
নয়ন িল িপ

�ফ�য়াির, মাচ�  এবং এি�ল মােসর সারসংে�প
নত�ন বছর মােনই একটা আেবগ, আলাদা উ�াদনা। আমােদর নয়নতারা �মেমািরয়াল
চ�ািরেটবল্ �া�ও সাদের বরণ কের িনেয়েছ নত�ন বছরেক। িনমবুিন নােমর এক
আদশ� �ােম আমরা দঢ়ৃতার সে� কাজ কের �গিছ। ইনার �ইল �াব অফ ক�ালকাটা
�মগািস�র দািয়ে� গত বছরই এই পিরক�না�র �থম পেব�র কাজ �� হেয়িছল।
�সৗরিবদ�ুেতর সুিবধাযু� পঁাচ� �শৗচাগার, এক� �ামীণ পাঠেক� এবং িনমবিুনর
অিধবাসীেদর জন� সাত� তিরতরকািরর বাগান কের িদেত আমরা স�ম হেয়িছ। এই
বছেরর জানুয়াির মাস �থেক আমরা �ােমর িশ�েদরেক এই পাঠেকে� িশ�াদান ��
কেরিছ।

এ বছর আমরা এই পিরক�নার ি�তীয় পেব� অ�সর হেত চেলিছ। এই �ােম আমরা
পঁাচ� �সৗর সড়কবািত �িত�া করেত চেলিছ। ঘের ঘের �সৗর ল�নও �দওয়া হেব।
এই উেদ�াগ �যমন �ত�� �ােম দগু�ম িবদ�ুৎ সরবরােহর অসিুবধার অবসান ঘটােব,
�ক �তমনই পিরেবশবা�ব নবীকরণেযাগ� শি�র ব�বহাের উৎসাহ �দান করেব।

আমােদর আদশ� �ােমর মানুষেদর জীবনযা�ার মান উ�ত করার লে�� ি�তীয় পেব�
প�পালেনর মেতা জীিবকার সােথ পিরচয় ঘটােনা হেব। প�পালেনর িশ�া �দওয়ার
পাশাপািশ এন এম িস � �থেক ছাগল, হঁাস, মরুিগ ইত�ািদ প�পািখও �দওয়া হেব।

নয়নতারা �মেমািরয়াল চ�ািরেটবল ্�াে�র
এক� ি�মািসক সংবাদ-সংকলন

এই পিরক�নার তৃতীয় পেব� বৃ�র জল সংর�েণর ওপর �জার �দওয়া হেব। �িত�
ঘের আমরা জলাধার বসাব, যা �ায় চি�শ হাজার িলটার জল সংর�ণ করেত

পারেব। এই জেলর উৎেসর অপানেযাগ� জল ঘের ঘের সবরকম কােজ ব�ব�ত হেব।
 

আমােদর আদশ� �ােমর এই পিরক�না চ�ড়া� পেব� িকছ�  দ�তা িবকাশ কায��েমর
সা�ী থাকেব। এই পিরক�না স�ণূ� সাথ�ক করার লে�� এন এম িস � কাজ কের

চেলেছ এবং আমরা আশা কির �য �ামবাসীেদরেক স�ম কের ও তােদর জীবনযা�ার
মান উ�ত কেরই আমােদর আদশ� �াম গঠেনর ল�� পিরপূণ� হেব। 

 
এই পিরক�নার পাশাপািশ িবিভ� কম�কাে� িনয�ু �থেকই এন এম িস �’র বছেরর
�থম িতন মাস �কেট �গল। ২রা �ফ�য়াির পঁিচশ জন ছা�ীর উপি�িতেত �মেয়েদর
এক� ওয়াক� শেপর আেয়াজন করা হেয়িছল। মিহলােদর অসিুবধা ও �সই ছা�ীেদর

জন� এক� িনরাপদ জায়গা �তরীর জন� উ��� আেলাচনার ��� িছল এই
ওয়াক� শপ। তার �ক দ’ুিদন পেরই অথ�াৎ ৪ঠা �ফ�য়াির সকল কম�চারী, িশ�ক-

িশি�কা, ���ােসবক ও ছা�-ছা�ীেদর উপি�িতেত পািলত হল �ামী িবেবকানে�র
জ�িতিথ। আমােদর দ’ু�শা পঁিচশ জন ছা�ছা�ী এবং িতিরশ জন কম�চারী ও

িশ�াকম�র উপি�িতেত িদন� উদযািপত হল।



-  �ামী  িব েবকা ন�

" �য  �কানও  একটা  ভাবনা  মাথায়  আেনা ।
�সই  একটা  ভাবনা েকই  �তামা র  জীবন  কের
�ফেলা  -  �সটা  িন েয়  ভা েবা ,  �সটা  িন েয়  ��
�দ েখা ,  �সটা  িন েয়ই  বঁা েচা ।  �সই  ভাবনা েক
বা�বা িয়ত  করেত  �তামা র  ম ি�� ,  �তামা র
�প িশ ,  �তামা র  শরী েরর  �েত�ক�  অ�েক
কা েজ  লাগাও ।  �েত�কটা  ভাবনা েক  অপর

ভাবনার  �থ েক  পৃথক  কের  রা েখা ।  এই  পেথই
সাফল�  আসেব । "

সর�তী পেুজা মােনই �য �কােনা িশ�া �িত�ােন িবেশষ উৎসব।
১৬ই �ফ�য়াির আন� সহকাের সর�তী পেুজা উদযািপত হল। িসিন

(Cini) সং�ার উেদ�ােগ �তইেশ �ফ�য়াির ছা�ীেদর জন� এক�
ওয়াক� শপ আেয়াজন করা হেয়িছল। এন এম িস �’র দােরা�া

অিফেস স�ু আেলাচনা, ভাষণ ও সমস�ার সমাধােনর মেধ� িদেয়
�কেট �গল আেরকটা সফল িদন।

মাচ�  মাস ��র সােথ সােথই ৮ই মাচ�  আমােদর িশ�াকম�েদর জন�
সামাজ �াে��র ওপর এক� আেলাচনা সভা আেয়ািজত হয়।
স�ানীয় ব�া ড. অিমত র�ন বস ুএই �সিমনার�র আেয়াজন

কেরন। এমন অনন� এক� আেয়াজেনর জন� আমরা তঁােক ��া ও
কৃত�তা জানাই।

-  �ামী  িব েবকা ন�

" �সই  মানু ষটা র  �িত  কৃত�  থা েকা ,  যা েক  ত� িম
সা হায�  কেরছ ;  তা েকই  ঈ�র  ভা েবা ।  আমা েদর

সাথী েদর  সাহায�  কেরই  ঈ�রেক  আরাধনা  করেত
পারা টা  িক  মহান  সু েযাগ  নয়? "

২৬�শ মাচ�  আেরক� অসাধারণ কাজ কের এন এম িস �। ��ট ব�া� অফ্ ইি�য়ার
দগু�াপরু শাখার �পনশন অ�ােসািসেয়শন এন এম িস �’র দইু ছা�ীর উ�িশ�ার জন�
আিথ�ক সহায়তার দািয়� �নয়। কািল�ী বাসিক এবং আরিত মািদ� , খেয়রডাঙা ও
আমখই �ােমর অিধবাসী দইু উপজািত �মধাবী ছা�ী। বত� মােন এেদর দ’ুজনেকই
দগু�াপেুরর �ামী িবেবকান� বাণী �চার সিমিত �থেক িডে�ামা ইন
�মিডক�াল ল�াবেরটির �টকেনালিজ (িড এম এল �) �কাস�� করার সেুযাগ �দওয়া
হেয়েছ। এস িব আই �পনশন অ�ােসািসেয়শেনর এই পদে�প িনঃসে�েহ �মেয়েদরেক
তােদর ল�� পরূেণর িদেক এক ধাপ এিগেয় িদল। এই মহান উেদ�ােগর জন� আমরা
আ�িরক কৃত�তা ও ��া �াপন করিছ।



নয়নতারার মানুষেদর কথা

এই মােস আমরা একজন নয়, আমােদর দ’ুজন �মধাবী ছা�ীর সে� একই সােথ পিরচয়
কিরেয় �দব।

 
�থম জেনর নাম – কািল�ী বাসিক, পি�মবে�র বীরভ�ম �জলার ইলামবাজার
অরেণ�র খেয়রডাঙা �ােমর �মেয় �স। চার স�ােনর পিরবাের অথ�ৈনিতক

দািরে��র মােঝও তার বাবা অজু�ন বাসিক তােক সাধ�মেতা সাহায� করেতন। এন এম
িস �’র ছা�ী িহেসেবই চত�থ� ��ণী পয�� তার পড়ােশানা। তারপর �স পিরবার

আবািসক �� েল ভিত�  হয়। �হাম সােয়� তথা গহৃিব�ান িনেয় পড়ােশানা কের �স উ�
মাধ�িমেক ৮৫ শতাংশ ন�র সহ উ�ীণ� হেয়েছ। উ� িবদ�ালয় ও �াতেকর পের
এন এম িস � ও পিরবােরর পথিনেদ�শ অনসুাের �স এখন দগু�াপুের ‘িডে�ামা ইন
�মিডক�াল ল�াবেরটির �টকেনালিজ’ (িড এম এল �) �কাস�� করেছ। তার অকৃি�ম

অধ�বসােয় আমরা গিব�ত।
 

আমােদর পরবত� ছা�ী – আরিত মািদ� । তার িশ�াজীবেনর এেকবাের �� �থেকই
�স আমােদর ছা�ী। ইলামবাজার অরেণ�র আমখই �ােমর �মেয় �স। �স সবসময়ই
একজন সেচতন �মধাবী ছা�ী িছল। ভােলা ন�র �পেয় �স উ�মাধ�িমক উ�ীণ�
হয়। যিদও উ�মাধ�িমেকর পর আর এেগােত না �পের এক বছেরর জন� তার

�লখাপড়ায় �ছদ পেড়, তবু তখনও �াবল�ী হেয় িনেজর পােয় দঁাড়ােনার �জদটা তার
মেন িছল। এক বছর পর তার ল�� পরূেণ এন এম িস �’র পথিনেদ� েশ �স ‘িডে�ামা

ইন �মিডক�াল ল�াবেরটির �টকেনালিজ’ (িড এম এল �) �কােস� ভিত�  হয়।
আমরা আশাবাদী �য এই �িস� �কাস�� আমােদর �মেয়েদরেক এক উ�ল ও

সুিনি�ত ভিবষ�েতর িদেক এিগেয় িনেয় যােব। ওেদর এতটা পথ পািড় �দওয়ায় আমরা
গিব�ত ও ওেদর আগামীর জন� আমােদর প� �থেক �ভ কামনা।

“দয়ার বশবত� হেয় অেন�র
ভােলা করা ভােলা, িক�
িশব�ােন জীবেসবা ��য়।”

- �ামী িবেবকান�

 কািল�ী বাসিক আরিত মািদ�



বা��  দা’র িবেয়েত সব ভাইেবানরা একটা ঘের একি�ত হল। তােদর হােত
তখন িবশাল অে�র চার হাজার টাকা, িক� ম�ু�র কথা�েলা �েত�েকর

মেন �িত�িনত হেত হেত পিরেবশটােক ভারী কের ত�লল,
“নয়নতারার (িমিন) মেতা গভ� বতী মিহলারা যােদর ভােলা �া�� পিরেষবার

দরকার, অথচ সামথ�� �নই, চেলা, আমরা তােদর পােশ দঁাড়াই।“
 

ঘের উপি�ত ভাইেবানেদর ি�য় �বান িছল নয়নতারা। তােদরই সমবয়সী,
তােদর খবু ি�য় ও ঘিন� এক �বান। িক� ২০০০ সােলর এক অভাবনীয়
ঘটনায় তারা নয়নতারােক হারায়। সম� �মিডেকল সিুবধা ও ডা�ােরর

উপি�িত সে�ও ি�তীয় স�ান �সেবর সময় �স মা� উনি�শ বছর বয়েস
তােদরেক �ছেড় চেল �গল। তী� পার�িরক ঘিন�তার কারেণই এই ঘটনা

বািক ভাইেবানেদরেক ভীষণ ভােব �শাকাহত কেরিছল। এত কম বয়েস
এত কােছর কাউেক হারােনার য�ণা কখনওই ওেদর িপছ�  ছােড়িন।

 
নয়নতারার �ৃিতরা তখনও তােদর মেন সেতজ ও সজীব। তাইই তার নােম

ভােলা িকছ�  করার অদম� ই�া �েত�ক ভাইেবােনর, িবেশষ কের চার
�বােনর �দয় �শ� করল। এই চার �বান �শশেবর �বিশর ভাগটা

একসােথই কা�েয়েছ, তার মেধ� অেনকটা সময় নয়নতারার সােথ জিড়েয়
িছল। �সই দভু� াগ�জনক ঘটনার পর �থেকই তােদর ি�য় �বান নয়নতারার

নােম মহৎ িকছ�  করার ই�া তােদর মাথায় ঘরুপাক খাি�ল। তােদর
িবেবকেবােধ একটা পিরক�না নাড়া িদেয়িছল।

 
তাই �দড় বছর পর এই আন�ঘন সমােবেশ যখন �সই সেুযাগ িনেজ
�থেকই এল, তখন �বােনরা িব�মুা� ি�ধা ছাড়াই লািফেয় উেঠ ��াব
রাখল, “চেলা, আমরা দির�েদর সাহায� কির। �য গভ� বতী মিহলােদর
শারীিরক জ�লতার জন� উপয�ু ডা�াির পিরেষবা দরকার, অথচ
দািরে��র কারেণ তা তােদর সামেথ��র বাইের, তােদর িদেক আমরা

আমােদর সাহােয�র হাত বািড়েয় িদই।“

নয়নতারার ফুেট ওঠার গ�

�মশ……..“সব শি�ই �তামার মেধ� আেছ,
�সটার ওপর িব�াস রােখা,
িনেজেক দবু�ল মেন �কােরা না,
িনেজেক অেধ�া�� উ�াদ মেন
�কােরা না, বত� মােন যা আমরা
�বিশর ভােগই কের থািক| উেঠ
দঁাড়াও এবং িনেজর অ�েরর
�দব�েক িচনেত �শেখা।”

- �ামী িবেবকান�

কৃিত� :
 

তথ� সং�হ : তি��া চ�বত�
কলেম        : ি�য়া�া ভ�ঁ ইয়া

অলংকরণ  : সায়�নী মজমুদার


