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My Bangladesh has been independent today, my life’s desire has
been fulfilled today, the people of my Bengal have been liberated
today. My Bengal will remain free. Today I won’t be able to make
a speech. The way the sons of Bengal, the mothers of Bengal,
the peasants of Bengal, the laborers of Bengal, the intellectuals of
Bengal did struggle.
...
Kabiguru’s words have proved wrong. My Bangalees are now
humans. My Bangalees have shown in the history of the world,
in the history of the world, that no such numbers of people have
made self-sacrifices, no such numbers of people have laid down
their lives. That’s why I say you could not suppress me.

Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
10 January, 1972
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The disastrous impacts of climate change mainly caused by Green
House Gas emissions are loudly visible around the world. We
must reverse these for our survival and survival of our future
generations.
The 48 countries under CVF-V20 account for only five percent
of the total global emission. But they are the worst victims of the
man-made crisis. In addition, the ongoing COVID-19 pandemic
has added new miseries claiming lives and affecting livelihoods
of millions. At this critical juncture of human history, we must
forge unity and extend cooperation to face the ongoing and future
crises.
H.E. Sheikh Hasina,
Prime Minister Government of the People’s
Republic of Bangladesh
July 08, 2021
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Rector

Bangladesh Public Administration
Training Centre
Ministry of Public Administration

Message

Government of the People’s
Republic of Bangladesh

It is my immense pleasure to know that the participants of the
22nd Policy Planning and Management Course are publishing a
souvenir during their 12 days of successful training at BPATC, the
Centre of Excellence. This Centre is mandated to impart training
for developing patriotic, competent and professional civil servants
dedicated to public service delivery.
Senior public servants must have the highest level of
professionalism and integrity to build ‘Sonar Bangla’
materializing the goals and targets of Sustainable Development
Goals (the Global Agenda 2030), Vision-2041 and the Delta Plan
2100. They must balance the changing roles of administration:
regulatory and facilitator without undermining good governance.
I believe that after the completion of the course, the participants
with enhanced capacities will be enabled to contribute better
in policy and decision-making process more professionally,
efficiently and effectively. It is also expected that this course will
also be crucial in implementing the dream of the Greatest Bengali
of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman and the vision of the present government as well.
I wish all the participants grand success in professional as well as
in personal life.

Ramendra Nath Biswas
Rector
(Secretary to the Government)
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Course Director

Message

Member Directing Staff
Course Director
22nd PPMC
BPATC

This is an immense pleasure for me to hear that the participants of
22nd Policy Planning and Management Course (PPMC) officials
are going to bringing out a souvenir as a sign of their adorable
memories on the eve of their departure from BPATC. This souvenir
will surely be an asset for the forthcoming communication and
cooperation among the participants.
The course itself is very busy and fast moving. As a result,
participants are required to be engaged a lot in course curricula
and they hardly get time for extra curricula activities. Yet, the
participants of 22nd PPMC have taken this noble gesture and
initiative to publish a souvenir that immensely reflects their
commitment and dedication towards extra curricula activities.
To my realization, all the participants were sincere, hardworking
and committed to performing their course activities. I have a firm
belief that they will put their best efforts in their respective service
areas to serve the people and the nation.
I also appreciate their sincere and unremitting force and hope that
this souvenir will strengthen the bonding among the participants
to memorize their wonderful and memorable time at BPATC. I bid
fare god-speed success for the participants and hope that they will
bring more laurels throughout their career and future life.

Abu Momtaz Saaduddin Ahmed
MDS (P&S) (Joint Secretary)
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President

Souvenir Committee
22nd PPMC
BPATC

Editorial
Starting from 09 January and continuing till 20 January 2022,
twelve days long 22nd Policy Planning and Management Course,
will never finish eventually; rather this glorious journey of learning
will continue throughout the life of all participants in better public
service delivery to implement Vision 2041, achieving SDGs goals
within 2030 and ensuring welfare of the nation. Twenty-four
Additional Secretary from Bangladesh Civil Service have enjoyed
the course in academic learning, physical exercise and sports,
cultural activities and visit to important industry and offices. They
have obtained a remarkable experience during the course. We
have been highly enlightened and benefited from the session of
the legendary senior officials and experts.
On behalf of souvenir committee, we gratefully acknowledge to the
course management and participants for continuous cooperation,
support and help for publishing the souvenir. I would like to
express my gratitude to the members of the Souvenir Committee.
We are obliged to our Course Advisor Ramendra Nath Biswas,
Secretary to the Government and Rector of the BPATC, Course
Director, Course Coordinators for cordial guidance. We are also
thankful to concern persons, organizations, institutions and offices
for their support for publishing the souvenir.
I, sincerely apologize for any mistake or error and omission. Best
wishes to all.
Dr. Gazi Md. Saifuzzaman
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Course Management

Ramendra Nath Biswas

Rector (Secretary to Government)
Course Advisore

Abu Momtaz Saaduddin Ahmed
MDS (P&S) (Joint Secretary)
Course Director

M. Arifur Rahman PhD

Rokeya Fahmida, PhD

Director
Course Co-ordinator, 22nd PPMC

Director
Course Co-ordinator, 22nd PPMC
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Mess Committee

With respected Rector of BPATC
President and Members of Mess
Committee
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Sports Committee

With respected Rector of BPATC
President and Members of Sports
Committee
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Cultural Committee

With respected Rector of BPATC
President and Members of Cultural
Committee
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Souvenir Committee

With respected Rector of BPATC
President and Members of Souvenir
Committee
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Dr. Md. Moniruzzaman
Director (Additional Secretary)
ID

: 5581

Cadre : BCS Administration
Official Address

Bangladesh Bridge Authority, Bridges Division
Setu Bhaban, Dhaka-1212

Permanent Address Vill: Tulshidanga, P.O.: Kalaroa-9410
Dist.: Satkhira
House: 1, Road: 13/A, Sector: 6
Uttara, Dhaka-1230

Date of Birth

01 December 1965

Last Academic
Degree

Masters of Procurement and
Supply Management (MPSM)

Spouse Name
& Profession

Selina Akter
Housewife

Children Names

Muntaha Tanzeem, Nazmus Sakib

Blood Group

B(+ve)

E-mail

monir65@gmail.com, mzaman2001@yahoo.com

Facebook ID

mzaman2001

Feelings

Enjoyed much sharing ideas and opinions

Commitments

To serve the nation

Family Photo

Present Address
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Dr. Gazi Md. Saifuzzaman
Additional Secretary

ID

: 5989

Cadre : BCS Administration
Official Address

IMED, Ministry of Planning

Permanent Address Alir Para, Bakshigonj, Jamalpur
Apartment E-3, House 11A, Road 13
Dhanmondi, Dhaka-1209

Date of Birth

01 February 1969

Last Academic
Degree

PhD

Spouse Name
& Profession

Professor Jahanara Zaman
BCS (Gen. Education)

Children Names

Saraf Nawar, Jahin Sabab & Jarif Sajin

Blood Group

B(+ve)

E-mail

saifjahan@gmail.com

Facebook ID

Gazi Saif Zaman

Feelings

Life is series of learning

Commitments

I shall continue to serve my country
up to last moment of my life

Family Photo

Present Address
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Md. Abbas Uddin
Additional Secretary
ID

: 5550

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Land

Permanent Address Vill: Aruli, P.O.: Barkul, Upazila: Hajigonj
Dist.: Chandpur
97, Greenroad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1215

Date of Birth

02 June 1965

Last Academic
Degree

B.Com (Hons), M.Com, Management, DU

Spouse Name
& Profession

Shahanara Shefaly
Housewife

Children Names

Abrar, Ahbab

Blood Group

O(+ve)

E-mail

mdabasuddin89@gmail.com

Facebook ID

abbasuddin89

Feelings

Happiness for all

Commitments

Do something for the future generations

Family Photo

Present Address
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Shikha Sarker
Additional Secretary
ID

: 7713

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Disaster Management & Relief

Permanent Address House Name: Saptorshi, House No: 19/D/9
Uttor Tollarbag, Mirpur, Dhaka 1216.
House Name: Saptorshi, House No: 19/D/9
Uttor Tollarbag, Mirpur, Dhaka 1216.

Date of Birth

16 January 1964

Last Academic
Degree

MSS Economics

Spouse Name
& Profession

Paresh Chandra Sarker
Banker (Retd.)

Children Names

Amritaa Sarker, Himadri Shekhar Sarker

Blood Group

A(+ve)

E-mail

ssarker16164@yahoo.com

Facebook ID

Shikha Sarker

Feelings

Very good except room sharing

Commitments

Work with sincerity, integrity

Family Photo

Present Address
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Md. Harun-Or-Rashid Mollah
Additional Secretary

ID

: 5504

Cadre : BCS Administration
Official Address

Financial Institutions Division, Ministry of Finance

Permanent Address Vill: Jakhni, P.O.: Kashemabad
Upazila: Hajigonj, Dist.: Chandpur
House: 236, Road No.: 4, Mohammodia Housing
Society, Mohammodpur, Dhaka.

Date of Birth

01 July 1965

Last Academic
Degree

M.Com

Spouse Name
& Profession

Sheuly Akhter
Home-maker

Children Names

Md. Taufique Shawon, Siam-or-Rashid

Blood Group

B(+ve)

E-mail

harun_171965@yahoo.com

Facebook ID

Harun Rashid

Feelings

Excellent platform for sharing knowledge & experience

Commitments

Serving people with utmost sincerity

Family Photo

Present Address
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Khaled Mamun Chowdhury ndc
Director General (Additional Secretary)
ID

: 6079

Cadre : BCS Administration
Official Address
Export Promotion Bureau
Permanent Address Satgari, Chuadanga, Sadar, Chuadanga-7200
A-5 T-1 11-02, Bijoy Rakeen City
Mirpur-15, Dhaka-1216

Date of Birth

12 January

Last Academic
Degree

MSS(Security & Development) BUP

Spouse Name
& Profession
Children Names

Nighat Sultana Urmee
Self Employed
Azizul Muktadir Chowdhury (Angan)
Tahseen Fuad Chowdhury (Adhip)

Blood Group

A(+ve)

E-mail

khaledmchowdhury65@gmail.com

Facebook ID
Feelings

Khaled Mamun Chowdhury
“Music in the heart I bore
Long after it will be heard no more.”

Commitments

Serve for the nation

Family Photo

Present Address
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Md. Khurshid Iqbal Rezvi
Additional Secretary
ID

: 5945

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka

Permanent Address East Adalat para, Tangail Sador, Tangail
Present Address

House No 287, Flat No C-4, Road No 8/a
Dhanmomdi. Dhaka

Date of Birth

19 May 1965

Last Academic
Degree

MSS in Public Administration
University of Dhaka

Spouse Name
& Profession

Sharmin Rahman
Teacher

Children Names

Shawly binte Khurshid & Rehnim binte Iqbal

Blood Group

A(+ve)

E-mail

kirizvi5945@gmail.com

Facebook ID

khurshid _iqbal10@yahoo.com

Feelings
Serving for the betterment of the people dedicatedly

Family Photo

Commitments
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Md. Mostafizur Rahman
Additional Secretary
ID

: 6037

Cadre : BCS Administration
Official Address

Economic Relations Division, Ministry of Finance

Permanent Address Vill. & Po: Naruttompur, Upazilla: Kapasia
Zilla: Gazipur
Present Address

714 West Nakhal Para, Tajgaon
Dhaka-1215

Date of Birth

31 December 1966

Last Academic
Degree

MBA (Finance)

Spouse Name
& Profession

Naznin Sultana
Housewife

Children Names
Blood Group

Samia Rahman, Sunehra Rahman
A(+ve)

E-mail

mostafi_z08@yahoo.com

Facebook ID
Mixed

Commitments

I can’t able to predict future

Family Photo

Feelings
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A K M Shamimul Huq Siddique
Additional Secretary
ID

: 5983

Cadre : BCS Administration

Family Photo

Official Address
Ministry of Shipping
Permanent Address 199, Hazrat Garib Sah road. Puratan Kashba
Post code: Jashore 7400, Upazila: Jashore Sadar
District : Jashore
Present Address
Flat no: A2, 62 Green Corner. Green Road
Dhaka 1205
Date of Birth
1 January 1966
Last Academic
M.Sc (Ag.)
Degree
Spouse Name
Tanzin Ekram Urmi
& Profession
Housewife
Children Names
Sabbir Ahmed Siddique, Mysha Tahsin
Tazmeen Tanisha
Blood Group
A(+ve)
E-mail
shamimul77@yahoo.com
Facebook ID
Shamim huq
Feelings
Memories of 22nd PPMC are unforgettable
Commitments
All commitments require sacrifice and hardship
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Md. Zahurul Haque
Additional Secretary
ID

: 5931

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Land

Permanent Address Vill - Ghoshpur, P.O - Himayetpur
Upazila: Pabna Sador, District: PABNA
Niharika – 03, Eskaton Garden Govt. Officers
Quarter, Ramna, Dhaka.

Date of Birth

12 February, 1965

Last Academic
Degree

MBA (HRM)

Spouse Name
& Profession

Salina Akther
Lecturer Govt. Teachers Training College, Jashore

Children Names

Abdullah Wasif & Abrar Yeasir

Blood Group

AB(+ve)

E-mail

zahurul.adc@gmail.com

Facebook ID

Zahurul haque

Feelings

Nice balance of theory and practice.

Commitments

Design all training to enhance the value of
human capital

Family Photo

Present Address
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Md. Eusuf Ali
Additional Secretary
ID

: 5450

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Public Administration

Permanent Address Road: 8/A, House: 299/A, Dhanmondi, Dhaka
Present Address

Road: 8/A, House: 299/A, Dhanmondi, Dhaka

Date of Birth

15 July 1964

Last Academic
Degree

MA (Mass Communication and Journalism)
Dhaka University

Spouse Name
& Profession

Dilruba Easmin
Self Employed

Children Names

Fatin Ishraq, Turuna Ishraq, Ali Raiyan

Blood Group

A(+ve)

E-mail

eusuf_b@yahoo.com

Facebook ID
Excellent

Commitments

Better services for the people

Family Photo

Feelings
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Rabindra Nath Barman
Additional Secretary
ID

: 20213

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Disaster Management and Relief

Permanent Address Vill: Ballavbishu, P.O.: Bhutchara
Upazilla: Kaunia, Dist.: Rangpur
SBDL Prominent Palace, 229, Dewanbari Road
Dakshinkhan, Dhaka-1230

Date of Birth

15 January 1964

Last Academic
Degree

B.Sc Engg. (Civil), M.Sc

Spouse Name
& Profession

Krishna Rani Roy
Teacher

Children Names

Dr. Adrika Roy Soma & Adwaita Roy Barman

Blood Group

O(+ve)

E-mail

rabindra1964@yahoo.com

Facebook ID

Rabindranath Barman

Feelings

Good

Commitments

Effective and participatory policy making

Family Photo

Present Address
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Sk. Md. Moniruzzaman
Additional Secretary
ID

: 5942

Cadre : BCS Administration
Official Address

MODMR

Permanent Address Vill: Charkandi, Upazila: Mollahat
Bagerhat.
4D, Sopnanagar, Mirpur-9, Dhaka.

Date of Birth

8 February, 1965

Last Academic
Degree

M. Com

Spouse Name
& Profession

Zannatul Mawa

Children Names

Baptee, Dutee, Oitizzo

Blood Group

O(+ve)

E-mail

sk.md_mzaman@yahoo.com

Facebook ID

Md. Moniruzzaman

Feelings

You can not go back and change the begining,
start where you are and change the ending

Commitments

Begin Again

Family Photo

Present Address
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Md. Mizanur Rahman
Additional Secretary & Member (Admin)
ID

: 5694

Cadre : BCS Administration
Official Address

Civil Aviation Authority of Bangladesh

Permanent Address Village: Eaktalia, P.O: Cheora
Upazilla: Chouddagram, Dist: Cumilla.
House#11, Road# 8, Sector# 6, Uttara, Dhaka.

Date of Birth

1 January 1966

Last Academic
Degree

M.Com (Marketing)

Spouse Name
& Profession

Shahida Yeasmin
Housewife

Children Names

Tanzia Uddin Maherin, Adittya Rahman Omio,
Onindha Rahman Onu

Blood Group

B(+ve)

E-mail

mizan5694@yahoo.com

Facebook ID

mizan5694

Feelings

It’s a great opportunity to acquire or gather
knowledge on important regular issues, which
would be very helpful in decision making as
a senior executive

Family Photo

Present Address
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Md. Musharraf Hossain
Additional Secretary
ID

: 7517

Cadre : B.C.S Administration (Ex Economic)
Official Address

Ministry of Primary and Mass Education

Permanent Address Village-Dapnajore, P.O.-Karatia
Upazilla-Basail, District-Tangail.
Present Address

48/3, G, Circuit House Officers’ Quarters, 48,
Circuit House Road, Ramna, Dhaka-1000.

Date of Birth

09 January, 1966

Last Academic
Degree

M.Sc. Fisheries in Aquaculture and
Management

Spouse Name
& Profession

Mrs. Liya Siddiquee
Housewife

Children Names

Maliha Muntaha Ohona, Tanha Tanzia Orima

Blood Group

B(+ve)

E-mail

musha9166@gmail.com

Facebook ID
Enjoyable and Excellent.

Commitments

To improve the conditions of the society

Family Photo

Feelings
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Neelima Akhter
Additional Secretary
ID

: 5653

Cadre : BCS Administration
Official Address

Road Transport and Highways Division

Permanent Address Paschim Para, Godown Road
Gaibandha 5700
Present Address

Eskaton Garden Officers Quarter
Eskaton, Dhaka.
1 January 1967

Last Academic
Degree

MA, International Relations from Waseda
University, Tokyo, Japan

Spouse Name
& Profession

A.K.M Habibur Rahman, Managing Director
Bangladesh Submarine Cable Company Ltd. (BSCCL)

Children Names

Ishrar Habib

Blood Group
E-mail

A(+ve)
nelima5653@gmail.com

Facebook ID

Akhter Neelima

Feelings

An opportunity to link between policy
and implementation

Commitments

gvbyl‡K Av‡iv fvjevm‡Z PvB

Family Photo

Date of Birth
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Mafiz Uddin Ahmed
Additional Secretary
ID

: 5952

Cadre : BCS Administration
Official Address

Financial Institutions Division

Permanent Address Village: Nur Pur, Upazilla: Nasirnagar
District: Brahmanbaria.
Flat No.: 601, Elysium Building
Hatkhola Road, Tikatoli, Dhaka.

Date of Birth

01 July, 1965

Last Academic
Degree

MSS

Spouse Name
& Profession

Farhana Ahmed
Housewife

Children Names

SM Faiyez Noor, SM Nafis Noor

Blood Group

O(+ve)

E-mail

muahmedfarid@gmail.com

Facebook ID

M U Ahmed Farid

Feelings

fv‡jv! †ek fv‡jv!!

Commitments

¯^vfvweK _vK‡Z cviv

Family Photo

Present Address
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Maqsura Noor
Additional Secretary
ID

: 5838

Cadre : BCS Administration
Official Address

Ministry of Expatriates’ Welfare and Overseas Employment

Permanent Address Village & Post: Basudevpur, 			
Upazila: Chirirbandar, Zilla: Dinajpur
10/19, Prioprongon, 3/1 Shegun Baghicha
Dhaka-1000

Date of Birth

1 January 1967

Last Academic
Degree

M.Sc (Public Economic Management
and Finance)

Spouse Name
Profession

Md. Abdul Haque
Retd. Additional Secretary

Children Names

Shabab, Monita

Blood Group
E-mail

O(+ve)
nmaqsura@gmail.com

Facebook ID

Maqsura Noor

Feelings

Enjoying

Commitments

Serve for the betterment of the country

Family Photo

Present Address
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Md. Shafi Ul Haque
Member (Development Control)
ID

: 5699

Cadre : BCS Administration
Official Address

Rajdhani Unnayan Kartipakkha (RAJUK)

Permanent Address 33 /B, Puran Munsefi Quarters, Habiganj
Present Address

Boikali 8, Dhanmondi Officers Quarters ,
Road No 7, Dhanmondi R/A, Dhaka

Date of Birth

13 January, 1965

Last Academic
Degree

Masters in Accounting

Spouse Name
& Profession

Mahfuja Jesmin
Housewife

Children Names

Wasef, Arib

Blood Group

B(+ve)

E-mail

shafi5699@yahoo.com

Facebook ID

Shafi Ul Haque

Feelings

PPMC creates an opportunity to rebuild our
bonding for the last core training course at BPATC
And miles to go before I sleep

Family Photo

Commitments
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Md. Rabiul Islam
Project Director (Additional Secretary)
ID

: 7591

Cadre : BCS Administration
Construction of town and union land offices
across the country project, Bhumi Bhaban, Dhaka
Permanent Address Village: Vatoi (Uttor Para)
Post: Vatoi, Upazila: Sailakupa, Zilla: Jhenidah
Present Address
Madhobilata-7, Alenbari Officer Quarter
Tejgaon, Dhaka
Date of Birth
28 February 1966
Last Academic
M.Sc in Economics
Degree
Spouse Name
Sharmin Nahar
Profession
Housewife
Children Names
Marufa, Fatema, Tahera
Blood Group
A(+ve)
E-mail
newmri1966@yahoo.com
Facebook ID
Islam Md. Rabiul
Feelings
Learning is whitening of mind
Commitments
Service for the nation

Family Photo

Official Address
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Dr. Farhina Ahmed
Additional Secretary
ID

: 5764

Cadre : BCS Administration
Official Address

Finance Division, Ministry of Finance

Permanent Address
Present Address

Building: 69, Flat # 2/A, Sochib Nibash,
Eskaton Garden, Ramna, Dhaka.

Date of Birth

8 May, 1967

Last Academic
Degree

PhD, RMIT University, Australia

Spouse Name
& Profession

Dr. Md. Shamsul Arefin
Former Senior Secretary ot the GOB

Children Names

Fariha & Shadman

Blood Group

B(+ve)

E-mail

farhina15@gmail.com

Facebook ID
Enthusiastic

Commitments

Will give my the best shot for the sake of our
country’s development

Family Photo

Feelings
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Habibur Rahman
Additional Secretary
ID

: 5791

Cadre : BCS Administration
Official Address

Technical & Madrasah Education Division
Ministry of Education.

Permanent Address 123/9 West Deobhog, Narayanganj-1400.
123/9 West Deobhog, Narayanganj-1400.

Date of Birth

03 November, 1965

Last Academic
Degree

PGD in Development & Planning

Spouse Name
& Profession

Mosfeka Begam
Housewife

Children Names

Md. Mushfiqur Rahman Faisal & Fariha Iffat

Blood Group

B(-ve)

E-mail

hrahmands@yahoo.com

Facebook ID

Habibur Rahman

Feelings

Wonderful time with a fantastic team

Commitments

To serve people

Family Photo

Present Address
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Md. Saidur Rahman
Additional Secretary
ID

: 5947

Cadre : BCS Administration
Official Address

Finance Division, Ministry of Finance

Permanent Address Jirabo, Ashulia, Savar, Dhaka.
Dolonchapa-5, Allenbari, Tejgaon, Dhaka.

Date of Birth

31st December

Last Academic
Degree

M.Sc (Economics)

Spouse Name
Profession

Latifa Khatun
Govt. Service

Children Names

Jawad-Bin-Sayed, Jarif-Bin-Sayed
Jabaer-Bin-Sayed

Blood Group

AB(+ve)

E-mail

saidur5947@yahoo.com

Facebook ID

Md. Saidur Rahman

Feelings

Excellent

Commitments

Make Bangladesh happier for the new generation

Family Photo

Present Address
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M. Saifullah Panna
Additional Secretary
ID

: 5736

Cadre : BCS Administration
Official Address

Finance Division, Ministry of Finance

Permanent Address Dhangora, Raigonj, Sirajgonj
13, Eskaton Garden Officer’s Quarter
Ramna, Dhaka.

Date of Birth

27 November

Last Academic
Degree

Masters in e-Governance

Spouse Name
Profession

Mst. Nasima Mirza
Home Maker

Children Names

Muhammad Afnan & Ahmed Aayan

Blood Group

AB(+ve)

E-mail

saif5736@gmail.com

Facebook ID

Muhammad Saifullah Panna

Feelings

Avgv‡`i w`‡q `vI QzwU ... G Ab_© †QvUvQzwU n‡Z ...

Commitments

HONEST thinking creates GREAT things

Family Photo

Present Address
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Karnaphuli Tunnel: Milestone at Underwater
Expressway
Dr. Md. Moniruzzaman
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel (or Karnaphuli Tunnel) is
an under—construction underwater expressway tunnel in the port city
of Chattogram, Bangladesh under the Karnaphuli river. The length of the
entire route is 9.39 kilometres, with the tunnel making up 3.32 kilometres
of the length. The tunnel diameter will be 10.80 metres (35.4 ft). The cost
of the project is estimated at US$1.1B, of which around half is financed by
the Exim Bank of China. The tunnel project is expected to be completed
by December 2022 and will be the first river tunnel in South Asia. It is
expected to improve the Dhaka—Chittagong—Cox’s Bazar highway
network. China Communication Construction Company (CCCC)are
building the tunnel at a cost of Tk9,880 crore, to turn Chittagong
into “One City Two Towns” following the model of Shanghai city in
China. Accroding to the feasibility study held in 2013, the Tunnel will
contribute 0.166% to GDP.
Prime Minister Sheikh Hasina and Chinese President Xi Jinping inaugurated
the construction site of the Karnaphuli Tunnel on 14 October 2017. On
24 February 2019, Sheikh Hasina also inaugurated the tunnel boring
phase. On 12 December 2020, Minister of Road Transport and Bridges
inaugurated the boring of second tube of the tunnel. The boring work of
two tubes has already been completed.
The proposed multi-lane tunnel will connect Chittagong city with
the other side of the Karnaphuli River. It will also make connection
between the proposed Asian Highway and the Dhaka-ChittagongCox’s Bazar Highway aiming to make regional connectivity
easier. The much-awaited 3.5km tunnel will also reduce the distance
between Chittagong and Cox’s Bazar by roadway, apart from easing
the heavy port-city-bound traffic from Dhaka.
The construction work of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
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Tunnel under the river Karnaphuli has been progressing at such a rapid
pace that the authorities are hoping to open it to traffic well ahead of
the project’s deadline. Although the original deadline of the project
was December 2022, the project authorities expect they will be able
to open the tunnel for use much sooner, as around 80 percent physical
work of the 3.32km tunnel has already been done. The authorities are
now constructing the 5.35km of approach roads, building the road
inside the tunnel, and setting up utility lines, which we hope will not
take long to get done.
It is really encouraging that the China Communication Construction
Company Ltd., which is constructing the tunnel, has not wasted any
time after the tunnel’s physical work started in February 2019, while
the project cost has also stayed within its limit.
It needs to be mentioned here that once the tunnel becomes operational,
it will have an immense effect on the country’s economy. It will connect
the southern and northern parts of Chattogram, creating economic
opportunities for people in the region. It is also supposed to reduce
congestion on both sides of the Karnaphuli River and shorten travel
time, and play a greater role after the construction of the deep-sea port
and economic zone in Cox’s Bazar’s Maheshkhali and Matarbari are
complete. Needless to say, the tunnel will improve the Asian Highway
Network, strengthening connectivity between Bangladesh and its
neighbouring countries.
The tunnel will greatly improve the development of the regional
economy in Bangladesh as well as play an important role in
interconnectivity between Bangladesh and its neighboring countries.

42

Zey g‡b c‡o
wkLv miKvi
A‡bKw`b hvBwb Avgvi †mB †QvÆ Mvu‡q,
kx‡Zi mKv‡j wgwó †ivÏy‡i, wn‡gj ev‡q,
c~e D‡Vv‡b e‡m LvBwb †LuRyi i‡mi mv‡_ mvwR f‡i gywo
WvK ïwbwb †Kv_vq †i ZziZzwi!
eiB cvovi Rb¨ †KvUv wb‡q e¨¯Í mgq cvi Kwiwb|
Zzjmx Zjvq †iv` G‡j `kUv evR‡e wn‡me ivwLwb
g‡b nq KZ eQ‡i|
eywji †NuD †NuD k‡ã cvov gvZv‡bv
cig Av`‡i Mv †Nu‡l `vuov‡bv,
Mvfx †Mvjvcxi evQziUv‡K †e‡a †i‡L,
`ya †`vnv‡bv‡Z gv‡K mvnvh¨ Kiv †_‡K
†hb wKQzB g‡b †bB, fz‡jwQ meB Kzn‡K|
†QvU b`x Mvu‡qi cvk w`‡q ax‡i P‡j‡Q e‡q,
mvuZvi KvU‡Z KvU‡Z K¬všÍ n‡q,
evwo wd‡i gv‡qi eKzwb †L‡q,
PzcPvc fvB‡ev‡biv msmv‡ii Kv‡R, †jLv covq AwZ g‡bv‡hvMx n‡q,
gv‡K Lywk Kivi cÖvYvšÍ †Póv, mdjZvq Avb›` †hb wek¦ R‡q|
we‡K‡j cvovi †g‡q‡`i mv‡_ wQ - eywo †Ljv,
m‡Ü¨‡ejv nvwi‡K‡bi evwZ‡Z GKmv‡_ co‡Z emv|
QzwUi w`‡b evev evwo wdi‡eb †mB Lywk,
mg‡qi †mÖv‡Z AveQv †mB ¯§„wZ,
AvR me e`‡j‡Q, b~Zb PvIqv, b~Zb cvIqv,
Zey g‡bi Mfx‡i i‡q‡Q me cy‡iv‡bv cv‡ji nvIqv||
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পাতাইয়ায় মাতাল (ভ্রমণ)
মফিজ উদ্দীন আহমেদ ফরিদ

আমরা যখন আমাদের হ�োটেল লবিতে প�ৌঁছলাম পাতাইয়া বে’র পানিতে সুর ্য ডুবু ডুবু
করছে। সুর্যের লালাভ আভা আকাশের গায়ে চমৎকার আলপনা এঁকে যাচ্ছিল। হ�োটেল
লবিটা দু’তালায়। ধপ ধপ শব্দ তুলে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দ�োতালায় হ�োটেল লবিতে
উঠছি। সিঁড়ির দুপাশে দণ্ডায়মান দুই তরুণী নমস্কারের ভঙ্গিতে আমাদেরকে স্বাগত
জানাচ্ছেন। তাদের পরনে chuttha, লাল আঁটসঁাট প�োষাক। সুন্দর চ�োখ, নমস্কারের
ভঙ্গিতে হাত দুটি জ�োড় করা। মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল�ো। আমরা স�োফায় বসে
আছি চাবির জন্য। আমার দৃষ্টি চারিদিকের জিনিসের উপর। হ�োটেলটি বেশ পুর�োন�ো
বলেই মনে হল�ো। মেঝেটা কাঠের dj&m সিলিংটাও কাঠের মনে হল�ো। সিলিং থেকে
ঝুলছে অনুজ্জ্বল আল�ো, প্রাচীনত্বের কারণে হয়ত�ো এ মলিনতা তবে অপরিচ্ছন্ন নয়।
একটা বাথ নিয়ে বেশি দুধেবানান�ো এক কাপ কফি খাওয়ার পর শরীরে চনমনে ভাব
ভাবটা ফিরে এল�ো। জানালার পর্দা সরাতেই দৃষ্টি পড়ল পার্শ্ববর্তী হ�োটেলের ছাদে
স্থাপিত সুইমিংপুলের উপর। সুইমিংপুলটা খাঁ খাঁ করছে। এই সন্ধ্যায় আর কে সুইমিং
পুলে নামে পাশে যেখানে চমৎকার একটা আস্ত সৈকত। আমার দৃষ্টি ডানে সরে আসে।
দূরে, বেশ দূরে পাহাড়ের গায়ে ‘পাতাইয়া’ লেখাটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। দুরের
পাহাড় আর সুউচ্চ ভবন থেকে আল�োর ঝর্ণাধারা নেমে আসছে। সমুদ্রবক্ষে পিদিম
জ্বালিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য জলকন্যা, স্পিড ব�োট। এমন এক ম�োহনীয়
পরিবেশে ‘উচাটন মন ঘরে রয়না’ ভাবটা জেগে উঠাই স্বাভাবিক। পথের ক্লান্তি ভুলে
আমিও নেমে পড়লাম পথে। হ�োটেল থেকে বের হয়ে সামনে এগুলেই মেইন র�োড।
মেইন র�োডে গিয়ে ডানে যাব�ো না বামে যাব�ো চিন্তা করতে করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পা
বাম দিকেই চলতে শুরু করল। ওদিকেই যে জনস্রোত বেশি। র�োডের বায়ে দ�োকানপাট ডানে বৃক্ষ শ�োভিত উঁচু ফুটপাত। ফুটপাতের পরে সৈকত। সৈকতের আকৃতি
দেখে কিছুটা হতাশ আমি। মাত্র কয়েক ফুট প্রশস্ত সৈকত। না, উল্লেখয�োগ্য ক�োন�ো
ল�োক নেই সৈকতে, না পানিত�ো। কে জানে বালু খেলি আর জলকেলী হয়ত�ো তারা
দিনের বেলায় শেষ করে ফেলেছে। এখন অন্য ক�োন�ো খেলায় মত্ত।
স্ট্রিট লাইটের আল�ো ফুটপাত আর গাছের পাতায় পড়ে এক আল�ো আধাঁরীর খেলা
শুরু হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন রঙিলা মহিলা দাঁড়িয়ে পথিকদের আকর্ষণ করার
কসরত করছে। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করে
আবার বাম দিকে চলে আসি। বাম পার্শ্বে হালকা পাতলা দ�োকান, হ�োটেল ইত্যাদি।
আমি মনে মনে ম�োবাইল রিচার্জের দ�োকান খুঁজি। মাশাকী হ�োটেলেই আমাদের
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প্রত্যেককেই একটা করে সিম দিয়েছিল কিন্তু ওটা আর ম�োবাইলে পুরা হয়নি। সিম
বিহীন ম�োবাইল আর গুলি বিহীন বন্দুক ক�োন পার্থক্য নেই। প্রয়�োজনে দুট�োই ক�োন�ো
কাজে আসবে না।
সিমটা ম�োবাইলে ভরে কিছু বাথ রিচার্জ করা আবশ্যক। দলীয় ল�োকদের সাথে
য�োগায�োগ রাখা দরকার। বের হয়েছি একেলা। বিদেশের রাস্তাঘাটে আমি একলা চলার
নীতিতে বিশ্বাসী। দ�োকলা হলেই সমস্যা। কেউ কার�ো জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে
না। অবশ্য এর একটা নেতিবাচক দিকও আছে। হারিয়ে টারিয়ে যাওয়ার ভয়। অবশ্য
এ বয়সে কী আর হারাব�ো। হারিয়ে যাওয়ার বয়সে হারাইনি। ছ�োটবেলায় কয়েকবার
হারিয়ে যাই আবার ফেরতও আসি যেন কেমন করে। একবারের কথা খুব মনে
পড়ে। আমার মরহুমা দাদী (বাবার ফুফু) খায়রুন্নেছা বিবি তাঁর প্রিয় নাতি আমাকে
একজ�োড়া হাঁসের ছানা উপহার দিল। কদম ফুলের মত�ো তাদের গায়ের রং। অল্প
কয়েক দিনেই এরা আমার খুব প্রিয় হয়ে যায়। আমি চুঁই চুঁই করে ডাকলে ওরা আমার
পিছু পিছু ছ�োটে। পারলে রাতে আমার বিছানায় ওদেরকে শ�োয়াই। শামুক তাদের
প্রিয় খাবার। ত�ো তাদের জন্য শামুক কুড়াতে মাঠে গিয়েছি, সময় সকাল আটটা নয়টা
হবে। শামুকের দুষ্প্রাপ্যতা তখন। আপন মনে শামুক ত�োকাতে ত�োকাতে অনেক দূর
চলে এসেছি। প্রায় মাঠের মধ্যখানে। বাড়ি থেকে প্রায় তিন কি:মি: দূরে। আমি দিক
ভুলে গেছি। আমার গ্রাম ক�োন দিকে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি উল্টো পথে ভিন্ন
গ্রামের দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায় আজু বিবির সাথে। আজু বিবি আমার
চেয়ে বয়সে চার পাঁচ বছরের বড়। তার সাথে তার ভাতিজিও আছে।
ঐদিকে তুই কাই যাসরে ফরিদ্যা। গ্রামের মানুষের নামকে তখন একটু বিকৃত করে
ডাকার প্রচলন ছিল। যেমন করিমকে ডাকে করিম্যা, কাদেরকে কাইদরা ইত্যাদি।
কেরে বাড়ির দিক যাইতেছি। আমি বললাম।
তর বাড়ি ঐ দিগে? অজু ফুফু বলল।
ঐদিকেই ত�ো, আমি বললাম।
অরে অনবুলায় ধরেছে উফু (ফুফু) বলে খিক খিক করে হাসতে থাকে আজু ফুফুর
ভাতিজি লাল চামড়ার লালী। লালী আমার বয়সেরই, গায়ের রং কাঁচা স�োনার মত�ো
বলে আসল নাম বাদ দিয়ে সবাই তাকে লালী বলেই ডাকে।
অনবুলা জিনিসটার নাম শুনেছি তবে আমি চ�োখে দেখিনি, অন্য কেউ দেখেছে বলে
ক�োন�ো প্রমাণ নেই। তবে অদৃশ্য থেকে সে অনেককেই ধরেছে, পথ ভুলিয়ে ভালিয়ে
অনেক দূর নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, কারও তেমন ক�োন অনিষ্ট করেনি। সেই হনবুলাটা
মনে হয় এখনও আমার পিছু ছাড়েনি। ঐত�ো সেদিনের ঘটনা। ভিআইপি অর্থাৎ
মন্ত্রিপাড়ার দিকের গেইটে গাড়ি রেখে রমনায় একটু হাঁটতে গেলাম। এক চক্কর
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লাগিয়ে বের হব। আমি মৎস্য ভবনের দিকের গেইটে এসে গাড়ি খুঁজছি। ভিআইপি
গেইটা ক�োন দিকে ক�োন�ো মতেই ঠাহর করতে পারছি না। পরে এক সিকিওরিটি
গার্ডের সহায়তায় সঠিক গেইট খুঁজে বের করতে সমর্থ হই।
বিদেশে হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছিলাম, ভয় নেই। পথ হারিয়ে গেলে ম�োটর বাইক
কিংবা ট্যাক্সি নিলেই হল�ো। আর হ�োটেলের কার্ড আর চাবিত�ো সাথে আছেই।
আপাতত ম�োবাইলে সিমটা ঢুকান�ো দরকার। খুঁজে খুঁজে এক ইন্ডিয়ান হ�োটেল বের
করলাম।
আসলে ইন্ডিয়ান হ�োটেল এ রকম কিছু লিখা নেই, তবে ল�োকগুল�োকে ইন্ডিয়ান বলেই
মনে হল�ো। এমনকি এরা বাঙালি হলেও অবাক হওয়ার মত�ো কিছু নেই। চেহারা
সুরতটা ওরকমই।
ভিতরে আস তুমি, যদিও আমরা সিম রিচার্জ করি না তবু দেখি ত�োমার জন্য কী করা
যায়। হ�োটেলটা সাইজে বেশ ছ�োট আর ক�োন কাস্টমারও নেই। হতে পারে রাতের
খাবারর সময় হয়নি। কথায় কথায় তারা ইন্ডিয়ান কিনা তা জিজ্ঞেস করি। না, এরা
সবাই বার্মিজ অর্থাৎ বর্তমান নাম মায়ানমারের ল�োক। আমি অবাক হই। চেহারায়
তাদের সাথে আমাদের এত�ো মিল!
হ�োটেলের রাধাকে দেখেও ইন্ডিয়ান বলে আমার মনে হয়েছিল।
থাইল্যান্ডে প্রচুর বার্মিজ ল�োক বসবাস করে। থাইল্যান্ডের সাথে বার্মার সীমান্ত অনেক
লম্বা। মায়ানমারের সাথে থাইল্যান্ডের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৫৭ সালে। এতে
মারা যায় থাইল্যান্ডের এক রাণী, তাঁর নাম রাণী সুরিয়�োথাই। ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫,
১৭৬৫-১৭৬৭ আর�ো কটি যুদ্ধ হয়। শেষের যুদ্ধটিতে থাইরা চরমভাবে পরাজিত হয়।
বার্মীজরা থাইদের উপর চরম নৃশংসতা চালায়। প্রচুর থাই যুদ্ধবন্দীকে এরা বার্মায়
ধরে নিয়ে যায়। পরে চাইনিজদের সহয�োিগতায় থাইল্যান্ড পুনরুদ্ধার হয়। এর পরেও
দু’দেশের মধ্যে আরও কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২০১০ সালে বার্মার সাথে আবার
সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। এর কারণ কারেন বিদ্রোহ। প্রায় দশ হাজার কারেন শরণার্থী
হিসেবে থাইল্যান্ডে আশ্রয় নেয়।
প্রায় তিরিশ বছর ধরে মায়ানমার থেকে হাজার হাজার শরণার্থী থাইল্যান্ডে আসছে
আর শরণার্থী শিবিরে এরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। সাম্প্রতিক কালেও অনেক
আরাকানী মুসলমান থাইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছে।
এদের অবস্থাও অনেকটা আরাকানি মুসলমানদের মতই ছিল। এদের ঘরবাড়ি,
স্কুল, প্রার্থনার ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। গরু বাছুর খাবার দাবার লুট করা হয়েছে,
তাদেরকে দিনমজুর, সুইপারের কাজে লাগান�ো হয়েছে, নারীদেরকে ধর্ষণ করা
হয়েছে। এ কাণ্ডটি ঘটেছে বিগত তিরিশ বছর ধরেই। এসব বার্মিজদের কেউ কেউ
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আবার ব্যবসা বাণিজ্যও করে থাকে। সাধারণ থাইদের বার্মিজদের সম্পর্কে ধারণা
কী? সাধারণ থাইরা মনে করে বার্মিজরা এদের দেশের জন্য একটা বড় হুমকি। বিগত
দিনের ইতিহাসই এর প্রমাণ। বার্মিজরা বার বার থাইদের আক্রমণ করেছে। এরা
বার্মিজদেরকে অসভ্য, বর্বর আগ্রাসী হিসেবেই দেখে থাকে। তা সত্ত্বেও থাইল্যান্ড
বার্মিজ সস্তা শ্রমিকের উপর অনেক নির্ভর করে, থাই জিডিপির প্রায় ৬% আসে বার্মিজ
শ্রমিকদের শ্রম থেকে, যার পরিমাণ প্রায় ১১ থেকে ১২ মিলিয়ন ইউএস ডলার।
নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে এদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে রাস্তায় বের হলাম। ল�োকের
স্রোতে আর ঘনত্ব দেখে মনে হল�ো েকান�ো বিখ্যাত জায়গার দিকেই যাচ্ছি। হঠাৎ মনে
হল�ো পাতাইয়ার ওয়াকিং স্ট্রিটের কথা। সামনে ওয়াকিং স্ট্রিট নয়ত�ো! একজনকে
জিজ্ঞেস করলাম। ল�োকটা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকল।
ভাবখানা এরকম- ওয়াকিং স্ট্রিট চেন�ো না অথচ পাতাইয়া এসেছ�ো! আর একটু
সামনে, ল�োকটির সংক্ষিপ্ত জবাব। ললাট লিখার মতই মাথার উপর জ্বল জ্বল করে
জ্বলছে ‘ওয়াকিং স্ট্রিট পাতাইয়া’ লেখাটি। গেটের নিচে ব্যারিকেড দেয়া অর্থাৎ
ক�োন যানবাহন প্রবেশ নিষেধ। বামদিকের রাস্তা দিয়ে যানবাহন ঘুরে যাচ্ছে। অবশ্য
প্রবেশমুখে বেশ কিছু ম�োটরসাইকেল জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ সকল
সাইকেল যাত্রী পরিবহন করে। আমাদের দেশে পাঠাও এর মত�ো আর কি? অবশ্য
এর একটা বড় অংশই দালাল শ্রেণির। এরা ক�োন�ো রমনীয় স্থানে পথিকদের নিয়ে
যাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। ব্যারিকেডের দু’পাশ দিয়ে দেদারছে নরনারী ঢুকছে বের
হচ্ছে। সবাই সুবেশী অবশ্য বেশ বলতে পুরুষদের বেশই বুঝাচ্ছি। মহিলাদেরকে
অর্ধবেশী কিংবা সিকিবেশী বলা যেতে পারে। বেশির ভাগই আমার মত�ো সিঙ্গেল।
ঢুকতেই হাতের বা দিক ঘেঁষে খাবারের দ�োকান। পাশেই গ�োটা দুয়েক হুন্ডা দাঁড়ান�ো।
হ�োন্ডার পাশে সংক্ষিপ্ত প�োষাক পরিহিতা তিন তরুণী। তাদের উচ্চতা ছয় ফুটের মত�ো
হবে চেহারায় পুরুষালী ভাব। গলার স্বর শুনে মনে হল�ো এরা সাধারণ ক�োন সুন্দরী
নয়, এরা হচ্ছে লেডি বয়।
এরা এক ইতালিয়ান চেহারার ল�োকের সাথে দর কষাকষি করছে। আমি কান খাড়া
করে শ�োনার ক�ৌসিস করলাম। একজন আমার দিকে তাকাতেই ভয়ে আমার আত্না
খাঁচা ছাড়া। ইতালিয়ানটিকে ছেড়ে আমাকে না ধরে বসে। এদেরকে নিয়ে আমার
অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। একবার সংসদ ভবনের কাছাকাছি আমার রিক্সা জ্যামে আটকা
পড়ে। এক লেডি বয় আমার দিকে আসতে থাকে। সে আমার কাছে আসার আগেই
আমি তাকে কষে এক ধমক লাগাই। offence is the best defense. সে আমার
ধমকে ভয় না পেয়ে আমাকে উল্টো ধমকায় “ধমকাও কেন�ো? আমি কি ত�োমার
ঘরের বউ”? বুঝুন অবস্থা। এদের ধারণা পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ মানুষ ঘরের বিবিকে
ধমকায়। কত পুরুষ বিবির ধমক খেয়ে হার্টফেল করে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে কিংবা
বিবির ধমকের গমকে ঘরে ইছা মাছ হয়ে থাকে তার হিসাব কি এরা জানে?
সে আর যা বলল তার মমার্থ হল�ো ত�োমার যখন এতই ডাট তখন রিক্সায় চড় কেন�ো,
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গাড়িতে চড়তে পার না? গাড়ি ওয়ালাদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ আছে বুঝা গেল।
দ্বিতীয় ঘটনাটি গত ক�োরবানী ঈদের আগের ঈদে। গেট খ�োলা পেয়ে তাদের
কয়েকজন ঢুকে পরে মাংস নেয়ার জন্য। আমি মাংস ভাগ-বাট�োয়ারা করছি। একজন
আমার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমি তাদেরকে কিছু মাংস দিয়ে বিদায় করে দেই।
একটু পরে পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার ম�োবাইলটি নেই। বড় হাউস করে মাঝারি
দামে (ও দামটাই আমার কাছে অনেক বেশি) একটা স্মার্ট ফ�োন কিনি। জীবনের
প্রথম স্মার্ট ফ�োন। ওয়ারিতে গিয়ে ওদেরকে ধরি। তারা এমন ভাব দেখাল�ো যেন ঐ
জায়গাটা পৃথিবী নামের গ্রহের ক�োন জায়গাই নয়। রাস্তায় টহলরত একদল পুলিশকে
পাই। আমার ম�োবাইল চুরির ঘটনাটি অফিসারটিকে বলি। এদের ভাব ভঙ্গি দেখে
আমি সহয�োগিতার আশা ছেড়ে দিই। পুর�োপুরি দমে না গিয়ে বিকেলে ওয়ারী থানায়
গিয়ে একটা জিডি ঠুকে দেই। জিডির আস্ত একটা কার্বন কপি আমাকে দেয়া হয় আর
ওটাতে একজন পুলিশ অফিসারের ম�োবাইল নম্বরও দেয়া হয়, যিনি বিষয়টা দেখভাল
করবেন। কয়েকদিন পর আমি তাকে ফোন করি। তিনি যা বললেন তার মানে হল�ো
পুলিশ যদি হাঁটে ডালে ডালে, ম�োবাইল চ�োর হাঁটে পাতায় পাতায় অর্থাৎ ম�োবাইল
চ�োরের বুদ্ধি পুলিশের চেয়ে কম নয়। মানেটা কী দাঁড়াল�ো - সাধু, বুঝে নিন। এ
অবস্থায় চুরি যাওয়া ম�োবাইল উদ্ধারের চেষ্টা আমার ব�োকামি বৈ কিছুই নয়। আমার
মত�ো আনস্মার্টল�োকের হাতে স্মার্টফ�োন মানায় না, মনে মনে এভাবেই সান্ত্বনা খুঁজি।
লেডি বয়দেরকে দেখলেই আমি এড়িয়ে চলি। একই সাথে আলাদা করে পকেটে দশ
টাকা রেডি রাখি চাহিবা মাত্রই যাতে দিয়ে দেয়া যায়।
এদের প্রতি আবার একটা সহানুভূতি কাজ করে। এরাওত�ো আমাদের মতই মানুষ।
এরা কার�ো না কার�ো ভাইব�োন, সন্তান। প্রকৃতির এক বিশেষ খেয়ালে আজ এদের
দুরবস্থা। মাত্র দশটা টাকা পেলেই এরা খুশি। লেডি বয়টিকে না দেখার ভান করে
আমি সামনে এগুই। রাস্তায় ল�োক গিজ গিজ করছে। এরই মধ্যে এক যাদুকর সাহেব
তার যাদু দেখিয়ে পথিকদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ দুয়েকটা বাথ
ছুড়ে মারছে। কয়েকটা র�োবটকেও দেখা গেল রাস্তায় হাঁটছে অবশ্য এরা র�োবট
মানুষ। আর দেখা গেল একদল ল�োক লিফলেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এদের হাতের
লিফলেটে নগ্ন নারীর ছবি, বিশেষ শ�ো দেখান�োর জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দু’পাশে বার,
বার ডিসক�ো, গ�ো গ�ো বার, হ�োটেল, রেস্তোরাঁ। ডিসক�োর সামনে হাফপ্যান্ট গেঞ্জি
পরা তরুণীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে ধরা প�োস্টার যেখানে লিখা আছে ড্রিংকস
মাত্র ৬৫ বাথ দিয়ে শুরু ইত্যাদি। হাঁটুরেদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের ডিসক�োতে
ঢুকার জন্য। কেউ কেউ গ্যারান্টি দিচ্ছে তাদের ডিসক�ো ড্যান্স ভাল�ো না লাগলে পয়সা
ফেরত। দুই রাশান পুরুষ আমাকে পাকড়াও করল�ো তাদের ডিসক�ো পাতাইয়ার সেরা
ডিসক�ো। সাথে দেখি স�োনালী চুলের দুই রাশান তরুণীও আছে। দুজনই তালগাছের
মত�ো লম্বা, আমার মাথা তাদের বুক বরাবর প�ৌঁছবে কিনা সন্দেহ। আমি প্রমাদ
গুনি। এরা আমাকে পাজাক�োলা করে না আবার দু’তলায় উঠিয়ে নেয়। আমি বেশ
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একটা ভাব করে তাদের হাত হতে মুক্তি পাই। আর একটু সামনে এগিয়ে পাই
ইউর�োপিয়ানদের ডিসক�ো ক্লাব। দুনিয়ার হল�োটা কি? তামাম দুনিয়া কি মদ মাংসের
ব্যবসায় জড়িত হয়ে পড়ল? সামনে গেলে আর�ো কি দেখব খ�োদা মালুম। বাংলা কিংবা
ইন্ডিয়ান ডিসক�ো! দেখলে আশ্চর ্য হব�ো না। দু’তলায় দেখা গেল এক ডিসক�োতে এক
পরী নাচছে। এটা হয়ত�ো একটা বিজ্ঞাপন, ভিতরে আসল নাচনেওয়ালিরা নাচছে।
নানাবিধ দৃশ্য দেখতে দেখতে সামনে এগুচ্ছি। ‘এধার আইয়েনা, ভাইয়া’ হিন্দি বাক্যটা
কানে ঢুকতেই চমকে উঠি। চেয়ে দেখি আমার কাছাকাছি চেহারার এক আদম সন্তান।
ইন্ডিয়ানই হবে ব�োধ হয়।
Are you Indian?
Yes sir, বলে ল�োকটা ইংরেজিতেই জবাব দেয়।

তাদেরও একখানা ডিসক�ো এখানে। আনারকলি না কী যেন�ো নাম বলল। পাতাইয়ার
সেরা ডিসক�োটি তাদেরই। তাদের ওখানে ভাল�ো জিনিস আছে, চেহারা সুরতে ইন্ডিয়ান
নায়িকাদেরকে হার মানায়। দু’তলায় যাওয়ার জন্য আমাকে সে খুব সাধাসাধি করে।
আমি আপাতত না যাওয়ার জন্য মাফি মাঙ্গি। তবে একরার করি যাওয়ার পথে একবার
তার ওখানে ঢু মারব�ো। আফটার অল প্রতিবেশী দেশি ভাই।
আমি সামনে এগুতে থাকি। পথের শেষ ক�োথায় দেখব বলে। যতই উজাই ক্লাবের
ঘনত্ব কমতে থাকে সেই সাথে মানুষের ঘনত্বও। রাস্তার দু’পাশে সুন্দর সুন্দর
হ�োটেল। সমুদ্রের দিকের গুলিই সুন্দর বেশি। হাঁটতে হাঁটতে খ�োলা মত�ো একটা
জায়গায় প�ৌঁছে যাই। শহর এখানে ম�োটামুটি শেষ, তবে পাহাড় আর সমুদ্রের অবস্থা
বেশ জমজমাট। সামনে ছ�োট্ট এক হারবার। অনেকগুল�ো ছ�োটছ�োট জাহাজ জেটির
সাথে বাঁধা। তাদের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ করে বারি খাচ্ছে। অসংখ্য ব�োট
জলকন্যার মত�ো সমুদ্রে ভাসছে। ইউ আকৃতির পাতাইয়া শহরের দালান ক�ৌঠায়
প্রজ্বলিত বাতি অপূর্ব মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করছে। আমি এক ল�োহার সাঁক�োতে
পা ঝুলিয়ে পরম প্রশান্তি নিয়ে বসে পড়লাম আর হাজার হাজার নর-নারীর আনা
গ�োনা দেখতে লাগলাম। সবার মুখে খুশির ঝিলিক, আনন্দের ফ�োয়ারা। নিস্তব্ধতাকে
সঙ্গী করে নিয়ে আমি বসে থাকি, আনমনে ভাবতে থাকি- এত আনন্দের উৎস মানুষ
ক�োথায় পায়, কিভাবে পায়? আমার ইচ্ছে হয় একটা ব�োটে চড়ে বসি, অন্ধকারের
সমুদ্রের বুক চিড়ে ফেনা তুলে ব�োটটি সবেগে এগুত�ো থাকুক। সমুদ্রের ল�োনা জলে
আমি ভিজতে থাকি। আমার সাথে থাকুক কেউ একজন, সমুদ্রের ল�োনা পানি আমরা
্য
একে অপরের গায়ে ছিটিয়ে দেই। আমার ভাবনা ঐ পরন্তই।
আমার সাহস হয় না।
কাকে আমার ভয়? সমুদ্রকে, মানুষকে না অন্য কিছুকে? নিশ্চয়ই মানুষকে। মানুষ
মানুষকে ভয় পায় কেন�ো? মাঝে মাঝে এসব উদ্ভট চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। ফিরতে
হবে যদিও রাত তেমন বেশি কিছু নয়। সহকর্মীরা খেতে ডাকবে। এতক্ষণে উনারা
নিশ্চয়ই একখানা বাঙলা রেস্টুরেন্ট আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আমি দেখেছি বিদেশে
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আসলে অনেকেরই ঘুম হয় না কী খাবে তার চিন্তা করতে করতে। অনেককেই
দেখি, স্যুটকেস ভর্তি খাবার নিয়ে আসতে। অনেকেরই আবার খাবার দাবারের চেয়ে
শপিংয়ের ক্ষুধা কম না। বেছে বেছে সস্তার দ�োকান থেকে কেনাকাটা করে লাগেজ
ভর্তি করে ফেলি আমরা। এয়ারপ�োর্ট এসে আবার কিছু কিছু দ্রব্য ফেলেও দিতে হয়।
উল্টো রথে আবার যাত্রা। নাইট ক্লাব, বার রেস্টুরেন্টগুল�ো ততক্ষণে আরও জমে
উঠেছে। ওপেন স্টেজে ডান্স হচ্ছে, গানের সাথে সাথে ক্রেতারাও নেচে চলেছে।
প্রায় সবার হাতে পান পাত্র। পানের সাথে নাচ, নাচের সাথে গান। ডিসক�ো থেকে
ল�োকজন বের হচ্ছে, ঢুকছে। হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই ইন্ডিয়ান ডিসক�োর সামনে।
উপায় নেই, পথ একটাই। সেই ল�োকটা আবার আমাকে পাকড়াও করল। আমাকে
আমার ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি না না করতে করতে তার সাথে
কীভাবে যেন দু’তলায় উঠে গেলাম। আমাকে নাতি পরিসর এক রুমে ঢুকিয়ে সে
চলে গেল। আল�োর ধাঁধানি কাটিয়ে চ�োখ খুলে সামনে তাকাতেই দেখলাম এক
স্টেজে গ�োটা পাঁচেক তরুণী নাচছে, অতি ধীর লয়ে। আমাকে অন্য একজন সাদরে
আহবান জানিয়ে স�োফায় বসিয়ে দিল। স�োফার সামনে নিচু টেবিল, সেখানে পানীয়ের
তালিকা। কানু বিনে গীত নাই, কিন্তু আমি বিনে সেখানে আর ক�োেনা দ্বিতীয় দর্শক
শ্রোতা নেই। আমার উপস্থিতিতে নাচুরীগণ যেন প্রাণ ফিরে পায়। গান আার বাজনার
ভলিউম হঠাৎ করে বেড়ে যায়। হিন্দি গানের তালে তালে এরা স্টেজে নাচতে থাকে।
তাদের প�োষাক আশাক যথেষ্ট শালীন এমনকি হিন্দি ছবির নায়িকাদের চেয়েও।
দুয়েকজন আমার দিকে দৃষ্টির বাণ হানে, কটাক্ষ করে। আমি লজ্জায় বিব্রয়াবনত। এ
সমস্ত জায়গায় ঢুকলে কমপক্ষে এক পাত্র ড্রিংকস পান করতে হয়, এটাই এখানকার
দস্তর। না খেলেও যে কেউ আপনাকে বেধে রাখবে তা নয়। আমি পানীয়ের তালিকায়
চ�োখ বুলাই। ওহ হ�ো, ওখানে যে ক�োক ফান্টা সেভেন আপের সাথে কিংফিসার আর
নানা রকমের বিয়ার রয়েছে। আমি এক ব�োতল পানির অর্ডার দেই। একটি মেয়ে
আমাকে এক ব�োতল সাদা পানি দিয়ে যায় সাথে গ্লাস আর বরফ। আমার হঠাৎ
দেবদাস সিনেমাটির কথা মনে পড়ল। আমি কি দেবদাস? পার্বতীরা নাচছে স্টেজে।
আমার সাথে ক�োেনা চুনি লাল নেই, হাতে মদের গ্লাস নেই, পিঠে ক�োন�ো তাকিয়াও
নেই। স�োফায় বসে আছি, আমার সামনে ক�োন পার্বতী নেই, নিতান্তই কয়েকটি
বালিকা। আমি কয়েক ঢুকে পানিটুকু পান করে ফেলি। এক পাত্র শেষ হলে অন্য পাত্র
পানীয় নেয়াই নিয়ম। আমি এক গ্লাস ক�োকের অর্ডার দেই। ততক্ষণে একটি মেয়ে যে
আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল অনেকগুলি মাল্য হাতে আমার কাছে আসে। ব্যাপার
খানা কি! এই মালিনী মাল্য হাতে আমার কাছেই আসছে কেন�ো! মালাটালা পরিয়ে
দেবে নাত�ো? মনে মনে প্রমাদ গুনি।
তুমি কি একটা মালা কিনবে? মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করে।
না, না আমার মালা লাগবে না, দেশে যেতে যেতে ত�োমার এ মালা টিকবে না।
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না, না, ত�োমাকে মালাটি দেশে নিয়ে যেতে হবে না। ২০০ টাকা দিয়ে এ মালাটি কিনে
নাও। তারপর ত�োমার পছন্দ মত�ো একজন নর্তকীর গলায় মালাটি পড়িয়ে দিবে। সে
ত�োমার সঙ্গে নাচবে।
আমি আবার�ো প্রম�োদ গুনি, মালা বদল? ন্যাড়া একবারই বেল তলায় যায়। এখানে
মালা বদল করে দ্বিতীয়বার বেল তলায় যাওয়ার হিম্মত আমার নেই, আর ব�োকামিটাও
করব না।
দেখ আমি যথেষ্ট ক্লান্ত, তাই নাচানাচি করতে পারব না, তার চেয়ে আর এক গ্লাস
ক�োক দাও আর একটা গান শুনে আমি ভাগি। নর্তকীদের মধ্যে দু’তিন জনের চেহারা
সুরত সত্যিই সুন্দর। তাদের নাচ আর গান মন্দ লাগছিল না।
একজন এগিয়ে আসে। তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে প্রাইভেট রুমেও নাচতে পার�ো।
আমাদের সে রকম ব্যবস্থাও আছে। আমি আবার�ো মাফি মাঙ্গি।
কিন্তু সব ভাল লাগারই এক সময় শেষ হতে হয়। গ�োটা চারেক গান আর নাচ
উপভ�োগ করে আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে নেমে এলাম। স্থির করলাম,
হাঁটা পথেই হ�োটেল ফিরব। সৈকত ঘেষা ফুটপাত দিয়েই আবার যাত্রা। ফুটপাতে
আল�ো আঁধারীর খেলা। সৈকতে তেমন কেউ নেই। তবে ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে
অনেক রঙিলা দাঁড়িয়ে। সংখ্যায় প্রচুর, কাউকে কাউকে দেখলাম ফুটপাতে কাপড়
বিছিয়ে প্রায় সংসার পেতে বসেছে। হতে পরে এরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছে। রাতটা
পথেই কাটিয়ে দেবে কিংবা হতে পারে সারা রাতই তাদের শ্রম বিক্রয়ের চাহিদা
আছে। তবে এদের বেশ ভদ্র বলেই মনে হল�ো। চোখে চ�োখ পড়লে একটু হাসা ছাড়া
তেমন কিছু বলছে না।
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বৃক্ষ ও বালিকা সংক্রান্ত
নীলিমা আখতার

বৃক্ষমেলা থেকে একটি বৃক্ষ কিনে এনেছি। ফ্যাশনেবল বৃক্ষ। ক�োঁকড়ান�ো ক�োঁকড়ান�ো
সবুজ পাতা; কাণ্ডটা সাদা চুন লাগান�ো মত। ঘরের ক�োণে রাখার জন্য কেনা। কিন্তু
তার স্বাস্থ্যের অবনতি হল�ো বলে ছাদে দেয়া হল। এ গাছটাকে পরে দেখেছি স্কয়ার
হাসপাতালের ভেতরে। ছাদে নেয়ার পর গাছ স্বাধীনভাবে বাড়তে লাগলেন। ওনাকে
ড্রইংরুমে ফিরিয়ে আনার কথা আর কার�োর মনেই রইল না।
এর মধ্যে বাসায় হেলপার ট্রানজিশনে একটা ছ�োট্ট মেয়ে এল�ো। নাম বিতু। ১০/১১
বয়স। আমাদের গ্রাম তুলসীঘাটের বিষ্টুপুরের মেয়ে। অনেকটা শখ করে আমার
মায়ের পিছু ধরে ঢাকা শহরে চলে এসেছে। ধুল�োমাখা চেহারা, কাঠির মত সরু হাত
পা ... আর ভেজান�ো পাটের আঁশের মত চুল। মাথার তেল চুইয়ে কপালে গড়িয়ে
পড়ছে। কেমন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। শহরের একটা বাড়িতে আসা মানে যে
খেলে বেড়ান�ো নয় এটা মানতে ওর মন যে রাজী নয় তা স্পষ্ট ব�োঝা যায়। ওর ছলছল
দৃষ্টির কাছে হার মেনে ছাদে নিয়ে কিতকিত খেলার ঘর কেঁটে দিই। ভাঙা টবের টুকর�ো
দিই। ওর মুখে হাসির ঝিলিক। সেই থেকে ধুপধাপ কিতকিত খেলা, সিঁড়ির রেলিং
বেয়ে পিছলে নামা-একটা নতুন জগৎ পেল যেন। ছাদের একটা ছ�োট্ট বাগান। বাগান
না বলে কয়েকটা গাছের সমষ্টি বলাই ভাল অবশ্য। সেখানে গাছদের পানি দেয়ার
কাজটা সে মহা উৎসাহে করে। এর মধ্যে ওর চেহারাও কিছুটা পাল্টে দিয়েছি। চুল
ছেঁটে, কানে ঝ�োলান�ো স�োনালী দুল ফেলে ফ্রক পড়িয়েছি। গায়ের কাল�ো রঙটা একটা
শ্যামাভাবে টার্ন নিয়েছে। শান্ত চ�োখে উৎফুল্ল শিশুভাব। প্রিয় কাজ - দুপদুপ করে ৪
তলা থেকে নীচে চলে যাওয়া আর ছাদের গাছের আপ্যায়ন।
সন্ধ্যা ৭টা বাজতে না বাজতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তুমুল সংগ্রামে তাকে ঘুম থেকে
তুলে ভাত খাওয়াতে হয়। এখন�ো চারক�োনা বাক্সের নাচগান তাকে টানেনি।
টিভি দেখিস না কেন রে বিতু? বিতুর কথা ... চেয়ারম্যান বাড়ীর টিভিতে
সে বাংলা সিনেমাগুল�ো দেখত�ো সেগুলা এখানে নেই। বিতুকে আকৃষ্ট করতে
আমরা ওর বাংলা সিনেমা দেখারও (বিরতিহীন) ব্যবস্থা করি। ঢাকা শহরে
বাসায় রাখার একটা ল�োক পাওয়া আর বিসিএস চাকরি পাওয়া একই কথা।
তবে আমি বুঝি, ওর খেলার নেশাই বেশি। শিশুমানুষ সে, যে এখন আমগাছে
চড়বে, পুকুরে ডুব দেবে, ভেজা গায়ে ধানক্ষেতে মাছ ধরবে। এটাই ওর
আসল জীবন। সেখান থেকে টেনে নিয়ে ওকে রাখতে আমার কষ্টই হচ্ছিল।
সে কষ্টটাকে মিনিংফুল করতে বিতুকে অক্ষর-জ্ঞান দেয়ার প্রচেষ্টা নিলাম। ওহ্ সে
যে কি দুঃসহ অভিজ্ঞতা। ওকে পড়ান�োর আগে আমার ‘তারে জমিন পর’ সিনেমাটা
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দেখা থাকলে ভাল হত। দারশিল সাফারি ত�ো উল্টো করে এ.বি.সি. লিখত�ো। কিন্তু
ক,খ,গ- এরকম কঠিন অক্ষরগুল�োকে যে উল্টো করে লিখতে পারে ... সে মেয়ে
যে কি পরিশ্রমী তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বিতু অামার হাতে কত যে
মার খেয়েছে- তবু হাল ছাড়েনি। উঁ উঁ করে কানতে কানতেই আবার লিখত�ো-।
আমার কষ্ট দেখে ছ�োট ব�োন, মেয়ে বলতে গেলে বাড়ীর সবাই ওকে পড়ান�ো শেয়ার
করেছে। শেষ পরন্ত্য তাকে আম, জাম, লিচু পরন্ত্য বানান করে লেখা শেখান�ো গেছে।
কিন্তু, একই অক্ষরে আ-কার, ই-কার বা হ্রস্ব উ-কার লাগিয়ে দেয়ার অভ্যেস ছাড়ান�ো
যায়নি।
অন্য মেয়েদের মত ওকেও মাটির একটা ব্যাংক দেয়া হল�ো। কিন্তু টাকা পেলে ব্যাংকে
রাখতে চায় না। জ�োর করে রাখাতাম। ঈদের আগেই বিতু লাল-স�োনালী জামা পেল।
অনেক গরমেও সে ঐ জামাই পড়বে। ক�োন�োখানে বেড়াতে গেলে-শুধু ঐ জামা।
ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবার আগে এর ওর বখশিশ মিলে বিতু বেশ কিছু টাকা পেল�ো।
তারপরেও সে রওনা দেবার মুহূর্তে ময়লার ঝুড়িতে ওর ভাঙা ব্যাংকটা দেখলাম।
বললাম ব্যাংকটা ত�ো ত�োর। ভাঙার কি দরকার ছিল? বুঝলাম ও বাড়ি গিয়ে আর
আসবে না।
আসেওনি। টাকা দরকার ছিল যে খুব। বিতুর বাবা প্যারালাইসিস, ভাইটারও
র�োজগারের বয়স হয়নি। একটা পেটের খরচ কমার পাশাপাশি আর�ো যেন টাকা আসে
সেজন্য বিতুর মা বিতুকে আবার নেবার জন্য খুব অনুর�োধ করেছিল। তাকে নেবার
জন্য ল�োক পাঠান�োও হয়। ঐদিন সে সারাদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকে। বিতুকে
আর আনা হয় না। শুনতে পাই, সে এখন ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া লিপস্টিক ঠ�োঁটে
দিয়ে আর জামাগুল�ো একেকদিন একেকটা পরে পাড়াময় ঘুরতে থাকে, খেলে বেড়ায়।
ও যাবার পর একদিন ছাদে গেছি। দেখি আমার সেই ফ্যাশনেবল গাছের গ�োড়ায়
একটা ছ�োট্ট আমগাছ। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম - এটা কার কাজ? এরকম একটা
দামী গাছের মধ্যে একটা ফলের গাছ লাগালে গাছটা বাঁচবে কিভাবে?। শুনলাম বিতু
আম খেয়ে সেই আমের আটিই অন্য ক�োথাও মাটি না পেয়ে এ গাছের গ�োড়ায়
পুঁতে দিয়েছে। গাছটা টান দিয়ে তুলে ফেলতে গেলাম। বেশ শক্ত। কি মনে করে
রেখে দিলাম। বিতুর স্মৃতি। বৃক্ষমেলার সেই আগের গাছটা রুগ্ন, শুষ্ক, কেমন নুয়ে
পড়েছে। বিতুর হাতে লাগান�ো আমগাছ সজীব, তাজা সবুজ প্রাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে, অনেক বড় হয়েছে এখন। আরও মাটি পেলে হয়ত�ো ফলও দিতে পারত�ো।
অপেক্ষায় আছি ... বিতুরা গাছে চড়ে, ধানক্ষেতে মাছ ধরে, হাঁস-পাখি নিয়ে খেলবে
... গাছপাতা দিয়ে ভরে ফেলবে উঠ�োন আর নিজের বাড়ির ভাত খেয়ে নীলজামা গায়ে
স্কুলে যাবে। যাবে-ই।
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অনুভব

ড. ফারহিনা আহমেদ
ফারিহা অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে। ওর বাসা থেকে
†gj‡evb©wmwU বা অন্য ক�োথাও যেতে ওয়েলিংটন র�োড ক্রস করে Monash
University bus loop গিয়ে বাস ধরতে হয়, এ পথটুকু হেঁটে যেতে তাকে দু-দুটি
ট্রাফিক সিগন্যাল পার হতে হয়। দুটি সিগন্যালে কদিন ধরে যে বিষয়টি তার দৃষ্টি
আকর্ষণ করছিল�ো তা হল�ো একটি ঝুলন্ত ন�োটিস।
ন�োটিসটিতে বলা হয়েছে ‘ফারগি’ নামের একটি কুকুর হারিয়ে গেছে। ফারগির ছবিসহ
বর্ণনার যে অংশটুকু ফারিহার হৃদয় ছুঁয়ে গেল�ো তা হল�ো কুকুরটি অতিরিক্ত ফ্যাটি, এ
কারণে ওর চলার গতি কম, হয়ত তার স্ট্রোক হতে পারে, ক�োথাও অসুস্থ হয়ে পড়ে
থাকতে পারে। সন্ধানদাতাকে পুরস্কার দেয়াসহ গভীর কৃতজ্ঞতা জানান�োর কথাও
বলা হয়েছে। ফারগি নামের অদেখা কুকুরটির জন্য এবং তার বাড়ির ল�োকজনদের
জন্য ফারিহার মন খারাপ হয়, মনে মনে প্রার্থনা করে ফারগিকে যেন ওরা পেয়ে
যায়। এদেশে ফারগির মত কুকুরদের জন্য আছে মহা আয়�োজন, আলাদা হাসপাতাল,
হেলথ ইন্স্যুরেন্স, খেলাধুলা, ব্যায়াম, সুপার মার্কেটের কর্নার জুড়ে ওদের খাবার,
গ�োসলসহ নানা আয়�োজনে ঠাসা। কুকুর নিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষের সাথে
সাথে কুকুরদের সাথে হাসি বিনিময় করলে কুকুরের মালিকেরা খুশি হয়ে যায়। তখন
পাশাপাশি ওর নিজ দেশের মানুষের কথা মনে পড়ে, কত মানুষ র�োগে কষ্ট পাচ্ছে,
`yN©Ubvq পড়ছে, নিহত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, থানা আদালতে, সরকারি অফিসে সব
জায়গায় অসহায়, হয়রান হয়ে ছ�োটে, নিজের ম�ৌলিক অধিকারটুকুও জ�োটে না।
কেন যেন মনের অজান্তে একটা তুলনা মন থেকে এসেই যায়। ষ�োল ক�োটি মানুষ,
সৃষ্টির সেরা জীব, শুধু কি A‡_©i দারিদ্র্য আমাদের! ভাবতে ভাবতে ঝকঝকে বাসে
উঠে বসে ফারিহা। যাত্রীর তুলনায় বাস বেশি ! এরকম বহু সার্ভিস নিতে গিয়ে ওর
মন খারাপ হয়ে যায়, ভাবে সে কি তার দেশে তার মানুষদের জন্য এমন সুয�োগ সুবিধা
দেখে যেতে পারবে! দেশ থেকে অনেক দূরে, দূর থেকে শুধু ভাবে। ক�োন ম্যাজিক
নেই, যা দিয়ে দেশ বদলাবে, পাহাড় সমান কাজ করা দরকার সেজন্য ...।
আগস্ট ২০১৪
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বাংলাদেশ ল�োক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি)
প্রশিক্ষণ ও কিছু কথা
শিখা সরকার

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে য�োগদানের সুয�োগ পেয়েছিলাম ১৯৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল।
১৯৯৬ সালে ১৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এসেছিলাম বিপিএটিসিতে।
তখন আমার প্রথম সন্তান কন্যার বয়স মাত্র ০২ (দুই) বছর। তাকে রেখে চার মাসের
প্রশিক্ষণ। খুব ভয়ে ছিলাম সম্পন্ন করতে পারব�ো কিনা। আমার পরিবারের বিশেষ
করে স্বামীর সহয�োগিতা পেয়েছি অকুণ্ঠভাবে। নিয়মিত ক�োর্স থেকে একটু পরে
প্রশিক্ষণে এসেছি। ১৩শ ব্যাচের কর্মকর্তা কম ছিল। বিপিএটিসিতে পনের�ো ব্যাচের
কর্মকর্তাদের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। তের�ো ব্যাচের মহিলা কর্মকর্তা দুজন। তখন
ইক�োনমিক ক্যাডার থেকে আমি একা এসেছি। আমাকে নাম দেওয়া হল�ো ব্যাচ
থেকে ‘সবে ধন নীলমণি।’ সকালের হাঁটাহাঁটি, বিকেলের খেলাধুলা সব কিছুতে
অংশগ্রহণ করেছি। ক্লাসে বসলেই ঘুম আসত�ো। বৃহস্পতিবার এলে আর ক�োন
কথা নেই, বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে ঢাকার বাসায় চলে যেতাম। তখন বিপিএটিসিতে
এত�ো ভবন ছিলনা। রুম শেয়ার করতে হত�ো। বাথরুম ব্যবহারে সবার তাড়াহুড়�ো
ছিল। একটা ভাল�োলাগা তারপরও কাজ করত�ো। মনে হত�ো এ আমার স�ৌভাগ্য
ক্যাডার সার্ভিসে য�োগদান করে পিএটিসিতে প্রশিক্ষণ নিতে পারছি। যেদিন ক�োর্স
সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট নিতে স্টেজে উঠলাম সবাই এত�ো হাততালি দিচ্ছিল�ো,
রেক্টর স্যারের পাশ থেকে একজন এমডিএস স্যার বললেন ত�োমাকে ত�ো সবাই খুব
ভাল�োবাসে। মনটা ভরে গেল আনন্দে।
দ্বিতীয়বার পিএটিসিতে এসেছিলাম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন (এসিএডি) ক�োর্সে
২০১৫ সালে। র�োজার মাস। সকাল-বিকাল এক্সারসাইজের বাধ্যবাধকতা ছিলনা
তবে উপস্থিতি দিতে হত�ো। সেমিনার পেপার জমা দেয়া নিয়ে মাথা খারাপ অবস্থা।
ক�োর্সের রিসার্চগাইড, মেন্টর স্যার সবার পরামর্শে এটা Change করি, ওটা Change
করি, সে এক কঠিন অবস্থা। মনে হত�ো কেন যে এ বিষয়টি মডিউলে থাকল�ো।
্য ভূমিকা
কিন্তু পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে রিসার্চবিষয়ে কাজে অভিজ্ঞতাটা অনেক কারকর
রেখেছে।
তৃতীয়বার সিনিয়র স্টাফ ক�োর্স (এসএসসি) ক�োর্স করতে প্রিয় পিএটিসিতে এলাম
২০২০ সালে। ৯৫তম এসএসসি ক�োর্সে। মহিলা কর্মকর্তা আমি একা। সকল
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ক�োর্সেই ক�োর্সমেটদের সাথে পারস্পরিক আল�োচনা গল্প-গুজব খুব উপভ�োগ করেছি।
এখানেও পলিসি এ্যানালাইসিস ছিল। তবে এসিএডি’র মত কড়াকড়ি নয়। আমাদের
ব্যাচমেট একজন কর�োনায় আক্রান্ত হওয়ায় ক�োর্সের অর্ধেক অংশ শেষ হল�ো অনলাইনে। বাসায় বসে কর�োনা টেস্টে আমি সহ তের-চ�ৌদ্দ জনের কর�োনা পজিটিভ
ধরা পড়ল�ো। ফরেন এক্সপ�োজার ভিজিট হল�োনা। যখনই পিএটিসিতে ক�োর্স করতে
সুয�োগ পেয়েছি মহা-আনন্দে চলে এসেছি। এত�ো বড় ক্যাম্পাস, গাছপালা, পাখির
ডাক, অর্কিড, গাছে গাছে আম-কাঁঠালের শ�োভা মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। ক�োর্স
ক�ো-অর্ডিনেটর, পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই অনেক আন্তরিক এবং সহয�োগী
মন�োভাবাপন্ন।
চতুর্থবার ২০২২ সালের ০৮ জানুয়ারিতে পলিসি প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (পিপিএমসি)
ক�োর্সে এসেছি। ভীষণ অাকাঙ্ক্ষিত প্রশিক্ষণ ক�োর্স। মহিলা কর্মকর্তা ০৪ জন, বিশ
জন পুরুষ কর্মকর্তা। ম�োট চব্বিশ জন কর্মকর্তা। এক্সারসাইজের ক�োন বাধ্যবাধকতা
নেই। তবে বিকেলে আমি নিয়মিত হাঁটছি। রুটিন মাফিক সাড়ে আটটায় ক্লাস
শুরু হচ্ছে। খাবার টেবিলে আমি খুব এনজয় করি। নিজেকে তৈরি করতে হচ্ছে না,
পরিবেশন করা হচ্ছে বিভিন্ন আইটেম। ক্যাম্পাসের গ�োলাপ বাগান, গাঁদা ফুলের
বাগান, ক্যাম্পাসের স�ৌন্দর্য্যকে আর�ো বাড়িয়ে দিয়েছে। জগিং ট্র্যাকের দক্ষিণাংশে
অনেক গাছপালা কেটে নতুন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। মনে পড়ে কবির সে কথা, ‘দাও
ফিরে সে অরণ্য’।
আমরা এক রুমে দুজন কর্মকর্তা। চমৎকার মানুষ রুমমেট। জানলাম তিনি অসুস্থ
হয়ে পড়েছেন। কর�োনা পজিটিভ। অন-লাইনে ক�োর্সের সাথে যুক্ত থাকবেন। কর�োনা
ঢেউয়ে প্রোগ্রামে এসেছে কিছু কিছু পরিবর্তন। বাকি কটা দিন ভাল�োভাবে নিরাপদে
সবাই যেন পার করে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে পারি এটাই প্রত্যাশা। ফরেন এক্সপ�োজার
ভিজিট আবার�ো অনিশ্চিত।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, রেক্টর স্যার, ক�োর্স পরিচালক,
ক�োর্স ক�ো-অর্ডিনেটর, ক্লাসরুম এ্যটেনডেন্ট, ক্যাফেটেরিয়া এবং অন্যান্য যারা
আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।
ধন্যবাদ জানাই সবাইকে।
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GKwU A¨vc - m¤¢vebv A‡bK
W. MvRx †gvt mvBdz¾vgvb
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii Dbœqb cÖKímg~‡ni ev¯Íevqb cwiexÿY I
g~j¨vqb Kiv AvBGgBwWÕi Ab¨Zg cÖavb KvR| GB Kvh©µg myôzfv‡e m¤úv`b,
cÖKí mswkøó AskxRb, m‡e©vcwi bvMwiKM‡Yi e¨env‡ii j‡ÿ¨ weMZ 15
A‡±vei 2021 Zvwi‡L ÔAvBGgBwW wcb/ IMED PINÕ bv‡g GKwU A¨vc D™¢veb
K‡i mK‡ji e¨env‡ii Rb¨ ÔGoogle PlaystoreÕ-G Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q|

wPÎ 1: ÔAvBGgBwW wcb/ IMED PINÕ-Gi w¯Œb kUmg~n
A¨vcwU e¨env‡ii gva¨‡g 2021-2022 A_©eQ‡ii miKvwi cÖKí mswkøó bvbv
Z_¨- †hgb: gš¿Yvjq wfwËK cÖKí ZvwjKv I Z_¨, ms¯’v wfwËK cÖKí ZvwjKv
I Z_¨, wefvM I †Rjv wfwËK cÖKí ZvwjKv I Z_¨ BZ¨vw` K¨vUvMwi‡Z Rvbv
hv‡e| IMED PIN wj‡L ÔGoogle PlaystoreÕ-G mvP© w`‡q mn‡RB A¨vcwU
WvDb‡jvW Kiv hvq|
A¨vcwU WvDb‡jvW wj¼:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imed.pin&fbclid=IwAR1T0yvhbc4JFm
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wPÎ 2: ÔAvBGgBwW wcb/ IMED PINÕ-A¨v‡ci †iwUs-Gi w¯Œb kUmg~n
Avb‡›`i welq n‡jv, A¨vcwU †cø †÷v‡i Avc‡jv‡Wi ci A‡bKevi WvDb‡jvW
n‡q‡Q| e¨enviKvix mK‡jB A¨vcwU DcKvix e‡j AwfgZ cÖKvk K‡i‡Qb|
ÔGoogle PlaystoreÕ-G ÔAvBGgBwW wcb/ IMED PINÕ A¨vcwUi †iwUs 4.9, hv
AvkvcÖ`| A¨vcwUi Avc‡WU I gvb Dbœqb Ae¨vnZ _vK‡e|
ÔAvBGgBwW wcb/ IMED PINÕ A¨vcwU Installation I e¨envi wb‡`©wkKv:
(01) Google Playstore-Gi Search Bar-G ÒIMED PINÓ wj‡L mvP© Ki‡j
wb¤œiƒc Icon †`Lv‡e|
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(02) D³ AvBK‡bi ÒIMED PINÓ A¨v‡c click K‡i Install evU‡b click Kivi
gva¨‡g A¨vcwU Install Ki‡Z n‡e| Installation m¤úbœ n‡j device-G ÒIMED
PINÓ AvBKbmn A¨vcwU †`Lv‡e|

(03) Device-G Aew¯’Z Dc‡iv³ AvBK‡bi ÒIMED PINÓ A¨v‡c click Ki‡j
A¨vcwU‡Z wb¤œiƒc †nvg †cBRwU †`Lv‡e|

(04) App-wUi gva¨‡g evsjv‡`‡ki wefvM/‡Rjv I gš¿Yvjq/ms¯’v Abyhvqx wewfbœ
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K¨vUvMwi‡Z cÖK‡íi Z_¨ Rvbv hv‡e| GQvov, GKbR‡i dv÷ Uª¨vKfz³ cÖK‡íi
Z_¨I cvIqv hv‡e| A¨vcwUi †nvg‡cBR A_ev Wvbcv‡k Aew¯’Z †gby¨evi n‡Z
wb¤œiƒc mKj Ack‡b hvIqv hv‡e|

(05) App-wUi AbymÜvb/Search Ack‡b †h‡q PjwZ A_©eQ‡ii †h‡Kvb cÖK‡íi
Z_¨ wewfbœ mvP© wK-IqvW© †hgb: cÖKí bv‡gi †h †Kvb Ask/Location BZ¨vw`
wj‡L mvP© K‡i Lye mn‡RB †h †Kvb cÖKí Lyu‡R †ei Kiv hv‡e|

(06) cÖK‡í Click Ki‡j cÖK‡íi we¯ÍvwiZ Z_¨ Rvbv hv‡e|
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D‡jøL¨, ÔAvBGgBwW wcbÕ A¨vcwUi Android Version eZ©gv‡b Release Kiv
n‡q‡Q| Gi gvb Dbœqb Ae¨vnZ Av‡Q|
A¨vcwUi D™¢veb, †jv†Mv ˆZwi I mvgwMÖK wWRvBb K‡i‡Qb cwiKíbv gš¿Yvj‡qi
AvBGgBwWÕi AwZwi³ mwPe I wPd B‡bv‡fkb Awdmvi W. MvRx †gvt
mvBdz¾vgvb| cÖKí m¤úwK©Z Z_¨ w`‡q mn‡hvwMZv K‡i‡Qb Kvh©µg wefvM|
KvwiMwi mn‡hvwMZv K‡i‡Qb Dohatec| A¨vcwU AvBGgBwWÕi B‡bv‡fk‡bi
AvIZvq wbwg©Z| A¨vc wbg©v‡Y †Kv‡bv A_© e¨q nqwb|
2021-2022 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi AvKvi `yB jÿ QwÎk nvRvi
†KvwU UvKvi AwaK| GB wekvj AvKv‡ii Dbœqb cÖKímg~‡ni Z_¨ Gb‡Wªv‡qW
†gvevBj A¨v‡ci gva¨‡g mn‡RB cvIqvi welqwU gvby‡li Z_¨ jv‡fi †ÿ‡Î
GKwU eo m¤¢vebv ˆZwi K‡i‡Q| cÖKí mswkøó mK‡jB ÔAvBGgBwW wcb/ IMED
PINÕ mwVK e¨env‡ii gva¨‡g DcK…Z n‡Z cv‡ib| ZvB ejv hvq, GKwU A¨vc
- m¤¢vebv A‡bK|
---
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A K M Shamimul Huq Siddique
Md. Zahurul Haque
Md. Eusuf Ali
Rabindra Nath Barman
Sk.Md.Moniruzzaman
Md. Mizanur Rahman
Md. Musharraf Hossain
Neelima Akhter
MAFIZ UDDIN AHMED
Maqsura Noor
Md. Shafi Ul Haque
Md Rabiul Islam
Farhina Ahmed
Habibur Rahman
M. Saifullah Panna
Md.Saidur Rahman

Name (Bangla)
ড. মভ োঃ ভননরুজ্জ ভ ন
ড. গ জী মভ োঃ স ইপু জ্জ ভ ন
মভ : আব্ব ছ উদ্দিন
নিখ সরক র
মভ োঃ হ রুন-অর-রনিদ মভ ল্ল
খ লেদ ভ ভুন ম ৌধুরী এননডনস
মভ োঃ খুরিীদ ইকফ ে মরজবী
মভ োঃ মভ স্ত নপজুর রহভ ন
এ মক এভ ি নভভুে হক নছদ্দিকী
মভ োঃ জহুরুে হক
মভ োঃ ইউসুপ আেী
রফী�ন থ ফর্ম্ মন
মিখ মভ : ভননরুজ্জ ভ ন
মভ . নভজ নুর রহভ ন
মভ : মভ ি ররপ মহ লসন
নীনেভ আখত র
ভনপজ উিীন আহলভদ
ভ কসুর নূর
মভ োঃ িনপ উে হক
মভ োঃ রনফউে ইসে ভ
প রনহন আহলভদ
হ নফফুর রহভ ন
মভ োঃ স ইপু ল্ল হ  ন্ন
মভ োঃস ইদুর রহভ ন
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Cadre ID
5581
5985
5550
7713
5504
6079
5945
6037
5983
5931
5450
20213
N/A
5694
7517
5653
5952
5838
5699
7591
5764
5791
5736
5947

Cell
01700716303
01713064396
01552469195
01791712540
01711966019
01711489426
01720200654
01718950342
01575035133
01715214291
01727604544
01819421363
01771117707
01712682352
01716519929
01535536537
01552336077
01926213579
01711128827
07937596266
01819153002
01715701526
01834122111
01727271180

Email
monir65@gmail.com
saifjahan@gmail.com
mdabbasuddin89@gmail.com
shikha.sarker@modmr.gov.bd
harun_171965@yahoo.com
khaledmchowdhury65@gmail.com
kirizvi5945@gmail.com
mostafi_z08@yahoo.com
shamimul77@yahoo.com
zahurul.adc@gmail.com
eusuf_b@yahoo.com
rabindra1964@yahoo.com
sk.md_mzaman@yahoo.com
mizan5694@yahoo.com
musha9166@gmail.com
neelima5653@gmail.com
muahmedfarid@gmail.com
nmaqsura@gmail.com
shafi5699@yahoo.com
pdctulop@gmail.com
farhina15@gmail.com
hrahmands@yahoo.com
saif5736@gmail.com
saidur5947@yahoo.com

Roll
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124
125
126
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