




P a g e  | 1 

 

 
 

eনভাiরনেমnমুভ ডটকম িজেত িনেলা ল পয্াড 
বাংলােদশ িসজন oয়ান 

aবেশেষ েশষ হািস হাসেলা eনভারনেমnমুভ ডটকম। কারণ 
তারাi িবচারকেদর মন জয় কের িজেত িনল ল পয্াড 
বাংলােদশ িসজন oয়ান eর 2.5 লk টাকার িসড 
কয্ািপটাল।িকnt িদেনর rেত েবাঝা যায়িন eমনটা হেব। 
িফনােলেত aংশgহণকারী বািক 4িট sাটর্-আপ িটমi তােদর 
aননয্ সাধারন বয্াবসায় েকৗশল uপsাপন কের িবচারকেদর 
জনয্ কাজিট বhgেন drহ কের েতােলন। 

29 আগs িবেকল 4.30 টায় ফাiনাল িপিচং বা েpেজেnশন 
r হয় ঢাকা িব িবদয্ালেয়র িসেনট ভবেনর eলামনাi 

ে াের।আgহী ে াতা আর িবচারক সবার মেনােযাগ তখন 
ডায়ােস, আধুিনক ফয্াশন সেচতন েমেয়েদর িনেজেদর 
পছnমত ে স িডজাiেন 
aননয্ সুিবধা িদেত সkম 
sাটর্আপ iলুশানেক িদেয় 
আরm হয় িপিচং েসশন। 
eরপেরi েদশীয় pযুিkেত 
সl খরেচ মশা মারার 
aতয্াধুিনক েগেজট uপsাপন 
কের চার pেকৗশলীর দল িটম-
েফার-েটক। uেদয্াগতা হেত 
েয বয়স েকান বাধা নয় িকংবা 
ৈকেশার েপেরােনার আেগi েয 
েদেশর জনয্ িকছু করা যায়, েস 
কথা pমাণ করেতi pেজk “েসভ iেয়ার ধান” িনেয় হািজর 
হয় েষাল বছর বেয়িস েকৗিশক, iফিত eবং সালমান। “েসভ 
iেয়ার ধান” eকিট িসিকuিরিট িডভাiস, যা চাষীেদর 
ক ািজর্ত শসয্ েচার eবং idঁেরর হাত েথেক রkা করেতকাজ 
করেব, iিতমেধয্i তারা পরীkামূলকভােব সাভাের 2 জন 
চাষীর েগালায় sাপন কেরেছ ei িডভাiস। 

aতঃপর আেস ঢাকা িব িবদয্ালেয়র মৃিtকা পািন o পিরেবশ 
িবভাগ েথেক সদয্ sাতক িডgী সmnকারী তrেণর 
বাংলােদেশর পিরেবশেক বাঁচােনার sp িনেয় গড়া 
eনভাiরনেমnমুভ ডটকম। খুবi সাধারণ িকnt aিভনব 
বয্াবসায় মেডল িনেয় গড়া ei sাটর্-আপ গত 15 মাস ধের 
কাজ করেছ পিরেবশ িবষয়ক নানািবধ সমসয্া aিত সাবলীল 
ভাষায় সাধারন মানুেষর কােছ তুেল ধের সেচতন কের তুলেব 
বেল। তােদর কথা েনi েবাঝা যািcল পিরেবশ রkার জনয্ 

ei আেnালনেকi তারা তােদর কয্ািরয়ার িহেসেব 
িনেয়েছন। বয্বসা ধু িনেজর জনয্ নয়, aপেরর জনয্, 
সমােজর জনয্, সnুর পৃিথবীর জনয্, e বাতর্াi েযন েপৗঁেছ 
িদেলা eনভাiরনেমnমুভ ডটকম eর তrণ পিরেবশ 
েযাdারা। 

সবেশেষ uপsাপন কের িসেলেটর sারটাপ ‘পয্াশন েটক’। 
ঢাকার বাiেরo েয জিটল o সূk pযুিk িনেয় বয্াবসা গেড় 
েতালা সmব তার pমাণ পাoয়া যায় শািবpিব েথেক সদয্ 
sাতেকাtর pেকৗশলী দেলর আিব ার ODVIP িডভাiস 
েদেখ, যা িকনা হেত পাের anেদর চলােফরা করেত 
সাহাযয্কারী েয েকান িডভাiস-eর আধুিনকতম িবকl। 
তােদর pেয়াজন িছল ei িডভাiসিটর েশষ পযর্ায় গেবষণা 
সmn মাt 50 হাজার টাকার snরিশপ। 

ei sাটর্-আপ মহাসমােরােহর 
সূkািতসূk িবচার কাজ 
পিরচালনা কেরন ieমেক 
েসnােরর িসio eম েক 
আেরফ, aনয্রকম grেপর 
েচয়ারময্ান মাহমুdল হাসান 
েসাহাগ, eেনােভসনeর 
pিত াতা o িসio নাজমুল 
আহেমদ নাজম, চালডাল ডট 
কেমর সহpিত াতা o িসio 
oয়াসীম আলীম eবং হাব-
ঢাকার pিত াতা সাজীদ 
iসলাম। 

েসi সােথ uপিsত িছেলন িবগত 6 সpাহ ধের sাটর্-
আপgেলার সােথ akাn পির মকারী েমnর e আর 
কিমuিনেকশেনর িসio eম আিসফ রহমান o aয্াডেভােকট 
সােলহ আকরাম। 

িপিচং পরবতর্ী সnয্ায় pধাণ আকষর্ণ িছেলা ঢাকা 
িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্ আ আ ম স আেরিফন িসিdকী o 
েডফিডল grেপর েচয়ারময্ান eম িড সাবুর খােনর বkবয্। 
জনাব সবুর খান তার সাফলয্মিnত uেদয্াkা জীবেনর িকছু 
কথা তুেল ধের uপিsত তrণ uেদয্াkােদর ujীিবত করার 
পাশাপািশ সামেনর িদনgেলােত তােদর েয েকােনা রকম 
বয্বসািয়ক সহায়তা দােনর আ াস pদান কেরন। আর 
সmানীত uপাচাযর্ মেহাদয় বাংলােদেশর aথর্ সামািজক 
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unয়েন তrণ uেদয্াkােদর ভুিমকা িনেয়আেলাকপাত কেরন। 

 

িদ েpেনuরেসর আেয়াজেন eবং i eম েক েসnােরর আিথর্ক সহায়তায় পিরচািলত ল পয্াড বাংলােদশ ei বছেরর 3রা জানুয়ারী 
যাtা r কের বাংলােদেশর চারিট িবভাগ েথেক aিভনব o সmাবনাময় sাটর্আপ খুঁেজ েবর করার লkয্ িনেয়, যা েশষ হয় 29 
aগাs পাচিট তrণ uেদয্াkা দেলর িপিচং eর মধয্ িদেয়। 
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TIME TO SURROGATE 

RESHAD REZA 
World’s advancing each day within a blink 
of a day, with the sun rising in the east and 
setting in the west for another busy 
schedule. In the midst of time, humans 
have conquered the world in their small 
palm starting from mobile phones to 
remote control bombs for destruction. 
While technology is innovating each day, 
the necessity for power is escalating in 
multiples. Usage of these fossil fuels, coal 
and carbons to meet the present demand 

has solved the present power crisis of the 
world for sure, but the loss is more than 
the gains. The climate of the earth is 
tormented, and eventually we all are the 
victims of the present condition. 
 
25th June, 2014; I along with a group of 
concerned climate activist landed in 
Melbourne, Australia to attend the “THE 
CLIMATE REALITY TRAINING CORPS- 2014”. 
CLIMATE REALITY TRAINING CORPS – the 
biggest organization on the planet, 
working to save the earth from natural 
calamities and catastrophic disasters 
caused due to climate change. The 

organization is chaired by Ex- US Vice 
President and US presidential candidate 
for the Democratic Party Al – Gore who is 
also the founder of this organization. The 
three day long training gave birth to 500 
climate leaders from across the globe 
including 10 from Bangladesh. 
 
The ex Nobel prize Laureate who had 
spent a major portion of his life being 
concerned with the environmental issue 
acknowledged the participants with the 
present and the future monsters 
overcastting  the globe. Along with all the 
elite nations, Bangladesh was highlighted 
remarkably during the course of event. 
Bangladesh being a sub continental 
country with the Bay of Bengal at one of its 
end, is terrifically endangered. The rise in 
the salinity level of sea water caused by the 
climate change is not only affecting the 
agriculture sector of the country but also 
the portion of water available for drinking 
and fishery. Within the next few decades, 
countries like Bangladesh, Sri Lanka and 
Maldives will be on the verge of 
submerging due rise in sea water level 
caused by global warming. 
 
However, regardless all sorts of danger Al- 
Gore stated Bangladesh has a promising 
future if awareness is taken immediately. 
The initial moves taken by the country is 
optimistic and promising. The country is 
adapting to solar energy trying to reduce 
the usage of natural gas and fossil fuels 
responsible for causing pollution and 
global warming. In fact every two families 
in the country are installing solar panels 
every minute which is the fastest growing 
rate in the whole world. 
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This was a small example of a country named Bangladesh who is a victim of 
climate change. Similarly, the whole world is affected with the monster. Australia’s Great 
Barrier Reef, Super Storm Sandy in New York, Tohuku and Tsunami in Japan are other 
examples namely. 
 
If immediate actions are not taken immediately to preserve the planet, the doomsday is not 
that far away. 
 
 

 

NEWSPAPER COVERAGE for Environmentmove
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সুনীল সমুdতল বাংলাদেশর েচােখ 
 
বে াপসাগরতেল টানা িতন বছর চলমানিচt ধারণ করার পর 
সামুিdক পিরেবশ o aথর্নীিত িবষয়ক uেদয্াগ ‘েসভ 
আoয়ার িস’ গত 11i আগs,েসামবার মুিk িদেলা 
pামাণয্িচtয্ ‘িকিলং িদ িফuচার’। eিট ‘েব ল bl’ িসিরেজর 
pথম pামাণয্িচt। 
 
pামাণয্িচtিট েসামবার িবকাল চারটায় ঢাকার রািশয়ান 
সাংsৃিতক েকেnd uেdাধন কেরন তথয্মntী জনাব হাসানুল 
হক iনু। েসভ আoয়ার িস’র pধান িনবর্াহী েমাহাmদ 
আরজু’র স ালনায় aনয্েদর মেধয্ বkৃতা কেরন সংগঠেনর 
uপেদ া শাজাহান মৃধা েবণু, সভাপিত e.েক.eম. ফজলুল 
হক মজুমদার, বাংলােদশ পিরেবশবাদী আেnালেনর (বাপা) 
সাধারণ সmাদক ডা. আবdল মিতন eবং inারনয্াশনাল 
iuিনয়ন ফর কনজারেভশন aফ েনচার (আiiuিসeন)-eর 
কািn িরেpেজেnিটভ জনাব iশিতয়াক uিdন আহমাদ। 
 
uেdাধনী বkৃতায় তথয্মntী হাসানলু হক iনু বেলন, 
“সাগরতেলর pামাণয্িচtিট বাংলােদেশ সমুdসmেদর 
বয্বsাপনার পেথ মাiলফলক হেয় থাকেব।” িতিন আরo 
বেলন, “eমন েবসরকাির uেদয্ােগর সে  সে  সরকারo 
সমান তােল eিগেয় চলেব।” 
মntী বেলন, “বাংলােদেশর iিতহােস pথমবােরর মত ei 
pথম বয্াপক সরকাির uেদয্াগ r হেc সামুিdক পিরেবশ 
o aথর্নীিতেক েকnd কের। pধানমntী েশখ হািসনার 
সরকােরর েনতৃেt বতর্মান সরকার িময়ানমার o ভারেতর 
সে  সমুdসীমানার িবেরাধ িন িt কেরেছ। eখন ei 
সুিনিদর্  সমুdসীমানার মেধয্ আমােদর জীবৈবিচtয্ o aনয্ানয্ 
সমুdসmেদর িবষেয় jান, aনুসnাণ, সংরkণ o আহরণ 
সবi বাড়ােত হেব।” 
 
pামাণয্িচtিটর িনমর্াতা pিত ান েসভ আoয়ার িস’র পk 
েথেক জানােনা হয়, “dিট pে র জবাব আমরা খুঁজেত েচ া 
কেরিছ pামাণয্িচেt। বে াপসাগেরর pবাল বসিত আমরা 
েকন ংস কের চেলিছ ? eবং ei ংসযেjর ফেল 
বাংলােদেশর েকািট মানুেষর ভিবষয্েত কী pভাব পড়েব ?” 
 
aনু ােন েসভ আoয়ার িস’র pধান িনবর্াহী কমর্কতর্া o 
pামাণয্িচtিটর িনমর্াতা েমাহাmদ আরজু বেলন, “sলভােগ 

বাংলােদেশর েকািট েকািট মানুেষর জীবনযাtার মান েকমন 
হেব, তা িনভর্র কের বে াপসাগেরর oপর। eখানকার 
আবহাoয়া, পিরেবশ, কৃিষ, aথর্নীিত o খাদয্-পুি র aনয্তম 
pধান িনয়ntক বে াপসাগর। ফেল ei সাগেরর িবষেয় আেরা 
জানােশানা eবং eর সে  মানুেষর সmকর্ বৃিdেত grt 
িদিc আমরা।” 
 
uেdাধনী aনু ােন পিরেবশ িবেশষj, িবিভn িব িবদয্ালেয়র 
aধয্াপক, unয়নকমর্ী, নাগিরক সংগঠন o েবসরকাির 
সংsাgেলার েনতৃবnৃসহ িবিভn িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ী o 
চলিctেpমীরা uপিsত িছেলন। 
 
বkৃতা েশেষ 25 িমিনেটর pামাণয্িচtিট pদশর্ন করা হয়। 
েসভ আoয়ার িস’র সভাপিত e.েক.eম. ফজলুল হক 
মজুমদার বেলন, “dভর্াগয্জনকভােব সাগেরর বাstসংsােনর 
ভারসাময্ খুব drত েভেঙ পড়েছ। নানা pজািত হািরেয় যােc, 
pবাল বসিত ংস হেc। eসেবর pভােব আসেল িঠক কী 
ঘটেছ সাগরতেল? eসব pে র জবাব খঁুেজ েপেত ‘েব ল bl’ 

িসিরেজ েমাট 27িট pামাণয্িচt ৈতির করা হেব পৃথক পৃথক 
িবষেয়।” ei িসিরেজর pথম pামাণয্িচt িহেসেবi ‘িকিলং 
িদ িফuচার’ মুিk পােc। 
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রাজকািn িরজাভর্ ফেরs ; সবুজ েযথায় 
aসীম 

 
িলসান আিসব খান  

“নদী হেয় থাকেল হয়েতা 
বেয় যাoয়া েযেতা িনিdর্ধায় 

তবoু 
কখেনা কখেনা সব ভয় ভুেল 
জলpপােতর ধারার মেতা 

পাথেরর বুেক ঝাঁপ িদেয় কাঁদেত 
বড় icা হয়” 

 
আপনার শhের মন হয়েতা কােজর চােপ িকংবা পড়ােশানার 
িচnায় বড় েবিশ kাn, িবরk eবং aশাn।তাi যিদ হেয় 
থােক,তাহেল আপনােক eকটা ভােলা খবর েদi। আপনার 
মনেক pশিমত করেত eিট কােজ লাগেত পাের। খবরিট হল  
দাrন pাকৃিতক পিরেবেশ েঘরা eকিট জায়গা সmেকর্। 
েমৗলভীবাজােরর কমলগ  uপেজলার রাজকািn িরজাভর্ 

ফেরs।  
 
িসেলট িবভােগর anগর্ত েমৗলভীবাজার েজলার ীম ল 
uপেজলা। eর কাছাকািছ aবিsত কমলগ  uপেজলা। েদখা 
o ঘুরার মত aেনক জায়গা আেছ , তার মেধয্ eিট হল 
eকিট েরামা কর জায়গা। সংরিkত বন বলেত যা েবাঝায় 
তার সব uপসগর্ িনেয়i রাজকািn সংরিkত বন দাঁিড়েয় 

আেছ বাংলােদেশর সীমানা জুেড় , ভারত বাংলােদশ 
সীমােnর eেকবাের কােছi। 91.91 akাংশ eবং 24.25 
dািঘমাংেশ aবিsত eবং সমুdপৃ  েথেক 74 িমটার ucতায় 
aবিsত e বন pধানত ‘বাঁশ মহাল’ িহেসেব িবখয্াত। 
মুিkযুd পরবতর্ী সমেয় e বেন বাঁশ আহরণ কেম যায়। 
eছাড়াo, সীমােnর কাছাকািছ aবিsত বেল ভারতীয় 
িবিcnতাবািদ েগিরলােদর uৎপােত e বেন বাঁশ সংgহ কেম 
েযেত থােক। ফলsrপ, eর ঘনt o গভীরতা dেটাi বৃিd 
পায়।  ীম ল eবং সিnিহত eলাকায় সাধারণত “বৃি  
aরণয্” নােম পিরিচত । যিদo eখন সবেচেয ়জনবhল েদেশ 
বন eবং বনয্জীবন uভয়i িটেক থাকার লড়াi করেছ ।  
 
পাহাড়েবি ত dগর্ম ei বেন রেয়েছ 50 বছর ধের েবেড় oঠা 
মূলয্বান গাছ-গাছািল । িসেলট বন িবভােগর আoতাধীন 
কমলগে র রাজকািn িরজাভর্ ফেরেsর aধীেন eকিট িবট 
হেc কুরমা। ei কুরমা িবেট রেয়েছ হাজার হাজার েসgন, 
চাপািলশসহ নানা pজািতর গাছ। বাঁশ ছাড়াo e বেন েদখা 
েমেল পাতা ঝরা বkৃ, কলা, পাহািড় aিকর্ড। eছাড়াo 
aনয্ানয্ gl o বkৃ জাতীয় গাছ েদখেত পাoয়া যায় eখােন। 
রাজকািn বনা েল রেয়েছ সাির সাির কলাগাছ, জাrল, 
িচকরািশ কদম গাছ। eর ফাঁেক ফাঁেক uড়েত থােক রং-
েবরেঙর pজাপিত। ডুমুর গােছর শাখা আর েবত বাগােন 
েদখা িমলেব aসংখয্ চশমা পরা হনুমােনর। eছাড়াo রেয়েছ 
ডল,ু মুিল, িমিতর্ া, কািল iতয্ািদ িবিচt নােমর িবিভn 
pজািতর বাঁশ। রাজকািnর eিদক েসিদক eবং ঝরনার 
কাছাকািছ মানুেষর বাঁশ কাটার িকছু দৃশয্ লkয্ করা যােব । 
রাজকািnর ঝরনার পির ার জেলর নীেচ aেনক সnুর 
পাথেরর সnান পাoয়া যায় , সমেয় aসমেয় যারা খুব 
িপিcল হেয় uেঠ । পুেরা পথ pাকৃিতক দৃেশয্ পিরপূণর্ , েদখা 
মাt েয কােরা মন আনেn ভের uঠেব। বেনর rর জায়গা 
েথেক িকছু েছােটা েছােটা পাহাড় েচােখ পড়েব। বেনর 
কাছাকািছ রেয়েছ চমৎকার িকছু চা-বাগান। রাজকািnর ei 
4,000 বগর্ িক.িম. eর মূলয্বান pাকৃিতক সmদ েদখা 
েশানার জনয্ রেয়েছ ধুমাt 3 জন বন রkী । খুরমা , 
খািসয়া পিl eবং িবিভn gাম eর মানুষজন সাধারণত চার 
েথেক পাঁচ ঘnা েহঁেট pিতিদন বেনর িভতের pেবশ কের 
eবং বাঁশ ,কলা সহ pেয়াজনীয় jালানী সংgহ কের থােক। 
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“হামহাম” জলpপাতঃ pকৃিতর aপrপ সৃি র aনয্তম eকিট 
হেলা বৃহtর িসেলেটর েমৗলভীবাজার েজলার কমলগে  
aবিsত ‘হাম-হাম’ জলpপাত। েলাকচkুর anরােল দীঘর্িদন 
িনেজর মিহমা লিুকেয় েরেখিছল ei জলpপাত। dগর্ম পথ 
আর েলাকালেয়র েবশ বাiের থাকার কারেণ eেতািদন ei 
জলpপাতিট কারo েচােখ পেড়িন। জলpপাতিট 2010 সােল 
আিব ার করা হয়। পুেরা পথিট aেনক uেtজনাপূণর্ । dগর্ম 
গভীর জ েল ei ঝণর্ািট 160 ফুট uঁচু । বতর্মােন ei 
জলpপাতিট েদখেত আর েরামা কর pেবশপথ পািড় িদেত 
েদেশর িবিভn pাn েথেক pিতিদনi ভীড় কেরন নানা 
বয়েসর মানুষ। কখনo কখনo sানাগার বা েগাসলখানা বলা 
হয় ‘হামহাম’ জলpপাতেক। বন eবং চা-বাগান dারা েবি ত 

eিট eকিট েরামা কর জলpপাত । eিট গভীর বেনর মেধয্  
aবিsত হেলo তুলনামূলকভােব akতi রেয়েছ। 
জলpপােতর িনেচ গেড় uেঠেছ pায় 40 িমটার িবsৃত sc 
জলাশয় । হামহােমর রেয়েছ dেটা ধাপ, pথম ধাপিট েথেক 
পািন গিড়েয ় পড়েছ মাঝখােনর ধােপ, eবং েসখান েথেক 
আবার পািন পড়েছ িনেচর aগভীর খাঁেদ ।  
 
“আেতকা” জলpপাতঃ 
আেতকা জলpপাত eকিট িবsয়কর eবং বাংলােদেশর 
eকমাt 10 ধাপ জলpপাত। ei জলpপাত রাজকািn 
িরজাভর্ ফেরেsর uেlখেযাগয্ আেরকিট ঝনর্া। মজার বয্াপার 
হেলা,  ei ধাপgেলা কখেনাi িপিcল হয় না । েয েকu 
সহেজi পাথেরর uপর uেঠ আেরাহণ করেত পারেব 
।বষর্াকােল িdতীয় ধােপ সাঁতার কাটা যায় eবং তারপর 
পরবতর্ী ধােপ aনায়ােস যাoয়া যায় । ঝনর্ার আেশপােশ িকছু 
aজানা ফল পাoয়া যায় িকnt েসgেলা না খাoয়াi ভােলা। 
pকৃিত েpমীেদর জনয্ eিট eকিট চমৎকার জায়গা । ঝনর্া 
কাছাকািছ al সংখয্ক িtপুরা আিদবাসী বসবাস কের । 

 
 

“বনয্ লয্াnানাঃ” 
ei বনয্ L a n t a n a  বা লয্াnানা ফুল রাজকািnর 
গভীর aরেণয্ েদখেত পাoয়া যায়। eিট 6-8 ফুট ucতার 
eকিট িচরহিরৎ uিdদ । L a n t a n a  uিdেদর পাতা 
,ডালপালা eবং িকছু rk পাপিড় আেছ মােঝ মােঝ 
েমাটামুিট তীb কটু গn ৈতির কের । বয়স বৃিdর সে  সে  

ফুেলর রং পিরবতর্ন করেত েদখা যায় । তাi eেক হলুদ , 
েগালাপী eবং সাদা রেঙ মােঝ মেধয্ খুঁেজ পাoয়া যায় ।  
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সতকর্ থাকুন িলেsিরoিসস েথেক !!!! 

 
সােবরা সায়মা 
িলেsিরoিসস েরাগিটর নাম েনেছন?? 
হয়েতা,েবশীরভােগরi utর আসেব, না! পৃিথবীেত 
pিতিনয়ত হাজার রকম েরােগ আkাn হেc মানুষ। eর 
মেধয্ কয়টা সmেকর্i বা আমরা জািন? আর জানাটা আসেল 
সmবo নয়। তেব eেতাটুকু িন য়তা িদেত পাির েয, 
িলেsিরoিসস েরাগিট সmেকর্ জানা আপনার বতর্মান eবং 
ভিবষয্েতর জনয্ খুবi জrরী! 
 
িলেsিরoিসস হয় িলেsিরয়া মেনাসাiেটািজেনস  (listeria 
monocytogenes) নামক বয্াকেটিরয়ার কারেণ। 
মািট,পািন সবখােনi থাকেত পাের e বয্ােkিরয়া। মূলত কাঁচা 
শাক-সবিজ,কাঁচা মাংস, dধ eমনিক েরি জােরটেরর কম 
তাপমাtায়o eরা জnােত পাের। মাt eক হাজারিটরo কম 
সংখয্ক বয্ােkিরয়া eসব খাবােরর সােথ আপনার েদেহ 
pেবশ কের আপনার aজােni সৃি  করেত পাের e েরাগ! 
তেব সবেচেয়’ ভয়াবহ বয্াপার হেc, aনয্ানয্েদর তুলনায় 
গভর্বতীেদর e েরােগ আkাn হoয়ার সmাবনা 20 gণ েবিশ 
eবং eেত সবেথেক েবিশ kিতgs হয় গেভর্র িশ িট। 
eতkেণ হয়েতা িন য়i বুেঝ েগেছন িলেsিরoিসস েরাগিট 
সmেকর্ জানা 
েকন আপনার বতর্মান eবং ভিবষয্েতর জনয্ জrরী। 
 
গেভর্র সpম মাস েথেক r কের েশষ কেয়ক সpাহ eকজন 
গভর্বতীর জনয্ সবেচেয় েবিশ ঝুঁিকপূণর্। e সময়িটেতi তার 
েরাগpিতেরাধ kমতা সবেচেয় কম থােক। সুতরাং e 
সময়িটেতi েযেকােনা েরাগ dারা েস খুব সহেজi আkাn 
হয়। 
 
িলেsিরয়া মেনাসাiেটািজেনস  বয্ােkিরয়া দূিষত খাবার 
gহেণর eক েথেক আট সpােহর মেধয্i গভর্বতী মােয়েদর 
েদখা িদেত পাের নানান uপসগর্ েযমন মাথা বয্থা, শরীর 
বয্থা, jর , বিম বিম ভাব , বিম , ডায়িরয়া eবং iন ুেয় া 
সদৃশ নানা uপসগর্। েছাটখােটা সমসয্া বেল aেনেকi হয়েতা 
e uপসগর্gেলােক খুব eকটা আমেল িনেত চাiেবন না। e 
aবেহলাi গেভর্ েবেড় oঠা িশ িটেক েঠেল েদয় মারাtক 
পিরণিতর িদেক। গভর্বতী মােয়র িলেsিরoিসস e আkাn 
হoয়া গভর্পাত;  মৃত, aপিরপk aথবা asাভািবক িশ র 
জnদােনর কারণ হেত পাের। 
 

িলেsিরoিসস েরােগর uপসগর্ েদখা মাti রk পরীkা্য় 
িলেsিরয়া  বয্ােkিরয়া uপিsিতর মাধয্েম e েরাগ সmেকর্ 
িনি ত হoয়া যায়। aিতdrত িচিকৎসার মাধয্েম গেভর্র 
িশ েক রkা করা সmব। তেব আমােদর েদেশর ডায়াগনিsক 
লয্াবgেলােত আেদৗ e েরাগ িনণর্েয়র বয্বsা আেছ িকনা আর 
e েরাগ সmেকর্ e েদেশর কয়জন িচিকৎসক-i বা  জােনন 
েস বয্াপাের যেথ  সেnহ আেছ! 
 
আমােদর মত হত-দিরd েদেশ aেনক গভর্বতী মােয়েদর 
পুি কর খাবার িনি ত করাi েযখােন দায়,েসখােন হয়েতা 
ei ধরেণর কথা aেনেকর কােছi হাসয্কর মেন হেত পাের। 
দািরdতার েথেকo আমােদর সবেথেক বড় সীমাবdতা কী 
জােনন? আমােদর ajতা আর aসেচতনতা । েসসব 
হতাশাজনক কথা বাদ িদেয় না হয় মূল বয্াপারিটেতi িফের 
আিস। গভর্কালীন সমেয় কেয়কিট বয্াপার eকটু েমেন 
চলেলi িলেsিরoিসস েথেক গভর্বতী o গেভর্র িশ েক রkা 
করা সmব। 
 

 কাঁচা ফল  o সবিজ ধুেয় খাoয়া। 
 eেkেt বাiেরর সালাদ eবং aনয্ানয্ কাঁচা খাবার 

eিড়েয় চলাটাi utম। 
 ফলমূল বা শাকসবিজ কাটার যnt ভাল 

জীবাণুনাশক িদেয় েধায়া। 
 েরি জােরটেরর eর তাপমাtা 40 িডিg eর িনেচ 

রাখা। 
 েরি জােরটর পির ার রাখা আর কাঁচা খাবার 

েরি জােরটের আলাদা ভােব পয্ােকট কের রাখা। 
 খাবার ভালমেতা রাnা কের খাoয়া 
 েরি জােরটেরর খাবার ভালমেতা গরম কের 

খাoয়া। 
 
আজ েয িশ  পৃিথবীর আেলায় eেসেছ, 
আমরা তার তের eকিট সাজােনা বাগান চাi। 
আজ েয িশ  মােয়র হািসেত েহেসেছ, 
আমরা িচরিদন েসi হািস েদখেত চাi। 
 
পৃিথবীেত আগমেনর পর,pিতিট িশ েক িনরাপদ পৃিথবী 
uপহার েদয়ার আেগ গেভর্র িশ িট যােত িনরাপেদ থােক েস 
বয্াপারিট িনি ত করেত হেব। িনরাপদ মাতৃti িদেত পাের 
সsু িশ র জn। 
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িবলুp pাণীেদর জীবn জাdঘের !!! 

 
মিনজা মনজুর 
আcা, েভেব েদখুন েতা! েকািট েকািট বছর পূেবর্ পৃিথবীর 
বুেক জায়গা কের েনoয়া pাণীgেলা যিদ eখন আপনার 
সামেন েহঁেট েবড়ায়, তেব েকমন হেব?!! তারা আপনার 
কােছ eেস আপনার গােয়র গn িনেc, িশকার করেছ, আবার 
তােদর েছা  বাcাgেলা আপনােক েদেখ লুেটাপুিট খােc, 
আবার েকu কান ফাটােনা h ার িদেc!!!! আপিন িক ভয় 

পােবন? নািক ঘুের েদখেবন e রহসয্ময় েরামা কর জগৎ? 
 
তাহেল চলুন, সয্ার েডিভড aয্ােটনবােগর্র সােথ ঘুের আিস 
লnেনর নয্াচারাল িহিs িমuিজয়ােম। েযখােন ei pখয্াত 
pকৃিতিবদ কlনার েচােখ েদেখেছন িবলুp হেয় যাoয়া 
aসংখয্ pাণীেক। aসাধারন ি -িড iেফk, CGI( 
Computer Generated Imagery) েটকেনালজী 
eবং সদয্ ৈবjািনক গেবষণার uপর িভিt কের eক রােতর 
জনয্ জীবn হেয় uেঠিছল ধরণীর বুক েথেক িচরতের হািরেয় 
যাoয়া pাণীgেলা। 
রােতর েবলা িকভােব িমuিজয়ােম থাকেবন তা িনেয় 
আপনােক িচিnত হেত হেব না। সয্ার েডিভড, গােডর্র েচাখ 
ফাঁিক িদেয় আপনােক লুিকেয় রাখেত সাহাযয্ করেবন। 
গােডর্র সদর দরজা বn করা মাti r হেব েকালাহল মুk, 
শাn পিরেবেশ আপনার aননয্ aিভযাtা। 
 
pথেমi েদখেবন 1862 সােল নয্াচারাল িহিs িমuিজয়ােমর 
pিত াতা pেফসর িরচাডর্ oেয়ন কতৃর্ক সংরিkত aেধর্ক 
সরীসৃপ o aেধর্ক পািখrপী ‘আেকর্oেpিরk’ eর ফিসল। 

ধুমাt ফিসলিট িবে ষণ কের তার আকার আকৃিত েকমন 
হেত পাের েডিভড aয্ােটনবােগর্র বণর্নায় েন েনেবন আর 
কlনার েচাখ েমলেলi েদখেত পােবন eিট ডানা ঝাপেট 
জাdঘরময় uেড় েবড়ােc!! eিটi িক তাহেল সবেচেয় বড় 

পািখ িছল? p  করেতi কাঁেচর েদয়াল েভে  েবিরেয় 
আসেব ‘েমায়া’, যােক িবশালতার dেnd ঈগেলর শtr মেন 
করা হয়! eেদর েছাটখাট eকটা যুdo েদখা হেয় যােব! 
ঘুের ঘুের েদেখ আসেবন িবিভn আকর্াiভ, ৈবjািনক 
গেবষণাপt, িচিঠ, েপাsার, হয্াnিবল, গেবষণাগার। জানেবন 
aেনক aজানা তথয্। 
 
pেযাজক aয্াnিন িগেফন eর মেত,eকটানা 10 রাত, সnয্া 
7টা েথেক েভার 4:30 পযর্n পির ম কের 90 িমিনেটর ei 
তথয্িচt বািনেয়েছন 87 বছর বয়সী সয্ার েডিভড ে ডিরক 
aয্ােটনবাগর্। শbেকৗশেলর কািরগিরেত িশহরণ জাগােব 
িবশালাকৃিতর ‘েলিভয়াথন’, যা িক না হািতর আtীয় ে ণীর। 
eর গঠন িনেয়o িবjানী কশ eবং oেয়ন eর মেধয্ িছল 
তকর্- িবতকর্। আপনার সহযাtী সয্ার েডিভড েলিভয়াথেনর 
হাড়gেলার পুনিবর্নয্াস কের আপনােক eর আসল কািহনী 
বুিঝেয় িদেবন! 
 
কখেনা ৈতলিচেtর পািখ ‘েডােডা’ জীবn হেয় uঠেব,যা িক 
না   েদখেত aেনকটা কবুতেরর মত িছল,আিব ার করেবন 
তুষারমানেবর aিsেtর রহসয্, পাতাগিনয়ার ‘িgজিল িবয়ার’, 
িবশালাকৃিতর িবড়াল ‘sাiলডন’ eবং েসi সােথ 25 
িমিলয়ন বছর আেগ িবলুp হoয়া ৈদতয্াকৃিতর সাপ 
‘জাiগােnািফস’ eর িশকার করার েকৗশলটাo েদখেত 
পােবন। 
 
িফশ িলজাডর্-‘iকথােয়াসরস’ যা aেনকটা ডলিফেনর মত। 
আসেলi িক eরা সমেগাtীয়? eকটা pিতেযাগীতার 
আেয়াজন কেরi েজেন িনন না আসল রহসয্টা!! েদখা 
িমলেব ডাiেনাসর, রাiেনাসর, াiেসরটp eর সােথ, 
যােদর িনেয় গেবষণা eখেনা িবদয্মান। d ুিমেত েমেত 
uঠেবন েছা  ‘সেরাপড’ eর সােথ। সবেচেয় বড় pাণী েযিট 
পৃিথবীর বুেক েহঁেটিছল, ‘িডপ-েলা-েডা-কাস’ ডাক নাম 
‘িডিp’, রk- মাংেসর িমেশেল েস-i বা েদখেত েকমন িছল 
তাo কlনা কের িনেত পারেবন লnেনর নয্াচারাল িহিs 
িমuিজয়ােম ! 
 
েভােরর আেলা ফঁুটেত r কেরেছ, eকটু পেরi আবােরা 
দশর্নাথর্ীর আগমেন মুখর হেয় uঠেব নয্াচারাল িহিs 
িমuিজয়াম। eক রােতর জনয্ েজেগ oঠা হািরেয় যাoয়া 
বngুেলা আবার িফের যােc িনেজর জায়গায়। pকৃিতর 
িবrপ আচরণ eেদর aিstেক িবলীন কের িদেয়েছ 
িচরতের। আমরা িক পারেবা পিরেবশ িবপযর্েয়র ভয়াল থাবা 
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েথেক আজেকর বnুেদর িটিকেয় রাখেত? পারেবা েতা 
জীবৈবিচেtয্র সাম সয্ রkা করেত? 

 

িবপn পািখ বাদামী েকািকল!! 
 
জািকয়া শারিমন িবপাশা 
িবপn পািখ ‘বাদামী েকািকল’। েদেশর sায়ী বািসnা নয়, 
eরা হেলা pাkন পিরযায়ী পািখ। েরকডর্ বলেছ, কেয়ক 
দশক আেগ চ gাম িবভােগ eেদর েদখা যায়। eছাড়া েদেশর 
েকাথাo েদখেত পাoয়ার নিজর েনi। 
 
বাদািম েকািকল ভারত uপমহােদেশর  a েল যৎসামানয্ 
নজের পেড়। eরা সাধারনত  পাতাঝরা বেনর েঝােপ 
িবচরণ কের। েবিশরভাগi eকা িবচরণ করেলo মােঝমেধয্ 
েজাড়ায় েজাড়ায় েদখা যায়। বাদািম েকািকল েঝাপ জ ল 
েথেক খাবার সংgহ করেলo মািটেত েনেম পাতা uিlেয় 
কীটপতংগ িশকার করেত েদখা যায়। মািটেত িবচরণকালীন 
সমেয় ভয় েপেল েদৗেড়ােত থােক, uড়ার েচ া কের না 
েমােটo। েকািকেলর jািত ভাi হেলo aেনয্র বাসায় িডম 
পােড় না। িনেজরাi হ-য-ব-র-ল টাiপ বাসা বাঁেধ। আবার 
হাঁকডাকo কের না। aেনকটা েদিশ েকািকেলর মেতা। 
মােঝমেধয্ ‘েকক-েকক-েকেরক-েকেরক-েকেরক’ সুের 
ডােক। সুর rিতমধুর নয়, বরং ককর্শ। pজািতিট িবে  
িবপnkু হেলo বাংলােদেশ িবপn িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ। 

তাi বাংলােদেশ বনয্pাণী আiেন সংরিkত হেয়েছ বাদামী 
েকািকল। 
পািখর বাংলা নামঃ বাদামী েকািকল 
iংেরজী নামঃ Sirkeer Malkoha 
ৈবjািনক নামঃ Phaenivophaeus leschenaultia 
েগােtর নামঃ কুকুিলিদ 
 
eরা েমেট মালেকায়া নােম পিরিচত। লmায় 42 েসিnিমটার 
( তnেধয্ েলজ 22 েসিnিমটার)। মাথার তালু গাঢ় ধূসর। 
গলা o বুেকর uপরাংশ পীতাভ। eছাড়াo কােলা েডারা েদখা 
যায়। েপেটর িদকটা লালেচ পীতাভ, েলেজর িনচটা 
পযর্ায়kেম সিjত। েলেজর agভাগ সাদা। eছাড়াo সব 
েদেহ বািলময় ধূসর-বাদামী। pধান খাবার িটকিটিক, েছাট 
সাপ, ফিড়ং, েঁয়ােপাকা iতয্ািদ। pজনন েমৗসুম মাচর্ েথেক 
আগs। মািট েথেক খািনকটা uপের েঝাপজ ল বা 
glলতািদর েভতর কেনা পাতা িদেয় বাসা বাঁেধ। িডম 
পােড় 2-3 িট। িডেমর বণর্ ধবধেব সাদা। িডম ফঁুটেত 
কতিদন সময় লােগ তা জানা যায়িন। 
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েদেখ িনন মানুেষর িহংsতা !! 

 
িসফাত তাহিজবা 
‘বেনয্রা বেন সুnর িশ রা মাতৃেকােড়’ – লাiনটা সবারi খুব 
পিরিচত। বেনর প েক তার িনজ বাসsােনi থাকেত েদoয়া 
uিচত। প -পািখেক খাঁচায় মানায় না। ei aবুঝ 
pাণীgেলাi আমােদর বাstসংsােনর হািতয়ার। eরi মেধয্ 
aেনক pাণীi আজ িবপn,িকছু িকছু িবলুp pায়!! 
তবoু,মানুেষর ঘুমn মানবতা েজেগ uঠেছ না। িদন িদন 
পৃিথবীর েসরা সৃি  মানুষ aমানিবক আর unাদ হেয় uঠেছ! 
 
িবিচtতায় ভরপুর ei dিনয়া। eর pিতটা েকাণায় েকাণায় 
আপনার জনয্ aেপkা করেছ িবsয!় েযমন মুসিলম pধান 
েদশgেলার কথাi eকবার েভেব েদখুন না। না, eখােন 
িফিলিsেনর আতর্ িচৎকার িকংবা iরােনর পারমাণিবক 
েবামার কথা বলা হেc না !! লkয্ কrন, পারমাণিবক 
শbটায় মানিবক কথাটা আেছ,যিদo বাংলা বয্াকরণ aনুযায়ী 
তা ভুেলর খাতায় নাম েলখােব। 
আপনার েদেহর সমs িশরা-uপিশরা িশuের uঠেব কেয়কটা 
ছিব েদখেল। eেকর পর eক ছিবgেলা 
েদখেল আঁতেক uঠেবন েয েকu। aসsুতায়o ভুগেত 
পােরন। dবর্ল িচেtর মানুষেদর আেগ েথেকi বারণ করা 
হল। 
চারিদেকর ধু ভয়াতর্ কতgেলা িনpাণ েচাখ,পুেড় কােলা 
হেয় যাoয়া িনথর েদহ আপনােক dঃsেpর িভতেরo হানা 
িদেব!

 
িচtঃ জয্াn পুেড় কােলা হেয় যাoয়া বাdেড়র মরণ িচৎকার 

  

 
িচtঃ েরহাi েপল না aজগরo। 

কসাigেলা েলালুপ দৃি েত তািকেয় আেছ,েkতার সাড়া 
েপেলi বেস যােব মাংস কাটেত! েকান ভেয়র িসেনমা বা 
খুনাখুিনর েকান দৃশয্ নয়। eিট iেnােনিশয়ার eকিট dীপ 
‘সুলাeিশ’র সনাতন বাজােরর িচt! eখােন কী না পাoয়া 
যায়? িবড়াল,কুকুর,idর,বাdর েথেক r কের বনয্ কুেরর 
ঝলসােনা েদহ সািরসাির কের সাজােনা রেয়েছ। বাদ যায়িন 
িবরাটকায় aজগরo ! 
 
‘িbিটশ েডiিল েমiল’ 27 েফbrয়ারী eর uপর eকিট 
pিতেবদন pকাশ কের। oমােনর ফেটাgাফার eবং bগার 
‘েরমn oয়ালশ’ বাজারিট িনজ েচােখ েদেখ আেসন o িকছু 
ছিব েতােলন, েযgেলা আপনােদর সামেনর তুেল ধরার kুd 
pয়াস মাt। 
 

 
িচtঃ সাির কের রাখা আgেন েপাড়া বাdড় 

েযখােন eকিদেক বনয্pাণী হতয্ার uপর পিরেবশ সেচতন 
েদশgেলা িবিধিনেষধ আেরাপ করেছ েসখােন ei unত 
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pযুিkর যুেগ eেসo eিশয়ার eকিট েদেশ িনিবর্চাের প -পািখgেলােক জয্াn আgেন েপাড়ােনা হেc। 
 

 
িচtঃ ঝলসােনা কুকুর 

 
eমনিক কুকুরgেলােক মারার আগমূhেতর্ খাঁচায় রাখা হয় eবং েচােখর সামেনi তারা েদখেত পায় aনয্ কুকুরেক জয্াn আgেন িদয়া 
হেc। কী িনমর্ম ! 
 

 
িচtঃ কrণ েচােখ aেপkা 
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কুকুর,িবড়ালেক aেনেকi পুষেত পছn কেরন। আদরিpয় আর সnুর ei pাণীgেলােক eখােন eভােবi পের থাকেত েদখেবন। 
আমােদর খাদয্তািলকায় aেনক সুষম খাদয্ আেছ, তবoু েকন eমন aমানিবক আচরণ? েকন eভােব িনিবর্চাের pাণীেদর মারেত 
হেব? 
 

েফাবর্েসর েচােখ 2014 সােলর েসরা 12 
পিরেবশবাnব গািড় 

 
তানভীর েহােসন 
গািড়র jালানী দkতার uপর িভিt কের আnজর্ািতক 
সামিয়কী েফাবর্স 2014 সােলর িবে র েসরা 12 
পিরেবশবাnব গািড়র তািলকা pকাশ কেরেছ। পিরেবশ দূষেণ 
jালানী চািলত গািড়র pভাবেক eকমাt িবেবচনায় েরেখ 
আেমিরকান কাuিnল ফর eন eনাজর্ী iিফিসেয়n iেকানিম 
(eিসiii) ei 12 িট গািড়েক তািলকাভkু কের। eেkেt 
পিরেবশ দূষেণ গািড়র িনঃসিরত গয্াসi eকমাt pভাবক 
িহেসেব িবেবিচত হয়িন বরং আেরা আনষুি ক িকছু িবষয় 
eেত  িবেবচনা করা হয়। েযমন িবdয্ৎচািলত গািড়র গয্াস 
িনঃসরন নয্ হেলo পিরেবেশর uপর eর pভাব িনভর্র কের 
শিkর uৎস িহেসেব বয্বhত িবdয্েতর uৎপাদন পdিত eবং 
eর ফেল বায়,ু ভূিম o পািনর দূষেনর uপর। 
 
ৈবdয্িতক eবং সংকিরত গািড়সমূহi ‘gীেনs েভিহকল িলs 
2014’-e pাধানয্ লাভ কেরেছ। di িসেটর ‘iেলিnক 

াiভ’ গািড়িট 59 gীন েsার িনেয় তািলকার শীষর্sােন 
রেয়েছ। আেরকিট ৈবdয্িতক গািড় ‘নীশান লীফ’ 55 gীন 
েsার িনেয় রেয়েছ তািলকার তৃতীয় sােন। শীষর্ 12 গািড়র 
10 িটi জাপানী গািড় িনমর্ান pিত ােনর যার মেধয্ টেয়াটার 
িতনিট মেডল, েহানডার চারিট মেডল sান েপেয়েছ। 
বািকgেলা iuেরাপীয়ান pিত ােনর গািড়। 
 
gীন েsার িনধর্ারেন eিসiii গািড়সমূেহর jালানী 
pেয়াজনীয়তা eবং গয্াস িনঃসরেনর pভাবেক eকীভূত কের 
িকছু মানদেn pকাশ কের। িনঃসিরত গয্ােসর pভােবর মেধয্ 
রেয়েছ sােsয্র জনয্ kিতকর eবং বায়ুেত েধাঁয়াশা সৃি কারী 
িকছু দূিষত কণার িনঃসরন। egেলার মেধয্ uেlখেযাগয্ হেc 
হাiে াকাবর্ন, নাiে ােজেনর akাiডসমূহ, kুd বstকনা, 
কাবর্ন মেনাkাiড eবং ফরময্ালিডহাiড যার সােথ জলবায়ু 
পিরবতর্েনর সহায়ক gীন হাuজ গয্াস েযমন কাবর্ন ডাi 
akাiড, িমেথন, নাi াস akাiড iতয্ািদo রেয়েছ। 
 
ছিবেত েদেখ েনয়া যাক পিরেবশবাnব গািড় gেলা। 
 

 

 
 
র য্াংিকং: 1 
নামঃ iেলিkক াiভ 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 122/93 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 59 
 

 
 
র য্াংিকং: 2 
নামঃ টেয়াটা িpয়াস িস 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 51/48 eমপিজ 
gীন েsারঃ 57 
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র য্াংিকং: 3 
নামঃ িনশান লীফ 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 126/101 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 55 
 

 
 
র য্াংিকং: 4 
নামঃ টেয়াটা িpয়াস 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 55/48 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 55 

 
র য্াংিকং: 5 
নামঃ েহানডা িসিবক হাiিbড 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 44/47 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 55 
 

 
 
র য্াংিকং: 6 
নামঃ েলkাস িসিট 200 eiচ 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 51/48 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 55 
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র য্াংিকং: 7 
নামঃ টেয়াটা িpয়াস pাগ iন হাiিbড 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 51/49 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 55 
 

 
 
র য্াংিকং: 8 
নামঃ িমতসুিবিশ িমর য্াজ 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 37/44 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 54 

 
 
র য্াংিকং: 9 
নামঃ েহাnা িসিবক নয্াচারাল গয্াস 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 27/38 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 54 
 

 
 
র য্াংিকং: 10 
নামঃ েহানডা iনসাiট 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 41/44 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 53 
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র য্াংিকং: 11 
নামঃ sাটর্ ফর টু 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 34/38 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 53 
 

 
 
র য্াংিকং: 12 
নামঃ 2014 ভkoয়াগন িজটা হাiিbড 
ৈবdয্িতক সমতুলয্তাঃ 42/48 eমিপিজ 
gীন েsারঃ 53 
*eমিপিজ- মাiল পার গয্ালন 


