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কেইস ক্টোরি ৪

সু্শলর গবণ্ড িার িশত ো িশতই এ রেশ� িহু বিশ�ারী রমশয়র 
বিশয় িশয় যায়। অভাি, সামাবজি বেরািত্া, োবরদ্র, অব�ক্ষা, 
অসশচতেতা- ইতযাবে িারশণ অল্প িয়শস তাশের বিশয় রেয়া িয়। 
রিব�রভাগ রক্ষশরে তাশের ইচ্ার বিরুশধে রজার িশরই বিশয়র 
িযিথিা িশর তাশের অবভভািশিরা। তাই বিশয়র ির যথারীবত 
িাবরিাবরি িলি, প্রতারণা, িাবরিাবরি সবিংসতা, �ারীবরি ও 
মােবসি বেয্াতে- এগুশলা িশয় যায় তাশের বেতযবেশের সঙ্ী। 
মশে িয় রযে এিই বচরেোশেয শুধু আলাো আলাো চবররে 
িসাশো িশচ্, বিন্তু এোই িাতিিতা। এই বেম্ম িাতিিতা রমশেই 
জীিে িার িরশছ লক্ষ লক্ষ বিিাবিত বিশ�ারী।

সারাশেশ� ছবডশয় থািা এমেই িশয়িজে বিিাবিত বিশ�ারীর 
জীিশের গল্প বেশয় আমাশের এই রছাট্ট প্রয়াস- পরিবর্ত নেি 
পনে। 

মুখবন্ধ



ইশমজ প্াস (বিিাবিত বিশ�ারীশের ক্ষমতায়শের উশেযাগ) 
প্রিল্পটি বিিাবিত তিুও ব�শু, এমে বিশ�ারীশের বেশয় 
িাজ িশর। অল্প িয়শস বিশয় িিার িারশণ যারা বিবভন্ন 
রিম �ারীবরি ও মােবসি স্বাথিয ঝঁুবির মধয বেশয় বেে 
িাোয়, তাশেরশি সঠিি বেশে্�ো ও রসিা রেয়া এিং তাশের 
সম্পশি্ যথাযথ গণসশচতেতা গশড রতালাই এই প্রিশল্পর 
িাজ। এই প্রিল্পটি রযৌে ও প্রজেে স্বাথিয এিং অবধিার 
(এসআরএইচআর) বিষয়টিশি বিশ�ষ গুরুত্ব বেশয় িাজ িশর। 
প্রিল্পটির লক্ষয িশলা, িাংলাশেশ�র বিিাবিত বিশ�ারীশের 
ক্ষমতায়েশি গুরুত্ব রেয়া ও তাশের অবধিারপ্রাবতি বেবচিত 
িরা।

থিােীয় ও জাতীয় িয্াশয় সশচতেতা এিং অযাডশভাশিবস িৃবধেশত 
ইশমজ প্াস সাধারণত মধযথিতািারীর ভূবমিা িালে িশর। 
আর এই িাশজর অং� বিশসশি প্রিল্পটি রি� বিছু িায্ক্রম, 
রযমে- বিিাবিত বিশ�ারীশের গ্ুি, ফযাবমবল ক্াি, স্াউস 
রফারাম, বসবভল রসাসাইটি রফারাম ইতযাবে িবরচালে িশর 
আসশছ। িায্ক্রমগুশলা বিিাবিত বিশ�ারীশেরশি তাশের জীিে 
িবরিত্শে সািসী িেশক্ষি বেশত সািাযয িশর। ইশমজ প্াস 
প্রিল্প িবরচাবলত িশচ্ িাংলাশেশ� অিবথিত রেোরলযান্ডস 
েূতািাশসর সিশযাবগতায়।   

ভূরমকা

৫ইমেজ প্লাস



কেইস ক্টোরি ৬

পািভীনেি কানে ইনিি প্ানসি 
কো শুনে, িাসাে আলীও এখে 

রেয়রির স্াউস র�ািানি যায়



আমাদের এই গল্প রূপকথার ককান গল্প নয়, ককন্তু এই গল্প রূপকথাদকও 
হার মানায়। 

নীলফামারী কেলার এক েকরদ্র পকরবাদর েন্ম কনয়া পারভীদনর 
বাবা কাদেম কময়া কিদলন একেন কেনমেুর। ৪ সেদসযের পকরবাদরর 
সবার েু’কবলা খাবার েুটদলও অভাব কিদলা কনতযেসঙ্ী। অভাব আর 
পারভীন একসাদথই কবদ়ে উদেদি কাদেম কময়ার পকরবাদর। পারভীন 
যখন ক্াস ফাইদভ, তখন হোৎ মারা যায় কাদেম কময়া। 

তার মৃত্যে পুদরা সংসারদক অকনশ্চয়তায় কফদল কেয়। সংসাদরর োকয়ত্ব 
এদস পদ়ে পারভীদনর মাদয়র উপর। অদনযের বাক়েদত কাে করা 
শুরু কদরন কতকন। ককন্তু তা ার অল্প আদয় সংসার চালাদনাটা কঠিন 
হদয় যাওয়ায় ব়ে কমদয় লতার কবদয় কেদয় কেন । তদব কসদ্ান্ত কনন, 
কিাট কমদয় পারভীনদক অল্প বয়দস কবদয় কেদবন না, কষ্ট হদলও, ওদক 
কলখাপ়ো করাদবন।

ককন্তু এক রকম কোর কদরই পারভীদনর ব়ে চাচা মাত্র ১৩ বির বয়সী 
পারভীদনর সাদথ তার কিদল হাসান আলীর কবদয়র বযেবস্া কদরন। তার 
হুমককর মুদখ পারভীদনর মা কবদয়দত রাকে হদলও, েত্ত  কেন কবদয়র পরও 
পারভীনদক কলখাপ়ো করাদত হদব। কসই েদত্ত  রাকে হদয়ই কবদয় কদর 
হাসান আলী। তদব কবদয়র পর  কথা রাদখকন কস।

কবদয়র ককি্কেন পদরই গভ্ত বতী হয় পারভীন। আর তাই কলখাপ়োর 
স্বপ্ন বাে কেদয় সংসাদরর হাল ধরদত হয় তাদক। প্রসবকালীন ও 
প্রসবপরবতীতী  ককান টিকা না কনওয়ায় এবং পুষ্টিকর খাবাদরর অভাদব 

বাচ্া প্রসদবর পর োরীকরকভাদব েুব্তল হদয় পদ়ে কস। এককেদক 
োরীকরক েুব্তলতা অনযেকেদক পুদরা সংসাদরর োকয়ত্ব; সবককি্ সামলাদত 
কহমকেম কখদত থাদক ককদোরী পারভীন। অবদেদে তার পকরচয় হয় 
ইদমে প্াস প্রকদল্পর সাদথ। কস কববাকহত ককদোরীদের কসেদন কযাগ 
কেয়।

আর কববাকহত ককদোরীদের স্বামীদের কয কফারাম, কসই স্াউস কফারাদম 
কযাগ কেয় হাসান আলী। কসখাদনই তারা আয়মূলক কাে সম্পদক্ত  
োদন। হাসাদনর পাোপাকে কীভাদব পারভীনও সংসাদরর উন্নয়দন 
কাে করদত পাদর, তা কেদন ইদমদের সহদযাকগতায় কেলা সেদরর 
কসলাই করেকনং কসন্াদর আদয়াকেত এক মাদসর একটি কসলাই প্রকেক্ষদে 
অংে কনয় পারভীন। হাসান তাদক কসলাই কমকেন ককদন কেয়। স্বামী, 
োশুক়েসহ পকরবাদরর সবার সহদযাকগতায় সংসাদরর সব কাে-কম্ত 
কসদর, অবসর সমদয় কসলাই কদর উপাে্ত ন করদত শুরু কদর কস। তার 
আদয় সংসাদর সুখ ও স্বচ্ছলতা কফদর আদস।  

েীবদনর ইকতবাচক এই পকরবত্তন পারভীনদক সাহসী ও আত্মকবশ্াসী 
কদর কতাদল। আবাদরা কলখাপ়ো শুরু করার কসদ্ান্ত কনয় কস। কবেয়টি 
প্রথদম কমদন কনদত চায়কন তার স্বামী ও োশুক়ে, সাহস কদর তাদেরদক 
কবাঝায় পারভীন। কলখাপ়ো করার অসম্পূন্ত ইচ্ছা পূরদে, আবাদরা 
ভরততি হয় ক্াস এইদট। এখন পারভীদনর লক্ষযে, কলখাপ়ো কেদখ কনদের 
েনযে এবং পকরবাদরর সবার েনযে সুন্দর ও োকন্তপূে্ত েীবন কনকশ্চত 
করা।

পারভীনের স্বপ্ন পূরণ

৭ইমেজ প্লাস



সঠিক সময়ে ঠিক সসদ্ধান্ত সিয়ে সিযের েীবি বদযে ফেেধা এক সধাহসী 
মধািুযের িধাম আয়েশধা আক্ধার। 

বধাবধা-মধা-ফ�ধাট ভধাই, এই সিয়েই স�যেধা আয়েশধাযদর সংসধার। বধাবধা স�যেি 
একেি মুসদ ফদধাকধাসি। আয়েশধারধা বড় হযে থধাকযে সংসধাযরর আ়ে বধাড়ধাযে 
কধাযের ফ�োধাযে একসদি ফস শহযর যধা়ে। একসম়ে ফস�ধাযি আযরকটধা সবয়ে 
কযর আয়েশধার বধাবধা। েধারপর বধাসড়যে টধাকধা পধাঠধাযিধা বন্ধ কযর ফদ়ে। ফকধাি 
উপধা়ে িধা ফদয� আয়েশধার মধা সংসধার চধােধাযে গধাযমমেন্টযস ফযধাগ ফদ়ে।

এক পযমেধায়ে আয়েশধার সধাযথ পধাযশর গ্ধাযমর বকুযের ভধাযেধাবধাসধার সম্পকমে  
গযড় ওযঠ। ফস আয়েশধাযক সবয়ে করযে চধা়ে। একসদযক অভধাব অি্যসদযক 
ফময়ে বড় হযছে, এসব ফভযব বকুযের সধাযথ ফময়ের সবয়ে সদয়ে ফদি েধা়েেধা 
বধািু। েযব, এই সবয়ে ফমযি সিযে পধাযর িধা বকুযের পসরবধার। েযে, শুরু হ়ে 
সধাংসধাসরক অশধাসন্ত। 

শধাশুসড়র সধাযথ ঝগড়ধার ফরশ ধযর প্ধা়েই বকুযের কধায� মধার ফ�যে হযেধা 
আয়েশধাযক। বকুযের ফেমি ফকধাি আ়ে-ফরধােগধার স�যেধা িধা, েবু েধাযদরযক 
আেধাদধা কযর ফদ়ে েধার মধা। আয়েশধা েেসদযি গভমে বেী হয়ে পযড়য�। 
সংসধাযরর প্সে উদধাসীি বকুে �ধাও়েধা-দধাও়েধা, সচসকৎসধা- ফকধাি সবেয়েই 
গভমে বেী স্তীর ফ�়েধাে রধায�সি। সন্তধাি েন্ম ফদ়েধার সম়ে িধািধা রকম 
শধারীসরক েটিেেধা়ে পযড় আয়েশধা। অবযশযে অপুষ্টির সশকধার একটি 
বধাচ্ধার েন্ম ফদ়ে। সন্তধাি েযন্মর পর ফথযকই আয়েশধার প্সে শধাশুসড়র 
মধািসসক এবং স্ধামীর শধারীসরক সিযমেধােি আযরধা ফবযড় যধা়ে। 

অি্যধাি্য সববধাসহে সকযশধারীযদর কধা� ফথযক আয়েশধার কথধা শুযি, 
ইযমে সেল্ড ে্যধাসসসেযটটর েধার সধাযথ কথধা বযে এবং েধাযক সববধাসহে 
সকযশধারীযদর একটি দযে অন্তভুমে ক্ কযর। এরপর ইযমযের সমটিংগুযেধাযে 
সি়েসমে ফযযে শুরু কযর ফস। সংসধাযর শধাসন্ত ও স্ছেেেধা সেসরয়ে আিযে 
স্ধামী ও শধাশুসড়যক সিয়ে আযেধাচিধা়ে বযস। সবধাই সমযেসমযশ একসধাযথ 
থধাকযে সংসধাযরর উন্নসে হযব, ফসটধা েধাযদরযক ফবধাঝধা়ে। আয়েশধার এই 
সধাহসী পদযষেযপর েি্যই স্ধামী স্ধাউস ফেধারধাম ও শধাশুসড় ে্যধাসমসে ক্ধাযবর 
সমটিং-এ ফযধাগ ফদ়ে। আ়ে-উন্ন়েিমূেক কধাে, স্ধামী-স্তীর সম্পকমে , পসরবধার 
পসরকল্পিধা, গভমে কধােীি ফসবধা, মধা ও সশশুর যত্ন ইে্যধাসদ সম্পযকমে  েধািযে 
শুরু কযর আয়েশধা। েধার েীবযি আমূে পসরবেমেি আযস, আয়েশধার স্ধামী 
ও শধাশুসড়র আচরণও বদযে যধা়ে ।

সংসধাযরর আ়ে বধাড়ধাযিধার পধাশধাপধাসশ স্ধাবেম্ী হবধার েি্য শীেকধােীি 
সপঠধার ব্যবসধা, হা ধাস-মুরসগ ও গরু-�ধাগে পধােি করযে শুরু কযর ফস। 
বেমেমধাযি আয়েশধার চধারটি �ধাগে ও একটি গরু আয�। এ�ধাড়ধা, ফসেধাই 
ফমসশি ফকিধার েি্য টধাকধা েমধাযছে। বকুে এ�ি আর আয়েশধার গধায়ে 
হধাে ফেধাযে িধা, বরং পসরবধাযরর ভধাযেধার েি্য ফযযকধাি কধাযে দুেি সমযে 
সসদ্ধান্ত ফি়ে। বেমেমধাযি আয়েশধার ফময়ের ব়েস সধাযড় সেি ব�র। পসরবধাযরর 
পধাশধাপধাসশ সিযের ফময়ের েি্য সুন্দর একটি ভসবে্যৎ সিসচিে করধাই 
আয়েশধার েীবযির েষে্য। 

হার না মানা আয়েশা

কেইস ক্টোরি ৮



৯ইমেজ প্লাস

 শীরকালীে রপঠাি ব্বসা কনি আনয়শা এখে স্াবলম্ী



কেইস ক্টোরি ১০

এলাকাি গণ্-িাে্ ব্রতিনদি সািনে রেনিি ভুল বুঝনর রপনি রসাোরলনক বার়িনর র�রিনয় রেনয় যায় সুিুি



স�োনোলির স�োনোলি স�োর
দরিদ্র পরিবারি জন্ম নেযাি কািরে নেখাপডা রকংবা রবরয, নকাে রবষরযই 
রিদ্ান্ত নেযাি অরিকাি রিরো ো নিাোরেি। বাবা ও ভাইরযি ইচ্ায 
মাত্র ১৪ বিি বযরি রবরযি রপঁরডরে বিরে হয োরক। রবরযি পি স্ামীি 
ইচ্ায নেখাপডা বন্ধ করি নেরে হয গ্াম নেরক শহরি। জীবরেি কঠিে 
রকিু রিদ্ান্ত রেরে হরযরি একদম একা! রকন্তু িাহি হািাযরে রকরশািী 
নিাোরে। অরপক্া করিরি ভারো িমরযি জে্য।

দরিদ্র বাবা নিাোরেি নেখাপডাি খিচ চাোরে ো নপরি, নমরযরক রবরয 
নদে একই গ্ারমি িুিুজ মন্ডরেি িারে। রবরযি পি, নবকাি িুিুজ 
কারজি নখঁারজ ঢাকায রিরয িারমমেন্টরি নোি নদয। িুিুজ বাইরি আি 
নিাোরে ঘরি কাজ কিে। রকিুরদে পি হঠাৎ করিই োরদি মরি্য কেহ 
নদখা নদয। নিাোরেি িরদেহ হয, হযরো অে্যরকাে িম্পরকমে  জরডরযরি 
িুিুজ! িরদেহই িরে্য হয। নি জােরে পারি কারজি জাযিায অে্য এক 
নমরযি িারে নরেম কিরি োি স্ামী। রবষযটি রেরয কো বেরে নিরেই 
মাি নখরে হরো োরক। এই পরিরথিরেরে, গ্ারম রিরি োওযাি রিদ্ান্ত নেয 
নি। েখে িুিুজ োি িারে আবাি ভারো ব্যবহাি কিরে শুিু করি। 
পরি দুজে রমরেই রিরি োয গ্ারম। 

শ্বশুিবারডরে রিরি েেুে িমি্যায পরড নিাোরে; োি নকাে কাজই 
পিদে হয ো শাশুরডি। কািরে অকািরে ঝিডা কিরেে রেরে! িুিুজ 
িবিময মারযি পক্ রেরো। একরদে বাবাি বারডরে োবাি রবষযরক নকন্দ্র 

করি শাশুরডি িারে কো কাটাকাটিি এক পেমোরয, নিাোরেরক টচমে োইট 
রদরয মারি িুিুজ। মাি িহ্য কিরে ো নপরি বাবাি বারডরে চরে োওযাি 
রিদ্ান্ত নেয নি। িুিুজও োরক আি রিরিরয আরে ো।

ইরমজ প্ারিি রিল্ড ি্যারিরেরটটরিি িারভমে  নেরক ইরমজ প্াি িম্পরকমে  
নজরে নিখােকাি িদি্য রহরিরব োম নেখায নিাোরে। রেরজি িমি্যা 
রেরয ঐ রিল্ড ি্যারিরেরটটরিি িারে আরোচোও করি। পরি ইরমরজি 
উরদ্যারি নিাোরেি পরিবাি িুিুরজি িারে নোিারোি করি। নিাোরেি 
বাবা এোকাি িে্যমাে্য

ব্যরতিরদি িামরে নিাোরে, িুিুজ ও িুিুরজি পরিবািরক রেরয বরি। নিই 
রমটিং-এ রেরজি ভুে স্ীকাি করি নিাোরেরক বারড রিরিরয রেরয োয 
িুিুজ। 

শ্বশুিবারডরে নিিাি পি ইরমরজি রবরভন্ন রমটিং-এ নোি রদরে োরক 
নিাোরে। রেরজি অরিকাি ও রোপ্য িম্পরকমে  িরচেে হয। ঝিডা ো করি 
আরোচোি মাি্যরম রক করি রেেমোেেমুতি িুথি ও িুখী জীবে কাটারো 
োয, নিই পে খুঁরজ পায। িুিুজ ও োি মাও ইরমরজি িদি্য হে। েরদও 
িাোিারে িব িমি্যাি িমািাে হযরে, েরব বেমেমারে ভুেগুরো শুিরিরয 
িংিারি শারন্ত রিরিরয আেরে একিারে রমরে কাজ করি নিাোরেি 
পরিবাি।

১১ইমেজ প্লাস



যুদ্ধজয়ী র�োজিনো
এলাকার সবাই ররাজিনা আক্ারকক এক নাকে রেকন। প্রজিকবশীকের 
কাকরা জশশু অসুস্থ হকল িাকেরকক ডাক্াকরর কাকে জনক়ে যাও়ো, 
গর্ভ বিীকের জন়েজেি রেকআপ এবং রডজলরাজরর িন্য িাকেরকক স্থানী়ে 
হাসপািাকল পাঠাকনার কািগুকলা হাজসেুকে ককর রস। িাই ররাজিনা 
সবার কাকে জপ্র়ে একিন োনুষ। রয জনকির িীবন বেকল রেলার 
পাশাপাজশ আকশপাকশর সব োনুকষর িন্য কাি ককর অল্প জেকনই 
হক়ে উকঠকেন রেঞ্জকেকার। জকন্তু একটা সে়ে অকনক কষ্ট করকি হক়েকে 
িাকক।

ররাজিনারা জেকলা োর রাই, ে়ে রবান। বড় সংসার োলাকি জেকশহারা 
হক়ে যা়ে িাকের জেনেিুর বাবা। িাই অল্প ব়েকসই রেক়েকের জবক়ে 
রেন জিজন। ররাজিনার যেন জবক়ে হ়ে িেন রস োত্র ক্াশ জসক্স পাশ 
ককরকে। জবক়ের এক োকসর োথা়ে োত্র ১৩ বের ব়েকস গর্ভ বিী হ়ে 
ররাজিনা। গর্ভ বিী হবার পর শারীজরকরাকব েুব েুব্ভল হক়ে পকড় রস। 
েুব্ভলিার কারকে সাংসাজরক কািকে্ভ ঠিকেকিা করকি না পারা়ে 
শাশুজড় িার উপর জনয্ভািন শুরু ককর। এেনজক োকে োকে োবারও 
বন্ধ ককর রে়ে। স্ােীও িার রে়োল রােকিা না। এরকে পজরজস্থজিকি 
অসুস্থ অবস্থাকিই ররাজিনা একটি রেক়ে সন্ান িন্ম রে়ে। প্রসকবর 
কক়েকজেন পর জশশুটি অসুস্থ হক়ে পকড়। জকন্তু ডাক্াকরর কাকে না জনক়ে 
িাকক স্থানী়ে কজবরািী ওষুধ োও়োকনা হ়ে। েকল রুল জেজকৎসার 
কারকে  ৪০ জেকনর োথা়ে ররাজিনার রেক়েটি োরা যা়ে!  

এ ঘটনা়ে োনজসকরাকব পুকরাপুজর ররকগে পকড় রস। এজেকক ররাজিনার 
শাশুজড় রেক়ের েৃিু্যর িন্য িাককই ো়েী ককর জনয্ভািকনর োত্রা আরও 
বাজড়ক়ে রে়ে। বাধ্য হক়ে বাবার বাড়ী েকল যা়ে ররাজিনা। রসোকনও 
িা়েগা হ়ে না িার; আবাকরা স্ােীর সংসাকর জেকর আসকি হ়ে িাকক। 
জকন্তু এবার রস এই ককষ্টর িীবন রথকক েুজক্র পথ েঁুিকি থাকক। 
আর ঠিক িেনই পজরে়ে হ়ে ইকেি প্াকসর সাকথ। ইকেি প্াকসর 
জেটিংগুকলাকি জগক়ে নিুন নিুন অকনকজকেু রশকে ররাজিনা। জবকশষ 
ককর ো ও জশশুর যত্ন ও পজরবার পজরকল্পনার জবষ়েগুকলা গুরুত্ব জেক়ে 
রিকন রন়ে। 

িীবকন ইজিবােক পজরবি্ভন আনকি পজরবাকরর সবাইকক সকেিন করার 
লকষ্্য স্ােী ও শাশুজড়ককও ইকেকির সাকথ যুক্ ককর রস। জবিিী়েবার 
যেন রস গর্ভ বিী হ়ে িেন জন়েজেি জনকির রেক আপ করা়ে, 
গর্ভ কালীন ও গর্ভ পরবিীতী  সব টিকা রন়ে। িারপর সের হাসপািাকল 
জগক়ে সন্ান প্রসব ককর। জবিিী়েবার িার রেকল হ়ে। িকন্মর পর 
রেকলককও সবগুকলা টিকা রে়ো়ে। এেন রস ও িার রেকল েুিনই রাকলা 
আকে। জনকির হার না োনা লড়াই রশকষ ররাজিনা বি্ভোকন িার িীবন 
জনক়ে েুজশ। জনি পজরবার ও প্রজিকবশীকের িন্য রস এেন অনুসরেী়ে 
এক নারী। 

কেইস ক্টোরি ১২
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রিারিো এখে অনেক ভানলা আনে রাি পরিবাি রেনয়



কেইস ক্টোরি ১৪

প্ররররদে কানি যাওয়াি 
পনে রদালোনক এখে সু্নল 
রপৌরঁেনয় রদয় আিাদ



দ�োলনোর স্কু লে ফেরা
স্বপ্ন ছিল�ো একটোই- ল�খোপডো কলে মোনুলেে মত মোনুে হওযো। অথচ 
পছেছথিছতে কোেলে ল�ো�নোে লেই স্বপ্ন লেলগে যোয। ধলেই ছনলযছিল�ো 
আে লকোনছ�নও ছিেলত পোেলেনো স্কু ল�ে েোেোন্োয। 

স্কু ল� যোওযো ছনলয প্রছতছনযত েৎ মোলযে গো�মন্ শুনলত হলতো তোলক। 
েোছডে কোজ লিল� স্কু ল� যোেোে ছেেযটি মোনলত নো পোেোয, ল�ো�নোলক 
ছেলয ল�ওযোে ছেদ্োন্ত লনন ছতছন। ল�ো�নোে েোেোও লে কথোয একমত 
হলয লমলযে ছেলযে ে্যেথিো কলেন। ১৪ েিে েযেী ল�ো�নোে ছেলয হয 
তোে লচলয প্রোয ১০ েিলেে েড আহো� ছমযোে েোলথ। আে ছেলযে কলযক 
মোলেে মলধ্যই গে্ভ েতী হয লে।

অেোে এেং অেুথিতোে কোেলে গে্ভ োেথিোয লকোনছকিকু  লখলত নো পোেোয 
েোেোক্ষে মোথো ঘকুেত আে েছম লপলতো ল�ো�নোে। লে অেথিোলতই 
েংেোলেে েে কোজ কেলত হলতো তোলক। লকোন ধেলনে ডোক্োলেে 
পেোমর্ভ িোডো, েে েকলমে প্রছতকূ�তোে মধ্য ছ�লয েোছডলতই প্রথম 
েন্তোলনে জন্ম ল�য লে। তলে প্রেলেে ছকিকু ছ�ন পে অেুথি হলয পডোয, মো 
ও ছরশু �ুজনলকই হোেপোতোল� েরততি কেোলত হয ।

হোেপোতো� লথলক লিেোে পেই লে পোলরে েোেোে এক ননল�ে কোি 
লথলক ইলমজ প্োলেে কথো লরোলন। ইলমলজে ছমটিংগুল�ো ল�ো�নোে েোছড 

লথলক অলনক �ূলে হল�ও লে ছনযছমত লেখোলন উপছথিত হত। েোলথ 
রোশুছডলকও ছনলয লযত। ইলমলজে ছমটিং লথলক তোেো মো ও ছরশুে যত্ন, 
পুষ্টিকে খোেোলেে গুেুত্ব, ছনেোপ� মোতৃত্ব, মোছেক স্বোথি্য ে্যেথিোপনো 
ইত্যোছ�ে পোরোপোছর ছরক্ষো ও আযমূ�ক কোলজে গুেুত্ব েম্পলক্ভ  
জোনলত শুেু কলে। িল�, আেোলেো স্কু ল� েরততি হেোে ছেেযটি মোথোয 
আলে তোে। ছেেযটি লে স্বোমীে েোলথ আল�োচনো কলে। আহো� জোনোয 
ল�ো�নোে স্কু ল� েরততি হেোে ে্যোপোলে লকোন আপছতি লনই, তলে েোজছমস্তী 
ছহলেলে তোে লয আয তোলত লে পডোে খেচ চো�োলত পোেলে নো। পডলত 
চোইল� খেচ ল�ো�নোলকই ে্যেথিো কেলত হলে।  

একটো অেম্ভে স্বপ্ন পূেলেে পথ খকু ঁজলত খকু ঁজলত লে�োই এেং গেু পো�ন 
শুেু কলে ল�ো�নো। এক েময ছনলজে টোকোয লেোলকরন্যো� স্কু ল� 
েরততি হয। ল�খোপডোে পোরোপোছর েত্ভমোলন লে আযমূ�ক কোজ কলে 
পছেেোেলকও আরথতিকেোলে েোহোয্য কেলি। আহো�ও এখন ল�ো�নোে 
েোলথ ইলমলজে ছেছেন্ন লেরলন যোয, েে কোলজ ল�ো�নোলক েোহোয্য কলে। 
ল�ো�নোে এখন একটো লে�োই লমছরন আলি, আে আলি ছরক্ষক হেোে 
স্বপ্ন। তোে ইচ্ো- লিল�লক মোনুলেে মলতো মোনুে কেলে, পডোলরোনোে 
স্বপ্নলক পুঁছজ কলে হলয উঠলে স্বোে�ম্ী।

১৫ইমেজ প্লাস



লিলির বাবা লিলিন গরুর গাল়ি চািক। আর্থিক অনটলনর কারলে 
লিলিলের সাত ভাইলবান কালরারই লিখাি়িার সুল�াগ হয়লন। 
লিাটলবিায় লনজ উলেযালগ লসিাই লিলখলি লস। লসই কাজ কলরই বাবালক 
আর্থিকভালব লকিুটা সাহা�য করলত চাইলতা। লকন্তু তার েলরদ্র বাবা 
অভালবর সংসার ল্লক িাাচ লেলয়লক লবোয় জানালত তালের লবলয় লেয়ার 
লসদ্ান্ত লনন। অনযানয লবানলের েলতা লিলিরও লবলয় হয় ১৮’র আলগই।

অভাব ্াকলিও লেলয়র লবলয়লত লবিলকিু ল�ৌতুলকর টাকা গুেলত হয় 
লিলির বাবালক। আর লসই ল�ৌতুক লেয়াটাই লবিলের কারে হলয় ো া়িায়। 
লবলয়র লকিুলেন ির শ্বশুরবাল়ির লিালকরা আলরা টাকা োবী কলর। 
লসই টাকা না লেলত িারায় শুরু হয় অোনুলিক লন�্াতন। এেন েুঃসহ 
সেলয়র েল্যই গভ্বতী হয় লিলি। সন্তান ও লনলজর সুস্থতার জনয ঐ 
সেয় প্ায়ই বাবার বাল়িলত ্াকলতা লস। 

আর লসখালনই িলরচয় হয় ইলেজ প্ালসর লিল্ড িযালসলিলটটর রাবুর 
সাল্। রাবুর ো্যলে লস এবং তার স্ােী কালয়স ইলেলজর সেসয হয়। 
কালজর কারলে ইলেলজর লেটং এ ল�লত িারত না কালয়স। লিলি 
লনয়লেত হালজর হত সব উঠান ববঠলক। আলতে আলতে রাবুর সাল্ তার 
একটা বনু্ত্বিূন্ সম্পক্ গল়ি ওলঠ। লিলির স্ােী ও িাশুল়ির সাল্ 
ক্া বলি রাবু, �ালত তালের সহল�ালগতায় লিলি আয়েূিক কালজ ল�াগ 

লেলয় িলরবারলক আর্থিকভালব সহল�ালগতা করলত িালর। লকন্তু সবলকিু 
বুলেও আবালরা ল�ৌতুলকর টাকার জনয লিলিলক লেলর ো্া িাটলয় লেয় 
কালয়স!  

আর তখনই লিলি জীবলনর সবলচলয় কঠিন লসদ্ান্তটা লনয়। লস 
শ্বশুরবাল়ি ল্লক বাবার বাল়ি চলি �ায়। বাবার বাল়ি লগলয় স্থানীয় 
একট এনলজও ল্লক কু্দ্র ঋে লনলয় িুরলনা লসিাই লেলিন লকলন 
লসিাই-এর কাজ শুরু কলর। লসিাই-এর কাজ কলর আলতে আলতে লস 
ঋলের টাকা লিা্ করার িািািালি একট গরুও লকলন। এরির লস 
প্্েবালরর লচলয় লবিগুে টাকা ঋে লনয় এবং গরুর খাোর লেয়।

গরুর খাোর ও লসিাই কালজর উিাজ্ন ল্লক আলগ লনয়া ৩০,০০০ 
টাকার ঋে লিা্ কলর, বাল়ি করার জনয একট জলেও লকলন লস। 
এরির বযবসার জনয ৬০,০০০ টাকা ঋে লনয়। লকিুলেন ির লিলির 
এই অগ্রগলত লেলখ কালয়স লনলজর কৃতকলে্র জনয িলজিত হয় ও  
লিলির কালি ক্ো চায়। তারা আবার একসাল্ ্াকলত শুরু কলর। 
েুজলন একসাল্ কাজ কলর লেলন লেলন আরও সািিয লিলত ্ালক।

কষ্ট আর িত প্লতকূিতা লিলির এলগলয় �াওয়ালক ্াোলত িালরলন। 
লনলজর িালয় ো া়িাবার অেেয ইচ্া তালক তার িলক্য লিৌ ালি লেলয়লি।

লিলির সফলতার গল্প 

কেইস ক্টোরি ১৬
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একটি গিু রেনয় শুিু কনি এখে পুনিা একটা গিুি খািানিি িারলক রলরপ



কেইস ক্টোরি ১৮

রয রকাে স্াস্্ সিস্ায় কুলসুি রেকটস্ স্াস্্নকন্রে যায় এবং আনশপানশি সবাইনক 
স্াস্্নকন্রে রগনয় রিরকৎসা রেয়াি পিািশ্ত রদয়



কুলসুম বেগম। জীেনযুদ্ধে ঘুদ্ে দা ঁডঁদ্নঁ এক সঁহসী নঁেীে নঁম। 

েৃহত্তে নীলফঁমঁেী বজলঁয় জন্ম বনয়ঁ কুলসুম ৩ ভঁই ৩ বেঁদ্নে মদ্্যে 
সেঁে ব�ঁট। প্রথম বরেণীদ্ে পডঁে সময় েঁে েঁেঁ মঁেঁ যঁয়। েঁে মঁ 
প্রতেকূল সমঁদ্জে ভদ্য় সে বমদ্য়দ্ক দ্রুে তেদ্য় তদদ্ে চঁইত�দ্লন। েঁে 
আশংকঁ ত�ল বয েঁে মৃেুযেে পে ব�দ্লেঁ হয়ে বেঁনদ্দে তেদ্য়ে েযেঁপঁদ্ে 
বেমন গুেুত্ব বদদ্ে নঁ। কঁলক্রদ্ম একতদন পঁর্শ্বেেীতী  এলঁকঁে আতকদুল 
ইসলঁম কুলসুমদ্দে গ্ঁদ্ম বেডঁদ্ে তগদ্য় কুলসুমদ্ক প�ন্দ কদ্ে বফদ্ল। 
বসকথঁ শুদ্ন, কুলসুদ্মে মঁ বমদ্য়ে তেদ্য়ে েযেেস্ঁ কদ্েন। কুলসুম েখন 
অষ্টম বরেণীে �ঁত্ী। তেদ্য়ে পেতদনই েঁে তবিেীয় সঁমতয়ক পেীক্ঁ 
ত�ল। 

তেদ্য়ে ৫ মঁস পে স্ঁমীে েঁতড যঁয় কুলসুম। বসখঁদ্ন যঁেঁে তক�ুতদন 
পেই পডঁদ্লখঁ েন্ধ হদ্য় যঁয় েঁে। েেতদদ্ন কুলসুম গভশ্ব েেীও হদ্য় 
পদ্ড। বস সময় র্শুেেঁতডে বকউই েঁে প্রতে বেমন বখয়ঁল েঁখে নঁ। 
গভশ্ব ঁেস্ঁয় তক কেদ্ে, নঁ কেদ্ে তক�ুই েুদ্ে উঠদ্ে পঁেত�ল নঁ বস। বসই 
অেস্ঁদ্েই ঘেেঁতডে কঁজ কেদ্ে কেদ্ে বস খুেই ক্ঁন্ত হদ্য় পডত�ল। 
এভঁদ্ে যখন েঁে স্প্ন দুঃস্দ্প্ন পতেণে হেঁে পদ্থ, ঠিক েখনই েঁে 
পতেচয় হয় ইদ্মজ প্ঁদ্সে সঁদ্থ!

এেপে বস ইদ্মদ্জে তেতভন্ন সভঁ, প্রতশক্ণ কমশ্বসূতচ ও আয়মূলক 
কমশ্বশঁলঁয় অংশ তনদ্ে শুেু কদ্ে। ইদ্মজ প্ঁদ্সে তেতভন্ন পেঁমশশ্ব 
বমদ্ন চদ্ল বস একটি সুস্ সেল তশশুে জন্ম বদয়। েেশ্বমঁন জীেন তনদ্য় 
কুলসুম েঁে অনুভূতে প্রকঁশ কদ্ে এভঁদ্ে- “ইদ্মজ প্ঁস আমঁদ্ক 
তনদ্জে বভেদ্েে শততিদ্ক তচতনদ্য়দ্�, ঘেসংসঁে সুন্দে কদ্ে সঁমতলদ্য় 
কীভঁদ্ে আত্মতনভশ্ব ে হওয়ঁ যঁয়, েঁ তশতখদ্য়দ্�। এখন আতম এেং 
আমঁে েঁচ্ঁ দুজনই সুস্ আত�। আমঁে স্ঁমী একজন কঁঠতমত্রি, 
তেতন তেতভন্ন জঁয়গঁয় কঁজ কদ্েন। আমেঁ বযৌথভঁদ্ে একটঁ ব�ঁট্ট 
েযেেসঁ চঁলঁতছি। মূলে আতমই েযেেসঁটঁ বদখঁশুনঁ কতে। অদ্নযেে 
মুখঁদ্পক্ী নঁ হদ্য় এখন আমেঁ আমঁদ্দে তনদ্জদ্দে আদ্য়ই সংসঁে 
চঁলঁই। এমনতক আমেঁ স্ঁমী-্রিী দুজদ্ন সমদ্েঁেঁ কদ্ে তনদ্জদ্দে 
প�ন্দমে পতেেঁে পতেকল্পনঁ পধেতে বেদ্� তনদ্য়ত�। আমেঁ তসধেঁন্ত 
তনদ্য়ত� ৫ ে�ে পে আমঁদ্দে তবিেীয় সন্তঁন বনে”। 

স্বাবলম্বী কুলসুম
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শাপলা বেগমের েয়স ১৯ েছর। ের্তোমে বস একজে স্ােলম্বী োেুষ। 
অথচ শাপলার ো যদি সাহসবী ো হমরে, রাহমল হয়র এ পৃদথেবীমরই 
আসা হর ো রার। কারণ, োময়র গম ্্ত  শাপলার যখে ৭ োস েয়স, 
রখে রার োো বচময়দছল গ ্্ত পার ঘটামর। বকেো, রার োোর আমগর 
একটা সংসার দছল। শাপলার ো দেময়র সেয় বসকথা জাের ো। 
যখে জােমলা, ররক্ষমণ অমেক বিদর হময় বগমছ। দকন্তু শাপলার ো হাল 
ছাম়েেদে। বেময়মক দরদে পরে েেরায় আগমল বরমখমছে। এ কারমণ 
শাপলার োো রামক রালাক বিয় এেং রার সামথ সেরকে বযাগামযাগ 
েন্ধ কমর বিয়।

শাপলা এক সেয় স্কু মল যাওয়া শুরু কমর। দকন্তু ক্াস দসমসে প়োর সেয় 
৬০ হাজার টাকা বযৌরকু ক, গহো ও আসোেপমরের দেদেেময় শাপলার 
দেময় দিময় বিয় রার োেবী। দেমজর দেময় সম্পমক্ত  বস আমগ বথমক 
দকছকু ই জাের ো। দেময়র এক েছমরর োথায় বস গ ্্ত েরবী হময় পম়ে 
এেং একটি কে্া সন্ামের জন্ম বিয়। শাপলার স্প্ন দছল প়োমলখা 
দশমখ স্ােলম্বী হোর। দকন্তু অসেময় দেময় এেং দেময়র পর স্ােবী ও 
শ্বশুরোদ়ের অে্ সোর অেমরর জে্ প়োমলখার বসই স্প্ন আর সদর্ 
হয়দে। দকন্তু বেময়মক বস স্কু মল ্ররতি কদরময়মছ।  

েছর চামরক আমগ ইমেজ প্াস প্রকমপের সামথ রার পদরচয় হয়। 
এই প্রকমপের জে্ দেে্তাদচর হোর পর বযৌে ও প্রজেে স্াস্্ এেং 
অদিকারসহ অে্াে্ গুরুত্বপূণ্ত দেষময় বেশদকছকু  স্া ও কে্তশালায় 
বযাগ বিয় বস। রখে শাপলা উপলদধি করমর শুরু কমর- দেময় োমেই 
সেদকছকু  বশষ েয়, বস চাইমলই আোর প়োমলখা শুরু করমর পামর। 
রাই বস োঠকেবীমী  শাহাো বেগমের সামথ আোর প়োমলখা শুরু করার 
দেষয়টি আলাপ কমর। 

োঠকেবীমী  শাহাো শাপলার শ্বশুরোদ়ের বলাকমিরমক েকু দিময় রামক 
কাদরগদর স্কু মল ক্াস এইমট ্ররতি কদরময় বিয়। ের্তোমে বস আোর রার 
বসই স্মপ্নর প়োমলখার জবীেে চাদলময় যামছে। প়োমলখার পাশাপাদশ 
বস দেদ্ন্ন প্রদশক্ষণ বথমক পাওয়া ে্েহাদরক জ্াে দিময় েুরগবী পালে 
ও গরু বোটারাজাকরণ প্রদরিয়া শুরু কমরমছ। রার স্ােবী ও োেবীর 
আরথতিক সহায়রায় ২৫ হাজার টাকায় একটা গরু দকমেমছ বস। 
পদরকপেো কমরমছ, এই গরুটা বোটারাজা কমর দেদরি কমর আরও েরকু ে 
িুটি গরু দকেমে। ের্তোমে বস রার পদরোর দেময় বেশ সুখবী জবীেে 
যাপে করমছ। শাপলা এখে স্প্ন বিমখ, কামরা েুখামপক্ষবী ো হময় দেমজ 
ও রার বেময় উচ্চ দশদক্ষর হময় একদিে স্দে ্্ত র হমে। 

শাপলার নতুন জীবন

কেইস ক্টোরি ২০
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েরুে িীবনে রলখাপ়িা কিাি পাশাপারশ িুিগী ও গিুও পালে কনি শাপলা



কেইস ক্টোরি ২২

উপনিলা সদি িাসপারাল রেনক রিরকৎসাি িে্ রবভাগীয় রিরডনকল কনলি 
িাসপারানল পাঠানো িয় ঝণ্তানক



সাত ভাইব�াবের মব্যে স�ার ছ�াট ঝর্া। দাররদ্র আর 
অসবেতেতার কারবর েতুর্ ছরেরীবত রাকার সময় তার ছেখাপডা 
�ন্ধ হবয় যায়। মাত্র ১৬ ��র �য়বস তার �া�া তাবক র�বয় রদবয় 
ছদয়। র�বয়র পরপরই ছস গভ্�তী হবয় পবড এ�ং একটি পুত্র 
সন্াবের জন্ম ছদয়। এরপর একসময় ছস ইবমজ প্াস প্রকবপের সাবর 
যুক্ত হয়। ইবমজ প্াস ছরবক পরর�ার পররকপেো র�ষবয় ছজবে, 
স্ামীর সাবর আবোেো কবর রবিতীয় সন্াে ছেয়ার রসদ্ান্ ছেয় ছস। 
গভ্�তী হ�ার পর ছস দুটি টিটি টিকা, ৪ টি এএেরস ছেকআপ এ�ং 
গভ্কােীে অেযোেযে প্রবয়াজেীয় ছস�া ছেয়।  

একরদে ছভাবর হঠাৎ তার প্রস� ছ�দো শুরু হয়। �ারডবত সন্াে 
প্রসব�র জেযে স� ্রবের �যে�স্া ছেয়া হয়। রকন্তু টাো রতে ঘণ্া 
পবরও যখে প্রস� হরছিবো ো, তখে ঝর্ার স্ামী একজে গ্ামযে 
রেরকৎসকবক ছেবক আবেে। ছসই রেরকৎসক �যেরা কমাবোর জেযে 
ঝর্াবক ৩ টি ইেবজকশে রদবেও অ�স্ার ছকাে উন্নরত হয় ো। 
ছযবহতু ঝর্া ইবমজ প্রকবপের প্ররশক্ষর ও মাঠকমীমী বদর মা্যেবম আবগই 
এ ্রবের পরররস্রতর করা জােত, তাই ছস তাবক হাসপাতাবে 
ছে�ার জেযে পরর�াবরর স�াইবক �ার�ার অেুবরা্ করবত রাবক। 

তার অেুবরাব্ পরর�াবরর সদসযেরা ইবমবজর একজে মাঠকমীমী র 
সাবর ছযাগাবযাগ কবর পরামবশর্ জেযে। ছসই মাঠকমীমী  তাবদরবক 
স্ােীয় করমউরেটি রলিরেবক ছযবত �বে। রকন্তু দুভ্াগযেজেকভাব� 
ছসরদে রলিরেবকর োক্তার �ুটিবত র�বেে। পবর ঝর্ার পরর�ার দ্রুত 
তাবক ইউরেয়ে পররষবদ অ�রস্ত ব্যোক-ছেরেভারর ছসন্াবর রেবয় 
যায়। রকন্তু ততক্ষবর তার অ�স্া খু� জটিে হবয় পডায় ছেরেভারর 
ছসন্ার তাবক সদর হাসপাতাবে পাঠায়। রকন্তু ঝর্ার পরর�ার তাবক 
হাসপাতাবে ো রেবয়, একটি ছস�া রলিরেবক ভরততি কবর। ছসখাবে 
রক�ু পরীক্ষারেরীক্ষা কবর ছস�া রলিরেক কত্্পক্ষও তাবক সদর 
হাসপাতাবে পাঠিবয় ছদয়। ততক্ষবর তার অ�স্া এতটাই খারাপ 
হবয় পবড ছয সদর হাসপাতাবের জরুরর র�ভাগ তাবক র�ভাগীয় 
ছমরেবকে কবেজ হাসপাতাবে পাঠিবয় ছদয়। রকন্তু ছসখাবে যা�ার 
পবর ঐরদে র�কাবেই তার মৃতুযে ঘবট! 

ঝর্ার পরর�ার তাবক �াাোবোর স� রকম ছেষ্াই কবরব�, তব� 
তাবদর সামােযে রক�ু ভুবের মাশুে গুরবত ঝর্াবক তা ার জী�ে রদবত 
হবয়ব�। সময় মত যরদ তাবক হাসপাতাবে ছেয়া হত তাহবে এই 
দুঘ্টো ঘটত ো। ঝর্ার মত আর ছকউ যাবত অকাবে প্রার ো 
হারায়, ছস �যোপাবর সবেতে হবত হব� স�াইবক।

অকালে ঝলে যাওযা ঝরণ্া
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কলেলের বেলচে েলে এখল�ো অতীত েীেল�র কথো বেলে অেোক েোলে 
শোহি�োর। হকছুহি� আলেও বে েোেত আর বকো�হি� বেখোপডো 
করলত পোরলে �ো। অথচ আর কয়হি� পর তোর এইচএেহে পরীক্ো। 
মোঝখোল� বকলে বেলছ অল�কগুলেো কলটের েময়।

বেএেহে পরীক্ো পোে করোর পরই শোহি�োর কৃষক েোেো বমলয়র হেলয় 
হিলয় বি�। হেলয়র পর বেশ হকছুহি� েোেোর েোহডলতই হছলেো বে। 
তোরপর শ্বশুরেোহডলত চলে যোয়। শ্বশুরেোহডলত যোওয়োর পরই পুলরো 
েংেোলরর িোহয়ত্ব হ�লত িয় তোলক। হকন্তু েেহকছুর মল্যেও বেখোপডো 
ছোলডহ� শোহি�ো। হেদ্োন্ত ব�য় েংেোর েোমহেলয় িলেও এেএেহে 
পরীক্োয় অংশ ব�লে বে। হকন্তু  িুে্োেযেে�কেোলে ২০১৬ েোলের 
এেএেহে পরীক্োয় ইহতিোে হেষলয় অকৃতকোয্ িওয়োয় পরীক্োয় বেে 
কলর শোহি�ো।

এরপর বে বেলেই ব�য়, িয়ত আর বকো�হি� পরীক্ো বিওয়োর েুলযোে 
পোলে �ো। তলে ইলমে প্োে প্রকলপের েোলথ পহরহচত িলয় বে �তু� 
কলর আশোর আলেো বিখলত পোয়। হেেোহিত হকলশোরী হিলেলে ইলমে 
প্োলের েিেযে িলয় হেহেন্ন প্রহশক্ণ ও হমটং-এ অংশ ব�য়। হমটং এর 
হেহেন্ন হেষলয়র মল্যে হশক্োই তোলক আকৃটে কলর েেলচলয় বেহশ। হেহেন্ন 
প্রহশক্ণ ও অহেজ্ঞতোয় েমৃদ্ িলয় তোই বে ২০১৭ েোলের এেএেহে 
পরীক্োয় শু্ুমোত্র ইহতিোে হেষলয় অংশ ব�য়। বে েছর পরীক্ো হছে 

বেব্রুয়োহর মোলে। ৯ মোলের েে্েতী অেস্োয় িোররুণ েোিলে ইহতিোে 
পরীক্োয় অংশ ব�য় শোহি�ো। েেোইলক অেোক কলর হিলয় পরীক্োয় 
পোশও কলর বে! পরীক্োর পর পরই তোর বছলে িয়, েত্মোল� বছলেটর 
েয়ে ১৫ মোে। 

এেএেহের েেোেলে উজ্ীহেত িলয় শোহি�ো পডোলেখো চোহেলয় 
যোেোর স্বপ্ন বিলখ। হকন্তু তোর শ্বশুর-শোশুহড এ েযেোপোলর বকো�মলতই রোেী 
িহছিে �ো। এ অেস্োয় ইলমে প্োে প্রকলপের একে� কমীমী , শোহি�োর 
শ্বশুর-শোশুহডর েোলথ কথো েলে তোলিরলক বেোঝো�। এই বেঠলকর েলে 
অেলশলষ তোরো পডোলেখো চোহেলয় যোেোর েযেোপোলর রোেী ি�। শোহি�ো 
একট কলেলে আে্ে হেেোলে েরততি িয়। যহিও তোর েোহড বথলক বেই 
কলেলের িূরত্ব ৭ হকলেোহমেোর, হকন্তু েংেোর আর েোচ্োলক েোমহেলয় 
হ�য়হমত ক্োলে যোয় বে। আর যখ� বে ক্োলে থোলক, তখ� েোচ্োর 
বিখোলশো�োর িোহয়ত্ব েোেোেোহে কলর ব�য় তোর স্বোমী ও শোশুহড।     

শোহি�ো মল� কলর, যহি বকউ হ�লের েীে� পোল্োলত পোলর তলে বে 
আলশপোলশর অল�লকরই েীে� পোল্োলত েোিোযযে করলত পোরলে! 
েত্মোল� বে তোর হ�ে এেোকোয় একে� বচঞ্জলমকোর হিলেলে িোহয়ত্ব 
পোে� করলছ। বযেে বমলয় আেোর পডোলেখোয় হেরলত চোয়, তোলির 
ে�যে শোহি�ো আে িোররুণ এক অ�ুলপ্ররণোর �োম!

অদম্য শাহিনার আল�োর যোত্ো
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২৫ইমেজ প্লাস

গভ্ত বরী অবস্ানরই এসএসরস পিীক্ায় অংশ রেয় অদি্ শারিো  



পস্েস্েষ্ট
গল্প সংগ্রনি সািায্ কনিনে

• রেশর রডস রিামস ফাউশন্ড�ে

• এসশিএস ফাউশন্ড�ে

• িল্ীশ্ী

রবনশষ দ্রষ্টব্যঃ

বেরািত্া এিং রগািেীয়তার িাবতশর চবররেশের আসল োম ও ছবি িযিিার িরা িয়বে।

কেইস ক্টোরি ২৬
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