আমার মাটিছাড়া শব্জি চাষের কাব্জিনী
একুয়াপব্জনক িল একই সাষে মাছ চাে ও
মাষছর পাব্জন ব্জিষয় মাটিছাড়া শব্জি চাে
পদ্ধব্জি। একুয়াকালচার িল মাছ চাে।
িাইষরাপব্জনক িল পাব্জনষি শব্জি চাে। এই
িুইটির সমন্নষয় চাে পদ্ধব্জির নাম একুয়াপব্জনক।
আব্জম ডাক্তার িষয়ও ব্জকভাষে এই পদ্ধব্জি ব্জশষে
সফল ভাষে মাছ ও শব্জি চাে করলাম িার
একটি কাব্জিনী আজ ব্জলেে।
৭ই আগস্ট ২০১৬ িাব্জরষে আব্জম োসায় েষস
অনলাইষন মনষ াগ ব্জিষয় জাননাল সম্পািনা
করব্জছলাম। পাষশ আমার স্ত্রী ট্যাষে ইউটিউে
দিেষিব্জছল। দস গি কষয়কব্জিন অষনক গুব্জল
রান্নার ব্জভব্জডও দিষেষছ। নিু ন নিু ন দরব্জসব্জপ
দিষে আর রান্না কষর োওয়ায়। ভালই োওয়া
িষে। এক সময় েলল
-আমাষির ছাষি দিা ২০/২৫ টি ফল গাছ
লাগালাম। আষরা সুন্দর োগান ব্জকভাষে করা
ায়?
-ইউটিউষে ছাষির োগাষনর ব্জভব্জডও দোজ ।
-ব্জক ব্জলষে সাচন ব্জিে?
-ছাষির োগান ব্জলষে সাচন িাও।
-আো।
ব্জকছু ক্ষণ পর েলল
-দিে, ইন্টাষরব্জস্টিং একট্া ব্জভব্জডও। মাটিছাড়া
শব্জি চাে। আমাষির প্রধান সমস্যাই দিা মাটি
সিংগ্রি করা।
-মাটি ছাড়া আোর গাছ িয় নাব্জক?
-এোষন দিা িাই দিোষে!
-দভব্জর ইন্টাষরব্জস্টিং!
-দিে না!
-আব্জম েুে একট্া ইষম্পাষট্নন্ট জরুব্জর কাজ
করব্জছ। পষর দিেে।
-এষিা দিেব্জছ োিংলাষিষশই, দকাব্জকল ডাকষছ
ব্জভব্জডওষি। এষিা দিেব্জছ ময়মনব্জসিংষিই। দিে,
আমাষির এট্া করষি িষে। একট্ু দিে না।
-িু ব্জম এক কাজ কর আমার দফইসেুক

দমষসঞ্জাষর দসন্ড কষর রাে। আব্জম অেসর
সময় দিষে দনে।
রাষি দচম্বার দেষক ব্জফষর দমষসঞ্জার দেষক
ইউটিউে ব্জভব্জডওটি ওষপন করলাম। দিষে েুে
ভাল লাগল। ব্জভব্জডও আপষলাডকারীর নাম
ব্জলো আষছ Abdus Salam। আব্জম দফইসেুষক
সাচন ব্জিলাম Abdus Salam ব্জলষে। ব্জভব্জডও
েণননাকারীর দফইস-এর সাষে Abdus Salamএর দপ্রাফাইল ব্জপকচার ব্জমষল দগল। দপ্রাফাইল
দেষক জানষি পারলাম ব্জিব্জন ময়মনব্জসিংষির
োিংলষিশ এব্জগ্রকালচার ইউব্জনভারব্জসটির
একুয়াপব্জনক ব্জডপাট্নষমন্ট-এর প্রষফসর। আব্জম
দেন্ড ব্জরকুষয়স্ট পাঠালাম।
৮ই জুলাই আমাষক দেন্ড ব্জিসাষে এষেপ্ট
করষলন। আব্জম িার ট্াইম লাইষন ঢু ষক িার
দফইসেুক দপাস্ট গুব্জল দিেষি লাগলাম।
দিেলাম ব্জিব্জন িার একুয়াপব্জনক োগাষনর
সুন্দর সুন্দর ছব্জে দপাস্ট কষরষছন। দিষে েুে
ভাল লাগল। একটিষি আব্জম কষমন্ট কষর
আমার পব্জরচয় ও োসার দলাষকশন জানালাম।
আমার োসার প্রায় ২৪ শি েগনফুট্ ছাি
আষছ, দসোষন ২০/২৫ টি ফল গাছ আষছ িাও
জানালাম। একুয়াপব্জনষক আমার আগ্রষির কো
জানালাম। আব্জম দমাোইল করষল ব্জিব্জন ধরষেন
ব্জকনা িাও জানষি চাইলাম এেিং িার
দমাোইল নাম্বার ব্জিষি েললাম। ব্জিব্জন ব্জরপ্লাই-এ
দমাোইল নাম্বার ব্জিষলন। ৯ই জুলাই আব্জম
দমাোইল করলাম। ব্জকছু দসৌজন্যমুলক কো
িল। আব্জম ব্জসষস্টমট্া দিেষি ইো প্রকাশ
করলাম। ব্জিব্জন পরেিী শুক্রোর িুপুষরর পর
িার োসায় দ ষি েলষলন।
আব্জম একজন ব্জেজ্ঞজষনর কাষছ াে
একুয়াপব্জনক ব্জেসষয় জ্ঞান ব্জনষি, িাই এই
ব্জেেয়টি গুগুল ও ইউটিউে ব্রাউজ কষর ব্জকছু ট্া
জ্ঞান অজনন করলাম। ব্জনষজ ব্জনষজ একট্া
োকয তিব্জর করলাম। োকযটি িল "একুয়াপব্জনক

িল মাষছর পাব্জন গাষছ আর গাষছর পাব্জন
মাষছ। "
১২ই জুলাই শুক্তোর ব্জেষকল ৪ ট্ায় িার
োসার কাছাকাব্জছ ব্জগষয় দমাোইল করলাম।
ব্জিব্জন োসা দেষক ব্জনষচ দনষম এব্জগষয় এষস
আমাষক সািষর ব্জরব্জসভ করষলন। োসায় দ ষি
দ ষি আব্জম েললাম "এ কব্জিন আব্জম ইন্টারষনট্
দেষক পষড় া েুঝষি পারলাম িা িল মাষছর
পাব্জন গাষছ আর গাষছর পাব্জন মাষছ। " ব্জিব্জন
মুব্জি িাসষলন।
রইিংরুষম দঢাকার সময় োরান্দা পরল।
োরান্দায় একুব্জরয়াষমর গ্লাষসর ব্জভির ব্জকছু
রিংব্জগন মাছ দিেষি দপলাম। দোলা োরান্দার
পাশ ব্জিষয় দসৌন্দ ন ুক্ত গাছ আষছ। দসগুব্জলষি
ব্জমব্জনপাম্প ব্জিষয় একুব্জরয়াম দেষক পাব্জন দিয়া
িষে। দসই পাব্জন আোর একুব্জরয়াষম ব্জফষর
আসষছ। েুঝলাম এট্া একট্া ব্জমব্জন একুয়াপব্জনক
ব্জসষস্টম। ব্জিব্জন িার দকয়ার দট্কারষক দডষক
এষনষছন। আমরা ব্জিনজন ছাষি উঠলাম।
ব্জেব্জভন্ন সাইষজর কষয়কটি ব্জসষস্টম দিেলাম।
মুগ্ধ িলাম। ব্জিব্জন আমাষক এর মধ্য দেষক
পছন্দ করষি েলষলন দকানটি আমার জন্য
প্রষ াজয িষে। আব্জম একটি ব্জসষস্টম পছন্দ
করলাম। এক সাষে ছব্জে দিাললাম। রইনিং
রুষম এষস েসলাম। োসায় আর দকউ আষছ
েষল মষন িল না। ব্জিব্জন আমাষক েুে কষর
আপ্যায়ন করাষলন। মাষঝ মাষঝ আমার এেিং
িার ফযাব্জমব্জলর িথ্য দশয়ার করলাম। ব্জিব্জন
েলষলন "আপনার ভােী দমষয়ষক ব্জনষয়
দমব্জডষকল ভব্জিন দকাব্জচিং-এ দগষছ।" পষর
দজষনব্জছ দসই দমষয় ব্জসষলট্ এম এ ব্জজ ওসমানী
দমব্জডষকল কষলষজ ভব্জিন িষয়ষছ। ব্জিব্জন েলষলন
আপব্জন দ ট্ষমষট্া দকচাপ োষেন িা আমার
একুয়াপব্জনক। আষরা িুই চারটি আইষট্মও িার
একুয়াপব্জনক গাষডনন প্রডাক্ট। আমার জন্য
একট্া ব্জলব্জস্ট চাইলাম ব্জসষস্টম তিব্জরর ব্জজব্জনষসর।
ব্জিব্জন আশ্বাস ব্জিষলন দ দফইসেুক দমষসঞ্জাষর

পাঠাষেন ব্জশব্জগ্র। আব্জম আমার ব্জভব্জজটিিং কাডন
ব্জিলাম এেিং িাওয়াি ব্জিলাম োসায় দ ষি।
ব্জিব্জনও ব্জেিায় দেলায় আমাষক িার কাডন
ব্জিষলন । িাষি ব্জলো ব্জছল:
Dr. M A Salam
B Sc Fisheries (Hons), M Sc in Agriculture
& Managment (BAU)
Ph D (UK), Post-doc(USA)
Professor, Department of Aquaculture, BAU
Contacts....
উলট্া ব্জিষক ব্জলো ব্জছল:
দলেক
স্বাস্থ্য রক্ষায় কব্জচ গষমর চারার কাব্জরশমা
উদ্ভােক
BAU Aqua
ponics
েস্তায় শব্জি চাে
মাষছর আচার ও চাট্ব্জন
মাষছর জীেন্ত োদ্য: Black Soldier Fly
Larvae উিপািন।
আব্জম এষস ইউটিউষে How to make an
aquaponic system সাচন ব্জিষয় নানান রকম
ব্জভব্জডও দডষমা দিষে ব্জসষস্টম োনাষনার
কলাষকৌশল ব্জশষে ব্জনলাম। ১৩ জুলাই ব্জিব্জন
দমষসঞ্জাষর একট্া ব্জেরাট্ ব্জলস্ট পাঠাষলন। আব্জম
কাগষজ ব্জলষে ব্জনলাম। এেন পব্জরকল্পনা শুরু
করলাম দকান ব্জজব্জনস দকাো দেষক দকনা
ায়। প্রেষম দগলাম কাব্জলোড়ী দরাষড
দসব্জনট্ারী দিাকাষন। ওোন দেষক ৫০০
ব্জলট্াষরর একটি প্লাব্জস্টষকর পাব্জনর দট্িংব্জক, ০.৫
িসনপাওয়ার একট্া ইষলব্জিক পাব্জনর মট্র
পাম্প, ১ ইব্জি ও ৩/৪ ইব্জি দেড পাইপ, ১ ইব্জি
ব্জজআই পাইপ, ৪ ইব্জি ব্জপব্জভব্জস পাইপ ও এলষো,
১ ইব্জি ব্জজ আই এলষো, সষকট্, ব্জনপল ইিযাব্জি
ব্জিসাে অনু ায়ী ব্জকষন ব্জনলাম। দকনার সময়
দিাকানীরা োর োর েলষিব্জছল দসব্জনট্াব্জর ব্জমস্ত্রী
ব্জনষয় আসষল ভাল ব্জছল। আব্জম েলব্জছলাম "এ
ব্জেসষয় দসব্জনট্াব্জর ব্জমস্ত্রী আমার দচষয় দেশী েুষঝ
না।" কযাষডট্ কষলষজর সামষনর একুব্জরয়াম

দিাকান দেষক এয়ার দস্টান সি এয়ার পাম্প
ব্জকনলাম একট্া। স্বষিশী োজার িুধমিল দেষক
৫টি প্লাব্জস্টক েড় সাইষজর পুরািন দিষলর
রাম ব্জকনলাম। িারাই এট্াষক লম্বালব্জম্ব
োরাভাষে দকষট্ িুই ভাগ কষর ব্জিল। িাষি
দমাট্ ১০ টি ফাফ রাম তিব্জর িল। আমার
োসার কাষজ ব্জনষয়াব্জজি দসব্জনট্াব্জর ব্জমস্ত্রী
শরীফষক দডষক একুয়াপব্জনক োনাষনার ব্জভব্জডও
ইউটিউে দেষক দিোলাম। দস েলল "আব্জম
পারে, স্যার। " আমার ব্জনষিন শনায় দস ১৯
িাব্জরে ব্জসষস্টম োব্জনষয় দফলল। আমার োসার
কাষজ ব্জনষয়াব্জজি ওষয়ব্জডিং ব্জমস্ত্রীষক েললাম রাম
েসাষনার কাঠাষমা োনাষি। দস এব্জস্টষমট্ ব্জিল
ব্জস্টষলর কাঠাষমা েরচ প্রায় ২২ িাজার ট্াকা।
আব্জম ওট্া োি ব্জিষয় ট্াউন িল দমার দেষক
িুই িাজার ট্াকায় ৫ টি কমিামী কাষঠর
দট্ব্জেল ব্জনষয় আসলাম। ২০ িাজার ট্াকা
োচালাম। আমার োসার কাষজ ব্জনষয়াব্জজি
ব্জেদ্যুৎ ব্জমস্ত্রী মান্নানষক ব্জিষয় ব্জেদ্যুৎ সিংষ াগ
ব্জিলাম। এর পর ইষট্র দোয়া দকনলাম ব্জিন
িাজার ট্াকার। দলোর ব্জিষয় ব্জচি করা ডাম
দোয়াভব্জিন করলাম। ২৬ দশ জুলাই ব্জসষস্টম
োনাষনা দশে িল। এেন মাষছর দপানা পাই
কই? সালাম ভাইষক sms ব্জিলাম
-মাষছর দপানা পাে দকাোয়?
-শিষরর পাষশই ফব্জকরাকান্দায় পাষেন।
-মাষছর োোর পাে দকাোয়?
-ব্জফস ব্জফষডর দিাকাষন।
আব্জম ফব্জকরা কান্দা ব্জচব্জন না। শষরর োব্জসন্দা
আমার স্ত্রীর কাব্জজন জাব্জমলষল দফান ব্জিলাম
-ফব্জকরা কান্দা দকাোয়?
-দকন, ব্জক িরকার?
-আমার ব্জকছু দিলাব্জপয়ার দপানা িরকার।
-কি িাজার?
-িাজার না, এক শর মি।
-এি অল্প দপানা ব্জিষয় ব্জক করষেন?
-(আব্জম েুব্জঝষয় েললাম)
- আপনাষক েুঝষি িষে না। আব্জম পাঠিষয়

ব্জিে।
- েুে িাড়ািাব্জড় িরকার।
২৯দশ জুলাই দস আমার দচম্বাষর এক দলাক
আসষলন এক পব্জলব্জেন দেষগর ব্জনষচর অিংষশ
১০০ দিলাব্জপয়া দপানা এেিং উপষরর অিংষশ
অব্জেষজন। আব্জম েললাম
-এগুব্জলর িাম কি?
-এগুব্জলর িাম ব্জিষি িষে না। ব্জগফট্ ব্জিষয়ষছন
আপনার শ্যালক।
-আপব্জন দক?
-আব্জম িার দকয়ার দট্কার।
-দস মাছ দপষলা দকাোয়?
-িার েন্ধু িাষক ব্জগফট্ ব্জিষয়ষছন?
আব্জম দকয়ার দট্কারষক ধন্যোি ব্জিলাম,
শ্যালকষকও দমাোইষল ধন্যোি ব্জিলাম। রাষিই
একুয়াপব্জনক দট্নব্জকষি মাছ ছাড়লাম। এয়ার
পাম্প অন কষর ব্জিলাম। পষরর ব্জিন রাস্তা
দেষক ২০ ট্াকার ব্জশকড়সি ডাট্াশাক ব্জকষন
এষন একুয়াপব্জনক দগ্রাষেষড লাব্জগষয় ব্জিষয় পাব্জনর
পাম্প অন করলাম। এগুব্জল লাগালাম অস্থ্ায়ী
ব্জিসাষে। স্থ্ায়ী শব্জি লাগাষনার আষগ দ ন
োগান ট্া দিেষি ভাল লাষগ। মাইো োজার
দেষক দিলাব্জপয়া মাষছর জন্য তিব্জর োোর
আনলাম।
পষিলা দসষপ্টম্বর ২০১৬ িল একুয়াব্জনষকর
আসল শুরু। ঐব্জিন নিু ন োজার দেষক শাক
শব্জির েীজ ব্জকষন এষন দকান দকানটি সরাসব্জর
দেষড েপন করলাম দকান দকানটি োইষর চারা
গজাষনার জন্য ট্ষে েপন করলাম। ৭ই
আগষস্টর আষগও জানিাম না একুয়াপব্জনক
শব্দটি। ১লা দসষপ্টম্বর সাষেসফু ব্জল দশে
করলাম। ব্জসষস্টমটি োনাষি আমার ২৫ িাজার
ট্াকা েরচ িয়।
এোর েষল দনই আমার একুয়াপব্জনষক ব্জকব্জক
চাে কষরব্জছ। দিলাব্জপয়া ও পািংগাস মাছ,
গাজর, মুলা, লাল শাক, পুই শাক, দলট্ু স, কলব্জম

শাক, দগাল আলু শাক, ব্জমব্জস্ট আলু শাক, ট্ষমষট্া,
ব্জপয়াজ, রসুন, আিা, ধব্জনয়া সজ, ধব্জনয়াপািা,
পুব্জিনাপািা, সুগব্জন্ধ পািা, কচু , োগ, দফন, দেগুন,
দঢেঁ ড়স, ফু লকব্জপ, োধা কব্জপ, ওল কব্জপ, ব্রুকব্জল,
সেুজ কযাপব্জসকাম, িলুি কযাপব্জসকাম, কমলা
কযাপব্জসকাম, লাল কযাপব্জসকাম, স্ট্রষেব্জর, লম্বা
লাউ, দগাল লাউ, ব্জমব্জস্ট লাউ, চাল কুমড়া, কড়লা,
শসা, ব্জেরা, ব্জজিংগা, ধুন্দল
ু , ব্জচব্জচিংগা, সীম, মব্জরচ
ইিযাব্জি। এই ৪২ রকম শব্জির নাম মষন
করষি পারলাম। িুই চারটি োি পরষি পাষর।
এেন েলষি চাই ব্জকভাষে আমার একুয়াপব্জনক
ব্জসষস্টম কাজ করষছ। একটি ৫০০ ব্জলট্ার
পাব্জনর দট্িংব্জকষি প্রেষম দিলাব্জপয়া মাছ ও
পষর পািংগাস মাছ ব্জিষয়ব্জছ। মাছষক তিব্জনক এক
মুব্জি কষর োজার দেষক আনা তিব্জর োোর
দিই। মাছ এোোর দেষয় া িযাগ কষর িা
পাব্জনষি ব্জমষশ ায়। এই পাব্জন মট্র ব্জিষয়
পাম্প কষর সাপ্লাই পাইষপর মাধ্যষম শব্জিষেষড
ব্জগষয় পষর। মাছষক ২৪ ঘন্টা অব্জেষজন
পাওয়ার জন্য এয়ার পাষম্প োিাষসর েুিেুি
দিয়া িয়। শব্জি লাগাষনা িষয়ষছ িাফ রাষমর
ইষট্র দোয়ায়। দোয়া ব্জকন্তু মাটির কাজ কষর
না। এগুব্জল গাছষক দসাজা ধষর রাোর জন্য
ব্যােিার করা িষয়ষছ। পাব্জন কষরাল করার
জন্য ব্জেপকক ব্যােিার করা িষয়ষছ। দ পাষশ
পাব্জন পষর িার ব্জেপরীি পাষশ সাইফন
লাগাষনা িষয়ষছ। সাইফষনর কাজ িল পাব্জন
েন ১০ ইব্জি উচ্চিায় ভষর াষে িেন সে
পাব্জন একসাষে দের কষর দিয়া। পাব্জন পরা
শুরু দেষক দেড ভষর াওয়া প নন্ত সমষয়
গাষছর ব্জশকড় পাব্জন দেষক তজব্জেক োোর ব্জনষয়
দনয়। গাষছর ব্জশকড় দেষকও মাষছর উপকারী
তজব্জেক উপািান পাব্জনর সাষে ব্জমষশ সাইফন
ব্জিষয় কাষলব্জক্টন পাইষপর মাধ্যষম মাষছর
দট্িংব্জকষি ব্জফষর আষস। এই ভাষে একই পাব্জন
তিব্জনক ব্জিনোর প্রব্জিোর ২০/২৫ ব্জমব্জনট্ কষর
ব্জরসাইব্জলিং িয়। এষি পাব্জনর অপচয় নাই। ছাি
ব্জভজার সুষ াগ নাই। রাসায়ব্জনক সার িরকার

নাই। ব্জকট্ নাশক ব্জিষল মাছ মারা াষে।
মাটির ব্যােিার না োকাষি দপাকার আক্রমণ
কম। এোষন ত্ন দনোর দিমন ব্জকছু নাই।
োড়ীর দকয়ার দট্কার ব্জিষন ব্জিনোর পাব্জনর
সুইস অফ অন কষরন ও একোর মাছষক
োোর দিন।
একুয়াপব্জনক োগাষনর গাজর গাছগুব্জল ৪০ ইব্জি
লম্বা িষয়ব্জছল। পািা কব্জচ ও সেুজ িষয়ব্জছল।
আমরা পািাও দেষয়ব্জছ নানা ভাষে। সাধারণ
ব্রুকব্জলর দচষয় একুয়াপব্জনক ব্রুকব্জল ব্জিগুন েড়
িষয়ব্জছল, স্বাষিও ভাল ব্জছল। এগুব্জলর পািাও
দেষয়ব্জছ। ছয় মাষস িুইোর ব্রুকব্জল চাে
কষরব্জছ। ২২ টির মি লাউ দেষয়ব্জছ। প্রচু র
দেগুন দেষয়ব্জছ। দেশ লম্বা লম্বা কচু র লিা
পাই। ব্জচিংব্জড় ব্জগষয় োই। কচু গাছ ঘন ঘন
েড় িয়। দগাড়ায় দকষট্ ইব্জলশ ব্জিষয় নাড়াচাব্জড়
োই। পািা শাক ব্জিসাষে োই। দেশ ব্জভট্াব্জমন
পাই। নানা রষের কযাপব্জসকাম ব্জিষয় নানা
ব্জকব্জসষমর দরব্জসব্জপ কষর োই। ছয় মাষস
িুইোর ট্ষমষট্া আোি কষরব্জছ। দরগুলার
দলট্ু স পািার সাষে সালাি োওয়া িয়। অন্যান্য
শব্জির কো নাইো েললাম। এষিা দগল
োওয়ার কো। দিেষিও এট্া দেশ সুন্দর।
ফষট্া দিালার জন্য স্থ্ায়ী সেুজ ব্যাক গ্রাউন্ড।
কিজন দ আমার একুয়াপব্জনক োগান দিষে
মুগ্ধ িষয় প্রশিংসা কষরষছ! মাছগুব্জল পাব্জনষি
দেলা কষর দিষে আনন্দ পাই।
একুয়াপব্জনষকর পাষশই ২০/২২ টি ট্ষে ফু ল গাছ
লাব্জগষয়ব্জছ। জায়গাট্ার দসৌন্দ ন আষরা দেষড়
দগষছ। সাড়া ছাি জুষড় িাফ রাষম ৪৫ টি
ফষলর গাছ লাব্জগষয়ব্জছ। ২০ জাষির ফষলর
গাছ। সে দচষয় দেশী আকেননীয় িল রাগন
ফল। প্রচু র ফষল। ট্ু কট্ু ষক লাল িয়।
আম্রপাব্জল, িাব্জরভািংগা, ফজলী, োরষমষস ও দগৌর
মব্জি জাষির আম গাছ আষছ। এছাড়া আষছ
সষফিা, দলেু, কিষেল, আেু র, লট্কন, ব্জলচু , অর
েরুই, দেষিনা, কামরাো, দপয়ারা, োউকুল,

দিিু ল, আষমব্জরকান মাল্টা, মালষয়ব্জশয়ান মাল্টা,
োই মাল্টা, আমড়া, োরষমষস আমড়া, করমচা,
দিজপািা, জলপাই ইিযাব্জি। এগুব্জল আমার স্ত্রী
র পরামশন ক্রষম দকয়ার দট্কার সুন্দর কষর
সাব্জজষয়ষছন। একুয়াপব্জনক দিেষি এষস এগুব্জলর
দসৌন্দ ন ও স্বািও উপষভাগ করা ায়।
একুয়াপব্জনক দিোর সুোষি আমরা অষনক েন্ধু
ও আত্বীয় সজনষক োসায় আনষি দপষরব্জছ।
পব্জরষশষস েলষি চাই আসুন আমরা সোই
ছাষি একুয়াপব্জনক ব্জসষস্টম কব্জর। সেুষজর
সমািার দিাক এেিং দেশ ব্জভট্াব্জমন ুক্ত শব্জি
োই।
আব্জম একজন ডাক্তার, দমব্জডষকল কষলষজর
ব্জশক্ষক, গষেেক, স্বব্জশব্জক্ষি কব্জম্পউট্ার দপ্রাগ্রামার
। এোর িলাম দসৌব্জেন কৃ েক। দকউ দকউ
ইিাব্জনিং কো সাব্জিব্জিযক েষল ঠাট্টা করষছন।
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