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ললখক পসরসিসি (উইসকসপসিয়া অবলম্বধে)
মুহম্মদ জাফি ইকবাল (জন্ম রডক ম্বি ২৩, ১৯৫২ ইং) একজন বাংলাকদশী সলখক, পদার্থরবদ ও
রশক্ষারবদ। রিরন বাংলাকদকশ ববজ্ঞারনক কল্পকারহনী সলখা ও জনরপ্রয় কিকেি পরর্কৃি। এছাডাও রিরন
একজন জনরপ্রয় রশশু ারহরিুক এবং কলাম-কলখক। িােঁি সলখা সবশ ককয়করি উপনুা চলরিকে
রূপারয়ি হকয়কছ। রিরন বিথমাকন শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযু রক্ত রবশ্বরবদুালকয় করিউিাি রবজ্ঞান ও
প্রককৌশল রবভাকেি একজন অধ্ুাপক এবং িরডৎ সকৌশল রবভাকেি প্রধ্ান।
একরি জরিকপি ির্ু অনু াকি, রিরন বাংলাকদকশি রককশাি-রককশািীকদি মকধ্ু সলখক রহক কব জনরপ্রয়িাি
শীকষথ। জরিকপ ৪৫০ জকনি মকধ্ু ২৩৫ জনই (৫২.২২%) িােঁি পকক্ষ মি রদকয়কছ।

বুরক্তেি জীবনঃ
জাফি ইকবাকলি জন্ম রডক ম্বি ২৩, ১৯৫২, র কলি । িােঁি রপিা মুরক্তযুকে শহীদ ফয়জুি িহমান আহমদ
এবং মা আকয়শা আখিাি খািুন। বাবা ফয়জুি িহমান আহমকদি পুরলকশি চাকরিি ু বাকদ িাি
সছািকবলা সককিকছ বাংলাকদকশি রবরভন্ন জায়োয়। মুহম্মদ জাফি ইকবাকলি নাম আকে রছল বাবু ল। রপিা
সলখাকলরখি চচথা কিকিন এবং পরিবাকিি এই ারহিুমনস্ক আবহাওয়ায় জাফি ইকবাল খুব অল্প বয়
সর্ককই রলখকি শুরু ককিন। এরিককই রিরন িাি হজ ভাষায় রলখকি পািাি গুকেি কািে বকল মকন
ককিন। রিরন িাি প্রর্ম রবজ্ঞান কল্পকারহনী সলকখন াি বছি বয়ক । ১৯৭১ াকলি ৫ সম পারকস্তানী
আরমথ এক নদীি ধ্াকি িাি সদশকপ্ররমক রপিাকক গুরল ককি হিুা ককি। রবশ্বরবদুালয়-পডুয়া জাফি
ইকবালকক রপিাি কবি খুেঁকড িাি মাকক স্বামীি মৃ িুুি বুাপািরি রবশ্বা কিাকি হকয়রছল। আকমরিকাকি
পডাি ময় রিরন িাি ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি হপাঠী ইয়া রমন হককি াকর্ রববাহবন্ধকন আবে হন। ড.
ইয়া রমন হক শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযু রক্ত রবশ্বরবদুালকয় পদার্থরবজ্ঞান রবভাকে রশক্ষকিা কিকছন।
১৯৯৪ াকল রিরন আকমরিকা সছকড সদকশ রফকি আক ন। িােঁি দু ই ন্তান - বড সছকল নারবল ইকবাল
যু ক্তিাকেি ককেথল রবশ্বরবদুালয় সর্কক পদার্থরবজ্ঞান ও েরেকি স্নািক িন্ন ককি বিথমাকন যু ক্তিাকেি
মুা াচুক ি ইনরিরিউি অব সিকনলরজকি পদার্থরবজ্ঞাকন রপএইচরড কিকছন এবং কনুা ইকয়রশম
ইকবাল ককেথল রবশ্বরবদুালকয় স্নািক িন্ন ককি হাভথাডথ রবশ্বরবদুালকয় মকনারবজ্ঞাকন রপএইচরড কিকছন।
ইকয়রশম ইকবাল িাি রককশাি উপনুা আমাি বন্ধু িাকশদ ইংকিরজকি রূপান্তি ককিকছন

my friend নাকম । বাংলাকদকশি অিুন্ত জনরপ্রয় ঔপনুার

Rashed,

ক হুমায়ূ ন আহকমদ িাি বড ভাই এবং িমু

মুাোরজন উন্মাকদি িাদক ও কািুথরনি, ারহরিুক আহ ান হাবীব িাি সছাি ভাই।
রশক্ষাজীবনঃ
জাফি ইকবাল ১৯৬৮ াকল বগুডা রজলা স্কুল সর্কক এ এ র এবং ১৯৭০ াকল ঢাকা ককলজ সর্কক
এইচএ র পাশ ককিন। রিরন ১৯৭২ াকল ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি পদার্থরবজ্ঞান রবভাকে ভরিথ হন। ১৯৭৬
াকল রিরন যুক্তিাকেি ওয়ারশংিন রবশ্বরবদুালকয় পডকি যান। িােঁি রবষয় রছল - Parity violation in
Hydrogen Atom. স খাকন রপএইচরড কিাি পি রবখুাি কুালকিক সর্কক িাি ডক্টকিি-উত্তি েকবষো
িন্ন ককিন।

কমথজীবনঃ
ড. জাফি ইকবাল ঢাকা রবশ্বরবদুালয় সর্কক স্নািক ও স্নািককাত্তি রডরি লাভ ককিন যর্াক্রকম ১৯৭৫ ও
১৯৭৬ াকল। ১৯৭৫ াকল অনা থ-এ দু ই নম্বকিি বুবধ্াকন প্রর্ম সেেীকি ২য় স্থান অরধ্কাি ককিন।
রিরন ১৯৮২ সি ওয়ারশংিন রবশ্বরবদুালয় সর্কক রপএইচ.রড িন্ন ককি ১৯৮২ সর্কক ১৯৮৮ পযথন্ত
কুারলকফারনথয়া ইরনরিরিউি অফ সিককনালরজকি াফকলুি াকর্ ডক্টকিকিাত্তি েকবষো িন্ন ককিন।
১৯৮৮ সি রিরন রবখুাি সবল করমউরনককশন রি াচথ (কবল সকাি) এ েকবষক রহ াকব সযােদান ককিন
এবং ১৯৯৪ পযথন্ত স খাকনই কাজ ককিন। ওই বছকিই রিরন সদকশ রফকি আক ন এবং র কলকিি
শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযু রক্ত রবশ্বরবদুালকয় করিউিাি রবজ্ঞান ও প্রককৌশল রবভাকেি রবভােীয় প্রধ্ান
রহক কব সযােদান ককিন। রিরন একারধ্কবাি রবশ্বরবদুালকয়ি র রিককি দ ু মকনানীি হন এবং
রবশ্বরবদুালকয়ি নীরি রনধ্থািকে গুরুত্বপূ েথ ভূ রমকা িাকখন। রিরন এক ময় রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি
ংেঠন রশক্ষক রমরিি ভাপরিি দারয়ত্বও পালন ককিন। বিথমাকন শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত
রবশ্বরবদুালকয় করিউিাি রবজ্ঞান ও প্রককৌশল রবভাকেি অধ্ুাপক এবং িরডৎ ও ইকলকট্ররনক্স প্রককৌশল
রবভাকেি রবভােীয় প্রধ্ান রহক কব কমথিি আকছন।
ারহিুঃ
জাফি ইকবাল রবশ্বরবদুালয় জীবন সর্ককই সলখাকলরখ ককিন। িাি প্রর্ম াকয়ন্স-রফকশন েল্প

ককপাট্ররনক ভাকলাবা া াপ্তারহক রবরচোয় প্রকারশি হকয়রছল। েল্পরি পকড একজন পাঠক দারব ককিন
স রি রবকদরশ েল্প সর্কক চুরি কিা। এি উত্তি রহক কব রিরন একই ধ্িকেি সবশ ককয়করি রবরচোি
পিপি ককয়করি ংখুায় রলকখ পাঠান। িাি মারকথন যু ক্তিাকে অবস্থানকাকল এই েল্পগুকলা রনকয়

ককপাট্ররনক ু খ-দু ঃখ নাকম একরি বই প্রকারশি হয়। এই বইরি পকড শহীদ-জননী জাহানািা ইমাম খুবই
প্রশং া ককিন এবং এই ঘিনায় রিরন এ ধ্িকেি আিও বই রলখকি উৎ ারহি হন। িাি প্রর্ম রদককি
রবজ্ঞান কল্পকারহনীগুকলা পাঠকমহকল মাদৃ ি হয়। ু দূি আকমরিকাকি বক রিরন সবশ ককয়করি াকয়ন্সরফকশান িচনা ককিন। সদকশ রফকি এক ও রিরন রনয়রমি রবজ্ঞান-কল্পকারহনী রলকখ যাকচ্ছন, প্ররি
বইকমলাকি িাি নিুন াকয়ন্স রফকশান সকনাি জকনু পাঠককিা ভীড জমায়।
রিরন রককশাি উপনুাক ি সলখক রহক কবও অিুন্ত ফল। এই শাখাকিই িাি প্ররিভা কবথাি রশখি
ছু েঁকয়কছ। িাি সলখা অকনকগুকলা রককশাি উপনুা বাংলা রককশাি- ারহিুকক মৃে ককিকছ। িাি একারধ্ক
রককশাি উপনুা সর্কক চলরিে রনরমথি হকয়কছ।

িাি ববরশষ্ট্ু ূ চক হজ ভাষায় সলখা কলামগুকলা অিুন্ত জনরপ্রয়। রিরন বদরনক প্রর্ম আকলাকি

াদার কধ্ কর্া নাকম রনয়রমি কলাম রলকখ র্াককন। িােঁি সলখা কলামগুকলাকি িােঁি িাজননরিক কচিনা
এবং সদশকপ্রকমি পরিচয় পাওয়া যায়। িােঁি স্বাধ্ীনিা-রবকিাধ্ী ও ধ্মথীয় সমৌলবাকদি রবরুকে িা রি মি
প্রকাশ এবং প্রেরিশীল রচন্তাধ্ািাি ধ্ািক রহক কব রবশ্বরবদুালকয়ি একারধ্ক ারহিু ও ংস্কৃরিক বী ছাে
ংেঠকনি উপকদষ্ট্া রহক কব অবস্থান রবরভন্ন ময় প্ররিরক্রয়াশীলকদি সিাষানকল পকডকছ।
বাংলাকদশ েরেি অরলরিয়াড েকড সিালাি রপছকন িােঁি অ ামানু অবদান িকয়কছ। েরেি রশক্ষাি উপি
রিরন ও অধ্ুাপক সমাহাম্মদ কায়ককাবাদ সবশ ককয়করি বই িচনা ককিকছন। এি মাকে "রনউিকন
অনু িেন" ও "রনউিকন আবাকিা অনু িেন" বই দু রি েরনকি আিহীকদি কাকছ খুব জনরপ্রয়িা লাভ
ককিকছ।
পুিস্কািঃ


বাংলা একাকডমী পুিস্কাি, ২০০৪



সেষ্ঠ নািুকাি রহক কব ২০০৫ াকল সমরিল-প্রর্ম আকলা পুিস্কাি



কাজী মাহবু বুল্লা সজবু কন্নছা পদক ২০০২



খাকলদা সচৌধ্ু রি ারহিু পদক বাংলা ১৪১০



সশলকিক ারহিু পদক ২০০৩



ইউকিা রশশু ারহিু পদক ২০০৪



সমাহা. মুদাব্বি-হু কন আিা ারহিু পদক ২০০৫



মাককথন্টাইল বুাংক ম্মাননা পদক ২০০৫



আকমরিকা এলুাইমরন এুক ার কয়শন পদক ২০০৫



ঢাকা রবশ্বরবদুালয় এুালাইমরন এুাক ার কয়শন পদক '০৫

িরুে প্রজধের কাধে প্রাথথো
খুব হকজ আমাি মন খািাপ হয় না রকন্তু েি ককয়করদন সর্কক আমাি খুব মন খািাপ। যািা এক নজি
পরেকাি রদকক িাকাকব রকংবা সিরলরভশকন খবি শুনকব িাকদিও মন খািাপ হকয় যাকব। শুধ্ু মাে রহন্দু
ধ্মথাবলম্বী বকল এই সদকশ মানু কষি ঘি বাডী পুরডকয় সদয়া হকচ্ছ। ভকয় আিংকক জীবন বােঁচাবাি জকনু এই
মানু ষগুকলা রনকজকদি বাডীঘি সছকড রনিাপদ আেকয়ি সখােঁকজ ছু িকছ। বাডীি সমকয়কদি বাডী সর্কক রিকয়
রদকচ্ছ। ১৯৭১ াকল রহন্দু মু লমান বাই আক্রান্ত হকয়রছল। মু লমান হকল কখকনা কখকনা হয়কিা মানু ষ
সবেঁকচ রেকয়কছ রকন্তু রহন্দু হকল পারকস্তান স নাবারহনীি হাি সর্কক সকউ কখকনা প্রাকন সবেঁকচ রফকি
আক রন। ১৯৭১ াকল আমিা িাকম লু রককয় আরছ িখন সদকখরছ একজন রহন্দু মা িাি রশশু ন্তানকক
বু কক সচকপ ধ্কি স্বামীি রপছু রপছু ছু কি যাকচ্ছ, িাকদি সচাখ মুকখি স ই উদভ্রান্ত অ হায় দৃ রষ্ট্ আরম
কখকনা ভুলকি পািব না। সিিারল্লশ বছি পি এই বাংলাকদকশ এখকনা একজন অ হায় রহন্দু মা িাি
ন্তানকক বু কক সচকপ প্রাে বােঁচাকনাি জকনু ছু কি যাকচ্ছ। িাি মাকন সয সদশকক রনকয় আমিা একিা েবথ
করি স ই সদশরি আ কল সিিারল্লশ বছকি এক ইরিও ামকন অি ি হয়রন। এি চাইকি বড দু ঃখ লজ্া
আি অপমান কী হকি পাকি ?
আরম মাকে মাকে কল্পনা করি আরম যরদ এই সদকশ একজন রহন্দু ধ্মথাবলম্বী হিাম িাহকল আমাি সকমন
লােকিা। আরম জারন িাহকল েভীি হিাশায় আমাি বু ক সভকঙ্গ সযকিা, আরম সকান সদাষ করিরন রকন্তু
শুধ্ু মাে একরি রহন্দু পরিবাকি জন্ম রনকয়রছ বকল আমাি উপি সয নৃ শং অিুাচাি কিা হকচ্ছ িাি জনু
আমাি বু কক সযিুকু সক্ষাভ জন্ম রনকিা িাি চাইকি শিগুন সবশী অরভমান হকিা আমাি চািপাকশি রনরলথপ্ত
মানু ষজনকক সদকখ। সকউ সকাকনা কর্া বলকছ না, নীিকব এক ধ্িকেি করুনা রনকয় আমাকক সদখকছ।
ম্ভবি বকচকয় সবশী সক্ষাভ হকিা িাজননরিক দল গুকলাি উপি, প্ররিবাি রনবথাচকনি পি, যু োপিাধ্ীকদি
রবচাকিি িায় হবাি পি, িায় কাযথকি হবাি পি আমাকদি উপি হামলা কিা হকব। রবএনরপ জামাি
হামলা কিকব, আওয়ামীলীে বা বামদলগুকলা স িা ঘিকি সদকব। খুব সবশী হকল রনিাপদ দু িত্ব সর্কক
প্ররিবাদ কিকব রকন্তু বু ক আেকল সকউ িক্ষা কিকি এরেকয় আ কব না। এই সদকশ আরম যরদ রহন্দু
ধ্মথাবলম্বী হিাম িাহকল রনশ্চয়ই আমাি বাি বাি মকন হকিা আরম এই সদকশি মানু ষ রকন্তু এই সদশরি
আমাকক িক্ষা কিকছ না। আরম রনশ্চয়ই ৃ রষ্ট্কিথাি কাকছ অরভকযাে ককি বলিাম িুরম সকন আমাকক
এমন একরি সদকশ জন্ম রদকয়ছ সযই সদশ আমাকক িক্ষা কিাি দারয়ত্ব সনয় না ? স ই সদকশ আমাকক প্ররি
মূ হুকিথ আিংকক র্াককি হয় ? রকন্তু আরম রহন্দু ধ্মথাবলম্বী নই, িাই প্রকৃিপকক্ষ িাকদি বু ককি সভিি সয
েভীি দু ঃখ সক্ষাভ হিাশা আি অরভমান পুঞ্জীভূ ি হকয় আকছ আরম স িা সকাকনারদন অনু ভব কিকি পািব
না।
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আমাকদি রপ্রয় সদশরি রনকয় আমাকদি কি কল্পনা , কি স্বপ্ন। আমিা আশা ককি আরছ আমাকদি সদকশি
সছকলকমকয়িা সলখাপডা কিকব, জ্ঞান রবজ্ঞাকন এরেকয় যাকব একরদন সদশিা মার্া িুকল দােঁডাকব। আমিা
এি মাকে স গুকলা এই সদকশ শুরু হকি সদকখরছ। রকন্তু এই মূ হুকিথ আমাি কাকছ বরকছু অর্থহীন বকল
মকন হকচ্ছ। যরদ আমিা একজন মানু ষকক শুধ্ু মাে রভন্ন ধ্মথাবলম্বী হওয়াি জকনু এই সদকশ িাকক
রনিাপত্তা রদকি না পারি িাহকল এই সদশরি কাকদি জকনু? আমাি মকন হয় এই সদশ রনকয় আমাকদি যি
কল্পনা, যি স্বপ্ন, যি পরিকল্পনা বরকছু কক রপছকন রিকয় বাি আকে আমাকদি এখন একরি মাে
লক্ষুকক সিকন রনকয় আ কি হকব। স ই লক্ষুরি হকচ্ছ এই সদকশ একরি রহন্দু রশশু সযন রনরশ্চন্ত রনিাপত্তায়
িাি মাকয়ি বু কক মার্া সিকখ ঘুমাকি পাকি। েভীি িাকি ধ্মথান্ধ মানু কষি উন্মত্ত রচৎকাকি িাকদি সযন
সজকে উঠকি না হয়, আগুকনি সলরলহান রশখায় আপনজকনি আিংরকি মুখ সদখকি না হয়। একজন
রহন্দু রককশািীকক সযন িাি বাবাি িক্তশূ নু মুকখি রদকক িারককয় র্ির্ি ককি কােঁপকি কােঁপকি সযন বলকি
না হয়, "এখন কী হকব বাবা?"
আমিা পদ্মা স িু চাই না, রনিরবরচ্ছন্ন রবদু ুৎ চাই না, যানজিমুক্ত বাংলাকদশ চাই না, শিকিা একশভাে
রনিক্ষি চাই না, ক্ষুধ্ামুক্ত বাংলাকদশ চাই না শুধ্ু মাে রহন্দু এবং অনু ব ধ্কমথি মানু কষি রনিাপত্তা চাই
সযন িািাও রঠক আমাকদি মি এই সদশরিকক িাকদি রনকজকদি ভাকলাবা াি সদশ বকল ভাবকি পাকি।
িীব্র অরভমাকন িাকদি বু ক সভকঙ্গ সযন আি সকাকনারদন খান খান হকয় না যায়।
আরম কাি কাকছ এরি চাইব জারন না, িাই িরুন প্রজকন্মি কাকছ চাইরছ। সিামিা আমাকদিকক একরি
নূ িন বাংলাকদশ উপহাি দাও। সয বাংলাকদশ সর্কক াম্প্রদারয়কিাি রবষ বাষ্প রচিরদকনি জকনু মুকছ
সদয়া হকব। আরম জারন সিামিা পািকব।

আমার লদখা গণজাগরণ মঞ্চ
বািই রনশ্চয়ই স ই রদনিাি কর্া মকন আকছ। কাকদি সমাল্লাি রবচাকিি িায় হকয়কছ। ব অপিাধ্
প্রমারেি হকয়কছ, সয সকাকনা একিা অপিাকধ্ি জকনুই দশবাি ফােঁর সদয়া যায় রকন্তু কাকদি সমাল্লাকক
কবথাি শারস্ত মৃ িুুদণ্ড না রদকয় যাবজ্ীবন কািাদণ্ড সদওয়া হকয়কছ। ািা সদকশি কল মানু কষি ভুরু
এক াকর্ কুচেঁ কক সেল, িাহকল কী এই পুকিা রবচাকিি রবষয়িা আ কল একিা প্রহ ন ? নারক রবচািককদি
সভিকি রিধ্া-িন্দ্ব ? িকাি কী যুোপিাকধ্ি রবচাকিি বুাপাকি আন্তরিক ? আমাকদি বয় ী মানু কষি লম্বা
দীঘথশ্বা সফলা ছাডা কিাি রকছু সনই। িাই আমিা লম্বা দীঘথশ্বা সফকল রনকজি কাকজ মন সদয়াি সচষ্ট্া
কিলাম।
রকছু ক্ষকেি মাকে আমাি অরফক ছােছােীিা আ কি শুরু কিল। িািা শুধ্ু দীঘথশ্বা সফকল বক র্াককি
িারজ না। আমাি কাকছ জানকি চায় কী কিকব ? আরম জারন, িরুেকদি সভিকি যখন সক্রাধ্ ফুেঁক উকঠ,
িখন স িাকক সবি ককি সদয়াি একিা পর্ ককি রদকি হয়। কীভাকব িািা িাকদি সক্রাধ্িাকক সবি কিকব
জাকন না- আরমও জারন না। িািা রনকজিাই একিা পর্ সবি ককি রনল, যখন রবককল েরডকয় এক কছ
িখন দলকবকধ্ কুািাক সলাোন রদকি শুরু কিল। আরম ভাবলাম এখন হয়কিা িাকদি সক্রাধ্িা একিু
প্রশরমি হকব।
আরম িাি মাকে খবি সপকি শুরু ককিরছ ঢাকাি শাহবাকে রকছু িরুে এক জমা হকয়কছ। িািা দারব
কিকছ যিক্ষে পযথন্ত যু োপিাধ্ীি রঠক রবচাি না হকব, িািা ঘকি রফিকব না। শুকন আমাি সবশ ভাকলা
লােল- িািা িকাকিি কাকছ দারব ককি যু োপিাধ্ীকদি রিুকািভাকব রবচাি ককি সফলকি পািকব স
জকনু নয়। এই সদকশি িরুে প্রজন্ম মুরক্তযু েকক এি িীব্রভাকব অনু ভব কিকি পাকি, স ই রবষয়রি
আমাি জকনু নিুন এক ধ্িকেি উপলরি। এিপকিি রবষয়গুকলা খুবই চমকপ্রদ। শাহবাে অঙ্গকন কয়জন
রমকল সয জমাকয়ি শুরু ককিকছ, সদখকি সদখকি স রি নারক বড হকি শুরু ককিকছ। খুব দ্রুি আমিা
সজকন সেলাম শাহবাে সলাকক-কলাকািেু। আমিা এক ধ্িকেি রবস্ময় রনকয় বুাপািিা লক্ষু কিকি র্ারক।
আমাকদি বাি সভিি এক ধ্িকেি সকৌিূ হল, এক ধ্িকেি উকত্তজনা। আমাি বা ায় সিরলরভশন সনই,
িাই িা রি সিরলরভশকন সদখকি পারচ্ছ না। খবকিি কােজ, ইন্টািকনকি খবি রনই। যু োপিাধ্ীকদি
রবচাকিি দারবকি িরুেকদি এই মহা মাকবশরি রনকজি সচাকখ সদখাি খুব আিহ রছল রকন্তু আরম জারন
স রি হয়কিা আমাি কপাকল সনই। আরম র কলকি র্ারক, ঢাকা সযকি সযকি এখনও ককয়করদন বারক, যখন
ঢাকা সপৌঁছাব, িিরদকন হয়কিা এই মাকবশরি সশষ হকয় যাকব। সকাকনা জমাকয়িই সিা আি রদকনি পি
রদন র্াককি পাকি না।
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র কলি সর্কক আরম ঢাকা িওনা রদকয়রছ সফব্রুয়ারিি াি িারিখ। আমাি কাকছ প্রায় অরবশ্বা ু মকন
হরচ্ছল। রকন্তু িখনও মাকবশরি রিকক আকছ। সকাকনামকি ধ্ু কপুক ককি রিকক সনই, খুব সজাকিক াকি
রিকক আকছ। আমাি মকন হকলা, আরম হয়কিা রেকয় িরুেকদি এই মাকবশরি রনকজি সচাকখ সদখকি
পাব।
িাকি োরড ককি আ রছ িখন সদশ রনকয় রচন্তাভাবনা ককিন, এিকম মানু ষজন আমাকক সফান কিকি শুরু
কিকলন। বািই এক ধ্িকেি সকৌিূ হল। যািা এই রবষয়িা শুরু ককিকছ, িািা কািা ? আচ্ছা, আবছা
শুনকি সপলাম িািা নারক এক ধ্িকেি ব্লোি। এবাকি আমাি একিু অবাক হওয়াি পালা। মাে কয়রদন
আকে আরম পরেকায় একিা সছাি প্রবন্ধ রলকখরছ। সনিওয়াকথ প্রজন্মকক স খাকন হালকাভাকব সদাষ রদকয়
বকলরছ, সিামিা সফ বু কক লাইক রদকয় সিামাকদি দারয়ত্ব সশষ ককি সফকলা, কখনও িাি চাইকি সবরশ
রকছু ককিা না। এখন রনকজি সচাকখ সদখরছ, আমাি অরভকযাে ভুল। িািা অবশুই পকর্ নামকি পাকি। শুধ্ু
নামকি পাকি না- িািা পকর্ রদনিাি র্াককিও পাকি।

োরডকি আ কি আ কি সবশ রকছু মানু কষি কঙ্গ কর্া হকলা। ককয়কজন ছােজীবকন িাজনীরি ককিকছন।
কীভাকব আকন্দালন েকড িুলকি হয়, বােঁরচকয় িাখকি হয়, স িাকক িুকল রনকয় সযকি হয় ব িাকদি
নখদপথকন। িািা নানাধ্িকেি দু রশ্চন্তা প্রকাশ কিকি লােকলন, বলকি লােকলন এধ্িকেি রবরচে একিা
আকন্দালন অরনরদথষ্ট্কাল চারলকয় সনওয়া ম্ভব নয়। কাকজই এখন এিাকক ধ্ীকি ধ্ীকি গুরিকয় রনকয় আ কি
হকব।

এই িরুে সছকলকমকয়কদি সযিা জারিকক সদখাকনাি প্রকয়াজন রছল, স িা িািা সদরখকয় রদকয়কছ। িািা
প্রমাে ককি রদকয়কছ, এই সদকশি িরুে প্রজন্ম সদশকক িীব্রভাকব ভাকলাবাক , যুোপিাধ্ীি রবচাকিি সশষ
িািা সদখকি চায়। আমাি িাজনীরিকি অরভজ্ঞ বন্ধুিা বলকলন, এই িরুেকদি কঙ্গ সযাোকযাে ককি
িাকদিকক সবাোকি হকব, বরকছু খুব চমৎকাি একিা জায়োয় সপৌঁকছকছ। এখন িাকদি ঘকি রফকি সযকি
হকব, সযন িাকদি সভিি একিা রবজকয়ি অনু ভূরি র্াকক। এ ব বুাপাকি আমাি সকাকনা অরভজ্ঞিা সনই,
িাই সয সযিাই বকল আরম শুরন এবং মার্া সনকড যাই।
আি িারিখ ইমিান নাকম একজন আমাকক সফান কিল। স শাহবাকেি িরুেকদি একজন, আমাি াকর্
কর্া বলকি চায়। আরম বললাম, রবকককল সয মহা মাকবশ আরম স িা সদখকি যাব, িখন সদখা হকি
পাকি। ইমিান নামরি একিু পরিরচি মকন হকলা। শাহবাকেি িরুেকদি মাকে সয কয়জকনি নাম সশানা
সেকছ, িাি মাকে ইমিান একজন। সপশায় ডাক্তাি।
যাই সহাক, রবকককল আরম আি আমাি স্ত্রী ইয়া মীন শাহবাকে রেকয় হারজি হলাম। সযরদকক িাকাই
স রদককই মানু ষ। আরম সচাকখি সকাো রদকয় খুেঁজকি লােলাম আমাি মকিা বয় ী াদাচুকলি এক দু ইজন
সদখা যায় কী না! সবশ ককয়কজনকক সপকয় সেলাম, িখন একিু স্বরস্ত সবাধ্ কিলাম। আমাকদি
রবশ্বরবদুালকয়ি িরুে ককয়কজন রশক্ষকও শাহবাকে এক কছ। িাকদিকক রনকয় আমিা পকর্ বক পকডরছ।
আমাি ভাইকবান ঢাকা র্াকক, িািা এি মাকে শাহবাে ঘুকি সেকছ। িাকদি কাকছ শুকনরছ, শাহবাকেি
বকচকয় বড আকষথে হকচ্ছ স খানকাি সলাোন। এিকম সলাোন নারক পৃ রর্বীি সকার্াও সনই !
আমিা পকর্ বক বক স ই সলাোন শুনরছ। মাকে মাকে বক্তৃিা হকচ্ছ, স ই বক্তৃিাও শুনরছ। চািপাকশ
সযরদকক িাকাই স রদককই মানু ষ। সশষবাি এক াকর্ একিা মানু ষ কখন সদকখরছ আরম মকন কিকি পারি
না। হঠাৎ ককি শুনলাম মাইকক আমাি নাম সঘাষো ককি আমাকক মকি ডাককছ। আরম একিু ভুাবাকচকা
সখকয় সেলাম। মার্াি মাকে একিু দু রশ্চন্তা সখলা ককি সেল, যরদ আমাকক বক্তৃিা রদকি বকল িখন কী
কিব?
যাই সহাক, আরম আি ইয়া মীন মানু কষি ভীকডি মাকে রদকয় সহেঁকি সহেঁকি মকিি রদকক সযকি র্ারক।
মিরি খুবই হজ- িল, একিা সখালা ট্রাক। শহীদ জননী জাহানািা ইমাম যুোপিাকধ্ি রবচাকিি দারবকি
সয েেজমাকয়ি ককিরছকলন, স ই মিও রছল সখালা ট্রাক। আমাি মাকয়ি কাকছ িাি েল্প শুকনরছ, আমাি
মা স খাকন রছকলন।
দশথক সোিা আমাকদি পর্ ককি রদল, আরম আি ইয়া মীন ভীকডি মাকে সহেঁকি সহেঁকি ট্রাককি কাকছ
হারজি হলাম। দু ’জনকক সমািামুরি সিকন-রহেঁচকড ট্রাকক িুকল সদওয়া হকলা! ট্রাককি উপি উকঠ একিু স্বরস্ত
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সপলাম, স খাকন আমাি পরিরচি অকনককই আকছ। যািা ব্লোি, িাকদি মার্ায় হলু দ রফিা বােঁধ্া। ইমিান
নাকমি ডাক্তাি সছকলরিি াকর্ পরিচয় হকলা। সহেঁকি সহেঁকি চারিরদকক িারককয় সদখরছ, যিদূ ি িাকাই, শুধ্ু
মানু ষ আি মানু ষ। এিা বাই যু োপিাধ্ীি রবচাকিি দারবকি এখাকন এক কছ। সদকখও আমাি আেঁশ রমকি
না, যি সদরখ িিই অরবশ্বা ু মকন হয়।

ামকন একজন একজন ককি বক্তৃিা রদকচ্ছ। মাকে মাকেই বক্তৃিা র্ারমকয় সলাোন। মানু ষ সযভাকব
কন াকিথ োন শুনকি যায়, অরবশ্বা ু মকন হকলও রিু এই রবশাল জন মাকবশ সদকখ মকন হকলা এখাকনও
বাই বু রে স ভাকব সলাোন শুনকি এক কছ। োন শুকন মানু ষ সযিকম আনন্দ পায়, মকন হকচ্ছ সলাোন
শুকন বাই বু রে স ই একই আনন্দ পাকচ্ছ। আরম সহেঁকি সহেঁকি ট্রাককি রপছকন রেকয়রছ, িখন লম্বা একিা
সছকলি াকর্ কর্া হকলা।
মার্ায় হলু দ রফিা, স ও রনশ্চয়ই একজন ব্লোি, আমাকক বলল, ‘ ুাি, একিা রবষয় জাকনন ?’
আরম বললাম, ‘কী?’
স বলল, ‘এই পুকিা বুাপািরি শুরু ককিরছ আমিা ব্লোিিা ! রকন্তু এখন সকউ আি আমাকদি কর্া বকল
না!’ কর্া সশষ ককি সছকলরি সহক সফলল।

আরম িখনও জানিাম না, এই সছকলরি িাজীব এবং আি ককয়করদন পকিই যু োপিাধ্ীকদি রবচাকিি
দারবকি একে হওয়া এই িরুেকদি নারস্তক অপবাদ রদকয় রবশাল একিা প্রচািো শুরু হকব আি স ই
ষডযকেি প্রর্ম বরল হকব এই িরুেরি।
হঠাৎ ককি আমাি ডাক পডল, এখন আমাকক বক্তৃিা রদকি হকব। আরম রশক্ষক মানু ষ, রদকন ককয়কবাি
ক্লাকশ রেকয় িানা পিাশ রমরনি কর্া বরল। স্কুল-ককলকজি সছকলকমকয়কদি নানা ধ্িকেি আকয়াজকন কর্া
বলকি হয়, স খাকন মাকে মাকেই দু ই চাি হাজাি উপরস্থরি র্াকক স খাকনও কর্া বকলরছ। রকন্তু এরি
িূ েথ রভন্ন বুাপাি। আমাি ামকন, রপছকন, ডাকন, বাকম রনরশ্চিভাকবই ককয়ক লক্ষ মানু ষ! আরম িাকদি
ামকন দােঁরডকয় কী বলব ? কীভাকব বলব ?
আরম িখন আমাি মকিা ককিই বললাম। কী বকলরছলাম, এখন আি মকন সনই। শুধ্ু দু কিা রবষয় মকন
আকছ। এক: িরুে প্রজকন্মি ক্ষমিাকক অরবশ্বা ককিরছলাম- িািা শুধ্ু সফ বু কক ‘লাইক’ রদকয় িাকদি
দারয়ত্ব সশষ ককি সফকল বকল সয অরভকযাে ককিরছলাম, স জকনু িাকদি কাকছ ক্ষমা চাইলাম। এবং দু ই:
িাজীকবি মকনি দু ঃখিা দূ ি কিাি জকনু আলাদাভাকব িরুে প্রজকন্মি ব্লোিকদি কাকছ কৃিজ্ঞিা
জানালাম! িাজীব স িা শুকনরছল কী না আরম জারন না। শাহবাকেি িরুেকদি এই রবশাল মাকবশ
শাহবাে সর্কক ধ্ীকি ধ্ীকি ািাকদকশ, িািপি ািা পৃ রর্বীকি ছরডকয় পডল। যখন একিা আকন্দালন
িীব্রভাকব মানু কষি আকবেকক স্পশথ কিকি পাকি িখন িাকক সঠকাকনাি াধ্ু কাকিাি সনই।
িািপি বহুরদন পাি হকয় সেকছ। শাহবাকেি এই রবশাল মাকবশ এখন বাই েেজােিে মি বকল
জাকন। ু দীঘথ এক বছি এরি অকনক ঘাি প্ররিঘাকিি মাকে রদকয় অি ি হকয়কছ। অপ্ররিকিাধ্ু এই
েেরবকফািেকক সঠকাকনাি জকনু যু োপিাধ্ীি দল এমন সকাকনা কাজ সনই সযিা ককিরন। িাকদি সশষ
অস্ত্র হকচ্ছ ধ্মথ, স ই ধ্মথকক িািা রহংস্রভাকব বুবহাি ককিকছ। সহফাজকি ই লাম নাকম অিুন্ত রবরচে
একিা ংেঠন হঠাৎ ককি েরজকয় উঠল। িাকদি িাণ্ডকবি কর্া এই সদকশি মানু ষ কখনও ভুলকব না।
েেজােিে মি স ই ঘাি-প্ররিঘাি হু ককি এরেকয় যাকচ্ছ। এক বছকি িাকদি অজথন সকউ খাকিা ককি
সদখকব না। সয কাকদি সমাল্লাি শারস্ত রদকয় এই আকন্দালন শুরু হকয়রছল, স ই কাকদি সমাল্লাি শারস্ত
কাযথকি ককি যু োপিাধ্ীকদি রবচাকিি প্ররক্রয়া শুরু হকয়কছ। আজ সর্কক শিবষথ পকি যখন বাংলাকদকশি
ইরিহা সলখা হকব, স খাকন একরি কর্া খুব স্পষ্ট্ ককি সলখা হকব। এই সদকশ যু োপিাকধ্ি রবচাকিি
জকনু একিা ু ষ্ঠু পরিকবশ বিরি কিাি দারয়ত্বরি পালন ককিরছল েেজােিে মি।
বাংলাকদশকক গ্লারনমুক্ত কিাি প্ররক্রয়ায় িাকদি অবদাকনি কর্া সকউ ভুলকব না। ভরবষুকি আমিা িাকদি
কাকছ আি কী প্রিুাশা কিকি পারি ?
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একজে অেধয়র গল্প
১.
ঘুম সর্কক উকঠই আমাি মকন পডল আজককি রদকন একিা গুরুত্বপূ েথ ঘিনা ঘিকি যাকচ্ছ, স িা স্বচকক্ষ
সদখাি জকনু আমাি কাল াকড এোকিািাি ময় একিা জায়োয় সপৌঁছাকি হকব।
ঢাকা শহকি এক জায়ো সর্কক অনু জায়োয় সযকি ককিািুকু ময় লােকব িাি সকাকনা বাধ্া ধ্িা রনয়ম
সনই। এ িককথ একজন একিা রর্ওরি রদকয়কছ স িা এিকম- ঢাকা শহকি োরড ককি এক জায়ো
সর্কক অনু জায়োয় সযকি ময় লাকে রিন ঘণ্টা। রিকশায় সেকল দু ই ঘণ্টা, সহেঁকি সেকল ময়িাকক এক
ঘণ্টায় নারমকয় আনা যায়। আরম োরড ককি যাব। িাই আমাি রিন ঘণ্টা হাকি রনকয় সবি হওয়া উরচৎ
রছল। রকন্তু আরম আশাবাদী মানু ষ িাই সদড ঘণ্টা হাকি রনকয়ই সবি হকয় সেলাম। আমাি ভােু ভাকলা,
পকর্ নানািকম সছাি বড মাোরি িল এবং জরিল ট্রারফক জুাম অরিক্রম ককি আরম রঠক মকয় েন্তকবু
সপৌঁকছ সেলাম। আমাি েন্তবু রছল র কেশ্বরি বকয়জ হাই স্কুল। আরম আকে কখকনা আর রন, রকন্তু জায়োিা
খুেঁকজ সপকি স িকম ম ুা হল না। সপৌঁকছ সদরখ অনুিা বাই চকল এক আমাি জকনু অকপক্ষা কিকছ,
যািা একিু দূ ি সর্কক এক কছ। িাকদি সকউ সভাি ািিায় িওনা রদকয়কছ, িািা বাই এই ঘিনারি
রনকজি সচাকখ সদখকি চায়।
আরম সপৌঁছাকনা মােই স খাকন একিা উকত্তজনা শুরু হল, কািে আরম জানকি পািলাম আরম নারক প্রধ্ান
অরিরর্! (আমাকদি সদকশি এই প্রধ্ান অরিরর্ এবং অ-প্রধ্ান বা েেু অরিরর্ি কালচািিা আরম ভাকলা
ককি বু েকি পারি না। আশা কিরছ ধ্ীকি ধ্ীকি এিা উকঠ যাকব-এক ময় ব অরিরর্ই মান গুরুত্বপূ েথ
বকল ধ্কি সনওয়া হকব)। আমাকক ঢাউ একিা ফুকলি সিাডা সদওয়া হল এবং আি দশ বছকিি সছকলিা
আমাকক রঘকি ধ্িল। িাকদি হাকি সছাি বড মাোরি কােকজি িুককিা- রকছু রকছু কােকজি িুককিাি
অবস্থা িীরিমকিা সশাচনীয়- মকন হয় িাস্তা সর্কক িুকল একনকছ !
বািই অকিািাকফি দিকাি, যাকদি হাকি কােজ সনই িািা িাকদি হািিাই বারডকয় রদল- িা রি
হাকিি িালু কি অকিািাফ রদকি হকব। (এরি নিুন পেরি এবং খুব দ্রুি জনরপ্রয় হকি শুরু ককিকছ!)
আরম বািাগুকলাি োকয় মার্ায় হাি বু রলকয় রদকয় বললাম, আকে সয কাজিা কিকি এক রছ স িা স কি
সফরল, িািপি বাইকক অকিািাফ সদওয়া যাকব। আরম িাকদি কর্া রদলাম িাকদি বাইকক অকিািাফ না
রদকয় যাব না।

সছাি বািািা সমাকিও িাজননরিক সনিাকদি মকিা না, িািা আমাি কর্া রবশ্বা ককি আমাকক সছকড রদকয়
সছািাছু রি শুরু কিল। এই বয় ী বািাকদি সদৌডাকদৌরড, সছািাছু রি, হুকিাপুরি সর্কক ু ন্দি দৃ শু খুব সবরশ
সনই।
আরম িখন সয কাজরি কিকি এক রছ, স ই কাজরি কিকি এরেকয় সেলাম। আমাি মকন হয় আরম কী
কাজ কিকি এক রছ, এখন স রি বলাি ময় হকয়কছ।
এই স্কুকল ‘অনয়’ নাকম একরি সছাি সছকল সলখাপডা ককি। িাি সলখাপডা বন্ধ হকয় যাওয়াি উপক্রম
হকয়কছ। িাি কািে এই সছকলরি অনু দশরি সছকলি মকিা রনকজি পাকয় সছািাছু রি কিকি পাকি না, িাকক
হুইল সচয়াকি চলাকফিা কিকি হয়। ক্লা ফাইভ পযথন্ত রনকচি িলায় ক্লা রুম-িাি সকাকনা ম ুা হয়রন,
র কক্স ওঠাি পি ক্লা রুম সদািলায়-হঠাৎ ককি িাি ক্লাক যাওয়াি পর্ বন্ধ হকয় সেকছ।
যাকদি এিকম সছকল সমকয় আকছ এবং যািা িাকদি স ই সছকল সমকয়কদি সলখাপডা কিকি চান িািা
বাই এই কারহনীি কঙ্গ পরিরচি। হঠাৎ ককি আরবষ্কাি ককিন শুধ্ু মাে ক্লা রুম পযথন্ত সপৌঁছাকি পাকি না
বকল িাকদি সলখাপডা বন্ধ হকয় যায়। যখন এই সদকশি রশক্ষানীরি বিরি কিা হয় িখন অকনককি
রছলাম। আরমও স ই রশক্ষানীরি প্রেয়ন করমরিি একজন দ ু রছলাম।
আমাি বাই রমকল খুব আিহ এবং উৎ াহ রনকয় এই রশক্ষানীরি একীভূ ি (Inclusve) রশক্ষা নাকম
একিা শব্দ ঢুরককয়রছলাম, যাি অর্থ এই সদকশি ব ধ্িকনি সছকল সমকয় একাই কঙ্গ পডাকশানা কিকি
পািকব। শািীরিক প্ররিবন্ধী নাকম একিা ভয়ংকি শব্দ আরবষ্কাি ককি রবকশষ ধ্িকনি সছকল-কমকয়কদি
শিীকি এই র ল সমকি রদকয় আমিা িাকদিকক আলাদা স্কুকল পারঠকয় রদিাম।
এই রশক্ষানীরি সনই প্ররক্রয়ারিকক বারিল ককি বাি জকনুই জারন একই ধ্িকনি রশক্ষাি বুবস্থারি চালু
ককি রদকয়রছল। আরম যিদূ ি আইকনি অবস্থা ট্রারফক আইকনি মি, সকউ স িা মাকন না। যরদ সকাকনা
অ হয় বাবা মা হুইল সচয়াি আিকক র্াকা িাি সছকল রকংবা সমকয়ি সলখা পডাি জকনু এই আইনরিি
কর্া মকন করিকয় সদওয়াি সচষ্ট্া ককিন, িখন সকাকনা লাভ হয়না। ওিককা একিা োকমলা সনকড সযন
রনকি না হয় িা জকনু িাি নানা িকম ফরন্দরফরকি সবি ককিন। ভরিথ কিাি জকনু িাকদি সিি সনওয়া
হয়, স ই সিকি িাকদি সফল ককি সদয়া হয়। এই েল্পগুকলা আরম হুইল সচয়াকি চলাকফিা ককি স িকম
সছকলকমকয়ি বাবা মাকয়ি মুকখ শুকনরছ।
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র কেশ্বরি বকয়জ হাই স্কুকলি ছাে অনকয়ি কপাকলও এিকম একিা রকছু ঘিকি শুরু কিল একিারদন
একিালায় ক্লা হকয়কছ সকাকনা ম ুা হয়রন, সদািালায় ক্লা িা চকল যাবাি পি অনয় আি িাি বাবা
মাকয়ি কর্ায় আকাশ সভকে পডল! রঠক িখন একিা চমৎকাি ঘিনা ঘিল রবস্কুান ( BSCAN:
Bangladeshi System Change Advocacy Group) নাকমি একিা প্ররিষ্ঠান এই বুাপািিা জানকি
পািল।
আমাি মকন হয় রবস্কুান িককথ দু ই একিা কর্া বলা দিকাি, অকনকরদন আকে াবরিনা ু লিানা
নাকম একিা সমকয় আমাি কঙ্গ সযাোকযাে ককিরছল, স এই ংেঠনরি েকড িুলকছ অকনক সস্বচ্ছাক বক
এই কাজ ককি। যািা শািীরিক প্ররিবন্ধী িাকদি অরধ্কাি িকথ বাইকক কচিন কিাই হকচ্ছ এই
ংেঠকনিই মূ ল কাজ। াবরিনা খুব ু ন্দি রলখকি পাকি, ক্লাক স অ াধ্ািে রকছু সলখা রলকখ অকনক
িরুেকদি এই বুাপাকি আিহী ককি িুকলকছ।
আমাি প্রর্ম সযরদন

াবরিনাি কঙ্গ সদখা হল, আরম একিু হকচরককয় সেলাম, কািে স হুইল সচয়াকি

আিকা পকড আকছ একিা হাকিি এক দু ইিা আঙ্গু ল ছাডা আি রকছু ই স বুবহাি কিকি পাকি না।
আরম আমাি মস্ত শিীি হাি পা বুবহাি ককিই িাি সর্কক সবরশ কাজ কিকি পাকি সদকখ ‘প্ররিবন্ধী’
মানু ষ িককথ মানু ষ আমাি ধ্ািোই পাকে রেকয়রছল। আরম এখন প্ররিবন্ধী বকল এই কুৎর ি শব্দ
বুবহাি করি না- আমাি কাকছ িািা রবকশষ (Special) মানু ষ।
আ াধ্ািে কঙ্গ পরিচয় হবাি পি আরম িাকক আমাি সনিা রহক কব সমকন রনকয়রছ, স আমাকক রকছু
একিা কিকি বলকল আরম স িা কিাি সচষ্ট্া করি। স আমকক আজ াকড এোিিায় এই স্কুকল আ কি
বকলকছ- আরম িাই চকল এক রছ।
াবরিনা চট্টিাম র্াকক, িাি জকনু ঢাকা আ া িীরিমি একিা রবশাল এডকভিাি, িাকক বরকছু ি জকনু
এই এডকভিাি কিকি হয় না কািে রব-স্কুাকনি াধ্ািে িাদক ালমা মাহবু ব ঢাকা র্াকক। ালমাাবরিনা একিা অ াধ্ািে জুরি িাকদি কাকজি সকাকনা িুলনা সনই। এই স্কুকলি সছকলরিকক কীভাকব
সলখাপডা কিাি ু কযাে সদওয়া যায় স িা রনকয় িািা রচন্তা ভাবনা কিকি লােল এবং িািা সয মাধ্ান
সবি কিল িাি সকাকনা িুলনা সনই। রঠক কিা হল স্কুকলি সদািলায় ওঠাি জনু একিা রলফি ব াকনা
হকব।
আরম জারন বাই চমকক উকঠকছ, একিা স্কুকল রলফি ব াকনা রনশ্চয়ই স াজা কর্া নয়- এিা সিা লাখ
লাখ িাকা খিকচি বুাপাি শুধ্ু িাই নয়, আমাকদি সদকশি াধ্ািে একিা স্কুকল একি রলফি ব াকনাি
ু কযাে সকার্ায় ?

রকন্তু এ ব রকছু ই ম ুা নয়, কািে সয রলফরি ব াকনা হকব স িা মুানু কয়ল রলফি। এিা চালাকি
ইকলকরট্রর রি লােকব না, একজন হাি রদকয় হুাকিকলি মকিা একিা রজরনষ ঘুরিকয় ওপকি িুকল রনকি
পািকব, রনকচ নারমকয় আনকি পািকব।
রযরন স ই মুানু কয়ল রলফি রডজাইন ককিকছন িাি নাম মরহউরিন বাবু ল। এরি িাি প্রর্ম রডজাইন নয়।
াভাকিি র আিরপ এি জকনু রিরন আকেও এিা বিরি ককিকছন। এই রলফিরি ব াকনাি জনু স্কুল
কিৃ থপক্ষ অনু মরি রদকয়কছন, অনকয়ি বাবা সছকলি সলখাপডাি জনু খবিিা বহন ককিকছন। আজকক স ই
মুানু কয়ল রলফরি উকিাধ্ন কিা হকব এবং আরম স িা রনকজি সচাকখ সদখাি জনু ছু কি এক রছ।
মরহউরিন বাবু ল নাকম রযরন এই রলফরি বিরি ককিকছন িাি কঙ্গ পরিচয় হল-ঘিনাক্রকম রিরনও হুইল
সচয়াকি চলাকফিা ককিন। বশশকব োছ সর্কক পকড সমরুদণ্ডকি আঘাি সপকয়রছকলন। াবরিনা- ালমা জুরি
চকল এক কছ। রকছু ক্ষকেি মকধ্ু অনয় নাকমি সয রশশুরিি জকনু এই দজ্ঞযজ্ঞ স ও চকল এল। এখন বাকী
আকছ এই মুানু কয়ল রলফিিা উকিাধ্ন কিা।
আমিা বাই রমকল িওনা রদলাম। রনচিলায় স্কুকলি বািান্দায় ওঠাি জনু এবং একিা বািান্দা সর্কক অনু
বািান্দায় যাবাি জকনু দু কিা িুাি (ঢালু পর্) বিরি কিা হকয়কছ, স গুকলা বিরি ককি রদকয়কছ কানাডাি
িকিন্ট শহকিি একরি ংেঠন। আমাকদি কঙ্গ এই স্কুকলি সছাি সছকলকদি রবশাল একিা বারহনী িাকদি
উৎ াকহি সকাকনা ীমা সনই।
রলফকিি ামকন হারজি হওয়াি পি আরম আরবষ্কাি কিলাম আমাি জনু সছাি একিা রবস্ময় অকপক্ষা
কিকছ। রফিা সককি আমাককই এই রলফকিি উকিাধ্ন কিকি হকব। ালমা- াবরিনাি রকংবা রলফি
রডজাইনাি মরহউরিন বাবু কলি এরি উকিাধ্ন ককি সদওয়াি অরধ্কাি আমাি আমাি সর্কক একশি গুে
সবরশ, রকন্তু রকছু কিাি সনই। ঘিনারি াংবারদককদি জানাকনা হকয়কছ, আরম এক ধ্িকনি আনন্দ সমশাকনা
রবস্ময় রনকয় আরবষ্কাি কিলাম অকনক াংবারদক, সিরলরভশকনি ক্রু চকল এক কছন। এই অ াধ্ািে
ঘিনারি আমাকদি কঙ্গ কঙ্গ সদকশি অকনক মানু ষ সদখকি পাকব।
অনয়, আি সহডমািািকক রনকয় আরম রলফকিি সভিি ঢুকক সেলাম, ামকন একিা রফিা লাোকনা হকয়কছ
স িা সককি সদবাি পি একিা েেন রবদায়ী রচৎকাি সদওয়া হকলা। সয কল অনু ষ্ঠাকন সছাি সছাি বািা
র্াকক স খাকন অিুন্ত চমকপ্রদ েেে রবদািী রচৎকাি সদওয়া ম্ভব।
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উকিাধ্কনি পি আমাকক দারয়ত্ব সদওয়া হল অনয়কক রনকয় এই রলফকি ককি সদািলায় রনকয় যাওয়াি
জকনু। আরম জবু র্বু ধ্িকনি মানু ষ, ভুল রকছু ককি সফকল মােপকর্ আিকা পকড যাই রকনা-রকংবা উপি
সর্কক রনকচ সফকল রদই রকনা স িা রনকয় রনকজি সভিি দু ভাথ বনা রছল, িাই আকিকজন কঙ্গ উকঠ সেকলন।
িািপি হুাকিলিা সঘািাকনা শুরু কিকিই এই মুানু কয়ল রলফি িিিি ককি উপকি উঠকি শুরু কিল।
সদখকি সদখকি আমিা সদািলায় উকঠ সেলাম। অনু বািািা এি মাকে র েঁরড সভকে সদািলায় উকঠ
আমাকদি জকনু অকপক্ষা কিকছ। বাই রমকল একিা আনকন্দাল্লাক ি মাকে অনকয়ি হুইল সচয়ািিা সঠকল
িাি ক্লা রুকম রনকয় যাওয়া হল।
আমাি রহক কব বাংলাকদকশ একিা ইরিহা িরচি হল।
২.
আরম জারন অকনককি মকনই একিা প্রশ্ন উশখুশ কিকছ, এই মুানু কয়ল রলফিিা বিরি কিকি ককিা খিচ
হকয়কছ ? আরম জারন-শুকন অকনককই অবাক হকয় যাকব। একিা ভাল লুাপিপ রকনকি যি িাকা খিচ হয়এই রলফিরি বিরি কিকি স িকম খিচ পকডকছ- মাে নব্বই হাজাি িাকা। যাি অর্থ একিা স্কুকল
এিকম একিা রলফি ব াকনাি জকনু কাউকক রবকদরশ অনু দাকনি জনু বক র্াককি হকব না, বড বড
ককপথাকিশকনি কাকছ হাি পািকি হকব না, ককয়কজন রমকলই এিা বিরি ককি সফলকি পািকব। আমাি
ধ্ািো সমািামুরি বড একিা স্কুকলি সছকল সমকয়িা রনকজিাই চােঁদা িুকল িাকদি স্কুকল এ িকম মুানু কয়ল
রলফি বর কয় সফলকি পািকব।
বাই রনশ্চয়ই অনু মান কিকি পািকছ এই ঘিনারি রনকয় আরম খুবই উকত্তরজি-হওয়াি কািেও আকছ।
পৃ রর্বীি পরি ংখুান অনু যায়ী সয সকাকনা সদকশি শিকিা পকনকিা ভাে মানু ষ হকচ্ছ সকাকনা না সকাকনা
ধ্িকনি ‘প্ররিবন্ধী’ (কুৎর ি শব্দিা আবাি বুবহাি কিকি হকলা!)। িাি মাকে একিা অংশকক হুইল
সচয়াকি চলাকফিা কিকি হয়। যািা হুইল সচয়াকি চলাকফিা ককি িািা সযন সয সকাকনা রবরডংকয় প্রকবশ
কিকি পাকি, বার্রুকম সযকি পাকি- অর্থাৎ িাকদি প্রকবশেমুিা র্াকক িাি জকনু সদকশ আইন আকছ।
অনু অকনক আইকনি মকিা এই আইনরিও এখনও স ভাকব মানা শুরু হয়রন।
আমিা আশা কিরছ স িা শুরু হকয় যাকব। রকন্তু এি মাকে র কেশ্বরি বকয়জ হাইস্কুকলি ঘিনারি আমাকদি
মাকে নূ িন একিা আশা রদকয়কছ। হুইল সচয়াকি চলাকফিা ককি এিকম অ ংখু সছকল সমকয়কক এই
সদকশি অকনক স্কুল রফরিকয় রদকয়কছ- এখন িাকদি আি রফরিকয় সদওয়াি ু কযাে সনই। এিকম একিা
খবি সপকল রব-স্কুাকনি মি ংেঠকনি কঙ্গ কঙ্গ বাই রমকল স ই স্কুকলি ওপি চডাও হকি পািকব।
িাকদি বাধ্ু কিা সযকি পাকি একিা সছাি রশশুি সলখা পডা সযন িািা রনরশ্চি ককি। এিকম একিা

সছাি রশশুকক স্কুকল সনওয়া হকল কািও কািও একিু বাডরি ‘োকমলা’ হকি পাকি। রকন্তু আরম বাইকক
বকল রদকি পারি এই সছাি একিুখারন োকমলা হু কিাি পরিবকিথ বাই সয আনন্দিুকু পাকব স ই
আনকন্দি সকাকনা িুলনা সনই। যািা আমাি কর্া রবশ্বা ককি না িািা সচষ্ট্া ককি সদখকি পাকি।
৩.
এই প্র কঙ্গ সশষ কর্ািুকু বকল সদওয়া যাক, পৃ রর্বীকি যিভাকব আনন্দ পাওয়া ম্ভব িাি মাকে বকচকয়
িীব্রভাকব স রি পাওয়া যায় যখন অকনুি জকনু রকছু একিা কিা হয়। র কেশ্বরি বকয়জ হাই স্কুকল রেকয়
আরম স িা রনকজি সচাকখ সদকখরছ, রব-স্কুাকনি সস্বচ্ছাক বককিা স খাকন হারজি রছল। িাকদি আনকন্দি
সকাকনা ীমা পরি ীমা রছল না।
আরম সদকশি িরুেকদি এই কর্ারি মকন করিকয় রদকি চাই, শুধ্ু রনকজি জকনু সবেঁকচ সর্কক সকাকনা আনন্দ
সনই, সবেঁকচ র্াকাি পরিপূ েথ আনন্দ সপকি হকল অকনুি জকনু রকছু একিা কিকি হয়। িাই যািা সবেঁকচ
র্াকাি পরিপূ েথ আনন্দরি কী স িা জানকি চায় িাকদিকক রব-স্কুান বা এিকম অনু সকাকনা একরি
ংেঠকনি কঙ্গ যুক্ত হকয় রকছু একিা কিাি জকনু অনু কিাধ্ কিরছ।
আরম এিা রনরশ্চিভাকব জারন, আরম অনকয়ি মুকখি হার রি রনকজি সচাকখ সদকখরছ।
রফকি আ াি আকে আরম ব রশশুকদি অকিািাফ রদকয় এক রছলাম-িাকদিকক সয কর্া রদকয়রছলাম স ই
কর্ারি সিকখ এক রছলাম।
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স্বােীেিার িুয়াসিশ বের
আরম যখন এিা রলখরছ িখন বাংলাকদশ স্বাধ্ীনিাি ৪৪ বছকি পা রদকয়কছ। একজন মানু ষ যখন ৪৪ বছকি
পা সদয় স িখন পূ েথবয়স্ক হকয় যায়। সদকশি জনু স িা রিু নয়, ৪৪ বছি একিা সদকশি জনু এমন
রকছু বয় নয়। আমাকদি সদকশি জনু সিা নয়ই, এই ৪৪ বছকিি সভিি ১৫ বছি রছকলা রমরলিারি
শা ককদি কব্জায়-কদকশি মন মানর কিা িখন এককবাকি উকোরদকক সঠকল সদওয়া হকয়কছ। িাই
আমাকদি সদশ আ কল শূ নু সর্কক শুরু ককিরন, সনকেরিভ সর্কক শুরু ককিকছ।
এই ৪৪ বছকিও সদকশি ককয়কিা খুব বড অপ্রারপ্ত িকয়কছ, আমাি ধ্ািো স গুকলা গুরছকয় না সনওয়া পযথন্ত
আমিা রঠকভাকব অি ি হকি পািকবা না। িাি একিা হকচ্ছ, বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবু ি িহমাকনি অবস্থান।
আমিা যািা স্বচকক্ষ এই সদশিাকক জন্ম রনকি সদকখরছ িািা জারন বাংলাকদশ আি বঙ্গবন্ধু প্রায় মার্থক
দু রি শব্দ।
বঙ্গবন্ধুি যরদ জন্ম না হকিা িাহকল আমিা ম্ভবি বাংলাকদশ সপিাম না। ১৯৭৫ াকল স ই বঙ্গবন্ধুকক
পরিবাকি হিুা ককি এই সদকশ এমন একিা পরিকবশ বিরি কিা হকলা সযখাকন বঙ্গবন্ধুি রঠক অবস্থান
দূ কি র্াকুক, এই মানু ষরিি অরস্তত্বই িীরিমি মুকছ সদওয়া হকলা। শুধ্ু মাে আওয়ামী লীে ক্ষমিায় আ াি
পি বঙ্গবন্ধুি নাম প্রর্মবাি সিরডও-সিরলরভশকন উিারিি হকি শুরু কিকলা। বঙ্গবন্ধুি রবরুকে প্রচািো
একিা বুাপক আি পূ েথাঙ্গ রছল সয এখকনা অকনককই মকন ককি সয বঙ্গবন্ধুি নাম উিািে ককি স বু রে
আওয়ামী লীকেি মর্থক।
বঙ্গবন্ধুি প্ররি অ ম্মান সদখাকনাি রবষয়িা বকচকয় উৎকিভাকব সদরখকয়কছন খাকলদা রজয়া, বঙ্গবন্ধুকক
সযরদন পরিবাকি হিুা কিা হকয়কছ স ই রদনরিকক রনকজি জন্মরদকনি উৎ ব কিাি রদন রহক কব সবকছ
রনকয়। আমাকদি পারিবারিক একজকনি জন্মরদন ঘিনাক্রকম রনকজকদি অনু একজকনি মৃ িুুরদন হকয়
যাওয়াি কািকে জন্মরদনরি আি স রদন পারলি হয় না। অর্চ বঙ্গবন্ধুি মকিা একজন মানু কষি পরিবাকি
রনহি হওয়াি রদনরিকি রবছানাি মকিা বড সকক সককি জন্মরদকনি উৎ ব পালন কিা সয ককিা বড
রুরচহীন কাজ স রি একরি িাজননরিক দল জাকন না, স রি রবশ্বা কিা করঠন।
এই রবষয়িা সর্কক একিা রবষয়ই শুধ্ু রনরশ্চি হওয়া যায় সয রবএনরপ (এবং িাকদি হকযােী দলগুকলা)
এখন বঙ্গবন্ধুকক িাি যর্াযর্ ম্মান রদকি িাজী নয়। রিু কর্া বলকি কী িাকক অ ম্মান কিািা িািা
িাকদি িাজননরিক কমথকাকণ্ডি অংশ রহক কব রবকবচনা ককি।

অর্চ বকচকয় রবরচে বুাপাি হকচ্ছ রবএনরপ দলরিি জন্ম হকয়কছ বঙ্গবন্ধুি মৃ িুুি অকনক পকি। বঙ্গবন্ধুি
িাজননরিক জীবকন রবএনরপ রকংবা িাকদি প্ররিষ্ঠািা সকাকনা মানু কষি াকর্ িাি সকাকনা রবকিারধ্িা
হওয়াি সকাকনা ু কযাে পযথন্ত রছল না। িাহকল এই মানু ষরিকক িােঁি যর্াযর্ ম্মান সদখাকি এই দলরিি
একিা অনীহা সকন ?
আরম িাজনীরিি রবকলষক নই, িাজনীরিি অকনক মািপুাচ আরম বু রে না। রকন্তু অন্তি একিািুকু জারন
সয, ‘কমন স ন্স’ রদকয় যরদ িাজনীরিি সকাকনা একিা রবষয় সবাো না যায় িাহকল স খাকন অকনক বড
ম ুা আকছ। িাই সকাকনা িাজননরিক দল যরদ বাংলাকদকশ িাজনীরি কিকি চায়, অর্চ স িা কিাি
জনু এই সদকশি স্থপরিককই অস্বীকাি ককি িাহকল স িা হকচ্ছ ভুল িাজনীরি। ভুল িাজনীরি কিকল
একিা দল ককিা দ্রুি ক্ষমিাহীন হকয় সযকি পাকি স িা সবাোি জনু কী আইনিাইন হকি হয়? হয়
না। কাকজই আরম বুরক্তেিভাকব মকন করি রবএনরপকক যরদ এই সদকশি িাজনীরিকি রিকক র্াককি হয়
িাহকল িাকদি বাি আকে বাংলাকদকশি জন্ম ইরিহাক বঙ্গবন্ধুি ভূ রমকা স্বীকাি ককি রনকি হকব।
আমিা ব ময়ই িাজননরিক দলগুকলাি মাকে ম্প্রীরিি অভাব িকয়কছ বকল অরভকযাে করি। রকন্তু
িাজননরিক দলগুকলা যরদ সদশ, সদকশি পিাকা, সদকশি জািীয় পিাকাি মকিাই মান গুরুত্বপূ েথ সদকশি
স্থপরিকক রনকয়ই রবভ্রারন্তি মাকে র্াকক িাহকল িািা সকান রবষয় রনকয় আলাপ আকলাচনা কিকব ?
২.
এবাকিি স্বাধ্ীনিা রদবক লাকখা ককে জািীয় ঙ্গীি োওয়া রনকয় শুরুকিই একিা জরিলিা বিরি
হকয়রছল, আমিা বাই স িা জারন। জরিলিারি এক রছকলা ই লামী বুাংককি অনু দান রনকয়। আমাকদি
মুরক্তযু কেি রবকিারধ্িা ককিরছকলা সয কুলাঙ্গাকিিা িাকদি মর্থনপুষ্ঠ এই বুাংক কী ককিকছ স রি সিা
কাকিা অজানা সনই! এই মূ হুকিথ সয যু োপিাধ্ীি রবচাি কাজ চলকছ, স ই রবচাি কাজকক র্ামাকনাি জকনু
সদকশ-রবকদকশ সয লরবি লাোকনা হকয়কছ িাকদিককও িাকা পয় া রদকয় াহাযু কিকছ এই বুাংকআমাকদি কাকছ স িকম গুরুিি অরভকযাে আকছ। জামাকি ই লামী নাকম বাংলাকদকশি মুরক্তযু ে রবকিাধ্ী
সয দলরি আকছ িাকদি বকচকয় বড শরক্ত হকচ্ছ িাকা পয় া আি বুব া বারেজু, এই বুাংরি রদকয়ই স ই
িাকা পয় া বুব া বারেজু রনয়েে কিা হয়। স ই বুাংকরি আমাকদি জািীয় ঙ্গীি োওয়াি জনু িাকা
সদকব আি স ই িাকায় আমিা ‘আমাি স ানাি বাংলা’ োইব এরি সয ককিা উৎকি একরি ির কিা স িা
আমাকদি মুরক্তযু কেি পকক্ষি িকাি জাকন না স িা রবশ্বা কিা করঠন! রকন্তু স িাই ঘকি রেকয়রছল। এই
সদকশি িরুকেিা প্রর্কম এি রবকিারধ্িা ককি স ািাি হকয়রছল, িািপি অকনুিা। এই সদকশি মানু কষি
প্রচণ্ড চাকপ িকাি সশষ পযথন্ত বলকি বাধ্ু হকয়কছ ই লামী বুাংককি িাকািা িািা জািীয় ঙ্গীি
োওয়াি জনু বুবহাি কিকব না।
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এইিুকু হকচ্ছ ভূ রমকা। আরম এি পকিি কর্ািা বলাি জকনু এই ভূ রমকািুকু ককিরছ। িকাি সঘাষো
রদকয়কছ ই লামী বুাংককি িাকা জািীয় ঙ্গীি োওয়াি জনু বুবহাি কিা না হকলও রি-িুকয়রন্ট
রবশ্বকাকপি জনু বুবহাি কিা হকব! িকাকিি আচিে সদকখ মকন হকচ্ছ এই সদকশি িরুে সছকল সমকয়িা
ই লামী বুাংককি াকর্ দু বুথ বহাি ককি সফকলকছ, ই লামী বুাংক সযন স ই দু বুথ বহাকি মকন কষ্ট্ না পায়
স জকনু সযভাকব সহাক িকাকিি িাকদিকক যকর্াপযুক্ত ম্মান সদখাকি হকব! িাই িাকদি িাকািা
বাংলাকদকশি আকয়ারজি রি-িুকয়রন্ট রবশ্বকাকপ বুবহাি কিা হকব।
সবশ রকছু রদন আকে যখন হলমাকথ চাি হাজাি সকারি িাকা চুরি ককিরছল িখন আমাকদি অর্থমেী
বকলরছকলন এিা এমন রকছু সবরশ িাকা নয় ! (শুকন আরম চমৎকৃি হকয়রছলাম িাকা চুরি কিাি িাকেথি
রহক কব ককিা িাকা িাখা সযকি পাকি স খাকন এিা একিা নিুন মাো সযাে ককিরছল !) যরদ চুরি কিাি
জকনুই হাজাি সকারি িাকা খুব সবরশ না হয় িাহকল ই লামী বুাংককি মাে ককয়ক সকারি িাকা সকন
আমাকদি সদকশি জািীয় একিা অনু ষ্ঠাকন রনকিই হকব? সদকশি মানু কষি িক্তমাখা িাকা িাকদি রফরিকয়
রদকল কী হি ? মুরক্তযু কেি পকক্ষি িকািকক জানকি হকব ই লামী বুাংককি প্ররি িাকদি এই
ভাকলাবা া আি হমরমথিা এই সদকশি অ ংখু িরুে-িরুেীকক হিাশ ককিকছ-আমাককও হিাশ ককিকছ।
৩.
শুরুকি বকলরছলাম সদশিাকক এরেকয় রনকি হকল মূ ল রকছু রবষকয় বাি একমি হকি হকব, বঙ্গবন্ধু সয
এই সদকশি স্থপরি স রি হকচ্ছ এিকম একরি রবষয়। এই সদশরি হকচ্ছ মুরক্তযু ে ককি পাওয়া একরি
সদশ। িাই মুরক্তযু কেি সয স্বপ্ন রনকয় এই সদশরি শুরু কিা হকয়রছল স ই স্বপ্নকক রভরত্ত ককি িাি ওপি
পুকিা সদশরি দােঁড কিাকনা হকব, এই িুরিও স িকম একরি রবষয়। আমিা আজকাল খুব ঘন ঘন
েেিে শব্দরি শুনকি পাই, যখনই সকউ এই শব্দরি উিািে ককিন িখনই রকন্তু িাকক বলকি হকব এই
েেিেরি দােঁড কিা হকব মুরক্তযু কেি রভরত্তি ওপকি। আমিা মুরক্তযকেি রভরত্ত রিকয় একিা েেিে বিরি
কিব, স ই েেিে এই সদশরিকক একিা াম্প্রদারয়ক সদশ বিরি ককি সফলকব, কল ধ্কমথি কল বকেথি
কল মানু ষ স ই সদকশ মান অরধ্কাি রনকয় র্াককি পািকব না স িা সিা হকি পাকি না। কাকজই ধ্মথ
বুবহাি ককি িাজনীরি কিা েেিারেক অরধ্কাি বকল দারব কিা হকলও স রি রকন্তু আমাকদি মুরক্তযু কেি
স্বকপ্নি াকর্ খাপ খায় না। েি রনবথাচকনি রঠক আকে আকে রনবথাচন প্ররিহি কিা আি যুোপিাধ্ীি
রবচাি প্ররিহি কিাি আকন্দালন যখন রমকল রমকশ একাকাি হকয় সেল, িখন ো সকান পযথাকয় সযকি
পাকি স িা সদকশি মানু কষি রনকজি সচাকখ সদখাি একিা ু কযাে হকয়রছল। স ই োক ি নায়ক রছল
জামাকি ই লামী আি িাি ছাে ংেঠন। একাত্তকি এই দলরি যু োপিাধ্ ককিরছল। চাি দশক পকিও
স ই যু োপিাকধ্ি জনু িাকদি মকন অপিাধ্কবাধ্ সনই, গ্লারন সনই, একাত্তকিি মান রহংস্রিা রনকয়ই িািা
এই সদকশ িাণ্ডব কিকি িাজী আকছ।

আরম অবরশু এই সলখায় জামাকি ই লামীি ো রনকয় কর্া বলকি আর রন। আরম রকছু রদন আকে সদখা
খবকিি কােকজি একিা রিকপাকিথি কর্া বলকি এক রছ। সযখাকন সলখা হকয়কছ উত্তিবকঙ্গি সকাকনা একরি
শহকি জামাকি ই লামীি বড একিা দল আনু ষ্ঠারনক সঘাষো রদকয় আওয়ামী লীকে সযাে রদকি এক কছ।
রবষয়িা কী এিই হজ?
সয ািা জীবন জামাকি ই লামী ককি এক কছ, একাত্তকি মুরক্তকযাোকদি জবাই ককিকছ, রহন্দুকদি বারড
লু ি ককি িাকদিকক সদশছাডা ককিকছ, এই ককয়ক মা আকেও সপট্রল সবামা রদকয় াধ্ািে মানু ষকক
পুরডকয় সমকিকছ, রহন্দুকদি বারড পুরডকয় রদকয়কছ িািািারি িািা জামাকি ই লামী সর্কক আওয়ামী লীে
হকয় সেল! িাকদি মস্ত মন মানর কিা রচন্তা কিাি ধ্িন, আদশথ স্বপ্ন একিা মুারজককি মকিা পাকে
সেল ? িািা এখন বঙ্গবন্ধুি অনু ািী, মুরক্তযু কেি পিাকা বাহক? এরি রক ককি ম্ভব ? আমাকক রক
বু রেকয় সদকব ?
নারক প্রকৃি বুাপািিা আকিা ভয়ঙ্কি-জামাকি ই লামীি কমথীকদি িহে কিাি জনু আওয়ামী লীেককই
খারনকিা পাকে সযকি হকব? িাকদি এখন মুরক্তযুকেি কর্া সবরশ বলা যাকব না, বঙ্গবন্ধুি মাকলাচনা
কিকি হকব, রহন্দু ধ্কমথি মানু ষকক িুচ্ছ িারচ্ছলু কিকি হকব, সপট্রল সবামা বানাকনা রশখকি হকব ? সকউ
কী আমাকক একিু বু রেকয় সদকবন ? সয আদশথকক আমিা এি গুরুত্ব রদকয় সনই িাজনীরিকি স িা আ কল
একিা িে িামাশা ?
৪.
এই সলখারি যখন রলখরছ িখন খবি সপলাম খাকলদা রজয়াি পুে িাকিক িহমান লিকন সঘাষো রদকয়কছন,
িাি বাবা রজয়াউি িহমান সযকহিু ‘স্বাধ্ীনিাি সঘাষো’ রদকয়রছকলন িাই রিরনই হকচ্ছন সদকশি ‘প্রর্ম’
সপ্রর কডন্ট!
ভারেু সবচািা রজয়াউি িহমান সবেঁকচ নাই, যরদ সবেঁকচ র্াককিন িাহকল রনরশ্চিভাকবই িাি গুেধ্ি সছকলি
কর্া বািথা শুকন েলায় দরড রদকিন।
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অসিিাবক যখে অসিশাপ
েি ককয়ক প্তাকহ আমাি সবশ রকছু মন খািাপ কিা অরভজ্ঞিা হকয়কছ। একজন মাকয়ি কঙ্গ সদখা
হকয়কছ রযরন িাি সমকয়কক রনকয় ব ময়ই এক ধ্িকনি আিকঙ্ক র্াককন। আিঙ্করি উরডকয় সদওয়াি মকিা
নয়, িাি কািে সমকয়রি সবশ ককয়কবাি আত্মহিুা কিাি সচষ্ট্া ককিকছ। সমকয়রিি বয় সবরশ নয়,
জীবকনি নানা ধ্িকনি সয জরিলিা একজনকক আত্মহিুাি মকিা ভয়ঙ্কি একিা বুাপাকিি রদকক সঠকল
সদয়, সমকয়রিি স ই বয় হয়রন। সমকয়রি মাে স্কুকল পকড, এই বয়ক সছকলমানু রষ কল্পনা ককিই ময়
সককি যাওয়াি কর্া। সমকয়রিি সবলায় িা ঘকিরন। কািে, স সকান রবষকয় সলখাপডা কিকব স রি রনকয়
িাি বাবা-মা িাি ওপি এমন চাপ রদকয়কছন সয, িাি পকক্ষ স চাপ হু কিা ম্ভব হয়রন, হঠাৎ ককি
িাি জীবন একলাকমকলা হকয় সেকছ। মা এখন সমকয়রিকক রনকয় এক মানর ক ডাক্তাি সর্কক আকিক
মানর ক ডাক্তাকিি কাকছ ছু কি সবডাকচ্ছন। অবাক হকয় আরবষ্কাি কিকছন, একিা কম বয় ী রককশািী
সমকয়ি রনকজি সভিকি দু কভথদু একিা সদয়াল িুকল সিকখকছ, স ই সদয়াল সভদ ককি সকউ এখন সভিকি
প্রকবশ কিকি পাকি না।
আরম আকিকরি সমকয়ি কর্া জারন সয িাি মাকয়ি প্রচণ্ড চাকপ অরিষ্ঠ হকয় রঠক কিল স আি বারডকি
র্াককব না, িাই একরদন স বারড সর্কক পারলকয় সেল। এরি একরি ভয়ঙ্কি েল্প হকি পািি, সশষ পযথন্ত
হয়রন। কািে সমকয়রিকক বহুদূ কিি একিা এলাকা সর্কক ময়মকিা উোি কিা ম্ভব হকয়রছল। সমকয়রি
এখন সকমন আকছ আরম জারন না। মাে ককয়করদন আকে আমাি অরফক একিা সছকলি কঙ্গ সদখা
হকয়কছ। বাবাি পছকন্দি ইউরনভার থরিকি সছকলরি ভরিথ পিীক্ষা রদকয় ভরিথ হকি পাকিরন। িাই বাবা িাকক
বারড সর্কক সবি ককি রদকয়কছন। সছকলরি এখন আত্মীয়-স্বজন, পরিরচি মানু কষি করুোি ওপি রনভথি
ককি রদন কািাকচ্ছ, িাকা ধ্াি ককি ফিম রফলাপ ককি সকাকনাভাকব একিা রবশ্বরবদুালকয় ভরিথ পিীক্ষা
রদকয়কছ। সছকলরি আমাি কাকছ জানকি সচকয়কছ, স এখন কী কিকব। আরম সবশ অবাক হকয় আরবষ্কাি
কিলাম, িাকক বাস্তব এবং কাযথকি সকাকনা উপকদশ সদওয়াি মকিা আরম রকছু খুকেঁ জ পাইরন!
এগুকলা হকচ্ছ মাে েি ককয়ক প্তাকহি উদাহিে। আরম যরদ আিও আকেি অরভজ্ঞিাি কর্া মকন কিাি
সচষ্ট্া করি, িাহকল এ িকম অ ংখু ঘিনাি কর্া বলকি পািব। বাবা-মাকয়ি রনদথয় বুবহাকি মানর কভাকব
পুকিাপুরি রবপযথস্ত হকয় যাওয়াি উদাহিে সয িকম আকছ, রঠক স িকম বারড সর্কক পারলকয় রনকজি নাম
পাকে রিিীয়বাি এ এ র পিীক্ষা রদকয় এককবাকি নিুন ককি একা একা রনকজি জীবন শুরু কিাি
উদাহিেও আকছ।

সকউ সযন মকন না ককি, আরম বলাি সচষ্ট্া কিরছ আমাকদি ব মা-বাবাই বু রে এ িকম। আরম সয
উদাহিেগুকলা রদকয়রছ স গুকলাি ংখুা আ কল খুবই কম। রকন্তু িািপিও এ িকম উদাহিে সয কম
হকলও আকছ স িাই আমাকদি দু রশ্চন্তাি কািে। দু রশ্চন্তািুকু একিু সবরশ, কািে যিই রদন যাকচ্ছ আমাকদি
মকন হকচ্ছ এ িকম উদাহিকেি ংখুা বাডকছ। অকনক বাবা-মা সকন জারন খুব হজ একিা রবষয় বু েকি
পাকিন না, িাকদি সছকলকমকয়িা যি সছািই সহাক, িািা পূ েথাঙ্গ মানু ষ, িাকদি রনকজকদি রবচাি-বু রে আকছ
এবং িাকদি ওপি রনকজকদি সকাকনা একিা র োন্ত সজাি ককি চারপকয় রদকল িাি ফল কখনও ভাকলা
হকি পাকি না।
ককয়ক বছি আকে সিরলরভশকনি একিা চুাকনল আমাকক একিা রনয়রমি অনু ষ্ঠাকন রকছু রদকনি জনু
উপরস্থি হকি িারজ করিকয়রছল। শুক্রবাি কালকবলা আরম রকছু ক্ষকেি জনু সিরলরভশকন 'লাইভ'
বািাকদি কঙ্গ কর্া বলিাম। বািািা আমাি কাকছ িাকদি প্রশ্নগুকলা পাঠাি, আমাকক স ই প্রশ্নগুকলাি
উত্তি রদকি হকিা। স

ময় আরম এক ধ্িকনি রবস্ময় রনকয় আরবষ্কাি ককিরছলাম, এ সদকশি রশশু-

রককশাকিি জীবকনি বকচকয় বড প্রশ্ন হকচ্ছ, িািা সয রবষয় রনকয় সলখাপডা কিকি চায় স খাকন িাকদি
বাবা-মাকয়ি হস্তকক্ষপ কিাি অরধ্কাি আকছ রকনা!
আমাকক খুব াবধ্াকন স ই প্রকশ্নি উত্তি রদকি হকিা। আরম িাকদিকক বলিাম, িাকদি বাবা-মাকয়ি বয়
সযকহিু সবরশ, িাই িাকদি জীবকনি অরভজ্ঞিাও সবরশ। স ই অরভজ্ঞিাি কািকে িািা রকছু রকছু রবষয়
জাকনন, সযগুকলা রশশু-রককশািিা এখনও জাকন না। িাই িাকদি বাবা-মাকয়ি যুরক্তগুকলা িািা শুনকি
পাকি। রকন্তু রনকজি জীবনিা কীভাকব েকড িুলকব স ই র োন্ত িাকদি রনকজকদিই রনকি হকব। আরম
আমাি জীবকনি র োন্ত রনকজ রনকয়রছ। আমাি সছকলকমকয়ি সবলাকিও িািা কী রনকয় সলখাপডা কিকি
চায়, স ই র োন্ত িাকদি রনকি রদকয়রছ। আরম মকন মকন আশা করি, বািই জীবকন এই স্বাধ্ীনিািুকু
র্াকুক।
বাবা-মাকয়িা িাকদি সছকলকমকয়ি একিা ু ন্দি জীবন সদখকি চান। রকন্তু স ই ু ন্দি জীবকনি স্বপ্ন সদখাি
জনু িািা কিিুকু বাডাবারড কিকবন, স িাই হকচ্ছ প্রশ্ন।
বাবা-মাকয়কদি বাডাবারড কী পযথাকয় সযকি পাকি িাি একিা উদাহিে রদই। আমাকদি স্কুল-ককলকজ এখন
ৃ জনশীল পেরিকি প্রশ্ন হয় (যখনই ৃজনশীল পেরি রনকয় কর্া হয়, িখন সকউ না সকউ বকল, 'রকন্তু
আপরন রক জাকনন, এখন ৃজনশীল প্রকশ্নি োইডবই সবি হকয় সেকছ? আকে সছকলকমকয়িা শুধ্ু রনকজি
পাঠুবই মুখস্থ কিি, এখন সছকলকমকয়কদি পাঠুবইকয়ি কঙ্গ কঙ্গ ৃজনশীল োইডবইিাও মুখস্থ কিকি
হকচ্ছ।' আরম িাকদি মকন করিকয় রদই, এই োইডবই মুখস্থ ককি িািা কখকনাই সকাকনা রিুকাকিি
পিীক্ষাি একিা প্রকশ্নিও উত্তি রদকি পািকব না! রিুকাকিি পিীক্ষায় কখনও সকাকনা প্রশ্ন এই োইডবই
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সর্কক আ কব না। ছােছােীিা যরদ িাকদি পাঠুবই_ শুধ্ু িাকদি পাঠুবই আোকোডা মন রদকয় পকড,
িাহকলই িািা ব প্রকশ্নি উত্তি রদকি পািকব)। যাই সহাক যখন প্রর্মবাি ৃ জনশীল পেরিকি পিীক্ষাি
প্রশ্ন কিাি উকদুাে সনওয়া হকলা, িখন হঠাৎ ককি িাি রবরুকে এক ধ্িকনি সলখাকলরখ শুরু হকয় সেল।
আমিা যািা এই পেরিিাি গুরুত্বিুকু ধ্িকি সপকিরছলাম, িািাও বাই রমকল এি পকক্ষ কর্া বলকি শুধ্ু
কিলাম। িখন হঠাৎ একিা রবরচে রবষয় আরবষ্কাি কিলাম, ছােছােীকদি অরভভাবকিা সযভাকব সহাক
ৃ জনশীল পেরিি প্রশ্নপে বন্ধ কিাি জনু উকঠপকড সলকে সেকলন। রঠক কী কািে জারন না, স িা কিাি
জনু িািা বাই রমকল আমাকক ' াইজ' কিাি একিা প্ররক্রয়া শুরু ককি রদকলন। রদন সনই, িাি সনই
িািা আমাকক সফান ককিন, আমাি কঙ্গ কর্া বকলন, দল সবেঁকধ্ এখাকন-ক খাকন সদখা ককিন, আমাকক
নানা রবষয় সবাোকনাি সচষ্ট্া ককিন। িাকদি কঙ্গ কর্া বকল রকছু রদকনি মকধ্ু আরম আ ল বুাপািরি
আরবষ্কাি কিলাম, িাকদি যু রক্তরি খুবই চমকপ্রদ। িািা আমাকক বকলন, 'আমিা আপনাি কঙ্গ িূ েথ
একমি, এই পেরিরি খুবই ভাকলা। রকন্তু এই বছি আমাি সছকলকমকয়িা পিীক্ষা রদকচ্ছ। িািা পিীক্ষা
রদকয় সবি হকয় যাক, িািপি যা খুরশ ককিন আমাকদি সকাকনা আপরত্ত সনই !'
সয ব অরভভাবক আমাি জীবন অরিষ্ঠ ককি সফকলরছকলন, িাকদি মকধ্ু একজনও সনই যাি সছকলকমকয়
স ই বছকিি পিীক্ষার্থী নয়। সদকশি সছকলকমকয়কদি রশক্ষা রনকয় িাকদি কািও সকাকনা মার্াবুর্া সনই,
িাকদি ব মার্াবুর্া শুধ্ু রনকজকদি সছকলকমকয় রনকয়। আরম িখন এক ধ্িকনি রবস্ময় রনকয় আরবষ্কাি
ককিরছলাম, সলখাপডাি রবষয় রনকয় প্রবলভাকব স ািাি অরভভাবকিা আ কল খুব স্বার্থপি। িাকদি
রনকজকদি ন্তাকনি ভাকলামকন্দি বাইকি িািা কখনও রকছু রচন্তা ককিন না। স্বার্থপি মানু কষি কঙ্গ
কর্াবািথা বলাি সচকয় রনিানন্দ কাজ রকছু হকি পাকি না। িাকদি কর্াবািথাকক গুরুত্ব রদকয় সনওয়ািও
সকাকনা প্রকয়াজন হয় না।
২.
স্বার্থপি অরভভাবক সর্ককও ভয়ঙ্কি এক ধ্িকনি অরভভাবক আকছন। িাকদি কঙ্গ াধ্ািেি আমাি সদখা
হয় রবশ্বরবদুালকয়ি ভরিথ পিীক্ষাি পি। এবাকি একজন আমাি অরফক এক কছন। িাি কঙ্গ একজন
কম বয় ী িরুে, সচহািা সদকখ অনু মান কিকি পািলাম, স আমাকদি রবশ্বরবদুালকয় ভরিথ হকি চায় স
িকম একজন। বয়স্ক ভদ্রকলাক রনকজি পরিচয় রদকলন। রিরন একজন গুরুত্বপূ েথ মানু ষ, স িা বু রেকয়
রদকলন। আমাি কঙ্গ হাি সমলাকলন এবং আরম িাকদি ামকন ব াি আমেে জানালাম। ভদ্রকলাক
আমাকদি এলাকাি মানু ষ বকল পরিচয় রদকয় িা রি কাকজি কর্ায় চকল একলন। আমাকক জানাকলন, িাি
কঙ্গি সছকলরি রবশ্বরবদুালকয়ি ভরিথ পিীক্ষায় রিককি পাকিরন, িাকক ভরিথ ককি রদকি হকব।

'অমুক' রবভাকে ভরিথ হকয়কছ, িখন িাকক আপনাি রবভাকে ভরিথ ককি রদকি হকব এ িকম অনু কিাধ্ মাকে
মকধ্ু শুনকি পাই; রকন্তু ভরিথ পিীক্ষাকিই রিককি পাকিরন িাকক ভরিথ ককি রদকি হকব_ এই অনু কিাধ্রি
নিুন। আরম এ ধ্িকনি অনুায় কাজ কিকি পারি_ সলাকজন স িা রবশ্বা ককি জানকি সপকি অবশুই
আমাি খুব আশাভঙ্গ হকলা, আমাি খুব সমজাজ খািাপ হকলা; রকন্তু িািপিও আমাকক সজাি ককি মুকখ
হার ধ্কি সিকখ বলকি হকলা, এ িকম রকছু কিা ম্ভব না। রিু কর্া বলকি রক, সকউ যরদ এিা কিাি
সচষ্ট্াও ককি, িািপিও স রি কিাি উপায় সনই। সমধ্া িারলকায় যািা আকছ িাকদি একজন একজন
ককি ভরিথ কিা ছাডা আমাকদি র কিম আি রকছু কিকি পািকব না।
ভদ্রকলাক আমাি কর্া রবশ্বা কিকলন না, সহক সহক বলকলন, এ সদকশ বরকছু

ম্ভব। আপনাি সদকশি

একজন মানু কষি জনু আপনাি এিা ককি রদকি হকব ইিুারদ ইিুারদ।
সবশ রকছু ক্ষে এ ধ্িকনি আলাপ চলল, আরম এক ধ্িকনি রবস্ময় রনকয় পাশাপারশ বক র্াকা এই কম
বয় ী িরুে এবং িাি অরভভাবককি রদকক িারককয় িইলাম। এক পযথাকয় আমাকক করঠন হকি হকলা, রূঢ়
ভাষায় বলকি হকলা সয এই সছকলরি আপনাি পাকশ বক বক সদখকছ িাকক িূ েথ অনুায়ভাকব এই
রবশ্বরবদুালকয় ভরিথ কিাকনাি জনু সচষ্ট্া চলকছ! আপনাি িককথ এখন সছকলরিি কী ধ্ািো হকচ্ছ? স
জানকছ, িাি অরভভাবক একজন রক্ররমনাল- এক কছ আকিকজন রক্ররমনাকলি কাকছ ?
ভদ্রকলাক অিুন্ত মকনাক্ষুণ্ন এবং রবিক্ত হকয় রবদায় রনকলন। আমাি সভিিিা ািারদকনি জনু সিকিা হকয়
সেল। এ ধ্িকনি অরভভাবককি ংখুা রদন রদন বাডকছ, িাকদি সছকলকমকয়কদি ামকন িািা অনুায় কাজ
ককি সফকলন, সছকলকমকয়কদি সবাোন সকাকনা রকছু পাওয়াি জনু অনুায় কিকি হয়। ৎ হওয়াি
প্রকয়াজন সনই। সযিা পাওয়াি কর্া স িা সপকলই হকলা। এ বুাপাকি খুব সছকলমানু রষ একিা বুাপাি
আমাি সভিকি সবশ দাে সককিকছ। আরম বইকমলায় বক আরছ, শি শি সছকলকমকয় রভড ককি আমাি
অকিািাফ রনকচ্ছ। যখন সদখলাম এিা মুাকনজ কিা যাকচ্ছ না, িখন আরম িাকদি লাইন ককি দােঁড করিকয়
রদলাম। রকছু িা হকলও একিু শৃ ঙ্খলা রফকি একলা, িািপিও সয হুকিাপুরি সনই িা নয়। িখন হঠাৎ ককি
একজন ভদ্রমরহলা িাি সছকলকক লাইকনি ামকন দােঁড করিকয় বলকলন, 'এি বইকয় একিা অকিািাফ
রদকয় রদন।' আরম সছকলিাকক রজকজ্ঞ কিলাম, 'িুরম রক বাি মকিা লাইন ধ্কি এক ছ?' মা সছকলরিকক
সকাকনা কর্া বলাি ু কযাে রদকলন না, বলকলন, 'হুােঁ, হুােঁ স লাইন ধ্কি এক কছ।' আরম আবাি সছকলরিকক
রজকজ্ঞ কিলাম, ' রিু িুরম লাইকন রছকল?' সছকলরি রকছু বলকি পািল না, মা আবাি বলকলন, স
লাইকনই রছল, লাইন সভকে সঢাককরন। আরম রনকজি সচাকখ সদকখরছ রকন্তু এই রভকডি মকধ্ু এই সছাি রবষয়
রনকয় নািক কিাি সচষ্ট্া না ককি সছকলরিি বইকয় অকিািাফ রদকয় িাকক বললাম, 'আরম সদকখরছ, িুরম
লাইন সভকে ঢুককছ! সকন এিা কিকল ?'
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সছকলরিি মুখ মুহূকিথ অপমাকন ম্লান হকয় সেল। িীব্র সচাকখ িাি মাকয়ি রদকক িাকাল। িািপি আমাি
রদকক িারককয় বলল, 'আরম কিকি চাইরন। আমাি মা আমাকক করিকয়কছ।'
আরম রশশুরিি মার্ায় হাি বু রলকয় রফ রফ ককি বললাম, 'এিপি সর্কক মা কিাকি চাইকলও কিকব না,
রঠক আকছ ?'
রশশুরি সচাকখি পারন আিকক সিকখ মার্া সনকড ায় রদল। আমাি ধ্ািো, যখন একরি রশশু জন্ম সনয়,
িখন িািা অনুায় কিকি জাকন না। অনুায় কিাি মকধ্ু সকাকনা আনন্দ সনই, বাবা-মা রকংবা অরভভাবক
যখন িাকদি ন্তাকনি ামকন অনুায় ককিন, ন্তানকক অনুায় কাজ কিকি সশখান, িখন িািা স িা
কিকি সশকখ। ু ন্দি একিা মন ধ্ীকি ধ্ীকি দূ রষি হকয় যায়।
আমাকদি সদকশি সমরডকককল ভরিথ পিীক্ষাি রকছু সকারচং স ন্টাকিি রবরুকে অকনক গুরুিি অরভকযাে
আকছ। িািা অরভভাবক এবং িাকদি ন্তানকদি এক জায়োয় রনকয় আক । অরভভাবককদি খাওয়া এবং
ঘুকমি বুবস্থা র্াকক, যখন পিীক্ষার্থীিা িাি সজকে ফােঁ ককি আনা সমরডকককলি প্রশ্ন মুখস্থ কিকি র্াকক।
সছকলকমকয়িা জাকন িাকদি বাবা-মাকয়িা ককয়ক লাখ িাকা রদকয় িাকদিকক ফােঁ ককি আনা প্রশ্ন মুখস্থ
কিাি ু কযাে রদকয়কছ। স িা রনকয় িাকদি রবকবক সকাকনা যেো সদয় রকনা আমাি জানা সনই। িাকা রদকয়
িািা অকনক বড অনুায় কিকছ রকন্তু স ই বাবা-মা কীভাকব িাকদি সছকলকমকয়কদি সচাকখি রদকক িাকান,
আরম জারন না। আমাি খুব জানাি ইকচ্ছ !
এ িকম একিা মন খািাপ কিা কুৎর ি রবষয় রলখকি আমাি খুব খািাপ লােকছ; রকন্তু আরম স িা মন
সর্কক রিকয় সফলকি পারি। কািে প্ররিরদনই আমাি খােঁরি অরভভাবককদি কঙ্গ সদখা হয়। িািা েভীি
ভাকলাবা া রদকয় িাকদি ন্তানকদি বড কিকছন। ন্তাকনি শখ পূ িে কিাি জনু রনকজি ময় রদকচ্ছন।
রবশ্ব ারহিু সককেি বই পডাি উৎ কব বাবা-মাকয়িা কষ্ট্ ককি িাকদি সছকলকমকয়কদি রনকয় আক ন।
েরেি, রবজ্ঞান, পদার্থরবজ্ঞান_ এ ধ্িকনি অরলরিয়াকড সযাে সদওয়াি জনু ন্তানকদি উৎ াহ রদকচ্ছন।
ছরব আেঁকাি উৎ কব রনকয় যাকচ্ছন; সছকলকমকয়কদি সদশকক ভাকলাবা কি সশখাকচ্ছন, মানু ষকক ভাকলাবা কি
সশখাকচ্ছন। আরম হিদরিদ্র অরশরক্ষি বাবা-মাকয়কদি সদকখরছ, যািা ন্তানকদি সলখাপডা সশখাকনাি জনু
রনকজি জীবকনি বরকছু িুাে ককিকছন। আরম জারন, আমাি হিাশ হওয়াি রকছু সনই।
রকন্তু যখন সদরখ একিা িরুে শুককনা মুকখ আমাকক বকল, ভরিথ পিীক্ষায় ভাকলা কিকি পাকিরন বকল িাি
বাবা িাকক বারড সর্কক সবি ককি রদকয়কছ, িখন আমাি পরিরচি জেৎরি একলাকমকলা হকয় যায়। যখন
শুরন বাবা-মাকয়ি প্রচণ্ড চাকপ একরি সমকয় মানর কভাকব রবপযথস্ত হকয় আত্মহিুা কিাি সচষ্ট্া কিকছ রকংবা
বারড সর্কক পারলকয় একিা জঙ্গকল আেয় রনকয়কছ, আরম িখন আিকঙ্ক রশউকি উরঠ। আমাি এই সলখারি

স ধ্িকনি সকাকনা অরভভাবককদি সচাকখ পডকব রকনা জারন না। যরদ পকড িাকদি কাকছ আমাি অনু কিাধ্,
আপনাকদি জীবকনি অপূ েথ স্বপ্ন আপনাকদি ন্তানকদি ওপি সজাি ককি চারপকয় সদকবন না। িাকদিকক
িাকদি রনকজকদি স্বপ্ন সদখকি রদন। িাকদি ওপি রবশ্বা িাকখন। িাকদিকক সজাি ককি একিা
প্ররিকযারেিা সর্কক অনু একিা প্ররিকযারেিায় সঠকল সদকবন না। িাকদিকক বরকছু অজথন কিকি বাধ্ু
কিকবন না। িািা সয কাজিুকু কিকি আনন্দ পায় স ই কাজিুকু কিকি রদন।
আমাকদি একরি মাে জীবন, স ই জীবকনি বকচকয় ু ন্দি অংশিুকু হকচ্ছ বশশব। িাকদি বশশবরিকক
রবষাক্ত ককি সদকবন না। িাকদিকক একিা আনন্দময় বশশব রনকয় বড হকি রদন। িাকদিকক বরকছু
অজথন কিকি হকব না, বরকছু কি পুিস্কাি সপকি হকব না, িাকদিকক জীবনিা উপকভাে কিকি হকব।
িাকদিকক জীবনিা উপকভাে কিকি রদন।
সয ব অরভভাবক িাকদি ন্তানকদি অনুায় কাজ কিকি সঠকল রদকচ্ছন িাকদিকক কী বলব আরম জারন
না। িািা কীভাকব িাকদি ন্তাকনি সচাকখি রদকক িারককয় বকলন, 'িুরম এই গুরুিি অপিাধ্রি ককিা।'
এ িকম সকাকনা একজন অরভভাবক রক আমাকক বুাপািিা একিু বু রেকয় সদকবন?
অরভভাবকিা ন্তানকদি ভাকলাবা া সদকবন, িাকদি জীবকন িািা সকন অরভশাপ হকয় যাকবন ?
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কাে লপধি রই
আরম িখন আমাি রবশ্বরবদুালকয় নিুন সযাে রদকয়রছ। একরদন রবকককল আমাি রবভাকেি একজন ছাে
আমাি কঙ্গ সদখা কিকি এক কছ, ছােরিি উদভ্রাকন্তি মকিা সচহািা, শূ নু দৃ রষ্ট্। আমাি রদকক িারককয়
বলল, ' ুাি, আমাি আত্মহিুা কিাি ইকচ্ছ কিকছ!' ভকয় আমাি বু ক সকেঁকপ উঠল। রজকজ্ঞ কিলাম,
'ককন?' ছােরি সকাকনা দু ত্তি রদকি পািল না। শুধ্ু বু েকি পািলাম সকাকনা একিা দু কবথাধ্ু কািকে স
িীব্রভাকব হিাশািস্ত, মানর কভাকব পুকিাপুরি রবপযথস্ত। কীভাকব মানর কভাকব রবপযথস্ত বা হিাশািস্ত
মানু কষি কঙ্গ কর্া বকল িাকদি হিাশা সর্কক সিকন সবি ককি আনকি হয়, আমাি জানা সনই। শুধ্ু
কমনক ন্স বুবহাি ককি আরম িাি কঙ্গ কর্া বকলরছ, িাকক াহ সদওয়াি সচষ্ট্া ককিরছ, শরক্ত সদওয়াি
সচষ্ট্া ককিরছ। স যখন চকল যাকচ্ছ আরম িখন িাকক বকলরছ, 'কিামাি আবাি যরদ কখনও আত্মহিুা
কিাি ইকচ্ছ ককি আমাি কাকছ চকল এক া।'
সছকলরি মাকে মকধ্ুই আ ি। শূ নু দৃ রষ্ট্কি আমাি রদকক িারককয় বলি, ' ুাি আমাি আত্মহিুা কিকি
ইকচ্ছ কিকছ।' আরম িখন িাকক সবাোকনাি সচষ্ট্া কিিাম, াহ রদিাম। ছােরি সশষ পযথন্ত আত্মহিুা
ককিরন- পা ককি সবি হকয়কছ। রকন্তু আমাি একরি ছােী আত্মহিুা ককিরছল - এিরদন হকয় সেকছ আরম
িবু স ই ঘিনারিি কর্া ভুলকি পারি না। এখনও যখন সকাকনা একরি ছাে বা ছােী আমাি অরফক ঢুকক
শূ নু দৃ রষ্ট্কি আমাি রদকক িারককয় বকল, ' ুাি, আমাি মকি সযকি ইকচ্ছ কিকছ' আমাি বু ক সকেঁকপ ওকঠ।
আরম জারন, াহ ককি রকংবা মরিয়া হকয় সয একজন-দু 'জন ছােছােী আমাি কাকছ আক িাি বাইকি
এই রবশ্বরবদুালকয় অ ংখু ছােছােী আকছ, যািা সকাকনা কািে ছাডাই হিাশািস্ত, রনঃ ঙ্গ রকংবা
আত্মহিুাপ্রবে। িািা কী কিকব বু েকি পাকি না, সকার্ায় াহাযু পাকব জাকন না। আমাকদি বাি
অজাকন্ত িািা রবরচে এক ধ্িকনি যেোয় ছিফি ককি। একজন শািীরিকভাকব অ ু স্থ হকল িাকক
রচরকৎ াক বা সদওয়াি কর্া আমিা বাই জারন। মানর কভাকব রবপযথস্ত হকলও িাকক সয একিু স বা
রদকয় স্বাভারবক ককি িুলকি হয়, স িা রকন্তু আমিা এখনও জারন না। আজকক আমাি এই সলখারি
রলখকি খুব আনন্দ হকচ্ছ। কািে, রকছু িরুে-িরুেী রমকল এ সদকশ মানর ক স বা সদওয়াি জনু একরি
প্ররিষ্ঠান েকড িুকলকছ। প্ররিষ্ঠানরিি নাম 'কান সপকি িই' এবং এই প্তাকহ এ প্ররিষ্ঠানরিি এক বছি
পূ রিথ হকব। এই এক বছি িািা অ ংখু হিাশািস্ত-রনঃ ঙ্গ-রবপযথস্ত মানু ষকক সিরলকফাকন মানর ক স বা
রদকয়কছ। আত্মহিুা কিকি উদুি মানু ষকক শান্ত ককি নিুন জীবন উপহাি রদকয়কছ। আজকক আরম এই
প্ররিষ্ঠানরিকক জন্মরদকনি শুকভচ্ছা জানাকনাি জনু রলখকি বক রছ।

সিরলকফাকন মানর ক স বা সদওয়াি বুাপািরি আরম যখন প্রর্ম শুকনরছলাম, িখন একিু অবাক
হকয়রছলাম। এরি কীভাকব কাজ ককি আরম বু েকি পািরছলাম না। এি সপছকনি কারহনীরি খুবই চমকপ্রদ।
স িা জানাি পি আরম প্রর্মবাি বু েকি সপকিরছ এিা কীভাকব কাজ ককি। যু ক্তিাকজুি এক ধ্মথযাজককি
সকাকনা একজন কাকছি মানু ষ হঠাৎ আত্মহিুা ককিরছল। ধ্মথযাজক মানু ষরি সকাকনাভাকব এিা সমকন রনকি
পািকলন না। িখন রিরন রঠক কিকলন, মানর কভাকব রবপযথস্ত, হিাশািস্ত মানু ষকদি রিরন সবাোকবন,
াহ সদকবন, শরক্ত সদকবন, ান্ত্বনা সদকবন। রিু রিু একরদন কাজরি শুরু ককিরছকলন এবং সদখকি
সদখকি অকনক মানু ষ িাি কাকছ াহ - ান্ত্বনা-উপকদশ আি শরক্ত সপকি আ কি শুরু কিল। রকছু
রদকনি সভিি ধ্মথযাজক আরবষ্কাি কিকলন, এি মানু ষ িাি কাকছ আ কি শুরু ককিকছ সয রিরন আি
কুরলকয় উঠকি পািকছন না। িাি কঙ্গ কর্া বলাি জনু ওকয়রিং রুকম অ ংখু মানু ষ বক র্াকক।
ধ্মথযাজক মানু ষরি িখন রকছু ভলারন্টয়ািকক সডকক রনকয় একলন, যািা ওকয়রিংরুকম অকপক্ষা কিা
মানু ষকদি একিু চা-করফ সখকি সদকব, িাকদি কঙ্গ একিু কর্া বকল অকপক্ষা কিাি ময়িুকু কািাকনাি
জনু াহাযু কিকব। কয়রদকনি সভিি ধ্মথযাজক অিুন্ত রবরচে একরি রবষয় আরবষ্কাি কিকলন। রিরন
সদখকলন, যািা িাি কঙ্গ কর্া বলকি আ রছল হঠাৎ ককি িাকদি আি িাি কঙ্গ কর্া বলাি প্রকয়াজন
হকচ্ছ না। ভলারন্টয়ািকদি কঙ্গ কর্া বকলই িািা খুরশ হকয় বারড চকল যাকচ্ছ। ধ্মথযাজক হঠাৎ ককি
বু েকি পািকলন, মানর কভাকব রবপযথস্ত এই মানু ষগুকলা আ কল সকাকনা উপকদশ শুনকি আক না, িািা
আ কল িাকদি বু ককি সভিি আিকক র্াকা অবরুে যেোি কর্া বকলই ভািমুক্ত হকি চায়। সকাকনা
একজন মানু ষ যরদ েভীি মমিা রদকয় একজন হিাশািস্ত বা মানর কভাকব রবপযথস্ত মানু কষি ককষ্ট্ি
কর্ারি সশাকন, িাহকল িাকদি অকনককই মানর ক কষ্ট্ সর্কক মুরক্ত সপকয় যায়। ধ্মথযাজক এই অরবশ্বা ু
চমকপ্রদ ির্ুরি আরবষ্কাি ককি ১৯৫২ াকল লিকন সিরলকফাকন মানর ক স বা সদওয়াি একরি সহল্পলাইন
বর কয়রছকলন। স খাকন রকছু ভলরন্টয়াি সনশািস্ত, মানর কভাকব রবপযথস্ত রকংবা আত্মহিুাপ্রবে মানু কষি
কর্া শুনি। িািা রনকজ সর্কক সকাকনা উপকদশ রদি না, যািা িাকদি যেোি কর্া, ককষ্ট্ি কর্া বলি,
স ই মানু ষজন কর্া বলকি বলকি আরবষ্কাি কিি িাকদি যেো ককম আ কছ। একজন মানু ষ েভীি
মমিা রদকয় িাি দু ঃকখি কর্া শুনকছ- স খান সর্ককই িািা ান্ত্বনা খুেঁকজ সপি। পেরিরি এি হজ, এি
ু ন্দি এবং এি ফল সয পৃ রর্বীি ৪০রি সদকশ এ িকম মানর ক স বা সদওয়াি সহল্পলাইন িকয়কছ।
'কান সপকি িই' রদকয় বাংলাকদশ হকচ্ছ ৪১িম সদকশি ৪১িম প্ররিষ্ঠান। অধ্থশিাব্দীিও সবরশ ময় সর্কক
৪০রিিও সবরশ সদকশ এই সহল্পলাইনগুকলা কাজ ককি যাকচ্ছ। িাই কীভাকব এিা রদকয় কাজ কিাকনা যায়
স রি অজানা রকছু নয়। যািা 'কান সপকি িই' দােঁড করিকয়কছ িাকদি একজন যুক্তিাকেি একরি মানর ক
স বা সদওয়াি সহল্পলাইকন প্রায় রিন বছি কাজ ককি এক কছ। ািা পৃ রর্বীকিই সয পেরিিা বুবহাি কিা
হয়, এখাকনও িাই। এই কাজরি ককি ভলারন্টয়ািিা; রকন্তু এিা সকউ াধ্ািে ভলারন্টয়াি নয়। অকনক
যাচাই-বাছাই ককি িাকদিকক সনওয়া হয়। িািপি বাইকক একিা দীঘথ প্ররশক্ষকেি সভিি রদকয় সযকি
হয়। যািা ফলভাকব পুকিা প্ররক্রয়ািাি সভিি রদকয় সযকি পাকি, িািাই এই সহল্পলাইকন সিরলকফাকনি
ামকন ব কি পাকি। সয বুরক্ত সফান ককি াহাযু রনকি চায়, িাকক িাি রনকজি পরিচয় রদকি হয় না।
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স সয ম ুাি কর্ারি বকল স রি পুকিাপুরি সোপন িাখা হয়। পৃ রর্বীি আি সকউ স রি জাকন না। আমাি
কাকছ সযরি বকচকয় চমকপ্রদ মকন হকয়কছ স রি হকচ্ছ, 'কান সপকি িই' প্ররিষ্ঠানরিকি সয ভলারন্টয়ািিা
কাজ ককি িাকদি পরিচয়ও বাইকিি কাউকক জানাকনা হয় না। একশ' রদন পূ রিথ হওয়াি পি িািা একরি
অনু ষ্ঠান ককিরছল। স খাকন ককয়কজন ভলারন্টয়াি উপরস্থি দশথককদি ামকন কর্া বকলরছল; রকন্তু কর্া
বকলরছল পদথাি আডাল সর্কক। াদা রিকন শুধ্ু িাকদি ছায়া সদখা সেকছ।
আমাকক অবশু এই ভলারন্টয়ািকদি পদথাি আডাল সর্কক সদখকি হয় না, আরম িাকদি অকনকককই রচরন।
আরম রনকজও ভাবরছ, সকাকনা এক ময় ভলারন্টয়াি হওয়াি প্ররশক্ষেিুকু রনকয় সনব। সহল্পলাইকনি
সিরলকফাকনি ামকন ব াি মকিা াহ আমাি সনই, যখন সকাকনা একজন ছাকদ সিরলংকয়ি ওপি দােঁরডকয়
োেঁপ সদওয়াি পূ বম
থ ু হূকিথ সফান কিকব রকংবা একোদা ঘুকমি ওষু ধ্ হাকি রনকয় সিরলকফান ডায়াল কিকব
রকংবা ধ্ািাকলা সব্লড হাকি রনকয় শিীকিি সকাকনা একিা ধ্মরন সককি সফলাি হুমরক সদকব, িখন িাকদি
কঙ্গ কর্া বকল বকল শান্ত ককি আনাি মকিা আত্মরবশ্বা আমাি সনই। রকন্তু অন্তি আমাি রবশ্বরবদুালকয়ি
ছােছােীকদি সকউ যরদ উদভ্রাকন্তি মকিা আমাি কাকছ াহাকযুি জনু ছু কি আক , িখন কীভাকব িাি
কঙ্গ কর্া বলকি হকব স িুকু হয়কিা আকিকিু ভাকলা ককি জানব। 'কান সপকি িই' িককথ জানাি পি
এি মাকেই আমাি একিা বড লাভ হকয়কছ। আকে যখন মানর কভাকব রবপযথস্ত সকউ আ ি, আমাি
সভিি একিা ধ্ািো কাজ কিি সয, িাকক বু রে রকছু উপকদশ রদকি হকব। এখন আরম জারন, সকাকনা
উপকদশ না রদকয় শুধ্ু যরদ িাকদি কর্া একিু মমিা রদকয় শুরন, িাহকলই িাকদি অকনক বড উপকাি
হয়। আরম স িা ঘিকি সদকখরছ।
'কান সপকি িই' প্ররিষ্ঠানরিি ভলারন্টয়ািিা সযকহিু সঘাষো রদকয়কছ িািা কখকনাই াহাযুপ্রার্থীি পরিচয়
বা ম ুাি কর্া কাউকক বলকব না, িাই বাইকিি সকউ স রি জানকি পািকব না। বডকজাি একিা
পরি ংখুান সপকি পাকি। এই পরি ংখুানগুকলা েকবষোি রবশাল একিা উপাত্ত হকি পাকি।
িাকদি প্ররিষ্ঠাকন রেকয় আরম পুকিা প্ররক্রয়ারিি রুেশ্বা এবং নািকীয় অংশিুকু অনু ভব কিকি সপকিরছ।
আত্মহিুা কিকি উদুি সকাকনা একজন মানু কষি কঙ্গ যখন সকাকনা ভলারন্টয়াি দীঘথ ময় কর্া বকল িাি
উকত্তরজি স্নায়ু কক শীিল ককি আকন, িাি আশাহীন অন্ধকাি জেকিি মাকে সছাি একিা প্রদীপ রশখা
জ্বারলকয় রদকয় সশষ পযথন্ত সিরলকফানরি নারমকয় িাকখ, িখন অকনক ময়ই ভলারন্টয়ািিা রনকজিাই
হিচরকি, রবচরলি, ক্লান্ত এবং পরিোন্ত হকয় যায়। অনু ভলারন্টয়ািিা িখন িাকক রঘকি িাকখ, িাকক
এক কাপ চা বিরি ককি খাওয়ায়, রপকঠ র্াবা সদয়! আরম রবস্মকয় এই ভলারন্টয়ািকদি সদরখ। িাি কািে
একদি মাকে এক-দু 'জন চাকরিজীবী র্াককলও বাই কম বয় ী িরুে-িরুেী। সবরশিভাে ককলজরবশ্বরবদুালকয়ি ছােছােী। আরম আমাি জীবকন একিা িু আরবষ্কাি ককিরছ, স রি হকচ্ছ- বড রকছু
কিকি হকল স রি ভলারন্টয়ািকদি রদকয় কিাকি হয়, সয ভলারন্টয়ািিা স ই কািেিুকু হৃদয় রদকয় রবশ্বা

ককি। কাকজই মানর ক স বা সদওয়াি এই কাজিুকুও আ কল ভলারন্টয়ািিা ককি। অনু ব প্ররিষ্ঠাকনি
ভলারন্টয়ািকদি সর্কক 'কান সপকি িই'-এি ভলারন্টয়ািিা একিু রভন্ন। কািে িাকদি পরিচয় সকউ কখনও
জানকি পািকব না। িািা কাজ ককি বাি সচাকখি আডাকল। আত্মহিুা কিকি উদুি সয মানু ষরি সশষ
পযথন্ত আত্মহিুা না ককি রনকজি জীবকন রফকি সেকছ, স ও সকাকনারদন জানকি পািকব না সকান মানু ষরিি
কািকে স সবেঁকচ আকছ। সকাকনারদন িাি হাি স্পশথ ককি িাকক কৃিজ্ঞিা জানাকি পািকব না। এরি
একরি অ াধ্ািে বুাপাি! আরম মুগ্ধ হকয় িাকদি সদরখ। িাকদি সদকখ আরম এ সদকশি িরুে-িরুেীকদি
রনকয় স্বপ্ন সদখাি াহ পাই। পৃরর্বীি সয ব সদকশ মানর ক সহল্পলাইন পুকিাপুরি চালু আকছ, স খাকন
এরি প্তাকহি াি রদন ২৪ ঘণ্টা সখালা র্াকক। 'কান সপকি িই' স িকম পযথাকয় সযকি পাকিরন। এরি
প্তাকহি পােঁচরদন একিা রনরদথষ্ট্ ময় চালু র্াকক। ধ্ীকি ধ্ীকি িািা িাকদি ময় বাডাকনাি সচষ্ট্া ককি
যাকচ্ছ। এই মুহূকিথ িাকদি ভলারন্টয়াকিি ংখুা অধ্থশিারধ্ক, ২৪ ঘণ্টা চালু িাখকি হকল ভলারন্টয়াকিি
ংখুা আিও অকনক বাডাকি হকব। িািা ধ্ীকি ধ্ীকি স ই কাজ ককি যাকচ্ছ। আরর্থক চ্ছলিা র্াককল
িািা হয়কিা স িা আিও দ্রুি কিকি পািি। প্তাকহি ািরদন পুকিা ২৪ ঘণ্টা ভলারন্টয়ািিা হয়কিা
র্াককি পাকি না; রকন্তু যখন িাকদি র্াকাি কর্া িখন িািা বাই র্াকক। এ সদশরি যখন হিিাল আি
োক রবপযথস্ত হকয়রছল, িখনও িািা হারজি রছল। িািা ঈকদি রদনও হারজি রছল, পূ জাি ছু রিকিও
হারজি রছল। মানর ক স বা রদকি আ াি ময় িািা রছনিাইকয়ি রশকাি হকয়কছ, াইকককল অুাকর কডন্ট
হকয়কছ, সকাকনা যানবাহন না সপকয় ঘণ্টাি পি ঘণ্টা সহেঁকি সহেঁকি এক কছ। রকন্তু কখনও সকউ অরভকযাে
ককিরন। সকাকনা পরেকায় িাকদি ছরব ছাপা হকব না, সকাকনা সিরলরভশকন িাকদি সদখা যাকব না; রকন্তু
কখনও িাকদি মুকখি হার রি বন্ধ হয়রন! এই মুহূকিথ িািা মানর কভাকব রবপযথস্ত মানু ষজনকক াহাযু
ককি যাকচ্ছ। এক ময় িািা বড হকব, জীবকনি নানা সক্ষকে িািা দারয়ত্ব সনকব। িখনও িািা রনশ্চয়ই
স খাকন অনু বাি সর্কক রভন্ন হকব- আরম স িা সদখাি জনু অকপক্ষা ককি আরছ !
'কান সপকি িই' িককথ আরম অকনক রকছু জারন। কািে আমাি পরিবাকিি করনষ্ঠিম দ ু একদি কঙ্গ
যু ক্ত। িািা যখন িাকদি কাজ শুরু ককি, িখন খুব বড েলায় আমাকদি বকলরছল, 'আমিা সিামাকদি
মকিা বড বড মানু কষি সকাকনা াহাযু না রনকয় এিা দােঁড কিাব।' প্রর্কমই িািা আিকা পকডরছল।
রিকশায় সঘািা দু রি কম বয় ী সমকয়কক ঢাকা শহকিি সকাকনা বারডওয়ালা বা া ভাডা রদকি িারজ হওয়া
দূ কি র্াকুক কর্া বলকিই িারজ হনরন ! কাকজই বা া ভাডা কিাি জনু আমাকদি মকিা বড মানু ষকদি
একরি-দু রি সিরলকফান কিকি হকয়রছল ! এিপি িািা আি কখনও আমাকদি াহাযু সনয়রন। সকাকনা
একরদন ন্ধুাকবলায় একিা সকক বা দু প্রকারশি একিা বইকয়ি বারিল রনকয় সেকল রভন্ন কর্া, স গুকলা
রনকয় িাকদি উচ্ছ্বাক ি সকাকনা অভাব সনই। আরম পেপরেকায় রলরখ, ব ময় খািাপ খািাপ রবষয় রনকয়
রলখকি ভাকলা লাকে না, ু ন্দি রকছু রনকয় রলখকি ইকচ্ছ ককি। আরম 'কান সপকি িই'-এি এই উকদুাে
রনকয় রলখকি সচকয়রছলাম। একই পরিবাকিি দ ু িকয়কছ বকল িািা অনু মরি সদয়রন! এখন আমাি
পরিবাকিি দ ু এখাকন সনই; রকন্তু প্ররিষ্ঠানরি আকছ। শুধ্ু িাই নয়, পুকিা এক বছি িািা ফলভাকব
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কাজ ককি সেকছ। িাই এবাকি যখন 'কান সপকি িই'কক রনকয় রলখকি সচকয়রছ িািা আনন্দ এবং আিহ
রনকয় িারজ হকয়রছল। আরম িাকদি কাকছ জানকি সচকয়রছলাম, িাকদি প্ররিষ্ঠাকনি রবকশষ রকছু রক িািা
বাইকক জানাকি চায়। িািা বকলকছ, শুধ্ু িাকদি স বা সদওয়াি ময় এবং িাকদি সিরলকফান নম্বিগুকলা
জানাকলই হকব। এই মুহূকিথ িাকদি প্রচাকিি পুকিা কাজিুকু হয় ামারজক সনিওয়াকথ রকংবা রলফকলি
রবিিে ককি। পরেকায় রবজ্ঞাপন সদওয়ায় িাকদি বাকজি সনই। বয় কম বকল িািা এখনও আপ
কিকি সশকখরন। িাই আদকশথি রমল সনই বকল গুরুত্বপূ েথ পরেকায় িাকদি ওপি রফচাি কিকি চাইকলও
িািা িারজ হয় না। কাকজই যািা করিউিাকিি সনিওয়াককথ সনই, িাকদি সবরশিভােই এই চমৎকাি
উকদুােিাি কর্া জাকন না। যািা খবকিি কােজ পকড িাকদি মাকে মানর কভাকব রবপযথস্ত সকউ যরদ
র্াকক, িাহকল হয়কিা িািা একিুখারন াহাকযুি সখােঁজ সপকি পাকি। কাকজই আরম 'কান সপকি িই'-এি
ময় ূ রচ আি সিরলকফান নম্বিিুকু রদকয় রদরচ্ছ :
সিাববাি সর্কক বু ধ্বাি, দু পুি ৩িা সর্কক িাি ৯িা। বৃ হস্পরিবাি দু পুি ৩িা সর্কক সভাি ৩িা। সিরলকফান
নম্বিগুকলা হকচ্ছ_ ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১, ০১৭৭৯৫৫৪৩৯২, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৫, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৬,
০১৯৮৫২৭৫২৮৬ এবং ০১৮৫২০৩৫৬৩৪।
েি বইকমলায় আরম এই প্ররিষ্ঠাকনি ভলারন্টয়ািকদি একিা বই উৎ েথ ককিরছলাম। উৎ েথপকে
রলকখরছলাম_ 'কিামিা রকছু িরুে-িরুেী রমকল রনঃ ঙ্গ, রবপযথস্ত, হিাশািস্তকদি মানর ক স বা সদবাি
জকনু একিা সহল্পলাইন খুকলছ। এমনরক আত্মহিুা কিকি উদুি সকউ সকউ সশষ মুহূকিথ সিামাকদি সফান
ককিরছল বকল সিামিা িাকদি মৃ িুুি মুখ সর্কক রফরিকয় একনছ। আরম আমাি ু দীঘথ জীবকন কখকনা কাকিা
জীবন বােঁচাকি পারিরন; রকন্তু সিামিা এই বয়ক ই মানু কষি জীবন বােঁচাকি পাি - কী আশ্চযথ !'
আ কলই- 'কী আশ্চযথ !'

মােেীয় সশক্ষামন্ত্রীর কাধে অেুধরাে
এই রনকয় পি পি রিনবাি আরম একই রবষয় রনকয় রলখরছ, রবষয়রি হকচ্ছ পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ । প্রর্মবাি
আরম ফােঁ হওয়া প্রশ্ন আি এইচএ র পিীক্ষাি প্রশ্ন পাশাপারশ বর কয় পে-পরেকায় পারঠকয়রছ। পিীক্ষাি
প্রশ্নপে ফােঁ হওয়াি এিকম অকািু একিা প্রমাে পাবাি পি রশক্ষা মেোলয়কক রকছু একিা কিকি হকব
বকল আমাি ধ্ািো রছল। আমাি ধ্ািোিা ভুল রছল। রশক্ষা মেোলয় রকছু ককিরন। আরম রিিীয়বাি িাই
আকিকিু বড ককি রলকখরছ, রশক্ষা মেোলয়কক িা রি ককয়কিা প্রশ্নও ককিরছ, িািা আমাককই িাি
উত্তি রদকব আরম স িা কখকনা ভারবরন। রকন্তু প্রশ্নপে ফােঁ হকয়কছ স িা অন্তি সমকন রনকব এিকম আশা
রছল। আমাি আশা পূ িে হয়রন, হয়কিা সলখািা িাকদি সচাকখ পকডরন। এবাকি িাই সলখাি রশকিানাকম
'রশক্ষামেী' কর্ািা ঢুরককয় রদকয়রছ, রনশ্চয়ই কাকিা সচাকখ পডকব। আমাি অবশু আকিা একিা উকিশু
আকছ এই সদকশি সয অ ংখু সছকল সমকয় এই মুহূকিথ এইচএ র পিীক্ষা নাকম প্রহ কনি সভিি রদকয়
যাকচ্ছ আরম িাকদিকক জানাকি চাই, স ই প্রহ কনি জনু আমাকদি কাকিা বু ককি মাকে আত্মিৃ রপ্ত সনই,
িািা সযিকম হিাশা, সক্ষাভ আি যেোয় ছিফি কিকছ আমিাও রঠক একইভাকব হিাশা সক্ষাভ আি
যেোয় ছিফি কিরছ।
প্রশ্নপে ফােঁ হওয়া রনকয় আরম প্রর্ম সয সলখািা রলকখরছলাম িখন আমাি হাকি পদার্থ রবজ্ঞাকনি
প্রশ্নগুকলা রছল। এখন ি ায়কনি প্রশ্ন আকছ। এগুকলাও আরম পে-পরেকায় রদকি পািিাম রকন্তু সকাকনা
লাভ হকব না বকল সনাংিা ঘািাঘারি কিকি ইকচ্ছ কিকছ না। বকচকয় বড কর্া সফ বু ক সর্কক যখন যাি
প্রকয়াজন এগুকলা নারমকয় রনকি পািকব আমাি সদয়া না সদয়াকি রকছু আক যায় না।
একিা বুাপাি আমাি কাকছ এখকনা িহক ুি মি মকন হকচ্ছ। পাবরলক পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ হকয় যাওয়াি
বুাপািরি খুবই ভয়ানক একিা বুাপাি। আরম সভকবরছলাম এিা রনকয় বু রে ািা সদকশ িুলকালাম ঘকি
যাকব রকন্তু অবাক হকয় সদখলাম রকছু ই ঘকিরন। পে-পরেকাি বা রমরডয়াি সয ব মানু ষজনকক আরম রচরন
িাকদিকক সফান ককি আরম বুাপািিা জানকি চাইলাম িািাও বুাপািিা আমাকক সবাোকি পািকলন না।
আচ্ছা আচ্ছা ভাকব মকন হল বাই ধ্কিই রনকয়কছ এিকমই ঘিকি র্াককব এবং সযকহিু সচেঁচাকমরচ ককি
রকছু ই হকব না, িাহকল খাকমাকা সচেঁচাকমরচ ককি কী হকব? রক বথনাশা কর্া! আরমও বুাপািিা খারনকিা
অনু মান কিকি পারি, সয সদকশ িকাকিি িুাব বারহনী িকাকিি পুকিা প্রশা নকক বুবহাি ককি এক
দু ইজন নয় াি ািজন রনিপিাধ্ মানু ষকক প্রকাশু রদকনি সবলায় বাি ামকন ধ্কি রনকয় খুন ককি
নদীি িলায় ডুরবকয় িাখকি হাি লাোয় স ই সদকশ কী এখন 'িুচ্ছ' পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ রনকয় রবচরলি
হবাি ময় আকছ ?
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িািপকিও আমাি মকন হয় আমাকদি রবচরলি হকি হকব। িাি কািে একজন িরুে রকংবা-িরুেী যরদ
িাি স্বপ্ন সদখাি বয় রিকিই আশাহি হয়, হিাশািস্ত হয়, অপমারনি হয়, ক্ষুি হয় সকাকনা কািে ছাডাই
িীব্র অপিাধ্কবাকধ্ ভুেকি র্াকক িাহকল স সকমন ককি সবেঁকচ র্াককব? এইচএ র -এি প্রশ্নপে ফােঁ
হকি শুরু কিাি পি অ ংখু সছকল সমকয় আমাি াকর্ সযাোকযাে ককিকছ িাকদি সক্ষাভ-অরভকযাে-হিাশা
আমাকক জারনকয়কছ। আরম এি আকে ব মকয়ই বাইকক আশাি কর্া শুরনকয় এক রছ, এই প্রর্মবাি
আরম পরিষ্কাি ককি রকছু বলকি পািরছ না। আমাি কাকছ বকচকয় করঠন ই-কমইল পারঠকয়কছ একজন
ছােী। পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ হওয়াি পিও স রনকজি িিাি কাকছ মার্া উেঁচু ককি সর্কককছন। ফােঁ
হওয়া প্রশ্ন স সদকখরন, রনকজি মি ককি পডাকশানা ককি পিীক্ষা রদকয়কছ। পিীক্ষা সদওয়াি পি জানকি
সপকিকছ িাি চািপাকশি বাই ফােঁ হকয় যাওয়া প্রকশ্ন পিীক্ষা রদকয় এক কছ, বাি পিীক্ষা 'ভাকলা'
হকয়কছ—শুধ্ু িাি পিীক্ষা ভাকলা হয়রন, প্রশ্নপে করঠন রছল ভাকলা হওয়াি সকাকনা ু কযাে রছল না।
সমকয়রি আমাি কাকছ জানকি সচকয়কছ, প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ জানাি পিও সযকহিু পিীক্ষা বারিল হয়রন,
বারিল হকব স িকম সকাকনা আকলাচনাও সনই, িাি অর্থ বাই পাি হকয় যাকব শুধ্ু স পাি হকব না।
িিাি জনু স খুব বড একিা মূ লু সদকব, ভরিথ পিীক্ষায় ু কযাে পাকব না, জীবকনি স্বপ্নরি শুরু হবাি
আকেই ধ্ূ রল াৎ হকয় যাকব। আরম িাকক কী বকল ান্ত্বনা সদব ? িাকক বলব, বাংলাকদকশ এিাই রনয়ম ?
এই সদকশ আমিা ত্ মানু কষি জীবনিা ইকচ্ছ ককি ছািখাি ককি সদই ? আরম একক বলব সয, সিামাি
অ ৎ হওয়া উরচি রছল, িুরম রনকবথাকধ্ি মি ৎ সর্ককছ এখন িাি জনু মূ লু দাও ? সকউ একজন
আমাকক কী বলকব, আমিা কী আনু ষ্ঠারনকভাকব একিা জারিকক অ ৎ বারনকয় সদয়াি প্রকজক্ট হাকি রনকয়রছ
? আমিা কী অনুায়কক অনুায়ও বলকি পািব না ?
ম্ভবি অনু বাি মি আমািও হাল সছকড সদয়া উরচি রছল। বলা উরচি রছল সযকহিু রশক্ষা মেোলয়
কখকনাই স্বীকাি ককিরন সয, প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ, উকো বাইকক উপকদশ সদয়া হকয়কছ গুজকব কান না
রদকি। যািা গুজব ছডাকচ্ছ িাকদিকক শারস্ত সদয়াি হুমরক সদয়া হকচ্ছ। স ই রহক কব আরম হয়কিা িাকেি
সচাকখ শারন্ত-শৃ ঙ্খলা নষ্ট্ কিাি সদাকষ সদাষী একজন মানু ষ। আমাি হয়কিা লম্বা লম্বা ককয়কিা দীঘথশ্বা
সফকল রডরজিাল বাংলাকদশ জািীয় বড বড সকাকনা রবষয় রনকয় মার্া ঘামাকনা উরচি রছল। রকন্তু যিবাি
আরম এই সদকশি সছকল-কমকয়কদি কর্া ভারব, যািা অনুায়কক প্রেয় না রদকয় রিুকাি ছাে বা ছােীি
মকিা সলখাপডা ককি রনকজি ভরবকষুক ধ্বং ককিকছ িিবাি আমাি মকন হয় রকছু কিই এই রবষয়িাকক
ভুকল সযকি সদয়া যাকব না। আমাকক সচষ্ট্া কিকি হকব, সযন কিৃ থপক্ষ আকে সহাক পকি সহাক এই
রবষয়িাি রদকক নজি সদয়। এরি সমাকিও এমন একরি রবষয় নয় সয, অল্প রকছু দু নথীরিবাজ মানু ষ িাকদি
অল্প কয়জন দু নথীরিবাজ সছকল-কমকয়কদিকক একিা ু কযাে ককি রদকয়কছ লক্ষ লক্ষ পিীক্ষার্থীি িুলনায়
িাকদি ংখুা একিা কম সয, এই রবষয়িা উকপক্ষা কিকলও রিুকাি অকর্থ সদকশি এমন রকছু ক্ষরি হকব
না।

এরি সমাকিও িা নয়, আজকাল বাংলাকদকশি স্কুল, ককলজ, রবশ্বরবদুালকয়ি ছাে-ছােীকদি সফ বু ক
একাউন্ট আকছ িািা এই সফ বু ক একাউন্ট বুবহাি ককি সচাকখি পলকক ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্নপে
নারমকয় আনকছ। নারমকয় আনাি পি একক অনুকক সপৌঁকছ রদকয়কছ। যাকদি করিউিাি ইন্টািকনি সনই
িাকদি ফুাক্স ফকিাকরপ আকছ কাকজই লক্ষ লক্ষ সছকল-কমকয়ি হাকি এগুকলা সপৌঁকছ সেকছ।
এরি উকপক্ষা কিা যায় স িকম একরি ম ুা নয়, এরি এই সদকশি লক্ষ লক্ষ ছাে-ছােীি জীবকন
বথনাশ সডকক আনকছ স িকম একরি ম ুা।
আরম এই সলখারি রলখরছ মাননীয় রশক্ষামেীি দৃ রষ্ট্ আকষথে কিাি জনু। আমাকদি সদকশ সয কয়জন মেী
াধ্ািে মানু কষি ভাকলাবা া সপকয়কছন রিরন িাকদি একজন। জনরপ্রয় মেীকদি রনকয় যখনই জরিপ কিা
হয় রিরন িখন বাি উপকি র্াককন। িাি কািেও আকছ, স্কুল-ককলকজি সলখাপডা রনকয় িাি আিহ
আকছ। বছকিি প্রর্ম রদন িাি কািকে বাংলাকদকশি ব সছকল-কমকয় হাকি নিুন বই সপকয় যায়। শুধ্ু
বইকয়ি ংখুা সদখকল পৃরর্বীি সয সকাকনা মানু কষি মার্া ঘুকি যাকব। বইগুকলা একিাি পি আকিকিা িাখা
হকল ািা পৃ রর্বী দু ইবাি ঘুকি আ কব—বািাকদি অনু প্রারেি কিাি জনু আরম ু কযাে সপকলই িাকদি
এই কর্ািা বকল অবাক ককি রদকয়রছ। আরম মাননীয় রশক্ষামেীি াকর্ প্রিুন্ত অিকল ককলজ উকিাধ্ন
কিকি রেকয়রছ। মাবিথন বক্তা রহক কব আরম িাি পাকশ বক ছাে-ছােীকদি রডিী সপকি সদকখরছ। ছােছােীকদি াকর্ াকর্ আরমও িাি কর্া শুকন সদকশি ভরবষুৎ রনকয় স্বপ্ন সদখকি রশকখরছ। কাকজই প্রশ্ন
ফােঁক ি বুাপািিা িাি নজকি আনা হকল রিরন রকছু একিা কিকবন না, আরম স িা রবশ্বা করি না। িাই
আরম অকনক আশা ককি এই সলখারি রলখরছ। আরম আশা কিরছ, রিরন কষ্ট্ ককি হকলও এই সলখািুকু
পডকবন।
আরম িাি কাকছ সবরশ রকছু চাই না, সছাি একিা রবষয় চাই। রিরন শুধ্ু একিা রিু কর্া বলকবন,
জারিকক জানাকবন এবাকিি এইচএ র পিীক্ষায় একিা রবপযথয় ঘকি সেকছ, পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ হকয়
সেকছ। আরম চাই এই সদকশি সছকল-কমকয়িা অনুায়কক অনুায় রহক কব জানকি রশখুন, অপিাধ্কক অপিাধ্
রহক কব স্বীকাি ককি রনকি রশখুন। িাি সবরশ রকছু নয়। একিা সদকশি পুকিা প্রজন্মকক যরদ আমিা
অননরিক রহক কব েকড িুরল িাহকল স ই সদশকক রনকয় আমিা কী কি ব?
যরদ মাননীয় রশক্ষামেী পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ হকয় যাবাি ঘিনারি সমকন সনন িাহকল যািা প্রশ্ন ফােঁ
ককিকছ িাকদিকক ধ্িাি সচষ্ট্া কিা যাকব। আরম এই সদকশি একিা রিু কর্া জারন, যরদ সকাকনা
অপিাধ্ীকক ধ্িাি ইকচ্ছ র্াকক িাহকল িাকদি ধ্িা যায়। সয ব অপিাধ্ীকক ধ্িা যায় না িাকদিকক আ কল
ধ্িাি সচষ্ট্া কিা হয় না।
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আমিা আশা কিব, এই ঘিনাি িদন্ত হকব, অপিাধ্ীকদি ধ্িা হকব, িাকদি শারস্ত হকব। ভরবষুকি সযন
আি কখকনা এ ধ্িকনি ঘিনা না ঘকি স রি রনরশ্চি কিা হকব। আরম জারন এরি কিা ম্ভব।
এমনরি কী হকি পাকি সয, এই সলখারি মাননীয় রশক্ষামেীি সচাকখ পডল না ? রকংবা িাি চাইকিও
দু ঃখজনক একিা বুাপাি ঘিল, সলখারি িাি সচাকখ পডল, রকন্তু িাি পকিও রিরন পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁক ি
ঘিনািা স্বীকাি কিকলন না —িাহকল আমিা কী কিব ?
অকনুিা কী কিকব জারন না, রকন্তু আরম কী কিব মকন মকন রঠক ককি সিকখরছ। িাহকল আরম শহীদ
রমনাি রকংবা এিকম সকাকনা একিা জায়োয় খবকিি কােজ রবরছকয় বক র্াকব। হাকি একিা প্ল্ুাকাডথ
িাখব স খাকন রলখব, "প্রশ্ন ফােঁ মারন না, মানব না। আমাকদি সছকল-কমকয়কদি অ ৎ হকি সদব না।"
িাকি কী সকাকনা লাভ হকব ? ম্ভবি হকব না। যখন এই সদকশি সছকল-কমকয়িা ক্ষুি সচাকখ আমাকক
বলকব, " ুাি, আমিা এ সকমন সদকশ বা করি ? সকন একিা বড অনুায় আমাকদি সমকন রনকি হকব?"
আরম িখন অন্তি িাকদি সচাকখি রদকক িারককয় বলব, "কিামিা আমাকক ক্ষমা ককিা —আরম রকন্তু সচষ্ট্া
ককিরছলাম।"

প্রশ্নপত্র ফােঁস সক অপরাে েয়
আরম খুব আশাবাদী মানু ষ। আমাি পরিরচি মানু কষিা আমাি এই লাোমছাডা আশাবাদ সদকখ খারনকিা
সকৌিুক অনু ভব ককিন, আরম িাকি রকছু মকন করি না। িাি প্রর্ম কািে, এই আশাবাকদি কািকে আরম
অনুকদি সর্কক অকনক সবরশ আনকন্দ রদন কািাই। রিিীয় কািে, আমাি দীঘথজীবকন আমাি সবরশিভাে
আশাবাদই িু প্রমারেি হকয়কছ।
এই সদশ রনকয়ও আরম ব ময় খুব আশাবাদী। আমাি রনকজি সচাকখই সদখরছ, সদশরি আি দারিকদ্র মুখ
র্ু বকড পডা সদশ নয়। সদশরিি অর্থনীরি আকেি সর্কক অকনক সবরশ শক্ত। অর্থননরিকভাকব শরক্তশালী
পাকশি সদকশি মানু ষ সর্কক আমাকদি সদকশি মানু ষ অকনক রদক সর্ককই সবরশ শারন্তকি আকছন। এ িকম
ির্ু আরম অমিথু স কনি সলখা সর্কক সজকনরছ।
এখন পযথন্ত আমাকদি সদকশি অর্থনীরি চারলকয় যাকচ্ছ োকমথন্টক ি সমকয়িা, প্রবা ী েরমককিা এবং সখিখামাকিি চাষীিা। আমাকদি মকিা রশরক্ষি মানু কষিা এখনও সদকশি অর্থনীরিকি স িকম রকছু রদকি
পাকিরন, রকন্তু আরম স িা রনকয় সমাকিও রনিাশ নই। আরম ব ময় সজাি েলায় বরল, আমাকদি সদকশি
স্কুকলি ছােছােীই হকচ্ছ প্রায় রিন সকারি (কানাডাি সলাক ংখুাি মান)। আি এই ছােছােীিা রঠকভাকব
সলখাপডা রশকখ যখন সখকি খাওয়া মানু ষজকনি পাকশ দােঁডাকব, িখন সদকশি সচহািা পাকে যাকব।
আরম অকনক সজাি রদকয় এই কর্ারি বলিাম। রকন্তু েি প্তাকহি পি সর্কক এই কর্ারি বলাি আকে
আমাি বু ক সর্কক সছাি একিা দীঘথশ্বা সবি হকয় আ কছ। েি প্তাকহ আরম রনরশ্চি হকয়রছ, এই সদকশ
পাবরলক পিীক্ষাি প্রশ্ন রনয়রমি ফােঁ হকয় যাকচ্ছ এবং আমাকদি সদকশি িকাি রনয়রমিভাকব স িা
অস্বীকাি ককি যাকচ্ছ।
পিীক্ষা সলখাপডাি একরি গুরুত্বপূ েথ অংশ। আমাকদি মকিা সদকশ পিীক্ষািা আিও অকনক সবরশ
গুরুত্বপূ েথ। িাি কািে ব ছােছােীই পিীক্ষায় ভাকলা কিকি চায়। িাই পিীক্ষারি যরদ খুব ভাকলাভাকব
সনওয়া যায়, অর্থাৎ পিীক্ষা পেরিিা যরদ রঠক হয়, িাহকল এই পিীক্ষায় ভাকলা কিাি সচষ্ট্া কিকি
রেকয়ই সছকলকমকয়িা বরকছু রশকখ সফকল।
আমাকদি যরদ ভাকলা স্কুল না র্াকক, ভাকলা রশক্ষক না র্াকক, ভাকলা পাঠুবই না র্াকক– রকন্তু খুব চমৎকাি
একিা পিীক্ষা পেরি র্াকক, িাহকলও আমিা সলখাপডায় অকনক এরেকয় যাব। সদকশ যখন ৃ জনশীল
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পিীক্ষা পেরি এক কছ, আমিা িখন খুব খুরশ হকয়রছলাম। সমািামুরি রনরশ্চি হকয়রছলাম সয, ছােছােীকদি
আি মুখস্ত কিকি হকব না, এখন িািা রচন্তাভাবনা ককি মার্া খারিকয় সলখাপডা কিকি পািকব।
আরম একরিবািও ভারবরন আমাি সদকশি িকাি, িকাকিি রশক্ষাবুবস্থা এই পিীক্ষাি বুাপাকি িাকদি
মস্ত রনয়েে হারিকয় বক র্াককব। িািা পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ হকি সদকব আি স রি রনকয় িাকদি রবন্দুমাে
দারয়ত্বকবাধ্ র্াককব না। এই িকাকিি রশক্ষা মেোলকয়ি অনু কিাকধ্ আরম অকনক কাজ ককিরছ। এখন
আরম এক ধ্িকনি রবস্ময় রনকয় এই মেোলয়রিি রদকক িারককয় র্ারক। আমাি রনকজি সচাখকক রবশ্বা হয়
না, যখন সদরখ এই সদকশি এি বড রবপযথয় রনকয় িাকদি সকাকনা িকম প্ররিরক্রয়া সনই!
শুধ্ু সয রশক্ষা মেোলকয়ি প্ররিরক্রয়া সনই িা নয়, পেপরেকা বা সিরলরভশন চুাকনলগুকলািও স িকম
প্ররিরক্রয়া সনই। আরম সয খবকিি কােজরি পরড স খাকন প্রশ্নপে ফােঁ হওয়াি খবিরি ছাপ হয়রন,
িাদকীয় সলখা হয়রন, সদকশি গুেীজন উপ িাদকীয় রলকখনরন।
সিরলরভশন সদখাি ু কযাে পাই না, িাই স খাকন কী হকচ্ছ জারন না, রকন্তু সছািখাি রবষকয়ি জকনুও
সিরলরভশন চুাকনলগুকলা আমাি মিামি রনকি চকল আক । এবাকি সকউ আক রন, শুধ্ু মাে একরি চুাকনল
আমাি কাকছ স রি জানকি সচকয়কছ। িাও স রি ঘকিকছ, কািে আরম ফােঁ হওয়া প্রশ্ন এবং পিীক্ষাি প্রশ্ন
পাশাপারশ বর কয় খবকিি কােজগুকলাকি একিা সলখা রলকখরছলাম।
এই কাজিুকুও আ কল আমাি কিাি কর্া নয়, এরি কিাি কর্া াংবারদককদি। সকাকনা একিা অজ্ঞাি
কািকে বাংলাকদকশি ভরবষুকিি বকচকয় বড রবপযথয়রি ংবাদমাধ্ুকমি কাকছ সকাকনা গুরুত্ব পায়রন। যরদ
প্রশ্নপে ফােঁ হওয়াকি পুকিা জারি অভুস্ত হকয় রেকয় র্াকক এবং এরি আ কল এখন প্রচাি কিাি মকিা
সকাকনা খবি নয় বকল পেপরেকা রবশ্বা ককি র্াকক, িাহকল এি সর্কক বড রবপকদ আমিা আকে কখনও
পকডরছ বকল মকন হয় না।
রনকজি সচাকখ ফােঁ হকয় যাওয়া এইচএ র ি প্রশ্নপে সদখাি পি আরম সখােঁজখবি রনকয়রছ এবং আরম
এখন রনরশ্চিভাকব জারন রপএ র এবং সজএ র ি প্রশ্নপেও ফােঁ হকয়রছল। এই সছাি সছাি রশশুগুকলাি
মা-বাবা রকংবা রশক্ষক িাকদি হাকি প্রশ্নগুকলা িুকল রদকয় িাকদি স িা পরডকয়কছ। রশশুগুকলা স গুকলা
পকড পিীক্ষা রদকি রেকয় আরবস্কাি ককিকছ, হুবহু স গুকলাই পিীক্ষায় এক কছ।
িখন িাকদি মকন রবস্ময়, আিঙ্ক রকংবা সলাভ জকন্মকছ রক না জারন না, রকন্তু আরম রনরশ্চিভাকব জারন
এরি রছল রশশুকদি িােীয়ভাকব দু নথীরি সশখাকনাি প্রর্ম পদকক্ষপ। একরি দু রি রশশু িাকদি আকশপাকশ

ঘকি যাওয়া ঘিনা সর্কক অনুায় কিকি রশকখ সযকি পাকি, রকন্তু একরি িাে সদকশি পুকিা রশশু মাজকক
দু নথীরি কিকি রশখাকি পাকি, এরি ম্ভবি পৃরর্বীি আি সকার্াও ঘকিরন।
আমাকদি রশক্ষা মেোলয় ঘিনাগুকলা স্বীকাি ককিরন, িাই এ িকম কাজ সয অনুায় বাংলাকদকশি সকউ
এখনও স িা জাকন না। যািা প্রশ্নপে ফােঁ ককিকছ, িািা এই সদকশি আইকন এখনও অপিাধ্ী নয়।
অপিাধ্ীি শারস্ত অকনক পকিি বুাপাি, রকন্তু প্রশ্ন ফােঁ কিা সয অপিাধ্ এই িকাি এখনও স ই
সঘাষোরিও সদয়রন।
িকাি যরদ প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ স ই রবষয়রি স্বীকািই না ককি িাহকল এি বড একিা অপিাধ্ কিাি
জকনু কাউকক শারস্ত কীভাকব সদকব ? যািা প্রশ্ন ফােঁ কিাি কঙ্গ জরডি, যািা এই সদকশি পুকিা
রশক্ষাবুবস্থাকক ধ্ু কলাি কঙ্গ রমরশকয় রদকচ্ছ, িাকদিকক অপিাধ্ী রহক কব রচরিি ককি শারস্ত সদওয়া যাকব
না– এি কািেরি কী আরম বু েকি পািরছ না।
রশক্ষা মেোলয় যরদ মকন ককি র্াকক একিা অনুায় এবং অপিাকধ্ি রবচাি রনকয় মুখ না খুলকলই
রবষয়িাি কর্া মানু ষ ভুকল যাকব, িাহকল িাকদি মকন করিকয় সদওয়া দিকাি সয, স রি রিু নয়। এই
সদকশি প্রকিুকরি মানু ষ এই ঘিনাি কর্া জাকন; রবকশষ ককি সয ব িরুে-িরুেী এই প্রশ্নফােঁক ি
কািকে হিাশায় ডুকব সেকছ, িাকদি অরভশাপ সর্কক রকন্তু সকউ মুরক্ত পাকব না।

২.
আমাি কাকছ প্রর্মবাি যখন একরি সমকয় সফান ককি প্রশ্ন ফােঁ হকয় যাবাি কর্া জারনকয়কছ িখন িাি
কাকছ আরম ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্নগুকলা সচকয়রছলাম। পিীক্ষা হওয়াি পি স পিীক্ষাি প্রশ্নপেরিও
পারঠকয়রছল। প্রশ্নপে ফােঁ হওয়া ছাডাও পিীক্ষাি প্রশ্নরি সদকখ আরম আহি হকয়রছলাম অনু কািকে। লক্ষ
লক্ষ ছােছােী সয পিীক্ষা রদকচ্ছ স ই পিীক্ষাি প্রশ্নরি এি অযকে সকমন ককি বিরি কিা হল ? প্রকশ্ন সয
জঘনু ছরবগুকলা বুবহাি কিা হকয়কছ এি চাইকি রুরচ ম্মি ু ন্দি ছরব আেঁকাি মকিা সকউ রক প্রশ্নপে
প্রেয়ন করমরিকক াহাযু কিাি জকনু সনই !
বকচকয় রবরচে বুাপাি হকচ্ছ, একিা ম ুাি মাধ্ান কিাি জকনু ধ্রুবগুকলাি সয মানিুকু জানাকনা
প্রকয়াজন স রি িাইপ ককি সলখািও সকউ প্রকয়াজন মকন ককিরন! অিুন্ত অবকহলাি কঙ্গ প্রায় দু কবথাধ্ু
হাকিি সলখায় প্রশ্নপকে রলকখ সদওয়া হকয়কছ। সদকখই সবাো যায়, প্রশ্নপে প্রেয়ন, িাইপ বা ছাপাি পুকিা
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বুাপাকি কািও রবন্দুমাে মার্াবুর্া সনই। আরম রবশ্বা কিকিই িারজ নই সয, এি গুরুত্বপূ েথ পিীক্ষাি
প্রশ্নপে আকিকিু গুরুত্ব রদকয় কিা ম্ভব রছল না।
পিীক্ষাি প্রশ্নপে সয চিম অবকহলা িকয়কছ িাি আিও অকনক প্রমাে আকছ। আমাি কাকছ অকনক
ছােছােী অরভকযাে ককিকছ, যািা ইংকিরজ মাধ্ুকম পিীক্ষা রদকচ্ছ িাকদি প্রকশ্ন অকনক বড বড ভুল
িকয়কছ। পদার্থ রবজ্ঞাকনি প্রকশ্ন এমন ভুল আকছ, যাি কািকে উত্তকি আকাশ-পািাল পার্থকু হকয় সযকি
পাকি।
অবকহলা ছাডাও আিও ম ুা আকছ। ছােছােীিা অরভকযাে ককিকছ, জীবরবজ্ঞান পিীক্ষাি শিকিা ৮০
ভাে প্রশ্ন োইড বই সর্কক সবকছ সনওয়া হকয়কছ। িািা আমাি কাকছ োইড বইরিি নামও উকল্লখ ককি
রদকয়কছ।
আরম াংবারদক নই। াংবারদক হকল িাকদি অরভকযােরি যাচাই ককি সদখকি পািিাম। এই মূ হূকিথ
আমাি যাচাই কিাি ু কযাে সনই, রকন্তু এরি রনশ্চয়ই যাচাই ককি সদখা ম্ভব। যরদ সদখা যায়, রিুই
প্রশ্নগুকলা োইড বই সর্কক সনওয়া হকয়কছ িাহকল রক যািা প্রশ্ন ককিকছন িাকদি রবরুকে বুবস্থা সনওয়া
যায় না?
সকউ রক আমাকক বলকি পািকবন, এই সদকশি ইরিহাক কিবাি কি প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ, রকন্তু কখনও রক
কািও রবরুকে সকাকনা বুবস্থা সনওয়া হকয়কছ ? হাকি হািকডা লারেকয় কখনও রক সকাকনা মানু ষকক
হাজকি সনওয়া হকয়কছ ?
সফ বু ক নামক একরি রবকশষ ামরজক সনিওয়ারকথং-এি কািকে আজকাল ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন বাি
মাকে রবিিে কিা খুবই হজ হকয় সেকছ। এই একরি রদকক বাংলাকদশ রিুকাি রডরজিাল যু কে পা
রদকয়কছ। মাকে মাকেই সদখকি পাই, কমবয় ী িরুকেিা সফ বু কক সবফােঁ সকাকনা কর্া বকল সদওয়াি
কািকে পুরলশ রকংবা িুাকবি হাকি ধ্িা পডকছ, সজল খািকছ। রকন্তু সফ বু ক বুবহাি ককি প্রকাকশু যখন
ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন রনকয় বারেজু কিা হয়, িখন সকন কখনও িাকদি কাউকক ধ্িা হয় না? িািা
কীভাকব ব ময় ধ্িাকছােঁয়াি বাইকি সর্কক যায় ?
আরম রক রশক্ষা মেোলকয়ি কাকছ খুব স্পষ্ট্ ককি ককয়কিা প্রশ্ন কিকি পারি ? রিু রক প্রশ্নপে ফােঁ
হকয়কছ ? যরদ ফােঁ হকয় র্াকক িাহকল স রি রক অপিাধ্ ? যরদ অপিাধ্ হকয় র্াকক িাহকল স ই
অপিাধ্ীকদি ধ্িাি জকনু রক সকাকনা মামলা কিা হকয়কছ ? রশক্ষা মেোলকয়ি অকনককি কঙ্গ আমাি
বুরক্তেি পরিচয় আকছ। অনু িহ ককি আপনাকদি সকউ রক আমাি এই প্রশ্নরিি উত্তি সদকবন ?

৩.
প্রশ্নপে ফােঁ হকয় যাওয়াি বুাপাকি আরম েি প্তাকহ একিা সছাি সলখা রলকখরছলাম। িািপি অকনককই
আমাি কঙ্গ সযাোকযাে ককি কীভাকব ির্ুপ্রযু রক্ত বুবহাি ককি প্রশ্নপে ফােঁ বন্ধ কিা যায় স

িককথ

নানা পেরিি কর্া বকলকছন।
রিু কর্া বলকি কী, যিক্ষে পযথন্ত প্রশ্নপে ফােঁ কিাি বুাপািরি িকাি স্বীকাি কিকব না, স িাকক
অপিাধ্ রহক কব সঘাষো রদকয় অপিাধ্ীকদি ধ্কি শারস্ত সদকব না– িিক্ষে পযথন্ত সকাকনা ির্ুপ্রযু রক্তি
সকাকনা পেরিই আ কল কাজ কিকব না।
িকাি যরদ এই ভয়ংকি বুাপািরি ঘকিকছ স িা সঘাষো রদকয় স্বীকাি ককি রনকয় অপিাধ্ীকক ধ্িাি সচষ্ট্া
ককি িাকদি ভয়ংকি শারস্ত রদকি শুরু ককি, িাহকল আি রকছু ই কিাি প্রকয়াজন হকব না। সয পেরিকি
প্রশ্নপে বিরি কিা হয়, রবিিে কিা হয়, স ই পেরিকই প্রশ্ন ফােঁ হকি না রদকয় পিীক্ষা সনওয়া যাকব।
রিু কর্ারি হকচ্ছ, প্রশ্ন আ কল ফােঁ হয় না, প্রশ্ন ফােঁ হকি সদওয়া হয়।

৪.
এই সদকশি সছকলকমকয়কদি কর্া রচন্তা ককি কয়রদন সর্কক আমাি মনিা খুব খািাপ। রপএ র রকংবা
সজএ র পিীক্ষা সদওয়া রশশুকদি িুাকলন্টপুকল বৃ রত্ত সদওয়া হয়। যািা বৃরত্ত সপকয়কছ িািা আমাকক রচরঠ
রলকখ বকলকছ, যরদও িািা ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন ছাডাই পিীক্ষা রদকয়কছ, রকন্তু বাই এখন িাকদি রদকক
বােঁকা সচাকখ িারককয় নানা িকম কিূরক্ত ককিকছ।
যািা বৃ রত্ত পায়রন িাকদি অকনকক আমাকক জারনকয়কছ িাকদি সর্কক খািাপ পিীক্ষা রদকয় অকনকক বৃ রত্ত
সপকয় সেকছ; কািে িাকদি উপকিি মহকল ধ্িাধ্রি কিাি সলাক আকছ। সযকহিু াধ্ািকেি কাকছ সোপন
পিীক্ষায় পাওয়া আ ল নম্বকিি রভরত্তকি এই বৃরত্ত সদওয়া হয়, িাই এই পুকিা পেরিিাই আ কল ভয়ংকি
িকম অস্বচ্ছ !
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এই রশশুকদি অরভকযাে িু নয়, এই কর্ারি পযথন্ত সকউ সজাি রদকয় বলকি পািকব না। সিরডং পেরি
চালু ককি নম্বি িুকল সদওয়া হকয়কছ– রকন্তু স ই নম্বি রদকয় একিা ছাে বা ছােীি ভরবষুৎও রনধ্থািে কিা
হয় এবং সকউ সকাকনারদন স িা জানকি পািকব না। এি বড একিা অস্বচ্ছ বুাপাি কীভাকব বাই রদকনি
পি রদন হু ককি যাকচ্ছ, আরম বু েকি পািরছ না।
যািা এইচএ র পিীক্ষা রদকয়কছ িািা একিু বড হকয়কছ। এখন িাকদি স ই বয় , সয বয়ক িািা স্বপ্ন
সদখকি শুরু ককি। স্বপ্ন সদখকি শুরু কিাি আকেই িাকদি স্বপ্ন সভকে সদওয়া হকচ্ছ এবং বকচকয় দু ঃকখি
বুাপাি স রি কিকছ িািাই যাকদি স্বপ্ন সদখাকনাি কর্া। যািা ফােঁ কিা প্রশ্নপে সপকয় স িা পকড পিীক্ষা
রদকয়কছ, িাকদি সভিকি এক ধ্িকনি অপিাধ্কবাধ্ কাজ কিকছ

(শুকনরছ সছকলকমকয়কদি পিীক্ষা সদওয়াি জকনু সলখাপডা কিকি বর কয় মাকয়িা সফ বু ক অুাকাউন্ট বিরি
ককি স খান সর্কক সছকলকমকয়কদি জকনু ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন সবি ককি একনকছন)।
ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্নপকে যািা পিীক্ষা রদকয়কছ, িািা রনকজকদি জকনু নানা ধ্িকনি যু রক্ত দােঁড করিকয়
রনকয় অপিাধ্কবাধ্রি কমাকনাি সচষ্ট্া কিকছ এবং স রি হকচ্ছ দু নথীরি সশখাি প্রর্ম ধ্াপ। এই
সছকলকমকয়গুকলা রকন্তু রনকজ সর্কক দু নথীরি কিকি চায়রন, িাকদিকক সজাি ককি দু নথীরিি রদকক সঠকল
সদওয়া হকয়কছ।
যািা ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন বুবহাি না ককি পিীক্ষা রদকয়কছ, িাকদি সভিি এখন একই কঙ্গ িীব্র
হিাশা এবং সক্ষাভ। িাকদি মুকখ একরিই কর্া, “ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন রদকয়ই যরদ বাই পিীক্ষা রদকয়
ভাকলা নম্বি পাকব, িাহকল ািা বছি এি মকনাকযাে রদকয় পকড আমাি কী লাভ?’’
এইচএ র পিীক্ষাি ফল সবি হওয়াি পি রবরভন্ন রবশ্বরবদুালকয় ভরিথপিীক্ষা শুরু হকয়, িখন এই
সছকলকমকয়গুকলা বকচকয় সবরশ ক্ষরিিস্ত হকব। আমিা িাকদিকক িু এবং নুাকয়ি কর্া বরল, রকন্তু
অ িু আি অনুায়কক লালন করি– এি বড ভণ্ডারমি উদাহিে রক আি সকউ রদকি পািকব ?
রশক্ষা মেোলকয়ি বড বড হিথাকিথািা, িকাকিি বড বড সলাকজন খুব শারন্তকি র্াককন। সছাি সছাি
রশশুিা, এই সদকশি রককশাি-রককশািীিা, িরুে-িরুেীিা িাকদি ধ্াকিকাকছ সযকি পাকি না। িািা
পুরলকশি প্রহিায় োরড ককি যান, িাকদি রচরঠ পডকি হয় না, ই-কমইল সদখকি হয় না। এই রশশুরককশাি-িরুকেিা রকন্তু আমাি মকিা মানু কষি কাকছ আ কি পাকি। যখন িীব্র সক্ষাভ রনকয় আমাি কাকছ
অরভকযাে ককি িখন আরম িাকদিকক কী বকল ান্ত্বনা রদব বু েকি পারি না।

িািপিও আরম িাকদি ান্ত্বনা সদবাি সচষ্ট্া করি, আরম িাকদিকক সবাোই সশষ পযথন্ত কিুি জয় হকব,
অনুায়কক অনুায় বলা হকব, অপিাধ্কক অপিাধ্ রহক কব রবকবচনা কিা হকব। মস্ত আবজথনা ধ্ু কয়-মুকছ
সফকল নূ িন ককি বরকছু শুরু কিা হকব। আমাকদি প্রজকন্মি মানু কষিা সয কাজরি কিকি পাকিরন, নূ িন
প্রজন্ম রনশ্চয়ই স ই কাজরি কিকি পািকব।
আমাকদি সদকশি বকচকয় বড িদ, বকচকয় বড শরক্ত হকচ্ছ এই স্কুল-ককলকজি ছােছােীিা। সদকশি
ব মানু কষি কাকছ কিকজাকড অনু কিাধ্ কিব, িাকদি অবকহলা ককি সঠকল সফকল সদকবন না।
িাকদিকক আত্ম ম্মান রনকয় মার্া উেঁচু ককি বড হকি রদন।
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সুার, সকেু একিা করুে
এ বছকিি এইচএ র পিীক্ষাি প্রশ্ন ফা েঁ হকয়কছ আরম এখন স িা রনরশ্চিভাকব জারন; আমাি কাকছ িাি
প্রমাে আকছ। ািাকদশ সর্কক পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষাি আকেই স গুকলা আমাকক পারঠকয়কছ। আরম িাকদিকক
অনু কিাধ্ ককিরছ রিু রিু যরদ এগুকলা পিীক্ষায় চকল আক িাহকল িািা সযন আমাকক জানায়।
পিীক্ষাি পি িািা আমাকক জারনকয়কছ, পিীক্ষাি প্রশ্ন স্কুান ককি আমাকক পারঠকয়কছ। পদার্থ রবজ্ঞাকনি
ফা েঁ হওয়া এবং রিুকাকিি প্রশ্নগুকলা আরম ংবাদ মাধ্ুকম ছারপকয় রদকয়রছলাম। অনুগুকলা করিরন, রুরচ
হয়রন, প্রকয়াজন মকন হয়রন, সফ বু ক এবং ইন্টািকনকি ািা পৃ রর্বীি মানু ষ সযিা জাকন আমাকক
আলাদাভাকব সকন স িা জানাকি হকব? িািপিও বলরছ পিীক্ষাি আকেই সয প্রশ্নগুকলা আমাি কাকছ
এক কছ আমাি কাকছ িাি প্রমাে আকছ, সকউ চাইকল সদখকি পাকি।
প্রশ্ন ফাক েঁি একরি রবষয় আমাকক খুব অবাক ককিকছ, সকাকনা একরি অজ্ঞাি কািকন ংবাদমাধ্ুকম স রি
এককবাকিই গুরুত্ব পায়রন। আরম সভকবরছলাম এরি ংবাদপকে সহডলাইন হকব, হয়রন। সভকবরছলাম সদকশি
রবকবক সয রশক্ষারবকদিা আকছন িািা রকছু বলকবন, বকলনরন। সভকবরছলাম রশক্ষা রবষকয়ি এনরজওগুকলা
স ািাি হকব, িািা মুখ খুকলরন। আমাি মকন হকচ্ছ আরম বু রে একা রচৎকাি ককি যারচ্ছ সশানাি সকান
মানু ষ সনই। আরম অকনক আশা ককি রশক্ষামেীি দৃ রষ্ট্ আকষথকনি সচষ্ট্া ককিরছলাম, িাি দৃ রষ্ট্ আকরষথি
হকয়কছ রকন্তু সকাকনা লাভ হয়রন। রিরন আমাি কর্া রবশ্বা ককিনরন, প্রশ্ন ফা েঁ সক “ াকজশন” বকল
উরডকয় রদকলন। রশক্ষা বুবস্থাি াকর্ জরডি সয বড বড কমথকিথািা প্রশ্নিা ফােঁ কিকলন িাকদি রবরুকে
একিা কর্া না বকল যািা এিা একক অকনুি কাকছ রবিিে কিল শুধ্ু িাকদিকক সদাষী াবুস্ত কিকলন!
ম ুা হকচ্ছ একিা দীঘথশ্বা সফকল পুকিািা ভুকল যাবাি সকান উপায় সনই। সয এোকিা লক্ষ ছােছােী
এইচএ র পিীক্ষা রদকয়কছ িািা আমাকদি আশা আকাঙ্ক্ষাি সছকল সমকয়, িািা আমাকদি স্বকপ্নি সছকল
সমকয়। িািা একরি প্রজন্ম, একিু একিু ককি ভরবষুকিি স্বপ্ন সদখকি সদখকি িািা একিাদূ ি এক কছ,
এখন আমিা িাকদি ছু কড সফকল রদকি পািবনা।
একদি সভিি রকছু সছকলকমকয় আকছ িািা প্রশ্ন সপকয়ও স রি সদকখরন। রনকজি মি ককি পিীক্ষা সদকয়কছ,
প্রশ্ন করঠন রছল বকল পিীক্ষা ভাকলা হয়রন। িািা ক্ষুি, কািন যািা ফা েঁ কিা প্রকশ্ন পিীক্ষা রদকয়কছ
িাকদি পিীক্ষা অকনক ভাকলা হকয়কছ, ভরবষুকিি কল ু কযাে এখন িাকদি জকনুই উন্মু ক্ত হকয় আকছ।
যািা রনকজি কাকছ ৎ সর্কককছ িাকদি ভরবষুি অরনরশ্চি, যখন স্বপ্ন শুরু হয় িখনই িাকদি স্বপ্ন
ধ্ূ রলস্মাি হকয় যাকচ্ছ।

যািা প্রশ্ন ফােঁ কিা প্রশ্ন পকড পিীক্ষা রদকয়কছ িাকদি সভিি এখন িীব্র অপিাধ্কবাধ্। িািা এই
অননরিক কাজরি সমাকিও কিকি চায়রন, প্রশ্ন ফােঁ না হকল িািা স রি কিকিানা। প্রকলাভন সদরখকয় িাি
পরিরচি বন্ধু-বান্ধব, অকনক ময় রশক্ষক এমন কী বাবা মা িাকদিকক এখাকন সঠকল রদকয়কছ। এই
অপিাধ্ সবাধ্ একককজকনি সভিকি এককক ভাকব কাজ কিকছ রকন্তু একরি রবষয় রিু, কাকিা সভিকি
সকাকনা আনন্দ সনই।
যাি অর্থ এই সদকশি এোকিা লক্ষ পিীক্ষার্থীি কাকিা সভিকি সকাকনা আনন্দ সনই। পুকিা একরি প্রজন্মকক
একিা পরিপুনভ
থ াকব ক্ষুি আি হিাশািস্থ কী এি আকে সকউ কখকনা কিকি সপকিকছ ? িােীয়ভাকব এি
আকে কী সকউ কখকনা একিা িরুে প্রজন্মকক অনুায়কক সদকখও না সদখাি ভান ককি, দু নথীরিি পাঠ
রদকয়কছ ? মকন হয় না।
এই ছােছােীিা প্রশ্ন ফােঁ ককিরন। সকাকনা রিকশাওয়ালা প্রশ্ন ফােঁ ককিরন, োকমথন্টক ি সকান সমকয় প্রশ্ন
ফােঁ ককিরন, সকাকনা েরমক, সকাকনা চাষী, সকাকনা রদন মজুি প্রশ্ন ফােঁ ককিরন। প্রশ্ন ফােঁ ককিকছ
রশক্ষামেনালয় রকংবা রশক্ষাবুবস্থাি খুব উপকিি রদককি মানু ষ, যািা প্রশ্ন প্রনয়ন ককিন, যািা প্রশ্ন ছাপান,
যািা স গুকলা রবিিন ককিন িািা। এই সদকশি একিা বড বথনাশ ককিকছ কািা, আমিা কী স িা
কখকনাই জানকি পািব না? “প্রশ্ন ফােঁ হয়রন” বকল এই সদকশি বকচকয় বড অপিাধ্ীকদি সকন িক্ষা
কিাি সচষ্ট্া কিকি হকব ?
এই সদকশি রশক্ষার্থীিা আমাকক শুধ্ু একিা কর্াই বলকছ, “ ুাি, রকছু একিা ককিন !” আরম কী কিব ?
যা কিকি পারি, একিুখারন সলখাকলরখ – স িা সিা যকর্ষ্ট্ ককিরছ সকাকনা লাভ হয়রন। এি আকেি সলখায়
কর্া রদকয়রছলাম যরদ রকছু ই কিকি না পারি িাহকল অন্তি প্ররিবাদ রহক কব একিা প্ল্ুাকাডথ রনকয় শহীদ
রমনাকি বক র্াকব, িাই রঠক ককিরছ এই শুক্রবাি কাল সর্কক দু পুি পযথন্ত একিা প্ল্ুাকাডথ রনকয় বক
র্াকব। (খুব আশা কিরছ িখন সযন আকাশ কাকলা হকয় েমেম ককি বৃ রষ্ট্ পকড, বৃ রষ্ট্কি রভজকি আমাি
খুব ভাকলা লাকে।) অপিাকি আমাকক একিা ংেঠন পুিষ্কাি সদকব, িানা হকল ািারদন বক র্াকিাম।
সকন আরম এিা কিকি যারচ্ছ ? না আরম সমাকিও আশা কিরছ না রকছু একিা হকব, যরদ হওয়াি র্াককিা
একিারদন হকয় সযি। িবু ও আরম আমাি একান্ত বুরক্তেি এই প্ররিবাদরি কিব আমাি সদকশি
সছকলকমকয়কদি জকনু। িাকদিকক বলব, সিামিা আশা হারিও না, স্বপ্ন হারিও না। আমিা এই সদকশি স্বপ্ন
সদরখ সিামাকদি ু কখি রদকক িারককয়। সিামিা যরদ স্বপ্ন না সদখ, আমিা িাহকল কী রনকয় স্বপ্ন সদখব?
আরম িাকদিকক বলব, সিামিা রনকজকক অপিাধ্ী সভকবা না, সিামিা হিাশািস্ত হকয়া না। সিামিা
হিভাো নও, হিভাো আমিা, যািা সিামাকদিকক এখনও স্বপ্ন সদখাি ু কযােও ককি রদকি পারি না।
ফরিদপুকিি স ই পিীক্ষার্থী িরুেরি, সয ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন রনকয় পােকলি মকিা এক জায়ো সর্কক
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অনু জায়োয় ছু কি সবরডকয়কছ, যাকক বাই দূ ি দূ ি ককি িারডকয় রদকয়কছ, আরম িাি কাকছ এই সদকশি
পক্ষ সর্কক ক্ষমা চাই। আরম িাকক বলকি চাই, আরম সিামাি সক্ষাভিুকু অনু ভব কিকি পারি, একরদন
এই সদকশ রনশ্চয়ই সিামাি মকিা িরুেকদি এই িীব্র সক্ষাভ রনকয় পােকলি মকিা পকর্ পকর্ ছু িকি
হকবনা। আমিা পারিরন, সিামিা ভরবষুকিি প্রজন্মকক স ই সদশ উপহাি রদকি পািকব।
িকাকিি উকিকশু রক রকছু বলব ? জারন সকাকনা লাভ সনই িবু ও বলরছ। এরি সকাকনা দারব নয়, এরি
রবনীি একরি অনু কিাধ্। প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ, স রি স্বীকাি করুন। ম ুািা আকছ স িা সমকন রনকলই শুধ্ু
স ই ম ুাি মাধ্ান কিা যায়, ম ুািা অস্বীকাি কিকল স ই ম ুাি মাধ্ান সকমন ককি হকব? প্রশ্ন
ফােঁ হকয়কছ সমকন সনবাি পি এই ভয়াবহ রবপযথয় সর্কক মুরক্ত পাবাি জকনু কী কিকি হকব স িা সবি
কিাি জকনু একরি পাবরলক রহয়ারিংকয়ি বুবস্থা করুন। সদকশি মানু কষি কাকছ, ছাে রশক্ষক বু রেজীবী
রশক্ষারবদকদি কাকছ জানকি চান কী কিা সযকি পাকি। আরম রনরশ্চি, িািা রঠক বাস্তব একিা মাধ্ান
সবি ককি সদকব।
আমিা সজকন সেরছ মেোলয় বা রশক্ষাবুবস্থাি মাকে অকনক মানু ষ আকছ যাকদি এই সদকশি জকনু সকাকনা
মায়া সনই। রকন্তু এই সদকশি াধ্ািে মানু কষি বু ককি সভিি সদকশি জকনু েভীি ভাকলাবা া িকয়কছ,
িািা এই সদশরিকক ধ্বং হকি সদকব না।

িাঙ্গা লরকিথ
১.
পিীক্ষাি প্রশ্নপ্রে ফােঁক ি বুাপািরি গুরুত্বপূ েথ মানু ষকদি নজকি আনাি জনু আরম অকনকরদন সর্কক সচষ্ট্া
ককি আ রছলাম, খুব একিা লাভ হয় রন । িাই সশষ পযথন্ত আমাকক েি শুক্রবাি একরি নািকীয় কাজ
কিকি হল, আকেি রদন পরেকায় একিা সলখা পারঠকয়, আরম স খাকন রলখলাম রবষয়িাি প্ররিবাদ রহ াকব
পকিি রদন শুক্রবাি আরম শহীদ রমনাকি একিা প্ল্ুাকাডথ রনকয় বক র্াকব। িখন অকনককই আমাি কাকছ
জানকি চাইল কখন রকভাকব আরম স খাকন যাব। াংবারদককিা, সিরলরভশন চুাকনল গুকলা আমাি াকর্
সযাোকযাে কিাি সচষ্ট্া কিল রকন্তু আরম কাকিা সকান প্রকশ্নি উত্তি রদলাম না। পুকিা রবষয়রি রছল
একান্তভাকবই আমাি বুরক্তেি প্ররিবাদ, স খাকন আরম রনকজ সর্কক কাউককই ডাককি পারি না। কাকিা
াকর্ সযাোকযাে কিকি পারি না। রনকজি উকদুাকে সকউ চকল আ কল স রি রভন্ন কর্া।
শুক্রবাি অকনককই শহীদ রমনাকি চকল এল। স খাকন রবশ্বরবদুালকয়ি ছােছােীিা আকছ, স্কুকলি রশশুিা
আকছ, এইচ এ র পিীক্ষার্থীিা আকছ, সবশ রকছু রশক্ষক আকছন, এক দু ইজন েৃরহেীও আকছন।
রকছু ক্ষকনি সভিি ংবাদপে, সিরডও এবং সিরলরভশকনি াংবারদককিাও চকল আ কি শুরু কিকলন।
বৃ রষ্ট্কি রভজকি আমাি খুব ভাল লাকে আি রিু রিু েুম বৃ রষ্ট্ শুরু হল, অনুকদি বৃ রষ্ট্কি রভজকি
সকমন লাকে আরম জারন না, রকন্তু শহীদ রমনাকি প্রায় বাই স ই বৃ রষ্ট্কি কাক সভজা হকয় সেল।

(আরম অকনককক বৃরষ্ট্কি সভজাি কর্া শুনকল আিকক উঠকি সদরখরছ। রকন্তু বাইকক বকল িারখ আমাকদি
সদকশি বৃরষ্ট্ি মি ু ন্দি আি রকছু সনই। বৃরষ্ট্কি রভজকল জ্বি হয় আমাি জীবকন স রি কখকনা ঘকিরন।)
শহীদ রমনাকি একিা প্ল্ুাকাডথ রনকয় আমাি বক র্াকাি কর্া রছল, আরম িাই খুব যে ককি একিা
প্ল্ুাকাডথ বিরি ককি স খাকন রলকখ রনকয় সেলাম "প্রশ্ন ফােঁ মারননা মানবনা সছকল সমকয়কদি স্বপ্ন ধ্বং
হকি রদব না।" আজকাল কুাকমিাি সকান অভাব সনই িাই স খাকন প্রচুি ছরব সিালা হল এবং আরম
প্ল্ুাকাডথ রনকয় বক আরছ স ই ছরবিা রনশ্চয়ই সফ বু ককক ভাকলাভাকব ছরডকয় পডকলা। রকন্ত আরম আ কল
এই রবষয়িাি কর্া বলকি যারচ্ছ না, অনু একিা কর্া বলকি চারচ্ছ।

সপ্ল্-কাডথ হােঁকি আমাি শহীদ রমনাকি বক র্াকাি ছরবরি রনকয় একিা রবরচে ঘিনা ঘিল। সকান একজন
ছরবি প্ল্ুাকাডথ এ আমাি সলখাি মাকে খারনকিা পরিবিথন ককি স ই ছরবিা সফ বু ক এ সছকড রদল। এখন
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এই ছরবিা সদখকল সয সকউ ভাবকব আরম সয শুধ্ু মাে প্ররিবাদ কিরছ িা নয় প্রশ্ন ফােঁ হওয়া পিীক্ষা
গুকলা বারিলও কিাি দারব জানারচ্ছ।
প্রশ্ন ফােঁ হকয় যাওয়াি এই মহা রবপযথকয়ি জনু রঠক রক কিকি হকব আরম রকন্তু স রবষকয় ু রনরদথষ্ঠ
একরি দু রি কর্া বকলরছ। কাউকক ব পিীক্ষা বারিল ককি নিুন ককি পিীক্ষা সনয়াি পিামশথ সদইরন।
রকন্তু আরম স িাই দাবী কিরছ রকছু মানু ষ এই ংবাদিা প্রচাি কিাি জনু খুব বুস্ত। কািনিা রক স রি
এখকনা আমাি কাকছ িহ ু। আমাি জীবকন এরি নিুন সকান িহ ু নয়, এক ময় স্বাধ্ীনিা রবকিাধ্ী
ধ্মথান্ধিা আমাি রবরুকে সলকে র্াকি, এখন অনুিাও িাকদি াকর্ সযাে রদকচ্ছ।
যাই সহাক শহীদ রমনাকি প্ল্ুাকাডথ রনকয় বক র্াকাি কািকন একিা খুব বড কাজ হল, হিাৎ ককি ািা
সদকশি ব মানু ষ জানকি পািল সদকশ খুব বড একিা রবপযথয় ঘকি সেকছ। যািা দীঘথ রদন সর্কক সমকন
রনকয়রছল সয, “পিীক্ষা মাকনই হল প্রশ্ন ফােঁ ” িািাও এবাি নকড চকড ব কলা। সয ব ংবাদপে
এিরদন ভুকলও প্রশ্নপে ফােঁ রনকয় একরি লাইন ও রলকখরন িািা িাদকীয় রলখকি শুরু কিল, সয
সিরলরভশন চুাকনল প্রশ্ন ফােঁ রনকয় রকছু প্রচাি ককিরন িািা আমাকক রকংবা আমাি মি রশক্ষককদি িক
সশাকি ডাককি শুরু কিকলা, এমনকী রশক্ষারবকদিাও প্রশ্ন পে ফােঁ রনকয় কলাম রলখকি শুরু কিকলন।
একিা ম ুাি অরস্তত্ব স্বীকাি ককি সনয়া হকলই শুধ্ু মাে স ই ম ুাি মাধ্ান কিা যায় - মকন হল
রশক্ষা মেনালয় স রি পুকিাপুরি স্বীকাি ককি না রনকলও সদকশি মানু ষ স িা স্বীকাি ককি রনকয়কছ। কাকজই
রবষয়িাকক আি ম্ভবিঃ ধ্ামা চাপা রদকয় িাখা যাকব না।
িকব ংবাদ মাধ্ুমকক রনকয় আমাি এখন রকছু বক্তবু িকয়কছ- িাকদি দারয়ত্বরি আরম এখকনা পুকিাপুরি
বু েকি পািরছ না। এবাকি সয বুাপক ভাকব প্রশ্ন পে ফােঁ হকয়কছ স রি রনকয় আমাি রকংবা পিীক্ষার্থীকদি
মাকে রিল পরিমান কন্দহ সনই। পিীক্ষাি আকে সয প্রশ্নরি এক কছ দু রদন পি স ই প্রশ্নরিই পিীক্ষায়
আ কছ এখাকন কন্দহ কিাি জায়োরি সকার্ায় ? রকন্তু ংবাদ মাধ্ুম গুকলা সকন জারন পুকিা রবষয়রি
এখকনা রনরশ্চি িু বকল স্বীকাি না ককি এরি অরভকযাে বকল ো বােঁরচকয় ংবাদ পরিকবশন ককি যাকচ্ছ।
এরি শুধ্ু মাে একিা অরভকযাে নারক রিু রিু এিা ঘকিকছ স রি প্রমাে কিাি দারয়ত্ব কাি? আমাি
নারক ংবাদ মাধ্ুকমি ? আরম সচাকখ আেু ল রদকয় সদরখকয় সদবাি পিও ংবাদ মাধ্ুম সকন স রি রবশ্বা
ককি এিাকক একরি িু ঘিনা রহক কব প্রচাি ককি না ? সকন িািা এিাকক শুধ্ু মাে একিা অরভকযাে
রহক কব রবকবচনা ককি ?

যাই সহাক, প্রশ্ন ফােঁ রনকয় এই সচেঁচাকমরচকি রকছু কাজ হকয়কছ। বু কয়ি ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি রকছু ছােছােী প্ররিবাদ রহক কব শহীদ রমনাকি রনয়রমি উপরস্থি হকচ্ছ। খবকিি কােকজ সদখকি সপলাম আোমী ১১
জুন রশক্ষা মেোলকয় রশক্ষাি বুাপাকি আকলাচনা কিাি জকনু সদকশি গুরুত্বপূ েথ ব রশক্ষারবদকদি ডাকা
হকয়কছ। িা রি এখকনা বলা হয়রন সয িাকদিকক প্রশ্ন ফােঁ রনকয়ই আকলাচনা কিাি জকনু ডাকা হকয়কছ
রকন্তু আরম আশা কিরছ এই মকয় সদকশি বড রশক্ষারবদকদি ডাকা হকল িােঁিা রনশ্চয়ই এই বুাপািিা
িুকল আনকবন। আরম এখন খুব আিহ রনকয় এই এোকিা িারিকখি রমরিংকয়ি জনু অকপক্ষা ককি আরছ।
২.
শুক্রবাি সভািকবলা আরম শহীদ রমনাকি বক রছলাম, রবককল সবলা এক পুিস্কাি রবিিেী অনু ষ্ঠাকন আমাি
মাননীয় রশক্ষামেীি াকর্ সদখা হল। প্রশ্ন ফােঁক ি মি এি বড রবপযথকয়ি জনু সকউ না সকউ রনশ্চয়
দায়ী, সযকহিু কাউকক স ই দায় সনবাি জনু এরেকয় আ কি সদখা যাকচ্ছ না িাই খুব স্বাভারবক ভাকবই
দায়িুকু রশক্ষামেীি ঘাকডই এক পডকব। পুিস্কাি রবিিেীি স ই অনু ষ্ঠাকনও িখন িাকক
রশশু

ারহকিুি পাশাপারশ প্রশ্ন ফােঁ রনকয় রকছু কর্া বলকি হল। মকি অকনকক বক রছলাম িাি মাকে
সবকছ সবকছ শুধ্ু আমাকদি দু জকনি ছরব িুকল স ই ছরবিা ংবাদ মাধ্ুকম প্রচাি কিা হকয়কছ। শুকনরছ স ই
ছরব রনকয় সফ বু ক জেকি অকনক ধ্িকনি মাকলাচনা হকয়কছ । আরম কখনই সফ বু ক এি আকলাচনা
মাকলাচনা সদরখ না, সদখাি ু কযাে ও সনই িাই রঠক সকান রবষয়রিকক মাকলাচনা কিা হকয়কছ জারন না।
রকন্তু সকান রবষকয় কাকিা াকর্ ামরয়ক মি পার্থকু র্াককল আরম িাি পাকশ সকন ব কি পািব না আরম
স িা বু েকি পারিরন। রবকশষ ককি যখন একিা পুিস্কাি সদবাি জনু আমাকক স খাকন সডকক রনকয়
আকয়াজকিা আমাকক স খাকন বর কয়কছন। আমাি াকর্ মাননীয় রশক্ষামেীি খুব ভাকলা িকথ িাই
স রদন ও নানা রবষয় রনকয় কর্াবািথা হকয়কছ। রিরন প্রশ্ন ফােঁ রনকয় বিিী ককি সদওয়া িদন্ত করমরিি
াকর্ সফাকন কর্া বকল িখন িখনই আমাি াকর্ কর্া বলাি জনু বুবস্থা ককি রদকলন।
আরম র কলি র্ারক, শুক্র শরনবাি রকংবা ছু রি ছািায় ঢাকা সযকি পারি। িাই িদন্ত করমরিকক পকিিরদন
শরনবাকিই িাডাহুকডা ককি আমাি াকর্ সদখা কিকি হকলা। ঢাকা শহকি একিা রনরদথষ্ট্ মকয় সকার্াও
হারজি হওয়াি মকিা রবডম্বনা আি রকছু কি সনই, িাই ছু রিি রদকন রভন্ন রভন্ন জায়ো সর্কক রভন্ন রভন্ন
দ ুকদি এক জায়োয় উপরস্থি হকি িাকদি অকনক সবে সপকি হকয়রছল। িদন্ত করমরিি দ ুিা দীঘথ
ময় বক আমাি কর্া শুনকলন, আমাি িাে দু ঃখ সক্ষাভ হিাশা বরকছু ই খুব মকবদনাি কঙ্গ িহে
কিকলন। আরম আমাি কর্াগুকলা শুধ্ু পেপরেকাি কলাম রলকখ গুরুত্বপূ েথ জায়োয় সপৌঁছাকনাি সচষ্ট্া
কিরছলাম, এই িদন্ত করমরিি দ ুকদি রদকয় স রি রঠক জায়োয় সপৌছাকি পািকল রনকজকক অকনকিা
হকলও ান্তনা রদকি পািব।
৩.
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আরম এক মকয় অরনয়রমি ভাকব পেপরেকায় রলখিাম। আজকাল রনয়রমিভাকব রলরখ। রনয়কমি বাইকিও
যরদ রকছু একিা রলরখ পেপরেকাগুকলা াধ্ািেি স গুকলা ছাপাকি আপরত্ত ককি না। মজাি বুাপাি হল
আরম যা রলরখ বা সযভাকব রলরখ এই সদকশি অ ংখু মানু ষ িাি চাইকি অকনক ু ন্দি ককি অকনক গুরছকয়
রলখকি পাকি। আরম রবকশষভাকব চমৎকৃি হই যখন সদরখ কমবয় ী িরুে-িরুেী রকংবা রককশািরককশািীিা খুব গুরুত্বপূ েথ একিা রবষকয় রকছু একিা সলকখ। প্রশ্ন ফােঁক ি বুাপাকি অকনককই আমাি কাকছ
অকনক রকছু রলকখকছ বই বুরক্তেি রচরঠি মি, আরম স গুকলা সর্কক িাকদি মকনি রকছু কর্া পাঠককদি
জকনু িুকল রদরচ্ছ।
ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন সপকয় একজন রলকখকছ, “... আমাি প্রর্ম পে পিীক্ষা ভয়ঙ্কি খািাপ হকয়কছ। ফােঁ
হওয়া প্রশ্ন এক কছ সদকখ রলখকি ইকচ্ছ হয়রন। সঘন্না সলকেকছ। এখকনা পডরছ না, রুরচ হকচ্ছ না। রক হকব
পকড বলকবন? আমাি আি রকছু কিই রকছু এক যায় না। এই র কিম আমাি জীবনকক িছনছ কিকি
পািকব না। আরম এি স্তা না। আি পািকল করুক!”
এ িকম একিা রচরঠ সপকল সকমন লাকে স িা অনু মান কিা খুব করঠন নয়। িািপিও আরম
সছকলকমকয়গুকলাি মকনি সজাি সদকখ চমৎকৃি হই। আকিকজন রলকখকছন, “.... আমাি সছাি ভাই চাকরিি
পাশাপারশ প্রাইকভি পডায়। িাি একিা ভয়ানক অরভজ্ঞিাি কর্া শুকন আরম ভীষে মমথাহি হকয়রছলাম।
েি ২০১৩ াকলি এ এ র পিীক্ষাি ময় রহ াব রবজ্ঞান পিীক্ষাি পূ কবথি িাকি স সদকখ িাি এক
ছাে বাজাকি ঘুিকছ। স িাকক পিীক্ষাি কর্া স্মিে ককি রদকল স বকল সয িাি পডকি হকব না কািে
প্রশ্ন িাি হাকি এবং প্রস্তুরি সশষ। আমাি ভাই িাকক বকল, স প্রকশ্নি রবশ্বা কযােুিা রক? ছাকেি উত্তি
রছল, “ ুাি েরেি পাইরছলাম হুবহু কমন, ইংকিরজ রিিীয় পে ১০০%, অিএব রহ াবরবজ্ঞান রনয়া রচন্তা
নাই, অবশুই কমন পডবই।” পকিি রদন সদখা সেল ঐ ছাকেি কর্াই রিু এবং স রহ াব রবজ্ঞাকন এ
প্ল্া এবং সমাি রজরপএ ৪.৮৮ সপকয়কছ। অর্চ এই ছাে পা কিকব রক না িা রনকয় বাই রচরন্তি রছল।
এই হকলা বাস্তবিা।"
এই রচরঠি গুরুত্বপূ েথ রবষয়িা কী বাই লক্ষু ককিকছ ? আমিা সশষ পযথন্ত এই বছকিি এইচএ র
পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ রনকয় হইচই কিরছ। এই রচরঠকি রকন্তু এ এ র পিীক্ষাি কর্া বলা হকয়কছ- শুধ্ু
িাই নয় েি বছকিি এ এ র যাি অর্থ প্রশ্ন ফােঁ আ কল হঠাৎ ককি ঘকি যাওয়া একিা রবপযথয় নয়,
এিা একিা রনয়রমি ঘিনা। আরম যিদূ ি জারন শুধ্ু এ এ র নয়, রপএ র এবং সজএ র কিও এিা
ঘিকছ। যখন ভয়ঙ্কি অনুায়কক রনয়রমি িহেকযােু ঘিনা রহক কব সমকন সনয়া হয় িাি চাইকি বথনাশা
রকছু হকি পাকি বকল আমাি জানা সনই।
এবাকি একজন মাকয়ি সলখা একিা রচরঠ: “...রনরুপায় হকয় আপনাকক রলখরছ। আমাি সমকয় একজন
এইচএ র পিীক্ষার্থী। প্রর্ম পিীক্ষাি পকিি রদন সর্ককই জানকি পারি প্রশ্নপে ফােঁ হকচ্ছ। শুধ্ু

অরভভাবক রহক কব নয়, নীরিেি কািকে এবং রবশ্বা সর্ককও বললাম রবভ্রান্ত হকয়া না, রম োইড কিাি
জনুও সকউ সকউ রবভ্রারন্ত ছডায়। িখনও জারন না আমাি জনু কী রবস্ময় অকপক্ষা কিকছ। রফরজক্স
স ককি সপপাি পিীক্ষা রদকয় এক বলল, আম্মু আমাি আকশপাকশ মুারক্সমাম সমকয় প্রশ্ন সপকয়কছ।”
রজজ্ঞা া কিলাম রকভাকব? বলল সফ বু কক। ... এিপি ওকক বললাম স খাকন ঢুককলই যরদ প্রশ্ন পাওয়া
যায় িুরম নাও। সদখলাম সমকয়ি সচাকখ পারন। আমাকক বলল, আরম সিা পকডরছ, আরম সকান প্রশ্ন সদখব
না। বললাম, িুরম যরদও মকন কিছ এিা অপিাধ্ আরম মকন কিরছ এিা অপিাধ্ নয়।... আরম বা িুরম
কািও শিোপন্ন হরচ্ছ না বা িাকা খিচ কিরছ না। সফ বু ককি মকিা েেমাধ্ুকম এিা প্রচাি কিা হকচ্ছ।
এিা বাি সদখাি জনু। বাই প্রশ্ন সদকখ পিীক্ষা সদকব, সিামাি সর্ককও ভাকলা সিজাে কিকব িখন
কষ্ট্ হকব। িাছাডা ভরিথি সক্ষকে সিা িুরম রপরছকয় যাকব। সমকয় িারজ হকলা না। আরম ওি মকনি ওপি
চাপ রদলাম না। রফরজক্স স ককি সপপাি আশপাকশ বাি পিীক্ষা ওি সর্কক ভাকলা হকলা ফােঁ হওয়া প্রশ্ন
রদকয়। এিপি ১৭ রদন েুাপ িািপি সকরমরি পিীক্ষা। পিীক্ষাি আকেি িাকি সনকি সেলাম িাি একিায়
সদখলাম প্রশ্ন চকল এক কছ। লুাপিপ রনকয় সমকয়ি পাকশ সযকয় বললাম একিা লু ক দাও। সমকয় কডা ু কি
২ বাি বলল ‘না’ - চকল আ লাম। আি রকছু ওকক বরলরন। মুার্ ফািথ সপপাি পিীক্ষায় একই ঘিনাি
পুনিাবৃ রত্ত। প্রশ্ন ফােঁ । বাি পিীক্ষা এরক্সকলন্ট ওি পিীক্ষাও ভাল িকব সযকহিু হকল বক রচন্তা ককি
ককিকছ মকয় কুলাকি পাকিরন। ৪ নম্বি সছকড আ কি হকয়কছ। সচহািায় ককষ্ট্ি ছাপ। াকর্ ২/১ জন
বান্ধবী রছল যািা প্রশ্ন সদখি না। িািাও স রদন সদকখকছ। ভয় সপলাম রক জারন নাভথা সব্রক ডাউন না
হকয় যায় ...। আপনাি কাকছ আমাি রজজ্ঞা া, আমাি সমকয় রক স ই ফােঁ হওয়া প্রশ্ন রনকয় পিীক্ষা সদওয়া
সছকলকমকয়কদি দকল পকড সেল না? ও রক স ই বদনাম সর্কক কলঙ্ক সর্কক রনকজকক মুক্ত িাখকি পািকব
যাকদি রদকক মানু ষ আংগুল িুকল সদখাকব ওিা ২০১৪ াকলি ফােঁ হওয়া প্রশ্ন রনকয় এইচএ র পা
ককিকছ। ...”
এই রচরঠিা সর্কক সবাো যায় রকভাকব অরভভাবককিা না চাইকলও সশষ পযথন্ত অনুাকয়ি কাকছ অ হায়ভাকব
মার্া নি কিকি বাধ্ু হকয় যান। িকব সয রবষয়রি এখকনা আমাকক আশা রনকয় বােঁচকি সশখায়, স রি হকচ্ছ
শি প্রকলাভকনও কমবয় ী একিা সমকয় মার্া উচু ককি ৎ সর্কক যায়।
আমাি কাকছ এ িকম অ ংখু রচরঠ আকছ, আরম পরড এবং দীঘথশ্বা সফরল।

৪.
প্রশ্ন ফােঁক ি এই বুাপািরি একিা জরিল এবং একিা পরিপূ েথ একরি রবপযথয় সয এখান সর্কক রকভাকব সবি
হকয় আ া যাকব আরম স িা সভকব সভকব সকান কূল রকনািা পাই না। িকব আরম মকন করি অবশু অবশুই
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এই মুহূকিথ িকাকিি বকচকয় উি পযথায় সর্কক রিনরি কাজ কিা উরচি। স ই কাজ রিনরি হকচ্ছ:
ক) এই সদকশি লক্ষ লক্ষ সছকলকমকয় খুব মন খািাপ ককি বক আকছ, িাকদি মনরি ভাকলা ককি সদয়াি
জকনু রকছু বলকি হকব। িাকদিকক কী বলা হকব স রি ভাবনা রচন্তা ককি রঠক কিা সযকি পাকি, রকন্তু
রকছু একিা বলকিই হকব। রবকশষ ককি যািা প্রশ্ন ফােঁ হকয় যাবাি পি ু কযাে সপকয়ও স ই প্রশ্ন সদকখরন
িাকদিকক একিা ুালু ি রদকয় বলকি হকব, সিামিাই এই সদকশি ভরবষুি।
খ) ামকনই রবশ্বরবদুালয় বা সমরডকুাকলি ভরিথ পিীক্ষা। যািা এবাকি এইচএ র রদকয়কছ িাকদিকক
আশ্বস্ত কিকি হকব সয ভরিথ পিীক্ষায় এইচএ র এি ফলাফল সযন সকান বড ভূ রমকা িাখকি না পাকি
স রি রনরশ্চি কিা হকব। কল রবশ্বরবদুালকয়ি কঙ্গ সযাোকযাে ককি রম্মরলিভাকব এই কাজরি কিকি
হকব।
ে) িৃ িীয় রবষয়রি আমাি কাকছ বকচকয় জরুিী, এই সদকশি ভরবষুকিি জনু বকচকয় গুরুত্বপূ েথ।
িকািকক সঘাষো রদকি হকব অিীকি যা হবাি হকয় সেকছ, রকন্তু ভরবষুকি এই বাংলাকদকশ আি সকানরদন
সকান প্রশ্ন ফােঁ হকব না। প্রশ্ন সযন ফােঁ না হকি পাকি স জকনু ির্ুপ্রযুরক্ত সর্কক শুরু ককি সদকশি
কল উদ্ভাবনী ক্ষমিাকক বাই রমকল বুবহাি কিকব, রকন্তু প্রশ্ন আি কখনও ফােঁ হকব না।
আমাকদি রপ্রয় সদশরিি ভরবষুি সয কি ু ন্দি স রি বাই অনু মান কিকি পাকি কী না আরম জারন না।
অল্প রকছু দারয়ত্বহীন রকন্তু গুরুত্বপূ েথ জায়োয় বক র্াকা মানু কষি জকনু আমিা আমাকদি স ই ু ন্দি
ভরবষুিরি রকছু কিই নষ্ট্ হকি সদব না। যরদ সকউ সচষ্ট্া ককি কাজ সহাক আি না সহাক ভাঙ্গা সিককডথি
মকিা আরম রচৎকাি কিকিই র্াকব!

সকেু একিা কসর
১।
দশ বাকিা বছি আকেি কর্া। িখন জামাি-রবএনরপ-হাওয়া ভবকনি িমিমা িাজত্ব। আমাকদি
রবশ্বরবদুালকয় এমন মানু ষজনকক রভর -কপ্রারভর রহক কব পারঠকয় সদওয়া হকয়কছ যাকদি রবশ্বরবদুালয় রকংবা
সলখাপডা রনকয় সকাকনা মার্াবুর্া সনই। রনকজি দকলি মানু ষজনকক রনকয় পুকিা রবশ্বরবদুালকয় এক ধ্িকেি
িািব চারলকয় যাওয়া হকচ্ছ িাকদি একমাে কাজ। “দু ঃ মকয় রিকক র্াকািাই হকচ্ছ রবজয়” এিকম
একিা কর্া আকছ িাই আমিা দােঁকি দােঁি কামকড সকাকনামকি রিকক আরছ। রবশ্বরবদুালকয়ি স্বাভারবক
কাজকমথ দূ কি র্াকুক, একিা ূ কিা পযথন্ত এক জায়ো সর্কক অনু জায়োয় রনকি পারি না। িখন হঠাৎ
একরদন আরম একিা রবষয় আরবষ্কাি কিলাম, আরম সদখলাম যখনই আমিা ককয়কজন রশক্ষক একে হই
িখনই চািপাকশ কী কী খািাপ খািাপ বুাপাি ঘিকছ স িা রনকয় কর্া বরল, িািপি বাই লম্বা লম্বা
দীঘথশ্বা সফরল! বাি সভিকিই এক ধ্িকেি সক্ষাভ, মন খািাপ কিা হিাশা, আমিা একক অকনুি াকর্
স িা সদয়া সনয়া কিরছ। িাকি সক্ষাভ, হিাশা আি মন খািাপিুকু আকিা ককয়ক গুে সবকড যাকচ্ছ। আমাি
মকন হল কাজিা রঠক হকচ্ছ না। আমিা রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষক, আমাকদি বাি সভিকিই রবদুাবু রে জ্ঞান
রনভথি এক ধ্িকেি মানর কিা আকছ, কাকজই আমিা যখন একে হব িখন আমাকদি এিকম বু রে
রভরত্তক মুক্ত রচন্তাি রবষয় রনকয় কর্া বলা উরচৎ। আরম িখন আমাকদি রশক্ষককদি রনকয় প্ররি মঙ্গলবাি
ন্ধুাকবলা একে হকয় নানা রবষয় রনকয় কর্া বলকি শুরু কিলাম। এিাি নাম সদয়া হল “িুই কড আড্ডা”
এবং নানা ঘাি প্ররিঘাি হু ককি এিা এখকনা রিকক আকছ। এখকনা মঙ্গলবাি ন্ধুাকবলা আমিা একে
হই, সকাকনা একিা রবষয় রনকয় কর্া বরল। কর্াবািথা গুকলা যরদ রলকখ িাখা হকিা িাহকল স গুকলা অিুন্ত
চমকপ্রদ একিা ু খপাঠু রবষয় হকিা িাকি সকাকনা কন্দহ সনই।
অকনকরদন পি আমাি এই “িুই কড আড্ডা”ি জন্ম কারহনী মকন পকড সেল িাি কািে হঠাৎ ককি আরম
লক্ষু কিলাম আরম আবাি একই রবষয় ককি যারচ্ছ। পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ রনকয় আমাি সভিকি সক্ষাভ এবং
হিাশা, আরম রদকনি পি রদন স ই সক্ষাভ আি হিাশাি কর্া রলকখ যারচ্ছ। (একিু খারন হকলও িকাকিি
দৃ রষ্ট্ আকষথে কিা সেকছ, ভরবষুকি যরদ আি কখকনা প্রশ্নপে ফােঁ না হওয়াি রবষয়রি রনরশ্চি কিা যায়
আমাি ধ্ািো আমিা অকনক খারন অজথন ককিরছ বকল দাবী কিকি পািব।) রকন্তু আরম আি সক্ষাভ এবং
হিাশাি কর্া রলখকি চাই না, স্বকপ্নি কর্া রলখকি চাই।
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েি ১১ িারিখ মাননীয় রশক্ষা মেীি দফিকি এই সদকশি প্রায় কল গুরুত্বপূ েথ রশক্ষারবদকদি রনকয়
একিা ভা হকয়কছ, এই ভাি আকলাচু রবষয় রহক কব যরদও “প্রশ্নপে ফােঁ ” কর্ারি বুবহাি কিা হয়রন
রকন্তু বাই জানকিা রনরশ্চিভাকবই এিা রনকয় আকলাচনা হকব। আকলাচনা হকয়কছ এবং মাননীয় রশক্ষা মেী
বাি ামকন অঙ্গীকাি ককিকছন িদন্ত করমরিি রিকপািথ পাবাি পি ভরবষুকি সযন প্রশ্নপে ফােঁ না হয়
স বুাপাকি সযিুকু কিা ম্ভব হয় স িা কিকবন। আমিা িাই আপািি িদন্ত করমরিি রিকপাকিথি জকনু
অকপক্ষা কিরছ।
১১ িারিকখি ভায় সদকশি গুরুত্বপূ েথ অকনক রশক্ষারবদ উপরস্থি রছকলন, িাকদি অকনককই আমাকদি রশক্ষা
বুবস্থাি নানা রবষয় রনকয় আকলাচনা ককিকছন। রকছু রকছু রবষয় রছল খুবই গুরুত্বপূ ে,থ আরম িাি ককয়কিা
এখাকন বাি জকনু িুকল ধ্িরছঃ
ক) আমাকদি সদকশ আি নূ িন সকাকনা প্রাইকভি রবশ্বরবদুালয় রকংবা প্রাইকভি সমরডককল ককলকজি
দিকাি সনই। সষাল সকারি মানু কষি সকাকনা একরি সদকশ হয়কিা আকিা রবশ্বরবদুালয় রকংবা সমরডককল
ককলজ র্াকা ম্ভব রকন্তু আমাকদি সদকশি জকনু স রি রিু নয় - িাি কািে এই সদকশ এই মুহুকিথ
নূ িন প্রাইকভি রবশ্বরবদুালয় রকংবা প্রাইকভি সমরডককল ককলকজ পডাকনাি জকনু প্রকয়াজনীয় রশক্ষক সনই।
ইকিামকধ্ু প্রাইকভি রবশ্বরবদুালকয় পডাকনাি কািকে পাবরলক রবশ্বরবদুালকয়ি সলখাপডাি ক্ষরি হকচ্ছ,
সজকন শুকন স িাি আকিা বথনাশ কিাি সকাকনা অর্থ সনই।
খ) আজকাল পাবরলক পিীক্ষাগুকলাকি পাকশি হাি এককবাকি আকাশ সছােঁয়া, রবষয়িা রনকয় আমিা বাই
আনন্দ কিকি পািিাম - এমনরক েবথ কিকি পািিাম। রকন্তু আ কল আমিা স িা রনকয় আনন্দ রকংবা
েবথ করি না, মুখ বু কেঁ জ হজম করি। িাি কািে যািা পিীক্ষাি খািা সদকখন িাকদিকক অরলরখি রকন্তু
করঠনভাকব সমৌরখক রনকদথশ সদয়া হয় বাইকক শুধ্ু উদািভাকব নয়, দু ই হাকি মাকথ রদকি হকব। রবষয়রি
এই সদকশি বাই জাকন রকন্তু আমিা খুবই অবাক হলাম যখন সিি সপলাম রশক্ষা মেোলয় স রি জাকন
না! যরদ রিু িািা না জাকনন িাহকল রবষয়িা আকিা ভয়ঙ্কি, িাি অর্থ এই সদকশি রশক্ষা বুবস্থা িােীয়
রনকদথকশি সিায়াক্কা না ককি রনকজকদি মি ককি পিীক্ষা পাকশি মচ্ছব বর কয় রদকচ্ছ। রবষয়িা নানা
কািকন হৃদয় রবদািক, যাি ব রবষকয় রজরপএ ফাইভ পাবাি কর্া না িাককও যরদ িীরিমি সজাি ককি
রজরপএ ফাইভ রদকয় সদওয়া হয় িখন িাি রনকজি িককথ একিা ভুল ধ্ািনা হকয় যায়। যখন এই
অরিিরঞ্জি সিড রনকয় রবশ্বরবদুালকয়ি ভরিথ পিীক্ষায় ু কযাে পাওয়া দূ কি র্াকুক পাশ পযথন্ত কিকি
পাকিনা িখন িািা খুব খািাপ ভাকব একিা ধ্াক্কা খায়। িাকদি আত্মরবশ্বা আত্ম ম্মান এককবাকি
ধ্ূ রলস্মাৎ হকয় যায়। সছকলকমকয়কদি এভাকব মানর ক রনযথািকন সঠকল সদয়াি সকান মাকন হয় না।

ে) আমিা হঠাৎ ককি আরবষ্কাি কিরছ মাদ্রা াি পাঠুবইগুকলাকি এক ধ্িকনি াম্প্রদায়ীকিন কিা হকচ্ছ।
বইকয়ি রবষয় বস্তু, বইকয়ি ছরবকি এক ধ্িকনি কৃরেম রবভাজন রনকয় আ া হকচ্ছ। াধ্ািন সছকলকমকয়ি
ছরব সনই, ব িুরপ পিা সছকল রহজাব পিা সমকয়। এ ধ্িকেি র োন্তগুকলা িককথ মেোলয় জাকন না
এবং এনর রিরব রনকজকদি উকদুাকে স গুকলা ককি সফলকছ - এরি হকচ্ছ বকচকয় আিকঙ্কি বুাপাি।
আমিা আমাকদি রশক্ষানীরিকি খুব উি ককে বলব এই সদশিা ককলি জকনু, রকন্তু পাঠুবইগুকলা ছাপাব
সদশ িককথ খুব রভন্ন একিা ধ্ািনা সদবাি জকনু স িা সিা হকি পাকি না।
ঘ) স্কুল পরিচালনা করমরি গুকলাকি সযােু সলাককি খুব অভাব। িকািী দকলি অনু ািী রকংবা
ক্ষমিাশালী সলাকজন এই করমরিি ভাপরি রহক কব সর্কক স্কুকলি বাকিািা বারজকয় রদকচ্ছ। রনকয়াে রনকয়
ভয়ঙ্কি এক ধ্িকনি বারেজু হকচ্ছ এবং রশক্ষক রহক কব সযােু নয় এিকম মানু ষজন দূ নথীরি ককি রশক্ষক
হকয় যাকচ্ছ। একিা স্কুকল যরদ ভাকলা রশক্ষক না র্াকক িাহকল স ই স্কুকলি আি র্াকল িা কী ?
ে) পৃ রর্বীি ব সদকশ একিা স্কুল সয এলাকায় র্াকক স ই এলাকাি সছকলকমকয়িা স ই স্কুলরিকি পডাি
ু কযাে পায়। আমাকদি সদকশ স রি ঘকিরন, এখাকন সয স্কুলগুকলাি ভাকলা স্কুল রহক কব ু নাম আকছ বাই
স খাকন পডাি জকনু হুমরড সখকয় পকড। স ই স্কুকল পডাকনাি জকনু বাবা মাকয়িা হকনু হকয় পকডন, এমন
সকাকনা কাজ সনই সযিা ককিন না। অর্চ প্রকিুকিা স্কুল যরদ একিা রনরদথষ্ট্ এলাকাি সছকলকমকয়ি জকনু
রনরদথষ্ট্ কিা র্াককিা িখন অনু সকাকনা উপায় না সদকখ বাই িাি এলাকাি স্কুলিাকক ভাকলা ককি
সিালাি সচষ্ট্া কিকিা। ািা সদকশ িখন একরি দু রি ভাকলা স্কুল না সর্কক অ ংখু ভাকলা স্কুল েকড
উঠকিা।
চ) আমাকদি সদকশি সছকলকমকয়িা এখন পিীক্ষাি চাকপ িীরিমি জজথরিি। উচু ক্লাকশ ওঠাি পি পিীক্ষাি
বুাপািরি রঠক আকছ রকন্তু রনচু ক্লাশগুকলা সর্কক পিীক্ষা পুকিাপুরি িুকল সদয়া সহাক সযন বািািা পিীক্ষাি
ভকয় আিংরকি হকয় সলখাপডা না ককি সশখাি জকনু আিহ রনকয় সলখাপডা ককি।

(এই প্রস্তাবরি আমাি খবু পছন্দ হকয়কছ - সলখাপডা রঠক ভাকব কিাকনা হকচ্ছ কী না স রি যাচাই কিাি
জকনু পিীক্ষাি একিা ভূ রমকা র্াকক, রকন্তু আমাকদি সদকশ স িা বাডাবারড একিা পযথাকয় চকল সেকছ!
রবকশষ ককি প্রশ্ন ফােঁ হকয় যাবাি কািকন পিীক্ষাগুকলাি আি সকাকনা গুরুত্ব সনই। )
এখাকন আধ্ ডজন প্রস্তাকবি কর্া বলা হকয়কছ, এ ছাডাও আকিা নানা ধ্িকনি প্রস্তাব রছল। মেোলয়
সর্কক আমাকদি আশ্বস্ত কিা হকয়কছ বগুকলা প্রস্তাব খুব গুরুত্ব রদকয় রবকবচনা কিা হকব।
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যরদ এগুকলা রিু রিু কাযথকি কিা হয় আমাি ধ্ািনা এই সদকশি রশক্ষা বুবস্থাি একিা বড ধ্িকনি
পরিবিথন হকব।
২।
আমাকদি সদকশি জ্ঞানী গুেী মানু কষিা রশক্ষা রনকয় কর্া বলকি হকলই দু কিা ভয়ংকি প্ররিবন্ধকিাি কর্া
মকন করিকয় সদন। িাি একরি হকচ্ছ োইড বু ক অনুরি হকচ্ছ সকারচং স ন্টাি। রকন্তু এই সদকশি ব
মানু ষ কী জাকন মুকখ োইড বইকয়ি রবরুকে কর্া বলকলও সদকশি প্রায় ব গুরুত্বপূ েথ পরেকাগুকলা সয
রশক্ষা ংক্রান্ত পািা এি নাকম পুকিাপুরি োইড বইকয়ি দারয়ত্ব পালন ককি যাকচ্ছ? োইড বই সযিকম
ছােছােীকদি প্রকশ্নি উত্তি মুখস্ত কিকি সশখায় এই পরেকাগুকলাও স িকম প্রকশ্নি উত্তি মুখস্ত কিকি
সশখায়। োইড বই সযিকম িাকা রদকয় রকনকি হয় এই পরেকাগুকলাও িাকা রদকয় রকনকি হয়। বুাপািিা
ককিা গুরুিি সদখাি জকনু আরম আজককি (১লা আষাঢ়, বষথাি প্রর্ম রদন, সভকবরছলাম ব পে পরেকা
িাকদি প্রর্ম পৃ ষ্ঠায় কদম ফুকলি ছরব রদকয় বষথাকক স্বােি জানাকব! জানায়রন, ওয়াডথ কাপ সখলা
বরকছু কক িুচ্ছ ককি সফকলকছ।) একিা খুব গুরুত্বপূ েথ পরেকা হাকি রনকয়রছ। পডাকশানা ংক্রান্ত অংকশ
প্রার্রমক রশক্ষা মাপনী পিীক্ষাি রবজ্ঞাকনি প্রশ্ন রহ াকব শূ েুস্থান পূ িে কিাি জকনু প্রর্ম প্রশ্নরি
এিকমঃ “আমাকদি চািপাকশ রবরভন্ন ____ ছরডকয় আকছ।” আমাকক শূ েুস্থানরি পূ িে কিকি সদয়া হকল
আরম পুকিাপুরি রবভ্রান্ত হকয় সযিাম, আমাকদি চািপাকশ অকনক রকছু ছরডকয় র্াককি পাকি যাি প্রকিুকরি
শুে উত্তি হওয়া ম্ভব। রকন্তু আমাকদি গুরুত্বপূ েথ পরেকাি “োইড বই” রঠক প্রশ্নরিি রনকচই উত্তি রলকখ
রদকয়কছ, “সিােজীবানু ”! ছােছােীকদি রচন্তা কিাি জকনু প্রশ্নগুকলা সদওয়া হয় রন িাহকল উত্তিরি অনু
সকার্াও র্াককিা - শুেুস্থান পূ িে ককি ছােছােীিা পকি রমরলকয় সদখকিা শুে হকয়কছ কী না। প্রকশ্নি রঠক
রনকচ উত্তি সলখা আকছ - রচন্তা কিাি ু কযাে সনই - মুখস্ত কিাি জকনু সদয়া হকয়কছ। রবজ্ঞাকনি ২৫রি
এবং ই লাম ও বনরিক রশক্ষাি ১৭রি প্রশ্ন রঠক এিকম। জুরনয়ি স্কুল ারিথরফকককিি প্রশ্নগুকলা বহু
রনবথাচনী এবং স খাকনও একই বুাপাি। প্রকশ্নি াকর্ই উত্তি, রনকজকক যাচাই কিাি সকাকনা ু কযাে সনই।
সদকশ ৃ জনশীল পেরি চালু হওয়াি পি আমাকক বাই অরভকযাে ককিকছ সয সদকশ ৃ জনশীল পিীক্ষািও
োইড বই সবি হকয় সেকছ। আরম এখকনা রনকজি সচাকখ স িা সদরখরন রকন্তু গুরুত্বপূ েথ পরেকাি
রশক্ষাপািায় এই প্রর্ম ৃজনশীল প্রকশ্নি োইড বই কী িকম হয় স িা সদখাি অরভজ্ঞিা হল। ৬ষ্ট্ সেেীি
ইংকিজীি একরি প্রশ্ন এিকমঃ What are computers must from? অকনকক মকন কিকি পাকিন
ছাপাি ভুকল এিকম রবদঘুকি একিা ইংকিজী বাকু সলখা হকয় সেকছ। আ কল ছাপাি ভুল নয়, কািন
উত্তিিাও াকর্ াকর্ সদওয়া হকয়কছঃ Computers are must from word processing to nuclear
weapon। রযরন রলকখকছন রিরন এিাকক শুে সজকনই রলকখকছন। পরেকা স িা আকিা গুরুত্ব রদকয়
সছকপকছ।

োইড বই িকাি সর্কক সবআইনী সঘাষো কিা হকয়কছ। যরদ এিা রিুই সবআইনী হকয় র্াকক িাহকল
পরেকাগুকলা যখন োইড বইকয়ি দারয়ত্ব পালন ককি িখন স িাকক সকন সবআইনী রবকবচনা ককি িাকদি
রবরুকে আইকনি বুবস্থা সনওয়া যায় না?

(আরম জারন আমাি রনকবথাকধ্ি মি কর্া শুকন বাই অট্টহার হা কছন, সয ংবাদপেগুকলা আমাকদি
সদকশি মানু কষি রচন্তাভাবনাকক একিা রনরদথষ্ট্ রদকক রনকয় যায়, ওয়াডথ কাপ সখলাি ময় অনু ব রকছু কক
গুরুত্বহীন ককি সফলাি ক্ষমিা িাকখ, উচু জায়োয় রভনকদশী জািীয় পিাকা উডাকি রেকয় িরুকনিা
রুরিন মারফক ইকলকরট্রক শক সখকয় মািা যাবাি পিও এই িােরবকিাধ্ী কাজগুকলাকক উৎ াহ রদকয় যায় স ই ংবাদপেগুকলা োইড বই রহক কব দারয়ত্ব পালন কিাি জকনু িাকদি রবরুকে আইনী বুবস্থা সনওয়াি
কর্া বলা রনশ্চয়ই অকনক বড রনবু থরেিাি কাজ!)
৩।
আরম রনরশ্চি ভাকব জারন পদ্মা স িু রকংবা সমকট্রা সিল নয় রুপপুি পািমানরবক শরক্ত সকে রকংবা
িামপাকলি কয়লা রবদু ুৎ সকে নয় - এই সদকশি সছকলকমকয়কদি রিুকাকিি সলখাপডাই শুধ্ু মাে সদকশি
কল ম ুাি মাধ্ান কিকি পািকব। রজরডরপ এি ৬ শিাংশ সদকশি রশক্ষা বুবস্থাি জকনু কিা হকব
স িকম অঙ্গীকাি কিা হকলও বাংলাকদশ িকাি িাি রজরডরপ এি মাে ২.২ শিাংশ রশক্ষাি জকনু খিচ
ককি। এই রহক কব বাকী পৃ রর্বী যরদ বাংলাকদশকক অরশরক্ষি অ ভু এবং ববথি সদশ রহক কব োলাোল
ককি আমাকদি স িা মার্া সপকি রনকি হকব। অকনক সচচাকমরচ ককিও রশক্ষা খাকি বাডরি িাকা আনা
যাকচ্ছনা স জকনু আমিা মাকে মাকেই রচন্তা করি বুরক্ত উকদুাে রকংবা সস্বচ্ছােকম আমাকদি রকছু কিাি
আকছ কী না। এ বুাপাকি আরম বকচকয় বড উৎ াহ সপকয়রছ িারেব হা ান নাকম আলাবামা ইউরনভার থরিি
একজন িরুে রশক্ষককি কাছ সর্কক। বুাপািরি ঘকিকছ এভাকবঃ
দৃ রষ্ট্ প্ররিবন্ধী সছকলকমকয়কদি সলখাপডাি জকনু সব্রইল বই দিকাি সয বইগুকলা স্পশথ ককি পডা যায়।
বছকিি শুরুকি বাই নূ িন বই সপকলও দৃ রষ্ট্ প্ররিবন্ধী সছকলকমকয়িা নূ িন দূ কি র্াকুক সকাকনা বইই পায়
না! িাকদি কািি অনু কিাধ্ শুনকি সকউ িাজী নয়। বুরক্তেি উকদুাকে িাকদি পাঠুবইগুকলা ছারপকয়
সদওয়া যায় কী না স িা রনকয় রচন্তা ভাবনা কিা শুরু হকল এনর রিরব সর্কক পাঠুবইগুকলাি ইকলকট্ররনক
ফি করপ চাওয়া হকল িািা সকাকনা াহাযু কিকি পািল না। িাকদি ওকয়ব াইকি ব পাঠুবইকয়ি
রপরডএফ করপ িকয়কছ রকন্তু স গুকলা সর্কক সব্রইল বই ছাপাকনা ম্ভব না। এিকম একিা পরিরস্থরিকি
াধ্ািে মানু ষ হাল সছকড সদয় রকন্তু িারেব হা াকনি মি নূ িন প্রজকন্মি িরুকেিা হাল ছাকড না। স
সনিওয়াককথ ািা পৃরর্বীি ব বাংলাকদশী িরুেকদি অনু কিাধ্ কিল বাংলা পাঠুবইগুকলা িাইপ ককি
রদকি। শুকন অরবশ্বা ু মকন হকি পাকি রকন্তু অল্প ককয়করদকনি মাকে বাই রমকল স ই বইগুকলা িাইপ
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ককি রদল। বছকিি পি বছি কািি অনু নয় রবনু নয় ককি এনর রিরব সর্কক সযরি পাওয়া ম্ভব হয় রন,
বাংলাকদকশি অ ংখু িরুে িরুেীিা অল্প ককয়করদকন স িা উপহাি রদকয় রদল! এই পুকিা
প্ররক্রয়ািাি নাম crowd sourcing - এিাও আরম িারেব হা াকনি কাছ সর্কক রশকখরছ। অ ংখু মানু ষ
রমকল আপািি দৃ রষ্ট্কি অ ম্ভব একিা কাজ ককি সফলা!
এি পি সর্কক আমাি মার্াি মাকে অকনক রচন্তা ঘুিপাক খাকচ্ছ। বাংলাকদকশি অ ংখু িরুে িরুেীিা
সদকশি জনু রকছু কিকি চায়, িাকদি এই ভাকলাবা া আি আিহকক বুবহাি ককি আমিা কী রশক্ষাি
জকনু নূ িন রকছু কিকি পারি না? প্ররি বছি সয পাঠু বইগুকলা সলখা হকচ্ছ স গুকলা এখকনা দায় ািা,
স ই বইগুকলা কী নূ িন ককি সলখা যায় না ? রবজ্ঞাকনি নানা এক্সকপরিকমন্ট এি বেথনা র্াকক স গুকলা
বািািা কিাি ু কযাে পায় না, অন্তিপকক্ষ িাি রভরত্তগুকলা কী বিিী কিা যায় না ? রকংবা সদকশি জকনু
বকচকয় সযিা জরুিী, োইড বই এবং সকারচং স ন্টািকক রচিিকি দূ ি ককি সদয়া যায় না ? আইন ককি
স গুকলা বন্ধ কিা হয়ি করঠন রকন্তু িাকদিকক পুকিাপুরি অপ্রকয়াজনীয় জঞ্জাকল পালকি সদয়া সিা করঠন
রকছু নয়।
োইড বই মাকন কী ? যািা স িা জাকনন না িািা স িা গুরুত্বপূ েথ বদরনক পরেকাি রশক্ষা পািাগুকলা
সদখকলই এখন সজকন যাকবন - বাজাি সর্ককও বই আকাকি স গুকলা সকনা যায়। সছকলকমকয়িা স খান
সর্কক প্রশ্ন আি উত্তি মুখস্থ ককি।

(অকনকক বকরফয়ি সদয়াি জকনু বকল প্রশ্নিা সকান কাঠাকমাকি হয় স িা সদখাি জকনু িািা োইড বই
পকড !)
আমিা কী crowd sourcing ককি ািা পৃ রর্বীি আিহী িরুেকদি সর্কক চমৎকাি রকছু প্রশ্ন বিিী
করিকয় রনকি পারি না ? স গুকলা ির্ু প্রযু রক্ত বুবহাি ককি সছকলকমকয়কদি জকনু উন্মু ক্ত ককি রদকি পারি
না ? এই প্রশ্নগুকলাি সশকষ উত্তি সদয়া র্াককব না িাই িািা কখকনাই স গুকলা মুখস্ত কিকি পািকব না রকন্তু ইকচ্ছ কিকলই পিীক্ষা রদকয় রনকজকক যাচাই ককি রনকি পািকব, সকার্ায় দু বল
থ িা রনকজিাই সবি ককি
রনকি পািকব। আরম শ খাকনক প্রকশ্নি কর্া বলরছ না - হাজাি হাজাি প্রকশ্নি কর্া বলরছ।
প্রার্রমক এবং মাধ্ুরমক পযথাকয়ি সলখাপডাি রবষয়রিি সখােঁজখবি রনকি রেকয় আরম আরবষ্কাি ককিরছ
আমাকদি রশক্ষককদি বকচকয় সবশী ম ুা হয় ৃ জনশীল প্রশ্ন বিিী কিকি, সয কািকে ৃ জনশীল োইড
(এবং গুরুত্বপূ েথ বদরনক পরেকা!) একিা জনরপ্রয়। রশক্ষককদি সকমন ম ুা হয় স রি আরম সজকনরছ
আমাি সবাকনি সমকয়ি কাছ সর্কক, স যখন সছাি িখন একরদন িাি ধ্মথ ুাি ক্লাকশি ব সমকয়কদি
বলকলন, “ধ্মথ পিীক্ষাি জনু সিািা বাই ৃজনশীল প্রশ্ন ককি আনরব - যািিা ভাকলা হকব স িা আরম

রনব, পিীক্ষায় রদব।” বািা বািা সছকলকমকয়িা মহা আনকন্দ ৃ জনশীল প্রশ্ন বিিী ককি রনকয় এল, রশক্ষক
স খান সর্কক সবকছ সবকছ রনকয় পিীক্ষাি প্রশ্ন বিিী কিকলন। ৃজনশীল প্রশ্ন বিিী কিকি রশক্ষককদি
কাকলা ঘাম ছু কি যায় রকন্তু বািাকদি সকাকনা ম ুা হয় না। িাই যরদ crowd sourcing ককি ািা
পৃ রর্বীি ব িরুনকদি বিিী কিা ব রবষকয়ি অ াধ্ািে রকছু প্রশ্ন জমা ককি িাখা যায় - িাহকল
ছােছােীিা স গুকলা রদকয় রনকজি জ্ঞানিুকু সপাক্ত কিকি পািকব, শুধ্ু িাই নয় প্রকয়াজকন রশক্ষককিাও
স িা বুবহাি কিকি পািকবন। িাকদি জকনু আলাদা বুাবস্থাও ককি সদয়া যাকব, বাকজ প্রকশ্নি অরভশাপ
সর্কক মুরক্তও সপকয় যাকবন।
আরম খুব স ৌভােুবান কািে আরম খুব উৎ াহী রকছু মানু কষি আকশপাকশ র্ারক, অ ংখু ভাবনা রচন্তা
আমাকদি মার্ায় কাজ ককি। বাংলাকদকশি ব িরুেকদি রনকয় সদকশি রশক্ষা বুবস্থাকক াহাযু কিা রঠক
এিকম একিা রচন্তা ভাবনা। যরদ এিকম একিা উকদুাে সনয়া হয় িাহকল কী সদকশি িরুকেিা এরেকয়
আ কব না?
রনশ্চয়ই আ কব!
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কধয়ক িুকধরা িাবো
১.
েি রকছু রদন সর্কক আমাকক বকচকয় সবরশ সয প্রশ্ন কিা হকচ্ছ স রি হকচ্ছ, “ওয়াডথ কাকপ আপরন সকান
দলকক াকপািথ ককিন?” আরম িখন িীরিমি ম ুায় পকড যাই, ািা পৃ রর্বী যখন ওয়াডথ কাকপি
উকত্তজনায় ওলি পালি হকয় যাকচ্ছ, খবকিি কােকজি মূ ল অংশই হকচ্ছ ওয়াডথ কাকপি খুেঁরিনারি িখন
আরম যরদ বরল আমাি ওয়াডথ কাকপ পছকন্দি দল সনই িখন বাই আমাি রদকক সকমন জারন অনু িকম
সচাকখ িাকায়! বািই ধ্ািো হয় আমাি রনশ্চয়ই সকাকনা ম ুা আকছ। ওয়াডথ কাপ রবষয়িাই আমাি
জকনু হৃদয়-রবদািক, এমরনকি সিরলরভশন সদখা হয়না, সকার্াও রেকয় যরদ সদরখ বাই সিরলরভশকন ওয়াডথ
কাপ সদখকছ িখন আমাককও সদখকি হয়। এমরনকি পছকন্দি সকাকনা দল সনই রকন্তু সখলা সদখাি ময়
সয দলিা একিু দু বল
থ িাি জকনু সকমন জারন মায়া হয় এবং রনকজি অজাকন্তই এক ময় িাি পক্ষ রনকয়
রনই। অবধ্ারিিভাকব আমাি দু বল
থ দলরি সহকি যায় এবং িখন আমাি মন খািাপ হকয় যায়। কাকজই
ওয়াডথ কাপ সখলারি সর্কক আরম এখকনা সকাকনা আনন্দ পাইরন, অকনক দু ঃখ সপকয়রছ !
সছকলকবলায় আরম প্রচুি ফুিবল সখকলরছ, কখকনা সখলাি মাকঠ ফুিবকল লারর্ রদকি সপকিরছ বকল মকন সনই
রকন্তু লারর্ সদবাি জকনু অকনক সদৌডাকদৌরড ককিরছ এবং িাকিই অকনক আনন্দ সপকয়রছ। রকন্তু
আজকালকাি ওয়াডথ কাপ সখলা সদকখ আরম মাকে মাকেই খুব ভাবনায় পকড যাই। সয সকাকনা সখলাি মূ ল
কর্া হকচ্ছ সয দলরি ভাকলা সখলকব স রজিকব। ওয়াডথ কাকপ আমিা সদরখ দু ই দলই ভাকলা, সকউ
কাউকক সোল রদকি পািকছ না, িখন লিারি ককি রঠক কিা হকচ্ছ সক রবজয়ী! (কখলা সশকষ সপনারে রকক
রদকয় জয় পিাজয় রঠক কিা আ কল লিারি ছাডা আি রকছু না।) সপনারে রকক সদবাি সবলায় অকনক
মকয়ই সদরখ সোলরকপাি উলকিা রদকক োেঁপ রদকয়কছ - সকান রদকক োেঁপ রদকব র োন্তরি রনকি হয় রকক
সদয়াি আকে, কাকজই পুকিািাই কপাকলি উপি, পুকিািাই লিারি। সয সখলাি জয় পিাজয় ভাকেুি উপি
রনভথি ককি স ই সখলা সকমন ককি রিুকাকিি সখলা হকি পাকি স রি আরম কখকনা বু েকি পারিরন।
আমাকক বু রেকয় সদওয়াি সচষ্ট্া কিকলও আরম বু েকবা বকল মকন হয় না।
িকব ওয়াডথ কাকপি ময় বাংলাকদকশি সচহািা সদকখ আরম ব মকয়ই দীঘথশ্বা সফরল। সকাকনা একিা
রবরচে কািকে এই সদকশি অকনক মানু ষ মকন ককি িািা সয দলিাি মর্থক স ই দকলি সদশরিি পিাকা
িানাকি হকব। শুধ্ু সয িানাকি হকব িা নয়, পিাকািা হকি হকব অকনক বড। পিাকা িানাকি রেকয়
ইকলরিক শক সখকয় িরুকেিা মািা সেকছ, িাি আপনজকনি সকমন সলকেকছ কল্পনাও কিকি পারি না।
যকশাকিি রডর এই পিাকা সদকখ রবিক্ত হকয় বকলকছন স্বাধ্ীন সদকশ রবকদশী পিাকা এভাকব িানাকনা

যাকব না, পিাকা নামাকি হকব। িাি জকনু অরভনন্দন, ািা সদকশ অন্তি একজন মানু ষ আকছন রযরন
জাকনন পিাকা এক িুককিা কাপড নয়, পিাকািা সদকশি প্রিীক। পৃ রর্বীি বকদকশ জািীয় পিাকাি
ম্মান িাখাি জকনু রনয়ম কানু ন আকছ, ইকচ্ছমি সকউ রবকদশী পিাকা িুকল সফলকি পাকি না। রবকদশী
পিাকাি াকর্ রনকজি সদকশি পিাকািা আকিা উেঁচুকি িুলকি হয়, রবকদশী পিাকাি সর্কক রনকজি
সদকশি পিাকািা আকিা বড হকি হয়।
আকে এককবাকিই রছল না, িকব আজকাল সদখরছ প্রায় অকনক জায়োকিই রবকদশী পিাকাি াকর্
বাংলাকদকশি পিাকািাও আকছ, সদকখ ভাকলা লাকে। যরদ এিকম হকিা, সয কয়রি রবকদশী পিাকা আকছ
রঠক স ই কয়িা রকংবা িাি সচকয় সবরশ আমাকদি লাল বু জ পিাকা উডকছ িাহকল স ই দৃ শু সদকখ
আমাকদি বু কিা ভকি সযকিা। আমাকদি সয প্রজন্ম মুরক্তযু কেি সভিি রদকয় বড হকয়কছ িািা জাকন
আমাকদি লাল বু জ পিাকাি লাল িংরি আ কল সমাকিও লাল িংকয়ি একিা কাপড নয়, স রি আ কল
আমাকদি আপনজকনি বু ককি িক্ত রদকয় িাোকনা। এি মাকে এক রবন্দু অরিিঞ্জন সনই! স ই জকনু
জািীয় পিাকািা আমাকদি কাকছ একিা গুরুত্বপূ েথ।

২.
যািা ভাবকছন “ওয়াডথ কাপ” নামক সয রবষয়রি রনকয় আমাি রবন্দুমাে জ্ঞান সনই আরম স িা রনকয়ই
রলখকি বক রছ আরম িাকদিকক আশ্বস্ত কিকি চাই। আরম আজকক আমাি রকছু িুককিা িুককিা ভাবনাি
কর্া রলখকি চাই। রভন্ন রভন্ন রকছু ভাবনা।
রকছু রদন আকে আমাি াকর্ একরি প্ররিষ্ঠান সযাোকযাে ককি আমাকক িাকদি অনু ষ্ঠাকনি প্রধ্ান অরিরর্
হবাি জকনু অনু কিাধ্ কিকলন। “প্রধ্ান অরিরর্” “মাোিী অরিরর্” “দায় ািা অরিরর্” এই রবষয়গুকলা
আমাি জকনু সবাো করঠন, িকব মজাি বুাপাি হকচ্ছ আরম এই রবভাজন রনকয়ই প্রায় খুকনাখুরন হবাি
অবস্থা ঘিকি সদকখরছ! যাই সহাক এই প্ররিষ্ঠাকনি আমেেরি আরম খুব আিহ রনকয় িহন কিলাম কািে
িাকদি অনু ষ্ঠাকন িািা প্রায় দু ইশ বািাকক রনকয় আ কবন - িাকদি বাই হকচ্ছ েৃহকমথী, স াজা বাংলায়
বা াি কাকজি সমকয়। এিকমরি আকে কখকনা ঘকিরন।
ঢাকা শহকি রঠক মকয় সকার্াও সপৌছাকনা অ ম্ভব একরি বুাপাি, সবশী িকথ হকয় অকনক আকে িওনা
রদকয় অকনক আকে সপৌকছ সেরছ না হয় রঠক মকয় িওনা রদকয় সদিী ককি সপৌকছরছ। িকব স রদন ভাকেুি
সজাকি আরম রঠক মকয় সপৌকছ সেলাম। এবং সপৌছাকনাি াকর্ াকর্ আমাকক সিকজ িুকল সদয়া হল।
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মকি বক আরম অনু ষ্ঠাকনি দশথক সোিাকদি সদখকি সপলাম এবং আমাি বু কিা বুর্ায় িনিন ককি
উঠল। যািা আমাি ামকন বক আকছ িাকদি বয় দশ বাকিা বছি রকংবা আকিা কম। এই বয়ক ি
রশশুকদি মুকখ এক ধ্িকেি ািলু র্াকক, এক ধ্িকেি রনকদথাষ কমনীয়িা র্াকক, িাকদি বাি মুকখ স িা
আকছ। আমাি ামকন যািা বক আকছ িাকদি বাই রনকজি বাবা মা ভাইকবানকক সছকড একা একা অনু
একিা পরিবাকিি বা ায় কাজ ককি। সয বয়ক স্কুকল যাবাি কর্া, বন্ধুকদি াকর্ বহ হুকল্লাড কিাি কর্া,
মা বাবাি আদকি বড হবাি কর্া িখন িািা কাপড কাকচ, বা ন সধ্ায় িান্না ককি, ফাই ফিমাশ খাকি।
আকয়াজকিা আমাকক জানাকলন একদি অকনককই জাকন না িািা সকার্া সর্কক এক কছ, িাকদি সদশ
সকার্ায়, বাবা মা পরিজন সকার্ায় র্াকক! িািপিও িািা হকচ্ছ এ সদকশি েৃহকমথীকদি বা কাকজি
সমকয়কদি মাকে স ৌভােুবাকনিা। িািা সয পরিবাকিি াকর্ কাজ ককি িািা এই কাকজি সমকয়কদি এই
ংেঠকনি াকর্ কাজ কিাি ু কযাে রদকয়কছ, ময় ককি সলখা পডা কিকি রদকয়কছ, এই ংেঠকনি াকর্
খারনকিা রবকনাদকনি জকনু ঘি সর্কক সবি হকি রদকয়কছ। স জকনু আজকক আরম িাকদি সদখাি ু কযাে
সপকয়রছ। অনুকদি আমিা কখকনা সদখব না, িাকদি কর্া শুনব না।
আকয়াজককিা জানাকলন এই বািাকদি বাইকক মুরক্তযু কেি যাদু ঘি সদরখকয় আনা হকয়কছ, আমাকক
অনু কিাধ্ কিকলন িাকদিকক রকছু একিা বলকি - ম্ভব হকল মুরক্তযু ে রনকয়।
আরম রশক্ষক মানু ষ, মািািী করি, আমাি কাজ কর্া বলা, সয সকাকনা জায়োয় জারন আি না জারন রকছু
একিা বকল সফলকি পারি, রকন্তু আজকক এই মূ হুকিথ আরম হঠাৎ আরবষ্কাি কিলাম আমাি বলাি রকছু
সনই। এই বািাগুকলা যরদ সকান স্কুকলি বািা হকিা আরম িাকদি স্বকপ্নি কর্া বলকি পািিাম, ভরবষুকিি
কর্া বলকি পািিাম, রকন্তু সয বািা বা ায় কাজ ককি িাি জীবন কািায় িাকক আরম কী রমর্ুা স্বপ্ন
সদখাব? একাত্তকি মুরক্তযুে ককি সদশ স্বাধ্ীন হওয়াি পি আমাকদি মি মানু কষি ামকন নূ িন একরি
রদেন্ত উকন্মারচি হকয়কছ, ু ন্দি ভরবষুৎ হািছারন রদকয়কছ, রকন্তু এই সছাি রশশুকদি জীবকন ভরবষুকিি
স্বপ্ন সদখাি রক রকছু আকছ? আরম কী িাকদি সকাকনা আশাি কর্া বলকি পািব ? ািা জীবকন সযরি
কখকনা হয়রন, আজকক আমাি স রি ঘকি সেল - আরম িাকদি বলাি মকিা রকছু খুকেঁ জ সপলাম না। অবান্তি
একরি দু রি কর্া বকল িাকদি রজকজ্ঞ কিলাম, “সিামিা কী পডকি পাি?” বাই রচৎকাি ককি বলল,
“পারি!” কী অ াধ্ািে একরি বুাপাি - এই প্রর্মবাি আরম উল্লর ি হকয় বললাম, “আরম সিামাকদি
বাি জকনু একিা ককি বই একনরছ! সিামিা আ , আরম সিামাকদি একিা ককি বই উপহাি রদই।”
অনু ষ্ঠাকনি ব শৃংখলা ধ্বক সেল, বািাগুকলা ছু কি একলা, আকয়াজককিা িাকদি লাইন করিকয় রদকলন,
আরম িাকদি হাকি একরি একরি বই িুকল রদলাম। আহা, কী মায়াকাডা সচহািা রকন্তু রনষ্ঠুি পৃ রর্বীি
িাকদিকক সদবাি মি রকছু সনই। বািাগুকলাি রকন্তু মুকখ হার , িাকদি সকান অরভকযাে সনই, এই জীবন
রনকয় অরভকযাে কিা যায় স রি িািা জাকনও না। শুধ্ু একজন আমাি কাকছ জানকি চাইল, “আমিা এখন

ক্লাশ ফাইভ পযথন্ত পডকি পারি। যরদ আকিা পডকি চাই িাহকল সকার্ায় পডকবা?” আরম িাকক আশ্বস্ত
ককি রকছু একিা উত্তি রদকয় এক রছ, একরি সমকয়ি সলখাপডা হয়কিা অকনকভাকবই কিা ম্ভব, রকন্তু
িাি মকিা অনুকদি সক আশ্বস্ত কিকব ?
আকয়াজককিা বািাকদি রদকয় একিা অনু ষ্ঠান করিকয়রছকলন, স ই অনু ষ্ঠান সদকখ সক বলকব িাকদি জীবন
কাকি বা ায় কাজ ককি! সছাি একরি রশশুকক একিুখারন ু কযাে সদয়া হকল িািা ককিা কী ককি সফলকি
পাকি ? এই সদকশি ব রশশুকদি আমিা কখন স ই ু কযাে ককি সদব ?
৩.
সঢকী স্বকেথ সেকলও ধ্ান ভাকন - কাকজই আরম রকছু একিা রলখকি বক রছ সলখা পডা রনকয় যরদ রকছু না
বরল স িা সকমন ককি হয় ?
খবকিি কােকজ সদকখরছ ং কদ প্রশ্নপে ফা েঁ রনকয় আকলাচনা হকয়কছ, আমাকদি রশক্ষা মেী মকহাদয়
বকলকছন এই পাচেঁ বছকি এই প্রর্মবাি প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ। খবিরি পকড আমাি খুব মন খািাপ হকয়কছ
কািন আরম রনরশ্চি ভাকব জারন এই পাচেঁ বছকি আকিা অকনকবাি প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ। আমাি মকিা আকিা
অ ংখু ছাে রশক্ষক অরভভাবককিাও জাকন - িািা যখন খবকিি কােকজ এই খবিরি পডকব িখন িাকদি
কী মকন হকব? আমাকদি মাননীয় মেী একরি িুকক অস্বীকাি কিকছন নাকী িাি সর্ককও সবদনাদায়ক
বুাপাি, সদকশি রশক্ষামেী হওয়াি পিও এই গুরুত্বপূ নথ িুরিি কর্া সকউ িাকক জানায়রন ? সকানরি
সবশী সবদনাদায়ক ?
আমিা বাই প্রশ্ন ফােঁ

ংক্রান্ত িদন্ত করমরিি রিকপাকিথি জকনু অকপক্ষা কিরছলাম, িদন্ত করমরি রিকপািথ

রদকয়কছ, রিকপাকিথ বলা হকয়কছ শুধ্ু ইংকিজী এবং েরেকিি প্রশ্ন ফােঁ হকয়কছ - অর্চ আরম রনকজ খবকিি
কােকজ পদার্থ রবজ্ঞাকনি ফােঁ হকয় যাওয়া চািিা প্রশ্ন রিুকাি প্রকশ্নি পাশাপারশ ছারপকয়রছলাম। ফােঁ
হকয় যাওয়া অনুানু প্রশ্নগুকলাও আরম ছােকদিকক রদকয় িদন্ত করমরিি হাকি সপৌকছ সদয়াি বুবস্থা
ককিরছলাম! হাকি প্রমান র্াকাি পিও িদন্ত করমরি এই িুগুকলা উদ্ঘািন কিকি পাকিরন - আমিা
এখন িাকদি কাকছ খুব সবশী রকছু রক আশা কিকি পারি ?

৪.
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এইচ.এ .র এি রলরখি পিীক্ষা সশষ হকয়কছ, এখন বুবহারিক পিীক্ষা চলকছ বা সশষ হকয়কছ। আমাি
মকন হয় এই সদকশ বুবহারিক পিীক্ষাি রবষয়িাও সদকশি মানু কষি জানা দিকাি। আরম রনকজই রলখকি
পারি রকন্তু বকচকয় ভাকলা হয় যািা এই পিীক্ষা সদয় িাকদি রনকজকদি মুকখ সশানা। একজকনি ই-কমইল
এিকমঃ “প্রুারক্টকুাল পিীক্ষায় আমাকদি সকান পিীক্ষা কিকি হয় না। রফরজকক্স আমিা বই সদকখ
ককলকজ কিা পিীক্ষাি মানগুকলা বর কয় রদই। সককমরে ফািথ সপপাকি রপওন বকল সদয় মান কী িকম
হকব, একিু এরদক স রদক ককি রলকখ সদই। স ককি সপপাকি লবন শনাক্তকিে র্াকক, রপয়ন বকল সদয়
সকানিা কী লবে। আি ব পিীক্ষাি বেথনাই রলরখ বই, খািা বা সফাকন সিালা ছরব সদকখ। এজকনু প্ররি
পিীক্ষায় এককশা িাকা রদকি হয়। চাি রবষয় X দু ই পে = ৮০০ িাকা। কী বুব া সদকখকছন ? রপওন না
শুধ্ু রশক্ষকিাও জরডি।”
একজন ছাে বা ছােী যখন জাকন িাকদি রশক্ষককিা দু নথীরিি াকর্ জরডি িখন স ই রশক্ষাি কী আ কল
সকাকনা গুরুত্ব আকছ ? রবজ্ঞাকনি রবষয়গুকলাি বুবহারিক পিীক্ষায় ২৫ নম্বি র্াকক। ১০০ এি সভিি এই
২৫ মাকথ িা রি িাকা রদকয় সকনা যায় - বাই এরি জাকন। ছাে রশক্ষক অরভভাবক - সকউ বাকী সনই,
রকন্তু সকউ রকছু ককি না। িািপিও আমিা রশক্ষা রনকয় অকনক বড বড কর্া বরল - আমাি দু ঃখিা
স খাকন।

৫.
আরম যখন ঢাকা যাই িখন আমাি মাকয়ি াকর্ সদখা কিাি জকনু মীিপুি ফ্লাই ওভাকিি উপি রদকয়
যাই। মীিপুকি সপৌছাকনাি পি আরম সয িাস্তারি বুবহাি করি স রি রবহািী এলাকাি সভিি রদকয় যায়আরম স রি আকে জানিাম না, এখন জারন। সবশ িাকি আরম একরদন যারচ্ছ সদরখ িাস্তায় অকনক মানু কষি
ভীড। মানু কষি ভীড সদকখই সবাো যায় ভীডরিি েরি প্রকৃরি কী িকম, কখকনা হয় রনকদথাষ আনকন্দাল্লা ,
কখকনা হয় ক্ষুি মানু কষি জিলা। আরম বু েকি পািলাম এই ভীডরিি সভিকি এক ধ্িকনি সক্ষাভ িকয়কছ
- ভীড সঠকল ক্ষুি মানু কষি সভিি রদকয় আরম যখন োডী রনকয় সবি হকয় যারচ্ছ, আমাি ড্রাইভাি জানাকলা
এই ভীকডি মাকে মানু ষজকনি াকর্ কর্া বলকছন স্থানীয় এমরপ। এি মাকে রবন্দুমাে অস্বাভারবকিা সনই,
একজন এমরপ িাি এলাকায়, িাি মানু কষি াকর্ কর্া বলকিই পাকিন, িাকদি সভিি সকাকনা সক্ষাকভি
জন্ম রনকল িাককই সিা স িা প্রশরমি কিাি জকনু আ কি হকব।
রঠক িাি ককয়করদন পি শকব বিাকিি িাি পাি হকয় সয সভাি এক কছ স ই সভাকি রবহািীকদি এলাকায়
দশজন মানু ষকক পুরডকয় মািা হল। এি মাকে মরহলা আকছ, রশশু আকছ, রককশাি-রককশািী আকছ। স ই

সছািকবলা সর্কক সজকন এক রছ শকববিাকিি িাকি পকিি বছকিি জকনু ভােু সবকি সদয়া হয়, রবহািী
পল্লীি সমাঃ ইয়ার ন নাকমি মানু ষরি জানকিা না িাি পরিবাকিি জকনু কী ভয়ংকি রনমথম একরি ভােু
ককয়ক ঘন্টা আকে শকববিাকিি িাকি িাকদি কপাকল রলকখ সদয়া হকয়রছল। আরম কাকিা নাম মকন িাখকি
পারি না রকন্তু পুরডকয় মািা মানু ষগুকলাি মাকে লালু ভুলু নাকম দু জন জমজ রশশুি নাম আকছ, স ই
নামগুকলা আমাি স্মৃ রিি মাকে সেেঁকর্ সেকছ - আরম মকন হয় স িা কখকনা ভুলকি পািব না। এই রনমথম
বপশারচকিারি সকমন ককি ঘকিকছ সবাোি সচষ্ট্া ককিরছ, বু েকি পারিরন। এরি সকাকনা দু ঘিথ না নয়, এই
এলাকায় সয এক ধ্িকনি উকত্তজনা রছল আরম স িা রনকজি সচাকখ সদকখরছ, রকন্তু খবকিি কােজ পকড
আরম রকছু বু েকি পািরছ না। স খাকন সদকখরছ এই ভয়ংকি বপশারচক ঘিনাি জকনু ছয়জন রবহািীককই
ধ্কি সনয়া হকয়কছ, মকন হকচ্ছ এখাকন খুব বড ধ্িকনি একরি অনুায়, খুব বড একিা অরবচাি হকি
যাকচ্ছ। স রি র্ামাকনাি সকাকনা পর্ সনই।
আমিা বাই জারন ১৯৭১ াকল এই রবহািী ম্প্রদায় বাঙ্গালীকদি রবরুকে পারকস্তাকনি পক্ষ রনকয়রছল।
এই পুকিা এলাকাি অ ংখু বাোলীকদি হিুা কিা হকয়রছল এমনকী স্বাধ্ীনিাি পিও ২০ জানু য়ািী
এখাকন জরহি িায়হান হ অকনকক খুন হকয়কছন, হারিকয় সেকছন। এখনও স ই এলাকায় বধ্ুভূ রম খুেঁকজ
পাওয়া যায়। রবহািীকদি অকনককই এখকনা রনকজকদি পারকস্তানী মকন ককি, িািা পারকস্তাকন রফকি সযকি
চায় রকন্তু পারকস্তান িকাকিি এই রবহািীকদি রফরিকয় সনয়াি রবন্দুমাে ইকচ্ছ সনই। েি চাি দশক সর্কক
এই রবহািী ম্প্রদায় এখাকন কুাকি জীবন কারিকয় রদকয়কছ।
চাি দশক দীঘথ ময়। একাত্তকি যািা পারকস্তাকনি পক্ষ রনকয়রছল িাকদি ংখুা এখন খুব সবশী র্াকাি
কর্া নয় - এখন এখাকন নূ িন প্রজন্ম জন্ম রনকয়কছ। িািা এই সদকশি মারিকি জকন্মকছ, এই সদকশ ম্মান
রনকয় িাকদি সবেঁকচ র্াকাি অরধ্কাি আকছ। বাংলাকদকশি মানু ষ রহক কব আমাকদি বাি উপি দারয়ত্ব এই
মানু ষগুকলাকক আমাকদি সদকশ আমাকদি মাকজ িৃক্ত ককি রনকয় বাংলাকদকশি নােরিক রহক কব
িাকদিকক েকড ওঠাি অরধ্কাি সদয়া। আরম রনরশ্চি যািা নূ িন প্রজন্ম িাকদি রনশ্চয়ই পারকস্তান যাওয়াি
রবন্দুমাে ইকচ্ছ সনই - পারকস্তান নামক সদশরিি এমন অবস্থা সয যািা পারকস্তাকনি অরধ্বা ী িািাই এখন
এই সদশ সর্কক পারলকয় সযকি পািকল বাকচেঁ! িকাি সহাক, মানবারধ্কাি কমথী সহাক বাই রমকল কুাকি
রিরফউরজ রহক কব ককয়ক যু ে সর্কক বা কিা মানু ষগুকলাি জীবকন একিুখারন স্বরস্ত, একিুখারন স্বপ্ন,
একিুখারন আশা রফরিকয় সদওয়া উরচৎ। পূ বথ পুরুকষি অপিাকধ্ি জকনু প্রজকন্মি পি প্রজন্মকক িাি
প্রায়রশ্চিু কিকি হকব - স রি সিা সকাকনাভাকব আমিা সমকন রনকি পারি না।

স্বাধ্ীনিাি আকে রবহািীকদি াকর্ আমাকদি বদনরন্দন জীবকন অকনকভাকব সদখা হকিা - িখন িািা বাংলা
বলকিা না। বাংলা না সজকনই িািা সযন এই সদকশ জীবন কািাকি পাকি পারকস্তান িকাি নানাভাকব
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স ই বুবস্থা ককি সিকখরছল। আরম এখন যখন রবহািী এলাকাি সভিি রদকয় যাই িখন সদরখ িািা
চমৎকাি বাংলা বলকি পাকি!
রমিপুকি িাকদি এলাকাি সভিি রদকয় দু ই সলকনি একরি িাস্তা রেকয়কছ, দশ জন রবহািী রশশু রককশাি
মরহলাকক পুরডকয় মািাি পি একরি সলন ম্ভবি িািা প্ররিবাদ রহক কব বন্ধ ককি সিকখকছ, স খাকন
বাংলায় সলখা অকনক বুানাি েুলকছ। স রদন যাবাি ময় সদখলাম একিা সশাক ভা হকচ্ছ, রবহািী বক্তািা
চমৎকাি বাংলায় িাকদি বক্তবু রদকচ্ছন। িািা আ কল পুকিাপুরি আমাকদি মানু ষ হকয় রেকয়কছন।
িাহকল সকন িাকদি রভন সদশী মানু ষ রহক কব আমাকদি এই সদকশ কষ্ট্ রদকয় যাব ? স্বাধ্ীনিা যু কেি
জকনু আমিা অকনক কষ্ট্ ককিরছ - আমিা স ই কষ্ট্ ককিরছ সযন পকিি প্রজন্মকক কষ্ট্ কিকি না হয়।
সকন িাহকল আমিা নূ িন প্রজন্মকক কষ্ট্ রদকয় যারচ্ছ ?

আমরা যারা স্বাথথপর
১.
আরম আজকক সযিা রনকয় রলখরছ স িা রনকয় সলখািা বু রেমাকনি কাজ হকচ্ছ কী না আরম বু েকি পািরছ
না। আমাি বু রে খুব সবশী স িা কখনই সকউ বকলরন (যাকদি বু রে খুব সবশী িািা সয খুব শারন্তকি র্াকক
িাও নয়), িকব রকছু একিা সলখাকলরখ ককি আরম স িা পেপরেকায় ছারপকয় সফলকি পারি। স জনু
আরম সযন দারয়ত্বহীকনি মি রকছু রলকখ না সফরল আমাি ব ময় স িা লক্ষ িাখকি হয়। আমাি সচকয়
অকনক ু ন্দি ককি গুরছকয় রলকখও অকনকক িাকদি সলখা পেপরেকায় ছাপাকি পাকিন না। িািা মাকে
মাকে হিাশ হকয় আমাি কাকছ স ই সলখাগুকলা পাঠান। আারম পরড এবং দীঘথশ্বা সফরল। আজকাল
সলখাগুকলা শুধ্ু সয কােকজ ছাপা হয় িা নয়, স গুকলা ইন্টািকনকিও প্রকাশ হয়। স খাকন একিা নূ িন
িাইল শুরু হকয়কছ। প্রকিুকিা সলখাি রপছকন সলকজি মি ককি পাঠককিা িাকদি মন্তবু রলখকি পাকিন।
আরম এখন পযথন্ত কখকনাই আমাি সলখাি রপছকনি সলকজ সলখা পাঠককদি মন্তব্য পরডরন, কখকনা পডবনা
বকল রঠক ককি সিকখরছ। পৃ রর্বীি এমন সকান মানু ষ সনই সয রনকজি িককথ ভাকলা রকছু শুনকি চায়না,
িাই স ই মন্তবুগুকলা পডকল আরম হয়কিা রনকজি অজাকন্তই এমনভাকব রলখকি শুরু কিব সযন বাই
আমাি সলখা পকড ভাকলা ভাকলা মন্তবু ককি। আরম স িা চাইনা, আমাি সযিা রলখকি ইচ্ছা ককি আরম
স িা রলখকি চাই। আমাি ব কর্াই সয বাি জকনুই রিু হকব স িা সিা সকউ বকলরন। আমাি কর্ািা
বাইকক সমকন রনকি হকব স িাও আরম বলরছ না, শুনকি রনশ্চয়ই ম ুা সনই !
একিা লম্বা একিা ভূ রমকা রদরচ্ছ িাি কািে আজকক আরম যাকদি রনকয় রলখরছ িািা বাই আমাি
হকমথী, িাকদি াকর্ আমাি ওঠাব া। িািা রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষক। আমাি সলখারি পকড িািা হয়কিা
একিু ক্ষুি হকবন - খারনকিা আহি সবাধ্ কিকবন িাই আকে ভাকেই ক্ষমা সচকয় রনরচ্ছ।
ককয়করদন আকে আমাি সিরলকফাকন একিা এ .এম.এ . এক কছ, আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি প্রাংেকন ব
রশক্ষককদি একিা মানব বন্ধকন সযাে রদকি অনু কিাধ্ কিা হকচ্ছ। যরদও এ .এম.এ .রি আমাকদি
রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি জকনু পাঠাকনা হকয়কছ, রকন্তু এরি শুধ্ু আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি
সপ্রািাম নয় - এরি ইউরনভার রথ ি সফডাকিশাকনি সপ্রািাম, অর্থাৎ বাংলাকদকশি ব পাবরলক ইউরনভার থরিি
ব রশক্ষক রমরিি রম্মরলি একরি সপ্রািাম। মানববন্ধকন দু রি দাবীি কর্া বলা হকয়কছ, একরি
রবশ্বরবদুালকয়ি জকনু আলাদা সবিন সস্কল, রিিীয়রি িাকদি রশক্ষকিা জীবন বারডকয় ৬৭ বছি ককি
সদয়া। আরম এই দু রি দাবী রনকয় আমাি রনকজি কর্াগুকলা বলকি চাই।
পাবরলক রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি সবিন ককিা ? প্রকৃি ংখুারি বলা রুরচহীন কাজ হকব িাই
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অনুভাকব বরল। আরম করিউিাি াকয়ন্স এি ইরঞ্জরনয়ারিং রবভাকেি রশক্ষক, আমাি ছােছােীিা যখন
সকার্াও চাকিী সপকয় আমাি াকর্ সদখা কিকি আক , আরম িখন িাকদি রজকজ্ঞ করি, "সিামাি সবিন
আমাি সর্কক সবশী সিা ?" িািা একিু লজ্া পায়, রকন্তু প্রায় ব মকয়ই মার্া সনকড জানায় সয িাকদি
সবিন আমাি সর্কক সবশী! আরম আমাি রবশ্বরবদুালকয়ি বকচকয় র রনয়ি রশক্ষক, যিদূ ি জারন আমাি
সবিন পাবরলক রবশ্বরবদুালকয়ি একজন অধ্ুাপককি কবথাি সবিন! রিু রমর্ুা জারন না, শুকনরছ
রচবালকয়ি একজন মাোিী আমলা িাি োডীি িক্ষোকবক্ষকেি জকনু আমাি সবিন সর্কক সবশী িাকা
পান।
আমাকদি পাকশি সদশ ভািিবকষথি একরি রবশ্বরবদুালকয় আমিা একবাি রেকয়রছলাম, স খানকাি
সলকচািিা বাই রনকজি োডী চারলকয় রবশ্বরবদুালকয় আক ন ! স ই সদকশি রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি
সবিন আমাকদি সবিন সর্কক আনু মারনক চািগুন সবশী ! স ই সদশরি ূ ই
েঁ সর্কক োডী বরকছু ই রনকজিা
বিিী ককি, িাই স সদকশ সবেঁকচ র্াকাি খিচ আমাকদি সর্কক কম। অকনকরদন আকে আরম একবাি
পরেকায় রলকখরছলাম, আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি সলকচািাকিি সবিন একজন োডীি ড্রাইভাকিি সবিন
সর্কক কম। মকন আকছ পকিি রদন একজন সলকচািাি শুককনা মুকখ আমাি কাকছ ছু কি এক রছল,
হাহাকাি ককি বকলরছল, " ুাি, আপনাি সলখা পকড আমাি রবকয় সভংকে সেকছ!"
িকব সকউ সযন ভুল না বু কেন, রবকয়ি বাজাকি কদি ককম যাকব সজকনও রকন্তু আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি
বকচকয় ভাকলা ছাে এবং ছােীিা এখনও রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষক রহক কব সযাে রদকি চায়। ম্ভবি এিাই
হকচ্ছ পাবরলক রবশ্বরবদুালকয়ি বকচকয় বড শরক্ত! িকব এই শরক্ত ককিারদন র্াককব আরম জারন না।
একজন ছাে বা ছােী বাি চাইকি ভাকলা পিীক্ষাি ফলাফল রনকয়ও আজকাল আি রনরশ্চন্ত হকি পাকি না
স কী আ কলই রশক্ষক হকি পািকব রক না। রনকজি মস্ত আত্ম ম্মান রব জথন রদকয় দলবাজী ককি এমন
রশক্ষককদি পাকশ িাকদি ঘুিঘুি কিকি হয়। রনকয়াে করমরিি গুরুত্বপূ েথ দ ুকদি পকককি রনকজকদি
প্রার্থী র্াকক। িািা িা রি একক অকনুি াকর্ দিদাম ককিন, বকলন, “আমাি একজনকক সনন, িাহকল
আরম আপনাি একজনকক রনকি সদব।” বাইকি ছােকনিািা বস র্াকক, মেীিা সফান ককি, াং কদিা
হুমরক সদয়। িাই পরেকায় একজন রশক্ষক রনকয়াকেি রবজ্ঞাপন সদয়া হকলও হারল রহক কব রশক্ষক রনকি
হয়। যািা রিুকাকিি ভাকলা সমধ্াবী রশক্ষক, িািা সশষ পযথন্ত আকিা ভাকলা জায়োয় চকল যায়,
অপদার্থিা সর্কক যায়। সদখকি সদখকি রবশ্বরবদুালয়গুকলা অপদার্থ রশক্ষককি আড্ডাখানা হকয় যায়। িাকি
সকান ম ুা সনই, রবশ্বরবদুালকয়ি প্রকমাশকনি রনয়ম খুবই উদাি, বয় হকলই সলকচািিা সদখকি সদখকি
প্রকফ ি হকয় যায়!
যাই সহাক, আরম অবরশু রশক্ষককদি সবিন রনকয় কর্া বলকি বক রছ, িািা রক পদার্থ না অপদার্থ স িা
রনকয় কর্া বলকি বর রন। রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককিা এক ময় খুব ম্মারনি মানু ষ রছকলন, এখন আি
স িকম ম্মানী মানু ষ নন। রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষক বলকলই সচাকখি ামকন একজন জ্ঞান িাপ েকবষক

এবং রনকবরদি প্রাে রশক্ষককি সচহািা ফুকি না উকঠ কূরিল-সকৌশলী-দলবাজ-িাজননরিক মানু কষি সচহািা
ফুকি উকঠ। সয সচহািাই ফুিুক, এই সবচািাকদি ং াি খিচ চালাকি হয়, খারনকিা ঠাি বজায় িাখকি
হয়, স জনু িাকদি একিা ম্মানজনক সবিন দিকাি। খুব উিমহকল স িা রনকয় সদন দিবাি কিাি
পি একজন রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি একিা রমরলয়ন ডলাি উপকদশ রদকয়রছকলন, বকলরছকলন,
“আপনাকদি সবিন বাডাকনাি সকাকনা িাস্তা সনই। পিীক্ষাি খািা-ফািা সদখাি ময় সবশী সবশী িাকা রবল
ককি সকাকনাভাকব পুরষকয় সনন।” রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককিা স ই রমরলয়ন ডলাি উপকদশ অক্ষকি অক্ষকি
পালন ককিকছন। িািা পিীক্ষাি খািা সদখাি জকনু িাকা সনন, পিীক্ষাি োডথ সদওয়াি জকনু িাকা সনন।
পৃ রর্বীি ব সদকশ পিীক্ষাি খািা একবাি সদখা হয়, এই সদকশ স িা দু ইবাি সদখা হয়, সকাকনা সকাকনা
ময় রিনবাি !
আরম রনয়রমি ছােছােীকদি পডাই, আমিা যখন ছাে রছলাম ব ময় িকক্ক িকক্ক র্াকিাম রকভাকব
সলখাপডা না ককিই কাজ চারলকয় সনয়া যায়। আজকালকাি ছােছােীকদি খুব একিা উন্নরি হয়রন, িািাও
িকক্ক িকক্ক র্াকক কীভাকব পডাকশানা না ককি ছােজীবনিা মুাকনজ ককি সফলা যায়। িাকদিকক সজাি
ককি সলখাপডা কিাি অকমাঘ অস্ত্র হকচ্ছ ঘনঘন ক্লাশ সিি সনওয়া, আরম স িা করি এবং আমাি ধ্ািো
মুকখ স্বীকাি না কিকলও আমাি ছােছােীিা স জকনু কখকনা আমাকক ক্ষমা ককিরন। খুবই রবস্মকয়ি াকর্
আরবষ্কাি ককিরছ সয এখন নারক ক্লাশ সিি রনকলও িাকা পাওয়া যাকব। রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষক রহ াকব
নানা ধ্িকেি করমরিকি সর্কক কাজ কিকি হয়, আজকাল সদখরছ করমরিকি বক রমরিং কিকলই একিা
সপি সমািা খাম ধ্রিকয় সদয়া হয়। আরম অকপক্ষা ককি আরছ সকানরদন শুনকি পাব ক্লাশ রনকলই এখন
হাকি িাকাি খাম ধ্রিকয় সদয়া হকব। এিাই শুধ্ু বাকী আকছ।
রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি িাকা উপাজথকনি বকচকয় অ ম্মানজনক এবং অননরিক পেরিরি হকচ্ছ ভরিথ
পিীক্ষা নামক প্ররক্রয়া সর্কক িাকা উপাজথন। আমাি কর্া রবশ্বা না কিকল একবাি ভরিথ পিীক্ষাি পি
একককজন রশক্ষক ককিা িাকা ককি উপাজথন ককিন িাি িারলকারি এক নজি সদখা উরচৎ। আরম
বহুরদন সর্কক াংবারদককদি বকল আ রছ ভরিথ পিীক্ষা সশষ হবাি পি রবরভন্ন রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককিা
সক সকান কাজিুকু কিাি রবরনমকয় ককিািাকা আয় ককিকছন স িা সযন প্রকাশ ককি সদন। এরি একরি
অিুন্ত চমকপ্রদ ির্ু হকি পািকিা, আমাি ধ্ািো আমাকদি সদকশি াংবারদককদি এখকনা রবশ্বরবদুালকয়ি
রশক্ষককদি জকনু এক ধ্িকেি ম্মানকবাধ্ এবং মমিা আকছ িাই এই ির্ুগুকলা কখকনা প্রকাশ হয় না।
রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি মকিা একিা বড ম্মানী মানু কষিা অল্প রকছু িাকা পয় াি জকনু একিা ধ্িকনি
িুচ্ছ কাজ ককিন িাি কািন একিাই, িাকদিকক খুব অল্প সবিন এবং িাি চাইকিও কম ু কযাে ু রবধ্া
সদয়া হয়। পরিবাি পরিজন রনকয় ম্মান রনকয় সবেঁকচ র্াকাি জকনু ম্ভবি িাকদি আি সকাকনা উপায়
সনই। িাই িািা যরদ রনকজকদি আলাদা সবিন সস্ককলি জকনু মানব বন্ধন ককিন, পকর্ সনকম দাবী দাওয়া
সপশ ককিন িাহকল িাকদি সদাষ সদয়া যায় না। আরম মকন করি িাকদি দাবীরি খুবই সযৌরক্তক, রকন্তু িাি
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পিও আরম রকন্তু স ই মানব বন্ধকন সযাে রদই রন। সকন সযাে সদই রন স রি বলাি জকনু আমাি এই
রবশাল সেৌিচরেকা।
রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি সবিন কম হকি পাকি রকন্তু িািা এই সদকশি বকচকয় ক্ষমিাবান মানু ষ। বড
বড রবশ্বরবদুালকয়ি বড বড ভাই চুাকন্সলিিা এই সদকশি মেী-প্রধ্ান মেীকদি াকর্ ওঠাব া ককিন।
রিিায়াি কিাি পি িািা নানা সদকশি হাই করমশনাি একম্বক ডি হন। িািা প্রধ্ানমেীি উপকদষ্ট্া হন।
িাকেি ব বড বড গুরুত্বপূ েথ করমরিকি িািা দ ু র্াককন। প্রশ্ন ফােঁ হবাি পি সদকশি রশক্ষা
বুবস্থাকক লাইকন আনাি জকনু মাননীয় রশক্ষা মেী সয রমরিং সডককরছকলন আরম স খাকন বক ডাকন বাকম
সযরদককই িারককয়রছ স রদককই রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি সদকখরছ, রবশ্বরবদুালকয়ি ভাই চুাকন্সকলিকদি
সদকখরছ। স্কুল ককলকজি রশক্ষককদি সদরখরন। স খাকন কর্াবািথা যা বকলকছন রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককিাই
বকলকছন, স্কুল ককলকজি সলখাপডাি ম ুাি কর্া যখন আকলাচনা হকয়কছ স িাও আকলাচনা ককিকছন
রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককিা, যাকদি প্রকৃি বাস্তব ম ুা রনকয় সকাকনা অরভজ্ঞিা সনই। যািা এই সদকশি
বকচকয় সবশী ংখুক ছােছােীকদি পডাকশানাি দারয়ত্ব রনকয়কছন স ই স্কুল ককলকজি রশক্ষকিা সযন
একিা গুরুত্বহীন জনকোষ্ঠী। িাকদি কর্া সক বলকব? সকার্ায় বলকব ?
আরম মাকে মাকে এককবাকি প্রাইমািী স্কুকলি রশক্ষককদি াকর্ কর্া বকলরছ, িাকদি জেৎরি প্রায়
পিাবাস্তব জেকিি মি। সযভাকব িাকদি রদন কািাকি হয়, ছােছােীকদি পডাকি হয় স রি রনকজি সচাকখ
সদকখও রবশ্বা হয় না। সভািাি রলি সর্কক শুরু ককি িাকম ককিাগুকলা ুারনিািী সলরট্রন আকছ স িাও
িাকদিকক কিকি হয়। িািা কী যকর্ষ্ট্ সবিন পান ? স ই সবিন রনকয় িািা কী ম্মান রনকয় সবেঁকচ
র্াককি পাকিন ? যরদ না পাকিন িাহকল িাকদি সবিন বাডাকনাি কর্া সক বলকব ? কাি কাকছ বলকব ?
িাকদি কর্া সক শুনকব ?
আরম রবশ্বা করি িাকদি কর্াও আমাকদি মি রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদিই বলকি হকব, কািন আমিা
এককবাকি উপকিি মহকল কর্া বলাি ু কযাে পাই, িািা পায় না। িাই আরম যখন হঠাৎ ককি সদরখ
রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককিা িাকদি আলাদা একিা সবিন সস্ককলি জকনু মানব বন্ধন কিকছন, িখন আমাি
সকন জারন মকন হয় িািা স্বার্থপকিি মকিা শুধ্ু রনকজি কর্া বলকছন। সদকশি পুকিা রশক্ষা বুবস্থাি
সনিৃ কত্বি দায়িুকু সযকহিু রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি ঘাকডই পকডকছ িাকদি দাবীরি হওয়া উরচৎ রছল
কল রশক্ষককদি জকনু। মানব বন্ধন কিা উরচৎ রছল বাংলাকদকশি কল রশক্ষককদি আলাদা সবিন
সস্ককলি জকনু - শুধ্ু মাে রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি জকনু নয়। রিু কর্া বলকি কী আলাদা সবিন সস্কল
যরদ শুরু কিকি হয় িাহকল প্রর্কম প্রাইমািী স্কুকলি রশক্ষককদি রদকয়ই শুরু কিকি হকব। আমিা যরদ
আমাকদি সদকশি রশক্ষাি মান বাডাকি চাই, হাইফাই নিুন রবশ্বরবদুালয় রদকয় হকব না, ভাকলা প্রাইমািী
স্কুল রদকয়ই কিকি হকব।

অবরশু বলাই বাহুলু এই পুকিা দাবীিা আ কল এক ধ্িকনি রনষ্ঠুি সকৌিুককি মি, আমিা বাই জারন
কখকনাই এিা হকব না, ক্ষমিাশালী আমলািা েলারিকপ রশক্ষককদি আলাদা সবিন সস্ককলি দাবীিাকক সশষ
ককি সদকবন! রশক্ষক বলকল সয মানু ষগুকলাি ছরব িাকদি সচাকখি ামকন সভক উকঠ স ই মানু ষগুকলাি
জকনু িাকদি সকাকনা েোকবাধ্ সনই সকাকনা মমিা সনই। িাকদি আলাদা সবিন সস্কল সদওয়াি আকে
িাস্তাঘাি বিিী হকব, ব্রীজ বিিী হকব, কলকািখানা বিিী হকব, এয়ািকপািথ হকব, যু ে জাহাজ হকব,
কুন্টনকমন্ট হকব, ফাইিাি সপ্ল্ন হকব, বন্দি হকব, শুধ্ু রশক্ষককদি সবিনিুকু হকব না, িাকদিকক
ম্মানজনক ভাকব বােঁচকি সদয়া হকব না। সকমন ককি হকব ? বাংলাকদশ িকাি ািা পৃ রর্বীি ামকন
অঙ্গীকাি ককিরছল সয এই সদকশি রজরডরপ এি শিকিা ৬ শিাংশ রশক্ষাি রপছকন খিচ কিকব। স ই
অঙ্গীকাি িকাি িাকখরন । এখন রজরডরপ এি মাে ২.২ শিাংশ রশক্ষাি রপছকন খিছ হয়। আি সকাকনা
ভু সদশ রশক্ষাি রপছকন একিা কম িাকা খিচ ককি না! রিু কর্া বলকি কী একিা কম িাকা খিচ
কিাি পিও আমিা সয সকাকনা এক ধ্িকনি রশক্ষা পারচ্ছ স িাই মকন হয় আমাকদি সচৌি পুরুকষি ভােু !
বাংলাকদকশ যরদ শুধ্ু মাে একিা দাবী কিকি হয় িাহকল স রি হকি হকব এই রবষয়রি রনকয়, দিকাি হকল
ব রকছু বন্ধ ককি রশক্ষাি জকনু আকিা সবশী অর্থ বিাে কিকি হকব।
২।
রশক্ষককদি রিিীয় দাবীরি হকচ্ছ িাকদি চাকিীি বয়

ীমা ৬৭ ককি রদকি হকব, আরম এি িা রি

রবরুকে। অল্প রকছু রদন আকেও স িা রছল ৬০ বৎ ি, কীভাকব কীভাকব স িা জারন ৬৫ করিকয় সনয়া হল,
স িাকি এখকনা অভুস্ত হইরন এখন হঠাৎ ককি দাবী উকঠকছ স িাকক ৬৭ কিকি হকব। রিু কর্া বলকি
কী অনু বাইকক দাবী ককি স িা আদায় কিকি হয়। পাবরলক রবশ্বরবদুালয় সযকহিু স্বায়ত্বশার ি িাকদি
কাকিা কাছ সর্কক স িা আদায় কিকি হয় না, রনকজিা রনকজিাই স িা রনকজকদি জকনু ককি সফকল!
যিদূ ি জারন সকাকনা সকাকনা রবশ্বরবদুালয় স িা এি মাকে ককিও সফকলকছ, অনুকদি িাহকল দাবী িুকল
স িা আদায় কিকি হকব সকন ? রনকজিা রনকজিা ককি সফলকলই পাকি !
পৃ রর্বীি রনয়ম হকচ্ছ পুিাকনাকদি কি রেকয় নিুনকদি জায়ো ককি রদকি হয়। বু কডা বু কডা অধ্ুাপককিা
যরদ িকি িাজী না হন, বছকিি পি বছি রনকজি সচয়ািিা সজাি ককি আককড ধ্কি বক র্াককন িাহকল
নিুকনিা সকমন ককি দারয়ত্ব সনকবন ? যািা সচয়ািিা আককড ধ্কি সিকখকছন িাকদি কয়জন বু কক হাি
রদকয় বলকি পািকবন সয িািা রনকজকদি কাজ কমথ েকবষনা রদকয় এই জায়োয় সপৌকছকছন ? যািা
রিুকাকিি ভাকলা অধ্ুাপক িাকদি াহাযুিুকু সনয়াি জকনু একশ একিা উপায় সবি কিা যায়, স জকনু
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িাকদি চাকিীি বয় ৬৭ কিকি হয় না।
যখন শুনকি সপকয়রছ রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি চাকিীি বয়

ীমা ৬৭ কিাি একিা পায়িািা চলকছ,

িখন আমাি একজন অধ্ুাপক বন্ধু আমাকক রবষয়িা বু রেকয়রছল। স বকলরছল, “অমুক রবশ্বরবদুালকয়ি
অমুক অমুক প্রকফ কিি রিিায়াি কিাি ময় এক কছ, অব কিি বয় ৬৭ কিা না হকল িািা রবদায়
হকয় যাকব, ইউরনভার রথ িি পরলরিক্স আি কিকি পািকব না। পরলরিকক্সি জকনু িাকদিকক িাখকিই হকব,
স ই জকনু িাডাহুকডা ককি চাকিীি বয় ৬৭ পযথন্ত সঠকল সদয়া হকয়কছ।” আমাি অধ্ুাপক বন্ধু আকিা
ভরবষুিবােী কিল, বলল, “অমুক অমুক রবশ্বরবদুালয় এখন বয়

ীমা ৬৭ কিকব না কািন স িা কিা

হকল অমুক অমুক প্রকফ িকদি রবদায় কিা যাকব না। িািা রবদায় হবাি পি এিা ৬৭ কিা হকব কািন
িখন আি সকাকনা ম ুা হকব না। ভাই চুাকন্সলিকদি বয় কম িাকদি সকাকনা িাডাহুডা সনই !”
আরম রবশ্বরবদুালকয়ি জরিল পরলরিক্স বু রে না িাই আমাি অধ্ুাপক বন্ধুি ভরবষুৎ বােীি মাকে ককিািুকু
যু রক্ত এবং ককিািুকু রিিকািী ধ্িকি পারিরন! ভরবষুৎ বােীিুকু রমকল সেকল বু েকি পািব, সদখাি জনু
অকপক্ষা ককি আরছ!
আপািি আরম বলকি চাই রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষককদি বয়

ীমা ৬৭ অকি সফলািুকু হকব সনহাকয়ি

স্বার্থপকিি কাজ। শুধ্ু মাে রনকজকদি জকনু আলাদা সবিন সস্কল দাবী ককি সয স্বার্থপকিি কাজ ককিরছ,
নিুন প্রজন্মকক জায়ো ককি না রদকয়, সজাি ককি সচয়ািিা ধ্কি সিকখ স ই স্বার্থপিিািুকু সষাল কলায়
পূ েথ কিাি আরম সঘািিি রবকিাধ্ী।
আমাি কর্া কাউকক মানকি হকব না, শুনকি সদাষ কী ?

ঈদঃ এখে এবং িখে
১.
আমিা যখন সছাি রছলাম িখন সিরলরভশন বকল রকছু রছল না িাই ঈদরি রছল মাে একরদকনি, কাকল
শুরু হকয় িাকি সশষ হকয় সযকিা। এখন অ ংখু সিরলরভশন চুাকনল, মাে একরদকনি ঈকদ িাকদি
সপাষাকনাি কর্া না, িাই ঈদকক সিকন অকনক লম্বা কিা হকয়কছ। “ঈকদি প্রর্ম রদন” “ঈকদি রিিীয়
রদন” এভাকব চলকিই র্াকক এবং প্রায় প্তাহখাকনক পকিও আরবষ্কাি করি ঈদ উৎ ব চলকছ! আনন্দকক
সিকন লম্বা কিাি মাকে সদাকষি রকছু সনই, কাকজই আমাি ধ্ািো ঈদ উৎ বকক এভাকব প্তাহ বা দশ
রদন ককি সফলাি বুাপাকি কাকিা সকান আপরত্ত সনই!
আমিা যখন সছাি রছলাম িখন ঈকদি উৎ বকক সিকন লম্বা কিাি সকাকনা উপায় রছল না। রিু কর্া
বলকি কী রদন সশষ হকয় অন্ধকাি সনকম আ াি াকর্ াকর্ আমাকদি মকন দু ঃকখি অন্ধকাি সনকম
আ কিা এবং একিা আনকন্দি ঈদরি সশষ হকয় যাকচ্ছ স িা রচন্তা ককি আমিা িীরিমকিা হাহাকাি কিকি
র্াকিাম। আমাি জানামকি ঈদকক একিু লম্বা ককি প্রায় মােিাি পযথন্ত সিকন সনয়াি প্রর্ম সচষ্ট্া
ককিরছল আমাকদি বড ভাই, হুমায়ূ ন আহকমদ। ঈকদি অকনক আকেই স সঘাষো রদল এখন সর্কক ঈকদি
িাকি রবরচোনু ষ্ঠাকনি আকয়াজন কিা হকব! কাকজই ঈকদি আনন্দিা সয শুধ্ু মাে ঈকদি িাকি অকনকক্ষন
সিকন সনয়া হল িাই নয়, ঈকদি অকনক আকে সর্ককই রবরচোনু ষ্ঠাকনি নাচ োন আবৃ রত্ত নািক এ কবি
রিহাক থকলি মাকে এই আনন্দ শুরু হকয় সেল! (কিরলরভশন চুাকনলগুকলাও ইকচ্ছ কিকল ঈদ উৎ ব
“ঈকদি আকেি িাি”, “ঈকদি আকেি িাকিি আকেি িাি” স ভাকবও সঠকল রদকি পাকি এবং আরম
আমাি বশশকবি অরভজ্ঞিা সর্কক বলকি পারি স িা সবশ ভাকলা কাজ কিাি কর্া।) ঈকদি িাকি
রবরচোনু ষ্ঠাকনি আকয়াজন কিাি কািকে আমাকদি ভাই সবানকদি ঈদ উৎ বরি ব মকয়ই একিা রভন্ন
মাোয় চকল সযকিা! অকনুিা নূ িন জামা পকি বাডী বাডী ঘুকি সখকয় সদকয় ঈদ সশষ ককি সফলি, আমিা
িাি াকর্ নাচ োন করবিা নািক এই ব সযাে ককি স িাকক আি চমকপ্রদ ককি সফলিাম। সকউ সযন
মকন না ককি এগুকলা শুধ্ু আমাকদি পারিবারিক একিা অনু ষ্ঠান হকিা - সমাকিও িা নয়। বা াি বািান্দায়
সিজ বারনকয় পদথা সফকল িীরিমি হুলু স্থুল কাি ঘরিকয় সফলা হকিা। সকাকনা িকম প্রচাি কিা হকিা না
িািপিও অনু ষ্ঠান শুরু কিাি াকর্ াকর্ এই এলাকাি বাই দশথক রহক কব চকল আ কিা এবং িািা
বধ্যথু ধ্কি স ই অনু ষ্ঠান উপকভাে কিকিা। বলাি অকপক্ষা িাকখ না এই বরকছু পরিচালনা কিকিা
হুমায়ূ ন আহকমদ - শুধ্ু সয পরিচালনা কিকিা িা নয় স খুব ু ন্দি অরভনয়ও কিকি পািকিা।
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ঈকদি পিরদন আমিা বাই মন খািাপ ককি ঘুম সর্কক উঠিাম, িকব বকচকয় সবশী মন খািাপ হকিা
আমাকদি বাডীওয়ালাি সছকলি। অবধ্ারিি ভাকব ব দশথককিা রমকল পা রদকয় মারডকয় ঈকদি িাকি িাি
চমৎকাি ফুকলি বাোনিা িছনছ ককি রদকিা! িকব স জকনু কখকনা এই অনু ষ্ঠান বন্ধ র্াককরন।
ঈদ মু লমানকদি ধ্মথীয় অনু ষ্ঠান, রকন্তু যখন সছাি রছলাম িখন কখকনাই ধ্মথীয় অংশিুকু সচাকখ পকডরন শুধ্ু মাে আনন্দ আি উৎ কবি অংশিুকু সচাকখ পকডকছ। িকব মকন আকছ, একবাি ঈকদি নামাজ পডকি
রেকয়রছ, নামাকজি ময় সখািবা পডা হকচ্ছ, হঠাৎ একজন মানু কষি ক্রুে োরল োলাজ শুকন িারককয় সদরখ
ঈকদি জামাকিি পাকশ একজন রবশালকদহী মানু ষ, লম্বা দারড, মার্ায় িুরপ, দীঘথ পাঞ্জাবী পিকন আঙ্গু ল
িুকল আমাকদি অরভশাপ রদকয় বলকছ, আমাকদি ক্ষমাি অকযােু গুনাহ এি কািকন আমিা বাই
জাহান্নাকম যাব! আরম িীরিমি আেঁিকক উকঠরছলাম, বডকদি রজকজ্ঞ ককি জানকি পািলাম, ঈকদি চােঁদ
উকঠকছ কী উকঠরন স িা রনকয় িকথ রবিকথ হকচ্ছ এবং মানু ষ দু ইভাকে ভাে হকয় রেকয়কছ। একভাে আজকক
ঈদ কিকছ, অনুভাে আোমী কাল। এই রবশাল সদহী মানু ষরি আোমী কাল ঈদ কিাি দকল, িাি ধ্ািো
একরদন আকে ঈদ ককি আমিা ক্ষমাি অকযােু অপিাধ্ ককি সফকলরছ এবং িাই আমাকদি িক্ষা কিাি
জকনু সশষ সচষ্ঠা কিকি এক কছ!
যাই সহাক ঈকদি জামাকি যািা রছল িািা বুাপািিাকক হজভাকবই রনল, িাই সকাকনা সোলমাল হল না।
রকন্তু মাকে মাকেই সোলমাল সলকে সযকিা। এখন চােঁদ সদখাি করমরি হয়, িািা বাই রমকল একিা
সঘাষনা সদয়, িাই আকেি মি সকানরদন ঈদ হকব স িা রনকয় সকাকনা রবভ্রারন্ত র্াকক না। িকব মজাি
বুাপাি হল িািপিও প্ররি বছি সদরখ আমাকদি সদকশি সকার্াও সকার্াও ঈদ উদযাপন কিা হয় স ৌরদ
আিকবি াকর্ রমল সিকখ - বুাপািিা সকন ঘকি এখকনা আরম বু েকি পারিরন। এখাকন বকল িাখা ভাকলা
চােঁদ পৃ রর্বীকক রঘকি রকভাকব ঘুিকছ স রি এখন একিা ূ ক্ষ্মভাকব জানা ম্ভব সয সকউ আকাকশি রদকক না
িারককয়ই বকল রদকি পািকব চােঁদরি আকাকশি সকান জায়োয় সকান অবস্থায় আকছ! (স্বীকাি কিরছ এ
কািকে ঈকদি চােঁদ খুকেঁ জ সবি কিাি পুকিা আনন্দরি মারি হকয় যাবাি আশংকা আকছ।)
আমিা যখন সছাি রছলাম িখন সদকশি মানু কষি কাপড জামা খুব সবশী রছল না। সবশীিভাে মানু ষ বছকি
একবািই নূ িন জামা কাপড রকনকিা - আি স িা হকিা ঈকদি ময়। প্ররি ঈকদ আমিা নূ িন জামা
কাপড সপিাম িাও নয় - সকাকনা সকাকনা ঈকদ সকউ সকউ সপকিা - িাকিই আমিা মহাখুশী রছলাম।
একবাি ঈকদ আমাকক জুকিা রককন সদয়া হল, ঈকদি আকে স ই জুকিা পিা রঠক হকব না রকন্তু পাকয় রদকয়
সদখািও ইকচ্ছ ককি। জুকিা পাকয় রদকয় হািাহারি কিকল ময়লা হকয় যাকব িাই স ই জুকিা পকি আরম
রবছানায় হােঁিাহারি করি! মজাি বুাপাি হকচ্ছ স িা সদকখ সকউ অবাকও হয় না।

িখন লিা ইঙ্গল ওয়াইডাকিি কালজয়ী বইগুকলা আমিা পডরছ, বাংলায় অনু বাদ ককিকছন জাহানািা
ইমাম, আমাকদি বাি রপ্রয় বই “ঘাক ি বকন সছাট্ট কুরিি”। (আমাকদি বশশকবি এই রপ্রয় বইগুকলা সয
জাহানািা ইমাম অনু বাদ ককিরছল স রি আরম সজকনরছ বড হকয় জাহানািা ইমাম মািা যাবাি পি। এিা
রনকয় আমাি সভিকি খুব একিা আফক া িকয় সেকছ, জাহানািা ইমাম আমাি খুব রপ্রয় মানু ষ, আকমরিকা
র্াকাি ময় িাি খুব কাছাকারছ র্াকাি স ৌভােু হকয়রছল, ককিা রকছু রনকয় েল্প ককিরছ রকন্তু িাকক
কখকনা ধ্নুবাদ রদকি পারিরন এই অ াধ্ািে বইগুকলা অনু বাদ কিাি জকনু।) যাই সহাক ঘাক ি বকন
সছাট্ট কুরিি পকড আমিা জানকি পািলাম রক্র মাক শুধ্ু সয নূ িন কাপড উপহাি সদয়া যায় িা নয় –
অনু রকছু ও উপহাি সদওয়া যায়। িাই একবাি আমিা ব ভাই সবাকনিা রমকল রঠক কিলাম ঈকদ আমিা
নূ িন কাপড পাই আি না পাই আমিা রনকজিাই একক অনুকক উপহাি রদব! অকনক ককষ্ট্ িাকা জরমকয়
সছাি সছাি উপহাি রদকয় ঈকদি রদকন বাইকক অবাক ককি রদকয়রছলাম। স ই সছাি সবলায় আরবষ্কাি
ককিরছলাম উপহাি পাওয়াি সর্ককও অকনক সবশী আনন্দ উপহাি সদওয়াকি! যািা আমাি কর্া রবশ্বা
ককি না িািা ইকচ্ছ কিকলই বুাপািিা পিীক্ষা ককি সদখকি পাকি!
িািপি সদখকি সদখকি বড হকয় সেলাম, এক ময় আরবষ্কাি ককিরছ সয আরম সদকশি বাইকি। আমাি
সছাি সছাি দু রি সছকল সমকয় আকমরিকাি মারিকি িাকদি হাজাি িকম আনন্দ রকন্তু ঈদ বুাপািরি িািা
রিুকাি ভাকব কখকনা সদকখরন! আমাি সছকল সমকয় রিুকাি অকর্থ প্রর্ম ঈদ সদকখকছ আমিা সদকশ
রফকি আ াি পি। আঠাকিা বছি আকে যখন সদশ সছকড রেকয়রছলাম িখন বাই রমকল শুধ্ু মাে রিকক
র্াকাি ংিাম কিরছ। যখন রফকি এলাম িখন সমািামুরি ভাকব বাই দারডকয় সেকছ। বড ভাই হুমায়ূ ন
আহকমদ িিরদকন “হুমায়ূ ন আহকমদ” হকয় সেকছ। স ই বশশকব স সযিকম আমাকদি ভাই সবানকদি
রনকয় ঈকদি আনন্দ কিকিা এখন স আমাকদি বািাকদি রনকয় স ই আনন্দ ককি! আমিা যখন সছাি
রছলাম িখন “স লামী” বকল রকছু রছল না, রফকি এক সদরখ “স লামী” কালচাি শুরু হকয় সেকছ। ালাম
কিকলই িাকা! বড ভাই একিা রনয়ম ককি রদকয়কছ, যাি যি বয় িাি রিগুন িাকা স লামী সদওয়া হকব!
একবাি আমাি সবাকনি সমকয় ঈকদ ঢাকা সনই, িাি বয়

াি। কাকজই ঈকদি স লামী রহক কব িাকক
মারন অডথাি ককি াি রিগুকন সচৌি িাকা পারঠকয় রদল। রপয়ন স ই িাকা সপৌকছ রদকি রেকয় খুবই অবাক
– একজন মানু ষ সকমন ককি একিা যেো ককি মারন অডথাকি মাে সচৌি িাকা পাঠায়? সকন পাঠায়?
আমিা িখন বড হকয় সেরছ, আমাকদি পকিি প্রজন্ম সছাি সছাি রশশু, ঈকদি রদকন এখন িাকদি সদকখ
আমিা আনন্দ পাই। ভাই সবান বািই সবশীি ভােই সমকয়, ঈকদি আনন্দ িাকদি মকন হয় একিু সবশী।
ঈকদি আকেি িাকি বাই রমকল হাকি সমকহদী সদয় – আমাকদি পরিবাকিি প্রায় বাই ছরব আকেঁকি পাকি
কাকজই হাকি সমকহদী সদয়া সয িীরিমি রশল্পকমথ হকয় যাকব িাকি অবাক হবাি রকছু সনই। হাকি সমকহদী
রদকয় স ই সমকহদী হাকি রনকয় িাকি ঘুমাকি যায়, সভািকবলা সদখা হয় কাি সমকহদীি িং ককিা িীব্র
হকয়কছ! স িা সদকখই িাকদি আনন্দ।
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ঈকদি ািারি রদন বাই নানা কাকজ বুস্ত, িারে সবলা বাই আমাি মাকয়ি কাকছ হারজি হই। বহ হুকল্লাি
ককি ময় কাকি। বা ায় রফকি যাবাি আকে হুমায়ূ ন আহকমদ পককি সর্কক এক হাজাি িাকা সবি ককি
সিরবকল সিকখ বকল এখন লিািী ককি সদখা যাকব সক িাকািা পায়। সছাি সছাি কােকজ বাি নাম সলখা
হয়, কাকজ াহাযু কিাি মানু ষ, োডীি ড্রাইভাি সকউ বাকী র্াকক না। িািপি একরি একরি ককি স ই
কােকজি িুককিা গুকলা সিালা হয়, সশষ পযথন্ত যাি নামিা সর্কক যায় স ই হকচ্ছ রবজয়ী! এিকম
উকত্তজনাি লিািী আমাি জকন্ম খুব সবশী সদরখরন ! এিপি আকিা অকনক রদন সককি সেকছ, যািা সছাি
সছাি রশশু রছল িািাও বড হকয় যাকচ্ছ! কাকিা কাকিা রবকয় হকয়কছ – িাকদি বািািা এখন ঈকদি আনন্দ
ককি আি আমিা িারককয় সদরখ!
আমিা যখন সছাি রছলাম িখন সলখাকলরখ বা ারহকিুি পুকিা রবষয়রি রছল কলকািা সকেীক। পূ জাি
ময় শািদীয় ংখুা সবি হকিা আি আমিা খুব আিহ রনকয় িাি জকনু অকপক্ষা কিিাম। বলা সযকি
পাকি আমাকদি সচাকখি ামকন “ঈদ ংখুা” নাকম রবষয়রি শুরু হকয়কছ এবং আজকাল বাই খুব আিহ
রনকয় ঈদ ংখুাি জকনু অকপক্ষা ককিন। আমিা যািা অল্পরবস্তি সলখাকলরখ ককি একিু পরিরচরি সপকয়রছ,
ঈকদি আকে আমাকদি ঈদ ংখুায় সলখাি জকনু চাপ আ কি র্াকক, পুকিািা সয ারহকিুি জকনু
ভাকলাবা াি কািকন িা নয়, এি মাকে বারেকজুি অংশিা প্রবল বকল আজকাল উৎ াহ হারিকয় সফকলরছ।
সিরলরভশকন ঈকদি ফােঁকক ফােঁকক সযিকম রবজ্ঞাপন সদখাকনা হয় ঈদ ংখুাি সলখায় ফােঁকক ফােঁককও সয
রবজ্ঞাপন র্াকক স িা কী বাই লক্ষু ককিকছ ? সছকল সবলায় ঈকদি আকে যে ককি রনকজি হাকি অকনক
ঈদ কাডথ বিিী ককিরছ, সবশীি ভােই সছাি বািাকদি সদয়াি জকনু! িািাও আমাকক ঈদ কাডথ বিিী ককি
রদকয়কছ। আমাি মকন হয় রনকজি হাকি বিিী কিা ঈদ কাডথ পাওয়াি অনন্দ খুব সবশী মানু কষি হয়রন,
স ই রহক কব আরম খুব স ৌভােুবান। এই সদকশি সছাি সছাি বািািা এখকনা রনয়রমি ভাকব রনকজি হাকি
ঈদ কাডথ বিিী ককি আমাকক পাঠায় ! িকব সয রবষয়রি আকে এককবাকিই রছল না এখন প্রবল ভাকব
হকয়কছ স রি হকচ্ছ ঈদ উপলকক্ষ পাঠাকনা এ .এম.এ ! অনুকদি কর্া জারন না, আমাি “ঈদ
এ .এম.এ ” পকড সশষ কিকি ককয়করদন সলকে যায় !
২.
এই সলখারি যখন ছাপা হকব িখন ঈদ কব মাে সশষ হকয়কছ িাই বাি জকনু িইল ঈকদি শুকভচ্ছা।
ঈকদি শুকভচ্ছা কর্ারি রলখকি রেকয়ও আরম র্মকক দারডকয়রছ, আরম কী বাইকক এই শুকভচ্ছারি রদকি
পািব? প্ররিরদন খবকিি কােকজ অবরুে োজাি স্বজন হািা ফুিফুকি রশশুকদি আিংরকি ছরব ছাপা হকচ্ছ
(যখন এরি রলখরছ িখন এক হাজাকিি সবশী মানু ষকক ইজিাকয়লী ব নুিা হিুা ককি সফকলকছ) আরম যরদ
স ই রশশুকদি ঈকদি শুকভচ্ছা জানাই িাহকল িািা কী অবাক হকয় আমাি রদকক িারককয় র্াককব না ?
িাকদি সচাকখি স ই নীিব অরভশাপ সর্কক রনরবথকাি পৃ রর্বীি রনরবথকাি মানু ষ কখকনা কী মুরক্ত পাকব ?

একসি অসাোরণ আত্মজীবেী
১.
মাকে মাকেই আমাি মকন হয় আমাকদি ককিা বড স ৌভােু সয বাংলাকদকশি মারিকি বঙ্গবন্ধুি মি
একজন মানু কষি জন্ম হকয়রছল। রঠক সযই ময়রিকি দিকাি হকয়রছল িখন যরদ িােঁি মি একজন
মানু কষি জন্ম না হকিা িাহকল কী হকিা ? িাহকল রক বাোলীিা রনকজি একিা সদকশি স্বপ্ন সদখকি
পািকিা ? স ই সদকশি জকনু যু ে কিকি পািকিা ? অকািকি প্রাে রদকি পািকিা ? যরদ আমিা রনকজি
একরি সদশ না সপিাম, এখকনা পারকস্তান নাকমি স ই রবদঘুকি সদশরিি অংশ রহক কব র্াকিাম িাহকল
আমাকদি কী হকিা স ই কর্া রচন্তা ককি আরম আিংকক রশউকি রশউকি উরঠ।
এই মানু ষরিকক পচাত্তকি পরিবাকি হিুা কিা হকয়রছল। পৃ রর্বীি অকনক সদকশই অকনক মহামানবকক
রনকজি সদশ রকংবা সদকশি মানু কষি জকনু প্রাে রদকি হকয়কছ রকন্তু বঙ্গবন্ধুি রবষয়রি রছল অরবশ্বা ু।
িােঁকক পরিবাকি হিুা ককিই হিুাকািীিা দারয়ত্ব সশষ ককিরন, এই সদকশি ইরিহা সর্কক িাি রচি
মুকছ সদওয়াি জকনু একুশরি বছি এমন সকাকনা কাজ সনই সযরি কিা হয়রন। সয মানু ষরিি কািকে আমিা
আমাকদি সদশরি সপকয়রছ স ই সদকশি সিরডও সিরলরভশকন সকাকনারদন িাি নাম পযথন্ত উিারিি হয়রন।
আমাি মকন আকছ প্রর্মবাি আওয়ামী লীে িকাি ক্ষমিায় আ াি পি আরম আমাি স্ত্রীকক বকলরছলাম,
“চকলা আমিা একিা সিরলরভশন রককন আরন, এখন রনশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুকক সিরলরভশকন সদখাকব!” শুধ্ু মাে
িাকক সদখাি জকনু আমিা একিা সিরলরভশন রককন একনরছলাম!
আমিা আমাকদি সচাকখি ামকন বাংলাকদশকক জন্ম রনকি সদকখরছ, আমিা এই সদকশি ইরিহাক ি াক্ষী,
ইরিহাক ি অংশ। আমাকদি সচাকখি ামকন বঙ্গবন্ধু ধ্ীকি ধ্ীকি বঙ্গবন্ধু হকয় উকঠরছকলন। বশশব বককশাকি
িােঁি বরকছু ি গুরুত্ব ব ময় বু েকি পারিরন, এখন বড হকয় যখন রপছকন রফকি িাকাই কখকনা রবরস্মি
হই, কখকনা সিামারিি হই, কখকনা হিচরকি হকয় যাই। রকন্তু বঙ্গবন্ধুকক একজন মানু ষ রহক কব অনু ভব
কিাি অরবশ্বা ু ঘিনারি ঘকিকছ ২০১২ াকল, যখন িাি রনকজি হাকি সলখা “অ মাপ্ত আত্মজীবনী” বইরি
হাকি সপকয়রছ। আরম যখন সনল ন মুাকিলাি আত্মজীবনীরি পডরছলাম িখন আমাি বাি বাি মকন
হকয়রছল, বছকিি রহক কব আমাকদি বঙ্গবন্ধু সিা সনল ন মুাকিলা সর্কক খুব একিা কম ময় সজকল
রছকলন না, অবদান রহক কব িােঁি অবদান সিা সনল ন মুাকিলা সর্কক খুব একিা কম নয়, িাহকল রিরন
সকন িােঁি মকিা ককি রনকজি আত্মজীবনী রলকখ সেকলন না - আমিা সকন স রি পকড সিামারিি হবাি
ু কযাে সপলাম না। িাই সশষ পযথন্ত যখন বঙ্গবন্ধুি রনজ হাকি সলখা আরবষ্কৃি হল, স রি প্রকারশি হল,
আমাি আনকন্দি ীমা রছল না।
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রশশু রককশাকিিা সযভাকব রুেশ্বাক রডকিকরিভ বই পকড আরম রঠক স ভাকব রুেশ্বাক বঙ্গবন্ধুি
আত্মজীবনীরি পকডরছ। আরম মকন করি এই বইরি আমাকদি সদকশি ইরিহাক

বকচকয় গুরুত্বপূ েথ একরি

বই। যািা সদশকক ভাকলাবাক িাকদি বাইকক এই বইরি পডকি হকব। যািা সদকশি ইরিহা জানকি
চায় িাকদিকক এই বই পডকি হকব। যািা িাজনীরি ককি িাকদিকক এই বই পডকি হকব। যািা িাজনীরি
কিকি চায় িাকদিকক এই বই পডকি হকব। যািা সদশ শা ন ককি িাকদিকক এই বই পডকি হকব, যািা
সদশ শা ন কিকি চায় িাকদিককও এই বই পডকি হকব। এই বইরি পডকলই শুধ্ু মাে একজন মানু ষ
বু েকি পািকব কীভাকব একজন মানু ষ একরি জারি হকয় উকঠ, একরি জারি কীভাকব সদশ হকয় উকঠ।
২.
বইরিকি অ ংখু রবষয় আকছ - সযমন ধ্িা যাক বাোরলকদি কর্া। রিরন বাোরলকদি কীভাকব সদকখকছন ?
বইকয়ি অকনক জায়োয় িাকদি কর্া বলা আকছ আমাি পছকন্দি একিা অংশ যখন িাকদিকক
পারকস্তারনকদি াকর্ িুলনা ককিকছন (পৃ ষ্ট্া ২১৪) “প্রকৃরিি াকর্ মানু কষি মকনিও একিা ম্বন্ধ আকছ।
বালু ি সদকশি মানু কষি মনও বালু ি মকিা উকড সবডায়। আি পরলমারিি বাংলাি মানু কষি মন ঐ িকমই
নিম, ঐ িকমই বু জ। প্রকৃরিি অকৃপে স ৌন্দকযথ আমাকদি জন্ম, স ৌন্দযথই আমিা ভালবার ।” বাোরলি
চরিকেি রনখুি বুাখুাও ককিকছন অনু জায়োয় (পৃ ষ্ঠা ৪৭) “আমাকদি বাোরলি মকধ্ু দু ইিা রদক আকছ।
একিা হল আমিা মু লমান, আি একিা হল আমিা বাোরল। পিশ্রীকািিিা এবং রবশ্বা ঘািকিা
আমাকদি িকক্তি মকধ্ু িকয়কছ। সবাধ্হয় দু রনয়াি সকান ভাষাকিই এই কর্ািা পাওয়া যাকব না,
‘পিশ্রীকািিিা’। পকিি শ্রী সদকখ সয কািি হয়, িাকক ‘পিশ্রীকািি’ বকল। ঈষথা, সিষ কল ভাষাকিই
পাকবন, কল জারিি মকধ্ুই রকছু রকছু আকছ, রকন্তু বাোরলকদি মকধ্ু আকছ পিশ্রীকািিিা। ভাই
ভাইকয়ি উন্নরি সদখকল খুশী হয়না। এই জনুই বাোরল জারিি কল িকম গুন র্াকা কেও জীবনভি
অকনুি অিুাচাি হু কিকি হকয়কছ। … যু ে যু ে ধ্কি এিা সশারষি হকয়কছ রনকজি সদাকষ। রনকজকক এিা
সচকন না, আি যিরদন রচনকব না এবং বু েকব না িিরদন একদি মুরক্ত আ কব না।” বাোরলকদি রনকয় এি
চাইকি খারি মূ লুায়ন আমাি সচাকখ আি কখকনা পকডরন!
এই বাোরলকদি জকনু িাি বু কক রছল েভীি ভাকলাবা া। রনবথাচকনি ময় একবাি সহেঁকি সহেঁকি প্রচািোি
কাজ চালাকচ্ছন িখন এক হিদরিদ্র বৃ ো মরহলাি াকর্ সদখা। বঙ্গবন্ধুকক সদখাি জকনু ককয়ক ঘন্টা
সর্কক দারডকয় আকছ, িাকক ধ্কি রনকজি কুকডঘকি রনকয় এক বারি দু ধ্, একিা পান আি চাি আনা পয় া
রদকয়কছ, বকলকছ, “খাও বাবা, আি পয় া কয়িা সনও, আমাি সিা রকছু নাই।” বঙ্গবন্ধু স ই পয় া না
রনকয় উো িাকক াহাযু কিাি সচষ্ট্া ককিরছকলন, লাভ হয়রন। স ই হিদরিদ্র মরহলাি বাডী সর্কক সবি
হবাি পি, বঙ্গবন্ধু রলখকছন (পৃ ষ্ঠা ২৫৬) “নীিকব আমাি চক্ষু রদকয় দু ই সফােঁিা পারন েরডকয় পকডরছকলা,
যখন িাি বাডী সর্কক সবরডকয় আর । স ইরদনই আরম মকন মকন প্ররিজ্ঞা ককিরছলাম, মানু ষকি সধ্ােঁকা

আরম রদকি পািব না।” আমিা বাই জারন বঙ্গবন্ধু িাি এই প্ররিজ্ঞা কখকনা ভঙ্গ ককিন রন।
‘অ মাপ্ত আত্মজীবনী’ এই পুকিা বইিাি একিা বড অংশ হকচ্ছ কীভাকব বঙ্গবন্ধু মু রলম রলকেি গুিা আি
পুরলকশি রনযথািন হু ককিকছন, সজল খািকছন। পারকস্তাকনি জকনু আকন্দালন ককিকছন রকন্তু সদশ
রবভাকেি পিপিই খুবই দ্রুি মু রলম লীকেি উপি বীিেে হকয় সেকছন আি এই মু রলম লীে িকাি
িাি উপি রনযথািন কিকছ, রবনা রবচাকি রদকনি পি রদন সজল খানায় আিকক িাখকছ। এক জায়োয়
বেথনা আকছ মাওলানা ভাষানীকক রনকয় সশাভাযাো কিকছন িখন পুরলশ আক্রমন ককিকছ। বঙ্গবন্ধু রলখকছন
(পৃ ষ্ঠা ১৩২) “আমাি উপিও অকনক আঘাি পডল। এক ময় প্রায় সবহুেঁশ হকয় একপাকশি নদথমায় পকড
সেলাম। … আমাি পা রদকয় খুব িক্ত পডরছল। সকউ বকল গুরল সলকেকছ, সকউ বকল েুাক ি ডাইকিক্ট
আঘাি, সকউ বকল সককি সেকছ পকড সযকয়।” িািপি কীভাকব িাকক ধ্িাধ্রি ককি পারিথি অরফক রনকয়
যাওয়া হকলা িাি বেথনা আকছ। স খাকন একিু রচরকৎ া ককি সবদনায় কষ্ট্ পারচ্ছকলন বকল ইনকজকশান
রদকয় ঘুম পারডকয় সদয়া হল। রকন্তু েভীি িাকি পুরলশ একলা িাকদি সিফিাি কিকি। মাওলানা ভা ানী
খবি রদকয়রছকলন সযন সকানভাকব সিফিাি না হন িাই রলখকছন, “আমাি শিীকি ভীষন সবদনা, জ্বি
উকঠকছ, নডকি পািরছ না। রক করি, িবু ও উঠকি হল এবং রক ককি ভােব িাই ভাবরছলাম। …
রিনিলায় আমিা র্ারক, পাকশই একিা সদািলা বারড রছল। রিনিলা সর্কক সদািলায় লারফকয় পডকি
হকব। দু ই দালাকনি রভিি ফািাকও আকছ। রনকচ পডকল সশষ হকয় যাব। িবু ও লাফ রদকয় পডলাম।”
আমিা হরলউকডি ছরবকি এিকম দৃ শু সদকখ অরবশ্বাক ি হার সহক র্ারক - রকন্তু এিা হরলউকডি ছরব
নয়; বঙ্গবন্ধুি রনকজি জীবকনি ঘিনা, রনকজি হাকি সলখা।
একবাি পারকস্তান সর্কক রদল্লী হকয় বঙ্গবন্ধু পূ বথ বাংলায় রফকি আ কছন, রিরন জাকনন িাকক সিফিাি
কিা হকব, রিরনও প্রস্তুি আকছন, িাি ভাষায় (পৃ ষ্ঠা ১৪৫) “আরমও প্রস্তুি আরছ, িকব ধ্িা পডাি পূ কবথ
একবাি বাবা-মা, ভাইকবান, সছকলকমকয়কদি াকর্ সদখা কিকি চাই।” কািে (পৃ ষ্ঠা ১৪৬) “ককয়ক মা
পূ কবথ আমাি বড সছকল কামাকলি জন্ম হকয়কছ, ভাল ককি সদখকিও পারি নাই ওকক। হারচনা সিা আমাকক
সপকল ছাডকিই চায় না।” (এই বইকয় সশখ হার নাকক বঙ্গবন্ধু ব ময় হারচনা রলকখকছন) এিপি পুরলকশি
সচাকখ ধ্ূ লা সদয়াি জকনু সট্রকন, সষ্ট্শকন রক ককিকছন িাি চমকপ্রদ বেথনা আকছ। বঙ্গবন্ধুি ভাষায় (পৃ ষ্ঠা
১৪৬) ‘‘ কল যােী সনকম যাওয়াি পকি আমাি পাঞ্জারব খুকল রবছানাি মকধ্ু রদকয় রদলাম। লু রঙ্গ পিা রছল,
লু রঙ্গিা একিু উপকি উরঠকয় সবেঁকধ্ রনলাম। রবছানািা ঘাকড, আি ু িকক িা হাকি রনকয় সনকম পডলাম।
কুরলকদি মি ছু িকি লােলাম, জাহাজ ঘাকিি রদকক। সোকয়ন্দা রবভাকেি সলাক সিা আকছই। রচনকি পািল
না।” বঙ্গবন্ধু সিপ্তাি এরডকয় সশষ পযথন্ত বারড সপৌছাকি সপকিরছকলন, অল্প রকছু রদন স্ত্রী পুে কনুাি াকর্
কািাকি সপকিরছকলন। যখন যাবাি ময় হকয়কছ িখন রলখকছন (পৃ ষ্ঠা ১৬৪) “সছকলকমকয়কদি জনু সযন
একিু সবরশ মায়া হকয় উকঠরছল। ওকদি সছকড সযকি মন চায় না, িবু ও সিা সযকি হকব। সদশ স বায়
সনকমরছ, দয়া মায়া ককি লাভ রক? সদশকক ও সদকশি মানু ষকক ভাকলাবা কল িুাে সিা কিকিই হকব এবং
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স িুাে চিম িুােও হকি পাকি।” বঙ্গবন্ধু যখন এই বাকুরি রলকখরছকলন িখন কী রিরন জানকিন িােঁি
জকনু একরদন এরি কি বড একরি িু হকয় দাডাকব!
সজলখানায় র্াককি র্াককি িােঁি সছকলকমকয়িা বড হকয় সেকছ, অকনক ককষ্ট্ একবাি ছাডা সপকয় বারড
কালকবলা রবছানায় বক স্ত্রীি াকর্ েল্প কিকছন, িাি সছকলকমকয় রনকচ বক সখলকছ। বঙ্গবন্ধু
রলখকছন (পৃ ষ্ঠা ২০৯) ‘‘হাচু মাকে মাকে সখলা সফকল আমাি কাকছ আক আি ‘আব্বা’, ‘আব্বা’ বকল
এক

ডাকক। কামাল সচকয় র্াকক। এক ময় কামাল হারচনাকক বলকছ, ‘হাচু আপা, হাচু আপা, সিামাি আব্বাকক
আরম একিু আব্বা বরল।’ ’’ বঙ্গবন্ধু িখন রবছানা সর্কক সনকম সছকলকক সকাকল রনকয় বলকলন, “আরম সিা
সিামািও আব্বা।” িােঁি সছকল িাকক সচকন না, িাই কাকছ আ কি চাইি না। এই প্রর্মবাি বাবাি েলা
ধ্কি পকড িইল। সলখক ারহরিুককিা বারনকয় বারনকয় কি কী রলকখ পাঠককদি মন দু বথল ককি সফকল,
রকন্তু এ িকম রিু ঘিনা রক িািা রলখকি পািকব?
ভাষা আকন্দালকনি ময় বঙ্গবন্ধু সজকল, দু ই বছি সর্কক সবরশ ময় রবনা রবচাকি সজকল আিকা পকড
আকছন, িখন রঠক কিকলন মুরক্তি জকনু আমিে অনশন কিকবন। খবি সপকয় কিৃ থপক্ষ িােঁকক এবং িােঁি
িাজননরিক হকমথীকক ফরিদপুি সজকল পারঠকয় রদকয়কছ। অনশন শুরু কিাি দু ইরদকনি সভিি খুব শিীি
খািাপ হকল িাকদি হা পািাকল পাঠাকনা হল। চািরদন পি িাকদি নাক রদকয় সজাি ককি খাওয়াকি শুরু
কিল। বঙ্গবন্ধুি নাকক ঘা হকয় সেকছ, িক্ত আক যেোয় ছিফি ককিন। যখন বু েকি পািকলন আি
সবরশরদন বােঁচকবন না, সোপকন ককয়ক িুকিা কােজ আরনকয় বাবা, স্ত্রী এবং িােঁি দু ই িাজননরিক সনিা
স াহিাওয়াদথী এবং মাওলানা ভা ারনকক রচরঠ রলখকলন, কািে িখন বু কে সেকছন ককয়করদন পি আি
সলখাি শরক্ত র্াককব না।
বঙ্গবন্ধু অনশকন কীভাকব ধ্ীকি ধ্ীকি দু বথল হকয় পকডকছন িাি বেথনা রদকয়কছন। রচরঠ চািরি রঠক জায়োয়
সপৌছাকনাি বুবস্থা ককিকছন। রলখকছন (পৃ ষ্ঠা ২০৪) “আমাকদি অবস্থা এমন পযথাকয় এক কছ সয, সয সকাকনা
মূ হুকিথ মৃ িুুি শারন্ত ছায়ায় রচিরদকনি জকনু স্থান সপকি পারি। র রভল াজথন াকহব রদকনি মকধ্ু পােঁচ
ািবাি আমাকদি সদখকি আক ন। ২৫ িারিখ কাকল যখন আমাকক রিরন পিীক্ষা কিরছকলন হঠাৎ
সদখলাম িাি মুখ েম্ভীি হকয় সেকছ। রিরন সকাকনা কর্া না বকল, মুখ কাকলা ককি সবরিকয় সেকলন। আরম
বু েলাম আমাি রদন ফুরিকয় সেকছ।… সডপুরি সজলি াকহব বলকলন, ‘কাউকক খবি রদকি হকব রক না ?
আপনাি সছকলকমকয় ও স্ত্রী সকার্ায়? আপনাি আব্বাি কাকছ সকাকনা সিরলিাম কিকবন ?’ বললাম,
‘দিকাি নাই। আি িাকদি কষ্ট্ রদকি চাই না।’ আরম আশা সছকড রদকয়রছ, হাি-পা অবশ হকয়
আ রছল।….” এভাকব আিও দু রদন সককি রেকয়কছ। বঙ্গবন্ধু রলখকছন (পৃষ্ঠা ২০৫), “২৭ িারিখ িাি
আিিাি ময় আমিা দু ইজন চুপচাপ শুকয় আরছ। কািও াকর্ কর্া বলাি ইচ্ছাও নাই, শরক্তও নাই।
দু ইজনই শুকয় শুকয় ককয়রদি াহাকযু ওজু ককি সখাদাি কাকছ মাপ সচকয় রনকয়রছ।….”

বঙ্গবন্ধু মৃ িুুি জকনু পুকিাপুরি প্রস্তুরি রনকয়রছকলন রকছু সশষ পযথন্ত অনশকন িােঁকক মৃ িুুবিে কিকি হয়রন,
এই জীবন-বারজ ধ্িা আকন্দালকনি কাকছ িকাি মার্া নি ককি িাকদি মুরক্ত রদকি বাধ্ু হকয়রছল।
পুকিা বইরিকি এিকম অ ংখু ঘিনাি বেথনা আকছ। কীভাকব এককবাকি শূ নু সর্কক শুরু ককি ধ্ীকি ধ্ীকি
একিা িাজননরিক দল েকড িুকলকছন িাি রনখুেঁি বেথনা আকছ। ষডযে, াম্প্রদারয়কিা, বাধ্া রবপরত্ত,
ভয়ংকি অর্থকষ্ট্, পুরলকশি রনযথািন, রবশ্বা ঘািকিা বরকছু কক ামাল রদকয় কীভাকব একিা িাজননরিক
দল েকড িুলকি হয় স রি এি চাইকি ু ন্দি ককি আি সকাকনা বইকয় সলখা আকছ বকল আমাি জানা
সনই। মাকে মাকে সয হা ুি বা সকৌিুক সনই িা নয়। িাকিি সবলা সনৌকা ককি যাকচ্ছন, বঙ্গবন্ধু ঘুরমকয়
আকছন, িখন ডাকাি পকডকছ। এলাকাি বাই বঙ্গবন্ধুকক সচকন, িােঁকক ভাকলাবাক , ডাকাকিিা যখন
জানকি পািল সনৌকায় বঙ্গবন্ধু শুকয় আকছন িািা ডাকািী না ককিই মারেকক এক ঘা রদকয় বলল, “শালা,
আকে বলকি পাি নাই সশখ াকহব সনৌকায়”। ঘুম সর্কক উকঠ ঘিনািা শুকন বঙ্গবন্ধু বলকলন, (পৃ ষ্ঠা ১২৫)
“সবাধ্ হয় ডাকািিা আমাকক ওকদি দকলি একজন বকল ধ্কি রনকয়কছ !”
আকিকবাি জন ভায় মাওলানা ভা ারনকক রনকয় বক্তৃিা কিকি রেকয়কছন, পুরলশ িখন ১৪৪ ধ্ািা জারি
ককি রদকয়কছ, সকউ আি বক্তৃিা কিকি পািকব না। বঙ্গবন্ধু সিজস্বী মানু ষ, বলকলন (পৃ ষ্ঠা ১২৮) “মারন না
১৪৪ ধ্ািা, আরম বক্তৃিা কিব।” মাওলানা াকহব দােঁরডকয় বলকলন– “১৪৪ ধ্ািা জারি হকয়কছ। আমাকদি
ভা কিকি সদকব না। আরম বক্তৃিা কিকি চাই না, িকব আ ু ন আপনািা সমানাজাি করুন, আল্লাহ
আরমন।” মাওলানা াকহব সমানাজাি শুরু কিকলন। মাইকক্রাকফান ামকনই আকছ। আধ্ঘণ্টা রচৎকাি
ককি সমানাজাি কিকলন, রকছু ই বারক িাখকলন না, যা বলাি বই বকল সফলকলন। পুরলশ অরফ াি ও
স পাইিা হাি িুকল সমানাজাি কিকি লােল। আধ্া ঘণ্টা সমানাজাকি পুিা বক্তৃিা ককি মাওলানা াকহব
ভা সশষ কিকলন। পুরলশ ও মু রলম লীেওয়ালািা সবয়াকুফ হকয় সেল!” পুকিা দৃ শুিা কল্পনা ককি
একিারদন পকিও আমিা সহক কুরি কুরি হই।

৩.
এই অ াধ্ািে বইরি িককথ রলকখ সশষ কিাি সকাকনা ু কযাে সনই। িািপিও আরম বই সর্কক নানা
রবষকয় বঙ্গবন্ধুি রকছু কর্া িুকল রদই। সযকহিু রিরন আপাদমস্তক িাজনীরিরবদ, িাই িাি িাজনীরি রনকয়
কর্াগুকলা বকচকয় ু ন্দি। িাজনীরিিা কখনও দলবারজ রহক কব সদকখনরন। রলকখকছন (পৃ ষ্ঠা ২৩৯)
‘‘মুারনকফকিা বা সঘাষোপে না র্াককল িাজননরিক প্ররিষ্ঠান চলকি পাকি না।” আমলািে দু ই সচাকখ
সদখকি পািকিন না, িাই বকলকছন (পৃ ষ্ঠা ২৩৫) “িাজননরিক দল ছাডা েেিে ফল হকি পাকি না।”

www.BDeBooks.Com

আবাি একই াকর্ অকযােু িাজনীরিরবদকদি িককথ এভাকব িকথ ককিকছন (পৃ ষ্ঠা ২৭৩) ‘‘অকযােু
সনিৃ ত্ব, নীরিহীন সনিা ও কাপুরুষ িাজনীরিরবদকদি াকর্ সকাকনারদন এক াকর্ হকয় সদকশি সকাকনা
কাকজ নামকি সনই।” বামপন্থী িাজনীরি িককথ বকলকছন, (পৃ ষ্ঠা ২৩৪) ‘‘আরম রনকজ করমউরনি নই।
িকব মাজিকে রবশ্বা করি এবং পুেঁরজবাদী অর্থনীরিকি রবশ্বা করি না।” আমাকদি সদকশ বামপন্থী
িাজনীরি সকন কখনও সবরশ ু রবকধ্ কিকি পাকিরন বঙ্গবন্ধু স রি অধ্থশি বছকিিও আকে রবকলষে
ককিকছন।
িােঁি বামপন্থী বন্ধুকদি উকল্লখ ককি বকলকছন, (পৃ ষ্ঠা ১০৯) ‘‘জন াধ্ািে চলকছ পাকয় সহেঁকি, আি আপনািা
আদশথ রনকয় উকডাজাহাকজ চলকছন। জন াধ্ািে আপনাকদি কর্া বু েকিও পািকব না, আি াকর্ও চলকব
না। যিিুকু হজম কিকি পাকি িিিুকু জন াধ্ািকেি কাকছ সপশ কিা উরচি।”
অরি প্রেরিবাদীকদি িককথও িােঁি কর্ািা িখনও রিু রছল এখনও রিু! বঙ্গবন্ধু বকলকছন (পৃ ষ্ঠা
২৪৫) ‘‘অরি প্রেরিবাদীকদি কর্া আলাদা। িািা মুকখ চায় ঐকু। রকন্তু সদকশি জািীয় সনিাকদি
জনেকেি ামকন সহয় প্ররিপন্ন কিকি এবং িাজননরিক প্ররিষ্ঠানগুরল যাকি জনেকেি আস্থা হারিকয়
সফকল, সচষ্ট্া ককি স জকনু !”
িকব বঙ্গবন্ধুি কাকছ িাজনীরিি রবষয়রি রছল খুবই স্পষ্ট্, স রি রছল একিা মহৎ কাজ। বাি বাি বকলকছন
(পৃ ষ্ঠা ১২৮) “সয সকাকনা মহৎ কাজ কিকি হকল িুাে ও াধ্নাি প্রকয়াজন। যািা জীবকন িুাে কিকি
প্রস্তুি নয় িািা জীবকন সকাকনা ভাল কাজ কিকি পাকি নাই।” িাজনীরি ককি িােঁি জীবকন এক ধ্িকনি
পূ েথিা এক রছল, কািে রনবথাচকন মু রলম লীেকক পুকিাপুরি ধ্িাশায়ী ককি রলখকছন (পৃ ষ্ঠা ২৫৭) “আমাি
ধ্ািো হকয়রছল মানু ষকক ভালবা কল মানু ষও ভালবাক । যরদ ামানু িুাে স্বীকাি ককিন, িকব
জন াধ্ািে আপনাি জকনু জীবন রদকিও পাকি।” বঙ্গবন্ধু মানু কষি ভাকলাবা া সপকয়রছকলন, একবাি নয়
বািবাি।

৪.
এই সলখাি শুরুকি আরম বকলরছলাম ‘অ মাপ্ত আত্মজীবনী’ বইরি বাি পডা উরচি - যািা সদশ চালাকচ্ছ
িাকদিও। আমাি সকন জারন মকন হয় যািা সদশ চালাকচ্ছন িাকদি বাই এই বইরি পকডনরন - রকংবা
িাি চাইকিও দু ঃকখি বুাপাি হয়কিা বইরি পকডকছন রকন্তু বঙ্গবন্ধুি কর্াগুকলা রবশ্বা ককিনরন। আমাি
এিকম মকন হওয়াি কািে হকচ্ছ এই বইকয় বকচকয় সবশীবাি সয কর্ারি সলখা হকয়কছ স রি হকচ্ছ (পৃ ষ্ঠা

১২৬) “শরক্তশালী রবকিাধ্ী দল না র্াককল েেিে চলকি পাকি না।” রকংবা (পৃ ষ্ঠা ১২০) “রবকিাধ্ী দল
ৃ রষ্ট্ কিকি না পািকল এ সদকশ একনায়কত্ব চলকব।”
শরক্তশালী রবকিাধ্ী দল দূ কি র্াকুক আমিা রক এই সদকশ সকাকনা রবকিাধ্ী দল সদখকি পারচ্ছ? সদকশ
আ কল সকাকনা রবকিাধ্ী দল সনই, একিা েৃহপারলি রবকিাধ্ী দল আকছ, িাকদি র্াকা না র্াকাকি রকছু
আক যায় না। জামায়াকি ই লামীি াকর্ িাজনীরি ককি এবং বঙ্গবন্ধুকক অস্বীকাি ককি বকল আরম মকন
করি এই সদকশ রবএনরপি িাজনীরি কিাি সকাকনা বনরিক অরধ্কাি সনই। এখন বারক আকছ
ংবাদমাধ্ুম, যিই রদন যাকচ্ছ আমিা সদখরছ ংবাদমাধ্ুমকক সকমন জারন েলা রিকপ ধ্িা হকচ্ছ। মেীিা
কািকে অকািকে আজকাল াংবারদককদি োলাোল ককিন, ভয়ভীরি সদখান। েেজােিে মি যখন
আওয়ামী লীকেি মাকলাচনা কিল িখন িাকদিককও দু ই িুককিা ককি সদওয়া হল। পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ
হকয়কছ বকল আরম যখন সচেঁচাকমরচ কিরছলাম িখন আমাকক নানাভাকব উপকদশ সদয়া হকয়রছল আরম সযন
িকািকক রবপকদ না সফরল।
বঙ্গবন্ধু বািবাি বকলকছন িকািকক রঠক িাখকি হকল একিা শরক্তশালী রবকিাধ্ী দল দিকাি। আরম এই
সদকশ িাই একিা রবকিাধ্ী দল খুেঁকজ সবডাই। মুরক্তযু কেি পকক্ষি একিা রবকিাধ্ী দল।
স রি সকার্ায় ?
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একসি দঃধখর গল্প
১.
সমাবািক াকহব একিা রশক্ষাকবাকডথি দারয়কত্ব আকছন। অকনকরদন পি আজকক িাি রভিকি এক ধ্িকেি
আত্মিৃ রপ্তি সবাধ্ কাজ কিকছ। রিরন ময়মকিা িাি সবাকডথি ফলাফল প্রকাশ কিকি সপকিকছন।
বাংলাকদকশি মি সদকশ এরি খুব হজ কাজ নয় - বাইকিি মানু ষ কখনও জানকি পািকব না বরকছু
রঠক রঠক ভাকব সশষ কিকি বাই রমকল ককিা পরিেম কিকি হয়।
িাি সবাকডথ পাকশি হাি অনু সবাডথ সর্কক কম। িাকি অবরশু অবাক হবাি রকছু সনই, ফলাফল প্রকাশ
কিাি আকেই রিরন স িা জানকিন। এখাকন অকনক েিীব মানু ষ, বাবা মা সলখাপডা জাকন না, সলখাপডাি
গুরুত্ব বু কে না। মােখাকন বনুায় বইপে হ বরকছু সভক সেল। হিিাকল অকনক ময় নষ্ট্ হকয়কছ।
ইংকিজী প্রশ্নিাও মকন হয় একিু সবরশ করঠন হকয়রছল। বরকছু রমরলকয় পাকশি হাি একিু কম হকিই
পাকি। আকস্ত আকস্ত পাকশি হাি বাডকব, সদশ এরেকয় যাকব। সদকশি এি বড একিা কাকজ াহাযু কিাি
ু কযাে সপকয়কছন িাকিই সমাবািক াকহব খুরশ।
ককয়করদন পি সমাবািক াকহবকক রশক্ষা মেোলয় সর্কক সডকক পাঠাকনা হল, রক জকনু ডাকা হকয়কছ
স িা অনু মান কিকি পািকলন না। খািাপ রকছু হওয়াি সকাকনা কািে সনই িািপিও িাি সভিিিা সকন
জারন খচখচ কিকি লােল। ািািাি জারনথ ককি কাকল ঢাকা সপৌঁকছকছন। ঢাকায় সছাি শালীি বা ায়
উকঠকছন বাই িাি খুব যে কিল িবু ও িাি সভিকি সকমন সযন অশারন্ত খচ খচ কিকি লােল।
মেোলকয় আকে বাই িাকক খুব মাদি কিি এবাকি সকমন সযন বাই দূ কি দূ কি র্াকল। িাকক
অকনকক্ষে অকপক্ষা কিকি হল। সশকষ একজন িাকক সডকক পাঠাল, বয় সমাবািক াকহব সর্কক অকনক
কম রকন্তু এই িকাি আ াি পি প্রকমাশকনি পি প্রকমাশন সপকয় ধ্ােঁই ধ্ােঁই ককি উপকি উকঠ সেকছন।
সমাবািক াকহব ব াি আকেই মানু ষরি সখেঁরককয় উঠল, "আপরন এইিা কী ককিকছন ?"
সমাবািক াকহব অবাক হকয় বলকলন, "কী ককিরছ ?"
"আপনাি সবাকডথ ব ছােকদিকক সফল করিকয় সিকখকছন, বুাপািিা রক ? ছাে-ছােীিা কী সফল কিাি
জনু সলখাপডা কিকি আক ? সপকয়কছন কী আপরন ?"

সমাবািক াকহব এি অবাক হকলন সয অপমারনি সবাধ্ কিাি ময় সপকলন না। ািাজীবন রশক্ষকিা
ককিকছন একিা ছাে কখন পাশ ককি কখন সফল ককি স িা িাি সর্কক ভাল ককি সকউ জাকন না।
একজন ছােকক রশক্ষক কখকনা পাশ কিান না কখকনা সফলও কিান না। ছাে রনকজ পাশ ককি না হয়
সফল ককি।
সমাবািক াকহকবি ামকন বক র্াকা কম বয় ী উেি বড কিথা িীরিমি হুংকাি রদকয় বলল, " আপনাি
ককিা বড াহ আপরন এই িকািকক অপদস্ত কিাি সচষ্ট্া কিকছন? আপরন সদখাকনাি সচষ্ট্া কিকছন
এই িকাকিি আমকল সলখাপডা হয় না। অনু ব সবাকডথ পাকশি হাি সবকড যাকচ্ছ আি আপরন আপনাি
সবাকডথ বাইকক সফল করিকয় রদকচ্ছন ? আপরন জাকনন না এই িকাি শি ভাে পাশ কিাকনাি িাকেথি
রনকয়কছ ? আপনাি মকিা মানু কষি কািকে আমাকদি মুকখ চুন কারল পডকছ? রনশ্চয়ই আপরন িাজাকািকদি
দকল - "
সমাবািক াকহব র্ হকয় বক িইকলন, একিা কর্াও বলকি পািকলন না। মার্া রনচু ককি অরফ সর্কক
সবি হকয় একলন।
বা ায় রফকি আ াি পি সমাবািক াকহকবি স্ত্রী িােঁি মুখ সদকখই বু েকি পািকলন রকছু একিা হকয়কছ।
রজকজ্ঞ কিকলন, "কী হকয়কছ? সিামাি একী সচহািা হকয়কছ ?"
সমাবািক াকহব বলকলন, "আরম চাকিী সছকড সদব।"
সমাবািক াকহকবি স্ত্রী চমকক উকঠ বলকলন, "সকন ?"
"আমাকক বকলকছ বাইকক পাশ কিাকি হকব। বকলকছ সকউ সফল কিাি জকনু পিীক্ষা সদয় না - পাশ
কিাি জকনু পিীক্ষা সদয়। পাশ না কিকল সদাষ আমাি।"
সমাবািক াকহকবি স্ত্রী বু েকি না সপকি বলকলন, "রকন্তু এই লক্ষ লক্ষ সছকলকমকয়কক িুরম সকমন ককি
রঠক ককি সলখাপডা কিাকব ?"
সমাবািক াকহব মার্া নাডকলন, বলকলন, "না, না, সলখাপডা ককি পাশ কিাকনাি কর্া বকলরন।"
"িাহকল ?"
"বকলকছ খািায় একিু আেঁরকবু েঁরক কিকলই মাকথ রদকি হকব। পাশ কিাকি হকব। যি সবশী পাশ িকাকিি
িি সবরশ সক্ররডি। িি সবশী স ানাি বাংলা।"
সমাবািক াকহকবি স্ত্রী িবু ও বু েকি পািকলন না। বলকলন, "রকন্তু - "
"এি মাকে সকান রকন্তু নাই। একজন মািাি হকয় আরম এিা কিকি পািব না। হােঁিুি বয় ী সছকল বড
অরফ াি হকয় আমাকক ধ্মকাধ্মরক ককি - আমাি পকক্ষ এই অপমান হু কিা ম্ভব না।"
সমাবািক াকহকবি স্ত্রী িাি স্বামীকক ভাল ককি রচকনন, একবাি মার্ায় ঢুকক সেকল আ কলই চাকিী সছকড
ছু কড রদকি পাকি।
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স্বামীি োকয় হাি বু রলকয় বলকলন, "প্ল্ীজ িুরম মার্া েিম ককিা না। চাকিী সছকড রদকল আমিা খাব কী ?
র্াকব সকার্ায়, সছকলকমকয়ি সলখাপডাি কী হকব ? িুরম সযকহিু চাকিী কিছ ওপকিি রনকদথশ সিা মানকি
হকব ?"
সমাবািক াকহব রবড রবড ককি বলকলন, "উপকিি রনকদথশ রলরখি সদয়াি াহ নাই। শুধ্ু মুকখ বকল।
আমাি পকক্ষ ম্ভব না। আরম চাকিী সছকড রদব।"
২.
সমাবািক াকহব অবরশু সশষ পযথন্ত চাকিী ছাডকলন না, ছাডা ম্ভব না। িাই িাকদি ব হকমথীকদি
সডকক রশক্ষামেোলকয়ি রনকদথকশি কর্া জানাকলন, বলকলন, সছকলকমকয়িা সফল কিাি জকনু সলখাপডা
ককি না, পাশ কিাি জকনু সলখাপডা ককি। সছকলকমকয়িা সযকহিু পাশ কিাি জকনু সলখাপডা ককি িাই
সকউ যরদ রনকজ সর্কক পাশ কিকি না পাকি িাহকল িাকক পাশ করিকয় রদকি হকব। এিা িকাকিি
দারয়ত্ব। িািা িকািী কমথচািী িাকদি দারয়ত্ব িকাকিি ইচ্ছা পূ িে কিা। সমাবািক াকহকবি কমথীিা
বাস্তব জ্ঞান িন্ন মানু ষ িািা পুকিা বুাপািিা বু কে সেকলন িািপি কাজ শুরু ককি রদকলন। পিীক্ষাি
াকর্ যু ক্ত বাইকক রনকয় রমরিংকয়ি পি রমরিং কিকি লােকলন, রডর কদি াকর্ কর্া বলকলন, স্কুকলি
সহডমািািকদি সডকক পাঠাকলন, পিীক্ষককদি সডকক পাঠাকলন।
সমািামুরি সকান োকমলা ছাডাই বাইকক িকাকিি ইচ্ছাি কর্া জারনকয় সদয়া হল। ছােছােীিা সযকহিু
পাশ কিাি জকনু সলখাপডা কিকি এক কছ িাই িাকদি পাশ কিাি বুাপাকি াহাযু কিকি হকব। শুধ্ু
একিা রমরিংকয় রখিরখকি বু কডা মিন একজন মানু ষ োকমলা শুরু কিল, সিরডয়া হকয় বলল, "আরম রঠক
বু েবাি পািলাম না। সপালাপান পিীক্ষাি খািায় রকছু না রলখকলও িাকো পাশ কিাইকি হকব ?"
রযরন রমরিংকয়ি দারয়কত্ব রছকলন রিরন রবিক্ত হকয় বলকলন, "রকছু না রলখা মাকন কী ? পিীক্ষাি খািায়
বাই রকছু না রকছু রলকখ।"
"উো পাো ছািামািা যাই রলকখ িাকিই নম্বি ?"
"এখন ৃ জনশীল পেরিকি পিীক্ষা। ৃ জনশীল মাকন বু কেন সিা ? রনকজি মি ককি সলখা - একিু ভুল
ত্রুরি সিা হকিই পাকি, সদাষ সিা সছকল সমকয়কদি না। সদাষ র কিকমি। সছকল সমকয়কদি রভরক্টমাইজ ককি
লাভ কী ? িাই বলরছ উদাি ভাকব মাকথ রদকবন। বু কেকছন ?"
রখিরখকি বু কডা বলল, "না, বু রে নাই। পাশ মার্ক না পাইকল আরম পাশ কিাবাি পারুম না।"
রমরিংকয়ি দারয়কত্ব রযরন রছকলন রিরন এবাি সিকে উঠকলন, বলকলন, "আপরন কী চান আপনাকক
পিীক্ষককি দারয়ত্ব সর্কক রিকয় সদই ? িকাকিি একিা শুভ উকদুােকক এিকম রনকেরিভ ভাকব
সদখকছন সকন ?"

রখিরখকি বু কডা সিরবল সর্কক িাি বুােিা রনকয় হােঁিা শুরু কিল। রমরিংকয়ি পরিচালক আকিা সিকে
উঠকলন, বলকলন, "কী হল ? আপরন কই যান ?"
"আরম মািাি মানু ষ। রনকজি হাকি সছকলকমকয়কদি বথনাশ কিবাি পািমু না। আপনািা ককিন। আল্লাহ্
সযন আপনাকদি মাপ কইকি সদয়।"
রখিরখকি বু কডািা চকল যাবাি পি রমরিংকয়ি পরিচালক সমঘস্বকি বলকলন, "সক ? সক এই সবয়াদপ মানু ষিা
? ককিা বড সবয়াদপ ?"
একজন বলল, "মকডল স্কুকলি ইংকিজীি রশক্ষক।"
"কী িকম রশক্ষক ?"
"খুব ভাকলা। িকব ঘাড িুাডা, প্রাইকভি পডাকল লাখ িাকা কামাকি পাকি, পডায় না। িাই রনকয় বউকয়ি
াকর্ িাি-রদন েেডা। ং াকি অশারন্ত - "
"ককিা বড াহ । আমাকক জ্ঞান সদয়। রনশ্চয়ই িাজাকাি!"
"সজ না। মুরক্তকযাো রছল।"
"এইিকম মুরক্তকযাো আমাি অকনক সদখা আকছ।" রমরিংকয়ি পরিচালক েজ েজ কিকি লােকলন।
িকব "ঘাড িুাডা" রশক্ষক খুব সবশী পাওয়া সেল না, রবষয়িা রনকয় অকনককি আপরত্ত র্াককলও প্রায়
বাই এই নূ িন পেরি সমকন রনকলন, ছােছােীকদি সযভাকব ম্ভব পাশ কিাকি হকব।
৩.
বু জ মুকখ র োকিিিা সচকপ সিকখ িাি চুকল সজল রদরচ্ছল িখন িাি মা ঘকি এক ঢুককলন, মা’সক
সদকখ বু জ িাডািারড িাি র োকিিিা হাি রদকয় ধ্কি রপছকন লু রককয় সফলল, মা সদকখও না সদখাি ভান
কিকলন, বলকলন, “বাবা, সিাি পিীক্ষা সিা এক সেল। একিু বই রনকয় ব রব না ?”
বু জ উদা মুকখ বলল, “নাহ্ আম্মু। রঠক ককিরছ এই বছি পিীক্ষা সদব না।”
“সকন? পিীক্ষা রদরব না সকন ?”
বু জ রবিক্ত হকয় বলল, “পিীক্ষা রদকি হকল সলখাপডা কিকি হয়। আরম সকাকনা সলখাপডা করি নাই।
ইন্টাকিি র কলবা কি বড িুরম জান ?”
মা ভয় পাওয়া েলায় বলল, “সিাি বাবা শুনকল খুব িাে কিকব।”
বু জ আকিা রবিক্ত হকয় বলল, “বাবাি সশানাি দিকাি কী ? র্াকক স ৌরদ আিকব, মাক মাক িাকা
পারঠকয় িাি দারয়ত্ব সশষ। আরম পিীক্ষা রদলাম রক না রদলাম িাকি বাবাি কী আক যায় ?”
মা আকিকিু কাকছ এক সছকলি োকয় হাি রদকয় বলকলন, “রপ্ল্জ বাবা রপ্ল্জ! পিীক্ষািা সদ।”
বু জ মাকয়ি হাি রিকয় বলল, “আহ মা! িুরম বড রবিক্ত কি। যাও সদরখ।”
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মা কািি েলায় বলকলন, বাবা, “আরম সিা বরল নাই সিাি পিীক্ষা রদকয় সোকডন ফাইভ সপকি হকব। শুধ্ু
বকলরছ পিীক্ষািা সদ।”
“পিীক্ষা রদকল সফল কিব।”
“িবু পিীক্ষািা সদ।”
“আমাি সকাকনা বইপে পযথন্ত নাই। সকাকনা সকারচং করি নাই।”
“সিাকক ব বই রককন সদব।”
“রকন্তু খািায় আরম কী রলখব ? আউল ফাউল রজরন ?”
“যা ইকচ্ছ িাই রলখরব বাপ। িবু পিীক্ষািা সদ। সিাি বাবাকক বলকি পািব িুই পিীক্ষা রদকয়রছ ।
সিজাে খািাপ হকল রকছু একিা বলা যাকব।”
সশষ পযথন্ত পিীক্ষাি এক প্তাহ আকে বু জ পিীক্ষা রদকি িারজ হকলা। িকব এক শকিথ স সকাকনা
সলখাপডা কিকি পািকব না।
৪.
িরন িাি নয়িাি ময় বা ায় রফকল একলা, িখন িাি দােঁরডকয় র্াকাি শরক্ত নাই। প্রর্কম সকারচং িািপি
েরেি ুাকিি কাকছ প্রাইকভি, িািপি রফরজক্স ুাকিি কাকছ বুাকচ পডা। বা ায় রফকি আ কি
প্রকিুকরদনই সদরি হয়। ুাকিিা াকজশন রদকয়কছ আজকক িাি সজকে মুখস্থ কিকি হকব, রচন্তা ককিই
িরনি মনিা খািাপ হকয় সেল।
মা িরনি রদকক িারককয় বলকলন, “আয় বাবা হাি-মুখ ধ্ু কয় সখকি আয়। মুখিা শুরককয় সদরখ এিিুকু হকয়
সেকছ।”
িরন দীঘথশ্বা সফলল, িাি ইচ্ছা রছল বাংলা রকংবা ইংকিরজ ারহত্য রনকয় পডাি। স িা যরদ না হয়
িাহকল াংবারদকিা পডা - ঘাকড কুাকমিা রনকয় াংবারদক হকয় সদকশি এক প্রান্ত সর্কক অনু প্রাকন্ত ছু কি
সবডাকচ্ছ ব মকয়ই স এিকম একিা স্বপ্ন সদকখকছ। রকন্তু িরনি বাবা মা িাি স্বপ্নকক সকাকনা দাম
সদনরন, সজাি ককি িাকক রবজ্ঞান রবভাকে পরডকয়কছন, িাকক সজাি ককি ডাক্তাি না হয় ইরঞ্জরনয়াি
বানাকবন। বাধ্ু হকয় স েরেি পডকছ, রফরজক্স পডকছ, সককমরি পডকছ। বু েকি খুব কষ্ট্ হয় িাই স
বরকছু মুখস্থ ককি সফলাি সচষ্ট্া ককি। মুখস্থ কিকি কী কষ্ট্, িারে সবলা যখন বাই ঘুরমকয় পকড িখন
স একা একা বই মুখস্থ ককি। মকন মকন ভাকব িাকদি জীবনিা এি ককষ্ঠি সকমন ককি হকলা ?
খাবাি সিরবকল বাবা রজকজ্ঞ কিকলন, “িরন, সিামাি পিীক্ষাি রপ্রপাকিশন সকমন হকচ্ছ ?”

িরন একিা দীঘথশ্বা সফকল রিু কর্ািাই বলল, “ভাকলা না আব্বু ।”
বাবা ভুরু কুচকক রজকজ্ঞ কিকলন, “সকন ভাকলা না ?”
“আমাি াকয়ন্স বু েকি কষ্ট্ হয়। িাই না বু কে বরকছু মুখস্ত কিকি হয়।”
"সলখাপডা কিকল সিা একিু-আধ্িু মুখস্ত কিকিই হয়। "
“একিু আধ্িু নয় আব্বু , পুকিা বই মুখস্ত কিকি হয়। আমাি াকয়ন্স সনওয়ািা ভুল হকয়কছ - সিামিা
সজাি ককি াকয়কন্স ঢুরককয় রদকল।”
মা িরনি সপ্ল্কি মুিেীি একিা িান িুকল রদকয় বলকলন, “সকাকনা রচন্তা করি না বাবা সদরখ সিাি
পিীক্ষা খুব ভাকলা হকব। রনঘথাি সোকডন ফাইভ।”
িরন দু বথল ভাকব হা ল, বলল, “সোকডন ফাইভ না আকিা রকছু । শুধ্ু সকাকনাভাকব সিকনিুকন পা কিকলই
আরম খুরশ।”
৫.
রপ্রয়াংকা পডাি সিরবকল বক িাি বইরিি রদকক িারককয়রছল রকন্তু এই মুহূকিথ রিুকাি অসর্থ স রকছু
সদখরছল না। পাকশ িাি মা হাকি ককয়কিা কােজ রনকয় দােঁরডকয়রছকলন, রপ্রয়াংকাকক বলকলন, ‘মা, একবাি
সদখ।’
“রপ্রয়াংকা করঠন েলায় বলল না। সদখব না।”
“সদখ মা। বাই সদখকছ িুই সকন সদখরব না ? ”
“না মা। িুরম আমাকক সদখকি বল না। আরম ফােঁ হওয়া প্রশ্ন সদকখ পিীক্ষা সদব না।”
মা বলকলন, “ বাি পিীক্ষা ভাকলা হকব, সোকডন ফাইভ পাকব, শুধ্ু িুই পারব না। িখন িুই মন খািাপ
কিরব।”
“কিকল কিব। রকন্তু আরম ফােঁ হওয়া প্রশ্ন সদখব না। সদখব না সদখব না সদখব না। আমাকক িুরম
অনুায় কাজ কিকি বল না।”
“এিা সিা অনুায় না মা। বাই সযিা ককি স িা অনুায় হকব সকমন ককি? এিাই সিা রনয়ম।”
“আরম এই রনয়ম মারন না।” রপ্রয়াংকা দু ই হাি রদকয় িাি সচাখ বন্ধ ককি সিরবকলি ওপি েুকক পডল।
মা সদখকলন িাি দু ই হাকিি ফােঁক রদকয় সচাকখি পারন সফােঁিা সফােঁিা হকয় েরডকয় পডকছ।
পৃ রর্বীি ব সছকল-সমকয় একিকম, রকন্তু িাি সমকয়রি সকন অনুিকম হকয় জন্ম রনল ? মা ফােঁ হকয়
যাওয়া প্রশ্নগুকলা হাকি রনকয় রনঃশকব্দ দােঁরডকয় িইকলন।
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৬.
পিীক্ষাি হকল বু জ প্রর্ম এক দু ইরদন প্রশ্নিা একিু পডাি সচষ্ট্া কিকলও সশকষি রদকক স িাও সছকড
রদকলা, প্রশ্ন পকড স আো-মার্া রকছু ই বু কে না িাহকল শুধ্ু শুধ্ু পকড কী লাভ ? শুধ্ু মাকক খুশী কিাি
জকনু স পিীক্ষা রদকি এক কছ। িাই পিীক্ষাি খািায় যা মকন আক িাই রলকখ এল। সকাকনা মার্ামুিু
সনই স ই িকম অবান্তি কর্া। পিীক্ষাি প্রকশ্ন সয শব্দগুকলা আকছ স ই ব শব্দ রদকয় বিিী একিা দু ইিা
বাকু, কখকনা আস্ত পুািািাফ। সয পিীক্ষাি খািা সদখকব িাি কাকছ সযন মকন হয় আ সলই বু রে
পিীক্ষাি উত্তি রলখকছ। এক ধ্িকেি িামাশা বলা যায়।
িরনি পিীক্ষা যি খািাপ হকব বকল সভকবরছল িি খািাপ হকলা না। প্রশ্নগুকলা ফােঁ হকয়রছল বকল িক্ষা
রকন্তু িবু ও খুব লাভ হয়রন, ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্নগুকলাি উত্তি স প্রােপকন মুখস্ত ককি যাওয়াি সচষ্ট্া
ককিরছল, রকন্তু একিা রকছু িাি মকন র্াকক না। িবু ও স রলকখ এক কছ, রহক ব ককি সদকখকছ সিকন িুকন
রজরপএ সফাি হকয় যাকব। িাি জকনু রজরপএ সফাি অকনক।
রপ্রয়াংকাি জকনু পিীক্ষাগুকলা রছল দু ঃস্বকপ্নি মকিা। স ভাকলা স্কুকল পকড িাি ক্লাকশি বাই ভাকলা
ছােী। বাই ফােঁ হকয় আ া প্রশ্নগুকলা সদকখ এক কছ। প্রশ্নিা হাকি সপকয়ই বাই আনকন্দ রচৎকাি ককি
উকঠকছ শুধ্ু স রনঃশকব্দ দীঘথশ্বা সফকলকছ। বাই যখন িানা মুখস্ত রলকখ যাকচ্ছ স িখন রচন্তা ককি
রলকখকছ। মনিা ভাকলা সনই সভিকি উৎ াহ সনই িা না হকল পিীক্ষা আিও ভাকলা হি। পিীক্ষাি উত্তি
রদকি রদকি মাকে মাকেই মকন হকয়কছ পিীক্ষাি হল সর্কক সবি হকয় আক । রনকজকক বু রেকয় শান্ত ককি
স দােঁকি দােঁি সচকপ পিীক্ষা রদকচ্ছ।
প্রশ্নিা হাকি রনকয় িাি সচাকখ পারন এক যায়, একিা বড একিা অনুায় রকন্তু সদকশ সকাকনা প্ররিবাদ
সনই। মেী বলকছন পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ হয়রন, এগুকলা াকজশান। াকজশান ? রপ্রয়াংকাি ইচ্ছা ককি
সিরবকল মার্া কুকি িক্ত িক্ত সবি ককি সফকল। সখাদা িাকক সকন এমন একিা সদকশ জন্ম রদল ? সকন ?
৭.
পিীক্ষাি ফল সবি হকয়কছ - বাি সভিকি একিা চাপা উকত্তজনা। শুধ্ু

বু কজি পিীক্ষা রনকয় সকাকনা

দু ভথাবনা সনই, িাি রনকজি ফলাফল জানাি সকাকনা আিহ সনই। স ৌরদ আিকব বাবাকক রকছু একিা
জানাকি হকব, পিীক্ষাি আকে সডঙ্গু হকয় রেকয়রছল িাই ভাকলা ককি পিীক্ষা রদকি পাকিরন এিকম একিা
েল্প বলা যাকব।

দু পুকিি রদকক বু কজি একজন বন্ধু িাকক সফান ককি জানাল বু জ রনশ্চয় পাশ ককিকছ, কািন িাি
ককলকজ শিভাে পাশ! িাি এই বন্ধু একিু ঠাট্টা িামাশা সবশী ককি িাই ইয়ািকী কিকছ সভকব বু জ
সফান সিকখ রদকলও িাি সভিিিা খচখচ কিকি লােল। স
াহ ককি সমাবাইকল সখােঁজ রনকয় সদকখ স
রিুই পাশ ককি সফকলকছ - রজরপএ খুব খািাপ রকন্তু পাশ! বু জ একিা েেন রবদািী রচৎকাি রদল এবং
স ই রচৎকাি শুকন মা ভয় সপকয় ছু কি একলন। বু জ মাকক জরডকয় ধ্কি বলল, “আম্মু , আরম পাশ
ককিরছ!”
মাকয়ি মুখ একশ ওয়াি বাকেি মকিা জ্বকল উঠল, সছকলি োকয় মার্ায় হাি বু রলকয় রদকয় বলকলন, “আরম
জানিাম িুই পাশ কিরব ! সিাি মকিা সছকল কয়িা আকছ, এককবাকি না পকড পিীক্ষা রদকয় িুই পাশ
ককি সফকলরছ , একিু যরদ পডরি িাহকল কী হকিা রচন্তা কিকি পারি ?”
বু জ আ কলই রচন্তা কিকি পাকি না, স সকমন ককি পাশ ককিকছ স িাও বু েকি পাকি না। রনশ্চয়ই
পিীক্ষাি খািায় স সযগুকলা রলকখরছল স গুকলা খুবই ৃ জনশীল সলখা রছল স জকনুই িাকক পাশ করিকয়
রদকয়কছ।
মা সছকলি হাকি স ৌরদ আিকব র্াকা বাবাি পাঠাকনা িাকা সর্কক এক হাজাি িাকা সবি ককি রদকয়
বলকলন, “যা বাবা রমরষ্ট্ রককন আন।”
বু জ রমরষ্ট্ রকনকি রেকয় সদকখ ব রমরষ্ট্ রবরক্র হকয় সেকছ, সশষ পযথন্ত রকছু রনমরক রককন আনল। পাশ
কিকল শুধ্ু রমরষ্ট্ সখকি হকব সক বকলকছ? মাকে মাকে সনানিা রজরনষও খাওয়া যায়।
৮.
িরন সোকডন ফাইভ সপকয়কছ। আব্বু আম্মু খুব খুশী রকন্তু িরন রনকজ রহ াব রমলাকি পািকছ না, স
অকনকবাি রহক ব ককি সদকখকছ, স খাকন রকছু কিই রজরপএ ফাইভ হওয়াি কর্া না। রকন্তু হকয় সেকছ স রনকজি সচাকখ সদকখকছ।
বাবা সছকলকক বু কক জরডকয় ধ্কি বলকলন, “সদকখরছ ? আরম বকলরছলাম না িুই পািরব! এই সদখ িুই
সপকিরছ ।”
আম্মু বলকলন, “মানি ককিরছলাম পােলা বাবাি মাজাকি এক হাজাি িাকা রদব। এক্ষুরন িাকািা পাঠাকি
হকব।”
শুধ্ু সছাি সবানিা সঠাি উকে বলল, “সোকডন ফাইভ এমন কী বুাপাি, বাই পায়!”
আম্মু ধ্মক রদকয় বলকলন, “চুপ কি পাজী সমকয়। িুই এমন রহং ু কি হরল সকমন ককি ?”
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িাকি ঘুমাকনাি ময় িরনি মকন হকি লােল আ কল একিারদন স রনকজি ক্ষমিাকক সছাি ককি সদকখকছ।
স আ কল অ ম্ভব প্ররিভাবান। বাংলাকদকশি বকচকয় সমধ্াবীকদি একজন - এখন ইচ্ছা কিকল স
বাংলাকদকশি সয সকাকনা ইউরনভার রথ িকি ভরিথ হকি পািকব। স ইচ্ছা কিকল ইরঞ্জরনয়াি হকি পািকব না
হকল ডাক্তাি হকি পািকব। রবশাল একিা ইরঞ্জরনয়াি না হয় বড একজন ডাক্তাি হকয় স িাি মকিা
আকিকজন সমধ্াবী সমকয়কক রবকয় কিকব ! ফুিফুকি সচহািাি ু ন্দিী একিা সমকয় ।
িরন রবছানায় এপাশ ওপাশ ককি, আনকন্দ সচাকখ ঘুম আ কি চায় না।
৯.
রপ্রয়াংকাি সোকডন ফাইভ হয়রন। রফরজকক্স একিুি জকনু ছু কি সেকছ। িাি ক্লাকশি ব সমকয়ি সোকডন
হকয়কছ। হাবাকোবা সয সমকয়িা রকছু পাকি না সয ব ময় রপ্রয়াংকাি কাকছ পডা বু েকি আ কিা স ও
সোকডন সপকয়কছ। শুধ্ু স পায়রন। ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন না সদখকল এিকম সিা হকিই পাকি। প্রশ্ন সিা
যকর্ষ্ঠ করঠন হকয়রছল। এই প্রকশ্ন রজরপএ ফাইভ সিালা সিা স াজা কর্া না।
রপ্রয়াংকাি স্কুকলি র রডকি োকল হাি রদকয় চুপচাপ বক আকছ। অনুিা বাই সচচাকমরচ কিকছ। হঠাৎ
ককি দিজা খুকল সিরলরভশন কুাকমিা হাকি সবশ ককয়কজন াংবারদক এক ঢুককলা।
একজন কুাকমিা িাকদি রদকক িাক ককি বলল, "সিামিা কী খুশী ?"
বাই রচৎকাি ককি বলল,"হুােঁ খুরশ।"
"িাহকল আনন্দ কিছ না সকন ?"
বগুকলা সমকয় িখন আনকন্দ রচৎকাি কিকি লােকলা, একজন আকিকজনকক জরডকয় ধ্িকি লােকলা,
লাফাকি লােল, নাচকি লােল। শুধ্ু রপ্রয়াংকা একা চুপচাপ র রডকি বক িইল।
১০.
বু জ একিা প্রাইকভি ইউরনভার থরিকি ভরিথ হকয়কছ। এই ইউরনভার থরি রনকয় পে পরেকায় মাকে মাকেই
সলখাকলরখ হয়, কাউকক সলখাপডা কিকি হয় না, ক্লাকশ সযকি হয় না, প্ররি স রমিাকি সিড চকল আক ।
ককয়ক বছি রনয়রমি িাকা রদকয় সেকলই ারিথরফককি। বু জ একিা রবরবএি ারিথরফককি রনকয় সনকব।
িরন যিগুকলা ম্ভব বগুকলা পাবরলক ইউরনভার থরিকি ভরিথ পিীক্ষা রদকয়কছ, সকার্াও রিককি পাকিরন।

রিু কর্া বলকি কী সকার্াও পাশ কিকি পাকিরন। প্রর্ম রদকক বাবা মা উৎ াহ আি াহ রদকয়কছন
সশকষি রদকক িািা প্রর্কম হিাশ িািপি রবিক্ত এবং সশকষ সকমন সযন সক্ষকপ উঠকলন।
একরদন খাবাি সিরবকল বাবা বকলই ব কলন, “িুই কী িকম ছাে ? ভরিথ পিীক্ষায় চান্স পাওয়া দু কিি
কর্া - সকার্াও পাশ পযথন্ত কিকি পারি না ?”
িরন দু বথল েলায় বলল, “আরম সিা সচষ্ট্া কিরছ !”
“এই সচষ্ট্াি নমুনা?” বাবা হুংকাি রদকলন, “এই সোকডন ফাইভ ? এি জকনু আরম মার্াি ঘাম পাকয়
সফকল সিাকদি জকনু পরিেম করি ? ামানু একিা ইউরনভার রথ িকি চান্স পা না ?”
িরন কাকদােঁ কাকদােঁ েলায় বলল, “আরম কী কিব ?”
“দূ ি হকয় যা আমাি ামকন সর্কক - দূ ি হকয় যা।”
িরন খাবাি সিরবল সর্কক উকঠ সেল। িারে সবলা বার্রুকম িাখা এক সবািল হািরপক সখকয় সফলল। মাে
িাকি হা পািাকল সদৌডাকদৌরড। জাকন সবকচেঁ সেল রকন্তু সভিিিা েলক রেকয় খুব খািাপ অবস্থা।
রপ্রয়াংকা খুব শক্ত সমকয় রছল রকন্তু এক ময় স ও সভকঙ্গ পডল। একরদন হাউমাউ ককি সকেঁকদ িাি
মা’সক জরডকয় ধ্কি বলল, “মা আমাকক সদকশি বাইকি পারঠকয় দাও, এই সদকশ আরম আি র্াককি পািরছ
না।”
মা অবাক হকয় বলকলন, “স কী ? িুই না সিাি সদশকক একিা ভাকলাবার

? ব মকয় বকলরছ সদকশি

জকনু রকছু একিা কিরব ?”
“হুােঁ মা বকলরছলাম।”
“সিাি না সদশ রনকয় একিা স্বপ্ন রছল ?”
“রছল মা। এখন আি সকাকনা স্বপ্ন নাই।”
মা অবাক হকয় িাি সমকয়ি রদকক িারককয় িইকলন - এই সমকয়রিি সচাকখ এখন আি সকাকনা স্বপ্ন সনই ?
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১১.
েল্পিা এখাকন সশষ। এিা কাল্পরনক েল্প, নামগুকলা বানাকনা রকন্তু ঘিনাগুকলা রিু। “রপ্রয়াংকা”ি ইসমইলিা আমাি কাকছ আকছ। যাকদি দারয়কত্ব এই সদকশি রশক্ষা বুবস্থা িািা কী জাকনন এই সদকশি
রশক্ষা বুবস্থাি এখন কী ভয়ংকি অবস্থা ? শিভাে পাশ করিকয় সদওয়াি এই মহা পরিকল্পনায় বকচকয়
এরেকয় মাদ্রা া - িািা ৯৫% পাশ ককিকছ। ৯৫% ? আমাকক সচাখ কচকল দু ইবাি সদখকি হকয়কছ রবশ্বা
কিাি জকনু। মাননীয় রশক্ষা মেী রনকজ এই ংখুারি রবশ্বা ককিন ? ঢাকা সবাডথ ৮৫% যকশাি সবাডথ
৬০%। যকশাকিি বািা কী রবষাক্ত ? সকন একিা কম সছকলকমকয় পাশ কিল ? আরম কী বাজী ধ্কি
বলকি পারি না ামকনি বছি এক লাকফ যকশাি সবাডথ এরেকয় যাকব - সযভাকব র কলি সবাডথ এরেকয়
রেকয়রছল? সছকল সমকয়কদি ভরবষুৎ ধ্বং ককি কাি জকনু এই প্রহ ন ? সদশ ধ্বং কিাি কাি এই মহা
পরিকল্পনা ?
মাননীয় রশক্ষা মেী বকলকছন প্রশ্ন ফােঁ রনকয় রবভ্রারন্ত ছডাকল িাি রবরুকে শারস্তমূ লক বুবস্থা সনয়া হকব।
িাকদি রহক কব প্রশ্ন ফােঁ হয়রন - স গুকলা রছল “ াকজশান”। আরম যখন প্রশ্ন ফােঁক ি কর্া বকলরছ িখন
স িা রনশ্চয়ই রছল “রবভ্রারন্ত ছডাকনা”। আমাি রনশ্চয়ই শারস্ত পাওনা হকয়কছ।
আরম আিহ রনকয় সদখাি জকনু অকপক্ষা কিরছ আমাি ভাকেু কী শারস্ত িকয়কছ !

দশ হাজার লকাসি সেউরে
১.
প্তাহ দু কয়ক আকে একজন আমাকক রলকখ জারনকয়কছ চািপাকশি বরকছু সদকখ িাি খুব মন খািাপ আরম কী এমন রকছু রলখকি পারি সযিা পকড িাি মন ভাকলা হকয় যাকব? রচরঠরি পকড আরম একিু
দু ভথাবনায় পকড সেলাম, কািে রঠক িখন এই সদকশি সলখাপডা রনকয় আরম খুব দু ঃকখি একিা েল্প
রলকখরছ। স িা রলকখরছ সিকে সমকে, সলখা সশষ ককি পকড আমাি রনকজিই মন খািাপ হকয় সেকছ! আমাি
রনকজি জকনুই এমন রকছু একিা সলখা দিকাি সযিা আমাকক ভরবষুি রনকয় স্বপ্ন সদখকি াহাযু কিকব।
স িা কিাি জকনু আরম ব মকয়ই এই সদকশি সছকল সমকয়কদি কাকছ রফকি যাই। আমাকদি সদকশি
সলখককিা সছকল সমকয়কদি জকনু রলখকি চান না, আরম রলরখ। আমাি খুব স ৌভােু এই সদকশি
সছকলকমকয়িা আমাি সছািখাকিা সলখাকলরখ অকনক বকডা কডা ভাকলাবা া রদকয় িহন ককিকছ। আমাি জকনু
এই ভাকলাবা া প্রকাশ কিকি িািা কাপথেু ককি না। যখন রবজ্ঞান কংকি , েরনি বা পদার্থরবজ্ঞান
অরলরিয়াকড যাই, আমাকক যখন সিকজ িুকল সদয়া হয়, স ই সিকজ বক আরম যখন ামকন বক র্াকা
রশশু রককশািকদি বড বড উজ্ল সচাকখি রদকক িারককয় র্ারক, মূ হুকিথ আমাি মকনি সভিিকাি ব
দু ভথাবনা দূ ি হকয় যায়। আমাকদি কী স ৌভােু আমাকদি সদকশ একিা চমৎকাি একিা নূ িন প্রজন্ম বড
হকচ্ছ!
আমাকদি সদকশ স্কুকলি ছােছােীকদি ংখুা প্রায় রিন সকারি - রকংবা সক জাকন হয়কিা আকিা সবশী হকি
পাকি! পৃ রর্বীি সবশীিভাে সদকশ সছকল বু কডা ব রমরলকয়ও রিন সকারি দূ কি র্াকুক এক সকারি মানু ষও
সনই। আমাকদি এই রিন সকারি সছকলকমকয় স্কুকল পডকছ, িািা যরদ শুধ্ু রঠক ককি সলখাপডা ককি িাহকল
এই সদকশ কী াংঘারিক একিা বুাপাি ঘকি যাকব সকউ কল্পনা কিকি পািকব?
এই হস্রাকব্দি শুরুকি পৃ রর্বীি জ্ঞানী গুনী মানু কষিা িকদি একিা নূ িন ংজ্ঞা বিিী ককিকছন, িািা
বকলকছন জ্ঞান হকলা িদ। িাি অর্থ একিা বািা যখন ঘকিি মাকে হুারিকককনি আকলা জ্বারলকয় একিা
অংক ককি িখন আমাি সদকশি িদ একিুখারন সবকড যায়। যখন একরি রককশাি বক বক এক পািা
ইংকিজী অনু বাদ ককি আমাি সদকশি িদ সবকড যায়। যখন একজন রককশািী িাকিি আেঁধ্াকি
আকাকশি রদকক িারককয় চােঁদিা সকমন ককি বড হকচ্ছ সবাোি সচষ্ট্া ককি িখন আমাি সদকশি িদ
সবকড যায়। মারিি রনকচ খরনজ িদ বিিী হকি সকারি সকারি বছি লাকে, কল কািখানায় রশল্প িদ
বিিী কিকি যু ে যু ে সলকে যায়। রকন্তু সলখাপডা ককি জ্ঞাকনি িদ বিিী হয় মূ হুকত্তথ মুহুকত্তথ। আমাকদি
সদকশি সলখাপডা রনকয় আমাি অরভকযাকেি সশষ সনই স িা এখন বাই জাকন - রকন্তু আজকক আরম
অরভকযাে কিব না।
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আজকক আরম শুধ্ু

বাইকক মকন করিকয় সদব এই সদকশি রিন সকারি বািা প্ররি বছি নূ িন বই হাকি

রনকয় সলখা পডা কিকি শুরু ককি - শুধ্ু মাে এই রবষয়িা রচন্তা ককিই আমাকদি বাি মকনি ব দু রশ্চন্তা
ব দূ ভথাবনা দূ ি হকয় যাবাি কর্া!
সলখা পডা বলকিই আমাকদি সচাকখি ামকন সভক উকঠ সকাকনা একরি রশশু বই ামকন রনকয় মার্া
দু রলকয় দু রলকয় ু ি ককি পডকছ। শুধ্ু িাই না “পডা মুখস্ত” কিা বকল একিা কর্া সমািাকমারি বাই িহন
ককিই রনকয়কছ। রকন্তু মুখস্ত কিাই সয সলখাপডা না, সবাো, বুবহাি কিা রকংবা রনকজি মি রবকলষন
কিাও সয সলখাপডা কিাি একিা অংশ স িা মাে অল্প কয়রদন হল আমিা বাইকক সবাোকনাি সচষ্ট্া
কিরছ। সয রজরনষিা এখকনা আমিা কাউকক সবাোকি শুরু করিরন রকংবা সবাোকি পারিরন স িা হকচ্ছ
শুধ্ু মাে রজরপএ ফাইভ পাওয়া সমাকিই সলখাপডা না!
আমাকদি অকনক ধ্িকনি বু রেমত্তা আকছ। আমিা শুধ্ু এক ধ্িকনি বু রেমত্তা রনকয় মার্া ঘামাই - স িা
হকচ্ছ ক্লাশরুকম সলখাপডা ককি পিীক্ষাি হকল স িা উেকল সদওয়াি বু রেমত্তা! রকন্তু আমিা বাই জারন
সলখাপডাি বাইকি সয বু রেমত্তা গুকলা আকছ স গুকলা রকন্তু সলখাপডাি মিই, এমন কী অকনক ময়
সলখাপডা সর্ককও সবশী গুরুত্বপূ েথ। আমিা যািা রশক্ষকিা করি িাডা বাই সদকখরছ আমাকদি ক্লাকশ সয
সছকলরি বা সমকয়রি বকচকয় িুকখাড, বকচকয় বু রেমান স রকন্তু অকনক মকয়ই পিীক্ষায় স িকম ভাকলা
কিকি পাকি না। সদাষরি সমাকিও িাি নয় - সদাষ আমাকদি, আমিা রঠক ককি পিীক্ষা রনকি পারি না।
ািা পৃ রর্বীকিই মকন হয় এই ম ুািা আকছ, একজকনি বু রেমত্তা যাচাই কিাি পেরি মকন হয় এখকনা
রঠক ককি আরবষ্কাি কিা যায়রন। যখন আমাকদি ছােছােীিা বাইকিি বড সকাকনা রবশ্বরবদুালকয় রপএইচরড
কিকি চায় িখন আমাকদি িাকদি িককথ রলখকি হয়। আরম সদকখরছ স ই ফমথগুকলাকি প্রায় ব মকয়ই
আমাকদি একিা প্রশ্ন কিা হয়ঃ “এই সছকলরিি পিীক্ষাি ফলাফল কী িাি রঠক সমধ্া যাচাই কিকি
সপকিকছ?” আমাকক প্রায় মকয়ই রলখকি হয়, “না, পাকিরন! পিীক্ষাি ফলাফল সদখকল মকন হকব স বু রে
খুবই াধ্ািন - রকন্তু রবশ্বা কি, এই সছকলরি বা সমকয়রি আ কল রকন্তু অ াধ্ািে!”
বু রেমত্তা অকনক পকিি বুাপাি আমিা রকন্তু রজরপএ ফাইভ নাকমি একিা কানােরল সর্ককই সবি হকি
পারিরন! আমিা ধ্কিই রনকয়রছ সয সকাকনা মূ কলু আমাকদি সছকলকমকয়কদি রজরপএ ফাইভ সপকি হকব দিকাি হকল প্রশ্ন ফােঁ ককি হকলও। রকন্তু সয সছকলরি বা সমকয়রি প্রশ্ন ফােঁ হকয় যাবাি পিও স ই প্রশ্ন
না সদকখ পিীক্ষা রদকয় ভাকলা ককিকছ স কী অনু বাি সর্কক আলাদা নয়? িাি বু রেমত্তািা কী আমিা
আলাদাভাকব ধ্িকি সপকিরছ? পারিরন! রকংবা সয সছকলরি বা সমকয়রি ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন সদখাি ু কযাে
সপকয়ও সদকখরন - স জকনু পিীক্ষা িি ভাকলা হয়রন - িাি সভিকি সয এক ধ্িকনি অনুিকম শরক্ত
িকয়কছ আমিা কী কখকনা স িা যাচাই ককি সদকখরছ ? স িাও সদরখরন।

প্রিুন্ত িাকমি দরিদ্র একিা পরিবাকিি একিা সমকয় যখন ািারদন িাি সছাি ভাইকক সকাকল ককি মানু ষ
ককি, িাি ফােঁকক ফােঁকক সলখা পডা ককি পিীক্ষায় সিকনিুকন পাশ ককিকছ আমিা কী বু কক হাি রদকয়
বলকি পািব সমকয়রিি বু রেমত্তা কম? শহকিি স্বচ্ছল পরিবাকিি একরি সমকয় সয োডী ককি স্কুকল যায়,
সফ বু ক ইন্টািকনি ককি ময় কািায়, ু ন্দি ককি ইংকিজী বকল, পিীক্ষায় ভাকলা সিজাে ককি - আমিা
কী বু কক হাি রদকয় বলকি পািব িাি বু রেমত্তা িাকমি সমকয়রি সর্কক সবশী ?
আ কল স রি পািব না। কাকজই আমাকদি স্বীকাি ককি রনকিই হকব শুধ্ু মাে পিীক্ষাি সিজাে রকংবা
রজরপএ ফাইভ সদকখ একজন সছকল বা সমকয়ি বু রেমত্তা যাচাই কিািা সনহাকয়িই সবাকামী। আমাকদি
সচাখ কান সখালা সিকখ সদখকি হকব একিা রশশুি মাকে আি সকান সকান রদকক িাি রবরচে বু রেমত্তা
আকছ। আমাকদি রনকজকদি সভিি যরদ রবন্দুমাে বু রেমত্তা র্াকক িাহকল আমিা কখকনাই শুধ্ু মাে পিীক্ষাি
সিজাে রদকয় একিা সছকল বা সমকয়কক যাচাই ককি সফলাি সচষ্ট্া কিব না! আমাি স ই ব সছকলকমকয়কদি
জকনু খুব মায়া হয় যাকদি বাবা মাকয়িা শুধ্ু মাে পিীক্ষায় রজরপএ ফাইভ পাওয়াকনাি প্ররিকযারেিায়
রনকজকদি ন্তানকদি সঠকল রদকয় িাকদি বশশকবি ব আনন্দ সককড রনকয়কছন! িাকদি সর্কক বড দু ভথাো
মকন হয় আি সকউ সনই!
২.
মাও স িুংকয়ি একিা খুব রবখুাি উরক্ত আকছ। উরক্তরি হকচ্ছ এিকম, প্রকিুকরি মানু ষ একিা মুখ রনকয়
জন্মায়, রকন্তু স মুকখ অন্ন সযাোকনাি জকনু িাি িকয়কছ দু রি হাি! যাি অর্থ এই পৃরর্বীকি সকাকনা
মানু ষই অ হায় নয়-কখকি খাওয়াি জকনু বািই দু রি হাি িকয়কছ, কাকস্ত রকংবা কুঠাি ধ্কি স ই হাি
িাি মুকখ অন্ন সজাোকব।
আরম মাও স িুং নই িাই আমাি উরক্তকক সকউ গুরুত্ব রদকব না রকন্তু আমাকক ু কযাে রদকল আরম মাও
স িুংকয়ি উরক্তিাকক অনু িকম ককি বলিাম। আমাি উরক্তরি হকিা এিকম: প্রকিুকরি মানু ষ একিা
মুখ ও দু রি হাি রনকয় জন্মায়। রকন্তু ভয় পাবাি রকছু সনই কািে ব মানু কষি মার্ায় িকয়কছ দশ হাজাি
সকারি রনউিন!
যি রদন যাকচ্ছ আরম আমাকদি মরস্তকস্কি দশ হাজাি সকারি রনউিনকক িকিা সবরশ গুরুত্ব রদকয় সদখকি
শুরু ককিরছ। সকও যরদ আমাকক রজকেু ককি িুরম সিামাি রশক্ষকিা জীবকনি সকান অরভজ্ঞিািুকুকক
বকচকয় গুরুত্বপূ েথ বকল মকন ককিা? আরম রবন্দু মাে রিধ্া না ককি বলব সয স রি হকচ্ছ একজন মানু কষি
মার্াি সভিিকাি স ায়া সকরজ ওজকনি মরস্তস্ক নাকমি িহু ময় রজরনষরিি অ াধ্ািে ক্ষমিা!
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প্রায় ময় আরম অকনক সছকল সমকয়কক হিাশ হকয় বলকি শুরন, "আরম আ কল োধ্া, আমাি সমধ্া বলকি
রকছু সনই।" িাকদি অকনককি কর্াি িুিা আকছ - পিীক্ষায় ভাকলা নম্বি পাওয়াি সচষ্ট্া কিকি কিকি
এবং পিীক্ষায় ভাকলা নম্বি সপকি সপকি িাকদি অকনককই আ কল খারনকিা "োধ্া" হকয় সেকছ - রকন্তু
িু কর্ারি হকচ্ছ কাউককই রকন্তু স িা সমকন রনকি হকব না। আরম এক ধ্িকনি রবস্ময় রনকয় আরবষ্কাি
ককিরছ সয সকউ যরদ রিুকাকিি আিহ রনকয় সচষ্ট্া ককি িাহকল কি দ্রুি স নিুন মানু ষ হকয় সযকি
পাকি। আমাকদি রবশ্বরবদুালয় গুকলাকি ভরিথ পিীক্ষা নাকম একিা ভয়ংকি অমানরবক প্ররক্রয়া ঘিাকনা হয়,
স প্ররক্রয়া রদকয় আমিা "কমধ্াবী" র ল রদকয় রকছু সছকল সমকয়কক ভরিথ করি। িাি মাকেও আবাি
জনরপ্রয় আি অজনরপ্রয় রবভাে আকছ। যািা জনরপ্রয় রবভাকে ঢুককি পাকি বাই িাকদি রদকক ঈষথাি
দরষ্ট্কি িাকায় যািা ঢুককি পাকি না িািা েভীি দু ঃকখ লম্বা লম্বা দীঘথশ্বা সফকল বাবা মাকয়ি োলাোল
শুকন।
অর্চ মজাি রবষয় হল, আরম খুব পরিষ্কাি এবং স্পষ্ট্ভাকব জারন এই পুকিা রবভাজনরি আ কল অর্থহীন।
রবজ্ঞাকনি জকনু েভীি ভাকলাবা া রকন্তু বাবা-মা সজাি ককি ইরঞ্জরনয়াি, ডাক্তাি বানাকনাি জকনু িাকদি
ন্তানকদি একিা ককষ্ট্ি জীবকন সঠকল সদন। আবাি উকোিাও রিু সয, সছকলরি অ াধ্ািে একজন
ইরঞ্জরনয়াি রকংবা ডাক্তাি হকি পািি, ভরিথ পিীক্ষায় রিককি না সপকি স হয়কিা সজাি ককি অপছকন্দি
একিা রবভাকে ভরিথ হকয় অপছকন্দি রকছু রবষয় পকড ময়িা অকািকে নষ্ট্ কিকছ।
এই মুহূকিথ করিউিাি াকয়ন্স খুব জনরপ্রয় একিা রবষয়। চাকরি পাবাি জকনু এিা ব মকয়ই একিা
জনরপ্রয় রবষয় রহক কব র্াককব। আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি এই রবভাে সর্কক পা ককি সছকল-কমকয়িা
অকনককই রনকজকদি ফিওয়ুাি ফামথ খুকলকছ। মজাি রবষয় হকচ্ছ, এই ফিওয়ুাি ফাকমথ রকন্তু শুধ্ু
করিউিাি াকয়ন্স রবভাকেি সছকল-কমকয়িা সনই অনু অকনক রবভাকেি সছকল-কমকয়ও মানভাকব আকছ।
িািা করিউিাি াকয়ন্স রবভাকেি পা কিা সছকল-কমকয় সর্কক সকাকনা অংকশ কম নয়— িাকদি াকর্
পাল্লা রদকয় মানিাকল কাজ ককি যাকচ্ছ। যাি অর্থ পছকন্দি রবভাকে ভরিথ হকি না পািকলই একজকনি
জীবন অর্থহীন হকয় সেকছ মকন কিাি সকাকনা কািে সনই।
সছকল-কমকয়কদি আিহ এবং সদশ রকংবা পৃ রর্বীি প্রকয়াজনীয় কর্া মকন সিকখ আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়
আমিা অনুানু রবভাকেি সছকল-কমকয়কদি জকনু রিিীয় সমজি (Second Major) রহক কব করিউিাি
াকয়ন্স পডাি ু কযাে ককি রদকয়রছ। ( রিু কর্া বলকি কী ব রবভাকেই রিিীয় সমজি সনয়াি ু কযাে
আকছ) আমাি ধ্ািো, রিুকাকিি আিহ রনকয় পডাকলখা সকমন ককি হয় এরি িাি একিা চমৎকাি
উদাহিে! ছােছােীিা রনকজকদি ব পডাি পাশাপারশ শুধ্ু আিকহি জকনু বাডরি পডাকশানা কিকছ
রবষয়রি সদখকলই এক ধ্িকনি আনন্দ হয়।

একিা ময় রছল যখন আরম সমধ্াবী শব্দিাকক বুবহাি কিিাম। আমাি চািপাকশ অকনক “সমধ্াবী”
সছকলকমকয়কক সদকখ ভাবিাম, রিুই রকছু মানু ষ “সমধ্াবী” হকয় জন্মায় অর্থাি ৃ রষ্ট্কিথা রিুই বু রে রকছু
মানু ষকক সবরশ সমধ্া রদকয় পাঠান। স ই ছােজীবকনই আরবষ্কাি ককিরছলাম সয, আ কল বাডরি সমধ্া বকল
রকছু সনই, চািপাকশি অকনক সমধ্াবী মানু ষই জীবনযুকে েকি পকডকছ। আবাি যাকদিকক সনহাকয়িই
াধ্ািে একজন বকল সভকবরছলাম, অবাক হকয় আরবষ্কাি ককিরছ িািা উৎ াহ আিহ আি পরিেম ককি
“সমধ্াবী”সদি রপছকন সফকল এরেকয় সেকছ! স গুকলা সদকখ সদকখ আজকাল আমাি রনকজি রডকশনািী
সর্কক “সমধ্াবী” শব্দিাকক িুকল রদকয় স খাকন “উৎ াহী” শব্দিা ঢুরককয়রছ। আরম সদকখরছ উৎ াহ র্াককল
বই ম্ভব।
রিু কর্া বলকি কী আরম আমাি পরিরচি জেকিি ব মানু ষকক দু ’ভাকে ভাে ককি সফকলরছ। এক ভাে
হকচ্ছ যািা উৎ াহী, অনু ভাে হকচ্ছ যাকদি রকছু কিই উৎ াহ সনই, যাকদিকক সঠলাকঠরল ককি রনকয় সযকি
হয়! উৎ াহীিা পৃ রর্বীিাকক চালায়, বারকিা িাি মাকলাচনা ককি!
আমাি চািপাকশ অ ংখু উদাহিে আকছ সযখাকন একজন সছকল বা সমকয় শুধ্ু রনকজি উৎ াহিুকু রদকয়
এরেকয় সেকছ। এিকম মানু কষি াকর্ কাজ কিাকিও আনন্দ। উৎ াহ রবষয়িা সছােঁয়াকচও বকি। একজকনি
সর্কক আকিকজকনি মাকে স িা িারিি হকয় যায়। আরম পৃ রর্বীি অকনক বড বড স্কুল-ককলজ,
ইউরনভার থরি সদকখরছ। িাকদি ু কযাে- ু রবকধ্ সদকখ দীঘথশ্বা সফকলরছ - আমিা আমাকদি সছকল-কমকয়কদি
রকছু ই রদকি পারি না, মাকে মাকে শুধ্ু একিুখারন উৎ াহ রদই। স ই উৎ াহকক ভি া ককিই িািা কি
কী ককি সফকল সদকখ আরম মুগ্ধ হকয় যাই !
িাই আজকাল ু কযাে সপকলই আরম সছকল-কমকয়কদিকক বরল, সিামিা সযিুকু প্ররিভা বা সমধ্া রনকয়
জন্মিহে ককিকছা স িুকুকি ন্তুষ্ট্ র্াকাি সকাকনা কািে সনই। িুরম ইকচ্ছ কিকলই স িাকক শিগুকে
বারডকয় সফলকি পািকব। কাকজই আরম মকন করি পৃ রর্বীকি আ কল প্ররিভাবান বা সমধ্াবী বকল আলাদা
রকছু সনই, যাকদি সভিকি উৎ াহ সবরশ আি যািা পরিেম কিকি িারজ আকছ িািাই হকচ্ছ প্ররিভাবান,
িািাই হকচ্ছ সমধ্াবী।
স জকনু আরম মাও স িুংকয়ি উরক্তরিকি ‘হাি’ সর্কক অকনক সবরশ গুরুত্ব সদই মরস্তকষ্কি দশ হাজাি
সকারি রনউিনকক। দু রি হাি রদকয় খুব সবরশ রকছু কিাি ু কযাে সনই রকন্তু মরস্তকষ্কি দশ হাজাি সকারি
রনউিন রদকয় অরচন্তুনীয় মুারজক ককি সফলা ম্ভব। দু রি হাি রদকয় খুব সবরশ হকল এক দু ইজন মানু কষি
মুকখ অন্ন সজাোকনা ম্ভব। দশ হাজাি সকারি রনউিন রদকয় লক্ষ মানু কষি মুকখও অন্ন সজাোকনা সযকি
পাকি !

www.BDeBooks.Com

৩.
আরম জারন আমাকদি ম ুাি সশষ সনই। আরম জারন ব ম ুাি মাধ্ানও চি ককি হকয় যাকব না আমাকদি দীঘথরদন এই ম ুাকক রনকয় সবেঁকচ র্াককি হকব। রকন্তু স রি রনকয় হিাশ হবাি রকছু সনই কািন বাংলাকদশ এখন ধ্ীকি ধ্ীকি রনকজি পাকয় মার্া িুকল দাডাকচ্ছ।
আমাকদি সদকশি সখকি খাওয়া মানু ষ িাকদি শক্ত দু রি হাি রদকয় এই সদশকক ধ্কি সিকখকছ। এই সদকশি
নিুন প্রজন্মকক িাকদি পাকশ এক দাডাকি হকব দশ হাজাি সকারি রনউিনকক রনকয় !
রজ রপ এ ফাইভ এি অ ু স্থ প্ররিকযারেিা, প্রশ্নফােঁ , সকারচং োইড বইকয়ি সদৌিাত্মু - সকাকনা রকছু ই এই
দশ হাজাি সকারি রনউিনকক পিারজি কিকি পািকব না।

ইসিহাধসর ইসিহাস
১.
মুরক্তকযাোকদি জকনু ব মকয়ই আমাি বু ককি মাকে এক ধ্িকেি েভীি েোকবাধ্ এবং ভাকলাবা া কাজ
ককি। মাকে মাকেই পকর্ ঘাকি সিল সিশকন রকংবা সকাকনা অনু ষ্ঠাকন আমাি হয়কিা একজন মােবয় ী
রকংবা বৃ ে মানু কষি াকর্ সদখা হয়, িুকিাক কর্াি পি হঠাৎ ককি স ই মানু ষরি বকলন, "আরম একজন
মুরক্তকযাো!" আরম িখন ব মকয়ই রিিীয়বাি িাি হাি স্পশথ করি এবং স ই মােবয় ী রকংবা বৃ ে
মানু ষরিি মাকে আরম িেবকে সিজস্বী একজন িরুেকক খুেঁকজ পাই। আরম জারন স ই িরুেরি রকন্তু
রনকজি জীবনকক সদকশি জকনু উৎ েথ কিকিই যু কে রেকয়রছল। এখন আমিা বাই জারন কাপুরুষ
পারকস্তান স নাবারহনী মাে নয় মাক ি সভিি আত্ম মপথে ককিরছল, একাত্তকি যািা মুরক্তযুকে সযাে রদকি
রেকয়রছল িািা রকন্তু িখন স রি জানকিা না। িািা বাই রকন্তু বছকিি পি বছি যু ে কিাি জকনুই
রেকয়রছল। িাই ব মকয়ই আরম মুরক্তকযাো মানু ষরিি হাি স্পশথ ককি বরল , "র্ুাংকু! আমাকদিকক একরি
সদশ উপহাি সদবাি জকনু।"
মাকে মাকে সকাকনা িরুে রকংবা িরুেীি াকর্ আমাি সদখা হয়, সয লাজুক মুকখ আমাকক বকল, “আমাি
বাবা একজন মুরক্তকযাো”, আরম িখন আবাি িাি মুকখি রদকক িাকাই। িাি লাজুক মুকখি রপছকন িখন
আরম িাি মুরক্তকযাো বাবাকক রনকয় েবথ আি সেৌিকবি আকলািুকু খুেঁকজ পাই। আরম িখন িাি বাবাি
সখােঁজ খবি রনই। সবরশিভাে ময় আরবষ্কাি করি রিরন আি সবেঁকচ নাই। যরদ সবেঁকচ র্াককন িাহকল আরম
স ই িরুে রকংবা িরুেীকক বরল িােঁি কাকছ আমাি েো আি ভাকলাবা া সপৌঁকছ রদকি।
একাত্তি াকল আরম রবশ্বরবদুালকয় পরড, সদশ স্বাধ্ীন হবাি পি যখন রবশ্বরবদুালকয় ক্লাশ শুরু হকয়কছ
িখন আমাি পরিরচি বন্ধু বান্ধকবিা যািা মুরক্তযু কে রেকয়রছল িািাও ক্লাকশ রফকি আ কি শুরু ককিকছ।
কমবয় ী িরুে রকন্তু এি মাকে িাকদি সভিি কী রবষ্ময়কি সদকশি জকনু যু ে কিাি অরভজ্ঞিা। আরম
িাকদি সদরখ এবং রহং ায় জ্বকল পুকড যাই! একাত্তকিি নয় মা মুরক্তযুকে যাবাি জকনু আরম কম সচষ্ট্া
করিরন - রপকিাজপুকিি মাকঠ দু ই একরদন সলফি িাইি কিা ছাডা খুব লাভ হয়রন। আমাি বাবাকক সমকি
সফলাি পি পুকিা পরিবািকক রনকয় এককবাকি বকনি পশুি মি দীঘথরদন সদকশি আনাকচ কানাকচ ছু কি
সবডাকি হকয়কছ। একিু রস্থিু হকয় যখন বডথাি পাি হবাি পরিকল্পনা কিরছ িখন পারকস্তান স নাবারহনী
মাে সিকিা রদকনি যু কে পিারজি হকয় সেল - আমাি মুরক্তকযাো হওয়াি স্বপ্ন আি পূ িে হকলা না। স ই
রনকয় আমাি সভিকি বহুরদন একিা দু ঃখকবাধ্ কাজ কিকিা এবং আমাি বয় ী মুরক্তকযাো সদখকলই আরম
রহং ায় জজথরিি হিাম।
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খুব ধ্ীকি ধ্ীকি মুরক্তকযাোকদি প্ররি আমাি স ই (হা ুকি এবং সছকলমানু ষী) রহং ািুকু েভীি েো এবং
ভালবা ায় পালকি সেকছ। আরম বু েকি রশকখরছ সদকশি জকনু যু ে কিাি স ই অরবশ্বা ু সেৌিব বাি
জকনু নয়, ৃরষ্ট্কিথা অকনক যে ককি স ৌভােুবান রকছু মানু ষকক িাি জকনু সবকছ রনকয়কছন। বাংলাকদকশ
ভরবষুকি রনশ্চয়ই সনাকবল রবজয়ী রবজ্ঞানী রকংবা ারহরিুক হকব, রফড সমকডল রবজয়ী েরেিরবদ হকব,
অস্কাি রবজয়ী রচে পরিচালক হকব, অরলরিকক স্বেথ রবজয়ী সদৌডরবদ হকব, ওয়াডথকাপ রবজয়ী রক্রককি রিম
হকব এমনকী মহাকাশ রবজয়ী মহাকাশচািী হকব রকন্তু আি কখকনাই মুরক্তকযাো হকব না! এই ম্মানিুকু
ৃ রষ্ট্কিথা যাকদি জকনু আলাদা ককি সিকখকছন শুধ্ু িািাই িাি প্রাপু, অকনুিা নয়। (িাই আরম যখন
সদরখ অল্প রকছু ু কযাে ু রবধ্াি জনু সকাকনা সকাকনা গুরুত্বপূ েথ মানু ষ মুরক্তকযাোি ভূ য়া নদ সবি ককি
সফলকছ িখন আমাি মকন হয় েলায় আেু ল ঢুরককয় িাকদি উপি হড হড ককি বরম ককি রদই!)
মুরক্তকযাোকদি প্ররি আমাি সভিকি এখন েভীি ভাকলাবা া এবং েো। আরম ব মকয় সচষ্ট্া ককি
এক রছ নূ িন প্রজকন্মি সভিি স ই অনু ভূরিিুকু িারিি কিকি, সযভাকব ম্ভব মুরক্তকযাোকদি কাকছ
িাকদি প্রাপু ম্মানিুকু সপৌঁকছ রদকি। একরি ময় রছল যখন এই সদকশ িাজাকািকদি োডীকি জািীয়
পিাকা উডকিা , মুরক্তযুেকক খাকিা ককি সদখাকনা হি, মুরক্তকযাোকদি অবমাননা কিা হি - িখন এই
সদকশি মুরক্তকযাোকদি বু ককি সভিি সয েভীি অরভমান জমা হকয়রছল আরম স ই কর্া কখকনা ভুলকি
পািব না। আমাকদি খুব স ৌভােু আমিা স ই ময়রি রপছকন সফকল এক রছ। এই সদকশি মারিকি আমিা
আি কখকনা সকাকনা মুরক্তকযাোকক অবমাননা কিকি চাই না।
িাই যখন আরম আরবষ্কাি ককিরছ একরি বইকয়ি রবষয়বস্তুি কািকন এয়াি ভাই মাশথাল এ সক
খন্দকািকক অপমান কিাি সচষ্ট্া কিা হকচ্ছ িখন রবষয়রি আমাকক েভীিভাকব আহি ককিকছ। এ সক
খন্দকাি শুধ্ু একজন মুরক্তকযাো নন রিরন আমাকদি মুরক্তযু কেি সডপুরি রচফ অফ িাফ। সষালই রডক ম্বি
যখন পারকস্তান স নাবারহনী স াহিাওয়াদথী উদুাকন আত্ম মপথে ককি িখন রিরন আমাকদি বাংলাকদকশি
প্ররিরনরধ্ রছকলন। যু োপিাধ্ীকদি রবচাকিি রবষয়িা রিরন এবং িাি হকযাোিা রমকল স ক্টি কমািাি
সফািাম বিরি ককি নূ িনভাকব আমাকদি ামকন রনকয় এক রছকলন এবং আমাকদি িরুকেিা স িা ািকহ
িহে ককিকছ এবং মুরক্তযুকেি জকনু ভাকলাবা া একদকশ আবাি নূ িন ককি প্ল্ারবি হকয়কছ। এয়াি ভাই
মাশথাল এ সক খন্দকাি িাি হকযাোকদি রনকয় যুোপিাধ্ীকদি রবচাকিি দাবীকি সদকশি আনাকচ কানাকচ
ঘুকি সবরডকয়কছন সদকশি মানু ষকক ংেরঠি ককিকছন। মকন আকছ রিরন এবং িাি হকযাোিা একবাি
আমাকদি রবশ্বরবদুালকয় এক রছকলন এবং এয়ািকপািথ সর্কক রবশ্বরবদুালয় কুািা পযথন্ত পর্িুকু আরম
োরডকি িাি পাকশ বক এক রছলাম। মুরক্তযু কেি এিকম একজন ঐরিহার ক বুরক্তকত্বি পাকশ বক আরছ
রচন্তা ককিই আরম রশহরিি হকয়রছলাম। রিরন এবং িােঁি হকযাোিা আমাকদি ছােছােীকদি াকর্ কর্া
বকলরছকলন, িাকদি অনু প্রােীি ককি রছকলন।

আমিা িাকদি রনকয় আমাকদি একিা সখালা চত্বকি িাকদি হাকি রকছু োছ লারেকয়রছলাম, একিারদকন
োছগুকলা বীি মুরক্তকযাোকদি স্মৃরি রনকয় অকনক বড হকয়কছ, আমিা স ই চত্বিরিকক স ক্টি কমািাি
চত্বি বকল ডারক।
স কািকে যখন আরম সদরখ এয়াি ভাই মাশথাল এ সক খন্দকািকক িীব্র ভাষায় শুধ্ু

মাকলাচনা নয়

অপমান কিাি সচষ্ট্া কিা হকচ্ছ িখন স রি আমাকক িীব্রভাকব আহি ককি। যািা িােঁকক নানাভাকব
অপমান কিাি সচষ্ট্া কিকছন িািা কী বু েকি পািকছন না এভাকব আ কল আমিা শুধ্ু আমাকদি
রনকজকদিককই না আমিা মুরক্তযুেককও অপমান কিরছ? িােঁি অবদানকক খাকিা ককি সদখাি সচষ্ট্া কিরছ?
খবকিি কােকজ সদকখরছ বাধ্থককুি কর্া বকল রিরন স ক্টি কমািাি সফািাকমি সনিৃ ত্ব সর্কক রনকজকক
রিকয় রনকয়কছন, কাউকক রনশ্চয়ই বকল রদকি হকব না িােঁকক রনকয় িীব্র মাকলাচনা, রবিকথ এবং
অপমানই হকচ্ছ মূ ল কািে। আমিা আমাকদি সদকশ একজন মানু ষকক িাি রনকজি মি প্রকাকশি জকনু
এভাকব অ ম্মান কিব আরম স িা রকছু কিই সমকন রনকি পািরছ না।

২.
এরি অবরশু সকউ অস্বীকাি কিকব না সয এয়াি ভাই মাশথাল এ সক খন্দকাকিি বইরি পকড আমাকদি
বািই কম সবশী মন খািাপ হকয়কছ। আমিা বাই আশা ককি রছলাম রিরন মুরক্তযু ে চলাকালীন মকয়
িাি বুরক্তেি অরভজ্ঞিাি কর্া রলখকবন, স রি ইরিহাক ি অংশ হকয় র্াককব। রকন্তু রিরন সযিুকু রনকজি
অরভজ্ঞিাি কর্া বকলকছন িাি সর্কক সবশী ইরিহা কক রনকজি মি ককি রবকলষে ককি িুকল ধ্িাি সচষ্ট্া
ককিকছন। রিরন একজন ব রনক, িাি রবকলষে হকয়কছ ব রনককি সচাকখ, ইরিহা রবদ, াধ্ািে মানু ষ
রকংবা িাজননরিক মানু কষি াকর্ িাি রবকলষে রমলকব িাি েুািারন্ট সকার্ায়? বকচকয় বড কর্া এই
বইকয় রিরন যা রলকখকছন স খাকন িােঁি রনকজি অরভজ্ঞিাি কর্াগুকলা ছাডা অনু ব কর্াই রকন্তু আমিা
বাই অনু জায়োয় শুকনরছ! আমাি দু ঃখ হয় অনু মানু কষি মুকখ আকে শুকন র্াকা কর্াগুকলাি জকনু
আজকক িােঁি মকিা একজন মানু ষকক একিা অ ম্মান কিা হকলা।
আরম সমাকিই বইরি রনকয় আকলাচনা কিবনা, শুধ্ু বইকয়ি বকচকয় গুরুত্বপূ েথ দু রি রবষয় রনকয় কর্া বলব।
এয়াি ভাই মাশথাল এ সক খন্দকাি রলকখকছন ৭ মাচথ বঙ্গবন্ধু িােঁি ভাষনরি সশষ ককিকছন “জয়
পারকস্তান” বকল। হুবহু এই রবষয়রি রলকখরছকলন রবচািপরি মুহাম্মদ হাবীবু ি িহমান িােঁি “বাংলাকদকশি
িারিখ” বইরিকি। রিরন অবরশু “জয় পারকস্তান” রলকখনরন রিরন রলকখরছকলন “রজকয় পারকস্তান”।
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পিবিথী সকাকনা একরি ংস্কিকেি রিরন বই সর্কক এই কর্ারি রিকয় রদকয়রছকলন, আরম ধ্কি রনরচ্ছ রিরন
বু েকি সপকিরছকলন িােঁি এই ির্ুরি ভুল রছল, রিরন ভুল ংকশাধ্ন ককিকছন। এয়াি ভাই মাশথাল এ সক
খন্দকাি সযকহিু দাবী ককিন রন রিরন রনকজি কাকন বঙ্গবন্ধুকক জয় পারকস্তান বলকি শুকনকছন িাই আরম
ধ্কি রনরচ্ছ রবচািপরি মুহাম্মদ হাবীবু ি িহমান, সযখান সর্কক এই ির্ুরি সপকয়কছন রিরনও ম্ভবিঃ একই
জায়োয় স রি সপকয়কছন। এই রবরচে ির্ু ূ েরি কী ? আমাি মকন হয় এি বকচকয় রবশ্বা কযােু বুখুা
রদকয়কছন ব য়দ বদরুল আহ ান সডইলী িাি পরেকায়। রিরন রলকখকছন ৭ই মাকচথ বঙ্গবন্ধুি সদয়া ভাষেরি
যখন পরশ্চম পারকস্তাকন প্রচাি কিা হয় িখন স্থানীয় পরেকাগুকলা িাকদি সদকশি মানু ষ সযন রবচরলি না
হয় স জকনু বক্তৃিাি সশকষ এই কর্ািুকু জুকড রদকয়রছল। স ই কর্ারিই এখকনা নানা জকনি কর্ায় চকল
এক কছ।
রিিীয় রবষয়রি হকচ্ছ বঙ্গবন্ধুি স্বাধ্ীনিাি সঘাষো রনকয়। রিরন রলকখকছন িাজউিীন আহমকদি অনু কিাকধ্ি
পিও রিরন একরি স্বাধ্ীনিাি সঘাষো রদকি িাজী হন রন। আরম ইরিহা রবদ নই, আরম রনকমথাহ ভাকব
রচন্তা কিকি পারি না। রকন্তু আমাি মুরক্তযু ে রনকয় আিহ আকছ, সছািকদি জকনু ২২ পৃ ষ্ঠাি একরি
মুরক্তযু কেি ইরিহা সলখাি জকনু আমাকক অকনক বই পডকি হকয়রছল! আরম পারকস্তানী রমরলিািী
অরফ াি র রিক মারলককি বইকয় সদকখরছ রিরন রলকখকছন পেঁরচকশ মাচথ িাকি খুবই ক্ষীনভাকব একরি
স্বাধ্ীেিাি সঘাষো প্রচারিি হকয়রছল। সঘাষোরি সকার্া সর্কক এক রছল িাি একরি বুাখুা িাজউিীন
আহমকদি বড সমকয় শািরমন আহকমকদি বইরিকি (িাজউিীন আহমদ সনিা ও রপিা, পৃ ষ্ঠা ১৪৬-১৪৭)
সদয়া আকছ। ট্রান্সরমিাি বানাকনাকি পািদশথী ইরঞ্জরনয়াি নূ রুল সহাক সঘাষোরি প্রচাি ককিরছকলন বকলই
হয়কিা পারকস্তান রমরলিািীি হাকি িােঁকক প্রাে রদকি হকয়রছল।
যাই সহাক, আরম আকেই বকলরছ আরম আ কল এই বইরিি রবষয়বস্তু রনকয় রলখকি বর রন, অকনককই স িা
রলকখকছন। বকচকয় বড কর্া একাত্তকি বাংলাকদশ আি বঙ্গবন্ধু মার্থক দু রি শব্দ রছল, এিরদন পি দু রি
শব্দকক আলাদা ককি সদখাি ু কযাে সকার্ায় ? বঙ্গবন্ধুি জন্ম না হকল কী বাংলাকদকশি জন্ম হি ?

৩.
আকেই বকলরছ এয়াি ভাই মাশথাল এ সক খন্দকাকিি বইরি পকড আমাি একিু মন খািাপ হকয়কছ। শুধ্ু
আমাি নয় - আমাি মি অকনককিই। মুরক্তযু ে রনকয় আমাকদি মি সয ব মানু কষি এক ধ্িকনি
সছকলমানু ষী উচ্ছা িকয়কছ িািা বকচকয় সবশী মকন কষ্ট্ সপকয়কছ। িকব আমাি ধ্ািনা বকচকয় সবশী
ক্ষরি হকয়কছ এয়াি ভাই মাশথাল এ সক খন্দকাকিি, সয ভাষায় এবং সয প্ররক্রয়ায় িােঁকক অ ম্মান কিা
হকয়কছ স িা সমকন সনয়া করঠন।

আমাি ধ্ািো রিরন রনকজও রনশ্চয়ই ভাবকছন, সয কর্াগুকলা ইরিহাক ি িু বকল প্রকাশ কিকি চাইরছ
স ই কর্াগুকলা সিা বঙ্গবন্ধুকক খাকিা ককি সদখাকনাি জকনু আকিা অকনককই আকে এভাকব বকলকছ িাহকল এই বইকয় স রি রলকখ কাি লাভ হকলা ?
আরমও ভাবরছলাম কাি লাভ হকলা ? িখন হঠাৎ ককি উপলরি ককিরছ সয লাভ হকয়কছ বইকয়ি
প্রকাশককি ! বইরি প্রকাশ ককিকছ প্রর্ম আকলাি প্রকাশনা ংস্থা এবং িািা একিু পকি পকি বইরিি
রবজ্ঞাপন রদকয় বইরি রবরক্র বাডাকনাি সচষ্ট্া কিকছ। খুবই স্থু ল ভাকব বলা যায় একরি ককি ককি বই রবরক্র
হকচ্ছ, একজন স ই বই রকনকছ, স ই বই পডকছ আি মন খািাপ কিকছ আি প্রর্মা প্রকাশনীি কুাশ
বাকক্স একিু ককি অর্থ যুক্ত হকচ্ছ। আরম যরদ একজন প্রকাশক হিাম িাহকল কী শুধ্ু মাে রকছু অর্থ
উপাজথন কিাি জকনু এিকম একরি বই প্রকাশ ককি এই সদকশি বকচকয় ম্মানী মানু ষরিকক এিকম
অ ম্মাকনি রদকক সঠকল রদিাম ? রকছু কিই রদিাম না। মি প্রকাকশি স্বাধ্ীনিা বকল একিা কর্া আকছ,
মাওলানা আবু ল কালাম আজাদও িাি মি প্রকাশ কিাি জকনু “ইরিয়া উইন্স ফ্রীডম” নাকম একিা বই
রলকখরছকলন। স ই বইকয়ি ংরক্ষপ্ত একিা রুপ ১৯৫৮ াকল প্রকারশি হকয়রছল। পুকিা বইরি পকড
অকনকক মকন কষ্ট্ সপকি পাকি বকল রিরন বকলরছকলন িাি মৃ িুুি ৫০ বছি পকি সযন পুকিা বইরি প্রকাশ
কিা হয়। িাি মৃ িুুি ৫০ বছি পকি আমিা স ই বইরি পডাি ু কযাে সপকয়রছ। কাকজই ইরিহাক
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যু ক্ত কিাি জকনু ময় সনয়াি উদাহিে পৃ রর্বীকি আকছ - একজন মানু ষকক অ ম্মান কিা হকব জানকল
বাইকক িকথ র্াককি হকব। দ্রুি অর্থ উপাজথন পৃ রর্বীি একমাে পর্ নয়।
বইরি পকড আমাি সভিকি একধ্িকনি অস্বরস্ত খচখচ কিরছল, বািবাি মকন হরচ্ছল, রিুই কী বীি
মুরক্তকযাো এ সক খন্দকাি এই বইরি রনকজি হাকি কােকজি উপি কলম ঘকষ ঘকষ রলকখকছন ? আমাি
সকৌিুহলরি সমিাকনাি জকনু আরম প্রর্ম আকলাি প্রকাশনা ংস্থা “প্রর্মা” সক সফান কিলাম, িাকদি
কাকছ অনু কিাধ্ কিলাম িাি হাকি সলখা পািুরলরপরি কী আরম এক নজি সদখকি পারি ? িািা একিু
ইিস্তি ককি আমাকক জানাকলন, স ভাকব হাকি সলখা পুকিা পািুরলরপ িাকদি কাকছ সনই। রকছু আকছ।
িকব িাি াকর্ আলাপ আকলাচনা ককিই পুকিািা প্রস্তুি কিা আকছ এবং এই বইকয়ি পুকিা রবষয়বস্তুি
াকর্ রিরন পুকিাপুরি একমি স িকম াক্ষু প্রমাে িাকদি কাকছ আকছ।
আরম সলখা সলরখ করি িাই এই উত্তি শুকন আরম সকমন সযন ভুাবাকচকা সখকয় সেলাম। আমাি মকন হকি
লােল এই বইরি সকমন ককি সলখা হকয়কছ রকংবা “প্রস্তুি” কিা হকয়কছ স িা খুব সকৌিুহল উিীপক
একিা রবষয় হকি পাকি। বই সলখা আি বই প্রস্তুি কিাি মাকে অকনক বড পার্থকু। আমিা রক প্রর্মা
প্রকাশনীি কাছ সর্কক এই বই প্রস্তুি কিা ংক্রান্ত একিা পূ েথাঙ্গ রিকপািথ সপকি পারি ? আমাকদি মকনি
শান্তনাি জকনু ?
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৪.
আমিা বাই জারন এই বইরি সলখাি জকনু এয়াি ভাই মাশথাল এ. সক. খন্দকািকক ম্ভবি িাি
জীবকনি বকচকয় কষ্ট্কি একিা মকয়ি সভিি রদকয় সযকি হকচ্ছ। রিরন স ক্টি কমািাি সফািাকমি
সনিৃ ত্ব সদকবন না আরম স িা কল্পনাও কিকি পারি না। িাি বই সপাডাকনা হকয়কছ, খন্দকাি মুশিাককি
াকর্ িুলনা কিা হকয়কছ - বুরক্তেি পযথাকয় কী বলা হকচ্ছ স গুকলাি কর্া সিা সছকডই রদলাম। রকন্তু
বাি কাকছ আমাি খুব স াজা একরি প্রশ্ন। এই বইরি সলখাি দায়ভাি কী শুধ্ু সলখককি ? প্রকাশকককও
কী খারনকিা দায়ভাি রনকি হকব না ? আপরত্তকি রকংবা রবিরকথি রকছু রলকখ একজন সলখক মাকলাচনা
আি অ ম্মান হু কিকবন এবং স ই মাকলাচনা আি অ ম্মান রবরক্র ককি প্রকাশক অর্থ উপাজথন
কিকবন স রি সকমন কর্া ? আমিা কী সকানভাকব প্রকাশকককও দায়ী কিকি পারি ?
হুবহু এই রবষয়রি রনকয় আমাকদি সদকশ এি একরি “ক্লার ক” উদাহিে আকছ এবং আমাকদি অকনককিই
রনশ্চয় ঘিনারি মকন আকছ। ২০০৭ াকল প্রর্ম আকলাি িমু াপ্তারহকী আলরপকন একিা অিুন্ত রনিীহ
কািুথন ছাপা হকয়রছল। এই সদকশি ধ্মথান্ধ সোষ্ঠী স ই রনিীহ কািুথনরিকক একিা ই লাম রবকিাধ্ী রুপ রদকয়
হাঙ্গামা শুরু ককি সদয় এবং আমিা রবস্মকয় আরবষ্কাি করি অিুন্ত দ্রুিিাি াকর্ কািুথরনষ্ট্কক সিফিাি
ককি সজকল পাঠাকনা হল। শুধ্ু িাই নয় এিা প্রকাশ কিাি অপিাকধ্ আলরপকনি িাদক ু মন্ত
আ লামকক বিখাস্ত কিা হল। এখাকনই সশষ নয়, আমিা সদখলাম প্রর্ম আকলাি িাদক জনাব
মরিউি িহমান স্বাধ্ীনিা রবকিাধ্ী রহক কব পরিরচি বায়িুল সমাকািিকমি খরিকবি কাকছ হাি সজাড ককি
ক্ষমা সচকয় রনষ্কৃরি সপকলন। (আমাি ধ্ািো রছল ংবাদপে আদশথ এবং নীরিি কাকছ কখকনা মার্া নি
ককি না, স রদন আমাি স ই ধ্ািনারিকি সচাি সখকয়রছকলা!) এই অিুন্ত সবদনাদায়ক এবং নািকীয় ঘিনা
সর্কক আমিা জানকি পািলাম সকাকনা রকছু রবিরকথি বা আপরত্তকি ছাপাকনা হকল সলখককি াকর্ াকর্
প্রকাশককদিও স ই দায়ভাি িহন ককিি হয়। আকে িহন ককিকছ।
আমাি খুব ইকচ্ছ আমাকদি বাি কাকছ ম্মানীি বীি মুরক্তকযাো এ সক খন্দকাকিি বক্তকবুি দায়ভাি
প্রকাশক খারনকিা হকলও িহন ককি িােঁকক সযন িাি ম্মানিুকু রফরিকয় সদয়।

আমাধদর লেধলধমধয়ধদর দঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এবং অপমাে
ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি ভরিথ পিীক্ষাি ফল রনকয় সদকশ িুলকালাম হকয় যাকচ্ছ। রবকশষ ককি ািাকদকশ
ইংকিরজ রবভাকে ভরিথ হওয়াি মকিা ছােছােীি ংখুা দু ইজকনি সবরশ সনই। রবষয়রি ংবাদপে খুব
ফলাও ককি প্রচাি ককিকছ। মাননীয় রশক্ষামেীি অকনক বক্তবু এবং দৃ রষ্ট্ভরঙ্গি কঙ্গ আরম একমি নই;
রকন্তু ঢাকা রবশ্বরবদুালকয় ইংকিরজ পডাি মকিা সযােুিা ১৬ সকারি মানু কষি সদকশ বলকি সেকল কাকিাই
সনই, এ বুাপািরিকি রিরন যা বকলকছন আরম সমািামুরিভাকব িাি কঙ্গ একমি। আরম পিীক্ষাি প্রশ্নপে
সদরখরন, ইংকিরজ রবভাকে ভরিথ হওয়াি জনু কী কী সযােুিা চাওয়া হকয়কছ, িাি খুেঁরিনারিও জারন না।
রকন্তু শুধ্ু কমনক ন্স বুবহাি ককি খুব সজাি েলায় বলকি পারি, ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি ইংকিরজ রবভাকে
পডাি সযােুিা এ সদকশ অকনক সছকলকমকয়িই আকছ। শুধ্ু িাই নয়, আমাকদি সদকশি অ ংখু সছকলকমকয়
পৃ রর্বীি সয সকাকনা সদকশি সয সকাকনা রবশ্বরবদুালকয়ি সয সকাকনা রবভাকে পডাি মকিা সযােুিা িাকখ।
আরম যরদ িাকদি খুেঁকজ সবি কিকি না পারি, িাহকল িাি দায় দারয়ত্ব ছােছােীকদি নয়, রশক্ষা বুবস্থািও
নয়, িাি দায় দারয়ত্ব যািা খুেঁকজ সবি কিাি দারয়ত্ব রনকয়কছন িাকদি। আমিা বাই জারন আমাকদি রশক্ষা
বুবস্থাি অকনক ম ুা আকছ রকন্তু িাি সভিকি সর্ককও অ ংখু ছােছােী রনকজি আিহ রনকয় সলখাপডা
ককি, হাজাি প্ররিবন্ধকিা রদকয়ও িাকদি সঠরককয় িাখা যায় না। িাই আরম যখন পেপরেকায় সদরখ, ািা
বাংলাকদকশ একিা রবশ্বরবদুালকয়ি একিা রবভাকে ভরিথ হওয়াি মকিা ছােছােী দু ইজকনি সবরশ সনই, আরম
অিুন্ত রবচরলি হই। আমাকদি সদকশি ছােছােীকদি ািাকদকশি ামকন সহয় কিাি এই দারয়ত্বহীন
প্রচািো সদকখ আরম বুরর্ি হই।
আরম মকন করি পুকিা রবষয়রি রঠকভাকব রবকলষে কিা দিকাি। ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি একরি ভরিথ
পিীক্ষাি প্ররক্রয়ারি রবকলষে কিাি জনু হাইককািথ সর্কক একবাি আমাকক দারয়ত্ব সদওয়া হকয়রছল - আরম
িখন িাকদি ভরিথ পিীক্ষাি প্রশ্নপে সদখাি ু কযাে সপকয়রছলাম। আরম স বাি ভয়ংকি এক ধ্িকনি
আিঙ্ক রনকয় আরবষ্কাি ককিরছলাম পিীক্ষাি প্রশ্নপকেি প্ররিরি সকাকনা না সকাকনা োইডবই সর্কক সনওয়া
হকয়কছ। প্রশ্ন কিাি কাজরি হজ নয়। মান যাচাই কিাি পাবরলক পিীক্ষাি প্রশ্ন হয় এক িকম - ভরিথ
পিীক্ষাি জনু সছেঁকক সনওয়াি প্রশ্ন হয় িূ েথ অনুিকম। সছেঁকক সনওয়াি প্রশ্ন রদকয় মান যাচাই কিাি
সচষ্ট্া কিা সকাকনাভাকবই রঠক নয়। আমাকদি রশক্ষা বুবস্থাি ম ুা রনকয় যি খুরশ মাকলাচনা কিা
সযকি পাকি রকন্তু আমাকদি সছকলকমকয়কদি দক্ষিা রনকয় বা মান রনকয় মাকলাচনা কিকল িকথভাকব
কিকি হকব। িাকদি দারয়ত্বহীকনি মকিা হিাশাি পকর্ সঠকল সদওয়া যাকব না। আমিা যািা পডাই, প্রশ্ন
করি, পিীক্ষা রনই - বাই জারন ইচ্ছা কিকলই এমনভাকব প্রশ্ন কিা ম্ভব ছােছােীিা সয প্রকশ্নি উত্তি
রদকি পািকব না। ছােছােীকদি আিকাকনা যরদ আমাকদি উকিশু হয় কাজরি পারনি মি হজ। আমিা
রক স িাই কিকি চাই ?
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আমিা বড বড রবশ্বরবদুালয়গুকলা আমাকদি ছােছােীকদি সলখাপডাি মান রনকয় এি বড বড কর্া বরল,
ািা পৃ রর্বীি রবশ্বরবদুালয়গুকলাি িুলনায় আমাকদি রবশ্বরবদুালয়গুকলাি মান সকার্ায় স রি রনকয় যরদ
উকো ছােছােীিা প্রশ্ন ককি বক , আমিা রক িাি উত্তি রদকি পািব ? আমিা িখন সকার্ায় রেকয়
আমাকদি মুখ লু কাকবা ?
ভরিথ পিীক্ষাি এই প্ররক্রয়ারি রনকয় আমাি সভিকি খুব আিহ রক ম্মানকবাধ্ রকছু ই এখন অবরশষ্ট্ সনই।
ংবাদপেগুকলাকক আরম বহুরদন সর্কক অনু কিাধ্ ককি আ রছ, িািা সযন একবাি এই ভরিথ প্ররক্রয়ায়
(রকংবা ভরিথ বারেজু সযিাই বরল) ছােছােীকদি কাছ সর্কক কি িাকা আদায় কিা হয়, িাি সভিি সর্কক
ভরিথ প্ররক্রয়া সশষ কিাি জনু নানা কাকজ কি িাকা খিচ হয় এবং কি িাকা ম্মানী রহক কব রশক্ষকিা
ভাোভারে ককি সনন, িাি একিা িারলকা প্রকাশ ককিন, িাহকল ভরিথ পিীক্ষা নাকমি এই ভয়ংকি
অমানরবক এবং চূ ডান্ত অস্বচ্ছ রবষয়রি বাি ামকন পরিষ্কাি হকয় যাকব।
ব রবশ্বরবদুালয় রমকল রম্মরলিভাকব একিা ভরিথ পিীক্ষা সনওয়াি কর্া বহুরদন সর্কক আকলারচি হকয়
আ কছ। প্রকাকশু সকাকনা রবশ্বরবদুালয় িাি রবকিারধ্িা ককি না রকন্তু রঠক ময়রিকি সকউ িাি উকদুাে
সনয় না। আমাকদি শাহজালাল রবশ্বরবদুালয় এবং যকশাি রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদুালয় রমকল েি বছি
একরি উকদুাে সনওয়া হকয়রছল রকন্তু বাংলাকদশ করমউরনি পারিথ, ওয়াকথা থ পারিথ, যু ব ইউরনয়ন, জা দ এ
িকম বামপরন্থ দলগুকলা িাি রবরুকে আকন্দালন ককি স রি রবএনরপ-জামায়াকিি হাকি িুকল সদয় (যািা
এই বাকুরি পকড রবভ্রান্ত হকয় সেকছন িাকদি ঠাণ্ডা মার্ায় আিও একবাি বাকুরি পডাি অনু কিাধ্ কিরছ)।
পিীক্ষাি রদন হিিাল ডাকা হকব এ িকম হুমরক রদকয় সশষ পযথন্ত মরিি ভরিথ প্ররক্রয়ারি বন্ধ ককি
সদওয়া হয়!
িাজননরিক দলগুকলা যাই ভাবু ক, রবশ্বরবদুালকয়ি রশক্ষকিা ভরিথ প্ররক্রয়ায় যি িাকাই উপাজথন ককিন না
সকন, বড বড রবশ্বরবদুালয় রনকজকদি রনকয় যিই অহংকাি করুক না সকন আরম মকন করি ব
রবশ্বরবদুালয় রমকল একরি মরিি ভরিথ প্ররক্রয়া হকচ্ছ এই সদকশি সছকলকমকয়কদি উিরশক্ষাি ু কযাে
সদওয়াি নাকম অমানরবক যেো (এবং নূ িন সযাে হওয়া অপমান) বন্ধ কিাি একমাে উপায়। এ ধ্িকনি
একরি প্ররক্রয়া কাজ কিাকনাি জনু যা যা কিা প্রকয়াজন, িাি প্রকিুকিা ধ্াপ খুরেঁ িকয় খুেঁরিকয় সদখা হকয়কছ
এবং কাকজ লাোকনা হকয়কছ। প্রযুরক্তেি প্রকিুকিা রবষয় মাধ্ান কিা হকয়কছ (অর্থ উপাজথন ককম যাকব
বকল যািা বকলন এিা কিা ম্ভব না, িাকদিককও ভি া রদকয় বলা যায় িািা এই নূ িন পেরিকিও
যকর্ষ্ট্ অর্থ উপাজথন কিকি পািকবন!)
রবশ্বরবদুালয়গুকলা স্বায়ত্তশার ি, িাই িািা কািও কর্া শুনকি বাধ্ু নয় - একিারদকন আরম সিি সপকয়
সেরছ, রবশ্বরবদুালয়গুকলা কখকনাই রনকজ সর্কক এই বুাপাকি এরেকয় আ কব না!

আমাি জানামকি এখন একরি মাে পর্ সখালা আকছ। মাননীয় প্রধ্ানমেী যরদ ব রবশ্বরবদুালকয়ি ভাই
চুাকন্সলিকদিকক সডকক একরি রনকদথশ সদন সয ামকনি বছি সর্কক ব রবশ্বরবদুালয় রমকল একরি
মরিি ভরিথ পিীক্ষা রনকি হকব, িাহকলই স রি ম্ভব। িা না হকল ম্ভব নয়, ছােছােীকদি বছকিি পি
বছি যেো কষ্ট্ আি অপমান হু ককি সযকি হকব।
আমাকদি ভাই চুাকন্সলিিা রবশ্বরবদুালয় মঞ্জু িী করমশনকক মাকনন না, রশক্ষামেীি কর্া শুনকি িারজ নন,
রকন্তু মাননীয় প্রধ্ানমেীি অবাধ্ু হওয়াি াহ মকন হয় িাকদি কাকিািই হকব না।
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একজে সাোসসধে মা
১.
আমাি মা স কেম্বকিি ২৭ িারিখ খুব সভাি সবলা মািা সেকছন। আমাি বাবা যখন মািা সেকছন িখন
িাি কাকছ সকাকনা আপনজন রছকলা না, একিা নদীি িীকি সজরিকি দাডা করিকয় পারকস্তান রমরলিািী গুরল
ককি িাকক হিুা ককি িােঁি সদহিা নদীকি সফকল রদকয়রছল। আমাি মা যখন মািা যান িখন িাি ব
আপনজন - সছকল সমকয় ভাই সবান নারি নােীিা বাই িাি পাকশ রছল। আমাি বাবা যখন মািা যান
িখন আমাি মাকয়ি বয় মাে ৪১, িািপি আমাি মা িাি ন্তানকদি এবং িাি আপনজনকদি জকনু
আকিা ৪৩ বছি সবেঁকচ রছকলন।
আমাি মাকয়ি মৃ িুুরি একান্তভাকবই একরি পারিবারিক ঘিনা হওয়াি কর্া রছকলা রকন্তু আরম এক ধ্িকেি
রবস্ময় রনকয় আরবষ্কাি ককিরছ িাি অ ু স্থিাি খবিরিও পেপরেকা এবং সিরলরভশকন প্রচাি হকয়কছ। িাি
মৃ িুুি খবিরি ব পেপরেকায় খুব গুরুত্ব রদকয় সছকপকছ। যরদ খবকিি রশকিানাম হকিা, “হুমায়ূ ন
আহকমকদি মাকয়ি জীবনাব ান”, আরম স িা স্বাভারবক বুাপাি রহক কব ধ্কি রনিাম। রকন্তু আরম খুব
অবাক হকয়রছ যখন সদকখরছ আমাি মা’সক িাি রনকজি নাকম পরিচয় রদকয় রলকখকছ, “আকয়শা ফকয়কজি
জীবনাব ান”। আরম জানিাম না এই সদকশি মানু ষ আমাি মা’সক িাি রনকজি নাকম সচকন। স জকনু
আরম আজকক এই সলখারি রলখকি বক রছ - মকন হকয়কছ যরদ রিুই সদকশি মানু ষ িাকক িােঁি পরিচয়
রদকয়ই সচকন িাহকল হয়কিা অকনককই আমাি এককবাকি াদার কধ্ মাকয়ি জীবকনি একরি দু রি ঘিনা
শুনকি আপরত্ত কিকবন না।
মাকে মাকেই আমাকক সকউ একজন রজকজ্ঞ ককিন, “আপরন আকমরিকাি একিা ু ন্দি জীবন সছকড
সদকশ সকন চকল একলন?” নানাভাকব উত্তি সদওয়াি সচষ্ট্া ককি এখন হাল সছকড রদকয়রছ। রনকজি সদকশ
রফকি আ কি সয সকাকনা কািে লাকে না - বিং উকোিাই রিু, সদশ িুােী হওয়াি রপছকন ভাকলা কািন
র্াকা দিকাি স িা কাকক সবাোব? প্রায় চরল্লশ বছি আকে আরম যখন আকমরিকা রেকয়রছলাম িখন ইসমইল ইন্টািকনি আরবষ্কাি হয়রন, ডজন রহক কব রিরভ চুাকনল রছকলা না, সিরলকফান অকনক মূ লুবান রবষয়
রছল, মাকয়ি সফান রছল না র্াককলও আমাি িাকক রনয়রমি সফান কিাি ামর্থু রছল না। সযাোকযাে রছকলা
রচরঠকি - রচরঠ রলখকল স িা সদকশ আ কি লােকিা দশ রদন, উত্তি আ কি লােকিা আকিা দশ রদন। সমল
বকক্স সদশ সর্কক আ া একিা রচরঠ সয কী অরবশ্বা ু আনকন্দি রবষয় রছল স িা এখন সকউ কল্পনাও
কিকি পািকব না।

স ই মকয় আমাি মা আমাকক প্ররি প্তাকহ রচরঠ রলখকিন। আরম জারন এিা রবশ্বা কিা করঠন সয আরম
আমাি আঠাকিা বছকিি প্রবা জীবকন প্ররি প্তাকহ আমাি মাকয়ি কাছ সর্কক রচরঠ সপকয়রছ। আমাি মা
িাি গুরি গুরি হাকিি সলখায় প্ররি প্তাকহ আমাকক বা াি খবি রদকয়কছন, ভাইকবানকদি খবি রদকয়কছন,
আেীয়স্বজনকদি খবি রদকয়কছন, এমন কী সদকশি খবিও রদকয়কছন। আমাি প্রবা জীবকন সদশ কখকনা
আমাি কাছ সর্কক দূ কি কি সযকি পাকিরন শুধ্ু মাে আমাি মাকয়ি রচরঠি কািকন। ককয়ক বছি পি বড
ভাই হুমায়ূ ন আহকমদও রপ.এইচ.রড. কিকি আকমরিকা এক রছল, িখন আমাি মা প্ররি প্তাকহ দু রি রচরঠ
রলখকিন - একরি আমাকক আকিকরি আমাি ভাইকক। আমাি মাকয়ি সলখা স ই রচরঠগুকলা বােঁরচকয় িারখরন
- এখন রচন্তা ককি খুব দু ঃখ হয়। যরদ রচরঠগুকলা র্াককিা িাহকল স রি কী অ াধ্ািে দলীল হকিা আরম
স রি রচন্তাও কিকি পারি না।
আমাি মা খুবই াধ্ািে একজন াদার কধ্ মরহলা রছকলন - অন্তি আমিা বাই িাই জানিাম। সদশ
স্বাধ্ীন হবাি পি যখন আমাকদি র্াকাি জায়ো সনই, ঘুমাকনাি রবছানা সনই, পিকনি কাপড সনই, িখন
হঠাৎ ককি আমিা বাই আমাি মাকয়ি একিা ংিামী নূ িন রুপ আরবষ্কাি কিলাম। আমিা ভাইকবাকনিা
বাই সলখাপডা কিরছ - রকছু কিই সলখাপডা বন্ধ কিা যাকব না িাই বাবাি গ্রুপ ইন্সু ুকিন্স আি সপনশকনি
অল্প রকছু িাকাি উপি ভি া ককি ঢাকায় স্থায়ী হকলন। কী ভয়ংকি স ই ময়, এখন রচন্তা কিকলও
আমাি ভয় হয়! বাডরি রকছু িাকা উপাজথকনি জকনু আমাি মা একিা স লাই সমরশন সজাোড ককি কাপড
স লাই পযথন্ত ককিকছন। আরম পরেকায় কািুথন আেঁরক - সোপকন প্রাইকভি রিউশরন করি, এভাকব
সকাকনামকি রিকক আরছ। বড ভাই হুমায়ূ ন আহকমদ পাশ ককি একিা চাকিী পাকব বাই স ই আশায়
আরছ। এিকম ময় আরম একরদন হঠাৎ ককি বলাকা র কনমা হকলি রনকচ একিা বইকয়ি সদাকাকন পুকিা
মারনক িন্থাবলী আরবষ্কাি কিলাম। পূ কেথন্দু পেীি আেঁকা অপূ বথ প্রচ্ছদ, পুকিা স কিি দাম রিনশ িাকা!
(এখনকাি িাকায় স রি রনশ্চয়ই দশ বাকিা হাজাি িাকাি মান হকব!) একিা িাকা আরম িখকনা
এক াকর্ হয়কিা ছু কয়ও সদরখরন। এই বইকয়ি স ি আমাি ধ্িা সছায়াি বাইকি। িবু আরম বইগুকলা হাি
বু রলকয় সদরখ, সলাকভ আমাি রজকভ পারন এক যায়।
যাই সহাক রবকালকবলা বা ায় রফকি এক রছ, ভাইকবানকদি াকর্ কর্া বলকি রেকয় আরম িখন মারনক
িন্থাবলীি স িিাি কর্াই শুধ্ু ঘুকি রফকি বলরছ, কী অপূ বথ স ই বইগুকলা, সদকখ সকমন সলাভ হয় রকছু ই
বলকি বাকী িারখ রন।
আমাি মা পাকশ দােঁরডকয় রছকলন, রজকজ্ঞ কিকলন, “ককিা দাম ?”
আরম দীঘথশ্বা সফকল বললাম, “রিনশ িাকা।”
আমাি মা বলকলন, “আরম সিাকক রিনশ িাকা রদরচ্ছ, িুই রককন রনকয় আয়।”
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আরম আমাি রনকজি কানকক রবশ্বা কিকি পািলাম না। আমাকদি পরিবাকিি িখন সয অবস্থা িখন
প্রকিুকরি পয় া গুকন গুকন খিচ কিা হয়। িাি মাকে আমাি মা আমাকক রিনশ িাকা রদকয় রদকচ্ছন
এিকম ভয়ংকি একিা রবলার িাি জকনু ? “মারনক িন্থাবলী” রককন আনাি জকনু ? িাকািা সকার্া সর্কক
রদকচ্ছন, এই িাকা রদকয় বই রককন সফলাি পি ং াকিি সকান চাকািা অচল হকয় পডকব আমাি স ই ব
রজকজ্ঞ কিা উরচৎ রছকলা ! আরম িাি রকছু ই করিরন। মাকয়ি হাি সর্কক িাকািা রনকয় ছু িকি ছু িকি স ই
বইকয়ি সদাকাকন হারজি হলাম, ভকয় বু ক ধ্ু কধ্ু ক কিকছ, এি মাকে যরদ সকউ স ই বইগুকলা রককন রনকয়
যায় িাহকল কী হকব ? বইকয়ি সদাকাকন রেকয় সদখলাম বইগুকলা িখকনা আকছ। আরম িাকা রদকয় সলাভীি
মকিা মারনক িন্থাবলীি পুকিা স ি ঘাকড িুকল রনলাম। আহা কী আনন্দ!
বা াি বাই বই পকড, িাই স ই আনন্দ শুধ্ু আমাি একাি নয়, বাি। সকউ িখন বা ায় একল রবরচে
একিা দৃ শু আরবষ্কাি কিকিা, ঘকিি এককক সকানায় একককজন বক , শুকয়, আধ্াকশায়া হকয়, কাি হকয়,
স াজা হকয় মারনক িন্থাবলী পডকছ!
িািপি বড হকয়রছ, জীবকন সবেঁকচ র্াককল অকনক রকছু রকনকি হয়, অনু অকনককি মকিা আরমও রককনরছ।
আকমরিকা র্াককি সশা রুম সর্কক নূ িন োডী রককন ড্রাইভ ককি বা ায় এক রছ, েকেকক নূ িন বাডীও
রককনরছ - রকন্তু স ই মারনক িন্থাবলী সকনাি মি আনন্দ আি কখকনা পাইরন, আরম জারন কখকনা পাব
না। এরি আমাি জীবকনি ঘিনা, যািা আমাি মাকয়ি কাছাকারছ এক কছ িাকদি বাি জীবকন এিকম
ঘিনা আকছ। কাউকক রকছু রককন রদকয়কছন, কাউকক অর্থ াহাযু ককিকছন, কাউকক রচরকৎ া করিকয়কছন,
কাউকক উপহাি রদকয় অবাক ককি রদকয়কছন রকংবা কাউকক শুধ্ু আদি ককিকছন, দু ঃকখি ময় মার্ায়
হাি বু রলকয় রদকয়কছন।
আমিা যখন আকমরিকা র্ারক িখন একবাি িােঁকক আমাকদি কাকছ সবডাকি রনকয় সেলাম। আকমরিকা
সদকখ আমাি মা খুবই অবাক, িােঁি শুধ্ু একিাই প্রশ্ন, “মানু ষ জন সকার্ায় সেল ?” আমিা িােঁকক সবাোই,
মানু ষ জন সকার্াও যায়রন - যাকদি সদখকছন িািাই আকমরিকাি মানু ষ ! আমিা যখন বা ায় র্ারক না
িখন মাকে মাকে আমাি মা হােঁিকি সবি হন, িাস্তা ধ্কি এরদক স রদক সহেঁকি আক ন। একরদন সহেঁকি
এক আমাকদি বলকলন, “সিািা কখকনা বরল রন, এখাকন একিা কবিস্থান আকছ। কী ু ন্দি কবিস্থান,
কবকিি উপি ককিা ফুল। আরম স ই কবিগুকলা সজয়ািি ককি এক রছ।”
আরম মার্ায় হাি রদকয় বললাম, “হায় হায় ! আপরন জাকনন কী ককিকছন ?”
মা বলকলন, “কী ককিরছ ?”
আরম বললাম, “ওিা কুকুি সবডাকলি কবি। আপরন কুকুি সবডাকলি কবি সজয়ািি ককি সফকলকছন!”
এই সদকশ কবিস্থাকন কুকুি, সবডালকক কবি সদয়া হয়, শুকন মা সচাখ লপাকল িুলকলন আি আমিা সহক
কুরি কুরি হলাম।

সদকশ র্াককি মা ককিা িকম কাজ ককমথ বুস্ত র্াককন, আকমরিকায় িাি সকাকনা কাজ কমথ সনই। আমাি
সছকল সমকয়িা সছাি িাকদি বাংলা পডকি সশখান। িখন নূ িন পাক াথ নাল করিউিাি সবি হকয়কছ, বা ায়
একিা আকছ, আরম স খাকন বাংলায় সলখাি বুবস্থা ককিরছ। একরদন মা’সক বাংলা সলখা রশরখকয় রদলাম।
আমাি মা িখন করিউিাকি বাংলায় সদকশ সছকল সমকয় নািী নােীি কাকছ রচরঠ রলখকি শুরু কিকলন।
করিউিাকি বাংলায় সলখা মাকয়ি রচরঠ সদকখ সদকশ বাই হিবাক হকয় সেল!
একিা রকছু ককিও মাকয়ি অকনক অব ি। আমাি স্ত্রী িখন মা’সক বলল, “আপনাি একিা ঘিনাবহুল
একিা জীবন, আপরন বক বক স ই জীবনীিুকু রলকখ সফকলন না সকন ?” আমাি মা একিু ইিস্তি ককি
সশষ পযথন্ত রলখকি িাজী হকলন। িািপি বক বক িােঁি ববরচেময় জীবনীিুকু রলকখ সফকলন, আরম
করিউিাকি স িা িাইপ ককি রদলাম। মা সদকশ যাবাি ময় িাি হাকি পুকিা পািুরলরপিা রদকয় রদলাম।
ইকচ্ছ কিকলই সকাকনা প্রকাশককক রদকয় স িা প্রকাশ কিাকনা সযকিা রকন্তু সকাকনা একিা অজ্ঞাি কািকে
স িা সদকশ বাক্সবন্দী হকয় র্াকল। আমিা আমাি মাকয়ি সলখা আত্মজীবনীি কর্া ভুকলই সেলাম।
িািপি বহুরদন সককি সেকছ, আরম সদকশ রফকি এক রছ িখন হঠাৎ ককি উইকয় কািা অবস্থায় এই
পািুরলরপ নূ িন ককি আরবষ্কৃি হল, আরম িখন উকদুাে রনকয় ময় প্রকাশনীকক স রি রদকয়রছ ছাপাকনাি
জকনু। িািা খুব আিহ রনকয় প্রকাশ কিাি দারয়ত্ব রনকয় রনল। যখন বইকয়ি ছাপা সশষ, বােঁধ্াই হকচ্ছ
িখন হঠাৎ ককি আমাি মাকয়ি খুব শিীি খািাপ। কী কািকে িাি ধ্ািো হল রিরন বু রে আি বােঁচকবন
না, আরম িখন র কলকি, আমাকক সফান ককি বলকলন, “বাবা, যরদ সিাকদি াকর্ কখকনা ভুল ককি র্ারক,
মকন কষ্ট্ িারখ না। আমাকক মাফ ককি রদ ।”
শুকন আমাি মার্া খািাপ হওয়াি অবস্থা, মা'কক মাফ ককি সদকবা মাকন ? আরম িখনই ময় প্রকাশনীি
ত্বারধ্কািী ফরিদ আহকমদকক সফান ককি রজকেু কিলাম আমাি মাকয়ি বইকয়ি রক অবস্থা। ফরিদ
জানাকলন বই বােঁধ্াই হকচ্ছ। আরম বললাম এই মুহুকিথ দু রি বই বােঁধ্াই ককি আমাি মাি হাকি রদকয়
আ কি হকব। আরম জারন একজন সলখককি জীবকনি প্রর্ম বইকয়ি সর্কক বড আনন্দ পৃ রর্বীকি সনই।
ফরিদ ছু িকি ছু িকি বই রনকয় আমাি মাকয়ি হাকি িুকল রদল এবং াকর্ াকর্ মাকয়ি ব অ ু স্থিা দূ ি
হকয় সেল ! আমাি মা পুকিাপুরি ভাকলা হকয় সেকলন। শুধ্ু ডাক্তািিা রচরকৎ া ককি সক বকলকছ, আরমও
রচরকৎ া কিকি পারি। আমাি মা খুবই আন্তরিকভাকব এই বইরি রলকখরছকলন, যািাই বইরি পকডকছ
িাকদি বাি হৃদয় স্পশথ ককিকছ। একজন মানু ষ জীবকন ককিাভাকব কষ্ট্ সপকি পাকি, এই বইরি পডকল
স রি সবাো যায়। হুমায়ূ ন আহকমদ মািা যাবাি পি আমাি মা আবাি নিুন ককি সয কষ্ট্ সপকয়রছকলন
স ই কষ্ট্ সর্কক সবি হকয় আ কি পািকবন আমিা সকউ ভারবরন। স ই কষ্ট্ ভুকল র্াকাি জকনু আমাি মা
বক বক িাি কাকছ রচরঠ সলখাি মি ককি অকনক রকছু রলকখকছন। পাণ্ডুরলরপরি আমাি কাকছ আকছ,
হয়কিা এিাও সকাকনা প্রকাশককক রদকয় কখকনা প্রকাশ করিকয় সদব।
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হুমায়ূ ন আহকমকদি মৃ িুুরি আমাি মা’সক খুব বড একিা আঘাি রদকয়কছ, রিুকািভাকব আমাি মা
কখকনাই স ই আঘাি সর্কক সবি হকি পাকিনরন। আমিা সিি সপিাম িাি মনরি সভকে সেকছ, একজকনি
মন সভকে সেকল িাকক সজাি ককি সবরশরদন বােঁরচকয় িাখা যায় না। আমিাও পারিরন, েি ২৭ িারিখ
আমাি মা িাি বড সছকল হুমায়ূ ন আহকমকদি কাকছ চকল সেকছন। স

ম্ভবি আমাি বাবাকক রনকয় আমাি
মাকয়ি জকনু অকপক্ষা কিরছল। িািা িখন একজন আকিকজনকক কী বকলরছল আমাি খুব জানাি
সকৌিূ হল হয়।
২.
খবকিি কােকজ আমাি মাকয়ি মৃ িুু ংবাদ ছাপাকনাি ময় অকনককই িাকক িেেভথা বকল কম্বাধ্ন
ককিকছ। এই রবকশষেরি পকড আরম দু ই কািকে একিু অস্বরস্ত সবাধ্ ককিরছ।
এক: এরি রিু হকল আমাকদি ভাইকবাকনি বািই সছািবড মাোরি িে হকয় ওঠাি একিা চাপ র্াকক,
কাজরি হজ নয় !
দু ই: এই রবকশষেরি রিু হকল সবাোকনা হয় আমাি মাকয়ি রনকজি সকাকনা অবদান সনই, িাি একমাে
অবদান হকচ্ছ রিরন সছাি-বড-মাোরি ‘িে’ জন্ম রদকয়কছন !
রকন্তু আরম জারন িেেভথা রহক কব নয়, আ কল আমাি মা একজন খুব াদার কধ্ মা রহক কবই অকনক বড
অবদান সিকখকছন। আমাি মা সযভাকব যু েরবধ্বস্ত বাংলাকদকশ আমাকদি পুকিা পরিবািরিকক িক্ষা ককিকছন
িাি সকাকনা িুলনা সনই। যরদ বু ক আেকল আমাকদি িক্ষা না কিকিন িাহকল আমিা সকউই রিকক
র্াককি পািিাম না।
কীভাকব কীভাকব জারন আমাি মাকয়ি একিা পরিরচরি হকয়কছ, রিরন অ ু স্থ হকল সিরলরভশকন খবি
প্রচারিি হয়, রিরন মািা সেকল খবকিি কােকজ কাকলা বডথাি রদকয় খবি ছাপা হয়। রকন্তু আরম আমাি
মা’সক সদকখ বু কেরছ এই বাংলাকদকশ রনশ্চয়ই আমাি মাকয়ি মি অ ংখু মা আকছন যািা যু কে স্বামীকক
হারিকয়রছকলন এবং যািা রনকজি ন্তানকদি বােঁরচকয় িাখাি জকনু রঠক আমাি মাকয়ি মি ংিাম
ককিরছকলন। িাকদি কর্া সকউ জাকন না, িাকদি কর্া সকউ বকল না।
আমাি মকন হয় আমাকদি বাংলাকদশ সয পৃরর্বীি অনু দশিা সদশ সর্কক রভন্ন িাি একিা বড কািে,
মুরক্তযু কেি পি এই সদকশ অকনক মা ঘি সর্কক সবি হকয় ংিাম শুরু ককিকছন। সবেঁকচ র্াকাি জকনু স ই
ংিাকমি কর্া ককিাজন জাকন ? মুরক্তকযাোিা যু েকক্ষকে সয যু ে ককিকছ মুরক্তযু কেি পি আমাকদি
সদকশি স ই মাকয়কদি যু ে িােঁকদি সর্কক সকাকনা অংকশ কম নয়। আমিা কী স িা মকন িারখ ?

একরদন যখন বাংলাকদশ মার্া িুকল দােঁডাকব িখন আমিা কী বাংলাকদকশি স ই অ ংখু মাকয়কদি কর্া
স্মিে িাখব ? সয াদার কধ্ মাকয়িা ন্তানকদি িক্ষা কিাি জকনু র ংহীি াহ রনকয় করঠন পৃ রর্বীি
মুকখামুরখ হকয়রছকলন ? বু ক আেকল িাকদি িক্ষা ককিরছকলন ?
আরম আজকক আমাি রনকজি মাকয়ি াকর্ াকর্ বাংলাকদকশি এিকম অ ংখু মা’সদি কাকছ একিুখারন
ভাকলাবা া সপৌঁকছ রদকি চাই। একিুখারন েো সপৌঁকছ রদকি চাই।
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শব্দ-কল্প-দ্রুম
১.
রঠক কীভাকব এিা শুরু হকয়কছ িাি খুেঁরিনারি মকন সনই। ািা পৃরর্বীকিই বানাকনি একিা প্ররিকযারেিা
হয় - আমাকদি সদকশও হকয়কছ িকব স িা বাংলাি জকনু নয় - ইংকিরজি জকনু! খুব চমৎকাি আকয়াজন কম বয় ী সছকলকমকয়কদি উৎ াহ উিীপনা সদকখ মনিা ভকি যায়। িখরন ম্ভবি মকন হকয়রছল বাংলাি
জকনু এিকম একিা আকয়াজন রক আিও সবশী প্রকয়াজন নয়? ইংকিজী বানাকনি মাকে একিা শৃংখলা
আকছ, বাংলা বানান রনকয় আরম রনকজ হাবু ডুবু সখকয় যাই, সছকলকবলায় একিকম বানান রলকখরছ এখন
অনুভাকব সলখা হয়। সচনা শব্দগুকলাও সকমন জারন অকচনা মকন হয়। আরম স িা রনকয় সমাকিও অরভকযাে
কিরছ না, ভাষা সর্কক জীবন্ত আি রকছু পৃ রর্বীকি সনই। সযই ভাষা যি সবশী জীবন্ত স ই ভাষায় িি
সবশী পরিবিথন হয়। স ই পরিবিথকন ভাষা িি সবশী মৃ ে হয়। কাকজই পরিবিথন রনকয় বু কডা মানু কষি
মি অরভকযাে কিা যাকব না।
কাকজই সদকশি সছকলকমকয়কদি রনকয় বাংলা বানাকনি প্ররিকযারেিা একিা ু ন্দি রবষয় হকি পাকি রকন্তু
ম ুা হকলা স িা আকয়াজন কিকব সক? আমাকদি সদকশি ংবাদপে এিকম অকনক রকছু আকয়াজন
ককি রকন্তু মজাি বুাপাি হকচ্ছ যখন একরি ংবাদপে এিকম রকছু আকয়াজন কিাি াহাযু ককি িখন
অনু ব পরেকা স িাকক িীরিমি বয়কি ককি! িীরিমি সছকলমানু ষী বুাপাি, চমৎকাি আকয়াজনগুকলা
পযথন্ত সকমন জারন একঘকি হকয় যায়। িকব আমাকদি বাংলা বানান প্ররিকযারেিাি সবলায় ম ুািাি
মাধ্ান খুব হকজ হকয় সেল, বাংলাকদকশি বাংলা াচথ ইরঞ্জন রপপীরলকা এই উকদুােরি রনকি িাজী হল।
রপপীরলকা আমাকদি জকনু নূ িন রকছু নয় - আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি িরুে েকবষকিাই এিা বিরি
ককিকছ - এক অকর্থ এরি আমাকদিই প্ররিষ্ঠান। াকর্ আকছ এক ময়কাি রজরপআইরি স রি বিথমাকন
Accenture! আমাি জানা মকি রপপীরলকা এক অকর্থ এই সদকশ একিা রবশ্বরবদুালয় এবং একিা
ইিারিি প্রর্ম সযৌর্ উকদুাে।
সকান একিা রকছু শুরু কিকি হকল িাি একিা নাম রদকি হয় িাই বাংলা বানান প্ররিকযারেিারিিও
একিা নাম দিকাি। যািা এিা আকয়াজন ককিকছ িািা রচন্তা ভাবনা ককি এি নাম রদকয়কছ “শব্দকল্পদ্রুম”
- এি সর্কক যর্াযর্ নাম হওয়া ম্ভব বকল আমাি মকন হয় না! আমাকদি প্রজকন্মি বাই শব্দকল্পদ্রুম
শব্দরিি াকর্ পরিরচি ু কুমাি িাকয়ি এই নাকম একরি করবিাি কািকে। (করবিাি প্রর্ম দু রি লাইন
এিকমঃ ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম, শুকন লাকে খিকা- / ফুল সফাকি? িাই বল! আরম ভারব পিকা!)

িকব শব্দকল্পদ্রুকমি আকিা একরি পরিচয় আকছ, দ্রুম মাকন বৃক্ষ বা োছ। কল্পদ্রুম বা কল্প িরু মাকন
এমন একরি োছ যাি কাকছ যাই চাওয়া যায় স িাই পাওয়া যায়। িাই শব্দকল্পদ্রুম মাকন শকব্দি একরি
কল্পিরু - অর্থাি িাি কাকছ সয সকাকনা শব্দ চাইকলই স ই শব্দরি পাওয়া যাকব! স াজা কর্ায় স রি হকচ্ছ
অরভধ্ান বা রডকশনািী। রিু কর্া বলকি কী িাধ্াকান্ত সদব নাকম একজন খুব জ্ঞানী মানু ষ চরল্লশ বছি
খািাখািনী ককি ১৮১৯ খ্রীষ্ট্াকব্দ শব্দকল্পদ্রুম নাকম একিা বাংলা অরভধ্ান বিিী ককিরছকলন। আমাকদি
বাংলা বানান প্ররিকযােীিাি নামকিে কিাি পি আমিা আরবষ্কাি কিলাম রঠক এই নাকম হায়াৎ মাহমুদ
একিা অ াধ্ািে বই রলকখকছন। শুে ভাকব বাংলা সলখা সশখাি জকনু এই সদকশি রককশাি রককশািীকদি
এি সর্কক চমৎকাি সকাকনা বই আমাি সচাকখ পকডরন!
ির্ু প্রযু রক্তি কািকে ািা পৃরর্বীকিই বানাকনি একিা বথনাশ হকয় সেকছ! একিা ময় রছল যখন রকছু
একিা কিকি চাইকল বানানরি শুেভাকব রলখকি হকিা- আজকাল িাি আি দিকাি হয় না। ভুল-ভাল
একিা বানান রলখকলও াচথ ইরঞ্জন গুকলা রঠক-ঠাক উত্তি রদকয় সদয়। অনুকদি কর্া জারন না- আরম
রনকজও “গুেল” বুবহাি কিকি হকল শুে বানান সলখাি জকনু একিা বুস্ত হই না আলক মী ককি
কাছাকারছ একিা রলকখ বক র্ারক! বাংলাি জকনুও আজকাল স িা ঘিকি যাকচ্ছ - িাই আমিা রঠক
ককিরছ আমাকদি রপপীরলকা াচথ ইরঞ্জকন সকউ ভুল বানান রলখকল িাকক অন্তি পকক্ষ শুে বানানরি
জারনকয় সদয়া যকব! এক অকর্থ রপপীরলকা াচথ ইরঞ্জনকক ইকচ্ছ কিকল বাংলা অরভধ্ান রকংবা “শব্দকল্পদ্রুম”
রহক কবও বুবহাি কিা যাকব। (কাজরি অকনক হজ হকিা যরদ বাংলা একাকডরম িাকদি অরভধ্াকনি
শব্দগুকলা আমাকদি বুবহাি কিকি রদকিা। এখন আমাকদি প্রায় রবশ হাজাি শব্দ নূ িন ককি িাইপ
কিকি হকচ্ছ!)
এরি রিু এক ময় ভাষাি জকনু কল কাজকমথ েকবষো কিকিন ভাষারবকদিা, আজকাল িাি
পরিবিথন হকয়কছ - এখন ির্ুপ্রযু রক্তরবকদিাও ভাষাি জকনু কাজ ককি। আরম রনকজই অবাক হকয় যাই
যখন সদরখ বাংলাকক করিউিাকি বুবহাকিি উপকযােী কিাি জকনু আমাকদি ছােছােীিা বাংলা ভাষাি
রবরচে রবরচে রদকক িীরিমি রবকশষজ্ঞ হকয় সেকছ! সয মস্ত রবষয়গুকলা শুধ্ু মাে ভাষারবকদিা জানকিন,
সযগুকলা রনকয় কর্া বলকিন আজকাল আমাি ছােছােী রকংবা িরুে রশক্ষককিা স গুকলা রনকয় কর্া বকল।
সদকখ খুব ভাকলা লাকে - িকব রিু রিু যরদ বাংলা বানান প্ররিকযারেিাি যরদ রিুকাকিি একিা
উকদুাে রনকি হয় িাহকল স খাকন আমাকদি সদকশি বড বড ভাষারবদ সলখক ারহরিুককদি একিু াহাযু
সনয়া দিকাি। সদকশি বড বড মানু কষিা বড বড কাকজ বুস্ত র্াককন, িাই ধ্কিই রনকয়রছলাম িাকদি
মর্থন পাব রকন্তু িািা হয়কিা রিুকাি অকর্থ আমাকদি াহাযু কিকি পািকবন না। রকন্তু আরম খুব
রবষ্মকয়ি াকর্ আরবষ্কাি কিলাম এই সদকশি বড বড ভাষারবদ করব ারহরিুক সলখককিা আমাকদি
অকনক ময় রদকলন। িােঁকদি াকর্ কর্া বকল “শব্দকল্পদ্রুম” সক শুধ্ু বানাকনি মাকে ীমাবে না সিকখ
বাংলা ভাষাি জকনু ভাকলাবা াি একিা উকদুাে রহক কব দােঁডা কিাকনাি পরিকল্পনা কিা হকলা।
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শুধ্ু মাে ঢাকা শহকি না ককি ািা সদকশ কিাি ইকচ্ছ রকন্তু বুাপািিা সকমন হকব িাি সকাকনা ধ্ািো
সনই, িাি পরিকল্পনা কিা হকলা প্রর্কম চট্টিাকম একিা পিীক্ষামূ লক পবথ ককি সদখা হকব - স ই
অরভজ্ঞিা যরদ ভাকলা হয় িখন ািা সদকশ িাি আকয়াজন কিা সযকি পাকি।
েি শুক্রবাি ১৭ অকক্টাবি এই অনু ষ্ঠাকনি উকিাধ্ন ককি শরনবাি ািারদনবুাপী চট্টিাম শহকিি স ন্ট
প্ল্ার ড স্কুকল শব্দকল্পদ্রুকমি আকয়াজন কিা হকলা। অনুকদি কর্া জারন না এই দু রি রদন অ ংখু রশশু
রককশাকিি াকর্ সর্কক আরমই অপূ বথ রকছু
আব্দু ল্লাহ্ আবু

ময় কারিকয়রছ!

ায়ীদ ুাি এই সদকশি রশশু রককশািকদি কাকছ খুব রপ্রয় একরি নাম, িাকক সকাকনা ভাকব

একিা অনু ষ্ঠাকন উপরস্থি কিাকি পািকলই স ই অনু ষ্ঠান ফল হকয় যায়। শব্দকল্পদ্রুকম শুধ্ু আব্দু ল্লাহ আবু
ায়ীদ ুাি নন, রশশু রককশািকদি রপ্রয় সলখক আলী ইমাম এবং ভাষারবদ হায়াৎ মাহমুদ ও ঢাকা সর্কক
চকল রেকয়রছকলন! অনু ষ্ঠাকনি শুরুকি আব্দু ল্লাহ আবু

ায়ীদ ুাি উপরস্থি প্রায় বাকিাশি রশশু রককশািকদি

াকর্ েল্প ককি আমাকদি মািৃ ভাষাি কর্া বলকলন। াধ্ািেি িােঁি বক্তকবুি পি অনু সকউ কর্া বলকি
াহ পায় না - রকন্তু আমাকদি অনু ষ্ঠাকন একিা অ াধ্ািে ঘিনা ঘকি সেল। িাি বক্তকবুি পি হুইল
সচয়ািা বক বক

াবরিনা ু লিানা রশশু রককশািকদি সবাোকলা সকন আমাকদি সদকশ হুইল সচয়াকি বক

র্াকা রশশুই সহাক, রকংবা বাক বা দৃ রষ্ট্ প্ররিবন্ধী রশশুই সহাক বািই স্কুকল যাবাি অরধ্কাি আকছ াবরিনা ু লিানা একিা ু ন্দি ককি কর্া বকলকছ সয ব রশশুিা মেমুকগ্ধি মকিা কর্া শুকনকছ! আরম
েুািারন্ট রদকয় বলকি পারি এই রশশুগুকলা যখন বড হকব, বড বড দারয়ত্ব সনকব িখন অন্তি িািা এই
সদকশি প্ররিবন্ধী রশশুকদি দারয়ত্ব রনকজকদি কােঁকধ্ িুকল সনকব!
শব্দকল্পদ্রুকম বানান এবং ভাষাি মজাি মজাি অকনক রকছু রনকয় ঘন্টা খাকনককি একিা রলরখি পিীক্ষাি
মি হকয়রছল। বাংলাকদকশি রশশুকদি জকনু এই ধ্িকেি অকনক অনু ষ্ঠাকনি আকয়াজন কিা হয়, নানা
ধ্িকেি অরলরিয়াড হয়। িকব আমাি ধ্ািো এই প্রর্ম একরি প্ররিকযােীিায় দৃ রষ্ট্ প্ররিবন্ধী সছকল
সমকয়িা প্ররিকযারেিায় অংশ রনকয়কছ এবং সব্রইকল উত্তি রলকখ রদকয়কছ! আমাি খুব আনন্দ হকয়কছ যখন
সদকখরছ িাকদি বাংলা বানাকনি জ্ঞান অনুানু সছকলমকয়কদি িুলনায় যকর্ষ্ট্ ভাকলা!
সছাি সছাি সছকল সমকয়কদি অনু ষ্ঠাকন আমিা ব মকয়ই িাকদিকক িা রি প্রশ্ন কিাি ু কযাে ককি রদই যািা এ ধ্িকেি অনু ষ্ঠাকন উপরস্থি সর্কককছ িািা জাকন ককিা রবরচে ধ্িকেি প্রশ্ন রদকয় িািা বড বড
মানু ষকদি নাস্তানু বাদ ককি সদয়! ভারেু স খাকন আব্দু ল্লাহ্ আবু

ায়ীদ, আলী ইমাম এবং হায়াৎ মাহমুকদি

মকিা মানু কষিা রছকলন িাই িাকদি সবশীি ভাে প্রকশ্নি উত্তি সদয়া সেকছ! রকছু রকছু প্রকশ্নি উত্তি সদয়া
ম্ভব হয়রন - মানু ষ মািা সেকল সকন স িাকক “পিল সিালা” বলা হয় স িকম একিা প্রশ্ন! সদাকয়ল পাখী
সর্কক কাক অকনক সবশী, িাহকল জািীয় পাখী কাক সকন হকলা না স িকম আকিকরি প্রশ্ন !

ব প্রশ্নই সয মজাি প্রশ্ন রছল িা নয় রকছু রকছু প্রশ্ন আমাকদি লরজ্ি ককিকছ, বুরর্ি ককিকছ। একজন
দৃ রষ্ট্ প্ররিবন্ধী সছকল আমাকদি রজকজ্ঞ কিল ভাষা মরিকনি মকিা একজন মানু ষ রযরন মৃ িুুি পি রনকজি
সচাখ পযথন্ত দান ককি সেকছন িাকক সকন িােীয় মযথাদায় মারহি কিা হল না ? আমাকদি কাকছ মার্া
রনচু ককি র্াকা ছাডা এই প্রকশ্নি আি সকাকনা উত্তি রছল না !
প্ররিকযারেিাি সশকষ পুিষ্কাি সদয়া হয় - সদকখ মকন হকি পাকি এরি বু রে খুব আনকন্দি একিা অংশ,
আ কল এই অংশরি আমাি কাকছ দু ঃকখি। যািা পুিষ্কাি পায় িাকদি আনন্দ সর্কক আমাকক সবশী দু ঃখ
সদয় যািা পুিষ্কাি পায়রন বকল মন খািাপ ককি। স জকনু এ ধ্িকেি অনু ষ্ঠাকন আরম ব মকয়ই
বািাকদি সবাোকনাি সচষ্ট্া করি প্ররিকযারেিা রবষয়িা আ কল খুব ভাকলা রকছু নয়! পৃরর্বীি সকাকনা বড
কাজ প্ররিকযারেিা রদকয় হয় না - ব বড কাজ হয় হকযারেিা রদকয়। এই সয বাংলা ভাষাি জকনু
ভাকলাবা াি অনু ষ্ঠান শব্দকল্পদ্রুম - এি আকয়াজন কিাি জকনুও অকনক ভলারন্টয়াি রদন িাি কাজ
ককিকছ। ভলারন্টয়ািকদি খুেঁকজ সবি কিা হকয়কছ ইন্টািকনকি সঘাষনা রদকয়! আরম রনকজি সচাকখ না সদখকল
কখকনাই রবশ্বা কিিাম না সয শুধ্ু মাে ইন্টািকনকিি সঘাষো সদকখ একিাগুকলা সছকল সমকয় কাজ কিাি
জকনু চকল এক কছ। (রফকি আ াি বাক ি ময়িা হঠাৎ ককি এরেকয় রনকয় আ ায় আমাি হঠাৎ ককি
চকল আ কি হকয়কছ বকল এই ভলারন্টয়ািকদি রঠক ককি ধ্নুবাদ পযথন্ত রদকয় আ কি পারিরন!)
সকাকনা অনু ষ্ঠাকন সেকল আমাকক বািাকদি অকনক অকিািাফ রদকি হয়। আজকাল শুধ্ু অকিািাকফ সশষ হয়
না িাি াকর্ াকর্ “ফকিািাফ” ও সিালা হয়। শুধ্ু ফকিািাকফ সশষ হকয় যায় না - স লরফ িুলকি হয়।
যািা এখকনা শব্দিাি াকর্ পরিরচি হয় রন িাকদি বকল রদই, রনকজি ছরব রনকজ সিালাি নাম স লরফ,
আকে রডকশনািীকি এই শব্দরি রছল না এখন সযাে কিা হকয়কছ।
রডকশনািীকি নূ িন শব্দ সযাে কিা যায় িাি এিকম জলজুান্ত উদাহিে আকছ বকল শব্দকল্পদ্রুকম আমিা
সছকলকমকয়কদি নূ িন শব্দ বিিী কিািও একিা ু কযাে ককি রদকয়রছলাম। প্রর্মবাি বকল আমিাই পােঁচ
ধ্িকেি মানু কষি কর্া বকলরছ! প্রর্মরি রছল, যাি রিুকাকিি বন্ধু সনই, ব সফ বু ককি বন্ধু! এই ধ্িকেি
মানু কষি জনু সছকলকমকয়িা অকনক রবরচে নাম রনকয় এক কছ, ককয়কিা এিকমঃ সফ বু কানী, সফ -কপাকা
রকংবা আকল-বান্দি! রঠক এিকম, সয রশক্ষক ক্লাকশ পডায় না রকন্তু সকারচংকয় পডায় - িাি নাম রদকয়কছ
লুাকিা মািাি, সকারচক্ষক রকংবা সলাভীক্ষক! সয রদন িাি করিউিাকি সেম সখকল, িাকক বকলকছ সেমরখলারড রকংবা সেম বাবু ! পারকস্তান বাংলাকদকশি রক্রককি সখলায় সয পারকস্তানকক াকপািথ ককি িাকদিকক
সবশীিভােই িাজাকাি সডকককছ। এ ছাডাও আকছ পারকংলাকদশী এবং বাংরকস্তানী! সয ভাি সখকি চায় না
শুধ্ু ফ্রাইড রচককন সখকি চায় িাকদিকক নাম রদকয়কছ হাভাকি-রচককন রকংবা খুবই ংকক্ষকপ রচকু! রনছক
মজা কিাি জকনুই এই নূ িন শকব্দি জন্ম, রকন্তু সক বলকব একরদন হয়কিা এিকম একিা শব্দ
রডকশনািীকি স্থান সপকয় যাকব।
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২.
একিাক্ষে সয কর্াগুকলা বকলরছ স িা হকচ্ছ ভূ রমকা, এবাকি আ ল বক্তকবু আর । আমিা রদন িাি বংলায়
কর্া বরল বকল এই ভাষারি কী অ াধ্ািে স িা ব ময় লক্ষু করি আন। করিউিাকি বাংলা ভাষাি স্থান
ককি রদকি রেকয় আরম রনকজ অকনক রকছু প্রর্মবাকিি মকিা আরবষ্কাি ককিরছ সযগুকলা ভাষারবকদিা বহুরদন
সর্কক জাকনন! যািা একিু স্বচ্ছল িািা বাংলা সর্কক সবশী স্বাচ্ছন্দু সবাধ্ ককি ইংকিজীকি। অকনক
পরিবাকিই সছকলকমকয়কদি পাওয়া যাকব যািা বাংলা পডকি পযথন্ত চায় না। অকনককই বাংলা পডকি
চাইকলও িবীেনার্ ঠাকুকিি েল্প পডকি চায় না। অকনক সছাি সছাি রশশু সিরলরভশকনি ামকন বক বক
বাংলা সশখাি আকে রহন্দী রশকখ বড হকচ্ছ। সিরলরভশকন এক ধ্িকেি রবরচে বাংলা উিািে আকছ সিরডওকি স রি আকিা ভয়াবহ। আজকাল বকচকয় স্তা সমাবাইল সিরলকফাকনও বাংলা সলখা যায় রকন্তু
সবশীি ভাে এ .এম.এ সলখা হয় ইংকিজী হিকফ। ইকচ্ছ কিকল এই িারলকা আকিা অকনক দীঘথ কিা
যায় - রকন্তু মন খািাপ কিা কর্া রলখকি ভাকলা লাকে না!
িাই আমাি মকন হয় যািা বড হকয় সেকছ িাকদিকক হয়কিা বাংলা ভাষা রনকয় আি উৎ ারহি কিা যাকব
না রকন্তু যািা সছাি িাকদি সভিকি রনশ্চয়ই নূ িন ককি একিা ভাকলা লাোি জন্ম সদয়া ম্ভব। বাই
রমকল স ই কাজিাই শুরু ককি রদই না সকন ?

সকন্তু……
১.
যিই রদন যাকচ্ছ আরম িিই "রকন্তু" শব্দিাি উপি রবিক্ত হকয় উঠরছ। আমাি মকন হয় আমাকদি ভাষায়
এই শব্দিা বিিী হকয়কছ প্রিািো কিাি ু কযাে সদয়াি জনু। স াজা ভাষায় বলা যায় দু ই নম্বুিী কাজ
কিাি জনু। একিা উদাহিে রদকল রবষয়িা পরিষ্কাি হকয় যাকব। আমাি সিরলরভশন সদখাি খুব একিা
ু কযাে হয় না রকন্তু নকভম্বকিি ৩ িারিখ িারেকবলা আল জারজিায় বাংলাকদকশ যু োপিাধ্ীকদি রবচাকিি
উপি একিা অনু ষ্ঠান সদখাি ু কযাে হকয়রছল। স খাকন অনুানুকদি াকর্ জামাকি ই লামীি আইনজীরব
িরব কুাডমুান বক্তবু িাখরছল। স বলল ১৯৭১ াকল বাংলাকদকশ েেহিুা হকয়রছল এখাকন পারকস্তান
স নাবারহনী নৃ শং হিুাকাণ্ড চারলকয়রছল জামাকি ই লামী স্বাধ্ীনিাযু কেি রবকিারধ্িা ককিরছল এ বই
রঠক আকছ। রকন্তু - িরব কুাডমুান এই "রকন্তু" শব্দিা উিািে ককি যু োপিাধ্ীকদি রবচাি সয কী পরিমাে
রনম্নমাকনি এবং কী পরিমাে অিহেকযােু িাি রবস্তারিি বেথনা রদকি শুরু কিল। আমাকদি ভাষায় যরদ
"রকন্তু" শব্দিা না র্াককিা িাহকল কী স এই দু ই নম্বুিী কাজিা কিকি পািকিা? ১৯৭১ াকল পারকস্তান
স নাবারহনী আি িাি পদকলহী জামাকি ই লামীি িাজাকাি আলবদি বারহনী রমকল এই সদকশ কী নৃ শং
হিুাকাণ্ড চারলকয়কছ স ই কর্ািুকু বকল িাি বক্তবু সশষ ককি সফলকি হকিা। িাকক বলকি হকিা এই
সদশকক কলংকমুক্ত কিকি হকল িাকদি রবচাি কিকিই হকব। চরল্লশ বছি পকি হকলও কিকি হকব।
শুধ্ু মাে "রকন্তু" শব্দিাি জনু ািা পৃ রর্বীি যি প্রিািক এবং যি ভি মানু ষ আকছ িািা প্রর্কম ভাকলা
ভাকলা কর্া বকল সশকষ দু ই নম্বুিী কর্া বলকি শুরু ককি। িকব িরব কুাডমুাকনি কর্া আলাদা, িাকক
জামাকি ই লামী িাকা রদকয় এই ব কর্া বলাি জকনু ভাডা ককিকছ, িাকক এই কর্াগুকলা বলকিই হকব।
িাি পকিও কর্াগুকলা উিািে কিকি রেকয় িাি েলা শুরককয় যারচ্ছল - একিু পকি পকি িাি পারন
(রকংবা অনু রকছু ) সখকয় েলা রভরজকয় রনকি হরচ্ছল!
শুধ্ু জামাকিি ভাডা কিা াদা চামডাি মানু ষ নয়, যুোপিাধ্ীকদি রবচাি শুরু কিাি পি ইউকিাপ
আকমরিকাি সদশগুকলাককও এই "রকন্তু" মাকথা কর্া বলকি শুকনরছ। িািা প্রর্কম বকল, অবশুই এই নৃ শং
েে হিুাি রবচাি কিকি হকব, িািপি একিু দম রনকয় বকল "রকন্তু", িািপি "েরুি িচনা" (অর্থাি
আন্তজথারিক মাকনি রবচাি হকি হকব) শুরু ককি সদয়। আমাকদি সষাল সকারি মানু কষি সদকশ ককিা রকছু ই
সিা আন্তজথারিক মাকনি নয় - সলখাপডা আন্তজথারিক মাকনি নয় (প্রশ্ন ফােঁ হয়, দু ই হাকি সোকডন
ফাইভ রবিিে কিা হয়), রচরকৎ া আন্তজথারিক মাকনি নয় (িাকা না রদকল রচরকৎ া শুরু হয় না, রবল
সশাধ্ না কিকল মৃ িকদহ আিকক িাখা হয়), ইকলকরট্রর রি আন্তজথারিক মাকনি নয় ( ািা সদকশি িীড
সফল ককি দশ ঘন্টা পুকিা সদশ অন্ধকাি হকয় র্াকক), রনিাপত্তা বারহনী আন্তজথারিক মাকনি নয় (িুাব
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িাকা সখকয় ািজনকক খুন ককি সফকল), এমন কী িয়কলি পযথন্ত আন্তজথারিক মাকনি নয় (হাই ককমাড
সনই, ফ্লাশ সনই), রকন্তু ইউকিাপ আকমরিকাি স ব রকছু রনকয় মার্া বুার্া সনই, িাকদি একমাে মার্া
বুার্া একাত্তকিি রকছু নৃ শং খুনীকদি রবচাকিি সবলায়। এি আকেওকিা এই সদকশ ককিা রবচাি হকয়কছ,
চুরি ডাকািী িাহাজারন সর্কক শুরু ককি খুন ধ্ষথন রকছু ই সিা বাদ যায়রন। িখন সিা সকান সদশকক বলকি
শুরনরন এই সদকশ অপিধ্ীকদি মানবারধ্কাি লঙ্ঘন হকয় যাকচ্ছ, আন্তজথারিক মাকনি রবচাি হকচ্ছ না।
আমাকদি সদকশি স ই একই রবচাি বুাবস্থা যখন পুকিাপুরি এই সদকশি আইকন একাত্তকিি যু োপিাধ্ীকদি
রবচাি শুরু ককিকছ িখন হঠাৎ ককি িাকদি মকন পডল সয রবচাি আন্তজথারিক মাকনি হকচ্ছ না।
আমিা এখন বাই জারন বুপািিা সকমন ককি ঘকিকছ। শুধ্ু মাে আকমরিকাকি জামাকি ই লামী ২৫
রমরলওন ডলাি খিচ ককিকছ স ই সদকশি গুরুত্বপূ েথ মানু ষকক রনকজি রদকক সিকন সনয়াি জকনু।
পেপরেকায় এি উপি রবশাল রিকপািথ সবি হকয়কছ, পকড বরম ককি রদকি ইকচ্ছ ককি। িাকা রদকয় অকনক
রকছু সকনা যায় (ডলাি হকল আকিকিু ভাকলা হয়), রকন্তু একাত্তি রনযথারিি মানু কষি বু ককি সক্ষাভকক
পৃ রর্বীি সকাকনা অর্থ রদকয় সকনা যায় না। যিরদন এই সদকশি মানু ষ এই যু োপিাধ্ীকদি রবচাি সশষ ককি
মািৃ ভূ রমি কলংক সমাচন কিকি চাইকব িিরদন বাইকিি সকান শরক্ত আমাকদি বুাপাকি নাক েলাকি
পািকব না। আরম স ক্টি কমািাি সফািাকমি কাকছ কৃিজ্ঞ, আমাকদি মুরক্তকযাোকদি কাকছ কৃিজ্ঞ এবং
আমাকদি িরুে প্রজকন্মি কাকছ কৃিজ্ঞ যু োপিাধ্ীকদি রবষয়রি িীব্রভাকব বােঁরচকয় িাখাি জকনু।
বকচকয় সবশী কৃিজ্ঞ এই িকাকিি কাকছ, যািা আমাকদি কর্া রদকয়রছল সয রনবথারচি হকল িািা
যু োপিাধ্ীকদি রবচাি কিকব এবং িািা িাকদি কর্া সিকখকছ।

২.
র কলকি কৃরষকাকজ বুবহাি কিাি জকনু যেপারি বিরি কিাি একিা ফুাক্টরি আকছ, সবশ ককয়ক বছি
আকে রবএনরপ-জামায়াি সজাি িকাকিি আমকল স ই ফুাক্টরি সর্কক আমাকক আমেে জারনকয়রছল
িাকদি ফুাক্টরিিা সদখাি জকনু। আরম সবশ আিহ রনকয় সদখকি রেকয়রছলাম, আমাকদি সদকশি এককবাকি
রনজস্ব প্রযু রক্ত রদকয় বিরি যেপারিগুকলা সদকখ আমাি খুব ভাকলা সলকেরছল। ফুাক্টরিি মারলক কমথকিথািাও
আমাকক বরকছু ঘুরিকয় ঘুরিকয় সদরখকয়কছন। চকল আ াি আকে িািা িাকদি ‘রভরজিা থ বু ক’ সবি ককি
রনকয় আমাকক অনু কিাধ্ কিকলন িাকদি উকিকশ রকছু একিা রলকখ রদকি। আরম আমাি কর্াগুকলা রলকখ
স্বাক্ষি কিাি আকে র্মকক সেলাম, আমাি রঠক আকে বাংলাকদকশি স ই ময়কাি রশল্পমেীি রনকজি
হাকিি স্বাক্ষি, স্পষ্ট্ অক্ষকি িাি নাম সলখা, মরিউি িহমান রনজামী।

আরম কলমরি রকছু ক্ষে ধ্কি সিকখ আমাি রনকজি নামরি স্বাক্ষি কিলাম। িীব্র এক ধ্িকনি অপমান সবাধ্
আমাকক িা ককি সিকখরছল, সয মানু ষরি বদিবারহনীি প্রধ্ান হকয় এই সদকশ পৃ রর্বীি ভয়াবহিম
হিুাযকজ্ঞি হকযারেিা ককিকছ িাকক এই সদকশি মেী ককি িাি োরডকি বাংলাকদকশি পিাকা উরডকয়
সদয়া হকয়কছ। অর্চ এই মানু ষরি বাংলাকদকশি জন্মলকে েলা রিকপ এই সদশরিকক হিুা কিকি সচকয়রছল।
এি চাইকি বড দু ঃখ, লজ্া, গ্লারন, অপমান কী হকি পাকি!
যু োপিাধ্ীকদি রবচাি শুরু হবাি পি অকনকরদন পাি হকয় সেকছ, বাই সযিকম দ্রুি একিা রবচাি
সদখকি চাইরছল রঠক স ভাকব রবচাি হরচ্ছল না বকল অকনককি সভিি এক ধ্িকনি হিাশাি জন্ম হরচ্ছল।
সকাকনা একিা অজ্ঞাি কািকে অকনককি ধ্ািো আরম বু রে অকনক সভিকিি খবি জারন, িাই আমাি াকর্
সদখা হকলই অকনকক জানকি চাইকিা কী হকচ্ছ? আ কলই রক যুোপিাধ্ীি রবচাি সশষ হকব ?—ইিুারদ
ইিুারদ। আরম িখন িাকদি পাো প্রশ্ন কিিাম, িাকদি রক জামায়াি-রবএনরপ আমকলি স ই সজাি
িকাকিি কর্া মকন আকছ যখন দু ই দু ইজন কুখুাি যু োপিাধ্ী স ই িকাকিি মেী রছল? যািা িাকদি
োরডকি এই সদকশি পিাকা উরডকয় ঘুকি সবডাকিা ? যািা প্রশ্ন ককিন িািা বাই মার্া সনকড স্বীকাি
ককিন সয, হুােঁ িাকদি বািই স ই অরবশ্বা ু রদনগুকলাি কর্া মকন আকছ। িখন আরম িাকদি রজকজ্ঞ
করি িািা রক িখন কল্পনা ককিরছকলন সয একরদন ব যু োপিাধ্ী সিপ্তাি হকয় সজকল বক র্াককব,
একজন একজন ককি িাকদি রবচাি কিা হকব ? (মকন আকছ ালাউরিন কাকদি সচৌধ্ু িী সঘাষো রদকয়রছল
িাকক স্পশথ কিা হকলই মি চট্টিাকম আগুন সলকে যাকব। সকার্ায় স ই আগুন?) সোলাম আযমকক যখন
বাংলাকদকশি নােরিকত্ব সদয়া হকয়রছল িখন বাই মন খািাপ ককিরছল। এখন রক আমিা বলকি পারি না
এই সদকশি নােরিকত্ব রনকয় একদকশ সর্কক যাওয়াি জকনুই িাকক ধ্কি সজলখানায় িাখা ম্ভব হকয়রছল ?
যু োপিাধ্ীি শারস্ত সপকয় িাকক সজলখানায় মৃ িুুবিে কিকি হকয়কছ, বাংলাকদকশি ইরিহাক এই
কলঙ্ককমাচকনি কারহনী আজীবকনি জকনু সলখা হকয় সেল!
যািা যু োপিাধ্ীকদি রবচাি রনকয় িকাকিি রদচ্ছাি ওপি কন্দহ প্রকাশ ককিন িািা বাই রকন্তু স্বীকাি
কিকি বাধ্ু হন জামায়াি-রবএনরপি সজাি িকাকিি আমকল িািা সকউ কল্পনা ককিনরন রিু রিু এই
সদকশি মারিকি আমাকদি জীবিশায় িাকদি রবচাি শুরু হকব। যু োপিাধ্ীকদি রবচাি রনকয় যাকদি মকন
হিাশা কন্দহ এবং অরবশ্বা রছল েি ককয়করদকনি রবচাকিি িায় সদকখ িাকদি স ই হিাশা, কন্দহ
এবং অরবশ্বা অকনকিুকুই সককি সেকছ। আমিা এখন রনরশ্চিভাকব জারন আি কখকনাই আমাকদি স ই
অন্ধকাি রদনগুকলাকি রফকি সযকি হকব না।
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৩.
একিা ময় রছল যখন সদশকদ্রাহী যু োপিাধ্ীিা এই সদকশ বু ক ফুরলকয় ঘুকি সবডাকিা। একজন আমাকক
বকলকছন সয স ই মকয় নারক রকছু িাজাকাি একাত্তকি িাকদি বককয়া সবিকনি জকনু িকাকিি কাকছ
আকবদন ককিরছল। যু োপিাধ্ীকদি রবচাি শুরু হওয়াি পি খাকলদা রজয়া সবশ অকনকবাি স িাকক
িাজননরিক ষডযে বকল যু োপিাধ্ীকদি মুরক্ত সচকয়কছন।
ইদানীং স ই অবস্থাি পরিবিথন হকয়কছ। একজন যুোপিাধ্ীি িায় সবি হবাি পি রবএনরপ আি িাকদি
মুরক্তি কর্া বকল না। সদকশি অনু ব মানু কষি মকিা গ্লারনমুরক্তি আনন্দ উপকভাে কিকি পাকি না, আবাি
স রি রনকয় িাকদি আপরত্তিুকুও প্রকাশ কিকি পাকি না। সোলাম আযকমি জানাজায় রবএনরপি সকাকনা
সনিা হারজি র্াকাি াহ ককিরন; রযরন হারজি রছকলন জামায়াকি ই লামীি রহক কব িাি উপরস্থরি
রনশ্চয়ই একিা িামাশাি মকিা রছল! সোলাম আযকমি সছকল রবষয়রি রনকয় খুবই ক্ষুি, সদকশি স িা
সদকশাকদ্রাহীি ন্তান হওয়াি চাপ রনশ্চয়ই খুব সবরশ, স ই চাকপই ম্ভবি রিরন রবএনরপকক চুাকলঞ্জ ছু কড
রদকয়কছন সয জামাকিি াহাযু ছাডা রবএনরপ কখকনা ক্ষমিায় সযকি পািকব না। িাি এই চুাকলঞ্জরি কী
জামায়াকিি শরক্তি কর্া বকলকছ নারক রবএনরপ এি দু বল
থ িাি কর্া বকলকছ আরম বু েকি পারিরন।
িাজনীরিি জরিল রহ াব আরম বু রে না, রকন্তু সদকশি াধ্ািে মানু কষি রহ াব আরম খুব ভাকলা ককি বু রে।
১৯৭৫ াকল বঙ্গবন্ধুকক পরিবাকি হিুা ককি সদশিাকক উকো রদকক ঘুরিকয় সদয়া হকয়রছল। িখন
পাঠুবই, সিরডও সিরলরভশন বা রমরডয়াকি মুরক্তযুকেি কর্া বলা হকিা না, সদশকদ্রাহী িাজাকািকদি
নৃ শং িাি কর্া বলা হকিা না। স

ময় এই সদকশ একিা রবভ্রান্ত প্রজকন্মি জন্ম হকয়রছল, স কািকেই

জামায়ািকক ঙ্গী ককি রবএনরপ রনবথাচকন রজকি আ কি সপকিরছল। আমাি রহ াকব জামায়ািকক রনকয়
সজাি কিারি রছল এই সদকশি বকচকয় বড দু ভথােু। আরম িখন নূ িন সদকশ রফকি এক রছ, জামায়ািকক
রনকয় সজাি কিাি পি িখন আমাকদি রবশ্বরবদুালকয়ি ছােদকলি সছকলকদি হাহাকাকিি কর্া আরম
সকাকনারদন ভুলব না।
িািপি অকনকরদন সককি সেকছ, এই সদকশ নূ িন প্রজন্ম এক কছ, িািা মুরক্তযু কেি কর্া শুকন বড হকয়কছ,
রনকজি সদকশি জকনু িাকদি বু ক ভিা ভাকলাবা া, সদশ রনকয় িাকদি স্বপ্ন, িাকদি অহংকাি। এই নূ িন
প্রজকন্মি সদশকপ্রকমি সভিি যু োপিাধ্ীকদি রকংবা যু োপিাধ্ীি দল জামায়াকি ই লাকমি সকাকনা জায়ো
সনই। এক যু ে আকে রনবথাচকন সযিা ম্ভব হকয়রছল ভরবষুকি আি কখকনা স িা ম্ভব হকব না!
এই সদকশি মানু ষ রহক কব আমিা খুব সবরশ রকছু চাই না। আমিা চাই িকারি এবং রবকিাধ্ী দল দু রিই
হকব মুরক্তযু কেি পকক্ষি দল! একিা ককলকজি রভরত্তপ্রস্তি স্থাপকনি জকনু আরম একবাি সশিপুকিি
স াহােপুকি রেকয়রছলাম, আরম িখন রবধ্বাপল্লীি স ই রবধ্বাকদি সদকখরছলাম। আমাি মাও স ই দু ঃখীরন
রবধ্বাকদি মকিা একজন দু ঃখীরন রহক কব িােঁি জীবন কারিকয় রদকয়কছন।

আরম িাকদি বু ককি সভিিকাি কষ্ট্ আি হাহাকাকিি কর্া জারন, িাকদি সক্ষাভিুকু অনু ভব কিকি পারি।
সয সদকশি বািা এিকম অ ংখু মাকয়ি দীঘথশ্বাক ভািী হকয় আকছ স ই সদকশ একরি িাজননরিক দল
হিুাকািীকদি রনকয় িাজনীরি কিকব স রি হকি পাকি না।
রবধ্বা পল্লীি রবধ্বাকদি অরভশাপ সর্কক চরল্লশ বছকিও যু োপিাধ্ী কামারুজ্ামান মুরক্ত পায়রন- অকনুিাও
পাকব না।
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শশশধবর আেন্দিুকু সফসরধয় সদে
১.
ািাকদকশ সজএ র পিীক্ষা শুরু হকয়কছ। পিীক্ষার্থী এই সছকলকমকয়গুকলাি জনু আমাি খুব মায়া হয়
সকাকনা একিা অজ্ঞাি কািকে ািাকদকশ বািই ধ্ািো হকয়কছ এই পিীক্ষারি জীবকনি খুবই গুরুত্বপূ েথ
একিা পিীক্ষা। এই পিীক্ষায় সয ককি সহাক সোকডন ফাইভ সপকি হকব (কোকডন ফাইভ কর্ারি সক
আরবষ্কাি ককি বািাকদি এি বড বথনাশ ককিকছ আমাি খুব জানাি ইকচ্ছ ককি)। সছকলকমকয়গুকলাি
ওপি সয চাপ সদয়া হয় স িা একিা রবভীরষকাি মকিা। সলখাপডাি নাকম িাকদি ওপি সয িকম রনযথািন
আি অিুাচাি কিা হয় স িকমরি মকন হয় পৃরর্বীি আি সকার্াও সনই। এবাকি যেোরি সষাকলা কলায়
পূ েথ হকয়কছ রঠক যখন িাকদি পিীক্ষা সদয়াি কর্া, িখন হিিাকলি পি হিিাল। (িাজাকাি-আলবদি
হকয় এই সদকশি নৃ শং িম হিুাকাকণ্ড অংশ সনকব, স ই অপিাকধ্ শারস্ত সদয়া হকল সদকশ হিিাল সডকক
ব কব - জামায়াকি ই লামীি এই কাজকমথগুকলা সদকশি মানু ষ রকভাকব রনকয়কছ স রি রক িাকদি সচাকখ
পকডকছ?)
সজএ র পিীক্ষাি আকে আকে এবং পিীক্ষা চলাি ময় আরম হঠাৎ ককি িূ েথ িকথহীন রবরভন্ন
জায়ো সর্কক একই ির্ু সপকি শুরু ককিরছ। রবষয়রি একিু বলকল বাই বু েকি পািকব।
এই সদকশি খুবই গুরুত্বপূ েথ একিা স্কুকলি সহড মািাি আমাকক িাি একিা ছােীি েল্প বলকলন। স ই
ছােীি প্রস্তুরি ভাকলা সনই বকল সহড মািাি িাকক এই বছি পিীক্ষা না রদকি উপকদশ রদকলন। ছােীরি
িাকক জানাল, সলখাপডায় প্রস্তুরি িাি ভাকলা না হকি পাকি, রকন্তু িাি পিীক্ষা অবশুই ভাকলা হকব। সহড
মািাি জানকি চাইকলন কীভাকব? সমকয়রি বলল পিীক্ষায় প্ররি রবষকয় বহু রনবথাচনী (MCQ) বনবথুরত্তক ৪০
শিাংশ র্াকক স িাি পুকিািা সপকয় যাকব কাকজই পা কিা রনকয় িাি রবন্দুমাে দু রশ্চন্তা সনই! সহড
মািাি ভদ্রকলাক খুবই দু ঃখ রনকয় আমাকক বলকলন, সমকয়রি একিুও ভুল বকলরন। পিীক্ষাি হকল একক
অকনুি কঙ্গ কর্া বকল রঠক উত্তি সবি ককি সনয়া এখন আি অনুায় রহক কব ধ্িা হয় না। পিীক্ষাি
হকলি পিীক্ষকিা সদকখও না সদখাি ভান ককিন কািে িািা চান ছােিা সদখাকদরখ ককি ভাকলা মাকথ
সপকয় যাক স িা ছােছােীি জনু ভাকলা, স্কুকলি জনু ভাকলা ও িকাকিি জনু ভাকলা। পিীক্ষাি হকল সয
সকাকনা ছােছােী এখন এরদক-ক রদক সর্কক একিু াহাযু রনকয় পুকিািা রলকখ সফলকি পাকি। হিাশ সহড
মািাি আমাকক জানাকলন অকনক বড বড স্কুল-ককলকজি রশক্ষকিা এখন রনকজি দারয়কত্বই িাকদি
ছােকদি প্রকশ্নি উত্তি বকল সদন।

এি রকছু রদন পকিই এককবাকি িাকমি স্কুকলি একজন সহড মািাি আমাকক জানাকলন, রিরন িাি স্কুকলি
সছকলকমকয়কদি পিীক্ষায় খুব কডাকরড ককিন, িাকদিকক সকাকনাভাকবই সদখাকদরখ কিকি সদন না যাি
জনু িাি স্কুকলি সছকলকমকয়কদি পিীক্ষাি ফলাফল আশপাকশি অনুানু স্কুল সর্কক খািাপ। স কািকে
িাি স্কুকলি সছকলকমকয়িা বৃ রত্ত খুবই কম পাকচ্ছ, স িা রনকয় ভদ্রকলাক খুবই চাকপি মাকে আকছন। আরম
িাকক স িা রনকয় এিিুকু রচন্তা না ককি সছকলকমকয়কদি ৎ র্াকা সশখাকনািাকিই সবরশ গুরুত্ব রদকি
বকলরছ। রিরন কিরদন আমাি উপকদশ শুকন ৎ র্াককি পািকবন আরম জারন না।
িৃ িীয় ঘিনািা ঘকিকছ আজকক (১৯ নকভম্বি)। সজএ র পিীক্ষা রদকচ্ছ এ িকম একজকনি বাবা আমাকক
বলকলন, ািাকদকশ সোকডন ফাইকভি সয মহামািী শুরু হকয়কছ আরম স িাি জনু দায়ী ককিরছ পিীক্ষাি
খািা ঢালাওভাকব সবরশ সবরশ মাকথ সদয়ায় অরলরখি রনকদথশকক। আ কল এি জনু মানভাকব দায়ী
পিীক্ষাি হকল ছােছােীকদি সদখাকদরখ কিাি ু কযােকক। িাি মকি, আজকাল পিীক্ষাি হকল সদখাকদরখ
কিা, কর্া বলাবরল কিাকক সকাকনা অনুায় বা সদাষ মকন কিা হয় না।
এক ময় পিীক্ষায় নকল কিািাকক আমিা ম ুা রহক কব সদখিাম। সছাি সছাি কােকজ গুরি গুরি ককি
রলকখ রনকয় আ া হকিা এবং খুবই াবধ্াকন স িা পিীক্ষাি খািায় িুকক সনয়া হকিা। এখন িাি প্রকয়াজন
হয় না, প্রশ্ন ফােঁ হয় বকল সছকলকমকয়িা বা া সর্ককই প্রকশ্নি উত্তি মুখস্থ ককি আ কি পাকি। জরিল
ম ুাি হজ মাধ্ান। পিীক্ষাি ফলাফল ভাকলা কিাি জনু এিই গুরুত্ব সদয়া হকয়কছ সয, আমিা সয
সকাকনা মূ কলু ছােছােীকদি পিীক্ষাি ফল ভাকলা কিাকি চাই। সছাি সছাি রশশুকদি আমিা এখন অনুায়
কিাকি রশরখকয় রদরচ্ছ। এি চাইকি বড অপিাধ্ রক হকি পাকি ?
আরম জারন আমাকদি রশক্ষা মেোলয় ঢালাওভাকব এিা অস্বীকাি কিকব। (প্রশ্ন ফােঁ রনকয় যখন আরম
সচেঁচাকমরচ ককিরছলাম, িখন স ই ম ুাি মাধ্ান কিা হকয়রছল অিুন্ত দক্ষিাি কঙ্গ। সঘাষো সদয়া
হকয়রছল সয পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ হওয়াি গুজব ছডাকব, িাকক ককঠাি শারস্ত সদয়া হকব!)
২.
রঠক রক কািে জানা সনই, আমাকদি সদকশি রশক্ষা বুবস্থা রনকয় যখন সকাকনা োকমলা হয়, িখন সলাকজন
িা রি আমাকক দায়ী ককি! রশক্ষা মেোলকয়ি বড বড কমথকিথা রকংবা রশক্ষামেীকক সকউ পায় না, রকন্তু
আমাকক পাওয়া খুবই হজ। আমাকক প্রচুি োলমন্দ শুনকি হয়। বকচকয় সবরশ োলমন্দ শুরন সছাি
বািাকদি বককশাি পাি হকি না হকিই রপএ র /কজএ র /এ এ র এবং এইচএ র এই চাি চািরি
ভয়াবহ পাবরলক পিীক্ষা সদয়াি রনয়ম ককি সদয়াি জনু। অনুকদি কঙ্গ আরমও সযকহিু রশক্ষানীরি
করমরিি একজন দ ু রছলাম, িাই অকনককই ধ্কি সনয় এই বুাপািরিকি আমািও একরি হাি আকছ !
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আমাি মকন হয় এখাকন আ ল রবষয়িা বাি জানা দিকাি। আমাকদি ককয়কজনকক রনকয় সয রশক্ষানীরি
প্রেয়ন করমরি বিরি কিা হকয়রছল, স ই করমরি সমাকিও চাি চািরি পাবরলক পিীক্ষাি কর্া বকলরন। মাে
দু রি পাবরলক পিীক্ষাি কর্া বকলরছল। স ই খ ডা রশক্ষানীরিকি রক সলখা রছল আরম হুবহু িুকল রদরচ্ছ:

২য় অধ্ুায় ২৪ অনু কচ্ছদ: পিম সেেী সশকষ ককলি জনু উপকজলা/কপৌি ভা/র্ানা (বড বড শহি)
পযথাকয় স্থানীয় মাজ-করমরি ও স্থানীয় িকাকিি সযৌর্ বুবস্থাপনায় মাপনী পিীক্ষা এবং অষ্ট্ম সেেী
সশকষ রবভােরভরত্তক পাবরলক পিীক্ষা হকব। এই পিীক্ষারি প্রার্রমক স্কুল ারিথরফককি পিীক্ষা নাকম
পরিরচি হকব।...
আরম বাইকক লক্ষু কিকি বলরছ, এখন রপএ র নাকম এককবাকি অবু ে রশশুকদি সয পিীক্ষা সনয়া হয়,
স রি রকন্তু খ ডা রশক্ষানীরিকি সনই। প্রর্ম পাবরলক পিীক্ষা হওয়াি কর্া অষ্ট্ম সেেী সশকষ। পিম
সেেীি সশকষ িাকদি শুধ্ু একিা মাপনী পিীক্ষা সনয়াি কর্া।
এবাকি সদখা যাক এ এ র এবং এইচএ র

িককথ খ ডা রশক্ষানীরিকি কী সলখা আকছ:

৪র্থ অধ্ুায় ১৩ অনু কচ্ছদ: দশম সেেীি মাপনী পিীক্ষা আিরলক পযথাকয় অরভন্ন প্রশ্নপকেি মাধ্ুকম
অনু রষ্ঠি হকব এবং এই পিীক্ষাি ফলাফকলি রভরত্তকি িাদশ সেেী পযথন্ত বৃ রত্ত প্রদান কিা হকব (রবস্তারিি
অধ্ুায় ২১)। িাদশ সেেী সশকষ একরি পাবরলক পিীক্ষা অনু রষ্ঠি হকব এবং নাম হকব মাধ্ুরমক পিীক্ষা।...
অর্থাৎ রশক্ষানীরি প্রেয়ন করমরি রকন্তু সমাকিও চাি চািরি পাবরলক পিীক্ষাি কর্া বকলরন, িািা মাে দু রি
পাবরলক পিীক্ষাি কর্া বকলকছ, একরি অষ্ট্ম সেেীি সশকষ ও একরি িাদশ সেেীি সশকষ।
িাহকল আমিা সকন চাি চািরি পাবরলক পিীক্ষা রনরচ্ছ? বুাপািিা সবাোি জনু এবাকি আ ল
রশক্ষানীরিি রদকক িাকাকি হকব। সদকশি রশক্ষারবদিা সয রশক্ষানীরি জমা রদকয়কছন, িাি ওপি ছু রি
চারলকয়কছন আমাকদি আমলািা। জািীয় রশক্ষানীরিকি সলখা হকয়কছ এভাকব:

২য় অধ্ুায় ২৭ অনু কচ্ছদ: ‘...পিম সেেী সশকষ উপকজলা/কপৌি ভা/র্ানা (বড বড শহি) পযথাকয় ককলি
জনু অরভন্ন প্রশ্নপকে মাপনী পিীক্ষা অনু রষ্ঠি হকব। অষ্ট্ম সেেী সশকষ আপািি জুরনয়ি স্কুল
ারিথরফককি পিীক্ষাি নাকম একরি পাবরলক পিীক্ষা অনু রষ্ঠি হকব এবং এই পিীক্ষা ংরলষ্ট্ রশক্ষাকবাডথ
িািা পরিচারলি হকব।’
বাইকক লক্ষু কিকি বরল, অষ্ট্ম সেেী সশকষ সয পাবরলক পিীক্ষা হওয়াি কর্া জািীয় রশক্ষানীরিকি
িাি নামিা পাকে সদয়া হকয়কছ এছাডা সকাকনা বড পরিবিথন সনই।

বকচকয় বড কর্া পিম সেেীি সশকষ এখন রপএ র নাম রদকয় এককবাকি অবু ে রশশুকদি সয পাবরলক
পিীক্ষা সনয়া হয় জািীয় রশক্ষানীরিকি িাি সকাকনা অরস্তত্ব সনই। রশক্ষানীরিকক বু কডা আঙ্গু ল সদরখকয় এই
র োন্ত রনকয়কছন আমাকদি আমলািা। এবাকি আমিা যাই এ এ র এবং এইচএ র পিীক্ষাি
অংশিুকুকি। খ ডা রশক্ষানীরিকি রশক্ষারবদিা দশম সেেী সশকষ সকাকনা পাবরলক পিীক্ষাি ু পারিশ
ককিনরন, রকন্তু পরিবরিথি জািীয় রশক্ষানীরিকি সলখা হকয়কছ এভাকব:

৪র্থ অধ্ুায় ১৪ পরিকচ্ছদ: ‘দশম সেেী সশকষ জািীয়রভরত্তকি পাবরলক পিীক্ষা অনু রষ্ঠি হকব। এই পিীক্ষাি
নাম হকব মাধ্ুরমক পিীক্ষা এবং এই পিীক্ষাি ফলাফকলি রভরত্তকি িাদশ সেেী পযথন্ত বৃ রত্ত প্রদান কিা
হকব। িাদশ সেেীি সশকষ আকিা একরি পাবরলক পিীক্ষা অনু রষ্ঠি হকব, এি নাম হকব উি মাধ্ুরমক
পিীক্ষা।...’
অর্থাৎ রশক্ষারবদকদি সদয়া রশক্ষানীরিকি দশম সেেী সশকষ সকাকনা পাবরলক পিীক্ষাি কর্া বলা হয়রন,
জািীয় রশক্ষানীরিকি স রি আবাি রফকি এক কছ। িািপিও রকন্তু একিা প্রশ্ন সর্কক যায়, জািীয়
রশক্ষানীরিকি উকল্লখ না র্াকাি পিও পিম সেেী সশকষ রকভাকব একিা পাবরলক পিীক্ষা সনয়া হকচ্ছ? এই
র োন্তগুকলা কািা সনন? কীভাকব সনন? সকন সনন? এই প্রশ্নগুকলাি উত্তি আমাি জানা সনই।
৩.
যািা ভাবকছন রশক্ষানীরিকি সনই এই যু রক্ত সদরখকয় যরদ আমাকদি বািাকদি অন্তি একরি পাবরলক
পিীক্ষা সর্কক িক্ষা কিা যায়, স িাই খািাপ রক? িাকদি স ই আশাকিও গুকড বারল! আমাি কাকছ রশক্ষা
আইন ২০১৪-এি একরি খ ডা এক কছ, স খাকন সলখা আকছ এভাকব:

১২(২): ‘পিম ও অষ্ট্ম সেেীি একাকডরমক বৎ ি সশকষ বারষথক পিীক্ষাি পরিবকিথ ংরলষ্ট্ রশক্ষাকবাডথ বা
অনু কমারদি কিৃ প
থ ক্ষ কিৃ থক যর্াক্রকম প্রাইমারি স্কুল ারিথরফককি (PSC) পিীক্ষা/এবকিদারয় মাদিা া
পিীক্ষা (UDC) এবং জুরনয়ি স্কুল ারিথরফককি (JSC)/জুরনয়ি দারখল ারিথরফককি (JDC) পিীক্ষা
সদশবুাপী অনু রষ্ঠি হইকব।...’
অর্থাৎ রশক্ষানীরিকি রশশুকদি উোি কিাি সয একরি সছাি ু কযাে রছল রশক্ষা আইকন স ই ু কযােরি
পুকিাপুরি বন্ধ ককি সদয়াি বুবস্থা সনয়া হকচ্ছ!
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৪.
যািা রশক্ষানীরি রকংবা রশক্ষা আইকনি কিমকি ভাষায় একিু রবভ্রান্ত হকয় সেকছন, িাকদি হজ ভাষায়
বকল সদয়া যায় সয, মূ ল রশক্ষানীরিকি প্রর্ম সর্কক িাদশ সেেী পযথন্ত এই ময়িুকুকি মাে দু রি পাবরলক
পিীক্ষাি কর্া বলা হকয়রছল। স রি পরিবিথন ককি জািীয় রশক্ষানীরিকি রিনরি পাবরলক পিীক্ষাি কর্া
বলা হকয়কছ (কীভাকব জারন না)। জািীয় রশক্ষানীরিি ু পারিশকক বু কডা আঙ্গু ল সদরখকয় চািরি পাবরলক
পিীক্ষা সনয়া হয়।
ব স্কুকলই পিীক্ষা সনয়া হয়, স ই পিীক্ষায় প্রশ্নপে যরদ স্কুকলি রশক্ষককি পরিবকিথ সকেীয়ভাকব আক
িাকি সদাকষি রকছু সনই। ািাকদকশি ব রশশুকক যরদ একই মানদকণ্ড রবচাি কিা যায়, িাকিও সদাকষি
রকছু সনই; বিং পুকিা সদকশি প্রকিুকিা অিকলি সলখাপডাি মাকনি একিা ধ্ািো পাওয়া যায়। রকন্তু
বুাপািিা স ভাকব র্াককরন সলখাপডাি আ ল উকিশু সর্কক বাই অকনক দূ কি কি সেকছ এখন পিীক্ষায়
রজরপএ ফাইভ হকচ্ছ প্রধ্ান উকিশু আি এি পুকিা চাপিুকু হু কিকি হকচ্ছ সছাি রশশু-রককশািকদি।
আকে সছকলকমকয়িা একিু বড হকল বাবা-মাকয়িা িাকদিকক সকারচং স ন্টাকি রনকয় পিীক্ষায় ভাকলা নম্বি
পাওয়াি কায়দাকানু ন রশরখকয় রদকিন, এখন স িা শুরু হয় স ই পিম সেেী সর্কক। সমািামুরি একিা
ভয়াবহ অবস্থা।
আমাি মকন হয় আমাকদি রশক্ষা বুবস্থািাি ব রকছু নিুন ককি সদখাি ময় হকয়কছ। একজন মানু কষি
জীবকনি বকচকয় আনন্দময় ময় হকচ্ছ বশশব, আমিা বু কে সহাক না বু কে সহাক আমাকদি রশশুকদি
বশশব সর্কক ব আনন্দ সককড রনকয়রছ। িাি রবরনমকয় সযিুকু পাওয়াি কর্া, স িুকু পাইরন; িাহকল শুধ্ু
শুধ্ু সকন িাকদিকক এভাকব পীডন কিরছ? পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ হওয়াি পি আরম রচৎকাি-কচেঁচাকমরচ
ককি আরবষ্কাি ককিরছ িকাি সকাকনা মাকলাচনা শুনকি িারজ নয়, িািা রনকজকদি মকিা র োন্ত রনকি
র্াককব। এই সদকশি সছকলকমকয়কদি ভরবষুৎ হকচ্ছ সদকশি ভরবষুৎ যািা সদকশি ভরবষুকিি র োন্ত
সনকবন, িািা রক সছকলকমকয়কদি রিুকাকিি অবস্থািা জাকনন ? সদাহাই আপনাকদি কাকছ, এই সদকশি
সছকলকমকয়কদি বশশব সর্কক আনন্দিুকু সককড সনকবন না।

লদাহাই, আমাধদর সশশুধদর সিসমোল বাোধবে ো
একিা দু ঃখ রনকয় আরম এি আকে কখকনা কােজ কলম রনকয় বর রন। েি বছি যখন পিীক্ষাি প্রশ্নপে
ফােঁ রনকয় বাই রমকল রচৎকাি সচচাকমরচ কিরছলাম, িখন এককবাকি সশষ মুহূিথ পযথন্ত রশক্ষা মেোলয়
বকল সেকছ আ কল প্রশ্নপে ফােঁ হয়রন, রকছু রকছু ‘‘ াকজশন’’ প্রশ্নপকেি াকর্ ঘিনাক্রকম রমকল সেকছ
মাে। যািা এিা বকলকছন িািা রনকজিাও জাকনন, সদকশি মানু ষ একিা বড রনকবথাধ্ নয় সয িািা রশক্ষা
মেোলকয়ি এই কর্াগুকলা রবশ্বা কিকব। আমিা সভকবরছলাম যকর্ষ্ট্ সচচাকমরচ কিাি কািকে এবাকি
হয়কিা বাই একিু বাডরি িকথ র্াককব, প্রশ্নপে হয়কিা এবাকি ফােঁ হকব না।
আবাকিা প্রশ্নপে ফােঁ হকয়কছ। আমাি কাকছ আকেি িাকি পাঠাকনা হকয়কছ। পকিি রদন পিীক্ষাি
প্রশ্নপকেি াকর্ রমরলকয় সদকখরছ। সকউ যরদ রবশ্বা না ককিন, রনকজি সচাকখ সদখকি পাকিন (ছরব)। আরম
যখন এই সলখারি রলখরছ, িখন আবাি আমাি কাকছ প্রশ্নপে হ ই-কমইল এক কছ। ইকচ্ছ কিকল কালকক
রমরলকয় সদখকি পািব, রকন্তু আি রুরচ হকচ্ছ না।
যািা আমাকদি সদকশি রশক্ষা বুবস্থা চালান, আরম অনু মান কিকি পারি এই সদকশি সলখাপডা রনকয়
িাকদি রনশ্চয়ই রবন্দুমাে মার্া বুর্া সনই, যরদ র্াককিা িাহকল রনশ্চয়ই এিকম একিা রকছু ঘিকি
রদকিন না। আমাকদি রশক্ষানীরিকি পিম সেেীি রশশুকদি জকনু সকাকনা পাবরলক পিীক্ষাি কর্া বলা
সনই। আমলািা রনকজকদি উবথি মরস্তষ্ক সর্কক এরি সবি ককি সজাি ককি এিা চারলকয় যাকচ্ছন। বাবামাকয়িা আকে আিও বড হওয়াি পি সছকলকমকয়কদি সকারচং কিকি পাঠাকিন, এখন এই রশশুকদিককই
সোকডন ফাইভ পাওয়াি জকনু সকারচং কিকি পাঠাকচ্ছন। িাকিই সশষ হকয় যায়রন, এখন িাকদি পিীক্ষাি
প্রশ্ন ফােঁ কিা হকচ্ছ, সছাি সছাি রশশুকদি হাকি ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন ধ্রিকয় রদকয় পিীক্ষা রদকি পাঠাকনা
হকচ্ছ, স ই সছাি সছাি রশশুকদি অনুায় কিকি সশখাকনা হকচ্ছ। ািা পৃ রর্বীি সকার্াও এই নরজি সনই,
সযখাকন একরি িাে িাি সদকশি রশশুকদি অনুায় কিকি সশখায়। একিা সদকশি সমরুদণ্ড পুকিাপুরি সভকঙ্গ
সদওয়াি কী এি চাইকি পরিপূ েথ সকাকনা পেরি আকছ? নাই। ািা পৃ রর্বীকি কখনও রছল না, ভরবষুকিও
র্াককব না। শুধ্ু আমাকদি সদকশই রকছু গুরুত্বপূ েথ মানু কষিা একিা রশক্ষাবুবস্থাকক পুকিাপুরি ধ্বং কিাি
একিা প্ররক্রয়া শুরু কিকি পাকি। সয জারি বশশকব অনুায় কিকি রশকখ বড হয়, স ই জারি রদকয়
আমিা কী কিব ?
এই সদকশি রশক্ষাবুবস্থাি হিথাকিথা রবধ্ািািা, আপনাকদি কাকছ কিকজাকি প্রার্থনা করি- আমাকদি সদকশি
রশশুকদি আপনািা মুরক্ত রদন।
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এই রশশুগুকলা যরদ সকাকনা পিীক্ষা না রদকয় শুধ্ু মাে বইগুকলা নাডাচাডা ককি ময় কারিকয় রদকিা, িাহকল
অন্তি িাকদি একিা ু ন্দি বশশব র্াককিা, িািা অন্তি অনুায় কিা রশখকিা না।
আমাকদি রশশুকদি সলখাপডাি দিকাি সনই, সদাহাই আপনাকদি, িাকদি রক্ররমনাল ককি বড কিকবন না!

মৃি ল াড়া সমািার
১.
আরম যখন খুব সছাি, িখন একরদন আমাি বাবা আমাি হাি সদকখ বলকলন, “িুই আরশ বছি বােঁচরব।”
শুকন আমাি মার্ায় আকাশ সভকে পডল, কী বথনাশ! মাে আরশ বছি? মকন আকছ মকনি দু ঃকখ ািা
িাি আরম সভউ সভউ ককি কােঁদরছলাম এবং নানাভাকব আমাকক ান্তনা রদকয় শান্ত কিকি হকয়রছল। যাই
সহাক, এখন আমাি বয় বাষরট্ট এবং আরম জারন সবেঁকচ র্াকাি জকনু আরশ বছি অকনক, আমাি কপাকল
স িা জুিকব কী না জারন না (যখনই সকাকনা জঙ্গী বারহনীি খুন কিাি িারলকা উোি কিা হয়, স খাকন
আমাি নামরি র্াকক!)। যরদ রিু রিু আরশ বছি সবেঁকচ র্াককি পারি িাহকল একিা নূ িন বাংলাকদশ
সদকখ সযকি পািব স িা রচন্তা ককি আজকাল আরম এক ধ্িকনি উকত্তজনা অনু ভব করি।
স ই বশশব সর্কক আমাকদি সদশরি ককিা বড হিভাো সদশ শুধ্ু স ই কর্ারিই শুকন এক রছ। সয দীঘথ
ময় সদকশি বাইকি রছলাম, িখন একরি বািও সদশ িককথ ভাকলা রকছু শুরনরন - স সদকশি সয সকাকনা
ংবাদ মাধ্ুকম ‘বাংলাকদশ’ শব্দরি সলখা হকল াকর্ াকর্ বাইকক মকন করিকয় সদওয়া হকিা এরি বনুা
ঘূ রেথেড দু রভথক্ষ দারিদ্রিাি সদশ। আরম যখন সদকশ রফকি এক রছ, আমাি বকচকয় বড আনন্দ রছল এখন
সকউ আি আমাি সদকশি নামরি শুকন আমাি রদকক করুোি দৃ রষ্ট্কি িাকাকব না। আমাি সচাকখি ামকন
খুব ধ্ীকি ধ্ীকি আমাকদি দু ঃখী সদশরি একরি হার খুশী সদকশ পাকে যাকচ্ছ (যািা স রি সদখকি পায় না
এখন আরম িাকদি জকনু করুো অনু ভব করি)। এক প্তাহ আকে একজন আন্তজথারিক েকবষককি একিা
সলখা পডরছলাম সয, বাংলাকদকশি মুকদ্রি রনকচ ম্ভবি ২০০ রট্ররলয়ন রকউরবক ফুি েুা িকয়কছ; যরদ
স রি রঠক ককি সিালা যায় িাহকল এই সদশরি পৃ রর্বীি েুা

িবিাহকািী বকচকয় বড একরি সদশ

হকয় যাকব।
আরম যখন এই সলখারি পডরছলাম িখন আমাি মকন হকয়কছ রিু রিু এই েুা আকছ কী না সকউ
এখকনা রনরশ্চি নয়, এই েুা রি সিালা যাকব কী না স িাও সকউ ভাকলা ককি জাকন না। রকন্তু
বাংলাকদকশি অনু রবশাল একরি িদ সয িকয়কছ এবং স ই িদ রনকয় কািও সকাকনা কন্দহ সনই
এবং স রি সয আমাকদি েুা

িদ সর্কক অকনক সবশী মূ লুবান, স রি সকমন ককি ভুকল যারচ্ছ?

স ই িদরি হকচ্ছ আমাকদি স্কুকলি সছকলকমকয়িা। এই সদকশ রিন সকারি রশশু রককশাি স্কুকলি ছােছােী,
পৃ রর্বীি শিকিা আরশ ভাে সদকশ রিন সকারি মানু ষই সনই! এই রবশাল ংখুাি স্কুকলি সছকলকমকয়কদি
যরদ আমিা সলখাপডা রশখাকি পারি িাহকল এই সদকশ সয কী অ াধ্ািে একিা মুারজক ঘকি যাকব স িা
রক সকউ কল্পনা কিকি পািকব ?
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নিুন হস্রাকব্দ সিল, েুা , কল-কািখানা রকন্তু িদ নয়, নিুন হস্রাকব্দ িদ হকচ্ছ জ্ঞান। আি স ই
জ্ঞানিা বিরি কিকি, জমা কিকি, বারডকয় িুলকি দিকাি মানু ষ - আিও রঠক ককি বলকল বলকি হয়
ছােছােী। কাকজই আমাকদি সয কী রবশাল একিা ম্ভাবনা একবাকি দিজায় কডা নাডকছ স রি কী বাই
জাকন ?
শুধ্ু রক িাই? আমাকদি এই ছােছােীকদি মাকে সছকল আি সমকয়ি ংখুা মান মান। সলখাপডা জানা
এই সমকয়িা যখন সছকলকদি পাশাপারশ ব জায়োয় কাজ কিকব, র োন্ত সনকব, সনিৃ ত্ব সদকব িখন সয
রবপ্ল্বিুকু ঘিকব স িা কী সকউ অনু ভব কিকি পািকছ? আমিা াম্প্রদারয়কিা রনকয় দু রশ্চন্তা করি, জঙ্গী
বারহনী রনকয় দু ভথাবনা করি, একিা রশরক্ষি মা কী কখনও িাি ন্তানকক নািী রবকিষী, ধ্মথান্ধ জঙ্গী
সদশকদ্রাহী হকি সদকব ? সদকব না।
কাকজই সদকশি অকনক মানু ষ যখন নানা ধ্িকনি দু রশ্চন্তায় হিাশািস্ত হয়, আরম িখন ফুিফুকি সমজাকজ
ঘুকি সবডাই। সদকশি ভরবষুৎ রনকয় আমাি সকাকনা দু ভাথ বনা সনই।
২.
সলখাপডা রনকয় আমাি এক ধ্িকনি আিহ আকছ, সকৌিূ হল আকছ। আমাকদি সদকশ সছকলকমকয়কদি রঠক
ককি সলখাপডা সশখাকনা চািরি খারন কর্া নয় ( ব স্কুকল একিা ককি চক রদকি হকলই আরশ হাজাি চক
রকনকি হকব!)। িকাি এই সদকশি রশক্ষা বুবস্থাি জকনু এি কম িাকা সদয় সয বরকছু গুরছকয় কিা
ম্ভব না। িািপিও কাজিা খুব করঠন িা আমাি একবািও মকন হয় না। একিা উদাহিে রদই:
আমাকদি সদকশ সলখাপডাি মাকে পিীক্ষাি গুরুত্ব খুব সবরশ, এই সদকশি সছকলকমকয়িা সযিুকুুু িাি
চাইকি িাকদি বাবা মাকয়িা রজরপএ ফাইকভি জকনু অকনক সবরশ পােল! পৃ রর্বীকি যিরদন পিীক্ষা
র্াককব ছােছােীিা িিরদন পিীক্ষায় ভাকলা নম্বি সপকি চাইকব। শুধ্ু এই বুাপািিা মকন িাখকলই
সলখাপডাি অকনকিুকু এরেকয় রনকয় যাওয়া যায়। সযকহিু বাই পিীক্ষায় ভাকলা নম্বি সপকি চায় িাই
পিীক্ষািা হকি হকব অ ম্ভব সকৌশলী একিা পিীক্ষা। সযন পিীক্ষায় ভাকলা নম্বি পাওয়াি সচষ্ট্া কিকি
রেকয় ছােছােীিা রনকজকদি সচষ্ট্াকিই রঠক রঠক সলখাপডা কিকি পাকি।
এখাকন এই মুহূকিথ আমিা মাি সখকয় যারচ্ছ। ৃজনশীল পিীক্ষা রছল িাি প্রর্ম ধ্াপ, রকন্তু আরম আরবস্কাি
ককিরছ আমাকদি রশক্ষককিা এখকনা ভাকলা ৃজনশীল প্রশ্ন কিকি পাকিন না। স ই ু কযাকে ৃজনশীল
োইড বই সবরিকয় সেকছ, অকনক রশক্ষক স িা বুবহাি কিকছন এবং সযখাকন সযখাকন এিা বুবহাি
হকয়কছ, স খাকন ৃজনশীল পিীক্ষাি রিুকাকিি উকিশুিা পুকিাপুরি মাকঠ মািা সেকছ।

আরম রঠক ককিরছ আমাি হকমথীকদি রনকয় একিা উকদুাে সনব এবং ািা পৃ রর্বীি উৎ াহী বাংলাকদরশ
িরুেকদি াহাযু রনকয় এই সদকশি সছকলকমকয়কদি জকনু অ ংখু অ াধ্ািে ৃ জনশীল প্রশ্ন বিরি কিাি
বুবস্থা ককি সদব। (যািা াহাযু কিকি চায় িাকদি জকনু বলরছ, এি কাজ চলকছ, ময় হকলই crowd
sourcing এি জকনু ডাক সদওয়া হকব।)
ভাকলা প্রশ্ন না হকয় াদা মািা প্রশ্ন একিা বড ম ুা রছল। এখন অনুানু ম ুাি িুলনায় এই
ম ুািাকক অকনক সছাি ম ুা মকন হকচ্ছ! সযকহিু এই সদকশি প্রায় ব মানু কষি সছকলকমকয়িাই
আজকাল স্কুকল সলখাপডা ককি িাই বাই বুাপািগুকলা জাকন। একিা হকচ্ছ, পাইকারিভাকব বাইকক পাশ
করিকয় সদওয়া, একি পা কিাি ংখুািা বাকড রকন্তু সলখাপডা সিা বাকড না। আমিা বাই প্রায় একই
িকম আকিকিা বুাপাি সদকখরছ। িকাি র োন্ত রনকয়কছ বালু-রববাকহি ংখুা করমকয় আনকব, এি জকনু
সয বু রে সবি ককিকছ এ িকম রফচকল বু রে আমাি জীবকন খুব কম সদকখরছ! হঠাৎ ককি শুনকি সপলাম,
সমকয়কদি রবকয়ি বয় ১৮ সর্কক ১৬ সি করমকয় আনকব। িাহকল িািািারি এই সদকশ বালু-রববাকহি
ংখুা সনকম আ কিা, কািে ১৬ সর্কক ১৮ বছকিি সয সমকয়কদি রবকয় হকিা, িািা আি বালু-রববাকহি
রহ াকব আ ি না! আমিা জারন ম্ভবি এই বয়ক ই এই সদকশ বকচকয় সবরশ রবকয় সদওয়া হয়, এক
কলকমি সখােঁচায় িাকদি রবকয়িাকক বালুরববাকহি বাইকি সঠকল রনকি পািকল পরি ংখুান সচাকখি পলকক
ম্মানজনক হকয় উঠি! সমািামুরি একই কায়দায় পাক ি হাি বাডাকনাি সচষ্ট্া কিা হকয়কছ এবং সদখকি
সদখকি আমিা দু রি ভয়ংকি বুাপাি সদখকি সপকয়রছ; (এক) পিীক্ষাি খািায় দু ই হাকি নম্বি সদওয়া শুরু
হকয়কছ, (দু ই) পিীক্ষাি হকল সছকলকমকয়িা সদখাকদরখ শুরু ককিকছ, রশক্ষককিা শুধ্ু সয স িা না সদখাি ভান
কিকছন িা নয়, রনকজিাই প্রকশ্নি উত্তি রলকখ সছকলকমকয়কদি হাকি িুকল রদকচ্ছন। আরম জারন আমাকদি
রশক্ষা মেোলকয় এিা অস্বীকাি কিকবন, এিাকক রবরচ্ছন্ন ঘিনা বকল দাবী কিকবন, িকাকিি অবদানকক
প্রশ্নরবে কিাি হীন ষডযে বলকবন রকন্তু িাকি রকছু আক যায় না। এই সদকশি প্রকিুককি ঘকি স্কুকল
যাওয়া সছকলকমকয় আকছ, এই সদকশি প্রকিুকক এিা জাকন!
িকাি আি স্কুকলি রশক্ষক, প্রচ্ছন্ন মর্থকনি এই দু রি বুাপাকিি পাশাপারশ আিও একরি ঘিনা ঘকি
চকলকছ, স রি হকচ্ছ পিীক্ষাি প্রশ্নপে ফােঁ । এই প্রশ্নপে ফােঁ বন্ধ কিাি জকনু সমাবাইল সনিওয়াকথ বন্ধ
ককি সদয়া বা সফ বু ক বন্ধ ককি সদওয়াি পরিকল্পনাি কর্া শুকন আমিা বু েকি পািরছ আ কল মাননীয়
মেী মকহাদয় প্রশ্ন ফােঁক ি আ ল রবষয়রিই এখকনা ধ্িকি পাকিনরন। সমাবাইল সফান বা সফ বু ক বুবহাি
কিা হয় ফােঁ হকয় যাওয়া প্রশ্ন রবিিে কিাি জকনু, যরদ প্রশ্নরি ফােঁ না হয় িাহকল এিা সকউ রবিিন
কিকি পাকি না। প্রশ্নরি ফােঁ হয় রশক্ষা বুবস্থাি াকর্ জরডি গুরুত্বপূ েথ মানু কষি কািকে। প্রশ্নপে ফােঁ
রনকয় আরম অকনক রচৎকাি ককিরছ, এভাকব রচৎকাি কিকি ভাকলা লাকে না। এবাকি রপএ র ি
প্রশ্নফােঁক ি পি বাই রচৎকাি শুরু ককিকছ। আশা কিরছ, এবাকি হয়কিা রবষয়িাি একিা রনস্পরত্ত হকব।
যরদ না হয় িাহকল বাইকক রনকয় পকর্ সনকম আ া ছাডা আমাকদি আি রকছু উপায় র্াককব না।
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কীভাকব পাবরলক পিীক্ষাি প্রশ্নপে বিিী কিা হয় আরম িাি সখােঁজ রনকয়রছ, এখাকন অকনকগুকলা ধ্াপ
এবং প্রকিুকিা ধ্াপ সর্ককই প্রশ্নপে ফােঁ হকি পাকি। সযমন একিা দল প্রশ্ন ককিন, অনু একিা দল
প্রশ্ন মিয় ককিন, অনু আকিকিা দল প্রশ্ন িাইপ ককিন, অনু আকিকিা দল প্রুফ সদকখন, অনু
আকিকিা দল প্রশ্ন ছাপান, অনু দল প্রশ্ন পুাককি ককিন, অনু আকিকিা দল রবিিে ককিন! কাকজই এই
পেরিিা যিক্ষে পযথন্ত পাকে না সদওয়া হকচ্ছ, প্রশ্ন ফােঁক ি েুরেঁ ক সর্ককই যায়।
এি বাইকি আকিা একিা বুাপাি আকছ, পাবরলক পিীক্ষাি এই প্রশ্নগুকলাকি পিীক্ষা সদয় লক্ষ লক্ষ
সছকলকমকয়। সয প্রকশ্ন লক্ষ লক্ষ সছকলকমকয় পিীক্ষা সদয় িাি চাইকি গুরুত্বপূ েথ রবষয় আি কী হকি পাকি?
কাকজই যািা এই প্রশ্ন ককিন, মিয় ককিন িাকদিকক কী রঠক িাি মান গুরুত্ব রদকি হকব না? রকন্তু
িাকদিকক রবন্দুমাে গুরুত্ব সদওয়া হয় না, শুকনরছ াি আিশ সর্কক হাজাি খাকনক িাকা ম্মানী সদওয়া
হয়। েিবাি প্রশ্ন ফােঁ হওয়াি পি িদন্ত করমরি আমাি াকর্ কর্া বলকি এক রছল, আরম িাকদিকক
বকলরছলাম, যািা প্রশ্ন কিকবন িাকদি জকনু সহাকিল স ানািোেঁকয়ি একিা সফ্লাি ভাডা ককি স খাকন
বাইকক প্তাহ খাকনক বা প্তাহ দু কয়ক সিকখ রদকি, সযন িািা রনরশ্চিভাকব পুকিা ময়িা সর্কক
চমৎকাি প্রশ্ন বিরি কিকি পাকিন। িদন্ত করমরিি দ ুিা বাই গুরুত্বপূ েথ মানু ষ রছকলন, িািা
সভকবরছকলন আরম ঠাট্টা কিরছ - আরম রকন্তু এককবাকিই ঠাট্টা করিরন। আমলািা রনকজকদি ু কযাে- ু রবধ্াি
জকনু লক্ষ লক্ষ িাকা খিচ কিকবন, রকন্তু রশক্ষককদি জকনু এক পয় াও খিচ কিকি িারজ নন!
৩.
সলখাপডাি জকনু পিীক্ষাি পকিি রবষয়িা হকচ্ছ ভাকলা পাঠুবই - আ কল বলা উরচৎ খু-উ-ব ভাকলা
পাঠুবই। খুব ভাকলা পিীক্ষা রনকি সয িকম বাডরি িাকা লাকে না রঠক স িকম খুব ভাকলা পাঠুবই বিরি
কিকিও আ কল খুব সবশী বাডরি িাকা লাকে না। আমিা যখন সছাি রছলাম, িখন এই সদকশি
সছকলকমকয়িা সকউ প্রাইকভি পডি না, সকারচং শব্দিাি িখকনা জন্মও হয়রন। যরদবা কখকনা কাউকক
প্রাইকভি পডকি হি, িাহকল স ই কাজিাও কিা হকিা খুবই ‘প্রাইকভি’ ভাকব, অর্থাৎ খুবই সোপকন,
কািে এিাকক সমাকিও ম্মানজনক ভাবা হকিা না। স্কুকল ুািিা যরদ ভাকলা না হকিন িাহকল
রনকজকদিককই বইিা ভাকলা ককি পডকি হকিা।
কাকজই, বইিা যরদ ভাকলা হয় িাহকল পরিেমী সছকলকমকয়িা ভাকলা স্কুল, ভাকলা রশক্ষককি অভাবিুকু
ভাকলা পাঠুবই রদকয় পূ িে ককি রনকি পাকি। ভাকলা বই বলকি কী সবাোকনা হয় স িা সদখাি জকনু
আমাকদি সছকলকমকয়কদি স্কুকলি পাঠুবইকয়ি াকর্ ইংকিরজ রমরডয়াম (ও সলকভল, এ সলকভল) স্কুকলি
পাঠুবইগুকলা একবাি িুলনা কিকি বলব।

আমাকদি সদকশি রশক্ষারবদকদি ওিকম বই সলখাি ক্ষমিা সনই আরম স িা একবািও বলরছ না, অবশুই
আকছ। রকন্তু আ কল স ভাকব উকদুােিা সনওয়া হয় না। আজকাল জািীয় পাঠু ূ রচকি ইংকিরজ মাধ্ুকম
পডা যায়, স ই বইগুকলা সদখকল সচাকখ পারন এক যায়, এি অযকে স ই বইগুকলা বিরি কিা হকয়কছ সয
অবাক হকয় সযকি হয়। এইচ.এ .র . এি নূ িন র কলবাক নূ িন বই সবি হকয়কছ, রকন্তু যাি াকর্ কর্া
বরল স ই আমাকক জানায় নূ িন র কলবাক বইরি এমনভাকব সলখা হকয়কছ সয, রবষয়িা বু েকি হকল
আকেি বইগুকলা পডকি হয়। িাহকল নূ িন বই রলকখ লাভ কী হল ?
যািা দু বল
থ ছাে, আত্মরবশ্বা হীন ছাে, িািা ম্ভবি আকিা রকছু রদন প্রাইকভি পডকব, সকারচং পডকব, রকন্তু
যরদ অ াধ্ািে রকছু পাঠুবই র্াকক, িাহকল সদকশি অকনক পরিেমী সছকলকমকয় হয়কিা এই পাঠুবই
পকডই সলখাপডা ককি সফলকি পািকব। স্কুকল ভাকলা রশক্ষক না র্াককলও একিা ভাকলা পাঠুবই রদকয়
পরিেমী সছকলকমকয়িা অকনকদূ ি এরেকয় সযকি পািকব!
িকব পাঠুবই রনকয় কর্া বলকি হকল আরম ব মকয়ই এক জায়োয় এক খুব আনন্দ পাই, স রি হকচ্ছ
বছকিি শুরুকি ব ছােছােীকদি হাকি নূ িন বই িুকল সদওয়া। প্ররি বছি সয ংখুক পাঠুবই ছাপাকনা
হয়, আরম রহ াব ককি সদকখরছ স গুকলা একিাি পি আকিকিা ব াকনা হকল পুকিা পৃ রর্বীিা রিন বাি
পাক সখকয় আ কব! সছাি সছাি রশশু-রককশাকিিা যখন িাকদি নূ িন বইগুকলা বু কক সচকপ ধ্কি হার মুকখ
বা ায় রফকি যায় িাি সর্কক ু ন্দি দৃ শু পৃ রর্বীকি আি রকছু হকি পাকি না।
৪.
ভাকলা সলখাপডাি জকনু ভাকলা পিীক্ষা আি ভাকলা পাঠুবইকয়ি কর্া বলা হকয়কছ, রকন্তু এখকনা বকচকয়
জরুরি রবষয়িাি কর্া বলা হয়রন। স রি হকচ্ছ ভাকলা রশক্ষক। যখনই আরম একিা ভাকলা স্কুকলি কর্া
শুরন, িখনই আরম জারন রনশ্চয়ই স খাকন ভাকলা রশক্ষক আকছন। সয ছােছােীিা িাকদি জীবকন একজন
ভাকলা রশক্ষক সপকয়কছ িাি জীবকনি একিুখারন হকলও পরিবিথন হকয়কছ।
ভাকলা একিা পিীক্ষা রকংবা খুব ভাকলা রকন্তু পাঠুবই ইকচ্ছ কিকলই পাওয়া ম্ভব, রকন্তু ভাকলা রশক্ষককি
সবলায় স রি রিু নয়। আমিা চাইকলই িািািারি সদকশি ব স্কুকলি জকনু ভাকলা ভাকলা রশক্ষক হারজি
কিকি পািব না।আশা ককি আরছ রশক্ষককদি জকনু আলাদা সবিন সস্কল হকব এবং স ই সস্কলিা এি
সলাভনীয় হকব সয সদকশি স িা ছােছােীিা আিহ রনকয় রশক্ষক হকব। শুধ্ু সবিন সস্কল নয়, আরম আশা
কিরছ, পাশাপারশ িাকদিকক ম্মানিুকুও সদওয়া হকব। আমাি কাকছ অরবশ্বা ু মকন হয় সয, প্রাইমারি
স্কুকলি াধ্ািে রশক্ষককিা এই সদকশ িৃ িীয় সেেীি কমথচারি! একজন রশক্ষককক আমিা িৃ িীয় সেেীি
কমথচারি বলব এিা কীভাকব ম্ভব ?
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৫.
সজাি িকাি কি যাবাি পি এই সদকশি রশক্ষা বুবস্থািা সবশ ভাকলা ভাকব শুরু হকয়রছল। পাঠুবইকয়
মুরক্তযু কেি সয রবষয়গুকলা রিকয় সদয়া হকয়রছল স গুকলা রঠকভাকব রফরিকয় আনা হকয়রছল। রশক্ষানীরি
কিা হকয়রছল, ৃ জনশীল পেরি চালু কিা হকয়রছল। ব রমরলকয় সদকশ রশক্ষা রনকয় একিা উৎ াকহি ভাব
রছল। যখনই জরিপ কিা হকিা, সদখা সযকিা জনরপ্রয়িাি শীকষথ আমাকদি রশক্ষামেী। আরম রনকজও পুকিা
রবষয়িা রনকয় খুব উৎ াহী রছলাম।
িািপি ধ্ীকি ধ্ীকি সকার্ায় জারন এই সোলমালিা শুরু হকয়কছ, আমিা সদখকি পারচ্ছ সচাকখি ামকন
পুকিা সলখাপডাি রবষয়রিকি একিা সোজারমল সদওয়া শুরু হকয়কছ। রশক্ষানীরিকি সনই িািপিও এই
সদকশি সছকলকমকয়কদি উপি সজাি ককি বাডরি পাবরলক পিীক্ষা চারপকয় সদওয়া হকয়কছ। (ক জনু রদনিাি বাি কাকছ োলাোল শুরন, সছাি সছাি রশশুিা, িাকদি বাবামাকয়িা আমাকক অরভশাপ সদন।) যরদ
এিা অকনক ু ফল রনকয় আ ি িাহকল সকউ রকছু বলি না, বাই সমকন রনি।
রকন্তু িা ঘকিরন। বাডরি পিীক্ষাি চাকপ সছাি সছাি রশশুকদি জীবকনি ব আনন্দ মারি হকয় সেকছ।
পিীক্ষাি হকল সদখাকদরখ ককি সছকলকমকয়িা পিীক্ষা রদকচ্ছ, সকার্াও সকার্াও রশক্ষককিা রনকজিা প্রকশ্নি
উত্তি ছােছােীকদি সপৌঁকছ রদকচ্ছন। পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ হওয়াি পি রশক্ষক অরভভাবককিা মান উৎ াকহ
স ই প্রশ্ন সবি ককি িাকদি ছােছােী রকংবা ন্তানকদি হাকি িুকল রদকচ্ছন। রশশুিা অবাক হকয় সদখকছ
িাকদি রশক্ষককিা রকংবা িাকদি বাবা মাকয়িা এক ধ্িকনি অ ৎ মানু ষ। স ই রশক্ষক রকংবা বাবা মাকয়িা
িাকদি ন্তানকদি ামকন সকমন ককি মুখ সদখান ?
আরম যখন রপ.এইচ.রড. কিরছলাম, িখন আমাকদি মার্ায় নানা ধ্িকনি আইরডয়া কাজ কিকিা, েকবষো
কিকি কিকি আমিা বাই রনকজকদি স ই ব আইরডয়া কাকজ লাোকনাি সচষ্ট্া কিিাম, সকাকনা সকাকনা
আইরডয়া কাজ কিকিা, সকাকনা সকাকনািা কিকিা না। আমাি প্রকফ ি িখন আমাকক একিা কর্া
বকলরছকলন, স িা আরম ািাজীবন মকন সিকখরছ। আমাকক বকলরছকলন, সিামাি আইরডয়া হকচ্ছ একিা
সঘাডাি মিন, যিক্ষে লাফোপ রদকচ্ছ স িা রনকয় নাচানারচ ককিা - ম ুা সনই। রকন্তু যরদ সদকখা সঘাডা
মকি সেকছ খবিদাি ওিাকক রনকয় িানািারন ককিা না, যি িাডািারড পাি ওিাকক কবি সদকব!
আমাকদি রশক্ষা পেরিি রকছু রকছু সঘাডা (রপ.এ .র . পিীক্ষা, সজ.এ .র . পিীক্ষা) মকি সেকছ। শুধ্ু িাই
নয়, মৃ িকদহ সর্কক িীরিমি দু েথন্ধ সবি হকি শুরু ককিকছ। এখন যি দ্রুি ম্ভব এগুকলাকক কবি রদকি
হকব !

ো, বাংলাধদশ মারা যায়সে !
১।
পরেকায় একিা খবকিি রশকিানাম সদকখ আরম িীরিমি চমকক উকঠরছলাম, রশকিানামরি হকচ্ছ বাংলাকদশ
হকচ্ছ মৃ িকদি সদশ। আমাি সচাখ কচকল রশকিানামরি রিিীয়বাি পডকি হল, ইংকিজী রশকিানামরিি
বাংলায় রঠক অনু বাদ কিকল িাি অর্থ হয় আকিা ভয়ানক, "বাংলাকদশ হকচ্ছ মৃ ি রচন্তাভাবনাি সদশ।"
আরম খুবই অবাক হলাম, এই সদকশ র্ারক, খাই, ঘুমাই, সদকশি খবিাখবি িাখাি সচষ্ট্া করি, হঠাৎ সকমন
ককি সদকশি ব িকম রচন্তা ভাবনা মকি রেকয়কছ জানকিই পািলাম না! আরম িখন খবকিি সভিকিি
অংশ পডাি সচষ্ট্া কিলাম, িখন বু কক পারন রফকি একলা। উরক্তরি একজন রব্ররিশ সলখককি। সলখক িরুে
এবং বাংলাকদশ িককথ িােঁি এিকম একিা মন্তবু কিাি অরধ্কাি িকয়কছ বকল মকন ককিন, কািে রিরন
বাংলাকদশী বংকশাদ্ভূি (এিকম একিা করঠন শব্দ রলখরছ বকল ক্ষমা চাই রকন্তু আরম রঠক শব্দিা রলখকি
চাই, রজয়া হায়দাি িহমান নাকমি এই িরুে সলখককি পরিচয় রদকি িােঁি িককথ এই শব্দিা বুবহাি
কিা হকয়কছ)। আরম দীঘথরদন সদকশি বাইকি রছলাম িাই বাংলাকদশ িককথ বলকি হকল কী ধ্িকেি শব্দ
চয়ন ককি কী ধ্িকেি অ ম্মানজনক কর্া বলা একই াকর্ ফুাশন এবং বু রেজীবীকদি আচিে হয় স রি
আমাি সর্কক ভাকলা ককি সকউ জাকন না। আরম সয ১৮ বছি সদকশি বাইকি রছলাম িখন বাংলাকদকশ
অকনক ঘিনা ঘকিকছ সযরি আমাকক আহি ককিকছ, রবচরলি ককিকছ এবং ক্রুে ককি িুকলকছ, রকন্তু
সদকশি বাইকি সর্কক আরম একরিবািও রনজ সদকশি মাকলাচনা করিরন। আমাি মকন হকয়কছ সদকশি
বাইকি রনরশ্চন্ত রনিাপদ আিাকম সর্কক সদকশি মাকলাচনা কিাি আমাি সকান অরধ্কাি সনই! যখন সদকশ
রফকি এক রছ শুধ্ু মাে িখনই আমাি রনকজি সদকশি মাকলাচনা কিাি অরধ্কাি হকয়কছ বকল মকন
হকয়কছ - িখন সলখাকলরখ ককিরছ, সচেঁচাকমরচ ককিরছ, পকর্ ঘাকি বক সর্ককরছ, আকন্দালকন অংশ রনকয়রছ।
(এখন এই সদকশ আমাকক দু কচাকখ সদখকি পাকি না, স িকম মানু কষি ংখুা সয সকান রহক কব ঈষথনীয়!)
রকন্তু একজন মানু ষ যরদ বাংলাকদশী না হকয় বাংলাকদশী বংকশাদ্ভূি হয় এবং মানু ষরি যরদ সলখাকলরখি
জেকি খুব অল্প বয়ক অকনক ু নাম অজথন ককি র্াককন িাহকল বাংলাকদশ িককথ িাি মন্তবু বাইকক
হজম কিকি হকব। খবকিি কােকজ সদকখরছ ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি ইংকিরজ রবভাকেি ছােছােী এবং বড
বড অধ্ুাপককিা স িা সবশ ভাকলাভাকব হজম ককিকছন।
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"বাংলাকদশ হকচ্ছ মৃ ি রচন্তাভাবনাি সদশ" এই রশকিানাকমি খবকিি সভিকিি অংশ আরম পরড রন। কান
এবং সচাকখি মাকে একিা খুবই সমৌরলক পার্থকু আকছ, কাকনি সকান পারি সনই িাই কাকনি কাকছ সকউ
রকছু বলকল স িা না চাইকল শুনকি হয়। সচাকখি পারি র্াকক িাই আরম যরদ রকছু সদখকি না চাই সচাকখি
পারি সফকল সচাখ বন্ধ ককি সফলকি পারি। িাই রজয়া হায়দাি িহমান নাকমি অিুন্ত প্ররিভাবান এবং
রবখুাি স ই িরুে সলখককি অিুন্ত গুরুত্মপূ েথ স ই বক্তবুরি আরম পকড সদখা প্রকয়াজন মকন করিরন,
সচাখ বন্ধ ককি পৃ ষ্ঠা উরেকয় সফকলরছ। এবং রকছু ক্ষকেি মাকে পুকিা রবষয়রি ভুকল সেরছ।
রকন্তু রডক ম্বকিি ৯ িারিখ প্রর্ম আকলাকি েকেয় ব য়দ আবু ল মক ু কদি সলখা একিা প্রবন্ধ "রচন্তা
সচিনায় মৃ ি বা বন্ধুা ভূ খণ্ড" সদকখ আরম আবাি চমকক উঠলাম - একই ধ্িকেি রশকিানাম এবং এবাকি
সলখক সকান রবকদশী নন, সলখক আমাকদি বাংলাকদকশি একজন খুারিমান বু রেজীবী। আরম সলখারি পকড
রিিীয়বাি চমকক উঠলাম কািে এই সলখারিকি পরিষ্কাি ভাকব বলা হকয়কছ রবখুাি এবং িরুে সলখক
রজয়া হায়দাি িহমান সযিা বকলকছন স িা রিু - আ কলই আমাকদি সদকশি রচন্তা ভাবনা মকি সেকছ,
বাংলাকদশ রচন্তা ভাবনাি জন্ম রদকি অক্ষম একরি মৃ ি ভূ খণ্ড! আরম যাকদি াকর্ ময় কািাই িািা প্ররি
মুহুকিথ নূ িন নূ িন রচন্তা ভাবনা ককি, এখন িাহকল কী আমাি িাকদিকক বলকি হকব সিামাকদি রচন্তা
ভাবনা মৃ ি? সিামিা বন্ধুা সদকশি রনষ্ফল কারিেি? সিামিা এই সদশ পরিিুাে ককি রবকদকশ যাওয়াি
সচষ্ট্া কি, স ই ব সদকশ রেকয় সহাকিকল বা ন সধ্ায়াি ফােঁকক ফােঁকক বু রে বৃ রত্তি চচথা কি, কািে এই
সদকশ বু রে বৃরত্তি সকান স্থান সনই ? রচন্তা ভাবনাি সকান অরস্তত্ব সনই ?
আমাি মকন হল আমাি আকশ পাকশ যািা র্াকক িাকদিকক একিা করঠন একিা কর্া বলাি আকে আমাি
ম্ভবি রবষয়িা আকিকিু িরলকয় সদখা দিকাি। িখন আমাকক পুিাকনা পরেকা (রডক ম্বি ২০১৪, সডইরল
িাি) খুেঁকজ রবখুাি িরুে সলখক রজয়া হায়দাি িহমাকনি আ ল বক্তবুগুকলা পডকি হকলা। প্রর্কম আরম
সছাি একিা ধ্াক্কা সখলাম, রিরন বকলকছন বাংলাকদকশি িাজনীরিকি আরধ্পিু চারলকয় যাকচ্ছন দু জন
মরহলা, রনকজকদি সযােুিায় নয়, মৃ ি বুরক্তকদি ছায়ায়! (কয সদকশ িাজা িােী, িাজপুে, িাজকনুা র্াকক
স ই সদকশি মানু ষ যখন এিকম কর্া বকলন িখন আরম সকৌিুক অনু ভব করি - যাই সহাক স িা রভন্ন
কর্া) িকব “দু ই মরহলা” রকংবা “দু ই সবেম” এি িত্ব অবরশু সমৌরলক কর্া নয়, পরশ্চমা সদকশি পে
পরেকা সশখ হার না এবং খাকলদা রজয়াি প্র কঙ্গ কর্া বলকি হকল এভাকব বুাখুা ককি এবং পরশ্চমা পে
পরেকা পডকি অভুস্ত মানু ষ রকংবা বু রেজীবীিাও এই ভাষায় কর্া বলকি আিাম সবাধ্ ককি। িািা
রনশ্চয়ই ভাকবন, একিা বড নামী দামী পরেকা সযকহিু এই ভাষায় রলকখ স িা সিা রনশ্চয়ই ভুল হকি পাকি
না!
যাই সহাক আরম রবষয়িা একিু অনুভাকব সদখাকনাি সচষ্ট্া করি। ধ্িা যাক সশখ হার নাি নাম সশখ হা ান
- অর্থাি রিরন মরহলা নন পুরুষ, বঙ্গবন্ধুি কনুা নন, বঙ্গবন্ধুি পুে ন্তান।

এবং ধ্িা যাক খাকলদা রজয়াি নাম খাকলদ িহমান, অর্থাি রিরন রজয়াউি িহমাকনি স্ত্রী নন, রজয়াউি
িহমাকনি ভাই রকংবা অনু সকাকনাভাকব িকথযুক্ত একজন পুরুষ মানু ষ। ধ্িা যাক এই দু জন পুরুষ
মানু ষই একারধ্কবাি বাংলাকদকশি প্রধ্ানমেী হকয়কছন। ধ্িা যাক সশখ হার না এবং খাকলদা রজয়া সয
ভাকব পিস্পি পিস্পকিি রবরুকে কর্া বািথা বকলন সশখ হা ান এবং খাকলদ িহমান নাকম এই দু জন
কাল্পরনক পুরুষ প্রধ্ানমেী হুবহু একই ভাকব কর্া বািথা বকলন। িাহকল কী ইককানরমি নাকমি রবখুাি
পরেকা িাকদি আচাি আচিেকক বুাখুা কিাি জকনু “দু ই পরুকষি” কমথকাি এিকম বুবহাি কিকিা?
রবখুাি িরুে সলখক রজয়া হায়দাি িহমান এই দু জন মানু ষকক সবাোকনাি জকনু “দু ই পরুষ” শব্দিা
বুবহাি কিকিন? রকংবা েকেয় ব য়দ আবু ল মক ু দ কী িাকদি দু ইজনকক “দু ই পরুষ” বলকিন? আরম
লাখ িাকা বাজী ধ্কি বলকি পারি িািা এই দু জনকক িখন “দু ই পুরুষ” রকংবা “দু ই াকহব” বলকিন
না। দু ই “প্রধ্ানমেী” বলকিন।
রকন্তু সশখ হার না এবং খাকলদা রজয়াকক সবাোকনাি জকনু রবন্দুমাে রিধ্া না ককি বাই “দু ই মরহলা” বা
“দু ই সবেম” শব্দ বুবহাি ককিন। িাকদি িাজননরিক পরিচয়, িাকদি প্রধ্ানমেীত্ব রকছু ই কাকিা সচাকখ
পকড না - িাকদি সচাকখ পকড সয িািা দু জন মরহলা!
একাত্তকি আমাি বাবা মািা যাবাি পি আমাি াদার কধ্ মা যরদ আমাকদি দারয়ত্ব না রনকিন আমিা
সকার্ায় সভক সযিাম জারন না! রবকয় কিাি পি আরম প্রর্মবাি একজন মরহলাকক কাছ সর্কক সদখাি
ু কযাে সপকয়রছ এবং মরহলাকদি কী ধ্িকেি শরক্ত রকংবা াহ র্াকক সিি সপকয়রছ। কমথজীবকন
মরহলাকদি াকর্ কাজ ককিরছ এবং এখন অ ংখু ছােী এবং হকমথীকদি সদকখ মুগ্ধ হকয়রছ! আরম খুব
ভাকলা ককি জারন রিিকািী কিাি জকনু মরহলা শব্দিা আরবষ্কাি কিা হয়রন। িাই যখন কাউকক (রকংবা
সকাকনা রবখুাি ংবাদপেকক) সদরখ একজন মানু কষি হাজািিা পরিচকয়ি মাকে িাি “মরহলা”
পরিচয়িাককই খািাপ রকছু কক প্রকাশ কিাি জকনু বুবহাি কিা হয় িখন আমাি সমজাজ খািাপ হয়।
সমজাজ খািাপিা আরম রনকজি সভিকিই িারখ রকন্তু যখন সদরখ েকেয় আবু ল মক ু কদি মকিা মানু কষিাও
একই কর্া বকলন িখন আরম এক ধ্িকেি সবদনা অনু ভব করি। আমাি মকন হয় সমকয়কদিকক জানাকনা
উরচৎ বাই এভাকব ভাকব না - অকনককই িাকদি প্রাপু ম্মান রদকি প্রস্তুি।

২।
আরম রবজ্ঞাকনি ছাে িাই স াজা ু রজ কর্া বলকল স িা সবাো আমাি জকনু হজ হয়। ংখুা রদকয় রকংবা
উদাহিে রদকয় রকছু বলা হকল স িা ধ্িকি পারি, ঢালাও ভাকব রকছু বলা হকল আরম একিু রবভ্রান্ত হকয়
যাই।
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রবখুাি িরুে সলখক রজয়া হায়দাি িহমান এবং েকেয় ব য়দ আবু ল মক ু কদি সলখা পকডও আরম একিু
রবভ্রান্ত হকয়রছ কািন দু জকনই পরিষ্কাি ভাকব বকলকছন সয িািা বাংলাকদকশি ভরবষুকি রবন্দুমাে আকলা
সদখকি পাকচ্ছন না! (কলখাি এই অংশিুকু আমাকক ককয়কবাি পডকি হকয়কছ! সকাকনা মানু কষি পকক্ষ
একিা রনরশ্চি ভাকব একিা সদশ িককথ এিকম একিা ভয়ংকি কর্া বলা রিুই ম্ভব স রি রনকজি
সচাকখ সদকখও রবশ্বা হয়রন।) আমাকদি সদশ িককথ এিকম একরি ভরবষুৎবােী ককিরছকলন সহনিী
রকর ঞ্জাি, যুক্তিাকেি কল প্রকচষ্ট্াকক বু কডা আেু ল সদরখকয় বাংলাকদশ যখন স্বাধ্ীন হকয় সেল িখন
সহনিী রকর ঞ্জাি আমাকদি সদশকক ভরবষুকিি একরি িলারবহীন েুরড আখুা রদকয়রছকলন। যু ক্তিাে
ভািিকক খুব মীহ ককি চকল এবং সনাকবল রবজয়ী অর্থনীরিরবদ অমিথু স ন অকনকবাি বকলকছন
ামারজক ূ চককি অকনক রদক রদকয় বাংলাকদশ এখন ভািি সর্কক অকনক এরেকয় আকছ! সহনিী
রকর ঞ্জাি এখন কী এই কর্াগুকলা জাকনন ?
যাই সহাক একরি সদকশি ভরবষুকি “রবন্দুমাে আকলা সনই” এরি একরি অিুন্ত করঠন কর্া। আমিা যািা
বাংলাকদকশ র্ারক বাংলাকদকশি হৃৎস্পন্দন শুরন িািা জারন এরি রকছু কিই রিু হকি পাকি না! এই
সদকশি ম ুাি সকাকনা সশষ সনই - রকন্তু এ কর্ারি পুকিাপুরি রিু সয সকউ রবশ্বা করুক আি নাই
করুক বাংলাকদশ আ কল মার্া িুকল দােঁডাকি যাকচ্ছ!

৩।
রবখুাি িরুে সলখক রজয়া হায়দাি িহমান ঢাকা রবশ্বরবদুালকয়ি ইংকিজী রবভাকেি রশক্ষক এবং
ছােছােীকদি ামকন সঘাষো রদকয়কছন সয বাংলাকদশ হকচ্ছ রচন্তা ভাবনায় মৃ ি একরি সদশ। ঢাকা
রবশ্বরবদুালকয়ি ছােছােী বা সকাকনা রশক্ষক স িাি প্ররিবাদ ককি রকছু বকলকছন স িা সচাকখ পকডরন। বিং
েকেয় আবু ল মক ু দ স ই সছাি সঘাষোি পকক্ষ অকনক বড একরি বুাখুা রদকয়কছন।
আমিা যখন সছাি রছলাম িখন স্কুকল “বুাখুা কি” বকল েভীি জ্ঞাকনি একিা লাইন রলকখ সদয়া হকিা।
আমিা শুরু কিিাম এভাকব, “আকলাচু অংশরি অমুক সলখককি অমুক সলখা সর্কক সনয়া হয়কছ” িািপি
স ই একরি লাইনকক অকনক ফুরলকয় ফারপকয় বড ককি রলখিাম। েকেয় আবু ল মক ু কদি সলখারি পকড
আমাি হুবহু স ই কর্ারি মকন হকয়কছ। সলখারি সদকখ মকন হয় সকাকনা একজন গুরুত্বপূ েথ মানু ষ েকেয়
আবু ল মক ু দকক দারয়ত্ব রদকয়কছন রবখুাি িরুে সলখক রজয়া হায়দাি িহমাকনি দু ই রিনরি লাইনকক
অকনক বড ককি বুাখুা কিাি জকনু, এবং রিরন রিুকাকিি ভাকলা ছাকেি মি স িাকক বুাখুা ককিকছন।

একজন েকেয় বু রেজীবী এভাকব একিা ধ্ািোকক প্ররিরষ্ঠি কিাি সচষ্ট্া কিকল অকনক িরুে কমবয় ী
সছকল সমকয় রিু রিু স িা রবশ্বা ককি সফলকি পাকি, িািা মকন কিকি পাকি রিুই বু রে বাংলাকদকশ
রচন্তা ভাবনাি জন্ম হয় না, রিুই বু রে বাংলাকদশ রচন্তা ভাবনাি রদক সর্কক মৃ ি এবং একরি বন্ধুা
ভূ খি। কাকজই আমাি মকন হকয়কছ আরম রনকজ এ বুপাকি কী ভারব স িা একিু বলা দিকাি।
আরম আঠাকিা বছি পাশ্চািু সদকশ কারিকয় এক রছ, আমাি রনকজি অরভজ্ঞিা িূ েথ অনুিকম। ঐ সদশ
গুকলাকি আমাি রচন্তা সচিনা রবকাকশি সযিুকু ু কযাে রছল আমাি রনকজি সদকশ ু কযাে িাি সর্কক
অকনক সবশী। এই সদকশ অ ংখু মানু ষ নূ িন নূ িন রচন্তা ভাবনা রনকয় কাজ কিকছ, আরম শুধ্ু মাে আমাি
একান্ত রনজস্ব রচন্তা ভাবনাি একিা িারলকা সদই। প্রায় এক যু ে আকে আমিা ককয়কজন ভাবরছলাম
আমাকদি সদকশি সছকলকমকয়িা সযন আন্তজথারিক েরেি অরলরিয়াকড সযকি পাকি স িকম একিা বুবস্থা
কিকল সকমন হয় ? আমাকদি াকর্ সয িরুে সছকলমকয়িা কাজ কিকছ িািা েরেি অরলরিয়াডকক
েরেি উৎ কব পরিেি ককি ািা সদকশ ছরডকয় রদকয়কছ। পৃ রর্বীি সকাকনা সদকশ ক্লাশ থ্রীকয়ি বািাকদি
রনকয় েরেি অরলরিয়াড হয় না - আমাকদি সদকশ হয় এবং আন্তজথারিক েরেি অরলরিয়াকডি কিথা
বুরক্তিা আমাকদি এই চমকপ্রদ আইরডয়াি কর্া শুকন হিবাক হকয় যান।
আরম আমাি রবশ্বরবদুালকয়ি িরুে রশক্ষক রশরক্ষকা এবং ছােছােীকদি াকর্ কাজ করি। ককয়ক বছি
আকে িাকদিকক বকলরছলাম, রবশ্বরবদুালকয় ভরিথ সিরজকেশাকনি যেনা কমাকনাি জকনু সমাবাইল
সিরলকফাকন এ এম এ ককি পুকিা প্ররক্রয়ারি কী সশষ কিা ম্ভব ? আমাি "বািা" হকমথীিা এই
সদকশি মানু কষি জকনু সমাবাইকল ভরিথ সিরজকেশাকনি বুবস্থা বিিী ককি রদকয়কছ। এরি মৃ ি আইরডয়া নয়
- বাংলাকদকশি প্রায় ব স্কুল ককলজ রবশ্বরবদুালকয় এখন এই প্ররক্রয়া বুবহাি হয়।
আমাি াকর্ ছােছােীিা কাজ ককি - আরম যখন িাকদিকক বরল সয, "এিপি আমিা একিা সড্রান
বানাকবা", িািা আমাকক সড্রান বারনকয় সদয়, যখন বরল "একিা িকবাি বানাকল সকমন হয়", িািা সিাবি
বারনকয় সদয়, যখন বরল, "পিীক্ষাি খািা সদখকি সদখকি ক্লান্ত হকয় যারচ্ছ", িািা পিীক্ষাি খািা সদখা
সর্কক মুরক্ত সদবাি জকনু এপ বারনকয় সদয়, যখন বরল "দৃ রষ্ট্ প্ররিবন্ধীকদি জকনু হজ সব্রইল কী বিিী
কিা ম্ভব?", িািা দ্রুি িাি একরি মাধ্ান সবি ককি আকন। যখন বরল, "পিীক্ষাি প্রশ্ন ফােঁ কক
সঠকাকি হকব", সদকশি নানা ইউরনভার রথ িি সছকল সমকয়িা একশিা আইরডয়া রনকয় পকর্ সনকম আক ।
আরম যাকদি াকর্ ময় কািাই িািা আমাকক নূ িন নূ িন কী আইরডয়া রদকয়কছ, আরম ািারদন ধ্কি বকল
স িা সশষ কিকি পািব না! যরদ এই সদকশি অনুানু মানু কষি অরভজ্ঞিাি কর্া বরল িাহকল স রি কী
বকল সশষ কিা ম্ভব ? ককয়কিা উদাহিে কী সদব ?
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েেজােিে মকিি কর্া মকন আকছ ? একজন যু োপিাধ্ীি রবচাকিি িায়রি যর্াযর্ হয়রন বকল এই সদকশি
িরুে মাজ রম্মরলিভাকব পকর্ সনকম এক , ািা সদশ নয় - ািা পৃ রর্বীকি কী িকম আকন্দালন েকড
িুকলরছল িাি কর্া মকন আকছ ? স রি কী রচন্তা ভাবনাি জেকিি একরি রবপ্ল্ব রছল না ? পৃ রর্বীি
সবশীিভাে সদশ যু োপিাধ্ীকদি রবচাি কিাি জকনু আন্তজথারিক প্ররিষ্ঠাকনি াহাযু সনয়। আমাকদি সদকশ
রনকজকদি ট্রাইবু নাল বিিী ককি যুোপিাধ্ীকদি রবচাি শুরু ককিরছ, স রি কী ািা পৃরর্বীি জকনু
ভরবষুকিি একিা উদাহিে হকয় র্াককব না? প্রকফ ি ইউনু

িাি নূ িন নূ িন রচন্তা ভাবনা রনকয়

পৃ রর্বীকক চমৎকৃি কিকছন না? িাি রচন্তাি সক্ষেরি সিা বাইকিি সকান সদশ নয় - আমাকদি বাংলাকদশ।
রঠক স িকম ুাি ফজকল সহাক ন আকবদ িাি রবশাল প্ররিষ্ঠান ব্রুাককি নানা কমথকাি রদকয় বাইকক
অবাক ককি রদকচ্ছন না ? স রি কী েিানু েরিক কাজ নাকী নূ িন রচন্তাভাবনাি বাস্তবায়ন ? সদকশি
অ ংখু এন রজ ও রনকজকদি মি কাজ ককি যাকচ্ছ, ককিা রবরচে িাকদি আইরডয়া ককিা আন্তরিক
িাকদি কাজকমথ ? স গুকলা একিাও কী রচন্তা ভাবনাি জেকিি একিা অবদান রহক কব রবখুাি িরুে
সলখক রজয়া হায়দাি িহমান বা েকেয় আবু ল মক ু কদি সচাকখ পডকি পাকি না ? সদকশি রশক্ষা বুবস্থা
রনকয় আমাকদি নানা অরভকযাে - রকন্তু সদকশি রিন সকারি সছকলকমকয়কদি হাকি বছকিি প্রর্ম রদকন নূ িন
পাঠুবই িুকল সদয়াি পরিকল্পনািা কী নূ িন আইরডয়া নয় ? নানািকম সচষ্ট্া চরিে ককি সদকশি সমকয়কদি
সদকশি সছকলকদি াকর্ মান হাকি সলখাপডা কিাকনা কী রচন্তা ভাবনাি জেকিি একিা অবদান মকন
কিা যায় না ? বাংলাকদকশি শস্ত্র বারহনী পৃ রর্বীি নানা সদকশ শারন্ত িক্ষা বারহনী রহক কব কাজ ককি স িকম অকনক সদকশ বঙ্গবন্ধুি নাকম িাস্তা বিিী হকয়কছ, এমন কী িােভাষা রহক কব বাংলা ভাষাকক িহন
কিা হকয়কছ, স গুকলা কী একিা বন্ধুা সদকশি পরিচয় ? পৃ রর্বীি কয়িা সদশ আব্দু ল্লাহ আবু

ায়ীদ

ুাকিি েকড সিালা রবশ্ব ারহিু সককেি মি একিা প্ররিষ্ঠান েকড সিালা রনকয় অহংকাি কিকি পািকব?
আি ককিা উদাহিে সদব ?
আরম একবািও বরলরন এই সদকশি সকাকনা ম ুা সনই - এই সদকশ অ ংখু ম ুা আকছ। অ ংখু
অরবচাি অনাচাি দু :খ কষ্ট্ যেো আকছ। সদকশি অকনক রকছু রনকয় আমাকদি িীব্র সক্ষাভ আকছ। অকনক
জেিল পার্ি আমাকদি বু ককি উপি সচকপ বক আকছ, আমিা সঠকল িাকি পারি না। রকন্তু িাি অর্থ
নয় আমাকদি সদশ রচন্তা সচিনায় মৃ ি একরি সদশ, আমিা একরি রনফলা বন্ধুা সদশ!
একজন মানু ষ িাি স্বকপ্নি মি বড। একাত্তকিি বাস্তবিায় বাংলাকদি স্বাধ্ীন হওয়াি কর্া রছকলা না, রকন্তু
এই সদকশি মানু ষ স ই স্বপ্ন বু কক ধ্ািে ককি অরচন্তুনীয় আেিুাে কিকি িাজী রছল বকল আমিা একিা
সদশ সপকয়রছ। আমাি মি ক্ষুদ্র একজন মানু ষ এই দীঘথ জীবকন যিবাি যা রকছু রনকয় স্বপ্ন সদকখরছ স ই
স্বপ্ন পূ িে হকয়কছ। আরম সকন িাহকল স ই িুরি উিককে বাইকক সশানাব না ? যাকদি স ই স্বপ্ন
সদখাি শরক্ত, াহ বা ক্ষমিা সনই িািা যরদ অনুকদিককও স্বপ্ন সদখকি রদকি না চান সকন িাহকল আরম
প্ররিবাদ কিব না ?

