
Mí-01t জরুরী প্রণ োদনোয় খোমোরীর স্বপ্ন  

 

মমোছোাঃ মজলি মেগম একজন পলরশ্রমী মোনুষ, েয়স ৩৫ েছর। স্বোমী লদনমজুর। তোর েোলি 

েগুিো সদর উপণজিোর ফাঁণপোর ইউলনয়ণনর মেিগোিী গ্রোণম। মস একজন মেইরী কযোটোগলর গরুর 

খোমোরী। মজলি মেগম ২ টি েকনো েোছ্রর লদণয় খোমোর শুরু কণর। েততমোণন তাঁর খোমোণর ৪ টি গোভী 

আণছ; এ ছোিোও লকছু মদশী জোণতর মুরলগও রণয়ণছ। মস লনণজই গ্রোণম গ্রোণম গরুর দুধ লেলি কণর 

মকলজণত ৫০ টোকো দণর এেং লেলির টোকো লদণয় পাঁচটি মমণয়সহ তোণদর সংসোর চোিোয়। পোশোপোলশ 

স্বোমী লদনমজুর লহণসণে কোজ কণর সংসোণর লকছু অণথ তর ম োগোন মদয়। এভোণেই লদনরোত পলরশ্রম কণর 

লদন োপন কণর  োলিি মজলি মেগম। মস জোনোয়, মহোমোরী করনোর সময় তোর অণনক ক্ষলত হণয়ণছ, 

মমণয়ণদর লনণয়, অেিো গরুগুণিোণক লনণয় অণনক কষ্ট কণরণছ। ”গোইগুণিো মক ঠিকমণতো খোওয়োণতও 

পোলরলিিোম নো। মসই সময় েোলিত মথণক েোলহরও হেোর পোলরলিিোম নো। দুধ লেলি হসলসি নো, 

আলসিনো মকোন কোমোয় কোরল । কত কষ্টকণর ছি পলি লিণয় মখণয় নো মখণয়, গোইগুণিো মক লিণয় মসই 

আকোণির সময় কতয়নো কষ্ট কণরলছ”। কণরোনো শুরুর মেশ লকছুলদন পর গ্রোণমর মদোকোন মথণক গুরুর 

জন্য েোকীণত খোেোর লকণন এণনণছ, এেং েণিণছ দুধ লেলি কণর মদনো মশোধ করণে। এরই মণে 

একলদন পশু হোসপোতোি মথণক একজন কমী েোলিণত এণস তাঁর নোম, মমোেোইি নোম্বোর , মভোটোর কোে ত 

মদণখ এেং গোইগুিোর ছলে তুণি লনণয়  োয়। তোর লকছুলদন পর মজলি মেগম তাঁর মমোেোইি এ ১০,১৪৯ 

টোকো পোয়। মস কখণনো ভোণেন লন ম , কণরোনোয় খোমোণরর ক্ষলতর জন্য মকোন রকম সহণ োলগতো পোণে। 

আলথ তক সণহো লগতো পোওয়োয় মস আণেগ আপ্লূত হণয় মেঁণদ মফণি; েণি “হোলম ম  লক খুলশ হলছ। আলম 

কল্পনো কলর নোই টোকো পোণেো। আলম হোমোর খোমোর এখন েণিো করণমো”। মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীসহ সেোর 

প্রলত কৃতজ্ঞতো প্রকোশ কণর। প্রণ োদনোর টোকোর লকছু অংশ লদণয় গরুর খোেোণরর মদনো মশোধ কণরণছ 

এেং গরুর ঘরটোণক মস ইট েোলু লদণয় পোকো করণে েণি জোনোয়। মজলি মেগম জোনোয় গরুগুণিো তাঁর 

আশীে তোদ, মস স্বণপ্নর মণতো টোকো মপণয়ণছ। এখন তোর স্বপ্ন হণিো মমণয়ণদর মোনুষ করো আর একজন 

সফি খোমোলর হওয়ো। 



 

 

 

 

 



 

Mí-02t K‡ivbv hy‡× bvRgvi Rxeb RxweKv I GKwU Lvgvi 

 

bvRgv †eMg GKRb Lvgvix| Zuvi eqm 52 eQi, XvKv †Rjvi beveMÄ Duc‡Rjvi w`Nxi cvi, 

Lvj cvo MÖv‡g Zuvi emevm| we‡qi ci †_‡KB ¯^vgxi msmv‡i 36 eQi| †m ïay bvg mB Ki‡Z 

Rv‡b| Zuv‡`i GK †g‡q I `&&&&&yB †Q‡j| bvRgvi ¯^vgx cÖvq 10 eQi Av‡M 5wU ‡`kx Rv‡Zi Mvfx 

w`‡q Lvgvi ïiæ K‡i hw`I `xN©mgq a‡i cvwievwiK m~‡Î ¯^vgx Õ†kL Av‡jKÕ cÖvwYm¤ú` (Miæ, 

QvMj) jvjb cvj‡b Af¨¯Í wQ‡jv| mg‡qi e¨eav‡b Av‡¯Í Av‡¯Í Lvgvi eo n‡Z _v‡K--`yB †_‡K 

Pvi, Pvi †_‡K Qq; GQvovI msKi Rv‡Zi Mvfx †Kbv nq| `yR‡b wg‡jB LvgviwU †`Lvïbv 

Ki‡Zv| Miyi Lvgv‡ii Avq Ges Ab¨ gvby‡li Rwg eM©v Pvl 

K‡i Zv‡`i msmvi PjZ| wKš‘ `yf©vM¨RbKfv‡e K‡ivbvi 

mg‡q nVvr K‡iB Zuvi ¯^vgx gviv hvq| GKRb weaev bvix 

wn‡m‡e cwiev‡ii mg¯Í `vq `vwqZ¡ GLb ZuviB| eZ©gv‡b 

†QvU eo 11 wU Miæ (evQzimn) Av‡Q Ges Zuv‡KB Lvgvi 

†`Lvïbv Ki‡Z nq| †Q‡j †g‡qivI cÖ‡qvRb‡ev‡a gv‡K 

Lvgvi Gi cÖ‡qvRbxq Kv‡R mnvqZv K‡i| GLb Zuvi msmvi 

P‡j ïaygvÎ GB Lvgv‡ii UvKv w`‡q| ZvB ivZ-w`b Lvgv‡ii wcQ‡b A‡bK kÖg w`‡Z nq| 

K‡ivbvq me‡P‡q msKU cwiw¯’wZi eY©bv Ki‡Z wM‡q bvRgv ej‡jb ÒAvq nvq, K‡ivbvi Kvi‡b 

Avwg `ya wewµ Kievi cvwi bvB, gvbyl‡i w`qv w`wQ, dvjvBwQ, Miæi R‡b¨ Lvevi wKbevi cvwi 

bvB, Lye Afv‡e PjwQ| †k‡l LvIqv w`‡Z cvwi bvB, ZvB GKUv Mvfx Kg `v‡g †eB”Pv w`wQ| 

fvewQjvg Av‡iv †eB”Pv dvjvgy| Rwg eM©v wbqv wb‡RB K…wlKvR KBiv Lvg yÓ|  

wVK GB mg‡q Dc‡Rjv cÖvwbm¤ú` Awd‡mi GjwWwWwc cÖKí †_‡K Zv‡`i bvg wVKvbv †bqvi 

Rb¨ †jvK hvq Ges Rvbvq †h, GB cÖK‡íi gva¨‡g evsjv‡`k miKvi Lvgvix‡`i wKQy Avw_©K 

cÖ‡Yv`bv †`‡e| †m Zvi bvg, Awffve‡Ki bvg, wVKvbv, RvZxq cwiPqcÎ b¤^i, †gvevBj b¤^i, 

Zvi wbR¯^ weKvk b¤^i ‡`q Ges GKwU wbw`©ó dig-G Gme Z_¨ wj‡L ¯^vÿi †bqv nq| weMZ 17 

†deªæqvix, 2021 Zvwi‡L Zvi weKvk b¤^‡i c‡b‡iv nvRvi (15,000/-) UvKv cvIqvi ci eyS‡Z 

cvij GwU Zvi Lvgvi‡K Pjgvb ivLvi Rb¨ mn‡hvwMZv Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Yv`bvi UvKv †c‡q 

cwiev‡ii GB cwiw¯’wZ‡Z †m †h‡bv GKUz wbtk^vm ‡c‡q‡Q; Zvi Miæi Rb¨ Lvevi wK‡b †i‡L‡Q 

Ges Av‡iv wKQz UvKv †hvM K‡i GKUv eKbv wK‡b‡Q| B‡Zvg‡a¨ †m GB cÖK‡íi gva¨‡g 



cÖvwYm¤ú` Awdm †_‡K wKQz K…wgbvkK Jla †c‡q‡Q Ges Zv‡`i 

civgk© Abyhvqx LvIqv‡bv n‡q‡Q| Lvgvix Rvbvq †h, Miæ¸‡jvi ¯^v¯’¨ 

Av‡Mi †P‡q fv‡jvB g‡b n‡”Q; Qqgvm ci Miæ¸‡jv‡K Avevi 

K…wgbvkK LvIqv‡Z n‡e| hw`I Zv‡K Av‡M KL‡bv cÖvwYm¤ú` Awdm 

G civgk© †bqv ev †`vKv‡b †h‡q Jla †Kbvi KvRwU Ki‡Z n‡Zvbv, 

GLb †m Zv K‡i|  

 

µgvš^‡q Lvgvix bvRgvi g‡bvej e„w× †c‡q‡Q| Gfv‡eB †m msmv‡ii 

nvj a‡i †i‡L‡Q| GLb †m LvgviwU wb‡q ¯^cœ †`L‡Q; Miæi †Mvqvj NiwU GKUz DbœZ Ki‡e e‡j 

cwiKíbv K‡i‡Q; LvgviwU AviI eo Ki‡e; KviY msmvi Pvjv‡bvi Rb¨ Miæi LvgviUvB GLb 

Zvi GKgvÎ Aej¤^b| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


