনায় িমিশগানবাসীেক বাংলা সং�িতর সােথ 

পিরচয় কিরেয় েদন। েসখােন বসবাসরত বাঙািলর �তঃসॅ্ফতৰ্ 
অংশগ্রহেণর মধ্য িদেয় গত ২ দশক ধের চলমান এই পথেমলা 
এখন বাঙািলর �ােণর েমলায় পিরণত হেয়েছ।  
নােজল �দা জানান, তারা বতৰ্মােন কাজ করেছন বয়স্কেদর 
িসিটেজনশীপ সমস্যা িনেয় । “যােদর অেনক বয়স হেয় েগেছ 
িক� এখেনা নাগিরক� পানিন তােদরেক আমরা সাহােয্যর হাত 
বািড়েয় িদেয়িছ। অিত শী�ই আমরা িসিটেজনশীেপর উপের 
ক্লাস চালু করেত যািচ্ছ।   এখােন িসিটেজনশীপ েনওয়ার িবিভন্ন 
�ি�য়া সম্পেক� তােদর ��ত করা হেব। এটা িক�টা 
�িশক্ষেণর মত।”  
“তাছাড়া যারা েভাটার হন নাই তােদর েভাটার করার জন্য 
আমােদর নতৄন কাযৰ্�ম �� করেত যািচ্ছ।” িতিন েযাগ কেরন।   
কিমউিনিটেত পূেবৰ্ যারা েনতॆ� িদেয়েছন তােদর �িত িক�টা 
েক্ষাভ �কাশ করেলন নােজল �দা। তার মেত, “অতীেত যারা 
েনতॆ� িদেয়েছন তারা কিমউিনিটেত খবু েবিশ অবদান রাখেত 
পােরনিন।” কিমউিনিটর মানুষেদর সব িদক েথেক এিগেয় রাখা, 
সকল সুেযাগ সুিবধার ব্যবস্থা করা িসএইচএইচ এর ভিবষ্যৎ 
উেদ্দশ্য বেল জানান নােজল �দা।

কিমউিনিট েহিল্পং হ্যান্ডস

বাঙািলর ঐক্য ৈম�ী বন্ধন সৃিষ্টেত িডিজটাল প্লাটফমৰ্
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গত শরেত েডট্রেয়েটর েডলের েনবার�েড িজওগ্রািফক্যাল ইনিসেডেন্টর (ভॅতাি�ক 
ঘটনা) কারেণ েডট্রেয়ট িসিট (শহর) কতॆৰ্পক্ষ িকংকতৰ্ব্যিবমূঢ় হেয় পেড়িছল। গত 
১১ েসেপ্টম্বর, ২০২১-এর রােত, িডয়ারবনৰ্ এবং ওেয়স্ট েফাট� রাস্তার সংেযাগস্থেল 
মািট সের িগেয় �ায় আট-ফৄট উঁচৄ মািটর িঢিব ৈতির হেয়িছল। এর ফেল অ� 
এলাকায় গ্যাস এবং পািন সরবরােহর কাযৰ্�ম ব্যাহত হয়। তাছাড়া, স্ট্যাশ েডট্রেয়ট 
েমিডেকল মাির�য়ানা িডসেপনসাির �ংস হয়। েডলেরর বািসন্দা লারা েরাজ, িযিন 
সাইেটর কাছাকািছ বাস কেরন, ঐ ঘটনা এখনও িতিন পুেরাপিুর স্মরণ করেত পােরন।
লারা েরাজ বেলন, ‘আিম যখন �থম এিট সম্পেক� �েনিছলাম, আেশপােশর 
েলাকজন বেলিছল এিট একিট িবেস্ফারণ িছল। এটা খুব অ�ত অিভজ্ঞতা িছল এবং 
এসময়  আমার �িতেবশীরা সবাই এটা িনেয় কথা বলিছল।’ ঘটনার পর, েরােজর 
পিরবােরর ফ্ল্যােটর িনেচর তলার অ্যাপাট�েমেন্টর পািন বাদািম হেয় িগেয়িছল এবং 
কেয়ক মাস ধের এলাকায় গ্যােসর গন্ধ ছিড়েয় পেড়িছল। তখন এই ইনিসেডন্টিট 
েরাজেক নতৄন গিড� হাউ ইন্টারন্যাশনাল ি�েজর মেতা আসন্ন িনমৰ্াণ �কল্প�িল 
সম্পেক� ভািবেয় তৄেলিছল৷ ‘এ ঘটনার পের তারা নতৄন কের িনমৰ্াণ করেত যােচ্ছ। 
তেব এিট অবশ্যই একিট উে�েগর িবষয়, েরাজ বেলন। ‘এধরেনর ঘটনা যিদ একবার 
ঘেট থােক, েক বলেব এটা আর ঘটেব না?’

উে�গ এবং �শ্ন
ঘটনাস্থেল উপিস্থতেদর মেধ্য শহেরর জ�ির েরসপন্ডারস (�িতি�য়াকারী), 
েহামল্যান্ড িসিকউিরিট কম� এবং েডট্রেয়ট ওয়াটার অ্যান্ড সু্যয়ােরজ, েগ্রট েলকস 
ওয়াটার অথিরিট, িডিটই এনািজৰ্ এবং েবশ কেয়কিট েটিলকম েকাম্পািনর কম�রা 
িছল। তখন েডট্রেয়েটর পাবিলক ওয়াক�স (গণপূতৰ্) িবভােগর উপ-পিরচালক 
ওলাদােয়া আিকনেয়ম এমােজৰ্িন্স েরসপন্স ইেফাট� (জ�ির �িতি�য়া �েচষ্টা) এবং 
তদেন্তর সম�য় কেরন। ঘটনাস্থেল েরসপন্ডারস ছাড়াও কিমউিনিটর সদস্যরা এই 
ইনিসেডন্ট িনেয় তােদর িনজ� মন্তব্য কেরিছল। েডট্রেয়ট িহস্পািনক েডেভলপেমন্ট 
কেপৰ্ােরশেনর িডেরক্টর অ্যােঞ্জলা রােয়স বেলন, ‘এই ইনিসেডেন্টর িপছেন অেনক 
কারণ িছল, িক� আমরা এর সিঠক কারণ সম্পেক� কখনই পিরষ্কার িছলাম না৷ 
তাছাড়া েরিসেডন্টেসর (বািসন্দােদর) কােছও এিবষেয় খুব কম তথ্য িছল।’ এই উে�গ 
েমাকােবলা করার জন্য, একিট েজাট গঠন করা হেয়িছল যােত রােয়স, ইউএস 
িরপাবিলকান রািশদা তািলব, েডট্রেয়ট কাউিন্সেলর �াক্তন সদস্য রােকল 
কাস্তােনদা-েলােপজ, আগত কাউিন্সল সদস্য গ্যাি�েয়লা সািন্তয়ােগা-েরােমেরা এবং 
সাউথ-ওেয়স্ট েডট্রেয়ট কিমউিনিট েবিনিফট েকায়ািলশন (এসিডিসিবিস) অন্তভৄৰ্ক্ত 
িছল। েজােটর সদস্যরা ঘের ঘের �চাের িনযুক্ত এবং কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক আরও 
�চ্ছ তথ্য দািব কের এবং েরিসেডন্টস-েদর সিরেয় েনওয়ার আহ্বান জানায়। েডট্রেয়ট 
শহেরর িচফ অপােরিটং অিফসার হািকম েবির জানান, েহামল্যান্ড িসিকউিরিট এবং 
েডট্রেয়ট িডপাট�েমন্ট অফ েনবার�ডস �াের �াের িগেয় ঘটনাস্থল সংলগ্ন 
েরিসেডন্টস-েদর পিরিস্থিত সম্পেক� অবিহত কেরেছন৷ 
েবির বেলন, যখন জ�রী ে�ােটাকল অনুসরণ করা হয় একিট স্থানান্তর �েয়াজনীয় 
বেল মেন করা হয়িন। ১১ েসেপ্টম্বেরর ঘটনা ছাড়াও, এলাকািটর সা�িতক �িট ডক 
�েসর অিভজ্ঞতাও রেয়েছ। ২০১৯ সােল ঐিতহািসক েফাট� ওেয়েনর কােছ েরভার 
ডেক উপকॅেলর একিট অংশ পথ িদেয়িছল এবং গত বছেরর নেভম্বের, েরভার ডেক 
সমুে�র �াচীেরর আেরকিট অংশ �েস পেড়। উভয় েক্ষে�ই, ডক�িলর মািলকানা 
িছল েরভার ডক এলএলিস এবং এ�েলা েডট্রেয়ট বাল্ক েস্টােরেজর কােছ িলজ 
েদওয়া হেয়েছ৷ উপকॅলেরখার খুব কাছাকািছ িজিনসপে�র ভারী স্তূপ জমা করার 
কারেণ এই ঘটনা�িল ঘেটেছ বেল মেন করা হয়। িসিট কতॆৰ্পক্ষ তদন্ত, িটিকট এবং 
বন্ধ-অবেরাধ আেদেশর সােথ �িতি�য়া জানায় এবং েডট্রেয়েটর ইন্সেপক্টর 
েজনােরল স্থায়ীভােব েডট্রেয়ট বাল্ক েস্টােরজেক িরভার�েন্টর কােছ কাজ করা েথেক 
িনিষদ্ধ করার িদেক নজর েদন। ‘ডক ধেস �িট ঘটনায় মািলকানা িনেয় িব�ােটর সৃিষ্ট 
হেয়েছ,’ েবির বেলন। ‘এবং তাই আমরা রা�ীয় িনয়�ক সংস্থার সােথ তােদর 
যথাযথভােব েমাকােবলা কেরিছ।'

িজওেটকিনক্যাল সােভৰ্ করা �েয়াজন, শহেরর কমৰ্কতৰ্ারা ওজন িনয়�ণ এবং 
েস্টােরেজর জন্য পযৰ্ায়�িমক েচক-আেপর কথা িবেবচনা করেছন। িক� রােয়স 
িব�াস কেরন েয আেশপােশর জন্য অিস্থরতা এবং ডক পতেনর অথৰ্ কী হেত পাের 
েস সম্পেক� আরও িবেবচনা করা দরকার। ‘যিদ মািট েসই এলাকায় এই ধরেণর 
িশেল্পর ওজন ধের রাখেত সক্ষম না হয়, তাহেল হয়েতা তােদর েসই এলাকার জন্য 
দীঘৰ্েময়াদী পিরকল্পনা কী, িবেশষ কের জলবায়ু পিরবতৰ্েনর সােথ তা িবেবচনা 
করেত হেব,’ িতিন বেলন৷ েবির আত্মিব�াসী েয স্থানীয় �কল্প�িলেত কাজ করা 
�েকৗশলীরা স্থল পিরিস্থিত িবেবচনায় িনেত পােরন এবং বেলন িসিটর কমৰ্কতৰ্ারা 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর কারেণ সৃষ্ট চ্যােলেঞ্জর সােথ খাপ খাইেয় েনওয়ার �েয়াজনীয়তা 
সম্পেক� সেচতন। ‘আমােদর অবকাঠােমা উন্নত করেত হেব,’ িতিন বেলন।

‘পৃিথবী বদেল েগেছ. . . িক� আিম মেন কির আমরা এিট পিরচালনা করেত আরও 
ভােলাভােব সিজ্জত। (আমােদর) �ি�য়া�িলেত িব�াস থাকেত হেব।’ 

উেল্লখ্য, েরিসিলেয়ন্ট েনবার�ডস হল একিট িরেপািট�ং এবং এনেগজেমন্ট িসিরজ যা 
পরীক্ষা কের িকভােব েডট্রেয়েটর েনবার�ড এবং কিমউিনিট েডেভলপেমন্ট 
সংস্থা�েলা েলাকাল এলাকােক শিক্তশালী করেত একসেঙ্গ কাজ করেছ। এিট মূলত 
মেডল িড িমিডয়ার ৈতির এবং �কািশত। ে�সেগ ফাউেন্ডশেনর সােপােট� একিট 
অংশীদািরে�র মাধ্যেম িনউ িমিশগান িমিডয়া সংবাদপে� পুণঃমুি�ত হেয় থােক।

����� ����� : েডট্রেয়ট-িভিত্তক ি�ল্যান্স েলখক। িতিন একজন সহকারী সম্পাদক 
িহেসেব হািফংটন েপাস্ট েডট্রেয়েটর সংবাদ কভার কেরেছন এবং পিরবহন সংবাদ সাইট েমাড 
িশফেটর স্টাফ েলখক িহেসেব কাজ কেরেছন। টৄইটার- @dsandsdetroit

ফেটা ে�িডট: িস্টভ কস

�ডিভড স�া�স

েরিসিলেয়ন্ট েনবার�ডস

েডলের আথৰ্ িবপযৰ্েয়র ঘটনায় সাউথ-ওেয়স্ট েডট্রেয়েট উে�গ বৃিদ্ধ

িরেপাট� এবং সুপািরশ
এক মােসরও েবিশ সময় পর, িসিট কতॆৰ্পক্ষ ১৫ িডেসম্বর একিট ভॅ-�যুিক্তগত 
�িতেবদন �কাশ কের। েসামাট ইিঞ্জিনয়ািরং ফােমৰ্র িবেশ্লষকরা িনধৰ্ারণ কেরন ১২ 
েসেপ্টম্বর িডয়ারবনৰ্ এবং েফাট� রাস্তার আেশপােশ ‘�িট �ধান েহিভ এলাকায়’ এিট 
সংগিঠত হয়। তেব সংেক্ষেপ বলা হেয়েছ েয এিট সম্ভবত ‘আেশপােশ ধাতব 
�্যােপর ম�দ এবং নরম মািটর অবস্থার উপিস্থিতর কারেণ ঘেটেছ। 
‘�শ্নিবদ্ধ ম�দিট েফাট� আয়রন এন্ড েমটাল-এ ৯৬০৭ 
িডয়ারবনৰ্ েসেন্ট অবিস্থত িছল। ইনিসেডেন্টর ১০০ 
িদন আেগ এলাকায় ভারী বৃিষ্টপাত 
�াভািবেকর েচেয় ১৫০ শতাংশ েবিশ িছল। 
�িতেবদেনর েলখকরা িব�াস কেরন 
‘ম�দকॆত িমল েস্কল উপাদােনর ওজন 
অন্তিনৰ্িহত কাদামািটর ভারা�ান্ত এলাকায় 
ছািড়েয় িগেয় েফাট� আয়রন সাইট সংলগ্ন 
িবদ্যমান কাঠােমােত িবঘ্ন ঘিটেয়েছ। ‘এর আেলােক 
এবং সা�িতক �িট ডক �েস, এসিডিসিবিস-এর 
�কল্প পিরচালক সাইমন         সােগাভাক মেন কেরন েয 
শহেরর ব্যবসার অনুমিত                              েদওয়ার সময় এসব িবষেয় 
আরও মেনােযাগ েদওয়া উিচত। ‘এিট দািয়�জ্ঞানহীন ভােব ইিতমেধ্যই অত্যন্ত 
ঝৄঁিকপূণৰ্ জনসংখ্যার পাশাপািশ েগ্রট েলেকর জন্য চরম �বৰ্লতা এবং িবপদ সৃিষ্ট 
কেরেছ,’ িতিন বেলন।  ‘�থম পতেনর পিরে�িক্ষেত আমরা ওয়াটারবিড সুরক্ষা 
অধ্যােদশ পাস কেরিছ, তেব এিট স্পষ্টতই ি�তীয়িটেক আটকােত পােরিন। আমােদর 
িজজ্ঞাসা করেত হেব েকন, এিট কীভােব কম হেচ্ছ?’ ১১ েসেপ্টম্বেরর ঘটনার পর, 
সােগাভাক িব�াস কেরন েয ভিবষ্যেত এ ধরেণর ঘটনা �িতেরাধ করার জন্য 
ভॅগভৰ্স্থ অবস্থার শহরব্যাপী স্টািড (অধ্যয়ন) করা �েয়াজন। েবির বেলন, িসিট 
কতॆৰ্পক্ষ পিরিস্থিত েমাকােবলায় কাজ করেছ। ‘এটা এেকবােরই উে�েগর িবষয়,’ েবির 
বেলন। ‘আমরা সেচতন েয এিট ঘেটেছ এবং আমরা ইিতমেধ্য অধ্যােদশিট 
পুনিলৰ্খেনর �ি�য়া �� কেরিছ। ‘যিদও এখােন নতৄন ব্যবসা �িতষ্ঠান েখালার জন্য 
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• Citizenship application
• Family petitions
• Conditional green card removal
• Affidavit of support
• Fee waiver application for 
   low-income people
   and many more...

SERVING THE COMMUNITY

TAX, IMMIGRATION PAPERWORKs, NOTARY 

313-873-5338
3000 Holbrook St.

Hamtramck, MI 48212
www.noortax.net

আমরা সকল ধরেনর টয্া� ও 
ইিমে�শন েপপারওয়াকৰ্  কের থািক 
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জলবায়ু পিরবত� েনর ঝঁুিক িনেয় 
জািতসংেঘ �সা�ার �িত��রা
(েশষ পাতার পর)
েদেশর জীবাশ্ম �ালািনর ওপর িনভৰ্রতা কেমিন। এ চৄিক্ত �ুত বাস্তবায়েনর দািব তৄেলেছন ক্ষিতগ্রস্ত 
েদশ ভানুয়াতৄর ে�িসেডন্ট। িতিন বেলন, ‘মানবতার জন্য এই একিট উেদ্যাগ িব�েক রক্ষায় আমােদর 
এক ছাতার িনেচ আনেব।’ সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেনর �াক্কােল জািতসংেঘর জলবায়ু 
পিরবতৰ্নসং�ান্ত আন্তসরকার প্যােনল (আইিপিসিস) সতক� কের জািনেয়েছ, ৈবি�ক উষ্ণায়ন ১ 
দশিমক ৫ িডিগ্র েসলিসয়ােস সীিমত রাখার লক্ষ্য অিজৰ্ত হয়িন; বরং চলিত শতেকর েশেষ এটা ৩ 
দশিমক ২ িডিগ্র েসলিসয়ােস উন্নীত হেত পাের। কাবৰ্ন িনঃসরণ ও উষ্ণায়ন েবেড় যাওয়ায় সা�িতক 
সমেয় িবে�র িবিভন্ন �ােন্ত বন্যা, খরা, দাবানেলর মেতা �লয়ংকরী �েযৰ্ােগর সংখ্যা ও ব্যািপ্ত েবেড়েছ।
কেয়ক মাস ধের ইিতহােসর সবেচেয় ভয়াবহ বন্যা েমাকািবলা করেছ পািকস্তান। েদশিটর �ধানম�ী 
শাহবাজ শিরফ গতকাল তা�র ভাষেণ উন্নত েদশ�েলার উেদ্দেশ �শ্ন রােখন, ‘েকন আমার েদেশর 
জনগণ ৈবি�ক উষ্ণায়েনর মূল্য েচাকােব?’ িতিন আরও বেলন, ‘জলবায়ু পিরবতৰ্েনর সবেচেয় 
�লয়ংকরী অিভজ্ঞতার মুেখামুিখ হেয়েছ পািকস্তােনর মানুষ। আমােদর জীবন িচরতের বদেল িদেয়েছ 
এবােরর বন্যা। অথচ এেত আমােদর দায় েনই।’ উন্নত েদশ�েলােক দায় �ীকােরর আহ্বান জািনেয় 
শাহবাজ আরও বেলন, ‘জলবায়ু সংকেট অন্যায্য হেচ্ছ। ধনী ও উন্নত েদশ�েলােক অবশ্যই িনেজেদর 
দায় �ীকার ও কাযৰ্কর ব্যবস্থা িনেত হেব। েকননা, আমার েদেশর ২২ েকািট মানুষ ঝৄঁিকর সেবৰ্াচ্চ 
সীমায় রেয়েছ। অথচ আমরা ১ শতাংেশর কম কাবৰ্ন িনঃসরণ কের থািক।’ িফিলপাইেনর ে�িসেডন্ট 
ফািদৰ্নান্দ মােক�াস �িনয়র বেলন, ‘জলবায়ু পিরবতৰ্েনর েপছেন যারা সবেচেয় কম দায়ী, তারাই েবিশ 
ক্ষিতগ্রস্ত হেচ্ছ। িফিলপাইন অল্প পিরমােণ কাবৰ্ন িনঃসরণ কের। অথচ আমরা ক্ষিতগ্রস্ত েদেশর 
তািলকায় চতৄথৰ্ অবস্থােন রেয়িছ।’ জলবায়ুর ঝৄঁিক �শমনেক ‘চলিত শতেকর সবেচেয় বড় চ্যােলঞ্জ’ 
বেল মন্তব্য কের এিশয়া-�শান্ত মহাসাগরীয় �ীপরা� মাশৰ্াল আইল্যােন্ডর ে�িসেডন্ট েডিভড কাবুয়া 
তা�র ভাষেণ বেলন, ‘জলবায়ু সুরক্ষায় আিম সব েদশেক একেযােগ লড়াই ��র আহ্বান জানািচ্ছ। 
েকননা, বছেরর পর বছর েপিরেয় েগেলও আমরা জীবাশ্ম �ালািনর ব্যবহার কমােত পািরিন। এ 
পিরিস্থিত আমােদর �ংস েডেক আনেব।’ �ীপরা� িফিজর �ধানম�ী �াঙ্ক েবইিনমারামা িবে�র 
েদশ�েলার উেদ্দেশ তা�র ভাষেণ বেলন, ‘আমােদর কী করা উিচত, েসটা আমরা সবাই জািন। িক� 
উদাসীনতা, অ�ীকার ও সাহেসর অভােব আমরা �ুত কাযৰ্কর উেদ্যাগ িনিচ্ছ না।’ যুক্তরা� ও চীন 
সবেচেয় েবিশ কাবৰ্ন িনঃসরেণর জন্য দায়ী। সাধারণ পিরষেদর ভাষেণ যুক্তরাে�র ে�িসেডন্ট েজা 
বাইেডনও বেলিছেলন, ‘আমােদর হােত েবিশ সময় েনই। জলবায়ু পিরবতৰ্ন েরােধ কাযৰ্কর ব্যবস্থা 
িনেতই হেব।’ তেব জািতসংেঘর মহাসিচব আেন্তািনও �েতেরস গতকাল �শান্ত মহাসাগরীয় 
�ীপরা��েলার েনতােদর এক ৈবঠেক বেলন, এটা িঠক, যারা কম দায়ী, তারাই েবিশ ক্ষিতগ্রস্ত হেচ্ছ। 
এ সময় িতিন ধনী েদশ�েলার উেদ্দেশ বেলন, ‘�ালািন েকাম্পািন�েলার ওপর কর বাড়ান। েসই 
অথৰ্সহায়তা িহেসেব গিরব ও ক্ষিতগ্রস্ত েদশ�েলােক েদওয়ার ব্যবস্থা ক�ন।’ তা না হেল িব�মানবতা 
চরম সংকেটর মুেখামুিখ হেব বেল সতক� কের িদেয়েছন জািতসংেঘর মহাসিচব।

বাংলােদশিবেরাধী অপ�চােরর 
সমুিচত জবাব িদন: �ধানম�ী
(�থম পাতার পর)
চাকির েথেক বরখাস্ত করা হেয়েছ বা অপরাধ 
কের েদশ েছেড় পািলেয়েছ। েবিশরভাগেকই 
অপকেমৰ্ জিড়ত থাকার জন্য চাকির েথেক 
বরখাস্ত করা হেয়েছ বা অপরাধ কের েদশ েছেড় 
পািলেয়েছ। 
েসাশ্যাল িমিডয়া ব্যবহার কের সরকার এবং 
বাংলােদশ সম্পেক� িমথ্যা ও বােনায়াট তথ্য িদেয় 
অন্যেদর সবক িদেচ্ছন এমন ব্যিক্তেদর চির� ও 
অপকমৰ্ জনসমেক্ষ তৄেল ধরার আহ্বান জানান 
িতিন।  বেলন, তােদর কথায় কণৰ্পাত করেবন 
না, বরং আমােদর উন্নয়নেক জনগেণর সামেন 
তৄেল ধ�ন। বতৰ্মান সরকােরর উন্নয়ন কমৰ্কাণ্ড 
সম্পেক� �বাসী বাংলােদিশেদর জািনেয় 
�ধানম�ী বেলন, বাংলােদেশর উন্নয়ন সম্পেক� 
আপনার এলাকার কংেগ্রসম্যান, িসেনটর এবং 
িনবৰ্ািচত �িতিনিধেদর অবিহত ক�ন এবং 
তােদর সেঙ্গ েযাগােযাগ বজায় রাখুন। 
িতিন বেলন, িবএনিপ-জামায়াত েজাট ও 
আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল বােজেটর 
আকােরর তৄলনামূলক িচ� েদেখ িবচার করেত 
পারেবন। িতিন বেলন, িবএনিপ আমেল 
বােজেটর আকার িছল মা� ৬০ হাজার েকািট 
টাকা। আওয়ামী লীগ সরকােরর েশষ বােজট 

িছল ছয় লাখ েকািট টাকার ওপের।
বাংলােদেশর ভাবমূিতৰ্ অক্ষৄণ্ণ েরেখ সারা িবে� 
চলার জন্য �বাসী বাংলােদিশেদর �িত আহ্বান 
পুনবৰ্্যক্ত কের েশখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ 
এখন িবে� েয মযৰ্াদা ও সম্মান অজৰ্ন কেরেছ তা 
সমুন্নত রাখার জন্য আিম আপনােদর সবাইেক 
আহ্বান জানািচ্ছ। িমথ্যা ও বােনায়াট অিভেযাগ 
এেন পদ্মা ব�মুখী েসতৄ �কল্প েথেক তােদর 
তহিবল �ত্যাহােরর িব�ব্যাংেকর িসদ্ধােন্তর 
িব�েদ্ধ অবস্থান েনওয়ায় �বাসী বাংলােদিশেদর 
িতিন ধন্যবাদ জানান। িনজ� অথৰ্ায়েন পদ্মা 
েসতৄ িনমৰ্ােণর িসদ্ধান্ত িবে� বাংলােদেশর 
ভাবমূিতৰ্ বদেল িদেয়েছ এবং �মাণ কেরেছ েয 
বাংলােদশ যা বেল তা করার ক্ষমতা রােখ। 
জলবায়ু পিরবতৰ্ন, েকািভড-১৯ মহামাির, 
রািশয়া-ইউে�ন যুদ্ধ, িনেষধাজ্ঞা ও পালটা 
িনেষধাজ্ঞার কারেণ িবে� আসন্ন তী� খাদ্য সংকট 
সম্পেক� েদশবাসীেক আবারও সতক� কের েশখ 
হািসনা সবাইেক আরও েবিশ কের খাদ্য 
উৎপাদেনর আহ্বান জানান। 
িতিন বেলন, �কট খাদ্য সংকট আসন্ন হওয়ায় 
েদেশ আপনার �জনেদর বলুন, িবভাজেনর 
কারেণ েদেশর েকােনা জিমই অনাবািদ রাখা 
যােব না।

(চার নাম্বার পাতার পর)
বক্তব্য রােখন িমিশগান েস্টট যুবলীেগর 
সহ-সভাপিত েমােমন আহেমদ, সাংগঠিনক 
সম্পাদক ৈসয়দ ইয়ািহয়া, িমিশগান েস্টট 
েসচ্চােসবকলীগ শাখার সদস্য সিচব ফয়ছাল 
েচৗধুরী, িমিশগান েস্টট �িমকলীগ সাধারণ 
সম্পাদক খােলদ আহেমদ রািহন, িমিশগান েস্টট 
েসচ্চােসবকলীেগর যুগ্ম আহবায়ক শাহিরয়ার 
কিবর, িসেলট েজলা ছা�লীেগর সােবক উপ 
িশক্ষা িবষয়ক সম্পাদক সােদক আহেমদ খান 
েখাকন, িমিশগান েস্টট যুবলীেগর �ীড়া 
সম্পাদক রাজ রহমান, উপ �চার সম্পাদক 
আেবদ মনসুর, িমিশগান েস্টট যুবলীেগর তথ্য ও 
গেবষনা সম্পাদক সােয়ম েচৗধুরী, মু্িক্তেযাদ্ধা 
িবষয়ক সম্পাদক িহেমল দাস, খাজা আফজাল 
�েসন, ফয়ছল আহমদ মুন্না, িমিশগান েস্টট 
ছা�লীেগর আহবায়ক কাজী মামুন, যুগ্ম 
আহবায়ক িমিশগান েস্টট ছা�লীগ। অন্যান্য 
মেধ্য উপিস্থত িছেলন িমলাক মােচৰ্ন্ট, সাইফৄর 
রহমান, কাজী নাইম, মস্তফা, ইমরান এইচ 
নািহদ, নািহদ, তাহিমদ খান, সানিজদ �ভ, 
েদালন আহেমদ, েসবুল আহেমদ, সুমন 
আহেমদ �মুখ।

(�থম পাতার পর)

মুিহত মাহমুদ, লােয়ছ আহেমদ, বকৄল 

তালুকদার, েরজাউল �েবর, সােলহ আহেমদ 

বাদল, ময়নুল হক, েমাস্তাক আহেমদ সহ 

িমিশগােনর িবিশষ্ট ব্যবসায়ীবৃন্দ, সামািজক 

সংগঠেনর ব্যিক্তবগৰ্, সাংবািদকবৃন্দ এবং �মূখ 

উপিস্থত িছেলন। িডনাের অংশগ্রহেনর মাধ্যেম 

অনুষ্ঠােনর সমািপ্ত েঘাষণা করা হয়।

(�থম পাতার পর)
েকননা ৫ বছর আইিন লড়াই েশেষ মুসিল্লরা এখন নামাজ আদায় করেত পারেছন। ট্রয় নগের িগজৰ্া, 
িসনাগগসহ অন্যান্য ধেমৰ্র অনুসারীেদর উপাসনালয় থাকেলও মসিজদ িনমৰ্ােণর অনুমিত িদেচ্ছ না 
কতॆৰ্পক্ষ। মুসিলম কিমউিনিটর পক্ষ েথেক কেয়ক দফায় আেবদন করা হেলও নানা অ�হােত তারা 
আেবদন খািরজ কের িদেয়েছ। মুসলমানেদর ধম�য় স্থাপনা িনমৰ্ােণ অনুমিত না েদওয়ায় েফডােরল 
সরকােরর পক্ষ েথেক নগর কতॆৰ্পেক্ষর িব�েদ্ধ মামলা করা হেয়েছ। িমিশগান পূবৰ্ েজােনর ইউএস 
িডি�ক্ট েকােট� মামলািট করা হয়। মামলািট কেরেছ েফডােরল সরকােরর িবচার িবভাগ। এেত ট্রয় 
নগেরর িব�েদ্ধ স্থানীয় মুসিলম কিমউিনিটেক মসিজদ িনমৰ্ােণ অনুমিত না িদেয় তােদর �িত 
ৈবষম্যমূলক আচরেণর অিভেযাগ আনা হেয়েছ।
িমিশগান অঙ্গরােজ্যর ট্রয় নগের বাংলােদিশ আেমিরকান কিমউিনিটর েনতা �েকৗশলী েমা. নু�ল 
আিমেনর েনতॆে� অ্যাডাম কিমউিনিট েসন্টার নােম একিট �িতষ্ঠােনর পক্ষ েথেক �ায় পা�চ েথেক 
সাত বছর ধের একিট মসিজদ িনমৰ্ােণর েচষ্টা করা হেচ্ছ। িক� ট্রয় নগর কতॆৰ্পেক্ষর অসহেযািগতার 
কারেণ তা আেলার মুখ েদেখিন। এই নগের িবপুল সংখ্যক মুসলমােনর বসবাস। অসংখ্য চাচৰ্ ও 
অন্যান্য ধমৰ্াবলম্বীেদর �ায় আিশিটর মেতা উপাসনালয় থাকেলও এখন পযৰ্ন্ত েকােনা মসিজদ 
�িতষ্ঠার েকােনা অনুেমাদন নগর কতৰॆ্পেক্ষর কাছ েথেক পাওয়া যায়িন। তারা নানা টালবাহানা কের 
বারবার এই আেবদন িফিরেয় িদেচ্ছ। এই মসিজদ �িতষ্ঠা িনেয় মামলার খবর �চািরত হেল স্থানীয় 
�ায় সব গণমাধ্যেম তা ফলাও কের �চার কের। সেঙ্গ মুসিলম কিমউিনিট ট্রয় নগের তােদর একিট 
উপাসনালয় �িতষ্ঠায় কীভােব েহনস্তার িশকার হেয়েছ, কতটা সংগ্রাম তােদর করেত হেয়েছ, েসসব 
িবষয় েদশিটর গণমাধ্যেম উেঠ আেস। সবার একটাই �শ্ন, অন্য সব ধেমৰ্র উপাসনালয় থাকেল 
মুসলমানেদর েকন থাকেত পারেব না? এিট ধম�য় ৈবষম্যমূলক আচরণ, যা আইেনর পিরপন্থী।
ট্রয় নগেরর রেচস্টার সড়েকর ওপর সাকৄরা এিশয়ান েরস্টৄেরেন্টর লােগায়া একিট ভবেন অ্যাডাম 
কিমউিনিট েসন্টার। এই শহেরর �থম একিট মসিজদ িনমৰ্ােণর জন্য আেবদন করা হয় এবং ট্রয় 
নগর কতॆৰ্পক্ষ েজািনং আইন অমান্য করার অ�হাত েদিখেয় তােদর েসই আেবদন িফিরেয় েদয়। 
অবেশেষ যুক্তরাে�র িডসিট্রক্ট েকােট�র েফডােরল জাজ ন্যািন্স এডমন্ড িসদ্ধােন্ত এক যুেগর েবিশ 
সময় অেপক্ষা ও চার বছেরর আইিন লড়াইেয়র অবসান ঘেটেছ। নগরীর �থম মসিজদ িহেসেব যা�া 
�� কেরেছ ট্রয় মসিজদ। ২০০৭ সােল �থম মসিজেদর জন্য জিম িকনেলও িসিট েথেক মসিজদ 
িনমৰ্ােণর অনুমিত েমেলিন। তারপর েথেক দীঘৰ্িদেনর লড়াই চলেছ এই মসিজদ �িতষ্ঠার জন্য। এ 
মামলার িভিত্তেত যুক্তরাে�র েফডােরল েকাট� ট্রয় নগরীর িব�েদ্ধ ল’সুট কের জানায় নগরীর েজািনং 
আইেন মসিজদ িনমৰ্ােণ বাধা েদওয়া েফডােরল (েক�ীয় সরকার) আইেনর পিরপন্থী। ট্রয় িসিটর �থম 
মসিজেদ নামাজ আদােয়ও অেনেকর মেধ্য আগ্রহ লক্ষ্য যায়। ওয়াটলস েরােডর �ায় িতন-চতৄথৰ্াংশ 
দিক্ষেণ রেচস্টার েরােড অবিস্থত ভবনিটেত িনিমৰ্ত হেয়েছ।
িবিভন্ন অ�হােত মসিজদ বেন্ধর েচষ্টা করেলও অবেশেষ ট্রয় েময়র ইথান েবকার এবং শহেরর কমৰ্কতৰ্ােদর 
িনেয় অ্যাডাম কিমউিনিট েসন্টােরর কমৰ্কতৰ্ারা অনষু্ঠােন েযাগ িদেয় মসিজদিট উে�াধন কেরন।

মামলা েমাকদ্দমার েবড়াজাল েপিরেয়

ট্রয় নগরীর ইিতহােস �থম মসিজদ

����� ����� ����, �����, ������ ���

িসেলট েচম্বার সভাপিত
তাহিমন আহেমেদর সােথ মতিবিনময়

(েশষ পাতার পর)
আহেমদ, এবং মুজািম্মল েহাসাইন তােদর 
পিরেবশেনর মাধ্যেম অনুষ্ঠানেক উপেভাগ্য কের 
েতােলন। তাছাড়া, িশিল্পেদর পিরেবিশত সঙ্গীত 
উপিস্থত দশৰ্কেদর িবেমািহত কের। 
অনুষ্ঠান সম্পেক� ইকবাল েহাসাইন জীবন  
বেলন, “সুন্দর এ আেয়াজন খুব সফল ভােব 
েশষ হেয়েছ। সং�িতর �িত ত�ণেদর েয 
ভােলাবাসা েদেখিছ, তা আমােক নতৄন কের 
ভাবেত সাহায্য করেব।”
উেল্লখ্য, ইকবাল েহাসাইন জীবন বাংলােদেশর 
ঢাকায় জন্মগ্রহণ কেরন। বতৰ্মােন িতিন 
যুক্তরাে�র িনউইয়েক� বসবাসরত। িতিন 
একাধাের ইসলািমক সঙ্গীত িশল্পী, গীিতকার, 
সঙ্গীত �েযাজক এবং সঙ্গীত পিরচালক। তার 
সম্পেক� িবস্তািরত http://www.iqbalhj.com/ 
এই ওেয়বসাইেট জানা যােব।

সঙ্গীেতর মূছৰ্না ছড়ােলা “নাশীদ সন্ধ্যা”

(েশষ পাতার পর)
মাঝামািঝেত ২০ শতাংশ দাম কমেব।
এিদেক মু�াস্ফীিতেক �েখ িদেত েফডােরল 
িরজাভৰ্ িতন দশেকর মেধ্য �ুততম গিতেত নীিত 
কেঠার করেছ। এই বছর নীিতিনধৰ্ারকরা টানা 
পা�চবার সুেদর হার বৃিদ্ধ অনুেমাদেনর পেক্ষ েভাট 
িদেয়েছন, যার মেধ্য �ন, �লাই এবং েসেপ্টম্বের 
পরপর িতনিট ৭৫ েবিসস পেয়ন্ট বৃিদ্ধসহ। 
তােদর সবৰ্েশষ ৈবঠক েশেষ েচয়ারম্যান েজেরাম 
পাওেয়ল ইিঙ্গত িদেয়েছন েয এই বছের আরও 
১২৫ েবিসস পেয়ন্ট হার বৃিদ্ধ আেলাচনায় 
রেয়েছ। ে�িড ম্যােকর মেত, ২০০৮ সােলর 
মন্দার পর েথেক ৩০ বছেরর জন্য িনিদৰ্ষ্ট বন্ধকী 
হােরর জন্য গড় হার ৬% শতাংেশর উপের চেল 
েগেছ। বন্ধকীর মূল্য বাড়ার কারেণ নতৄন বািড়র 
চািহদা �মাগত কমেছ। যা বািড়র দাম কমার 
অন্যতম কারণ হেয় দািড়েয়েছ।
ে�িড ম্যােকর মেত, ২০০৮ সােলর মন্দার পর 
েথেক ৩০ বছেরর জন্য িনিদৰ্ষ্ট বন্ধকী হােরর 
জন্য গড় হার ৬% শতাংেশর উপের চেল েগেছ। 
বন্ধকীর মূল্য বাড়ার কারেণ নতৄন বািড়র চািহদা 
�মাগত কমেছ। যা বািড়র দাম কমার অন্যতম 
কারণ হেয় দািড়েয়েছ। 

বািড়র দাম কমেছ যুক্তরাে�

েস্টট যুবলীেগর কম� সমােবশ
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B‡gBj : banglashangbad@gmail.com, I‡qe : www.banglashangbad.com

জলবায়ু পিরবত� েনর 
ঝঁুিক িনেয় জািতসংেঘ 
�সা�ার �িত��রা

জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর বািষৰ্ক 
অিধেবশন চলেছ। যুক্তরাে�র িনউইয়েক� 
সংস্থািটর সদর দপ্তের স্থানীয় সময় গতকাল 
��বার েদওয়া ভাষেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
ফেল ক্ষিতর িশকার েদশ�েলার রা� ও 
সরকার�ধানরা উন্নত েদশ�েলার িব�েদ্ধ 
কেঠার অবস্থান িনেয়েছন। তা�রা জলবায়ু 
পিরবতৰ্ন েরােধ �ুত ও কাযৰ্কর ব্যবস্থা 
েনওয়ার এবং জীবাশ্ম �ালািনর ব্যবহার 
কিমেয় আনার চৄিক্ত বাস্তবায়েনর দািব 
তৄেলেছন। কিমেয় আনার চৄিক্ত বাস্তবায়েনর 
দািব তৄেলেছন।  
দিক্ষণ �শান্ত মহাসাগেরর �ীপরা� ভানুয়াতৄর 
ে�িসেডন্ট িনেকিনেক বুরাবারাভৄ বেলন, ‘সময় 
েপিরেয় েগেছ, এখনই �ুত কাযৰ্কর ব্যবস্থা 
িনেত হেব।’ ৈবি�ক উষ্ণায়ন ১ দশিমক ৫ 
িডিগ্র েসলিসয়ােস সীিমত রাখার উেদ্দেশ্য 
কয়লা, �ালািন েতল ও গ্যােসর ব্যবহার 
কিমেয় আনার লক্ষ্য িনধৰ্ারণ কের চৄিক্ত 
কেরিছল িবে�র েদশ�েলা। এরপরও অেনক 

কামাল �হাসাইন,
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No training
is necessary.

No fee is
needed to
apply.

+1 313-825-9904
abhomecarellc@gmail.com

এরপর     পৃষ্ঠা ৩১

YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY

29230 RYAN RD STE B, WARREN, MI 48092
�����������������������

Nazir Ahmed
Realtor

586-272-7001 (cell)
248-453-1031 (Office)
31912 Mound Rd Warren, MI 48092
realtornazirar@gmail.com
www.amin-realty.com

আপনার েয েকান ধরেনর িরেয়ল এেস্টট
�েয়াজেন আজই েযাগােযাগ ক�ন
আিম আপনােক সব ধরেনর সহেযািগতার আ�াস িদিচ্ছ!

Save the future

এরপর     পৃষ্ঠা ৩১ এরপর     পৃষ্ঠা ৩১

প্যানিথয়ন ম্যাে�াইেকানিমেক্সর অথৰ্নীিতিবদ 
ইয়ান েশফাড�সন এই সপ্তােহ �কািশত তার 
একিট িবেশ্লষেণ বেলেছন, এ বছেরর েম মাস 
পযৰ্ন্ত বািড়র দাম সেবৰ্াচ্চ েথেক ৫ শতাংশ �াস 
েপেয়েছ। তॆতীয় �ািন্তেকর �কািশত তথ্য েথেক 
েদখা যায় বািড়র িব�য় আগস্ট মােস ০.৭ 
শতাংশ �াস েপেয়েছ। েশফাড�সন আরও বেলন, 
িবি�র িনম্নমুখীতা আরও বাড়েব, একই সেঙ্গ 
বািড়র দাম কমেব।
অেনক িবেশষজ্ঞ েশফাড�সন সহ মেন কেরন, 
মূল্যিস্ফিত এবং উচ্চ ঋেণর খরচ বৃিদ্ধর কারেণ 

আবাসন খােত ে�তারা িপিছেয় েগেছন। চািহদা 
কমার কারেণ দামও কমেত �� কেরেছ। 
যুক্তরাে�র সামগ্রীক অথৰ্নীিতেত মন্দার কারণ 
িহসােব ২০০৮ সােলর আবাসন খােতর �স 
কাজ কেরিছল। তেব িবেশ্লষকরা মেন করেছন 
এবােরর এই মন্দা েগাটা অথৰ্নীিতেত ছিড়েয় 
পড়ার সম্ভাবনা কম।
ইয়ান েশফাড�সন বেলন, দাম কমার েয �বণতা 
তােত দীঘৰ্স্থায়ী পতেনর সম্ভাবনা েনই যিদও 
আমরা এখেনা আশায় আিছ আগামী বছেরর 

বািড়র দাম কমেছ যুক্তরাে�
জুেয়ল খান,

স�িত যুক্তরাে�র িমিশগান অঙ্গরােজ্যর 
ওয়ােরন শহেরর েটন মাইল েরােড অবিস্থত 
িবসিমল্লাহ কাবাব এন্ড কাির ক্যােফেত “নাশীদ 
সন্ধ্যা” শীষৰ্ক মেনামুগ্ধকর সঙ্গীত অনুষ্ঠােনর 
আেয়াজন করা হয়। ��িলত সুর- এর 

আেয়াজেন অনুষ্ঠােনর মূল আকষৰ্ণ িছেলন 
িবিশষ্ট ইসলািমক সংগীত িশল্পী এবং ইউিটউবার 
ইকবাল েহাসাইন জীবন। িতিন ইকবাল এইচ েজ 
নােমও পিরিচত।
এছাড়াও ��ল �দা মুিবন, কেয়জ আহেমদ, 
ইয়ািসন রািহন, সুলাইমান আল মাহমুদ, �েবল 

Rqbvj Avew`b wccjy, wgwkMvb

wgwkMvb

evsjv msev`

SERVING THE COMMUNITY

• Citizenship application
• Family petitions
• Conditional green card removal
• Affidavit of support
• Fee waiver application for 
   low-income people
   and many more...

IMMIGRATION PAPERWORKS

313-873-5338
3000 HOLBROOK AVENUE
HAMTRAMCK, MI 48212
w w w . n o o r t a x . n e t

সংগীেতর মছূৰ্না ছড়ােলা “নাশীদ সন্ধ্যা”
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����: banglashangbad@gmail.com 

www.banglashangbad.com

@banglashangbad


