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েহাকাশে জয় বাাংলার এক বছর 

েহাকাশে জয় বাাংলা খচিত েহাকােযান বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-১ উৎশেপশের একটি বছর অচতক্রান্ত হশলা। চবশে বাঙাচলর স্বাধীন 

সত্তার চবকাশের একটি বড় প্রতীক চহশসশব এই উপগ্রহ চবেবাসীশক জানাশে ময, তলাহীন ঝুচড়র একটি মেে একটি চনজস্ব 

স্যাশেলাইশের োচলক হশয়শছ। বাাংলাশেশের একটি চনজস্ব স্যাশেলাইে থাকশত পাশর, এই ভাবনার সূিনা জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু 

মেখ মুচজবুর রহোশনর সেয়কাশল। চতচন ১৯৭৫ সাশলর জুন োশসর ১৪ তাচরশখ মবতবুচনয়ায় উপগ্রহ ভূশকন্দ্র উশবাধশনর সেয় 

েহাকাশে মেশের চনজস্ব স্যাশেলাইে উৎশেপশের ময স্বপ্ন মেশখচছশলন, তারই সুশযাগ্যা কন্যা, প্রধানেন্ত্রী, জনশনত্রী মেখ হাচসনা 

‘চিচজোল বাাংলাশেে’-এর রূপকল্প বাস্তবায়শনর অাংে চহশসশব েহাকাশে বাাংলাশেশের প্রথে স্যাশেলাইে উৎশেপশের লেয চির 

কশরন এবাং এরই ধারাবাচহকতায় ২০০৯ সাশলর মে োশস চবটিআরচসর কচেেনারশক (এসএে) আহ্বায়ক কশর গঠিত 

‘স্যাশেলাইে কচেটি’ কর্তকৃ ‘বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে’ নােকরশের োধ্যশে প্রকশল্পর প্রস্তুচত পব ৃশুরু হয়। উশেখ্য, জাতীয় আইচসটি 

পচলচস ২০০৯ অনুযায়ী িাক, মেচলশযাগাশযাগ ও তথ্যপ্রযুচি েন্ত্রোলয় এবাং চবটিআরচস েহাকাশে বাাংলাশেশের স্যাশেলাইে 

উৎশেপশের জন্য োচয়ত্বপ্রাপ্ত চছল। ২০১৮ সাশলর জানুয়াচরর ৩ তাচরশখ এই েন্ত্রোলশয়র েন্ত্রী চহশসশব োচয়ত্ব মনয়ার পর বঙ্গবন্ধু 

স্যাশেলাইে-১ সফলভাশব উৎশেপে এবাং মসটির সফল পচরিালনা ছাড়াও বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের উপগ্রহ ভূশকশন্দ্রর নােকরে 

তারই মেৌচহত্র সজীব ওয়াশজে জশয়র নাশে করশত মপশরচছ। 

বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে েহাকাশে মপ্ররশের সবশৃেষ উশযাশগর বাইশরও চকছু অতীত কথা আশছ। আোর েশন আশছ মেখ হাচসনা 

যখন প্রথেবার েেতায় আশসন তখন ১৯৯৭ সাশল ‘মকেন কশর বাাংলাশেে মথশক সফেওয়যার রপ্তাচন করা যায়’ তার উপায় 

উদ্ভাবন করার জন্য একটি োস্কশফাস ৃগঠন কশরন। মসই োস্কশফাশসরৃ প্রধান চছশলন ি. জাচেলুর মরজা মিৌধুরী। চবচসএশসর 

সভাপচত চহশসশব আচেও মসই োস্কশফাশসরৃ সেস্য চছলাে। োস্কশফাস ৃমোে ৪৫টি সুপাচরে প্রোন কশরচছল। কচেটির কাশছ আচে 

বাাংলাশেশের একটি চনজস্ব স্যাশেলাইে থাকার সুপাচরে করশত অনুশরাধ কশরচছলাে। চকন্তু োস্কশফাস ৃ‘সেয় হয়চন’ এই 

চবশবিনায় প্রস্তাবটি সুপাচরে আকাশর মপে কশরচন। তশব প্রধানেন্ত্রী মেখ হাচসনা বশস থাশকনচন। তার সরকার বাাংলাশেশের 

একটি স্যাশেলাইে পাওয়ার প্রকল্প গ্রহে কশর। জাপান সরকার মসই প্রকশল্প অথাৃয়শনর চবষশয় সম্মচতও প্রোন কশর। তৎকালীন 

েন্ত্রী নুরুদ্দীন খান ২০১৮ সাশল আোর সশঙ্গ ব্যচিগত আশলািনায় চবষয়টি সপর্শক ৃজানান। প্রকল্প বাস্তবায়শন মেচর হওয়ার 

প্রাথচেক কারে চছল, জাপাচন অথাৃয়ন চনচিত করা সেয়সাশপে হশয় যায়। অন্যচেশক ২০০১ সাশল খাশলো চজয়ার সরকার মসই 

প্রকল্পটি বাচতল কশর। তারই ফশল স্যাশেলাইে চনশয় আোশের ভাবশত হয় ২০০৯ সাশল। এরপর ২০১২ সাশল ৮৬.৮১ মকাটি 

োকার একটি প্রস্তুচত প্রকল্প গ্রহে করা হয়। পরবতী সেশয় প্রকল্পটির ব্যয় ১৪৬.৪১ মকাটি োকায় উন্নীত হয়। 

এ প্রকশল্পর আওতায় আন্তজাৃচতক েরপশত্রর োধ্যশে চবশেষজ্ঞ পরােেকৃ প্রচতষ্ঠান চনশয়াশগর উশদ্দশে ‘স্যাশেলাইে কচেটি’ 

চবস্তাচরত চববরেসহ মেন্ডার েচলল প্রস্তুত কশর। এ মপ্রচেশত আন্তজাৃচতক েরপত্র আহ্বান করা হশল ৩২টি পরােেকৃ সাংিা প্রস্তাব 

োচখল কশর। মূল্যায়শনর পর বাছাইকৃত ৭টি সাংিার কাশছ েরপ্রস্তাব িাওয়া হয় এবাং প্রাপ্ত েরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কশর সরকাচর 

ক্রয়সাংক্রান্ত েচন্ত্রসভা কচেটি কর্তকৃ অনুশোেশনর পর ‘এসচপআই’ নােক োচকনৃ পরােেকৃ প্রচতষ্ঠাশনর সশঙ্গ গত ২৯ োি ৃ২০১২ 

তাচরশখ চুচি স্বােচরত হয়। 

বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে উৎশেপে প্রকল্প অনুশোেন : বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-১ উৎশেপে সাংক্রান্ত কাযাৃচে সপর্ন্ন করার জন্য 

পরােেশৃকর সহায়তায় প্রস্তুতকৃত ‘বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে উৎশেপে’ েীষকৃ প্রকশল্পর ‘চিচপচপ’ িাক ও মেচলশযাগাশযাগ চবভাগ এবাং 

পচরকল্পনা কচেেশন েীর্ ৃপযাৃশলািনার পর গত ১৬-০৯-২০১৪ তাচরশখ প্রধানেন্ত্রীর সভাপচতশত্ব ‘একশনক’ সভায় মোে 

২৯৬৭.৯৫৭৭ মকাটি োকায় (চজওচব ১৩১৫.৫১৩৫ মকাটি োকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৫২.৪৪৪২ মকাটি োকা) প্রকল্পটি অনুশোচেত 

হয়। প্রকশল্পর সাংশোচধত মূল্য মোে ২৭৬৫.৬৬২৫ মকাটি োকা (চজওচব ১৪০৬.৯০৫৩ মকাটি োকা ও প্র. সা. ১৩৫৮.৭৫৭২ 

মকাটি োকা)। ‘বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে উৎশেপে’ প্রকশল্পর প্রধান অঙ্গগুশলা হশলা- স্যাশেলাইে চনোৃে, কে পশথ উৎশেপে, দুটি 

গ্রাউন্ড কশরাল মেেন িাপন ও ফযাচসচলটি চনোৃে, স্যাশেলাইে পচরিালনার জন্য একটি আন্তজাৃচতক োশনর মকাপর্াচন গঠন, 

প্রশয়াজনীয় চবো সাংগ্রহ, অরচবোল ¯øে চলজ বা ক্রয় এবাং প্রকল্প ব্যবিাপনা। 

স্যাশেলাইে চসশেে ক্রয় : বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে চসশেে ক্রশয়র উশদ্দশে ববশেচেক পরােেকৃ প্রচতষ্ঠাশনর সহায়তায় কাচরগচর 

চবচনশেেৃ ও েরপত্র প্রেয়ন করা হয়। প্রেীত মেন্ডার েচলশলর চভচত্তশত োি ৃ২০১৫মত আন্তজাৃচতক মেন্ডার আহ্বান করা হশল 

যুিরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানািা ও িীশনর মোে ৪টি স্যাশেলাইে প্রস্তুতকারী প্রচতষ্ঠান অাংেগ্রহে কশর। মূল্যায়ন কচেটির চবিার 



চবশেষশের পর ফ্রাশন্সর থ্যালাস এশলচনয়া মকাপর্াচন একোত্র সফল েরোতা চহশসশব চনবাৃচিত হয়। ২০১৫ সাশলর ২০ অশটাবর 

সরকাচর ক্রয়সাংক্রান্ত েচন্ত্রসভা কচেটি স্যাশেলাইে চসশেে ক্রয় প্রস্তাবটির অনুশোেন মেয়ার পর ১১ নশভম্বর ২০১৫ তাচরশখ িাক 

ও মেচলশযাগাশযাগ প্রচতেন্ত্রীসহ সাংসেীয় কচেটির সেস্যরা, ক‚েনীচতক ও মেশের চবচেষ্ট নাগচরকশের উপচিচতশত থ্যালাশসর 

সশঙ্গ মোে ১৯৫১,৭৫,৩৪,৪৮২ োকা মূশল্য স্যাশেলাইে চসশেে ক্রশয়র চুচি স্বােচরত হয় (সাংশোচধত চুচি মূল্য কশে চগশয় 

মোে ১৯০৮.৭৫ মকাটি োকা)। 

কাভাশরশজর আওতা : কাচরগচর চবচনশেেৃ ও চূড়ান্ত চিজাইন অনুযায়ী ‘বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে’ ১১৯.১ চিচগ্র পূ. দ্রা. অরচবোল 

মলাশকেশন সফল তরঙ্গ সেন্বয় সাশপশে সেগ্র বাাংলাশেে, সাকভৃুি মেেগুশলা, ইশদাশনচেয়া, চফচলপাইন এবাং ‘স্তান’ভুি 

মেেগুশলার অাংে চবশেষ কাভাশরশজর আওতায় আসশব। 

বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে ১-এর কচেউচনশকেন েচিউল ও সাচভসৃ েচিউল : ২০১৭ সাশলর মে োশস বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে ১-এর প্রধান 

দুটি েচিউল (কচেউচনশকেন েচিউল ও সাচভসৃ েচিউল) বতচর ও একীভূতকরশের কাজ এবাং মসালার প্যাশনল, এশেনা বতচরর 

কাজ মেষ হয়। প্রকশল্পর ববশেচেক পরােেকৃ প্রচতষ্ঠাশনর ২ জন অচভজ্ঞ চবশেষশজ্ঞর চনয়চেত পযশৃবেে ও তোরচকশত 

থ্যালাশসর ওই ম্যানুফযাকিাচরাং ফযাচসচলটিশত বচেতৃ কাযাৃচে সপর্ন্ন হয়। 

বস্তুত ২০১৬ সাল মথশক ধারাবাচহকভাশব বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে ১-এর চনোৃে কাজ িলশত থাশক। চনোৃে কাজ মেশষ গত ১৭-২১ 

নশভম্বর ২০১৭ বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে ১-এর চপ্র চেপশেে সপর্ন্ন করার আশগ প্রায় ৬ োস ধশর মোে ৪টি ধাশপ থ্যালাস কর্তকৃ সব 

ধরশনর পরীো-চনরীো সপর্ন্ন করা হয়। 

েহাকাশে উৎশেপে : বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইেটি েহাকাশে উৎশেপশের জন্য যুিরাশষ্ট্রর মেস এক্সশক োচয়ত্ব মেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু 

স্যাশেলাইে উৎশেপে প্রকশল্পর সশঙ্গ প্রতযে ও পশরােভাশব জচড়ত সবার চনরলস পচরশ্রে মেশষ বহুল প্রতীচেত বাাংলাশেশের 

প্রথে স্যাশেলাইে, ‘বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-১’ উৎশেপশের জন্য চূড়ান্তকৃত চেনেে অনুযায়ী গত ১১ মে ২০১৮ যুিরাশষ্ট্রর িানীয় 

সেয় চবকাল ৪ো ১৪ চেচনে অথাৃৎ ১২ মে ২০১৮ বাাংলাশেে সেয় মভার রাত ২ো ১৪ চেচনশে যুিরাশষ্ট্রর মলাচরিার মকইপ 

কযানাশভরাশল অবচিত লঞ্চপ্যাি মথশক লঞ্চ মভচহশকল ব্যবহার কশর বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-১ েহাকাশে সফলভাশব উৎশেপে করা 

হয়। মসই সেশয় প্রধানেন্ত্রীর তথ্য ও মযাগাশযাগ প্রযুচিচবষয়ক উপশেষ্টা সজীব ওয়াশজে জশয়র মনর্তশত্ব একটি প্রচতচনচধ েল 

উৎশেপে মকশন্দ্র উপচিত চছল। যথাসেশয় উৎশেপশের কাজটি না হওয়ার ফশল আেরা মসই অনুষ্ঠানটি মেচরশত কচর। গত ৩১ 

জুলাই ’১৮ বাাংলাশেশের প্রধানেন্ত্রীশক প্রধান অচতচথ কশর আেরা বাাংলাশেশেও বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে উৎশেপে জাতীয়ভাশব 

উেযাপন কচর। 

বষপৃূচত ৃ: বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-১ েহাকাশে উৎশেপে হয় ১২ মে ২০১৮। এবার আেরা তার প্রথে বষপৃূচত ৃউেযাপন করচছ। 

সবচকছু সঠিকভাশব িলশল ১৯ মে ’১৯ আেরা এই বষপৃূচতরৃ আনুষ্ঠাচনক উৎসব পালন করব। যচেও ১২ মে আেরা অনুষ্ঠানটি 

করশত মিশয়চছলাে এবাং প্রধানেন্ত্রী চনশজ মসই অনুষ্ঠাশন থাকশবন বশল সম্মত হশয়চছশলন তবুও তার ব্যস্ততার জন্য আেরা তার 

অনুপচিচতশতই অনুষ্ঠানটির আশয়াজন করচছ। 

বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে মকান কাশজ লাগশব : সাংশেশপ জানা মযশত পাশর ময, এই স্যাশেলাইে আোশের মকান মকান কাশজ লাগশছ। 

১। বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের োধ্যশে উন্নত মেচলশযাগাশযাগ ও সপ্রচািার মসবা প্রোশনর পাোপাচে চবচভন্ন ধরশনর অতযাধুচনক 

চিচজোল মসবা প্রোন করা সম্ভব হশব। প্রতযন্ত অঞ্চশলর মরাগীশের সরাসচর েহশরর চবশেষজ্ঞ িািাশরর কাশছ না চগশয়ও মরাগীর 

মেে চরশপাে ৃএক্স-মর-ইশেজ ইতযাচে তথ্য চভচিও কনফাশরশন্সর োধ্যশে মেয়ার কশর চিচকৎসা মসবা মনয়ার জন্য ময মেচল-

মেচিচসন প্রযুচি আশছ তাও সম্ভব হশব এ বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের োধ্যশে। মযশহতু বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের কভাশরজ মেশের সবতৃ্র 

চবযোন তাই দুগেৃ পাহাচড় অঞ্চল, িরাঞ্চল ও বীশপও এসব মসবা প্রোন করা যাশব। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের োধ্যশে 

দূশরর মকাশনা চেোপ্রচতষ্ঠাশন না চগশয় চবেচবযালশয়র চবখ্যাত প্রশফসশরর ক্লাস ই-লাচনাৃং বা ই-এডুশকেন পদ্ধচতশত র্শর বশস 

সপর্ন্ন করা যাশব। হাচতয়া বীশপ প্রথে মেচল মেচিচসন মকন্দ্র িাপশনর েধ্য চেশয় আেরা বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের মেচল মেচিচসশন 

ব্যবহার শুরু কশরচছ। 

২। মকাশনারূপ কযাবল সাংশযাগ ছাড়াই র্শর চরচসভার যন্ত্র িাপন কশর বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের োধ্যশে চিটিএইি (িাইশরকে টু 

মহাে) প্রযুচি ব্যবহার কশর স্যাশেলাইে টিচভর চবচভন্ন িযাশনল মেখা যাশব। চিচজোল এ পদ্ধচতশত টিচভ িযাশনশলর গুেগতোন 

কযাবল টিচভর মিশয় অশনক উন্নত। চিটিএইিসহ স্যাশেলাইে চভচত্তক নতুন মসবার োধ্যশে নতুন আশয়র সুশযাগ হশব এবাং এসব 

চবচভন্ন মসবায় লাইশসন্স চফ ও মেকট্রাে িাজ ৃবাবে সরকাশরর রাজস্ব আয় বৃচদ্ধ পাশব। 



৩। মযসব িাশন অপটিকযাল ফাইবার কযাবল িাপন করা সম্ভব নয় অথবা মরচিও ট্রান্সচেেন মনেওয়াক ৃমনই মসসব জল ও 

িলসীোয় বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের োধ্যশে চনরবচেন্ন মেচলশযাগাশযাগ ও সপ্রচািার মসবা প্রোন করা যাশব। দুগেৃ বীপাঞ্চশল এ 

মসবা প্রোশনর কেসৃূচি হাশত মনয়া হশয়শছ। 

৪। প্রাকৃচতক দুশযাৃগ অথাৃৎ ঝড়, বন্যা বা ভূচেকশপর্ মেচলশযাগাশযাশগর জন্য ব্যবহƒত অচপটিকযাল ফাইবার মনেওয়াক ৃবা 

ট্রান্সচেেন োওয়ার েচতগ্রস্ত হশলও বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের োধ্যশে চনরবচেন্ন মেচলশযাগাশযাগ ব্যবিা িালু রাখা সম্ভব হশব। 

এবার ঘূচেঝৃড় ফেী মোকাশবলার সেয় এটি তীব্রভাশব অনুভূত হশয়শছ। 

৫। বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে ১-এর মোে ৪০টি ট্রান্সপন্ডাশরর েশধ্য ২০টি বাাংলাশেশের জন্য এবাং ২০টি মেশের বাইশরর জন্য ব্যবহার 

করা যাশব। এ ২০টি ট্রান্সপন্ডার চলজ বা ভাড়া প্রোন কশর ববশেচেক মুদ্রা অজনৃ করা যাশব। অথাৃৎ বতেৃাশন মযখাশন ববশেচেক 

মুদ্রা ব্যয় হশে তার পচরবশত ৃআেরা ববশেচেক মুদ্রা আয় করশত সেে হব। বাাংলাশেশের সব টিচভ এই স্যাশেলাইে ব্যবহার 

করশছ। চবশেশের অশনক টিচভ এই চবষশয় আগ্রহ প্রকাে কশরশছ। 

৬। চবটিচভ ওয়ার্ল্ৃসহ মেশের সব কয়টি মবসরকাচর টিচভ িযাশনল অনুষ্ঠানসূচি সপ্রচািাশরর জন্য চবশেচে স্যাশেলাইশের ওপর 

চনভরৃেীল চছল। বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে উৎশেপশের ফশল চবশেচে স্যাশেলাইশের ওপর চনভরৃেীলতা আর মনই এবাং চবশেচে 

স্যাশেলাইশের ভাড়া বাবে প্রশেয় চবপুল ববশেচেক মুদ্রাও সাশ্রয় হশে। 

৭। স্যাশেলাইে মেকশনালচজ ও মসবার প্রসাশরর োধ্যশে প্রতযে ও পশরােভাশব ব্যাপক কেসৃাংিান সৃচষ্ট হশব, যা মেশের 

মবকারত্ব কচেশয় আনশত সাহায্য করশব। 

৮। স্যাশেলাইশের োধ্যশে এটিএে বা অন্যান্য আচথকৃ মসবা প্রোশনর কেসৃূচিও হাশত মনয়া হশয়শছ। 

সশবাৃপচর মেস মেকশনালচজর জ্ঞানসমৃদ্ধ একটি েযাৃোেীল জাচত গঠশন বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে অনবয ভূচেকা রাখশব। ‘বঙ্গবন্ধু 

স্যাশেলাইে’ সফল উৎশেপশের োধ্যশে স্যাশেলাইে েেতাধর ৫৭তে মেে চহশসশব মগৌরব অজনৃ করায় চবশে বাাংলাশেশের 

ভাবমূচত ৃউজ্জ্বলতর হশয়শছ। একই সশঙ্গ বাাংলাশেশে েহাকাে প্রযুচি ব্যবহাশরর পথ উন্মুি হশয়শছ। এর ফশল সরকাশরর 

‘চিচজোল বাাংলাশেে’ গড়ার পচরকল্পনা বাস্তবায়শন বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইশের ভূচেকা হশব সুদূরপ্রসারী। 

মহনচর চকচসঞ্জাশরর তলাহীন মেেটি আজ তার স্যাশেলাইেটির গাশয় জয় বাাংলা চলশখ েহকাশে উড্ডীন করশত মপশরশছ; মসটি 

পুশরা জাচতর জন্য এক েহা মগৌরশবর। আোর চনশজর কাশছ বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে চনশয় চতনটি চবশেষ অহ্াশরর চবষয় আশছ। 

প্রথেত, এই প্রকল্পটি আেরা চনধাৃচরত বাশজশের কশে সপর্ন্ন করশত মপশরচছ। চবতীয়ত, এটি সশবাৃচ্চ ১৫ বছর িলোন থাকার 

কথা থাকশলও এখনকার মূল্যায়ন অনুসাশর এর আয়ু ১৮ বছর হশব। র্ততীয়ত, এই স্যাশেলাইেটি পচরিালনা করশছ আোশের 

সন্তানরা। 

বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-২ : সবাই জাশনন বাাংলাশেে আওয়ােী লীগ তার এবাশরর চনবাৃিনী ইেশতহাশর বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-২ 

আকাশে পাঠাশনার চসদ্ধান্ত চনশয়শছ। এরই োশঝ সরকার নীচতগতভাশব বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-২ েহাকাশে উৎশেপে করার জন্য 

চসদ্ধান্ত চনশয়শছ। েন্ত্রোলয় পযাৃশয় চসদ্ধান্ত এেন ময, সােশনর চতন োশসর োশঝ একটি খসড়া প্রস্তাবনা সরকাশরর কাশছ মপে 

করশত হশব। এখন সবশিশয় বড় চবশবিয চবষয় হশে, এর খ ুঁটিনাটি চেকগুশলা চির করা। আো কচর সহসাই আেরা এটিও চনচিত 

করশত সেে হব। বাঙাচলর েহাকাে চবজয় এক সেশয় হয়শতা স্বপ্নই চছল। চেশুশের আেরা ুমে পাড়াচন গান শুচনশয় স্বপ্ন মেখার 

জগশত চনশয় মযতাে। চকন্তু এখন আর মসই চেন মনই- আেরা স্বশপ্ন না বাস্তশব েহাকাশে চবিরে কচর। 

মোস্তাফা জব্বার : তথ্যপ্রযুচিচবে ও কলাে মলখক। 

 


