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যুগাnর  িরেপাট  
পৃিথবীর সেবাc পবতশৃ  eভােরs জয় কের বীেরর বেশ দেশ িফেরেছন বাংলােদেশর কৃতী সন-◌ান 
মুসা ibািহম। ম লবার িবকাল সায়া 4টায় বhজািতক pিত ান iয়াংgেনর eকিট িবেশষ িবমােন কের 
িতিন কাঠমাn ু থেক ঢাকার শাহজালাল আন-জািতক িবমানবnের aবতরণ কেরন। িবমানবnের নেম 
eকমাt সন-◌ান oয়ািস ibািহমেক কােল িনেয় আেবগাplত হেয় পেড়ন িতিন। তাৎkিণক pিতিkয়ায় 
মুসা ibািহম বেলন, ‘eভােরেs বাংলােদেশর পতাকা uড়ােত পের আিম খুuব খুিশ। সিট িছল 
বাংলােদেশর জন  eকিট ঐিতহািসক মুহূত।’ িবমানবnের aবতরেণর পর তােক িবপুল সংবধনা দয়া 
হয়। ফুেল ফুেল ঢেক যায় িবমানবnেরর িভআiিপ লাu । তােক sাগত জানােত সাধারণ মানুেষর 
পাশাপািশ িবমানবnের uপিস'ত িছেলন পররা সিচব িমজাrল কােয়স, যুব o kীড়া মntণালয় সংkান- 
সংসদীয় স'◌ায়ী কিমিটর সভাপিত জািহদ আহসান রােসল eমিপসহ সরকােরর ঊ তন বশ কেয়কজন 
কমকতা। মুসা ibািহেমর সে  eকi িবমােন কের দেশ আেসন তার stী uেm সরাবন তhরা, ছেল 
oয়ািস ibািহম, বান নূর আেয়শা, বােনর sামী রািশdল হাসান o নথ আলপাiন kােবর সভাপিত 
আিনসুল হক। ম লবার স'◌ানীয় সময় বলা 2টায় নপােলর রাজধানী কাঠমাn ু থেক বhজািতক 
pিত ান দিkণ কািরয়ার iয়াংgন কেপােরশেনর 6 আসনিবিশ  িবেশষ িবমােন (eস-2-eiিভ) ঢাকার 
uেdেশ রoনা হন মুসা ibািহম। কাঠমাn ু িবমানবnের নপােলর বাংলােদশী দূতাবােসর হড aব চ nির 
নাসিরন জাহান িলিপ তােক িবদায়ী েভcা জানান। িবকাল সায়া 4টায় শাহজালাল আন-জািতক 
িবমানবnের aবতরেণর পর সরকার eবং িবিভn ব িk o সংগঠেনর পk থেক মুসা ibািহমেক 
সংবধনা দয়া হয়। সংবধনার জবােব তাৎkিণক pিতিkয়ায় মুসা ibািহম তার eভােরs জেয়র aনুভূিত 
জানােত িগেয় বেলন, বাংলােদশেক পৃিথবীর সেবাc চূড়ায় oঠােনার aনুভূিতটা সিত  aন রকম। eটা 
কখেনাi ভাষায় পুেরাপুির ব k করা যােব না। e aিভযােন আমার সে  িছল গাটা বাংলােদশ আর 



বাংলােদেশর সব মানুষ। আপনারা দায়া করেবন আিম যন e aজনেক ধের রাখেত পাির। e aজন 
আমার eকার নয়। eটা দেশর সব মানুেষর। দেশর মািটেত িফরেত পের আিম আনিnত। িতিন 
বেলন, eভােরs জেয়র icা তার aেনক আেগ থেকi িছল। িকন' িতিন পিরবার-পিরজন eমনিক 
আtীয়-sজেনর সmিত পািcেলন না। eজন  টাকা জাগাড় করাo িছল তার জন  খুবi কে র। যটা 
িতিন কখনo ভুলেবন না। িতিন বেলন, eখন হয়েতা aেনক িকছুi সহজ হেয় যােব। িকন' oi সময় তা 
িছল কিঠন। সাংবািদকেদর pে র জবােব িতিন বেলন, আগামীেত a াডেভ ােরর যত রাস-◌া আেছ, 
সবক’িটেতi িতিন aংশ িনেত চান। িবমানবnের সংবধনার সময় uপিস'ত িছেলন িবিশ  কলাম লখক 
সয়দ আবুল মকসুদ, গণমাধ ম ব িkt ফিরdর রজা সাগর, pথম আেলার সmাদক মিতuর রহমান o 

মুসা ibািহেমর নথ a ালপাiন kােবর সব সদস । eভােরs িবজয়ী মুসােক িবeনিপর পk থেক 
িবেরাধীদলীয় নtী o িবeনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার েভcা বাতা পৗঁেছ দন িবeনিপর সহ-
kীড়া সmাদক রায়হান আিমন রিন eবং সহ-দফতর সmাদক আবdল লিতফ জিন। তারা মুসার হােত 
খােলদার েভcা বাতা o পু মাল  তুেল দন। e সময় বাংলােদশ িবমােনর পk থেকo িবমানবnের 
মুসােক ফুেলল েভcা জানােনা হয়। িবিভn সামািজক o সাংsৃিতক সংগঠেনর পk থেকo তােক 

েভcা জানােনা হয়। মুসােক sাগত জানােত তার মা, মামা, র-শা িড়সহ িনকটাtীয়রা িবমানবnের 
uপিস'ত িছেলন। মুসা জানান, িবমানবnেরর আনু ািনকতা সের িতিন pথেম যােবন pথম আেলা 
aিফেস। সখান থেক িতিন যােবন pধানমntীর কাযালেয় pধানমntী শখ হািসনার সে  দখা করেত। 
eরপর িতিন তার িpয় pিত ান নথ aনলাiন kাব aব বাংলােদশ (eনিসিব)-eর uেdেশ রoনা হেবন। 
মুসা e kােবর সাধারণ সmাদক। 23 ম পৃিথবীর সেবাc পবতশৃ  eভােরs িবজয় কেরন মুসা 
ibািহম। 
eভােরsজয়ী মুসা ibািহেমর দেশ pত াবতেনর সংবাদ সংgহ করেত যাoয়া সাংবািদকেদর সে  
িবমানবnর কতৃপেkর বশ কেয়ক দফা বাক-িবত া হয়। িনরাপtার sােথ pথেম সাংবািদকেদর 
িভআiিপ গট পrেত না িদেলo eক পযােয় চােপর মুেখ সাংবািদকেদর িভআiিপ আগমনী হল o 
iিমেgশন পযন- যেত দয়া হয়। সখােন সাংবািদকেদর aিতিরk চােপর ফেল িবমানবnেরর ঊ তন 
কমকতারা িবপােক পেড়ন। ধাkাধািkেত ভেঙ যায় eকিট ফুেলর টবসহ কােচর দেরাজা। িবিভn 
iেলkিনক o িpn িমিডয়ার ফেটা সাংবািদকেদর সামলােতi ব স- িছেলন িবমানবnেরর ঊ তন 
কমকতারা। 
eভােরs িবজয়ী মুসা ibািহম বাংলােদেশ িফরেছন eমন খবের তার gােমর বািড় লালমিনরহােটর 
আিদতমারী uপেজলার সীমান-বতী গnমrয়া gােম চলেছ আনেnর ulাস। gােমর লাকজন আশা 
করেছ, মুসা ibািহম বাংলােদেশ ফরার পর eকিদেনর জন  হেলo gােম আসেবন। 


