ইসরাইল ফরত ক এই সুিজত ঘাষ?
িলেখেছন আবদু ১৬ জানুয়াির, ২০১৪, ০৭:১১:৫২ স

া

বাংলােদেশর ভতের ইি য়ান বািহনী এেস অপােরট করার ঘটনার ফ াে
অেনেকর মেত বাংলােদেশ র এর

অন তম নাম সুিজত ঘাষ। একমা

ভারতীয় নাম।

শন চীফ, কতােবর িহসােব ঢাকায় ভারতীয় হাইকিমশেনর পিলিটকাল কাউে লর।

সুিজতেক িচনেত ঢাকার ভারতীয় হাইকিমশন পেজ দখুন,
(Counsellor, Political & Information, Sujit Ghosh)
click here
সুিজত ঘাষ দাদােক স ান করেতই হয়। অেনক উঁ চু তবকার লাক। আমােক বা আপনােক খুেঁ জ বর কের িনঃশে
বাংলােদেশ বেস রাজনীিতর কলকািঠ নেড় যাে ন বতমােন।
িগেয় মগজেধালাই এবং ভিবষ ত

খুন কের ফলা তার জন ডালভাত।

িত বছর ইয়থ ডিলেগশেনর নােম এক দড়শ বাংলােদশী যুবক যুবতীেক ভারত িনেয়

াকেমইেলর মালমশ া জমা কেরন।

এেদরেক িবশ ি শ বছর পর বাংলােদেশর বড় পেদ পৗছােনা হেব, এবং দুইহাজার দেশর ছিব বা িভিডও িদেয় চাকর বানােনা হেব। এেতা লংটাম

ান

মানুষ তার িনেজর জন ও কেরনা, এখােনই ভারেতর সফলতা। আর ভারত এইসব িশেখেছ ইজরােয়েলর কাছ থেক।
সই ভারত ইসরােয়ল স
আগে

েকরও একজন খেলায়াড় এই ভ েলাক। সুতরাং ঘাষদা কান পযােয়র লাক তা আর বলার অেপ া রােখ না। ২০১১ এর

তল আিবেব আেয়ািজত চতু থ ভারত-ইজরােয়ল ফারােমর িসেলে ড পািটিসেপ েদর মােঝ অন তম একজন। ভারেতর প

অন তম

এসেপন ইনি িটউট ইি য়া িছেলা এর যৗথ আেয়াজক, তল আিবব ভািসিটর সােথ।

ঐ ফারােম

ধুমা

থেক র এর

ভারত আর ইজরােয়েলর সরকারী কমকতা, সামিরক কমকতা, সরকারী একােডিমিশয়ান, িডে াম াট আর ইে িলেজ

দয়। ঐসময় সুিজত ঘাষ িছেলা ইজরােয়েল ইি য়ান দুতাবােসর পিলিটকাল এ
ইজরােয়েলর মেতা হাই
আনা হয়। বুঝা যাে

াফাইল দশ, সারা দুিনয়ার ইে িলেজ

ভারত এখন বাংলােদশেক কতটা

িপপল যাগ

ইনফরেমশন সে টারী।

কাজকেমর অন তম একটা হাব, এমন একটা জায়গায় কাজ করার পর তােক ঢাকায়

ােয়ািরিট িদেয় দখেছ। এর আেগ সুিজত ঘাষ বইিজং এ কাজ কেরেছ, এবং িদ ীেত গালফ

ও আেমিরকান ডে ও কাজ কেরেছ। ইংিলশ, িহ ী, বাংলা আর চাইিনজ বলেত পাের ভারেতর এই ইে িলেজ

অ ােসট।

ঘাষদার সফলতাই বলেত হেব, শাহবািগরা এখন ইজরােয়লেক সমথন কের লখার দুঃসাহস অজন কের ফেলেছ। মেন আেছ পািক ান বজন

সে

শাহবািগেদর িচৎকার?
শাহবািগর দল বাংলােদশী পাসেপােট ইজরােয়েলর উপর িনেষধা া তু েল দয়ার জন একদফা হ ািচ া কেরিছেলা। ইজরােয়েলর

শংসায় প মুখ

হেয়িছেলা। একা ের ইজরােয়ল বাংলােদশেক সমথন িদেয়েছ বেল ইজরােয়েলর সােথ কালাকু িলও
কাইনিসেড

দরকার বেল লাফােনা

কেরিছেলা।

মেন হয়?

সাইমন ভ ানবয় এজন বেলিছেলন “Coincidences mean you're on the right path.”
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