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মিরপুর ক্লাবঃ ক্লামবিং এ নতুন ধারণা 

 

শমিক  ভাইয়ের কথা বমি । মনয়ে ১৯৭১ সায়ি স্বাধীনতা যুয়ে  মুমিয় াো কিান্ডার মিয়িন । বাবা বঙ্গবন্ধু কযামবয়নয়ের িাননীে িন্ত্রী 

। মবশাি িয়নর অতযন্ত রাশভামর িেমিমশ িানুষ মিয়িন মতমন । ছিয়ি দুয়োই আয়িমরকা প্রবাসী । মনয়ে ছস ছেয়শ ছ য়ত চান না মতমন 

। মকন্তু ছিয়িয়ের আবোর, অন্তত কয়েক িাস মতমন ছ ন তাঁয়ের সায়থ ছথয়ক আয়সন । বাধ্য হয়ে মতমন আয়িমরকান দুতাবায়স মভসার 

েন্য আয়বেন কয়রন । মকন্তু তাঁয়ক অবাক কয়র মেয়ে তাঁর ছস আয়বেন নাকচ করা  হে । মতমন মিতীে বার আয়বেন কয়রন ।  ছস বারও 

তাঁর আয়বেন  নাকচ হে । রীমতিত অপিান ছবাধ কয়রন মতমন ।  মতমন ছচয়েমিয়িন আর কখয়না মভসার েন্য আয়বেন করয়বন না ।  

আয়িমরকা  াওোর েরকার ছনই তাঁর । মকন্তু ছিয়িয়ের মপড়ামপমড়য়ত তৃতীে বার আয়বেন করয়ত হে তাঁয়ক । এবার  সাক্ষাৎকায়র মভসা 

অমিসায়রর কায়ি মতমন তাঁর আয়বেন বার বার  নাকচ হওোর কারণ োনয়ত চান । মভসা অমিসার োনান,  বািংিায়েশ ছথয়ক 

আয়িমরকাে  মিয়ে  অয়নয়কই মিয়র আসয়ত চান না । একারয়ণই অয়নয়কর আয়বেন নাকচ করা হে । েবাব শুয়ন  শমিক  ভাইয়ের 

মুখ অপিায়ন িাি হয়ে ওয়ে । মতমন প্রশ্ন কয়রন, “আপমন মক আিায়ক পািি িয়ন কয়রন”?  তাঁর প্রয়শ্ন মভসা অমিসার থতিত খান । 

োনয়ত চান,  ছকন মতমন এ ধরয়ণর প্রশ্ন করয়িন ? েবায়ব শমিক  ভাই  া বয়িন,  তার সারকথা এই ছ , মনয়ে বাোর করা তাঁর সখ 

। মতমন  খন বাোয়র  ান, তখন ঝাঁকা হায়ত দুেন কায়ের ছিাক তাঁর মপিয়ন থায়ক । তাঁর দুেন ড্রাইভার । একেন অসুস্থ হয়িও ছ ন 

িামড় ছপয়ত অসুমবধা না হে, ছস েন্য এই ব্যবস্থা । তাঁর বাসাে দু’েন িমহিা কাে কয়র । বািংিায়েয়শ তাঁর িত অবস্থাে  ারা আয়িন, 

একিাত্র পািি িাড়া ছকউ আয়িমরকাে মিয়ে  থাকয়ত চাইয়ব ছকন  ? তাঁর  ছিয়িরা   মে অনুয়রাধ না করত, বার বার তামিে না মেত, 

মতমন  কমিনকায়িও আয়িমরকা  াওোর আয়বেন করয়তন না ।    মতমন মভসা অমিসারয়ক আবারও প্রশ্ন কয়রন, “আপনার  আয়িমরকা 

মক আিার এসব সুমবধা মেয়ত পারয়ব ” ? বিা বাহুল্য,  এরপর  আয়িমরকা  াওোর মভসা ছপয়ে  ান মতমন ।  

শমিক ভাইয়ক আল্লাহ  রক্ষা কয়রয়িন । মতমন এখন ছেঁয়চ ছনই । িহান আল্লাহ  তাঁয়ক ছবয়হশত নমসব কয়রন । বাস্তবতা এই ছ , িায়ি েন্টস 

মশয়ের মবকাশ  এবিং অন্যান্য অথ েননমতক কি েকায়ে বািংিায়েয়শ এখন বাসাে দু’েন কায়ের িমহিা রাখা এবিং দু’েন কায়ের ছিাক 

মপিয়ন মনয়ে বাোর করার সুয় াি আর ছনই বিয়িই চয়ি ।  বতেিায়ন চিিান চতুথ ে মশে মবপ্লব শমিক ভাইয়ের িত অমভোত  িানুয়ষর 

িমড়চািক রাখার সুয় ািও  ছকয়ড় মনয়ত  ায়ে । এ অবস্থার প্রমতকার মক ?    

বাঙামি অমভোত ছেমণর েন্ম মিটিশ ভারয়ত । ১৭৯৩ সায়ি ির্ ে কণ েওোমিস ভূমি ব্যবস্থাে স্থােী বয়দাবস্ত চালু কয়র একটি আধুমনক 

অমভোত ছেমণর ছিাঁড়াপত্তন কয়রন বিা  াে । শুরু হে েমিোমর প্রত্থা । ইিংয়রে শাসন অবসায়নর পরপরই েিোমর প্রথার উয়েে ঘয়ে 

। তয়ব আনুষ্ঠামনক উয়েে ঘয়ে ১৯৫১ সায়ির ১৬ ছি তৎকায়ি নবিঠিত সরকায়রর আইন সভাে পূব েবঙ্গীে রাষ্ট্রীে অমধগ্রহন ও প্রোস্বত্ব 

আইন,  ১৯৫০ পাস হওোর িধ্য মেয়ে । মকন্তু আইয়ন েমিোমর প্রথা উয়েে হয়িও,  বতেিায়নর  অমভোত ছেমণর িয়ধ্যও  শমিক 

ভাইয়ের িত েমিোমর িন িানমসকতা আিায়ের অয়নয়কর িয়ধ্য এখয়না রয়ে ছিয়ি । আর ইয়ে করয়িই একেন িানুষ আবহিান 

কাি ছথয়ক চয়ি আসা সািামেক িন িানমসকতা  পমরবতেন করয়ত পায়রন না । মকন্তু চিিান  বাস্তবতাে তাঁয়ের মক হয়ব? 

এখায়ন েনাব িহমসন খায়নর কথাও বিা ছ য়ত পায়র । িহমসন খান আিায়ের বতেিান অমভোত সিায়ের একেন । সািামেক মবচায়র 

সিি একেন ব্যমিত্ব মতমন । িামড় বামড় এবিং ব্যমিিত মনরাপত্তা রক্ষার েন্য িাইয়সন্স করা ববধ মপস্তয়ির িামিকও  মিয়িন মতমন । 

ছিয়িয়িয়েরা ছেয়শর বাইয়র । স্ত্রীও ছিয়িয়িয়ের সায়থ মবয়েয়শ থায়কন ।  একাকী েীবয়ন এক সিে তাঁর িয়ন হে,  মনয়ের বাবাসহ 

আপন পর  সকয়িই তাঁর সায়থ ছবইিামন কয়রয়িন। ছিাো েীবনোই অথ েহীন িয়ন হে তাঁর । এক সিে ছিসবুক িাইয়ভ এয়স  সকিয়ক 

োমনয়ে মনয়ের ছসই িাইয়সন্স করা মপস্তি মেয়ে  আত্মহতযা কয়রন মতমন ।  এো  ২০২২ সায়ির ছিব্রুোমর িায়সর ঘেনা । প্রাে সকি 

োতীে বেমনয়ক খবরটি িিাও কয়র প্রকামশত হে । এ ধরয়ণর িানুয়ষর ভমবষ্যৎ মক?  

বতেিান চিিান এসব বাস্তবতার প্রমতকার মহয়সয়ব ২০২১ সাি  ছথয়ক মিরপুর ক্লাব তার আনুষ্ঠামনক  াত্রা শুরু কয়র ।  তয়ব মিরপুর 

ক্লাব মবষয়ে মবস্তামরত আয়িাচনা করার  আয়ি ক্লাব মক?  এবিং ছকন? ক্লাব িেয়নর  ঐমতহামসক ছপ্রক্ষাপেই বা  মক?  এসব  মবষয়ে 

আয়িাচনা করা ছ য়ত পায়র ।  
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মনমে েষ্ট ছকান উয়েশ্য সাধয়নর িয়ক্ষয সিিনা ব্যমিয়ের সিন্বয়ে িঠিত সিংিেনয়ক ক্লাব বয়ি । সহেভায়ব বিয়ি,  এোই ক্লায়বর সিংজ্ঞা 

।  ছ িন,  ফুেবি ক্লাব, িয়োগ্রামিক ক্লাব, ছিমর্স ক্লাব  ইতযামে । মকন্তু মিটিশ ভারয়ত ক্লাব এিন সরি ব্যাখ্যাে িয়ড় ওয়েমন। মিটিশ 

ভারয়ত তৎকািীন ভারত উপিহায়েয়শর ভাগ্য মনেন্তা ইষ্ট ইমন্ডো ছকাম্পামনর েেমুয়ের কতোয়ের মবিাসবহুি মচত্তমবয়নােন ছকন্দ্র মহয়সয়ব 

ক্লাব প্রমতষ্ঠা করা হে ।  মূিত সুদূর  ইিংল্যান্ড ছথয়ক আসা  মনয়েয়ের  পমরবার ছথয়ক মবমেন্ন  ইষ্ট ইমন্ডো ছকাম্পামনর মূিত  সািমরক 

ও ছবসািমরক  উচ্চপেস্থ  কি েকতোয়ের মচত্তমবয়নােয়নর ব্যবস্থা মহয়সয়বই ছকািকাতাে  ক্লাব প্রমতষ্ঠা করা হে । কযািকাো োউন হয়ির 

একটি অমনধ োমরত সভার আয়িাচনার ছপ্রমক্ষয়ত ছিঃ ছেঃ মিন্স এর ছনতৃয়ত্ব ১৮২৭ সায়ির ৮ ছিব্রুোমর মিটিশ ভারয়ত প্রথি  ছবঙ্গি 

ক্লাব  প্রমতমষ্ঠত হে । ছবঙ্গি ক্লাব মূিত িন্ডয়নর ওমরয়েন্টাি ক্লায়বর আেয়ি প্রমতষ্ঠা করা হে (History of the Bengal 

Club)। ১৮২৪ সায়ি প্রমতমষ্ঠত িন্ডয়নর  ওমরয়েন্টাি ক্লাব সেস্যয়ের  বহুি ব্যবহৃত মতনটি শব্দ মিি কযািকাো, ছবায়ে এবিং িাদ্রাে 

(উইমকমপমর্ো)। তারিায়ন প্রায়চযর ভারয়ত মনয়ের স্বয়ণ ে ছিাড়ায়না ভাগ্য িড়য়ত চাওো উচ্চপেস্থ সািমরক ও  ছবসািমরক ব্যমিবয়ি ের  

মচত্তমবয়নােন ছকন্দ্র মিি িন্ডয়নর ওমরয়েন্টাি ক্লাব । কযািকাো  ছবঙ্গি ক্লাবয়কও ‘An unofficial Head Quarter of 

British Raj’ বিা হত । কারণ,  ইষ্ট ইমন্ডো ছকাম্পামনর ছশষ বািংিার িভন ের এবিং মিটিশ রায়ের প্রথি িভন ের ছেনায়রি অব 

ইমন্ডো ির্ ে ছবমন্টয়কর িত ক্ষিতার শীয়ষ ে থাকা কতো ব্যমিই এই ক্লায়বর প্রধান  পৃষ্টয়পাষক মিয়িন (History of the Bengal 

Club)।   ১৯১১ সায়ি  তৎকািীন পূব ে বািংিার ঢাকাে প্রমতমষ্ঠত  ঢাকা ক্লাব মূিত কযািকাো ছবঙ্গি ক্লায়বর আেয়িই প্রমতষ্ঠা করা 

হে । ঢাকা ক্লায়ব ছেশীে নািমরকয়ের প্রয়বশ মনমষে মিি । Anglo Indian ছের  প্রয়বশামধকার থাকয়িও ঢাকা ক্লায়ব এয়েয়শর 

ছকান নািমরক,  এিনমক ছ  নবাব পমরবায়রর েমিয়ত ঢাকার  শাহবায়ি  ঢাকা ক্লাব প্রমতমষ্ঠত হে, ছসই নবাব  পমরবায়রর নবায়বরও 

ঢাকা ক্লায়ব প্রয়বশামধকার মিি না (উইমকমপমর্ো)।   

আয়িই বিা হয়েয়ি ১৭৯৩ সায়ি ির্ ে কণ েওোমিয়সর সিয়ে  বিবতকৃত ভুমি রােস্ব আোয়ে মচরস্থােী বয়দাবস্ত প্রথা এয়েয়শ েমির 

িধ্যসত্ত্বয়ভািী েমিোর অমভোত ছেমণর েন্ম  ছেে । এ ধরয়ণর অমভোত ছেমণর  িয়ধ্য অয়নয়কই ছিািি সম্রােয়ের মনকে ছথয়ক রাো 

- িহারাো ছখতাব  পাওো ব্যমিত্ব  মিয়িন । ইিংয়রেয়ের িত ভারতীেয়েরও  ছ  আমভোতয আয়ি, বিা  াে এো প্রিায়ণর েন্যই 

কুচমবহায়রর িহারাো নৃয়পন্দ্র নারােন ১৯০৭  সায়ি ছকািকাতাে  কযািকাো ক্লাব  প্রমতষ্ঠা কয়রন । ইিংল্যায়ন্ডর রাো অষ্টি এর্ওোর্ ে 

১৯২১ সায়ির ২৮ মর্য়সের কযািকাো ক্লায়বর একটি িধ্যহ্ন ছভায়ে অিংশ ছনন  (উইমকমপমর্ো) । তারিায়ন মনয়েয়ের মচত্তমবয়নােন 

িাড়াও  রাষ্ট্র পমরচািনার নীমত মনধ োরণ ও বাস্তবােয়নর সায়থ সিংমিষ্ট ব্যমিবি েয়ক মনয়েয়ের আমভোয়তযর সায়থ পমরচে ঘোয়না,  এ 

ধরয়ণর ক্লায়বর আর একটি িক্ষয । 

মিটিশ ভারয়ত সাধারয়ণর িয়ধ্য ক্লাব পমরমচমত ঘয়ে মূিত  স্বয়েশী  আয়দািনয়ক ছকন্দ্র কয়র । ১৯০৫ সায়ি মিটিশ রাে পূব েবািংিা ও 

আসািয়ক মনয়ে মভন্ন একটি প্রয়েশ িেয়নর আইন পাশ কয়র । তৎকািীন মিটিশ মবয়রাধী আয়দািনকামররা িয়ন কয়রন ছ , বািংিায়ক 

ভাি করার এই আয়েশ তাঁয়ের আয়দািনয়ক নস্যাত করার একটি নীি নক্সা । তাই সকয়ি বঙ্গভঙ্গ রে আয়দািন শুরু কয়রন  । এ 

সিয়েই স্বয়েশী আয়দািন ছোরায়িা হে । মনয়েয়ের   ার  ার এিাকার সাধারণ িানুষয়ক   স্বাস্থয, মশক্ষাসহ  মবমভন্ন ছসবা প্রোন,  

মবয়শষ কয়র যুব সিােয়ক মিটিশ মবয়রাধী আয়দািয়ন সিংিঠিত করার িয়ক্ষয   মবমভন্ন  সমিমত,  সিংিেন বা ক্লাব  এ সিে িয়ড় ওয়ে।  

মকন্তু মিটিশ আেয়ি িয়ড় ওো বয়নমে ক্লাবগুয়িা  তার ছসই বয়নমে  ববমশষ্ট মনয়েই স্বাধীনতার পরও  টিয়ক থায়ক । 

মিটিশ আিয়ি প্রমতমষ্ঠত ঢাকা ক্লায়বর বতেিায়নও  োপ্তমরক ভাষা ইিংয়রমে । তয়ব ইিংয়রে নে,  বাঙামি উচ্চমবত্ত অমভোত ছেমণর 

নািমরক িারাই ক্লাবটি পমরচামিত। পূব ে পামকস্তায়নর সায়বক  িভন েয়রর স্ত্রী ছবিি শািমসো সাহাবুমেন ১৯৫৫ সায়ি সিায়ের প্রমতমষ্ঠত 

গৃমহণীয়ের অবসর মবয়নােয়নর েন্য ঢাকা ছিমর্স ক্লাব প্রমতষ্ঠা কয়রন । ১৯৬৭ সায়ি সরকামর অমিসারয়ের মবয়নােয়নর েন্য প্রমতষ্ঠা 

করা হে ঢাকা অমিসাস ে  ক্লাব । এখন প্রাে সব ছপশােীবীয়ের েন্য মভন্ন মভন্ন ক্লাব রয়েয়ি । এখন প্রশ্ন এসয়বর িয়ধ্য মিরপুর ক্লাব ছকান 

ধরয়ণর ক্লাব? এই ক্লাব  ছকান মেক মেয়ে  ব্যমতক্রি?  

আয়িই বিা হয়েয়ি মিটিশ ভারয়ত ইিংল্যান্ড ছথয়ক আসা পমরবার মবমেন্ন ইষ্ট ইমন্ডো ছকাম্পামনর উচ্চপেস্থ সািমরক ও ছবসািমরক  

ইিংয়রে কি েকতোয়ের মনয়েয়ের মচত্তমবয়নােয়নর  েন্যই ছকািকাতাে ছবঙ্গি ক্লাব নায়ি একটি ক্লাব প্রমতষ্ঠা করা হে । িয়ি  ক্লাব 

প্রমতষ্ঠার ছক্ষয়ত্র ক্লায়বর সেস্যয়ের পমরবার বা সন্তানয়ের কথা মবয়বচনা করার ছকান  প্রয়োেন তখন মিি না । সিংিত কারয়ণই এ সকি 

বয়নমে ক্লায়ব িে এবিং জুো সেস্যয়ের িয়নারঞ্জয়নর উয়ল্লখয় াগ্য উপকরণ মহয়সয়ব অন্তভু েি হে । ক্লাব পমরচািনার ছক্ষয়ত্র এ ধরয়ণর 
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বয়নমে সিংস্কৃমত ছ খায়ন বহাি রয়েয়ি, ছস সব ক্লায়ব এখয়না এ দুয়ো উপকরণ উয়ল্লখয় াগ্য ভূমিকা পািন কয়র । মিরপুর ক্লায়বর প্রথি 

এবিং প্রধান ববমশষ্ট এটি একটি পামরবামরক ক্লাব । িয়ি এই  ক্লায়বর আইনিত কাোয়িায়তই ‘িে’ এবিং ‘জুো’ নািক দুটি মবয়নােন  

উপকরণ বাে ছেওো হয়েয়ি । বয়নমে ক্লাব অয়নয়কর ছক্ষয়ত্র পামরবামরক বন্ধনয়ক নষ্ট কয়র। অন্যমেয়ক মিরপুর ক্লাব পামরবামরক বন্ধনয়ক 

সুদৃঢ় করার িয়ক্ষয কাে কয়র । 

প্রশ্ন হয়ত পায়র, মিরপুর ক্লাব মক ধরয়ণর পামরবামরক ক্লাব? 

এক কথাে মিরপুর ক্লাব শাশ্বত বািংিার বয়নমে সিংস্কৃমত এবিং বতেিান সরকায়রর িাে ে বািংিায়েশ ধারণার  সিংমিেয়ণ েশ হাোর 

সেয়স্যর পমরবার মনয়ে একটি নতুন  সিাে িড়য়ত চাে । ‘এটি একটি সম্পূণ ে কমিউমনটি। কমিউমনটি ছেন্ডস হয়ত আগ্রহী স্বে, সুদর 

এবিং পমরপূণ ে েীবন ব্যবস্থাে মবশ্বাসী’ মনে মনে ছপশাে সিি ও দূরেশী সেস্যয়ের মনয়ে এই ক্লাব িেয়নর কাে এমিয়ে চিয়ি । 

মবশ্বভারতী প্রমতষ্ঠার পেভূমি অয়নয়ক োয়নন। 

রবীন্দ্রনাথ োকুয়রর মপতা িহমষ ে ছেয়বন্দ্রনাথ োকুর ১৮৬৩ সায়ি পমিিবয়ঙ্গর ছবািপুর শহয়রর কায়ি ঈশ্বর মচন্তা ও ধি ে আয়িাচনার 

েন্য একটি আেি প্রমতষ্ঠা কয়রন । ১৯০১ সায়ি এই শামন্তমনয়কতয়ন কমবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুর িম্মমবদ্যািে প্রমতষ্ঠা কয়রন । এখায়নই 

১৯১৮ সায়ির ২৩ ছশ মর্য়সের স্বেিং রবীন্দ্রনাথ  োকুর মবশ্বভারতীর মভমত্ত প্রস্তর স্থাপন কয়রন । ১৯২১ সায়ির ২৩ মর্য়সের মবশ্বভারতী 

মবশ্বমবদ্যািয়ের আনুষ্ঠামনক উয়িাধন হে এবিং ১৯৫১ সায়ি মবশ্বভারতী মবশ্বমবদ্যািে ভারয়তর ছকন্দ্রীে মবশ্বমবদ্যািয়ের ি োো িাভ কয়র 

(উইমকমপমর্ো)।  

এখায়ন িক্ষণীে ছ , কমবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুয়রর িক্ষয মিি, ভারয়ত সিংস্কৃত িনা আধুমনক িানুয়ষর একটি সিাে  বতমর করা,   া 

প্রচমিত মশক্ষা ব্যবস্থাে সম্ভব মিি না। কমবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুর মনয়ে বা তাঁর মপতা- মপতািহ সকয়িই মিয়িন উচ্চমবত্ত পমরবায়রর 

এবিং  বয়নেী েমিোর ছেমণর অন্তভু েি । তাঁয়ের কায়ি বা তাঁয়ের ছেমণর  িানুয়ষর কায়ি সিংস্কৃতবান িানুষ হওোোই মুখ্য মবষে মিি; 

কায়রা  উপােেনশীি হওো বা কাউয়ক উপােেনশীি  করা মুখ্য  মিি না । তাই মবশ্বভারতী মবশ্বমবদ্যািে ছকমন্দ্রক একটি সিংস্কৃমতবান 

সভয সিাে িড়য়ত ছচয়েয়িন কমবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুর তাঁর এবিং তাঁর মনয়ের ছেমণর িানুয়ষর দৃমষ্টয়কাণ ছথয়ক ।  

 মকন্তু বতেিান সিাে ব্যবস্থা  মভন্ন । তীি প্রমতয় ামিতামূিক বতেিান এই  সিায়ে শুধু  িানুয়ষর িয়নর সিংস্কৃমত মবকাশই  য়থষ্ট নে; 

এখন সিায়ে িাথা উঁচু কয়র টিয়ক থাকার েন্য  একেন িানুয়ষর সব ধরয়ণর সৃেনশীিতা কায়ে িািায়না অপমরহা ে হয়ে পয়ড়য়ি । 

সিায়ের সকয়িই  উচ্চমবত্ত পমরবায়র ছসানার চািচ মুয়খ মনয়ে েন্ম গ্রহন কয়রনমন । তাই মনয়ে ভায়িা থাকা এবিং  অন্যয়ক ভায়িা 

রাখার েন্য এখন মনয়ে উপােেনশীি হওো এবিং অন্যয়ক উপােেনশীি হওোর পরািশ ে ছেওো অয়নক েরুরী । আর সুমবধার মেক ছহাি,  

মবশ্বােয়নর এই যুয়ি  সৃেনশীি ছ  ছকান কি েই পণ্য উৎপােয়ন সহােক । আর  এই বাস্তবতাে মিরপুর ক্লাব পমরকেনার  অমবয়েদ্য 

অঙ্গ একটি  ‘উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে’  প্রমতষ্ঠা । অথ োৎ ‘মনয়ে ভায়িা থাকা এবিং অন্যয়ক ভায়িা রাখা’র িত মনয়ে মিরপুর ক্লাব উয়দ্যািা 

মবশ্বমবদ্যািে ছকমন্দ্রক বািংিার বয়নমে সিংস্কৃমত এবিং  িাে ে বািংিায়েশ ধারণার  সিংমিেয়ণ ১০ হাোর পমরবায়রর একটি নতুন  কমিউমনটি 

বা সিাে িেন করয়ত চাে।  

এখন প্রশ্ন, এ ধরয়ণর কমিউমনটি িেন মক সম্ভব? হয়ি  মকভায়ব তা সম্ভব?  

বািান এবিং েঙ্গয়ির িয়ধ্য ছিৌমিক ছকান পাথ েকয ছনই । দুয়োই মবমভন্ন প্রকার িায়ির সিাহার । মকন্তু এ দুটির িয়ধ্য মবয়শষ মকছু 

পাথ েকয রয়েয়ি । সুমনমে েষ্ট মকছু িাি সুপমরকমেত আকায়র সামেয়ে বািান বতমর হে । মকন্তু  েঙ্গি প্রকৃমতর সৃমষ্ট । েঙ্গয়ির েন্য 

িানুয়ষর ছকান পমরকেনা িায়ি না। এখায়ন এই উোহরণ  এই কারয়ণ ছ , সকি  িানুয়ষর েন্য মিরপুর ক্লাব নে । সিায়ে ছকান না 

ছকান ছপশাে ইয়তািয়ধ্য  সিিতা ছপয়েয়িন – এ  ধরয়ণর দূরদৃমষ্টসম্পন্ন িানুষ,   ারা প্রচমিত ধি ে  ও নীমত বনমতকতা ছিয়ন বয়নমে 

বাঙামি সিংস্কৃমতর আেয়ি প্রযুমি মনভের  নতুন ধারার এক আধুমনক অমভোত পামরবামরক  েীবন  চান, মিরপুর ক্লাব মূিত তাঁয়ের 

েন্য।    

মিরপুর ক্লাব তার অভীষ্ট িক্ষয পূরয়ণর িয়ক্ষয ইয়তািয়ধ্য  ‘স্বপ্ন াত্রা’  নায়ি একটি প্রকে হায়ত মনয়েয়ি ।  ‘স্বপ্ন াত্রা’ একটি আবামসক 

প্রকে । মিরপুর ক্লায়বর িক্ষয ও উয়েশ্য ঠিক ছরয়খ এ প্রকয়ের নকশা প্রণেন করা হয়েয়ি । ঢাকার অদূয়র প্রাথমিকভায়ব  ৫ মবঘা েমির 

উপর এ প্রকয়ের আওতাে  ৩ টি ১৪ তিা ভবয়ন ২৬৬ টি পমরবায়রর আবাসন সিংস্থান  হয়ব বয়ি ধরা হয়েয়ি ।  মিরপুর ক্লায়বর বতেিান 



 
Entrepreneurs And Professionals Mirpur Club Ltd. 

 

 
4 

এবিং নতুন সেস্যয়ের িধ্য ছথয়কই এই ২৬৬ েনয়ক ‘স্বপ্ন াত্রা’ে  ফ্ল্যাে  প্রোয়নর েন্য মনব োচন করা হয়ব । তয়ব  বাস্তয়ব েমি প্রামপ্তর 

পমরিায়ণর সায়থ ফ্ল্যায়ের সিংখ্যা কি ছবশী হয়ত পায়র । এখায়ন  আয়িাচনার সুমবধায়থ ে ৫ মবঘা েমির আেতয়ন ২৬৬ টি পমরবায়রর 

আবাসন সুমবধার কথা বিা হয়েয়ি।  

বািংিায়েয়শর  ছিাে েনসিংখ্যার অয়ধ েয়কর ছবমশ নারী। এই  নারী সিােয়ক বাে মেয়ে ছেয়শর প্রকৃত উন্নেন সম্ভব নে । বতেিান সরকার,  

মবয়শষ কয়র িাননীে প্রধানিন্ত্রী মনয়ে  নারীর ক্ষিতােয়নর উপর অমধক গুরুত্ব মেয়ে থায়কন । ইমতিয়ধ্য এো প্রিামণত ছ ,  আিায়ের 

নারী সিায়ের সৃেনশীিতা ছেয়শর োতীে  উন্নমতর ছক্ষয়ত্র উয়ল্লখয় াগ্য ভূমিকা রাখয়ত সক্ষি ।  মকন্তু আর এক বাস্তবতা এই ছ ,  

আিায়ের নারীয়ের  সৃেনশীিতা শমির  একটি বড় অিংশ পমবরায়রর সকয়ির েন্য রান্না করা  বা খাবার কী  হয়ব,  এসব মচন্তাে অপচে 

হে । িায়ি েন্টস মশয়ে নারী েমিয়কর ব্যাপক  চামহোর  কারয়ণ বাসাে কায়ের ছিয়ের সঙ্কে চিয়ি । এ সিস্যা আরও প্রকে হয়ব । 

এসব মবয়বচনাে মিরপুর ক্লায়বর  ‘স্বপ্ন াত্রা’র আবাসন ব্যবস্থাে বাঙামি সিংস্কৃমতর একান্নবতী পমরবায়রর ঐমতহয অনু ােী ‘য়সন্ট্রাি 

মকয়চন’ এর ব্যবস্থা রাখা হয়েয়ি । অথ োৎ ‘স্বপ্ন াত্রা’ে বসবাসরত ২৬৬ টি পমরবায়রর েন্য একটি  ‘য়সন্ট্রাি মকয়চন’ থাকয়ব; ২৬৬ টি 

পমরবায়রর েন্য ২৬৬ টি চুিা থাকয়ব না বা চুিার ব্যবস্থা থাকয়িও চুিা ব্যবহায়রর প্রয়োেন হয়ব না । ছকান ছবিাে ছক কী  ছখয়ত চান 

তা বেমনক, সাপ্তামহক বা িামসক মভমত্তয়ত ‘কি ছসন্টার’য়ক োনায়নার ব্যবস্থা থাকয়ব । এিনমক ছকউ  মে শুেমক ভতো, কচুর িমত-  এ 

োতীে  মবয়শষ ধরয়ণর খাবার উপকরণ চান,  ‘য়সন্ট্রাি মকয়চন’ ছস ব্যবস্থাও করয়ব । মনয়ের ফ্ল্ায়ে  বয়স,  ছরস্টুয়রন্ট,  িাইয়িরী  বা  

ভবয়নর ছ  ছকান োেিাে একই খরয়চ খাবার  সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকয়ব।  

 ানেে সঙ্কে এবিং জ্বািানী সােেী মবয়বচনাে ‘স্বপ্ন াত্রা’ে বসবাসরত পমরবায়রর েন্য মনেস্ব ছকান িামড় থাকয়ব না ।  ৩ টি ভবয়নর 

বামসদায়ের  াতাোয়তর েন্য একটি সাধারণ পমরবহন পুি  থাকয়ব । কার কখন, ছকাথাে িামড় িািয়ব ‘কি ছসন্টার’য়ক োনান হয়ি 

পমরবহন  পুি ছথয়ক  ছসভায়ব ব্যবস্থা ছনওো হয়ব।  

আিায়ের ছেয়শর িানুয়ষর িড় আয়ু ছবয়ড়য়ি। িানুয়ষর কি েক্ষি থাকার বেস  ছবয়ড়য়ি । মকন্তু মনমে েষ্ট চাকমর মবমধিািা অনুসরয়ণর 

কারয়ণ একেন চাকমরেীবী  খন তাঁর েক্ষতা ও কায়ের অমভজ্ঞতাে  পমরপূণ েতা অেেন কয়রন,  তখনই তাঁয়ক অবসয়র ছ য়ত হে। িয়ি 

তাঁর পুমঞ্জভূত  ছিধা,  েক্ষতা ও অমভজ্ঞতা ছকান কায়ে িািায়না সম্ভব হে না- এক কথাে তা  অপচে হে । চাকমরেীবীয়ের আর একটি 

মেকও রয়ে ছিয়ি । আিায়ের সিায়ে প্রাে ছক্ষয়ত্রই একেন চাকমর  প্রাথীর মনেস্ব সৃেনশীিতা মবয়বচনাে চাকমর হে না। িয়ি, অয়নক 

চাকমরেীবী আয়িন,  ারা কি েস্থয়ি   তাঁয়ের  রুটিন িামিক োমেত্ব পািন কয়রন ঠিকই, মকন্তু তাঁয়ের  মভতয়রর মনেস্ব  মভন্নধিী  

সৃেনশীিতা কায়ে িািায়নার সুয় াি হে  না ।  এ ধরয়ণর উভে প্রকার,  বিা  াে বতেিায়ন  া রীমতিত অব্যবহৃত- সুেক্ষ িানুয়ষর 

ছসই  সৃেনশীিতা সম্পেয়ক মিরপুর ক্লাব ‘উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে’ এর িাধ্যয়ি পমরপূণ ে কায়ে িািায়ত চাে।  

মবশ্বােয়নর  এই যুয়ি নতুন নতুন পন্য উৎপােয়ন সক্ষি  উয়দ্যািা ছেমনই পায়র ছেশয়ক উন্নেয়নর অভীষ্ট িয়ক্ষয ছপৌৌঁয়ি মেয়ত । এর প্রকৃষ্ট 

উোহরণ চীন । চীয়নর ছিাে বড় উয়দ্যািা মিয়ি  িানুয়ষর বেনমদন েীবয়নর মনতয প্রয়োেনীে পণ্য সািগ্রী উদ্ভাবন, উৎপােন ও 

বাোরোত করয়ণর িাধ্যয়ি ছেশয়ক পৃমথবীর এক নের অথ েননমতক শমিয়ত রুপান্তমরত হওোর পয়থ ধাবিান । বািংিায়েশ ইয়তািয়ধ্য 

উন্নেনশীি ছেয়শ উমন্নত হওোর শতে পূরণ কয়রয়ি । আিািী ২০৪১ সাি নািাে ছেশটি উন্নত  একটি  ছেয়শ রুপান্তমরত হওোর িয়ক্ষয 

সরকামর ও ছবসরকামর  প োে  ছথয়ক মবমভন্ন কা েক্রি গ্রহন করা হয়ে । পূয়ব ে  ছিখাপড়ার একিাত্র উয়েশ্য মিি সরকামর ছকান  েপ্তয়র 

চাকমর করা । ইয়তািয়ধ্য ছবসরকামর খাত উয়ল্লখয় াগ্য হায়র মবকমশত হওোর কারয়ণ অয়নক ছক্ষয়ত্র যুবক ছেমণ ছবসরকামর চাকমর 

অমধকতর পিদ করা শুরু কয়র । বতেিায়নর ছিািান ‘মনয়ে চাকমর করব না, অন্যয়ক চাকমর ছেব’ । িাননীে প্রধানিন্ত্রী মনয়েও এই 

ছিািায়নর পয়ক্ষ কথা বয়ি থায়কন । এরূপ বাস্তবতাে মিরপুর ক্লায়বর ‘উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে’ প্রমতষ্ঠার পমরকেনা অতযন্ত সিে উপয় ািী 

মহয়সয়ব মবয়বচনা করা ছ য়ত পায়র ।  

বািংিায়েয়শ তথ্য প্রযুমি খায়ত সরকায়রর মবরি সািল্য ইয়তািয়ধ্য তরুণ সিায়ের িয়ধ্য নতুন নতুন প্রযুমি উদ্ভাবয়ন উিুে কয়রয়ি । 

সরকায়রর এটুআই প্রকে এবিং তথ্য প্রযুমি মবভাি অয়নক মশক্ষাথীয়ের উদ্ভামবত প্রযুমি বাস্তবােয়ন উয়ল্লখয় াগ্য ভূমিকা পািন কয়র 

আসয়ি । প্রযুমি উদ্ভাবন ও বাস্তবােন ছ  একই ব্যমি করয়বন,  তা নে । বাস্তবােনয় াগ্য ছ  ছকান প্রযুমি ম মন উদ্ভাবন কয়রন,  মতমন 

মনয়ে বা অন্য ছকউ  তা বাস্তবােন করয়ত পায়রন । মকন্তু অন্য ছকউ বাস্তবােন করয়ি উদ্ভাবয়কর আইনিত স্বত্ব   ায়ত অক্ষুণ্ণ থায়ক,  

ছসমেকো ছেখার োমেত্ব উদ্ভাবয়কর মনয়ের এবিং সরকার ছথয়ক ক্ষিতাপ্রাপ্ত  সিংমিষ্ট প্রমতষ্ঠায়নর । ছেয়শ একটি মবয়শষামেত উয়দ্যািা 
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মবশ্বমবদ্যািে থাকয়ি নতুন প্রযুমি উদ্ভাবন এবিং তা বাস্তবােন মবষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরুয়প এসব আইনিত ও কামরিমর  মবষে  োনা একেন 

উয়দ্যািার পয়ক্ষ সহে হয়ত পায়র । 

মবশ্বােয়নর এই যুয়ি ছিাো মবশ্বয়ক একটি গ্রায়ির সায়থ তুিনা করা হে । চীন ছেয়শ একটি পমরবায়রর একেন  খন  নতুন ছকান  প্রযুমি 

উদ্ভাবয়নর কথা ভায়বন, তখন মতমন ছিাো পৃমথবীর িানুষয়ক তাঁর ক্লায়েন্ট িয়ন কয়রন । পণ্যটি মশশুর েন্য হয়ি, পৃমথবীর সকি মশশু, 

নারীর েন্য হয়ি  পৃমথবীর সকি নারী- এভায়ব মচন্তা করা হে । চীয়নর  রাষ্ট্রীে ববয়েমশক বামনেয নীমত এবিং উয়দ্যািায়ের  েীঘ ে মেয়নর 

চচ ো  তাঁয়ের ছসভায়ব ভাবয়ত মশমখয়েয়ি । এ ধরয়ণর সিংস্কৃমত  মে আিায়ের ছেয়শও  িয়ড় ছতািা না  াে, তাহয়ি ২০৪১ সায়ির  িয়ধ্য 

ছেশয়ক  উন্নেয়নর অভীষ্ট িয়ক্ষয ছপৌৌঁিায়না প্রাে  অসম্ভব বিা  াে ।  

তথ্যপ্রযুমির ধারণা  স্থামনক নে; বরিং ববমশ্বক এবিং তা ক্রিপমরবতেনশীি ।  তাই নতুন মকছু   উদ্ভাবন মচন্তার মবষেটি সািমেক নে, 

দূরেশী মচন্তার িসি । িয়ি মবষেটি চযায়িমঞ্জিং । একো উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ের পয়ক্ষই  সম্ভব প্রযুমি মনভের  ববমশ্বক পমরবতেনশীি 

সিায়ের চামহোর আয়িায়ক পন্য  উৎপােয়নর উপয় ািী নতুন  প্রযুমি উদ্ভাবন এবিং তা উৎপােয়নর েন্য উয়দ্যািা সৃমষ্টর অনুকুি 

পমরয়বশ িয়ড় ছতািা । এই বাস্তবতার আয়িায়ক মিরপুর ক্লায়বর স্বপ্ন াত্রার বামসদায়ের দুভায়ি ভাি করা  াে । এক ভাি উয়দ্যািা, 

আর এক ভাি ছপশােীবী ।  

 সাধারণত মবয়শ্বর ছকান  মবশ্বমবদ্যািয়ে ভমতের েন্য মশক্ষাথীর ছকান বেসসীিা ছনই ।  উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়েও ভমতের ছক্ষয়ত্র ছকান 

বেসসীিা থাকয়ব না । সঙ্গত কারয়ণই  স্বপ্ন াত্রাে  বসবাসকারী মিরপুর ক্লায়বর ছ  ছকান সেয়স্যর পয়ক্ষ  একইসায়থ মনয়ে উদ্ভাবক বা   

উয়দ্যািা-  এিনমক  উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ের মশক্ষক হওোর সুয় াি থাকয়ব ।  

ইিংয়রে োমতর সভযতায়ক অয়নয়ক সভযতার িাপকাঠি মহয়সয়ব িণ্য কয়র থায়কন । ইমতহাস প োয়িাচনাে ছেখা  াে, ইিংয়রে  সভযতার 

সুমতকািার অক্সয়িার্ ে মবশ্বমবদ্যািে । অক্সয়িার্ ে মবশ্বমবদ্যািে ইিংয়রেী ভাষাভাষীয়ের েন্য পৃমথবীর প্রথি মবশ্বমবদ্যািে,  া  ১০৯৬ 

সায়ি প্রমতমষ্ঠত হে । ছ  ল্যাটিন পেবাচয ছথয়ক মবশ্বমবদ্যািে শয়ব্দর উৎপমত্ত, তার অথ ে করয়ি মবশ্বমবদ্যািে িায়ন ‘Community 

of Teachers and Scholars’(উইমকমপমর্ো)। তারিায়ন অক্সয়িার্ ে  মবশ্বমবদ্যািে অথ ে,  ছসই মবশ্বমবদ্যািে ছ খানকার  

মশক্ষক এবিং জ্ঞানী ব্যমিিণ সকয়ির েন্য অনুসরণীে একটি মশক্ষা ব্যবস্থা  ও সভযতা িয়ড় ছতায়িন ।  

মিটিশ শাসয়নর ছশষ ভায়ি পূব ে বািংিার মপমিয়ে পড়া  মুসিিানয়ের  েীবন াত্রার িান উন্নেয়নর িয়ক্ষয  আসাি ও পূব েবািংিায়ক মনয়ে 

এবিং ঢাকায়ক রােধানী কয়র  একটি মভন্ন প্রয়েশ িেয়নর েন্য   ১৯০৫ সায়ি বঙ্গভঙ্গ আয়েশ োমর করা হে । তৎকায়ি চিিান মিটিশ 

মবয়রাধী আয়দািনরত প্রাে সকয়িই এই আয়েয়শ ক্ষুব্ধ হন এবিং  সমম্মমিতভায়ব ‘বঙ্গভঙ্গ রে’ আয়দািন শুরু কয়রন । ছসই আয়দািয়নর 

মুয়খ বঙ্গভঙ্গ আয়েশ বামতি করা হয়ি,  পূব েবয়ঙ্গর মুসিিানয়ের িয়ধ্য অসয়ন্তাষ ছেখা ছেে । ছসই অসয়ন্তাষ দূরীকরয়ণর িয়ক্ষয  

চিৎকার একটি রােকীে ক্ষমতপূরণ মহয়সয়ব ১৯২১ সায়ি অক্সয়িার্ ে  মবশ্বমবদ্যািয়ের আেয়ি ঢাকা মবশ্বমবদ্যািে প্রমতষ্ঠা করা হে ।  

১৯২৩ সায়ির ২২য়শ  ছিব্রুোমর অনুমষ্ঠত ঢাকা মবশ্বমবদ্যািয়ের সিাবতেন অনুষ্ঠায়ন তৎকািীন বািংিার িভন ের এবিং ঢাকা মবশ্বমবদ্যািয়ের 

আচা ে ির্ ে মরপন  ছসই কথাটিই সকিয়ক িরণ কমরয়ে ছেন (ইিমতোে আহয়িে ও ইিয়তখার ইকবাি) ।  ঢাকা মবশ্বমবদ্যািেয়ক 

প্রয়চযর অক্সয়িার্ ে বিার কারণও এই ইমতহায়সর সায়থ েমড়ত । 

পরবতী কায়ির বাঙামি োতীেতাবায়ের উয়ন্মষ, ভাষা আয়দািন এবিং স্বাধীনতা যুয়ের ছক্ষত্র প্রস্তুতসহ  প্রমতটি ছক্ষয়ত্র ঢাকা 

মবশ্বমবদ্যািয়ের ভূমিকাে ির্ ে মরপয়নর কথার তাৎপ ে সুস্পষ্ট হয়ে ওয়ে। মকন্তু এয়েয়শ একটি সভয বাঙামি  সিাে িয়ড় ছতািার 

ধারাবামহকতা রক্ষা করা ঢাকা মবশ্বমবদ্যািয়ের পয়ক্ষ পরবতীয়ত আর  সম্ভব হেমন । ইিংয়রে প্রবমতেত ছসই  মশক্ষা ব্যবস্থাে পরবতীয়ত 

অেক্ষ মশমক্ষত  ছবকারয়ত্বর  সিংখ্যা  অয়নক ছবয়ড়য়ি এবিং তা ক্রিবধ েিান ।  

একথাও সতয ছ , ইিংয়রে সভযতা ও সিংস্কৃমত এয়েয়শর সিংস্কৃমত ও সভযতার সায়থ সিংিমতপূণ ে নে । ইিংয়রমে মশক্ষা ব্যমি স্বাধীনতার 

নায়ি আত্ময়কমন্দ্রকতার মশক্ষা ছেে । অয়ন্যর ব্যাপায়র ছকান িাথাব্যাথা ছনই;  মনয়ের ভায়িা থাকায়ক অমধক গুরুত্ব মেয়ে থায়ক । 

পক্ষান্তয়র বাঙামি সিংস্কৃমত প্রাচীন কায়ির একান্নবতী পমরবার ধারণার সায়থ সিংিমতপূণ ে । ধি ে ও সািামেকতা ছিয়ন  মনয়ে ভায়িা থাকা 

এবিং অন্যয়ক ভায়িা রাখার ছচষ্টা একান্নবতী পমরবায়রর  ববমশষ্ট । ইিংয়রেী মশক্ষা তথা আধুমনক সভযতা িানুয়ষর  ছসই একান্নবতী 

িানমসকতা  ছভয়ঙ্গ ছেে; শুরু হে আত্ময়কমন্দ্রক  একক পমরবার প্রথা  । উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে ছকমন্দ্রক মিরপুর ক্লাব  অতযাধুমনক ও 

প্রাচীন বাঙামি সিংস্কৃমতর িয়ধ্য একটি ছসতুবন্ধন রচনা করয়ত চাে ।    
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ছেয়শর  মশমক্ষত অেক্ষ ছবকারত্ব সিস্যা দূরীকরয়ণ সরকার ছথয়ক বতেিায়ন কামরিরী মশক্ষার উপর  অমধক গুরুত্ব ছেওো হয়ে । বতেিায়ন 

ছেয়শ ১২৮ টি কামরিরী মশক্ষা প্রমতষ্ঠান,  ১৪ টি মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যািে, ২৮ টি হাইয়েক পাকেসহ অন্যান্য আইটি পাকে  রয়েয়ি 

। এসব  প্রমতষ্ঠায়নর মশক্ষাথীয়ের প্রমতেমতশীি উদ্ভাবক এবিং উয়দ্যািা মহয়সয়ব কযামরোর িেয়ন উিুেকরয়ণ উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে 

অয়নক বড় ভূমিকা পািন করয়ত পায়র । বতেিায়ন বািংিায়েয়শ ছকান উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে ছনই । মিরপুর পুর ক্লাব ছেয়শ প্রথি একটি 

উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে প্রমতষ্ঠা করয়ত চাে,   ার মূি িক্ষয একটি অগ্রিািী   ছবনয়েনয়ক  সিাে িয়ড় ছতািা ।  BEN10K এর  

পূণ েরূপ  Balanched Effective Network of 10 Thousand People;  ার সারকথা,  উয়দ্যািা 

মবশ্বমবদ্যািেয়ক মঘয়র মিরপুর  ক্লায়বর  ১০ হাোর পমরবায়রর সিন্বয়ে একটি কমিউমনটি িেন । তারিায়ন মিরপুর ক্লায়বর সকি সেস্য 

প্রতযক্ষ বা  পয়রাক্ষভায়ব উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ের সায়থ সমৃ্পি থাকয়বন ।  

আয়িই বিা হয়েয়ি মিরপুর ক্লাব ধি ে  ও নীমত বনমতকতা ছিয়ন বয়নমে বাঙামি সিংস্কৃমতর আেয়ি ১০ হাোর পমরবায়রর সিন্বয়ে,  

উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে ছকমন্দ্রক,   প্রযুমি মনভের, নতুন ধারার একটি আধুমনক অমভোত সিাে িয়ড় তুিয়ত  চাে । ১০ হাোর  পামরবার 

িায়ন মিরপুর ক্লায়বর ১০ হাোর সম্মামনত সেস্যয়ের পমরবার । সিেসীিা ২০৩১ সাি । অথ োৎ ২০৩১ সাি নািাে  মিরপুর ক্লায়বর 

পমরপূণ ে অবেব দৃশ্যিান হয়ব । তয়ব মিরপুর ক্লায়বর পুয়রা ব্যবস্থাটি আবমতেত হয়ব  একটি আেয়শ ের োেিা ছথয়ক । আেশ েটি সুমনমে েষ্ট । 

মবয়েশ নে, ছেয়শ ছথয়ক মবয়েয়শর সুমবধাে স্বয়েশ িড়া । মনয়েরা ভায়িা থাকার পাশাপামশ  েন্মভূমি বািংিায়েয়শর  অথ েননমতক উন্নেয়ন 

অবোন রাখা ।   মিরপুর ক্লাব  সিায়ের িানুয়ষর প্রচমিত সািামেক দৃমষ্টভমঙ্গর পমরবতেন  চাে । শুধু  মনয়ের ও মনয়ের পমরবায়রর 

ছভায়ির েন্য িানুয়ষর েন্ম নে । একটি আেমশ েক েীবন মবধান ছিয়ন িানুষ মকভায়ব  সব েমনম্ন খরয়চ  আধুমনক ও অমভোত  সুখী  

েীবন াপন করয়ত পায়র এবিং একইসায়থ মনয়ের ধিীে, সািামেক ও িানমবক োমেত্ব পািন করয়ত পায়র -   মিরপুর ক্লাব ছসই  

উোহরণ সৃমষ্ট করয়ত চাে । প্রধানত মনয়ম্নর ৩ টি উয়েশ্য ও িক্ষয সািয়ন ছরয়খ  মিরপুর ক্লায়বর এই স্বপ্ন াত্রা শুরু   

১।  বািংিায়েয়শর  িধ্যমবত্ত এবিং উচ্চমবত্ত ছেমণর িানুয়ষর িয়ধ্য  অয়নয়ক িয়ন কয়রন, বািংিায়েয়শ বসবাস করার িত  থা থ পমরয়বশ 

ছনই। এই ধারণা ছথয়ক অয়নক পমরবার ইয়তািয়ধ্য ছেশ ছিয়ড়য়িন ।   অয়নক পমরবায়রর একটি অিংশ মবয়েয়শ পামড় মেয়েয়িন, অন্যরাও 

ছ  ছকান সিে ছেশ িাড়ার কথা ভাবয়িন । মনয়ের ছেয়শ বসবায়সর পমরয়বশ নষ্ট হয়ি,  তা ভায়িা করার োমেত্ব এয়েয়শর িানুয়ষর 

উপরই বতোে । মনয়ের েন্মভূমি  ছিয়ড়  াওো মনঃসয়দয়হ  ছকান কাম্য সিাধান নে । মিরপুর ক্লাব এ ধরয়ণর িানুয়ষর েন্য ছেয়শ 

উপযুি পমরয়বশ সৃমষ্ট করয়ত চাে । ছ  সব অসুমবধার  কারয়ণ এসব  িানুষ প্রবাসী হয়ত চান,  ছস সব সিস্যা সিাধায়নর উপাে এবিং 

আধুমনক ক্রি পমরবতেনশীি মবশ্বােয়নর সায়থ  খাপ খাওোয়নার মবষেটি  িাথাে ছরয়খ মিরপুর ক্লায়বর স্বপ্ন াত্রার আবামসক ভবনসহ 

সবমকছু পমরকমেত উপায়ে  সাোয়না । উোহরণ মহয়সয়ব ইমতপূয়ব ে ছসন্ট্রাি মকয়চন এবিং ছসন্ট্রাি পমরবহন পুয়ির কথা বিা হয়েয়ি । 

এখন এ দুটির আেশ েিত মেকও ব্যাখ্যা  করা ছ য়ত পায়র । 

অমতসম্প্রমত ঢাকার কয়েকটি আবামসক ও বামনমেযক  ভবয়ন  গ্যাস মবয়ফারয়ণর কারয়ণ প্রাণহামন ঘয়েয়ি । অয়নয়ক অমিেগ্ধ হয়ে 

কি েক্ষিতা হামরয়েয়িন । অয়নক মূল্যবান  সম্পয়ের অপচে হয়েয়ি । এো প্রিামণত ছ ,  থা থভায়ব গ্যায়সর িাইন রক্ষনায়বক্ষন করা 

না হয়ি, এক একো গ্যায়সর িাইন এক একো মবয়ফারক হয়ে পয়ড় । একটি বহুতি ভবয়ন গ্যাস ব্যবহারকারী সকিয়ক গ্যাস ব্যবহায়র 

প্রমশমক্ষত করা প্রাে অসম্ভব । িয়ি মনরাপত্তার কারয়ণ  একটি বহুতি ভবয়নর প্রমতটি ফ্ল্যায়ে গ্যায়সর চুিা না মেয়ে,  ছসখায়ন একটি 

ছসন্ট্রাি মকয়চয়নর ব্যবস্থা করা এখন সিয়ের োমব । আবার গ্যায়সর িজুে অপ্রতুি ।  অদূর ভমবষ্যয়তই গ্যাস সিংকে ছেখা মেয়ব । 

ছসন্ট্রাি মকয়চন ব্যবস্থাে ছসৌর মবদুযৎ ব্যবহার সম্ভব । িয়ি  এই ব্যবস্থাে গ্যাস ব্যবহায়রর  উপর চাপ কিয়ব । একইসায়থ এই ব্যবস্থা 

ব্যে সােেী হয়ব ।  ছ িন, ‘স্বপ্ন াত্রা’র ছক্ষয়ত্র ২৬৬ টি  ফ্ল্যায়ের প্রমতটিয়ত গ্যায়সর চুিা সুমবধা না ছরয়খ ছসখায়ন  একটি িাত্র ছসন্ট্রাি  

চুিা ব্যবহার করা হয়ব ।  সয়ব োপমর রান্না ও খাওো মবষয়ে  পমরবায়রর সেস্যয়ের ছ  সৃেনশীি েিঘণ্টা নষ্ট হে, তা ছথয়ক তাঁরা  রক্ষা 

পায়বন ।    

ছসন্ট্রাি পমরবহন মবষয়ে একইভায়ব ব্যাখ্যা ছেওো ছ য়ত পায়র ।  

এ মবষয়ে প্রথি প্রশ্ন, পমরবহন আিায়ের ছকন েরকার?  প্রয়োেন,  না প্রেশ েন?  

পমরবহন ব্যবস্থা তথা িামড়  মে প্রেশ েয়নর েন্য প্রয়োেন হে, তাহয়ি প্রয়তযক ফ্ল্যায়ের িামিয়কর িামড় রাখার েন্য ব্যবস্থা রাখা েরকার 

। মকন্তু মিরপুর ক্লাব ছ  আেয়শ ের কথা বয়ি, ছসখায়ন ব্যমিিতভায়ব  িামড় রাখা ছকান আমভোয়তযর প্রতীক হে । িামড় ছকান প্রেশ েয়নর 
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মবষেও  নে । তারিায়ন  মনয়ের িামড় থাকাো মুখ্য নে, প্রয়োেন অনু ােী িামড় পাওোোই মুখ্য । এ মবয়বচনাে মিরপুর ক্লায়বর 

‘স্বপ্ন াত্রা’র আবামসক বামসদায়ের মনয়েয়ের িামড় রাখার ব্যবস্থা রাখা হেমন । একটি ছসন্ট্রাি পমরবহন পুয়ির ব্যবস্থা রয়েয়ি,  ছ খান 

ছথয়ক ছ  ছকান বামসদা প্রয়োেন অনু ােী   থাসিয়ে িামড় পায়বন । এ ব্যবস্থাে ভবন বামসদায়ের িামড়চািকয়ের ছবতন, জ্বািানী 

খরচ, িামড়র রক্ষনায়বক্ষন খরচ সােে হয়ব ।  ঢাকার ভবন িামিয়করা  মে এ ধরয়ণর ব্যবস্থা চালু কয়রন, তাহয়ি জ্বািামনর উপর চাপ 

কিার পাশাপামশ,   ানেে সিস্যার অয়নকখামন মনরসন হয়ত পায়র । তয়ব মিরপুর ক্লায়বর ‘স্বপ্ন াত্রা’র  আবামসক ভবয়ন এই ছসন্ট্রাি 

পমরবহন ব্যবস্থার শুভ সূচনা হয়ত  ায়ে । 

‘স্বপ্ন াত্রা’র  আবামসক ভবয়নর  মশক্ষা ও খাদ্য উপকরয়ণর  মবষেও  এখায়ন উয়ল্লখ করা ছ য়ত পায়রঃ  

মশক্ষা মবষয়ে বিা ছ য়ত পায়র ছ , “স্বপ্ন াত্রা”ে বসবাসকারী সকি মশক্ষাথীর কমিউমনটিয়ত মশক্ষার সকি ব্যবস্থা মনমিত করা হয়ব। 

এখায়ন থাকয়ব ছসন্ট্রাি িাইয়িরী, ছ খায়ন মসয়িবায়স  অন্তভু েি মশক্ষা উপকরণ এবিং একুশ শতয়কর উপয় ািী মশক্ষা উপকরণ থাকয়ব, 

আনুিামনক ৫০০ েন মশক্ষাথীর কমিউমনটিয়ত পড়াশুনা/য়বাঝার ব্যবস্থা, গ্রুপ স্টামর্, কমিউমনটি ছকামচিং ব্যবস্থা (বামণমেযক নে), 

ছসমিনার হি, স্টামর্ হি এবিং  ৪টি সব োধুমনক ল্যাব,   থা-  িান্ডায়িন্টাি সাইন্স ল্যাব, ইমঞ্জমনোমরিং ল্যাব, ইয়নায়ভশান ল্যাব, 

মক্রয়েটিমভটি ল্যায়বর ব্যবস্থা রাখা হয়ব । মূিত স্বপ্ন াত্রার ছসন্ট্রাি িাইয়িরীয়ত শুধু চিিান নে,  ভমবষ্যৎ প্রযুমি মবষয়ে োনার ও 

িয়বষণা করার সুয় াি থাকয়ব । ক্রি পমরবতেনশীি প্রযুমির এই যুয়ি ৪থ ে মশে মবপ্লব ছশষ নে । ৫ি মশে মবপ্লয়বর ছিন ইমঞ্জমনোমরিং 

মনয়েও মিরপুর ক্লায়বর িয়বষণা রয়েয়ি । উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে প্রামতষ্ঠামনক রূপ ছপয়ি উন্নত মবয়শ্বর অতযাধুমনক প্রযুমির সায়থ 

সিানতায়ি িয়বষণা এবিং নতুন নতুন প্রযুমি উদ্ভাবন সহেতর হয়ত পায়র।  

খায়দ্য   ছভোি ছেওো  আিায়ের ছেয়শ অমত সাধারণ,  মকন্তু ভেিংকর একটি  সিস্যা ।  ছ  ছেয়শ মশশু খায়দ্য ছভোি ছেওো হে,  

ছসখায়ন বড়য়ের খাবায়র ছভোি ছেওো ছকান ব্যাপার নে । িানুয়ষর েন্য খাদ্য সরবরাহ করা, খাদ্য উপকরণ  সরবরাহ করা ছ  ইবােত 

বা উপাসনা করার িত পমবত্র মবষে -একথা আিায়ের খাদ্য ব্যবসােীয়ের বয়ি িাভ ছনই । বতেিায়ন িানুয়ষর শরীয়র মবমভন্ন ছরায়ির 

প্রাদুভোয়বর মূয়ি ছ  এই  ছভোি খাদ্য – একথা বয়িও আপাতত ছকান  িাভ ছনই । সহে সিাধান মহয়সয়ব মিরপুর ক্লাব  এ সিস্যা 

মনরসয়ন মনয়েয়ের  কমিউমনটির খায়দ্যর সিংস্থান মনয়েরা করার ব্যবস্থা ছরয়খয়ি । “য়সন্ট্রাি মকয়চন ব্যবস্থার ছ  কথা আয়ি বিা হয়েয়ি, 

ছসই ছসন্ট্রাি মকয়চয়নর  খাদ্য উপকরণ মূিত  মিরপুর ক্লায়বর মনেস্ব  কমিউমনটি কৃমষিাি ে ছথয়ক আসয়ব ।  এ িয়ক্ষয  মত্রশ মবঘার 

একখে কৃমষেমি “স্বপ্ন াত্রা” প্রয়েয়ের অন্তভু েি হয়ব। েমিটি মনতান্তই কিোয়ির কৃমষেমি, ছ খায়ন আধুমনক পেমতয়ত কমিউমনটি 

মকয়চয়নর প্রয়োেনীে সবেী, িি এবিং িাি উৎপােন করা হয়ব। চাি উৎপােয়নর েমি িীে ছনো হয়ব। ২৬৬টি পমরবায়রর সারাবিয়রর 

আমিয়ষর চামহো পূরণয় াগ্য একটি িািংশ, দুধ এবিং মর্ি উৎপােনকারী খািার থাকয়ব ছসখায়ন। এ মবষয়ে আেয়শ ের কথা বিয়ি বিয়ত 

হে ছ , সিিনা িানুয়ষর সায়থ পারস্পামরক েো ভািবাসার িয়ধ্য  সিংঘবে হয়ে বসবাস করা প্রয়তযয়কর মনে মনে ধিীে মবধায়নর 

অিংশ । মবষেটি একেন সুনািমরয়কর োমেয়ত্বর িয়ধ্যও পয়ড়। এ ব্যবস্থাে   কৃমষেমির কাম্য ব্যবহার, ছভোিমুি খাবায়রর সিংস্থান 

এবিং খাদ্য উপকরণ সিংগ্রহ  ব্যে সােেী হয়ব ।  সিায়ের অন্যান্য কমিউমনটির িানুয়ষরা এ পেমত অনুসরণ করা শুরু করয়ি ভমবষ্যয়ত 

আিায়ের ছেয়শও মনরাপে খাদ্য পাওো সহেতর হয়ত পায়র ।  

২।  প্রবাসী বাঙামি  ারা  মশক্ষা,  অথ েমবত্ত বা অন্যান্য কারয়ণ প্রবাসী হয়েমিয়িন, এখন নামড়র োয়ন ছেয়শ মিরয়ত চান, তাঁয়ের  অয়নয়কই 

আয়িন  ারা ছেয়শ মিরয়ত চান ।  মকন্তু ছেয়শ ছিরার ছক্ষয়ত্র তাঁরা ছেয়শর  চিিান পমরয়বশ পমরমস্থমতয়ক  বড় বাঁধা িয়ন কয়রন । তাঁরা 

ছেয়শ মিয়র মনরাপে অমভোত পমরয়বয়শ থাকয়ত চান এবিং হািকা  কাে ও মবমনয়োয়ির সুয় াি  চান । এসব প্রবাসী বাঙামির কথা 

িাথাে ছরয়খ মিরপুর ক্লায়বর কি ে পমরমধ মনধ োরণ করা হয়েয়ি । কথাই বয়ি, ‘বাঙামি একাই একশ’ ।  চট্টগ্রায়ির ছসানার ছিয়ি আবুি 

কায়শি খান  মিটিশ ভারয়ত ছেিা েয়ের চাকমর ছিয়ড় ১৯৪৫ সায়ি এ ছক খান গ্রুপ প্রমতষ্ঠা কয়রন । ১৯৪৭ সায়ি ছেশ মবভায়ির পর 

পামকস্তায়নর ছপ্রমসয়র্ন্ট মিল্ড িাশ োি  আয়ুব  খায়নর উন্নেয়নর েশয়ক পামকস্তায়ন  ছ  ২২ টি  মশেপমত ধমনক পমরবায়রর উত্থান ঘয়ে,  

তাঁয়ের িয়ধ্য ২০ টি পমরবারই  মিি  পমিি পামকস্তানী । ২২ পমরবায়রর িয়ধ্য  দুটি পমরবার  এ ছক খান এবিং ইস্পাহামন (অবাঙ্গামি) 

পমরবার  পূব ে পামকস্তায়নর হয়িও,  একিাত্র এ ছক খান মিয়িন বাঙামি । ছস সিে েনাব এ ছক খান প্রিাণ কয়রন ছ ,  বাঙামি একাই 

একশ । আিায়ের সিায়ে বতেিায়ন এ ধরয়ণর এ ছক খায়নর সিংখ্যা এয়কবায়র কি নে । মকন্তু আর এক বাস্তবতা এই ছ , ‘বাঙামি একা 

একশ হয়ত পায়র, মকন্তু একশ বাঙামি মিয়ি এক হয়ত পায়র না’ । একশ বাঙামি এক না হওোর  সািামেক এই প্রবণতা ছেয়শর সািমগ্রক 

অথ েননমতক উন্নেয়নর  সহােক নে ।  এই বাস্তবতাে  মিরপুর ক্লাব প্রমতষ্ঠা একটি  ব্যমতক্রি  উয়দ্যাি । মিরপুর ক্লাব  কায়রা একক 

কৃমতত্ব নে, সকি সম্মামনত সেয়স্যর সিমন্বত প্রয়চষ্টাে িয়ড় ওো  পারস্পামরক িঙ্গিকািী   একটি ব্যমতক্রিধিী অমভোত সিাে ।  

ছসখায়ন ক্লাব ছকমন্দ্রক প্রশাসমনক, অথ েননমতকসহ সকি   কি েকাে  ক্লায়বর সম্মামনত সেস্যিণ  সম্পােন করয়বন । আয়িই বিা হয়েয়ি,  
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মবমভন্ন  ছপশােীবী ছেমণর িানুষ  ারা মনে মনে ছপশাে  ইয়তািয়ধ্য  সিি হয়েয়িন বা সিি হওোর েন্য প্রমতশ্রুমতশীি,  তাঁরাই 

মিরপুর ক্লায়বর সেস্য হয়বন । সকয়ির সকি প্রকার সৃেনশীিতা এখায়ন কায়ে িািায়নার ছচষ্টা থাকয়ব । ক্লায়বর ছ  মনেস্ব  কৃমষেমির 

কথা বিা হয়েয়ি, ছকান ছকান সেস্য এ খায়ত মবমনয়োি করয়বন, ছকউ ছকউ পমরবহন পুয়ি মবমনয়োি করয়বন । ছকউ ছকউ উয়দ্যািা 

মবশ্বমবদ্যািয়ের মশক্ষক হয়বন । ছকউ ছকউ নতুন ছকান পন্য উৎপােয়ন মবমনয়োি করয়বন । প্রকৃত পয়ক্ষ উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে হয়ব 

মবশ্বােয়নর ক্রিপমরবতেনশীি যুয়ির সায়থ তাি মিমিয়ে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, উৎপােন ও বাোরোত করয়ণর মথঙ্ক ট্ািংক এবিং 

একই সায়থ এসব বাস্তবােয়ন সম্মামনত সেস্যয়ের কায়ের সুয় াি সৃমষ্ট করার প্লােিরি ।  

এখায়ন একটি মবষে উয়ল্লখ্য ছ , প্রমতটি েীবয়নর পূণ েতা পাওোর েন্য েন্মভূমির একটি সম্পকে রয়েয়ি । এখায়ন উমদ্ভয়ের উোহরণও 

ছেওো ছ য়ত পায়র । ছ িন,  কিািাি বািংিায়েয়শ েয়ন্ম ।  অনুকূি আবহাওোর কারয়ণই  বািংিায়েয়শ কিািি ভায়িা েয়ন্ম । অন্যমেয়ক 

কানার্াে কিািাি  েয়ন্ম না । এখন  মে কানার্াে কিািাি উৎপােয়নর ছচষ্টা করা হে, তাহয়ি এক সিে হেত ছসখায়নও কিািাি 

েন্মায়ব । মকন্তু ছকানভায়বই ছসখায়ন প্রমতকূি আবহাওোর কারয়ণ  কিািায়ির েীবয়নর পূণ েতা আসয়ব না । এখায়ন িানুয়ষর উোহরণও 

ছেওো ছ য়ত পায়র । একেন বাঙামি সন্তান এয়েয়শর আয়িা আবহাওোর উপয় ািী শরীর কাোয়িা, মচন্তা ছচতনা এবিং  িননশীিতা 

মনয়েই েন্ম ছনে । ছসই সন্তান পৃমথবীর অন্য ছকান ছেয়শ ছ ভায়বই বড় ছহাক না ছকন, ছসখায়ন তার েীবয়ন পমরপূণ ে সুখী হওো, েীবয়নর 

পূণ েতা পাওো তার েন্য  ছবশ কঠিন। আবার মভন্ন ছেয়শ থাকয়িও মনয়ের েন্মভূমির প্রমত তাঁর োমেত্ব ছশষ হে না ।  নবী হ রত 

ছিাহাম্মে (সঃ) তখনকার মভন্ন ছেশ িমেনায়ত স্থােী হয়িও,  মনয়ের েন্মভূমি িক্কায়ক  পুনি েেন করয়ত সমবয়শষ গুরুত্ব মেয়েয়িন । 

একইভায়ব মবশ্বােয়নর এই যুয়ি ছপশা বা অন্য ছকান কারয়ণ একেন বািংিায়েশী পৃমথবীর ছ য়কান ছেয়শই থাকুন না ছকন, েীবয়নর 

একটি প োয়ে  মে ছেয়শ আসয়ত চান, ছেশ ও  ছেয়শর িানুয়ষর েন্য মকছু করয়ত চান,  তাঁর মবষেটি িাথাে ছরয়খ মিরপুর ক্লায়বর 

পমরকেনা সাোয়না হয়েয়ি ।  

৩।  আয়িই বিা হয়েয়ি, মিরপুর ক্লাব ছেয়শর সিি ছপশােীবীয়ের সিন্বয়ে িঠিত একটি  ক্লাব । িয়ি ছেয়শর অথ েনীমতক উন্নেয়ন 

সরকার মনধ োমরত  অভীষ্ট িক্ষয অেেয়ন মিরপুর ক্লাব সহােক ভূমিকা পািন করয়ব । বতেিান সরকায়রর ২০০৯ সায়ি ক্ষিতা গ্রহন এবিং  

‘মভশন ২০২১’ বাস্তবােন কা েক্রি এয়েয়শ  উয়দ্যািা বান্ধব বা মশেবান্ধব সিংস্কৃমত সৃমষ্টয়ত উয়ল্লখয় াগ্য অবোন ছরয়খয়ি। মূিত ‘মভশন 

২০২১’ এর সিি বাস্তবােন ছেশয়ক স্বয়োন্নত ছেশ ছথয়ক উন্নেনশীি ছেয়শ রুপান্তয়রর শতে পূরণ কয়রয়ি ।  বতেিায়ন সরকার ২০৪১ 

সায়ির িয়ধ্য ছেশয়ক উন্নত িাে ে বািংিায়েয়শ  রুপান্তয়রর িক্ষয মনয়ে  কাে করয়ি । ইয়তািয়ধ্য  মর্মেোি বািংিায়েশ বাস্তবােয়ন  

উদ্ভাবনী মূিক কি েকায়ে গুরুত্ব ছেওোর কারয়ণ,  তথ্য প্রযুমি খায়ত সিি  উয়দ্যািা সৃমষ্ট এবিং তরুণয়ের উদ্ভাবনীমুিক কি েকায়ে উেীপ্ত 

করা  সম্ভব হয়েয়ি। মিরপুর ক্লায়বর প্রস্তামবত উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে এ ছক্ষয়ত্র উয়দ্যািা সৃমষ্টর প্রামতষ্ঠামনক পমরয়বশ সৃমষ্টর শুভ সূচনা 

হয়ত  পায়র –  া ছেয়শর অথ েনীমতক উন্নেন তথা সরকায়রর অভীষ্ট িক্ষয অেেয়ন  ভূমিকা রাখয়ত সক্ষি । আবার সকয়ি মিয়ি এক 

সায়থ ভায়িা থাকার এই কি েপ্রয়চষ্টা সিি হয়ি,  উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে ছকমন্দ্রক এ ধরয়ণর  ক্লাব ছেয়শর অন্যান্য অঞ্চয়িও িয়ড় ছতািা 

সম্ভব হয়ব-  া ছেয়শর সামব েক  উন্নেয়ন সহােক ।  

আিায়ের ছেয়শ অয়নয়ক অনবধ পয়থ অথ ে উপােেন কয়র মবয়েয়শ অয়নক বামড় কয়রন বয়ি ছশানা  াে । কিন্তু সাধারণ প্রবাসী বাঙাকিদের 

জীবন কিন্তু এমন সহজ নয় । আমাদের দেশ দেদি যারা কশক্ষা, ছপশা  বা অন্য ছকান কারয়ণ মবয়েয়শ েীবন াপন শুরু কয়রন, তাঁয়ের 

অয়নক পমরেি করয়ত হে । কয়োর পমরেিিব্ধ অথ ে মেয়ে  ছস ছেয়শর শতভাি মনেি নীমত ছিয়ন ছসখায়ন তাঁয়ের সুশৃঙ্খি েীবন াপন 

করয়ত হে । এসব উন্নত ছেয়শ কায়ের ছিাক রাখা বা ড্রাইভার রাখার িত মবিামসতা করার সুয় াি তাঁয়ের ছনই । প্রমতয়বশীয়ক মবপয়ে 

ছিিা বা কাউয়ক িাঁমক মেয়ে িাভবান হওোর সুয় ািও  ছনই ছসখায়ন । তয়ব মনয়ের আইনিত অমধকার পাওোর েন্য তাঁয়ের ছকান 

ছেনেরবার করা িায়ি না । খাবায়র ছভোি আয়ি মক, ছনই -  এসব মনয়ে তাঁয়ের  ভাবয়ত হে না । কারণ মনরাপে খাদ্য পাওোর ব্যবস্থা 

সরকার কয়র থায়ক । মনয়ে ও মনয়ের পমরবায়রর ভমবষ্যৎ মনরাপত্তার েন্য অমতমরি সম্পে আহরয়ণর অশুভ প্রমতয় ামিতা ছসখায়ন 

ছনই । মকন্তু আিায়ের ছেয়শর  িানুয়ষর  মবশ্বাস,   সম্পে আহরণ এবিং পুমঞ্জভূত করার িয়ধ্যই সািামেক মনরাপত্তা মনমহত । এ কারয়ণ 

ধিীে মবমধমবধান বা নীমত বনমতকতা ভুয়ি  সম্পে আহরয়ণর এক নি প্রমতয় ামিতাে সকয়ি মিপ্ত থাকয়ত চান  । অথচ ছসই একই 

িানুষ  প্রবাস েীবয়ন  অমতমরি সম্পে আহরয়ণর অশুভ প্রমতয় ামিতা না কয়র, মনয়ের  সীমিত সম্পে সয়ব োচ্চ  ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি সুখী 

হয়ত চান ।  আিায়ের ছেয়শর িানুষ,   ারা  উন্নত  ছেয়শ  প্রবাসী হয়েয়িন,  তাঁরা ছস সব ছেয়শর মনেিকানুন শতভাি  ছিয়ন চিয়ত 

অভযস্ত হয়েয়িন  । ম মন  োপায়ন প্রবাসী হয়েয়িন, মতমন োপায়নর শতভাি মনেিকানুন ছিয়ন পমরেিী োপানীয়ের সায়থ সিান তায়ি 

পমরেি কয়র ছসখায়ন টিয়ক আয়িন ।  এভায়ব প্রবায়স  ারাই আয়িন,  ছবমশর ভাি ছক্ষয়ত্র তাঁয়ের সকয়িই   ার  ার অবস্থায়ন ছিধা,  

ছ াগ্যতা ও েক্ষতা বয়ি সসম্মায়ন টিয়ক  আয়িন ।  মবশ্বােয়নর এই যুয়ি ছেয়শর সাধারণ িানুয়ষর পয়ক্ষও  পৃমথবীর মবমভন্ন ছেয়শ  াওো 
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এবিং ছস সব ছেশ সেয়ন্ধ বাস্তব অমভজ্ঞতা অেেন করা অয়নক সহে । আিায়ের ছেয়শর অয়নক িানুষ ছস সুয় াি মনয়েনও বয়ে । মকন্তু 

বাস্তয়ব মনয়ের ছেয়শ আিায়ের কায়রা  আচরয়ণ তার  ছকান প্রমতিিন ছনই বিয়িই চয়ি । মিরপুর ক্লাব প্রকৃতপয়ক্ষ  মনয়ের ছেয়শ 

আিায়ের প্রবাসী বাঙামিয়ের ছসই পমরশুে আচরয়ণর বাস্তব সািামেক  অনুশীিন শুরু করয়ত চাে ।  এক কথাে বিা  াে, এই ছসাশ্যাি 

ইমঞ্জমনোমরিং মিরপুর ক্লায়বর কাে ।  

মিরপুর ক্লাব মূিত সকয়ি মিয়ি ভায়িা থাকার একটি অতযাধুমনক সিাে ব্যবস্থা ।  এ সিায়ে অমতমরি সম্পে আহরয়ণর েন্য অশুভ 

ছকান প্রমতয় ামিতা নে, মনয়ের ধিীে ও নীমত বনমতকতা মবসেেন মেয়ে নে,  মনয়েয়ের সীমিত সম্পে সয়ব োচ্চ ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি 

সকয়ি ভায়িা থাকার একটি সিাে মিরপুর ক্লাব । এই সিায়ের নাি ছবনয়েনয়ক (BEN10K)।  Balanched Effective 

Network of 10 Thousand People ।  মিরপুর পুর  ক্লায়বর  ১০ হাোর সম্মামনত সেস্যয়ের  পমরবায়রর সিন্বয়ে 

িঠিত  একটি কমিউমনটি বা সিাে  ছবনয়েনয়ক  । এই ১০ হাোর সেয়স্যর সীমিত সম্পে ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি প্রবাসী বাঙামিয়ের িত 

সুয় াি সুমবধা মনয়ে মনয়ের  ছেয়শ ভায়িা থাকার মনিেতা মেয়ত চাে এই মিরপুর ক্লাব ।   

মনয়েয়ের িয়ধ্য  িিপ্রসূ ছনেওোমকেিং মিরপুর ক্লায়বর  একটি  বড় একটি  শমির উৎস ।  বাস্তয়ব ছকান সিস্যাা্র সিাধান একটি মবষয়ের 

উপর মনভের কয়র না । ছ িন মিরপুর ক্লাব মনরাপে খায়দ্যর েন্য মনেস্ব কৃমষেমি ব্যবহার করয়ব আয়িই বিা হয়েয়ি । ছসখায়ন  মনরাপে 

িাি  ও মুরমি চায়ষর কথাও  বিা হয়েয়ি । মকন্তু িাি ও মুরমির খাবার  মে মনরাপে না হে, তাহয়ি মনরাপে িাি বা মুরমি মকভায়ব 

সম্ভব? কৃমষেমির মনরাপে সারই বা  ছকায়ত্থয়ক আসয়ব ? এসয়বর সিাধান মক  ?  

আয়িই বিা হয়েয়ি, মিরপুর ক্লাব উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে  ছকমন্দ্রক একটি  সিাে ব্যবস্থা । উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািে একটি িয়বষণাধিী  

প্রমতষ্ঠান । মিরপুর ক্লায়বর ছ  মনেস্ব  কৃমষেমির কথা বিা হয়েয়ি,  উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ের  মশক্ষাথীয়ের েন্য ছসটি  একটি িয়বষণা 

ছক্ষত্রও বয়ে । িয়ি এই কৃমষেমি ছথয়ক মনরাপে খাদ্য উপকরণ পাওোর েন্য ছ  ধরয়ণর িয়বষণা েরকার, প্রায়োমিক জ্ঞান েরকার, 

উৎপােন েরকার-  ছস ব্যবস্থা উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ের আওতাে করা হয়ব ।  অথ োৎ মুরমির মনরাপে খাবায়রর েন্য মনয়েরা মুরমির 

খাবার উদ্ভাবন ও উৎপােন, িায়ির মনরাপে খাবায়রর েন্য িায়ির খাবার উদ্ভাবন ও উৎপােন ইতযামে সবমকছু উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ের 

আওতাে করা হয়ব। 

 বিা হয়েয়ি  মিরপুর ক্লায়বর আবামসক ভবয়ন থাকা  পমরবায়রর সকয়ির েন্য আিাো চুিা, আিাো কায়ের ছিাক বা আিাো  

িামড়চািয়কর সুয় াি  থাকয়ব না । অথ োৎ ছবনয়েনয়ক  পমরবার বা মিরপুর ক্লায়বর  ১০ হাোর পমরবায়রর েন্য  ১০ হাোর চুিা, বা  ১০ 

হাোর পমরবায়রর েন্য ১০ হাোর কায়ের ছিাক নে, এক বা কয়েকো ছসন্ট্রাি মকয়চন অথবা  ১০ হাোর পমরবায়রর েন্য ১০ হাোর 

িামড় বা ১০ হাোর িামড়চািক নে, এক বা কয়েকটি পমরবহন পুয়ির ব্যবস্থা রাখা হয়ব । এরুপ ছক্ষয়ত্র ছসন্ট্রাি মকয়চয়ন বায়োগ্যাস বা 

ছসৌরচুিা ব্যবহার করা সহে হয়ব । আধুমনক পেমতয়ত বেেব্যবস্থাপনার কাে সহে হয়ব । একইসায়থ অন্য  ছকানভায়ব উন্নতর প্রযুমি 

ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি এসব ছক্ষয়ত্র বা মিরপুর ক্লায়বর অন্যান্য ছকান খায়ত   ব্যে সিংয়কাচন করা  ায়ব মক না- ছস সব মকছু উয়দ্যািা 

মবশ্বমবদ্যািয়ের মশক্ষাথীয়ের িয়বষণার মবষে হয়ব । অথ োৎ মিরপুর ক্লাব তার  সকি সেয়স্যর  সীমিত সম্পে সয়ব োচ্চ ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি  

মনয়েরা  আেীবন  ভায়িা  থাকা এবিং   সন্তানয়ের েন্য ভমবষ্যয়ত ভায়িা থাকার  সুয় াি সৃমষ্ট করয়ব । বৃে অসহাে বাবা িায়ের েন্য  

মবয়েয়শ  বৃোেি একটি সম্মানেনক ব্যবস্থা হয়িও,  আিায়ের সিায়ে বৃোেি সম্মানেনক মকছু  নে ।  মকন্তু চিিান বাস্তবতাে,  

ছ খায়ন ছিয়িয়িয়েরা  ছেয়শর বাইয়র, মবশ্বাসয় াগ্য কায়ের িানুষ পাওো প্রাে অসম্ভব, ছসখায়ন মিরপুর ক্লাব একটি চিৎকার মবকে 

হয়ত পায়র । কারণ,  মিরপুর ক্লায়বর আবামসক ব্যবস্থা প্রাচীন বািংিার একান্নবতী পমরবায়রর আেয়ি করা । এখায়ন সকয়ি মিয়ি ভায়িা 

থাকা,  অন্যয়ক ভায়িা রাখা, সকয়ির েন্য  অতযাধুমনক স্বাস্থযয়সবার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ছসবামূিক ব্যবস্থা  আবামসক ভবয়ন  মনমিত 

করা হয়ব । এ অবস্থাে  ছকান  বৃে বাবা িায়ের মনয়ের ছিয়িয়িয়ে না থাকয়িও,  মনয়ের ছিয়িয়িয়ে নামতপুমতর অনুরূপ সামন্নধ্য পাওোর 

সুয় াি স্বপ্ন াত্রাে  তাঁরা ছপয়ত পায়রন । মিরপুর ক্লাব ভমবষ্যয়ত  ছেয়শর মবমভন্ন  মবভািীে বা ছেিা প োয়ে  এ ধরয়ণর সিাে িয়ড় 

তুিয়ত ভূমিকা রাখয়ত চাে ।   

 আয়িই বিা হয়েয়ি  ারা মনে মনে  ছপশাে সিি,  প্রমতশ্রুমতশীি এবিং একইসায়থ  মিরপুর ক্লায়বর  আেয়শ ে মবশ্বাসী হয়বন, তাঁরাই 

মিরপুর ক্লায়বর সেস্য  হয়ত পায়রন । প্রয়তযক সম্মামনত সেয়স্যর ববমশষ্ট মবয়বচনার  ৪ টি  মেক  রয়েয়ি ।  ক) ছিধা  খ) অমভজ্ঞতা,ি) 

ছ ািায় ায়ির সক্ষিতা  এবিং ঘ) আমথ েক সক্ষিতা । ক্লায়বর সকি সেস্য একই মবষয়ে সিান পারেশী হয়বন না, বাস্তয়ব তা হওোর 

কথাও নে । ছকউ ছিধা মেয়ে, ছকউ অমভজ্ঞতা মেয়ে, কায়রা উচ্চ প োয়ে বা সিংমিষ্ট মবষয়ে  ছ ািায় ায়ির সক্ষিতা  মেয়ে, আবার ছকউ 
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আমথ েক সক্ষিতা মেয়ে ক্লায়বর উয়েশ্য ও িক্ষয পূরয়ণ  অবোন রাখয়ত সক্ষি ।  এগুয়িার সিন্বয়ে মিরপুর ক্লাব সেস্যয়ের িয়ধ্য এক 

ধরয়ণর সািামেক সাম্যবাে কায়েি করয়ত চাে । অথ োৎ ক্লায়বর সেস্যয়ের িয়ধ্য ছিােবড় ছকান ছভোয়ভে রাখা হয়ব না । এ কারয়ণ  

মিরপুর ক্লায়বর সকি সেয়স্যর  ছ াগ্যতার িাপকাঠি  হয়ব  ক্লায়বর উয়েশ্য ও  িক্ষয অেেয়ন   তাঁর অবোন ।  মিরপুর ক্লায়বর পমরভাষাে 

এোয়ক MSP (Membership Status Point) বিা হে । মিরপুর ক্লায়ব একেন সেয়স্যর অবোন  মনধ োরয়ণর িাপকাঠি 

এই   MSP।  মিরপুর ক্লায়বর আবামসক প্রকে স্বপ্ন াত্রাে ফ্ল্যাে পাওোর ছক্ষয়ত্র, এিনমক ক্লাব ছরস্টুয়রয়ন্ট খাওোর ছক্ষয়ত্রও MSP 

অনু ােী মূল্য মনধ োরণ করা হয়ব । মিরপুর ক্লায়বর  একেন সম্মামনত  সেস্য,   ার MSP অয়নক ছবমশ,  মতমন হেত মবনামূয়ল্য 

স্বপ্ন াত্রাে  একটি ফ্ল্যাে পায়বন বা ক্লায়বর  ছরস্টুয়রয়ন্ট মবনামূয়ল্য ছখয়ত পারয়বন । আর অন্য  একেন সেয়স্যর  েন্য ছসই একই  ফ্ল্যায়ের 

মূল্য হয়ত পায়র  এক ছকাটি োকার অমধক,  বা ছরস্টুয়রয়ন্ট খাবার বাবে তাঁয়ক  অয়নক মূল্য পমরয়শাধ করয়ত হয়ব । মিরপুর ক্লাব আসয়ি 

িোমর, বা কায়রা ছকান প্রভাব িারা মনেমন্ত্রত নে, ক্লায়ব  ার  া অেেন,  তার মভমত্তয়তই সবার েন্য সাম্যবাে,   সিতা বা ন্যােমবচার 

মনমিত করার মবধান রাখা হয়েয়ি এই  ক্লায়বর নীমতিািাে  ।  

 প্রচমিত ক্লাব ব্যবস্থাপনাে ক্লায়বর পে পমরবতেয়ন মনব োচন একটি বড় ভূমিকা পািন কয়র । ছেখা  াে,  ক্লায়বর সেস্যয়ের িয়ধ্য   ারা 

মবপুি অথ েমবয়ত্তর িামিক, তাঁরা অথ ে মবমনয়োি কয়র মনব োচয়ন তথা ক্লায়ব অশুভ প্রভাব ছিিার ছচষ্টা কয়রন এবিং অয়নক  ছক্ষয়ত্র সিি 

হন । মকন্তু মিরপুর ক্লাব সাধারণ ছকান ক্লাব নে; এটি  একটি আেশ ে মভমত্তক ক্লাব । সেস্যয়ের  মনয়ে ভায়িা থাকা এবিং অন্যয়ক ভায়িা 

রাখার প্রমতশ্রুমতর মভমত্তয়ত িয়ড় ওো একটি ক্লাব ।  তাই মিরপুর ক্লায়বর ছক্ষয়ত্র ছ ন কখয়না ছকান ধরয়ণর অশুভ প্রভাব না পয়ড়, ক্লায়বর 

নীমতিািাে ছসই  ব্যবস্থা রাখা হয়েয়ি । ছ িন,  মিরপুর ক্লায়বর স্বপ্ন াত্রাে ফ্ল্যাে বরায়ের ছক্ষয়ত্র ছকউ ছ ন এয়কর অমধক ফ্ল্যাে না পান, 

তা মনমিত করা হয়েয়ি । িারণ, স্বপ্ন াত্রার বামসদা তথা বা সম্মামনত সেস্যয়ের মনয়েয়ের িয়ধ্য  ছকান ধরয়ণর অশুভ প্রমত মিতা 

করার  েন্য মিরপুর ক্লাব নে ।  এ কারয়ণ মনব োহী কমিটি  বা অন্য ছকান কমিটির ছিোে ছশয়ষ  মিরপুর  ক্লাব মনব োচয়ন অিংশগ্রহয়ন 

ইচ্ছুক সেস্যয়ের িয়নানেনও MSP এর মভমত্তয়ত মনধ োরণ করা হয়ব ।  কায়রা MSP কি হয়ি মতমন মনব োচয়ন অিংশগ্রহন করয়ত 

পারয়বন না । তারিায়ন আেশ ে বা  নীমতহীন ছকান সেস্য কখয়না মিরপুর ক্লাব মনব োচয়ন প্রমতিমিতা করার সুয় াি পায়বন না ।    

মিরপুর ক্লায়বর  সেস্য সিংখ্যা চিমত ২০২৩ সায়ি ১০০০ (একহাোর)  পূণ ে করার প্রতযাশা আিায়ের । বতেিায়ন প্রস্তামবত  উয়দ্যািা 

মবশ্বমবদ্যািয়ের পেভূমি,  কাোয়িা, িেন প্রমক্রো ইতযামে প্রণেয়নর কাে চিিান । মিরপুর ক্লায়বর সেস্য সিংখ্যা ৭০০-৮০০য়ত উন্নীত 

হয়ি প্রথয়ি MCLII (Mirpur Club Ltd Institute of Innovation) এর কাে শুরু হয়ব ।  মিরপুর ক্লায়বর এই 

ইন্সটিটিউে অি ইয়নায়ভসানয়কই  ধীয়র ধীয়র উয়দ্যািা মবশ্বমবদ্যািয়ে রুপান্তর করা হয়ব । ছ  ছবনয়েনয়ক  সিাে বা  ছবনমসটির  কথা 

বিা হয়েয়ি, স্বপ্ন াত্রা আবামসক ভবন (আয়িই উয়ল্লখ করা হয়েয়ি) মবমনি োয়ণর িাধ্যয়ি তার শুভ াত্রা শুরু ।  মিরপুর ক্লায়বর বতেিান 

ভবন ক্লায়বর মনেস্ব সম্পে নে । ‘স্বপ্ন াত্রা’ে  মিরপুর ক্লায়বর মনেস্ব ভবয়নর সিংস্থান রাখা হয়েয়ি । ক্লায়বর অথ েনীমতক কি েকাে 

(Ben Economy)  পমরচািনার েন্য সিংমিষ্ট ছকাম্পামনগুয়িার প্রয়োেনীে   ছরমেয়েশন সম্পােন এবিং মূি  কা েক্রি চিমত 

বিয়রই শুরু করা  ায়ব বয়ি আিায়ের মবশ্বাস ।  

মিরপুর ক্লায়বর পূণ ে অবেব এখয়না একটি সুপমরকমেত স্বপ্ন মবয়শষ ।  আিায়ের প্রতযাশা ২০৩১ সায়ির িয়ধ্য  এই স্বয়প্নর সিি বাস্তবােন  

আিায়ের প্রাচীন বাঙামি ঐমতহয এবিং আধুমনক তথ্য প্রযুমির সিংমিেয়ণ একটি  নতুন অমভোত সিাে সৃমষ্ট  করয়ব -  া সরকায়রর 

২০৪১ সায়ির উন্নত ছেয়শর উন্নত সিাে িেয়নর একটি িয়র্ি হয়ত পায়র । . 


