আমরা জািত িহেসেব যেতাটা অিতিথ পরায়ন তার চেয়ও বশী িহংসুেট।কাউেক
া,স ান ও অিভন ন
দয়ার ব াপােরও যেথ কৃ পণ।আর যটা পাির সটা হে িনেজর াথ বুেঝ তল দয়া বা তাষােমািদ করা।
.
বাংলােদেশর জন " নােবল" নামক িবরল স ান এেন িদেয়িছেলন ড.ইউনুস & ামীন ব াংক।তৃ তীয় িবে র
পিতত দশ িহেসেব সারা দুিনয়ায় আমােদর পিরিচিত িছেলা। কউ তলািবহীন ঝু িড় কউবা বন া দূগত দশ
িহেসেবই িচনেতা এেদশেক।
.
পরবত েত নােবল ও অন ান পুর ােরর ত াশায় অেনেক দৃি র আড়ােল আবডােল হাজার ডলার িদেয়
লিব িনেয়াগ কেরিছেলা।আপামর জনগেনর র
মশােনা ঘােমর টাকা লিব েদর পছেন অপচয় করা
হেয়েছ।
.
ে য় Rashidul Bari ভাই & Shaheda Bari ভাবী দুজেনই িনজ মধা, া ও ােন অনন ।আেমিরকার
মা েত দুজনই এেদেশর গব।তােদর বড় স ান Refath Albert Bari তার সমেয় SAT এ সেবা
ার কের
পুেরা িব েক তাক লািগেয় িদেয়িছেলা।তখন তার বয়স আ ার থা ন।
.
বাির দ িতর কিন স ান "সুবন আইজ াক বাির"। য মা দড় বছর বয়স থেক িব েক তাক লাগােনা
কেরিছেলা।ইউএসএ-এর সােবক িসেড বারাক ওবামার সােথ হায়াইট হাউেজ আম ন পেয় িসেডে র
সােথ সময় কাটােনা ি তীয় বাংলােদশী ( থম ড.ইউনুস)।এর পর ানেফাড, হাভাড,অ েফাড িব িবদ ালয়
সহ িবে র নামকরা ভািস থেক তােক স ান ও পুর ৃ ত করা হেয়েছ।কংে সম ান,কে ািলৎসা রাইস (৬৬
পররা মি ,ইউএস),এফিব আই ও বতমান িসেড
াে র কাছ থেকও িনম ণ ও েভ াসহ িচ
পেয়েছ।অন িদেক দুিনয়ার সবেচেয় লাভনীয় পুর ার " নােবল" এর জন ও তােক সুপািরশ কেরেছ হাভাড ও
অ েফাড। আর ি শ রাণী এিলজােবথ থেকও িচ
পেয়েছ আর এটা হে "নাইট" উপািধ পাওয়ার সবুজ
সংেকত।
.
উে িখত ব ি
েলা পুেরা বাংলােদেশরই স দ ও অহংকার।িক এ জািতর দূভাগ তারা ানীর কদর বুেঝ
না।তারা চাটু কারেদর চাটু কািরতায় অ ।এমেনা হেত পাের এমন উদার দৃি ভ ী স
বাির দ িত দেশর
এই কৃ পণ আচরেন ব ািথত হেয় দেশর িত আ িরকতা হারােবন।আর আমরা ও হারােবা এ যুেগর
স ান
সুবন আইজ াক বাির' ক। য িচ া ও মধায় ( াকেহাল ত ) আইন াইন ও িনউটন থেকও এিগেয়।

.
অনুেরাধ,
িকছু াথা ও পর কাতর ানপাপীর জন আপামর জনগনেক ভু েল যােবন না।আপনারা যারা
দশেক িতিনিধ করেছন ান-িব ান- গেবষণায় তারা সব সময় ১৬ কা মানুেষর দেয়, দায়ায় ও
ভােলাবাসায় থাকেবন,ইনশাআ াহ।
.
ানপাপীেদর বােধাদয় হাক-এ ত াশা কির আর বাির পিরবারেক সবার প থেক অ
ভােলাবাসা, দায়া
ও েভ া।
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