
��সকত �েল	ন
স�ীিত, �াণ ও ��িতর �র�ায়
১১তম সং�রণ, অে�াবর ২০২২
স

এক নজের গত মােসর কায %&ম: 

১৪	 িনয়িমত অিডও )�া*াম।

)যাগােযাগ দ�তা ও সামািজক সম.েয়র উপর ২	 আলাপচািরতা।

জলবা3 পিরবত %ন ও ি4িত4াপকতার উপর ৩	 6াগািজন।

জনসাধারেণর পিরেষবা ও সামািজক সম9া;িলর উপর ২ 	 িপএসএ।

আ<ঃ>ি?ক )যাগােযাগ উপর ১	 �িশ�ণ। 

তারার আেলা 

িবেশষ চািহদা সBC িশDেদর এক	 িবেশষ অংশ ডাউন িসনেEাম আ&া<। ডাউন িসনেEাম এক	 জFগত অ�খ এই িসনেEােম
�ভািবত >ি?েদর )&ােমাজম )বিশ থােক।এমন বাKােদর সারা জীবন ¯^◌া4M ও পড়ােশানা সং&া< সম9া )লেগই থােক এবং
িনয়িমত িচিকৎসা কিরেয় )যেত হয়। তারার আেলা অPQােনর জR আমরা আমরা িগেয়িছলাম )ঘানার পাড়া,�বUেঘানা, খানামনিজল
এলাকায় )দখা কির এমনই একজন ডাউন িসনেEােম আ&া< নারীর সােথ। তার নাম জCাত আরা এবং বত %মােন তার বয়স ১৮
বছর। িকW তার �িXর )তমন )কান িবকাশ হয়িন। জাCাত আরার মা রিশদা )বগম )মেয়েক অেনক ভােলাবােসন। জাCাত আরার
বাবা মােলেয়িশয়া কাজ কেরন বেল জাCােতর )দখােশানার সকল দািয়Y তার মােয়র। অেনক কZ আর অেনক অেথ %র অভােবর জR
িতিন জCােতর )তমন )কান উCত িচিকৎসাও করেত পােরনিন। জেFর ৩ মাস বয়স )থেক িতিন �ঝেত পারেতন তার )মেয় অR
বাKােদর মেতা ¯^◌াভািবক না । �বU \ারা নানা িচিকৎসার এক পয %ােয় ডাকÍ◌ার বা]ীর শরনাপC হন িতিন । তখনই জানেত পারা
যায় জাCাত আরা ডাউন িসনেEােম আ&া<।জাCাত আরা ক^বাজােরর একমা_ িবেশষ চািহদা সBC িশDেদর `ল অaেনাদেয় ২য়
)bনীেত পেড়ন। জাCাত `ল )যেত , গান ,নাচ করেত ভােলাবােসন। জাCােতর আcিd করা এক	 কিবতা ও এক	 গান আমরা
Dনেত পাই। জাCাত আরা হয়ত একe স¦◌াভািবক জীবন পােব যিদ সমােজর চারপােশর মাPষেদর )থেক সাহাf পাই। জাCাত
আরার মা রিশদা )বগম সমােজর সকেলর কােছ জাCােতর জR সাহাf )চেয়েছন। জাCাত আরা সমােজর সকল মাPষেদর মতন
এক	 ¯^◌াভািবকভােব )বেg থাhক এই �তMাশা )রিডও �সকেতর ।

িশDেদর সাতাঁর িশখায়, অ�তMািশত jঘ %টনা )থেক র�া পায়। 
বাহারছড়ার বািসlা ১৩ বছর বয়িস তানিজনা ইসলাম mহা একজন nর< িকেশারী। )স তার জীবেনর সাতাঁর কাটার িকo মজার 
pিতচারণ কেরেছন আমােদর সােথ। তার সাতাঁর কাটার হােতখিড় হেয়িছল *ােম তার নাPর বািড়েত । বিরশাল *ােম তার নাPর 
বািড়েত )বড়ােত )যেতন তখন qhের সাতাঁর কাটা িশখেত চাইেল তার নাP তার হােতর nই পােশ পাg িলটােরর nইটা )বাতল )বেধ 
িদেয় তার মাrেম সাতাঁর কাটা িশখান।

)স বেল এইভােব িকoিদন করার পর যখন )স )বাতল ছাড়া সাতাঁর কাটেত যায়ত অেধ %ক )যেয় sেব )যত।◌্ একমাস �েচQার পর )স 
সাতাঁর কাটেত স�ম হয়। সাতাঁর কাটা িশখার সময় তার �চu ভয় করত িকW পিরবােরর উৎসােহ সাতাঁর কাটা িশখেত স�ম হয়।  
)স আেরা বেল আিম কখেনা যিদ লেv কের আমার নাPর বািড় বিরশাল যাওয়ার সময় লv sেব যায় তাহেল আিম সাতাঁর )কেট তীের 
আসেত পারব। তাছাড়া সাতাঁর কাটা এক	 শারীিরক >ায়াম। এই >ায়ােমর মাrেম আমরা শরীর মন ভাল রাখেত পারব।
)স বেল �েতMক িশDর সাতাঁর কাটা সB%েক অবগত থাকা উিচত যােত কের )কউ নদী বা qhের পেড় অকাল wmMর িশকার না হয়। 
শহের সাতাঁর িশখার জR qhর )নই তেব িবিভC �ইিমং qল আেছ )যইখােন সাতারঁ িশকার পয %াx >ব4া রেয়েছ। )সইখােন )যেয় 
আপনার িশDেক সাতাঁর িশখােত পােরন।

)যেহm আমােতর )দশ এক	 নদীমাyক )দশ )সেহm qhর,নদী বা সzে{ sেব যাওয়ার মাrেম অনাকাি^�ত ঘটনা এড়ােত �েতMক 
িশDেক সাতা|ঁ িশখায় । সা�াৎকার: )মাহনা কােদর

ছিব: উে} হািন )জিরন
4ান: বাহার ছড়া

সা�াৎকার: স�া দাস
ছিব: মাহনা কােদর
�ান: ঘানা পাড়া



))রিডও �সকত মািসক খবরপ_,, ))কা~ ফাউেuশন,, ললাইট হাউস )রাড,, ককলাতিল,, কক^বাজার। 

))bাতার মতামত

www.radiosaikat.net
www.facebook.com/raiosaikat
www.coastbd.net

)রিডও �সকত 	ম উdর hmবিদয়া পাড়ায় নmন �তরী করা �িহণী �ােব িগেয় কথা 
বেল। �িহণীরা জানান )রিডও �সকত তােদর িনেয় এক	 )bাতা �াব কেরেছ তার 
জR অেনক ধRবাদ। আমরা আশা কির )রিডওেত �চািরত ত� )পেয় অেনক 
উপ�ত হেত পারেবা।

িঝরিঝির পাড়া �িহণী )bাতা �ােবর সদ9রা বেলন )রিডও �সকেতর 
অPQান Dনেত ভােলা লােগ। )বশী ভােলা লােগ অPেরােধর আসেরর 
গান;েলা। কারণ এই অPQােন অেনেকর পছেlর �lর গান;েলা Dনেত 
পাই। )রিডও �সকতেক অেনক ধRবাদ আমােদর জR উপকারী 
অPQান;েলা �চার করার জR।

)সৗরিবnMৎ বদেল িদল )জেলেদর জীবন 

সা�াৎকার: �িচ
ছিব: উে} হািন )জিরন
4ান: নািজরােটক

এখনকার িদেন )বা�া �িপ ( )য	 বাশঁ িদেয় �তির হয় )পে�ািলয়াম, )কেরািসেনর
)তেলর �দীপ) �বই িবরল। )বা�া hিপ িনেয় গভীর রােত মাছ ধরেত িগেয় নানা
অ�িবধায় পড়েলও )সৗরিবnMৎ উ�াবেনর পর )জেলেদর )ভাগাি< কেমেছ।
)সৗরিবnMেতর )ছাঁয়ায় অ�কার )যন আেলায় পিরণত হেয়েছ।

আ�ল হােসম নািজরােটেকর একজন )জেল। িতিন বলেলন, ঝড় ও cিZসহ �িত�ল
আবাহাওয়ায় )কেরািসেনর বািত;েলা িনেয় �ব সম9ায় পড়েত হত। িতিন বেলন,
)সৗরিবnMেতর >বহার তােদর জীবন বদেল িদেয়েছ এবং �েতMক )জেলর
)সৗরিবnMেতর �িবধা পাওয়া �েয়াজন।

Dেভ�া বাণী

zিজ�ল ইসলাম
সাধারণ সBাদক
ক^বাজার )�স �াব

ধRবাদ )রিডও �সকত, নারী 
উCয়েনর অ*গিতেত �িমকা 
রাখার জR। 

)জসিমন )�মা
)চয়ার6ান �াস

D� ক^বাজার না, )রিডও �সকেত কায %&ম 
ছিড়েয় প�ক সারা বাংলােদেশ। )রিডও 
�সকেতর �িত অ�র< ভালবাসা ও Dভ 
কামনা রইল।                                      


