জাপান প্রবাসাসীদীদের পপ্রয় সঞ্জয় ীদো আর  আর ননই
-রাহমান মপন,  আর নকাপ ও  আর নেদ

জাপান প্রবাসাসীদীদের পপ্রয় মিয় মুখ, এ জন সফল সগগঠ , সাগস্কৃপৃতি ব ব্যপ্যক্তিত, জাপান প্রবাসাসী সঞ্জয় ীদেত্ত আর  আর ননই। ১
পিদসম্বর অপৃতি প্রৃতিপ ব্যদত্যূষে (দভার ৩কা ১২ পমপনদক) পিপ ৎসাধাসীন অবসায় পৃতিপন  আর ন শেত্যূষে পননিঃশাস ৃতি ব্যাগ দরন। ম্কৃৃতিিয় মু ব্য াদল
ৃতিার বয়স হদয়পলল ৫৫ বলর। পৃতিপন স্াসী সাসীমা ীদেত্ত এবগ দুই প শেশু সিশু সনান  আর নসসন্তান সৌম ব্য ীদেত্ত (১২) ও শুভ্র ীদেত্ত (৫)  আর ন  আর নরদখ
 আর নগদলন। এ লাড়াও জাপাদন ৃতিার  আর নলাক ভাই বাচ্িয় মু ীদেত্ত সপপরবাদর বসবাস দরন।
গৃতি বলর ২৩ আর ন শে পিদসম্বর হঠাৎ মপমস্তিদ্তিষ্কের জপকল  আর নরাদগ অসুস  আর নবাধ দর অদিৃতিন হদয়  আর নগদল সাদে সাদেই ৃতিাদ
হাসপাৃতিাদল পনদয় যাাওয়া হয়। পবপভন্ন পরাসীকা-পনরাসীকার পর িা্যক্তিাররা হাকর-এ ব্যাকা সহ মপমস্তিদ্তিষ্কের জপকল  আর নরাদগর ো
জানান। এর পর পনপবড় পযারদবকণ  আর ন দকেন্দ্রে পনদয় যাাওয়া হয়। এ সময় ৃতিাদ লাইফ সাদপাকর  আর নীদেওয়া হয়। ীদোসীয়। দীররপীদেন
আইপসইউদৃতি  আর নরদখ লাইফ-সাদপাকর সহ সবরাধিয় মুপন পিপ ৎসা সুপবধা  আর নীদেওয়া হয়। প ন্তু স ল প্রযািয় মুপ্যক্তি ব ব্যের প্রমাণ দর
ম্কৃৃতিিয় মু ব্যর পহম শোসীৃতিলৃতিাদ ই আপলঙ্গন রদৃতি হয় ৃতিাদ । ীদোসীয়। দীরর প্রায় এ বলর হাসপাৃতিাদল অদিৃতিন অবসায় পিপ ৎসাধাসীন
ো া ালাসীন সমদয়ও এ াপধ বার হাকর এ ব্যাকাদ র প শে ার হন। ৃতিার ম্কৃৃতিিয় মু ব্যদৃতি প্রবাসাসীদীদের মাদ মাঝে  আর ন শোদ র লায়া  আর ননদম
আদস। এ নজর  আর নীদেখার জন্য অদনদ ই হাসপাৃতিাদল লিয় মুদক যাান।
সবরীদো পমষ-ভাত্যূষোসী, সীদোলাপাসী এবগ সীদো হাদ্াজ্জ্বল সঞ্জয় ীদেত্ত ধমর-বণর, ীদেল-মৃতি পনপবরদ শেদত্যূষে স দলর মন জয় দর
স দলর পপ্রয় সঞ্জয় ীদো পহদসদব পপরপিপৃতি লাভ দরপলদলন।
পৃতিপন পলদলন  আর ননপদে ব্যর াপরগর। পীদেরার আড়াদল  আর নেদ ই পৃতিপন াজ রদৃতি পলন্দ রদৃতিন। উত্তরণ বাগলাদীদে শে
সাগস্কৃপৃতি  আর নগাষ্াসীর প্রা্যক্তিন পলিার এবগ সাবরজনাসীন পপজা পমপক, জাপান এর উপদীদেষার ীদোপয়ত পালন সহ পবপভন্ন
সামাপজ -সাগস্কৃপৃতি
মর াদকি জপড়ৃতি পলদলন সঞ্জয় ীদো। পৃতিপন এ জন ভাদলা ৃতিবলাবাীদে ও পলদলন।
িট্রগাদমর পােরয়। দীরাকা পনবাসাসী সঞ্জয় ীদেত্ত ১৯৮৭ সাদল জাপান এদসপলদলন ভাদগ ব্যর অদাগ্যের অন্বেত্যূষেদণ। প্রেম  আর নব শে দয় বলর
পবপভন্ন প্রপৃতিষাদন িাকুরাসী রার পর পনদজই ব ব্যবসা প্রপৃতিষ্ান প্রপৃতিষ্া দর এ জন ব ব্যবসায়াসী পহদসদব আত্মপ্র া শে
দরন। ব ব্যবসায়াসীমহদলও পৃতিপন এ জন সজ্জন পহদসদব ব ব্যাপ পপরপিপৃতি লাভ দরন। জাপানাসী সমাদজও ৃতিার  আর নব শে
পপরপিপৃতি ও গহনদযাাগ ব্যৃতিা পলল।
৩ পিদসম্বর  শেপনবার স াল ৮কা ৩০পমপনদকর সময়  আর নকাপ ওর প শেনজিয় মুকু ওয়াদিরর ওপিআই াদসাবা (সাইদজা)দৃতি
মরহুদমর অদিশু সন ব্যপষপ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
অদিশু সন ব্যপষপ্টিক্রিয়ায় মরহুদমর পপরবার-পপরজন, পন কাত্মাসীয় লাড়াও সবধদমরর, সববদণরর  শেৃতিাপধ প্রবাসাসী উপপসৃতি  আর নেদ
ৃতিাদীদের  আর ন শেত্যূষে শ্রদা জানান। লিয় মুপকর পীদেদনর স াদলর য়। দীরিয় মুম পপরৃতি ব্যাগ দর এবগ  শোসীৃতিদ উদপকা দর প্রবাসাসীরা স াল
৭কা ৩০পমপনক  আর নেদ ই শ্ম শোন সদল জদড়া হদৃতি শুরু দরন।  আর ন শোদ মিয় মুহ্যমান স্াসী সাসীমা ীদেদত্তর আহাজারাসীদৃতি এ
পযারাদয় প্রবাসাসীরা আর  আর নিাদখর জল ধদর রাখদৃতি পাদরনপন। এ সময় অদন জাপানাসী সহ অদন দ
াকাঁীদেদৃতি  আর নীদেখা যাায়।
পিয় মুদরাপহৃতি-এর ধমরাসীয় আিার এবগ ৃতিপন পাদলর গাসীৃতিা  আর নেদ অগ শেপবদ শেত্যূষে পাঠ  আর ন শেদত্যূষে জাপান আইদনর বাধ ব্যবাধ ৃতিার
ারদণ প্রৃতিাসী াসী মিয় মুখাপাগ্নি দরন ৃতিার বড়  আর নলদল  আর নসসন্তান সৌম ব্য ীদেত্ত। সবদ শেদত্যূষে শ্রদাবনৃতি পিদত্ত সাপরবদভাদব প্রবাসাসীরা ৃতিাদ
 আর ন শেত্যূষে পবীদোয় জানান।
সব আনুষ্াপন ৃতিা  আর ন শেদত্যূষে ৃতিার  আর নীদেহভস্ম গহন দরন ৃতিার  আর নলাক ভাই বাচ্িয় মু ীদেত্ত। এ সময় ৃতিার পাদ শে পলদলন মরহুদমর
দুই  আর নলদল  আর নসসন্তান সৌম ব্য আর শুভ্র। বাচ্িয় মু ীদেত্ত প্রবাসাসীদীদের প্রপৃতি ্কৃৃতিজ্ঞৃতিা জানান এবগ বড় ভাই এর  আর ন ান ভিয় মুল ত্রুপক  আর নেদ
ো দল ৃতিার জন্য কমা প্রােরনা দরন।
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