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ভূমিকা 

আিাি,বয়ে,যখন,১০/১১,বেি, েখন,ছথলক,আমি,

োঙ্গে-লজায়াে,কাাঁলধ,কলি,আিালিি,গরু,িলু া,

মনলয়,িালে,মগলয়,হাে,চাষ,ও,কক্ষত-খামায়রর অনযানয,

কাজ,কলিমে।,আমি,েখন,ভাবলেও,পামিমন,ছয, 

আমি,ছকালনামিন,আিাি,মাধ্যচমে চিদ্যালয়ের,

পোশুনা,ছশষ,কিলে,পািলবা।,পিবেীলে,আমি,

কযানাডাি,িযাকমগে,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,ডক্টলি ,মডমি,অজজন,

কমি,এবং,কযানাডাি,মবশ্বমবিযােলয়,অধযাপনা,কমি।,িীর্ জমিন,ধলি,

আিাি,ইচ্ছা,মেলো-,আমি,মকভালব,বমিশালেি,ধানলেলেি,

োঙ্গে,ছেলে,এলে,কযানাডাি,চিশ্বচিদ্যালয়ের অধযাপক,হোি, ো,

বর্ জনা,,কলি,বাংো,ভাষায়,একট ,বই,মেখলবা।,অবলশলষ,গে,

িছয়রর িাচজ,িালে,আমি,এ,বইট ,ছেখা,শুরু,কমি।,আিাি,

জীবলনি,প্রথি,১৪,বেলিি,কেগুলো,র্ না,বর্ জনা,কলি,আমি,

আিাি,কলয়কজন,বাংোলিশী,মবজ্ঞ,বনু্ধলক,ছেখাট ,কদ্খাই।  

আিাি,িইু,বনু্ধ, ড.,এে.,এি.,ওয়ালহিজু্জািান,ও,অধযাপক,

ফাওজজয়া,বানু, আিাি,প্রাক্তন,কৃমে,োত্রী,অধযাপক,আয়শা,

েুেোনা,এবং,আিাি,ভামি,অধযাপক,কািরুন্,নাহাি,িুমি,আিাি,

ছেখাট ,পলে,িলু া,িন্তবয,কলিলেন।,োাঁলিি,প্রথি,িন্তবয,হলো,

ছয, আিাি,ছেখা া,োাঁলিি,খুব,ভালো,ছেলগলে।,োাঁলিি,এই,

উৎোহজনক,িন্তবয,শুলন,আমি,অেযন্ত,খুমশ,হলয়মে।,আিাি,৫৭,

বেি,পি,প্রথি,বাংো,ছেখা,োাঁলিি,িলো,মবজ্ঞজলনি,ভালো,

োগলব,আমি,ো,আশা,কিলে,পামিমন।,প্রকৃেপলে,োাঁলিি,এ,

িন্তবয,আিালক,বাংো,ছেখাি,জনয,আলিা,ছবমশ,অনুলপ্রির্া,
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ছযাগালব।,ওনালিি,মিেীয়,িন্তবয,হলো,ছয, আমি,ছযন,আিাি,

েম্পূর্ জ,জীবন-কামহনী,ছেখা,ছশষ,কলি,বইট ,প্রকাশ,কমি।,কাির্,

পােকিা,জানলে,চাইলব, ১৪,বেি,বয়লেি,পি,আিাি,জীবলন,মক,

হলয়লে।,আমিও,োলিি,োলথ,একিে,হলয়মে।, 

আিাি,বয়ে,৮৫,বেি।,আমি,যালিি,োলথ,বলো,হলয়মে, আিাি,

অলনক,েহপােী,এবং,োত্রোত্রী, ,এই,িমুনয়া,ছেলে,চলে,মগলয়লে।,

আল্লাহ,েুবাহানাহু,ো'য়াোি,অলশষ,িহিে, আমি,এখনও,ছবাঁলচ,

আমে।,আমি,আিাি,গােী,ও,ছিা ি,ছবা ,চাোই, িাে,ধমি, 

ভাোল ,বামেি,ছিিািে,ও,েংস্কালিি,কাজকি জ,পমিচােনা,কমি, 

কযানাডা,ও,বাংোলিলশ,ছেচ্ছালেবলকি,কাজ,কমি,এবং,বইপত্র,

মেমখ।,েবুও,আল্লাহ,আিালক,আি,কেমিন,বাাঁমচলয়,িাখলবন,ো,

কালিা,জানা,নাই।,এোো,গত িছয়রর িাচজ,িালেই,এলে,ছগলো,

বেজিান,মবলশ্বি,োস্থ্য,েংক ।,আিাি,বৃদ্ধ,বয়ে,এবং,অযাজিা,

েিেযাি,ফলে,আিাি,ছবাঁলচ,থাকা া,,হলয়,ছগলো,আলিা,

অমনজিে।,ছেজনয,আমি,টেক,কলিমেোি,এখন,যে ুকু,ছেখা,

হলয়লে, ো,মিলয়,একট ,পুজিকা,প্রকাশ,কিলবা।,মকন্তু,উপলিাক্ত,

বনু্ধলিি,উপলিশ,অনুোলি,আমি,পূর্ জ,বইট ,ছেখা,ছশষ,কলি,

একবালিই,প্রকাশ,কিাি,মেদ্ধান্ত,মনলয়মে।, 

অধযাপক,ছফৌজজয়া,বান,ু অধযাপক,কািরুন,নাহাি,িুমি,এবং,

ব্র্যাক,মবশ্বমবিযােলয়ি,আইন,মবভালগি,োত্রী,ফািহানা,হক,ছলািা,

এই,পুজিকাট ি,পার্্ডুমেমপ,পলেলেন।,োাঁিা,আিালক,মকেু,

শলেি,বানান,েংলশাধলনি,পিািশ জ,মিলয়মেলেন।,আিাি,স্ত্রী,

আয়শা,েব জিা,আিাি,ছেিা,েিালোচক।,আমি,োি,প্রিামবে,মকেু,

ছো খাল া,পমিবেজন,িহর্,কিলে,ছচো,কলিমে।,আমি,িুুঃমখে,ছয, 

আমি,আিাি,ছেখায়,োাঁি,প্রিামবে,বে,পমিবেজনগুমে,অন্তভুজক্ত,
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কিলে,পামিমন।,কাির্,ো,কিলে,হলে,পুলিা,পুজিকাট ি,

পুনমে জখলনি,িিকাি,হলো।,আিাি,গুর্ী,বনু্ধিা,ও,আিাি,ভামি,

আিাি,ছেখাট ,পোি,জনয,োাঁলিি,িূেযবান,েিয়,বযয়,কলিলেন।,

আমি,এজনয,োলিি,কালে,কৃেজ্ঞ।, 

আমি,এ,বইট ি,প্রথি,অধযায়,ছেখা,ছশষ,কিাি,েিয়,উপেমি,

কমি,ছয, আিাি,বাংো,ছেখা,ও,বাংো, াইমপং,িলু াই,খুব,িন্দা,

গমেলে,চেলে।,েখন,আমি,ভাবোি,ছয,  বুলো,বয়লে,এ,বইট ,

ছেখা,ছশষ,কিলে,আিাি,কালিা,োহাযয,িিকাি।,োই,আমি,

ব্র্যাক,মবশ্বমবিযােলয়ি,আইন,মবভালগি,প্রথি,বষ জ,অনালে জি,

একজন,ছিধাবী,োত্রী, ফািহানা,হক,ছলািাি,েহলযামগো,ছনই।,

ছে,আিাি,ইংলিজজ,ছেখাগুলো,বাংোয়,অনুবাি,কলি,ছিয়।,

আিাি,বইট ি,মেন,ভালগি,িইু,ভাগ,োি,অনুবাি,কিা।,আিাি,

কালজ,েহায়ো,কিাি,জনয,আমি,ছলািালক,আন্তমিক,কৃেজ্ঞো,

জানাজচ্ছ। 

ছলািা,একজন,অোধাির্,েরুর্ী।,মকেুমিন,আলগ,িাওোনা,

রুমিি,উপি,োি,এক া,প্রকামশে,ছেখা,পলে,আমি,িুগ্ধ,হই,ও,

োি,োলথ,ছযাগালযাগ,কমি।,োি,েিাজ,ছেবাি,কাজও,

উলল্লখলযাগয।,ছে,ঢাকা,ছেমডয়ালিি,চািপালশি,ভােিান,

বাচ্চালিি,খাবাি,ও,মশোি,আলয়াজন,কিলে।,ছে,ঢাকাি,এক া,

এোকাি,মনয জামেে,িমহোলিি,িিুজশা,ছিাচন,কিলেও,ছচো,

কিলে।,েকডাউলনি,েিয়,োি,মবশ্বমবিযােলয়ি,আলেপালশ,

বােকিা,কুকুি া,যালে,উয়পাষ না,থালক,ছে,োিও,বলন্দাবি,

কলিলে।,এোোও,ছে,পমিলবশ,িষূর্,ছিাধ,  এবং,িানমেক,োস্থ্য,

ছেবা,মনলয়ও,কাজ,কিলে। 
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এেটি গল্প আয়ছ ক , চিখযাত সু ী িাোশ্চেদ্ কিাস্তাচমর মা এে 

রায়ত ঘুমায়নার পূি শক্ষয়ে এে গ্লাস পাচন কখয়ত কিয়েচছয়লন। 

িাোশ্চেদ্ এে গ্লাস পাচন চনয়ে মায়ের োয়ছ চ য়র এয়স কদ্খয়লন 

তার মা ঘুচময়ে পয়ড়য়ছন। এরপর িাোশ্চেদ্ সারা রাত পাচনর গ্লাস 

হায়ত চনয়ে মায়ের চিছানার োয়ছ অয়পক্ষা েরয়লন  ায়ত মা ঘুম 

কেয়ে উঠার সায়ে সায়ে পাচন কখয়ত পায়রন। সায়েম রহমায়নর 

মাতৃভশ্চক্তও অয়নেিা িাোশ্চেয়দ্র মাতৃভশ্চক্তর ময়তা। কস তার 

মায়ের সায়ে এো োেয়তা িচরশাল শহয়র। কস মাস্টাস শ পরীক্ষাে 

ভায়লা করোল্ট েরার পর প্রেম িােচর চনয়লা চপয়রােপুয়রর 

সরোচর হাই সু্কয়ল। প্রচতচদ্ন কস কভার িারিাে িাচড় কেয়ে সু্কয়লর 

উয়েয়শয রওনা চদ্য়ে সোল ৭ িাে মচন শং চশ ি-এর ক্লাস েরায়তা 

এিং সু্কল ছুটির পর প্রয়োেনীে োে কসয়রই আিার রওনা েয়র 

সন্ধ্যার পর িচরশাল চ য়র আসয়তা। এভায়ি এে িছর কস 

চনেচমত ৬-৭ ঘন্টা িচরশাল-চপয়রােপুর পয়ে   াতােয়ত িযাে 

েরয়তা  ায়ত তার মায়ে রায়ত িাসাে এো  োেয়ত না হে।  

এরপর তার চি. চস. এস. চশক্ষা েযাডায়র িােুচর হয়ে কভালা 

সরোচর  শ্চেলাতুনয়নসা মচহলা েয়লয়ে পদ্ােন হে। এসময়েও 

কস প্রচতচদ্ন িাসা কেয়ে  েয়রর আোয়নরও আয়গ রওনা চদ্য়তা 

এিং িাসাে চ য়র আসয়ত রাত ৮-৯ িা কিয়ে ক য়তা। এভায়ি 

আিার পরিতী এে িছর কস চনেচমত ৭-৮ ঘন্টা িচরশাল-কভালা 

 াতাোত েরয়তা, চেন্তু কস  তার মা-কে িাসাে এো োেয়ত 

কদ্েচন। কস চি. চস. এস. এ িােুচর পািার পর পরিতী ৪ িার চি. চস. 

এস. পরীক্ষা চদ্য়ে চপ্রচলমচমনাচর ও ললচখে পরীক্ষাে উিীে শ হয়েও 

কমৌচখে পরীক্ষা চদ্য়ত  ােচন। োরে কস োনয়তা, তার েযাডার 

পচরিতশন হয়ে  চদ্ প্রশাসন িা সদৃ্শ েযাডায়রর েনয ময়নানীত 

হে তাহয়ল তায়ে িচরশায়ল মা কে এো কছয়ড় িয়ল ক য়ত হয়ি। 
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িতশমায়ন কস িচরশাল সরোচর চি.এম েয়লয়ে িােুচর চনয়ে 

মায়ের সায়ে কেয়ে তার কসিা েরয়ছ। এই  দ্বাচেত্বশীল ও কমধ্ািী 

 ুিে কেচ্ছাে আমার িইটির সম্পাদ্নার োে েয়র চদ্য়েয়ছ। 

সায়েম আমার আত্মীে িয়ল আচম গি শ অনুভি েরচছ। আমার 

োয়ে তার সহােতার েনয আচম তার োয়ছ চিরেৃতজ্ঞ 

োেয়িা।     

কযানাডায়,বেবােকািী,কম্পম্পউ াি,ববজ্ঞামনক,িামফ,আহলিিলক,

আমি,আিাি,ছো ভাইলয়ি,িলো,ছেহ,কমি।,ছে,এি,আলগ,

আিাি,দ্য়ুিা বইলয়ি,প্রচ্ছি,বেিী,কলি,মিলয়লে।,বেজিান,

পুিকট ি,প্রচ্ছলিি,নকশাও,কলিলে,িামফ।,আমি,োি,কালে,

অেযন্ত,কৃেজ্ঞ।, 

আমি,গে,৬১ ,বেলি,ছয,েব,ভালো,কাজ,কলিমে, োি,

প্রলেযকট লে,েজিয়,অংশ,মনলয়লেন,আিাি,স্ত্রী,আয়শা।,োাঁি,

কালে,আমি,মচিকৃেজ্ঞ। 

 
( শহীি,মিনালিি,মডজাইনাি,মবখযাে,মশল্পী,জনাব,হামিিিু,িহিান,আিাি,অনুলিালধ,এ,

েমবট ,এাঁলকমেলেন।,আমি,েমবলে,বাংোলিলশি,একট ,িালিি,িৃশয,ছিখলে,ছচলয়মেোি,

ছযখালন,একজন,কৃষক,গরু,মিলয়,জমি,চাষ,কিলেন, একজন,িমহো,কেেীলে,পামন,

মনলয়,যালচ্ছন, ,এবং,আলিা,আলে,নিী,ও,ছনৌকা।), 



9 
 

বমিশালেি,ধানলেলেি,োঙ্গে,,,,

ছেলে,এলে,,কযানাডাি,

চিশ্বচিদ্যালয়ের অধযাপক। 

আিাি,অলনক,বাংোলিশী,

বনু্ধ-বান্ধব,ও,আত্মীয়-

েজন,আিালক,বাংোয়,

মেখলে,অনুলিাধ,কলিন।,

আমি,িুুঃমখে,ছয, আমি,

এেমিন,োলিি,অনুলিাধ,

িাখলে,পামিমন।,আমি,

আিাি,জন্মভূমি,ছথলক,

অলনক,িলূি,অবস্থ্ান,

কিমে,৫৮,বেি।,এি,

অমধকাংশ,েিয়ই,আিাি,

বাংোয়,কথা,বোিও,

েুলযাগ,হয়মন।,পাাঁচ-ে' 

বেি,আলগ,আমি,

আিালিি,েম্মামনে,

বযজক্তত্ব,কমব,আোি,

ছচৌধুিী,োলহবলক,

িুুঃখ,কলি,আিাি,বাংো,ছেখাি,অেিোি,কথা,

বলেমেোি।,মেমন,বেলেন, "আপমন,ছেখা,শুরু,
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কলিন।,ছিখলবন,ধীলি,ধীলি,ছেখা,চলে,আেলব।",

আমি,োি,কথািে,ছেখা,শুরু,কিোি।,গে,কলয়ক,বেি,বাংোয়,

ছো ,ছো ,ছফেবুক,ছপাে,মেখোি।,এখন,আিাি,বাংো,ছেখাি,

োহে,হলয়লে।,েলব,আমি,জামন,ছয, আিাি,বাংো,অমে,মনম্ন,

িালনি।,এোো,আিাি,ছেখায়,ভুেত্রুট ,আলে,অলনক।,

পােকলিি,কালে,অনুলিাধ,োিা,ছযন,আিাি,ভুেত্রুট গুলো,

েিাি,ছচালখ,ছিলখন।, 

 

আমার কছাি িেয়সর কোয়না ছচি  নাই।  আমার ময়ন হে আচম কদ্খয়ত অয়নেিা এই 

কছয়লটির ময়তা চছলাম।  তয়ি আচম চনশ্চিত আমার গায়ের রং আর এেিু শযামলা চছল  

আচম কদ্খয়ত এই কছয়লটির ময়তা সুন্দর ও োস্থিান চছলামনা।  
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আিাি,প্রথি,জীবলনি,কলেি,মিনগুলো 

আল্লাহ,েুবহানাহু,ো'য়াো,আিালক,ও,আিাি,পমিবািলক,অলনক,

মকেু,মিলয়লেন-,মশো, েম্মান, েম্পি, আলিা,কে,কী!,আমি,

উত্তি,আলিমিকাি,প্রথি,কেচের,একট ,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,

ডক্টলি ,মডমি,োভ,কলিমে।,আিালিি,ছেলে,উত্তি,আলিমিকাি,

ছিমডমেলনি,ছেিা,মেনট ,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,ছিমডকযাে,মডমি,

অজজন,কলিলে-,কযানাডাি,িযাকমগে,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,এি.,

মড., েে,অযালেলেলেি,কযামেলফামন জয়া,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,এি.,

আি.,মে.,মপ., ( কযানাডা,ছথলক,আলিকট ,এি.,আি.,মে.,মপ. ), ,

এবং,বেলনি,হাভজাডজ,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,মকডমন,ছেশােট ।,

আিালিি,নামে-নােমনিাও,উত্তি,আলিমিকাি,ছেিা,মবশ্বমবিযােয়, 

কলেজ,এবং,উচ্চ,মবিযােয়গুলোলে,পোশুনা,কলিলে,এবং,

এখলনা,কিলে।,আিালিি,ছেলে,এখন,আলিমিকাি,একট ,

নািকিা,মবশ্বমবিযােলয়ি,,মকডমন,মবভালগি,ফুে,প্রলফেি,ও,

ট্রান্সপ্লান্ট,ছপ্রািালিি,পমিচােক।,ছে,একজন,মবশ্বমবখযাে,

মকডমনি,ডাক্তাি।,োাঁি,৪০০-ি,ছবমশ,গলবষর্াি,পাবমেলকশন,

িলয়লে।,োাঁি,িূেযবান,আমবষ্কািগুলোি,ফলে,অেংখয,িানুলষি,

জীবন,ছবাঁলচ,যালব।,অলনলকি,ধাির্া, কস,একমিন,োি,

আমবষ্কািগুলোি,জনয,ছনালবে,প্রাইজ,ছপলে,পালি।,আিাি,

মেনজন,নামে,ও,একজন,নােলবৌ,আলিমিকা,ও,কযানাডায়,ভালো,

চাকমি,ও,বযবো,কিলে।,আমার এে নাতয়িৌ চতনটি মাস্টাস শ চডচি 

কশষ েরার পর িয়ড়া এেিা  স্কলারচশপ চনয়ে আগামী িীয়ে তার 

চপ. এইি. চড. চডচির পড়ায়শানা শুরু েরয়ি।    অনয, দ্’ুজন,

নামে-নােমন,উত্তি,আলিমিকায়,ভালো, চশক্ষায়েন্দ্রগুয়লায়ত 

ছেখাপো,কিলে।, 
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আমি, চনয়ে  ৪০,বেলিি,ছবমশ,েিয়,ধলি,বাংোলিশ,ও,কযানাডায়,

অধযাপনা,কলিমে।,আিালক,িানুষ,েম্মান,কলি,বলেই,কযানাডাি,

প্রাইি,মিমনোি,জামেন, ্িুলডা,আিাি,মনিন্ত্রর্,োোই,আিাি,

বামেলে,িালেি,খাবাি,ছখলে,আলেন, ,এবং,আমি,অেুস্থ্,হলে,োি,

আি,একজন,কযামবলন ,মিমনোি,আিাি,বামে,আলেন,আিাি,,,,

ছখাাঁজ-খবি,ছনবাি,জনয।,আল্লাহ,আিালক,অলনক,েহায়,েম্পিও,

মিলয়লেন।,আমি,৪০,বেি,আলগ,এক া,বযবো,শুরু,কলিমেোি।,

আল্লাহর,িহিলে,আিাি,ছে,বযবো,েফে,হলয়লে।,আমি,আিাি,

েহায়,েম্পি,িানুলষি, ,মবলশষ,কলি বাংোলিশীলিি, ,উপকালিি,

জনয,বযয়,কিাি,ছচো,কিমে। 

আমি,ও,আিাি,পমিবাি,বেজিালন,যেই,উিে,জীবন,

যাপন,কমি,না,কেয়না, আিাি,কলেি,মিনগুলো,আমি,

কখনও,ভুেলে,পামিমন।,পজিিা,মবলশ্বি,মশশুিা,েপ্ন,

ছিলখ,িাষ্ট্রপমে, প্রধানিন্ত্রী, নলভাচািী,অথবা,এলিি,

িলোই,একজন,িানুষ,হওয়াি।,আিািও,একট ,েপ্ন,

মেে, েলব,ছে া,মেে,ছবাঁলচ,থাকাি।,আমি,আিাি,

চািপালশ,শুধু,ছিলখমে,িৃেুয,আি,িৃেুয।,আল্লাহ,আিালক,এখনও,

বাাঁমচলয়,ছিলখলেন,বলেই,আপনালিিলক,আিাি,জীবলনি,গল্প া,

বেলে,পািমে। 

বমিশালেি,কালেক্টলি ,ভবন,ছথলক,উত্তি-পজিি,মিলক,পাাঁচ,

িাইে,িলূি,চহো,িাি।,এ,িািট ,কামশপুি,ইউমনয়লনি,এক া,

অংশ।,িলন,করুন,,েিয় া,১৯৩০,দ্শয়ের,িাঝািাজঝ।,েখন,ভি,

িপুুলি,আপমন,ছিখলেন,বেি,মেলনক,বয়লেি,গালয়,ধুোবামে,িাখা,

একট ,ছেলে,এ,িালিি,কাাঁচা,িাট ি,িািাি,উপি,গাে,ছথলক,
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ছভলে,পো,এক া,শুকলনা,ডাে,মনলয়,োিই,বয়লেি,অনয,

ছেলেলিি,োলথ,ছখো,কিলে।,

োি,ছকািলি,শুধু,একট ,েুোি,

মফো,বাাঁধা,এবং,ছে,মফোি,োলথ,

ঝুোলনা,আলে,একট ,ছো ,

র্ন্টা।,বাচ্চাট ,যখন,নোচো,

কিলে, েখন,োি,িা,র্ি,ছথলক,

র্ন্টাি,শে,শুলন,বুঝলে,পািলেন,

ছয,,োি,ছেলে,মনিাপলি,আলে।,

িায়মর চেছু চেছু কছয়লয়ময়েরা 

পুেুয়রর পাচনয়ত পয়ড় ডুয়ি মারা 

ক ত। তাই তায়দ্র কোময়র ঘন্টা 

িাাঁধ্া োেয়ল মায়েরা োনয়ত পারয়তন তায়দ্র িাচ্চারা পাচনর 

োয়ছ  ােচন। এই কোময়র ঘন্টা ঝুলায়না কছয়লটিই চছলাম আচম। 

আমার কোময়র ঘন্টা িাধ্া োো  

সয়িও চতন িছর িেয়স আচম এেিার পুেুয়র পয়ড় ডুয়ি 

 াশ্চচ্ছলাম।  মেিুয়লর-মা িািী  েলচশ চনয়ে পুেুয়র পাচন আনয়ত 
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আমায়দ্র িাচড় ও পায়শর িাচড়র মচহলারা।  ডান চদ্য়ে সিার কশয়ষ দ্াাঁচড়য়ে মেিুয়লর- 

মা িািী।  আচম  খন পাচনয়ত পয়ড় ডুয়ি  াশ্চচ্ছলাম তখন চতচন পাচনয়ত ঝাাঁপ চদ্য়ে পয়ড় 

আমায়ে িাাঁচিয়েচছয়লন।   

চগয়ে আমায়ে ডুয়ি ক য়ত কদ্য়খ পাচনয়ত ঝাপ চদ্য়ে পয়ড়   

আমায়ে িাাঁিান।   

 

আিালিি,এোকায়,িুেেিান,পমিবালিি,শেকিা,৫০,

ভাগ,ছেলেলিলয়িা,পাাঁচ,বেি,বয়লে,ছপৌৌঁোি,আলগই,

িািা,ছযে।,আিাি,মনলজি,অলধ জক,ভাইলবানলিিও,পাাঁচ,বেি,

পয জন্ত,বাাঁচাি,েুলযাগ,হয়মন।,আিালিি,জীবলনি,েিেযা,মেে,

অলনক-,অপুটেকি,ও,অপয জাপ্ত,খাবাি, পমিষ্কাি-পমিচ্ছিোি 

অভাব, মবমভি,িকলিি,ছিাগ, ছগাখিা,এবং,অনযানয,োপ, ,ও, 

িয়যাে,ছবঙ্গে, াইগাি।,এক,একবাি,কলেিা,ও,বেন্ত,

িহািািী,ছিাগ,এলে,িালিি,অলনক,িানুলষি,জীবন,

মেমনলয়,মনলয়,ক য়তা।,এ,শত্রুগুলো,োো,আিাি,মনলজি,

জীবলনি,আলিা,একট ,শত্রু,মেে:,কুমিি।,আিালক,আলিাজ,

আেী,িােুব্বি,সায়হয়ির ,িাি,চিবামেয়ায়,কুমিলিি,এোকায়,

গরুি,োলথ,োাঁেলি,নিীি,একট ,ছো ,অংশ,পাি,হলে,হলো।,

আিাি,পালয়,কািে,মিলয়,ধলি,আিালক,নিীি,গভীি,অংলশ,মনলয়,

যাওয়া,কুমিলিি,পলে,খুব,েহজ,মেে।,মকন্তু,আল্লাহি,িহিলে,ো,

কখনও,হয়মন। 

আিাি,বাবা,ছোনািুজিন,িুন্সী,োলহব,মেলেন,েখন,আিালিি,

িালিি,েবলচলয়,ছবমশ,মশমেে,িুেেিান।,মেমন,প্রাইিামি,সু্কে,

ছথলক,চেুথ জ,ছেমর্,ছশষ,কলিমেলেন।,আিালিি,বামেি,ছিামিন,

আেী,োলহলবি,বলো,ছেলে,জয়নাে,আলবিীন,আিাি,বাবাি,
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পলি,িালিি,েবলচলয়,ছবমশ,মশমেে,িুেেিান,হন।,মেমন,মব.এি,

েয়লজ,ছথলক,আই.এে.মে.,( ,এখনকাি,এইচ.এে.মে. ),পিীো 

, 

আমায়দ্র িায়মর প্রিীেরা। আমার িািা িাম কেয়ে তৃতীে িযশ্চক্ত। 

পাশ,কলিন।,এ,ি'ুজন,িিূিশী,িানুষ,আিালিি,িালিি,মানুষয়দ্র 

আলোমকে,কিাি,জনয,এক া,মবিযােয়,স্থ্াপন,কিাি,মেদ্ধান্ত,

ছনন।,িুেেিানলিি,এোকায়,মবিযােলয়ি,জনয,র্ি,না,

থাকায়,োিা,টেক,কলিন,ছয, আিালিি,বামে,ও,পূব জ,

মিলকি,বামেি,িাঝখান,মিলয়,ছয,কাাঁচা,িািাট ,

মগলয়লে,,োি,উপিই,মবিযােয়,বেলব।,হলোও,োই।,

আিিা,বাচ্চািা,িািাি,ি'ুপালশ,ি’ুোমিলে,িুলখািুমখ,
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বেোি।,আিালিি,োলথ,মনলয়,আেোি,এক া,

পুিালনা,পাল ি,বিা, োেপাো, িাট ি,ছিায়াে, , 

ছিায়ালে,কয়োি,গুাঁো,পামনলে,গুলে,বেমি,কিা,

কামে, ,ও,বাাঁলশি,কজিি,একমিক,েরু,কলি,ছকল ,

লতরী কিা,কেি।,আিিা,পাল ি,বিাি,উপি,বলে,

তাল পাোি,উপি,মেখোি।,আিালিি,মনয়মিে,মশেক,

মেলেন,ছনায়াখােীি,এক,ছিৌেমভ,োলহব।,আিাি,বাবা,িুন্সী,

োলহবও,ছেে-খািালিি,োছজি,,ফাাঁলক,ফাাঁলক,এলে,প্রচতচদ্ন,,,,

ি-ুমেন,র্ন্টা পোলেন।,মেমন,মবিযােলয়ি,ছেচ্ছালেবক,মশেক,

মেলেন।,ছিৌেভী,োলহবলক,ছবেন,মিলে,হলো।,োাঁি,ছবেন,ছিয়াি,

জনয,িুটি-মভো,েংিহ,কিাি,

আলয়াজন,কিা,হে। একট ,

কলি,ছো ,িাট ি,হামে,িাখা,

হলো।,িালেি,খাবালিি,

জনয,ভাে,িািা,কিাি,

আলগ,িমহোিা,এে িুলো,

কলি,চাে,এ,হাাঁমেি,

ছভেি,ছফলে,মিলেন।,

প্রলেযক,েপ্তালহ,আিিা,

ছেলেিা,বামে,বামে,মগলয়,

এ,মভোি,চাে,েংিহ,ছি, 

 
েেনাল আয়িদ্ীন 
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আনোি।,কসই,চাে,মবজি,,,,

েছি,ছিৌেভী,োলহলবি,ছবেন,

ছিয়া,হলো।,বামেলে,মভেুক,

আেলে,োি,ঝুমেলে,এক,িুলো,

চাে,ছফলে,ছিয়া,হলো।,আিিা,

মবমভি,বামে,ছথলক,একই,িকি,

জিালনা,চাে,,েংিহ,কলি,

আনোি।,োই,ছে,চােলক,বো,

হলো,িুটি-মভোি,চাে। 

 

 

 

আমার চপ্রে গামছা ও তালপাতা। 

 

পায়ির িস্তা। 
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আমি,এক,বেি,পলি,যাই,শশী,মেংলহি,বামেি,প্রাথমিক,

মবিযােলয়।,ছে,মবিযােয়,র্িট ,মেে,িাট ি,মভমত্তি,

উপি,একট ,ট লনি,োপো।,খুাঁট গুলো,মেে,বাাঁলশি।,

েিি,ঘরিাে,মেে,একট ,কে,িাত্র।,প্রথি,ছেমর্,

ছথলক,চেুথ জ,ছেমর্ি,োত্র-োত্রীিা,েবাই,একই,কলে,

বলে,পোশুনা,কিলো।,র্িট ি,ছকালনা,ছিয়াে,

মেেনা।,োই,অলনক,েিয়,বাোলে,বৃটেি,পামন,েিি,

র্িট লক,মভজজলয়,মিে।,মবিযােলয়,িজুন,মশেক,মেলেন।,

োিা,িজুনই,মেলেন,মহন্দ।ু 

প্রাথমিক,মবিযােয়,ছশষ,কিাি,পি,আিালক,কামশপুি,িাধযমিক,

মবিযােলয়,পিি,ছেমর্লে,ভমেজ,কিালনা,হলো।,এ,মবিযােলয়ি,োি,

আচম কভার কিলা এই মাটির কখাাঁড়া কেয়ে এেিা চপোে ও 

দ্'ুকিা কপাড়া মচরি চদ্য়েপান্তাভাত কখয়ে লাঙ্গল-কোোল োাঁয়ধ্ 

চনয়ে িলদ্ দ্য়ুিা চনয়ে  মায়ঠ হাল িাষ েরয়ত ক তাম I কখাাঁড়ার 

উপয়র আয়ছ িাাঁয়শর েশ্চির েলম। 
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ও,ছবো,মেে,ট লনি,আি,মভমত্ত,মেে,কাাঁচা,িাট ি।,চিদ্যালেটি,

আিালিি,বামে,ছথলক,ছিে,িাইে,িলূি,ঢাকা-বমিশাে,িািাি,

পালশ।,ছে,চিদ্যালয়ে,প্রমে,ক্লালে,ি'ুএকজন,,িুেেিান,

োত্র,বযেীে,অনয,েিি,োত্রিা,মেে,মহন্দ।ু,১২,জন,

মশেকলিি,িলধয,আিবীি,ছিৌেভী,োলহব,মেলেন,

একিাত্র,িুেেিান,মশেক।,অনযানয,েবাই,মেলেন,

মহন্দ।ু,১৯৫০,োলে,নবি,ছেমর্লে,পলিািমে,পাওয়া,পয জন্ত,আমি,

এ,মবিযােলয়ি,োত্র,মেোি। 

প্রাথমিক,মবিযােলয়,আমি,কখলনা,গািো,ও,কখলনা,

ছেোই,মবহীন,েুমঙ্গ,পলিমে।,আিাি,বাবাি,েুমঙ্গ,

ছেোই,কিাি,পয়ো,মেলোনা।,প্রাথমিক,মবিযােলয়,

ছযোি,খামে,গালয়।,িাধযমিক,মবিযােলয়,ভমেজ,হবাি,পি,বাবা,

আিালক,এক া,ছগজে,মকলন,মিলয়মেলেন।,বো,বাহুেয,,আমি,

প্রাথমিক,মবিযােয়,ও,িাধযমিক,মবিযােলয়,মগলয়মে,খামে,পালয়।,ছে,

েিয়,েিি,োত্রিাই,খামে,পালয়,মবিযােলয়,ছযে।,একমিন,এক,

মহন্দ,ুোত্র,পালয়,জুো,পলি,িাধযমিক,মবিযােলয়,

আসাে অনযেব,োত্রিা,োলক,মনলয়,অলনক,মবদ্রূপ,

েছিমেে।, 

আিাি,িাধযমিক,মবিযােয়,আিালিি,বামে,ছথলক,খুব,ছবমশ,িলূি,

মেলোনা।,েবুও,ছে,মবিযােলয়,যাোয়াে,েহজ,মেলোনা।,কাগলজ-

কেলি,আষাঢ়,ও,োবর্,ি'ুিাে,বষ জাকাে।,মকন্তু,আেলে,িালে-র্াল ,

চাি,িাে,পামন,থাকলো।,বষ জাি,েিয়,িালঝ,িালঝ,িাট ি,
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কাাঁচা,িািা,

কভয়ে,

ছযে।,

আমি,

আিাি,

পমিধালনি,

কাপে,বা-

হালে,উ াঁচু,

কলি,মনলয়,

ডান,হাে,

আি,পা,মিলয়,োাঁেলি,ছে,ভাো জায়গা,পাি,হোি।,

আিাি,িািাবামে,যাবাি,কাাঁচা,িািাট ,মেন-চাি,

জায়গায়,ভাো,মেে।,ছে,ভাো,জায়গাগুলোও,

একইভালব,োাঁেলি,পাি,হলয়,ছযোি।, 

আিাি,মবিযােলয়,যাবাি,িািায়,প্রায়,এক,ফুল ি,িলো,গভীি,

এাঁল ে,িাট ি,কািা,হলো।,ছেখালন,এক,পা,আ লক,ছগলে,আি,

এক,পালয়ি,,উপি,ভি,মিলয়,ছে,পা- া,েুেলে,হলো।,কখলনা,

কখলনা,িলু া,পা-ই,আ লক,ছযে।,আিালিি,বামেি,িমের্,মিলক,

িালেি,ছভেি,মিলয়,ছয,িািাট ,মগলয়লে, ছেট ি,অবস্থ্া,মেে,

আলিা,ছবমশ,খািাপ।,বষ জাি,ছিৌেুলি,শুকনা,জায়গাি,অভাব,মেে।,

োই,িািবােীিা,অলনলক,োলিি,গরুগুলোলক,মিলনি,ছবো,এই,

িািাি,উপি,ছবাঁলধ,িাখলেন।,ফলে,ছেখালন,কািািাট ,ছগাবলিি,
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োলথ,মিলশ,বািামি,িং,ধাির্,কিলো।,এ,কািাি,ছভেি,খামে,পালয়,

হাাঁ লে,আিাি,গা,মর্ন,মর্ন,কিলো।,মকন্তু,ঐ,িািায়,না,ছহাঁ ল ,

উপায়,মেলোনা।,ঐ,িািা,মিলয়ই,িাে,ধিলে, গরুি,র্াে,কা লে,ও,

িালেি,অনযানয,কাজ,কিলে,ছযলে,হলো। 

এ,িািাি,পালশ,মেে,এক া,বেই,গাে।,বেই,গােট ি,িলু া,ছিা া,

ডাে,িািাি,পালশ,খালেি,উপি,বাাঁকা,হলয়,মেে।,এ,ডাে,িলু া,

খালেি,পামন,ছথলক,১০/১২,ফু ,উপলি,মেে।,আিিা,ছেলেিা,ও,

প্রাপ্তবয়স্ক,পুরুষিা,এ,ডালেি,উপি,বলে,একজন,একজন,কলি,

একট ,জরুমি,কাজ,ছেলি,মনোি।,আমি,এ,কাজট ি,বর্ জনা,

আপনালিি,কল্পনায়,ছিলখ,মিোি।,আিিা,ছযখালন,বেোি,,োি,

ছোজােুজজ,মনলচি,পামনলে,বক, মশং,ও,িাগুি,িােগুলো,উৎেব,

কিলো,। 

আিাি,কখনও,োো,মেলোনা।,বৃটেি,েিয়,িানকচুি, 

,পাো,িাথাি,উপি,মিলয়,

মবিযােলয়,ছযোি।,এ,

পাোট ,শুধুিাত্র,আিাি,

িাথা ালক,বৃটেি,পামন,

ছথলক,িো,কিলে,

পািলো, শিীলিি,অনয,অংশগুলো,নয়।,োই,অলনক,

েিয়,প্রধ্ান চশক্ষে ময়হাদ্ে আিালক,কভো,কাপলে,বামে,

পাটেলয়,মিলেন।, 

িালে,কাজ,কিাি,েিয়,আমি,একট ,ছজােিা,বযবহাি,কিোি।,

েলব,ছজােিা,শিীলিি,োিলনি,ছকালনা,অংশ,িো,কিলে,
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পািলোনা।,এক,িকি,গালেি,পাো,আি,

বাাঁলশি,কজি,মিলয়,ছজােিা,বেমি,কিা,

হলো। 

আিাি,পা,িলু া,েূলয জািয়,ছথলক,েূয জাি,

পয জন্ত,কািা, িাট , বামে,ও,পামনি,ছভেি,

থাকায়,পালয়ি,পাো,িলু া,ও,আেুলেি,

িাঝখালনি,জায়গাগুলো,পযাক্কা,নামে,

একট ,বযাকল মিয়ায়,ছখলয়,ছফেলো।,

ফলে,পালয়ি,এ,অংশগুলো,িক্তিুখী,হলয়,

থাকলো,এবং,বযাথা,কিলো।,িালে,পা,

ি,ু ল া,পমিষ্কাি,কলি,েুেীয়াাঁ,নালি,নীে,

িলেি,একট ,ঔষধ,বযবহাি,কিোি।,এ,ঔষধ,োগালনাি,োলথ,

োলথ,পালয়,ভীষর্,জ্বাোলপাো,কিলো।,মেন-চাি,মিন,পি,এ,

ওষুধট ,আবাি,বযবহাি,কিলে,হলো।,ঔষধট ,পাওয়া,ছযে,িুমি,

ছিাকালন। 

আিাি,োস্থ্য,ও,িালয়ি,িৃেুয 

আমি,প্রায়ই,অেুস্থ্,থাকোি।,আিালিি,কখনও,

িশামি,মেলোনা।,ফলে,প্রমে,িালে,িশাগুলো,গান,

ছগলয়,ছগলয়,িক্তপান,উৎেব,কিলো।,অলনক,েিয়,

আিাি,কাাঁপুমন,মিলয়,জ্বি,আেলো।,এখন,বুজঝ,ছয, আমি,

িমনক,িযালেমিয়ায়,ভুগোি।,ছিলহি,উপি,অংলশি,িক্ত,ছখে,িশায়,

আি,ছয,অংশ,ছহাগোি,োলথ,েংযুক্ত,থাকলো, োি,িক্ত,ছখে,

োেলপাকাে।,আমি,জামননা,োেলপাকা ছকালনা,ছিাগ,জীবার্ু,বহন,

কলি,মকনা।,আিালিি,র্লি,আিিা,র্ুিাোি,িাট ি,ছিলঝি,উপি,
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ছহাগো,ছপলে।,আমি,িালঝ,িালঝ,আিাি,বনু্ধ,ও,প্রমেলবশী,আেিু,

িামশিলিি,র্লিি,,িারান্দাে,ছচৌমকি,উপি,র্ুিাোি।,আিিা,মেন-

চািট ,ছেলে,কালেি,ছচৌমকি,উপি,োইন,মিলয়,শুোি।,অলনক,

েিয়,গভীি,িালে,শিীলিি,চুেকামন,েহয,কিলে,না,

ছপলি,কুমপ,জ্বামেলয়,ছিখোি,অলনকগুলো,

োেলপাকা,ছিৌলে,পামেলয়,মগলয়,ি'ুকালেি,িাঝখালন,

েুমকলয়,যালচ্ছ। 

প্রমে,বেি,শীলে,এক,প্রকাি,চি জলিাগ,আিালক,কে,মিে।,িািয,

ভাষায়,এ ালক,পাাঁচো,বো,হয়।,আিাি,শিীলি,পমিষ্কাি-

পমিচ্ছিোি,অভালবই,এ,ছিাগট ,হলো।,ছেে-খািালি,কালজি,

জনয,আিাি,শিীলি,ধ্ূলা-িাচল ছেলগ,থাকলো।,প্রমেমিন,২৪,র্ন্টায়,

১২,র্ন্টািও,ছবমশ,েিয়,আিাি,পা,িলু া,থাকলো,কািা, পামন, বামে,

ও,িাট ি,োলথ।,আিাি,১৪,বেি,বয়ে,পয জন্ত,আমি,িালি,

ছকানমিন,শিীি,পমিষ্কাি,কিাি,জনয,োবান,বযবহাি,

কমিমন।,একমিন,আিালিি,বামেি,আেেু,আেী,োবান,মিলয়,

ছগােে,কলিমেে।,োি,চাচা,এজনয,োলক,অলনক,মবদ্রূপ,

কলিমেলেন।,েম্ভব,হলে,িালঝ,িালঝ,আিাি,বাবা,কাপে,কাচাি,

জনয,োিা,ছোডা,পাউডাি,মকনলেন।,আমি,অলনক,েিয়,িািাি,

গালেি,কাে,ছপাো,োই,মিলয়,কাপে,মেদ্ধ,কলিমে। 

আিাি,বয়ে,যখন,১০/১১,বেি, েখন,আিাি,বাবা,আিালিি,

বািান্দায়,একট ,কালেি,ছচৌমকি,বলন্দাবি,কলি,মিলয়মেলেন।,

আমি,ও,আিাি,ছো ,ভাই,ছে,ছচৌমকি,উপি,র্ুিাোি।,ছে,

ছচৌমকি,মনলচ,র্ুিালো,হাাঁে, িুিমগ,ও,োগলেি,বাচ্চা,
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ি,ু ল া।,ছভালি,র্ুি,ছথলক,উেলে,আিালিি,অযাোি জ,

র্মে,িিকাি,হলোনা।,ছিািলগি,কুক্কু-েু-ক্কু,আি,

হাাঁলেি,পযাাঁক,পযাাঁক,শে,শুলন,আিিা,মবোনা,ছথলক,

উলে,ছযোি। 

আ ,বেি,বয়লে,আমি,আিাি,িালক,হািাই।,আিাি,একট ,

ছবালনি,জলন্মি,ি-ুমেন,মিন,পিই,মায়ের,কথা,বো,বন্ধ,হলয়,যায়।,

এ,খবিট ,,ছিয়াি,জনয,বাবা,আিালক,আিাি,নানা,বামে,

পাোলেন।,আমি,নানীলক,মনলয়,ি-ুমেন,,র্ন্টা,পলি,বামে,মফলি,এলে,

ছিমখ,ছয,,িা,ইহজগৎ,ছেলে,চলে,ছগলেন।,ছকউ,জানলোনা,

ছকন,মেমন,এভালব,িািা,ছগলেন।,ডাক্তাি,বা,ঔষধ,

োি,ভালগয,ছজাল মন।,জলন্মি,পি,পিই,আিাি,ছবানট ,িািা,

ছগলো।, েয়েে চদ্ন  পি,আিাি,আি,একট ,মেন,

বেি,বয়লেি,ভাইও,এক,মিলনি,অেুলখ,িািা,যায়।,

িলয়,ছগোি,আমি,আি,আিাি,একট ,ছো ,ভাই। 

আিাি,িালয়ি,িৃেুযি,মকেুমিন,পলিই,আিাি,বাবা,আবাি,মবলয়,

কলিন।,আিাি,নেুন,িালয়ি,মেে,১৭,জন,ভাই,ছবান।,আিালিি,

র্লিও,প্রায়,১৮/২০,িালেি,বযবধালন,আিাি,নেুন,ভাই-ছবানলিি,

জন্ম,হলো।,আিালিি,পমিবাি,িিাগে,বােলে,োগলো।,

অনযমিলক,আিাি,বাবা,অেুস্থ্,হলয়,পেলেন।,তাাঁর ছেে-খািালি,

কাজ,কিাি,েিো,অলনক া,কলি,ছগলো।,আিিা,কখনই,েচ্ছে,

মেোিনা।,আিালিি,কলয়ক,খন্ড,জমি,মেে।,মকন্তু,এখন,বে,

েংোি,িালায়নার,জনয,আিাি,বাবা,ছবশ,মকেু া,জমি,মবজি, 
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আমার কছাি ভাই আব্দলু িারী, হাচমদ্ ও আমার িািা। 

কলি,মিলেন।,ফলে,আিিা,অলনক,গিীব,হলয়,পেোি। 

আমায়দ্র আচে শে অিস্থা ও আমার োয়ের 

হায়তখচড় I 

আমার মা  তচদ্ন কিাঁয়ি চছয়লন, ততচদ্ন আমায়দ্র কক্ষয়তর ধ্ান, 

ডাল, মচরি ইতযাচদ্  সয়ল আমায়দ্র সংসার কোয়না রেম িয়ল 

ক ত। চেন্তু এখন আমায়দ্র অিস্থার অয়নেিা অিনচত হয়লা। 

কক্ষয়তর ধ্ায়ন এখন কোয়না রেম আিমাস িলয়তা। আমায়দ্র 

সংসায়রর েনয আষাঢ়-োিে ও োচতশে-অিহােে 
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হয়ে কগয়লা দ্চুভশয়ক্ষর মাস। এসমে েখয়না েখয়না 

আমায়দ্র কিাঁয়ি োেয়ত হয়তা চমটি আলু, েংলী েিু, 

েিুর লচত, েলাগায়ছর কোর ইতযাচদ্ কখয়ে। আমার 

িািা চদ্য়শহারা হয়ে কিিা েরয়লন এেিা আয়ের উৎস খুাঁেয়ত। 

চতচন োঠ চমচির োে, কছাি 

মুচদ্ কদ্াোন ও সুতা চিশ্চির 

িযিসা ইতযাচদ্ োে েরার 

কিিা েরয়লন। চেন্তু এর 

কোয়নাটিয়তই চতচন স ল হয়ত 

পারয়লন না। অিয়শয়ষ সমস্ত 

কিাঝা আমার ঘায়ড় এয়স 

পড়য়লা।  

আচম পাাঁি-ছ' িছর িেস 

কেয়েই গরু িড়ায়না ও কক্ষত-

খামায়রর অনযানয কছািখাি 

োে েরয়ত শুরু েচর। ১০/১১ 

িছর িেস কেয়ে 

আমায়ে মায়ঠ হাল িাষ 

েরা কেয়ে মাছ ধ্রা 

প শন্ত সংসায়রর প্রাে 

সমস্ত োে েরয়ত 

হয়েয়ছ। সপ্তায়হ ছ'চদ্ন 

সূয় শাদ্য়ের আয়গ 

ঘূচন শঝয়ড়র ময়ধ্য েন্ম এেটি কসানার 

মায়ছর। মচহলারা কসানার মায়ছর েন্ম 

উদ্ াপন েরয়ছ। কসানার মাছ সেয়লর 

েনয িয়ে এয়নয়ছ উজ্জ্বল ভচিষযয়তর 

প্রচতশ্রুচত। এখায়ন ঘূচে শঝড় হয়লা  ুদ্ধ ও 

মারামাচর, এিং কসানার মাছ িাংলায়দ্শ। 

এ ছচিটিও েনাি হাচমদ্রু রহমায়নর 

আাঁ ো I 
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ঘুম কেয়ে উঠতাম। প্রচতচদ্ন সোয়ল আমার প্রেম োে চছল 

িলদ্ দ্য়ুিায়ে কগাোলঘর কেয়ে কির েয়র চনয়ে গাছ িা খুাঁটির 

সায়ে কিাঁয়ধ্ করয়খ কগাোলঘরটি পচরষ্কার েরা। মূলত কগাোলঘর 

পচরষ্কার েরার োেটি চছল মচহলায়দ্র দ্াচেত্ব। চেন্তু আমার সৎ 

মা প্রেয়মই এ োেটি েরয়ত অেীেৃচত োচনয়ে চদ্য়েচছয়লন। 

তাই প্রচতচদ্ন সোয়লই আচম খাচল হায়ত 

কগািরগুয়লা এেটি িাাঁয়শর েশ্চির ঝুচড়য়ত সংিহ 

েরতাম এিং এরপর কসটিয়ে মাোে েয়র িয়ে চনয়ে 

এেটি চনচদ্শি  ােগাে ক লতাম। িাাঁয়শর েশ্চির ঝুচড়টির 

অসংখয  ুয়িা চদ্য়ে তরল কগাির ( চিয়শষ েয়র গরুর  খন 

ডাইচরো হয়তা) িুইয়ে িুইয়ে পয়ড় আমার মাো ও পুয়রা শরীর 

মাচখয়ে চদ্ত।  

এরপর আমায়দ্র খয়ড়র লতরী রান্নাঘয়রর মাটির 

কময়ঝয়ত এেটি োয়ঠর চপাঁচড়র উপর িয়স মাটির 

লতচর িাসন িা কখাৱা কেয়ে আচম পান্তাভাত কখতাম। 

কিচশরভাগ সমেই এেটি চপাঁোে আর দ্ইু-চতনটি 

কপাড়া মচরি চদ্য়ে পান্তাভাত কখয়ে লাঙ্গল ও 

কোোল োাঁয়ধ্ েয়র িলদ্ দ্য়ুিা চনয়ে হাল িাষ 

েরয়ত মায়ঠ িয়ল ক তাম। কিলা ন'িার চদ্য়ে আমার িািা 

এয়স লাঙ্গল ধ্রয়তন এিং আচম কদ্ৌৌঁয়ড় িাচড় চগয়ে পুেুয়র ঝাাঁপ 

চদ্য়ে কগাসল েয়র কসলাইছাড়া লুচঙ্গ এিং এেটি হাতাোিা কগশ্চি 

পয়র োচশপুর মাধ্যচমে চিদ্যালয়ে ক তাম। চিয়েল িারিার সমে 

িাচড় চ য়র আিার মায়ঠ ক তাম চিচভন্ন রেয়মর েৃচষ োে 
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েরয়ত। সূ শায়স্তর এেিু আয়গ গরু দ্য়ুিা চনয়ে িাচড় চ রতাম। 

রচিিার ও অনয সমে  খন চিদ্যালে ছুটি োেয়তা, তখন দ্পুুয়র 

দ্-ুএে ঘন্টা চিোম কনো ছাড়া সূয় শাদ্ে কেয়ে সূ শাস্ত প শন্ত 

আমায়ে কক্ষত-খামায়রর োয়ে সারাচদ্ন িযস্ত োেয়ত হয়তা। 

িীয়ের সমে দ্পুুয়র আমায়দ্র িাচড়র পায়শর িড় কতাঁ তুল গাছটির 

ছাোে ঘায়সর উপর শুয়ে েতক্ষন চিোম চনতাম। মায়ঝ মায়ঝ 

চপাঁপড়াগুয়লা আমার োয়ন ঢুয়ে চিরক্ত েরয়তা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ায়দ্র িাষািাদ্ সম্বয়ন্ধ্ জ্ঞান আয়ছ, তারা োয়নন ক , কপৌয়ষর ধ্ান 

োিার পর মাটি  খন নরম োয়ে, তখন লাঙ্গল চদ্য়ে কস মাটি 

উচল্টয়ে কদ্ো সহে। চেন্তু েচম িাষ েরার পর িাোগুয়লা খুি 

িড় আোয়রর হে এিং অল্প সময়ের কভতর কসগুয়লা শুচেয়ে 

প্রাে পােয়রর ময়তা শক্ত হয়ে  াে। এ েচময়ত িীে িপন িা 

গায়ছর িারা লাগায়ত হয়ল িাো গুয়লায়ে কভয়ে কছাি কছাি 

িুেয়রা েয়র ক লয়ত হে। গরুর সাহায় য মই চদ্য়ে এ িাোগুয়লা 

ভাো সম্ভি হেনা। তাই আচম এগুয়লায়ে এেটি এেটি 
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েয়র োয়ঠর মুগুর চদ্য়ে চপটিয়ে গুাঁ য়ড়া েরতাম। 

এেটি কছাি েচময়তও হাোর হাোর িাো 

োেয়তা। আমায়ে চদ্য়নর পর চদ্ন িাো ভােয়ত 

হয়তা। এ োে শুরু হিার দ্-ুএে ঘন্টার ময়ধ্যই আমার হায়ত 

ক াস্কা পয়র ক ত। কস ক াস্কা হায়ত ঘন্টার পর ঘন্টা মুগুর 

চপিায়ত আমার খুিই েি হয়তা। 

আষাঢ় মায়স সামানয পাচনসহ েচম িাষ েয়র মই চদ্য়ে সমান 

েয়র আচম িীেধ্ান চছটিয়ে িপন েরতাম। অয়নে সমে এ 

িীেধ্ায়নর মাঠ িৃটির পাচনয়ত ডুয়ি ক ত। তাড়াতাচড় েয়র এ 

পাচন কসি চদ্য়ে সচরয়ে না ক লয়ল িীেধ্ানগুয়লা নি হয়ে ক ত। 

সুতরাং গামলা চদ্য়ে আমায়ে কস পাচন কসয়ি 

ক লয়ত হয়তা। েখয়না েখয়না এেটি েচমর পাচন 

কসয়ি ক লয়ত আমায়ে এেিানা দ্'ুচদ্ন োে েরয়ত 
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হয়তা। এ োেটি আমার োয়ছ খুি েিের ময়ন 

হয়তা। 

িষ শার কমৌসুয়ম আমায়ে অয়নে সমে হালিাষ েরয়ত হয়তা এে 

হাাঁিু অেিা তার কিয়েও কিচশ পাচনর কভতর। পা চদ্য়ে অনুভি 

েরয়ত হয়তা েচমর কোন অংশ িাষ েরা হয়েয়ছ এিং কোন 

অংশ িাষ েরা হেচন। পাচনর কভতর েচম িাষ েরয়ত আমার 

আয়রা দ্য়ুিা অসুচিধ্া চছল। প্রেমত, িড় িড় োয়লা কোাঁেগুয়লা 

আমার শরীয়রর রক্ত কিাষার েনয আমায়ে অনুসরে েরয়তা। 

কসগুয়লা  খন আমার শরীয়রর রক্ত িুয়ষ কখত, তখন কসগুয়লায়ে 

হায়তর আঙু্গল চদ্য়ে কিয়ন ছুাঁ য়ড় ক য়ল চদ্য়ত খুি েি হয়তা। তাই 

আমার োয়ছ চেছু লিন করয়খ চদ্তাম। কোাঁয়ের মুয়খর উপর 

লিন চদ্য়লই কসটি আমার শরীর কেয়ে পয়র ক য়তা। চদ্বতীেত, 

েচমগুয়লা চছল েলািদ্ধ। তাই কসখানোর পাচন চছল দ্চূষত। 

 য়ল  তক্ষে কস পাচনর চভতর োেতাম, ততক্ষন সারা শরীর 

িুলোয়তা। এেই সমে কোাঁয়ের উপদ্রপ ও শরীর িুলোচনয়ত 

আচম ছি ি েরতাম। 

আচম এর আয়গ িয়লচছ ক , িষ শা ঋতুয়ত সূয় শাদ্ে কেয়ে সূ শাস্ত 

প শন্ত পা দ্য়ুিা োদ্া, মাটি, পাচনর কভতর োোে আমার 

পায়ের পাতা ও আেুলগুয়লার মাঝখানিা রক্তমুখী 

হয়ে োেয়তা। োরে পযাক্কা িয়ল এেিা িযােয়িচরো পায়ের 

এ অংশগুয়লা কখয়ে ক লয়তা। এ পা চনয়ে কহয়ি  খন কিগুন 

অেিা অনয কোয়না তরোচরর ভারী ঝুচড় মাোে চনয়ে প্রাে িার 

মাইল দ্য়ূর িচরশাল শহয়রর িাোয়র চিশ্চি েরয়ত ক তাম, তখন 

প্রয়তযে পদ্য়ক্ষয়প িযোে চিৎোর েয়র োাঁদ্য়ত ইচ্ছা েরয়তা। 
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িচরশাল িাউয়নর প্রাে সমস্ত রাস্তাগুয়লা চছল কছাি কছাি ইয়ির 

িুেয়রা চদ্য়ে লতরী। অয়নে িৃটির  য়ল এ িুেয়রাগুয়লা প্রাে 

িােুর ময়তা ধ্ারায়লা হয়ে ক ত। আমার ময়ন হয়তা ক ন শরীর ও 

ভারী কিাঝার ওেয়নর  য়ল ধ্ারায়লা িুেয়রাগুয়লা আমার 

রক্তমুখী পা দ্য়ুিায়ে কেয়ি ক লয়তা। 

ধ্ান, খর িা জ্বালাচন োয়ঠর কিচশ ভারী কিাঝাগুয়লা কিশ দ্রূ 

কেয়ে আচম মাোে েয়র িাচড় চনয়ে আসতাম। এয়ত ক  শাচররীে 

েি হয়তা তা িলা িাহুলয। চেন্তু এ োয়ে আমার এেটি মানচসে 

সমসযা হয়তা। আমার ময়ন হয়তা ক , মাোে অয়তা ভারী 

কিাঝার িায়প আমার সি িশু্চদ্ধ নি হয়ে  ায়ি। আচম 

এখন োচন ক , মাোে ভারী কিাঝা িহন েরয়ল িুশ্চদ্ধ নি হেনা। 

চেন্তু কস সমে আমার োয়ছ এ চিন্তাটি চছল অচত উয়দ্বগেনে। 

আমার আয়রা এেটি িড় মানচসে সমসযা চছল। আচম 

উয়ড়াোহােয়ে খুি ভে কপতাম। চদ্বতীে চিশ্ব ুয়দ্ধর সমে 

আমায়দ্র এলাোর উপর চদ্য়ে অয়নে উয়ড়াোহাে উয়ড় ক ত। 

এেচদ্ন এেটি উয়ড়াোহাে আগুন কলয়গ আমায়দ্র িাচড়র 

োয়ছ পয়র চগয়েচছয়লা। আর এেচদ্ন আমায়দ্র মাোর উপর 

চদ্য়ে অয়নেগুয়লা চিটিশ উয়ড়াোহাে এেটি োপাচনে 

উয়ড়াোহােয়ে ধ্াওো েয়র  াশ্চচ্ছয়লা। আচম  খন অয়নে িড় 

কখালা মায়ঠ এো হাল িাষ, ধ্ান োিা অেিা কক্ষত-খামায়রর অনয 

কোয়না োে েরতাম, তখন দ্রূ কেয়ে উয়ড়াোহাে 

আসার শব্দ শুনয়লই ভয়ে কদ্ৌৌঁয়ড় চগয়ে এেটি 

গায়ছর চনয়ি লুচেয়ে োেতাম। আচম ময়ন েরতাম 

ক , আমায়ে না কদ্খয়ল পাইলি আমার উপর কিামা 
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ক লয়ত পারয়িনা, অেিা কেনটি আমার উপর 

কভয়ে পড়য়ল গাছটি আমায়ে রক্ষা েরয়ি। কেনটি 

 ায়ত তাড়াতাচড় আমার মাোর উপর কেয়ে িয়ল  াে, তার েনয 

আচম এেটি দ্েুা পড়তাম। এেচদ্ন আমায়দ্র িাচড়র ছচেনা 

কিগম লক্ষয েরয়লন ক , আচম কেন আসার সায়ে সায়ে চিড়চিড় 

েয়র চে ক ন পড়চছলাম। তখন আমায়দ্র িাচড়র অয়নে কলাে 

উঠায়ন উপচস্থত চছল। ছচেনা কিগম সিাইয়ে িয়লই চদ্য়লন, 

"দ্যায়হন, রি  যায়না চিড়চিড় েইর যা চে পড়য়ত আয়ছ।"

 

 তাল গায়ছর মূল এিং োে খনন েয়র লতরী েরা হে কডাঙ্গা । খাল এিং োচিত মায়ঠ 

িযিহায়রর েনয এটিই চছল এেমাত্র িাহন। আমরা এটিয়ে ধ্ান, ঘাস, জ্বালাচন োঠ এিং 

কলােেন এে োেগা কেয়ে অনয োেগাে চনয়ে  াওোর েনয িযিহার েয়রচছ। 

দ্ভুশাগযিয়ম আময়দ্র চনয়েয়দ্র  েখয়নাই কডাঙ্গা চছয়লানা।  আমার িািার কডাো 

কেনার পেসা চছয়লানা।   

প্রােচমে চিদ্যালয়ে আমার পড়াশুনা ভায়লা িলয়লও মাধ্যচমে 

চিদ্যালয়ে চগয়ে আমার কলখাপড়ার মায়নর অয়নে অিনচত হে । 

আমার চনয়ের েখনও িইপত্র চছয়লানা।  খন সম্ভি 
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হয়তা, তখন অনয ছাত্রয়দ্র োছ কেয়ে ধ্ার েয়র 

এয়ন তায়দ্র িই পয়ড়চছ। তদ্পুচর চিদ্যালয়ে  ািার আয়গ ও 

চিদ্যালে কেয়ে চ য়র আসার পর কক্ষত-খামার ও সংসায়রর 

অনযানয োয়ে িযস্ত োেতাম।  য়ল সন্ধ্যার পর এত ক্লান্ত 

োেতাম ক , েুচপর মৃদ্ ুআয়লার সাময়ন িসয়লই ঘুয়ম ঢয়ল 

পড়তাম।  য়ল পিম কেচে কেয়ে অিম কেচে প শন্ত পরীক্ষাে 

কোয়না রেম পাশ েয়র পরিতী কেচেয়ত উিীে শ হয়েচছলাম।

 

 গরুর সাহায় য কমই চদ্য়ে ধ্ান গাছ কেয়ে ধ্ান ছাড়ায়না হয়চ্ছ। 

১৯৫০ সায়ল আচম মাত্র অিম কেচে কেয়ে নিম কেচেয়ত উিীে শ 

হয়েচছ। এ সমে আমায়দ্র এলাোে প্রেম িায়রর ময়তা এেটি 

সাম্প্রদ্াচেে দ্াঙ্গা হয়লা। দ্িৃু শিরা অয়নে চহন্দয়ুদ্র িাচড়-ঘর 

পুচড়য়ে চদ্য়লা। এ দ্াঙ্গাে েয়েেেন চহন্দ ুভাইও আহত হয়লন। 

আমায়দ্র মাধ্যচমে চিদ্যালয়ের প্রধ্ান চশক্ষে সারদ্া িািুয়েও 

আহত েরা হয়েচছয়লা। আমায়দ্র চহন্দ ুভাই কিায়নরা আমায়দ্র 
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এলাো কছয়ড় চিরতয়র িয়ল কগয়লন। চশক্ষা প্রচতষ্ঠানগুয়লা কশষ 

হয়ে কগয়লা এিং সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনা িন্ধ্ হয়ে কগয়লা।  

আিালিি,িালিি,িলু া,র্ না,I 

িতশমান অধ্যাে কশষ েরার আয়গ আচম আমায়দ্র িায়মর দ্য়ুিা 

ঘিনা িে শনা েরয়িা। এর এেটি ঘিনা চছল আমায়দ্র িায়মর হােী 

িাচড়র কময়ে হায়েরা চিচিয়ে চনয়ে। মানুষ ময়ন েরয়তা ক , 

হায়েরা চছল পরীর মত সুন্দরী। তার শরীয়রর রং চছল খুি  স শা। 

তখনোর চদ্য়ন কোন কময়ের শরীয়রর রং  স শা হয়ল মানুষ তায়ে 

খুি সুন্দরী ময়ন েরয়তা। হায়েরা চিচির আয়রা এেটি চিয়শষ গুন 

চছল। চতচন চছয়লন আমায়দ্র িায়মর সিয়িয়ে কিচশ চশচক্ষতা 

মুসলমান কময়ে ও প্রেম মুসলমান কময়ে চ চন প্রােচমে চিদ্যালে 

কেয়ে িতুে শ কেচে পাশ েয়রচছয়লন। তাাঁর পচরিারও চছল ভায়লা। 

হােী িাচড়র কলােয়দ্রয়ে মানুষ সম্মান েরত। োচশপুর সু্কয়লর 

পূি শ চদ্য়ের এেটি িায়ম িাস েরয়তা এেটি ধ্নী ও দ্দু্শান্ত 

পচরিার। কস পচরিায়রর পুরুষরা ধ্রায়ে সরা জ্ঞান েরয়তন। তারা 

ময়ন েরয়তন ক , তারা  া ইচ্ছা তাই েরয়ত পারয়তন। তায়দ্র 

কিাখ পড়ল হায়েরা চিচির উপর। তায়দ্র ঘয়র চছল এেিা 

চিিাহয় াগয কছয়ল। কস পচরিায়রর কলায়েরা টঠে েরয়লন, তায়দ্র 

কছয়লর সায়ে হায়েরা চিচির চিয়ে কদ্য়িন। কছয়লর িািা ও িািা 

চিয়ের সম্বন্ধ্ চনয়ে আসয়লন হােী িাচড়। কময়ের পক্ষ ও কছয়লর 

পয়ক্ষর কলােয়দ্র সায়ে চেছুিা েো োিাোটি হয়লা। আচম 

শুয়নচছ ক , কময়ের িািা কছয়লর পয়ক্ষর কলােয়দ্র চেছু েিু েো 

শুচনয়েচছয়লন। এয়ত কছয়লর িািা আর িািা অপমান কিাধ্ 

েরয়লন। এ অপমায়নর প্রচতয়শাধ্ কনিার েনয তারা টঠে েরয়লন 

ক , হায়েরা চিচিয়ে কোর েয়র তুয়ল চনয়ে চগয়ে তায়দ্র কছয়লর 
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সায়ে তায়ে চিয়ে কদ্য়িন। কোন তাচরয়খ তারা দ্লিল চনয়ে 

কময়েয়ে চনয়ত আসয়িন, তাও োচনয়ে চদ্য়লন। 

আমায়দ্র িায়মর কলায়েরা োনয়লা ক , হানাদ্ার িাচহনীর সংখযা 

হয়ি এেশ কেয়ে কদ্ড়শ এিং তায়দ্র হায়ত োেয়ি লযাো, সরচে, 

রামদ্া ও আয়রা অয়নে রেয়মর হাচতোর। আমায়দ্র িায়মর প্রাে 

সমস্ত পুরুষ কস এেই ভায়ি লতরী হয়লন।  ায়দ্র লযাো, সরচে 

চছলনা, তারা চনয়লন মাছ মারার কোি ও ছাচতর োিার লতরী 

ক্ষতচন। এে অন্ধ্োর রায়ত আসয়লা কস দ্দু্শান্ত চছনতাইোরীরা। 

আমায়দ্র িায়মর পূি শ সীমানাে চছল এেটি খাল। কস খায়লর উপর 

চছল এেটি সরু োয়ঠর পুল। আমায়দ্র িায়ম আসয়ত হয়ল 

সিাইয়ে কস পুলটি 

পার হয়ে আসয়ত 

হত। আমরা 

কেৌশল েরলাম 

কস পুলটিয়ে রক্ষা 

েরয়ত। ক  রায়ত 

হানাদ্ারয়দ্র 

আমায়দ্র িায়ম 

আসার েো, কস 

রাতিা চছল              

খায়লর উপর সরু োয়ঠর পুল। 

অন্ধ্োর। আমায়দ্র মচহলারা অতযন্ত চিচন্তত হয়ে পড়য়লন। এ 

েুরুয়ক্ষয়ত্রর  ুয়দ্ধ কে িাাঁয়ি, কে ময়র- তা চনয়েই চছল তায়দ্র 

চিন্তা। আচমও েরের েয়র োাঁপচছলাম | তখন আমার িেস চছল 

নে-দ্শ িছর। আমায়দ্র শত্রুরা আমায়দ্র প্রস্তুচতর েো োনয়ত 

পারয়লা। পুয়লর ওপায়র এয়স তারা িুঝয়ত পারয়লা ক , সুরচক্ষত  
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পুল কপচরয়ে তায়দ্র পয়ক্ষ আমায়দ্র িায়ম কঢাো সম্ভি চছলনা। 

তাই তারা ধ্ীয়র ধ্ীয়র তায়দ্র িায়ম চ য়র কগয়লা। আমায়দ্র িায়মর 

কলায়েরা েশ্চস্তর চনশ্বাস কছয়ড় িাাঁিয়লন। 

আময়দ্র িাচড়র েেনাল আয়িদ্ীন সায়হি চছয়লন আমার আর 

এেেন দ্রূ সম্পয়েশর িািা। আচম তার েো আয়গই িয়লচছ। 

চতচন চছয়লন োচশপুর ইউচনেয়নর মুসলমানয়দ্র কভতর সিয়িয়ে 

কিচশ চশচক্ষত। চতচন তখনোর চদ্য়নর আই.এস.চস. পাস 

েয়রচছয়লন। মাধ্যচমে চিদ্যালে কশষ েয়র উচন চি.এম েয়লয়ে 

চিজ্ঞান চিভায়গ দ্ইু িছর পয়ড়য়ছন। ওনার পয়র আচমই প্রেম 

পড়ায়শানাে চেছুিা কিচশ এচগয়ে চগয়েচছলাম।  েেনাল িািার 

সায়ে চিয়ে হল হায়েরা চিচির। ওনায়দ্র সম্পেশ  চছল খালায়তা  

ভাই কিায়নর। পরিতীয়ত েেনাল িািা সমস্ত পূি শ পাচেস্তায়ন 

 াোর চিয়গয়ডর চডয়রক্টর কেনায়রল হয়েচছয়লন। চতচন  খন 

ছুটির সমে িছয়র এেিার িাচড়য়ত কিড়ায়ত আসয়তন, তখন 

আমরা কছাি কছয়লয়ময়েরা তায়ে োচশপুয়রর িড় রাস্তা কেয়ে 

চমচছল েয়র িায়ম চনয়ে আসতাম। িায়ম কপৌৌঁয়ছ চতচন আমায়দ্র 

প্রয়তযেয়ে এেটি েয়র িচ  ( িেয়লি) কখয়ত চদ্য়তন।  

এবাি,বেলবা,মিেীয়,র্ নাট র েো I,আিাি,আি,এক,িিূ,

েম্পলকজি,চাচা,মবলয়,কিলেন,পালশি,িালি।,চাচা,মেলেন,চেুথ জ,

ছেমর্,পাশ।,মেমন,একট ,ছো ,চাকমি,কিলেন,বমিশাে,শহলি।,

মেমন,অলনক,উপনযাে,পেলেন,ও,মেলনিা,ছিখলেন।,মেমন,েপ্ন,

ছিখলেন,একজন,চেমচত্র,অমভলনত্রীি,িে,ছকালনা,েুন্দিী,

ছিলয়লক,মবলয়,কিলবন।,েপ্ন,এক,কথা,আি,বািব,আি,এক,

কথা।,একমিন,ওনালক,খবি,ছিয়া,হলো,ছয, োি,পলিি,মিন,ওনাি,

মবলয়।,মযমন,এ,খবি,মনলয়,ছগলেন, মেমন,ওনালক,পলিি,মিন,বামে,
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আেলে,বেলেন।,ছকাথায়, কালক,মবলয়,কিলবন, এ,েম্বলন্ধ,চাচাি,

ছকান,ধাির্া,মেেনা।,িালিি,প্রচমেে,মনয়ি,অনুোলি,,আিিা,

অয়নয়ে বিযাত্রীি,পে,ছিলয়ি,বাবাি,বামে,ছগোি।,পাত্রও,

আিালিি,োলথ,ছগলেন।,মবলয়,হলো।,খাওয়া,িাওয়াি,পি,ছে,

িালেই,আিিা,নেুন,বউ,মনলয়,বামে,মফিোি।,েখন,আিাি,বয়ে,

মেে,১৩,বেি।,আিালিি,ছিলশ, মবলশষ,কলি,িালি, েখনকাি,

মিলন,এিকিই,মবলয়,হলো।,বাবা-িা, আত্মীয়-েজনিা,মবলয়,টেক,

কিলেন, ,আি,বি,ও,কলন,এট ,োভামবক,ভালবই,ছিলন,মনে।,

ছবমশিভাগ,েিয়ই,বােি,র্লি,বি,ও,কলনি,প্রথি,ছিখা,হে।,বােি,

র্লি,নামক,োিীই,প্রথলি,কথা,বো,শুরু,কিে।,কযানাডাি,িে,

জায়গা,হলে,হয়ে,োিী,আবহাওয়াি,প্রেঙ্গ,মনলয়,কথা,শুরু,

কিলো।,বাংোলিলশি,োিীিা,ছবৌলক,জজলজ্ঞে,কিে,:,"লোিাি,

নাি,মক,?" যা,ছহাক, আিালিি,ছিলশি,ছবমশিভাগ,মবলয়গুলোই,

ট কলো।,পজিিা,ছিলশ,িানুষ,প্রথি,ছপ্রলি,পলে,এবং,পলি,োিা,

মবলয়,কলি।,এখনও,বাংোলিলশি,,িািগলে,ছবমশি,ভাগ,িানুষ,

প্রথলি,মবলয়,কলি,এবং,পলি,হয়েবা,োিী-স্ত্রী,একজন,আি,

একজনলক,ভােবালে।,েলব,এক া,কথা,েমেয,ছয, পজিিা,ছিলশি,

েুেনায়,আিালিি,ছিলশ,মববাহ,মবলচ্ছলিি,হাি,অলনক,কি। 

আিালিি,আশা,মেে,ছয, চাচা,োি,স্ত্রীলক,ছপলয়,খুমশ,হলবন।,মকন্তু,

ো,হলোনা।,আমি,িানুলষি,িুলখ,শুলনমে,ছয, চাচাি,িলে,োি,

নেুন,বউ,ছকান,িকিই,ওনাি,েলপ্নি,মফল্ম,োি,ছবৌ,এি,

কাোকামেও,মেলেননা।,চাচা,এলে,খুব,িনুঃেুণ্ণ,হলয়,পেলেন।,

মবলয়ি,কলয়কমিলনি,ছভেি,উমন,পাগে,হলয়,ছগলেন।,োি,র্ুি,

মেেনা,আি,েব,েিয়,আলবাে,োলবাে,বেলেন।,ওনালক,বাাঁমচলয়,

িাখাই,মেে,একট ,বে,েিেযা।,ওনালক,আিিা,মশকে,মিলয়,

গালেি,োলথ,ছবাঁলধ,িাখোি।,আিালিি,ভয়,মেে,ছয, োো,ছপলেই,
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উমন,পুকুলি,ঝাপ,মিলয়,িিলবন।,ওনালক,ভাে,খাওয়ালে,খুব,কে,

হে।,আিিা,মেন-চাি,জন,ছেলেিা,ওনালক,ধলি,মচে,কলি,শুইলয়,

চািচ,মিলয়,ছজালি,মখে,খাওয়া,িােগুলো,খুলে,গোি,ছভেি,

খাবাি,ঢুমকলয়,মিোি।,এভালব,চলে,ছগে,প্রায়,এক,বেি।,ছকান,

িকিই,ওনাি,অবস্থ্াি,উিমে,হলোনা।,ঐ,েিয়,শুনোি,ছয, 

পজিিবলঙ্গ,চজব্বশ,পিগনায়,এক,োধক,েলপ্ন,একট ,পাগোমিি,

ঔষধ,ছপলয়লে,এবং,ছে,ঔষলধ,অলনলকি,পাগোমি,ভাে,হলয়,

মগলয়লে।,এখন,কথা,হলো, ছে,ঔষধ,ছকিন,কলি,আনা,যালব।,

েখনকাি,মিলন,েীিান্ত,ছপমিলয়,ভািলে,যাওয়া,মেে,অেযন্ত,

কেকি।,েবুও,আিালিি,এক,মহন্দ,ুভাইলয়ি,োহালযয,আনা,হে,

ছে,ঔষধ,।,ঔষধট ,মেে,একট ,গালেি,,মশকে।,আিিা,ছে,

মশকেগুলো,পা া,পুোয়,মপলষ,নিি,ছগাল্লাি,িে,কলি,মনোি,

এবং,ছেগুলো,চাচালক,খাইলয়,মিোি।,মকেুেলর্ি,ছভেি,চাচা,

র্ুমিলয়,পেলেন।,উমন,িইু,িাে,িইু,মিন,র্ুিালেন।,র্ুলিি,িলধযও,

আিিা,ওনালক,মকেু,খাবাি,খাইলয়,মিোি।,র্ুি,ভাঙ্গাি,পলি,উমন,

আিালিি,মিলক,োমকলয়,বেলেন, "আমি,ছকাথায়,? আিাি,মক,

হলয়লে?"  

এিপি,চাচা,োভামবক,ভালব,েংোি,কিলেন।,ওনালিি,আ -িশ া,

ছেলে,ছিলয়,হলো।,ওনাি,আলয়ি,উৎে,মেে,ছে ই,ছো ,চাকমিটি I ,

এখন,ছথলক,কলয়ক,বেি,আলগ,আমি,ওনাি,োলথ,ছিখা,কিোি,

ওনাি,বমিশাে,শহলিি,বাোয়।,ওনালক,েহ,ওনাি,পমিবালিি,

একট ,েমবও,েুেোি।,আমি,ছিখোি,ছয, ওনাি,িলনি,অবস্থ্া,

অেযন্ত,খািাপ।,উচন আিালক,ছকাঁ লি,ছকাঁ লি,বেলেন, "ছিলখা,িাব্ব, 

আিাি,িলু া,ছিলয়,বে,হলয়লে।,ওলিিলক,মবলয়,মিলে,হলব।,

আিাি,অল্প,ছবেলনি,চাকমি।,ওলিিলক,মবলয়,মিলে,অলনক,

 াকাি,িিকাি।,আমি,ছকাথায়,পালবা,এে, াকা?" আমি,িমিয়ালে,
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মফলি,আোি,মকেুমিন,পি,খবি,ছপোি,ছয, চাচা,আত্মহেযা,কলি,

িািা,ছগলেন,I 

এবাি,আমি,আবাি,চলে,আমে,আিাি,বােয,বয়লেি,অমভজ্ঞো,

বর্ জনা,কিলে।,আমি,বলেমে,ছয, োম্প্রিাময়ক,িাঙ্গাি,ফলে,

আিালিি,িাধযমিক,মবিযােয়ট ,বন্ধ,হলয়,ছগলো।,এি,োলথ,োলথ,

বন্ধ,হলয়,ছগলো,আিাি,ছেখাপো।,আমি,মনজিে,হলয়,ছগোি,ছয, 

োিা,জীবন,আিালক,একজন,অেি,ছেমর্ি,িাজুলয় ,মহোলব,

জীবন,কা ালে,হলব।,আমি,এখন,একজন,োব জেমর্ক,চাষা,হলয়,

ছগোি। 

চনষ্ঠুর িাস্তিতা 

এ,েিয়,আিালিি,র্লিি,একট ,র্ না,আিাি,জীবলনি,ছিাে,

র্ুমিলয়,মিলো।,আিালিি,র্লি,একট ,অপ্রীমেকি,র্ না,র্ লো।,

এিকি,র্ না,অেীলেও,র্ল লে,এবং,আিাি,বাবা,এ,েম্পলকজ,

অবগে,মেলেন।,েলব,ছেমিন,মেমন,প্রথিবালিি,িলো,আিালিি,

র্লিি,পমিমস্থ্মেি,গুরুত্ব,উপেমি,কিলেন।,মেমন,েিি,বযাপালি,

োৎেমনকভালব,মেদ্ধান্ত,মনলেন।,আমিও,োি,কাে,ছথলক,এ,

ববমশেযট ,উত্তিামধকাি,েূলত্র,ছপলয়মে।,মেমন,ছেমিনও,ছেিমন,

োৎেমনক,মেদ্ধান্ত,মনলেন।,মেমন,আিাি,মিলক,োমকলয়,বেলেন, 

"এ,িুহুলেজ,েুমি,আিাি,বামে,ছথলক,ছবমেলয়,যাও।,এ,

বামে,আি,ছোিাি,বাে,কিাি,উপযুক্ত,নয়।",আমি,

বাবাি,আলিশ,অবনে,িিলক,ছিলন,মনোি।আমি,

আিাি,পুিােন,ি'ুএকখানা,বই, খাো,ইেযামি,একট ,ছিল ,িংলয়ি,

শীলেি,কাপলে,গা ,ছবাঁলধ,মনোি।,আমি,গাটি া,িাথায়,
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মনলয়,এক ুও,কদ্চর,না,কলি,খামে,পালয়, খামে,গালয়,

বামে,ছথলক,ছবমিলয়,ছগোি।,আিাি,পিলন,মেে,শুধু,

এক া,ছেোই,মবহীন,েুমঙ্গ।,আিাি,কালে,একট ,

পয়োও,মেলোনা।,আমি,ঐ,ছয,ছবমেলয়,এলেমে, োিপি,

ছথলক,আজ,পয জন্ত,৭০,বেলি,আিালিি,ঐ,র্লি,আমি,এক,িােও,

কা াইমন,I 

বামে,োোি,োলথ,োলথ,মনিূি,বািবো,আিাি,োিলন,এলে,

িাাঁোলো-,ছকাথায়,যাব, মক,খাব, ছকিন,কলি,বাাঁচব?  ১৯৪০-১৯৫০,

দ্শয়ে,১৪,বেলিি,একট ,,বােক,বমিশালেি,িালি,কালিা,োহাযয,

োো,বাাঁচলে,পািলো,না।,আমি,িাট ি,িািায়,হাাঁ লে,হাাঁ লে,

আিাি,ভমবষযৎ,পমিকল্পনা,েম্বলন্ধ,মচন্তা,কিমেোি।,ভাবমেোি, 

মক,কিা,যায়।,আমি,ছিখোি,ছয, আিাি,োিলন,িলু া,

পথ,ছখাো,আলে।,একট ,হলো,িালিি,ছকান,এক,

গৃহলস্থ্ি,বামেলে,েমিক,মহোলব,কাজ,কিা।,আমি,

োলিি,ছেে-খািালি,কাজ,কিলবা,এবং,আিাি,

েলিি,মবমনিলয়,িামেক,োি,বামেলে,আিাি,থাকা,

খাওয়াি,বলন্দাবি,কিলবন।,অনযট ,হলচ্ছ, শহলি,

ছকান,বাোয়,কালজি,ছেলে,মহলেলব,কাজ,কিা।,

ছেখালন,ভাে,িাাঁধা, বােন,িাজা, ছেলে-লিলয়,

ছিখাশুনা,কিা,ইেযামি,কাজ,হলো।,আমি,এি,মিেীয়ট ,

িহন,কিাি,মেদ্ধান্ত,মনোি।,আমি,ভাবোি, কাজ,কিলে,কিলে,

আমি,যমি,আিাি,িামেলকি,েুনজলি,পলি,যাই, োহলে,আিাি,
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পোকশানাি,একট ,পথ,খুলেও,ছযলে,পালি।,হয়লো,আিালক,মেমন,

মবিযােলয়,ভমেজ,কলি,মিলে,পালিন।,আিালক,িলু া,কালজি,

একট ও,কিলে,হলোনা।,কাির্,আল্লাহ,আিাি,জনয,

অনয,পমিকল্পনা,কলি,ছিলখমেলেন। 

আমি,িমেলর্,আিাি,নানা,বামেি,মিলক,হাাঁ া,শুরু,কমি।,পমথিলধয,

আমি,আিাি,এক,পমিমচে,ভাইলয়ি,বামেলে,আিাি,গাটি া,ছিলখ,

যাই।,কাির্,আমি,নানা,বামেি,কাউলক,বুঝলে,মিলে,চাইমন,ছয, 

আমি,বামে,ছথলক,মচিেলি,চলে,এলেমে।,আিাি,নানা,বামেি,

েবাই,ভাবলো,অনযানয,বালিি,িে,এবািও,আমি,ছেখালন,কলয়ক,

মিলনি,জনয,ছবোলে,মগলয়মে।,,, 

আিাি,নানা,র্ুিালেন,োলিি,র্লিি,বািান্দাি,একপালশ,এক া,

ছচৌমকি,উপি।,আমি,যখন,োলিি,বামেলে,ছবোলে,ছযোি, েখন,

আমি,ঐ,একই,বািান্দাি,আলিকপালশ,একট ,মবোনায়,র্ুিাোি।,

প্রমেবাি,আমি,ছবোলে,ছগলে,িালে,মবোনায়,শুলয়,নানা,আিালক,

আিাি,ও,আিাি,পমিবাি,,েম্পলকজ,অলনক,মকেু,জজজ্ঞাো,

কিলেন।,েবেিয়,োি,প্রথি,প্রশ্নট ,মেে,,,"েুমি,ছোিাি,বামেলে,

মক,মিলয়,ভাে,ছখলয়মেলে?” মেমন,আিালক,এ,প্রশ্নট ,জজলজ্ঞে,

কিলেন,কাির্,মেমন,জানলেন,আিালিি,বামেলে,ভালো,খাবাি,

থাকলোনা।,মেমন,এবািও,আিালক,একই,প্রশ্ন,জজজ্ঞাো,কিলেন।,

মবমভি,প্রলশ্নি,উত্তি,ছিওয়াি,পি,োি,র্ুমিলয়,পোি,আগ,মিলয়,

আমি,অলনক,ইেিে,কিমেোি,োলক,ছেমিলনি,র্ নাি,কথা,

বেলে।,আেলে,আমি,কাাঁপমেোি,কাির্,আমি,বুলঝ,উেলে,

পািমেোিনা,েবমকেু,ছশানাি,পি,োি,মক,প্রচতশ্চিো,

হলব।পমিলশলষ,আমি,োহে,কলি,োলক,েবমকেু,খুলে,বেোি।,

আিাি,কথাগুলো,শুলন,মেমন,আিালক,যা,বেলেন, ো,আমি,
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ছকানমিনই,আশা,কিলে,পামিমন,এবং,ো,ছকালনামিনই,ভুেলে,

পািলবানা।মেমন,খুব,েহজ,ভালব,বেলেন, “আমি,

ছোিালক,মবিযােলয়,পাোলবা।,কাে,ছথলক,ছোিাি,

কছা ,িািা,আেোফ,ছহালেন,ছয,সু্কলে,যায়, েুমিও,

োি,োলথ,ঐ,একই,সু্কলে,

যালব।” ঐ,িূহুলেজ,আমি,ছয,

েজি,ও,আনন্দ,অনুভব,

কলিমেোি, ো,আেলে,আিাি,

পলে,বলে,বা,মেলখ,প্রকাশ,

কিা,েম্ভব,নয়।,আিাি,বামেলে,

আিাি,োলথ,র্ল ,যাওয়া,

একট ,িুুঃখজনক,র্ না,আিাি,

জনয,একট ,আমশব জালি,রুপ,

মনে,যা,পিবেীলে,আিাি,

ভমবষযেলক,গলে,মিলয়মেে।,

ছেমিন,েকালেি,আগ,পয জন্ত,

আিাি,অেি,ছের্ীি,পি,আি,

পোি,ছকান,আশা,মেে,না।,

আি,ঐ,একই,মিলনি,িালে,এক,

ছফলিশো,আিাি,নানাি,রূলপ,

আমবভূজে,হলেন,এবং,আমি,আজ,পয জন্ত,যা,যা,অজজন,কলিমে, োি,

মভমত্ত,প্রমেিা,কলি,,মিলেন। 

 

আমার নানা নূর হ াসেন শরীফ I 
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আিাি,বমিশালেি,এ.লক.,সু্কলে,পোকশানা,

শুরু। 

পিমিন,ছথলক,আমি,বমিশালেি,এ.লক.,হাইসু্কলে,যাওয়া,শুরু,

কমি।,সু্কেট ,আিাি,নানাবামে,ছথলক,চাি,িাইে,িলূি।,আমি,ও,

আিাি,ছো ,িািা,িজুলনই,নবি,ছেমর্লে,পেোি।,আমি,িািাি,

োইলকলেি,ছপেলনি,মেল ,বলে,সু্কলে,যাওয়া,আো,কিোি।,

আিাি,নানা,আিালক,একট ,েুন্দি,পায়জািা, একট ,শা জ,ও,

আিাি,জীবলনি,প্রথি,ছজাো,জুোট ,মকলন,ছিন।,পলি,যখন,

আিাি,ছিলঝা,িািা,আিালক,আলিকট ,শা জ,মকলন,ছিন, েখন,

আমি,খুমশলে,একিি,অমভভূে,হলয়,যাই,কাির্,আমি,

ছকালনামিন,ভাবলে,পামিমন,আিাি,জীবলন,একই,

েিয়,িটু ,শা জ,থাকলব।,  

আিাি,নানাি,পমিবাি,মেে,আমথ জকভালব,েচ্ছে।,আিাি,নানা,ও,

মেন,িািা,েিকামি,চাকমি,কিলেন।,োিা,বাে,কিলেন,ছযৌথ,

পমিবালি।,োিা,মবোেবহুে,জীবন,যাপন,কিলে,পেন্দ,কিলেন।,

োলিি,খািয-খািক,মেে,উচ্চ,িালনি।,আিাি,নানা,মকলন,

আনলেন,বমিশালেি,বাজালিি,েব,চাইলে,বলো,রুই,িােট ।,

একই,ভালব,মেমন,মকনলেন,এক া,বলো,আলিি,ঝুমে।,োিা,েকে,

পুরুষিা,পিলেন,োিা,ধবধলব,িামি,কাপে।,ইস্ত্রী,কিা,োো,

ছকালনা,কাপে,পলি,োিা,োধাির্ে,বাইলি,ছযলেন,না।,নানা,

অমফে,ছথলক,এলেই,পুকুলিি,র্াল ,বলে,ছযলেন,একট ,ছো ,

জামু্বিাি,আকৃমেি,োবান,মনলয়,কাপে,কাচলে।,বনশলভালজি,পি,

মেমন,কয়োি,চুোয়,ছোহাি,ইস্ত্রী,গিি,কলি,োি,কাপে,ইস্ত্রী,
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কিলেন।,ছিলঝা,ও,ছেলঝা,িািা,েব,েিয়,ছধাপা,বামেি,ইস্ত্রী,কিা,

কাপে-লচাপে,পিলেন।,ছেলঝা,িািাি,িলু া,বে,ছোহাি,ট্রাঙ্ক, 

 

আমার কছাি মামা আলতা  কহায়সন ও তার পচরিার। তায়দ্র সায়ে আমায়দ্র কছয়ল 

হাচমদ্।    

মেে।,এি,একট লে,,ভমেজ,মেে,ছধাপা,বামে,ছথলক,,আনা,োিা,ইস্ত্রী,

কিা,ট্রাউজাি,আি,অনয ায়,োিা,শা জ।,মেমন,এক,েিয়,েজি,

ছিাকান ালক,মকলনই,ছফেলেন।,েখনকাি,মিলন,েযালে,

বাইোইলকে,মেে,আজলকি,মিলনি,কযামডোক,গামেি,িলো,

ছেৌমখন।,ছিলঝা,ও,ছেলঝা,িািা,েযালে,বাইোইলকে,োো,অনয,

ছকালনা,বাইোইলকলে,চেলেন,না।,নানা,বামেি,মবোনাপত্রও,মেে,

উচ্চ,িালনি।,ছেপ, ছোষক, োিা,ধবধলব,চািি,ও,িশামি,

েবমকেুই,মেে,িামি,ও,েুন্দি।  
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িািা,বামেলে,েুন্দি,মবোনায়,র্ুিালনা,মেে,আিাি,মবলশষ,

আকষ জর্।,আিালিি,মনলজলিি,র্লি,ছেপ, ছোষক, চািি, িশামি,

মকেুই,মেলোনা।,,আমি,এখনও,আিাি,ছেলে,ও,ছিলয়ি,বামেলে,

অমে,উচ্চ,িালনি,মবোনায়,র্ুিালে,ভালোবামে।,োলিি,েুন্দি,

মবোনাি,শুলয়,িলন,পলে,আিাি,িালিি,র্লিি,মবোনাি,কথা।,

পােলকি,হয়লো,িলন,আলে, আমি,র্ুিাোি,কাাঁচা,িাট ি,ছিলঝলে,

এক া,ছহাগোি,উপি।,আিালিি,কাভাি,োো,বামেশগুলো,

বেলিি,পি,বেি,িাথাি,চুে,ছথলক,ছেে,ছেলগ,কয়োি,িলো,

কালো,কুচকুলচ,থাকলো।,একমিলনি,এক া,র্ না,আমি,

ছকালনামিন,ভুেলবানা।,েখন,আিাি,বয়ে,মেে,৭/৮,বেি।,আিাি,

নানা,ও,িািািা,আিাি,ছেলঝা,িািাি,মবলয়ি,জনয,আিালিি,

পালশি,বামেি,এক,ছিলয়লক,ছিখলে,আলেন।,ওনািা,যখন,

আিালিি,বামে,ছপৌৌঁোলেন, েখন,আমি,োলিি,কালে,ছগোি,শুধু,

একট ,পুিালনা,গািো,পলি।,েখন,েজ্জায়,আিাি,িাথাট ,মনচু,

হলয়,ছগলো।,আমি,েখন,ভাবমেোি,ছয, োিা,আিাি,বাবালক,

ছিাষালিাপ,কিলব,আিালক,ভালো,কাপে,মকলন,না,ছিওয়াি,জনয।,,,,,      

পােক,বুঝলে,ছপলিলেন,ছয, িাোিামে,আিাি,জীবলন,কে া,

পমিবেজন,আেলো।,আমার মা আমার কছাি িেয়স মারা  াওোে 

আচম মায়ের ভায়লািাসা পাইচন।  এখন দ্ইু মামী ও আমার 

কছািখালা আমার মায়ের অভাি পূরে েরয়লন। চিয়শষ েয়র 

কময়ঝা মামী আমায়ে তার চনয়ের  কছয়লর ময়তা ভায়লািাসয়তন 

এিং আমার খুি  ত্ন চনয়তন। আিাি,মনলজি,বামেলে,মেে,িুুঃখ,ও,

কে, আি,এখন,ছপোি,আিাি,ও,আলয়শ।, 
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িয়ড়া মামী, কসয়ঝা মামী, কময়ঝা মামী, পারুর-মা মামী I 

েিপুমি,এখন,আমি,শহলিি,একট ,ভালো,মবিযােলয়,যাজচ্ছ, আমি,

আিাি,িািাি,েব,বইপত্র,পেলে,পািমে,এবং,আিাি,ছেখাপোি,

জনয,অফুিন্ত,েিয়।,হীিাোে,িুখাজজজ,নালি,আিাি,িািাি,

একজন,প্রাইলভ ,মশেক,মেলেন।,িািা,যখন,োি,কালে,

পেলেন, আমিও,োি,কালে,বলে,থাকোি।,  

আেহািিমুেল্লাহ, বেি,ছশলষ,নবি,ছেমর্ি,পিীোয়,আমি,ক্লালে,

প্রথি,স্থ্ান,অমধকাি,কমি।,এট ,অবশয,একট ,বে,বযাপাি,না।,

মকন্তু,েখন,এি,োৎপয জ,মেে,অলনক।,,প্রথিে, আিালিি,এোকায়,

ক্লালেি,ফােজ,োত্র,বা,োত্রীলক,অনযানয,োত্র-োত্রীিা,অলনক,

েন্মান,কিলো।,,মিেীয়ে, আিাি,েহপােী,ইেিাইে,ছিাল্লা,পিি,

ছেমর্লে,এ,সু্কলে,ভমেজ,হবাি,পি,ছথলক,প্রলেযক,ক্লালেি,পিীোয়,

প্রথি,স্থ্ান,অমধকাি,কলিলে।,এখন,হু ,কলি,আো,বাইলিি,

একট ,ছেলে,ইেিাইেলক,হট লয়,হোৎ,কলি,প্রথি,হলয়,যাওয়া,

অলনলকি,কালেই,একট ,আিয জজকন,মবষয়,হলয়মেে।, 
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আলিা,এক,বেি,চলে,ছগলো।,১৯৫১,োলে,ছবালডজি,িযাটট্রকুলেশন,

পিীো,ছশষ,কিোি।,ঐ,েিয়,িযাটট্রক,পিীোি,ফোফে,প্রকাশ,

হবাি,েিয়,বমিশাে,মেিাি,ছেশলন,অেংখয,মশোথীি,মভে,

ছিখা,ছযলো।,ঢাকা,ছথলক,মেিালি,কলি,পজত্রকা,আেলো,আি,

ঐপজত্রকায়,পিীোি,ফোফে,পাওয়া,ছযলো।,আমিও,আিাি 

 

কমঝ মামা আেিার কহায়সন ও কমঝ মামীর িাদ্ধশেয েীিয়নর ছচি I   

ছিজালেি,মিন,মেিাি,ছেশলন,যাই।,পিীোি,ফোফে,েহ,

খবলিি,কাগজট ,পেলে,শুরু,কিোি।,আমি,ছভলবমেোি,ছয, 

আমি,ছকালনা,িকি,পিীোয়,পাশ,কিলবা।,োই,আমি,প্রথলিই,

েৃেীয়,মবভাগ,মনলয়,পাশ,কিা,মশোথীলিি,ছিাে,নম্বিগুলোি,

ছভেি,আিাি,নম্বি,েেকজোি,োলথ,খুাঁজোি।,ছেখালন,আিাি,
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নম্বি,না,ছপলয়,আমি,খুব,মচমন্তে,হলয়,পিোি।,এিপি,মিেীয়,

মবভালগ,পাশ,কিা,মশোথীলিি,নম্বিগুলো,পেোি।,ছেখালনও,

আিাি,নম্বি,না,ছপলয়,আমি,হোশ,হলয়,পেোি।,আমি,ছিা ািুট ,

মনজিে,হোি,ছয, আমি,পিীোয়,পাশ,কমিমন।,েখন,ভাবোি,

ছয, বামে,ছফিাি,আলগ,প্রথি,মবভাগ,পাওয়া,ছিাে,নম্বিগুলো,

একবাি,ছিলখ,যাই।,োই,কিোি।,আমি,ছিখোি,ছয, আিাি,

নম্বিট ,,প্রথি,মবভাগ,পাওয়া,ছিাে,নম্বিগুলোি,ছবশ,উপলিি,

মিলকই,অবস্থ্ান,কিলে।,আমি,আিাি,ছচাখলক,মবশ্বাে,কিলে,

পািোিনা।,োই,নম্বিট ,বািবাি,পেোি।,নম্বিট ,েম্বলন্ধ,যখন,

মনজিে,হোি, েখন,আমি,আনলন্দ,ছকাঁ লি,ছফেোি।,এিপি,

এক ুকুও,ছিমি,না,কলি,ছিৌৌঁলে,আিালিি,মশেক,হীিাোে,

িুখাজীি,বামে,যাই,োলক,খুমশি,েংবািট ,ছিয়াি,জনয।,ঐমিন,

িুষেধালি,বৃটে,পেমেে,মকন্তু,আিাি,মকেুই,গালয়,োগমেে,না।,

হীিাোে,বাবু,ছিখলেন,আিাি,জািা,আি,জুলো,বৃটেলে,মভলজ,

জবজলব,হলয়,আলে।,খুমশলে,আত্মহািা,হলয়,আমি,োলক,

জমেলয়,ধমি।,এিপি,আমি,ছিৌৌঁলে,নানাবামে,যাই,নানালক,খবিট ,

মিলে।,ছেমিন,মবলকলে,আিালিি,িালি,মগলয়,আিাি,পিীোি,

ফোফে া,আিাি,বাবালক,জানাই।,আিাি,আেোফ,িািাও,ঐ,

িযাটট্রক,পিীোয়,পাশ,কলিমেলেন। 

আিাি,নানা,বামে,নবিাি,ছিালডি,কালে।,িানুষ,িলন,কিলো,ছয, 

নবিাি,ছিাড,এোকাি,উপি,একট ,অমভশাপ,আলে।,কাির্,ঐ,

এোকাি,,ছেলেলিলয়িা,িযাটট্রক,পিীোয়ও,পাশ,কিলে,পািলো,

না।,োই,আিাি,পিীোি,োফেয,এোকাি,িানুষলিিলক,মকেু া,

অবাক,কলি,মিলয়মেে।,োিা,ছভলবমেলো, আমি,হয়লো,অনয,িাি,

ছথলক,এলে,োলিি,এোকাি,অমভশাপ া,িিূ,কলি,মিলয়মে। 
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আিাি,কলেলজি,পোকশানা,I 

আিাি,নানা,আিালক,আি,আিাি,িািালক,বামে,ছথলক,মেন,

িাইে,িলূিি,মব.এি,কলেলজ,ভমেজ,কমিলয়,ছিন।,িযাটট্রক,পিীোয়,

আিাি,ছিজাে,আিালক,একট ,বৃমত্তি,েুলযাগ,কলি,মিলয়মেেI 

বৃমত্তি, াকাি,অলধ জক া,মিোি,আিাি,বাবালক,আি,বামক,

অলধ জক া,খিচ,কিোি,আিাি,পোশুনাি,প্রলয়াজনীয়,

জজমনেপলত্রি,জনয।,আমি,েখলনা,আিাি,িািাি,বাইোইলকলেি,

ছপেলন,চলে,কলেলজ,ছযোি।,িালঝ,িালঝ,আিিা,ধানলেলেি,

িধয,মিলয়,ছহাঁ ল ,শ জকা ,পথ,মনলয়,কলেলজ,ছপৌৌঁোোি।,   

আিাি,অেসু্থ্ো,ও,একট ,অলেৌমকক,মনিািয়  

কলেলজ,ভমেজ,হবাি,মকেুমিলনি,িলধযই,আিাি,এক া,শািীমিক,

েিেযা,শুরু,হয়।,আিাি,বই,পেলে,খুবই,েিেযা,হে,কাির্,

বইলয়ি,মিলক,োকালেই,আিাি,ছচালখ,প্রচণ্ড,জ্বাোলপাো,শুরু,

হে।,ডাক্তািিা,আেে,েিেযা,মনরূপর্,কিলে,বযথ জ,হন।,একজন,

ই.এন.ট .,মবলশষজ্ঞ, মযমন,আিালিি,কলেলজি,অধযাপক,মেলেন, 

ধাির্া,কিলেন,আিাি,ছচালখি,এ,েিেযা,আিাি, নমেলেি,

েিেযাি,কািলর্,হলচ্ছ।, 

মেমন,আিালক,আিাি, নমেে,অপোিলর্ি,পিািশ জ,মিলেন।,

আিাি,নানা,অপালিশন,ও,অপালিশলনি,পলিি,িশ,মিন,

হােপাোলে,থাকাি,বযয়ভাি,বহন,কিলে,িাজজ,হলেন।,মকন্তু,

আমি,েখন,একট ,কটেন,েিেযাি,েম্মুখীন,হই।,আমি,আিাি, 
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বাবালক,আিাি,েিেযাি,

কথা,জানাোি।,মেমন,

আিালক,বেলেন,               

“ আিালিি,এক,আত্মীয়,

সু্কলে,যাজচ্ছে।,এক,েিয়,

ছে,অেুস্থ্,হলয়,পলে।,

ডাক্তাি,জানায়,োি,গোয়,

কযান্সাি,হলয়লে।,এিপি,

ছে,পোশুনা,বন্ধ,কলি,ছিয়,

এবং,োি,কযান্সািও,ভালো,

হলয়,যায়।,েুমিও,পো,বন্ধ,

কলি,িাও।,ছোিাি,ছচাখও,

ভালো,হলয়,যালব।”  

অপালিশন,কিাি,জনয,

অবশয,োাঁি,আইনে,ছকান,

অনুিমে,আিাি,প্রলয়াজন,মেে,না।,মকন্তু,একজন,অনুগে,ছেলে,,

,( ,ছয,ছকানমিন,োি,বাবাি,ছকান,আলিশ,অিানয,কলিমন),মহলেলব,

আিাি,পলে,োি,অনুিমে,োো,মচমকৎেলকি,েুমিি,মনলচ,যাওয়া,

অেম্ভব,মেে।,একমিন,আমি,আিালিি,িালিি,বামেলে,যাই।,

আমি,আিাি,বাবাি,োলথ,হােলেলে,ছিখা,কমি।,মেমন,েখন,গরু,

মিলয়,হাে,চাষ,কিমেলেন।,আমি,মকেু,েিয়,োি,োলথ,ছহাঁ ল ,

ছহাঁ ল ,িালেি,এক,প্রান্ত,ছথলক,অনয,প্রান্ত,পয জন্ত,যাই।,অবলশলষ,

আমি,োি,হাাঁ ুি,মনলচ,োি,পা,জমেলয়,ধমি,এবং,

েলজালি,কািা,শুরু,কমি,I আিাি,ছচাখ,মিলয়,পামন,

গমেলয়,পেমেে,I আমি,অপালিশন,কিাি,জনয,োাঁি,

মন্নান িািা, হাচমদ্, ও হাচমদ্ িািা। হাচমদ্ িািা 

চশল্পী আব্দলু লচত  িািার িয়ড়া ভাই ও মন্নান 

িািা তার কসয়ঝা ভাই।  হাচমদ্ িািারই নাচে 

েযান্সার হয়েচছল। 

মন্নান িািা, হাচমদ্, ও হাচমদ্ িািা। হাচমদ্ িািা 

চশল্পী আব্দলু লচত  িািার িয়ড়া ভাই ও মন্নান 

িািা তার কসয়ঝা ভাই।  হাচমদ্ িািারই নাচে 

েযান্সার হয়েচছল। 

মন্নান িািা, হাচমদ্, ও হাচমদ্ িািা। হাচমদ্ িািা 

চশল্পী আব্দলু লচত  িািার িয়ড়া ভাই ও মন্নান 

িািা তার কসয়ঝা ভাই।  হাচমদ্ িািারই নাচে 

েযান্সার হয়েচছল। 
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অনুিমে,চাই।,ছশষ,পয জন্ত,মেমন,আিাি,প্রাথ জনা,ছিলন,

ছনন,এবং,অপালিশলনি,অনুিমে,ছিন।, 

অপালিশলনি,পলিও,আিাি,ছচালখি,েিেযা,ছথলক,যায়।,পলি,

আিালক,এক,ভদ্রলোক,একজন,ডাক্তালিি,খবি,ছিন,মযমন,নামক,

েব,ছিাগ,ভালো,কলি,মিলে,পািলেন।,আমি,োি,অমফলে,োি,

োলথ,ছিখা,কিলে,যাই।,মেমন,আিালক,একবাি,েশ জও,কিলেন,

না।,আিাি,গল্প,শুলন,মেমন,বেলেন, “আমি,ছোিাি,েিেযা,জামন।,

ছোিাি,মেভালিি,অবস্থ্া,ভালো,না।,এ,কািলর্ই,ছোিাি,ছচালখ,

েিেযা,হলচ্ছ।,আমি,ছোিালক,মকেু,ইনলজকশন,ছিলবা।,এলে,

কলি,েুমি,ভালো,হলয়,যালব।” একট ,অলেৌমকক,র্ না,র্ল ,

ছগলো।,আমি,োি,অমফে,ছথলক,ছবি,হবাি,আলগ,

মেমন,একট ,ইনলজকশন,মনলয়,আিাি,বাহুি,িালঝ,

ঢুমকলয়,মিলেন।,ঐমিন,িাে,হবাি,োলথ,োলথই,

আিাি,ছচাখ,একিি,টেক,হলয়,ছগলো।,ঐ,ডাক্তালিি,

ঔষধ,েম্বলন্ধ,মকেু,জ্ঞান,মেলো,কাির্,মেমন,একট ,প্রমেিান,ছথলক,

এে.এি.এফ.,মডমি,ছশষ,কলিমেলেন।,পলি,ছজলনমেোি, 

এে.এি.এফ.,ছপ্রািাি,মব্র্ট শ,েিকাি,চােু,কলিমেে, ছযেব,িালি,

উিে,মচমকৎো,পাওয়া,যায়,না, ছেেব,িালি,প্রাথমিক,মচমকৎো,

ছেবা,ছিয়াি,জনয। 

ি'ুবেি,পি,কো,মবভালগি,ইন্টািমিমডলয় ,ছপ্রািালিি,পিীোয়,

আবাি,প্রথি,মবভাগ,ছপলয়,পাশ,কমি,এবং,বৃমত্ত,পাই।,আিাি,

ছযলহেু,ঢাকা,মবশ্বমবিযােলয়,মগলয়,অনাে জ,পোি,োিথ জয,মেলোনা, 

আমি,মব.এি,কলেলজই,মব.,এ.,ছপ্রািালি,ভমেজ,হলে,বাধয,হোি।  
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আিাি,নানাবামেি,কলয়কট   র্ না 

আিাি,নানাবামেলে,ছিা ,চাি,বেি,ছকল ,ছগলো।,আিাি,এ,চাি,

বেলিি,অমভজ্ঞো,বর্ জনা,কিলে,হলে,আিালক,একট ,বই,মেখলে,

হলব।,আমি,এখালন,শুধু,কলয়কট ,র্ নাি,ইমঙ্গে,ছিলবা।, 

আিাি,নানাবামেি,িমহোলিি,গালয়ি,িং,মেে,ফে জা,এবং,োিা,

মেলেন,ছিখলে,েুন্দিী।,আিাি,নানা,আিালক,একমিন,বেলেন, 

“আমি,আিাি,ছেলেলিি,জনয,োলিিলকই,ছবৌ,কলি,এলনমে,

যালিি,গালয়ি,িং,ফে জা,ও,ছিখলে,েুন্দিী,কাির্,আমি,চাই,ছয, 

আিাি,নামে-নােনীিা,যখন,উঠায়ন,ছখো,কিলব,েখন,আমি,

োলিিলক,ছোনাি,চাকাি,িলো,ঝকিক,কিলে,ছিখলবা,।",োি,

ছেলেলিি,ছবৌ-িাই,ছয,েুন্দিী,মেলেন,ো,না, োি,মনলজি,স্ত্রী,

অথ জাৎ,আিাি,নানীও,মেলেন,ফে জা,িলেি,ও,খুব,েুন্দিী।,োলক,

কযানাডাি,িািায়,ছেলে,মিলে,িানুষ,োলক,একজন,ছশ্বোঙ্গ,

িমহো,বলেই,ধলি,মনলো।,আিাি,িািািা,ও,খাো,ছিখলে,

অলনক া,নানীি,িলোই।,আমি,শুলনমে,আিাি,িা-ও,খুব,েুন্দিী,

মেলেন।,আিাি,চািোি,িং,ও,ছচহািা,ছপলয়মে,আিাি,বাবাি,

কাে,ছথলক।,একট ,আিলয জি,বযাপাি,হলো,ছয, এখন,নানাি,

পমিবালিি,পিি,প্রজলন্মি,ছেলেলিলয়িাও,ছোনাি,চাকাি,িলো,

ঝকিক,কলি। 

আিাি,বাবা,আিাি,নানাবামেি,পুরুষলিিলক,পেন্দ,কিলেন,না,I 

এি,কাির্,মেে,িলু া।,প্রথিে, আিাি,নানাবামেি,িানুষিা,ছয,

পামথ জব,আিাি,আলয়লশি,উপি,অলনক,গুরুত্ব,মিলেন, ো,আিাি,

বাবা,পেন্দ,কিলেন,না।,মিেীয়ে, আিাি,নানাবামেি,পুরুষিা,

েখন,িীমেিে,নািাজ,ছিাজা,কিলেন,না।,ছেজনয,আিাি,িা 
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ছবাঁলচ,থাকা,পয জন্ত,

আিাি,বাবা,কখনও,

আিাি,নানাবামেলে,

খাওয়া,িাওয়া,কলিনমন।,

আিাি,নানাবামেি,

িানুষিাও,আিাি,

বাবালক,পেন্দ,কিলেন,

না,কাির্,োি,

জীবনধািা,মেে,অেযন্ত,

মভি।,োিা,আিালিি,

বামে,ছবোলেও,ছযলেন,

না।, 

 

আিাি,িা,জীমবে,থাকলে,আিাি,নানাবামে,ছথলক,ঈলিি,েিয়,

আিালিি,জনয,নেুন,কাপে-লচাপে,আেলো।,পরিতীয়ত আমি,

বেলি,একবাি,আিাি,িাথায়,কলি,এক া,বলো,িাট ি,হামে,ভমেজ,

ছখজুলিি,িলে,মভজালনা,মচেই,মপো,নানাি,বামে,মনলয়,ছযোি।,

এ ুকুই,মেে,িইু,পমিবালিি,েম্বন্ধ।,শুধু,আিাি,ছবোয়,মেে,

বযমেিি।,আমি,েুলযাগ,ছপলেই,নানাবামে,ছবোলে,ছযোি।,

আিাি,ছো ,িািা,আিালক,খুব,ভালোবােলেন।,প্রমে,বেি,

আিালিি,িালি,ববশাখী,ছিো,বেলো।,আিাি,বাবা, 

নানার নাতচনর নাচত আচমনা ( িায়ে) I  কস িীয়নর 

ইউহায়ন ডাক্তাচর পরয়ছ । 
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আিালক,ছিোয়,

খিলচি,জনয,চাি,

আনা,পয়ো,মিলেন।,

আমি,চাি,আনা,পয়ো,

মিলয়,একট ,িািয,

কািালিি,বেিী,ছোি,

হযালন্ডে,োো,চাকু,

মকনোি।,এ,চাকু,

মিলয়,বজযি,িালে,

আমি,আি,ছকল ,

ছখোি।,আেোফ,িািাি,

অলনক,পয়ো,থাকলো।,

মেমন,োি,পয়ো,মিলয়,

আিাি,জনয,মকেু,মকলন,

মিলেন।,োলিি,বামে,

ছবোলে,ছগলে,মেমন,

আিালক,োি,ছো ,

বাইোইলকেট ও,চাোলে,

আমার নানার আর এেেন নাচতর সুন্দরী নাতচন। 

মিলেন।,োলিি,বামে,ছথলক,যখন,পোশুনা,কিোি, েখনও,প্রথি,

মেন,বেি,মেমন,আিালক,খুব,ভালোলবলেলেনI োিপি,একট ,

বযাপাি,মনলয়,মেমন,আিাি,োলথ,কথা িলা,বন্ধ,কলি,ছিন।, 
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আমি,আিাি,খাো,ও,োি,ছপ্রমিলকি,ছপােিযান,

মহলেলব,কাজ,কলিমেোি। 

আিাি,খাো,োি,এক,িািালো,ভাইলয়ি,ছপ্রলি,পলে,যান।,োি,

ছপ্রমিক,িমফক,শহলিি,অনয,প্রালন্ত,থাকলেন।,আিাি,খাোি,

পমিবালিি,ছোকজন,যখন,োলিি,এ,েম্পলকজি,বযাপাি,জানলে,

পািলেন, েখন,োিা,িমফকলক,আিাি,নানাবামেলে,আেলে,

মনলষধ,কলি,মিলেন।,োই,োিা,িজুন,আিালক,োলিি,মচটে,

আিান-প্রিালনি,কাজ,কলি,ছিবাি,অনুলিাধ,কলিন,এবং,আমিও,

এক,েিয়,িাজজ,হলয়,যাই।,যখন,আমি,আেোফ,িািাি,

বাইোইলকলেি,ছপেলন,চলে,ছযোি, েখন,িমফক,োি,োইলকে,

পযালডে,কলি,আিালিি,োইলকলেি,খুব,কালে,চলে,এলে,আিাি,

হালে,োি,ছপ্রিপত্রট ,গুাঁ লজ,মিলেন।,পলিি,মিন,আবাি,মেমন,

োইলকে,পযালডে,কলি,আিালিি,োইলকলেি,কালে,চলে,এলে,

আিাি,হাে,ছথলক,োি,মচটেি,উত্তি,মনলয়,ছযলেন।,এক,েিয়,িইু,

ছপ্রমিক-লপ্রমিকাি,মচটে,আিান-প্রিালন,আিাি,জমেে,থাকাি,

বযাপািট ,আেোফ,িািা,ছ ি,ছপলয়,যান।,,বযাপািট ,োলক,

এে াই,িামগলয়,ছিয়,ছয, এ,র্ নাি,পি,মেমন,অলনক,বেি,আিাি,

োলথ,ছকালনা,কথা,বলেনমন।,পিবেীলে,আিাি,খাোি,অনয,

একজলনি,োলথ,মবলয়,হলয়,যায়।, 

আিাি,এক,িািালো,ছবালনি,মবলয়ি,বয়ে,হলো।,একমিন,আেেু,

ছোবহান,নালিি,এক,েরুর্,কলেজ,োত্র,ও,োি,বাবা,আিাি,

িািালো,ছবানলক,ছিখলে,আিাি,নানাবামে,আলেন।,িালিি,প্রথা,

অনুযায়ী,আিিা,অমেমথলিিলক,েবলচলয়,মবখযাে,ছিাকালনি,

মিটেেহ,ভালো,ভালো,খাবাি,মিলয়,আপযায়ন,কমি।,িালেি,

খাবালিি,ছশলষ,আিাি,িািা,োাঁি,ছিলয়লক,হাে,ধলি,অমেমথলিি,
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িালঝ,বোি,র্লি,মনলয়,যান,এবং,োলক,একট ,ছো , ুলেি,উপি,

বমেলয়,ছিন।,োি,িুখ,শামেি,আাঁ িয়লর,ছর্াি া,মিলয়,েম্পূর্ জ,ঢাকা,

মেলো।,আিাি,িািা,আলি,কলি,োি,িুলখি,উপি,ছথলক,

ছর্াি াট ,েমিলয়,ছিন।,ছে,েব জের্ই,োি,ছচাখ,বন্ধ,কলি,

ছিলখমেে।,অমেমথিা,োি,িুখ,ছিখলেন।,এিপি,ছোবহান,

োলহলবি,বাবা,ডান,হাে,মিলয়,ছিলয়ি,চুে,েশ জ,কলি,যাচাই,কলি,

ছিলখন,োি,চুলেি,গেন,টেক,আলে,মকনা।,মেমন,োলক,এক,

 ুকলিা,কাগলজ,োি,নাি,মেলখ,োি,হালেি,ছেখা,ছিখালে,

বেলেন।,আিাি,িািা,েখন,বেলেন, “ও,খুব,োজুক।,ও,র্লিি,

ছভেি,মগলয়,কাগলজ,ওি,নাি,মেলখ,ছিলব।,আমি,আপনালিি,

কালে,োি,ছেখা,কাগলজি, ুকলিাট ,আবাি,মনলয়,আেলবাI" 

ছোবহান,োলহলবি,বাবা,িাজজ,হন।,েবমকেুই,ভালোভালব,হলয়,

যায়।,ছোবহান,োলহলবি,োলথ,আিাি,িািালো,ছবালনি,মবলয়,হলয়,

ছগলো।,অবশয,পলি,মেমন,বুঝলে,পালিন, ঐ,মিন,মেমন,ছয,হালেি,

ছেখাট ,ছিলখমেলেন, ছেট ,আেলে,আিাি,িািালো,ছবালনি,

হালেি,ছেখা,মেে,না।,মেমন,এ,র্ নাট ি,জনয,আিালক,ছিাষালিাপ,

কলিন।,োি,বক্তবয,মেে, “ঐ,মিন,ওখালন,েুমি,েবলচলয়,ছবমশ,

মশমেে,বযজক্ত,মেলে।,মকভালব,েুমি,অনয,কালিা,হালেি,ছেখা,

ছোিাি,ছবালনি,বলে,চামেলয়,মিলে,মিলে?” আেে,বযাপাি,হলো,

ছয, ঐ,হালেি,ছেখা,েম্বলন্ধ,আিাি,ছকালনা,জ্ঞান,মেলোনা।,আমি,

েব জের্,ছিহিানলিি,োলথ,ববেকখানায়,বলেমেোি।,,, 

ছোবহান,োলহব,একজন,অেযন্ত,ভালো,িানুষ,

মেলেন।,বমিশালেি,অেংখয,িানুষ,োলক,একজন,

িহৎ,বযাজক্ত,এবং,ধি জপ্রার্,িুেমেি,মহলেব,জানলেন।,

আমি,িলন,কমি,মেমন,মেলেন,একজন,েফুী,োধক।,
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োি,জীবিশায়,বমিশাে,শহলিি,একট ,িািা, একট ,ছেেু,ও,

একট ,িেজজি,োি,নালি,নািকির্,কিা,হয়।,েলব,োি,নামে-

নােমনলিি,র্লি,েন্তান,হলয়,যাবাি,পলিও,মেমন,িলন,কিলেন, ৬০,

বেি,আলগ,োি,স্ত্রীি,হালেি,ছেখাি,ঐ,র্ নাট ,আিাি,ছেমিন,

আ কালনা,উচিৎ,মেে।,২০০৯,োলে,আিাি,বাংোলিলশ,ভ্রিলর্ি,

েিয়,আমি,োলক,বমে, োি,স্ত্রীি,হালেি,ছেখাি,এ,র্ না,মনলয়,

আেলে,আিাি,মনলজি,ঐ,মিন,ছকান,ধাির্া,মেে,না।,মেমন,

আিালক,বেলেন, “আচ্ছা।,আমি,ছোিাি,কথা,মবশ্বাে,কিমেI” 

োি,এ,কথা,শুলন,আমি,একট ,েজিি,মনশ্বাে,ছফমে।,োি,িৃেুযি,

আলগ,এট ই,মেে,োি,োলথ,আিাি,ছশষ,ছিখা।, 

ছোবহান,োলহব,একজন,ধনী,বযজক্ত,মেলেন।,অথচ,জীবলনি,ছশষ,

মিলক,মেমন,োি,মবোেবহুে,বামেি,আিাি,ছেলে,

বামেি,ছপেলনি,৬X৮, ুি ,বিলর্ জযি,কালজি,

ছোকলিি,জনয,বানালনা,কুলের্লি,থাকলে,চলে,

আলেন।,োি,ঐ,খলেি,ছিয়ালেি,বেমি,র্িট লে,মেে,শুধু,

একট ,েরু,কালেি,মবোনা, একট , ুে,ও,একট ,কালেি,খাটিো ।,

মেমন,কুলের্লি,ঐ, ুেট ,ছিলখমেলেন,ছযন,িৃেুযি,পি,ঐ, ুেট ি,

উপি,ছিলখ,োলক,ছগােে,কিালনা,যায়,এবং,খাটিোট ,

ছিলখমেলেন,ছযন,োলে,বহন,কলি,োি,িৃে,ছিহট লক,ছগািস্থ্ালন,

মনলয়,যাওয়া,যায়।,আিাি,িািালো,ছবান,ও,োি,োিী,এলক,

অপলিি,ছথলক,অমবলচ্ছিয,মেলেন।,আিাি,িািালো,ছবালনি,

িৃেুযি,চাি,েপ্তালহি,িালঝ,ছোবহান,োলহবও,পৃমথবীি,িায়া,েযাগ,

কলি,আিালিি,ছেলে,চলে,যান।,িেুা ,কমি, আল্লাহ,োলিি,

ি’ুজনলকই,পিপালি,ভাে,িাখুন।,  
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ছোবহান,োলহব,ও,োাঁি,স্ত্রী,ছিলখ,ছগলেন,গুর্ী,েন্তান,ও,নামে-

নােমনলিি।,আমি,িলন,কমি, োলিি,বলো,ছিলয়,ছহনা,ও,োি,

োিী,িািান,আকন্দ,আল্লাহি,কালেি,িানুষ।,োলিি,কনযা,মশমিন,

ও,োি,োিী,আবুে,কাোি,আজািও,মনলজলিিলক,মবমেলয়,

মিলয়লে,আল্লাহ্,ি,পলথ।, 

আমি,িাে,ধিা,শুরু,কলিমে,আিাি,চাি-পাাঁচ,বেি,বয়ে,ছথলক।,

আমি,শুরু,কলিমেোি,বেমশ,মিলয়,পুট ,  যাংিা, ছবলে,ইেযামি,

িাে,ধিা,মিলয়।,গে,৮০,বেি,আমি,িাে,ধলিমে,োগি, নিী, ছেক, 

পুকুি,ও,খালে।,আিাি,জীবলন,যমি,আলিা,মকেু,েিয়,থাকলো,

োহলে,িাে,ধিাি,উপি,একট ,বই,মেখোি।,আিাি,নানাবামেি,

পুকুি,িলু া,মেে,িালে,ভমেজ।,েুেিাং,আমি,প্রায়,প্রমেমিনই,িাে,

ধিোি।,ছগােে,কিাি,েিয়ও,ি'ুচাি া,িাে,ধলি,মনলয়,আেোি।,

পুকুলি,যখন,ছগােে,কিাি,জনয,ডুব,মিোি, েখন,পামনি,মনলচ,

কািািাট ি,কালে,মগলয়,িহুালে,িলু া,িাে,ধলি,মনলয়,উেোি।,সু্কে,

বা,কলেলজ,যাওয়াি,আলগ,ছিলঝা,িািীলক,বেোি, "আপমন,

িশো,বেিী,কলিন।,আমি,িাে,ধলি,মনলয়,আেমে,।,আপনাি,িািা,

িাে,মিলয়,ভাে,ছখলয়,সু্কলে,যালবা।",আমি,কলয়ক,মিমনল ি,

ছভেলিই,িাে,মনলয়,মফলি,আেোি।  
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আিাি,জায়গীি,জীবলনি,েূত্রপাে I 

মব.,এ.,ছপ্রািালি,ভমেজ,হওয়াি,পি,আমি,একট ,েিেযাি,িুলখািুমখ,

হই।,আিাি,নানা,ও,োাঁি,ছেলেলিি,ছযৌথ,পমিবাি,ছভলঙ্গ,যায়।,

আমি,ও,আিাি,নানা,আিাি,ছিলঝা,িািাি,পমিবালিি,একট ,

অংশ,হলয়,থাকোি,।,ছযৌথ,পমিবালিি,এ,ভাঙ্গন,আোয়,িািালিি,

আমথ জক,অবস্থ্া,মকেু া,খািাপ,হলয়,ছগলো।,েখন,আমি,মচন্তা,

কলিমেোি,ছয, আিাি,আি,আিাি,ছিলঝা,িািাি,উপি,ছবাঝা,

হলয়,থাকা া,উমচৎ,হলবনা।,আি,টেক,ঐ,িূহুলেজ,আিাি,জীবলনি,

মিেীয়,ছফলিশো,এলে,আিালক,মবপি,ছথলক,উদ্ধাি,কলিন।,

আেলে,মক,র্ লো, ো,বোি,আলগ,আমি,একট ,কথা,বেলে,চাই।,, 

পােক,েেয,কিলবন,আমি,বলেমে,"মচন্তা,কলিমেোি।",আমি,

আিাি,িলনি,কথা া,কাউলক,বমেমন,বা,অনয,ছকাথাও,মগলয়,

থাকািও,ছচো,কমিমন।,মচন্তাট ,আিাি,িলনি,ছভেলিই,েীিাবদ্ধ,

মেে।,এ,অবস্থ্ায়,যা,র্ লো, ো,প্রায়,অলেৌমককই,িলন,হয়।,

আেলে,এিকি,র্ না,আিাি,জীবলন,আলিা,অলনকবাি,র্ল লে।,

আমি,ছেগুলো,েিয়,িলো,আলোচনা,কিলবা। 

এক,িালে,আমি,েলপ্ন,ছিমখ, আমি,আিাি,িশ জলনি,

মশেক,অধযাপক,নুরুে,হুিা,োলহলবি,োলথ,ছিখা,

কিমে।,আমি,এ,েপ্নট ,ছিলখ,খুব,অবাক,হই।,আমি,আিাি,

ছের্ীকলে,খুব,চুপচাপ,থাকোি,এবং,মশেকিা,মক,পোলচ্ছন,

োলে,খুব,ভালো,িনলযাগ,মিোি।,এ,কািলর্,আিাি,মশেকিা,

আিালক,েবেিয়,খুব,পেন্দ,কিলেন।,েলব,আিাি,িলন,হয়, 

অধযাপক,হুিাি,আিালক,পেন্দ,কিাি,অনয,একট ,কাির্,মেে।,

ওনাি,যুজক্তমবিযা,মবষলয়ি,পোগুলো,আিাি,িুখি,থাকলো।,যমি,
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অনয চশক্ষােীরা োি,প্রলশ্নি,উত্তি,না,মিলে,পািলো, েলব,েবাি,

ছশলষ,ঐ,একই,প্রশ্নট ,মেমন,আিালক,জজলজ্ঞে,কিলেন,I আমি,

কখলনা,োলক,মনিাশ,কমিমন।,েবুও,আমি,োলক,আিাি,েলপ্ন,

ছিখলবা,বলে,কখলনা,আশা,কমিমন।,যািা,োি,ক্লালেি,পো,মশলখ,

আেলো,না, মেমন,োলিি,উপি,খুবই,রুে,হলেন।,েম্বা, শুকলনা, 

ফে জা,এবং,েব,েিয়,আমেগমে,(আাঁ  োাঁ ),পায়জািা,ও,

ছশিওয়ামন,পকর ,এ,িানুষট ,ছোজা,হলয়,একজন,মিমে ামি,

ছজনালিলেি,িলো,হাাঁ লেন।,মশোথীিা,খুব,কিই,োি,কালে,

ছর্াঁষে।,এিনমক,আমি,আিাি,েলপ্নও,োলক,ছিলখ,কাাঁপমেোি। 

আিয জজনকভালব,োি,পিমিনই,মেমন,আিালক,োি,োলথ,ছিখা,

কিাি,জনয,ছডলক,পাোন।,আিাি,একট ,পূব জাশঙ্কা,হজচ্ছে, মেমন,

ছকন,আিালক,ছডলক,পাোলে,পালিন।,আিাি,িলন,হজচ্ছে, 

মেমন,আিালক,োাঁি,বামেলে,থাকলে,বেলবন,এবং,

খুবই,কাকেেীয়ভালব,আিাি,এ,পূব জাশঙ্কাট ,েমেয,

হলো।,,মেমন,আিালক,োাঁি,বামেলে,ওনাি,পমিবালিি,

োলথ,থাকাি,প্রিাব,মিলেন।,আমি,োাঁি,এ,প্রিাবট ,শুলন,

একিি,হেভম্ব,হলয়,ছগোি।,আমি,েখন,আিাি,নানাবামেলে,ছয,

েিেযাি,িুলখািুমখ,হজচ্ছোি, মেমন,োি,মকেুই,জানলেন,না।, তা 

ছাড়া কলেলজি,এ,বালর্ি,িলো,িানুষট ,ছকন,আিালক,োি,

বামেলে,থাকলে,বেলেন, ো,মকেুলেই,আিাি,ছবাধগিয,হজচ্ছে,

না।,  

শীঘ্রই,আমি,আিাি,অধযাপলকি,বামে,মগলয়,উটে।,আিাি,বে,

িামি,আিালক,একট ,কাাঁথা,মিলয়মেলেনI ঐ,কাাঁথাট ,মনলয়,আমি,

আিাি,নেুন,বােস্থ্ালন,যাই।,আমি,অধযাপক,হুিাি,ছেলেি,
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জায়গীি,মশেক,মহলেলব,ছযাগ,ছিই।,বাংোলিলশ,এভালব,খাবাি,ও,

বােস্থ্ালনি,মবমনিলয়,মশোথীলিি,মশো,ছিওয়ালক,জায়গীি,বো,

হলো।,িালঝ,িালঝ,আমি,অধযাপক,হুিাি,পমিবালিি,জনয,েবজজ, 

িাে,ইেযামি,বাজাি,কলি,আনোি।,আমি,ঐ,বামেলে,প্রায়,এক,

বেলিি,িলো,থামক।,োাঁি,বামেলে,থাকা,আিালক,োি,মশমেে,

বনু্ধবান্ধব,ও,আত্মীয়েজনলিি,োলথ,োোলেি,েুলযাগ,কলি,ছিয়I 

োাঁলিি,ছবমশিভাগই,অবশয,োাঁি,িলো,অধযাপক,মেলেন।,

প্রলফেি,হুিাি,বামে,মেলো,মবহালি।,োাঁি,পমিবালিি,োলথ,ছথলক,

মবহামি,জীবনধািা,েম্বলন্ধও,আিাি,মকেু া,জ্ঞান,হলয়লে।, 

একমিন,মবখযাে,এ.,ছক.,ফজেুে,হক,োলহব,আিালিি,প্রমেলবশী,

জনাব,আেেু,ওয়াহাব,খান,(পামকিান,পাে জালিলন্টি,প্রাক্তন,

েীকাি,ও,বেজিালনি,খান,একালডিীি,মবখযাে,োেিান,খালনি,

িািা)-,এি,বাোয়,ছবোলে,আলেন।,ঐ,মিন,“বাংোি,বার্”-

এি,োলথ,আিাি,োোৎ,োলভি,েুলযাগ,আিাি,

জনয,খুবই,েম্মালনি,মবষয়,মেলো।,আমি,োাঁি,নািাি,

জনয,ছিওয়া,অনযানয,খাবাি,ও,পানীয়-এি,োলথ,প্রায়,এক,

ডজলনি,িে,িেলগাল্লা,খাওয়া,ছিলখ,খুবই,অবাক,হলয়মেোি।,

োলক,মনলয়,এিন,একট ,গল্প,প্রচমেে,আলে,ছয, একমিন,োাঁি,

একজন,বনু্ধ,ওনালক,বলেন, “অিুক,ছোিালক,মনলয়,এক া,খািপ,

কথা,বলেলে।” হক,োলহব,োি,জবালব,বলেন, “না, এ া,হলে,

পালি,না।,ছে,আিাি,েম্পলকজ,ছকান,খািাপ,কথা,বেলে,পালি,না।” 

োলক,জজজ্ঞাো,কিা,হলো, "ছকন,ঐ,বযাজক্ত,ছোিাি,েম্পলকজ,

খািাপ,কথা,বেলে,পালিন,না?"  মেমন,বলেন, “কাির্,আমি,োি,

ছকান,উপকাি,কমিমন।” আমি,আিাি,বযজক্তগে,জীবলন,োাঁি,এ,

বক্তবযট ি,েেযো,অলনকবাি,উপেমি,কলিমে। 
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আিাি,ভুেুলে,বামেি,জীবন,I 

আমি,একই,কলেলজ,োেলক,পেমেোি।,েখন, আমার ঢাকা,

মবশ্বমবিযােলয়,মগলয়,অনালে জ,ভমেজ,হওয়াি,ছকালনা,েম্ভাবনাই,

মেলোনা।,বমিশাে,মেে,আিাি,মনলজি,শহি।,ছেখালন,মেলো,

আিাি,আত্মীয়েজন,ও,বনু্ধবান্ধব।,োই,কে,কলি,বমিশালে,

ছকালনািকি,পোশুনা,চামেলয়,মগলয়মেোি।,,িাজধানী,শহি,

ঢাকায়,ছে া,ছকালনা,িকিই,েম্ভব,হলোনা।,মব.এি,.,কলেলজ,

আিাি,মব.,এ.,মডিী,মনলে,িইু,বেলিি,প্রলয়াজন,মেলো।,প্রথি,

বেি,আমি,আিাি,অধযাপলকি,বামেলে,থামক।,মিেীয়,বেলি,

মগলয়,আমি,গুরুেি,েিেযাি,িুলখািুমখ,হই।,আমি,এক,বামে,

ছথলক,অনয,বামেলে,জায়গীি,মশেক,মহলেলব,র্ুিলে,থামক।,

অবলশলষ,আমি,ও,আিাি,মেন,েহপােী, আিিা,চািজন,একট ,

ভুেুলে,বামে,ভাো,ছনই।,আিালিি,কলেলজি,কাোকামে,

ধানলেলেি,িালঝ,এক া,ভাঙ্গা-লচািা,োে,ইল ি,বামে,মেলো।,

বামেট ,মেলো,একট ,ছঝাপ-ঝালে,ভিা,উ াঁচু,ভূমিি,

উপি,I বামেি,োিলনি,পকুুিট ,র্ন,কচুমিপানা,মিলয়,

ভিা,মেলো।,বামেি,আলশপালশি,জায়গাগুলো,

ছগাখিােহ,অনযানয,োলপি,জনয,একট ,আিশ জ,

বােস্থ্ান,মেলো। 

ছকউই,বেলে,পালিমন, বামেট ,কেমিন,এভালব,পমিেযক্ত,মেলো।,

এট ,মেলো,একট ,মেনেো,িাোন।,এি,মেনেোয়,কলয়কট ,ভাঙ্গা,

ছিয়াে,মেলো,মকন্তু,ছকান,োি,মেলো,না।,উপলিি,েোি,,

মেলিলন্টি,ছিঝটি , ছায়দ্র োে েরয়তা। মিেীয়,েো,একিিই,

িগু জি,মেে।,মিেীয়,েোয়,যাবাি,মেমে া,অলনক,আলগই,ছভলঙ্গ,
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 ুকলিা, ুকলিা,হলয়,মেে।,পুিালনা,মোঁমেি,ছগাোয়,শুধু,কলয়ক,

 ুকলিা,কাে,পলে,মেে,I প্রথি,ও,মিেীয়,েোয়,জানাো,ও,িিজা,

বেলে,ছকবে,কলয়কট ,গেজ,মেলোI ছে,গেজগুলোলক,ছঢলক,িাখাি,

িে,ছকান,মিে,বা,কাে,মকেুই,মেলো,না।,আিালিি,বো,হলয়মেে,

বামেট লে,ভূে,থালকI িাোনট ি,িামেক,মেলেন,আিালিি,

কলেলজি,একজন,ইংলিজজি,অধযাপক।  

আিিা,িাোনট ি,মনলচি,েোয়,থাকাি,বলন্দাবি,কমি।,ছেখালন,

মেলো,িলু া,রুি।,রুি,িলু াি,িালঝ,অবশয,ছকালনা,পাট জশন,

মেলোনা।,আিিা,জানাো,গুলোলক,পুিলনা,চল ি,বিা,মিলয়,

ছঢলক,ছিই,এবং,িিজায়,কালেি,ছবাডজ,মিলয়,বেমি,একট ,অস্থ্ায়ী,

িিজা,োমগলয়,ছিই। 

িালেি,ছবোয়,ভুে,ও,োলপি,ভলয়,ছকালনা,িানুষ,ঐ,বামেি,কালে,

আেলোনা।,েবুও,আিািা,বামেট ,মনলয়মেোি,কাির্,ছেট ি,ভাো,

মেলো,খুব,কি।,আিিা,চািজনই,একট ,রুলিি,ছকানায়,

ছকালনািলে,গািাগামি,কলি,আধলভজা,হলয়,থাকোি,এবং,মিেীয়,

রুিট লক,িািার্ি,মহলেলব,বযবহাি,কিোি।,িলু া,রুলিি,

েযাাঁেেযাাঁলে,ছিওয়ােগুলো,েবুজ,শযাওো,মিলয়,আবৃে,মেলো।,

যখন,বৃটে,হে, েখন,রুলিি,মেমেং,ছথলক,পামন,পলে,আিালিি,

মবোনাপত্র,মভলজ,ছযলো।,  

আিালিি,োলথ,বেবাে,কিলো,আলিা,অলনক,প্রার্ী।,মনলচি,

েোয়,ছযখালন,আিিা,থাকোি, ছেখালন,মেে,বে,বে,

ছেোলপাকা।,িালে,ছেগুলো,আিালিি,মিলক,োমকলয়,থাকলো।,

আিাি,িলন,পলে,আিালিি,কযানাডাি,এক,প্রমেলবশী,মব্র্ট শ,

িমহোি,কথা।,মেমন,এক,গভীি,িালে,োাঁি,ি'ুছিলয়লক,মনলয়,র্লিি,

বাইলি,এলে,মচৎকাি,কিমেলেন।,োাঁি,মচৎকালিি,শে,শুলন,
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আিালিি,র্ুি,ছভলে,ছগলো।,আিিা,োলিি,কালে,মগলয়,জজলজ্ঞে,

কিোি,িমহো,ছকন,মচৎকাি,কিমেলেন।,িমহো,বেলেন, "আমি,

আিালিি,র্লি,এক া,ছেোলপাকা,ছিলখমে।,",আিাি,িলন,হয়,ছয, 

আিালিি,ভুলেি,বামেি,ছেোলপাকাগুলো,ছিখলে,ছে,িমহো,

জ্ঞান,হামিলয়,ছফেলেন।,,    

আিালিি,র্লি,আলিা,মেলো,মবশাে,আকৃমেি,ই াঁিিু।,

ছেগুলো,যখন,ছিলঝি,এক,িাথা,ছথলক,অনয,িাথায়,

ছর্াোি,িলো,ছিৌোলো, েখন,আিালিিও,ভয়,

োগলো,।, 

ভুলেি,বামে,এোকাট ,মিলনি,ছবোয়,মেলো,িি।,মকন্তু,োিা,িাে,

ছেখালন,চেলো,গান,বাজনা।,গায়ক-গাময়কািা,োিামিন,র্ুিালো।,

িালেি,অন্ধকাি,আোি,োলথ,োলথ,োিা,েজিয়,হলয়,উেলো।,

শে,শে,বািেু,গান,ছগলয়,ছগলয়,বাইলি,উলে,ছযলো,এবং,পলি,

আবাি,গান,ছগলয়,র্লি,মফলি,আেলো।,জঝাঁ জঝাঁ ,ছপাকাগুলো,এলক,

অপলিি,োলথ,প্রমেলযামগো,কলি,উচ্চেলি,গান,গাইছো,আি,

ছজানামক,ছপাকাগুলো,ছঝালপি,িলধয,নীিলব,জ্বেজ্বলে,আলো,

মিলয়,ছযলো। 

বামেি,োিলনি,পুকুিট ,মেলো,েম্বা,ও,র্ন,কচুমিপানা,মিলয়,ঢাকা।,

বো,বাহুেয, কচুমিপানাি,ছভেি,মেলো,অলনক,িকি,োপ, বযাে, 

িশা,ইেযামি।,আিিা,পুকুলিি,৮-১০,ফু ,জায়গা,পমিষ্কাি,কলি,

মনলয়মেোি,ছেখালনি,পামন,ছগােে,ও,অনযানয,কালজ,বযবহাি,

কিাি,জনয।,,, 
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এ,ভুেুলে,বামেলে,থাকা,আিাি,জীবলনি,একট ,কলেি,অমভজ্ঞো,

মেলো।,প্রথিে, জায়গাট ,ছকানিলেই,িানুলষি,বেবালেি,ছযাগয,

মেে,না।,জায়গাট ি,অোস্থ্যকি,পমিলবশ,আিাি,োলস্থ্যি,েমে,

কিা,শুরু,কিলো।,,মিেীয়ে, আমি,ঐ,েিয়,েম্পূর্ জ,

কপ জিশূনয,মেোি।,আিাি,এক,ছেি,চাে,ছকনাি,

িলো,োিথ জয,মেে,না।,িালঝ,িালঝ,আিাি,বনু্ধিা,

োলিি,খাবালিি,একট ,অংশ,আিালক,মিলেন।,অনয,

েিয়,অলনক,িােই,আিালক,একিি,খামে,ছপল ,

র্ুিালে,হলয়লে।,ফলে,আিাি,োস্থ্য,ছভলঙ্গ,পলে,

এবং,আিাি,পলে,পোলেখায়,িলনালযাগ,ছিওয়া,

কটেন,হলয়,উেলে,থালক।,েখন,ছকালনা,উপায়,না,ছিলখ,

আমি,আিাি,বাবাি,এক,িিূেম্পলকজি,চাচালো,ভাইলয়ি,কালে,

োহাযয,চাই।,মেমন,আিাি,কলেলজি,কাোকামেই,থাকলেন।,

আিাি,চাচা,এলেিুিীন,আহলিি,োলহব,খুমশ,িলন,আিালক,োি,,

বামেলে,খাওয়া-িাওয়া,কিলে,বেলেন।,েখন,ছথলক,আিাি,এই ,

চাচা,আিাি,জীবলনি,েৃেীয়,ছফলিশো,হন।,এিপি,ছথলক,মেমন,

আিাি,আোই,বেলিি,পোলশানা,চামেলয়,মনলয়,যাবাি,জনয,এক,

গুরুত্বপূন জ,ভূমিকা,পােন,কলিন।, 

এখালন,আমি,উলল্লখ,কিলে,চাই, ১৯৫০,োলে,আমি,আিাি,বামে,

োোি,পি,ছথলক,প্রমে,িমববাি,এবং,বলন্ধি,মিনগুলোলে,আিাি,

বামেলে,ছযোি,আিাি,বাবালক,িালেি,কালজ,োহাযয,কিলে।,

োাঁি,শিীি,দ্রুেই,ছভলঙ্গ,পেমেে,এবং,োাঁি,অথ জননমেক,অবস্থ্াও,

খুব,খািাপ,হলয়,পলেমেে।  
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এলেিুিীন,আহলিি 
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আিাি,মবশ্বমবিযালয়ি,মশো 

১৯৫৫,োলে,আমি,মব.এি,কলেজ,ছথলক,আিাি,োেক,মডিী,

েম্পূন জ,কমি।,েখন,আিাি,ঢাকা,মগলয়,মবশ্বমবিযােয়,ছথলক,িাোে জ,

মডিী,ছনবাি,ছকান,েম্ভাবনাই,মেলো,না।,আিাি,বাবাি,েপ্ন,মেে, 

আিালক,িাধযমিক,মবিযােয়,পাশ,কিলে,ছিখলব, এিপি,আমি,

একট ,প্রাথমিক,মবিযােলয়,মশেক,মহলেলব,চাকমি,ছনলবা, মবলয়,

কিলবা, আিাি,স্ত্রীলক,োি,পমিবালিি,োলথ,িালি,ছিলখ,আেলবা, 

েিয়,েিয়,োলিি,কালে,ছবোলে,যালবা, ,এবং,আিাি,উপাজজলনি,

বে,একট ,অংশ,োলক,মিলয়,ছিলবা,যালে,কলি,ো,মেমন,পুলিা,

পমিবালিি,কালজ,োগালে,পালিন।,ছবশ,োধযোধনা,কলিই,আমি,

িবুাি,োলক,আিাি,পোলশানা,চামেলয়,ছযলে,অনুিমে,মিলে,িাজজ,

কমিলয়মেোি।,এি,প্রথিবাি,মেলো,আিাি,িাধযমিক,মবিযােয়,

পাশ,কিবাি,পি,এবং,মিেীয়বাি,িানমবক,মবভাগ,ছথলক,আিাি,

উচ্চিাধযমিক,পাশ,কিাি,পি।,এখন,ছযলহেু,আমি,আিাি,োেক,

মডিী,ছশষ,কলি,একট ,িাইেফেলক,ছপৌৌঁলে,ছগমে, বমিশাে,শহলি,

ছথলক,একট ,প্রমেিান,ছথলক,ছয,েলব জাচ্চ,মডিীট ,ছনওয়া,যায়,

ছেট ,আমি,মনলয়,মনলয়মে, এখন,আিাি,বাবা,আিালক,চাপ,মিলে,

শুরু,কিলেন,ছযন,আমি,একট ,চাকমি,মনলয়,আিাি,পমিবািলক,

অথ জননমেক,ভালব,োহাযয,কিা,শুরু,কমি।,িালি,আিাি,

প্রমেলবশী, মযমন,এখন,িালিি,েলব জাচ্চ,মশমেে,(উচ্চিাধযমিক),

িুেমেি,হবাি,ছখোবট ,হামিলয়,ছফলেলেন, মেমনও,এলে,আিাি,

বাবাি,োলথ,গো,ছিোলেন,I মেমন,বেলেন, “ছোিাি,বাবাি,এখন,

েব জাত্মকভালব,ছোিাি,োহাযয,প্রলয়াজন।,এখন,একট ,চাকমি,

মনলয়,োলক, াকা,মিলয়,োহাযয,কলিা।,এ া,ছোিাি,িাময়ত্ব।” 

আমি,আিাি,িাোে জ,মডমি,কিাি,জনয,িাজধানী,ঢাকা,যাওয়াি,
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েিি,আশা,ছেলে,মিলয়,একট ,উচ্চ,মবিযােলয়,মশেকোি,

চাকমিি,েন্ধান,শুরু,কমি।,মকন্তু,আল্লাহ্,,আিালক,মনলয়,আোিা,

পমিকল্পনা,কলি,ছিলখমেলেন। 

একমিন,আিাি,

জীবলনি,েৃেীয়,

ছফলিশো,আিাি,চাচা,

এলেিুিীন,আহলিি,

োলহব,আিালক,োাঁি,

বাোয়,ডাকলেন,এবং,

বেলেন, “আমি,,

আগািী,কাে,ঢাকা,

যাব।,আমি,চাই, েুমিও,আিাি,োলথ,িাজধানীলে,যালব।” আমি,

বুঝলে,পািমেোি,না,ছকন,মেমন,আিালক,োি,োলথ,ঢাকা,মনলয়,

ছযলে,চাজচ্ছলেন।,আিিা,উপলিাক্ত,জাহালজি,িলো,একট ,

জাহালজ,চলে,ঢাকা,ছগোি,।,চাচা,এলেিুিীন,আহলিি,আিালক,

বাংো,গালনি,মবখযাে,গীমেকাি, েুিকাি,ও,কণ্ঠমশল্পী,আেেু,

েমেফ,সায়হয়িি,বাোয়,মনলয়,ছগলেন।,আিাি,বাবাি,এক,

ফুফালো,ভাই,জনাব,আেেু,েমেফ,তখন তার িী ও দ্'ুেন কছাি 

িাচ্চা চনয়ে নাশ্চেমুশ্চেন করায়ড, হাচসনা মশ্চিয়লর কপছয়ন, িানখার 

পুল কলন নায়ম এেটি সরু কলয়ন এে োমরার এেটি কছাি িাসাে 

োেয়তন। আমার েীিয়নর চতন নম্বর ক য়রশতা আমার িািা, 

আমার ঐ চশল্পী িািায়ে িলয়লন, “লচত , আমায়দ্র 

আত্মীেেেনয়দ্র মায়ঝ উচ্চচশচক্ষত কেউ কনই। আব্দরু রাব্ব 

এেেন কমধ্ািী তরুে চশক্ষােী। কস আমায়দ্র সিার মুখ উজ্জ্বল 

েরয়ি। িয়লা, আমরা তায়ে চিশ্বচিদ্যালয়ে পড়য়ত সাহা য েচর।  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3300249553342035&set=gm.625729988016971&__cft__%5b0%5d=AZUX-lu5NJocaOKsL2iDHTRWpqiewH1lhnRnyyQdn6Kgtwck0byE1_pY1qsFOBOYBI3UPke3699Vc1dgF0Vh19AnOhfjJcuRyd5CwZRAx01pb430MoA_zjsNQi7m7KyLJR-GwCwTwBkZGs3xbf09RyBVBAp5OCEY7iGscFncMc_WC500G7x4PGXPn_8v0IIRLT-om34w3ClYkIAKLc9parzy&__tn_
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আচম িাই তুচম তায়ে খািার ও োেিার োেগা দ্াও এিং আচম 

তার টিউশন চ  ও অনযানয খরি কদ্য়িা।“ আমার িািা আব্দলু 

লচত , আমার েীিয়নর িতুে শ ক য়রশতা, এ প্রস্তািটি সাদ্য়র 

িহে েরয়লন।  

এখায়ন আব্দলু লচত  িািার সম্পয়েশ চেছু েো িলা দ্রোর। 

চতচন কছািয়দ্র গান চশচখয়ে তাাঁর এিং তাাঁর পচরিায়রর খরি 

ক াগায়তন। এেিা পুরায়না িাইসাইয়েয়ল িয়ড় এে িাচড় কেয়ে 

অনয িাচড় চগয়ে চতচন তাাঁর টিউশচনর োে েরয়তন। মায়ঝ মায়ঝ 

চতচন করচডও পাচেস্তায়ন গান গাইয়তন এিং িাচ্চায়দ্র এেটি 

অনুষ্ঠান সিালনা েরয়তন। করচডওর এ োেটি েয়রও চতচন চেছু 

আে-করােগার েরয়তন। সি চমচলয়ে িলয়ত কগয়ল চতচন চদ্ন 

আয়ন চদ্ন খাে অিস্থাে কিাঁয়ি চছয়লন। মূলত িাংলায়দ্য়শর  

 

চমনা িড়ুো, হাচমদ্ ও চশল্পী আব্দলু লচত  I 
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োধ্ীনতার পর তার অে শননচতে অিস্থার উন্নচত হে। প্রশাসয়নর 

প্রেম চদ্ন গুয়লায়ত িঙ্গিনু্ধ্ এেচদ্ন তায়ে কডয়ে িলয়লন, 

“লচত , োল কেয়ে তুচম তেয ও সম্প্রিার মন্ত্রোলয়ের 

গেয় াগায় াগ চিভায়গর উপ-সচিি চহয়সয়ি োে েরয়ি।” িািা 

িলয়লন, “িঙ্গিনু্ধ্, এ োে েরার ময়তা চশক্ষা ও প্রচশক্ষে আমার 

কনই। আচম চেভায়ি এ োে েরয়িা ?” িঙ্গিনু্ধ্ েিাি চদ্য়লন, 

“আচম চনশ্চিত, তুচম এ পয়দ্ খুি ভায়লা োে েরয়ি।” 

 

এভায়িই িঙ্গিনু্ধ্ এমন 

এেেন মানুষয়ে পুরসৃ্কত 

েরয়লন, চ চন িাংলায়দ্য়শর 

মানুয়ষর েনয অয়নে চেছু 

েয়রচছয়লন। পাচেস্তাচন 

আচম শ আমার িািায়ে তাাঁর 

পাচেস্তান চিয়রাধ্ী গান 

“ওরা আমার মুয়খর েো 

োইড়া চনয়ত িাে” এিং 

অনযানয পাচেস্তান চিয়রাধ্ী 

েম শোয়ের েনয কময়র 

ক লার সি শাত্মে কিিা 

েয়রচছল।  

 

চিেী লচত  ও তায়দ্র পুত্র চসরােুল সায়লচেন।   
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আব্দলু লচত  িািা এেেন মহৎ িযাশ্চক্ত চছয়লন। িাচড়য়ত চতচন 

খুিই েম েো িলয়তন। প্রােই চতচন চিড়চিড় েরয়তন এিং মায়ঝ  

মায়ঝ োগে ও েলম 

চনয়ে তাাঁর গানগুয়লা 

কলখার েনয িয়স 

ক য়তন। চতচন কমাি 

৩৫০০ গান 

চলয়খচছয়লন। আচম 

ময়ন েচর, আব্দলু    

লচত   সায়হি চছয়লন  

এেেন সু ী সাধ্ে। 

তাাঁর মৃতুযর আয়গ 

চতচন আমায়ে 

এেিার 

িয়লচছয়লন ক , 

সমে  

এই কছাি িািুটি আে চিখযাত িাংলায়দ্শী   অয়েচলোন  িাংলা সংসৃ্কচত প্রিায়র ও 

প্রসায়র চনয়িচদ্ত প্রাে  চশল্পী ও সংগঠে চসরােুস সায়লচেন।   
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 সমে তাাঁর ময়ন হয়তা, কে ক য়না তায়ে কোর েয়র 

োপয়ি ধ্য়রয়ছ।  য়ল চতচন িয়স পড়য়তন এিং 

তখন তাাঁর ময়ন  া আসয়তা তা চলয়খ ক লয়তন। এ 

কলখা কশষ হয়ল চতচন শরীয়রর িাপ কেয়ে মুক্ত 

অনুভি েরয়তন। চতচন আয়রা অনুভি েরয়তন ক ,  া চতচন 

চলখয়তন, সিই ঐ অোনা শশ্চক্ত কেয়ে আসয়তা। এভায়িই হেয়তা 
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চতচন তার “কসানা কসানা কসানা" গানটি মাত্র শ্চত্রশ চমচনয়ি চলয়খ, 

সুর েয়র, গলােও তুয়ল ক য়লচছয়লন।  

 া আচম কোনচদ্ন েয়েও 

ভাচিচন তা িাস্তি হয়ত িলয়লা। 

আমার ঢাো চিশ্বচিদ্যালে 

কেয়ে মাস্টাস শ চডিী েরার 

সুয় াগ হয়লা। চি.এম. 

েয়লয়ের দ্শ শয়নর অধ্যাপে 

নুরুল হুদ্া ও অধ্যাপে কগালাম 

োয়দ্য়রর আমার উপর অয়নে 

প্রভাি চছল এিং তাাঁরা     

আমায়ে অয়নে অনুপ্রাচেত 

েয়রচছয়লন। তাই আচম ঢাো  

চিশ্বচিদ্যালয়ে দ্শ শন চিভায়গ পড়ার চসদ্ধান্ত কনই। দ্শ শন চিভায়গর 

কিোরমযান ড. কগালাম শ্চেলাচন ইউচনভাচস শটি অ  লেয়নর 

ময়নাচিজ্ঞায়নর এেেন চিয়শষজ্ঞ চছয়লন।  চতচন আমায়ে  তার 

চিভায়গ ভচতশ েরয়ত অেীেৃচত োনান োরে ময়নাচিজ্ঞায়ন 

আমার নম্বর েম চছয়লা।  

আচম স্নাতে পড়ার সমে দ্শ শয়নর চতনটি চিষয়ের এেটি চহয়সয়ি 

শুধু্ ময়নাচিজ্ঞান পয়ড়চছলাম। িাধ্য হয়ে আচম অে শনীচত ও 

ইসলায়মর ইচতহাস চিষয়ে ভচতশ হিার চসদ্ধান্ত কনই। এ দ্য়ুিা 

চিভাগই আমায়ে ভচতশর েনয চনি শাচিত েয়র। মাস্টাস শ কপ্রািায়ম 

ভচতশর চনি শািয়নর কশষ চদ্ন দ্শ শন চিভায়গর এেেন প্রিীে, চিজ্ঞ ও 

সম্মানীে অধ্যাপে োশ্চেমুশ্চেন আহয়মদ্ সায়হি ড. শ্চেলাচনয়ে 

আমার ভচতশর েনয অনুয়রাধ্ েয়রন। চতচন ড. শ্চেলাচনয়ে িয়লন, 

প্রয় সর োেী কগালাম োয়দ্র 
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“আচম চিশ্বাস েচর, আব্দরু রাব্ব দ্শ শয়ন তার পড়ায়লখাে খুি 

ভায়লা েরয়ত পারয়ি। কস  ায়ত ভায়লা েরয়ত পায়র, তার দ্াচেত্ব 

আচম চনশ্চচ্ছ।” এ েো শুয়ন ড. শ্চেলাচন আমায়ে তাাঁর অনুষয়দ্ 

ভচতশ হিার েনয আমার দ্রখাস্তটিয়ত োক্ষর েয়রন।  

আচম আয়গই উয়ল্লখ 

েয়রচছলাম, আচম কছাি 

োেয়তই আমার মায়ে 

হাচরয়েচছলাম। আমার 

নানা িাচড়য়ত আমার 

কময়ঝা মাচম আমায়ে 

তাাঁর চনয়ের সন্তায়নর 

নযাে আদ্র েরয়তন। 

এখন আমার িািী 

(আমার চশল্পী িািার িী) 

ঢাোে আমার মায়ের 

ভূচমোে অিতীে শ হন।  

আচম আমার িািার 

িাসাে চেছু কছাি 

সমসযার সম্মুখীন হই। 

দ্'ুেন প্রাপ্তিেস্ক মানুষ ও 

তায়দ্র দ্'ুেন কছাি সন্তান 

আমার িািার িাসাে এেটি রুয়মই োেয়তন। তায়দ্র কোন 

রান্নাঘর অেিা িসার ঘর চছল না। আমার িািী কখালা েচরডয়র 

এেটি মাটির লতচর আলগা িুলাে োয়ঠর আগুয়ন রান্না েরয়তন। 

িৃটি হয়ল ঐ েচরডরটি চভয়ে ক য়তা। তখন িািীআম্মার রান্না 

ড. গুলাম শ্চেলানী 
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েরা সম্ভি হয়তানা। আমরা িািা-িািীর কশািার ঘয়রই এেটি 

খয়ড়র পাটিয়ত কময়ঝয়ত িয়স কখতাম।  

এখন সমসযা হয়লা আচম কোোে োেি? িাচড়র মাচলয়ের 

এেতলা দ্ালায়নর চসচড়র উপর চসচড়র ছাদ্য়ঘাঁষা এেটি কছাি 

চিয়লয়োঠা চছয়লা। ঐ কছাি োেগাটির এেটি চনিু ছাদ্ এিং 

চতনটি কদ্োল চছয়লা। ছাদ্টি এই চিয়লয়োঠা চসচড়িায়ে িৃটির 

পাচন কেয়ে রক্ষা েরয়তা। চিয়লয়োঠাে চসচড়র উপয়রর চদ্য়ে 

করচলং চদ্য়ে কঘরা এেটি কেৌচেে োেগা চছয়লা। োেগাটির 

এেচদ্ে চছয়লা চতন  ুি এিং লম্বা অংশটি চছয়লা ছ' ুি। 

চিয়লয়োঠার চতনটি কদ্োয়লর প্রচতটিয়তই অয়নেগুয়লা িড় িড় 

চছদ্র চছয়লা এিং এর িতুে শ চদ্েটি, ক টি চদ্য়ে ছায়দ্ প্রয়িশ েরা 

 াে, কসটি চছয়লা সম্পূন শ কখালা। আচম এ োেগাটি মায়স ৭ িাোর 

চিচনময়ে ভাড়া কনই। ক য়হতু আমার পয়ক্ষ কোন ৩x৬  ুি 

সাইয়ের কিৌচে কেনা সম্ভি চছয়লা না, আচম এেেন োঠচমচি 

চদ্য়ে আমার মাপ ময়তা এেটি কিৌচে িাচনয়ে কনই। আচম কিৌচের 

উপর িয়স আমার পড়ায়লখা েরতাম এিং রায়ত এটিয়ে আমার 

খাি চহয়সয়ি িযিহার েরতাম। এ আাঁ য়িাসাাঁয়িা োেগা চনয়ে 

আমার কোন সমসযা চছয়লা না, চেন্তু িৃটি হয়লই আচম 

চভয়ে ক তাম, চিয়শষ েয়র  খন তীি িাতায়সর 

সায়ে মষুলধ্ায়র িৃটি আসয়তা। ছায়দ্র কখালা পাশ ও 

িাচে কদ্োলগুয়লার চছদ্র চদ্য়ে োেগাটিয়ত কঢয়ল 

পাচন আসয়তা। মায়ঝ মায়ঝ আমায়ে আমার িই ও 

োগেগুয়লায়ে রক্ষা েরার েনয সারারাত কসগুয়লায়ে আমার 

শরীর চদ্য়ে কঢয়ে রাখয়ত হয়তা। এেিার এেেন আমায়ে 
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পরামশ শ চদ্য়লা মাটি ও কগািয়রর চমেে চদ্য়ে চছদ্রগুয়লা িন্ধ্ েয়র 

চদ্য়ত। আচম তাই েরলাম। চেন্তু এর  লা ল হয়লা ভোিহ। 

এেচদ্ন অয়নে রায়ত আচম  খন ঘুচময়ে আচছ, 

তখন মুষলধ্ায়র িৃটি এয়লা এিং এয়ত েয়র িৃটির 

পাচনয়ত মাটি ও কগািয়রর চমেে গয়ল কসগুয়লা 

আমার শরীর ও চিছানার উপর পয়ড় পয়ুরা মাখামাচখ 

হয়ে কগয়লা। 

আমায়দ্র কশৌিাগার িযিহার েরা চনয়েও অয়নে সমসযা কপাহায়ত 

হয়তা। ঐখায়ন এেটি েম্পাউয়ে ক  েেটি পচরিার িাস েরয়তা, 

তায়দ্র সিার িযিহায়রর েনয মাত্র এেটি কশৌিাগার চছয়লা। 

কশৌিাগারটিয়ত িাচহর িািীয়ত মাটি কেয়ে পাাঁি  ুি উপয়র ৪X৪ 

 ুি সাইয়ের এেটি কছাি টিয়নর েুাঁ য়ড়ঘর চছয়লা। কশৌিাগায়র 

ক য়ত হয়ল মানুষয়ে এেটি সরু োয়ঠর চসাঁচড় কিয়ে উপয়র উঠয়ত 

হয়তা। এটি িলা চনষ্প্রয়োেন ক , এে সময়ে মাত্র এেেনই 

কশৌিাগারটি িযিহার েরয়ত পারয়তা। মায়ঝ মায়ঝ কমেয়ররা 

(কখালা কশৌিাগার পচরষ্কার েরার েনয চনয়োশ্চেত চনম্ন িয়ে শর 

কলাে) িাচহর িািীর নীয়ি েচময়ত রাখা িয়ড়া ও উনু্মক্ত িেশয 

ধ্ারে খাচল েয়র চদ্য়ে ক য়তা। আচম এতক্ষে ক  কশৌিাগায়রর 

িে শনা চদ্লাম, তায়ত আসয়ল কোন সমসযা চছয়লা না। সমসযা  া 

চছল কসিা হয়চ্ছ, তাড়াহুয়ড়ার সমে আমায়দ্র 

প্রয়তযেয়ে হায়ত এে ঘটি েয়র পাচন চনয়ে 

কশৌিাগায়র কঢাোর েনয অয়নক্ষন লাইয়ন দ্াাঁচড়য়ে 

োেয়ত হয়তা।  
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িানখার পুল এলাোিা শহয়রর চনিু োেগাে চছয়লা। এ োেগাে 

অয়নে কখালা নালা চছয়লা  ায়ত সি ধ্রয়ের মেলা োেয়তা। 

িনযার সমে মায়ঝ মায়ঝ রাস্তাে আমায়দ্র হাাঁিু 

সমান পাচনয়ত হাাঁিয়ত হয়তা  ার উপর চদ্য়ে মানুয়ষর 

িেশয ভাসয়তা।  

আমার িািার িাসাে োো আমায়ে কস সময়ের অয়নে চিখযাত 

সঙ্গীতজ্ঞ ক মন- আব্দলু আলীম, কিদ্ারুশ্চেন আহয়মদ্, কসাহরাি 

কহায়সন প্রমুয়খর সংস্পয়শ শ আসার সুয় াগ েয়র কদ্ে। অয়নয়েই 

িািার োয়ছ এয়স িলয়তন, “লচত  ভাই, আর এেিা গান চলয়খ 

চদ্ন, আর এেিা গান চশচখয়ে চদ্ন।” আমায়দ্র ময়ন রাখা উচিৎ 

ক , আব্দলু আলীম আসয়ল আব্দলু লচতয় রই সৃটি চছয়লন। 

আব্দলু আচলয়মর গাওো অয়নে চিখযাত গান আব্দলু লচত  

সায়হি চলয়খ ও সুর চদ্য়ে তাাঁয়ে চশচখয়ে চদ্য়েচছয়লন। মৃতুযর 

আয়গ চতচন তাাঁর পচরিায়রর  ত্ন কনওোর দ্াচেত্ব তাাঁর চপ্রে লচত  

ভাইয়ের োয়ছ সাঁয়প কদ্ন। লচত  ভাইও ভায়লািাসা ও  য়ত্নর 

সায়ে তাাঁর এ দ্াচেত্ব পালন েয়রচছয়লন। ক রয়দ্ৌচস রহমায়নর 

স লতার কপছয়নও িািার অিদ্ান অনেীো শ। িািা ও 

ক রয়দ্ৌচস এয়ে অপয়রর েনয আলাদ্া ডাে নাম িযিহার 

েরয়তন। িািা ক রয়দ্ৌচসয়ে ডােয়তন ‘গাগামা’ িয়ল এিং 

ক রয়দ্ৌচস তায়ে ডােয়তন ‘লিা’। ল-চত  িা-িার সংয়ক্ষপ হয়চ্ছ 

‘লিা’। 
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একজন  িহান,হৃিলয়ি,িানুষ,োাঁি,নাি-পমিচয়,

ছগাপন,ছিলখ,মবশ্বমবিযােলয়ি,,হলে,আিাি,এক,

বেলিি,থাকা-খাওয়াি,খিচ,মিলয়,ছিন। 

দ্’ুিছর কশয়ষ ১৯৫৭ সায়ল আমার এম. এ.  াইনাল পরীক্ষা কদ্োর 

সমে িয়ল আয়স। আচম প্রেম ময়নাচিজ্ঞান পরীক্ষািা কদ্োর পর 

িুঝয়ত পাচর, আচম প্রেম কেচেয়ত প্রেম হিার মত পরীক্ষা চদ্য়ত 

পাচরচন। আর প্রেম কেচেয়ত প্রেম হওো ছাড়া চিশ্বচিদ্যালয়ে 

চশক্ষেতার, চিয়শষ েয়র কলেিারার িা সহোরী অধ্যাপে হিার 

আশা েরা চছল িৃো। তাই আচম অনয চিষেগুয়লার পরীক্ষা ড্রপ 

েরার চসদ্ধান্ত কনই এ আশা েয়র ক , সাময়নর িছর আচম আয়রা 

ভায়লা েরয়ত পারয়িা। 

এখন আচম আয়রেটি েটঠন সমসযার মুয়খামুচখ হই। আমার 

িািার িাসাে োোর েো চছল দ্'ুিছয়রর েনয। এখন দ্'ুিছর 

কশষ হয়ে  ায়চ্ছ, চেন্তু আচম আমার মাস্টাস শ চডিী কশষ েরয়ত 

পাচরচন। আিার এে িছয়রর েনয িািার উপর কিাঝা হয়ে 

োোিা আমার োয়ছ তখন খুিই অনুচিত ময়ন হশ্চচ্ছল। আচম 

খুিই দ্শু্চিন্তাে পয়ড় চগয়েচছলাম ক , আর এে িছর আচম 

কোোে োেয়িা। আমার এই সমসযার েো আমার চনয়ের ময়নই 

সীমািদ্ধ চছয়লা।   

টঠে তখচন আিার আয়রেটি অদ্্ভুত ঘিনা ঘয়ি 

কগয়লা। এেচদ্ন ঢাো হয়লর প্রয়ভাস্ট আমায়ে তাাঁর সায়ে কদ্খা 

েরয়ত িয়ল এেটি িাতশা পাঠায়লন। আচম তাাঁর সায়ে কদ্খা েরয়ত 

তাাঁর অচ য়স কগলাম। চতচন িলয়লন, “তুচম আমার হয়ল এেটি  
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 রুম পায়ি। কেউ এেেন মানুষ আমার হয়ল কতামার 

এে িছয়রর োোর ও খািার খরি চদ্য়ে চদ্য়েয়ছ। 

তুচম এখচন কতামার রুয়ম িয়ল আসয়ত পায়রা।” আচম তার েো 

শুয়ন এেদ্ম িময়ে কগলাম। আসয়ল  া হয়েচছল, তা আমার 

োয়ছ এেটি অয়লৌচেেতা িয়লই ময়ন হশ্চচ্ছয়লা। আচম তখন ক  

েটঠন সমেিা পার েরচছলাম, কসিা সম্পয়েশ তখন কেউই োনত 

না। পয়র আচম োনয়ত পাচর আমার েীিয়নর িতুে শ ক য়রশতা, 

ড. কগালাম শ্চেলানী তার এেেন ধ্নী িনু্ধ্য়ে িয়লচছয়লন আমার 

এে িছয়রর সমস্ত খরি চদ্য়ে চদ্য়ত। ঐ দ্াতা িযশ্চক্ত এখয়না 

ঢাো হল।  এখনোর নাম ড. মুহাম্মদ্ শহীদ্লু্লাহ হল।   
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আমার অোনাই রয়ে কগয়ছন। পরিতীয়ত ড. শ্চেলানী আমার 

সুপাচরয়শ দ্শ শন চিভায়গর আয়রা েয়েেেন গচরি চশক্ষােীয়দ্র 

েনযও এ িযিস্থা েয়রন। তাাঁয়দ্র মায়ঝ মচিোয়লর ড. হারুনুর 

রচশদ্ ও আয়রেেন তরুে চ চন পরিতীয়ত িাংলায়দ্র সরোয়রর 

এেেন চিখযাত সচিি হন চতচনও চছয়লন। দ্েুা  েচর, আল্লাহ ড. 

শ্চেলানীর আত্মায়ে শাচন্ত চদ্ন।  

তার পয়রর এে িছর আচম আমার পরীক্ষার েনয েয়ঠার 

পচরেম েচর। এর সায়ে সায়ে আচম আয়রা চেছু োে েচর  া 

আমার পরিতী েীিয়ন খুিই োয়ে আয়স। ড. শ্চেলানী চেছু 

গয়িষোর োে েরয়তন। চতচন তাাঁর েয়েেটি প্রেয়ল্প আমায়ে 

অিেী ভূচমো চনয়ত িয়লন। ড. শ্চেলানীর সায়ে আমার োে 

আমায়ে গয়িষো োয়ে অচভজ্ঞতা ও প্রচশক্ষে অেশয়ন সাহা য 

েয়র এিং এরই সায়ে সায়ে আচম চেছু অে শও পাই। এছাড়াও 

আচম শহীদ্ ড. শ্চে. চস. কদ্য়ভর েনয তাাঁর িইয়ের চডয়ক্টশন, 

িাইপ েরা, প্রু  চরচডং েরা এিং কপ্রয়স আনা কনওো েরা 

ইতযাচদ্ োে েয়র চদ্তাম। ড. কদ্য়ভর সায়ে োে েরা আমায়ে 

শুধু্ িই কলখার চিচভন্ন ধ্ায়পর সায়েই পচরিে েরাে চন, এটি 

এেই সায়ে আমায়ে এেটি মহৎ মানুয়ষর সংস্পয়শ শ চনয়ে আয়স 

 ার জ্ঞান ও মানচিেতা কেয়ে আচম অয়নে চেছু চশখয়ত  

কপয়রচছ। ড. শ্চেলানী ও ড. কদ্য়ভর সায়ে তাাঁয়দ্র প্রেয়ল্প আমার 

োে আচম ঐ অনুষয়দ্ চশক্ষে চহয়সয়ি ক াগ কদ্োর পরও 

অয়নে চদ্ন প শন্ত িলয়ত োয়ে।  

আচম ১৯৫৮ সায়ল আমার এম. এ. পরীক্ষা কদ্ই। তখন ড. শ্চেলানী 

তাাঁর গয়িষো োে চনয়ে খুিই িযস্ত চছয়লন। চতচন প্রধ্ান চহয়সয়ি 

অনুষদ্ িালায়নায়ত সমে িাাঁিায়নার েনয অনুষদ্ িালায়নার এেটি 
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িড় দ্াচেত্ব আমার োাঁয়ধ্ চদ্য়ে কদ্ন। এটি খুিই আি শেনে চছল 

োরে আচম তখনও আমার এম. এ. পরীক্ষাে পাশ েচরচন। চতচন 

ভাইস িযায়ন্সলরয়ে চিটঠ চদ্য়েচছয়লন ক ন আমায়ে সহোরী 

অধ্যাপে চহয়সয়ি চনয়োগ কদ্ওো হে। চেন্তু চভ.চস. তাাঁর সুপাচরশ 

চ চরয়ে কদ্ন এিং আমার পরীক্ষার  লা ল প্রোশ হওো প শন্ত 

তায়ে অয়পক্ষা েরয়ত িয়লন। 

িতশমান অধ্যােটি কশষ েরার আয়গ আচম চস্টমার সম্পয়েশ 

েয়েেটি েো িলয়ত িাই।  ১৯২০ এর দ্শয়ে চিটিশরা এ 

চস্টমারগুয়লা লতরী েয়রচছল। এগুয়লার সায়ে আমার চনয়ের 

সংয়িদ্নশীল সং ুশ্চক্ত রয়েয়ছ। িািা এয়লমউশ্চেন আহমদ্ 

আমায়ে প্রেম িায়রর ময়তা এেটি চস্টমায়র ঢাো চনয়ে  ান। 

আমার িাংলায়দ্য়শর েীিয়ন কিশীরভাগ সমে আচম িচরশাল ও 

ঢাোর ময়ধ্য  াতাোয়তর েনয এ োহাে িযিহার েয়রচছ। 

আমায়দ্র নদ্ীর কদ্য়শ এটিই চছল চনরাপদ্ ও সােেী পচরিহন ।  

আচম ক  তৃতীে কেচেয়ত ভ্রমে েয়রচছ, তা িলা িাহুলয। আচম 

আমার চনয়ের চিছানার িাদ্রটি কডয়ের উপর কপয়ত িসতাম 

এিং গভীর রায়ত এর উপর ঘুমাতাম। কডয়ের উপর  াত্রীয়দ্র খুি 

চভড় চছয়লা। কসখায়ন োেগা কপয়ত হয়ল আমায়ে োহাে ছাড়ার 

চতন কেয়ে িার ঘন্টা আয়গ চস্টমার ঘায়ি ক য়ত হয়তা, অেিা 

আমার েনয োেগা রাখার েনয েুচলয়ে পেসা চদ্য়ত হয়তা। 

আমরা িাংলায়দ্শীরা েো িলয়ত ভায়লািাচস। ক য়হতু  াত্রীরা 

এয়ে অপয়রর োছাোচছ িসত, তারা গভীর রাত প শন্ত েো 

িলয়তা। আমরা অনয মানুয়ষর েীিন সম্পয়েশ সিচেছু 

োনয়ত আিহী। এে  াত্রী আর এে  াত্রীয়ে 

শ্চেয়জ্ঞস েরয়তন, "আপনার মাচসে কিতন েত?", 
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"আপচন চে অয়নে উপচর পান?". "আপনার েী 

কোয়না করাগ আয়ছ িা অতীয়ত চছল?"- এ োতীে 

প্রশ্ন অচিরত িলয়তা।  

চস্টমারিা  খন ঝয়ড়র েিয়ল পড়য়তা তখন েতৃশপক্ষ কডয়ের 

উপর  ায়ত পাচন না আয়স, কসেনয োহায়ের দ্'ুপায়শ কখালা 

োেগাগুয়লায়ত পদ্শা লাচগয়ে চদ্য়তন। ঝয়ড়র সমে োহােটি 

িাাঁদ্পুয়রর োয়ছ কমঘনা ও পদ্মার সংয় াগ স্থয়ল োেয়ল আমরা 

 াত্রীরা ভে কপয়ে ক তাম এিং আল্লাহর নাম চ চের েরতাম। 

তয়ি আমার োনাময়ত, এ োহােগুয়লার এেটিও ঝয়ড় ডুয়ি 

 াে চন। 

সময়ে সময়ে উচ্চ কেেীর  াত্রীরা কডয়ের উপয়রর সরু পে চদ্য়ে 

কহাঁ য়ি ক য়তন। আচম তায়দ্র সুন্দর কপাশাে ও িযেিহুল 

েুতাগুয়লার চদ্য়ে তাচেয়ে োেতাম। আমায়ে িলা হয়েচছল ক , 

এ চস্টমায়রর ডাইচনং হয়ল খুি সুোদ্ ুখািার চেনয়ত পাওো 

ক য়তা। আচম অিশয চনয়ে রায়ত আমার কপয়ির তৃচপ্তর েনয 

মুচড় ও েলা চনয়ে আসতাম। 
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আমি,১৯৫৮,োলে,ঢাকা,মবশ্বমবিযােলয়,

িশ জন,এবং,িলনামবজ্ঞালনি,ছেকচািাি,          

( সহোরী অধযাপক) মহলেলব,ছযাগ,ছিই,I   

আলহামদ্চুলল্লাহ্  আচম পরীক্ষাে প্রেম কেচেয়ত প্রেম স্থান 

অচধ্োর েচর এিং পরীক্ষার  লা ল প্রোশ হওোর 

সায়ে সায়ে অনুষয়দ্ সহোরী অধ্যাপে চহয়সয়ি 

ক াগ কদ্ই। এখন ড. শ্চেলানী চশক্ষােীয়দ্র ভচতশ ও 

নতুন চশক্ষে চনয়োয়গর দ্াচেত্ব কেয়ে শুরু েয়র 

অনুষয়দ্র সম্পূে শ োে আমার উপর কছয়ড় কদ্ন।  

চেছু পাঠে হেত অধ্যাপে আব্দলু হাই এিং ড. আব্দরু রচশয়দ্র 

নাম শুয়নয়ছন । আচম তাাঁয়দ্র দ্েুনয়ে অনুষয়দ্র অধ্যাপে 

চহয়সয়ি চনয়োগ চদ্য়েচছলাম। আচম অধ্যাপে হাই কে চিনতাম 

তাাঁর এে ছায়ত্রর মাধ্যয়ম ক  আমার সহপাঠী চছল। অধ্যাপে হাই 

তখন ইয়ডন মচহলা েয়লয়ে পড়ায়তন এিং িশ্চি িাোয়র 

োেয়তন। আচম তাাঁর িাসাে অয়নেিার চগয়েচছ। আচম তাাঁয়ে 

এেেন খুিই ভায়লা চশক্ষে ও ভায়লা মানুষ চহয়সয়ি আচিষ্কার 

েরলাম। তাই  খন অনুষয়দ্ এেেন চশক্ষয়ের োেগা খাচল 

হয়লা, আচম তাাঁয়ে  ড. শ্চেলানীর অনুমচত চনয়ে চশক্ষে চহয়সয়ি 

চনয়োগ কদ্ই। অধ্যাপে হাই পুয়রা ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের এেেন 

অনযতম সম্পদ্ চহয়সয়ি পচরগচেত হন। ড. রচশদ্ খুিই িমেপ্রদ্ 

 লা ল চনয়ে তাাঁর মাস্টাস শ চডিী সম্পন্ন েয়রচছল। আচম তাাঁয়েও 

এেইভায়ি চনয়োগ কদ্ই। ড. রচশদ্ পরিতীয়ত স্কলারচশপ চনয়ে 
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চিটিশ ইউচনভাচস শটিয়ত তাাঁর উচ্চচশক্ষার েনয িয়ল  াে। কস তাাঁর 

চপ.  এইি. চড. এিং চসএসচপ মাত্র দ্'ুিছয়রর করেডশ সময়ের মায়ঝ  

কশষ েয়র এিং এরপর তৎোলীন 

পাচেস্তান সরোয়রর এেেন 

পচরিালে চহয়সয়ি ক াগ কদ্ে । কস 

িাংলায়দ্শ সরোয়রর অয়নে 

মন্ত্রনালয়ের খুি দ্ক্ষ সচিি চহসায়ি 

দ্াচেত্ব পালন েয়রয়ছ । 

ড. শ্চেলানীর আমার উপয়র পূে শ 

চিশ্বাস চছয়লা। চতচন আিার চভ.চস. 

কে চিটঠ কদ্ন এই িয়ল আমায়ে ক ন 

অনুষয়দ্র প্রধ্ায়নর পক্ষ কেয়ে 

সমস্ত নচে এিং চিটঠ োক্ষর েরার 

অচধ্োর চদ্য়ে কদ্ো হে। চভচস 

এিারও তাাঁর প্রস্তাি চ চরয়ে কদ্ন। 

তাই তখন আচম সি োগে 

ও চিটঠ লতচর েয়র চদ্তাম এিং 

ড. শ্চেলানী শুধু্ কসগুয়লায়ত োক্ষর েরয়তন। ড. 

শ্চেলানী ১৯৬২ সায়ল ঢাো চিশ্বচিদ্যালে কছয়ড়  ানI 

এরপর ড. শ্চে. চস. কদ্ভ চিভায়গর প্রধ্ান হন। ড. 

কদ্ভও আমায়ে ড. শ্চেলানীর নযাে চিশ্বাস েরয়তন। 

তাই আচম ড. কদ্য়ভর েনযও এেইভায়ি ১৯৬৩ সায়ল েযানাডা 

িয়ল  ািার আগ প শন্ত। অনুষদ্ িালায়ত োচে । েীিন তখন খুিই 

ভায়লা িলচছল। আচম আমার চশক্ষােীয়দ্র ভালিাসতাম। আচম 

ড. শ্চে. চস. কডভ 
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চশক্ষে চহয়সয়ি আমার দ্াচেত্ব  ো ে ভায়ি পালন 

েরার েনয সয়ি শাচ্চ কিিা েরতাম। আচম েখয়না 

কোন ক্লাস চমস চদ্তাম না এিং কোন ক্লায়স কদ্চর 

েয়র িা সম্পেূ শ প্রস্তুচত ছাড়া ক তাম না। আল্লাহ 

আমায়ে েটঠন চিষেগুয়লা কোতা এিং পাঠেয়দ্র 

োয়ছ সহেভায়ি উপস্থাপয়নর সক্ষমতা চদ্য়েয়ছন। 

আচম শুধ্ ুআমার চশক্ষােীয়দ্র এোয়ডচমে স লতারই কখোল 

রাখতাম না, আচম তায়দ্র সাচি শে ভায়লা োোরও কখোল রাখার 

কিস্টা েরতাম। এোরয়ে আচম তায়দ্র আিাচসে হলগুয়লায়ত ও 

িাচড়য়ত কিড়ায়ত ক তাম। আমার এ োেগুয়লা আমার 

চশক্ষােীয়দ্র েদ্ধা, ভায়লািাসা ও সম্মান অেশন েয়র চনয়েচছল। 

এয়দ্র মায়ঝ শতশত চশক্ষােীরা  ারা দ্শ শনয়ে তায়দ্র সম্পূরে 

চিষে চহয়সয়ি চনয়েচছল, তারাও চছয়লা। 

১৯৫৯,োলে,আমি,মবলয়,কমি। 

আচম  খন ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে ১৯৫৮ সায়ল দ্শ শন ও ময়নাচিজ্ঞান 

চিভায়গ সহোরী অধ্যাপে (কলেিারার) চহয়সয়ি ক াগ কদ্ই, তখন 

ঢাো হয়লর িতুে শ কেচের েম শিারীয়দ্র িাসভিয়নর উপয়র এেটি  

আহামচর ভায়ি িলচছল না। প্রেৃচতগতভায়ি আচম এো োোে 

অভযস্ত চছলাম না। এেনয আমার তখন ময়ন হয়লা চিয়ে েরয়ল 

হেয়তা আমার েীিয়নর এোেীত্ব ঘুিয়ি। আমায়দ্র ঐ সময়ের 

ইচতহায়স কিচশরভাগ চিয়েই আত্মীেেেন িা অনযয়দ্র দ্বারা 

আয়োশ্চেত হয়তা। আচম আমার অয়নে সহেমী, আত্মীেেেন 

ও ঢাোর িনু্ধ্িান্ধ্িয়দ্র িচল আমার েনয পাত্রী খুাঁেয়ত। আচম 
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কিশ সয়িতনভায়িই তখন আমার েনয পাত্রী কখাাঁোর িযাপায়র 

আমার িািায়ে এচড়য়ে চগয়েচছলাম োরে আচম চনশ্চিত চছলাম, 

তাাঁর পছয়ন্দর সায়ে এ িযাপায়র আমার পছন্দ চমলয়ি না।  

সাধ্ারেত আচম তাৎক্ষচেে ভায়ি চসদ্ধান্ত চনয়ে ক য়োয়না োে 

িাস্তিােন েয়র োচে। শীঘ্রই আচম িুঝয়ত পাচর অন্তত েীিন 

সচঙ্গনী কখাাঁোর কক্ষয়ত্র এ োেটি আচম এিার চনয়ে েরয়ত 

পারচছ না। আমার চশক্ষে ও সহেমী অধ্যাপে  খরুজ্জামায়নর 

িী আমায়ে িলয়লন, “িী কখাাঁোর চিষেটি হয়চ্ছ 

অয়নেিা চছপ চদ্য়ে রুই মাছ ধ্রার ময়তা। তুচম 

কিাপ চদ্য়ে িড়চশটি পাচনয়ত ক য়ল রাখয়ি এিং 

মায়ছর েনয অয়পক্ষা েরয়ত োেয়িI এে সমে 

এেটি মাছ এয়স  খন কিাপ চগলয়ি, তখন তুচম 

তায়ে কিয়ন উঠায়ি। এেইভায়ি, তুচম চিয়ে েরার েনয 

আমায়দ্রয়ে কতামার পছয়ন্দর েো িয়লয়ছা। এখন লধ্ শয ধ্য়র 

অয়পক্ষা েরয়ত োয়ো। আমরা সমেমত অিশযই কতামার েনয 

এেেন পাত্রী খুাঁয়ে আনয়িা।” আসয়ল আমার এেেন িনু্ধ্ 

চময়সস  খরুজ্জামানয়ে তাাঁর এে পচরচিত কময়ের পচরিায়রর 

োয়ছ আমার সম্বন্ধ্ চনয়ে ক য়ত িয়লচছয়লন। চতচন আোয়র 

ইচঙ্গয়ত এ প্রস্তািটি চ চরয়ে চদ্য়েচছয়লন। চতচন িলয়লন, “এ 

কময়ের পচরিার খুিই ধ্নী। ওনারা তায়দ্র কময়েয়ে এমন কোন 

পচরিায়র চিয়ে চদ্য়ত িাইয়ি,  ায়দ্র অয়নে িাো আয়ছ, িড় িাচড় 

আয়ছ, গাচড় আয়ছ, ইতযাচদ্। আব্দরু রাব্ব অয়নে ভায়লা কছয়ল, 

তাাঁর এেিা ভায়লা চডিী আয়ছ এিং চিশ্বচিদ্যালয়ে এেিা ভায়লা 
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িােচরও আয়ছ, চেন্তু কস ধ্নী না। তারা তায়দ্র কময়েয়ে েখয়নাই 

আব্দরু রায়ব্বর সায়ে চিয়ে কদ্য়ি না।“  

এেচদ্ন সন্ধ্যাে আচম ঢাো হয়লর পায়শর িাস স্টয়প িায়সর েনয 

অয়পক্ষা েরচছলাম। অধ্যাপে মােসুদ্রু রহমান নায়ম িচরশায়লর 

এে ভদ্রয়লােও তখন ঐ িাসস্টয়প এয়স দ্াাঁড়ায়লন। চতচন োয়েদ্-

এ-আেম নায়মর এেটি েয়লয়ে দ্শ শন পড়ায়তন। ক য়হতু আচম 

চিশ্বচিদ্যালয়ে দ্শ শন পড়াতাম, আমার অনুষয়দ্ েয়েেিার ওনার 

সায়ে আমার কদ্খা হয়েচছয়লা। িায়সর েনয অয়পক্ষা েরার সমে 

আচম তাাঁয়ে আমার েনয পাত্রী কখাাঁোর েোটি োনাই। চতচন 

আমায়ে শ্চেজ্ঞাসা েয়রন, “আপনার পছন্দ কেমন?” আসয়ল 

চতচন কিাঝায়ত িাইচছয়লন আচম চিয়ে েরার েনয কেমন ধ্রয়ের 

কময়ে িাশ্চচ্ছI আচম তায়ে িললাম, “আচম এমন 

এেেন কময়ে িাইচছ, ক  মানুষ চহয়সয়ি ভায়লা হয়ি। 

তায়ে কমািামুটি সুন্দরী হয়ত হয়ি। তায়ে কমািামুটি 

িুশ্চদ্ধমতীও হয়ত হয়ি োরে কস  চদ্ চশচক্ষতা না হয়ে 

োয়ে আচম ক ন তায়ে সু্কয়ল পাটঠয়ে চশচক্ষত েরয়ত 

পাচর।" অধ্যাপে রহমান আমার েো শুয়ন খুি অিাে হয়ে 

কগয়লন। এর েয়েে মাস পর চতচন আমায়ে োচনয়েচছয়লন, 

“ক য়হতু আপচন উচ্চচশচক্ষত এিং চিশ্বচিদ্যালয়ে আপনার এেটি 

সম্মানেনে িােচর রয়েয়ছ, আচম কভয়িচছলাম আপচন িলয়িন, 

‘কময়েটিয়ে খুিই সুন্দরী হয়ত হয়ি, তার চিশ্বচিদ্যালয়ের চডিী 

োেয়ত হয়ি এিং তার পচরিারয়ে খুি ধ্নী এিং সমায়ের 

উচ্চস্তয়রর হয়ত হয়ি। ‘ ”   
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এরপর অধ্যাপে রহমান আমায়ে িলয়লন, “এগুয়লাই  চদ্ 

আপচন আপনার িীর মায়ঝ কিয়ে োয়েন, আচম এেেন 

িযাশ্চক্তয়ে চিচন  ার এেটি চিিাহয় াগয কময়ে আয়ছ। চতচনও 

এেেন ভায়লা কছয়লর সায়ে তাাঁর কময়েয়ে চিয়ে চদ্য়ত িান। চতচন 

তাাঁর হিু োমাতার োয়ছও এর কেয়ে আর কিচশ চেছু আশা 

েয়রন না। এ ভদ্রয়লাে, অধ্যাপে আশরা উশ্চেন, আমার 

এেেন সহেমী। চতচন আমায়দ্র েয়লয়ে আরচি ও ইসলাম 

চশক্ষা পড়ান। চতচন এেেন অতযন্ত ভাল মানুষ এিং 

সিাই তায়ে খুি সম্মান েয়রন। আসয়ল চতচন 

এেেন সু ী সাধ্ে।  চতচন ঢাো সরোচর েয়লে কেয়ে 

অিসর কনিার পর আমায়দ্র েয়লয়ে পড়ায়না শুরু েয়রয়ছন। 

আচম শুয়নচছ কলায়েরা তাাঁর কময়ে আয়েশায়ে 

কসানার (golden) কময়ে িয়ল োয়ে। কময়েটি 

আপনার চিশ্বচিদ্যালয়ের িাংলা সাচহয়তযর এেেন 

স্নাতয়ের চশক্ষােী।“ চতচন  া িলয়লন, তা শুয়ন আমার খুিই 

ভায়লা লাগল। পাঠে আপচন এতক্ষয়ে িুঝয়ত কপয়রয়ছন, আচম 

কোয়না ভায়লা োে ভচিষযয়তর েনয ক য়ল রাচখনা। এিারও তাই 

হয়লা। আচম ওনায়ে িললাম, “তাহয়ল িলুন কদ্চর না েয়র 

অধ্যাপে আশরা উশ্চেয়নর িাসাে  াই।” আমরা তখন আর িাস 

চনলাম না। এেটি চরেশা চনয়ে দ্চক্ষে ধ্ানমশ্চেয়ত োিািন 

মসশ্চেয়দ্র পায়শ অধ্যাপে আশরা উশ্চেয়নর িাসার চদ্য়ে রওনা 

চদ্লাম। পুরয়না করল লাইন কেয়ে তার িাসা ১০০  ুি দ্য়ূর চছল। 

অধ্যাপে রহমান এো তাাঁর সহেমীর িাসাে  ান আর আচম করল 

লাইয়নর উপর িয়স অয়পক্ষা েরয়ত োচে। এেেন পাত্র তার হিু 
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শ্বশুর িাচড়য়ত চনয়ের চিয়ের েো িলয়ত চনয়ে ক য়ত পায়র না। 

অধ্যাপে আশরা উশ্চেন অধ্যাপে রহমানয়ে িয়লন, “প্রেয়ম 

কছয়লয়ে চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার কময়েয়ে কদ্খয়ত িলুন। তার করাল 

নং ১০।  চদ্ তাাঁর আমার কময়েয়ে পছন্দ হে, এরপর আমরা এ 

চিষয়ে পরিতী পদ্য়ক্ষপ কনয়িাI” 

পয়রর চদ্ন সোয়ল আচম আমার িচরশায়লর িনু্ধ্ শাোহান 

সায়হিয়ে ডাচে। চতচন চিশ্বচিদ্যালয়ের লাইয়িরীর োউন্টায়র 

োে েরয়তন। আচম তায়ে িচল করাল নং ১০-এর কেউ  

 

 

ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের েলা ভিন।  সাময়ন চিখযাত আম গাছটি।   
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লাইয়িরীয়ত আসয়ল চতচন ক ন আমায়ে খির কদ্ন। আচম তায়ে 

আমার এ খির কনওোে কপছয়নর োরেটিও োচনয়ে কদ্ই।  

আয়গরচদ্ন রায়ত িাচড়য়ত চে ঘয়িচছয়লা, কস সম্পয়েশ আেশার 

কোন ধ্ারোই চছয়লা না।  োরীচতভায়ি কস ঐচদ্ন সোয়ল 

লাইয়িরীয়ত আয়স। তার মাো তার সাদ্া শাচড়র আাঁ িল চদ্য়ে ঢাো 

চছয়লা। চিশ্বচিদ্যালয়ের তখনোর চনেম অনুসায়র িন্থাগায়রর 

কোন চনচদ্শি িই কনোর েনয কোন ক্লােশয়ে িইয়ের আলমাচরয়ত 

ক য়ত হয়তা। আেশা  খন ক্লােশয়ে এেিা িই কদ্োর েনয িলল,  

ক্লােশ তায়ে িয়লন , “আপচন এেিু অয়পক্ষা েরুন। 

িইটি খুাঁয়ে কির েরয়ত আমায়দ্র এেিু সমে 

লাগয়িI” এ সময়ের মায়ঝ আমার িনু্ধ্ শাহাোহান 

সায়হি এেেনয়ে আমার অনুষয়দ্ পাটঠয়ে কদ্ন 

আমায়ে আেশার আসার খির োনায়ত। আচম 

কদ্ৌৌঁয়ড়  াই লাইয়িরীর চদ্য়ে। আচম চিখযাত 

আমতলাে দ্াাঁচড়য়ে দ্রূ কেয়ে তায়ে এে ঝলে 

কদ্চখ। ঐ মুহূতশটিয়ত আচম খুিই লজ্জা পাশ্চচ্ছলাম। এোরয়ে 

োয়ছ চগয়ে তায়ে ভায়লাভায়ি কদ্খয়ত পাচরচন। আমার ক্লায়স 

অয়নে কময়ে চশক্ষােী চছল। তায়দ্র চদ্য়ে তাোয়ত আমার 

কোয়না অসুচিধ্া হয়তা না। চেন্তু ঐ পচরচস্থচতটি চছয়লা পুয়রাই 

অনযরেম। এিার আচম এেেন কময়েয়ে কদ্খচছলাম তায়ে চিয়ে 

েরার উয়েয়শয। ঐচদ্নই আচম অধ্যাপে রহমানয়ে 

োচনয়ে কদ্ই ক , কময়েয়ে আমার পছন্দ হয়েয়ছ 

এিং আচম তায়ে চিয়ে েরয়ত রাশ্চে। আচম দ্য়ুিা 
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ঘিনার উপর চভচি েয়র আেশায়ে চিয়ে েরার 

চসদ্ধান্ত চনয়েচছলাম। এর এেটি হয়লা ক , তার িািা 

চছয়লন এেেন সু ী সাধ্য়ের ময়তা ভায়লা মানষু 

এিং আর এেিা হয়লা আেশায়ে িলা হয়তা কসানার 

কময়ে িা কগায়েন গাল শ।      

এিার আমার হিু শ্বশুয়রর 

আমায়ে কদ্খার পালা 

চছয়লা। পয়রর চদ্ন চতচন ঐ 

উয়েয়শয চিশ্বচিদ্যালয়ে 

আয়সন। চদ্বতীে তলাে 

আমার অচ য়সর সাময়নর 

েচরডয়র তাাঁর সায়ে আমার 

মুয়খামুচখ সাক্ষাত হে। 

আচম আমার হায়ত 

করশ্চেস্টার খাতা চনয়ে 

ক্লায়স   াশ্চচ্ছলাম। চতচন 

তখন উয়ল্টা চদ্ে চদ্য়ে 

আসচছয়লন। আমরা এয়ে 

অপয়রর চদ্য়ে তাোই এিং 

ক   ার গন্তয়িযর চদ্য়ে 

িয়ল  াই। তাাঁর লম্বা দ্াাঁচড়, 

শরীয়র আিোন আর 

মাোে সুন্দর োয়লা 

রংয়ের  িুচপ কদ্য়খ আচম কভয়িচছলাম ক , চতচনই অধ্যাপে 

হাচমদ্ ও আমার শশুর 



92 
 

আশরা উশ্চেন সায়হি হয়িন।  চতচন আমার চশক্ষে অধ্যাপে 

োশ্চেমউশ্চেয়নর অচ য়স  ান। আচম ওনার নাম  আয়গ এেিার 

উয়ল্লখ েয়রচছ। আচম এ অনুষয়দ্ চশক্ষে চহয়সয়ি ক াগ কদ্িার 

পর চতচন আমার সহেমী হয়ে  ান। চেন্তু কদ্খা কগল, অধ্যাপে 

োশ্চেমউশ্চেন অধ্যাপে আশরা উশ্চেয়নরও চশক্ষে চছয়লন। 

চতচন অধ্যাপে োশ্চেমউশ্চেনয়ে পুয়রা ঘিনা খুয়ল িয়লন এিং 

আমার সম্পয়েশ তাাঁর মতামত োনয়ত িাইয়লন। অধ্যাপে 

োশ্চেমউশ্চেন আমার সম্পয়েশ চে িয়লচছয়লন কসটি িলার আয়গ 

আচম এেটি েো িয়ল চনয়ত িাই। 

আচম সিসমে এেেন সাধ্ারে মানষু চহয়সয়ি 

েীিন োটিয়েচছ। আচম  চদ্ ভায়লা চেছু েয়র োচে 

তা হয়লা ক , আচম সারা েীিন মানুয়ষর উপোর 

েরয়ত কিিা েয়রচছ।    

অধ্যাপে োশ্চেমউশ্চেন আমার সম্পয়েশ  া িয়লচছয়লন, তা 

আমার প্রচত তাাঁর গভীর ভালিাসা কেয়েই িয়লচছয়লন। টঠে এ 

েোগুয়লাই চতচন িয়লচছয়লন, “আশরা উশ্চেন, েয়েে 

িছর ধ্য়র আব্দরু রাব্বয়ে আচম আমার চনয়ের 

হায়ত মানষু েয়রচছ। কস এেেন অতযন্ত ভায়লা 

কছয়ল। এটি আল্লাহ্ র রহমত ক , তুচম তাাঁর ময়তা 

এেেন ভায়লা কছয়ল খুাঁয়ে কপয়েয়ছা। তাাঁর সম্পয়েশ 

আর কোন প্রশ্ন েয়রা না। তুচম কিাখ িন্ধ্ েয়র এিং 
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কোন রেম চদ্বধ্া না েয়র চনশ্চিয়ন্ত কতামার কময়েয়ে 

তাাঁর হায়ত তুয়ল দ্াও।”    

টঠে ঐ মূহুয়তশ অধ্যাপে আশরা উশ্চেন তাাঁর কময়েয়ে আমার 

সায়ে চিয়ে কদ্ওোর চসদ্ধান্ত চনয়ে কনন। কসচদ্ন সন্ধ্যাে চতচন তাাঁর 

কছয়লয়দ্র সায়ে তাাঁর চসদ্ধায়ন্তর িযাপায়র আয়লািনা েয়রন। তারা 

সিাই তাাঁর চসদ্ধায়ন্তর সায়ে চদ্বমত কপাষে েয়র। তাাঁর চদ্বতীে 

কছয়ল শ্চেোউশ্চেন আহয়মদ্, চ চন পরিতীয়ত ইসলাচমে 

ইচতহায়সর অধ্যাপে হন, িয়লন, “অয়নে সমে এ ধ্রয়ের 

কছয়লরা িায়ম এেটি চিয়ে েয়র রায়খ, এরপর শহয়র এয়স 

আধ্ুচনে কময়েয়দ্র িােচিেয কদ্য়খ আিার চদ্বতীে এেটি চিয়ে 

েয়র। আমায়দ্র তাাঁর িয়ম চগয়ে কখাাঁে চনয়ে কদ্খয়ত 

হয়ি কসখায়ন তাাঁর কোন িী আয়ছ চেনা।” তার পরচদ্ন 

তারা চতন ভাই চস্টমায়র েয়র িচরশায়ল আমার িায়ম  াওোর 

েনয প্রস্তুচত কনে। চেন্তু চস্টমার কস্টশয়ন  াওোর েনয 

কির হিার টঠে আগ মূহুয়তশ তায়দ্র িািা তায়দ্র 

আিয়ে ক য়লন এিং িয়লন, “আচম কতামায়দ্র 

ক য়ত কদ্য়িা না। আমার আল্লাহ আমায়ে িয়লয়ছন 

সিচেছু টঠে আয়ছI”  

ঐ এেই সপ্তায়হ চিশ্বচিদ্যালয়ের আমার েয়েেেন সহেমী, 

আমায়দ্র িাচড়র েনাি েেনাল আয়িচদ্ন চ চন আমার মাস্টাস শ 

চডচি কশষ হওোর আয়গ আমায়দ্র িায়মর সিয়িয়ে কিচশ চশচক্ষত 

মানুষ চছয়লন, এিং আমার িািাসহ আমার চেছু আত্মীেেেন 

চময়ল আচম অধ্যাপে আশরা উশ্চেয়নর িাসাে  াই িাগদ্ান 
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অনুষ্ঠায়নর েনয। আচম আয়িচদ্ন সায়হিয়ে আয়গই িয়ল 

করয়খচছলাম, কোন পক্ষ চিয়ের উপহার চহয়সয়ি চে কদ্য়ি না 

কদ্য়ি, এ চনয়ে কোন আয়লািনা হয়ি না োরে কোন পয়ক্ষরই 

কোন িাচহদ্া কনই।  া-ই কহাে, এটি তাাঁয়ে খুি রাচগয়ে কদ্ে। চতচন 

এরপর চসদ্ধান্ত কনন চতচন িাগদ্ান অনুষ্ঠায়ন োেয়িন না। চতচন 

ময়ন েরয়তন, িয়রর পয়ক্ষর দৃ্ঢ় অিস্থায়নর এেেন অচতচে 

চহসায়ি েয়নর িািার োয়ছ তাাঁর অয়নে চেছু দ্াচি েরার 

অচধ্োর আয়ছ। আচম এরপর তাাঁয়ে চিনয়ের সায়ে িুশ্চঝয়ে িচল 

আচম এেেন মানুষয়ে চিয়ে েরয়ত িাই, োয়রা সম্পদ্য়ে নে। 

অিয়শয়ষ চতচন কলন-কদ্য়নর আয়লািনা না েরার েনয সম্মত হন। 

ক মনটি আশা েয়রচছলাম, আমার আত্মীেেেন, সহেমীরা ও 

িনু্ধ্িান্ধ্য়িরা অধ্যাপে আশরা উশ্চেন ও তাাঁর পচরিার দ্বারা খুি 

ভায়লাভায়ি আপযাচেত হন। অধ্যাপে োশ্চেমউশ্চেয়নর কিশ দৃ্ঢ় 

িাস্তি জ্ঞান চছয়লা। চতচন িলয়লন, ক য়হতু দ্'ুপয়ক্ষর মায়ঝ কোন 

অমত কনই, তাহয়ল চিয়েটি এখচন হয়ে ক য়ত পায়র। আসয়রর 

সেয়ল (শুধ্ুমাত্র চময়সস আখতার ইমাম ছাড়া) অধ্যাপে 

োশ্চেমউশ্চেয়নর প্রস্তায়ি সম্মচত চদ্য়লন। চময়সস আখতার ইমাম 

দ্ীঘ শ সমে ধ্য়র করায়েো হয়লর শশ্চক্তশালী প্রয়ভাস্ট চছয়লন। চতচন 

িলয়লন, “আচম তীিভায়ি আেয়ে রায়ত চিয়ে পড়ায়নার 

চসদ্ধান্তটির চিয়রাচধ্তা েরচছ।  চিয়ে এেটি কময়ের েীিয়নর খুি 

গুরুত্বপূে শ িযাপার। এেনয তার এেটি িড় রেয়মর মানচসে 

প্রস্তুচত প্রয়োেন। আপনারা পুরুয়ষরা হুি েয়র এয়সই িলয়ত 

পায়রন না, ‘এ কময়ে ওঠ, এখচন কতার চিয়ে।‘ আচম চনশ্চিত ভায়ি 

িলয়ত পাচর, কময়ের মা  চদ্ কিাঁয়ি োেয়তন, চতচন কোনভায়িই 

তাাঁর কময়েয়ে এভায়ি চিয়ে চদ্য়ত রাশ্চে হয়তন না। আেয়ে রায়ত 

চিয়ে চদ্য়ত হয়ল সিাইয়ে আমার লায়শর উপর চদ্য়ে চিয়ে পড়ায়ত 
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মাঝখায়ন চময়সস আক্তার ইমাম   

হয়ি।” চময়সস ইমাম দ্শ শন চিভায়গ আমার চশক্ষে ও অধ্যাপে 

চছয়লন। চতচন আেশার মৃত মায়েরও খুি ঘচনষ্ঠ িান্ধ্িী চছয়লন। 

উপচস্থত সেয়লই তাাঁর  ুশ্চক্ত কময়ন চনয়লন। িাগদ্ায়নর টঠে দ্ইু 

সপ্তাহ পর চিয়ের তাচরখ টঠে েরা হয়লা।  

১৯৫০ সায়লর চদ্য়ে চিশ্বচিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কেচেেয়ক্ষ চশক্ষে 

কঢাোর আগ প শন্ত িাইয়র েচরডয়র দ্াাঁচড়য়ে অয়পক্ষা েরয়তা 

এিং চশক্ষে আসার পর তারা চগয়ে সাময়নর কিিগুয়লায়ত 

চশক্ষেয়দ্র োছাোচছ িসয়তা। তারা ভে কপয়তা চশক্ষয়ের 

অিতশমায়ন ক্লায়স ঢুেয়ল পুরুষ ছাত্ররা তায়দ্র উতযক্ত েরয়ি। 

েো প্রসয়ঙ্গ িয়ল কনই, আচম শুয়নচছ, ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে আচম 

ক াগ কদ্িার অয়নে আয়গ,  চদ্ কোন চশক্ষােী তার চিপরীত 
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চলয়ঙ্গর োয়রা সায়ে েো িলত, তাহয়ল তায়ে ১০ িাো েচরমানা 

চদ্য়ত হয়তা। এটি আমায়ে ১৯৬৫ সায়ল ইউচনভাচস শটি অ  

মচিোয়লর কেি ক্লায়সর েো ময়ন েচরয়ে কদ্ে। ঐখায়ন কেি 

ক্লায়স ইংচলশ িলয়লই এে ডলার েচরমানা চদ্য়ত হয়তা। আমায়দ্র 

িাগদ্ান ও চিয়ের দ্ইু সপ্তাহ মায়ঝর সমেিায়ত আয়েশার 

িান্ধ্িীরা তায়ে আমার কেয়ে লুচেয়ে করয়খ আমার সায়ে মো 

েরয়তা। েখয়না হলওয়ে অেিা ক্লায়সর দ্রোে অয়পক্ষা েরার 

সমে তারা তায়ে এমন ভায়ি চঘয়র রাখত ক ন ঐ এেই েচরডর 

চদ্য়ে কহাঁ য়ি কগয়ল আচম তায়ে কদ্খয়ত না পাই।  

হারুনুর রচশদ্ নায়মর আমার এেেন িচরশায়লর চশক্ষােী চছয়লা। 

আচম তায়ে দ্শ শন চিভায়গ চনয়ে এয়সচছলাম এিং কস সারােীিন 

আমার খুি োয়ছর মানুষ চছয়লা। পয়র কস আয়মচরোর এেটি 

চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে চপ. এইি. চড. চডিী কনে এিং মচিোয়ল 

এেেন অধ্যাপে চহয়সয়ি োে েয়র। েয়েে িছর আয়গ তার 

অোল মৃতুয তার পচরিার এিং মচিোয়ল আমায়দ্র িাংলায়দ্শী 

েচমউচনটির েনয খুিই অপচরয়মে ক্ষচত হয়েচছল। আেশা ঢাো 

চিশ্বচিদ্যালয়ে ক সি ক্লাস েরত, হারুনও তার সায়ে এেিা ক্লাশ 

েরয়তা। এেিার আচম তায়ে িয়লচছলাম, আেশার সায়ে এেিু 

েো িলয়ত কস কেমন মানুষ তা োনার েনয। ঐচদ্ন কস 

ক্লায়সর কশয়ষ আেশায়ে োমাে এিং তার সায়ে 

চেছু েো িয়ল। িাসাে আসার পয়ে আেশা তার 

ভাইয়ে িয়ল ঐচদ্ন চিশ্বচিদ্যালয়ে চে হয়েচছল। 

পয়রর চদ্ন আেশার ভাই চিশ্বচিদ্যালয়ে আয়সন এিং 

হারুনুর রচশদ্য়ে খুাঁয়ে কির েয়র তায়ে তার সায়িশর 
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েলায়র ধ্য়র মারয়ত উদ্যত হন। ভয়ে োাঁপয়ত 

োাঁপয়ত হারুনুর রচশদ্ কোনময়ত তায়ে িয়লন 

অধ্যাপে আব্দরু রাব্ব তায়ে আেশার সায়ে েো 

িলয়ত িয়লচছয়লন। তার ঐ িক্তিযটি কসচদ্ন 

কোনময়ত তায়ে মার খাওো কেয়ে রক্ষা েয়র। 

চিয়ের সি প্রস্তুচত সম্পন্ন হয়ে  াে। ক য়হতু আমার সীচমত আে 

চছয়লা, আচম আমার িীর েনয অল্প চেছু চিয়ের উপহার 

চেয়নচছলাম- এেটি লাল চসয়ের শাচড়, তাাঁর িুয়লর চসাঁচেয়ত 

েপায়ল পড়ার েনয এেটি কসানার টিেচল ইতযাচদ্। তাাঁর িািা 

আমায়দ্র দ্'ুেনয়ে গহনা ও োপড়-কিাপয়রর চদ্ে চদ্য়ে অয়নে 

চেছু চদ্য়েচছয়লন। 

আমায়দ্র চিয়ের আয়গর চদ্ন সন্ধ্যাে, আমায়দ্র চিয়ের টঠে 

েয়েে ঘন্টা আয়গ, আচম আমার হিু শ্বশুর িাচড়  াই। কসখায়ন 

আেশার িড় ভাই িাহারউশ্চেন আহয়ময়দ্র সায়ে আমার কদ্খা 

হে। আচম তাাঁর োয়ছ তাাঁর কিায়নর সায়ে েয়েে মূহুতশ েো িলার 

েনয অনুমচত িাই। আমার উয়েশয চছয়লা অন্তত পাাঁিটি চমচনি 

আমার হিু িীর সায়ে েো িলা ক ন আচম আমার িনু্ধ্য়দ্র িলয়ত 

পাচর, চিয়ের আয়গ আচম আমার িীর সায়ে েো িয়লচছলাম। 

ইংয়রশ্চে চিষয়ের ছাত্র চহসায়ি িাহারউশ্চেন সায়হি কশিচপোর, 

চমল্টন এিং অনযানয ইংয়রে কলখেয়দ্র িইপত্র পয়ড়চছয়লন এিং 

তাাঁর পশ্চিমা সংসৃ্কচত সম্বয়ন্ধ্ কিশ ভায়লা জ্ঞান চছয়লা। চেন্তু চতচন 

আমায়ে িলয়লন, “আমায়দ্র পচরিায়রর চনেম অনুসায়র 

কছয়লরা আমায়দ্র কময়েয়দ্র সায়ে েো িলয়ত পায়র 
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তায়দ্র চিয়ের পর, চিয়ের আয়গ নে।" আমায়ে প্রাে ২৪ 

ঘন্টা অয়পক্ষা েরয়ত হয়লা চিয়ের পয়র আেশার সায়ে েো িলার 

েনয।   

পয়রর চদ্ন আমায়দ্র চিয়ে হে। ১৩ই নয়ভম্বর ১৯৫৯ সায়ল 

অধ্যাপে আশরা উশ্চেয়নর িাচড়র আচঙ্গনাে শুিিার েুম্মার 

নামায়ের আয়গ চিয়ে পড়ায়না হে।  োরীচতভায়িই আেশা 

চিয়ের আসয়র উপচস্থত চছয়লা না। কস তার িািার মাধ্যয়ম 

চিয়েয়ত তার সম্মচত োনাে।  খন কদ্ন কমাহয়রর প্রশ্ন উঠল, 

আমার শ্বশুর িলয়লন দ্শ হাোর িাো কমাহর ধ্ােশ েরয়ত।  

 

আমায়দ্র চিয়ের িার পাাঁি চদ্ন পয়র কতালা ছচি।   

অপর চদ্য়ে আমার িািা িলয়লন পাাঁি হাোর িাো চলখয়ত। 

অিয়শয়ষ পাাঁি হাোর িাোই কমাহর ধ্ােশ েরা হে।  
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আমায়দ্র চিয়ের পর আচম আমার শ্বশুরিাচড়য়ত 

ঘরোমাই চহয়সয়ি উটঠ। এ িযিস্থািা আমার এিং আমার 

শ্বশুয়রর পচরিায়রর েনয কিশ ভায়লা হয়েচছয়লা। আমার িীর 

িেস  খন মাত্র আি িছর তখন চতচন তার মায়ে হারা ে । তার 

িািা আর চদ্বতীে চিয়ে েয়রন চন। চতচন তাাঁর  চতন কছয়ল এিং এে 

কময়েয়ে (আমার িী) সায়ে চনয়েই োেয়তন। তাাঁর েনয তাাঁর 

পচরিার সামলায়না খুিই েটঠন হয়ে পড়ত  চদ্ িাচড়য়ত তাাঁর কময়ে 

না োেয়তা। এ িযািস্থািা আমার েনযও খুি ভায়লা হয়েচছয়লা। 

এেেন তরুে চশক্ষে চহয়সয়ি আমার িািায়ে অে শননচতে ভায়ি 

সাহা য েরয়ত হয়তা। আমার োয়ছ োেয়তা আমার আয়ের 

সামানয এেটি অংশ। আমায়ে ক  আর নতুন েয়র িাচড়ভাড়া 

চদ্য়ত হেচন, তা আমায়ে এেটি অে শননচতে  কিাঝা কেয়ে িাাঁচিয়ে 

চদ্য়েচছয়লা। পাশাপাচশ আচম আমার শ্বশুরিাচড়র পচরিায়রর 

সেল সদ্সযয়দ্র ভালিাসা, কস্নহ এিং অসাধ্ারে  ত্নও উপয়ভাগ 

েয়রচছ। 

আচম ও আমার িী আেশা, আমরা দ্’ুেন এেসায়ে এেটি 

অসাধ্ারে েীিন উপয়ভাগ েয়রচছ। গত ৬১ িছয়র আচম  া  া 

অেশন েয়রচছ, এিা শুধু্মাত্র তার ভালিাসা,  ত্ন ও সহয় াচগতার 

েনযই সম্ভি হয়েয়ছ। আমায়দ্র কছয়ল-কময়েরা তায়দ্র মায়ের 

কমধ্া কপয়েয়ছ। মায়ের অসাধ্ারে ভালিাসা ও  ত্ন তায়দ্র ভাল ও 

তাৎপ শপূে শ মানুষ চহয়সয়ি গয়ড় উঠয়ত সাহা য েয়রয়ছ।, 

আপনায়দ্র হেয়তা ময়ন আয়ছ, কলােেন তায়ে কসানার 

কময়ে িলয়তা। তারা চেশ্চিৎ ভুল েয়রচছল। আচম তায়ে 
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আসয়ল এেেন হীরার ( ডােমে ) কময়ে চহয়সয়ি 

কপয়েচছ।   

১৯৬২ সায়ল আমায়দ্র কছয়ল হাচময়দ্র েন্ম হে। ঐ এেই িছয়র 

আমরা চিশ্বচিদ্যালয়ের কোোিশায়রর এেটি ফ্ল্যায়ি  চগয়ে উটঠ। 

আমার িািাও তখন আমার সায়ে খুচশ চছয়লন োরে 

চিশ্বচিদ্যালয়ে িােচর পাওোর পর কেয়েই আচম তাাঁয়ে  চনেচমত 

আচে শে সাহা য েরয়ত কপয়রচছলাম। 

 

 

 

কিচি হাচমদ্য়ে চনয়ে আমরা দ্েুন আমার শ্বশুয়রর লিঠখানার সাময়ন।   
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আচম েযানাডার মযােচগল চিশ্বচিদ্যালে 

কেয়ে আমার পড়ায়লখার েনয এেটি 

ক াডশ  াউয়েশন িৃচি লাভ েচর। 

১৯৬২ সায়লর প্রেম চদ্য়ে এেচদ্ন আচম আমার অচ য়স োে 

েরচছলামI তখন হঠাৎ ড. শ্চেলানী হায়ত এে িুেয়রা োগে চনয়ে 

আমার ঘয়র প্রয়িশ েয়রন। চতচন িয়লন, “আব্দরু রাব্ব, আচম 

আমার কেচিয়নি পচরষ্কার েরার সমে এ োগয়ের 

িুেয়রাটি কপয়েচছ। এটি কতামার োয়ছ রায়খা। 

হেয়তা কোনচদ্ন এটি তুচম কতামার োয়ে লাগায়ত 

পারয়ি।” ঐ োগেটি আসয়ল েযানাডার মচিোয়লর মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ের ইসলাম চশক্ষা অনুষয়দ্র চিচভন্ন কপ্রািাম ও 

কমধ্ািৃচির এেটি ফ্ল্াোর চছয়লা। আচম োগেটি  ত্ন েয়র 

করয়খচছলাম। ১৯৬৩ সায়লর প্রেম চদ্য়ে এেচদ্ন আিার ঐ 

োগয়ের িুেয়রাটি আমার কিায়খ পড়ার পর আচম মযােচগয়লর 

ইসলাম চশক্ষা অনুষয়দ্ এেটি দ্’ুিায়েযর চিটঠ চলচখ। আচম চিটঠয়ত 

আমার কসখায়ন চগয়ে উচ্চচশক্ষা অেশয়নর ইচ্ছা প্রোশ েচর এিং 

োনয়ত িাই এর েনয কোয়না অে শননচতে সাহা য পাওো  ায়ি 

চেনা। েয়েে মাস পার হয়ে  াে। চেন্তু মযােচগল কেয়ে আমার 

চিটঠর কোন উির কপলাম না। হঠাৎ েয়রই ঐ িছয়রর েুন 

মায়স আচম মযােচগল কেয়ে এেটি কিচলিাম পাই, 

 ায়ত িলা হয়েচছয়লা, “আপচন  চদ্ এখয়না 

মযােচগয়ল আসয়ত ইচ্ছেু হন, তাহয়ল ড. েন 
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মুয়রর সায়ে কদ্খা েরুন। চতচন এখন ঢাোর 

শাহািাগ কহায়িয়ল (িতশমান চপশ্চে হসচপিাল) 

অিস্থান েরয়ছন।” ড. মুর মযােচগয়লর সমােেলযাে 

অনুষয়দ্র প্রধ্ান চছয়লন। চতচন ঢাোে এয়সচছয়লন ঢাোে তার 

পূি শ প্রচতটষ্ঠত সমােেলযাে েয়লয়ের োয়ের তদ্ারচের েনয। 

মযােচগয়লর ইসলাম চশক্ষা অনুষদ্ তায়ে িয়লয়ছ, ঢাোে 

অিস্থান োয়ল আমার সাক্ষাৎোর কনোর েনয। 

ড. মুর সোয়লর নাস্তার েনয কহায়িলটির চিশাল ডাইচনং হয়ল 

আমায়ে চনমন্ত্রে েয়রন। আচম তায়ে েন শয়ফ্ল্ি ও দ্য়ুধ্র মায়ঝ 

েলা কদ্ওোর আয়গ কসটিয়ে ছুচড় চদ্য়ে োিয়ত কদ্য়খ খুি অিাে 

হই। আমরা এেসায়ে খুি ভায়লা এেটি সমে োিাই এিং চিচভন্ন 

চিষয়ে আয়লািনা েচর। ঐ এেই চদ্য়ন চতচন আমার অযায়মচরোন 

সহেমী ড. ও চময়সস. রুয়ের সায়ে আলাপ েয়রন। স্পিতই তাাঁরা 

আমার সম্পয়েশ কিশ ভায়লা ভায়লা েো িয়লচছয়লন। পয়রর চদ্নই 

ড. মুর মযােচগয়ল এেটি েরুরী কিচলিাম পাটঠয়ে কদ্ন ইসলাম 

চশক্ষা অনুষয়দ্ আমার ভচতশর আয়িদ্নটি িহে েয়র কনিার েনয। 

েয়েেচদ্য়নর ময়ধ্যই আচম মযােচগয়ল আমার ভচতশর েনয 

েীেৃচতপত্রটি কপয়ে  াই। আমায়ে কদ্ওো হয়লা এেটি ক াডশ 

 াউয়েশন িৃচি। এ িৃচির শতশ অনুসায়র িলা হয়লা ক , আমার 

টিউশন চ , খাওো-পরা, িাচড়ভাড়া, ইন্সুয়রন্স ও ঢাো কেয়ে 

মচিোয়ল আসা- াওোর সমস্ত খরি ক াডশ  াউয়েশন িহন 

েরয়ি। আচম এখায়ন িলয়িা ক , আমার উপর আল্লাহ্ র রহমত 

চছল অয়নে। দ্'ুিছর পর আমার িী ও আমায়দ্র চতন িছর 

িেয়সর কছয়ল হাচমদ্ আমার সায়ে মচিোয়ল ক াগদ্ান েরয়লা। 

তারা আসার পর ক াডশ  াউয়েশন তায়দ্র সমস্ত খরিও িহন 
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েয়রয়ছ। প্রাে সাত িছয়রর েনয চশক্ষােীয়দ্র এরেম সুয় াগ 

পাওো সাধ্ারেত অসম্ভি চছয়লা। আচম আয়রা িলয়ত িাই ক , কস 

িছর এচশো কেয়ে আচম এোই মযােচগয়লর ইসলামী 

ইনচস্টটিউয়ি স্কলারচশয়পর েনয চনি শাচিত হয়েচছলাম। 

আচম েখয়না েয়েও ভাচিচন, আচম ভায়লা এেটি কমধ্ািৃচি চনয়ে 

পশ্চিমা চিয়শ্বর কোয়না ম শাদ্াপূে শ চিশ্বচিদ্যালয়ে উচ্চচশক্ষার েনয 

ক য়ত পারয়িা। পাঠে হেয়তা ভািয়ছন, আচম কোন চদ্বধ্া ছাড়াই 

মযােচগয়ল  াওোর চসদ্ধান্তটি সহয়ে চনয়ে চনয়েচছলাম। চেন্তু 

িযাপারটি চেন্তু কতমন নে। আমার চে েরা উচিৎ, এটি চনয়ে 

আচম  য়েি চদ্বধ্া-দ্বয়ে ভুগচছলাম। চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার 

িােচর, পচরিার, িনু্ধ্িান্ধ্িয়দ্র চনয়ে ঢাোে আমার েীিন কিশ 

আনয়ন্দ কেয়ি  াশ্চচ্ছল। হাচময়দ্র িেসও চছয়লা মাত্র এে িছর। 

ঢাোর সুয়খর েীিন কছয়ড় এো চিয়দ্য়শ  াওোর েো ভািয়তও 

েি হয়তা। আমার এে চহন্দ ুচশক্ষােী আমার এ চসদ্ধান্তহীনতার 

চিষেটি িুঝয়ত পায়র। কস আমায়ে আমার চদ্বধ্া-দ্বে োটিয়ে 

ওঠার েনয এেেন গেয়ের (হস্তয়রখাচিদ্) সায়ে েো িলার 

েনয পরামশ শ কদ্ে। 

এেেন মুসচলম চহয়সয়ি আচম হস্তয়রখা গেনাে চিশ্বাস েচর না 

এিং আশা েচর, আচম  া িলয়ত  াশ্চচ্ছ কসিা পয়ড় আমার 

পাঠয়েরা অনুপ্রাচেত হয়িন না। আমরা সেয়লই োচন মানুষ  খন 

চিপয়দ্ পয়র তখন তারা ক য়োয়না ভায়ি, ক য়োয়না  ােগা কেয়ে 

সাহা য চনয়ত িাে। আচম আমার ছায়ত্রর পরামশ শটি কময়ন কনই। 

কস আমায়ে মচতশ্চঝল েয়লাচনয়ত দ্াস িািু’ নায়ম এেেন চহন্দ ু

ভদ্রয়লায়ের োয়ছ চনয়ে  াে। আচম তাাঁয়ে তাাঁর চ  চহসায়ি এেটি 

ভায়লা অংয়ের িাো কদ্ই এিং চতচন আমার হায়তর করখা পয়ড় 



104 
 

কদ্ন। চতচন িয়লন, “আপচন চিয়দ্য়শ পড়য়ত  ািার েনয এেটি 

ভায়লা িৃচি পায়িন। আপচন চতন মায়সর মায়ঝ এই কদ্শ কছয়ড় 

 ায়িন। আপচন চিয়দ্শী এেটি চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে দ্টুি চডিী 

অেশন েরয়িন। ঐ কদ্য়শর মানুষরা আপনায়ে খুি ভায়লািাসয়ি। 

তারা আপনায়ে তায়দ্র চনয়েয়দ্র এেেন চহয়সয়ি িহে েয়র 

কনয়ি। পরিতীয়ত আপচন আপনার েীিয়ন এেটি খুি উচ্চপ শায়ে 

কপৌৌঁছায়িন। আপচন চিশ্বচিদ্যালয়ের ভাইস-িযায়ন্সলর িা এ 

ধ্রয়ের কোন এেটি পদ্ পায়িন।” এছাড়াও চতচন আয়রা েয়েেটি 

চনচদ্শি ভচিষযৎিােী েয়রচছয়লন। ক মন- আমায়দ্র দ্টুি িাচ্চা 

হয়ি। এ প শন্ত চতচন আমায়ে চনয়ে ক সি ভচিষযৎিােীগুয়লা 

েয়রচছয়লন, তা সি চছয়লা আমার েীিয়ন ক সি ভায়লা 

শ্চেচনষগুয়লা ঘিয়ি কসগুয়লা। সি শয়শয়ষ চতচন িয়লন, “আপানায়ে 

এমন এেটি চিষে চনয়ে কদ্াষায়রাপ েরা হয়ি ক িার সায়ে 

আপনার কোন সম্পেশ োেয়ি না। চহংসুে মানুষরা আপনার 

স লতা সহয েরয়ত না কপয়র আপনায়ে চনয়ে চমেযা েো 

ছড়ায়ি। আপনার হায়তর করখা কিশ স্পিভায়ি এ েোটি িলয়ছ। 

আপচন খুি কিিা েরয়িন এ অপিাদ্গুয়লা কেয়ে দ্য়ূর োোর, 

চেন্তু এই চিষয়ে চেছু েরার কক্ষয়ত্র আপচন িযে শ হয়িন। চেছু 

মানুষ এ চমেযাগুয়লা ছড়ায়তই োেয়ি।” গেে  খন আমার 

চিয়দ্য়শ  াওোর েনয িৃচির প্রদ্ান আসয়ি এ েোটি িলচছয়লন, 

তখন চতচন চেছুিা ভুল েয়রচছয়লন। আচম ইয়তাময়ধ্য চিয়দ্শ 

কেয়ে এেটি িৃচি কপয়ে চগয়েচছলাম। এছাড়া চতচন আর  া  া 

ভচিষযৎিােী েয়রচছয়লন, কসগুয়লাও আি শেনেভায়ি চময়ল 

চগয়েচছল। তয়ি আচম চিয়দ্শ কেয়ে দ্টুি চডিী কনি তার এ 

ভচিষযৎিােীটি আমার োয়ছ কিশ অদ্্ভুত ময়ন হশ্চচ্ছয়লা। োরে 

আমার ইয়তাময়ধ্য এেটি মাস্টাস শ চডিী চছল এিং আচম িাইয়র 
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 াশ্চচ্ছলাম চপ. এইি. চড. চডিী েরার েনয। চেন্তু অচিশ্বাসয হয়লও 

সচতয, তাাঁর এই ভচিষযৎিােীটিও চময়ল  াে। আচম মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে চদ্বতীে মাস্টাস শ চডিী কশষ েচর এিং এরপর 

কসখান কেয়ে চপ. এইি. চড. চডিী অেশন েচর। এরপর অয়নে 

িছর ধ্য়র গেয়ের েো অনু ােী আমার উপর ক  অপিাদ্ 

আসয়ি, এটি চনয়ে আচম কিশ চিচন্তত চছলাম। এখন আচম 

আপনায়দ্র িলয়ত পাচর ক , আচম কস অপিায়দ্রও কিশ ভাল 

রেয়মর এেিা কডাে কপয়ে চগয়েচছ। িাংলায়দ্শী িংশদ্্ভুত 

এেেন খারাপ কলাে েয়েে িছর আয়গ মচিোয়ল আয়সন। কস 

আমার নায়ম চিচভন্ন চমেযা অপিাদ্ িানাে এিং কসগুয়লা 

মচিোয়ল িসিাসোরী িাোচলয়দ্র মায়ঝ ছড়ায়ত োয়ে। ঐ 

চমেযাগুলা এমন চছল ক গুয়লায়ে আমরা িাংলাে ‘ডাহা চমেযা’ 

িয়ল োচে। ক মনটি িলা, “িাংলায়দ্য়শর প্রধ্ানমন্ত্রী গতোল 

মচিোয়ল ভাষে চদ্য়েয়ছন” ক খায়ন পুয়রা চিশ্ব োয়ন চতচন 

েয়েে মায়সর মায়ঝ েযানাডায়ত পা  রায়খন চন। অয়নে 

অচশচক্ষত িাোচলরা তার এ েোগুয়লা চিশ্বাস েয়র ক য়ল এিং 

কস অনু ােী োে েরা শুরু েয়র।  খন কলায়েরা আমায়ে 

োনায়লা, এ ডাহা চমেযা েোগুয়লা মচিোয়লর চেছু অচশচক্ষত 

িাংলায়দ্শীরা ছচড়য়েয়ছ, আচম তায়দ্রয়ে িাংলাে িললাম, 

“পাগয়ল চে না িয়ল আর ছাগয়ল চে না খাে।” আচম আয়রা 

িললাম, “কোন পাগল  চদ্ রাস্তাে চিৎোর েরা শুরু েয়র, কোন 

সুস্থ মানুষ তার চিপরীয়ত চিৎোর েয়র না।” আল্লাহ তায়দ্র 

সিাইয়েই মা  েরুন।  

১৯৭২ সায়ল মচিোয়ল চিচভন্ন িুশ্চদ্ধেীিীয়দ্র এেটি সমায়িয়শ 

আমায়ে িে্তৃতা কদ্িার েনয আমন্ত্রে েরা হে। চেন্তু কভনুযয়ত 

কপৌৌঁয়ছ আচম োনয়ত পাচর, আমার নামটি িক্তায়দ্র তাচলো 
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কেয়ে িাদ্ চদ্য়ে কদ্ো হয়েয়ছ। োরে চেছু পাচেস্তাচন 

িংয়শাদ্্ভূত সংগঠেয়দ্র ময়ত, “১৯৭১ সায়ল মযােচগল েযাম্পায়স 

িাংলায়দ্চশ পতাো উয়িালনোরী প্রেম িযাশ্চক্তটি আচম চছলাম।” 

চেন্তু িাস্তয়ি ঐ সময়ে আচম ইেিাল এোয়ডমীর পচরিালে 

চহসায়ি েরাচিয়ত োে েরচছলাম।  

পচরয়শয়ষ আচম মযােচগয়ল  াওোর প্রস্তািটি িহে েয়র কনই। 

তিুও তখয়না আমার পয়ক্ষ চিশ্বাস েরয়ত েি হশ্চচ্ছল ক , আচম 

সচতযই েযানাডা ক য়ত পারয়িা। আচম তখন িট্টিায়মর সূ ী 

আমানত শায়হর মাোয়র দ্য়ুিা ছাগল মানত েচর েযানাডাে 

টঠেভায়ি কপৌৌঁছায়নার েনয। এখন আমার সাময়ন নতুন এেটি 

সমসযা এয়স দ্াাঁড়াে। চিয়দ্য়শ  াওোর আমার এ পচরেল্পনাটি 

আমার কগাপন রাখয়ত হয়লা। আচম িাশ্চচ্ছলাম না, িচরশায়ল 

আমার িািা এ খিরটি োনয়ত পারুন। ঢাো ছাড়ার েনয আচম 

প্রাে চতন মাস ধ্য়র প্রস্তুচত কনই। েযানাডার েনয চভসা পািার 

পুয়রা প্রশ্চিোটি কিশ লম্বা চছয়লা। কিশ ঝাচক্কঝায়মলা কপচরয়েই 

আচম আমার সেল প্রশ্চিো কগাপয়ন সম্পন্ন েরয়ত স ল হই। 

এখন প্রশ্ন হয়লা কেন আমায়ে এ সুখিরটি আমার িািার োছ 

কেয়ে কগাপন রাখয়ত হয়লা?  

আচম আমার িািায়ে কিশ ভায়লাভায়ি চিনতাম। চতচন  চদ্ 

আমার চিয়দ্য়শ  ািার খিরটি োনয়ত পারয়তন তাহয়ল চতচন 

অিশযই আমায়ে েযানাডা ক য়ত চনয়ষধ্ েয়র চদ্য়তন। আর 

এেিার  চদ্ চতচন আমায়ে না েয়র চদ্য়তন, তাহয়ল আমার পয়ক্ষ 

কোনভায়িই েযানাডা  াওো সম্ভি হয়তা না। আচম কোনচদ্ন 

আমার িািার কোন েো ক চলচন।  চদ্ও আচম চছলাম এেেন 

প্রাপ্তিেস্ক, এেেন চিশ্বচিদ্যালয়ের চশক্ষে এিং এেটি সন্তায়নর 
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িািা, তিুও আমার পয়ক্ষ আমার িািার েোর অিাধ্য হওো 

অসম্ভি চছয়লা। অপরচদ্য়ে, তাাঁয়ে এেদ্ম না োচনয়ে কদ্শতযাগ 

েরািাও আমার েনয অনযাে হয়তা। এেনয িাংলায়দ্শ ছাড়ার 

চতন চদ্ন আয়গ আচম তাাঁয়ে িচরশায়ল এেটি কিচলিাম পাঠাই। 

কিচলিামটিয়ত কলখা চছল, “আচম এত তাচরয়খ েযানাডার েনয 

রওনা হশ্চচ্ছ। আপচন দ্ো েয়র ঢাোে আসুন আমায়ে চিদ্াে 

চদ্য়ত।” চতচন আমার ফ্ল্াইয়ির এেচদ্ন আয়গ ঢাোে আয়সন। 

আচম তাাঁর মুয়খ এেটি অন্ধ্োর ছাো কদ্খয়ত পাই। তাাঁর ময়নর 

মায়ঝ তখন আসয়ল চে িলচছল, আচম তা টঠে আন্দাে েরয়ত 

পারচছলাম। পয়রর চদ্ন আমরা সিাই কতেগাাঁও এোরয়পায়িশ  াই। 

আমার পচরিায়রর সিাই, িনু্ধ্িান্ধ্ি ও ছাত্রছাত্রীরা চময়ল প্রাে 

চতনশর ময়তা মানুষ আমায়ে এোরয়পায়িশ চিদ্াে োনায়ত আয়স। 

দ্শ শনােী এলাো কছয়ড় প্রস্থান লাউয়ি  ািার টঠে আগ মূহুয়তশ 

আমার িািা আমায়ে হয়লর এেটি কোনাে কডয়ে 

চনয়ে চগয়ে িয়লন, “তুচম আমায়ে ‘না’ িলার 

এেটিিারও সুয় াগ চদ্য়ল না। তুচম  চদ্ েযানাডা 

 ািার িযাপায়র আমায়ে আয়গ োনায়ত, আচম 

অিশযই কতামায়ে কসখায়ন ক য়ত চনয়ষধ্ েরতাম।”  

আপনারা হেয়তা প্রশ্ন েরয়ত পায়রন, কেন আমার িািা আমায়ে 

চিয়দ্য়শ  ািার এ সুিে শ সুয় াগটি চনয়ত মানা েরয়ি? আমার িািা 

সিসমে চিশ্বাস েয়রয়ছন এিং আমায়দ্র চশচখয়েয়ছন ক , 

আমায়দ্র এ েীিনটি হয়চ্ছ মাত্র “আড়াই” চদ্য়নর। তাই এ 

ক্ষেস্থােী েীিয়ন এয়ের পর এে স লতার কপছয়ন ছুয়ি িলা 

আসয়ল উচিত নে। আমায়দ্র  া আয়ছ, তাই চনয়ে সিসমে সন্তুি 



108 
 

োো উচিৎ এিং চনয়েয়দ্রয়ে অিশযম্ভািী পচরেচত অে শাৎ মৃতুযর 

েনয প্রস্তুত েরা উচিৎ। এখন হেয়তা আপনারা িুঝয়ত পারয়ছন, 

তাাঁর েীিন  াপয়নর এ দ্শ শয়নর োরয়নই মাধ্যচমে চিদ্যালে পাশ 

েরার পর কেয়ে চতচন আমার পড়ায়লখা িন্ধ্ েয়র চদ্য়ত 

কিয়েচছয়লন।   

েযানাডাে  ািার েনয কদ্শ ছাড়ার আয়গ আচম আমার িী ও 

কছয়ল হাচমদ্য়ে আমার শ্বশুর িাচড়য়ত করয়খ  াই। 

আমার সম্বন্ধ্ী অে শাৎ িীর িড় ভাই এে োম শান মচহলায়ে চিয়ে 

েয়রচছয়লন। তাাঁরা পশ্চিম োম শাচনর ডুয়সলডয় শ োেয়তন। 

েযানাডা  ািার পয়ে আচম তাাঁয়দ্র সায়ে কদ্খা েরয়ত  াই। 

োম শাচনয়ত  াওো চছয়লা ভারতিয়ষ শর িাইয়র চিয়দ্য়শর মাটিয়ত 

আমার প্রেম পা রাখা। োম শানয়দ্র েয়ঠার পচরেম, 

শৃঙ্খলা, চনেমানুিচতশতা এিং ক ভায়ি তারা তায়দ্র 

িাচড় ও রাস্তাঘাি পচরষ্কার-পচরচ্ছন্ন রায়খ, তা কদ্য়খ 

আচম খুি মুগ্ধ হই। আমার সম্বন্ধ্ী আমায়ে এেটি শীয়তর 

কোি  ও এেটি ভায়লা েযায়মরা উপহার কদ্ন। এ দ্য়ুিা শ্চেচনস 

আচম অয়নে িছর িযিহার েয়রচছ। ডুয়সলডয় শ এে সপ্তাহ 

োোর পর আচম ১২ কসয়েম্বর আিার েযানাডার উয়েয়শয 

রওোনা কদ্ই। 

আিলাচন্টয়ের উপয়র চি.ও.এ.চস. চিমায়ন ( িতশমান চিটিশ 

এোরওয়েে) প্রেমিার ছুচড় আর োিািামি চদ্য়ে রায়তর খািায়র 

কদ্ওো চি  কস্টে কখয়ত আচম খুিই সংয়োি আর অেশ্চস্ত কিাধ্ 

েরচছলাম। কস্টেিা কেি কেয়ে চপছয়ল চিমায়নর কময়ঝয়ত পয়ড় 

 াে। আচম চিমানিালায়দ্র আয়রেটি কস্টে কদ্ওোর েো িলয়ত 
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খুিই লজ্জা পাশ্চচ্ছলাম। েয়েে ঘন্টা পর আিার নাস্তা কদ্ওোর 

আগ প শন্ত আচম খাচল কপয়িই ওভায়ি িয়স োচে। 

ঐচদ্ন চিোয়ল চিমানটি মচিোয়লর ডরভাল আন্তেশাচতে 

চিমানিন্দয়র অিতরে েয়র। ইসলাম চশক্ষা অনুষয়দ্র এেেন 

মচহলা কসয়িিাচর আমায়ে চিমান িন্দয়র অভযে শনা োনান এিং 

েযানাডার সিয়িয়ে ধ্নী শহর ওয়েস্টমাউয়ন্টর এেটি খুিই ধ্নী 

পচরিার েযািিসয়দ্র িাচড়য়ত আমায়ে চনয়ে  ান। কসচদ্ন করেডশ 

পচরমাে িৃটি হিার োরয়ে অয়নেগুয়লা আোরপাস ডুয়ি োোে 

আমায়দ্র গন্তিযস্থয়ল কপৌৌঁছায়ত সাধ্ারে সমে কেয়ে প্রাে চদ্বগুে 

সমে কলয়গচছয়লা। 

 

চমস্টার ও চময়সস েযািি দ্েুনই মযােচগয়লর ল-সু্কল কেয়ে 

স্নাতে পাশ েয়রচছয়লন। তাাঁরা চিয়দ্শী ছাত্র-ছাত্রীরা তায়দ্র 

চনয়েয়দ্র েযাপািশয়মন্ট পািার আগ প শন্ত এিং তাাঁয়দ্র 

প্রয়োেনীে ক াগাড় ন্ত্র সংিহ সম্পন্ন হওো প শন্ত তায়দ্র  

চিউটি ুল মচিয়েল 
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মাউন্ট রেযাল পাহায়ড়র দ্চক্ষে উপতযোে মযােচগল ইউচনভাচস শটি। 

কদ্খাশুনা েরয়তন। কস িছর েযািিস পচরিার আমার কদ্খাশুনা 

েরার চসদ্ধান্ত চনয়েচছয়লন। তাাঁয়দ্র ঐ চসদ্ধান্তটি আমার েনয 

খুিই কসৌভায়গযর চিষে চছয়লা। পয়রর চদ্ন তাাঁরা আমায়ে 

মচিোয়লর প্রাে ৮০ মাইল দ্চক্ষে-পূি শ চদ্য়ে কলে মযাগয়গ তায়দ্র 

সুচিশাল ও িমৎোর িায়মর িাচড়য়ত চনয়ে  ান। েুযইয়িে 

প্রয়দ্য়শর এ অংশটি ঐ অিয়লর সিয়িয়ে সুন্দর এলাো। 

িমৎোর হাইওয়ের দ্’ুপায়শর পাহাড়গুয়লা চছয়লা খুিই চিস্মেের 

সুন্দর। হাইওয়ের পাশ কঘাঁষা গায়ছর পাতাগুয়লা চিচভন্ন রয়ে িচে শল 

হয়েচছয়লা এিং কসখায়নর িাচড়গুয়লাও চছয়লা খুি দৃ্টিনন্দন। 

তাাঁয়দ্র িায়মর িাচড়য়ত কপৌৌঁছায়নার সায়ে সায়েই তাাঁরা আমার 
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হায়ত তায়দ্র কমাির কিায়ির িাচিটি চদ্য়ে িয়লন, “ াও, কলয়ে 

চগয়ে মো েয়রা। দ্চক্ষয়ে চতন মাইয়লর কিচশ ক ও না।  চদ্  াও, 

তাহয়ল তুচম অযায়মচরোর পাচনয়ত িয়ল  ায়ি।” ১৯৭০ সাল প শন্ত 

 য়তাচদ্ন আমরা েযানাডাে চছলাম, েযািিসরা তয়তাচদ্ন 

আমায়দ্র তাাঁয়দ্র চনয়েয়দ্র পচরিায়রর সদ্সযয়দ্র ময়তা  ত্ন 

চনয়েচছয়লন।   

মচিোয়লর েীিয়নর শুরুর চদ্য়ে আমার প্রােই িাচড়র েো ময়ন 

পড়য়তা। আচম  খন ঢাো ছাচড়, তখন হাচময়দ্র িেস চছল মাত্র 

এে িছর। আচম প্রােই আমার পচরিার ও অনয 

আত্মীেেেনয়দ্র েো কভয়ি কিায়খর পাচন ক লতাম। ১৯৬৩ 

সায়ল মচিোয়ল তখন মাত্র দ্েুন িাংলায়দ্শী চছয়লন,  ারা এে 

িছর আয়গ কসখায়ন এয়সচছয়লন। তাাঁরা চছয়লন লসেদ্  ারুে 

চ চন িতশমায়ন অয়িাোে োয়েন, এিং মােহারুল হান্নান চ চন 

মারা চগয়েয়ছন। ড. ও চময়সস রহমান  ারা অয়েচলোে িসিাস 

েয়রন তারাও ১৯৬৩ সায়ল আমার সায়ে এেই সময়ে মচিোয়ল 

আয়সন। আমরা এ িার-পাাঁি েন মানুষ ঘচনি িনু্ধ্ হয়ে  াই। 

িাোচল এ িনু্ধ্য়দ্র পাওো এিং তায়দ্র সায়ে চমশয়ত পারা 

আমায়ে নতুন পচরয়িয়শ খাপ খাইয়ে চনয়ত কিশ সহয় াচগতা 

েয়র। এখায়ন আচম উয়ল্লখ েরয়ত িাশ্চচ্ছ ক , অয়নে িছর পর 

আচম পিুোখালীর অধ্যাপে সাদ্াত োেীর েো োনয়ত পাচর 

চ চন আচম আসার পূয়ি শই মচিোয়ল এয়সচছয়লন। 

আচম ক য়হতু চনয়ে রান্না েরয়ত পারতাম না, তাই আচম মাউণ্ট 

রোল পি শয়তর ঢায়ল মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের ছাত্রয়দ্র 

কহায়স্টয়ল িয়ল আচস। আমার পচরিার মচিোয়ল আসার আগ 

প শন্ত আচম ঐ োেগাে দ্'ুিছর চছলাম। ছাত্রয়দ্র িাসস্থায়ন োো 
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আমার েনয খুিই সুচিধ্ােনে হয়েচছয়লা। আচম িছয়র ৩৬৫ 

চদ্ন চতন কিলা পুটিের খািার পাশ্চচ্ছলাম। এেই সায়ে আচম 

চিচভন্ন ধ্ম শ ও িয়ে শর শত শত চশক্ষােীয়দ্র সায়ে কমশার সুয় াগ 

কপয়েচছ। তাচরে আহয়মদ্াচল নায়ম এেেন পাচেস্তাচন ভদ্রয়লাে 

ঐ এেই িছর মযােচগয়ল আয়সন এিং আমরা এেই সায়ে 

ছাত্রয়দ্র িাসস্থায়ন োেতাম। তাাঁর পড়ায়লখা কশষ েরার পর চতচন 

মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের শ্চেওলশ্চের অধ্যাপে চহয়সয়ি চন ুক্ত 

হন। চেছুচদ্ন আয়গ চতচন তাাঁর োে কেয়ে অিসর কনন। 

অধ্যাপে আহয়মদ্াচল ও তাাঁর িী কগইল আমায়দ্র খুিই ঘচনষ্ঠ িনু্ধ্ 

এিং গত ৫৭ িছর ধ্য়র তাাঁরা আমার ও আমার পচরিায়রর েনয 

এেটি শক্ত চনভশরতার োেগা হয়ে রয়েয়ছন। 

এেটি তৃতীে চিয়শ্বর মুসচলম কদ্শ কেয়ে পশ্চিমা চিয়শ্বর এেটি 

চশয়ল্পান্নত কদ্য়শ এয়স চিচভন্ন ধ্রয়ের সাংসৃ্কচতে ধ্াক্কা খাওোিা 

আমার েনয খুিই োভাচিে চছয়লা। এয়ক্ষয়ত্র উদ্াহরে চহসায়ি 

দ্য়ুিা শ্চেচনস উয়ল্লখ েরয়িা। প্রেমত, েযানাডার কলায়েরা 

ক  পচরমাে সম্পদ্শালী, তা কদ্য়খ আচম খুিই 

অচভভূত হয়ে চগয়েচছলাম। চদ্বতীেত, আচম আমার 

চনয়ের কিাখয়ে চিশ্বাস েরয়ত পারতাম না  খন 

কদ্খতাম চিশ্বচিদ্যালয়ের তরুে ছাত্র-ছাত্রীরা এয়ে 

অপয়রর শরীর েচড়য়ে ধ্য়র ধ্ীয়র ধ্ীয়র নািয়ছ। 

কিচশর ভাগ কক্ষয়ত্রই ঐ কছয়ল-কময়েরা হেয়তা এয়ে 

অপরয়ে টঠেভায়ি কিয়নই না।  
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আচম দ্'ুিছর আমার পচরিার কেয়ে দ্য়ূর চছলাম।  খন 

মযােচগয়লর েতৃশপক্ষ কদ্খয়ত পাে আচম আমার পড়ায়লখাে 

ভায়লা েরচছ, তখন তাাঁরা চতন িছর িেসী হাচমদ্ ও আমার িীয়ে 

১৯৬৫ সায়ল ঢাো কেয়ে মচিোয়ল চনয়ে আয়সন। 

চিশ্বচিদ্যালয়ের েযাম্পায়স আমরা এেটি  েযাপািশয়মন্ট ভাড়া 

কনই। ক  দ্ালায়ন আমায়দ্র েযাপািশয়মন্টটি চছয়লা, তা চছয়লা  

 

েযাম্পায়সর মায়ঝ আমায়দ্র েযাপািশয়মন্ট চিশ্চেং।    

মযােচগয়লর অধ্ীয়ন। কসখায়ন চিিাচহত কপাস্ট িযােুয়েি 

চশক্ষােীরা িসিাস েরয়তা।  চিশ্বচিদ্যালয়ের েযাম্পায়স িসিাস  

েরাে হাচমদ্ এেটি কিৌশ্চদ্ধে পচরয়িয়শ কিয়ড় ওয়ঠ। মযােচগয়লর 

ছাত্র ও চশক্ষয়েরা সিসমে তায়ে চঘয়র চছয়লা।  
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আমার পচরিার মচিোয়ল আসার চেছুচদ্য়নর মায়ঝই আচম 

হাচমদ্য়ে কমচডেযাল সু্কয়লর পায়শ মযােচগল  প্রী-চেোরগায়িশন 

সু্কয়ল ভচতশ েয়র কদ্ই। ১৯৬৭ সায়লর এেচদ্ন কস কগাল কমচডেযাল 

চিশ্চেংটির চদ্য়ে তাচেয়ে িয়ল, “আচম এেচদ্ন ঐ 

কমচডেযাল সু্কলটিয়ত  ায়িা এিং এেেন ডাক্তার 

হয়িা।" ঐচদ্ন িাসাে আসার সায়ে সায়েই আচম তাাঁর  

ডাক্তার হওোর 

পচরেল্পনাটির 

এেটি 

সাক্ষাৎোর কনই। 

আচম 

সাক্ষাৎোরটিয়ে 

করেডশ েয়র 

রাচখ।    ৩৫ িছর 

পর তার ৪০তম 

েন্মচদ্ন উপলয়ক্ষয 

আমরা তার েনয 

ধ্ুমধ্াম েয়র 

মযােচগল কমচডোল চিশ্চেং।   

এেটি অনুষ্ঠায়নর আয়োেন েচর। কস তখন হাভাডশ কেয়ে 

এেেন চেডনী চিয়শষজ্ঞ এিং এেটি অযায়মচরোন 

চিশ্বচিদ্যালয়ের অধ্যাপে। অচতচেয়দ্র সায়ে সায়ে অযায়মচরো ও 
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েযানাডা কেয়ে তার অয়নে ডাক্তার িনু্ধ্রাও কসচদ্য়নর অনুষ্ঠায়ন 

উপচস্থত চছয়লন । ঐচদ্ন অনুষ্ঠায়নর এেটি অংশ চহসায়ি সন্ধ্যাে 

আচম ঐ কিপটি িোই  ায়ত কস পাাঁি িছর িেয়স তার ডাক্তার 

হিার ইচ্ছাটি প্রোশ েয়রচছল। অচতচেরা ঐ কিপটির েোগুয়লা  

খুিই উপয়ভাগ েয়র। আমরা কিিা েয়রচছ হাচমদ্য়ে সিয়িয়ে 

ভায়লা চশক্ষা কদ্োর েনয। ওয়েস্টমাউন্ট প্রােচমে সু্কলয়ে ঐ 

সময়ের আমায়দ্র এলাোর সিয়িয়ে ভায়লা সরোচর প্রােচমে 

সু্কল িয়ল গেয েরা হয়তা। সু্কলটি আমায়দ্র িাসা কেয়ে অয়নে 

দ্য়ূর চছয়লা। আচম তায়ে কসখায়ন িায়স েয়র চনয়ে ক তাম। প্রেম 

িছয়র কস  খন দ্পুুর প শন্ত সু্কয়ল োেয়তা, আচম তখন আমার 

িইপত্র সায়ে েয়র চনয়ে ক তাম। তায়ে সু্কয়ল করয়খ আচম 

ওয়েস্টমাউন্ট পায়েশর পুেুয়রর পায়র িয়স আমার পড়ায়লখা 

েরতাম। দ্পুুয়র আচম আিার তায়ে িায়স েয়র িাসাে চনয়ে 

আসতাম। িার িার িায়সর ভাড়া কদ্ো আমার পয়ক্ষ তখন েটঠন 

চছয়লা। তার পুয়রা সু্কয়লর সমেটি পায়েশ োটিয়ে আচম আমার 

অয়ধ্ শে িাস ভাড়া িাাঁচিয়ে ক লতাম।  

অয়নে সমে কলায়েরা আমায়দ্র শ্চেজ্ঞাসা েয়র োয়েন আমরা 

চেভায়ি আমায়দ্র সন্তানয়দ্র মানুষ েয়রচছ ক , তারা এতিা স ল 

হয়ত কপয়রয়ছ। এ প্রশ্নটির উির চদ্য়ত কগয়ল আসয়ল আমায়ে 

অয়নে চেছু িলয়ত হয়ি। এখয়নর েনয িলয়ত পাচর এর 

সিিুেুই আসয়ল তায়দ্র মায়ের েৃচতত্ব। তাাঁর 

ভায়লািাসা,  ত্ন, আত্মতযাগ এর সিচেছুই আসয়ল 

তায়দ্র ভায়লা মানুষ চহয়সয়ি গয়ড় উঠয়ত খুি সাহা য 

েয়রয়ছ। মচিোয়ল োেয়ত  খনই হাচময়দ্র অিসর সমে 
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োেয়তা, তখনই কস হাচমদ্য়ে চনয়ে লাইয়িরী কেয়ে লাইয়িরীয়ত 

ঘুয়র কিড়ায়তা। এভায়ি েয়র  খন কস তৃতীে কেচেয়ত ওয়ঠ, তখন 

কস ঐসি লাইয়িরীর িাচ্চায়দ্র চিভায়গর কিচশরভাগ িই পয়ড় 

ক য়লচছয়লা। হাচমদ্ চশচক্ষত প্রাপ্তিেস্ক মানুষয়দ্র সায়ে তার 

চিন্তাগুয়লা আদ্ান-প্রদ্ান েরয়ত ভায়লািাসত। আমরা েখনও 

কোন অনুষ্ঠায়ন ক াগদ্ান অেিা দ্াওোত িহে েরতাম না  চদ্ না 

আমায়দ্র িাচ্চারা আমায়দ্র সায়ে ক য়ত পারয়তা। এ সুয় ায়গ 

আচম আয়রা িলয়িা ক , মযােচগয়ল আমার উচ্চচশক্ষা, পরিতী 

েীিয়ন আমার কপশাগত োে এিং িযিসা  ার মাধ্যয়ম আচম 

সমৃশ্চদ্ধ লাভ েয়রচছ- এ সিচেছুর কপছয়নও আসয়ল আমার িীর 

অিদ্ান অয়নে। 

েযানাডার শীতোল অয়নে লম্বা এিং েয়ঠার। এোরয়ে শীয়তর 

সমে কসখায়নর িাচসন্দারা কিচশরভাগ সমেই গৃহিন্দী োয়ে।  

আর সুন্দর িীেোয়ল তাাঁরা কিিা েয়র কিচশ সমে িাইয়র 

োিায়ত। প্রােই তাাঁরা শহয়রর িাইয়রর িামগুয়লায়ত কলে ও 

পাহায়ড়র কসৌন্দ শ উপয়ভাগ েরয়ত  াে। ক য়হতু কসখানোর 

কিশীরভাগ চিয়দ্শী চশক্ষােীয়দ্র কমািরগাচড় চছল না, তাই ঐ 

সমেটিয়ত তাাঁরা শহয়রই আিো পয়ড় োেয়তা। চমস উইভার 

নায়ম এেেন ভদ্রমচহলার কনতৃয়ত্ব এেটি চমশনাচর দ্ল চিয়দ্শী 

চশক্ষােীয়দ্র শহর কেয়ে িাইয়র  াওোর প্রয়োেন িুঝয়ত পায়রন 

এিং তায়দ্রয়ে িায়ম কিড়ায়ত চনয়ে  াওোর িযািস্থা েয়রন। চতচন 

এই োয়ের েনয এেটি সু্কল িাস ভাড়া েরয়তন। িায়স কমাি ৫২ 

েন  াত্রী ধ্রয়তা। চতচন আমায়দ্রয়ে কলে ও পাহাচড় এলাোে  

চনয়ে ক য়তন এিং আমায়দ্র েনয িনয়ভােয়নর আয়োেন 

েরয়তন । িনয়ভােনগুয়লায়ত অংশ কনিার েনয এেটিই মাত্র 

শতশ চছয়লা। কসটি হয়চ্ছ িনয়ভােয়নর পর আমায়দ্র  ীশু খ্রীয়ির 
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উপর এেটি িে্তৃতা শুনয়ত হয়তা । স্পিভায়িই ঐ দ্লটির 

উয়েশয চছয়লা আমায়দ্র চখ্রিান ধ্য়ম শ আেৃি েরা। আমরাও ঐ 

আয়লািনা িা িে্তৃতা শুনয়ত চেছু ময়ন েরতাম না ক য়হতু ঈসা 

(আঃ) আমায়দ্রও এেেন নিী। আমরা শুধু্ আয়লািনার ক  

অংশগুয়লায়ত ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বয়রর পুত্র িলা হয়তা, কস 

োেগাগুয়লায়ত োন চদ্তাম না। অনয ধ্য়ম শ রূপান্তচরত হয়ে  ািার 

ভে আমায়দ্র ময়ন েখনও চছয়লানা। 

ক য়হতু আমার িী এেেন কিশ ভায়লা রাাঁধ্ুচন এিং চতচন তাাঁর 

েলোতার এে িান্ধ্িীর োছ কেয়ে িাোচল চমটি ক মন 

রসয়গাল্লা ও সয়ন্দশ িানায়না চশয়খচছল (এগুয়লা ও অনযানয 

িাোচল খািার এখন সহয়েই মচিোয়ল চেনয়ত পাওো  াে চেন্তু 

১৯৬০ এর দ্শয়ের চদ্য়ে এগুয়লা সহেলভয চছল না) তাই 

চশক্ষােীরা, চিয়শষ েয়র অচিিাচহত িাোচলরা, আমায়দ্র িাসাে 

প্রােই কিড়ায়ত আসয়তন। আমরা িাোচল ও অিাোচল 

অচতচেয়দ্র চনয়ে কিশ িড় েয়র অনুষ্ঠায়নর আয়োেন েরতাম। 

ক য়হতু আমায়দ্র িাসা কছাি চছয়লা, আমরা এেসায়ে কিচশ মানুষ 

চনমন্ত্রে েরয়ত পারতাম না। মায়ঝ মায়ঝ আমরা ৫০ েনয়ে 

দ্পুুয়রর খািায়রর েনয দ্াওোত েরতাম এিং িাচে ৫০ েনয়ে 

রায়তর খািায়রর েনয দ্াওোত েরতাম। িীেোয়ল আমরা পায়েশ 

অয়নে িড় েয়র অনুষ্ঠান েরতাম। অিাঙ্গাচল অচতচেরাও 

আমায়দ্র অনুষ্ঠানগুয়লা কিশ উপয়ভাগ েরয়তা এিং আমায়দ্র 

খািারগুয়লা খুি মো েয়র কখয়তা।  

আমায়দ্র েযাপািশয়মন্টটি চছল মচিোয়ল  ায়ে িয়ল িু-েযাে-এ-

হা ঃ এেটি কশািার ঘর, এেটি রান্নাঘর ও এেটি িােরুম। 

আমায়দ্র কশািার ঘরটিয়ত এেটি ডািল কিড, এেটি ভাে েরা 
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 াে এমন চসয়ঙ্গল কিড 

এিং দ্য়ুিা কসা া চছয়লা। 

পাঠে  কেয়ন হেয়তা 

অিাে হয়িন, পুরায়না 

আসিািপত্র সহ 

আমায়দ্র এ কছাি 

েযাপািশয়মন্টটিয়তই 

আমরা অয়নে িড় িড়  

মচিোয়ল হাচমদ্।   

মানুষয়দ্র আপযােন েয়রচছ। তায়দ্র কভতর চছয়লন চিখযাত 

হুমােূন েচির চ চন দ্ীঘ শ সমে ধ্য়র ভারয়তর চশক্ষামন্ত্রী চছয়লন, 

শ্রীলা প্রভুপদ্ চ চন এেেন িাোচল ভদ্রয়লাে এিং আন্তেশাচতে 

েৃষ্ণ েনশাসয়নয়সর ( হয়র েৃষ্ণা গ্রুপ) প্রচতষ্ঠাতা, ড. কহায়সইন 

নাসর, এেটি ইরাচনোন চিশ্বচিদ্যালয়ের ভাইস িযায়ন্সলর, 

ইসলায়মর এেেন েগৎচিখযাত স্কলার এিং ইরায়নর শাহান শাহ-

এর এেেন খুিই ঘচনষ্ঠভােন। এছাড়াও চিশ্বচিদ্যালয়ের চিচভন্ন 

অনুষয়দ্র প্রধ্ানরা এিং শহয়রর চিচভন্ন চিখযাত িযাশ্চক্তরাও 

আমায়দ্র িাসাে আসয়তন। এসি অচতচেরা আমায়দ্র িাসার 

আেৃচত ও েল্প আসািািপত্র চনয়ে কমায়িই চিিচলত হয়তন না। 

আমার ময়ন হে, আমায়দ্র হৃদ্য়ের উষ্ণতাই তাাঁয়দ্র আমায়দ্র 

িাচড় প শন্ত কিয়ন আনয়তা। অপরচদ্য়ে, ১৯৭২ সায়ল োল শিন 

চিশ্বচিদ্যালয়ের আমার এে িাোচল সহেমী তাাঁর িীয়ে চনয়ে 

আমায়দ্র অয়িাোর িাসার পায়শর এে িাসাে শাচড় চেনয়ত 

আয়সন। তাাঁয়দ্র সায়ে আমার কদ্খা হে এিং আচম তাাঁয়দ্র আমার 

িাসাে কিড়ায়ত আসয়ত িচল। ঐ ভদ্রয়লাে আমায়ে িয়লন, 
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“আমরা আপনায়দ্র িাসাে কিড়ায়ত ক য়ত পারয়িা না। আপনার 

চনয়ের িাচড় কনই, আপচন এেিা ভাড়া িাসাে োয়েন।” আচম  

 

ড. হুসাইন নাসর, চিয়শ্বর কসরা  ইসলাচমে স্কলার, ইস্পাহান চিশ্বচিদ্যালয়ের উপািা শ, 

এিং ইরায়নর শাহানশায়হর ডান হায়তর মানুষ।  

চনশ্চিত আমার পাঠেয়দ্র োয়ছ এ ঘিনাটি খুিই অদ্্ভুত লাগয়ি। 

এখায়ন আচম এেিু উয়ল্লখ েয়র কনই, আমার অয়িাোর িাসাটি 

মযােচগল েযাম্পায়স আচম ক  িাসাটিয়ত োেতাম তার কেয়ে 

চতনগুে িয়ড়া চছয়লা।   

১৯৬৭ সালটি েযানাডার েনয চছয়লা এেটি চিয়শষ িছর। ঐ িছর 

েযানাডা তার ডচমচনওন শতিষ শ উদ্ াপন েয়র। এেই িছয়র 
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মচিোয়ল পাতাল করল ও কডোরী এিয়প্রসওয়ে িালু হে। শতিষ শ 

উদ্ াপন েরা উপলয়ক্ষয েযনাডার আয়োশ্চেত প্রদ্শ শনীটি 

ঐ সময়ের চিয়শ্বর সিয়িয়ে িমেপ্রদ্ ও আেষ শেীে প্রদ্শ শনী 

হয়েচছয়লা। চিয়শ্বর চিচভন্ন কদ্য়শর সংসৃ্কচতগুয়লা প্রদ্শ শনীটিয়ত 

তুয়ল ধ্রা হে। আমরা সপ্তায়হ েয়েেিার প্রদ্শ শনীটিয়ত কিড়ায়ত 

ক তাম। আমায়দ্র োয়ছ প্রদ্শ শনীটির পুয়রা সময়ের েনয পাশ 

চছয়লা। আমরা েয়েে চমচনয়ির ময়ধ্য নতুন পাতাল কেয়ন িয়ড় 

প্রদ্শ শনীটিয়ত িয়ল আসয়ত পারতাম। আচম চনশ্চিত ক , ৬৭ এর ঐ 

প্রদ্শ শনীটির ো শিম ও অচভজ্ঞতাগুয়লা ৫ িছর িেসী হাচময়দ্র 

েনয এেটি িড় চশক্ষনীে িযাপার চছয়লা।   

ঐ িছর েযানাডাে আয়রা 

এেটি অসাধ্ারে িযাপার 

ঘয়ি। প্রাইম চমচনস্টার  

েনাি কলস্টার 

চপোরসয়নর চলিারাল 

সরোর অচভিাসীয়দ্র 

েনয কোিা িযিস্থা 

িাচতল েয়র কদ্ে এিং 

দ্ক্ষ েনয়গাষ্ঠীয়দ্র েনয 

অচভিাসয়নর দ্বার উন্মুক্ত 

েয়র কদ্ে। এ নতুন 

চনেমটির োরয়েই আে শ্রীলা প্রভুপদ্, েৃষ্ণা েনসাসয়নস 

মুভয়ময়ন্টর প্রচতষ্ঠাতা। 
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আমরা েযানাডায়ত িাোচলসহ চিচভন্ন কদ্শ ও 

সংসৃ্কচতর চিচভন্ন রেয়মর মানুষ কদ্খয়ত পাই।  

শুরুয়ত মযােচগয়ল আমার পড়ায়লখা চনয়ে চেছুিা সমসযা 

হশ্চচ্ছয়লা। ক্লায়স কলেিারগুয়লা শুনয়ত আমার চেছুিা সমসযা 

হয়তা। আমরা িাোচলরা খুি কোয়র েো িচল চেন্তু 

েযানাচডোনরা খুি নরম ভাষাে েো িয়ল। তয়ি ধ্ীয়র ধ্ীয়র আচম 

চশক্ষেয়দ্র চনিু েয়র অভযস্ত হয়ে  াই। আচম কিিা েরতাম 

ক্লায়শ চশক্ষেয়দ্র োছাোচছ চগয়ে িসার।  

আচম মচিোয়ল ক খায়ন পড়ায়শানা েরয়ত এয়সচছ, কস 

প্রচতষ্ঠায়নর চিষয়ে েয়েেটি েো িলয়ত িাই। মযােচগয়লর 

ইসলাচমে স্টাচডয়ের ইনচস্টটিউি পশ্চিমা চিয়শ্বর অনযতম কসরা 

প্রচতষ্ঠান। এর িন্থগারটি সম্ভিত পুয়রা পৃচেিীয়ত কসরা। এ 

িন্থগায়র ইসলাম সম্পচেশত চিচভন্ন ভাষাে িইপত্র পাওো  াে। 

মচিোয়লর পয়ে ঢাো তযাগ েরার আয়গ আচম আমার প্রিীে 

সহেমীয়দ্র োয়ছ চিদ্াে চনয়ত চগয়েচছলাম। উদ্ুশ চিভায়গর প্রধ্ান 

ডা. সাদ্ানী আমায়ে িয়লচছয়লন, "আপচন মযােচগয়লর 

ইনচস্টটিউি অি ইসলাচমে স্টাচডয়ে  ায়িন না। এ প্রচতষ্ঠানটি 

তরুে মুসলমানয়দ্র তায়দ্র প্রচতষ্ঠায়ন চনয়ে  াে এিং কসখায়ন 

তায়দ্রয়ে চখ্রস্টান েয়র কতায়ল।" আচম পয়র োনয়ত পাচর ক , ড. 

সাদ্ানী  া িয়লয়ছন তা এয়েিায়রই ভুল চছয়লা। প্রেৃতপয়ক্ষ 

নীচতমালা চহসায়ি ইনচস্টটিউি অয়ধ্ শে মুসচলম চশক্ষে এিং 

অয়ধ্ শে অমুসচলম- চখ্রস্টান, ইহুচদ্, কিৌদ্ধ ও নাশ্চস্তেয়দ্র চন ুক্ত 

েরত। চশক্ষােী েনসংখযার ময়ধ্যও মুসচলময়দ্র সংখযা চছয়লা 

অয়ধ্ শে এিং অনয অয়ধ্ শে অমুসচলম। েতৃশপয়ক্ষর ইচ্ছা চছয়লা 

ক , মুসচলম ও অমুসচলম চশক্ষে ও চশক্ষােীরা এেসাে হয়ে 
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ইসলাম চশখয়ি এিং এয়ে অপয়রর প্রচত ভালিাসা ও িনু্ধ্ত্ব গয়ড় 

তুলয়ি। ইসলামী ইনচস্টটিউয়ি আমার ইসলাম সম্পয়েশ পড়ায়শানা 

আসয়ল ইসলায়মর প্রচত আমার চিশ্বাসয়ে আরও স্পি ও দৃ্ঢ় 

েয়রয়ছ। 

আচম আমার োে কশষ েরয়ত লম্বা এেটি সমে কনই। প্রেমত, 

আমায়ে চদ্বতীেিার মাস্টাস শ চডচি েরয়ত হয়েচছল। োরন 

মযােচগয়ল আচম ক  চিষে চনয়ে পড়ায়শানা েরচছলাম, কসটি 

ঢাো চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে আমার কনওো মাস্টায়স শর চিষে কেয়ে 

আলাদ্া চছয়লা। চদ্বতীেত, সাধ্ারনভায়ি িলয়ত কগয়ল, নে শ 

আয়মচরোর স্নাতে চশক্ষােীয়দ্র অয়নে কোস শ-ওোেশ েরয়ত হে 

ক িা চিটিশ চিশ্বচিদ্যালেগুয়লার তুলনাে আলাদ্া। ড. শ্চেলাচন 

এেটি চিটিশ চিশ্বচিদ্যালয়ে ময়নায় াগ কেন্দ্রীেরে চনয়ে গয়িষো 

েয়রচছয়লন এিং কস চিষয়ে গয়িষো চেচসস চলয়খ চতচন চপ. এইি. 

চড. চডিী অেশন েয়রন। তাাঁর এ পুয়রা োেটি েরয়ত মাত্র দ্ইু 

িছর কলয়গচছল। মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের ইসলাম চশক্ষা 

অনুষয়দ্ এেেন স্নাতে চশক্ষােীয়ে ইসলায়মর চিচভন্ন 

চিষেগুয়লা চনয়ে ভায়লা জ্ঞান োো লাগয়তা। তায়ে চশখয়ত হয়তা 

প্রাে ইসলাচমে আরি সময়ের ইচতহাস কেয়ে িতশমান সমে 

প শন্ত ইসলাচমে দ্শ শন, ধ্ম শতত্ত্ব, সুচ  মতিাদ্, ইসলায়মর  

প্রচতষ্ঠানগুয়লা ও িতশমান উন্নেন। আমায়ে আরচি ভাষাও ভায়লা 

েয়র আেত্ত্ব েরয়ত হয়েচছয়লা। োরে আমার গয়িষোর েনয 

প্রয়োেনীে উৎয়সর কিশীরভাগ উপাদ্ায়নর ভাষাই চছয়লা আরচি। 

উচ্চস্তয়র চগয়ে আমায়ে আয়রা দ্য়ুিা নতুন ভাষা চশখয়ত হে- 

 ারচস ও কেি। আমার ডক্টরাল গয়িষোমূলে চেচসয়সর োে 

শুরু েরার অনুমচত পাওোর েনয সমস্ত পূি শশতশগুয়লা কশষ 

েরয়ত আমার পুয়রা পাাঁি িছর কলয়গ  াে। পাাঁি িছয়রর কশয়ষ 
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আচম ক  পরীক্ষাটি কদ্ই, কসটি চছয়লা অসাধ্ারে। প্রয়তযে পরীক্ষা 

চদ্য়ে কশষ েরয়ত আমার পুয়রা িশ্চব্বশ ঘন্টা সমে লাগয়তা। 

আমার িী খািার চনয়ে এয়স আমায়ে তাাঁর হাত চদ্য়ে খাইয়ে 

চদ্য়তা। খািার সমেও আমার কলখা অিযাহত োেয়তা। এভায়ি 

িারচদ্ন িারটি পরীক্ষা চদ্য়ে কশষ েয়র আমায়ে এেটি কমৌচখে 

পরীক্ষা চদ্য়ত হে। এ কমৌচখে পরীক্ষাে ইসলাম চশক্ষার িারটি 

চদ্য়ের প্রয়তযেটির উপর আমায়ে প্রয়শ্নর উির চদ্য়ত হে। আচম 

আমার চপ. এইি. চড. চডিীর োে শুরু েরার অনুমচত পািার 

পর কদ্ড় িছয়র পারচসোন সূ ী আি ুইোশ্চেদ্ আল-কিাস্তাচমর 

উপর গয়িষো েচর এিং তাাঁর উপর আমার চেচসস কলখা কশষ 

েচর।  ারা পশ্চিমা চিশ্বচিদ্যালেগুয়লার ডক্টয়রি চডিীর সায়ে 

পচরচিত নন, তায়দ্র েনয িলয়ত িাশ্চচ্ছ, এটি হয়চ্ছ এমন এেটি 

প্রশ্চিো  ার মাধ্যয়ম গয়িষো েয়র আপনায়ে মানুয়ষর জ্ঞান 

ভাোয়র নতুন চেছু এেিা ক াগ েরয়ত হয়ি। সহে ভাষাে িলা 

 াে, এেেন প্রােী চ চন চপ. এইি. চড. চডিী েরয়ত িাইয়ছন, 

তায়ে এমন চেছু আচিষ্কার েরয়ত হয়ি  া আয়গ কেউ োনয়তা 

না। ১৯৬৯ সায়লর কশয়ষর চদ্য়ে আচম আমার ডক্টয়রি গয়িষোর 

চেচসসটি চলয়খ কশষ েয়রচছলাম। আচম আমার মাস্টায়স শর চেচসস  
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ড. আব্দলু মচতন ও তার পচরিার।   

চলয়খচছলাম েুনায়েদ্ আল-িাগদ্াদ্ীর উপর। ১৯৭০ সায়লর প্রেম 

চদ্য়ে আচম আমার ডক্টয়রি চডিীটি লাভ েচর এিং েয়েে চদ্য়নর 

কভতরই ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে দ্শ শয়নর চশক্ষে চহয়সয়ি ক াগ চদ্য়ত 

িাংলায়দ্য়শর উয়েয়শয পাচড় েমাই।  

এখায়ন ক সি চশক্ষােীরা মযােচগয়ল পড়য়ত আসয়ত আিহী 

তায়দ্র উয়েয়শয আচম এেটি েো িলয়ত িাই। আচম এতক্ষে  া 

িললাম, তা শুয়ন কতামরা ভীত হয়ো না। চভন্ন চভন্ন অনুষয়দ্র চভন্ন 

চভন্ন চনেম ও িাচহদ্া োয়ে। এমনচে িতশমায়ন ইসলাম চশক্ষা 

অনুষদ্ও তায়দ্র চিচভন্ন চনেমনীচতগুয়লা পচরিতশন েয়রয়ছ এিং 

কসগুয়লা চশক্ষােীয়দ্র েনয অয়নেিা সহে হয়েয়ছ ।  
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আচম চনয়েয়ে খুি কসৌভাগযিান ময়ন েচর। োরে আচম আমার 

চশক্ষে চহয়সয়ি চিয়শ্বর অয়নে নামেরা স্কলারয়দ্র কপয়েচছলাম। 

ড. িাল শস এডামস, আমায়দ্র অনুষয়দ্র পচরিালে, আমায়ে 

ভারতিয়ষ শর মুসলমানয়দ্র সম্পয়েশ চশচখয়েচছয়লন। ড. আব্দরু  

রহমান িারোর ( এেেন 

আয়মচরোন ধ্ম শান্তচরত মুসচলম) 

চছয়লন আমার আরচির চশক্ষে। 

ইরায়নর ড. কময়হচদ্ মুহায়ক্কয়ের 

োছ কেয়ে আচম  ারচস ভাষা ও 

চশো ধ্ম শতত্ত্ব চশচখ।  ড. চনোশ্চে 

িারয়েয়সর োয়ছ চশচখ আধ্ুচনে 

ইসলাম, ড. হারমযান 

লযনয়ডায়ল্টর োছ কেয়ে চশচখ 

সু ীিাদ্, এিং ড. ইেুস্িুর োছ 

কেয়ে চশচখ মুসচলম দ্শ শন। 

আমার মাস্টাস শ ও ডক্টয়রি 

চডচির চেচসস দ্য়ুিার কক্ষয়ত্রই 

আমার সুপারভাইোর চছয়লন ড. 

চশচরন ও হাচমদ্ 
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লযানডল্ট। প্রসঙ্গিয়ম িয়ল রাচখ, ড. লযানডল্ট আমার মাত্র এে 

িছর আয়গ তাাঁর চনয়ের ডক্টয়রি চডিীটি লাভ েয়রচছয়লন। 

মচিোয়লর আিুল খায়ের এেেন িালাে 

মচহলায়ে চিয়ে েয়রন। 

আিুল খায়ের নায়ম এে িাোচল ১৯৬০ দ্শয়ের মাঝামাশ্চঝ সময়ে 

মচিোয়ল োেয়তন। চতচন চিয়ে েরার চসদ্ধান্ত চনয়লন। তাই পাত্রী 

কখাাঁোর েনয চতচন তার চনয়ের কদ্য়শ চ য়র কগয়লন। কময়ের 

িাচড়র কলােয়দ্র োয়ছ চনয়েয়ে চশচক্ষত ও সম্পদ্শালী প্রমাে 

েরার উেয়শয চতচন কস সময়ের সিয়িয়ে সম্ভ্রান্ত শাহািাগ 

আেশা, সাইয়েদ্  ারুে, খায়লতুন ও েচল রহমান। 
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কহায়িয়ল চগয়ে ওয়ঠন। চতচন তার চেছু প্রভািশালী আত্মীেয়দ্র 

সহােতাে এেেন পাত্রী খুাঁয়ে কপয়লন। কময়েটির নাম চছল  

চলো। চতচন চছয়লন খুিই রূপিতী, সুচশচক্ষতা ও আধ্ুচনে। 

 োরীচত তায়দ্র চিয়ে হয়ে কগয়লা এিং এরপর শীঘ্রই তারা 

মচিোয়ল িয়ল আয়সন।   

চেন্তু দ্ঃুখেনেভায়ি তারা তায়দ্র েযাপািশয়ময়ন্ট কপৌৌঁছায়নার 

সায়ে সায়েই তায়দ্র মায়ঝ ঝায়মলা শুরু হে। চলো আিুলয়ে 

িয়লন চতচন তায়ে তার োমী চহসায়ি েীোর েয়রন না। চতচন 

চনয়ে কশািার ঘয়র ঘুমায়ত  ান এিং আিুলয়ে িসার ঘয়র শুয়ত 

িয়লন। চতচন তায়ে আয়রা িয়লন,“কদ্য়শ আমার এেেন কপ্রচমে 

আয়ছ। আমরা এয়ে অপরয়ে অয়নে িছর  ািত ভায়লািাচস। 

আচম আমার িাচে েীিন তার সায়েই োিায়ত িাই। আচম 

শুধু্মাত্র েযানাডাে আসার েনয আপনায়ে চিয়ে েয়রচছ। আমার 

কপ্রচমে আমার আপন ভাচগনা। আমার চনয়ের কদ্য়শ আচম 

েখয়নাই আমার কিায়নর কছয়লয়ে চিয়ে েরার অনুমচত পায়িা না। 

চেন্তু এ কদ্য়শ কেউ তাাঁর সায়ে আমার আসল সম্পেশ োনয়ি না। 

তাই আচম এ পরয়দ্য়শ িয়ল এয়সচছ। আপচন  চদ্ আমার ভায়লা 

িান, তাহয়ল দ্ো েয়র আমার কপ্রচমেয়ে এ কদ্য়শ চনয়ে আসুন 

এিং আমায়ে তালাে চদ্ন। তাহয়ল আচম তায়ে চিয়ে েরয়ত 

পারয়িা।" 

আচম এিং আমার আয়রা দ্’ুেন িনু্ধ্ তায়দ্র সায়ে েয়েেিার িয়স 

এ লিিাচহে সমসযাটি সমাধ্ায়নর কিিা েচর চেন্তু তায়ত কোন  ল 

হে না। এর চেছুচদ্ন পর চলো ঢাো চ য়র  াে এিং আিুল 

েযানাডার অনয এেটি শহয়র িয়ল  াে। আচম পয়র োনয়ত 

কপয়রচছ, েয়েে িছর পর  চলো েযানাডাে চ য়র আয়স এিং 
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তার োমীর োয়ছ চ য়র  াে। এরপর চতচন তার ভাচগনায়ে 

েযানাডাে চনয়ে আয়স। ভাচগনা এখায়ন এয়স এে িাংলায়দ্শী 

কময়েয়ে চিয়ে েয়র এিং আিুল খায়ের ও তার িী তায়দ্র েীিন 

চভন্নভায়ি সাশ্চেয়ে কনন I   

আচম  খন আমার ডক্টয়রি চেচসসটি চলখচছলাম, তখন আচম 

এেটি কছািখাি সমসযার মুয়খামুচখ হই। আমার এ োেটি কশষ 

েরয়ত চেছু িাড়চত সময়ের প্রয়োেন হে। আমায়দ্র িুশ্চক্ত 

অনুসায়র আমার কমধ্ািৃচিটির এ িাড়চত সমেটির েনয িাো 

কদ্োর েো চছয়লা না। এধ্রয়ের পচরচস্থচতয়ত আমায়দ্র ডীন 

চশক্ষােীয়দ্র েনয তহচিয়লর িযিস্থা েরয়তন। আচম ডীয়নর োয়ছ 

এ চিষয়ে এেটি দ্রখাস্ত েচর এিং চতচন আমার েনয চেছু অে শ 

িরাে েয়রন। টঠে ঐ সময়েই আচম মচিোয়লর েনেচডশো 

চিশ্বচিদ্যালয়ে এেটি িীেোলীন চশক্ষেতার িােচর পাই। এ 

সময়ে আমায়দ্র অনুষয়দ্র এেেন অধ্যাপে ড. এডাময়সর  

অনুপচস্থচতয়ত অনুষয়দ্র ভারপ্রাপ্ত পচরিালে চহয়সয়ি োে 

েরচছয়লন। এ অধ্যাপে সায়হি েনেচডশো চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার 

োয়ের িযাপায়র োনয়ত পায়রন এিং চতচন ডীনয়ে আমার েনয 

িরাে কদ্ো অে শটি িাচতল েয়র কদ্োর েনয চিটঠ কদ্ন। এেই 

ভারপ্রাপ্ত পচরিালে আয়রা োনয়ত পায়রন, কদ্য়শ চগয়ে িযিহার 

েরার েনয আমরা এেটি করচেোয়রির চেয়ন োহাে মার ত 

ঢাোে পাঠাশ্চচ্ছলামI তাই চতচন চসদ্ধান্ত কনন চতচন আমায়দ্র ঢাো 

চ য়র  ািার কেয়নর টিয়েয়ির িাো কদ্য়িন না। তাাঁর  ুশ্চক্ত চছয়লা 

এই ক , ক য়হতু আচম চনয়ের িযিহায়রর েনয করচেোয়রির 

চেনয়ত পাচর, কসয়হতু আমায়দ্র চনয়েয়দ্র টিয়েি কেনারও 

সামে শয আয়ছ। এ চসদ্ধান্তটি আমায়দ্র েনয খুিই েটঠন হয়ে 
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পয়রচছয়লা। োরে আমায়দ্র োয়ছ আমায়দ্র চতনেয়নর টিয়েি 

কেনার েনয িাো চছয়লা না।  

আচম খুিই কসৌভাগযিান চছলাম। ডীন ভারপ্রাপ্ত পচরিালয়ের 

দ্রখাস্তটি এচড়য়ে চগয়েচছলন। আর ঐ সমেই ড. এডামস তাাঁর 

ছুটি কেয়ে চ য়র আয়সন। আচম তায়ে আমায়দ্র টিয়েয়ির 

িযাপায়র শ্চেজ্ঞাসা েচর। চতচন িয়লন, “টিয়েিগুয়লা কতামার েনয 

 াইয়লর কেচিয়নয়ি অয়পক্ষা েরয়ছ। কতামার  খন ইচ্ছা তখন 

তুচম ওগুয়লা চনয়ত পায়রা।“   

আমায়দ্র পশ্চিমা কদ্য়শ আিার চ য়র আসার কোন পচরেল্পনা 

চছয়লানা। তাই আমরা ঢাো ক রার পয়ে ইউয়রাপ ও এচশোর 

অয়নেগুয়লা কদ্শ ভ্রমে েয়রচছলাম।  

আমায়দ্র েযানাডার অচভজ্ঞতাটি চছয়লা খুিই উপয়ভাগয এিং 

এেই সায়ে কিশ  লপ্রসূ। আচম গয়িষোর েনয পশ্চিমা 

চনেমোনুন  চশচখ এিং চিচভন্ন কদ্য়শর চিচভন্ন সংসৃ্কচতর মানুয়ষর 

সায়ে আমার পচরিে ঘয়ি। আচম েুইয়িয়ের আন্তঃিাদ্ ও 

আন্তঃসাংসৃ্কচতে ো শিয়মর সায়ে খুি ঘচনষ্ঠভায়ি েচড়য়ে 

চগয়েচছলাম। ড. েযাে লযাংয়ল নায়ম এেেন অসাধ্ারে মানুয়ষর 

সায়ে আমার োে েরার সুয় াগ হে। তাাঁর কনতৃয়ত্ব ৫৬ িছর 

আয়গ আমরা এেটি আন্ত:সাংসৃ্কচতে কেন্দ্র প্রচতষ্ঠা েচর। এ 

প্রচতষ্ঠানটি এখনও েুইয়িয়ের চিচভন্ন সাংসৃ্কচতে পিভূচমর 

কলােয়দ্র ময়ধ্য োনাশুনা ও ভায়লািাসা িাড়ায়ত গুরুত্বপূে শ 

ভূচমো পালন েয়র িয়লয়ছ। পয়র ১৯৭৫ সায়ল আচম চনয়েও 

মচিোয়ল এেটি আন্ত:সাংসৃ্কচতে কেন্দ্র প্রচতষ্ঠা েচর এিং দ্ীঘ শ ২৫ 

িছর ধ্য়র তার পচরিালে চহয়সয়ি দ্াচেত্ব পালন েচর। আচম 

েযানাডাে িসিাসোলীন সময়ে সিসমে আমার কিাখ-োন 
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কখালা রাখতাম। আচম  রাসী ভাষা, েযানাডার আইন-োনুন , 

তায়দ্র আিার-িযিহার ও ঐ চিশাল কদ্শটির মানুষয়দ্র রীচতনীচত 

সম্পয়েশ অয়নে চেছু চশয়খচছ। মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের কভতয়র 

এিং িাইয়র আচম  া চশয়খচছ তা আমায়ে পরিতী েীিয়নর 

স লতার চভচি লতচর েয়র চদ্য়েচছল। আমরা শুধ্ু েযানাচডোন 

মানুষয়দ্র ভদ্রতা, ভায়লািাসা ও  ত্নই উপয়ভাগই েচরচন, এেই 

সায়ে তায়দ্র সায়ে আমায়দ্র ক াগায় াগ আমায়দ্র ভায়লা মানুয়ষ 

পচরেত েরয়ত সাহা য েয়রয়ছ। আচম চনশ্চিত ভায়ি িলয়ত পাচর 

ক , আমায়দ্র কছয়ল হাচমদ্ তার েীিয়ন এতিা উন্নচত েরয়ত 

পারয়তা না,  চদ্ না কস তার েীিয়নর প্রােচমে পাাঁিটি িছর 

েযানাডায়ত না োিায়তা।   

১৯৭০ সায়লর প্রেম চদ্য়ে আমরা ঢাোে চ য়র 

আচস 

১৯৭০ সায়লর প্রেম চদ্য়ে আমরা ঢাোর উয়েয়শয মচিোল তযাগ 

েচর। আমায়দ্র  াওোর পয়ে আমরা োম শাচন, োন্স ও তুরস্ক 

ঘুয়র  াই। ঢাো কপৌৌঁছায়নার েয়েেচদ্য়নর মায়ঝই আচম ঢাো 

চিশ্বচিদ্যালয়ে অধ্যাপে চহয়সয়ি ক াগদ্ান েচর। 

আচম আমার মাতৃভূচময়ত চ রয়ত কপয়র খুিই খুচশ হয়েচছলাম। 

আচম আমার চিশ্বচিদ্যালয়ের িাোচল চশক্ষােীয়দ্র সায়ে এেত্র 

হয়ত কপয়র অতযন্ত আনন্দ অনুভি েয়রচছ এিং তারাও আমায়ে 

তায়দ্র মায়ঝ চ য়র কপয়ে খুিই খুচশ হয়েচছয়লা। আচম সি সমেই 

আমার ছাত্রয়দ্র ভায়লায়িয়সচছ এিং তারাও আমায়ে সিসমে 

ভায়লায়িয়সয়ছ এিং সম্মান েয়রয়ছ। চিশ্বচিদ্যালয়ের 

অধ্যাপেয়দ্র কোোিশায়রর ২৮ নম্বর চিশ্চেংয়ে আমরা োেতাম। 
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েয়েেচদ্য়নর মায়ঝই আমরা দ্য়ুিা িয়ড়া সমসযার 

সম্মুখীন হই। প্রেমটি হয়চ্ছ,  চদ্ও আমার সহয় াগী 

অধ্যাপে ( চরডার) পয়দ্ পয়দ্ান্নচত হয়েচছয়লা, তিুও 

মায়স আমার কিতন চছয়লা কমাি ৬৫০ িাো । সমস্ত 

ের এিং অনযানয চহসাি কেয়ি রাখার পর আমার হায়ত প্রচত 

মায়স কিতন আসয়তা ৩৭৫ িাো। এ িাোর অংেটি আমার 

পচরিায়রর ভরে-কপাষয়ের েনয অপ শাপ্ত চছয়লা। এর অনযতম  

োরে চছয়লা ৭ িছর েযানাডাে িসিায়সর পর আমায়দ্র েীিন 

 াত্রার মান অয়নেিাই িদ্য়ল চগয়েচছয়লা। হাচমদ্ েযানাডাে 

োেয়ত প্রচতচদ্ন েয়েে গ্লাস দ্ধু্ কখয়ত পছন্দ েরয়তা। এখন 

কোন কোন চদ্ন আমরা তার েনয এে গ্লাস দ্ধু্ও চেনয়ত 

পারতাম না। আিার প্রাে সমেই কদ্খা ক য়তা, আমার হায়ত 

আমায়দ্র চতনেয়নর েনয প শাপ্ত পচরমাে খািার কেনারও িাো 

োেয়তা না। তার উপর আমার িচরশায়লর িায়মর িাচড় কেয়ে 

আমায়দ্র িাসাে প্রাে চনেচমত কমহমানরা আসয়তা। এেচদ্ন 

আচম আমায়দ্র িাসাে িচরশাল কেয়ে আসা চেছু কমহমানয়দ্র 

আপযােন েরার েনয িাো ধ্ার েরয়ত চগয়ে রীচতমত মানচসে 

ভারসাময হাচরয়ে ক চল। আচম আমায়দ্র পায়শর িাসাে আমার 

ক  সহেমী োেয়তন তাাঁর োয়ছ চগয়ে রীচতমত চভক্ষা েয়র ধ্ার 

িাই। চতচন আমার দ্রুিস্থা িুঝয়ত পায়রন এিং আমায়ে চেছু িাো 

ধ্ার কদ্ন।  

আমায়দ্র এ অে শননচতে দ্রুিস্থা আয়রা িরম হয়ে  াে  খন 

আমরা চদ্বতীে সমসযাটির মুয়খামুচখ হই। হাচমদ্ তার েযানাডার 

সু্কয়ল আরচি ও িাংলা পড়য়ত কশয়খচন এিং তার মচিোয়লর 

সু্কয়লর পাটিগচেয়তর মাত্রাও এখান কেয়ে চেছুিা চনয়ি চছয়লা। 
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আচম তখন তায়ে ঢাোর এেটি ইংচলশ চমচডোম সু্কয়ল ভচতশ েয়র 

কদ্ই।  চদ্ও এ সু্কল চিটিশ োচরেুলাম অনুসরে েরয়তা, তিুও 

তায়ে সু্কয়ল অয়নে েটঠন পচরচস্থচতর মধ্য চদ্য়ে ক য়ত হে। কস 

িাংলা, আরচি ও পাটিগচনয়তর পড়া চেছুয়তই 

মাচনয়ে চনয়ত পারচছয়লা না। কস এমন এেিা েটঠন 

অিস্থাে িয়ল  াে ক , আমরা কভয়িচছলাম কস 

পাগল না হয়ে  াে। তখন আমরা তায়ে গুলশায়নর ঢাো 

অযায়মচরোন সু্কয়ল ভচতশ েরয়ত িাধ্য হই। আর এরপরই িয়ল 

আয়স সিয়িয়ে িড় সমসযাটি- চেভায়ি আচম তার প্রচত মায়সর 

১২০০ িাো েয়র সু্কয়লর কিতন কদ্য়িা? আচম প্রচত মায়স হায়ত 

কিতন কপতাম মাত্র ৩৭৫ িাো। এরপর তায়ে সপ্তায়হ পাাঁি চদ্ন 

গুলশায়ন সু্কয়ল চদ্য়ে ও চনয়ে আসার েনয গাচড়রও প্রয়োেন 

চছয়লা। ঢাো অযায়মচরোন সু্কয়লর তখন প্রধ্ান চশক্ষে চছয়লন 

েযাচলয় াচন শোর ড. চ চলপ েযায়পন। চতচন এেেন খুি ভদ্র, 

দ্োলু ও জ্ঞানী মানুষ চছয়লন। চতচন আমার অে শননচতে েয়ির 

িযাপারটি িুঝয়ত পায়রন এিং তাাঁর সু্কয়লর চশক্ষােীয়দ্র 

সামচেেভায়ি িাংলা সংসৃ্কচত কশখায়নার েনয আমায়ে কসখায়ন 

চনয়োগ কদ্ন।  তদ্রূ আমার ময়ন আয়ছ, আচম সপ্তায়হ এে চদ্ন 

সোয়ল চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার চনেচমত ক্লায়সর আয়গ কসখায়ন 

দ্'ুঘণ্টা িাংলা সংসৃ্কচত পড়াতাম। এেিার হাচমদ্  খন 

অযায়মচরোন ধ্ারাে তার কলখাপড়া শুরু েয়র, তখন কস কসখায়ন 

খুিই ভায়লা  লা ল েরয়ত শুরু েয়র এিং সু্কল কেয়ে কসেয়নয 

কস িৃচি ও ডিল প্রয়মাশন পাে। অযায়মচরোন সু্কয়ল আমার 

িাড়চত োে ও হাচময়দ্র িৃচি ঐ সমে আমায়দ্র অে শননচতে 

েীিয়ন চেছুিা েশ্চস্ত এয়ন কদ্ে। 
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আমায়দ্র পশ্চিম পাচেস্তায়নর েীিন  

১৯৭০ সায়লর শরৎোয়ল, আচম পশ্চত্রোয়ত পশ্চিম পাচেস্তায়নর 

ইেিাল এোয়ডচমর পচরিালে পয়দ্র েনয এেটি চিজ্ঞাপন 

কদ্খয়ত পাই। এ এোয়ডচমটি পাচেস্তায়নর কেন্দ্রীে অে শােয়ন 

পচরিাচলত প্রচতষ্ঠান চছয়লা। পচরিালয়ের প্রােচমে োেটি হয়চ্ছ 

ইসলাচমে দ্শ শন,  ুশ্চক্তচিদ্যা, সূ ী মতিাদ্ ও ইসলায়মর আধ্ুচনে 

উন্নেন চিষেগুয়লা চনয়ে গয়িষো পচরিালনা েরা। মূলত, এ 

চিষেগুয়লায়ত আল্লামা ইেিাল আিহী চছয়লন। এছাড়াও 

পচরিালেয়ে এোয়ডচমর প্রশাসচনে োেগুয়লাও পচরিালনা 

েরয়ত হয়তা, ‘ইেিাল চরচভউ’ নায়ম এেটি লত্রমাচসে পশ্চত্রো 

কির েরয়ত হয়তা, মাস্টাস শ ও ডক্টরাল চশক্ষােীয়দ্র তাাঁয়দ্র 

গয়িষোে সাহা য েরয়ত হয়তা, েরাচি চিশ্বচিদ্যালয়ে কলেিার 

চদ্য়ত হয়তা এিং িছয়র এেিার ‘ইেিাল কড’ উদ্ াপয়নর েনয 

এেটি অনুষ্ঠায়নর আয়োেন েরয়ত হয়তা। এ এোয়ডচমটি 

োরাচির এেটি অচভোত আিাচসে এলাোে অিচস্থত চছয়লা। 

এেটি স্থানীে চনি শাহী েচমটি এোয়ডচমটির েনয চিচভন্ন চসদ্ধান্ত 

চনয়তা এিং পচরিালয়ের োে চছয়লা ঐ চসদ্ধান্তগুয়লায়েই 

প্রচতচদ্য়নর োয়ের মাধ্যয়ম িাস্তিােন েরা। এোয়ডচমর চিচভন্ন 

নীচত চনধ্ শারয়ের েনয এেটি গভাচন শং িচডও চছয়লা। এোয়ডচমর 

েনয পচরিালে চনয়োগ কদ্ওো গভাচন শং িচডর োে চছয়লা। 

তৎোলীন পাচেস্তায়নর কেন্দ্রীে চশক্ষামন্ত্রী প্রয় সর সামসুল  হে 

চছয়লন এোয়ডচমর গভাচন শং িচডর কপ্রচসয়ডন্ট। চনি শাহী েচমটির 

সদ্সযরাও গভাচন শং িচডর সদ্সয চছয়লন। িাংলা এোয়ডচমর 

পচরিালে ড. আচল আহসায়নর ভাই ড. আচল আশরা  ঐ 
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গভাচন শং িচডর এেেন সদ্সয চছয়লন। ড. আচল আশরা  

এেেন আদ্শ শ মানুষ চছয়লন এিং দ্ীঘ শচদ্ন  ািৎ োরাচি  

চিশ্বচিদ্যালয়ের ইংয়রশ্চে চিভায়গর 

প্রধ্ান চছয়লন।  ারা  তাাঁয়ে 

োনয়তন, সিাই তায়ে অতযন্ত েদ্ধা 

েরয়তন। পয়র চতচন এেেন সূ ী 

পীর হন এিং   েযানাডাসহ পুয়রা 

চিশ্ব েুয়ড় তাাঁর অয়নে মুচরদ্ এিং 

ভক্ত চছয়লা। চতচন তাাঁর মৃতুযর আয়গ 

েযানাডায়ত তাাঁর মুচরদ্য়দ্র সায়ে 

এেিার কদ্খা েরয়ত আয়সন। ঐ 

সমে তায়ে আমার িাসাে চনয়ে 

আসার কসৌভাগয হয়েচছয়লা। 

চনি শাহী েচমটির কিোরমযান চছয়লন েনাি আব্দলু ওোয়হদ্। চতচন 

ভারয়তর িনচিভায়গর প্রধ্ান চহয়সয়ি অিসর িহে েয়রন। চতচন 

েরাচির এেেন খুি প্রভািশালী িযাশ্চক্ত চছয়লন এিং েরাচির 

সমায়ের উচ্চস্তয়রর কলােয়দ্র সায়ে তার ভায়লা সখয চছয়লা। 

চনি শাহী েচমটিয়ত আয়রা চতনেন িযশ্চক্ত চছয়লন। তায়দ্র ময়ধ্য 

দ্'ুেন আব্দলু ওোয়হয়দ্র চিপয়ক্ষ চছয়লন এিং িাচে এেেন েম 

কিচশ চনরয়পক্ষ চছয়লন ( দ্য়ুিা দ্য়লর এ িে শনাটি কদ্োর তাৎপ শ এ 

অধ্যােটির আর চেছুিা সাময়ন কগয়লই কিাঝা  ায়ি)I  

আচম আসয়ল ভাচিচন ক  িােচরিা আচম কপয়ত পারয়িা। এ পয়দ্র 

সুয় াগ-সুচিধ্ার ময়ধ্য অনযতম চছয়লা- এেটি পূে শাঙ্গ অধ্যাপয়ের 

পদ্, ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে আচম ক  কিতন পাই তার কেয়ে 

েয়েেগুে কিচশ কিতন, এোয়ডচম অচ য়সর উপর পচরিালয়ের 

ড. আচল আশরা  I 
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েনয এেটি চিশাল সুন্দর িাচড়, কিশ েয়েেেন কিোরার, মাচল, 

দ্ায়রাোন ইতযাচদ্। আচম মযােচগয়লর এেেন নতুন স্নাতে 

চছলাম, আমার কোন প্রোশনা চছয়লা না, এমনচে আচম উদ্ুশ 

ভাষাও োনতাম না। তিুও আচম িােচরটির েনয কোয়নাভায়ি 

আয়িদ্ন েয়র চদ্য়েচছলাম। আয়িদ্ন েরার করশ্চেোডশ চিটঠটি 

কপাি েরার েনয এেটি িযাম্প চেনয়ত আমার ক  িাো খরি 

হয়েচছয়লা কসই িাোটি অপিে েরয়ত আচম আসয়ল কতমন চেছু 

ময়ন েচরচন। 

চেন্তু আি শেনেভায়ি তাাঁরা আমায়ে চডয়সম্বয়রর মাঝামাশ্চঝ 

সময়ে সাক্ষাৎোয়রর েনয ডায়ে। আচম েরাচি ক য়ত রাশ্চে হই 

োরে আচম ভািলাম ক , আচম অন্তত অয়নযর খরয়ি েরাচি ভ্রমে 

েয়র আসয়ত পারয়িা।   

কিশ েয়েেেন মানুষ িােচরটির েনয আয়িদ্ন েয়রচছয়লন। 

আচম এোয়ডচমর লাউয়ি সাক্ষাৎোয়রর েনয িয়সচছলাম। তখন 

আচম কদ্খলাম, েয়েেেন প্রিীন প্রােীও ইন্টারচভউ কদ্িার েনয 

অয়পক্ষা েরয়ছন। তায়দ্র গয়িষো ও চশক্ষেতার অয়নে িছয়রর 

অচভজ্ঞতা চছয়লা। েয়েেেন আিার তায়দ্র সায়ে তায়দ্র 

প্রোচশত িইয়ের সূ্তপ চনয়ে এয়সচছয়লা। অপরচদ্য়ে কসখায়ন 

আচম চছলাম ৩৪ িছর িেসী মযােচগয়লর এেেন নতুন স্নাতে 

এিং আমার কোন প্রোশনাও চছয়লা না। আমার ইন্টারচভউর 

 লা ল চে হয়ি, তা চনয়ে আমার কোন সয়ন্দহ চছয়লা না। আচম 

কভয়িই করয়খচছলাম ক , আচম খাচল হায়ত ঢাো চ য়র  ায়িা। 

চেন্তু এখায়নও আল্লাহ্ আমার েনয এেটি আলাদ্া পচরেল্পনা 

েয়র করয়খচছয়লন। আমায়ে সম্পূে শ অিাে েয়র চদ্য়ে তাাঁরা 

আমায়ে িােচরটি কদ্িার চসদ্ধান্ত কনন।  
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এখন িয়ড়া প্রশ্ন হয়লা কেন তাাঁরা আমায়ে িােচরটি চদ্য়লন? মূল 

চিষেটি চছয়লা ঐ সমে এোয়ডচমটি অভযন্তরীে রােনীচতর 

োরয়ে এেদ্ম েেশচরত হয়ে চছয়লা এিং এ োরয়ে এোয়ডমীর 

োেও চেছুচদ্য়নর েনয িন্ধ্ চছয়লা। তাই গভাচন শং িচড 

কিয়েচছয়লা এমন োউয়ে পচরিালয়ের পয়দ্ চনয়োগ চদ্য়ত ক  

এসি রােনীচতর সায়ে সম্পৃক্ত না। আমার ময়ন হে, আমায়ে 

চনয়োগ কদ্িার কপছয়নর আয়রা এেটি িয়ড়া োরে চছয়লা I 

পাচেস্তায়নর তৎোলীন চশক্ষামন্ত্রী অধ্যাপে সামসুল হে ও ড. 

আচল আশরা  আমায়ে কদ্য়খ প্রেম িাোচল োউয়ে এ িােচরটি 

কদ্িার সুয় াগ পান। এোয়ডচমটি িালায়নার েনয ক  খরি 

প্রয়োেন হয়তা তা কেন্দ্রীে সরোর কেয়ে িরাে কদ্ো হয়তা চেন্তু 

কোন িাোচলয়ে, এমনচে কোন কিোরার পয়দ্ও েখয়না েরাচির 

এ প্রচতষ্ঠায়ন চনয়োগ কদ্ওো হে চন। পয়র আচম শুয়নচছ গভাচন শং 

িচডর কপ্রচসয়ডন্ট সামসুল হে ও ড. আচল আশরায় র ইচ্ছার 

চিরুয়দ্ধ  াওোর োয়রা সাধ্য চছয়লা না। েনাি ওোয়হয়দ্রও 

আমার প্রােীতায়ে সমে শন েরার েনয তাাঁর চনয়ের োে শ চছয়লা। 

চনি শাহী েচমটির ৪ েন সদ্সযয়দ্র মায়ঝ ২ েন তাাঁর েীিনয়ে 

পুয়রা দ্চুি শষহ েয়র তুয়লচছয়লন। চতচন এোয়ডচময়ত কোয়না োে 

েরয়ত িাইয়ল সিসমে তাাঁরা তাাঁর চিয়রাচধ্তা েরয়তন। ঐ দ্'ুেন 

সদ্সয এোয়ডচমর চিদ্যমান উপ-পচরিালে েনাি োমাচলর 

সমে শে চছয়লন। তারা োমাচল সায়হিয়ে পচরিালে পয়দ্র 

িােচরটি কদ্িার েনয েয়ঠার কিিা েয়রচছয়লন ।  

আচম িােচরটি িহে েরার েনয তাাঁয়দ্র দ্য়ুিা শতশ কদ্ই। প্রেমটি 

হয়চ্ছ, ঢাোে আচম আমার পচরিারয়ে কদ্য়খ আসার পর আচম 

িােচরয়ত ক াগদ্ান েরয়িা এিং চদ্বতীেটি হয়চ্ছ, ক ব্রুোচরয়ত 

আমার িী  খন তার সন্তান ( আমায়দ্র কময়ে চশচরন) প্রসি েরয়ি 
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তখন আমায়ে ছুটি চদ্য়ত হয়ি। গভাচন শং িচড আমার এ শতশ দ্য়ুিা 

কময়ন কনে। আমার এ িােচরটি হওোয়ত আমার চিভাগীে 

কিোরমযান ড. শ্চে. চস. কদ্ভ এিং ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের ভাইস 

িযায়ন্সলর সহ পুয়রা ঢাো চিশ্বচিদ্যালে েতৃশপক্ষ অতযন্ত খুচশ হন 

এিং ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের প্রচতচনচধ্ চহয়সয়ি                                  

( কডপুয়িশয়ন) আমায়ে ইেিাল এোয়ডচময়ত পাঠায়না হে।  

আচম ১৯৭১ সায়লর োনুোচর মায়স ইেিাল এোয়ডচময়ত 

ক াগদ্ান েচর। এর দ্'ুসপ্তায়হর ময়ধ্যই আচম আিার ঢাো চ য়র 

আচস আমার পচরিায়রর সায়ে োোর েনয। ১৯৭১ সায়লর 

ক ব্রুোচর মায়স আমায়দ্র কময়ে চশচরয়নর েন্ম হে। তার েয়ন্মর 

েয়েেচদ্ন পর আচম আিার োরাচি ক রত  াই। ঐ সমে কদ্য়শর 

রােননচতে অিস্থা িমশ খারাপ হশ্চচ্ছয়লা। এ োরয়ে আচম ছুটি 

চনয়ে আিার আমার পচরিায়রর সায়ে োোর েনয ঢাো চ য়র 

 াই। আচম ঢাো আচস মায়িশর ৭ তাচরয়খ। আচম ক  চপ.আই.এ. 

ফ্ল্াইিটিয়ত ঢাো এয়সচছলাম, কসিাই চছয়লা ২৫ কশ মািশ রায়ত 

চমচলিাচর অযােশন শুরু হিার আয়গর কশষ ফ্ল্াইি। আচম 

আমার িযাগটি িাসাে করয়খ সায়ে সায়েই িঙ্গিনু্ধ্র 

ভাষে শুনয়ত করসয়োস শ মেদ্ায়ন িয়ল  াই। 

হাচমদ্য়েও আমার সায়ে চনয়ে  াই। ক ই মিটিয়ত 

দ্াাঁচড়য়ে িঙ্গিনু্ধ্ ভাষে চদ্শ্চচ্ছয়লন, আমরা দ্াাঁচড়য়ে 

চছলাম তার মাত্র েয়েে  ুি দ্য়ূর। আচম এখনও 

আমার ময়নর কিায়খ তায়ে হাোর হাোর মানুয়ষর 

মায়ঝ দ্াাঁচড়য়ে িজ্রেয়ে িলয়ত শুনয়ত পাই, 
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“এিায়রর সংিাম আমায়দ্র োধ্ীনতার সংিাম; 

এিায়রর সংিাম আমায়দ্র মুশ্চক্তর সংিাম। েে 

িাংলা। রক্ত  খন চদ্য়েচছ, রক্ত আয়রা কদ্য়িা। তিুও 

এয়দ্য়শর মানষুয়ে মুক্ত েয়র ছাড়য়িা ইনশাআল্লাহ্ । 

প্রয়তযে ঘয়র ঘয়র দ্গু শ গয়ড় কতায়লা। কতামায়দ্র  া 

চেছু আয়ছ তাই চনয়ে শত্রুয়দ্র চিপয়ক্ষ ঝাাঁচপয়ে 

পয়ড়া।”  
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১৯৭১ এর ২৫ মািশ রাত 

১৯৭১ সায়লর ২৫ কশ মায়িশর রায়ত পুয়রা োহান্নাম ক ন 

িাংলায়দ্য়শর উপর কভয়ঙ্গ পয়ড়। আমার ময়ন হে না কেউ চনয়ে 

ঐ চদ্য়নর অচভজ্ঞতার মধ্য চদ্য়ে না কগয়ল তার পয়ক্ষ কোনভায়ি 

কিাঝা সম্ভি আমরা ঐ চদ্ন চে অনুভি েয়রচছলাম। আচম এখন 

 া চলখয়ত  াশ্চচ্ছ, তা পাঠেয়ে ঐ রায়তর চেছুিা ধ্ারো কদ্িার 

এেটি কু্ষদ্র প্রোশ মাত্র। চিস্তাচরত শুরু েরার আয়গ আমার ময়ন 

হে- ঐচদ্ন রায়ত আমরা কোোে চছলাম তা এেিু উয়ল্লখ েয়র 

কনওো প্রয়োেন।   

ভাইস িযায়ন্সলয়রর িাসভিয়নর দ্চক্ষয়ে, ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের 

অধ্যাপেয়দ্র িসিায়সর কোোিশারগুয়লা এেিা প্রশস্ত রাস্তা 

চদ্য়ে আলাদ্া েরা চছয়লা। চিটিশ োউশ্চন্সয়লর চদ্য়ের 

কোোিশারগুয়লা রাস্তার পশ্চিম চদ্য়ে (পশ্চিম ব্লয়ে) চছয়লা। 

পূি শচদ্য়ের কোোিশারগুয়লা রাস্তার উদ্েন সু্কয়লর পায়শ চছয়লা। 

পূি শচদ্য়ের কোোিশারগুয়লার িারচদ্ে চদ্য়ে এেটি কদ্োল এিং 

উাঁিু িীয়লর কগি চদ্য়ে সু্কয়লর োছ প শন্ত কঘরা চছয়লা। রায়ত 

এেেন দ্ায়রাোন কগিটি পাহারা চদ্য়তা। এেটি পাো রাস্তা 

ব্লেটির মধ্য চদ্য়ে িয়ল চগয়েচছয়লা। আমরা ঐ এলাোর দ্চক্ষন 

মাোে ২৮ নম্বর দ্ালায়নর তৃতীে তলাে োেতাম। আমায়দ্র 

চিশ্চেংটি দ্চক্ষেমুখী চছয়লা। তার েয়েে  ুি সাময়ন চগয়েই 

এেটি ছে  ুি উাঁিু চসয়ময়ন্টর কদ্োল চছয়লা। ঐ কদ্োলটির 

ওপায়র চছয়লা এেটি রাস্তা। আমায়দ্র চিশ্চেংটির টঠে ১৫০  ুি 

দ্চক্ষয়ন চছয়লা ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের চহন্দ ুছাত্রয়দ্র আিাসস্থল 

েগন্নাে হল। হলটিল সাময়ন চছয়লা চিশাল  ুিিল কখলার মাঠ। 

ড. কগাচভন্দ িন্দ্র কদ্ভ দ্ীঘ শচদ্ন  ািত ঐ হলটির প্রয়ভাস্ট চছয়লন। 
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ড. কদ্ভ-এর হৃদ্ে চছল সমুয়দ্রর নযাে চিশাল। তার কোড়ােুচরয়ত 

চিশ্বচিদ্যালয়ের েতৃশপক্ষ  ুিিল কখলার মায়ঠর দ্চক্ষে চদ্য়ে 

চিশ্বচিদ্যালয়ের অয়নে িতুে শ কেচের অমুসচলম েম শিারীয়দ্র 

খয়ড়র েুাঁ য়ড়ঘর িাচনয়ে োোর অনুমচত কদ্ন। ঐ েুাঁ য়ড়ঘর 

গুয়লায়ত অয়নেগুয়লা পচরিার োেয়তা। আমরা আমায়দ্র চতন 

তলার িারান্দা কেয়ে হল, কখলার মাঠ ও েুাঁ য়ড়ঘরগুয়লা কদ্খয়ত 

কপতাম। আমায়দ্র দ্ালানটির কপছয়নর চদ্য়ে এেিু িাড়চত অংশ 

চছয়লা। ঐ িাড়চত অংশটিয়ত প্রচত তলার েনয এেটি রান্নাঘর ও 

এেটি কছাি কস্টার রুম চছয়লা।  

৭ই মায়িশ িঙ্গিনু্ধ্র মুশ্চক্ত ুদ্ধ কঘাষো েরার পর কেয়ে কদ্য়শর 

রােননচতে অিস্থার খুি দ্রুত ধ্স নাময়ত োয়ে। এমনচে 

তখনোর িাতাসও খুি উিপ্ত ময়ন হয়তা। প্রচতচদ্ন চিোয়ল 

আমায়দ্র ব্লয়ের পাো রাস্তাে আমরা ডেন খায়নে অধ্যাপে 

েয়ড়া হতাম এিং ঐ চদ্য়নর ঘয়ি  াওো ঘিনাগুয়লা চনয়ে 

আয়লািনা েরতাম। আমায়দ্র সেয়লর কিায়খ মুয়খই গাঢ় 

অন্ধ্োয়রর ছাপ কলয়গ োেত। সিার ময়ন এেিাই প্রশ্ন োেয়তা- 

"এরপর চে হয়ি?" আমরা সিাই অনুভি েরয়ত পারচছলাম ক , 

ভেংের চেছু এেটি ঘিয়ত  ায়চ্ছ। তয়ি আমরা আন্দাে েরয়ত 

পারচছলাম না ক , কস ভেংের ঘিনাটি চে হয়ত পায়র এিং কসিা 

েখন ঘিয়ত পায়র। 

আমায়দ্র সমে গেনার অিসান ঘয়ি টঠে ২৫য়শ মািশ রায়ত। 

আচম আমায়দ্র আি িছর িেসী কছয়ল হাচময়দ্র সু্কয়লর োে 

সংয়শাধ্ন েয়র চদ্শ্চচ্ছলাম। কস তখন ঐ সমে ঢাো অযায়মচরোন 

সু্কয়ল পড়য়তা। শহয়রর রােননচতে অচস্থরতার েনয সু্কল 

েতৃশপক্ষ সু্কল িন্ধ্ চদ্য়ে চদ্য়েচছয়লা এিং িাচ্চায়দ্র কিচশ েয়র 



141 
 

িাচড়র োে চদ্য়ে চদ্য়েচছয়লা। তাাঁরা মা-িািায়দ্র িয়ল চদ্য়েচছয়লা 

িাচড়র োেগুয়লা চনেচমত কদ্য়খ চদ্য়ত।  

তখন ঘচড়য়ত টঠে রাত ১১িা ৪৫ চমচনি িায়ে, আর ঐ সমে আচম 

ধ্ানমশ্চের চদ্ে কেয়ে আসা প্রেম গুচলর আওোেটি শুনয়ত 

পাই। এর চেছুক্ষে পয়রই আচম িুঝয়ত পাচর, ক  অনয়ে শর ভেটি 

আমরা সেয়ল এয়তাচদ্ন পাশ্চচ্ছলাম, কসটি এখন িাস্তিােন হয়ত 

িয়লয়ছ। প্রেম গুচলর শব্দটির পরপর এেই চদ্ে কেয়ে 

চিচক্ষপ্তভায়ি আয়রা েয়েেটি গুচলর শব্দ কশানা কগয়লা। আচম 

তখন আমায়দ্র দ্ায়রাোয়নর োয়ছ ছুয়ি  াই এিং 

তায়ে িচল আমায়দ্র এলাোর কগিটি তালা কময়র 

চদ্য়ত। ঐ চদ্য়নর কনো এ চসদ্ধান্তটি আমার েীিয়নর 

কনো অনযতম এেটি সটঠে চসদ্ধান্ত চছয়লা। িাসাে 

চ য়র আসার েয়েে চমচনয়ির মায়ঝ িযাংে োমান কেয়ে কছাড়া 

চিয়ফারে ও কমচশনগান কেয়ে কছাড়া গুচলর শব্দ আমায়দ্র োয়ন 

অনিরত তালা লাচগয়ে চদ্য়ত োয়ে। আমায়দ্র িাসা কেয়ে মাত্র 

েয়েে  ুি দ্য়ূরর রাস্তা কেয়ে পাচেস্তাচন আচম শরা তায়দ্র িযাংে 

কেয়ে চিয়ফারে ও কমচশন গান কেয়ে গুচল ছুড়চছয়লা েগন্ননাে 

হয়ল। আমরা সেয়ল দ্রুত আমায়দ্র িাসার িচধ্ শত অংয়শর (৬X ৮) 

 ুয়ির কস্টার রুমটিয়ত চগয়ে আেে কনই। আমরা কমাি ছে েন 

মানুষ চছলাম- আচম, আমার িী, আমায়দ্র কছয়ল হাচমদ্, 

আমায়দ্র এে মাস িেসী কময়ে চশচরন, এেটি কময়ে ক  আমায়দ্র 

িাসার োয়ে আমার িীয়ে সাহা য েরয়তা, ও এেটি চহন্দ ুছাত্র 

ক  কোনময়ত েগন্নাে হল কেয়ে পাচলয়ে এয়স আমায়দ্র ঘয়র 

আেে চনয়েচছয়লা। আচম কস্টার রুয়মর োয়ঠর দ্রোটি এেটি 
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োয়ঠর িায়ির অংশ চদ্য়ে শক্ত েয়র িাপা চদ্য়ে লাচগয়ে কদ্ই। এ 

িায়ির অংশটি চছয়লা েযানাডার োয়ঠর লতরী। এ োয়ঠর িায়ি 

েয়র েযানাডা কেয়ে এয়সচছয়লা আমায়দ্র করচেোয়রির। 

আচম শরা অনিরত গুচল েয়র  াশ্চচ্ছল। কমচশনগায়নর শব্দ 

শুয়ন ময়ন হশ্চচ্ছয়লা কোোও তীিভায়ি চশলািৃটি 

হয়চ্ছ এিং কসখায়নর টিয়নর িায়লর উপর আোশ 

কেয়ে অনিরত কিচনস িয়লর সাইয়ের চশলা 

পড়য়ছ। প্রোে কগালাগুচলর শব্দ চিশ্বচিদ্যালয়ের অনযানয 

োেগাগুয়লা কেয়েও আসচছয়লা। এ শব্দ ও কস্টার রুয়মর গরম 

পচরয়িয়শ চশচরন চেছুক্ষে পর পর কোঁ য়দ্ উঠচছয়লা। আমার িী 

 তিা সম্ভি তায়ে শান্ত রাখার কিিা েরচছয়লা।   

এ তােি লীলা সারারাত ধ্য়র িয়ল। পয়রর চদ্ন সোয়ল আচম শরা 

লাউড স্পীোয়র কঘাষো কদ্ে, “সিাই  ার  ার োনালার পদ্শা িন্ধ্ 

রাখুন।  চদ্ আপনারা কসগুয়লা কখায়লন এিং িাইয়র তাোন, 

আমরা সায়ে সায়ে আপনায়দ্র গুচল েয়র কময়র ক লয়িা।" 

আমায়দ্র পদ্শাগুয়লা আয়গ কেয়েই িানা চছয়লা। তিুও আচম পদ্শার 

এেটি কছাট্ট  াে চদ্য়ে োনালা চদ্য়ে িাইয়র তাোই। আচম কদ্চখ 

িুলয়ডাোর চদ্য়ে েগন্নাে হয়লর  ুিিল মায়ঠ পচরখার মত গতশ 

েরা হয়চ্ছ এিং ঐ গতশগুয়লায়ত অসংখয লায়শর গেেির কদ্ো 

হয়চ্ছ। অয়নেগুয়লা লসচনে কমচশনগান চনয়ে ঐ গেেিরয়ে 

চঘয়র দ্াাঁচড়য়ে চছয়লা।   

পয়র আচম োনয়ত পাচর, তারা ড. শ্চে. চস. কদ্য়ভর সায়ে সায়ে 

চহন্দয়ুদ্র আিাসস্থয়লর কিচশর ভাগ ছাত্র ও েম শিারীয়দ্র কময়র 

ক য়লয়ছ। তারা মায়ঠর েুাঁ য়ড়ঘর গুয়লায়ত িসিাস েরা অয়নে 
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কলােয়দ্রও কময়র ক য়ল। আচম শুয়নচছ, ঐ ঘরগুয়লায়ত আগুন 

কদ্ওো হয়েচছয়লা এিং  খন ঐখায়নর কলায়েরা কসখান কেয়ে 

পালায়নার কিিা েরচছয়লা, তখন কমচশনগান চদ্য়ে তায়দ্র গুচল 

েয়র হতযা েরা হে। এখন আমরা সেয়লই োচন, তৎোলীন 

পাচেস্তাচন সরোর পূি শ পাচেস্তায়নর চহন্দয়ুদ্র 

কদ্শয়দ্রাহী ময়ন েরয়তা এিং এ োরয়ে তারা কদ্শ 

কেয়ে চহন্দয়ুদ্র চনশ্চিহ্ন েয়র ক লয়ত কিয়েচছয়লা।  

২৬ কশ মািশ সোয়ল আমরা কদ্খয়ত পাই আনুমাচনে আি িছর 

িেসী এেটি কছয়ল উির চদ্য়ে আমায়দ্র এলাোর পাো রাস্তা 

চদ্য়ে দ্রুত কহাঁ য়ি আসয়ত কিিা েরয়ছ। কস কখাড়াশ্চচ্ছল এিং তার 

সারা শরীর রক্ত চদ্য়ে মাখা চছয়লা। কছয়লটি আহত চছয়লা। সম্ভিত 

কোনভায়ি কস েগন্নাে হয়লর মৃতুযেূপ কেয়ে রক্ষা কপয়েচছয়লা।  

চমচলিাচর ২৪ ঘন্টার েনয োরচ উ কঘাষো েয়র। তারা ২৬য়শ 

মািশ পুয়রা রাত েুয়ড়ও িযাংে ও কমচশনগান কেয়ে কশল ও গুচল 

কছাড়া অিযাহত রায়খ। আয়গর রায়তর ময়তা পরচদ্ন রাতও এেই 

ভায়ি আমরা সারারাত কস্টার রুয়ম িয়স ও দ্াাঁচড়য়ে কেয়ে োটিয়ে 

কদ্ই। খুি সম্ভিত এলাোর িন্ধ্ কগিটিই আমায়দ্র ব্লয়ে আচম শয়দ্র 

ঢুেয়ত িাাঁধ্া চদ্য়েচছয়লা। পয়র আচম োনয়ত পাচর তারা পশ্চিম 

ব্লয়ে ঢুয়ে কসখায়ন আমায়দ্র চেছু সহেমীয়দ্র হতযা েয়রচছয়লা। 

পশ্চিম ব্লয়ের কগিটি কখালা চছয়লা।  

আচম আমার েীিয়নর অয়নেগুয়লা গুরুত্বপূে শ চসদ্ধান্ত 

তাৎক্ষচনে ভায়ি চনয়েচছ এিং পয়র লক্ষয েয়রচছ এ সিগুয়লা 

চসদ্ধান্তই আমার েীিয়ন সটঠে হয়েয়ছ। আচম ২৭য়শ মািশ 

সোয়লও টঠে এেই োেটি েচর।  খচন ২৭য়শ মািশ সোয়ল চেছু 
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সময়ের েনয োরচ উ তুয়ল কদ্ো হে, আচম আমার িী কে ঐ 

োেগাটি ছাড়ার েনয লতচর হয়ত িচল। আচম চনশ্চিত চছলাম ক , 

আমরাই আচম শয়দ্র পরিতী চনশানা হয়িা। তয়ি আমরা কোোে 

 ায়িা?  

দ্চক্ষে ধ্ানমশ্চেয়ত োিািন মসশ্চেয়দ্র পায়শ আমার শশুর 

িাচড়টি রক্ষা েরার েনয িাচরচদ্য়ে কোন কদ্োল চছয়লানা। 

আচম শয়দ্র পয়ক্ষ কসখায়ন প্রয়িশ েরা কিশ সহে চছয়লা। এ োরয়ে 

আচম কস িাচড়য়ত চগয়ে ওঠার চিন্তা েরলাম না। আমরা আমার 

সম্বন্ধ্ীর শাশুচড়র এচল যান্ট করায়ডর িাচড় িাইতুল োদ্রীয়ত 

চগয়ে আেে কনই। কসখায়ন আেে কনোর আমার চতনটি োরে 

চছয়লা। প্রেমত, চতচন তাাঁর দ্ালায়নর তৃতীে তলাে োেয়তন। কস 

দ্ালায়নর প্রেম তলা শক্ত স্টীয়লর কগি চদ্য়ে সুরচক্ষত চছয়লা। 

চদ্বতীেত, পশ্চিমিঙ্গ কেয়ে আসার োরয়ে তাাঁর পচরিায়রর 

কলায়েরা উদ্ুশ এিং িাংলা দ্'ুভাষায়তই েো িলয়ত পারয়তা। আমার 

ময়ন হয়েচছয়লা, আচম শরা  চদ্ আমায়দ্র মারয়ত িয়ল আয়স তাহয়ল 

অন্তত আমার আত্মীেরা উদ্ুশয়ত তায়দ্র সায়ে েো িয়ল আমায়দ্র 

িাাঁিায়নার কিিা েরয়ত পারয়ি। তৃতীেত, আমায়দ্র মাওঐ সায়হিা 

(সম্বন্ধ্ীর শাশুড়ী) তৎোলীন ভারয়তর কেন্দ্রীে সরোয়রর 

প্রতাপশালী করলমন্ত্রী গচন খান কিৌধ্ুরীর কছাি কিান চছয়লন। 

আমার ময়ন হয়েচছয়লা, পাচেস্তাচন আচম শয়দ্র পয়ক্ষ গচন খান 

কিৌধ্ুরীর কোয়না আত্মীেয়দ্র উপর হামলা েরা  য়েি েটঠন 

হয়ি।   

আচম আমায়দ্র চভ. ডচব্লউ চিিল গাচড়য়ত আমায়দ্র চেছু মূলযিান 

দ্রোচর শ্চেচনসপত্র চনয়ে কনই। আমার সহেমীরা তখন আমার 

উপর চেছুিা অসন্তুি হন। তাাঁরা িলচছয়লন, এভায়ি িয়ল চগয়ে 
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আমরা তাাঁয়দ্র ময়ন ভে সৃটি েরচছ। চেন্তু আচম তখন আমার  া 

সটঠে ময়ন হয়েচছয়লা, কসিাই েয়রচছলাম। আচম আমার পচরিার 

ও োয়ের কময়েটিয়ে চনয়ে িােতুল োদ্রীয়ত িয়ল আচস। ক  

চহন্দ ুছাত্রটি দ্'ুচদ্ন আমায়দ্র সায়ে চছল, কস তাাঁর োয়ছ চনরাপদ্ 

ময়ন হে এমন এেটি োেগাে িয়ল  াে। িােতুল োদ্রীয়ত 

 াওোর পয়ে আমরা কদ্খয়ত পাই হাোর হাোর মানুষ খাচল 

পায়ে শহর কছয়ড় িয়ল  ায়চ্ছ। তায়দ্র অয়নয়ের মাোয়তই চছয়লা 

শ্চেচনসপয়ত্রর গাটট্ট। 

আমরা োনয়ত পাচর, পাচেস্তাচন চমচলিাচররা ক সি িাোচলয়দ্র 

োয়ছ রিীন্দ্রনায়ের িই আয়ছ তাাঁয়দ্র নাচে হতযা েরয়ছ। ক য়হতু 

আমার িী ঢাো চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে িাংলা সাচহয়তয স্নাতে পাশ 

েয়রচছয়লা, তাই আমায়দ্র িাসাে অয়নে রিীন্দ্রনাে ঠােুয়রর িই 

চছয়লা। ২৮ মািশ সোয়ল তাই আিার চেছু সময়ের েনয োরচ উ 

কতালা হয়ল আচম গাচড় িাচলয়ে আমায়দ্র িাসাে  াই িই গুয়লা 

লুচেয়ে ক লার উয়েয়শয। ঐ সমে আমায়দ্র পুয়রা ব্লেটিয়ে 

এেটি ভুতুয়ড় এলাো িয়ল ময়ন হশ্চচ্ছয়লা। ব্লয়ের প্রয়তযয়েই ঐ 

এলাো কছয়ড় তাাঁয়দ্র োয়ছ ক সি োেগা চনরাপদ্ িয়ল ময়ন 

হয়েয়ছ, কসসি োেগাে িয়ল চগয়েচছয়লা।  

আমরা িােতুল োদ্রীয়ত দ্শ চদ্য়নর েনয োচে। চদ্য়ন চেছু 

সময়ের েনয আমরা ছায়দ্ উঠতাম এিং কদ্খতাম দ্য়ূর পাচেস্তাচন 

চমচলিাচরয়দ্র আগুন কদ্ওো িাচড়গুয়লা কেয়ে কধ্াাঁো উড়য়ছ। 

চিয়শষ েয়র পুরান ঢাো এলাো কেয়ে কধ্াাঁো কিচশ কদ্খা ক য়তা।  

২৭ মািশ ক চদ্ন আমরা িােতুল োদ্রীয়ত আচস কসচদ্ন চিশ্চেংটির 

চনয়ির তলা খাচল চছয়লা। আমরা আসার দ্-ুএে চদ্য়নর মায়ঝ 

চমচলিাচররা কোর েয়র চনয়ির তলািা দ্খল েয়র কনে এিং 
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কসটিয়ে তায়দ্র চমচলিাচর েযাম্প িাচনয়ে কনে। তারা এর েনয 

িাচড়র মাচলয়ের অনুমচত কনো প্রয়োেন ময়ন েয়রচন।  

২৫য়শ মািশ রায়ত আমার িািা চশল্পী আব্দলু লচতয় র চে 

হয়েচছয়লা, কস চিষয়ে আচম চেছু েো িলয়ত িাই। ঐ োয়লা 

রায়তর আয়রা অয়নে িছর আয়গ কেয়েই চতচন িাোচলয়দ্র 

পাচেস্তায়নর চিরুয়দ্ধ উজ্জীচিত েরার েনয চিচভন্ন গান 

চলয়খয়ছন, সুর েয়রয়ছন এিং কগয়েয়ছন। চতচন ঢাোর রাস্তাে 

চিচভন্ন চমচছয়ল তাাঁর কলখা চিখযাত গান “ওরা আমার মুয়খর  েো 

োইড়া চনয়ত িাে” সহ আয়রা অয়নে গান কগয়ে চমচছলগুয়লায়ত 

কনতৃত্ব চদ্য়তন। তাাঁর এ েম শোেগুয়লা অয়নে আয়গ কেয়েই 

পাচেস্তাচনয়দ্র তাাঁর চিরুয়দ্ধ কক্ষচপয়ে করয়খচছয়লা। তারা আয়গও 

অয়নেিার তাাঁর মুখ িন্ধ্ েরার কিিা েয়রচছয়লা, চেন্তু স ল 

হেচন। এিার তারা ২৫য়শ মািশ রায়ত তাাঁয়ে পৃচেিীর িুে কেয়ে 

চিরতয়র সচরয়ে কদ্িার পচরেল্পনা েয়র। তারা ঐচদ্ন রায়ত তাাঁর 

িাচড়য়ত অনুপ্রয়িশ েয়র এিং তাাঁর হায়ত কলখা গায়নর িইসহ 

িাসার সমস্ত িইখাতা ও আসিািপত্র ধ্বংস েয়র ক য়ল। তাাঁর 

৩৫০০ গায়নর মায়ঝ েমপয়ক্ষ ১০০০ গান ঐচদ্ন চিরতয়র ধ্বংস 

হয়ে  াে। কসৌভাগযিশত চমচলিাচররা ঐচদ্ন তাাঁয়ে প্রায়ন মারয়ত 

পায়রচন। তাাঁর িনু্ধ্য়দ্র পরামশ শ ময়ত িািা ও তাাঁর পচরিার কিশ 

েয়েেচদ্ন আয়গই ঐ িাচড় কছয়ড় িয়ল চগয়েচছয়লন।  

এর পরিতী নে মাস িািা িচরশায়ল এে িাম কেয়ে অনয িায়ম 

পাচলয়ে কিচড়য়েচছয়লন। চতচন িচরশায়ল রওনা কদ্িার আয়গ 

িােতুল োদ্রীয়ত আমায়দ্র সায়ে এেিার কদ্খা েরয়ত আয়সন। 

তখন তাাঁয়ে এেেন মৃত মানুয়ষর ময়তা কদ্খা  াশ্চচ্ছয়লা। চতচন 

ভেংের ভায়ি হাউমাউ েয়র োাঁদ্চছয়লন, এেনয না ক , চতচন 
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চনয়ে েয়ি চছয়লন, িরং এেনয ক , তাাঁর িাোচল ভাই-কিানয়দ্র 

 ায়দ্র চতচন প্রায়নর কিয়েও কিচশ ভায়লািায়সন, তাাঁয়দ্র 

চনম শমভায়ি হতযা েরা হয়েয়ছ।  

এ প্রসয়ঙ্গ আচম েয়েেিা েো িলয়ত িাই। আমরা অয়নে 

তযায়গর চিচনময়ে আমায়দ্র এ োধ্ীনতা কপয়েচছ। আমায়দ্র ভাই 

ও কিায়নরা এে সাগর রক্ত চদ্য়েয়ছন। আমায়দ্র মায়েরা-কিায়নরা 

তাাঁয়দ্র সি সম্ভ্রম হাচরয়েয়ছন। অগচনত মানুষ এেটি পাশচিে 

দ্ঃুেয়ের মধ্য চদ্য়ে চদ্ন োটিয়েয়ছ। নে মাস  ািৎ পাচেস্তাচন 

চমচলিাচরয়দ্র এ নরে জ্ঞ িলার পর অিয়শয়ষ িাংলায়দ্য়শর 

সিুে মায়ঠ োধ্ীনতার সূয় শর উদ্ে হে। আমায়দ্র োাঁয়ধ্ এখন এ 

অসীম তযায়গর েনয চনয়েরয়দ্র ক াগয প্রমাে েরার এেটি গুরু 

দ্াচেত্ব রয়েয়ছ। িলুন ক  মুশ্চক্তয় াদ্ধারা এখয়না েীচিত আয়ছন, 

তাাঁয়দ্র আমরা ভায়লামত  ত্ন েচর। আচম এখয়না টিচভয়ত লুচঙ্গ 

পচরচহত িৃদ্ধ মুশ্চক্তয় াদ্ধায়দ্র চরেশা িালায়ত কদ্খয়ত পাই, আর 

কছাি অন্ধ্োর িায়ের কদ্াোয়নর েম শিারী চহয়সয়ি পয়রািা 

িানায়ত কদ্চখ। শহীদ্ মুশ্চক্তয় াদ্ধায়দ্র অয়নয়ের পচরিায়রর 

সদ্সযরা এখন অে শননচতে েয়ি ভুগয়ছন। আমায়দ্র   

মুশ্চক্তয় াদ্ধায়দ্র িয়ড়া অংশই চছয়লা গচরি েৃষে ও েচমে। 

আমায়দ্র তাাঁয়দ্রয়ে  োে শ সম্মান ও ম শাদ্া কদ্ো উচিৎ। আমরা 

িীরাঙ্গনায়দ্র চনয়ে এখন আর প শাপ্ত পচরমায়ে েোই িচল না। 

এখয়না অসংখয মুশ্চক্তয় াদ্ধায়দ্র েির চিচহ্নত েরার প্রয়োেন 

রয়েয়ছ। তাাঁয়দ্র সম্মান প্রদ্শ শয়নর েনয  োে শ িযিস্থা েরার 

দ্রোর রয়েয়ছ।  

আমরা পাচেস্তায়নর োছ কেয়ে োধ্ীনতা অেশন েয়রচছ চেন্তু 

দ্ঃুখেনে হয়লও সচতয আমরা দ্নুীচত, কমৌলিাদ্, দ্চরদ্রতা, 
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অচশক্ষা, গচরিয়দ্র সায়ে খারাপ আিরে (কহাে কস িাষা, 

চরেশািালে অেিা োয়ের কলাে)- এগুয়লা কেয়ে এখয়না 

আমরা োধ্ীন হয়ত পাচরচন। আমায়দ্র এয়ে অপরয়ে 

ভায়লািাসয়ত হয়ি এিং সিাইয়ে সমান কিায়খ কদ্খয়ত হয়ি।    

আমার কোন রােননচতে দ্য়লর সায়ে সম্পৃক্ততা কনই। আচম 

আমার মাতৃভূচম িাংলায়দ্শয়ে ভায়লািাচস এিং আমার সেল 

িাংলায়দ্শী ভাই-কিানয়দ্র সমানভায়ি ভায়লািাচস। আচম চিশ্বাস 

েচর, আমায়দ্র িতশমান মাননীে প্রধ্ানমন্ত্রী কশখ হাচসনার এসি 

দ্দু্শশা কেয়ে িাংলায়দ্শয়ে মুক্ত েরার েনয আন্তচরে সচদ্চ্ছা 

রয়েয়ছ। আমরা আশা েচর এিং কদ্াো েচর, চতচন কদ্য়শর েনয 

তাাঁর সেল েলযােের লক্ষযগুয়লা অেশয়ন স ল হয়িন। 

উির অযায়মচরোর প্রিাসী িাঙ্গালীয়দ্র েনযও আমার এেটি 

চিয়শষ িাতশা রয়েয়ছ। আমায়দ্র অচধ্োংয়শরই কিচিয়ল খািার 

রয়েয়ছ, পরয়ন োপড় রয়েয়ছ, মাোর উপর ছাদ্ রয়েয়ছ এিং 

সুচশক্ষা ও ভায়লা চিচেৎসার িযািস্থা রয়েয়ছ। আমায়দ্র চেছু 

ভাই-কিায়নরা তাাঁয়দ্র িযিসা ও অনযানয োেগুয়লায়ত 

অসাধ্ারেভায়ি স লতা অেশন েরয়ছন। চেন্তু দ্ঃুখেনেভায়ি 

িাংলায়দ্য়শ আমায়দ্র অয়নে ভাই-কিায়নরা এয়তািা কসৌভাগযিান 

নন। আমরা োচন, শুধ্ ুসরোয়রর পয়ক্ষ এো এেটি কদ্য়শর েনয 

সিচেছু েরা সম্ভি নে। আমায়দ্র েতশিয ক , িাম ও 

মহল্লাগুয়লায়ত চগয়ে আমরা দ্চরদ্র মানুষগুয়লায়ে খুাঁয়ে কির েচর 

এিং তাাঁয়দ্র ক ভায়ি পাচর কসভায়ি সাহা য েচর। িলুন আমরা 

িাংলায়দ্য়শর লতচর চিচভন্ন ভায়লা ভায়লা পনযগুয়লা চেচন ক গুয়লা 

এখন উির অযায়মচরোর চিচভন্ন কদ্াোনগুয়লায়ত পাওো  ায়চ্ছ। 

েে িাংলা! 
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হাোর হাোর মানুষ তায়দ্র প্রাে িাাঁিায়নার েনয ঢাো কছয়ড় 

িায়ম িয়ল  াশ্চচ্ছয়লা। আচম আমার িায়মর িাচড় িচরশায়ল 

 াওোর চসদ্ধান্ত িাচতল েয়র কদ্ই োরে আচম ভে পাশ্চচ্ছলাম ক , 

পাে িাচহনী হেয়তা আমায়দ্র কসখায়ন  াওোর পয়েই কময়র 

ক লয়ি। পয়র আচম আচিষ্কার েচর আসয়লই পাচেস্তাচন আচম শরা 

মানুষেন  খন ঢাো কছয়ড় তায়দ্র িায়ম  াশ্চচ্ছল, তখন তাাঁয়দ্র 

অয়নেয়ে পচেময়ধ্য কময়র ক লচছয়লা। উদ্াহরেেরূপ উয়ল্লখ 

েরা  াে িাংলায়দ্শ িযাংের প্রেম গভন শর েনাি হাচমদ্লু্লাহ 

সায়হয়ির িী এিং কছয়লর েো। তাাঁরা  খন এেটি কছাি কনৌোে 

েয়র নদ্ী পার হশ্চচ্ছয়লন, তখন তাাঁয়দ্র হতযা েরা হে। আচম 

আসয়ল তখন টঠে িুঝয়ত পারচছলাম না ক , ঐ অিস্থাে আমার 

চে েরা উচিত চছয়লা। ৬ এচপ্রল  খন প্রেম পুয়রা চদ্য়নর েনয 

োরচ উ কতালা হে, আচম তখন ঢাো অযায়মচরোন সু্কয়লর প্রধ্ান 

চশক্ষে ড. েযায়পয়নর সায়ে এ চিষয়ে পরমশ শ েরার েনয তাাঁর 

সায়ে কদ্খা েরার চসদ্ধান্ত কনই। চতচন শুধু্ এেেন জ্ঞানী মানুষই 

চছয়লন না, চতচন চছয়লন আমার এেেন খুি ঘচনি িনু্ধ্। এেেন 

অযায়মচরোন চহয়সয়ি চতচন চিচভন্ন েূিননচতে উৎস সমূয়হর 

মাধ্যয়ম োনয়তন কদ্য়শ আসয়ল চে হয়চ্ছ। আমায়দ্র এেেন 

আত্মীে েনাি আচনসুর রহমান তাাঁর গাচড় েয়র আমায়ে গুলশান 

১-এ ড. েযায়পয়নর িাচড়য়ত চনয়ে  ান। ড. েযায়পয়নর সায়ে 

আমার সাক্ষাতটি খুিই সংচক্ষপ্ত সময়ের েনয চছয়লা। কসটি দ্শ 

চমচনয়ির কিচশ স্থােী হেচন। চতচন আমায়ে খুি কোর চদ্য়ে িয়লন, 

“এ োহান্নাম কেয়ে আপচন এখচন কির হয়   ান।” আচম তাাঁর 

োছ কেয়ে আয়রা োনয়ত পাচর ক , অযায়মচরোন সরোর পূি শ 

পাচেস্তান কেয়ে সেল অযায়মচরোন মচহলা ও চশশুয়দ্র সচরয়ে 

ক লয়ত আয়দ্শ চদ্য়েয়ছ।  



150 
 

আচম চেভায়ি আমার েীিয়নর গুরুত্বপূন শ চসদ্ধান্তগুয়লা চনতাম, 

কস চিষয়ে চেছু েো িলার েনয এেিু চিরচত চনয়ত িাই। আচম 

সি সমে দ্রুত চসদ্ধান্ত চনতাম এিং কসগুয়লা দ্রুত িাস্তিােন েয়র 

ক লতাম। ক ভায়ি আমার চিয়েটি হয়েচছয়লা, কস ঘিনাটি 

শুনয়লই কিাঝা  াে েত দ্রুত আচম ক  কময়েটির সায়ে আমার 

িাচে পুয়রািা েীিন োিায়িা, তার সায়ে আমার চিয়ের চসদ্ধান্তটি 

চনয়ে চনয়েচছলাম। ক মনটি আচম আয়গ িয়লচছলাম, ঘিে 

আমায়ে িয়লচছয়লন, কস এেেন কসানার কময়ে এিং তার িািা 

এেেন সু ী মানুষ। আর আচম দ্রূ কেয়ে তায়ে শুধু্ এে ঝলে 

কদ্য়খচছলাম। অয়নয়ে হেয়তা িলয়ি এয়তা সহয়ে, এয়তা দ্রুত 

চিয়ের ময়তা এেটি িযাপায়র চসদ্ধান্ত চনয়ে কনোিা হয়চ্ছ আসয়ল 

এেটি কিাোচম। চেন্তু িাস্তিতা হয়চ্ছ ৬১ িছর আমরা এেটি 

খুিই সুখী দ্াম্পতয েীিন োটিয়েচছ। আচম চেভায়ি আমার 

চসদ্ধান্তগুয়লা কনই, তার আয়রেটি উদ্াহরেও আচম আপনায়দ্র 

চদ্য়ত িাই।  চদ্ও আচম এেেন অধ্যাপে চহয়সয়ি আমার েীিন 

োটিয়েচছ, এর পাশাপাচশ ৪০ িছর ধ্য়র আচম এেটি চরোল  

এয়স্টয়ির িযিসা িালাশ্চচ্ছ। আচম মচিোয়ল েযাপািশয়মন্ট চিশ্চেং 

চেচন, কসগুয়লায়ে সংস্কার েচর, এরপর কসগুয়লায়ে ভাড়া কদ্ই 

এিং চিশ্চি েচর। এয়ক্ষয়ত্র অয়নে সমেই কদ্খা  াে, চিশ্চি হয়ি 

এমন এেটি চিশ্চেং-এ আচম ঢুয়ে এে নেয়র িারপাশ প শয়িক্ষে 

েচর এিং এরপর এর মাচলেয়ে অেিা চরোল এয়স্টি এয়েন্টয়ে 

িচল, “আচম এ চিশ্চেংটি চেনয়িা।“ এয়ত েয়র চিশ্চেংয়ের 

মাচলেরা অেিা এয়েন্টরা খুি অিাে হে ক , আচম কোন 

 ািাই-িাছাই ও দ্র-দ্াম ছাড়াই তাৎক্ষচনেভায়ি এেটি দ্াচম 

চিশ্চেং কেনার চসদ্ধান্ত চনয়ে চনশ্চচ্ছ। এেিার আচম এেটি িয়ড়া 

চিশ্চেং রাস্তা কেয়ে এে নের কদ্য়খই চেয়ন ক য়লচছলাম। এ 
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চিশ্চেংটি কেনাে আচম অয়নে লাভিান হয়েচছ। আচম অল্প চিন্তা 

েচর চেন্তু োে েচর কিচশ কিচশ । এেিার আচম  খন আমার 

চসদ্ধান্ত চনয়ে কনই, চিয়শষ েয়র আমার অনুমান ও অনুভূচতর 

উপর চনভশর েয়র, আচম তখন আমার ঐ চসদ্ধান্তটিয়ে িাস্তিােন 

েরার েনয েয়ঠার পচরেম েচর। আচম চিশ্বাস েচর, আল্লাহ্ ই 

আমার হয়ে আমার েনয ঐ চসদ্ধান্তগুয়লা কননI আচম শুধ্ ুতাাঁর 

এেটি হাচতোর  ার মাধ্যয়ম চতচন তাাঁর োেগুয়লা সম্পন্ন েয়রন। 

আচম চনচদ্ব শধ্াে িলয়ত পাচর ক , আচম আমার েীিয়নর সিয়িয়ে 

িয়ড়া িয়ড়া চসদ্ধান্তগুয়লা তাৎক্ষচনেভায়ি আমার অনুভূচতর 

উপর চনভশর েয়র চনয়েচছ, এিং কসগুয়লার প্রয়তযেটি কেয়েই 

আচম অয়নে ভায়লা  লা ল কপয়েচছ।  

আচম তাৎক্ষচনেভায়ি ড. েযায়পয়নর আয়দ্শটি কময়ন কনিার 

চসদ্ধান্ত কনই। আমরা এে চমচনিও কদ্চর না েয়র তার িাচড় কেয়ে 

রওনা কদ্ই। কসখান কেয়ে এচল যান্ট করায়ড িােতুল োদ্রীয়ত 

 াওোর পয়ে আমরা কতেগাও এোরয়পায়িশ এেিার োচম। 

এোরয়পািশ কেয়ে আমরা োনয়ত পাচর ক , ৭ মায়িশর পর প্রেম 

চপ.আই.এ. ফ্ল্াইিটি কসচদ্ন চিয়েয়লই ঢাো কছয়ড় েরাচি  ায়ি। 

রহমান সায়হি, চ চন আমায়ে তাাঁর গাচড়য়ত েয়র গুলশায়ন চনয়ে 

চগয়েচছয়লন, এেেন ধ্নী িযাশ্চক্ত । তাাঁর সায়ে ঐ সমে এে 

িাশ্চেল িাো চছয়লা। চতচন তখন ঐ ফ্ল্াইয়ি োরাচি  ািার েনয 

আমায়ে ৪টি টিচেি কেনার িাো ধ্ার কদ্ন। আচম িাসাে চ য়র 

চগয়ে সায়ে সায়ে আমার িী কে িচল দ্'ুঘন্টার ময়ধ্য আমরা 

এোরয়পায়িশর উয়েয়শয রওনা চদ্শ্চচ্ছ।  তদ্রূ আমার ময়ন পয়ড়, 

আমায়দ্র পাচেস্তায়ন  ািার চসদ্ধান্তটি আমায়দ্র ঢাো ছাড়ার 

আয়গ আচম শুধ্ু আমার শশুরয়েই োনায়ত কপয়রচছলাম।  
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কসচদ্ন এোরয়পায়িশ আচম  া কদ্য়খচছলাম, তা আচম কোনচদ্নই 

ভুলয়ত পারয়িা না। এোরয়পািশ চিশ্চেংয়ের পুয়রা  াাঁো 

োেগাটিয়ত শত শত মানুষ কময়ঝয়ত িয়স চছয়লা। তারা 

প্রয়তযয়েই চছয়লা পাচেস্তাচন অেিা চিহাচর। তারা সেয়ল পূি শ 

পাচেস্তান কছয়ড়  ািার েনয উচদ্বগ্ন হয়েচছয়লা। প্রধ্ান  িে 

কেয়ে টিয়েি োউন্টার প শন্ত কময়ঝর উপর এেটি সরু এিং লম্বা 

পয়ের ময়তা চছয়লা। ঐ পয়ের দ্'ুপায়শই দ্'ু ুি েয়র 

োেগা  াাঁো করয়খ িন্দেু হায়ত ভেংের কিহারার 

সি চমচলিাচরর কলায়েরা দ্াাঁচড়য়ে চছয়লা। আমরা 

কোনময়ত িাপািাচপ েয়র ঐ পেিা চদ্য়ে টিচেি োউন্টার প শন্ত 

কপৌৌঁছাই। আচম লক্ষয েরচছলাম, কময়ঝয়ত িসা অয়নেগুয়লা 

কিাখ আমায়দ্রয়ে তাচেয়ে তাচেয়ে কদ্খচছয়লা। আমার ময়ন হে 

তারা তখন চনয়েয়দ্রয়ে প্রশ্ন েরচছয়লা, “োরা এ পাগল 

িাংলায়দ্শী  ারা এখন এ অিস্থাে পশ্চিম পাচেস্তায়ন ক য়ত 

িাইয়ছ?” চিমায়ন উয়ঠও আমরা এেই শ্চেচনস কদ্খয়ত পাই। 

কসখায়ন আমরাই এেমাত্র িাংলায়দ্শী  াত্রী চছলাম। সি অিাোচল 

 াত্রীরা আমায়দ্র চদ্য়ে ঘুয়র ঘুয়র তাোশ্চচ্ছয়লা এিং তারাও 

হেয়তা চনয়েয়দ্রয়ে ঐ এেই প্রশ্ন েরচছয়লা।  

োরাচি কপৌৌঁছায়ত আমায়দ্র ছ'ঘন্টা সমে লায়গ। 

তখন চিমায়নর ভারয়তর উপর চদ্য়ে উয়ড়  ািার 

অনুমচত চছয়লা না। এটি দ্চক্ষে চদ্ে চদ্য়ে িয়ঙ্গাপসাগর পার 

হয়ে, এরপর ভারত মহাসাগর পার হয়ে, শ্রীলঙ্কার উপর চদ্য়ে, 

অিয়শয়ষ আরি সাগর পার হয়ে োরাচিয়ত কপৌৌঁয়ছ। আমরা 

োরাচি এোরয়পায়িশর িাইয়র  া কদ্চখ, তা কদ্য়খও 
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প্রিেভায়ি িময়ে  াই। আমরা কদ্চখ চেছু মানুষ িাইয়র 

 ুিিল কখলয়ছ এিং িাচেরা সাধ্ারেত অনযানয চদ্ন চিোয়ল  া 

েয়র কসগুয়লাই চনচি শোর ভায়ি েয়র  ায়চ্ছ। এেটি কদ্য়শর 

এেটি অংশ জ্বয়লপুয়ড়  ায়চ্ছ, প্রচতচদ্ন কসখায়ন হাোর হাোর 

মানুষয়ে চনচি শিায়র কময়র ক লা হয়চ্ছ, অপর চদ্য়ে এেই কদ্য়শর 

অনয অংশটির মানুষয়দ্র কদ্য়খ ময়ন হয়চ্ছ তায়দ্র কস সম্পয়েশ 

কোন ধ্ারোই কনই। তারা এেদ্ম োভাচিেভায়ি েীিন াপন 

েরয়ছ। আচম তখন আমার চনয়ের কিাখয়ে আসয়ল চিশ্বাসই 

েরয়ত পারচছলাম না ক , আচম  া কদ্খচছ, তা চে আয়দ্ৌ সচতয 

কদ্খচছ! সাময়নর নেিা মাস ধ্য়রও এেই শ্চেচনস ঘিয়ত োয়ে। 

পূি শ পাচেস্তায়ন হতযা, ধ্ষ শে, জ্বালায়না-কপাড়ায়না, 

ধ্বংস জ্ঞ িলয়তই োয়ে। চেন্তু পশ্চিম পাচেস্তায়নর 

সাধ্ারে মানষুয়দ্র পূি শ পাচেস্তায়ন আসয়ল চে 

ঘিয়ছ, তা কেয়ে সম্পূে শ অন্ধ্োয়র রাখা হে। শুধু্মাত্র 

চমচলিাচর ও উচ্চস্তয়রর আমলারাই োনয়তা পূি শ পাচেস্তায়ন 

লসনযরা আসয়ল চে েরয়ছ।    

এেদ্ম শুরু কেয়েই এোয়ডচময়ত আমায়ে এেটি িয়ড়া ঝায়মলা 

কমাোচিলা েরয়ত হে। উপ-পচরিালে েনাি োমালী এিং 

এোয়ডচমর িন্থাগাচরে এেেন িাোচল পচরিালেয়ে কময়ন 

চনয়ত অেীেৃচত োনান। তাাঁরা এোয়ডমীয়ত োে েরয়ত না 

আসার চসদ্ধান্ত কনন। ো শচনি শাহী েচমটিয়ত োমালী সায়হয়ির 

চেছু িনু্ধ্ চছয়লনI তাাঁরা প্রচত মায়সর প্রেম চদ্ন তাাঁর িাচড়য়ত 

কিতয়নর কিে পাটঠয়ে কদ্িার এেটি প্রস্তাি পাস েচরয়ে তা 

আমায়ে িাস্তিােন েরয়ত িয়লন। চেন্তু ঘিনাটি কসখায়নও কশষ 
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হেচন। আমার ময়ন হশ্চচ্ছল, এ দ্’ুেন িযশ্চক্তর পূি শ পাচেস্তায়ন চে 

ঘিচছয়লা, কস সম্পয়েশও ধ্ারো চছয়লা। এয়ত েয়র তাাঁরা িলমান 

রােননচতে সংেিটিয়ে পুাঁশ্চে েয়র আমায়ে কহনস্তা েয়র 

এোয়ডচম কেয়ে কির েয়র কদ্িার কিিা েয়র। আচম এোয়ডচম 

কছয়ড় কদ্িার েনয অসংখয কিনামী কিচলয় ান েল পাই। 

ক ানেলগুয়লার অপর পাস কেয়ে আমায়ে হুমচে কদ্ো হয়তা, 

“আচম  চদ্ চনচদ্শি তাচরয়খর মায়ঝ এোয়ডচম কছয়ড় না  াই, তাাঁরা 

আমায়ে আর আমার পচরিায়রর সিাইয়ে কময়র ক লয়ি।“ আচম 

েয়েেিার পুচলশ কস্টশয়ন  াই আমায়দ্র চিরুয়দ্ধ এ মৃতুযর 

হুমচেগুয়লার েনয োনাে শ্চেচড েরয়ত। েতৃশপক্ষ কেয়ে ২৪ ঘন্টা 

আমায়দ্র েনয পুচলচশ পাহারার িযিস্থা েরা হে। োরাচির 

চমচলিাচর কেনায়রল আমার চিরুয়দ্ধ েতগুয়লা 

গুরুতর অচভয় াগ পান। িলা হে “আচম নাচে 

িাোচল চিমান িাচহনীর অচ সারয়দ্র সায়ে কগাপন 

লিঠে েরচছ এিং োরাচির সামচরে অচ স উচড়য়ে 

কদ্িার েনয পচরেল্পনা েরচছ”, “আচম নাচে 

পাচেস্তায়নর সরোর উয়চ্ছদ্ েরার েনযও 

পচরেল্পনা েরচছI” আয়রেটি অচভয় াগ চছয়লা ক , 

“আমার সংিয়হ কিয়নড, িম্ব ও িন্দেু রয়েয়ছ।“ 

েরাচি এলাোর কেনায়রল আমায়ে তাাঁর অচ য়স কডয়ে পাঠান। 

আচম েনাি আব্দলু ওোয়হদ্য়ে চনয়ে তাাঁর অচ য়স  াই। 

ক মনটি আচম আয়গ িয়লচছলাম, ওোয়হদ্ সায়হি েরাচির 

এেেন খুিই প্রভািশালী িযশ্চক্ত চছয়লন। চতচন কেনায়রলয়ে 

িলয়লন আমার চিরুয়দ্ধ আনা প্রচতটি অচভয় াগই চমেযা। 
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কেনায়রল তাাঁর েো শুয়ন আমারা চিরুয়দ্ধ আনা অচভয় ায়গর 

 াইলটি িন্ধ্ েয়র কদ্ন।  

আচম োরাচির সিয়িয়ে িড় ও সুন্দর কহায়িলটিয়ত ‘ইেিাল কড’ 

উৎসিটির আয়োেন েচর। চিয়দ্শী েূিনীচতে, গেযমানয 

িযশ্চক্তিগ শ ও সাধ্ারে সদ্সযসহ প্রাে পাাঁি শতাচধ্ে কলাে 

কহায়িয়লর চিশাল হলটি পূে শ েয়র করয়খচছয়লা। হয়লর 

কপছয়নর চসিগুয়লায়ত প্রাে ১০০ েয়নর ময়তা কলাে 

িয়সচছয়লা। তারা এয়সচছয়লা ‘ইেিাল কড'-র 

আয়োেয়ন িাোচল পচরিালয়ের িে্তৃতা নি েরার 

েনয এিং তাাঁয়ে চেছু িলয়ত না কদ্িার েনয। ক য়হতু 

আচম তায়দ্র এ পচরেল্পনা সম্বয়ন্ধ্ অিগত চছলাম ক , তাাঁরা 

আমার েো িলার সমে িাগড়া কদ্য়ি, তাই আচম ময়ি চগয়ে 

দ্াড়াই, অচতচেয়দ্র দ্-ুচতন িায়েয উদ্ুশয়ত অভযে শনা োনাই এিং 

আমার আসয়ন চ য়র  াই। আচম আর ঐ দ্লটিয়ে তায়দ্র লক্ষয 

অেশয়নর সুয় াগ কদ্ইচন। আচম সম্পূে শ চনশ্চিত ক , উপ-

পচরিালে, িন্থাগাচরে ও ো শচনি শাহী েচমটিয়ত তায়দ্র িনু্ধ্রা এ 

পচরেল্পনাে েচড়ত চছয়লন।    

১৯৭১ এর িীয়ে আচম দ্’ুিার ঢাোে আচস। ক মনটি আচম আয়গ 

িয়লচছলাম, এোয়ডচমটি পাচেস্তায়নর কেন্দ্রীে সরোয়রর 

অে শােয়ন িলয়তা। আচম োনয়ত পাচর ক , ঢাোে এোয়ডচমটির 

এেটি শাখা রয়েয়ছ এিং কসটিও এেই অে শােয়ন িয়ল। আচম ঐ 

শাখাটির অশ্চস্তত্ব চনয়ে কিশ সশ্চন্দহান হয়ে পচড়। আচম আয়গ 

েখয়না ঢাোয়ত এ প্রচতষ্ঠানটির নাম শুচনচন। কসেনয আচম এ 

চিষেটি তদ্ন্ত েরার চসদ্ধান্ত কনই। আমার োয়ছ পুরানা পল্টয়ন 
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প্রচতষ্ঠানটির টঠোনা ও পচরিালয়ের নাম চছয়লা। আচম োউয়ে 

না োচনয়ে কসখায়ন এেটি স য়র  াই এিং আচিষ্কার েচর 

কসখায়ন এ নায়ম কোন প্রচতষ্ঠান কনই। পচরিালে ভদ্রয়লায়ের 

িাসাে তাাঁর িসার ঘয়র আলমাচরয়ত আল্লামা ইেিায়লর সম্পয়েশ 

শুধু্ েয়েেটি িই আয়ছ। প্রচত িছর চতচন এোয়ডচমর িাচড়র 

ভাড়া কদ্িার েনয িাো কপয়ে  ায়চ্ছন এিং পচরিালে চহয়সয়ি 

কিতন কপয়ে  ায়চ্ছয়ন। এরই সায়ে তাাঁয়ে সম্পাদ্ে ও কিোরায়দ্র 

কিতন কদ্োর েনযও িাো কদ্ো হয়চ্ছ। আমার সুপাচরশ 

অনুসায়র, এোয়ডমীর েতৃশপক্ষ এ কলােটিয়ে িাো পাঠায়না িন্ধ্ 

েয়র কদ্ে। পয়র আচম ঢাোে ক রত  াই এিং কসখায়ন এেটি 

গয়িষো প্রচতষ্ঠান গয়ড় কতালা শুরু েচর।   

আপনারা হেয়তা এখন শ্চেজ্ঞাসা েরয়ত পায়রন চেভায়ি ঐ 

িাোচল কলােটি এত িছর ধ্য়র এ পুেুর িুচরটি েয়র চগয়েয়ছ। 

আচম এয়ক্ষয়ত্র দ্টুি উিয়রর েো ভািয়ত পাচর। এেটি হয়চ্ছ, 

ইেিাল এোয়ডচমর মযায়নেয়ময়ন্টর কলায়েরা চনয়েরাই 

চনয়েয়দ্র মায়ঝর চিিাদ্ চনয়ে অতযন্ত িযস্ত চছয়লা। তায়দ্র আর 

অনয চেছু চনয়ে চিন্তা েরার সমে চছয়লা না। আর চদ্বতীে 

োরেটি হয়চ্ছ, কেন্দ্রীে অয়ে শর এেটি িয়ড়া অংয়ের িাো পশ্চিম 

পাচেস্তায়নর প্রচতষ্ঠায়নর েনয খরি হয়তা আর ঐ কলায়ের 

চভচিয়ত তাাঁরা কদ্খায়ত পারয়তা ক , কেন্দ্রীে অয়ে শর চেছু িাো পূি শ 

পাচেস্তায়নও খরি হয়চ্ছ।  

 চদ্ও এোয়ডচমর চেছু মানুষ আমায়দ্র েীিনয়ে অচতস্ট েয়র 

করয়খচছয়লা, পশ্চিম পাচেস্তায়নর কলােয়দ্র োছ কেয়ে আমরা 

সিসমে সম্মানসূিে আিরেই কপয়েচছ। এোয়ডচমর পচরিালে 

চহয়সয়ি আমার পদ্ আমায়ে োরাচি ও ইসলামািায়দ্র অয়নে 
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চিচশিেনয়দ্র সংস্পয়শ শ এয়নচছয়লা। েনাি এ. কে. কিাহী, 

এেেন আন্তেশাচতেভায়ি পচরচিত আইনেীিী ও পাচেস্তায়নর 

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী চছয়লনI চতচন আমার কিশ ভায়লা িনু্ধ্ হয়ে  ান। 

১৯৭১ সায়লর েুলাই মায়সর এেচদ্ন তাাঁর িাচড়য়ত রায়তর 

খািায়রর কিচিয়ল চতচন আমায়ে িয়লন, “ভাই আব্দরু রাব্ব, 

পাচেস্তায়নর েন্ম হয়েচছয়লা মুসচলম ভ্রাতৃত্বয়িায়ধ্র 

উপর চভচি েয়র। ২৫য়শ মািশ কসই চভচিটিয়ে কভয়ঙ্গ 

চদ্য়েয়ছ। এখন এটি শুধু্ সময়ের িযাপার এ কদ্শটি 

ধ্বংস হয়ে  ায়ি।“ েনাি কিাহী এেেন জ্ঞানী িযশ্চক্ত 

চছয়লন। ছে মায়সরও েম সময়ের মায়ঝ তাাঁর এই 

অনুমান িাস্তয়ি পচরেত হে। 

এোয়ডচময়ত আমার চিচভন্ন রেয়মর প্রচতেূলতা োো সয়ত্ত্বও 

আচম পচরিালয়ের োেটিয়ে অতযন্ত সয়ন্তাষেনে  ময়ন 

েয়রচছলাম। গয়িষো ও প্রোশনায়ত আমার এেদ্ম োধ্ীন হাত 

চছয়লা। এয়ত েয়র আচম এয়তাচদ্ন মযােচগয়ল  া চশয়খচছলাম তা 

িাস্তয়ি প্রয়োগ েরার সুয় াগ পাশ্চচ্ছলাম। স্নাতয়োির চশক্ষােীরা 

তায়দ্র গয়িষোমূলে োয়ে আমার সহােতা কনিার েনয 

এোয়ডচময়ত আসয়ত শুরু েয়র। আচম েরাচি চিশ্বচিদ্যালয়ে 

দ্শ শন চিভায়গ কলেিার কদ্োও শুরু েচর। আচম ‘ইেিাল চরচভউ’র 

সংখযাগুয়লা চনেচমতভায়ি প্রোশ েরচছলাম এিং ইরায়নর 

রােতয়ন্ত্রর ৫০০০ িছর পূচতশ উপলয়ক্ষয মযাগাশ্চেয়নর এেটি 

চিয়শষ সংখযাও প্রোশ েচর। আিু ইোশ্চেদ্ কিাস্তাচমর উপর 

আমার িইটি েরাচিয়ত ছাপায়না হে। প্রচতষ্ঠানটির মায়ঝ 

মারামাচরর োরয়ে ক সি েগাচখিুচড়  লতচর হয়েচছয়লা, তার 



158 
 

চেছুিা হয়লও আচম পচরষ্কার েরয়ত সক্ষম হই। আচম চিচভন্ন 

দ্তূািাস, অনযানয প্রচতষ্ঠান ও েরাচির গেযমানয িযশ্চক্তিয়গ শর সায়ে 

এেটি ভায়লা সম্পেশ গয়ড় তুচল। পশ্চিম পাচেস্তায়নর কলায়েরা 

এোয়ডচমর পচরিালেয়ে কিশ সম্মায়নর কিায়খ কদ্খয়তা। 

পচরিালে চহয়সয়ি আমার পদ্টি চনয়ে এোয়ডচমর ভায়লার েনয 

আমার পয়ক্ষ  া  া েরা সম্ভি চছয়লা তার সিিাই েরার কিিা 

আচম েয়রচছলাম। 

আমায়দ্র কছয়ল হাচমদ্ েরাচি অযায়মচরোন সু্কয়ল পড়য়তা এিং 

আচম ঐ এেই সু্কয়ল সপ্তায়হ দ্'ুঘন্টা মুসচলম সংসৃ্কচত পড়াতাম। ড. 

েযায়পন ও তাাঁর পচরিারসহ অয়নে অযায়মচরোনরা,  ায়দ্র আচম 

ঢাো োেয়ত চিনতাম, তারাও আচম েরাচি আসার চেছুচদ্য়নর 

মায়ঝই কসখায়ন িয়ল আয়সন।  

“মুসচলময়দ্র দ্াচেত্ব িাোচলয়দ্র সটঠে ইসলায়মর 

চদ্য়ে চনয়ে আসয়ত হয়ি” এটি পূি শ পাচেস্তায়নর 

েনয পাচেস্তান সরোয়রর নীচত গঠয়নর কক্ষয়ত্র 

এেটি অনযতম গুরুত্বপূে শ উপাদ্ান চছয়লা। পশ্চিম 

পাচেস্তানীয়দ্র কসনািাচহনীয়ত ক াগ কদ্ওোর েনয আেৃি েরার 

কক্ষয়ত্রও পশ্চিম পাচেস্তান সরোর এ এেই সুরটি িযিহার 

েয়রচছয়লা। ইসলামািায়দ্র এেেন অতযন্ত প্রভািশালী মচহলা 

আমায়ে এেিার িয়লচছয়লন, ক সি লসনযরা  ুদ্ধ েরয়ত 

পূি শ পাচেস্তায়ন চগয়েয়ছ, তায়দ্র িলা হয়েয়ছ, তারা 

িাোচল মুসচলময়দ্র ইসলায়ম চ চরয়ে আনার েনয 

 ুদ্ধ েরয়ত  ায়চ্ছ। তায়দ্রয়ে আয়রা িলা হয়েয়ছ, তারা 
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আসয়ল শ্চেহায়দ্ অংশিহে েরয়ত  ায়চ্ছ এিং এয়ত েয়র তারা 

 চদ্  ুয়দ্ধ মারা  াে, তারা আসয়ল শহীয়দ্র ম শাদ্া চনয়ে সরাসচর 

কিয়হশয়ত িয়ল  ায়ি।  খন এ মচহলার এেমাত্র কছয়ল, আচম শর 

এেেন েযায়েন, লায়হার করল কস্টশন কছয়ড় েরাচি হয়ে পূি শ 

পাচেস্তায়নর চদ্য়ে  াশ্চচ্ছয়লা, চতচন তখন কসখায়ন তায়ে চিদ্াে 

চদ্য়ত চগয়েচছয়লন। ঐ চদ্ন কেনটি কিাঝাই শুধ্ ুলসনযরা ও 

েযায়েনরা চছয়লা। কেনটি ছাড়ার আয়গ কেয়নর সমস্ত কলায়েরা 

চিৎোর েয়র কলাগান চদ্শ্চচ্ছয়লা ক , তারা পূি শ পাচেস্তায়ন শ্চেহাদ্ 

েরয়ত  ায়চ্ছ। পরিতীয়ত ঐ মচহলার েযায়েন কছয়ল 

মুশ্চক্তিাচহনীয়দ্র হায়ত  য়শায়র চনহত হে।  

িাোচল মুসচলমরা চহন্দ ুহয়ে  ায়চ্ছ এ চিশ্বাসটির 

এেটি ভোিহ  লা ল হয়চ্ছ পাচেস্তাচন 

চমচলিাচররা পূি শ পাচেস্তায়নর চহন্দয়ুদ্র এেদ্ম চনমূ শল 

েয়র চদ্য়ত কিয়েচছয়লা। এটি কিশ ভায়লামতই োনা আয়ছ 

ক , চমচলিাচররা চহন্দ ুশব্দটির প্রচত খুিই অযালাশ্চেশে চছয়লা। 

২৫য়শ মািশ রায়ত েগন্নাে হয়ল গেহতযা ও ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের 

চশক্ষেয়দ্র হতযা কেয়ে শুরু েয়র, পরিতী নে মাস ধ্য়র চহন্দরুাই 

পাচেস্তাচন চমচলিাচরয়দ্র প্রােচমে চনশানা চছয়লা।  খন আমার 

এে প্রাক্তন চহন্দ ুছাত্র আমায়ে তার গল্পটি কশানাে, আমার পয়ক্ষ 

কিায়খর পাচন ধ্য়র রাখা সম্ভি হেচন। কস িয়লচছয়লা, “সযার, 

দ্ীঘ শ সমে ধ্য়র আচম পািয়ক্ষত ও কঝায়পঝায়ড় 

লুচেয়ে চছলাম। এভায়ি  খন েয়েে মাস কেয়ি 

 াে, আমার পয়ক্ষ আর এভায়ি টিয়ে োো সম্ভি 
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হশ্চচ্ছয়লা না। তখন আচম শুধু্মাত্র আমার োন 

িাাঁিায়নার েনয কঘাষো কদ্ই, আচম ইসলাম ধ্ম শ িহে 

েয়রচছ।” 

পশ্চিম পাচেস্তায়নর নীচত চনধ্ শারয়েরা ও প্রশাসন 

েখয়নাই চহন্দয়ুদ্র চিশ্বাস েয়রচন। ড. গুলাম শ্চেলাচন 

ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের দ্শ শন ও ময়নাচিজ্ঞান চিভায়গর দ্ীঘ শ িাইশ 

িছয়ররও কিচশ সমে  ািৎ এেেন অতযন্ত ক্ষমতাশালী 

কিোরমযান চছয়লন। তাাঁর গভন শর, মন্ত্রী, সচিি ও সরোয়রর অয়নে 

প্রভািশালী িযশ্চক্তয়দ্র সায়ে অতযন্ত ঘচনষ্ঠ সম্পেশ চছয়লা। এয়দ্র 

েয়েেেন তাাঁর চনেি আত্মীে চছয়লন। চতচন এেেন অতযন্ত 

ভায়লা প্রশাসে ও সমােয়সিীও চছয়লন। চতচন তাাঁর অয়নে 

ছাত্রয়দ্র অসাধ্ারে পদ্ধচতয়ত সাহা য েয়রয়ছন। তাাঁর সাহা য 

ছাড়া আচম আে ক  প শায়ে আচছ, কস প শায়ে আমার পয়ক্ষ 

োো সম্ভিই হয়তা না। চেন্তু তিুও তাাঁর ময়ধ্য এমন এেটি চিষে 

চছল ক িা কময়ন কনওো  াে না। চতচন িাোচলয়দ্র চিশ্বাস েরয়তন 

না। আচম  তদ্রূ োচন, চতচন মাত্র দ্’ুেন িাংলাচলয়ে চিশ্বাস 

েরয়তন- এেেন হয়চ্ছ তাাঁর কিোরার খয়গন ও আয়রেেন 

আচম। ১৯৬২ সায়লর এেচদ্ন চতচন আমায়ে িয়লচছয়লন, “চহন্দরুা 

েয়খানই পাচেস্তায়নর অশ্চস্তত্বয়ে কময়ন কনে চন। পশ্চিমিঙ্গ ও 

পূি শ পাচেস্তায়নর চহন্দরুা চময়ল পচরেল্পনা েরয়ছ পাচেস্তানয়ে 

কভয়ঙ্গ ক লার এিং পশ্চিমিঙ্গ ও পূি শ পাচেস্তান চমচলয়ে এেটি 

নতুন কদ্শ গঠন েরার। তারা ইয়তাময়ধ্য ড. শ্চে. চস. কদ্ভয়ে 

তায়দ্র মচন্ত্রসভার চশক্ষামন্ত্রী করয়খ তায়দ্র কদ্য়শর েনয এেটি 

সযায়ডা মচন্ত্রসভাও গঠন েয়র ক য়লয়ছ।” আচম তাাঁর ময়তা 
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এেেন চিিক্ষে িযশ্চক্তর োছ কেয়ে ড. শ্চে. চস. কদ্ভ সম্পয়েশ 

এমন হাসযের েো শুয়ন খুিই অিাে হয়েচছলাম।  

এ সুয় ায়গ আচম ড. কদ্য়ভর সম্পয়েশ চেছু েো িলয়ত িাই। চতচন 

অয়নেগুয়লা ভায়লা গুয়ের সমন্বয়ে এেেন সাধ্ু প্রেৃচতর মানুষ 

চছয়লন। আচম োচন না েত মানুষ ড. কদ্ভয়ে এতিা োয়ন  তিা 

আচম োচন। আচম শুধু্মাত্র তাাঁর এেেন “পছয়ন্দর” ছাত্র ও 

সহেমীই চছলাম না, আচম রীচতমত তাাঁর িাচড়য়ত কেয়েচছ। চতচন 

এেেন উি শর কলখে চছয়লন। চেন্তু োয়রা পয়ক্ষ তাাঁর হায়তর 

কলখা উদ্ধার েয়র চতচন চে চলয়খয়ছন কসিা কিাঝা খুিই দ্ষু্কর 

িযাপার চছয়লা। চতচন তাাঁর চনয়ের হায়ত কলখার িাইয়ত োউয়ে 

চডেয়িশন কদ্োর োেটি কিশ ভায়লা েরয়তন। চতচন প্রােই তাাঁর 

িাচড়র অচ স ঘয়র তাাঁর দ্ইু হাত মুয়খর সাময়ন প্রাে শনার ভচঙ্গয়ত 

ভাে েয়র করয়খ, আিার েখয়না েখয়না উপয়রর চদ্য়ে মুখ তুয়ল 

তাচেয়ে তাচেয়ে পােিাচর েরয়ত োেয়তন আর তাাঁর িইয়ের 

ধ্ারোগুয়লা িে শনা েরয়ত োেয়তন। আচম তাাঁর িে শনাগুয়লা 

শুনতাম আর কসগুয়লায়ে চলয়খ চনতাম। পয়র এ কলখািা েয়েেিা 

কস্টয়ের কভতর চদ্য়ে ক য়তা। আচম িাইচপস্টয়ে চদ্য়ে এটিয়ে 

িাইপ েচরয়ে কনো কেয়ে শুরু েয়র িইটি প্রোশ হওো প শন্ত  

 

ড জি.জি. দেভ ১৯৬০ েশকের 

দশকের জেকে আমার মজিয়াকের 

বাজ়িকে দব়িাকে একিজিকেন। 

বাাঁ জেকে ড. চােলি অ্যাডামি, 

ইিোজমে স্টাজডি ইনজস্টটিউকের 

পজরচােে, এবং মজিয়াকের জবজশষ্ট 

মজিো জমকিি মাজনল অ্যাবে। 
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সমস্ত ধ্াপ গুয়লা সম্পন্ন েরতাম। এ োয়ের েনয আমায়ে প্রচত 

চদ্ন ৪/৫ ঘন্টা সমে িযে েরয়ত হয়তা। এ োেগুয়লা আচম 

আমার চিয়ের পয়রও দ্-ুচতন িছর েয়রচছ। আচম তাাঁর প্রেম দ্ইুটি 

িই প্রোয়শর সম্পূে শ োয়ের সায়ে এভায়ি সরাসচর  ুক্ত চছলাম।  

ড. কদ্ভ েয়েেিার আমার উপর কিশ মনঃকু্ষণ্ণ হয়েচছয়লন। তাাঁর 

অচ স ঘয়রর অিস্থা চছয়লা অয়নেিা আইনস্টাইয়নর অচ স 

ঘয়রর ময়তা। ঘয়রর িাচরচদ্য়ে িই আর োগে ছড়ায়না চছিায়না 

োেয়তা। আচম কিশ েয়েেিার তাাঁর পুয়রা ঘর গুচছয়ে 

চদ্য়েচছলাম। চতচন  খন িাসাে োেয়তন না, তখন আমার এ 

োেটি েরয়ত হয়তা। আচম োনতাম চতচন েখয়নাই আমায়ে 

তার শ্চেচনসপত্র কগাছায়ত কদ্য়িন না। চতচন িাসাে এয়স  খন 

কদ্খয়তন, তাাঁর িইখাতা ও োগেপত্র সি কগাছায়না, তখন চতচন 

আমার উপর কিশ ভায়লামতই তাাঁর ময়নর ঝাল কমিায়তন। এখন 

আমার চনয়ের অচ স ঘর ৬৫ িছর আয়গর ড. কদ্য়ভর ঘর 

কেয়েও অয়নে কিচশ অয়গাছায়লা। আমার িী মায়ঝমায়ঝ এ 

েিায়লর চেছুিা পচরষ্কার েরার কিিা েয়র চেন্তু কস কিচশ চেছু 

েরয়ত পায়র না োরে আচম তীিভায়ি এর চিয়রাচধ্তা েচর। এ 

অিস্থাে আচম োচন আমার কোন শ্চেচনসটি কোোে আয়ছ। 

এখন এগুয়লায়ে কগাছায়না মায়ন হয়চ্ছ আমার োয়ছ আমার এ 

শ্চেচনসগুয়লা হাচরয়ে  াওো। এখন আচম িুঝয়ত পাচর টঠে এেই 

োরয়ে ড. কদ্ভও িাইয়তন না আচম তাাঁর োগেপত্র গুয়লায়ে 

কগাছাই।  

ড. কদ্ভ এেেন অতযন্ত রচসে মানুষ চছয়লন। চতচন আমায়দ্র 

োম শাচনর ইমযানুয়েল েযান্ট ও কেশ্চড্রে কহয়গয়লর দ্শ শন পড়ায়তন। 

চতচন শুধু্ এ চিন্তাচিদ্য়দ্র েটঠন দ্শ শনগুয়লা আমায়দ্র োয়ছ 
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সহে েয়রই উপস্থাপন েয়রনচন, চতচন খুি আনন্দদ্ােেভায়ি 

আমায়দ্র ক্লাসগুয়লায়ত বকৃ্তো চদ্য়তন।  মায়ঝ মায়ঝ চতচন ক্লায়স 

চিয়ে, োমী-িী সম্পেশ, সন্তান ইতযাচদ্  চিষেগুয়লা চনয়ে েো 

িলয়তন। আমরা তাাঁয়ে মো েয়র শ্চেজ্ঞাসা েরতাম, “সযার, 

আপচন চেভায়ি এ চিষেগুয়লা সম্বয়ন্ধ্ োয়নন? আপচনয়তা 

েখয়না চিয়ে েয়রনচন আর আপনার কোন কছয়ল-কময়ে কনই।” 

এয়ক্ষয়ত্র তাাঁর সাধ্ারে উিরটি চছয়লা, “ চদ্ও আচম চিয়ে েচরচন, 

আমার িািায়তা চিয়ে েয়রচছয়লন, তাই না?”  

ড. কদ্য়ভর উদ্ারতার আসয়ল কোন মাপোটঠ চছয়লা না। তাাঁর 

উদ্ারতার চেছু নমুনা মায়ঝমায়ঝ প্রাে িহেয় াগযতার সীমা 

অচতিম েয়র ক য়তা। 

ড. কদ্ভ তাাঁর েীিয়ন েখয়নাই কোন প্রোর রােনীচতর সায়ে 

েচড়ত চছয়লন না। তিুও ড. শ্চেলানী, চ চন তাাঁয়ে তাাঁর সহেমী 

চহয়সয়ি এেটি দ্ীঘ শ সমে ধ্য়র োনয়তন, চতচনই এ ভায়লা মানুষটি 

সম্পয়েশ এ ধ্রয়ের এেটি ভ্রান্ত ধ্ারো কপাষে েরয়তন। িাস্তিতা 

চছয়লা এেটি এিং কসই িাস্তিতার উপলচি চছয়লা আয়রেটি। ২৫ 

মািশ রায়ত  ায়দ্র হতযা েরা হয়েচছয়লা, ড. কদ্ভ চছয়লন তাাঁয়দ্র 

মায়ঝ প্রেম চদ্য়ে।   

আচম এর আয়গ িয়লচছ, পাচেস্তাচন চমচলিাচর পশ্চিম 

পাচেস্তায়নর অচধ্োংশ মানুষয়ে পূি শ পাচেস্তায়ন চে ঘিয়ছ, কস 

চিষয়ে অন্ধ্োয়র রাখয়ত স ল হয়েচছয়লা। এমনচে তায়দ্র 

চিয়দ্শী করচডও িযায়নলগুয়লা, চিয়শষ েয়র চিচিচস ইতযাচদ্ কশানা 

চনচষদ্ধ চছয়লা। চপআইএ এোরলাইয়ন েনাি তালুেদ্ার নায়ম 

আমায়দ্র িচরশায়লর এেেন িাংলায়দ্চশ েযায়েন পাইলি 
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চছয়লন। ঢাোে সামচরে অপায়রশয়নর পর তাাঁয়ে োে কেয়ে 

ছাাঁিাই েরা হে। চতচন আমার িাচড়র োছাোচছ োেয়তন । মায়ঝ 

মায়ঝ আচম এিং েনাি তালুেদ্ার েম্বল মুচড় চদ্য়ে েম্বয়লর চনয়ি 

কেয়ে চিচিচস চনউে শুনতাম। আমরা করচডওর আওোে খুিই 

েচময়ে রাখতাম ক ন িাচড়র িাইয়র কেয়ে কেউ কির না পাে 

আমরা চে েরচছ। 

চডয়সম্বয়রর চতন তাচরখ  খন ভারত-পাচেস্তায়নর মায়ঝ  ুদ্ধ শুরু 

হে তখন আচম ইসলামািায়দ্ চছলাম। পাচেস্তাচন চমচলিাচর তখন 

পূি শ পাচেস্তায়ন হারচছয়লা। ক য়হতু ভারত িাোচলয়দ্র পূি শ 

পাচেস্তায়ন তাাঁয়দ্র  ুয়দ্ধ সাহা য েরচছয়লা, পাচেস্তাচনরা তখন 

ভারয়তর চিরুয়দ্ধ  ুদ্ধ শুরু েয়র। তাাঁয়দ্র পচরেল্পনা চছয়লা 

আেশ্চস্মে হামলার মাধ্যয়ম ভারয়তর চিমান 

িাচহনীয়ে ধ্বংস েয়র কদ্ওো। চেন্তু তাাঁরা কস লক্ষয 

অেশয়ন কশািনীেভায়ি িযে শ হে। আচম তখন কস রায়ত 

রাওলাচপশ্চেয়ত ‘পূি শ পাচেস্তান হাউয়ে’ চছলাম। সারা রাত ধ্য়র 

ভারতীে চিমান িাচহনীর কিামারু চিমায়নর আিমোত্মে হামলার 

ইচঙ্গত কদ্োর েনয চেছুক্ষে পরপর সাইয়রন িাোয়না হশ্চচ্ছয়লা। 

ঐ সমে রাওলাচপশ্চেয়ত প্রিে ঠাো চছয়লা। তাই আচম ঠাো 

আিহাওো কেয়ে চনয়েয়ে রক্ষা েরার েনয এেটি েম্বল চনয়ে 

খাাঁয়দ্ আেে কনই। ঐ রায়ত আর রাওলাচপশ্চেয়ত হামলা হেচন। 

চেন্তু আচম রাওলাচপশ্চেয়ে চনরাপদ্ ময়ন েরচছলাম না োরে 

কসখায়ন পাচেস্তায়নর গুরুত্বপূে শ চিমান ঘাটি চছয়লা। আমার ময়ন 

হশ্চচ্ছয়লা ভারয়তর চিমান িাচহনী ক য়োয়না মূহুয়তশ রাওলাচপশ্চেয়ত 

হামলা েরয়ত পায়র। এ োরয়ে আচম তখন ইসলামািায়দ্ িয়ল 

আচস এিং এেটি িাংলায়দ্শী পচরিায়রর ঘয়র আেে কনই। আচম 
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কসখায়ন চতন-িারচদ্ন চছলাম। চেছুক্ষে পরপরই ভারয়তর 

কিামারু চিমানগুয়লা ইসলামািায়দ্র উপর চদ্য়ে উয়ড়  াশ্চচ্ছয়লা। 

চেন্তু তারা রােধ্ানীর উপর কোন কিামা চনয়ক্ষপ েয়র চন। 

োরাচিয়ত অিস্থানরত আমার পচরিারয়ে চনয়ে আচম খুি 

দ্শু্চিন্তাে পয়ড় চগয়েচছলাম। ভারয়তর  ুদ্ধ ও কিামারু 

চিমান োরাচির উপর চদ্য়ে কোয়না পাচেস্তাচন 

চিমায়নর কমাোচিলা ছাড়াই এেদ্ম মকু্তভায়ি 

পাচেস্তায়নর আোয়শর উপর চদ্য়ে উয়ড় কিড়াশ্চচ্ছল 

এিং তায়দ্র  া ইচ্ছা তা েরচছয়লা। তারা শহয়রর উপর 

অয়নে কিামা িষ শে েয়র, চিয়শষ েয়র আরি সাগয়রর োয়ছ 

চক্ল িন সমুদ্র লসেয়তর োেগাগুয়লায়ত। কিামাগুয়লা কেয়ে 

কসই এলাোর কতয়লর চডয়পাগুয়লায়ত আগুন ধ্য়র  াে।  য়ল 

এলাোর িয়ড়া এেটি অংশ আয়লাচেত হয়ে পয়ড়। এয়ত েয়র 

ভারতীে চিমান িাচহনীর পাইলিরা রায়ত আোশ কেয়ে সহয়েই 

কস সি এলাোর গুরুত্বপূে শ োেগাগুয়লা কদ্খয়ত পাশ্চচ্ছয়লা এিং 

তারা কসখায়ন কিামা চনয়ক্ষপ েয়র ধ্বংস েরয়ত োয়ে। পুয়রা 

শহরটি তখন ঘন কধ্াাঁোে আিৃত হয়ে চগয়েচছয়লা। আচম ঐ সমে 

প্রচতচদ্নই আমার পচরিায়রর সায়ে  কিচলয় ায়ন ক াগায় াগ 

েরচছলাম। এোয়ডচমর োয়ছ ক  পচরখা খনন েরা হয়েচছয়লা 

ঘনঘন তায়দ্র কসখায়ন চগয়ে আেে চনয়ত হশ্চচ্ছয়লা। এেটি কিামা 

আমায়দ্র িাচড়র খুি োয়ছ পয়ড়চছয়লা এিং কসটি আমায়দ্র 

িাচড়র োনালার োিগুয়লা সি কভয়ঙ্গ কদ্ে। আচম তখন েরাচি 

চ য়র চগয়ে আমার পচরিায়রর সায়ে োোর েনয খুি উচদ্বগ্ন হয়ে 

পয়ড়চছলাম। চেন্তু আচম  ায়িা চেভায়ি? পাচেস্তায়ন তখন সি 
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ধ্রয়ের চিমান িলািল িন্ধ্ চছয়লা। িাস ও করল লাইন চছয়লা 

পশ্চিম পাচেস্তায়নর পূি শ সীমানা কঘাঁয়ষ। পাচেস্তাচন ও ভারতীে 

আচম শরা তখন ঐ সীমায়ন্ত  ুদ্ধ েরচছয়লা। এয়ত েয়র তখন 

ইসলামািাদ্ কেয়ে েরাচি প শন্ত কোন িাস অেিা 

কেয়নর সাচভশসও িলচছয়লা না। অিয়শয়ষ আচম এেটি 

িায়স উটঠ ক টি সীমান্ত  কেয়ে দ্য়ূর োাঁিারাস্তা, মাঠ এিং 

অভযন্তয়রর মরুভূচম হয়ে োরাচি  ায়ি। এিা িলা চনষ্প্রয়োেন 

ক , ঐ িাসটিয়ত আচমই এেমাত্র িাোচল চছলাম। প্রচতচদ্ন রায়ত 

তখন ব্লযােআউি োেয়তা। এয়ত েয়র িাস শুধু্ চদ্য়নর 

আয়লায়তই িলয়ত পারয়তা। রায়ত আমায়দ্র পয়ের মায়ঝ কছাি 

কছাি শহরগুয়লায়ত কেয়ম অয়পক্ষা েরয়ত হয়তা। ঐ কছাি 

কছাি এলাোগুয়লায়ত আচম কোোে আেে চনয়ত 

পারতাম? িায়স আমার সায়ে ক  পাচেস্তাচনয়দ্র 

সাক্ষাৎ হয়েচছয়লা, তারা আমায়ে তায়দ্র িাচড়য়ত 

চনয়ে চগয়েচছয়লন । তারা আমায়ে  খািার কদ্ন এিং কশািার 

েনয চিছানা কদ্ন। পরচদ্ন সোয়ল আিার তারা আমায়ে িাস 

কস্টশন প শন্ত চনয়ে আয়সন। প্রচতিার  খন আমরা কোন কছাি 

শহয়র কপৌৌঁছাতাম, মরুভূচম ও মাঠ কপচরয়ে আসার োরয়ে 

আমায়দ্র পা কেয়ে মাো প শন্ত শরীর  ধ্ুলা-িাচলয়ত কঢয়ে 

োেয়তা। এ োরয়ে আমার পাচেস্তাচন আেেদ্াতারা আমার 

েনয প্রচতিার ক  কগাসয়লর আয়োেন েয়রচছয়লন, তা খুিই 

সয়ন্তাষেনে চছয়লা। েরাচি কপৌৌঁছায়ত আমার পুয়রা চতন 

রাত ও িার চদ্ন লায়গ। 



167 
 

েরাচি কপৌৌঁছায়নার আয়গ আমায়দ্র কশষ স্টয়পে চছয়লা 

লাড়োনা, েুলচ োর আচল ভূয়ট্টার শহর । আমরা  খন ঐ কছাি 

শহরটিয়ত কপৌৌঁছাই তখন চছয়লা অন্ধ্োর রাত। আমরা এমন 

এেটি োেগাে এয়স কপৌৌঁছাই ক খায়ন আচম আয়গ কোনচদ্ন 

আচসচন। ব্লযােআউয়ির োরয়ে পুয়রা এলাোটি তখন ঘুিঘুটি 

অন্ধ্োর হয়েচছয়লা। িায়সর  াত্রীরা তখন কোোে  ায়ি? পুয়রা 

এলাোটি তখন এেটি শরনােী চশচিয়ড়র ময়তা হয়েচছয়লা। 

েরাচিয়ত ভারী কিামা িষ শয়ের োরয়ে শহয়রর 

অয়নয়েই শহর কছয়ড় পাচলয়ে চগয়েয়ছ এিং তাাঁয়দ্র 

অয়নয়েই আিার উির চদ্য়ে এয়সয়ছ। েরাচির 

উিয়র লাড়োনাই সিয়িয়ে োয়ছর শহর ক খায়ন 

তাাঁরা আেে চনয়ত পারয়তা। ঐ শহরটিয়ত এেটি মাত্র কছাি 

কহায়িল চছয়লা। আমায়দ্র িলা হয়েচছয়লা, আমায়দ্র েনয ঐ 

কহায়িয়ল কোন রুম পাওো  ায়ি না। কহায়িয়লর কভতয়র চে 

অিস্থা তা কদ্খার েনয আচম কোনভায়ি কহায়িয়ল কপৌৌঁছায়ত 

সক্ষম হই। কহায়িয়লর অনযানয অচতচেয়দ্র মায়ঝ এেদ্ল 

সাংিাচদ্েয়দ্র সায়ে আমার কদ্খা হে। তাাঁরা  খন োনয়ত পায়রন 

আচম কে, তাাঁরা আমায়ে তায়দ্র এেটি চিছানা কছয়ড় 

কদ্ন এিং চিছানাটি  ার চছয়লা চতচন কস রায়ত 

কময়ঝয়ত ঘুমান। এমনচে কসচদ্ন রায়ত কমামিাচতর 

আয়লায়ত তাাঁরা আমার সম্মায়ন এেটি কছাি পাটিশরও 

আয়োেন েয়রন।  
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ক  আচতয়েেতা ও  ত্ন আচম পাচেস্তাচনয়দ্র কেয়ে 

কপয়েচছ কসিা আসয়ল প্রমাে েয়র ক , পশ্চিম 

পাচেস্তায়নর সাধ্ারে মানুয়ষরা মূলত ভালিাসাপূন শ 

এিং  ত্নশীল। পশ্চিম পাচেস্তায়ন পুয়রািা সমে অিস্থানোয়ল 

এটিই চছয়লা আমায়দ্র অচভজ্ঞতা।  চদ্ চমচলিাচর ও 

রােনীচতচিদ্রা তায়দ্র ময়তা এমন চনঃোে শ, নম্র,  ত্নশীল ও 

ভায়লািাসাপূে শ হয়তা, তাহয়ল আমার ময়ন হে না পাচেস্তান 

েখয়না খশ্চেত হয়তা। 

তয়ি চে, এোয়ডচমর েয়েেেন সদ্সযয়দ্র উতযক্ত েরা ছাড়া 

পশ্চিম পাচেস্তায়ন আমরা আর কোন সমসযার সম্মুখীন হইচন। এ 

িযাপায়র আচম শুধু্মাত্র দ্য়ুিা কছাি কছাি ঘিনার েো উয়ল্লখ 

েরয়ত পাচর।  ১৯৭১ সায়লর িীয়ে এেিার আমায়ে িাোয়র 

কদ্য়খ এে কলাে, “িাোচল িািু, িাোচল িািু” িয়ল চিৎোর েয়র 

ওয়ঠ। কস কিাঝায়ত িাইচছয়লা ক , আচম এেেন চহন্দ।ু 

আয়রেিার তায়রে করায়ড এে কদ্াোনদ্ার আচম উদ্ুশ িলয়ত 

পাচরনা িয়ল আমার োয়ছ োয়প শি চিশ্চি েরয়ত রাশ্চে হেচন।   

আমায়দ্র িাসটি েরাচি কপৌৌঁছাে পয়রর চদ্ন মধ্যদ্পুুয়র। চেন্তু িাস 

কেয়ে কনয়ম আচম কোন দ্ালান অেিা রাস্তাে কোন  ানিাহন 

কদ্খয়ত পাশ্চচ্ছলাম না। েয়েে মাইল দ্য়ূরর কতয়লর চডয়পাগুয়লার 

আগুয়নর দ্বারা উতপ্াচদ্ত োয়লা কধ্াাঁো এতিাই ঘন চছয়লা আর 

ছচড়য়ে চগয়েচছয়লা ক , আচম ক খায়ন চছলাম, কসখান কেয়ে মাত্র 

২৫  ুি দ্য়ূরর শ্চেচনসগুয়লাও কদ্খয়ত পারচছলাম না। আচম 

কোনময়ত  চদ্রগ করায়ড আমার িাসার োছাোচছ আসয়ত সক্ষম 

হই। আচম আর আমার িী এয়ে অপরয়ে কদ্খয়ত কপয়ে এেটি 
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েশ্চস্তর চনশ্বাস ক চল ক ,  খন েরাচিয়ত ভারী কিামািষ শে হয়চ্ছ 

তখন আমরা সিাই অন্তত এেসায়ে আচছ। 

আচম আয়গই িয়লচছ, োরাচির আোয়শ ভারয়তর 

 ুদ্ধচিমানগুয়লা এেদ্ম মুক্তভায়ি উয়ড় কিড়াশ্চচ্ছল। কদ্য়শ ক  

এেটি  ুদ্ধ িলয়ছ, তা আর পাচেস্তান সরোয়রর 

পয়ক্ষ কগাপন রাখা সম্ভি চছয়লানা। চেন্তু সরোর 

তিুও চমচডোর উপর হস্তয়ক্ষপ করয়খ কশষ চদ্ন 

প শন্ত িারিার পূি শ পাচেস্তায়নর ঘিনাগুয়লা সম্বয়ন্ধ্ 

চমেযা িয়ল  াশ্চচ্ছয়লা। ১৬ চডয়সম্বর  খন পশ্চিম 

পাচেস্তায়নর পতন ঘয়ি এিং ঢাোে কেনায়রল 

আচমর চনোশ্চে ভারয়তর েমাোর েগশ্চেৎ চসং 

অয়রারার োয়ছ আত্মসমপ শে েয়র, চিচিচস করচডও 

তখন িারিার চনোশ্চের আত্মসমপ শয়ের েো প্রিার 

েরচছয়লা। ঐ সময়েও পাচেস্তান সরোর োয়ের 

উপর লাউড স্পস্পোর মাইে ভাড়া েয়র োরাচির  
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১৯৭০ দ্শয়ে আমায়দ্র ছচি।  

রাস্তাে রাস্তাে কঘাষো চদ্শ্চচ্ছয়লা , “ চিচিচসর      

সংিাদ্য়ে চিশ্বাস েরয়িননা। আমরা পিূ শ পাচেস্তায়ন 

চিেেী হশ্চচ্ছ। আমরা এ  য়ুদ্ধ চিেেী হশ্চচ্ছ।” 
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আমরা চেভায়ি পাচেস্তান                   

কেয়ে পাচলয়ে আসলাম। 

১৯৭১ সায়লর ১৬ই চডয়সম্বর িাংলায়দ্শ োধ্ীন হিার পর 

িাংলায়দ্য়শ প্রাে নব্বই হাোর পাে কসনা িন্দী হে। তায়দ্রয়ে 

পরিতী সময়ে ভারয়ত স্থানান্তচরত েরা হয়েচছয়লা। এ িন্দী পাে 

কসনায়দ্র মুশ্চক্তর েনয দ্র েষােচষ েরয়ত পাচেস্তাচন সরোর 

পশ্চিম পাচেস্থায়ন েম শরত ও িসিাসোরী িাোচলয়দ্র শ্চেশ্চম্ম 

েয়র রায়খ। এয়দ্র ময়ধ্য চেছু িাোচল চিচভন্নভায়ি চিচভন্ন রাস্তাে 

পাচেস্তান কেয়ে পালায়ত সক্ষম হে । আমায়দ্র পালায়নার 

োচহনী কেয়ে িুঝয়ত পারয়িন পাচেস্তান কেয়ে 

পালায়ত িাোচলয়দ্রয়ে চেরেম েটঠন অিস্থার 

মুয়খামুচখ হয়ত হয়েয়ছ।    

তখন চছয়লা ১৯৭১-এর কশষ চদ্ে। প্রাে এে িছর ধ্য়র আচম 

পাচেস্তায়নর ইেিাল এোয়ডচময়ত চডয়রক্টর চহয়সয়ি োে 

েরচছলাম। কস সময়ে এোয়ডচমটি েরাচিয়ত অিচস্থত চছয়লা। 

ক চদ্ন িাংলায়দ্শ োধ্ীন হয়লা টঠে কসচদ্ন আচম চসদ্ধান্ত চনলাম 

 ত দ্রুত সম্ভি পাচেস্তান কেয়ে পালায়ত হয়ি। আচম প্রােশ: 

গুেি শুনচছলাম ক , পাচেস্তান সরোর আমায়ে ও আমার 

পচরিারয়ে ক  কোয়না সময়ে িন্দী েয়র চন শাতন চশচিয়র চনয়ত 

পায়র। িছয়রর পর িছর চন শাতন চশচিয়র োোর েো কভয়িই 

আমায়দ্র হৃদ্ে আতশ্চঙ্কত হয়ে উঠয়লা। োল চিলম্ব না েয়র আচম 

পাচেস্তান কেয়ে পালায়নার পচরেল্পনা েরয়ত োেলাম। 

পাচেস্তান কেয়ে পাচলয়ে  ািার পরাময়শ শর েনয আচম 
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কিারাোরিারী ও অনয চেছু কলােেয়নর সায়ে ক াগায় াগ 

েরলাম। এেটি পচরেল্পনা অনু ােী কিারাোরিারীরা 

আমায়দ্র চহন্দেুুস পি শয়তর মধ্য চদ্য়ে োিুয়ল চনয়ে 

ক য়ত রােী হয়লা। আচম কসটি মানয়ত পারলাম না। আমায়দ্র 

দ্য়ুিা চশশু সন্তান চছয়লা- নে িছয়রর কছয়ল হাচমদ্ ও দ্শ মায়সর 

েনযা চশচরন। চেছুিা রাস্তা গাড়ী িয়ড়, িােীিা চহন্দেুুশ 

পি শতমালার মধ্য চদ্য়ে পায়ে কহাঁ য়ি আমার িী ও দ্য়ুিা চশশু সন্তান 

চনয়ে েরাচি কেয়ে োিুয়লর এ স রটি আমার েনয অচিন্তযনীে 

চছয়লা। ডাোতরা পি শয়তর ময়ধ্য আমায়দ্র আিমন েরয়ত পায়র 

চেংিা পাচেস্তাচন  চনরাপিা িাচহনী আময়দ্র কি তার েয়র 

কেলখানাে পাঠায়ত পায়র। 

কিারোরিারীরা তায়দ্র চদ্বতীে পচরেল্পনার েো িলয়লা। তারা 

আমায়দ্রয়ে আরি কদ্য়শর উপসাগরীে কু্ষদ্র এেটি 

রায়েয কছাি এেটি কনৌোে েয়র পািার েরয়ত 

রােী হয়লা। এ পচরেল্পনাটিও আমার পছন্দ হয়লা না। কছাি 

এেটি কনৌোে েয়র আরি সাগর পাচড় কদ্য়িা? ঝয়ড় কনৌো ডুয়ি 

ক য়ত পায়র এিং আমরা সিাই ডুয়ি মরয়ত পাচর। চেংিা 

কিারাোরিারীরা আমায়দ্র সি শে লুঠ েয়র আমায়দ্রয়ে সমুয়দ্র 

ক য়ল চদ্য়ত পায়র। পৃচেিীর কেউ োনয়ি না আময়দ্র ভায়গয চে 

ঘয়িয়ছ। এমনচে উনু্মক্ত সমুয়দ্র আমরা েলদ্সুযয়দ্র আিময়নরও 

চশোর হয়ত পাচর।  

এ সমস্ত চিপদ্াপয়দ্র েো কভয়ি আচম প্রিচলত পয়ে 

িাচেশ্চেযে উয়ড়াোহায়ে েরাচি কেয়ে সরাসচর 
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চিয়দ্য়শ  ািার পচরেল্পনা শুরু েরলাম। চেন্তু চেভায়ি? 

পাচেস্তায়নর তৎোলীর কপ্রচসয়ডন্ট ভুয়ট্টা সায়হি পূি শ পাচেস্তায়ন 

েন্মিহেোরী সেল নাগচরয়ের পাচেস্তান তযাগ েরার উপর 

চনয়ষধ্াজ্ঞা োচর েয়রচছয়লন। িাংলায়দ্য়শ িন্দী ও পরিতী সময়ে 

ভারয়ত স্থানান্তচরত নব্বই হাোর পাে কসনার মুশ্চক্তর েনয দ্র 

েষােচষ েরয়ত পাচেস্তাচন সরোর পূি শ পাচেস্তাচনয়দ্র শ্চেশ্চম্ম 

েয়র রায়খ। িাহাির সায়লর প্রেম চদ্য়ে কপ্রচসয়ডন্ট কঘাষনা 

েরয়লন ক , শুধু্মাত্র িােচর চনয়েই কোয়না পাচেস্তাচন অনয 

কদ্য়শ ক য়ত পারয়ি। আচম কদ্খলাম, চিয়দ্য়শ এেটি িােুচর চনয়ে 

পাচেস্তান তযাগ েরার এটিই চিশাল সুয় াগ। এখন সিয়িয়ে িয়ড়া 

প্রশ্ন হয়চ্ছ, পাচেস্তায়নর িাইয়র আচম চে েয়র এেটি িােচর 

পায়িা? েীিয়ন অয়নেিার আচম অয়নে সমসযাে পয়ড়চছ এিং 

কসসমে ঐ সমসযাগুয়লা অচতিম েরা আমার পয়ক্ষ সম্ভি 

হয়েচছয়লা। মহান েরুোমে আল্লাহ্  ছুিাহানাহু তা'োলা সি সমে 

আমার হাত ধ্য়র িাাঁধ্ার প্রািীর পার েয়র কদ্িার েনয োউয়ে না 

োউয়ে পাটঠয়ে চদ্য়েয়ছন। এিারও তার িযচতিম হয়লা না।  

ঢাোে িসিাসোরী আমার মামা আলতা  কহায়সয়নর পশ্চিম 

োম শানীর হযামিুয়গ শ এেেন িযিসাচেে পািশনার চছয়লন। ক য়হতু 

িাংলায়দ্য়শ োয়রা সায়ে ক াগায় াগ েরা আমায়দ্র পয়ক্ষ সম্ভি 

চছয়লা না, আমরা কিাঁয়ি আচছ নাচে ময়র কগচছ তা আমায়দ্র 

আত্মীেেেন িা িনু্ধ্িান্ধ্য়ির পয়ক্ষ োনার কোন উপােও চছয়লা 

না I তাই আলতা  মামা আমায়দ্র কখাাঁে-খির কনিার েনয তাাঁর 

োম শান পািশনারয়ে চলখয়লন। োম শান ভদ্রয়লায়ের চিটঠ কপয়েই 

আচম তাাঁয়ে তাাঁর হযামিুয়গ শর কোম্পানীয়ত আমায়ে এেটি িােুচর 

কদ্িার েনয অনুয়রাধ্ েয়র চলখলাম। এে সপ্তায়হর ময়ধ্যই তাাঁর 
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কোম্পানীর চনয়োগপত্র কপয়ে আচম কিশ অিােই হলাম। পশ্চিম 

োম শানীয়ত চভসা পািার েয়নয আচম েরাচিয়ত তাাঁয়দ্র 

েনসুযয়লয়ি কগলাম। আমায়ে িলা হয়লা চনয়োগপত্রটি সটঠে 

চেনা তা তারা  ািাই েরয়িন এিং তারা কদ্খয়িন ক , িােুচরটি 

আমায়ে কদ্ো হয়েয়ছ তা টঠে চে না। তারা আমায়ে আয়রা 

োনায়লন ক , এ  ািাই প্রশ্চিোটি সম্পন্ন েরয়ত তায়দ্র এে মাস 

সমে লাগয়ি। আচম হতাশ ময়ন িাসাে চ রলাম। আচম আসয়ল 

এেমাস অয়পক্ষা েরয়ত পারলাম না। আমার ময়ন হশ্চচ্ছয়লা  চদ্ 

এেিার আমায়দ্র চন শাতন চশচিয়র চনয়ে  াে, তাহয়ল হেয়তা 

েয়েে িছয়র পাচেস্তান তযাগ েরা সম্ভি হয়ি না।  

ঐচদ্নই আচম োম শান িযিসােী ভদ্রয়লােয়ে তায়দ্র ইরায়নর 

কতহরান অচ য়স আমায়ে এেটি িােুচর কদ্িার েনয চলখলাম। 

আচম এেটি নতুন চনয়োগপত্র কপলাম। তায়ত কলখা চছয়লা, আচম 

কতহরায়ন োে েরি িয়ি চেন্তু প্রচশক্ষয়ের েনয প্রেয়ম আমায়ে 

হযামিুয়গ শ ক য়ত হয়ি। চনয়োগপত্র কপয়ে আচম চভসার েনয ইরানী 

েনসুযয়লয়ি কগলাম। আিায়রা হতাশািযিে খির। েনসুযলার 

কসেশয়নর ভদ্রয়লাে আমায়ে োনায়লন, কোন পাচেস্তাচন 

ইরায়ন ঢুেয়ত পারয়ি না। এমনচে োনশ্চেয়ির েনযও 

পাচেস্তাচনরা ইরানী চিমানিন্দর িযিহার েরয়ত পারয়ি না। 

পাচেস্তান ও ইরায়নর ময়ধ্য সম্পেশ কেন এয়তা খারাপ 

তা আচম পরিতী সময়ে কেয়নচছলাম। আচম 

কেয়নচছলাম ক , ভারতীে চিমান িাচহনী হঠাৎ 

আিমে েয়র পাচেস্তাচন কিামারু ও  াইিার 

চিমানগুয়লা ধ্বংস েরয়ত পায়র এিা চনয়ে 



175 
 

পাচেস্তাচন সরোর কিশ ভীত চছয়লা। ক য়হতু 

পশ্চিম পাচেস্তায়নর এোর ক াস শ ঘাটিগুয়লা 

ভারয়তর পশ্চিমািলীে সীমান্ত কেয়ে কিশ োয়ছ, 

তাই কস ঘাটিগুয়লায়ত কপৌৌঁছায়ত ভারতীে 

এোরিা য়ির মাত্র েয়েে চমচনি সমে দ্রোর। এ 

োতীে দ্ঘু শিনা এড়ায়ত পচেস্তান তার অচধ্োংশ 

আধু্চনে কেতাদ্রুস্থ কিামারু ও  াইিার 

চিমানগুয়লায়ে পাচেস্তায়নর পশ্চিম সীমায়ন্তর 

ওপায়র ইরাচন চিমান িন্দয়র করয়খ কদ্ে।  খন ভারত-

পাচেস্তান  ুদ্ধ আরম্ভ হে তখন তৎোলীন কসাচভয়েত ইউচনেন 

ইরানয়ে আয়দ্শ কদ্ে ক ন ইরায়নর মাটি কেয়ে পাচেস্তাচন 

চিমানগুয়লা উয়ড় না  াে।  ুদ্ধোলীন সময়ে েরাচি, ইসলামািাদ্ 

ও পাচেস্তায়নর অনযানয এলাোর আোশ কেন ভারতীে 

চিমানগুয়লার েনয উনু্মক্ত চছয়লা তা এ ঘিনা কেয়ে কিাঝা  াে। 

আচম কদ্য়খচছলাম পাচেস্তাচন  ুদ্ধচিমায়নর পক্ষ কেয়ে কোন 

প্রোর িযায়লি ছাড়াই কেমনভায়ি ভারতীে েচঙ্গ চিমানগুয়লা 

েরাচির আোশ চদ্য়ে উয়ড়  ায়চ্ছ। ভারতীে চিমানগুয়লা এয়লা, 

তায়দ্র পচরেল্পনা অনু ােী  া েরার তাই েরয়লা এিং 

পাচেস্তাচন চিমায়নর কোন প্রোর িাাঁধ্ার মুয়খামুচখ না হয়েই 

আিার ভারয়ত চ য়র কগয়লা। 

আচম তিুও ইরানী চভসা প্রাচপ্তর আশা তযাগ েচরচন। আচম ইরাচন 

েনসাল কেনায়রয়লর সায়ে কদ্খা েরলাম এিং আমায়দ্র োচহনী 

তাাঁয়ে কশানালাম। আচম তাাঁয়ে আমার ইরায়নর উপর 
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কলখাপড়া সম্পৃক্ততার েো িললাম। আচম মযােচগল 

ইউচনভাচস শটিয়ত  াচস শ চশয়খচছ, মহান ইরাচন সুচ  

সাধ্ে িাোশ্চেদ্ কিাস্তামীর উপর আমার ডক্টরাল 

চেচসস চলয়খচছ, ইরায়নর শাহানশায়হর মহান 

কসচলয়িশয়নর উপর অয়নে প্রিন্ধ্ প্রোশ েয়রচছ, 

অয়নে ইরাচন স্কলার মযােচগয়ল আমার চশক্ষে 

চছয়লন এিং ইরায়নর এেেন চিখযাত িযশ্চক্ত ডক্টর 

কহায়সন নায়সর আমার ভায়লা িনু্ধ্ চছয়লন, ইতযাচদ্। 

তাাঁয়ে আচম িাোশ্চেদ্ কিাস্তামীর উপর কলখা এেটি 

িইসহ আমার সেল প্রোশনার েচপ কদ্খালাম। 

েনসাল কেনায়রল আমায়ে িলয়লন, "আপচন কতা 

আমায়দ্রই এেেন। আপনার কক্ষয়ত্র আমরা এেটি 

িযচতিম েরয়িা। আপনায়ে চভসা কদ্য়িা।" আচম 

েশ্চস্তর চনঃশ্বাস ক ললাম।  

আচম মাত্র এেটি িাধ্া উৎরালাম। সাময়ন আয়রা অয়নে েটঠন 

িাধ্া আমার েয়নয অয়পক্ষা েরচছয়লা। এেেন পূি শ পাচেস্তাচন 

চহয়সয়ি কদ্শ তযাগ েরার েনয আমার কপ্রচসয়ডয়ন্টর অনুমচত 

কনো দ্রোর। চেভায়ি আচম এ অনুমচত পাই? আমায়ে উদ্ধার 

েরয়ত আল্লাহ্  আিায়রা এেেন মানুষয়ে পাঠায়লন।  

১৯৫৮ সায়ল ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে দ্শ শন ও ময়নাচিজ্ঞায়নর এেেন 

নিীন অধ্যাপে চহয়সয়ি আচম আমার েম শেীিন শুরু 

েয়রচছলাম। কস সময়ে আমার িেস চছয়লা িাইশ িছর। আচম ক  
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প্রেম ক্লাসিা চনয়েচছলাম কসখায়ন প্রাে ৮০ েন ছাত্র-ছাত্রী 

চছয়লা। ১০/১২ েন  ছায়ত্রর এেটি দ্ল কেেীেয়ক্ষর চপছয়নর 

সাচরর কিয়ি িসয়তা। এ ছাত্ররা চছয়লা খুিই দ্িুু। তারা সিাই 

এেই কোস শ চনয়তা, দ্লয়িাঁয়ধ্ এ ক্লাস কেয়ে ও ক্লায়স ঘুয়র কিড়ায়তা 

আর কেেীেয়ক্ষ তায়দ্র চশক্ষেয়দ্র েীিন অচতষ্ঠ েয়র তুলয়তা। 

 খনই তারা কদ্খল আচম এেেন পািাচি ও ছযায়েল পরা নরম 

প্রেৃচতর তরুে অধ্যাপে, তারা আমার কেেীেয়ক্ষ এয়স আমায়ে 

চিরক্ত েরা শুরু েরয়লা। অচিয়রই তারা িুঝয়ত পারয়লা অনযানয 

চশক্ষেয়দ্র কেেীেয়ক্ষ ক  রেম দ্িুুচম েরা কগয়ছ আমার ক্লায়স 

তা েরা সম্ভি নে। আচম প্রায়িয এিং পািায়তয িচল্লশ িছয়ররও 

কিশী সমে চশক্ষেতা েয়রচছ, চেন্তু আমার কেেীেয়ক্ষ েখনও 

কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন প্রোর চিশৃঙ্খলা সৃটি েরয়ত পায়রচন।  

এসি দ্িুু ছাত্ররা চছয়লা প্রিে কমধ্ািী। তারা সিাই চছয়লা চশচক্ষত 

ও ধ্নী পচরিায়রর সন্তান। চিশ্বচিদ্যালয়ে ভচতশর আয়গ তারা সিাই 

নামেরা ইংয়রেী মাধ্যম সু্কল ও েয়লয়ে পয়ড়য়ছ। কেেীেয়ক্ষ 

চশক্ষেয়দ্র বকৃ্তো কেয়ে তায়দ্র কশখার কতমন প্রয়োেন হয়তা 

না। তারা ক্লায়স আসয়তা মো েরয়ত। কেেীেয়ক্ষ চশক্ষেয়দ্র 

চিিত েরা চছয়লা তায়দ্র অনযতম মোর চিষে। আমার ধ্ারো 

কময়েয়দ্র চপাঁছু কনো চছয়লা তায়দ্র সমে পার েরার আয়রেটি 

মোর চিষে।  ায়হাে, পরিতীোয়ল এসি দ্িুু ছাত্ররাই আমলা, 

রাষ্ট্রদ্তু ও রােনীচতচিদ্ চহয়সয়ি কদ্শয়ে কনতৃত্ব চদ্য়েচছয়লন। 

এয়দ্র ময়ধ্য রােনীচতচিদ্ ছাড়া সিাই এখন অিসয়র কগয়ছন। 

তারা অয়নয়েই এখয়না আমার সায়ে ক াগায় াগ রায়খন।  

এ দ্িুু ছাত্রয়দ্র এেেন ১৯৭২ সায়ল ইসলামািায়দ্ চছয়লন। চতচন 

চছয়লন পাচেস্থায়নর প্রাক্তন এে কেন্দ্রীে মন্ত্রীর নাচত এিং তার 
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নুরুল আচমন সহ কদ্য়শর গুরুত্বপূে শ রােনীচতচিদ্য়দ্র সায়ে 

ক াগয় াগ চছয়লা। ভুয়ট্টা নুরুল আচমনয়ে পাচেস্তায়নর ভাইস 

কপ্রচসয়ডন্ট িাচনয়েচছয়লন। আমার ছাত্র আমায়ে নুরুল আচময়নর 

োয়ছ চনয়ে কগয়লন এিং তাাঁয়ে িলয়লন , “ড.রাব্ব ঢাো 

চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার চশক্ষে চছয়লন। চতচন এেেন ভায়লা 

মানুষ। তাাঁয়ে এিং তাাঁর পচরিারয়ে পাচেস্তান ছাড়ার িযাপায়র 

আপনায়ে সহয় াচগতা েরয়ত হয়ি।" আমায়দ্র উপচস্থচতয়তই 

নুরুল আচমন সায়হি কপ্রচসয়ডয়ন্টর িযশ্চক্তগত সচিিয়ে ক ান 

েরয়লন এিং িলয়লন, "আচম ড. রাব্বয়ে আপনার োয়ছ 

পাঠাশ্চচ্ছ। তাাঁর পাচেস্তান ছাড়য়ত প্রয়োেনীে োগেপয়ত্র 

আপচন কপ্রচসয়ডয়ন্টর োক্ষর েচরয়ে কনয়িন।" কপ্রচসয়ডন্ট ঐ 

চদ্নই আমার সি দ্চললপত্র োক্ষর েয়র চদ্য়লন। 

পরিতীোয়ল আচম কেয়নচছলাম, আচমই চছলাম 

কশষ িাোচল  ার পাচেস্তান তযায়গর োগয়ে 

কপ্রচসয়ডন্ট োক্ষর েয়রচছয়লন।  

এরপর অনয আয়রে ধ্াপ। িারটি চিমায়নর টিয়েি ও আমায়দ্র 

সায়ে কনিার েয়নয চেছু মাচেশন ডলার কেনার েনয অে শ 

মন্ত্রোলয়ের অনুয়মাদ্ন চনয়ত হয়ি। অনয োয়রা সহয় াচগতা ছাড়া 

এ অনুমচত পাওো কিশ েটঠন চছল। এিায়র আচম আমার  প্রাক্তন 

চশক্ষে ও সহেমী ড. অধ্যাপে কগালাম শ্চেলানীর সহয় াচগতা 

িাইলাম। এর আয়গ আচম ড. শ্চেলানীর েো উয়ল্লখ েয়রচছ।  

চতচন ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের দ্শ শন চিভায়গর প্রধ্ান চছয়লন এিং 

প্রাে পাঁচিশ িছর ধ্য়র কসখায়ন অধ্যাপনা েয়রন। তাাঁর 

চডপািশয়ময়ন্টর এেেন ছাত্র চহয়সয়ি ক াগদ্ায়নর পর কেয়েই 
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আমার আেয়ের এ অিস্থায়ন আসা প শন্ত চতচন আমায়ে অয়নে 

ভায়ি সহয় াচগতা েয়রয়ছন। তাাঁর সহয় াচগতা না কপয়ল আেয়ে 

আমার িতশমান অিস্থায়ন আসা সম্ভি হয়তানা।   

ড. শ্চেলানী লায়হায়র োেয়তন। আচম আমার সমসযার েো তাাঁয়ে 

িললাম। চতচন তখন অে শ মন্ত্রীর িযশ্চক্তগত সচিিয়ে তাাঁর িাসাে 

কডয়ে পাঠায়লন এিং তায়ে িলয়লন, "আব্দরু রাব্ব আমার 

সন্তানতুলয। কস  া িাে হুিহু তা েয়র চদ্ন।" সচিি চছয়লন ড. 

শ্চেলানীর িনু্ধ্র োমাতা। আমার োগেপত্র চনয়ে আচম সচিয়ির 

সায়ে কদ্খা েরলাম।  

 খন চতচন িুঝয়লন ক , আমায়দ্র েরাচি কেয়ে োম শানী 

হয়ে কতহরান ভ্রময়ের েনয টিয়েি কেনার অনুমচত 

লাগয়ি, তখন চতচন িলয়লন, "আপনার ভ্রমে পচরেল্পনা কদ্য়খ 

ময়ন হয়চ্ছ আপচন লায়হার কেয়ে িাাঁদ্ হয়ে েরাচি 

 ায়চ্ছন।" তার মায়ন এরেম ভ্রমে পচরেল্পনা অনুয়মাদ্ন েরা 

খুিই েটঠন। চেন্তু তার কোন উপাে চছয়লা না। আচম  া িাই তা 

েরয়ত ড. শ্চেলানী তায়ে আয়দ্শই চদ্য়েচছয়লন িলা  াে। চতচন 

আমার োগেপত্র োক্ষর েয়র চদ্য়লন। আচম েরাচি চ য়র 

এলাম। অচিলয়ম্ব আচম পাচেস্তান তযায়গর চসদ্ধান্ত চনলাম। ১৯৭২ 

সায়লর ৬ এচপ্রল আচম পচেস্তান ছাড়ার চদ্ন চনধ্ শারে েরলাম। 

কেউ কেউ আমায়ে িলয়লন, শুধু্মাত্র পশ্চিম পাচেস্তাচনয়দ্র 

চিয়দ্য়শ  ািার অনুয়মাদ্ন রয়েয়ছ। তার মায়ন এই ক , এেেন 

িাোচলর প্রয়োেনীে সি লিধ্ োগেপত্র োোর পয়রও চতচন 

চিয়দ্য়শ ক য়ত পারয়িন না। চতচন ক  চডপািশয়মন্ট, কোম্পানী িা 

প্রচতষ্ঠায়ন োে েয়রন তারা তায়ে তার দ্াচেত্ব কেয়ে অিযহচত 
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কদ্য়ি না। এমতািস্থাে ইেিাল এোয়ডচমর েতৃশপক্ষয়ে না 

োচনয়ে পাচেস্তান তযাগ েরা ছাড়া আমার আর কোন উপাে 

চছয়লা না।  

আচম আয়গই িয়লচছ আল্লামা ইেিায়লর আিয়হর চিষেসমূহ 

মুসচলম দ্শ শন, ধ্ম শতত্ত্ব, সুচ িাদ্ ও ইসলায়মর আধ্ুচনে উন্নেন 

চিষয়ে গয়িষনা েরা এিং চশক্ষা কদ্োর লয়ক্ষয ক ডায়রল 

অে শােয়ন ইেিাল এোয়ডচম প্রচতটষ্ঠত হে। েরাচির এেটি 

অচভোত এলাোে এটি অিচস্থত। ভিনটির প্রেম তলাে চছয়লা 

এোয়ডচমর সমস্ত অচ স এিং চদ্বতীে তলাে চডয়রক্টয়রর 

িাসভিন। প্রধ্ান ভিয়নর পশ্চিম চদ্য়ে এেটি কছাি ভিন চছয়লা 

 ার কদ্াতলাে কিোরার, দ্ায়রাোন ও মালীরা োেয়তা। সমি 

এোয়ডচম এলাো েুয়ড় চছয়লা চিশাল সুন্দর  ুয়লর িাগান এিং 

এলাোটি ১২-১৫  ুি উাঁিু কদ্োল চদ্য়ে কঘরা চছয়লা। পূি শ চদ্য়ে 

চছয়লা চিশাল উাঁিু স্টীয়লর কগি ক খায়ন সারাক্ষে দ্ায়রাোয়নর 

পাহারা োেয়তা।  

পাচেস্তান কেয়ে পালায়নার আয়গ আমায়দ্র প্রেয়ম ইেিাল 

এোয়ডচম এলাো কেয়ে পালায়না দ্রোর চছয়লা। অনয সময়ে 

এোয়ডচম এলাোে কিোরার, মাচল, কগয়ি িশ্চব্বশ ঘন্টা দ্ায়রাোন- 

এসি কিশ ভায়লাই িযিস্থা িয়ল ময়ন হয়তা, চেন্তু এোয়ডচম কেয়ে 

পালায়নার েনয এ সি চেছুই এখন আমায়দ্র োয়ছ িাাঁধ্ার প্রািীর 

হয়ে দ্াচড়য়েয়ছ। কস োরয়ে আমায়ে খুিই সতেশতার 

সায়ে সি পচরেল্পনা েরয়ত হয়েচছয়লা।  চদ্ আমার 

পচরেল্পনার কোয়না এেটি অংশ োে না েয়র 

তাহয়ল পুয়রা পচরেল্পনাই কভয়ে পড়য়ি।  ার  য়ল 
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আচম ও আমার পচরিার চিপ শেের অিস্থাে 

পড়য়িা।  

পাচেস্তান কেয়ে কির হিার দ্’ুচদ্ন আয়গ আমায়দ্র সুিয়েসগুয়লা 

এেিা অন্ধ্োরাচ্ছন্ন োেগা কেয়ে এে িাোচল িনু্ধ্র িাসাে 

চনয়ে কগলাম।  াত্রার আয়গর চদ্ন কভার সাতিার চদ্য়ে আচম 

চিমান িন্দয়র কগলাম পাসয়পািশ েতৃশপয়ক্ষর সায়ে কদ্খা েরয়ত। 

আমায়দ্র সমস্ত োগেপত্র টঠেঠাে আয়ছ চেনা তা চনশ্চিত 

হিার েনয আচম তায়দ্রয়ে ওগুয়লা কদ্খায়ত কিয়েচছলাম। 

তাছাড়া আচম কভয়িচছলাম, ক  কলােটি আে 

এসময়ে এখায়ন দ্াচেত্ব পালন েরয়ি, আগামীোলও 

টঠে এসময়ে কস-ই আিার োে েরয়ত পায়র।  

সুতরাং  চদ্ কোন অসুচিধ্া হে তাহয়ল তখন আচম 

তার সায়ে আয়লািনা েরয়ত পারয়িা। পাসয়পািশ 

োউন্টায়রর পয়নর  ুি দ্য়ূর িয়ড়া অচ য়স িসা সুপারভাইোর 

পাসয়পািশ অচ সায়রর সায়ে আচম কদ্খা েরলাম। ভদ্রয়লাে কিশ 

িনু্ধ্িৎসল ও অমাচেে। পাচেস্তাচনয়দ্র োয়ছ ইেিাল 

এোয়ডচমর চডয়রক্টর পদ্টি কিশ ম শাদ্াপূে শ হিার সুিায়দ্ তার 

সায়ে আচম সহয়েই আলাপ আয়লািনা েরয়ত পারলাম। চতচন 

আমার োগেপত্র কদ্য়খ িলয়লন, ‘'পাচেস্তায়নর কপ্রচসয়ডয়ন্টর 

োক্ষর েরা অনুমচতপত্র আপনার োয়ছ আয়ছ, তাই আপচন 

এেেন মুক্ত মানুষ। আপনার  খন ইচ্ছা তখন পাচেস্তান তযাগ 

েরয়ত পায়রন।"  

৫ এচপ্রল সম্ভিত আমার েীিয়নর সিয়িয়ে িযস্ততম চদ্ন চছয়লা। 

ঐ চদ্নই আচম আমার গাচড়টি চিশ্চি েরার সি আনুষ্ঠাচনেতা 
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সম্পন্ন েরলাম। নানাচিধ্ োরয়ে আয়গ আচম গাচড়টি কিিয়ত 

পাচরচন। গাচড় চিশ্চির িাো চদ্য়ে আচম ও আমার পচরিায়রর েনয 

িারটি টিয়েি চেনলাম। এরপর আমায়দ্র সায়ে কনিার েনয 

অনুয়মাচদ্ত িচল্লশ মাচেশন ডলার (েনপ্রচত ১০ ডলার েয়র) 

কেনার েনয পাচেস্তায়নর কস্টি িযাংয়ে কগলাম।  

সূ শ অস্ত  ািার মুহুয়তশ আচম িাসাে চ রলাম। এখন আমায়ে 

আমার িী ও িাচ্চায়দ্র  ইেিাল এোয়ডচম কেয়ে কির েরয়ত 

হয়ি। তারা সিাই োয়লা োপড় পয়র িয়স চছয়লা ক ন রায়তর 

অন্ধ্োয়র কেউ তায়দ্র চিনয়ত না পায়র। চদ্বতীে তলা কেয়ে তারা 

সিাই চনয়ি কনয়ম এয়লা এিং মূল ভিয়নর চসচড়র কোঠাে অয়পক্ষা 

েরয়ত োেয়লা। আচম দ্ায়রাোনয়ে িললাম, "আমার েয়নয এে 

োপ িা িাচনয়ে আনুন, আচম কগি পাহারা চদ্শ্চচ্ছ।" দ্ায়রাোন 

ভিয়নর অনয পায়শর রান্নাঘয়রর চদ্য়ে িয়ল কগয়লনI দ্ায়রাোন 

আমার দৃ্টি সীমার িাইয়র  ািার সায়ে সায়েই আচম আমার 

পচরিারয়ে এোয়ডচম ভিয়নর িাইয়র চনয়ে কগলাম এিং তারা পূি শ 

পচরেল্পনা অনু ােী রাস্তার ওপায়র এে পাচেস্তাচন প্রচতয়িশীর 

িাসাে িয়ল কগয়লা। পয়র রায়ত তারা েয়েে মাইল দ্য়ূর এে 

িাোচল িনু্ধ্র িাসাে িয়ল কগয়লা।  

কসচদ্ন সোয়লর চদ্য়ে আচম এেেন কিোরারয়ে পয়রর চদ্ন 

কভার িারিাে চিমানিয়ন্দয়র  ািার েনয এেটি িযাশ্চি টঠে েয়র 

রাখয়ত িয়ল করয়খচছলাম। ঐ চদ্ন কভারয়িলা পাচেস্তায়নর 

কেন্দ্রীে চশক্ষামন্ত্রী হংেং কেয়ে পাচেস্তান ইন্টারনযাশনাল 

এোরলাইনয়সর এেটি চিমায়ন েয়র কদ্য়শ চ রচছয়লন। ক য়হতু 

চতচন সরাসচর আমার িস চছয়লন, তাাঁয়ে এোরয়পায়িশ চরচসভ েরা 

আমার েনয এেিা েরুরী োে চছয়লা। দ্াপ্তচরে োয়ে িাইয়র 
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কগয়ল সিসমে আমার সায়ে এেেন কিোরার োেয়তা। ক  

কিোরার আমার েয়নয িযাশ্চি টঠে েয়র চদ্য়লা কস আমায়ে 

োনায়লা এোরয়পায়িশ আমার সায়ে অিশযই কোন এেেন 

কিোরার  ায়ি। আচম ক  কভারয়িলা এো এোই এোরয়পায়িশ 

ক য়ত পারয়িা এটি তায়ে কিাঝায়ত আমায়ে অয়নে সমে খরি 

েরয়ত হয়লা।  

সারা রাত আচম কেয়গ োটিয়েচছ এিং িযস্ত সমে পার েয়রচছ। 

এেটি চিশাল এোয়ডচমর চডয়রক্টর চহয়সয়ি আমার অয়নে 

দ্াচেত্ব চছয়লা। আচম কিয়েচছলাম আমার  ািার পর এোয়ডচমর 

কলােেন ক ন কদ্য়খ ক , এোয়ডচমর প্রশাসচনে ও আচে শে 

চিষোচদ্ সিচেছু টঠেঠাে আয়ছ। চিচভন্ন প্রোর কনাি কলখায়লচখ 

েয়র আচম সারা রাত আমায়দ্র কশািার ঘয়র চনঘু শম োটিয়ে 

চদ্লাম। কনািগুয়লা ঘয়রর ময়ধ্য এমন এেটি কডয়স্কর উপর 

রাখলাম ক ন ঘয়র ঢুয়েই তা সহয়েই ক  কেউ কদ্খয়ত পাে। 

সোল সায়ড় সাতিার েরাচি-পযাচরস ফ্ল্াইয়ি আমায়দ্র েয়নয 

িারটি আসন আয়ছ চেনা তা োনয়ত আচম মায়ঝ মায়ঝ চপআইএ 

অচ য়স ক ান েরচছলাম। চপআইএ অচ সার আমায়ে টিয়েি 

েন াম শ েরয়ত িলয়লা চেন্তু আচম তা েরয়ত পারলাম না োরে 

আমার ভে হশ্চচ্ছয়লা আমায়দ্র নাম পযায়সিার তাচলোে োেয়ল 

এোয়ডচম েতৃশপক্ষ আমায়দ্র পচরেল্পনার েো কেয়ন ক লয়ত 

পায়র এিং এর  য়ল আমায়দ্র সমস্ত পচরেল্পনা কভয়স্ত  ায়ি। 

কেন পাচেস্তান চিমান িন্দর কছয়ড়  ািার আয়গ আমায়দ্র 

এোয়ডচম কছয়ড়  ািার ঘিনাটি ক ন কেউ না োয়ন কসটি আচম 

চনশ্চিত েরয়ত কিয়েচছলাম।   
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আমায়দ্র চিছানার উপর মশাচর িাোয়না চছয়লা এিং 

চসচলং  যান িলচছয়লা। এটি েয়রচছলাম এেনয ক , 

কিোরার কোোিশায়রর চদ্বতীে তলা কেয়ে কেউ  চদ্ আমায়দ্র 

কশািার ঘয়রর চদ্য়ে তাোে তাহয়ল ভািয়ি আমরা ঘুয়মাশ্চচ্ছ। 

িাইয়র এেটি অযালুচমচনোম পাত্রও করয়খচছলাম ক ন দ্ধু্ওোলা 

দ্ধু্ চদ্য়ত এয়স আমায়দ্রয়ে োগায়নার েয়নয েচলং কিল না 

িাোে। দ্ধু্ওোলা োনয়তা সু্কয়ল  ািার আয়গ আমায়দ্র কছয়ল 

হাচমদ্ সি সমে সোয়লর নাস্তার সায়ে এে গ্লাস দ্ধু্ খাে। 

এোয়ডচমর কলােেন ক ন চডয়রক্টয়রর কশািার ঘয়র কঢাোর 

েয়নয সহয়ে দ্রো খুলয়ত না পায়র কসেয়নয আচম কভতর কেয়ে 

শক্ত চছিচেচন চদ্য়ে দ্রোিা িন্ধ্ েয়র চদ্য়েচছলাম। এসি 

েয়রচছলাম এ েয়নয ক , আমায়দ্র পাচলয়ে  ািার চিষেটি সিাই 

ক ন আমায়দ্র েরাচি এোরয়পািশ তযাগ েরার পয়র োনয়ত 

পায়র।  

ক  িাড়ীয়ত আমার পচরিার চছয়লা, িযাশ্চি চনয়ে আচম আমার কস 

িাোলী িনু্ধ্র িাসাে কগলাম। আমায়ে কদ্য়খ আমার িী েশ্চস্তর 

চনঃশ্বাস ক লয়লা। সারা রাত ধ্য়র কস কোঁ য়দ্য়ছ। কস কভয়িচছয়লা 

আমায়দ্র পচরেল্পনার েো োনয়ত কপয়র পুচলশ আমায়ে িন্দী 

েয়রয়ছ এিং কেলখানাে চনয়ে চগয়েয়ছ। সায়ড় পাাঁিিার চদ্য়ে 

আমরা চিমানিন্দয়র কপৌৌঁছালাম। আমার এেেন পাচেস্তাচন িনু্ধ্ 

তার চিটিশ িীয়ে চনয়ে আমায়দ্র চিদ্াে োনায়ত এয়লন। আমার 

কডপুটি চডয়রক্টর ক  আমায়ে তাাঁর শত্রু ভািয়তা এিং গত এে 

িছর ধ্য়র আমার েীিন অচতষ্ঠ েয়র তুয়লচছয়লা, কসও চিমান 

িন্দয়র আমায়ে চিদ্াে োনায়ত এয়লা। কস আসয়ল চনশ্চিত 

হয়ত কিয়েচছয়লা ক , আচম পাচেস্তান কছয়ড় িয়ল 
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কগয়ল আমার অনুপচস্থচতয়ত কস এোয়ডচমর 

চডয়রক্টর হয়ে তাাঁর েীিয়নর েে পূরে েরয়ত 

পায়র। 

আমরা আমায়দ্র পাসয়পািশ ও অনযানয প্রয়োেনীে োগেপত্র 

পাসয়পািশ েয়িাল অচ সায়রর োয়ছ চদ্লাম। কস কসগুয়লা কদ্য়খ 

িলয়লা, "তুচম কদ্শ কছয়ড় ক য়ত পারয়ি না োরে তুচম 

পূি শ পাচেস্তায়ন েন্মিহে েয়রয়ছা।" আচম খুি চিনয়ের 

সায়ে আমায়দ্র কদ্শ তযাগ েরার েনয কপ্রচসয়ডন্ট ক  

অনুমচতপয়ত্র োক্ষর েয়রয়ছন তা তায়ে কদ্খালাম। কস িলয়লা, 

"এয়ত চেছু  াে আয়স না।" আচম তার চপছয়ন িয়ড়া অচ স 

ঘরিার চদ্য়ে তাোলাম এিং কদ্খলাম সুপারভাইোর অচ সার 

তাাঁর কডয়স্ক িয়স আয়ছন। ইচন কসই িযশ্চক্ত  ায়ে আয়গর চদ্ন 

সোয়ল আমায়দ্র সেল োগেপত্র কদ্চখয়েচছলাম। আচম দ্রুত ঐ 

অচ সায়রর কডয়স্কর চদ্য়ে কগলাম এিং িললাম, "েনাি, আপচন 

চে আমায়ে ময়ন েরয়ত পারয়ছন? গতোল আচম আপনার সায়ে 

এ সময়ে কদ্খা েয়রচছলাম।"  চতচন িলয়লন, ‘ডক্টর সায়হি, আচম 

ইেিাল এোয়ডচমর চডয়রক্টরয়ে চেভায়ি ভুয়ল  ায়িা? দ্ো েয়র 

িসুন, এেিু িা খান ।" কস মুহুয়তশ এেটি অদ্্ভুত ঘিনা ঘিয়লা। 

আচম োচন না আমার কেন ক ন ময়ন হয়লা, এে োপ িা মায়ন 

অনয চেছু। আমার পয়েয়ি িাো চছয়লা। আচম আমার পয়েয়ির 

সমস্ত িাো তায়ে চদ্য়ে িললাম, "িা খািার ময়তা সমে আমার 

হায়ত নাই। আমার পচরিার পাসয়পািশ োউন্টায়র অয়পক্ষা েরয়ছ 

এিং আমায়দ্র ফ্ল্াইি এখুচন কছয়ড়  ায়ি। দ্ো েয়র এ িাো চদ্য়ে 

এে োপ িা কখয়ে কনয়িন।" চতচন উচ্চেয়র পাসয়পািশ 
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োউন্টায়রর অচ সারয়ে িলয়লন , "ড. রায়ব্বর সিচেছু টঠে 

আয়ছ। ওনায়ে ক য়ত দ্াও।" অচ সার আমায়দ্র পাসয়পায়িশ 

স্টযাম্প লাগায়ত আর এে চমচনিও কদ্চর েরয়লন না।  

এরপর আমরা োস্টমস এলাোর ক খায়ন  াত্রীয়দ্র িযাগগুয়লা 

কিে েরা হশ্চচ্ছয়লা, কসচদ্য়ে এয়গালাম। পাচেস্তান কপ্রচসয়ডয়ন্টর 

চনয়দ্শশ কমাতায়িে কেউই িাো, কসানাদ্ানা ও ছচি কদ্য়শর িাইয়র 

চনয়ে  ািার অনুমচত কপয়তা না। োস্টমস অচ সাররা চিয়শষ 

েয়র েড়ােচড় েরয়তা কোন ছচি ক ন কেউ পাচেস্তায়নর িাইয়র 

না চনয়ে ক য়ত পায়র। োরে চেছু কলাে পূি শ পাচেস্তায়নর 

গেহতযার ছচি কিারাপয়ে চিয়দ্য়শ চনয়ে ক য়তা এিং কসগুয়লা 

পশ্চিমা খিয়রর োগে ও সামচেেীয়ত প্রোশ েরয়তা। প্রোচশত 

এসি ছচিগুয়লা আন্তেশাচতে কক্ষয়ত্র পাচেস্তায়নর ইয়ময়ের 

েয়নয সমসযা সৃটি েয়রচছয়লা।  

আমার িীর চিয়ের সমে পাওো চেছু কসানার গেনা চছয়লা। 

োভাচিেভায়িই আমায়দ্র স্মৃচতচিেচড়ত গেনাগুয়লা আমরা 

হারায়ত িাইচন। আমার োয়ছও েয়েে হাোর ছচির লাইড 

চছয়লা।  য়িািাচ  আমার চিরোলীন সখ। আচম এখন মচিোয়ল 

িসিাসোরী িাোচল েমুযউচনটির ে-চনয়োগেৃত 

আনঅচ চসোল  য়িািা ার। আমার সায়ে ক  ছচিগুয়লা 

চছয়লা, তা আমার োয়ছ অয়নে মূলযিান চছয়লা। এগুয়লা কছয়ড় 

কগয়ল আমার েয়নয চিশাল ক্ষচতর িযাপার হয়তা। আিায়রা 

আমার িীর গহনা এিং ছচিগুয়লা িাাঁিায়নার এেিা পচরেল্পনার 

েো ভািলাম। আচম এচদ্ে ওচদ্ে তাোলাম এিং মাোে সাদ্া 

কগাল িুচপ পরা এেেন দ্াচড়ওোলা অচ সারয়ে কদ্খয়ত কপলাম। 

আচম ভািলাম চতচন এেেন ধ্ম শপ্রাে মুসলমান হয়িন। আমায়দ্র 
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িযাগগুয়লা কদ্খায়নার েয়নয আচম তার োয়ছ কগলাম। ক  িযাগিা 

চতচন প্রেয়ম কিে েরয়ত  াশ্চচ্ছয়লন, তার উপয়র রাখা চছয়লা 

আমার কলখা সম্প্রচত প্রোচশত িইটি। চতচন কস িইটি তুলয়লন 

এিং খুয়ল িলয়লন,  "এিা চে?" আচম িললাম, "িাোশ্চেদ্ 

কিাস্তামীর (আরচি আি ুইোশ্চেদ্ আল-চিস্থাচময়ে  াচস শয়ত 

িাোেীদ্ কিাস্তামী িলা হে) উপর কলখা এেটি িই।" "এটি কে 

চলয়খয়ছ?" "আচম চলয়খচছ।" "আপচন  চদ্ িাোেীদ্ কিাস্তামী 

রহমতুল্লাচহ আলাইচহর উপর িই চলখয়ত পায়রন, তাহয়ল আচম 

আপনার িযাগ কিে েরয়িানা।" ভারতীে উপমহায়দ্য়শর অয়নে 

মুসলমায়নর োয়ছ মহান  াচস শ সুচ  সাধ্ে কিাস্তামী ভীষনভায়ি 

সম্মাচনত। অচ সার আমায়দ্র িযাগগুয়লা  িে চদ্য়ে মােশ েয়র 

চদ্য়লন এিং আমরা েশ্চস্তর সায়ে িচহগ শমন লাউয়ি প্রয়িশ 

েরলাম।  

এোরিা য়ি কিাচডশং েরার েনয অয়পক্ষা েরার সমে আমরা 

খুিই দ্ঃুশ্চিন্তাে চছলাম। হঠাৎ েয়র এোরয়পায়িশর লাউড 

স্পস্পোয়র এেিা কঘাষনা শুনলাম ক , পযাচরসগামী চিমায়নর  াত্রা 

চিলম্ব হয়ি। আচম ও আমার িী এয়ে অপয়রর মুয়খর চদ্য়ে 

তাোলাম এিং কদ্খলাম এেখে োয়লা কমঘ আমায়দ্র মুয়খর 

উপর কোঁ য়ে িয়সয়ছ। ইেিাল এোয়ডচমর অচ স সোল 

আিিাে কখায়ল। এোয়ডচমর কলােেন  চদ্ কেয়ন  াে ক , 

আমরা িয়ল এয়সচছ, তয়ি আমায়দ্র খুাঁেয়ত তারা প্রেয়মই 

এোরয়পায়িশ আসয়ি। কদ্শ কেয়ে পাচলয়ে  ািার সমে  চদ্ 

আমরা ধ্রা পচড়, তাহয়ল তার পচরেচত হয়ি ভোিহ। অিশয খুি 

তাড়াতাচড় আিার কঘাষনা েরা হয়লা চিমান মাত্র ৪৫ চমচনি 

কদ্চরয়ত ছাড়য়ি।  
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চিমায়ন িয়সও আমরা সারাক্ষে দ্ঃুশ্চিন্তাে চছলাম। চপআইএ 

আসয়ল এে খে পাচেস্তাচন েচমর ময়তা। এখায়ন সেল 

পাচেস্তাচন আইন িলিৎ। দ্রোর হয়ল তারা আমায়দ্র কি তার 

েরয়ি এিং পাচেস্তায়ন চ চরয়ে আনয়ি। োেয়রা এোরয়পায়িশ 

চিমান দ্’ুএে ঘন্টা োয়ম চেন্তু আমরা িাইয়র না চগয়ে কেয়নই িয়স 

রইলাম। আমায়দ্র ভে চছয়লা পাচেস্তাচন েতৃশপয়ক্ষর অনুয়রায়ধ্ 

চমশরীে পুচলশ আমায়দ্র কি তার েরয়ত পায়র।  

সন্ধ্যার এেিু আয়গ চিমান পযাচরয়সর মাটিয়ত নাময়লা। োয়ন্সর 

মাটিয়ত পা রাখার পর আমরা অনুভি েরলাম ক , আমরা 

সচতযোর অয়ে শই এখন মুক্ত।  

এর পয়রর চতন সপ্তাহ আমায়দ্র েীিয়ন চেছু 

ভোিহ ও অিে শনীে ঘিনা ঘয়িয়ছ। অদ্্ভুত সি 

ঘিনা। এগুয়লা  চদ্ আমায়দ্র চনয়েয়দ্র েীিয়ন না 

ঘিয়তা, তাহয়ল কোয়না মানুয়ষর েীিয়ন এসি ঘিয়ত 

পায়র তা চিশ্বাস েরয়ত আমায়দ্র েি হয়তা। 

আমায়দ্র এেেন আত্মীে পশ্চিম োম শানীর ডুয়সলডয় শর ২০ 

চেয়লাচমিার পশ্চিয়ম এেটি কছাি োেগাে িসিাস েরয়তন। এ 

কলখাে আমরা তাাঁয়ে এেটি ছদ্মনাম- 'চমস্টার হাসান' িয়ল উয়ল্লখ 

েরয়িা। চতচন কপশাে এেেন কেচমস্ট। চিয়ে েয়রচছয়লন 

এেেন োম শান নারীয়ে চ চন তাাঁর িাসার োয়ছই চিটিশ 

এোরয় ায়স শর েযায় য়িচরোে োে েরয়তন। তায়েও এ কলখাে 

আমরা এেটি ছদ্মনাম- 'েযায়রাল' িয়ল ডােয়িা। আমরা 

আমায়দ্র কস আত্মীয়ের িাসাে  ািার পচরেল্পনা েরলাম এিং 

ভািলাম কসখায়ন েয়েেচদ্ন কেয়ে পয়র কোোে  াওো  াে তা 
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টঠে েরয়িা। আমায়দ্র িুড়ান্ত লক্ষয োনাডাে চ য়র  াওো 

ক খায়ন আমরা ১৯৬৩ কেয়ে ১৯৭০ সাল প শন্ত প্রাে সাত িছর 

কেয়েচছ। মযােচগল ইউচনভাচস শটির ইসলাচমে স্টযাচডে 

ইনচস্টটিউয়ির চডয়রক্টর ড. িাল শস এযাডামস আমার প্রয় সর ও 

গয়িষনার এেেন সুপারভাইোর চছয়লন। চতচন চছয়লন এেেন 

সাধ্ ুিযশ্চক্ত। আচম আমায়দ্র ভচিষযৎ পচরেল্পনা সম্পয়েশ তাাঁর 

পরামশ শ চনয়ত কিয়েচছলাম। 

পযাচরস কেয়ে ডুয়সলড শ  ািার েনয আমরা এেটি ফ্ল্াইয়ি 

িড়লাম। রাত এেিার চদ্য়ে িযাশ্চি আমায়দ্র আত্মীয়ের িাসার 

সাময়ন নাচময়ে চদ্য়লা। আমার আত্মীে ও তার িী িায়মর িড় 

মায়ঠর ময়ধ্য হাইরাইে ভিয়নর এেটি ফ্ল্ায়ি োেয়তন। আমরা 

তায়দ্র কডার কিল িাোলাম। ইন্টারেয়ম চম. হাসান শ্চেয়জ্ঞস 

েরয়লন আচম কে।  আচম আমায়দ্র পচরিে চদ্লাম চেন্তু প্রাে 

আধ্া ঘন্টা হয়ে কগয়লও দ্রো খুয়ল চদ্য়ত কেউ আসয়লা না। 

অিয়শয়ষ তারা দ্’ুেয়নই দ্রোর োয়ছ এয়লন। েযায়রাল িাইয়র 

 ািার কপাশাে পয়র এয়সয়ছন। চতচন উচ্চেয়র চিৎোর 

েয়র োমীয়ে গাচল চদ্য়চ্ছন। তার োমীর দ্ইু চিিুে 

কেয়ে রক্ত ঝরয়ছ। করয়গ কময়গ চতচন তার নখ চদ্য়ে 

োমীর মুখ খাময়ি চদ্য়েয়ছন। চতচন ভিন কেয়ে কিচরয়ে 

 ািার সমে চিৎোর েয়র তার োমীয়ে োচনয়ে কগয়লন, "আচম 

কোন পাচেস্তাচনয়ে আমার িাসাে োেয়ত কদ্য়িা না। আচম 

আমার মায়ের িাচড় িয়ল  াশ্চচ্ছ। আর েখয়না চ রয়িা না। োল 

সোয়ল আচম কতামায়ে তালাে কদ্য়িা।" ভিয়নর িাইয়র ঝগড়ািা 

এমন েঘনয ও উচ্চেয়র হশ্চচ্ছয়লা ক , আমার আশঙ্কা হশ্চচ্ছয়লা 

ঐ ভিয়ন ক  শত শত মানুষ ঘুমায়চ্ছ, চিৎোর কিিায়মচিয়ত তারা 
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না আিার কেয়গ  াে। অয়পক্ষারত িযাশ্চি ড্রাইভার দ্াাঁচড়য়ে 

দ্াাঁচড়য়ে সি চেছু অিয়লােন েরয়লা। আমরা ক  িযাশ্চিয়ত 

এয়সচছলাম, ঐ িযাশ্চিয়ত েয়রই েযায়রাল িয়ল কগয়লা। চম. হাসান 

আমায়দ্রয়ে িলয়লন, "এই রায়ত কতামরা কোোে  ায়ি। আমার 

িী ক য়হতু িয়লই কগয়ছ, কতামরা আে রায়ত আমার এখায়ন 

োয়ো। সোয়ল টঠে েয়রা কোোে  ায়ি।" তার এই উপয়দ্শ 

কময়ন কনো ছাড়া আমায়দ্র আর কোন উপাে চছয়লা না। 

আমায়দ্র োয়ছ িাো চছয়লা না। পাচেস্তাচন সরোয়রর 

অনুয়মাদ্নিয়ম আমরা ক  িচল্লশ মাচেশন ডলার সায়ে এয়নচছলাম 

তার প্রাে সিিাই িযাশ্চি ভাড়া চদ্য়ত িয়ল কগয়ছ। কিনশন আর 

েয়েে চদ্ন-রাশ্চত্রর অচনদ্রার োরয়ে আমরা প্রাে অধ্ শমৃত হয়ে 

আচছ। আর তাছাড়া েরাচি কেয়ে পশ্চিম োম শানীর আমায়দ্র এ 

আত্মীয়ের িাচড় প শন্ত ভ্রময়ের ধ্েয়ল আমরা প্রিে ক্লান্ত। 

িাচ্চায়দ্র কিহারার এমন েরুে অিস্থা হয়েয়ছ ক , তায়দ্র মুয়খর 

চদ্য়ে তাোয়না  াশ্চচ্ছয়লানা ।  

পয়রর চদ্ন সোয়ল েযায়রাল তার োমীয়ে ক ান েয়র িলয়লা, 

"আচম এোরয় াস শ িযারায়ে এেটি রুম চনয়েচছ। আচম িাসাে 

চ য়র ক য়ত পাচর,  চদ্ পাচেস্তাচন পচরিারটি এখায়ন এয়স 

োয়ে।" আমরা খুচশ ময়ন তার প্রস্থাি িহে েরলাম। আমরা 

িাইচন আমায়দ্র েয়ির েনয অনয কেউ েি পাে। তাছাড়া 

চভখাচরর কোন পছন্দ েরার অচধ্োর োো উচিৎ না। েল্প সময়ে 

োোর েনয আমায়দ্র এেটি োেগা দ্রোর- কসখায়ন চিছানা 

োেুে আর না োেুে চেছু আয়স  াে না। চিয়েয়ল আমরা 

এোরয় াস শ িযারায়ে িয়ল কগলাম। েযায়রাল োে কশয়ষ সন্ধ্যাে 

তার িাচড়য়ত চ য়র কগয়লা। 
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আচম এেসায়ে দ্য়ুিা োে েরয়ত োেলাম- োম শানীয়ত 

েল্পোলীন োে ক াগাড় েরা ক ন আমার পচরিারয়ে খাওোয়ত 

পাচর, এিং আমায়দ্র সায়ে কনিার েনয চেছু  াে কোগাড় েরা 

ক িা চদ্য়ে চভশ্চেির চভসা কপয়ত োনাচডোন ইচময়িশন 

চডপািশয়ময়ন্টর শতশ পূরে েরয়ত পাচর। ঐ সময়ে পাচেস্তাচন িা 

িাংলায়দ্শীরা এোরয়পায়িশ কপৌৌঁয়ছ চভশ্চেির চভসা চনয়ত পারয়তা। 

এেমাত্র শতশ চছয়লা তায়দ্র োয়ছ োনাডা োোোলীন সময়ে 

খরি কমিায়নার েয়নয  য়েি  াে োেয়ত হয়ি।  

আচম এে োেগা কেয়ে অনয োেগাে োয়ের েয়নয ঘুরয়ত 

োেলাম। অিয়শয়ষ রাস্তা কমরামত েরার েয়নয েচময়ের এেটি 

োে কপলাম। আচম ওোেশ পারচময়ির েয়নয োম শান অচ য়স 

কগলাম চেন্তু পারচমি কপলাম না। অনয়নযাপাে হয়ে আচম িয়ন 

অিচস্থত োম শান  য়রন অচ য়স কগলাম। কসখায়ন আচম এেেন 

োম শান ভদ্রয়লায়ের সায়ে কদ্খা েরলাম চ চন ১৯৭১ সায়ল 

েরাচিয়ত োম শান েনসাল কেনায়রল চহয়সয়ি োে েয়রয়ছন। 

ইেিাল এোয়ডচমর চডয়রক্টর চহয়সয়ি েরাচিয়ত আমার তার 

সায়ে এোচধ্েিার কদ্খা হয়েয়ছ। চতচন িলয়লন, "োম শানীর 

কপ্রচসয়ডন্টও আপনায়ে ওোেশ পারচমি চদ্য়ত পারয়িন না। ওোেশ 

পারচময়ির েয়নয আয়িদ্ন েরয়ত হয়ল আপনায়ে এ কদ্য়শর 

িাইয়র চগয়ে অনুয়রাধ্ েরয়ত হয়ি।"  

েযায়রাল  খন োনয়ত পারয়লা আচম োম শানীয়ত োে েরার 

েয়নয কিিা েরচছ, কস আমায়ে চদ্বতীে িায়রর ময়তা োম শান 

অচ য়স চনয়ে কগয়লা এিং অচ সায়রর োয়ছ আমার ওোেশ 

পারচময়ির েনয অনুনে েরয়লা। চিশ্বাস েরুন আর নাই েরুন, 

তার আিরয়ের চপছয়ন চছয়লা তার োে শিাদ্ী ময়নাভাি। কস 
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আমায়ে োনায়লা, কস আমার েয়নয ওোেশ পারচমি ক াগাড় 

েয়র কদ্য়ি চেন্তু আচম  া আে েরয়িা তার অয়ধ্ শে তায়ে চদ্য়ত 

হয়ি।  

িযারায়ে  ািার েয়েেচদ্ন পর এেচদ্ন হঠাৎ চিটিশ 

এোরয় ায়স শর এেেন চমচলিাচর পুচলশ আমায়দ্র রুয়ম 

আসয়লন। িযারায়ে িসিাসোরী কে এেেন চমচলিাচর পুচলয়শর 

োয়ছ অচভয় াগ েয়রয়ছ ক , চেছু অনিধ্ পাচেস্তাচন উদ্বাস্তু 

িযারায়ে লুচেয়ে আয়ছ। চমচলিারী চিধ্ানময়ত এটি গুরুতর 

অপরাধ্। আমায়দ্র িযারাে কেয়ে কির েয়র চদ্য়ত চমচলিারী 

পুচলশটি খুি দ্রুত মির সাইয়েয়ল িয়ড় আসয়লন। চতচন 

েযায়রালয়ে সায়ে েয়র চনয়ে এয়সচছয়লন। চতচন আমায়দ্র রুয়ম 

ঢুয়ে িলয়লন , "এ মুহুয়তশ কতামায়দ্রয়ে অিশযই এখান কেয়ে 

িয়ল ক য়ত হয়ি।" আচম িললাম, "আমায়দ্র শ্চেচনসপত্রগুয়লা 

িযায়গ ভরার েয়নয দ্ো েয়র আমায়দ্র েয়েে চমচনি সমে 

চদ্ন।" উিয়র অচ সারটি িলয়লন, "না।" "আমায়দ্র 

শ্চেচনসপত্রগুয়লা চে েরয়িা?" "োনালা চদ্য়ে ছুয়ড় ক য়ল দ্াও 

এিং উঠান কেয়ে েুচড়য়ে নাও।" এরপরও আচম আমায়দ্র 

োপড়-কিাপড় ও িযশ্চক্তগত িযিহা শয শ্চেচনসপত্র তাড়াতাচড় েয়র 

িযায়গ ভরয়ত োেলাম এিং এটি েরয়ত েরয়ত অচ সারটিয়ে 

আমরা কোোে চছলাম এিং কেন এখায়ন এয়সচছ তা িললাম। 

আমায়দ্র োচহনী শুয়ন অচ সারটি তার চসদ্ধান্ত িদ্লায়লন এিং 

িলয়লন, "কতামায়দ্রয়ে ক য়ত হয়ি না।  তচদ্ন খুচশ কতামরা  

এখায়ন োেয়ত পায়রা।" আচম তাাঁর দ্রদ্ী আিরয়ের েয়নয তাাঁয়ে 

ধ্নযিাদ্ োনালাম এিং িললাম, "আমরা ইয়তাময়ধ্যই এেটি 

িযাশ্চি আসয়ত িয়ল চদ্য়েচছ। িযাশ্চিটি অয়নে দ্রূ কেয়ে আসয়ছ। 

আমরা িযারাে কছয়ড় কদ্য়িা।" আসয়ল চে ঘয়িচছয়লা এখায়ন তা 
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এেিু িলা দ্রোর। ক চদ্ন আমরা েযায়রায়লর িাসাে 

চগয়েচছলাম, কসচদ্নই কস সরাসচর এোরয় াস শ অচ য়স িয়ল  াে 

এিং তার োোর েয়নয তায়দ্রয়ে এেিা রুম চদ্য়ত িয়ল। োরে 

চহয়সয়ি কস িয়ল, "আচম আমার োমীয়ে তালাে চদ্য়েচছ। োোর 

েয়নয আমার এেটি রুম িাই।" পরিতীয়ত প্রমাচনত হে ক , 

োমীয়ে তালাে কদ্িার িযাপায়র কস চমেযা েো িয়লয়ছ। এ 

োরয়ে এোরয় াস শ তায়ে িােরী কেয়ে িরখাস্থ েরার চসদ্ধান্ত 

কনে। এখন  খন চমচলিারী অচ সার আমায়দ্র িাস্তি অিস্থা 

প্রতযক্ষ েরয়লন, চতচন েযায়রালয়ে িলয়লন, “আমরা কতামার 

িােুচর ক রত কদ্য়িা চেন্তু কতামায়ে এই পচরিারটিয়ে কতামার 

িাসাে চনয়ে ক য়ত হয়ি। আমরা কতামায়ে কিতনসহ এেচদ্য়নর 

ছুটি কদ্য়িা ক ন তুচম তাাঁয়দ্র  ত্ন চনয়ত পায়রা।" 

িযারায়ে  ািার চদ্ন কেয়েই আমায়দ্র আচে শে প্রয়োেন কমিায়না 

েয়নয আচম আমার োনাডীে ও আয়মচরোন িনু্ধ্য়দ্র চিটঠ 

চলখয়ত শুরু েচর। আচম ১৯৭০ সায়ল আমার এে অযায়মচরোন 

িনু্ধ্র োয়ছ চেছু অে শ গশ্চচ্ছত করয়খচছলাম। এখন কসটি খুি 

উপোরী প্রমাচনত হয়লা। আমার িনু্ধ্রা আমায়ে িাো পাঠায়ত 

োেয়লা ক িা েযায়রালয়ে চিশ্চস্মত েরয়লা। কস চিশ্বাসই েরয়ত 

পারচছয়লা না এেেন মানুষ আয়রেেন মানুষয়ে অে শ চদ্য়ে 

সাহা য েরয়ত পায়র।  খন আচম কিশ িয়ড়া অংয়ের অে শ েমা 

েয়র ক ললাম, কস তখন আমার সি অে শ চনয়ে কনিার চসদ্ধান্ত 

চনয়লা। প্রেয়ম কস আমায়ে হুমচে চদ্য়লা এই িয়ল ক ,  চদ্ আচম 

আমার অে শ তায়ে না কদ্ই, তাহয়ল কস িয়ন অিচস্থত েযানাচডোন 

এমিযাসীয়ে আমার সম্পয়েশ খারাপ েো িলয়ি। কস ময়ন 

েয়রচছয়লা,  চদ্ েযানাচডোন েতৃশপক্ষ আমার সম্পয়েশ খারাপ 

কোন চেছু কশায়ন তাহয়ল তাাঁরা আমায়ে েযানাডাে ঢুেয়ত কদ্য়ি 
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না। চেন্তু তার এই পদ্ধচতটি োয়ে লাগয়লা না। আচম োনতাম 

আচম খারাপ চেছু েচরচন এিং েযানাচডোন এমিযাসী তার েো 

শুনয়ি না। এরপর কস আমায়দ্র িারেনয়ে খুন েরার 

হুমচে চদ্য়লা। তখন নে শ আয়মচরো কেয়ে আচম ক  অে শ 

কপয়েচছলাম, তা তায়ে কদ্ো ছাড়া আর কোন উপাে চছয়লা না। 

আমায়দ্র নে িছয়রর কছয়ল েযায়রালয়ে সমুদ্ে অে শ চদ্য়ে কদ্িার 

েো শুয়ন খুি আহত হয়লা। আমার িীও  ুাঁ চপয়ে োাঁদ্য়ত 

োেয়লা। আমায়দ্র সেল প্রয়িিা, সেল েি চিপ শস্ত হয়ত 

 ায়চ্ছ। এমনচে আমায়দ্র েীিনও চিপন্ন। আচম িুঝয়ত 

পারচছলাম না এ অিস্থাে আমার চে েরা উচিৎ। আচম 

চনেিস্থ এেটি িায়িশর  ােয়ের োয়ছ চগয়ে তাাঁয়ে 

সি ঘিনা িললাম। আচম িাশ্চচ্ছলাম  চদ্ সচতযই 

আমরা মারা  াই তাহয়ল কে আমায়দ্র চে োরয়ে 

খুন েয়রয়ছ তা কেউ এেেন অন্তত োনুে। আচম 

আমায়দ্র পাসয়পািশগুয়লা  ােয়ের শ্চেম্মাে করয়খ চদ্লাম।  

োম শানীয়ত আমরা আমায়দ্র অন্ধ্োরাচ্ছন্ন চদ্নগুয়লা অচতিাচহত 

েরচছলাম। পাচেস্তায়ন আমরা মৃতুযর হুমচে কপয়েচছলাম চেন্তু 

কসখায়ন প্রচতোয়রর েনয চেছু এেিা েরার চছয়লা। আমায়দ্রয়ে 

রক্ষার েয়নয সাি শক্ষচেে পুচলশ প্রহরা চছয়লা। োম শানীয়ত 

আমরা এেেন নারীর সায়ে তার চনয়ের িাড়ীয়ত 

োেচছ এিং কস আমায়দ্র খুন েরয়ত িাে। আমরা 

চেভায়ি আমায়দ্র রক্ষা েরি?  
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২৯ এচপ্রয়লর খুি সোয়ল েযায়রাল তার মার িাড়ীয়ত কগয়লা এিং 

কস ক  আমায়দ্র সি অে শ চনয়ে চনয়েয়ছ তা তার মায়ে োনায়লা। 

তার মা তার উপর প্রিে করয়গ কগয়লা। কস তায়ে িলল, "ঐ অে শ 

কতামার নে। তুচম এখুচন িাচড় চ য়র চগয়ে কস অে শ তার প্রেৃত 

মাচলেয়ে ক রত দ্াও।" কস িাসাে চ য়র আমায়ে িলয়লা, "আচম 

কতামায়ে দ্য়ুিা শয়তশ অে শ ক রত কদ্য়িা। প্রেমত, আচম সমুদ্ে 

অে শ আমার িযাংে এোউয়ন্ট েমা কদ্য়িা এিং কসখান কেয়ে 

উটঠয়ে কতামায়ে ক রত কদ্য়িা। িযায়ঙ্কর রচশদ্ কদ্চখয়ে আচম 

আমার আেের েমায়ত পারয়িা এই িয়ল ক , আচম শরোেীয়দ্র 

সাহা য েয়রচছ। চদ্বতীেত,  খন তুচম েযানাডাে চগয়ে উপােশন 

েরা শুরু েরয়ি, তখন কেয়ে তুচম আমায়ে প্রচতমায়স ৩০০ 

মাচেশন ডলার পাঠায়ি।" আচম চিনা চদ্বধ্াে তার দ্য়ুিা শতশই কময়ন 

চনলাম।  

আচম েযায়রায়লর সায়ে িযাংয়ে কগলাম, তার োছ কেয়ে িাো 

চনলাম এিং সরাসচর চনেিিতী োয়ভল এয়েশ্চন্সয়ত িয়ল কগলাম। 

আচম শশ্চঙ্কত চছলাম আমায়দ্র  ািার িযাপায়র কস তার ময়নাভাি 

পাল্টায়ত পায়র। তাই ঐ চদ্নই আচম পশ্চিম োম শানী ছাড়ার 

চসদ্ধান্ত চনলাম। আচম ডুয়সলড শ কেয়ে েুচরখ হয়ে মচিোল 

 ািার ফ্ল্াইয়ি িারটি টিয়েি কপলাম। এেই চদ্য়ন সু শায়স্তর সময়ে 

আমরা মচিোয়লর ডরভাল এোরয়পায়িশ কপৌৌঁছালাম।  
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আমরা মচিেয়ল চ য়র আসলাম। 

ঐ সময়ে ভ্রমেোরীরা তায়দ্র োগেপত্র চনরীক্ষা েরায়নার েয়নয 

এেেন ইচময়িশন অচ সার পছন্দ েরয়ত পারয়তা। এোরয়পায়িশ 

এেেন িেস্ক অচ সারয়ে কদ্য়খ আমার ময়ন হয়লা চতচন দ্োলু 

হয়িন। আমায়দ্র োগেপত্র কদ্খার েয়নয আচম ঐ ভদ্রয়লােয়ে 

অনুয়রাধ্ েরলাম। চতচন আমায়ে িলয়লন, "আচম এখন িযস্ত। 

আমার সায়ে কদ্খা েরয়ত হয়ল অয়পক্ষা েরয়ত হয়ি।" আচম খুচশ 

ময়ন অয়পক্ষা েরয়ত রােী হলাম। এমন সমে আমরা ক খায়ন 

অয়পক্ষা েরচছলাম তার পাশ চদ্য়ে এেেন নারী অচ সার কহাঁ য়ি 

 াশ্চচ্ছয়লন। চতচন আমায়দ্র শ্চেয়জ্ঞস েরয়লন আমায়দ্র 

োগেপত্র কদ্খা হয়েয়ছ চেনা। আচম িললাম, "না।" তখন চতচন 

শ্চেয়জ্ঞস েরয়লন আমরা তাাঁর সায়ে ক য়ত িাই চেনা। আচম রােী 

হলাম। আচম ভািলাম এেেন নারীর পয়ক্ষ দ্য়ুিা িাচ্চাসহ আমার 

পচরিারয়ে চডয়পািশ েরা েটঠন হয়ি। চিয়শষ েয়র চতচন  খন 

শুনয়িন আমরা চে অিস্থার মধ্য চদ্য়ে এয়সচছ। চতচন কোয়না 

প্রশ্নই েরয়লন না। চতচন িলয়লন, "আপচন এখায়ন সাত িছর 

চছয়লন। আপনার এ শহয়র চনিে অয়নে িনু্ধ্-িান্ধ্ি আয়ছ।" 

চতচন আমায়দ্র পাসয়পায়িশ চভসা স্টযাম্প লচগয়ে চদ্য়লন এিং 

মচিোয়ল আমায়দ্র শাচন্তমে অিস্থান োমনা েরয়লন। 

এোরয়পািশ কেয়ে আমরা আমায়দ্র পুয়রায়না িনু্ধ্ মাওলানা 

আ তা  আহয়মদ্য়ে ক ান েরলাম। হাইওয়ে ২০ ইয়স্ট িযাশ্চি 

েয়র আমরা  খন প্রয় সর আহয়ময়দ্র িাসাে কগলাম, তখন 

আচম অনুভি েরলাম প্রেম িায়রর ময়তা আচম প্রেৃত মুক্ত 

িাতায়স চনঃশ্বাস চনশ্চচ্ছ।  
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আচম পাচেস্তান কেয়ে আমায়দ্র পালায়নার োচহনী কশষ েরার 

আয়গ েযায়রাল সম্পয়েশ চেছু মন্তিয েরয়িা। ঐ মচহলা চছয়লা 

অচশচক্ষত ও মানচসে ভারসামযহীন। চনশ্চিতভায়ি কস োম শান 

েনগয়ের প্রজেরুপস্বরুপ চছয়লা না। কস চিয়ে েয়রচছয়লা এেেন 

পাচেস্তাচনয়ে চেন্তু কস েখয়নাই সন্তান কনেচন োরে কস এেেন 

পাচেস্তাচনর সন্তান গয়ভশ ধ্ারে েরয়ত অেীেৃচত োচনয়েচছয়লা। 

কস কোয়নাচদ্ন তার োমীয়ে পূি শ পাচেস্তায়ন তার আত্মীে-

েেনয়ে কদ্খয়ত ক য়ত কদ্েচন। োরে কস শুয়নচছয়লা, পাচেস্তাচন 

পুরুষরা এোচধ্ে চিয়ে েরয়ত পায়র। তার দৃ্ঢ় চিশ্বাস চছয়লা ক , 

তার োমী তার কদ্য়শ কগয়ল আয়রেটি চিয়ে েরয়ি। কস আমায়দ্র 

সায়ে  া েয়রচছয়লা, তা কেিল তার ময়তা এেেন মানচসে 

ভারসামযহীন িযশ্চক্তর পয়ক্ষই েরা সম্ভি। আমরা অিশযই ভািয়িা 

না ক , সমস্ত োম শান েনগন তার ময়তা। প্রচতটি কদ্য়শ, প্রচতটি 

েমুযচনটিয়ত ভায়লা মানুষ, মন্দ মানুষ আয়ছ। কসৌভাগযিশত, 

পৃচেিীর অচধ্োংশ মানুষই ভায়লা। চেছু মানুষ চিশাল ঝুচড়র 

ময়ধ্য অল্প েয়েেটি পিা আয়পয়লর ময়তা। দ্ভুশাগযিশত, 

েযায়রাল কস পিা আয়পয়লরই এেটি। এখায়ন চিয়শষভায়ি িলা 

দ্রোর ক , আমরা পাচেস্তান কেয়ে কির হয়ত পারতাম না  চদ্ না 

আমার মামার োম শান িনু্ধ্ তাাঁর কোম্পানীয়ত আমায়ে এেটি 

িােচর চদ্য়তন। 

মচিোয়ল আমায়দ্র খািার ও আেয়ের দ্রোর চছয়লা। দ্’ুচদ্ন 

প্রয় সর আহয়ময়দ্র িাসাে োোর পর আমায়দ্র পুয়রায়না 

িনু্ধ্ ড. নুরুল ইসলাম তাাঁর িাসাে োোর েয়নয 

আমন্ত্রন োনায়লন। চতচন এেটি এে-কিডরুয়মর   
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েযাপািশয়ময়ন্ট তাাঁর িী ও কছাট্ট েনযা ইনায়ে চনয়ে 

িসিাস েরচছয়লন। আমরা িার েন। আমরা কমাি 

সাত েন কলাে ঐ এে কিডরুয়মর িাসাে প্রাে চতন 

মাস চছলাম। চময়সস ইসলাময়ে কছাি চশশুর  ত্ন চনয়ত হয়তা। 

এরপরও চতচন আময়দ্র খাওোয়না ও েশ্চস্তমে িসিায়সর েনয 

সম্ভািয সিচেছুই েয়রচছয়লন। আমরা েখয়নাই ড. এিং 

চময়সস ইসলায়মর এ ঋে কশাধ্ েরয়ত পারয়িা না। 

ড. ও চময়সস ইসলাম আমায়দ্র েনয  া েয়রচছয়লন, 

আচম আশা েচর আমার সন্তায়নরা ও তায়দ্র 

সন্তায়নরা তার েয়নয আেীিন েৃতজ্ঞ োেয়ি।  

ক চদ্ন আমরা মচিোয়ল কপৌৌঁছালাম, তার পরচদ্ন রাস্তাে 

অপ্রতযাচশতভায়ি ড. অযাডাময়সর সায়ে কদ্খা হয়ে কগয়লা। চতচন 

আমায়ে কদ্চর না েয়র তখচন ইচময়িশন অচ য়স চগয়ে স্থােী 

নাগচরেয়ত্বর েনয আয়িদ্ন েরয়ত িলয়লন। চতচন আমায়ে  া 

িয়লচছয়লন, আচম টঠে তাই েয়রচছলাম। ক  ইচময়িশন অচ সার 

আমায়দ্র ইন্টারচভউ চনয়েচছয়লন চতচন িলয়লন, "আপচন চে 

কময়ো কেয়ন চিজ্ঞাপনটি কদ্য়খয়ছন ক খায়ন কদ্খায়না হয়চ্ছ 

চেভায়ি আদ্শ শ ইচমিযান্টরা েযানাডার িড় িড় চিষয়ে অিদ্ান 

রাখয়ছন?" আচম হযাাঁ সুিে উির চদ্লাম। এরপর চতচন িলয়লন, 

"আচম আশা েচর এেচদ্ন আমরা আপনার ছচিও িযিহার েরয়ত 

পারয়িা এয়দ্য়শ এেেন আদ্শ শ ইচমিযায়ন্টর প্রচতেৃচতর প্রদ্শ শন 

েরয়ত।" আচম ও আমার পচরিার আদ্শ শ ইচমিযান্ট চেনা োচননা, 
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তয়ি ক  কদ্য়শ আমরা িাস েচর কস কদ্য়শর উন্নচতর েনয আমরা 

সি সমে োে েয়র  াশ্চচ্ছ।  

আমার িী ও আচম দ্েুয়নই ওোেশ পারচমি কপয়েচছলাম। 

আচম শুরু েয়রচছলাম কসইন্ট লয়রন্ট িয়ুলাভারয়ডর 

উপর অিচস্থত কিন অযাশ  করয়স্তারাাঁনয়ি  োলা-

িাসন কধ্াোর োে চদ্য়ে। এ োেটি আচম কিচশ চদ্ন ধ্য়র 

রাখয়ত পাচরচন োরে  করয়স্তারান টির মযায়নোর ক ভায়িই কহাে 

কেয়ন ক য়ল ক , আমার ডক্টয়রি চডচি রয়েয়ছ। চমঃ শ্চেলাচন 

নায়ম আময়দ্র এে িনু্ধ্ আমার িীর েয়নয কলদ্ার 

 যাক্টচরয়ত এেটি োে েুটিয়ে কদ্ন। কসখায়ন কস প্রাে 

চতন মাস োে েয়র। আগস্ট মায়স আমরা আমায়দ্র স্থােী 

নাগচরেয়ত্বর অিস্থান লাভ েচর এিং োল শিন ইউচনভাচস শটিয়ত 

চরচলশ্চেোস স্টযাচডস চডপািশয়ময়ন্ট এেটি চশক্ষে পয়দ্ ক াগ 

কদ্িার েয়নয আমরা অয়িাো িয়ল  াই। এেই চডপািশয়ময়ন্টর 

প্রয় সর রন কনিলার, চ চন মযােচগল ইউচনভাচস শটিয়ত আমার 

সহপাঠী চছয়লন, আমায়ে কসখায়ন চনয়ে এয়সচছয়লন। উয়ল্লখয 

আচম িস্টয়ন হাভশাডশ ইউচনভাচস শটির কসন্টার  র দ্যা স্টযাচড অি 

ওোেশ চরচলশ্চেওন-এ এেটি িােচরর অ ার কপয়েচছলাম, চেন্তু  
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কসই পTশ্চেশনিা আচম চনয়ত পাচরচন। োরে আয়মচরোর 

ইচময়িশন চডপািশয়ময়ন্টর িক্তিয চছয়লা, “এ মুহুয়তশ অযায়মচরোে 

আপনার মত চশচক্ষত ও অচভজ্ঞতা সম্পন্ন কলায়ের দ্রোর কনই।“  

অয়িাোর োল শিন চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার িােচরটির অিস্থান 

দ্ীঘ শয়মোদ্ী স্থােী চছয়লা না। তাই আচম কিিা েরচছলাম এেটি 

স্থােী অিস্থায়নর িােচরয়ত ক াগদ্ান েরয়ত। পচরয়শয়ষ মচিোয়ল 

ডওসন েয়লে নায়মর এেটি সরোরী েয়লয়ের অধ্যাপয়ের 

িােচরর অ ার এয়লা। আচম এ প্রস্তাি িহে েচর এিং কসখায়ন 

োে শুরু েচর। ইয়তাময়ধ্য আচম ইউচনভাচস শটি অ  আলিািশা ও 

কময়মাচরোল ইউচনভাচস শটি অ  চনউ াউেলযায়ে অধ্যাপয়ের 

পয়দ্ ক াগদ্ায়নর সুয় াগ পাই। তয়ি কিশ েয়েেটি গুরুত্বপূে শ 

োরয়ে আচম মচিোয়ল কেয়ে ডওসন েয়লয়ে োে িাচলয়ে 

কময়মাচরোল ইউচনভাচস শটি অ  চনউচ েলযাে 
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 াওোর চসদ্ধান্ত কনই। মায়ঝ মায়ঝ আচম মচিোয়লর েনেচডশো 

চিশ্বচিদ্যালয়েও পচড়য়েচছ। 

আচম মচিোল শহরটিয়ে খুি ভায়লািাচস। পড়াশুনা েরার সমে 

আমরা এ শহয়র প্রাে সাত িছর িসিাস েয়রচছ। আমার োয়ছ এ 

শহরটি িসিায়সর েনয চিয়শ্বর কসরা শহর। এটি এেটি মাঝাচর 

আোয়রর শহর ক খায়ন চিয়শ্বর চিচভন্ন সংসৃ্কচত ও ভাষার মানুষ 

শাচন্তয়ত িসিাস েয়র। নদ্ী দ্বারা কিটিত মচিোল শহয়রর 

কেন্দ্রস্থয়ল এেটি চিশাল পি শত রয়েয়ছ। মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ের ছাত্র চহসায়ি মযােচগল ক  শহয়র অিচস্থত কস 

শহয়রর েনয আমার চিয়শষ আেষ শে চছয়লা।  

ডওসন েয়লয়ের িােুচরটি খুি আেষ শেীে চছয়লা। কসখায়ন 

োয়ের কিাঝা খুি হালো চছয়লা। আচম সপ্তায়হর িার চদ্য়ন কমাি 

১২ ঘন্টা পচড়য়েচছ। আচম শুি, শচন ও রচিিায়র েখনও োে 

েচর চন। তদ্পুচর িছয়র প্রাে পাাঁি মাস চছয়লা ছুটি।   

ইয়তাময়ধ্য আচম মচিোয়ল এেটি চর োল এয়স্টি িযিসা েরার 

সুয় াগ পাই। আচম এ িযিসাটি শুরু েচর ১৯৮১ সায়ল।  মাশা-

আল্লাহ অচত অল্পসময়ের কভতরই এ িযিসাটির উন্নচত হে। 

আমার কিচশরভাগ ভিনগুয়লা মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের 

আয়সপায়শ। আচম পুরায়না ভিন চেয়ন সংস্কার েয়র কসগুয়লা 

ছাত্রছাত্রীয়দ্র োয়ছ ভাড়া কদ্ই। আচম অতযন্ত আনশ্চন্দত ক , 

আমার িযিসার অচতচরক্ত উপােশন োনাডা ও িাংলায়দ্য়শর 

চিচভন্ন প্রচতষ্ঠান ও সাধ্ারে মানুষয়দ্র সহােতার েনয িযিহার 

েরয়ত পাচর। আমার অধ্যাপনার োে েয়র অিাধ্ সমে চছয়লা। 

তাই আচম এ িযিসা সটঠে ভায়ি িালায়ত সক্ষম হয়েচছ।  
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আয়রা এেটি িয়ড়া োরে চছয়লা  ার েনয আমরা মচিোল 

কছয়ড় অনয কোয়না শহয়র ক য়ত পাচরচন। কসটি হয়লা আমায়দ্র 

কছয়ল হাচময়দ্র কলখাপড়া। আমরা আল্লাহ্ র োয়ছ েৃতজ্ঞ ক , 

হাচমদ্ মযােচগল কমচডেযাল সু্কল কেয়ে এম. চড. চডিী অেশন 

েয়রয়ছ।  

আচম আমার িইটি এখায়নই কশষ েরয়ত পারতাম।  চেন্তু আমার 

ময়ন হয়লা ক , পাঠে োনয়ত িাইয়ি এরপর আমার ও আমার 

পচরিায়রর েীিয়ন চে হয়লা।  চদ্বতীেত, েয়েেমাস আয়গ আমার 

িেস ৮৫ হয়লা।  এরপর হেয়তা আর িই কলখা সম্ভি হয়িনা। তাই 

ভািলাম িই কশষ েরার আয়গ আয়রা চতনটি চিষয়ে আয়লািনা 

েরয়িা : হাচময়দ্র স লতা, মানুয়ষর সাহায় যর েনয আমার 

োেেম শ ও আমার েীিয়নর স লতার োরে । 

 

২০১৯ সায়ল আমায়দ্র ৬০-তম চিিাহ িাচষ শেী। 
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হামিলিি  িযাকমগে,মবশ্বমবিযােলয়ি,

ছিমডকযাে,সু্কলে,পোকশানা,এবং,োাঁি,

ডাক্তামি,ছপশায়,েফেো,। 

 

এেিার েযানাচডোন 

মচহলায়দ্র এেটি িড় 

সমায়িয়শ আমার িীয়ে 

শ্চেজ্ঞাসা েরা হে তাাঁর 

েীিয়নর সিিাইয়ত আনন্দঘন 

মূহুতশ কোনটি চছয়লা। কস 

উির চদ্য়েচছয়লা,“ ক  মূহুয়তশ 

আচম শুনয়ত পাই আমার 

কছয়ল হাচমদ্ মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ের কমচডেযাল  

সু্কয়ল ভচতশ হিার েনয 

চনি শাচিত হয়েয়ছ, কসই মুহূতশটি  

চছয়লা আমার েীিয়নর 

সিিাইয়ত আনন্দঘন মূহুতশ।“ 

অয়নে মায়েরাই আমার িীর 

এই অনুভূচতটির সায়ে  

এোত্মতা কপাষে েরয়ত পারয়িন, োরে  মযােচগল কমচডেযাল  

সু্কয়ল ভচতশ হয়ত পারার চিষেটিয়ে অতযন্ত সম্মায়নর চিষে 

চহয়সয়ি কদ্খা হে। সম্মান, প্রচতপচি এিং এটি ক  আচে শে সমৃশ্চদ্ধ 
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এয়ন কদ্ে তার েনয চিচেৎসা কপশাটিয়ে উির অযায়মচরোয়ত ১ 

নম্বর  কপশা চহয়সয়ি গনয েরা হে । এয়ত েয়র অয়নে কমধ্ািী 

তরুয়েরাই কমচডচসন চনয়ে পড়য়ত আিহী হে। তয়ি ক য়হতু 

কমচডেযাল সু্কয়ল আসয়নর সংখযা সীচমত, তাই শুধু্মাত্র 

েয়েেেন অতযন্ত কমধ্ািী চশক্ষােীরাই কমচডেযায়ল পড়ার 

সুয় াগ পাে। আচম গুেি শুয়নচছ ক , চেছু ধ্নী চপতা-মাতারা 

তায়দ্র সন্তান েন্ম কনওোর সায়ে সায়ে  চিশ্বচিদ্যালেটিয়ত লক্ষ 

লক্ষ ডলার কডায়নশন চদ্য়ে োয়ে ক ন িয়ড়া হয়ে কস িাচ্চাটি 

কমচডেযাল সু্কয়ল ভচতশর েনয আয়িদ্ন েরয়ল কস চেছু চিয়শষ 

সুচিধ্া পাে। তার উপর হাচমদ্ পড়ায়লখা েয়রচছয়লা এেটি 

সরোচর েয়লয়ে। পচরসংখযান অনুসায়র কিচশর ভাগ কমচডেযাল 

চশক্ষােীরা এয়স োয়ে নাচমদ্ামী প্রাইয়ভি েয়লেগুয়লা কেয়ে। 

এখায়ন আচম িয়ল রাচখ ক , উির আয়মচরোর কসরা কমচডেযাল 

সু্কলগুয়লার মায়ঝ মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের কমচডেযাল সু্কয়লর 

খযাচত অনযতম। তাই এসি চেছু চিয়িিনা েয়র অয়নয়েই 

আমায়দ্র িয়লচছয়লা, আমায়দ্র কছয়লর পয়ক্ষ হেয়তা মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ে ভচতশ হওো সম্ভি হয়ি না। 

ভচতশর েনয হাচময়দ্র ইন্টারচভউ কনওো হে। তাাঁয়ে এেটি 

অনযরেম ইন্টারচভউয়ের মুয়খামুচখ হয়ত হে। ভচতশর েনয ইচ্ছেু 

চশক্ষােীরা সাধ্ারেত কমচডচসয়নর অধ্যাপেয়দ্র এেটি েচমটির 

োয়ছ ইন্টারচভউ চদ্য়ে োয়ে। এরপর েচমটি তাাঁয়দ্র পছয়ন্দর 

তাচলো কমচডচসন চিভায়গর ডীয়নর োয়ছ িূড়ান্ত চসধ্ায়ন্তর েনয 

পাটঠয়ে কদ্ে। চেন্তু হাচময়দ্র ইন্টারচভউটি চনয়েচছয়লন শুধ্ুমাত্র 

এেেন িযশ্চক্ত, েেং ডীন চনয়ে। ডীন হাচমদ্য়ে শ্চেজ্ঞাসা 

েয়রচছয়লন, “কতামার েয়লে চে শুধু্মাত্র ১০০% নম্বরই কদ্ে?“ 

হাচমদ্ তাাঁর েয়লয়ে ক  ২৪-টি কোস শ েয়রচছল তার প্রাে 
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প্রয়তযেিােই  কস ১০০% নম্বর কপয়েচছয়লা। এরপর ডীন তাাঁয়ে 

এেেন চিটিশ েচির েো শ্চেজ্ঞাসা েয়রন চ চন হাচময়দ্র কিশ 

পছয়ন্দর েচি চছয়লন। কশয়ষ চতচন তায়ে িয়লন, “কতামার সায়ে 

কসয়েম্বয়র কদ্খা হয়ি ।“  ক য়হতু িূড়ান্ত  চনি শািয়নর কক্ষয়ত্র ডীনই 

িূড়ান্ত িযাশ্চক্ত চছয়লন তাই চতচনই এেমাত্র িলয়ত পারয়তন ক , 

চতচন হাচমদ্য়ে চনি শািন েয়রচছয়লন। 

হাচমদ্ ১৭ িছর িেয়স এেটি িড় কমধ্ািৃচি চনয়ে কমচডেযাল সু্কয়ল 

ভচতশ হে এিং ২২ িছর িেয়স কস চডচস্টংশন সহ তাাঁর চডিী কশষ 

েয়র। উির অযায়মচরোর কিচশরভাগ চশক্ষােীই কমচডয়েল সু্কয়ল 

ভচতশ হে ২২ িছর িেয়সর োছাোচছ সমে। হাচমদ্ তাাঁর 

েতগুয়লা ক্লাস িপয়ে চগয়েচছয়লা।  য়ল তাাঁর ক্লায়শ ও 

েম শয়ক্ষয়ত্র অনযানযয়দ্র তুলনাে সিসমে কস তরুন রয়েয়ছ। 

এমনচে কস  খন এেেন পুয়রা অধ্যাপে ও েন হপচেন্স 

চিশ্বচিদ্যালয়ের কমচডচসন অনুষয়দ্র পচরিালে হয়ে  াে, তখনও 

তাাঁয়ে তাাঁর চেছু চেছু করাগীরা শ্চেজ্ঞাসা েরয়তা কস তাাঁর 

কমচডেযাল সু্কল কেয়ে এম. চড. চডিী কশষ েয়রয়ছ চেনা। এেচদ্ন 

কস তাাঁর চেছু চশক্ষােীয়দ্র প্রচশক্ষে চদ্শ্চচ্ছল  ারা ভচিষযয়ত 

চেডচন কস্পশাচলি হয়ি। এমন সমে কফ্ল্াচরডা হাসপাতায়ল তাাঁরা 

ক  করাগীটিয়ে কদ্খচছয়লন, চতচন তাাঁর চিছানা কেয়ে উয়ঠ দ্াাঁড়ান 

এিং হাচময়দ্র োাঁয়ধ্ হাত করয়খ িয়লন, “কশায়না কছয়ল, এেচদ্ন 

তুচম এেেন খুি ভায়লা ডাক্তার হয়ি।" চতচন ভািয়ত পায়রনচন ক , 

এ কছয়লটিই চছয়লা প্রয় সর ডাক্তার। ঐ করাগীটি চছয়লন 

কেনায়রল নরমযান কসাোেশেপ  েুচনের চ চন অযায়মচরোন 

কসনািাচহনীয়ে ইরাে  ুয়দ্ধ কনতৃত্ব চদ্য়েচছয়লন। 
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অধযাপক,ডা. হামিি,িালব্বি,জনয,িমিয়ালেি,

বাংোলিশ,কমিযউমনট ি,অভযথ জনা। 

মচিোয়লর িাংলায়দ্শী েচমযউচনটি তায়দ্র অচত আপনেন, 

অধ্যাপে ডা. হাচমদ্ রাব্বয়ে ২০০৯ সায়ল মচিোয়ল এেটি 

অভযে শনা প্রদ্ান েয়র।  অভযে শনাটিয়ত প্রাে ৩৫০ েয়নর ময়তা 

মানুষ অংশিহে েয়র। অনুষ্ঠানটিয়ত চতন েন প্রধ্ান িক্তা চছয়লন 

: প্রধ্ান অচতচে, অধ্যাপে ডা. কেমস মাটিশন, মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ের  ুস ুস গয়িষো পচরিালে (ডা. হাচমদ্ রায়ব্বর 

চশক্ষে, কমন্টর ও পরিতীয়ত গয়িষো সহেমী); অধ্যাপে ডা. 

লসেদ্ তায়রে আলী, েনেচডশো চিশ্বচিদ্যালয়ের গচেয়তর 

অধ্যাপে চ চন ইংয়রশ্চেয়ত বকৃ্তো কদ্ন; এিং অধ্যাপে চিদ্যুৎ 

কভৌচমে চ চন িাংলাে বকৃ্তো কদ্ন। অধ্যাপে কভৌচমে ডা. হাচমদ্ 

রায়ব্বর েীিন ও সা লয চনয়ে খুিই কস্নয়হর সায়ে েো িয়লন।  

হাচমদ্ তাাঁর কপশাদ্ারী েীিয়ন সাউদ্ান শ কফ্ল্াচরডা চিশ্বচিদ্যালে ও 

চমচনয়সািা চিশ্বচিদ্যালয়ে িানা নে িছর োে েয়রয়ছ। কস তাাঁর 

কপশােীিয়ন দ্রুত অিসর হয়েয়ছ। কস ২০০১ সায়ল েন হপচেন্স 

চিশ্বচিদ্যালয়ে চেডনী োন্সেযান্ট কপ্রািায়ম চ শ্চেচশোন চডয়রক্টর 

চহয়সয়ি ক াগ কদ্ে। ইউএস চনউে ও ওোেশ চরয়পািশ অনুসায়র, 

চিগত আঠায়রা িছর ধ্য়র েন হপচেন্স হাসপাতাল ইউনাইয়িড 

কস্টয়ি ১ নম্বয়র রয়েয়ছ। অধ্যাপে কভৌচমে িয়লন, ক য়হতু এ 

প্রচতষ্ঠানটি উির অযায়মচরোয়ত কসরা, তার মায়ন সম্ভিত এ 

প্রচতষ্ঠানটি সারা চিয়শ্বও কসরা। হাচময়দ্র গয়িষো প্রোশনা 



207 
 

  

নাচিল, সাচমর, হাচমদ্ ও আচদ্ি।   

ও চিচভন্ন েন ায়রন্স চরয়পািশসহ সি চমচলয়ে এর সংখযা কমাি 

৪০০'র কিচশ। এসি প্রোশনার চেছু চেছু সারা চিয়শ্ব কমচডয়েল 

সু্কল এিং হাসপাতাল গুয়লায়ত পাঠয চহয়সয়ি িযিহার েরা হে। 

তাাঁর গয়িষোে সহােতার েনয তাাঁয়ে িহু চমচলেন ডলার পুরষ্কার 

কদ্ো হয়েয়ছ এিং কস অয়নে এম. চড এিং চপ. এইি. চড.-কদ্র 

তাাঁর লযায়িায়রিচরয়ত চনয়োগ চদ্য়েয়ছ। তাাঁর অযাচসসিানিয়দ্র 
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মায়ঝ েয়েেেন িাংলায়দ্শীও রয়েয়ছ। ইউ. এস োতীে োস্থয 

ইনচস্টটিউয়ির িচহরাগত প শায়লািে চহসায়ি কস মাচেশন 

চিশ্বচিদ্যালে গুয়লায়ত গয়িষোর েনয অে শ িরায়ের চিষয়ে 

পরামশ শ কদ্ন। কস এেই োে অনযানয কদ্শ ক মন- োনাডা, 

োম শানী, স্কিলযাে, কনদ্ারলযাে, আোরলযাে ও ইংলযায়ের 

েনযও েয়রয়ছ। 

খুিই অল্প িেয়স হাচমদ্ রাব্ব অসাধ্ারে সা লয অেশন েয়রয়ছ। 

২০০৭ সায়ল কস দ্য়ুিা সম্মানেনে পুরষ্কার লাভ েয়র- এেটি 

হয়চ্ছ অযায়মচরোন কসাসাইটি অ  চক্লচনেযাল ইয়ভচস্টয়গসয়নর 

সদ্সয হওোর োরয়ে। এটি এেটি অচভোত সংস্থা ক খায়ন 

অসংখয কনায়িল েেীয়দ্র অন্তভুশক্ত েরা হে এিং কসখায়ন 

অন্তভুশক্ত হয়ত হয়ল ৪৫ িছর িেয়সর পূয়ি শ তাৎপ শপূে শ চনচদ্শি 

সংখযে চেছু চিচেৎসা সম্বন্ধ্ীে আচিষ্কার োেয়ত হে। তাাঁর 

আচিষ্কারগুয়লার ময়ধ্য তীি চেডচন করায়গর প্রােচমে 

সনাক্তেরয়ের েনয এেটি নতুন রক্ত পরীক্ষা রয়েয়ছ এিং 

অনযানয আচিষ্কারগুচল হয়চ্ছ চেডচনয়ত ইচমউয়নালশ্চেে 

আঘায়তর কক্ষয়ত্র  া চেডচন ক ইচলউয়রর অনযতম প্রধ্ান োরে 

চহয়সয়ি োে েয়র। 

ঐ এেই িছর হাচমদ্ কসরা চমড-েযাচরোর চ শ্চেচশোন 

ইনয়ভচস্টয়গির চহয়সয়ি প্রাে পাাঁি হাোর সদ্সয চিচশি প্রধ্ান 

আন্তেশাচতে োন্সেযান্ট অগ শানাইয়েশন, চদ্য অযায়মচরোন 

কসাসযাইটি অ  োন্সেযায়ন্টশন কেয়ে আয়রেটি অযাওোডশ 

পাে। ২০০৭ সায়ল হাচমদ্ এেেন পূে শাঙ্গ অধ্যাপে চহয়সয়ি 

প্রয়মাশন পাে। তাাঁর িেসী এেেয়নর েনয এটি এেটি খুিই 

চিরল সম্মায়নর িযাপার, চিয়শষ েয়র কসিা  খন আয়রা হে েন  
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হপচেন্স চিশ্বচিদ্যালয়ের। এেই 

সায়ে কস ঐ চিশ্বচিদ্যালয়ের 

সম্পূে শ কমচডচসন চিভায়গর 

এেেন সহ-সভাপচত হে । 

হাচমদ্য়ে উির অযায়মচরো, 

ইউয়রাপ ও এচশোর চিচভন্ন 

কদ্য়শর চিশ্বচিদ্যালে ও 

হাসপাতাল গুয়লায়ত বকৃ্তো 

কদ্িার েনয প্রােই আমন্ত্রে 

োনায়না হে। এ প্রচতষ্ঠানগুয়লা 

কমচডচসয়ন তাাঁর আচিষ্কার ও 

চেডচনর েটিলতা গুয়লা 

চিচেৎসা েরার েনয তাাঁর 

উদ্ভািন েরা নতুন পদ্ধচতগুয়লা 

োনার েনয আিহী। 

হাচমদ্ এেেন অচভনি চিচেৎসেও িয়ি। পুয়রা ইউ. এস. এ 

কেয়ে চিচভন্ন েটিল করাগীয়দ্র তাাঁর োয়ছ পাঠায়না হে করাগ 

চনে শে এিং চিচেৎসার েনয। কস অভযন্তরীে িাচল্টয়মায়রর দ্চরদ্র 

করাগীয়দ্র পাশাপাচশ মধ্য প্রায়িযর েয়েেেন রাো ও তাাঁয়দ্র 

পচরিার সহ চিয়শ্বর চিচভন্ন কদ্য়শর গেযমানয িযশ্চক্তিয়গ শর চিচেৎসা 

েয়র োয়ে। 

হাচমদ্ তার এেেন কনায়িল 

কলাচরয়েি সহেমীর সায়ে।                                         
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হাচমদ্য়ে করাগী কদ্খয়ত কনিার েনয অয়নে সমে রাোয়দ্র 

পচরিার তাাঁয়দ্র প্রাইয়ভি কেি পাটঠয়ে কদ্ন। এেিার এে রাোর 

পচরিার পাটঠয়েচছয়লন তায়দ্র এ- ৩৮০  প্রাইয়ভি কেি  ায়ত 

েয়র ৮০০'র কিচশ মানুষ ভ্রমে েরয়ত পায়র। আর এেিার তাাঁয়ে 

চনয়ে  াে G-550 Gulfstream প্রাইয়ভি কেয়ি । এ িার চসয়ির 

কেিটি ৫৫,০০০  ুি উপয়র আোশ চদ্য়ে ঘন্টাে ৫৪৮ মাইল 

কিয়গ এেিানা ১২,৫০১ চেয়লাচমিার উয়ড় ক য়ত পায়র। এে 

রাোর মা তাাঁর চনয়ের কিাচেং ৭৪৭-এ মায়ঝ মায়ঝ মধ্যপ্রািয 

কেয়ে অযায়মচরোে আসয়তন হাচময়দ্র সায়ে কদ্খা েরয়ত।  

আচম রাোয়দ্র নাম িলয়ত পারয়িানা োরে আইন অনুসায়র 

করাগীয়দ্র নাম প্রোশ েরা চনয়ষধ্।  

 

( 1) এেচদ্ন িাংলায়দ্শ ভ্রমে েরার সমে আচম আমায়দ্র িায়মর সরু োাঁিা রাস্তার উপর চদ্য়ে 

কহয়ি  াশ্চচ্ছলাম।  তখন রাস্তার কিশ চেছু দ্য়ূর দ্েুন  ুিে িারিা িলয়দ্র সাহায় য মায়ঠ হাল 

িাষ েরচছয়লা।  আচম িষা মায়ঠর কভতর চদ্য়ে কহয়ি তায়দ্র োয়ছ কগলাম।  আচম চগয়েচছলাম 

তারা কে এিং তারা কেমন আয়ছ তা শ্চেয়জ্ঞস েরয়ত।   

আমায়ে িষা কক্ষয়তর কভতর চদ্য়ে অতদ্রূ কহয়ি ক য়ত কদ্য়খ  ুিে দ্েুন অিাে হয়লা।  আচম 

োনয়ত পারলাম ক  তারা আমার প্রাইমারী সু্কয়লর এে সহপাঠীর কছয়ল।  আমার তখন দ্ঃুখ 

হয়লা আমার সহপাঠীর কছয়লরা এখয়না িলদ্ চদ্য়ে হালিাষ েরয়ছ,  আর আমার কছয়ল রুগী 

কদ্খয়ছ, এিং  চশক্ষেতা ও  গয়িষো  েরয়ছ।  েৃচষোে েরা ভায়লা, চেন্তু আমায়দ্র কদ্য়শর 

িাষারা অয়নে েয়ির েীিন  াপন েয়র।     

আমার প্রাইমারী সু্কয়লর সহপাঠী।                 তার দ্ইু কছয়ল কক্ষত িাষ েরয়ছ। ( 1)   
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এে রমোন মায়স হাচমদ্ আমায়দ্র মাননীে প্রধ্ানমন্ত্রীর 

চিচেৎসে চহয়সয়ি দ্াচেত্ব পালন েয়র। মাননীে প্রধ্ানমন্ত্রী 

িাংলায়দ্শী এেেন ডাক্তারয়ে েন হপচেন্স চিশ্বচিদ্যালয়ের এত 

সম্মানীে এেটি োেগাে কদ্খয়ত কপয়ে খুিই খুচশ হন এিং গি শ 

কিাধ্ েয়রন। হাচময়দ্র েৃচতয়ত্বর প্রশংসা েয়র চতচন ভাশ্চেশচনোে 

তাাঁর কছয়লর িাচড়য়ত চনয়েই িাংলায়দ্শী খািার রান্না েয়রন এিং 

চনয়ের রায়তর খািার কখয়ত িসার আয়গ হাচমদ্ ও তাাঁর 

পচরিারয়ে চনয়েই খািার পচরয়িশন েয়রন। 

হাচমদ্ মায়ঝ মায়ঝ িাংলায়দ্য়শ কিড়ায়ত  াে । িাংলায়দ্য়শ 

অিস্থানোলীন সমে কস চিচভন্ন কমচডেযাল েয়লে ও হাসপাতাল 

গুয়লায়ত িে্তৃতা কদ্ে এিং কসখায়নর ডাক্তারয়দ্র চেডচন 

চিচেৎসার নতুন পদ্ধচতগুয়লা কশখাে । েয়েে িছর ধ্য়র প্রচতিার 

িাংলায়দ্য়শ ভ্রময়ের সমে কস কেচ্ছাে েয়েেশ করাগী কদ্য়খয়ছ, 

চিয়শষ েয়র দ্চরদ্র করাগীয়দ্র  ায়দ্র পয়ক্ষ িাো খরি েয়র 

চিয়শষজ্ঞ ডাক্তার কদ্খায়না সম্ভি না। 

অধ্যাপে ডা. কেমস মাটিশন িয়লন, "হাচমদ্য়ে চনয়ে আমার স্মৃচত 

কস চদ্নগুয়লায়ত িয়ল  াে,  খন কস এেেন কমচডেযাল চশক্ষােী 

চহয়সয়ি এেটি চরসায়িশর পরীক্ষা েরয়ত আমার গয়িষোগায়র 

এয়সচছয়লা।  চদ্ও কস এেেন অসাধ্ারে চশক্ষােী চছয়লা, আচম 

কস মূহুয়তশ োনতাম না ক , কস কমচডচসন ও গয়িষোে এতিা 

স ল েযাচরোর গয়ড় তুলয়ত পারয়ি। আচম খুিই কসৌভাগযিান 

চছলাম ক , ইউ.এস. এ.'র ধ্ীর ইচময়িশন চসয়স্টয়মর োরয়ে ৬ 

মায়সর চেছু কিচশ সমে তাাঁয়ে তাাঁর োয়ে চ য়র  াওোর েনয 

চভসার েনয অয়পক্ষা েরয়ত হে। ঐ সমে কস চনয়ের ইচ্ছাে 

আমার সায়ে গয়িষোে অংশিহে েয়র। এমনচে কস তাাঁর সায়ে 
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চিচভন্ন আইচডো চনয়ে আসয়তা ক গুয়লার উপয়র আমরা 

এেসায়ে োে েচর। এ োেগুয়লা কমচডেযাল েচমউচনটির 

এেটি িয়ড়া অংয়শর নেয়র পয়র এিং েয়েে িছয়র গয়িষো 

কপ্রািায়মর েনয এেটি চভচি হয়ে ওয়ঠ। ঐ চদ্নগুয়লা কেয়ে তাাঁর 

আেয়ের এ অিস্থায়ন ওঠার  াত্রাটি কদ্খার আনন্দ আচম  

কপয়েচছ।” “কমচডচসন ও কমচডয়েল গয়িষোে ডা. হাচমদ্ রায়ব্বর 

স লতা  তিা সম্মায়নর, আচম চিশ্বাস েচর তার সি শাচধ্ে 

প্রশংসনীে োেগুয়লা তাাঁর 

মানিতায়িাধ্ কেয়েই 

উদ্্ভূত হয়েয়ছ। কস 

এেেন ভদ্র চেন্তু দৃ্ঢ় 

মানুষ, কস নম্র চেন্তু কেদ্ী 

এিং কস চিনেী চেন্তু 

উচ্চাোঙ্ক্ষী। কস মানুয়ষর 

আত্মায়ে িুঝয়ত পায়র। 

আচম ধ্ারো েরচছ, আমরা  

সিাই এখায়ন েযানাডাে 

অচভিাসী। আমরা 

আমায়দ্র কদ্শ কছয়ড় 

চিয়দ্য়শ চনয়েয়দ্র এেটি 

েীিন লতচর েরয়ত এয়সচছ 

ক মনটি রাব্ব পচরিার 

েয়রয়ছ। েযানাডার ময়তা 

চিশাল এেটি কদ্য়শ চিচভন্ন 

িাাঁধ্া ছাড়া অচভিাসীয়দ্র 

পয়ক্ষ স লতা অেশন েরা 

সম্ভি নে। চিয়দ্শী ক াগযতা 
হাচময়দ্র িয়ড়া কছয়ল আচদ্ি।   
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গুয়লা সাধ্ারেত এখায়ন েীেৃত হে না এিং অয়নে দ্ক্ষ িযশ্চক্তরা 

এমন িােচর কনন  া তাাঁয়দ্র দ্ক্ষতা ও চশক্ষার সায়ে সামিসযপূে শ 

নে। হাচমদ্ কসৌভাগযিান ক , কস এেটি ভায়লা এোয়ডচমে 

সা য়লযর পিভূচম কেয়ে এয়সচছয়লা। তাাঁর িািা এেেন স ল 

ধ্মীে স্কলার এিং তাাঁর মা তায়দ্র কদ্শীে সাচহয়তয খুিই দ্ক্ষ। এ 

উদ্াহরেগুয়লা অিশযই হাচমদ্য়ে তাাঁর স লতার পয়ে িলয়ত 

সাহা য েয়রয়ছ। তয়ি চনশ্চিতভায়িই এগুয়লা কোন চদ্ে চদ্য়েই 

তার অেশন গুয়লায়ে খায়িা েয়র কদ্ে না, িরি এিা কিাঝাে ক  

আেয়ের সন্ধ্যার এই আয়োেনটি তার িািা-মায়ের তার এই 

স লতার কপছয়নর অিদ্ানগুয়লা স ল হওোরও এেটি 

উৎ াপন। হাচমদ্ তার েচমউচনটির েনয এেেন উদ্াহরে এিং 

তায়ে অনুসরে েরার েনয কস অনযয়দ্র েনয এেটি উাঁিু স্থান 

লতচর েয়রয়ছ।“ 

 

হাচময়দ্র কময়ঝা কছয়ল সাচমর ও সাচময়রর িী আচনো। 

অধ্যাপে কভৌচমে আশা িযক্ত েয়রন ক , এেচদ্ন 

হাচমদ্ িাংলায়দ্শ কেয়ে চদ্বতীে কনায়িল চিেেী 
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হয়ি। ডা. তায়রে আলী িয়লন, চতচন ঐ চদ্ন খুিই িমৎেৃত 

হয়েচছয়লন ক চদ্ন ১৯৮০ সায়লর এেটি চিয়ের অনুষ্ঠায়ন তায়ে 

খির কদ্ওো হে হাচমদ্ মযােচগল কমচডেযাল সু্কয়লর েনয 

চনি শাচিত হয়েয়ছ। তাাঁর োয়ছ হাচমদ্য়ে তাাঁর লেয়শায়র এেেন 

িালয়ের মত লাগয়তা। এেিার ডা. আচল ইন্টারয়নয়ি, এেেন 

গচেয়ত আন্তেশাচতে  

পুরষ্কার চিয়েতা, চিখযাত 

ইরাচনোন পদ্াে শচিদ্ ড. 

মুহাম্মদ্ কশইখ েব্বাচরয়ে 

চনয়ে তেয অনুসন্ধ্ান  

েরচছয়লনI তখন চতচন 

১০,০০০ চলংে কদ্য়খ িময়ে 

 ান। আচম ইন্টারয়নয়ি 

ড. হাচমদ্ রায়ব্বর তেয 

খুাঁেয়ত  াই, আচম 

৩৫,০০০ চলংে পাই!”  

অভযে শনার পয়রর চদ্ন অধ্যাপে আচল ডা. হাচমদ্ রায়ব্বর িািায়ে 

কলয়খন, “হাচময়দ্র সুচনচদ্শি ও চনভুশল উপস্থাপনা কদ্য়খ আচম খুি 

মুগ্ধ হয়েচছ। তাাঁর চিন্তাভািনার স্পিতা সচতযই লক্ষনীে। তাাঁর মত 

পুত্র েন্ম চদ্য়ত কপয়র আপনারা আসয়লই অয়নে ভাগযিান।“ 

আচম আমার িী আেশায়ে আমায়দ্র কছয়লয়ে এেেন 

িুশ্চদ্ধিৃচিে কনতার পাশাপাচশ এেেন সহানুভূচতশীল মানুষ 

চহয়সয়ি গয়ড় কতালার েনয ধ্নযিাদ্ োনাই। আচম আমায়দ্র 

হাচময়দ্র কছাি কছয়ল নাচিল। 
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পুত্রিধ্ ূকনৌচশয়নর অয়নে প্রশংসা েচর তাাঁয়দ্র চিয়ের পর কেয়ে 

হাচময়দ্র প্রচত তাাঁর ভায়লািাসা,  ত্ন ও সহয় াচগতার েনয। কস 

চনয়েও এেটি খুিই চশচক্ষত পচরিার কেয়ে এয়সয়ছ। তাাঁর দ্াদ্া 

চছয়লন, ড. েুদ্রৎ-ই-খুদ্া, িাংলায়দ্য়শর এেেন প্রখযাত চিজ্ঞানী। 

আচম আয়রা িচল, “আমার চনয়ের িািা চছয়লন িচরশায়লর িায়মর 

এেেন েৃষে। তাাঁর খুিই সামানয প্রাচতষ্ঠাচনে চশক্ষা চছয়লা; চেন্তু 

চতচন এেেন খুিই জ্ঞানী িযাশ্চক্ত চছয়লন। তাাঁর চশক্ষা আমার 

িযশ্চক্তত্বয়ে গয়ড় তুয়লয়ছ। চতচন আমায়ে চশচখয়েচছয়লন সম্পূন শ 

মানিোচতর েনয ভায়লািাসা ও  ত্ন। আচম তাাঁর এ উপয়দ্শয়ে 

আমার চনয়ের েীিয়ন চিনীতভায়ি কময়ন িলার কিিা েয়রচছ। 

আচম অতযন্ত খুচশ ক , হাচমদ্ আমার কেয়ে কিচশ ভায়লাভায়ি 

আমার িািার আদ্শ শ কময়ন েীিন  াপয়নর কিিা েরয়ছ। চেডচনর 

চিচেৎসার (কনয়োলশ্চে) েনয হাভাডশ চিশ্বচিদ্যালয়ের 

চিয়শষজ্ঞতা চডিী চনয়ে কস সহয়েই  ুক্তরায়ষ্ট্র প্রাইয়ভি প্রযােটিস 

েয়র প্রিুর অে শ উপােশন েরয়ত পারয়তা, চেন্তু এর িদ্য়ল কস 

আয়রা অয়নে েটঠন পেয়ে কিয়ছ চনয়েয়ছ মানুয়ষর েলযায়ন 

অিদ্ান রাখার েনয। পৃচেিীর আনায়ি োনায়ি কেয়ে িাঙ্গালীরা 

আমার োয়ছ হাচময়দ্র কেয়ে সাহা য িাইয়ত আয়স  খন তারা 

েটঠন কোন অসুয়খর সম্মুখীন হে। চনয়ের অয়নে িযস্ততার 

পয়রও হাচমদ্ সিসমে এ কলােয়দ্র খুি আনয়ন্দর সায়ে সাহা য 

েরার কিিা েয়র োয়ে। আচম আয়রা সন্তুি ক , হাচমদ্ তার 

েীিয়নর ৪৬ িছর পার েয়র ক য়লয়ছ (এখন তাাঁর িেস ৫৮ 

িছর) চেন্তু এখন প শন্ত কেউ িলয়ত পারয়ি না হাচমদ্ োয়রা সায়ে 

েখয়না েটঠন িা অয়শাভন আিরে েয়রয়ছ। আচম গি শ সহোয়র 

িলয়ত পাচর, কস এেেন নম্র, ভদ্র, ভায়লািাসাপূন শ ও  ত্নশীল 

মানি চহয়সয়ি িড় হয়েয়ছ। তাাঁর িািা-মা চহয়সয়ি তাাঁর এ িযশ্চক্তগত 
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গুোিলীয়ে আমরা তাাঁর অনয ক য়োয়না সা লয কেয়ে কিচশ 

মূলযােন েচর। 

হাচময়দ্র িক্তিয 

সিার কশয়ষ হাচমদ্ এেটি কছাি বকৃ্তো কদ্ে । আচম চনয়ম্ন তাাঁর 

বকৃ্তোটি হুিহু তুয়ল ধ্রলাম।  

“আসসালামু আলাইেুম, নমস্কার, িন কসাোর কমডাম কদ্-এ 

কমচসওর । আচম মচিোয়লর িাংলায়দ্শী েচমউচনটিয়ে, চিয়শষ 

েয়র চময়সস ইশরাত আলয়মর কনতৃয়ত্ব নাগচরে েচমটিয়ে 

ধ্নযিাদ্ োনাশ্চচ্ছ আমায়ে এতিা সম্মান কদ্িার েনয। তরুেয়দ্র 

সুচিধ্ার েনয এিং  ারা েচমউচনটির িাইয়র কেয়ে এয়সয়ছন, 

আচম তাাঁয়দ্র সুচিধ্ার েনয আমার বকৃ্তোটি ইংয়রশ্চেয়ত চদ্শ্চচ্ছ। 

“আচম িাংলায়দ্শয়ে এিং পৃচেিীর ক খায়ন  ত িাংলায়দ্চশ 

রয়েয়ছ সিাইয়ে ভায়লািাচস এিং আচম তাাঁয়দ্র েনয আমার 

পয়ক্ষ  তিা েরা সম্ভি তা েরার কিিা েচর। 

“আচম মচিোলয়ে ভায়লািাচস োরে আচম এখায়ন কিয়ড় 

উয়ঠচছ। মচিোয়ল আমার িাচড়। আচম মচিোয়লর িাংলায়দ্শী 

েচমউচনটিয়েও ভায়লািাচস,  ার সদ্সযরা আচম  খন এই শহয়র 

কিয়ড় উঠচছলাম তখন আমায়ে ভায়লায়িয়সয়ছন এিং সহয় াচগতা 

েয়রয়ছন। মযােচগয়লর  কমচডেযাল সু্কল কশষ েরার পর, আচম 

ইউ. চস. এল.এ ও হাভায়ডশ পড়ায়শানা েচর আমার প্রচশক্ষেয়ে 

আয়রা দৃ্ঢ় েরার েনয, এিং আমার উয়েশয চছয়লা মচিোয়ল 

চ য়র আসা। আচম আসয়ল এখায়ন চ য়র এয়সচছলাম চেন্তু ঐ 

সমে ১৯৯১ সায়ল, চিচভন্ন েটিল তার  োরয়ে এখায়ন আমার 
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েনয এোয়ডচমে িােচরর সুয় াগ চছয়লা না। এ োরেগুচলর 

ময়ধ্য েয়েেটি আমার চনেন্ত্রয়ে চছয়লা না। তখন আচম ইউ. এস. 

এ-কত  ক রত  াই ক খায়ন আমার ময়ন হশ্চচ্ছয়লা আমার 

কপশাগতভায়ি চিোশ ঘিায়নার কিচশ সুয় াগ রয়েয়ছ। তোচপ, 

আচম ক খায়নই োচেনা কেন, সি সমেই আমার েচমউচনটির 

িাংলায়দ্শীয়দ্র েনয আমার এেটি চিয়শষ ভায়লািাসা ও িান 

রয়েয়ছ। আেয়ের চদ্য়নর আয়োেনটির মূল লক্ষয হয়চ্ছ, 

মচিোয়লর িাংলায়দ্শী েচমউচনটির সদ্সযয়দ্র, চিয়শষ েয়র 

তরুেয়দ্র, সাহা য, অনুয়প্ররো এিং চদ্েচনয়দ্শশনা কদ্ো ক ন তারা 

এেেন িযশ্চক্ত চহয়সয়ি এিং স্থানীে ও লিচশ্বে সম্প্রদ্ায়ের 

নাগচরে চহসায়ি তায়দ্র সম্পূে শ সম্ভািনা চিেচশত েরয়ত পায়র। 

আমার চনয়ের অচভজ্ঞতা ও দৃ্টিয়োে কেয়ে আচম 

আপনায়দ্রয়ে ১০টি পয়েয়ন্টর েো িলয়ত িাইচছ,  া আচম ময়ন 

েচর এ লক্ষযগুয়লা অেশয়নর েনয গুরুত্বপূে শ। এগুয়লা আসয়ল 

অনযয়দ্র চিন্তাভািনা কেয়েই কনো এিং চেছুিা পচরমাশ্চেশত েরা 

চেন্তু ক য়হতু আচম এ মূলনীচতগুয়লা অনুসরে েরার কিিা েচর, 

তাই আেয়ের এ চিোয়ল এগুয়লা সহয়েই আমার মাোে িয়ল 

এয়সয়ছ। 

“১। চনয়ের এেটি েল্পনা, এেটি েে লতচর েরুন। অনয োয়রা 

েে নে, আপনার এোন্ত চনয়ের এেটি েে  া আপনায়ে 

অনুয়প্ররো কদ্ে, আপনার মায়ঝ উেীপনা ক াগাে। এটি হেয়তা 

হয়ত পায়র আপচন এেেন কসরা িযিসােী হয়ত িান, কসরা 

রােননচতে হয়ত িান, কসরা চিজ্ঞানী, কসরা রন্ধ্নচশল্পী, কসরা 

অচভয়নতা িা অচভয়নত্রী, ইতযাচদ্। আপচন চনয়ের এ েেটিয়ত 

অিল োেুন এিং োউয়ে েখয়না িলয়ত কদ্য়িন না ক  আপনার 

পয়ক্ষ এটি অেশন েরা সম্ভি নে।" 
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“২। ক  পেটিয়ত অনযরা এখয়না গমন েয়রচন কসটি কিয়ছ চনন। 

অনযরা চে েয়রয়ছ কসটি অনুসরে েরয়ত  ায়িন না িা সহে পে 

খুাঁেয়ত  ায়িন না। ঐ পেটি চনন  া আপনায়ে উেীচপত েয়র 

এিং ক  পেটি আপনার ময়ন হে আপনায়ে অনযয়দ্র কেয়ে 

আলাদ্া েরয়ি।" 

“৩। এমন এেটি চিষে চনন ক টি শুধু্ আপনারই পছন্দ নে, িরং 

কসটি অনযয়দ্রও উপোয়র আসয়ি। এরপর এমন এেটি রাস্তা 

কিয়ছ চনন ক টি আচে শেভায়ি আপনার েনয সম্ভি হয়ি। আপচন 

 চদ্ আপনার েেয়ে িাস্তিােন েরয়ত িান তয়ি কসখান কেয়ে 

আপনার অে শননচতে লাভ অেশন েরয়ত হয়ি  া আপনায়ে 

আপনার েেটি িাস্তয়ি উপলশ্চদ্ধ েরয়ত সাহা য েরয়ি। ভায়লা 

োয়ের েনয আসল প্রাচপ্তটি হয়চ্ছ কসিার েনয সম্পদ্ ও 

পচরয়িশ পাওো  া ভায়লা োেটিয়ে িাচলয়ে চনয়ে  াওোর েনয 

অনুয়প্ররো কদ্ে।" 

“৪। োয়ের েনয গুরুত্বপূন শ িযাপারটি হয়চ্ছ, এেেনয়ে 

চনেচমত ও েয়ঠার পচরেম েরয়ত হয়ি। েখয়না েখয়না হেত 

চদ্ন-রাত িানা িশ্চব্বশ ঘন্টাও। কিচশরভাগ মানুষ  ারা অসাধ্ারে 

এিং  ারা শুধু্ খুিই ভায়লা তাাঁয়দ্র ময়ধ্য পাে শেযটি হয়চ্ছ, 

অসাধ্ারে মানুষগুয়লা েয়ঠার পচরেম কিচশ েয়রয়ছ, কিচশ 

আত্মতযাগ েয়রয়ছ এিং তাাঁয়দ্র োয়ের কক্ষত্রগুয়লায়ত তাাঁরা 

তাাঁয়দ্র দ্ক্ষতাগুয়লায়ে প্রচতচনেত ঝালাই েয়র চগয়েয়ছ।" 

“৫। সিার েনয েখয়না সিচেছু হয়ত  ায়িন না। ক য়োয়না 

এেিা কক্ষয়ত্র আপচন অসাধ্ারে হন এিং কময়ন চনন িাচেরা অনয 

কক্ষত্রগুয়লায়ত আপনার কেয়ে ভাল েরয়ি। চেন্তু ক  কক্ষত্রটিয়ত 

আপচন ভাল েরয়ত িান কসখায়ন আপনার সমস্ত ময়নায় াগ ও 
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শশ্চক্ত কঢয়ল চদ্ন, শুধু্ আপনার সু্কয়ল অেিা োয়ের  ােগায়তই 

নে, আপনার কদ্শ িা পৃচেিীর ক   ােগায়তই আপচন োয়েন না 

কেন।" 

“৬। আপনার িাচড়, োয়ের োেগা ও িনু্ধ্য়দ্র মায়ঝ চিশ্বাস এিং 

ভরসার োেগা গয়ড় তুলুন। তায়দ্র সহয় াচগতা েরুন, িযশ্চক্তগত 

সমায়লািনা েচময়ে ক লুন এিং অনযয়দ্র চনেন্ত্রে েরার কিিা 

েরা িন্ধ্ েরুন। আপনার কপশাদ্ার েম শদ্ক্ষতা মানুয়ষর সায়ে 

আপনার সম্পয়েশর মাধ্যয়মই উন্নত হে।" 

“৭। আপনার োে চনয়ে অনযয়দ্র সায়ে আয়লািনা েরুন, 

সমায়লািনা িহে েরুন চেন্তু কসগুয়লা কেয়ে েখয়না 

চনরুৎসাচহত হয়িন না এিং চিয়শষত এগুয়লার োরয়ে েখয়না 

আপনার োে কেয়ে সয়র  ায়িন না। আপনার োয়ের েনয 

প্রচতশ্চিো চনন এিং কসগুয়লা ময়নায় াগ চদ্য়ে শুনুন। আপনার 

েচমউচনটির িাইয়র কেয়েও চনয়ের েনয পরামশ শদ্াতা খুাঁেুন।" 

“৮। অনযয়দ্র চিিার েরা কেয়ে চিরত োেুন এিং তায়দ্র স ল 

হয়ত সহােতা েরুন। সি োেয়ে তার লক্ষয চদ্য়ে চিিার েরয়িন 

না, োে েরুন োরে কসটিয়ে আপনার সটঠে ময়ন হে। শুধ্ ু

আপনার মশ্চস্তয়ষ্কর েোই শুনয়িন না, চনয়ের অনুভূচত ও প্রিৃচির 

েোও শুনুন।" 

“৯। টঠেভায়ি খান, চনেচমত িযাোম েরুন এিং ধ্ূমপান, ড্রাগস, 

অযালয়োহল ও অচতয়ভােন পচরহার েরুন। চিোয়মর মাধ্যয়ম, 

প্রেৃচতর সায়ে  ুক্ত হয়ে, আধ্যাশ্চত্মেতার সায়ে  ুক্ত হয়ে চনয়ের 

ময়নর  ত্ন চনন।" 



220 
 

“১০ । আপচন ক  োেটি 

েরয়ছন তা উপয়ভাগ 

েরুন এিং প্রচতচদ্ন 

চনয়েয়ে ময়ন েচরয়ে চদ্ন 

এমন আরও অয়নে কলাে 

আয়ছন  ারা রােননচতে 

পচরচস্থচত,  অে শননচতে,  

সামাশ্চেে িা োয়স্থযর 

সীমািদ্ধতার োরয়ে 

আপচন ক  সুয় াগগুয়লা 

পায়চ্ছন কসগুয়লা পায়চ্ছ 

না। সুতরাং,  আপনার ক  

সুয় াগগুচল রয়েয়ছ তা নি 

েরা উচিত নে। ক য়হতু 

চিয়শ্বর এত েনসংখযার 

চিয়শষত িাংলায়দ্য়শর 

অয়নে কলােয়দ্রও এ 

সুয় াগ-সুচিধ্াগুয়লা কনই, 

তাই আপচন  া েরয়ছন তা 

কেিল চনয়ের েনয নে তায়দ্র সেয়লর েনয োয়ে লাগায়না 

উচিত  ায়দ্র এ সুচিধ্াগুয়লা কনই। 

“কশয়ষ আচম আমার মা আেশা রাব্বয়ে চিয়শষ ধ্নযিাদ্ চদ্য়ত 

িাই, চ চন আমায়ে এত িছর ধ্য়র ভায়লািাসা, চদ্ে চনয়দ্শশনা ও 

সমে শন চদ্য়ে চগয়েয়ছন, এিং আমার িািা ড. আব্দরু রাব্বয়ে চ চন 

আমায়দ্র পচরিায়রর েনয অয়নে আত্মতযাগ েয়রয়ছন এিং 

আমায়দ্র পচরিার ও পুয়রা েচমউচনটির েনয এেেন অিদ্তূ 

আেশা আব্দরু রাব্ব 
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চহয়সয়ি দ্াাঁচড়য়ে আয়ছন। আচম আমার িী কনৌচশন রাব্বয়ে 

চিয়শষ ধ্নযিাদ্ চদ্য়ত িাই ক , এত গুয়লা িছর ধ্য়র আমার েটঠন 

সমেগুয়লায়ত কস আমায়ে ভায়লািাসা ও সাহি শ েুচগয়ে 

 ায়চ্ছ, আমায়দ্র পচরিায়রর েনয সি 

সমে সটঠে পে খুাঁয়ে কসগুয়লা 

অনুসরয়ের েনয চনঃোে শভায়ি কিিা 

েয়র  ায়চ্ছ। দ্ঃুখেনেভায়ি, তাাঁর মা 

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে  াওোর োরয়ে তাাঁর 

কদ্খায়শানার েনয চেছুচদ্য়নর েনয 

তাাঁয়ে িাংলায়দ্য়শ ক য়ত হয়েয়ছ। 

আমার কছয়ল আচদ্ি, সাচমর ও নাচিল- 

আমার আনয়ন্দর, কেৌতূহয়লর ও আমার 

উিরাচধ্োয়রর উৎস। আমার কিান 

চশচরন ও তাাঁর োমী আচল খান- তাাঁরা 

মচিোয়ল খুি সমৃশ্চদ্ধ অেশন েয়রয়ছ 

এিং চতন  অসাধ্ারে সন্তান, আচদ্ল, 

োমীল ও আচলোয়ে িড় েয়র তুলয়ছ। 

আমার চিয়শষ ধ্নযিাদ্ আমার অধ্যাপে 

ও পরামশ শে কেমস মাটিশনয়ে চ চন 

আমায়ে চদ্ে চনয়দ্শশনা চদ্য়েয়ছন এিং 

আচম এেেন কমচডেযাল চশক্ষােী 

োোর সমে কেয়েই আমায়ে এেেন 

িযশ্চক্ত ও চিচেৎসে চহয়সয়ি কময়ন 

চনয়েয়ছন। চতচন সি সমে আমার 

এেেন অনুয়প্ররো ও চদ্ে-চনয়দ্শশনার 

উৎস হয়েচছয়লন। আমার িািা, 

চশচরয়নর কময়ঝা কছয়ল োচমল। 

নওশীন মানেুর। 
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অধ্যাপে তাচরে আহয়মদ্াচল সি 

সমে আমায়ে উপয়দ্শ সাহি শ ও 

ভায়লািাসা চদ্য়ে চগয়েয়ছন। আচম 

আমার িনু্ধ্ নাচদ্ম রহমায়নর েো 

উয়ল্লখ েরয়ত িাই ক , কস লশশি 

কেয়ে মানিতা ও সাধ্ারে কিায়ধ্র 

সায়ে আমার োেগুয়লার প্রচত 

উৎসাহ েুচগয়ে চগয়েয়ছ এিং আচম 

সিসমে তাাঁয়ে পায়শ কপয়েচছ 

 খন আমার েে পূরয়ের েনয 

আমায়ে কোয়না এোেী পে কিয়ছ 

চনয়ত হয়েয়ছ।“ 

 চশচরয়নর কছাি কময়ে আচলো।   

আমায়দ্র েনযা চশচরন।   চশচরয়নর িয়ড়া কছয়ল আচদ্ল ও তার িী চরো। 
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আন্তঃধ্মীে সমাে কসিা সংস্থা 

INTERFAITH COMMUNITY SERVICE 

“েকলেি,েলি,েকলে,আিিা,প্রলেযলক,ছিািা,পলিি,েলি।",

“ALL OF US FOR ALL, EACH ONE OF US FOR EACH.” 

িতশমান অধ্যােটির চিষে আয়লািযনা শুরু েরার আয়গ 

আচম েয়েেটি েো িলয়ত  িাই।  এই অধ্যায়ের 

আয়লািনা কিচশরভাগই আমার োেেয়ম শর িে শনা।  তাই 

তা পাঠয়ের োয়ছ এেয়ঘয়ে লাগয়ত পায়র।  তিুও আচম 

এগুয়লা িে শনা েরচছ েয়েেিা োরয়ে। প্রেমতঃ, ভায়লা 

োয়ের খির মানুষয়ে ভায়লা োে েরয়ত অনুপ্রাচেত 

েয়র।  চদ্বচতেতঃ, আমার চিয়শষ োেগুয়লা হেয়তা চেছু 

মানুষয়ে ভায়লা োে েরয়ত অনুয়প্ররো ক াগায়ি।                    

তৃচতেতঃ, অয়নে মানুষ  আয়ছ  ারা সমায়ের েনয োে 
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েরয়ত িাে, চেন্তু তারা োয়ননা তারা চে োে েরয়ত 

পায়র ও চেভায়ি েরয়ত পায়র। আমার োেগুয়লা হেয়তা 

তারা উদ্াহরন চহসায়ি িযিহার েরয়ত পারয়ি।   

আচম আমার সংগঠনটিয়ে “আন্তঃধ্মীে” িচল মূলত দ্য়ুিা 

োরয়ে। প্রেমত, এ সংগঠনটির োেগুয়লা সেল ধ্মীে চিশ্বায়সর 

মানুষয়দ্র সাহা য েরার েনয েরা হয়ে োয়ে। চদ্বতীেত, চিচভন্ন 

ধ্মীে চিশ্বায়সর মানুয়ষরা,  ারা এেয়ত্র এ সংগঠনটিয়ত োে 

েরয়ছ, তারা এয়ে অপয়রর সায়ে িনু্ধ্ত্ব গয়ড় তুলয়ি এিং এয়ে 

অপরয়ে আয়রা ভায়লাভায়ি িুঝয়ত চশখয়ি ও ভায়লািাসয়ি িয়লই 

আমরা আশা েচর।  

আমরা ক  এপািশয়ময়ন্ট োচে তার েনয আমায়দ্র ভাড়া চদ্য়ত হে, 

অেিা ক  িাচড় আমরা চেচন তার েনয আমরা িন্ধ্েী ঋে প্রদ্ান 

েয়র োচে। এেই ভায়ি পৃচেিীয়ত আমায়দ্র অশ্চস্তয়ত্বর েনযও 

পৃচেিীর প্রচত আমায়দ্র এেটি ঋে রয়েয়ছ। অনযয়ে সাহা য 

েরার মাধ্যয়ম আমরা এ ঋে পচরয়শাধ্ েরয়ত পাচর। আচম 

আমার েন্মস্থান িাংলায়দ্শ এিং আমার িাসস্থান েযানাডাে 

আমার এ ঋে পচরয়শাধ্ েরার কিিা েয়র  াশ্চচ্ছ। আচম এ 

কলখাটিয়ত দ্'ুকদ্য়শ আমার কসিামূলে োেগুয়লা িে শনা েরার  

কিিা েরয়িা। এ োেগুয়লার কিচশরভাগই হে অতীয়ত েরা হয়ে 

চগয়েয়ছ অেিা িাংলায়দ্য়শর আচম ক  োেগা কেয়ে এয়সচছ, 

কসখায়ন িলমান অিস্থাে রয়েয়ছ। 
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বাংোলিলশ,কাজ 

িাংলায়দ্য়শ আচম চশক্ষায়ক্ষত্র, চিচেৎসায়ক্ষত্র, েম শসংস্থান, 

িাসস্থান  ও দ্াচরদ্র চিয়মািন চনয়ে োে েরচছ। 

মশোলেত্র 

১। ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে এেটি চশক্ষামূলে  াউয়েশন প্রচতষ্ঠা: 

আচম ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে এেটি  াউয়েশন প্রচতষ্ঠা েয়রচছ  ার 

োে হয়চ্ছ চিচভন্ন ধ্য়ম শর মানুষয়দ্র মায়ঝ ভায়লা কিাঝাপড়া এিং 

িনু্ধ্ত্ব গঠয়নর লয়ক্ষয চিচভন্ন েন ায়রন্স, িে্তৃতা ও কসচমনায়রর 

আয়োেন েরা। এ  াউয়েশনটি অয়নে িছর ধ্য়র কিশ 

ভায়লাভায়ি োে েয়র িয়লয়ছ।  

 

২। িচরশায়লর োশীপুর হাইসু্কল এিং েয়লয়ে এেটি লাইয়িরী 

চিশ্চেং লতচর েরা: 
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োচশপুর 

সু্কল ও 

েয়লয়ের 

"ড. আব্দরু 

রাব্ব 

লাইয়িচরয়ত" 

চশক্ষােীরা 

পড়ায়শানা 

েরয়ছ। 

িচরশায়লর োশীপুর হাইসু্কল এিং েয়লয়ে কোন লাইয়িরী চিশ্চেং 

চছয়লা না। আচম আনয়ন্দর সায়ে িলয়ত িাশ্চচ্ছ ক , এ প্রচতষ্ঠানটির 

েনয আচম এেটি লাইয়িরী চিশ্চেং িাচনয়ে চদ্য়ত সক্ষম হয়েচছ। 

এ প্রচতষ্ঠানটির েনয আচম আয়রা চেছু িই ও আসিািপত্রও চেয়ন 

চদ্য়েচছলাম।  

৩। ছেটি কমধ্ািৃচির প্রচতষ্ঠা:  

আচম িচরশাল ও েুচমল্লার প্রােচমে চিদ্যালে, উচ্চচিদ্যালে ও 

এেটি েয়লয়ের কমধ্ািী ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র েনয ছেটি কমধ্ািৃচির 

প্রচতষ্ঠা েয়রচছ। এ কমধ্ািৃচিগুয়লা চিরোল স্থােী োেিার েো 

রয়েয়ছ। প্রাে ৩০ েন ছাত্র-ছাত্রী প্রচত িছর এ িৃচির তহচিল 

কেয়ে আচে শে সহােতা কপয়ে োয়ে। িৃচিপ্রাপ্ত অয়নে ছাত্র-

ছাত্রীরাই কিশ ভায়লা  লা য়লর সায়ে তায়দ্র কলখাপড়া সম্পন্ন 

েরয়ছ। চেছুচদ্ন আয়গ এমনই এেেন ছাত্র আমায়ে ক ান েয়র 
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োনাে, ঐ িছরই িচরশাল কমচডেযাল েয়লে কেয়ে কস তার 

এম.চি.চি.এস চডিী সম্পন্ন েয়রয়ছ।  

৪।  য়শায়রর এেেন মাস্টাস শ চশক্ষােীর পাচরিাচরে ও 

পড়ায়লখার খরি িহন:  

েনাি হারুন রচশদ্,  য়শায়রর লদ্চনে কনাোপাড়া পশ্চত্রোর 

এেেন িড় হৃদ্য়ের সম্পাদ্ে ও কলখে, এেিার মাচরোম নায়মর 

এেেন চশক্ষােীর চিষয়ে এেটি প্রচতয়িদ্ন প্রোশ েয়রচছয়লন। 

মাচরোয়মর অসুস্থ িৃদ্ধ িািা-মা দ্ইুেনই চভকু্ষে চছয়লন এিং 

মাচরোম চনয়েও এে িাসাে গৃহপচরিাচরোর োে েরয়তা। 

িাচড়র মাচলে তায়ে আর তার পচরিারয়ে এেটি ৮×১০  ুয়ির 

েুাঁ য়ড়ঘয়র োোর োেগা চদ্য়েচছয়লন। তয়ি এত প্রচতেূলতা 

সয়ত্ত্বও মাচরোম তার স্নাতে অনাস শ পরীক্ষাে খুলনার চি.এল 

েয়লে কেয়ে  াস্টশ ক্লাস কপয়েচছয়লা।  

মাচরোয়মর মাস্টাস শ চডিী সম্পন্ন েরার েনয তাাঁর আয়রা এে 

িছর পড়ায়লখা েরার প্রয়োেন চছয়লা। আচম তায়ে তার 

পাচরিাচরর খরি িালায়না এিং এে িছয়রর তার চিশ্বচিদ্যালয়ের 

খরয়ির সমস্ত খরি িহন েচর। আচম আয়রা এেেন মহান 

িযাশ্চক্ত, খুলনার চড.চস ড. হুমােূন েচিয়রর সায়েও োে েচর I 

চতচন মাচরোময়ে এে িুেয়রা সরোচর েচম কদ্োর িযিস্থা েয়র 

কদ্ন  ায়ত কসখায়ন কস ঐ েচমর উপর এেটি ঘর তুলয়ত পায়র। 

ড. েচির ও আচম, আমরা দ্ইুেনই তায়ে তার ঘর কতালার েনয 

িাো চদ্য়েচছলাম। ঢাো কেয়ে েনাি আব্দলু লচত  ও চনউইেেশ 

কেয়ে সুচমতা চিশ্বাস নায়মর এেেন ভদ্রমচহলাও চনম শান তহচিয়ল 

অে শােন েরয়িন িয়ল প্রচতশ্রুচত চদ্য়েচছয়লন।  
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চেছুচদ্ন আয়গ আচম োনয়ত কপয়রচছ, মাচরোম ঐ িছর প্রেম 

ক্লায়সর সায়ে তার মাস্টাস শ চডিী সম্পন্ন েয়রয়ছ। তার িািা এখন 

কশািনীেভায়ি অসুস্থ। তাই তায়ে িাচড় িানায়নার ক  িাো কদ্ো 

হয়েচছয়লা, তা এখন কস তার িািার চিচেৎসার েনয িযে েরয়ছ।  

৫। খুলনার এেেন মাস্টাস শ চশক্ষােীর কহায়স্টয়লর ভাড়া, কিাডশ চ  

ও অনযানয চশক্ষামূলে খরি িহন: 

আচম আয়রা এেেন তরুনীর েো োনয়ত পাচর, ক  চি. এল 

েয়লয়ে তার মাস্টায়স শর পড়ায়লখার মাঝামাশ্চঝ অিস্থাে চছয়লা। 

তার োয়ছ তার কহায়স্টয়ল রুম ভাড়া ও খািায়রর খরি কদ্োর 

ময়তা িাো চছয়লা না। আচম এে িছয়রর েনয তার পুয়রা 

কহায়স্টয়লর খরি চদ্য়ে কদ্ই। কস তার মাস্টাস শ চডিী কশষ েরার 

পর তার আয়রা এে িছর প্রয়োেন চছয়লা চি.চস.এস পরীক্ষার 

েনয প্রস্তুচত কনিার েনয। আচম তার ঐ এে িছয়রর োো-

খাওোর খরিও িহন েচর।   

৬।  য়শায়রর এেেন েয়লয়ের  চশক্ষােীয়ে আচে শে সাহা য: 

েনাি হারুন রচশদ্ কনাোপাড়ার আয়রা এেেন চহন্দ ুকময়েয়ে 

চনয়েও এেটি প্রচতয়িদ্ন প্রোশ েয়রচছয়লন। কময়েটি তার 

েয়লয়ের ভচতশর চ , িই-খাতা ও অনযানয সরিাম কেনার িাো 

ক াগার েরার েনয সমসযাে ভুগচছয়লা। আচম তায়ে তার 

প্রয়োেনীে িাো চদ্য়ে সহােতা েচর।  

৮। রংপুয়রর এেেন তরুন ইশ্চিচনোচরং চশক্ষােীর পাচরিাচরে ও 

চশক্ষামূলে িযে িহন: 

েনাি হারুন রচশয়দ্র ময়তাই আয়রা এেেন িড় হৃদ্য়ের মানুষ 

হয়চ্ছন িযায়নল আই কিচলচভশয়নর সাংিাচদ্ে মুস্ত া মচল্লে । 
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চতচন িাংলায়দ্য়শর আচে শে দ্দু্শশািস্থ কমধ্ািী চশক্ষােীয়দ্র গল্প 

টিচভয়ত প্রিার েরচছয়লন। এমচন এেটি গল্প চছয়লা ইিাচহয়মর। 

ইিাচহম রংপুর কেয়ে ঢাো আসয়তা চরেশািালে চহয়সয়ি োে 

েরয়ত। কস ঢাোে দ্-ুচতন সপ্তায়হর ময়তা োে েরয়তা I এরপর 

আিার কস রংপুর চ য়র ক য়তা। তার এ উপােশন চদ্য়েই কস তার 

িার  েয়নর পচরিায়রর খরি িালায়তাঃ তার িৃদ্ধ ও দ্চরদ্র িািা-মা, 

তার হাইসু্কয়লর চশক্ষােী  কিান এিং কস চনয়ে। কস আয়রা তার 

েয়লয়ের খরি িালায়তা ক খায়ন কস এেটি ইশ্চিচনোচরং 

কপ্রািায়ম পড়য়ছ। ইিাচহয়মর গল্প কশানার পর আচম ইিাচহময়ে 

আড়াই িছয়রর েনয পড়ায়লখার ও তার পচরিায়রর সমস্থ খরি 

িালায়নার প শাপ্ত িাো কদ্ই।  চদ্ ইিাচহম তার পড়ায়লখাে ভায়লা 

েরয়ত োয়ে, আচম আয়রা আড়াই িছয়রর েনয তার ও তার 

পচরিায়রর সমস্ত খরি িহন েরয়িা।  

৮। িচরশায়লর এে চহন্দ ুচিশ্বচিদ্যালয়ের চশক্ষােীর োো খাওোর 

খরি িহন েয়রচছ। 

৯। চেয়শারগয়ির এে কমচডেযাল ছাত্রীর টিউশন চ  চদ্য়ত ও 

তার েনয এেিা েস্পম্পউিার চেনয়ত সাহা য েয়রচছ।   

১০। উির িাংলার এেেন দ্চরদ্র চশক্ষােীর পচরিায়রর েনয ঘর 

িাচনয়ে কদ্ো: 

আচম উির িাংলার এেেন দ্চরদ্র চশক্ষােীর েো োনয়ত পাচর 

কস খুি ভায়লা নম্বয়রর সায়ে তার এস.এস.চস পরীক্ষা সম্পন্ন 

েয়রয়ছ। তার িািা চছল এেেন ভযান িালে। কস আর তার 

পচরিার খয়ড়র িালা ও েলাপাতার কদ্োয়লর এেটি েুাঁ য়ড়ঘয়র 

োেয়তা। তায়দ্র কদ্োয়লর চছদ্র চদ্য়ে ঘয়রর সাময়নর উঠান কেয়ে 
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কপছয়নর গাছপালা কদ্খা ক য়তা। তার চিদ্যালয়ের প্রধ্ান 

চশক্ষয়ের সুপাচরয়শ আচম ঐ পচরিারয়ে টিয়নর িালা ও কদ্োয়লর 

এেখানা িাচড় িাচনয়ে কদ্ই।    

১১। ৫ েন দ্চরদ্র চেন্তু কমধ্ািী চশক্ষােীয়ে মাচসে ভাতা কদ্ো:  

আচম ৫ েন দ্চরদ্র কমধ্ািী প্রােচমে ও উচ্চচিদ্যালয়ের 

চশক্ষােীয়ে মাচসে ভাতা চদ্য়ে আসচছ। এ সাহা যটি ছাড়া ঐ 

চশক্ষােীয়দ্র চনয়েয়দ্র পচরিায়রর খরি কোগায়নার েনয সু্কল 

কছয়ড় চদ্য়ে চদ্নমেুয়রর োে েরয়ত হয়তা ।  

১২। আচম প্রাপ্ত িেস্ক পুরুষয়দ্র েনয এেটি চিদ্যালে এিং প্রাপ্ত 

িেস্ক নারীয়দ্র েনয আলাদ্া এেটি চিদ্যালে িালাশ্চচ্ছ। তায়দ্রয়ে 

কসখায়ন চলখয়ত, পড়য়ত ও প্রােচমে গেনা কশখায়না হে। 

গচরি কমধ্ািী চশক্ষােীয়দ্ড় স্টাইয়পে কদ্ওো হয়চ্ছ।    
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চশক্ষােীয়দ্র 

চিদ্যালয়ে 

আসার 

েনয ঘন্টা 

চহসায়ি 

ভাতা কদ্ো 

হে। 

েচভয়দ্র 

েনয এ দ্টুি 

চিদ্যালেই 

এখন িন্ধ্।   

 

 

১৩। আচম এেটি মাধ্যচমে 

চিদ্যালয়ের চশক্ষােীয়দ্র িই-

খাতা ও সু্কয়লর কপাশাে চদ্য়েচছ। 

১৪। আচম এেটি চিদ্যালয়ে 

শহীদ্ চমনার লতচর েয়র চদ্য়েচছ।  

১৫। আচম িায়ম এেটি 

েচমউচনটি কসন্টার লতচর েয়রচছ 

ক টিয়ে এখন এোধ্ায়র এেটি 

কমচডয়েল চক্লচনে চহয়সয়ি 

িযিহার েরা হে, প্রাপ্ত িেস্ক 

শহীদ্ চমনার I 

প্রাপ্ত িেস্ক নারীয়দ্র েনয এেটি চিদ্যালে 
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চশক্ষােীয়দ্র কেচেেক্ষ চহয়সয়ি িযিহার েরা হে,  

  

আেশা আব্দরু রাব্ব েচমউচনটি কসন্টার ও কমচডেযাল চক্লচনে। 

দ্শ শনােী সরোচর েম শেতশায়দ্র োয়ের োেগা চহয়সয়ি িযিহার 

েরা হে (  খন তাাঁরা চিচভন্ন কপ্রািায়মর োয়ের েনয িায়ম 

আয়সন), এিং িায়মর সেল ধ্মীে এিং সাংসৃ্কচতে অনুষ্ঠান 

উৎ াপয়নর কেন্দ্র চহয়সয়িও োেগাটিয়ে িযিহার েরা হে I 

১৬ । আচম এেটি প্রােচমে চিদ্যালয়ের সেল চশক্ষােী, চশক্ষে, ও 

েচমটির কমম্বারয়দ্র েনয এেটি লনশয়ভায়ের আয়োেন েয়র 

োচে। চতন মাস আয়গই এমন এেটি লনশয়ভায়ের আয়োেন 

েরা হয়েচছয়লা। আয়রেটি আয়োেন েরা হয়েচছয়লা ইদ্-উল 

চ তর এর উৎ াপন উপলয়ক্ষয। আমরা প্রচত ইদ্-উল চ তর-এ 

সেল চশক্ষােীয়দ্র, চশক্ষেয়দ্র ও সু্কল েচমটির সদ্সযয়দ্র  েনয 

এই অনুষ্ঠানটি েরয়ত িাই।   
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লনশয়ভাে I 

 োস্থযয়সিা  

১। আচম এেটি কমচডেযাল  চক্লচনে িালাশ্চচ্ছ ক খায়ন গচরি 

মানুয়ষরা চিনামূয়লয প্রচশচক্ষত কমচডেযাল  েয়লে হাসপাতায়লর 

চিচেৎসেয়দ্র োছ কেয়ে োস্থয কসিা ও ঔষধ্ চনয়ত পায়র। 
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ডাক্তার রুগী কদ্খয়ছন।   

 

অনয রুগীরা ডাক্তায়রর েনয অয়পক্ষা েরয়ছন।   
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িকু্ষ চিচেৎসা েযাম্প।   
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২। আচম িচরশায়লর হািশ  াউয়েশয়নর ভিন চনম শায়ন অে শােন 

েয়রচছ।,, 

কি জেংস্থ্ান, 

১। আচম দ্চরদ্র, কিোর ও শারীচরে ভায়ি দ্ক্ষ মানুষয়দ্র চিনা 

মূয়লয কিশ েয়েেটি চরিা এিং ভযান-চরিা সরিরাহ েয়রচছ। 

বােস্থ্ান, 

১।  ায়দ্র এেদ্মই কোন োোর োেগা চছয়লা না এমন 

মানুষয়দ্র েনয আচম টিয়নর িালার ২২টি ঘর িানায়নার িাো 

চদ্য়েচছ।  

িামিদ্র,মবলিাচন, 

১। আচম আমার 

িায়মর ৫ েন খুিই 

দ্চরদ্র ও িেস্ক 

মানুষয়ে মাচসে 

ভাতা চদ্শ্চচ্ছ। ছচিয়ত 

তায়দ্র দ্েুন।   

২। আচম প্রচত শীয়ত 

৪টি িায়মর দ্চরদ্র 

মানুষয়দ্র শীয়তর 

োপড় িন্টন েরচছ । 

এরা পাাঁি েয়নর দ্'ুেন মানুষ  ায়দ্রয়ে মাচসে ভাতা কদ্ো হে। 
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শীয়তর িি চিতরে।   
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৩। আচম িায়ম সুয়পে পাচনর েনয এেটি নলেূপ িচসয়ে 

চদ্য়েচছ। 

৪। আচম সময়ে সময়ে এেটি িায়মর প্রাে ২০ েন দ্চরদ্র িাচ্চায়ে 

পুটিের খািায়র আপ্পােন  েয়র োচে। আচম এটিয়ে এেটি 

চনেচমত মাচসে আয়োেয়ন পচরনত েরার আশা েরচছ। আচম 

িায়মর প্রিীে নাগচরেয়দ্র েনযও এেই োে েয়র োচে। 

 

গচরি কছয়লয়ময়েয়দ্র েনয মধ্যায়হ্নর খািার। 
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মুরুশ্চব্বয়দ্র েনয মধ্যায়হ্নর খািার।   

ধিীয়,প্রমেিান, 

১। আচম িায়মর এেটি োয়ম মসশ্চেদ্ চনম শায়ন অে শােন েয়রচছ।  

২। আচম িাংলায়দ্য়শ িারটি মসশ্চেদ্ চনম শাে, কমরামত ও সংস্কায়রর 

েনয অে শােন েয়রচছ।  

 

েয়রানা মহামারীোলীন সময়ে মানুষয়ে 

সহােতা েরার প্রয়িিা I
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েয়রানা মহামারীর সমে চরচল  চিতরে।   

ক য়হতু অয়নে মানুয়ষর োে নাই, আমরা গচরি মানুষয়দ্রয়ে 

আচে শে সাহা য কদ্োর উপর কোর চদ্য়েচছ।  তাই আমরা 

কিচশরভাগ অভািী কলােয়ে নগদ্ অে শ এিং চেছু সংখে মানুষয়ে 

খাদ্য সামিী চদ্য়েচছ। এ প শন্ত আমরা ৯০০ পচরিারয়ে সাহা য 

েরার কিিা েয়রচছ।   প্রয়তযে পচরিারয়ে কদ্ওো হয়েয়ছ হে ৫০০ 

িাো েযাশ, অেিা ওই এেই অংয়ের কেনা খাদ্য সামিী।  এছাড়া 

দ্টুি এচতমখানাে কদ্ওো হয়েয়ছ কমাি দ্ইু লক্ষ িাো, আর 

আমায়দ্র িায়মর োয়ম মসশ্চেয়দ্ কদ্ওো  হয়েয়ছ আর এে লক্্ষ 

িাো।  অনযানয িছয়রর ময়তা এিারও  আমায়দ্র িায়মর প্রাইমাচর 

সু্কয়ল ঈদ্ পুনচম শলয়নর েনয অ্র্ল বরাদ্দ েরা িকয়কি ।   এ ছাড়া  
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িৃক্ষ করাপন।   
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আচম আমার চনয়ের আত্মীেেেনয়েও চিচভন্নভায়ি সাহা য 

েরার কিিা েরচছ।     

আমার অয়নে গচরি আত্মীে-েেন আয়ছ।  তায়দ্র অয়নেয়েই 

চশক্ষা, চিচেৎসা ও চিয়ের খরি চদ্য়ে সাহা য েরয়ত হে।  আমার 

এমন আত্মীেয়দ্র েয়েেেন এখন তায়দ্র চিশ্বচিদ্যালয়ের চডিী 

সম্পন্ন েয়রয়ছ। 

েযানাডালে,কাজ 

আমার দ্য়ুিা ভায়লািাসা আয়ছ- িাংলায়দ্শ ও োনাডা। িাংলায়দ্শ 

আমায়ে আমার েীিয়নর প্রেম ২৭টি িছর লালন পালন েয়রয়ছ; 

আচম সিসমে আমার েন্মস্থায়নর েনয আমার সাধ্যমত চেছু 

েরায়ে আমার েতশিয িয়ল ময়ন েয়রচছ। আমার চদ্বতীে 

ভায়লািাসা হয়চ্ছ আমার গৃহীত কদ্শ েযানাডা, ক  কদ্শটি 

আমায়ে ও আমার পচরিারয়ে আসল োধ্ীনতা, সমৃশ্চদ্ধ ও শাচন্ত 

চদ্য়েয়ছ। এ োরয়ে ১৯৬৩ সায়ল এ কদ্য়শ আসার পরপরই আচম 

চনয়েয়ে চিচভন্ন োয়ে চনয়োশ্চেত েয়রচছলাম  া আমার ময়ন 

হয়েচছয়লা এ কদ্য়শর েনয উপোরী হয়ি। 

মনসাচনন আন্ত:সংসৃ্কচতে কেন্দ্র: 

মচিোয়ল আসার অল্প সময়ের ময়ধ্যই আমার এেেন অসাধ্ারে 

মানুষ ড.  াদ্ার েযাে লযাংয়লর সায়ে পচরিে হে। চতচন এেেন 

েযােচলে ধ্ম শ ােে এিং কিৌদ্ধধ্য়ম শর স্কলার চছয়লন। এয়ে 

অপরয়ে ভায়লাভায়ি িুঝয়ত কশখায়নার েনয চতচন চিচভন্ন ধ্য়ম শর 

ও সংসৃ্কচতর মানুষয়দ্র এেশ্চত্রত েরার িযাপায়র অতযন্ত 

চনয়িচদ্তপ্রাে চছয়লন। আচম তাাঁর খুিই ঘচনষ্ঠ হয়ে চগয়েচছলাম 
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শুধু্ মাত্র তাাঁর আন্তঃচিশ্বাস ও আন্তঃসংসৃ্কচতর আদ্য়শ শর েনযই 

নে, এেই সায়ে চতচন আমার িায়মর িাচড় িচরশায়লর কলােয়দ্রও 

খুি ভায়লািাসয়তন। এর েয়েে িছর আয়গ চতচন িচরশায়ল চেছু 

সমে োটিয়েচছয়লন।  

ড. েযাে লযাংয়ল, কডচনস হযামার, আচম ও আয়রা েয়েেেন 

চময়ল আমরা ‘মনসাচনন আন্ত:সংসৃ্কচতে কেন্দ্র’ নায়ম এেটি সংস্থা 

প্রচতষ্ঠা েচর। চেছুচদ্য়নর মায়ঝই এ কেন্দ্রটি েুইয়িে প্রয়দ্য়শর 

এেটি গুরুত্বপূে শ প্রচতষ্ঠান হয়ে ওয়ঠ। এরপর িড় িায়েয়ির 

মাধ্যয়ম এটিয়ে এেটি সুষ্ঠ গয়িষো প্রচতষ্ঠায়ন পচরেত েরা হে।  

২। এয়ে অপরয়ে আয়রা ভায়লাভায়ি কিাঝার েনয এিং তায়দ্র 

মায়ঝ িনু্ধ্ত্ব সৃটি েরার েনয আচম সি শদ্া চিচভন্ন ধ্মীে ও 

সাংসৃ্কচতে পিভূচমর েযানাচডোনয়দ্র এেশ্চত্রত েরার 

প্রয়োেনীেতা অনুভি েয়রচছ। আর এ লয়ক্ষযই, ক  চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠায়ন আচম এেেন অধ্যাপে চহয়সয়ি োে েয়রচছ, 

কসখায়ন এেটি আন্তঃসাংসৃ্কচতে কেন্দ্র গয়ড় তুচল এিং ২৫ িছর 

ধ্য়র কসখায়নর কেচ্ছায়সিে পচরিালে চহয়সয়ি োে েচর। 

হাোর হাোর চশক্ষােী, চশক্ষে এিং েম শিারীরা প্রচতিছর এ 

কেন্দ্রটির োেশিম কেয়ে উপেৃত হয়েয়ছ।  

৩। এছাড়াও েযানাডার ক ডায়রল ও প্রায়দ্চশে রােননচতে 

দ্লগুয়লায়ে, রেযাল চভয়ক্টাচরো হাসপাতাল, ইহুচদ্ কেনায়রল 

হাসপাতাল, চশশু হাসপাতাল, মযােচগল চিশ্বচিদ্যালে, সান ইেেু 

সংস্থা  া দ্চরদ্রয়দ্র সহােতা েয়র, ওয়েলোম হয়লর ময়তা গৃহহীন 

মানুয়ষর আেেস্থলয়ে এিং অনযানয দ্াতিয সংস্থাগুয়লায়ে আচম 

চনেচমত আচে শে সহােতা প্রদ্ান েয়র োচে। 
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োনাডার িাংলায়দ্শীয়দ্র েনয োে 

দ্য়ুিা িড় োেঃ  

১। ১৯৮২ কেয়ে ১৯৮৩ সায়লর সমে ৩৫০ েন তরুে িাংলায়দ্শী, 

 ায়দ্র কিশীরভাগ পুরুষ চছয়লন, মচিোয়ল আয়স। আচম তায়দ্র 

সি ধ্রয়ের সমসযার মধ্য চদ্য়ে ক য়ত কদ্য়খচছলাম। তারা 

মচিোয়ল মূলত িাংলায়দ্শ ও ইউয়রায়পর চিচভন্ন কদ্শ কেয়ে 

এয়সচছয়লা। তায়দ্র িড় এেটি অংশ শহয়রর মযেচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ের এলাোটিয়ত োেয়তা। তায়দ্র আচে শে সহােতার 

চিয়শষ প্রয়োেন চছয়লা। তারা েযানাচডোন ওয়েলয় োর 

চসয়স্টম কেয়েও কোয়না সহয় াচগতা পাশ্চচ্ছয়লা না। ‘সাচভ’ নায়মর 

এেটি সংগঠন তায়দ্র চেছু আচে শে সহয় াচগতা চদ্য়েচছল চেন্তু 

কসটিও তায়দ্র প্রয়োেন কমিায়নার েনয খুি সামানয চছয়লা। তারা 

ভোনে এোেী হয়ে পয়ড়চছয়লা। োরে িাংলায়দ্য়শ তায়দ্র 

োয়ছর মানুষয়দ্র সায়ে তায়দ্র চনেচমত ক াগায় াগ চছয়লা না। 

আর তখন এখনোর ময়তা শরনােী িহেয় াগযতার কোয়না 

কপ্রািাম চছয়লা না। এয়ত েয়র তারা তায়দ্র ভচিষযৎ চনয়ে খুিই 

অচনিেতাে ভুগচছল। তারা িুঝয়ত পারচছয়লা না তায়দ্র পয়ক্ষ 

চে েযানাডাে টিয়ে োো সম্ভি হয়ি, নাচে তায়দ্র কদ্য়শই আিার 

চ য়র ক য়ত হয়ি। সহে ভাষাে িলয়ত কগয়ল, তায়দ্র েীিন তখন 

দ্চুি শসহ চছয়লা। আচম তায়দ্র অয়নয়ের সায়ে রাস্তাে ও তায়দ্র 

ঘয়র কদ্খা েয়রচছ। আমার পয়ক্ষ তখন আর শুধু্ দ্াাঁচড়য়ে দ্াাঁচড়য়ে 

তায়দ্র ঐ দ্দু্শশা কদ্খা সম্ভি হশ্চচ্ছয়লা না। এেনয আচম তায়দ্র 

সাহা য েরার েনয চেছু এেটি েরার চসদ্ধান্ত কনই।   

নতুনরা চনয়েরাই তায়দ্র সমসযার চদ্য়ে েযানাডার সরোয়রর 

দৃ্টি আেষ শয়ের েনয এেটি আয়ন্দালন শুরু েয়র। তারা কিশ 
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চেছু িড় িড় লিঠয়ের আয়োেন েয়র ক খায়ন আচমও উপচস্থত 

চছলাম। েনাি রুমু ইসলাম চ চন মচিোয়ল তার পচরিার চনয়ে 

োয়েন, চতচন এ আয়ন্দালয়নর অিদ্তূ চছয়লন। তারা অনশন েয়র 

েযানাডার সরোরয়ে তায়দ্র শরোেী চহয়সয়ি কময়ন কনওোর 

েনয িাপ  কদ্ে । 

 খন ঐ তরুয়েরা তায়দ্র সমসযাগুয়লা চনয়ে লড়াই েরচছল, তখন 

আচম তায়দ্র এেিু চভন্নভায়ি সাহা য েরার েনয চসদ্ধান্ত কনই। 

আচম েুইয়িয়ের সুপচরচিত ও প্রভািশালী ড.  াদ্ার েযাে  

লযাঙ্গয়লর োয়ছ সাহায় যর েনয  াই। আচম এর আয়গই িয়লচছ 

চতচন আমার এেেন ভায়লা িনু্ধ্ চছয়লন এিং আমার িায়মর িাচড় 

িচরশাল কিড়ায়ত চগয়েচছয়লন। চতচন িাংলায়দ্শ ও িাংলায়দ্শীয়দ্র 

ভালিাসয়তন। আচম  খন তাাঁয়ে িললাম ক , আচম িাই চতচন ঐ 

িাংলায়দ্চশ তরুেয়দ্র সাহা য েরু ন, তখন চতচন আমায়ে 

িলয়লন, “এ মানুষগুয়লা এখায়ন অনিধ্ভায়ি এয়সয়ছ।  য়ল 

আমরা তায়দ্র সাহা য েরয়ত পারয়িা না।” আচম তাাঁর সায়ে তেশ 

েয়র িচল, “এই মানুষগুয়লা এখন চিপয়দ্ আয়ছ, আর মানুষ 

চহয়সয়ি আমায়দ্রও উচিৎ তায়দ্র সাহা য েরা। আমরা েযানাডার 

সরোয়রর উপরই চনধ্ শারন েরয়ত কছয়ড় কদ্ ি তারা চে অনিধ্ 

নাচে লিধ্।” তাাঁর োয়ছ আমার  ুশ্চক্তটি িহেয় াগয িয়ল ময়ন হে 

এিং চতচন  তায়দ্রয়ে সাহা য েরয়ত রাশ্চে হন।   

ড. লযংয়ল আয়রেেন েুইয়িোর, চম. কপলটিয়েরয়ে আমায়দ্র 

সায়ে িাংলায়দ্শীয়দ্র সাহা য েরার েনয রাশ্চে েরান। চম. 

কপয়লটিয়েরও েুইয়িয়ের এেেন প্রভািশালী িযশ্চক্ত চছয়লন। 

চতচন ইউনাইয়িড নযাশনয়স োে েরয়তন এিং চেছু সমে 
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িাংলায়দ্য়শ োটিয়েচছয়লন। এমনচে, তাাঁর এেটি সন্তানও 

িাংলায়দ্য়শ েন্মিহে েয়রচছল।   

ঐ সমে চদ্য রাইি সম্মানীে চপোর এচলেি টু্রকডা েযানাডার         

প্রধ্ানমন্ত্রী চছয়লন। আমরা তার েুইয়িয়ের অভযন্তরীে 

উপয়দ্িায়দ্র দ্ল ক খায়ন ড. লযাংয়ল  এিং কপলটিয়ের উভয়েরই 

অচভগমন চছয়লা, কসটির মাধ্যয়ম তাাঁর োয়ছ কপৌছাই। এেই সায়ে 

আমরা অনযানয রােনীচতচিদ্য়দ্র আমায়দ্র সাহা য েরার েনয 

রাশ্চে েরায়নার কিিা েরয়ত োচে। আচম আমার িনু্ধ্ েনাি 

কহনচর ওিযান, চ চন ঐ সময়ের মচিোল কগয়েি পশ্চত্রোর 

এেেন সম্পাদ্েীে কলখে চছয়লন, তাাঁয়ে অনুয়রাধ্ েচর 

আমায়দ্র সায়ে োে েরার েনয। চতচন এয়ের অচধ্েিার 

পশ্চত্রোে তরুে িাংলায়দ্শীয়দ্র েয়ির েো িে শনা েয়র তায়দ্র 

েযানাডার স্থােী নাগচরে চহয়সয়ি েীেৃচত চদ্য়ত অনুয়রাধ্ োচনয়ে 

েলাম কলয়খন। তাাঁর  ুশ্চক্তগুয়লাও এেই চছয়লা ক গুয়লা আমরা 

প্রধ্ানমন্ত্রীর উপয়দ্িায়দ্র োয়ছ চদ্য়েচছলাম: এরা তরুে, চশচক্ষত, 

দ্ক্ষ, সাহসী ও উচ্চাোঙ্ক্ষী। তাই এয়দ্র সুয় াগ কদ্ো হয়ল তারা 

চনয়েয়দ্র েযানাডার ক াগয নাগচরে চহয়সয়ি প্রমাে েরয়ত 

পারয়ি। 

আচম খুিই খুচশ ও গচি শত ক , কিশীরভাগ িাংলায়দ্শী 

তরুেয়দ্রই েযানাডার স্থােী নাগচরে চহয়সয়ি 

নাগচরেত্ব কদ্ওো হে। আমার এটি ভািয়ত ভায়লা লায়গ ক , 

ড. লযাংয়ল, চম. কপয়লটিয়ের, কহনচর ওিযান ও আমার প্রয়িিা 

তায়দ্র স্থােী নাগচরেত্ব চদ্য়ত চম. টু্রকডা র চসদ্ধান্ত কনওোর কক্ষয়ত্র 

হেয়তা এেটি গুরুতিপূন শ ভূচমো পালন েয়রচছল। 
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এখায়ন উয়ল্লখ েরা দ্রোর ক , এই সময়ে টু্রকডা র গভন শয়মন্ট 

ক্ষমতা হারাে।  সুতরাং সন্মাচনত টু্রকডা  তার শরোেী িহয়ের 

চসদ্ধান্তটি িাস্তিাচেত েয়র ক য়ত পায়রনচন।  এর পর মাননীে 

েনাি িযাোন মাউরুচনর েনোরয়ভটিভ পাটিশ সরোর গঠন 

েয়র। েনাি িযাোন মাউরুচন এে ধ্রয়ের সাধ্ারে ক্ষমা কঘাষো 

েয়রন,  ার মাধ্যয়ম প্রাে সমস্ত িাংলায়দ্শী শরোেীরা  োনাডার 

স্থােী িাচসন্দা চহসায়ি গৃহীত হে। 

আমায়ে আয়রা িলয়ত হয়ি ক , তখন মচিোয়ল আসা েয়েেশত 

িাংলায়দ্চশ শুধ্ু ঐ সমে  এয়দ্য়শ শরনােী চহয়সয়ি আেে 

কপয়েচছল I পরিতীয়ত এই কপ্রািামটির মাধ্যয়ম আসা েয়েে 

হাোর িাঙ্গালীরা কদ্শটিয়ত আেে কপয়েচছয়লা। োনাডাে এখন 

আমায়দ্র িাংলায়দ্শী প্রিাসীয়দ্র সংখযা প্রাে ৭৫,০০০ এিং এয়দ্র 

কিচশরভাগ  অন্টাচরও প্রয়দ্য়শ োয়ে। অয়নে কলাে  ারা 

েুইয়িয়ের িাইয়র োয়ে, তারা েুইয়িয়ের মাধ্যয়ম েযানাডাে 

প্রয়িশ েয়র। আচম টঠে োচন না কেন েযানাডার অনযনয 

োেগার তুলনাে েুইয়িয়ে তায়দ্র েনয শরনােী চহয়সয়ি লিধ্তা 

পাওো সহে হে।   

িাংলায়দ্শীরা,  ারা িতশমায়ন োনাডাে োয়ে, তারা েযানাচডোন 

েীিয়নর চিচভন্ন কক্ষয়ত্র অসাধ্ারে সা লয অেশন েয়রয়ছ। 

আমায়দ্র চিটিশ পিভূচমর োরয়ে আমায়দ্র কদ্য়শর মানুষয়দ্র 

েনয েযানাডার সমায়ে চনয়েয়দ্র মাচনয়ে কনো সহে। 

িাংলায়দ্শীয়দ্র চদ্বতীে ও তৃতীে প্রেয়ন্মর মানুষ 

এখন েযানাডার কমচডচসন, আইন, ইশ্চিচনোচরং ও 

এর মত চিচভন্ন কক্ষয়ত্র চনয়ের অিস্থান লতচর 
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েরয়ছ। চপোর এচলেি ি্রুয়ডার িাংলায়দ্শ কেয়ে আসা 

শরোেীয়দ্র এ কদ্য়শর স্থােী িাচসন্দা চহসায়ি িহয়ের চসদ্ধায়ন্তর 

োরয়েই আে এসি সম্ভি হয়চ্ছ। েযানাডার প্রধ্ানমন্ত্রীর চসদ্ধান্ত 

িহয়ের প্রশ্চিোে এেটি কছায়িা ভূচমো পালন েরয়ত 

কপয়রচছলাম িয়ল আচম আনশ্চন্দত ও গচি শত কিাধ্ েচর। 

েয়েে িছর আয়গ অয়িাোর চলিায়রল পাটিশর চলডায়রর অচ স 

কেয়ে আমার োয়ছ এেটি ক ানেল  আয়স। কসখায়ন িলা হে, 

োচস্টন টু্রকডা পয়রর চদ্ন আমার িাচড়য়ত রায়তর 

খািার কখয়ত আসয়ত িাইয়ছন। এ খিরটি শুয়ন আচম 

হতিাে হয়ে  াই। আমার েনয চিশ্বাস েরা খুিই েটঠন চছয়লা 

ক , োচস্টন টু্রড োর ময়তা এেেন িড় মায়পর মানুষ আমার মত 

এেেন কু্ষদ্র মানুয়ষর িাচড়য়ত কিড়ায়ত আসয়ত িাইয়ছন। পরিতী 

২৪ ঘন্টা আমরা এ চিয়শষ অচতচে ও আমায়দ্র ডাউনিাউয়নর 

চলিায়রল প্রােী চম. মােশ চমলার ও তাাঁর িীসহ তাাঁর অনযানয 

সহিরীয়দ্র েনয আমার িাসায়ে প্রস্তুত েরার েনয প্রিুর পচরেম 

েচর। আচম আমায়দ্র মচিোয়লর িাংলায়দ্শী েচমযউচনটির 

েয়েেেন সদ্সয ও আমার েয়েেেন চশক্ষােী ভাড়াটিোয়ে চম. 

টু্রড োর সায়ে লনশয়ভাে েরার েনয আমন্ত্রে োনাই। আমরা 

আমায়দ্র অচতচেয়দ্র েনয প্রেৃত িাংলায়দ্শী খািার লতচর 

েয়রচছলাম। 

লনশয়ভায়ের শুরুয়ত আচম সমায়িয়সর  উয়েয়শয এেটি  বকৃ্তো   

কদ্ই। আচম সংচক্ষপ্তভায়ি তৃতীে চিয়শ্বর কদ্শগুয়লা কেয়ে 

েযানাডার অচভিাসীয়দ্র ইচতহাস িে শনা েচর। আচম আমার  
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িচিতাটি ঈদ্-উল-আধ্হা িা কোরিাচনর ইয়দ্র তাৎপ শ  িে শনা 

েয়র কশষ েচর  া আমরা পয়রর চদ্ন উৎ াপন েরয়ত  াশ্চচ্ছলাম।  

োচস্টন টু্রকডা তাাঁর িক্তয়িয িয়লন, আসয়ল  েযানাডা ও 

েযানাচডোনরা িাংলায়দ্চশয়দ্র ময়তা নতুন োনাচডোনয়দ্র োয়ছ 

ঋেী। োরে তারা কেিল জ্ঞান ও দ্ক্ষতার সায়েই আয়সচন, িরং 

তারা ক  সংসৃ্কচত ও ঐচতহয তায়দ্র সায়ে চনয়ে এয়সয়ছ, তা চদ্য়ে 

তারা  েযানাডায়ে সমৃদ্ধ েয়রয়ছ। 

আচম ডাইচনং কিচিয়ল োচস্টয়নর পায়শ িচস। খািার সমে আচম 

তাাঁয়ে িচল, “োচস্টন, আমায়দ্র েচমযউচনটিয়ত আমায়দ্র এেটি 

সমসযা রয়েয়ছ। আচম িাইয়িা তুচম আমায়দ্র এ সমসযাটি সমাধ্ান 

ের।” চতচন শ্চেজ্ঞাসা েরয়লন, “সমসযাটি চে?” আচম িললাম, 

“িাংলায়দ্য়শর কময়েয়দ্র িািা-মায়েরা এখন আর 

েযানাডাে প্রিাসী কছয়লয়দ্র সায়ে তায়দ্র কময়েয়দ্র 

চিয়ে চদ্য়ত িাে না।” চতচন অিাে হয়ে শ্চেজ্ঞাসা 

েরয়লন, “কেন?” আচম িললাম, “েযানাডাে প্রিাসী 

কোন তরুেয়ে চিয়ে েরয়ল তার িীর েযানাডাে 

আসার েনয চভসা কপয়ত প্রাে চতন িছয়রর মত 

সমে কলয়গ  াে। নি চিিাচহত দ্ম্পচত তায়দ্র 

এেেন আয়রেেনয়ে কছয়ড় দ্টুি চভন্ন কদ্য়শ চতন 

িছর আলাদ্া োেয়ি, এটি আসয়ল িাংলায়দ্য়শর 

সমায়ে িহেয় াগয না।” 
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আমায়দ্র প্রাইম চমচনস্টার োচস্টন টু্রকডা আমায়দ্র িাচড় কিড়ায়ত এয়সচছয়লন।   

োচস্টন আমার উিরটি ময়নায় াগ চদ্য়ে কশায়নন। আর এর পয়রর 

চদ্নই চতচন টিচভয়ত কঘাষো কদ্ন ক , চতচন এটি চনশ্চিত 

েরয়িন েযানাচডোনয়দ্র োমী/িীরা এখন কেয়ে 

তায়দ্র চিয়ের পরপরই োনাডাে ক ন আসয়ত 

পায়র। 

আচম খুিই আনশ্চন্দত ক , োচস্টন তাাঁর েো করয়খচছয়লন। আচম 

শুয়নচছ োমী/িীরা এখন ৬ মায়সর েল্প সময়ের 

মায়ঝ েযানাডা িয়ল আসয়ত পায়র। আমায়দ্র আয়রা 
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ময়ন রাখা উচিৎ ক , অনযানয েচমযউচনটির হাোর হাোর 

কলায়েরাও নতুন এ চনেমটির মাধ্যয়ম উপেৃত হয়চ্ছ। আমার এ 

কু্ষদ্র প্রয়িিাটি উয়ল্লখয় াগয  লা ল কপয়েয়ছ িয়ল আচম  েৃতজ্ঞ 

কিাধ্ েচর। 

 

আমার অসুস্থতার খির শুয়ন চমচনস্টার মােশ চমলার ও তার দ্েুন কসয়িিাচর আমায়ে 

কদ্খয়ত আয়সন।   

িাংলায়দ্শীয়দ্র েনয অনযানয োেঃ  

১। আচম মচিোয়লর সিয়িয়ে িৃহৎ িাংলায়দ্শী মসশ্চেদ্ চনম শায়ন 

এেটি িড় অংয়ের িাো অনুদ্ান চদ্য়েচছ।  

২। আচম মটেোয়লর চতনটি কছাি কছাি মসশ্চেয়দ্ প্রচতিছর  

আচে শে অনুদ্ান চদ্য়ে োচে। 
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৩। আচম মচিোয়লর কিশ েয়েেটি িাংলায়দ্চশ েমুযউচনটি 

সংস্থায়ে আচে শে সহােতা চদ্য়ে োচে। 

৪। আচম অয়নে িাংলায়দ্শী প্রিাসী চশক্ষােী ও স্থােী িাচসন্দায়দ্র, 

 ারা চিচভন্ন আচে শে ও অনযানয সমসযার মুয়খামুচখ হয়েয়ছ, তায়দ্র 

সাহা য েয়র আসচছ।  

৫। িাংলায়দ্শ কেয়ে েযানাডাে আসা নতুনয়দ্র সহােতা েরার 

েনয এিং তায়দ্র েযানাচডোন সমায়ে এেীভূত হয়ত সাহা য 

েরার েনয আচম আমার প্রিুর অে শ ও সমে িযে েয়রচছ। আচম 

মচিোয়লর মূল ধ্ারার েযানাচডোনয়দ্র সায়ে অচভিাসীয়দ্র 

এেশ্চত্রত েরার েনয এেটি কেন্দ্র প্রচতষ্ঠা েয়রচছলাম  এিং প্রাে 

এে িছর কসটিয়ে িাচলয়েচছ।  

৬। এেটি মুসচলম শাচন্ত সংগঠন োনাডার গৃহহীন মানুষয়দ্র েনয 

খায়দ্যর িযিস্থা েরয়ছ। আচম এ সংগঠনটির ো শিমগুয়লায়ে 

চিচভন্নভায়ি সহােতা েরচছ। আচম তাাঁয়দ্র এ মহান োেটির 

অয়ধ্ শে িযেভার িহন েরার প্রচতশ্রুচত চদ্য়েচছ।  

৭। দ্চক্ষন-পশ্চিম মচিোয়লর খাচদ্োহ মসশ্চেদ্ মুসচলম-চখ্রিান-

ইহুচদ্ সংলাপ প্রিায়রর েনয চিচভন্ন সমায়িয়শর আয়োেন েয়র 

আসয়ছ। চখ্রিান ও ইহুচদ্ সম্প্রদ্ায়ের ধ্ম শ ােে, আইনজ্ঞ ও 

রােননচতে কনতাসহ তায়দ্র এেটি িড় অংশ এ 

সমায়িশগুয়লায়ত অংশিহে েরয়ছ। আয়লািনা ও প্রাে শনার কশয়ষ 

এখায়নর অচতচেয়দ্র রায়তর খািার চদ্য়ে আপযােন েরা হে। 

আচম এ ো শিমটিয়ত চনেচমত বকৃ্তো  ও আচে শে অনুদ্ান চদ্য়ে 

সহােতা েয়র োচে।   
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৮। আচম মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের িাংলায়দ্শী প্রিাসী 

চশক্ষােীয়দ্র সাহা য েরার কিিা েয়র আসচছ।  খন আচম প্রাে   

৫৯ িছর আয়গ মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ে আচস, তখন আচম এ 

চিশ্বচিদ্যালয়ের এেমাত্র িাংলায়দ্শী চশক্ষােী চছলাম। তখন 

কসখানোর মূলধ্ারার েযানাচডোনরাই আমায়ে ও আমার 

পচরিারয়ে চিচভন্নভায়ি সাহা য েয়রচছয়লন। েযানাচডোনরা 

আমায়দ্র তাাঁয়দ্র িাচড়য়ত এয়স োোর েনয আমন্ত্রে োনায়তা, 

তাাঁয়দ্র িাচড়য়ত রায়তর খািায়রর েনয ঘনঘন গাচড়য়ত েয়র 

আমায়দ্র চনয়ে ক য়তা, আিার চ চরয়ে চদ্য়ে ক য়তা, এিং 

আমায়দ্র িায়মর চদ্য়ে কিড়ায়ত চনয়ে ক য়তা। চেন্তু এখনোর 

পচরচস্থচত অয়নেিাই আলাদ্া। এখন মচিোয়ল অয়নে প্রিাসী 

চশক্ষােী রয়েয়ছ। আচম আসয়ল এখন টঠে োচন না মূলধ্ারার  

েযানাচডোনরা এখয়না চিয়দ্শী চশক্ষােীয়দ্র অয়তািা সাহা য 

েরয়ছ চে না, ক মনটি ১৯৬০  দ্শয়ে  তাাঁরা আমার ও আমার 

পচরিারয়ে েয়রচছয়লন ।    

িতশমায়ন সম্ভিত  300 েন িাংলায়দ্শী চশক্ষােী মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ে পড়য়ছ। এেেন প্রিাসী চশক্ষােী চহয়সয়ি আচম 

োচন এেেন প্রিাসী চশক্ষােীয়ে মচিোয়ল েী েী সমসযার 

মুয়খামুচখ হয়ত হে। তার উপর আচম আক্ষচরে অয়ে শ 

চিশ্বচিদ্যালয়ের েযাম্পায়সই িাস েচর। এয়ত েয়র আচম আসয়ল 

অনুভি েচর, এ চিশ্বচিদ্যালয়ের িাংলায়দ্শী চশক্ষােীয়দ্র সাহা য 

েরা আমার েতশিয।  

অয়নে িছর ধ্য়র আচম এ চশক্ষােীয়দ্র েনয িছয়র দ্য়ুিা িড় 

সমায়িয়শর  আয়োেন েয়র আসচছ। ক য়হতু তারা তায়দ্র 

িাংলায়দ্য়শর পচরিার ও চপ্রেেনয়দ্র কেয়ে দ্য়ূর োয়ে, আচম 
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তায়দ্র সিাইয়ে ঈদ্-উল-চ তয়র রায়তর খািায়রর েনয আমার 

িাচড়য়ত চনমন্ত্রে েরতাম। মায়ঝ মায়ঝ প্রাে ৯০ েয়নর ময়তা 

চশক্ষােী এ সমায়িয়শ উপচস্থত হয়তা। তারা ঐচতহযিাহী 

িাংলায়দ্শী খািার ও িাংলা গায়নর সায়ে কস সন্ধ্যাটি উপয়ভাগ 

েরয়তা। চদ্বতীে সমায়িয়শটি েরা হয়তা কসয়েম্বয়র মাউন্ট রেযাল 

পি শয়তর উপয়রর পায়েশ। চশক্ষােীরা ঐ োেগাটিয়ত িনয়ভােয়নর 

েনয আসয়তা। তায়দ্রয়ে িাংলায়দ্শী খািার চদ্য়ে আপযােন েরা 

হয়তা। তারা গান গাইয়তা, চিচভন্ন িাদ্য ন্ত্র িাোয়তা এিং চিচভন্ন 

রেয়মর কখলাধ্ুলা েরত।  চশক্ষােীরা,  ারা এখায়ন চেছু সময়ের 

েনয চছয়লা এিং  ারা মাত্র মচিোয়ল এয়সয়ছ, এিং 

অধ্যাপয়েরাসহ িাংলায়দ্শী েচমযউচনটির চেছু সদ্সয সিাই এ 

আয়োেয়ন আমচন্ত্রত োেয়তা। অচতচেয়দ্র আনন্দ কদ্োর সায়ে 

সায়ে আচম নতুন চশক্ষােীয়দ্র পুয়রায়না চশক্ষােী ও েচমযউচনটির 

এমন সদ্সযয়দ্র সায়ে পচরিে েচরয়ে চদ্য়ত িাইতাম,  ারা তায়দ্র 

েযানাচডোন েীিয়ন খাপ খাইয়ে চনয়ত সাহা য েরয়ত পারয়ি। 

এছাড়াও আচম সি চশক্ষােীয়দ্র োচনয়ে করয়খচছ আচম ও আমার 

িী আমরা টঠে সন্ধ্যা ৫:৩০-এ আমায়দ্র রায়তর খািার খাই এিং 

ক য়োয়না চশক্ষােী ক য়োয়না চদ্ন এয়স আমায়দ্র সায়ে রায়তর 

খািায়র অংশিহে েরয়ত পায়র। প্রেৃতপয়ক্ষই চেছু সংখযে 

চশক্ষােী চনেচমত আমায়দ্র সায়ে আমায়দ্র রায়তর খািায়র 

অংশিহে েয়র।  

িতশমায়ন উয়ল্লখয় াগয সংখযে, প্রাে ২০,০০০ এর মত িাংলায়দ্শী  

েযানাচডোন মচিোয়ল রয়েয়ছ। এয়দ্র িড় এেটি অংশ কিশ 

সমৃশ্চদ্ধ অেশন েয়রয়ছ এিং তায়দ্র অয়নয়েরই চিশ্বচিদ্যালয়ের 

চশক্ষােী কছয়ল-কময়ে রয়েয়ছ। আচম কিিা েয়র  াশ্চচ্ছ মচিোয়লর 

প্রচতটি সমৃদ্ধ িাংলায়দ্শী পচরিার ক ন অন্তত এেটি েয়র 
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িাংলায়দ্শী চশক্ষােী দ্িে কনন। এটি খুিই  ভায়লা  হয়ি  চদ্ 

িাংলায়দ্শী চশক্ষােীরা চিচভন্ন উপলয়ক্ষয তায়দ্র সাহা যোরী 

পচরিায়রর সায়ে কদ্খা েরয়ত পায়র এিং তাাঁয়দ্র সায়ে শহয়রর 

িাইয়র ঘুরয়ত ক য়ত পায়র। চেন্তু দ্ঃুখেনেভায়ি আমার এ 

প্রয়িিাটি এখনও  লপ্রসূ হে চন।  

৯। অয়নে িছর ধ্য়র িাংলায়দ্শী চশক্ষােীরা মচিোয়ল আসার 

পূয়ি শই আচম তায়দ্র েনয েযাপািশয়মন্ট খুাঁয়ে কদ্ই। এেনয আমার 

এ েযাপািশয়মন্টগুয়লার ইোরা োক্ষর েরা লায়গ এিং ভাড়া চদ্য়ে 

চদ্য়ত হে। এছাড়াও েযানাডার োয়রা োক্ষর ছাড়া  েযাপািশয়মন্ট 

ভাড়া চনয়ত পারয়ছ না, এমন অয়নে চশক্ষােীয়দ্র ইোরাও আচম 

সহ-োক্ষর েয়র চদ্য়েচছ। ইোরাে োক্ষর ও সহ-োক্ষর েরা 

মায়ন চনয়ের উপর অয়নে িড় দ্াচেত্ব কনো।  চদ্ এ চশক্ষােীরা 

তায়দ্র ভাড়া পচরয়শাধ্ না েয়র, তয়ি আমায়ে তায়দ্র পুয়রা 

িছয়রর হাোর হাোর ডলার ভাড়া পচরয়শাধ্ েরয়ত হয়ি। তয়ি 

কসৌভাগযেনেভায়ি, চশক্ষােীরা েখয়নাই তায়দ্র ভাড়া পচরয়শাধ্ 

েরয়ত িযে শ হেচন।  

১০. মচিোয়লর মযােচগল ইউচনভাচস শটি িাংলায়দ্শ কেয়ে  12,000 

চেয়লাচমিার দ্য়ূর।  অয়তা দ্য়ূর চিয়দ্য়শর িাচড় সন্তানরা, চিয়শষ 

েয়র কময়েরা, চিপদ্াপয়দ্র সম্মুখীন হয়ত পায়র এ চিন্তা তায়দ্র 

িািা-মায়ে চিিত েয়র। আচম তাই অয়নে চশক্ষােীয়দ্র চদ্বতীে 

গাচডশোয়নর  ভূচমো পালন েয়র আসচছ।  কিশ েয়েেিার 

চশক্ষােীরা অসুস্থ হয়ে পড়য়ল আচম তায়দ্র কদ্খায়শানা েচর ।  

এয়ত তায়দ্র িািা-মারা অতযন্ত খুশী  হন।   

১১। িাংলায়দ্শ কেয়ে অয়নয়েই মচিোয়ল কিড়ায়ত আয়স। িািা-

মায়েরা চিশ্বচিদ্যালয়ে তায়দ্র সন্তানয়দ্র পড়য়ত কদ্খয়ত আয়সন, 
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চিয়শষ েয়র মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ে। সরোচর েম শেতশারা চিচভন্ন 

কেচনং চনয়ত অেিা এখায়নর  সরোচর েম শেতশায়দ্র সায়ে িা 

চিশ্বচিদ্যালয়ের অধ্যাপেয়দ্র সায়ে কদ্খা েরয়ত আয়সন, সংগীত 

চশল্পীয়দ্র চিচভন্ন সাংসৃ্কচতে অনুষ্ঠায়ন সঙ্গীত পচরয়িশয়নর  েনয 

আনা হে এিং অয়নয়েই মচিোল ও উির আয়মচরোর চিচভন্ন 

শহয়র ভ্রময়নর েনযও আয়সন। আচম ও আমার িী সিসমে কিিা 

েচর, আমায়দ্র িাংলায়দ্শী অচতচেয়দ্র ভ্রমেয়ে  োসম্ভি 

আরামদ্ােে েরার েনয। প্রােই আমরা তায়দ্র িাংলায়দ্শী 

খািায়রর সায়ে লনশয়ভােয়ন আমন্ত্রে েচর, সরোচর েম শেতশা ও 

চিশ্বচিদ্যালয়ের স্কলারয়দ্র সায়ে তায়দ্র সাক্ষায়তর আয়োেন 

েচর, তায়দ্রয়ে শহয়রর চিচভন্ন দ্শ শনীে স্থায়ন ঘুরয়ত চনয়ে  াই, 

িায়মর চিচভন্ন খামায়রর অিলগুয়লায়ত চনয়ে  াই, এিং আমার 

পনিুন কনৌোে েয়র তায়দ্র সায়ে শযাময়েইন হ্রয়দ্ মাছ ধ্রয়ত 

 াই। আচম এটি িলয়ত কপয়র খুিই আনশ্চন্দত ক , আমরা 

আমায়দ্র অচতচেয়দ্র েনয  া েচর, তারা কসটি খুিই উপয়ভাগ 

েয়র এিং চিয়শষভায়ি এর প্রশংসা েয়র।  

িাংলায়দ্শ ও োনাডার েয়েেেন মানুষয়ে 

চিয়শষ ভায়ি সাহা য েরা: 

আল্লাহ্  আমায়ে চেছু জ্ঞান চদ্য়েয়ছন এিং মানুষয়ে সাহা য 

েরার স্পৃহা চদ্য়েয়ছন। এয়ত েয়র আচম অয়নে মানুষয়ে 

উপয়দ্শ দ্বারা এিং প্রেৃত োয়ের মাধ্যয়ম সাহা য েয়রচছ  া 

আমার েনয েটঠন চছয়লা না। আচম অয়নে িাংলায়দ্শীয়ে চরয়েল 

এয়স্টয়ির িযািসাে আসয়ত সাহা য েয়রচছ এিং অনুপ্রাচেত 

েয়রচছ। এয়দ্র েয়েেেন এখন মাচল্ট চমচলওচনোর।   
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মচিোয়ল এে িাংলায়দ্শী পচরিায়রর সায়ে আমায়দ্র ঘচনষ্ঠ িনু্ধ্ত্ব 

চছল।  তাাঁরা ১৯৭০ সায়ল এ শহয়র আসার পর কেয়েই আমার িনু্ধ্ 

খুি চিপদ্িস্ত  অিস্থাে চছয়লন। োরে ভায়লা এেটি 

চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে এেটি চপএইি.চড. চডিী োো সয়ত্ত্বও চতচন  এ 

কদ্য়শ পুয়রা সময়ের চশক্ষে চহয়সয়ি কোন িােচর পাশ্চচ্ছয়লননা।  

এেিার তাাঁর িাসাে কিড়ায়নার সমে তাাঁর িী আমায়ে রান্নাঘয়র 

সিার আড়ায়ল কডয়ে চনয়ে  ান এিং িয়লন, “ভাই সায়হি, আমার 

োমী এয়তািাই হতাশ ক , কস আত্মহতযাও েয়র ক লয়ত পায়র। 

দ্ো েয়র তাাঁয়ে ও আমার পচরিারয়ে িাাঁিায়নার েনয চেছু 

েরুন।” এর পয়রর চদ্ন আচম আমার এে সহেমী, আমার িনু্ধ্র 

ক  চিষয়ে চপএইি.চড. চছয়লা কস চিষয়ের কিোরমযায়নর োয়ছ 

 াই এিং তাাঁয়ে আমার িনু্ধ্য়ে এেটি িােচর চদ্য়ত অনুয়রাধ্ 

েচর। কিোরমযানও  আমার িনু্ধ্ চছয়লন। চতচন আমার এ 

সুপাচরশটি রায়খন এিং আমার িাংলায়দ্শী িনু্ধ্য়ে পয়রর সপ্তায়হই 

৬০ হাোর ডলার কিতয়নর এেেন অধ্যাপয়ের িােচর কদ্ন। 

আমার িনু্ধ্ ঐ পয়দ্ তাাঁর অিসয়রর আগ প শন্ত োে েয়রয়ছন ।  

এে চশক্ষােী মযােচগয়ল আসয়ত পারচছয়লা না োরে কস প্রয়দ্চশে 

সরোয়রর োছ কেয়ে এেটি গুরুত্বপূে শ নচে পাশ্চচ্ছয়লা না। 

তদ্ানুসায়র, আচম েুইয়িে সরোচর দ্প্তয়র  াই, কস নচেটিয়ে 

পুনরাে ইসুয েরাই এিং েুচরোয়রর মাধ্যয়ম োগেটিয়ে ঢাোে 

কস চশক্ষােীর োয়ছ পাটঠয়ে কদ্ই। এর চেছুচদ্ন পরই কস তরুনটি 

মযােচগয়ল িয়ল আয়স। এরেমই আয়রেটি ঘিনাে এে দ্ম্পচত 

মযােচগল চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে তায়দ্র ভচতশর নচে ও অনযানয 

োগে পাশ্চচ্ছয়লা না। এর  য়ল তায়দ্র এে িছর নি হয়ে  াে। 

আচম িাংলায়দ্য়শ আমার ভ্রময়ের সমে এ চিষয়ে োনয়ত পাচর। 

মচিোয়ল চ য়র চগয়েই আচম মযােচগয়ল  াই এিং অচ য়স িয়স 
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কেয়ে তায়দ্র োগেপত্র পুনরাে ইসু েরাই। এরপর েুচরোর 

কমইয়ল তায়দ্র োগেগুয়লা কস দ্ম্পচতয়ে ঢাোে পাটঠয়ে কদ্ই। 

এর  য়ল কস দ্ম্পচত মযােচগয়ল িয়ল আয়স I তারা উভয়েই 

চপএইি.চড. চডিী লাভ েয়র এিং দ্েুয়নই এখন চিশ্বচিদ্যালয়ের 

অধ্যাপে চহয়সয়ি ইউ. এসএ-কত োে েরয়ছ।  

মযােচগয়লর এে তরুে চশক্ষােীর িািা-মা তাাঁয়দ্র কছয়লয়ে 

কদ্খয়ত মচিোয়ল আয়সন। আচম তাাঁয়দ্রয়ে োনাডাে অচভিাসী 

চহয়সয়ি আসার েনয উপয়দ্শ কদ্ই  ায়ত েয়র মযােচগয়ল তাাঁয়দ্র 

কছয়ল চিনা পেসাে পড়য়ত পায়র এিং তাাঁয়দ্র কছাি কছয়লও     

েযানাডার অচভিাসী হয়ে  াে। তাাঁরা প্রচতিছর মযােচগয়ল তাাঁয়দ্র 

কছয়লর েনয প্রাে ৫০,০০০ ডলার খরি েরচছ কলন। তাাঁরা আমার 

উপয়দ্শ কশায়নন এিং োনাডাে অচভিাসী চহয়সয়ি চ য়র 

আয়সন।  লেরূপ তাাঁয়দ্র দ্'ুেন কছয়লই মযােচগয়ল প্রাে 

চিনামূয়লয পড়ার সুয় াগ পাে। এয়ত েয়র ঐ িািা-মায়ের 

প্রচতিছর প্রাে এে লক্ষ ডলার কিাঁয়ি  াে। তার উপর, ক য়হতু 

তাাঁয়দ্র িড় কছয়ল এেেন অচভিাসী , তাই কস মযােচগল 

কমচডেযাল সু্কয়লর এেেন চশক্ষােী চহয়সয়ি চনি শাচিত হিার 

সুয় াগ পাে। কস এখন তার কমচডয়েল চডিী কশষ েয়রয়ছ এিং 

এেটি অন্টাচরও চিশ্বচিদ্যালয়ে তার করচসয়ডশ্চন্স েরয়ছ। কস 

এেেন িাংলায়দ্শী তরুেীয়ে চিয়ে েয়রয়ছ ক  এেেন 

িকু্ষচিয়শষজ্ঞ চহয়সয়ি কস্পশাচলয়স্টর কেচনং চনয়চ্ছ।   দ্ম্পচতর 

কছাি কছয়লও মযােচগল কেয়ে এেটি ভায়লা ইশ্চিচনোচরং চডিী 

কশষ েয়রয়ছ।   

আচম আয়গও িয়লচছ েযানাডা ও ইউএসএ-কত চিচেৎসা কপশায়ে 

খুি সম্মানেনে দৃ্টিয়ত কদ্খা হে এিং তারা খুি ভায়লা অংয়ের 
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িাোও উপােশন েরয়ত পায়রন। তাই অয়নে কমধ্াচি চশক্ষােীরাই 

কমচডেযায়ল পড়ার ইচ্ছা কপাষে েয়র। চেন্তু ক য়হতু কমচডেযাল 

সু্কলগুয়লায়ত আসন সংখযা সীচমত, তাই শুধু্মাত্র অসাধ্ারে 

কমধ্ািী চশক্ষােীরাই কমচডয়েল সু্কয়ল পড়ার সুয় াগ পাে।  

এেিার এে ইরাচনোন তরুেী আমার োয়ছ সাহায় যর েনয 

আয়স। কস শুয়নচছয়লা আচম নাচে ১০ েয়নরও কিচশ চশক্ষােীয়ে 

পরামশ শ চদ্য়েচছলাম  ারা পরিতীয়ত কমচডেযাল  সু্কয়লর ভচতশ 

পরীক্ষাে স লতা অেশন েয়র।   আচম তায়ে সাহা য েরয়ত 

রাশ্চে হই। আচম তার সায়ে দ্ইু িছর োে েচর। আচম তায়ে 

আমার আন্তঃসাংসৃ্কচতে কেয়ন্দ্র এেেন কেচ্ছায়সিয়ের োে 

কদ্ই  ায়ত েয়র আচম তার েনয এেটি ভায়লা সুপাচরশপত্র 

চলখয়ত পাচর।  খন কমচডেযাল  সু্কয়ল ভচতশর েনয আয়িদ্নপত্র 

েমা কদ্ওোে সমে আয়স, কস মযােচগয়ল আয়িদ্নপত্র েমা 

চদ্য়ত রাশ্চে হশ্চচ্ছয়লা না। অিয়শয়ষ, আচম রীচতমত কোর েয়র 

তায়ে চদ্য়ে আয়িদ্ন পত্র পূরে েরাই। তায়ে সাক্ষাৎোয়রর েনয 

ডাো হে, চেন্তু কস ইন্টারচভউ কিায়ডশর সাময়ন ক য়তও রাশ্চে 

হশ্চচ্ছয়লা না। কস চনশ্চিত চছয়লা ক , কস সাক্ষাৎোয়র ভায়লা েরয়ত 

পারয়ি না। আিায়রা আমায়ে তাাঁয়ে সাক্ষাৎোয়র পাঠায়নার েনয 

কোর েরয়ত হে। কস চ য়র আসার পর আচম তায়ে শ্চেজ্ঞাসা 

েচর সাক্ষাৎোর কেমন চছয়লা। কস উির কদ্ে, “ভায়লা হেচন। 

আচম তাাঁয়দ্র প্রশ্নগুয়লার  ো ে উির চদ্য়ত পাচরচন।” আচম 

তায়ে িচল, আমায়ে তাাঁয়দ্র চেছু প্রশ্ন ও তুচম কসগুয়লার কেমন 

উির চদ্য়েয়ছা, তার চেছু উদ্াহরে দ্াও। কস িলয়লা, “এেেন 

প্রশ্নেতশা শ্চেজ্ঞাসা েয়রচছয়লা, ‘তুচম এেেন ইরাচনোন মুসচলম 

কময়ে। তুচম চেভায়ি এেেন পুরুয়ষর শরীর পরীক্ষা েরয়ি?” 

আচম তাাঁয়ে শ্চেজ্ঞাসা েচর কস চে উির চদ্য়েচছয়লা। কস িয়ল, 
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“আমার িািা ইরায়নর এেেন গাইয়নায়োলশ্চেস্ট।  চদ্ কস 

সারাক্ষে মচহলায়দ্র শরীর পরীক্ষা েরয়ত পায়র, আচম কেন 

এেেন পুরুয়ষর শরীয়র পরীক্ষা েরয়ত পারয়িা না?” আমার 

োয়ছ তার উিরটিয়ে এ প্রয়শ্নর েনয সিয়িয়ে কসরা উির িয়ল 

ময়ন হয়েচছয়লা! কস তার কমচড েযাল সু্কল কশষ েয়রয়ছ। এ মুহূয়তশ 

কস হেয়তা েযানাডার কোন হাসপাতায়ল চিচেৎসে চহয়সয়ি োে 

েরয়ছ।  

আমরা মচিোয়ল আমায়দ্র এে পাচরিাচরে িনু্ধ্র িাসাে 

কিড়ায়ত ক তাম। আমায়দ্র িনু্ধ্র এেটি কমধ্ািী কছয়ল চছয়লা। 

তায়ে আচম কমচডচসন চনয়ে পড়ার েনয অনুপ্রাচেত েচর।  খন 

কমচড েযাল সু্কয়ল আয়িদ্ন েরার সমে িয়ল আয়স, তখন কস 

তরুয়ের মযােচগয়ল আয়িদ্নপত্র পাঠায়নার কোন ইচ্ছাই চছয়লা 

না। কস চিচেৎসে হয়ত িাইয়তা না। চেন্তু অিয়শয়ষ আমার 

কোরােুচরয়ত কস আয়িদ্নপত্র পাঠাে।  

ঐ িছর কম মায়স আচম তায়দ্র িাসাে কিড়ায়ত  াই। আচম তায়ে 

শ্চেজ্ঞাসা েচর, তার আয়িদ্ন পয়ত্রর চে উির এয়সয়ছ। কস িয়ল, 

“আচম মযােচগয়লর োছ কেয়ে কোন উির পাইচন। তাাঁরা সম্ভিত 

কমচডেযাল সু্কয়লর েনয আমায়ে ক াগয ময়ন েয়রচন।” আচম 

িুঝয়ত পারচছলাম ক , তায়ে সাক্ষাতোয়রর েনয ডাো হেচন, 

কসেনয কস কিশ খুচশ এিং কস  া িয়লচছয়লা, কসিা চনয়েও আচম 

কিশ অিাে হই। োরে মযােচগল  চদ্ োয়রা সাক্ষাৎোর চনয়ত না 

িাে, তাহয়ল তাাঁরা সাক্ষাৎোর চনয়ত না পারার েনয তাাঁয়দ্র 

দ্ঃুখপ্রোশ েয়র ঐ চশক্ষােীয়ে এেটি চিটঠ পাঠাে। আচম অনুভি 

েরয়ত পারচছলাম ক , এখায়ন কোন এেটি ঝায়মলা হয়েয়ছ  ার  

েনয কস মযােচগয়লর োছ কেয়ে চিটঠ পাে চন। আচম তায়ে িচল, 



262 
 

“অনুিহ েয়র তুচম মযােচগয়ল  াও এিং তাাঁয়দ্রয়ে  কতামার 

আয়িদ্নপয়ত্রর িযাপায়র শ্চেজ্ঞাসা েয়রা।” কস আিায়রা কসখায়ন 

ক য়ত অেীেৃচত োনাে। এরপর আচম িচল, “অন্তত আমার েনয 

দ্ো েয়র তুচম মযােচগয়ল  াও। এয়ত েয়র শুধ্ু কতামার িায়সর 

টিচেয়ির িাোিাই খরি হয়ি।” কস এরপর মযােচগয়ল  াে এিং 

কমচডেযাল  যাোচল্টর কসয়িিাচরয়ে তার আয়িদ্নপয়ত্রর 

 লা য়লর িযাপায়র শ্চেজ্ঞাসা েয়র। কসয়িিাচর তাাঁয়ে িয়লন, 

“আপচন কোোে চছয়লন? আমরা আপনায়ে সাক্ষাৎোয়র আসার 

েনয চিটঠ পাটঠয়েচছলাম।” চেন্তু তার োয়ছ কোয়না চিটঠ 

কপৌৌঁছােচন। সি চশক্ষােীয়দ্র িাছাই সম্পন্ন হয়ে চগয়েচছল; 

এমনচে অয়পক্ষমােয়দ্র তাচলোও িাচনয়ে কদ্ওো হয়েচছয়লা। 

তয়ি ক য়হতু কস এেেন কমধ্ািী চশক্ষােী চছয়লা, তাই মযােচগল 

দ্রুত এেটি নতুন েচমটি গঠন েয়র তার সাক্ষাৎোর কনে এিং 

তার নাম অয়পক্ষমােয়দ্র তাচলোর কশয়ষ িাচনয়ে কদ্ে। কস 

তরুেটি খুিই ভাগযিান চছয়লা ক , অিয়শয়ষ কস অয়পক্ষমাে 

তাচলোর কশয়ষর অিস্থান  কেয়ে কমচড েযাল সু্কয়ল ভচতশর সুয় াগ 

কপয়ে  াে। কস এখন েযানাডার এেটি সুপচরচিত হাসপাতায়লর 

প্রধ্ান হািশ-সােশন। 

এেিার ১৯৭২ সায়ল আমায়ে আমার এে পুয়রায়না ছাত্র ক ান 

েয়র োনাে ক , অয়নে আয়গ কস এেিার েযানাডার এেটি 

অচভিাসী চভসা কপয়েচছয়লা। তয়ি ক য়হতু তার সরোচর 

েয়লয়ের চিভাগীে প্রধ্ান চহয়সয়ি এেটি ভায়লা িােচর চছয়লা, 

তাই কস েযানাডার অচভিাসী চিভায়গ চলয়খ পাটঠয়ে চছয়লা ক , কস 

এখন আর োনাডা ক য়ত ইচ্ছেু না। এ গল্প কশানার পর আচম 

তায়ে িচল, “তুচম োনাডার অচভিাসী অচ য়স  াও, কতামার চভসা 

নিাচেত েরাও এিং কোন কদ্চর না েয়র  ত দ্রুত সম্ভি েযানাডা 
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িয়ল এয়সা।” আচম  া িয়লচছলাম কস এেদ্ম তাই েয়র। কস এখন 

এেেন মাচল্ট চমচলওচনোর এিং মচিোয়লর েয়েেেন ধ্নী 

িাঙ্গাচলয়দ্র মায়ঝ এেেন।  

১৯৭০ সায়লর চদ্য়ে আমার আয়রেেন পুরয়না ছাত্র আমায়ে 

ক ান চদ্য়ে োনাে ক , এেটি আয়মচরোন চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে 

কস তার চপএইি.চড. চডচি কশষ েয়রয়ছ এিং ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে 

তার পয়দ্ ক াগ চদ্য়ত কস িাংলায়দ্য়শ চ য়র  ায়চ্ছ। আচম তায়ে 

তার টিয়েি িদ্লায়ত িচল এিং এর পচরিয়তশ মচিোয়ল আসয়ত 

িচল। কস কসিাই েয়র। কস মচিোয়ল এেেন অধ্যাপে চহয়সয়ি 

দ্ীঘ শচদ্ন  ািৎ োে েয়রয়ছ। দ্ঃুখেনেভায়ি কস তার িী ও 

চতনটি  কছয়লয়ে করয়খ মারা চগয়েয়ছ। তয়ি, তার চতন কছয়ল এখন 

কিশ উচ্চচশচক্ষত এিং তারা তায়দ্র েীিয়ন কিশ ভায়লা ভায়ি 

প্রচতটষ্ঠত।  

িচরশায়লর এে তরুে, ক  আমার এেেন ছাত্র চছয়লা, কস 

ভারয়তর কিনারস চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে উচ্চচশক্ষার েনয এেটি 

কমধ্ািৃচি পাে। তার পশ্চিয়মর চিশ্বচিদ্যালেগুয়লায়তও কমধ্ািৃচি 

চনয়ে  ািার সুয় াগ চছয়লা। এয়ক্ষয়ত্র আমার উপয়দ্শ িাওো হয়ল, 

আচম তায়ে কিনারস চিশ্বচিদ্যালয়ে চগয়ে ‘চহন্দ ুদ্শ শয়নর’ উপর 

চপএইি.চড. েরার পরামশ শ কদ্ই। তায়ে এ পরামশ শটি কদ্োর 

কপছয়ন আমার োরেটি চছয়লা ইসলায়মর ইচতহায়স কস প্রেম 

মুসচলম িযশ্চক্ত হয়ি ক  চহন্দতু্বিায়দ্র উপর ডক্টয়রি েয়রয়ছ এিং 

পৃচেিীর সমি চিজ্ঞ সমাে এটিয়ে োগত োনায়ি। আচম আয়রা 

কভয়িচছলাম ক , এেচদ্ন কস ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে ‘চিশ্ব ধ্ম শ’ চনয়ে 

এেটি চিভাগ খুলয়ত পারয়ি এিং এটিও ইসলাচমে চিয়শ্ব এেদ্ম 

প্রেম হয়ি। আমার ছাত্র আমার উপয়দ্শ অনুসায়রই োেগুয়লা 
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েয়র। কস কিনারয়স তার চপ.এইি.চড. চডিী সম্পন্ন েয়র এিং তার 

িী, আমার আর এেেন ছাত্রী, মুসচলম দ্শ শয়ন চপ.এইি.চড. েয়র। 

তারা দ্েুয়নই ঢাো চ য়র আয়স এিং দ্শ শন চিভায়গ োে েরা 

শুরু েয়র I শীঘ্রই আমার আয়রেেন খুিই স ল ছাত্র েলা 

অনুষয়দ্র ডীন চহয়সয়ি চনি শাচিত হে। এ সময়ে আমার চহন্দ ু

দ্শ শয়ন চডিী কনো ছাত্র ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে ‘চিশ্ব ধ্ম শ’ চিভাগ 

প্রচতষ্ঠা েরয়ত স ল হে। এটি তায়ে ১৪০০ িছর আয়গ ইসলাম 

ধ্য়ম শর সূিনা হওোর পর কেয়ে ইসলাম িযতীত অনযানয ধ্য়ম শর 

পড়ায়শানার েনয প্রেম এোয়ডচমে প্রচতষ্ঠান প্রচতষ্ঠা েরার 

কগৌরি অেশন েরার সুয় াগ েয়র কদ্ে। এ প্রচতষ্ঠায়নর প্রচত 

চিয়শ্বর স্কলারয়দ্র প্রচতশ্চিো চছয়লা অভূতপূি শ। কস চিশ্বেুয়ড় 

ধ্মীে অধ্যােয়নর 

পশ্চেতয়দ্র োয়ছ এেটি 

পচরচিত নায়ম পচরেত হে। 

িছয়রর পর িছর চিয়শ্বর 

চিচভন্ন প্রচতষ্ঠায়ন িচিতা 

কদ্োর েনয এিং সয়ম্মলন 

ও কসচমনায়র অংশ কনোর 

েনয তায়ে আমন্ত্রে 

োনায়না হয়চ্ছ। 

 ুক্তরায়ষ্ট্রর পররাষ্ট্র 

দ্ তয়রর পক্ষ কেয়ে 

তায়ে কস কদ্য়শ ইসলাম 

অধ্যােয়নর েনয দ্'ুিার 

মাচেশন  ুক্তরায়ষ্ট্র এয়স  

ড. োেী নুরুল ইসলাম I 
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োোর েনয তায়ে আমন্ত্রে োনায়না হয়েচছয়লা। 

আমার ছাত্র দ্’ুেন চিশ্ব কনতার োছ কেয়ে দ্য়ুিা চিয়শষ সম্মাননা 

কপয়েয়ছ  া আর কোয়না িাংলায়দ্শী পােচন। ২০১৬ সায়ল 

কপ্রচসয়ডন্ট ওিামা সারা চিশ্ব কেয়ে কমাি ৩২ েন পশ্চেতয়ে 

আমন্ত্রে োনান কহাোইি হাউয়স এেটি আন্তঃসংয় াগ অনুষ্ঠান 

উৎ াপন েরার েনয I আমার ছাত্র তাাঁয়দ্র এেেন হিার কগৌরি 

অেশন েয়র। এরপর আয়স  ভযাটিোয়নর  েযােচলে চখ্রিাচনটির 

কপায়পর োছ কেয়ে প্রাপ্ত সম্মান। কপায়পর সাক্ষাৎ লাভ েরা 

রীচতমত এেটি অসাধ্য িযাপার। এ এেই কপাপ আমার ছাত্রয়ে 

দ্'ুিার ভযাটিোয়ন চনয়ে আয়সন। ১৯৬৬ সায়ল কপাপ েন পল 

তায়ে এেটি চখ্রিান-মুসচলম কিাঝাপড়া সম্পচেশত সংলায়প 

অংশিহে েরয়ত আমন্ত্রে োনান। ১৭ 

েন চখ্রিান কনতা ও ১৭ েন মুসচলম 

কনতা  পাাঁি  চদ্য়নর সংলাপ সয়ম্মলনটিয়ত 

অংশিহে েয়রচছয়লা। আমার ছাত্র 

তাাঁয়দ্র এেেন চছয়লা। কপাপ চনয়ে এ 

সভাগুয়লায়ত অংশিহে েয়রচছয়লন। 

সভার কশয়ষ কপাপ সমস্ত অচতচেয়দ্র 

তাাঁর িীেোলীন প্রাসায়দ্ চনয়ে তাাঁয়দ্র 

আপযােন েয়রন। আিার ১৯৯৪ সায়ল 

কপাপ ৭ েন মুসচলম দ্ম্পচত ও ৭ েন 

চখ্রিান দ্ম্পচতয়ে চেভায়ি পাচরিাচরে 

মূলযয়িাধ্য়ে উন্নত েরা  াে, এ চিষয়ে 

এেটি সংলায়প অংশিহে েরয়ত 
ড. োেী নুরুল ইসলাম  
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আমন্ত্রে োনান। এিার আমার ছায়ত্রর িীয়েও এেই সায়ে 

আমন্ত্রে োনায়না হে। কস কপায়পর েনয এেটি উপহার চনয়ে 

চগয়েচছয়লা  া কস িযশ্চক্তগতভায়ি কপাপয়ে চদ্য়েচছয়লা। এভায়ি 

আমার ছাত্র িাংলায়দ্শ ও কপায়পর মায়ঝ এেটি সুন্দর সম্পেশ 

গয়ড় তুলয়ত স ল হে।   

আচম ক  ছায়ত্রর েো িলচছ তার নাম ড. োেী নুরুল ইসলাম I 

কস  ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের এেেন সম্মাচনত চশক্ষে I িতশমায়ন কস 

অিসর িহে েয়রয়ছ। তাাঁর িী ড. আশ্চেেুন নাহার, ক   দ্শ শন 

চিভায়গর প্রধ্ান চহয়সয়ি োে েয়রয়ছ, কস ও সম্প্রচত তাাঁর োে 

কেয়ে অিসর িহে েয়রয়ছ।  

আচম অতযন্ত খুচশ ক , আল্লাহ্  আমায়ে মানুষয়ে তার প্রয়োেয়ন 

সাহা য েরার ইচ্ছা এিং সামে শয চদ্য়েয়ছন। আচম আল্লাহ্ র োয়ছ 

অয়নে েৃতজ্ঞ ক , আল্লাহ্  আমায়ে অে শননচতে সচ্ছলতা 

চদ্য়েয়ছন  া আচম আমার চিচভন্ন োয়ে লাগায়ত পারচছ। প্রাে ৪০ 

িছর আয়গ আচম অয়নেিা আেশ্চস্মেভায়িই চরোল এয়স্টয়ির 

িযািসাে েচড়য়ে পচড়। আলহামদ্চুলল্লাহ্ , আমার এ িযািসাটি 

সমৃশ্চদ্ধ লাভ েয়র। আচম আমার এ িযািসা কেয়ে লায়ভর এেটি 

অংশ মানুষয়ে সাহা য েরার েনয িযে েচর। আচম এেসমে 

অপরাধ্য়িায়ধ্ ভুগতাম োরে আচম এেটি ধ্নী কদ্য়শ সমৃশ্চদ্ধর 

মায়ঝ িাস েরচছ  খন আমার কদ্য়শর লক্ষ লক্ষ মানুষ দ্ঃুখ-

দ্দু্শশার মায়ঝ িাস েরয়ছ। চেন্তু আচম এখন আর অপরাধ্য়িায়ধ্ 

ভুচগনা। োরে িাংলায়দ্য়শ কেয়ে আচম মানুষয়ে  তিা না সাহা য 

েরয়ত পারতাম, তার কেয়ে অয়নে কিচশ আচম েযানাডা কেয়ে 

েরয়ত পারচছ।  
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কোচভড-১৯ সংেি িলাোলীন সময়ে আচম িাংলায়দ্য়শর ৯০০ 

পচরিারয়ে সাহা য েরার কিিা েয়রচছ। আমরা প্রচতটি 

পচরিারয়ে খাদ্য সরিাম অেিা েযাশ  িাো চদ্য়েচছ। এছাড়া 

দ্য়ুিা এচতমখানা ও এেখানা মসশ্চেয়দ্ কিশ চেছুিা অিদ্ান 

চদ্য়েচছ।  কোচভদ্ ১৯-এর িছয়র আমরা িাংলায়দ্য়শ ৯/১০ লক্ষ 

িাোর সাহা য প্রদ্ান েয়রচছ।   আচম মচিোয়লও চেছু 

পচরিারয়ে খািার ও িাো চদ্য়ে সাহা য েরার কিিা েয়রচছ।  

ক য়হতু িাংলায়দ্য়শ আমার অয়নে দ্চরদ্র আত্মীে রয়েয়ছ, তাই 

তারা  খন চিয়শষ কোন আচে শে িা োস্থয সঙ্কয়ির মুয়খামুচখ হে, 

তখন আমায়ে তায়দ্র িয়ড়া সহােতা চদ্য়ত হে। 

আমার েীিয়নর স লতা 

িতশমান অধ্যায়ে আচম আমার েীিয়নর স লতার োরেগুয়লা 

চিয়েষে েরয়ত কিিা েরয়িা। আচম ময়ন েচর ক , আমার চিশ্বাস, 

নীচতমালা ও শ্চিোেলাপগুয়লা-  া আমার েীিয়ন স লতা 

এয়নয়ছ, তার ময়ধ্য চেছুিা চশক্ষার চিষে রয়েয়ছ। আচম আশা 

েচর, আমার উদ্াহরে অনুসরে েয়র চেছু সংখে তরুে-তরুেী 

হেয়তা তায়দ্র েীিয়নও স লতা লাভ েরয়ত সক্ষম হয়ি ।   

আমার িইটি কলখার প্রধ্ান উয়েশয হয়লা-  ারা তায়দ্র পড়াশুনার 

েীিয়ন আচে শে সমসযা ও অনযানয োরয়ে সংিাম েয়র  ায়চ্ছ, 

তায়দ্রয়ে  ুদ্ধ িাচলয়ে ক য়ত অনুপ্রাচেত েরা। আচম তায়দ্রয়ে 

িলয়িা, "আল্লাহর উপর ভরসা রায়খা, সৎপয়ে িয়লা, কতামায়দ্র 

সংেয়ল্প চস্থর োয়ো, কতামায়দ্র লয়ক্ষয ময়নাচনয়িশ েয়রা, েয়ঠার 

পচরেম েয়রা এিং আল্লাহর সৃটিয়ে ভায়লািায়সা। কতামায়দ্র 

েীিয়ন এেচদ্ন স লতা আসয়ি I 
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“আয়রা ময়ন করয়খা- েীিন- ুয়দ্ধ েেী হিার পর কতামায়দ্র 

অতীতয়ে েখনও ভুয়ল  ায়িনা। কতামায়দ্র িলার পয়ে  ারা 

কতামায়দ্র সহােতা েয়রয়ছন তায়দ্র োয়ছ োেয়ি চির-েৃতজ্ঞ। 

চনয়েয়ে েখনও িড় ময়ন েরয়িনা। কতামরা অয়নে মানুষ পায়ি, 

 ারা গয়তশর কভতর কেয়ে ওঠার েনয অয়নে কিিা েয়র  ায়চ্ছ। 

তায়দ্রয়ে  গতশ কেয়ে উটঠয়ে আনার েনয তায়দ্র চদ্য়ে 

কতামায়দ্র হাত িাচড়য়ে কদ্য়ি ।   

“আল্লাহ্ কতামায়দ্রয়ে আে অয়নে কনোমত চদ্য়েয়ছন। অয়নে 

মানুষ দ্ঃুখ-েয়ি েীিন  াপন েরয়ছ। কতামায়দ্র েতশিয হয়ি- 

কতামায়দ্র কনোময়তর এেিা অংশ  ায়দ্র চেছু নাই তায়দ্র সায়ে 

কশোর েরা। কতামায়দ্র আর এেিা েতশিয হয়লা- ভায়লা উপয়দ্শ 

অেিা অনয কোয়না ভায়ি সহােতা েয়র তায়দ্র েীিয়নও 

স লতা আনয়ত সাহা য েরা।    

“কতামরা কদ্খয়ত কেমন, কতামরা চে রেম োপড়-কিাপড় পয়ড়া 

অেিা কতামরা চে গাচড়য়ত িয়ড় কিড়াও, তা চদ্য়ে মানুষ কতামায়দ্র 

মহত্ত্ব চিিার েরয়িনা। কতামায়দ্র েদ্ধাশীলতা, ভদ্রতা ও চিনে 

চনধ্ শারে েরয়ি- কতামরা চে ধ্রয়ের মানুষ।"  

আমার েীিয়নর স লতা ও তার রহসয চিয়েষে েরয়ত চগয়ে 

আমায়ে েতগুয়লা ঘিনার পুনরািৃচি েরয়ত হয়চ্ছ। এেনয আচম 

আপনায়দ্র লধ্ শয োমনা েরচছ। আসয়ল পাঠে আপনারা 

িতশমান অধ্যােটিয়ে আমার েীিন িৃিায়ন্তর এেটি সংচক্ষপ্তসার 

চহসায়ি ধ্য়র চনয়ত পায়রন ।     

এখন প্রশ্ন হয়লা- আচম চে আমার েীিয়ন আসয়লই স ল হয়ত 

কপয়রচছ? আচম  চদ্ “না” িচল, তাহয়ল কসিা আল্লাহ্র োয়ছ খুি 
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িড় এেিা না-কশােরী োে হয়ি। পাঠে আপনারা োয়নন, 

আমার লেয়শায়রর শুরুর চদ্য়ে আচম কোনচদ্ন েয়েও ভাচিচন 

ক , আচম আমার িচরশায়লর িায়মর হাইসু্কল কশষ েরয়ত    

পারয়িা I চেন্তু আলহামদ্চুলল্লাহ্ আচম েযানাডার এেটি 

চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে সয়ি শাচ্চ এোয়ডচমে চডিী, চপ. এইি. চড. 

চডিী চনয়ত সক্ষম হয়েচছ। আমার েন্ম ও কিয়ড় ওঠা হে 

িচরশায়লর এেটি িায়ম অচত রক্ষেশীল মুসচলম পচরয়িয়শ, চেন্তু 

পশ্চিমা দ্শ শন পড়ার মাধ্যয়ম পরিতীয়ত আচম অয়নে েুসংস্কার 

এিং কগাাঁড়াচম কেয়ে মুক্ত হয়ত কপয়রচছ। আচম পশ্চিমা সমায়ের 

অয়নে উদ্ার মূলযয়িাধ্গুয়লায়েও আত্মস্থ েরয়ত কপয়রচছ এিং 

আল্লাহর রহময়ত আচম আধ্যাশ্চত্মে আয়লাচেত েরয়ের উপরও 

চেছু প্রচশক্ষে চনয়ত কপয়রচছ। দ্চরদ্রতা, অপুটি, করাগ, পাচনয়ত 

ডুয়ি  াওো, েুচমর, রেযাল কিঙ্গল িাইগার- এগুয়লা চছয়লা 

আমার েীিয়নর শত্রু। এ চিচভন্ন শত্রুগুয়লার মায়ঝ ক  কোন 

এেটি আমায়ে লশশয়ি কময়র ক লয়ত পারয়তা। আমায়দ্র 

এলাোর অয়ধ্ শে িাচ্চারা অপুটি ও চিচভন্ন করায়গর োরয়ে তায়দ্র 

িেস পাাঁি িছর হিার পূয়ি শই এ পৃচেিী কেয়ে চিদ্াে চনয়তা। 

এভায়ি  ারা িয়ল চগয়েয়ছ, তায়দ্র মায়ঝ আমার চনয়ের ভাই-

কিায়নরাও  চছয়লা। লশশয়ি তাই আমার েীিয়ন এেটিই েে 

চছয়লা I কসটি হয়চ্ছ কিাঁয়ি োো। প্রােই আচম সূয় শাদ্ে কেয়ে 

সূ শাস্ত প শন্ত োয়ঠর লাঙ্গল ও িলদ্ দ্'ুকিা চনয়ে মায়ঠ হালিাষ 

েরতাম, ধ্ান করাপন েরতাম এিং পাো ধ্ান কেয়ি িাচড়য়ত 

আনতাম, মাঠ কেয়ে লাল পাো মচরি তুলতাম, মাোে েয়র 

কঝাাঁপঝাড় কেয়ে জ্বালাচন োয়ঠর কিাঝা িয়ে িাচড়য়ত চনয়ে 

আসতাম, এিং খািায়রর েনয মাছ ধ্রতাম I এছাড়াও আয়রা 

অয়নে ধ্রয়ের োে েরতাম  া িাংলায়দ্য়শর এেেন েৃষে 
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সিরাির েয়র োয়ে। আমার িায়ম আমার সমসামচেে মাত্র 

দ্’ুএেেন মানুষ েীচিত আয়ছ; তোচপ আচম এখন ৮৬ িছর 

িেয়স পদ্াপ শন েয়রচছ। আল্লাহ্ আমায়ে অয়নে ধ্ন-সম্পদ্, এিং 

আমার সন্তান ও নাচত-নাতনীয়দ্র অয়নে সা লয চদ্য়েয়ছন। 

আমার িযািসার সা লয আমায়ে েযানাডা ও িাংলায়দ্য়শ অয়নে 

মানুষ ও প্রচতষ্ঠানয়ে আচে শেভায়ি সাহা য েরয়ত সক্ষম েয়রয়ছ। 

মাশাআল্লাহ আমার সন্তায়নরাও তায়দ্র েীিয়ন ভাল প শায়ে 

রয়েয়ছ এিং আমার েয়েেেন নাচত-নাতনী েযানাডা ও ইউ. এস. 

এ'র কসরা চিশ্বচিদ্যালেগুয়লায়ত পড়াশুনা েয়রয়ছ এিং ভায়লা 

িােচর ও িযিসা েরয়ছ। আমার প্রেম সু্কল চছয়লা আমায়দ্র 

িায়মর োাঁিা রাস্তার উপর। কসখায়ন আচম পুরায়না ধ্ায়নর িস্তার 

উপর িয়স িাাঁয়শর েশ্চির েলম ও োয়ঠর েেলা-পাউডার-

গলায়না োচল চদ্য়ে তালপাতার উপর িাংলা িে শমালা চলয়খচছ। 

আমার কময়ের ঘয়রর নাচত-নাতনীরা ক  প্রাইয়ভি প্রাইমাচর ও হাই 

সু্কয়ল চগয়েয়ছ, কসখায়ন অচত ধ্নী মানুয়ষর কছয়লয়ময়েরাই 

পড়াশুনা েরয়ত পায়র। ওয়দ্র চতন েয়নর িাৎসচরে সু্কয়লর কমাি 

টিউশন চ  প্রাে আমার েযানাডার িাৎসচরে কিতয়নর সমান 

চছয়লা। আমার লশশয়ির েে, এেটি মচহয়ষর মাচলে হওো এিং 

কসটির চপয়ঠ িয়ড় পাচনয়ত কডািা ধ্ায়নর কক্ষত পাচড় কদ্ো, েখয়না 

পূরে হেচন, চেন্তু আমার ডাক্তার কছয়লয়ে এখন রাোরা ৮০০ 

মানুষ ধ্ারে ক্ষমতা সম্পন্ন িযশ্চক্তগত োয়ম্বা A-৩৮০ 

উয়ড়াোহায়ে েয়র আয়মচরো কেয়ে মধ্যপ্রায়িয করাগী কদ্খয়ত 

চনয়ে  ান।  চদ্ও আমার মা ও ভাই-কিায়নরা ঔষধ্ ও চিচেৎসার 

অভায়ি মারা চগয়েয়ছ, আমার কছয়লর আচিষ্কারগুয়লা এখন 

অগচনত মানুয়ষর েীিন িাাঁিায়চ্ছ। এেসমে আচম এেেন 

ক্ষমতাহীন, েেহীন এিং তাৎপ শহীন মানুষ চছলাম। আচম চে 
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িলয়ত িাইচছ, কসিা কশানার োয়রা কোয়না আিহ চছয়লা না। আর 

আেয়ে আচম  চদ্ চেছু িচল তখন কসিায়ত মানুষ গুরুত্ব কদ্ে 

এিং  চদ্ আমার কছয়ল চেছু িয়ল অেিা কলয়খ, তাহয়ল পুয়রা 

চিচেৎসা-চিশ্ব তা মন চদ্য়ে কশায়ন ও পয়ড়।   

আমার সা য়লযর রহসয েী? এ প্রশ্নটির সিয়িয়ে সহে ও 

সংচক্ষপ্ত উির হয়চ্ছ আল্লাহর পচরেল্পনা এিং আমার  দৃ্ঢ় সঙ্কল্প, 

েয়ঠার পচরেম ও সততা। আচম েযানাডার তরুেয়দ্র িয়ল োচে, 

তাাঁয়দ্র  চদ্ দৃ্ঢ় সংেল্প োয়ে, েয়ঠার পচরেম েয়র এিং সৎভায়ি 

েীিন াপন েয়র, তাহয়ল তারা এয়দ্য়শ স লতা অেশন েরয়িই 

ইন-শাহ-আল্লাহ। েযানাডার কলায়েয়দ্র েনয এটিই  য়েি। োরে 

এখায়ন স ল হওোর েনয সুয় াগ অপচরসীম। আমার োচহনী 

চভন্ন োরে আচম এখায়ন েন্ম কনইচন এিং কিয়ড় উটঠচন। আসয়ল 

আচম মাটির এমন এেটি গয়তশ েন্ম চনয়েচছলাম এিং কিয়ড় 

উয়ঠচছলাম, ক খান কেয়ে উপয়র উয়ঠ আসা প্রাে অসম্ভি চছয়লা। 

এোরয়েই আমার েীিয়নর সা য়লযর রহসযটি আসয়ল 

েযানাডার নাগচরেয়দ্র স লতার তুলনাে অয়নেিাই চভন্ন ও 

চিস্তৃত। 

১।   আল্লাহর পচরেল্পনা 

আচম চিশ্বাস েচর ক , আল্লাহ্ সুিহানাহু তা’োলার আমার েীিন 

চনয়ে এেটি পচরেল্পনা চছয়লা। এোরয়েই আচম আমার েীিয়ন 

 খনই েটিল কোন সমসযার মুয়খামুচখ হয়েচছ  া ঐ মুহূয়তশ 

এেদ্মই অনচতিময িয়ল ময়ন হশ্চচ্ছয়লা, টঠে ঐ মুহূতশগুয়লায়তই 

চতচন আমার েীিয়ন এমন চেছু মানুষয়ে পাটঠয়ে চদ্য়েয়ছন,  ারা 

আমায়ে ঐ সমসযাগুয়লা কেয়ে পচরত্রাে কপয়ত সাহা য 
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েয়রয়ছন। আমার েীিয়নর অয়নেগুয়লা ঘিনাই এভায়ি প্রাে 

অয়লৌচেে িয়ল িযাখযা েরা  াে। 

আচম আমার িইয়ের প্রেম চদ্য়েই িয়লচছ, ১৯৫০ সায়ল  খন 

আমার িেস ১৪ িছর চছয়লা তখন আমায়ে িাচড় কেয়ে কির েয়র 

কদ্ওো হে। আচম খাচল পায়ে, খাচল গায়ে এেটি কসলাইচিহীন 

লুচঙ্গ পয়ড় িাচড় কেয়ে কির হয়ে আচস। আচম তখন এেদ্মই 

েপ শদ্শূনয অিস্থাে চছলাম। আমার কিাঁয়ি োোর েনয তখন আচম 

দ্য়ুিা চিেয়ল্পর েো কভয়িচছলাম- এেেন েৃষয়ের খামায়র োো 

ও খাওোর িদ্য়ল েচমে চহয়সয়ি োে েরা, অেিা িচরশাল 

শহয়রর কোয়না সরোচর েম শেীিীর িাচড়য়ত োয়ের কলাে 

চহয়সয়ি ঘর কমাছা, রান্না েরা, িাোর েরা ও িাচ্চায়দ্র 

কদ্খায়শানার োে েরা। আমার েীিয়নর এ প শায়ে আল্লাহ্ 

আমায়ে উদ্ধায়রর েনয আমার নানায়ে এেেন ক য়রশতা রূয়প 

আমার েীিয়ন কপ্ররে েয়রচছয়লন। চতচন তখন আমায়ে আেে 

কদ্ন এিং আমায়ে সু্কয়ল কপ্ররয়ের িযিস্থা েয়রন।  

১৯৫৩ সায়ল আিার আমার োো-খাওোর িযিস্থা চনয়ে অসুচিধ্া 

হে। তখন এে রায়ত আচম েে কদ্চখ আমার চি.এম েয়লয়ের 

দ্শ শয়নর চশক্ষে নুরুল হুদ্া সায়হি আমায়ে তাাঁর সায়ে কদ্খা 

েরয়ত িলয়ছন। আর এর পয়রর চদ্ন েয়লয়ে  ািার সায়ে সায়েই 

অধ্যাপে নুরুল হুদ্া আমায়ে তাাঁর োয়ছ কডয়ে পাঠান। টঠে ঐ 

মুহূতশটিয়ত আমার ময়ন হয়েচছয়লা, চতচন আমায়ে তাাঁর ও তাাঁর 

পচরিায়রর সায়ে োেয়ত িলয়িন। টঠে তাই ঘয়ি কগয়লা। আচম 

তাাঁয়দ্র সায়ে এে িছর োটিয়েচছ । 

চি.এম েয়লে আমার কেলাশহর িচরশায়ল অিচস্থত চছয়লা। 

চিচভন্ন ধ্রয়ের আচে শে সমসযা োো সয়ত্ত্বও আচম ঐ েয়লে 
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কেয়ে আমার স্নাতে চডিী সম্পূে শ েরয়ত সক্ষম হই। ক য়হতু 

আমার কোয়না আচে শে সংস্থান চছয়লা না, তাই রােধ্ানী ঢাোে 

চগয়ে কসখায়ন চিশ্বচিদ্যালয়ে চশক্ষা কনওো আমার েনয রীচতমত 

এেটি অেল্পনীে িযাপার চছয়লা। এোরয়ে আচম আমার 

এলাোে ক য়োয়না এেটি হাইসু্কয়ল চশক্ষেতার কপশা খুাঁয়ে চনয়ে 

কসখায়নই িােচর েরার চসদ্ধান্ত কনই। এ সমে এেচদ্ন আমার 

িািার এে দ্রূসম্পয়েশর িািায়তা ভাই, েনাি এয়লমউশ্চেন 

আহয়মদ্, আমায়ে তাাঁর সায়ে ঢাো ক য়ত িলয়লন। আচম তাাঁর এ 

প্রস্তায়ি রাশ্চে হই। চেন্তু চতচন আমায়ে অিাে েয়র চদ্য়ে আমার 

িািার  ু ায়তা ভাই চিখযাত চশল্পী েনাি আব্দলু লচতয় র 

িাচড়য়ত চনয়ে  ান এিং কসখায়ন আমার োো-খাওোর িযিস্থা 

েয়র কদ্ন। েনাি আহয়মদ্ আমার চিশ্বচিদ্যালয়ের টিউশন চ  ও 

িইখাতার খরি ইতযাচদ্ চদ্য়ত রাশ্চে হন। আমার িািা েনাি 

আহয়ময়দ্র উয়দ্যাগ ও আয়রে িািা চশল্পী আব্দলু লচতয় র 

সহয় াচগতার  য়লই আমার চিশ্বচিদ্যালয়ে পড়া সম্ভি 

হয়েচছয়লা। 

এরপর ১৯৫৭ সায়ল আচম আয়রেটি সমসযার সম্মুখীন হই। 

আমার মাস্টাস শ চডিী কশষ েরয়ত আমার আয়রা এে িছর কিচশ 

প্রয়োেন হয়েচছয়লা। চেন্তু আমার পয়ক্ষ আর িািা আব্দলু 

লচতয় র িাসাে োো সম্ভি হশ্চচ্ছয়লা না এিং িািা আহয়ময়দ্র 

োছ কেয়ে আচে শে সাহা য চনয়তও অসুচিধ্া হশ্চচ্ছয়লা। আর টঠে 

ঐ সময়ে ঢাো হয়লর প্রয়ভাস্ট এেচদ্ন আমায়ে তাাঁর সায়ে কদ্খা 

েরার েনয কডয়ে পাঠান। আচম কসচদ্নই তাাঁর সায়ে কদ্খা েচর। 

চতচন িয়লন, “তুচম  ত শীঘ্র িাও, আমার হয়ল োোর েনয িয়ল 

আসয়ত পায়রা। কেউ এেেন ভদ্রয়লাে এে িছয়রর েনয 
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কতামার সমস্ত োো-খাওোর খরি চদ্য়ে চদ্য়েয়ছন ।” এখন প শন্ত 

আচম োনয়ত পাচরচন- ঐ দ্োলু মানুষটি কে চছয়লন। 

না আমার চি.এম েয়লয়ের দ্শ শয়নর চশক্ষে, না ঢাো হয়লর 

প্রয়ভাস্ট- এয়দ্র কেউই োনয়তন না, আমার োো-খাওোর েনয 

এেটি িযিস্থার দ্রোর চছয়লা। আচম আমার নানায়েও েখয়না 

আমায়ে সু্কয়ল পাঠায়নার েনয অনুয়রাধ্ েচরচন। আমার িািা 

েনাি আহয়মদ্য়েও েখয়না অনুয়রাধ্ েচরচন, চিশ্বচিদ্যালয়ে 

পড়ার েনয আমায়ে সাহা য েরয়ত। প্রচতয়ক্ষয়ত্রই আমার ময়ন 

হয়তা ক , এেটি অদৃ্শয শশ্চক্ত আমার সমসযাটি সমাধ্ান েয়র 

চদ্য়েয়ছ। 

১৯৬২ সায়লর কোন এে সমে দ্শ শন চিভায়গর কিোরমযান ড. 

গুলাম শ্চেলাচন তাাঁর  াইয়লর কেচিয়নি পচরষ্কার েরয়ত চগয়ে 

মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের ইসলাম চশক্ষা অনুষয়দ্র এে পৃষ্ঠার 

এেটি প্রিারপত্র পান। চতচন কসটিয়ে ক য়ল কদ্ওোর িদ্য়ল 

আমায়ে চদ্য়ে িয়লন, “আব্দরু রাব্ব, তুচম এটি রায়খা। হেয়তা 

কোনচদ্ন তুচম এটিয়ে িযিহার েরয়ত পারয়ি।” েয়েেমাস পর 

আচম মযােচগয়লর টঠোনাে দ্'ুিায়েযর এেটি চিটঠ চলয়খ পাঠাই। 

আচম চলচখ, “আচম আপনার চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার ডক্টরাল 

গয়িষো েরয়ত িাই। এ িযাপায়র কোন আচে শে সহােতা পাওো 

 ায়ি চেনা অনুিহ েয়র আমায়ে োনায়ল আচম েৃতজ্ঞ 

োেয়িা।” এর  লেরূপ আচম এেটি ক াডশ  াউয়েশয়নর িৃচি 

পাই  া প্রাে সাত িছর ধ্য়র আমার পচরিারসহ আমার পুয়রা 

খরি িহন েয়র। মযােচগল আমায়দ্র সিার আসা- াওোর 

কেয়নর টিচেয়ির খরি চদ্য়তও রাশ্চে হে। এভায়ি আচম মযােচগল 
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চিশ্বচিদ্যালে কেয়ে আমার চদ্বতীে মাস্টাস শ ও চপ.এইি.চড. চডিী 

অেশন েচর । 

আমার উপর আল্লাহর অয়শষ রহমত চছয়লা। আল্লাহর এ 

রহমতসমূয়হর মায়ঝ অনযতম চছয়লা- কছািয়িলার আমার দ্াচরদ্র, 

অপুটি ও কিাঁয়ি োোর েনয আমার েয়ঠার পচরেম েরা। এ 

েিগুয়লার মাধ্যয়ম আল্লাহ্ আমায়ে আমার ভচিষযৎ েীিয়নর 

েনয লতচর েয়রয়ছন। এ েিগুয়লা পৃচেিী ও েীিয়নর প্রচত 

আমার এেটি চিয়শষ দৃ্টিভচঙ্গ গয়ড় তুয়লয়ছ এিং পয়রর েীিয়ন 

তাাঁর কদ্ওো চনোমতগুয়লার প্রচত কশাের আদ্াে েরয়ত 

চশচখয়েয়ছ। এ েিগুয়লার োরয়েই আচম অনয মানুষয়দ্র দ্ঃুখ-

েি উপলশ্চদ্ধ েরয়ত পাচর এিং তায়দ্র সাহা য েরার েনয 

আমার সমে, সামে শয ও সম্পদ্ িযিহার েচর। আল্লাহর আর 

এেটি রহমত হয়লা- আচম আমার েীিয়নর ক  ধ্রয়ের 

পচরচস্থচতয়তই পয়ড়চছ না কেন, আচম কসখায়ন চনয়েয়ে খাপ 

খাইয়ে চনয়ত কপয়রচছ। ১৯৬৩ সায়ল েযানাডা আসার পূয়ি শ ঢাোর 

এেেন চহন্দ ুজ্ঞানী কলাে ভচিষৎিােী েয়রচছয়লন, আচম ক  

কদ্য়শ  াশ্চচ্ছ, কসয়দ্য়শর মানুয়ষরা আমায়ে তায়দ্রই এেেন 

চহয়সয়ি িহে েয়র কনয়ি। আর টঠে এটিই হয়েয়ছ। পশ্চিমা চিয়শ্ব 

আমার স লতা অেশন েরার কপছয়ন এ চিষেটি খুি 

গুরুত্বপূে শভায়ি োে েয়রয়ছ, চিয়শষ েয়র আমার চশক্ষেতা ও 

িযিসাে স লতা অেশন েরার কপছয়ন। আচম েযানাডার আইন, 

ভাষা, তায়দ্র আদ্ি-োেদ্া, সংসৃ্কচত ও এয়দ্য়শর মানুয়ষর আিার-

িযিহার সিচেছু  োসাধ্য ভায়লাভায়ি চশয়খচছ। এয়ত েয়র আচম 

আমার চশক্ষােীয়দ্র, সহেমীয়দ্র, চশক্ষাপ্রচতষ্ঠায়নর 

প্রশাসেগয়ের ও িযিসার কক্ষয়ত্র  ায়দ্র সায়ে আমার োে 

েরয়ত হে, সিার সায়ে আচম সহয়েই ভাি চিচনমে েরয়ত পাচর। 
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২। আমার েীিন দ্শ শন 

আল্লাহর পচরেল্পনার পাশাপাচশ আচম ময়ন েচর, আমার 

েীিয়নর দ্শ শনই আমার েীিয়নর স লতার চভচি লতচর েয়রয়ছ। 

এর কিচশরভাগ দ্শ শনগুয়লা আমার িািা আমায়ে চশচখয়েচছয়লন। 

চতচন এেেন েল্পচশচক্ষত দ্চরদ্র িাষা চছয়লন। চতচন িতুে শ কেচে 

প শন্ত পয়ড়চছয়লন এিং আমায়দ্র এলাোর সিয়িয়ে কিচশ 

চশচক্ষত মুসচলম চছয়লন। চতচন েুরআন, হাদ্ীস ও ইসলামী 

শরীোহ সম্পয়েশ জ্ঞান অেশন েয়রচছয়লন। চতচন িায়মর ইমাম 

চছয়লন এিং মসশ্চেয়দ্ ইমামচত েরয়তন। এছাড়া চতচন অনযানয 

ধ্মীে োয়ের সায়ে সংচেি চছয়লন। চতচন চিয়ে পড়ায়তন, 

চমলাদ্নু-নিী পড়য়তন এিং োনাোর নামায়ের ইমামচত 

েরয়তন। চতচন িায়মর মানুষয়দ্র সাচলচশর োেও েরয়তন। 

িায়মর সেল নারী-পুরুষ, চহন্দ-ুমুসলমান, কছাি-িড় সিাই তায়ে 

খুি ভালিাসয়তন ও সম্মান েরয়তন। িায়মর কলায়েরা সি সমে 

িলয়তা, "মুন্সী সায়হি েখনও চমেযা েো িয়লনচন এিং োউয়ে 

কোয়নাচদ্ন ঠোনচন।“   

ে) সততা: 

আমার িািা এেেন দৃ্ঢ় লনচতেতা কিায়ধ্র মানুষ চছয়লন। চতচন 

চনয়ে ঐ লনচতে মূলযয়িাধ্গুয়লা কময়ন িয়লয়ছন এিং আমায়েও 

কস মূলযয়িাধ্গুয়লা চশক্ষা চদ্য়েয়ছন। এেই সায়ে আচম ঐ 

মূলযয়িাধ্গুয়লা কময়ন িলচছ চেনা, কসটিও চনশ্চিত েয়রয়ছন। ঐ 

লনচতে মূলযয়িাধ্গুয়লার মায়ঝ সিয়িয়ে গুরুত্বপূন শ চছয়লা সততা। 

আমার িািা েয়ঠারভায়ি এেটি সৎ েীিন  াপন েয়রয়ছন এিং 

কিয়েয়ছন, আচমও ক ন এেই রেম সৎ হই। আমরা সিাই োচন 
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ক , চমেযা েো িলা উচিৎ নে। আচম  খন সপ্তম কেচেয়ত পচড় 

তখন আচম এেিার এেটি চমেযা েো িয়লচছলাম। আমায়দ্র 

ইংয়রশ্চে িযােরে চশক্ষে চিয়নাদ্ িাি ুসেল ছাত্রয়দ্র েনয 

এেেন ভীচতেরূপ চছয়লন। ছাত্ররা পড়া চশয়খ না আসয়ল চতচন 

তাাঁর শরীয়রর সমস্ত শশ্চক্ত চদ্য়ে তায়দ্র কিত চদ্য়ে কপিায়তন। 

এেচদ্ন আচম তাাঁর ক্লাস  াাঁচে চদ্য়েচছলাম োরে আচম ঐচদ্য়নর 

পড়া লতচর েচরচন। ক য়হতু ক্লাস িলাোলীন সমে আমার আর 

চেছু েরার চছয়লা না, তাই আচম সু্কয়লর পায়শর রাস্তাে 

হাাঁিচছলাম। তখন আমায়দ্র এে প্রচতয়িচশর সায়ে আমার রাস্তাে 

কদ্খা হয়ে  াে এিং চতচন আমায়ে শ্চেজ্ঞাসা েয়রন, আচম এ 

সময়ে সু্কয়ল কনই কেন। আচম তায়ে উির কদ্ই ক , আমার শরীর 

ভায়লা লাগচছয়লা না। চতচন িাচড় চগয়ে আমার িািায়ে এ েোটি 

িয়ল কদ্ন। আমার িািা িুঝয়ত পায়রন, আচম োচন না চেভায়ি, 

ক  আচম আমার প্রচতয়িচশয়ে চমেযা েো িয়লচছ। ঐ চদ্ন সু্কল 

কশয়ষ িাচড় ক রার আয়গ আমায়ে এেেন খির কদ্ন ক , আমার 

িািা আমায়ে আেয়ে খুন েয়র ক লয়িন। োরে আেয়ে 

সোয়ল আচম চমেযা েো িয়লচছ। আচম আসয়লই চিশ্বাস েয়র 

ক য়লচছলাম ক , আমার িািা আমায়ে সচতযই খুন েরয়িন। 

আচম তাই আমায়দ্র িায়মর আয়রেেয়নর িাচড়য়ত চনয়েয়ে 

লুচেয়ে রাচখ। ঐ চদ্ন সারাচদ্ন পুয়রািা সমে আচম কোন খািার িা 

পাচন না কখয়ে চছলাম। কসচদ্ন অয়নে রায়ত আমায়ে খির কদ্ওো 

হে ক , আচম  চদ্ প্রচতজ্ঞা েচর ক , আর েখয়না চমেযা িলয়িা না, 

তাহয়ল িািা এিায়রর ময়তা আমায়ে ক্ষমা েয়র কদ্য়িন। আচম 

তখন প্রচতজ্ঞা েচর ক , আচম আর েখয়না চমেযা েো িলয়িা না। 

আমার িািার োয়ছ সাদ্া চমেযা েো িলাও চনয়ষধ্ চছয়লা। 

িাচ্চারা  খন কখয়ত িাে না, মায়েরা তখন িয়লন, “খাও, নাহয়ল 
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িাঘ এয়স কতামায়ে োমড় কদ্য়ি।“ এখায়ন মায়েরা সাদ্া চমেযা 

িলয়ছন  া োয়রা কোয়না ক্ষচত েয়র না। দ্'ুএেিার আচম এ 

ধ্রয়ের চমেযা েো িয়লচছলাম এিং এর েনযও আমায়ে েয়ঠার 

শাশ্চস্ত কপয়ত হয়েচছয়লা।  

“ া কতামার নে কসটি েখয়নাই কতামার কনো উচিৎ নে।”- আমার 

িািা এ েোটি আমায়ে সি সমে িলয়তন। চতচন িাইয়তন আচম 

এ মূলযয়িাধ্টিয়েও ক ন দৃ্ঢ়ভায়ি অনুসরে েচর।  খন আচম 

কছাি চছলাম, এেিার আচম আমায়দ্র িায়মর রাস্তা কেয়ে 

োনালার চিল চহয়সয়ি িযিহার েরা হে এমন এেটি পুয়রায়না 

েং ধ্রা কলাহার রড তুয়ল এয়নচছলাম। আমার িািা কসটিয়ে 

আমার হায়ত কদ্য়খ শ্চেজ্ঞাসা েয়রন, 

“এটি চে কতামার?” 

“না।” 

“তুচম এটি কোোে কপয়েয়ছা?” 

“আচম এটি মাটির রাস্তার উপর কপয়েচছ।” 

“তুচম এিায়ে ক খায়ন কপয়েছ, কসখায়ন চ য়র  াও এিং টঠে ঐ 

োেগাে এটিয়ে করয়খ এয়সা।” 

এটি িলা চনষ্প্রয়োেন ক , আচম তাৎক্ষচনেভায়ি কসখায়ন চ য়র 

 াই এিং ক খায়ন রডটি কপয়েচছলাম, টঠে কসখায়নই রডটিয়ে 

করয়খ আচস। ঐ রডটির োরও োয়ছ এয়েিায়রই কোনও মূলয 

চছয়লা না। 

িচল্লশ িছর আয়গ পুরায়না মচিোয়লর চসটি হয়লর োয়ছ আচম 

আমার প্রেম ভাড়ার ভিনটি চেচন। ভাড়াটিোয়দ্র মায়ঝ এেেন 
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চছয়লন ৯৫ িছর িেসী মূলত োয়ন্সর িংশদ্্ভূত এে িৃদ্ধয়লাে। 

এে মধ্যরায়ত কস ভিয়নর মূল দ্রো খুয়ল িাসার িাইয়র কিচরয়ে 

 াে। এেেন মচহলা তাাঁয়ে রাস্তাে সম্পূন শ উলঙ্গ অিস্থাে 

কঘারায় রা েরয়ত কদ্য়খ পুচলশয়ে খির কদ্ে। পুচলশ কদ্খয়লা, কস 

তার টঠোনা োয়ন না এিং এমনচে কস তার চনয়ের নামও ময়ন 

েরয়ত পারয়ছ না। তারা তখন তায়ে হাসপাতায়ল চনয়ে ভচতশ েয়র 

কদ্ে। এর চেছুচদ্ন পর হাসপাতাল কেয়ে আমায়ে ক ান চদ্য়ে 

খির কদ্ো হে ক , ভদ্রয়লাে আর িাচড় চ য়র আসয়ছন না এিং 

আচম ক ন তার েযাপািশয়মন্ট পচরষ্কার েয়র অনয োউয়ে ভাড়া 

চদ্য়ে কদ্ই।  

আচম তার অযাপািশয়ময়ন্ট  াই এিং কসখায়ন এেটি েন শায়র 

োমরার চসচলং প শন্ত গাচদ্ েরা অয়নেগুয়লা িাউন কপপায়রর 

িযাগ কদ্খয়ত পাই। ঐ িযাগগুয়লা পচরস্কার েরার সমে আচম 

কদ্চখ িাো, িাো আর িাো।  আচম আয়রা অয়নেগুয়লা পুয়রায়না 

কসানার মুদ্রা ও কসানার কময়ডল পাই। এগুয়লা কদ্য়খ আচম ভে 

কপয়ে  াই। আচম দ্রুত কসগুয়লায়ে এেটি অয়নে িড় িযায়গ ভয়র 

ক চল এিং কসগুয়লায়ে আমার িাসাে চনয়ে আচস। আচম 

িাশ্চচ্ছলাম ক , আয়রা কেউ োনুে- চে পচরমাে অে শ ও মূলযিান 

শ্চেচনস আচম আমার িাচড়য়ত চনয়ে এয়সচছ। তাই আচম আমার 

প্রচতয়িচশয়ে কডয়ে চনয়ে আচস এিং তার সাময়নই ঐ িাো, 

কসানার মুদ্রা ও কময়ডলগুয়লা গুচন। আমরা দ্েুয়নই এেটি দ্চলয়ল 

সাক্ষর েচর ক খায়ন আমার ভাড়াটিোর সমস্ত সম্পয়দ্র চহসাি 

কলখা চছয়লা। এরপর আচম মচিোয়লর পুচলশয়ে ক ান কদ্ই। 

তারা আমায়ে োনাে ক , এ িযাপায়র তারা চেছুই েরয়ত পারয়ি 

না। তারা আয়রা িয়ল ক , এটি আমার ‘চশশু’ এিং আমায়েই এর 

 ত্ন চনয়ত হয়ি।  
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ঐচদ্ন রায়ত এ সমস্ত মূলযিান শ্চেচনসপত্র আমার িাচড়য়ত চনয়ে 

আমার সহয়ে ঘুম আসচছয়লা না। পরচদ্ন সোয়ল আচম 

হাসপাতায়ল  াই ক খায়ন আমার ভাড়াটিো চছয়লা এিং 

হাসপাতায়লর পচরিালয়ের সায়ে কদ্খা েচর। কস সেল িাো ও 

অনযানয মূলযিান শ্চেচনস কদ্য়খ খুিই চিশ্চস্মত হন এিং ঘািয়ড় 

 ান। চতচন দ্রুত সি দ্রো-োনালা িন্ধ্ েয়র কদ্ন  ায়ত অনয 

কেউ এসি চেছু কদ্খয়ত না পায়র। আমরা দ্য়ুিা দ্চলল লতচর েচর- 

এেটি িাোর েনয এিং আয়রেটি কসানার মুদ্রা ও কময়ডয়লর 

েনয। আচম তায়ে িাোগুয়লা কদ্ই  ার েনয চতচন আমায়ে 

এেটি চরচসি কদ্ন। আচম তায়ে এেটি চরচসি চদ্য়ে মূলযিান 

কসানার মুদ্রা ও কময়ডলগুয়লা আমার সায়ে ক রত চনয়ে আচস। 

আচম কভয়িচছলাম ক , এ শ্চেচনসগুয়লা এয়তািাই আেষ শেীে ক , 

হাসপাতায়লর কলােেন এগুয়লা তায়দ্র চনয়েয়দ্র েনয করয়খ 

চদ্য়ত পায়র। আচম  খন পচরিালয়ের রুম কেয়ে কিচরয়ে 

আসচছলাম, চতচন আমার চদ্য়ে তাচেয়ে িয়লন, “আপচন আমার 

পচরচিত মানুয়ষর কভতর সিয়িয়ে কিাো কলাে।” চতচন  া 

কিাঝায়ত কিয়েচছয়লন তা হয়লা, পৃচেিীর কেউ োনয়ত পারয়তা না 

ক , আচম এ শ্চেচনসগুয়লা কপয়েচছ। ক  মানুষটির এসি সম্পদ্ 

গুয়লা চছয়লা, কস তার চনয়ের নামও ময়ন েরয়ত পারয়ছ না এিং 

চেছুচদ্য়নর মায়ঝ এমচনয়তই কস মারা  ায়ি। এমনচে েযানাডায়ত 

তার কোয়না আত্মীেেেনও চছয়লানা। আচম  চদ্ চেছুিা েম সৎ 

হতাম এিং আয়রেিু কিচশ িুশ্চদ্ধমান হতাম, তাহয়ল এর সিচেছুই 

আচম চনয়ের েনয করয়খ চদ্য়ত পারতাম। 

েয়েে মাস পয়র েুইয়িে প্রয়দ্য়শর সরোয়রর এেেন  রাচস 

েম শেতশা আমার সায়ে কদ্খা েরয়ত আয়সন। আচম তাাঁয়ে পুয়রা 

ঘিনা খুয়ল িচল এিং কসানার েয়েন ও কময়ডল গুয়লা তাাঁর োয়ছ 



281 
 

হস্তান্তর েয়র কদ্ই। এগুয়লার েনয চতচন আমায়ে এেটি চরচসি 

কদ্ন।  ািার টঠে আগ মুহূয়তশ চতচন আমায়ে শ্চেজ্ঞাসা েয়রন, 

“আপচন চে এেেন মুসচলম?” আচম উির কদ্ই, “হযা।” 

আসয়ল আচম এেেন কিাো মুসচলম হয়ত কপয়র গচি শত। 

খ) আল্লাহয়ে ভায়লািাসা এিং তাাঁর সৃটিসমূহয়ে 

ভায়লািাসা ও তায়দ্র  ত্ন কনওো। 

আমার িািা আমায়ে আল্লাহয়ে ভালিাসয়ত চশচখয়েয়ছন এিং 

এেইসায়ে তাাঁর সৃটিসমূহয়ে ভায়লািাসয়ত ও তায়দ্র  ত্ন চনয়ত 

চশচখয়েয়ছন। আল্লাহয়ে ভায়লািাসার অে শ হয়চ্ছ তাাঁর আয়দ্শ ও 

চনয়ষধ্াজ্ঞাগুচল অনুসরে েয়র েীিন াপন েরা। আচম আমার 

সারা েীিন এগুয়লা কময়ন েীিন াপন েরার কিিা েয়রচছ। 

এেই সায়ে আমায়দ্র মানুষ, পশু-পাচখ, কপাো-মােড় ও উশ্চদ্ভদ্ 

েগয়তর প্রচতও ভায়লািাসা োো প্রয়োেন। আমায়দ্র 

ভায়লািাসার অনুভূচত শুধ্ ুশয়ব্দর মাধ্যয়ম প্রোশ েরাই  য়েি 

নে। আমায়দ্র ভায়লািাসার প্রোশ আমায়দ্র োয়ের মাধ্যয়ম 

হওো উচিৎ। আল্লাহ্ আমায়দ্র সৃটির কসরা েীি চহয়সয়ি, তাাঁর 

সৃটিেুয়লর মায়ঝ মুেুি েরূপ লতচর েয়রয়ছন। সৃটির কসরা হিার 

সম্মায়নর সায়ে সায়ে তাই আমায়দ্র উপর এ পৃচেিীর  ত্ন কনোর 

দ্াচেত্বও চদ্য়েয়ছন। ইরায়নর চিখযাত মুসচলম েচি, সূ ী সাধ্ে 

কশখ সাদ্ী ৮০০ িছর পূয়ি শ চনয়ম্নাক্ত েচিতাটি কলয়খন। চতচন 

মানুয়ষর মায়ঝর সেল িাধ্া-িযিধ্ান কভয়ঙ্গ ক লার েনয আহ্বান 

োনানঃ 

“আদ্য়মর সন্তায়নরা এয়ে অপয়রর েনয অঙ্গ-প্রতযঙ্গ েরূপ, 

তারা এেই সারাংশ কেয়ে সৃটি হয়েয়ছ। 
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 খন সময়ের চিপ শে এেটি অঙ্গয়ে এয়স পীড়া কদ্ে 

তখন অনয অঙ্গগুয়লাও আর েশ্চস্তয়ত োেয়ত পায়র না। 

 চদ্ অনযয়দ্র েি-পীড়া কতামার মনয়ে নাড়া না কদ্ে, 

তয়ি তুচম মানুষ চহয়সয়ি ডাোর ক াগয নও।” 

আমায়দ্র শুধ্ু মানুয়ষরই না, এেই সায়ে আল্লাহর অনযানয সেল 

সৃটির  ত্ন চনয়ত হয়ি। এখায়ন কোন সয়ন্দহ কনই ক , মানুয়ষর 

দ্ঃুখ-েি সি সমেই আমার হৃদ্েয়ে কভয়ঙ্গ কদ্ে এিং আচম 

সিসমে আমার সাধ্যমত তায়দ্র দ্ঃুখ-েি লাঘয়ির েনয কিিা 

েয়র োচে। আচম পশু-পাচখর উপর মানুয়ষর অতযািারও সহয 

েরয়ত পাচর না। আচম েখয়নাই ভুলয়ত পারয়িা না চেভায়ি 

চনদ্শেভায়ি িচরশায়ল আমার হাইসু্কয়লর পায়শ মাটির রাস্তার উপর 

চদ্য়ে িলদ্ গরুগুয়লায়ে চদ্য়ে ভারী িাাঁশ অেিা অনয মালপত্র 

কিাঝাই গাচড় িানায়না হয়তা এিং তারা না িানয়ত পারয়ল তায়দ্র 

ভীষেভায়ি কপিায়না হয়তা। সম্পূে শরূয়প ক্লান্ত হয়ে চগয়ে 

িলদ্গুয়লা প্রােশই মাটিয়ত লুটিয়ে পড়য়তা। ঐ সমে তায়দ্র 

মাচলয়েরা তায়দ্র উটঠয়ে দ্াড় েচরয়ে আিার গাচড় িানায়নার 

েনয আয়রা েয়ঠারভায়ি কপিায়তা। কিশীরভাগ কক্ষয়ত্রই আচম ঐ 

অিলা প্রােীগুয়লার েনয চেছুই েরয়ত পারতাম না। োরে 

তায়দ্র চনেে মাচলয়েরাই তায়দ্র উপর এমন অতযািার েরয়তা। 

এখায়ন আমার চেছু িলার ময়তা কোন সুয় াগ োেয়তা না। 

িাষারা সাধ্ারেত িলদ্ গরুর পাছাে লাটঠর মাোে লাগায়না সূি 

চদ্য়ে কখাাঁিাত  ায়ত হালিায়ষর সমে তারা দ্রুত হাাঁয়ি। আচম 

েখয়নাই আমায়দ্র ছাগল িা গরুয়ে শাশ্চস্ত চদ্য়ত পাচরচন। আচম 

তায়দ্র ভালিাসতাম এিং চিচনময়ে তারাও আমায়ে 
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ভায়লািাসয়তা। আমার এে আত্মীে তার দ্ধু্ কদ্ো গাভীর 

িাছুরয়ে তার মায়ের দ্ধু্ কখয়ত চদ্য়তা না। আচম ময়ন েচর 

িাছুরয়ে তার মায়ের দ্য়ুধ্র অংশ কেয়ে িশ্চিত েরা উচিৎ নে। 

এোরয়ে আচম গভীর রায়ত কগাোলঘয়র চগয়ে িাছুরয়ে মুক্ত েয়র 

চদ্তাম  ায়ত কস তার মায়ের োয়ছ চগয়ে কপি ভয়র দ্ধু্ কখয়ত 

পায়র। 

আচম েখয়না প্রয়োেন ছাড়া এেটি গায়ছর ডালও ভাচঙ্গচন। আচম 

ক্ষচতোরে েন্তু-োয়নাোর ও েীি-পতঙ্গ ক মন সাপ. মশা, 

ছাড়য়পাো ইতযাচদ্ কময়রচছ। চেন্তু এছাড়া েখয়না এেিা  মাচছ 

এয়স  চদ্ আমার উপর িয়স এিং তার েীিন-মৃতুয আমার ইচ্ছার 

উপর চনভশর েয়র, তখন আচম মাচছটিয়ে আয়স্ত েয়র তুয়ল চনয়ে 

িাচড়র িাইয়র কছয়ড় কদ্ই। 

গ) চিপয়দ্ মানুষয়ে সাহা য েরা  

চিপয়দ্ পড়া মানুষয়দ্র সাহা য েরা আমার েীিয়নর এেটি কনশা 

েরূপ। মানুষয়ে েয়ি কদ্খয়ল আচম িুপ েয়র দ্াাঁচড়য়ে োেয়ত 

পাচর না। আচম আমার সাধ্যমত কিিা েচর তায়দ্র সাহা য েরার। 

আচম ময়ন েচর, আল্লাহ্ আমায়ে মানুষয়ে সাহা য েরার এেটি 

চিয়শষ দ্বাচেত্ব চদ্য়েয়ছন। মচিোয়লর িাংলাদ্চশ ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র 

আচম চিচভন্নভায়ি সাহা য েয়র োচে। কোয়না কোয়না সমে এসি 

ছাত্রছাত্রীরা অে শ সংেয়ি পয়ড় োয়ে। আচম তায়দ্র িাো ধ্ার 

চদ্য়ে োচে। অয়নে সমে আচম ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র ইোরা 

প্রচতোক্ষর েয়রচছ। োরে চেছু িাচড়ওোলারা িািা-মায়েয়দ্র 

গযারাচন্ট ছাড়া ছাত্রয়দ্র িাচড় ভাড়া চদ্য়ত অচনচ্ছেু। ক য়হতু 

এসি ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র িািা-মায়েরা েযানাডায়ত উপচস্থত চছয়লা না, 

আচম এসি ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র েনপ্রচত প্রাে িায়রা হাোর কেয়ে 
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আঠায়রা হাোর ডলার এে িছয়রর ভাড়া পচরয়শাধ্ েরার দ্াচেত্ব 

চনয়েচছ। এ দ্াচেত্বটি খুিই গুরুত্বপূে শ চছয়লা। তয়ি 

কসৌভাগযেনেভায়ি ক সি ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র ইোরার দ্াচেত্ব আচম 

চনয়েচছলাম, তারা সেয়লই তায়দ্র চনয়েয়দ্র ভাড়া পচরয়শাধ্ 

েয়রয়ছ।   

 খন চিয়দ্শী চশক্ষােীরা েযানাডার চিশ্বচিদ্যালেগুয়লায়ত তায়দ্র 

পড়ায়লখার েনয আয়স, শুরুয়ত তারা অয়নে ধ্রয়ের সমসযার 

সম্মুখীন হে। পুরাতন চশক্ষােীরা,  ারা েয়েে িছর ধ্য়র এখায়ন 

আয়ছ, তারা হেয়তা নতুন চশক্ষােীয়দ্র সাহা য েরয়ত পারয়ি। 

তাই প্রচত িছর শরয়ত আচম এেটি িনয়ভােয়নর আয়োেন েয়র 

োচে ক খায়ন নতুন ও পুরাতন চশক্ষােীরা এয়ে অপয়রর সায়ে 

পচরচিত হে। তারা মাউন্ট রেযাল পায়েশ িাংলায়দ্চশ খািার চদ্য়ে 

তায়দ্র মধ্যাহ্নয়ভােন েয়র, গান গাে এিং চিচভন্ন রেয়মর 

কখলাধ্ুলা েয়র।  

ঈদ্-উল-চ তর মুসচলময়দ্র েনয সিয়িয়ে আনয়ন্দর এেটি চদ্ন। 

ক য়হতু চশক্ষােীরা এখায়ন মচিোয়ল তায়দ্র পচরিার কছয়ড় োয়ে, 

তাই আমার ময়ন হে এটি চনশ্চিত েরা আমার দ্াচেত্ব ক ন এ 

আনয়ন্দর চদ্নটিয়ত কোন চশক্ষােী তার রুয়ম এো দ্রো িন্ধ্ 

েয়র সমে না োিাে। এোরয়ে অয়নে িছর  ািৎ আচম 

মযেচগয়লর সমস্ত চশক্ষােীয়দ্র েনয ঈয়দ্র চদ্ন িাংলায়দ্চশ ঈয়দ্র 

খািার চদ্য়ে চিয়শষ লনশয়ভায়ের আয়োেন েয়রচছ। মায়ঝ মায়ঝ  

৯০ কেয়ে  ১০০ চশক্ষােী এ লনশয়ভায়ে অংশিহে েয়রয়ছ। 

রায়তর খািায়রর পর তারা গান-িােনা েয়র আনন্দ েয়রয়ছ।  

গত চতন িছর আমরা এ ঈয়দ্র লনশয়ভায়ের আয়োেন েচরচন। 

োরে ঈদ্ এখন িীয়ের সমে পয়ড় আর এ সমে কিচশরভাগ 

িাংলায়দ্শী চশক্ষােীরা এখান কেয়ে িাংলায়দ্য়শ িয়ল  াে। আমরা 
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চশক্ষােীয়দ্র েনয িনয়ভােন আয়োেন েরাও চেছুচদ্ন  িন্ধ্ 

করয়খচছ। আচম আগামী কসয়েম্বর মাস কেয়ে আিার এ 

িনয়ভােন অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচতষ্ঠা েরয়িা ।  

আচম এখয়না চিচভন্ন চশক্ষােীরা মচিোয়ল আসার পূয়ি শ তায়দ্র 

েনয েযাপািশয়মন্ট খুাঁয়ে কদ্ই। আচম চশক্ষােীয়দ্র মায়ঝ কঘাষো 

চদ্য়ে করয়খচছ ক , তারা  খন িাে, তখন আমায়দ্র সায়ে এয়স 

রায়তর খািার কখয়ত পায়র। আচম তায়দ্র আয়রা োচনয়ে করয়খচছ 

ক , আমরা ৫:৩০ িার সমে আমায়দ্র রায়তর খািার খাই। চেছু 

চশক্ষােী আসয়ল আমায়দ্র সায়ে রায়তর খািার কখয়ত িয়ল আয়স। 

পাঠে োয়নন ক  ১৯৮২-১৯৮৩ সায়ল ৩৫০ েয়নর ময়তা  

িাংলায়দ্চশ তরুে-তরুেীরা শরোেী চহসায়ি েযানাডাে এয়স 

চিপয়দ্ পয়ড়চছয়লা। আচম অতযন্ত খুচশ ও গচি শত ক , তায়দ্র 

এয়দ্য়শ োোর িযাপায়র আমার প্রয়িিা অয়নেিা  লপ্রসু 

হয়েচছল। পাঠে আয়রা োয়নন ক , োচস্টন টু্রকডা চিনা আহিায়ন 

আমায়দ্র িাচড় চডনার কখয়ত এয়সচছয়লন। চডনায়রর সমে আচম 

োচস্টনয়ে আমায়দ্র নিচিিাচহত কছয়লয়ময়েয়দ্র চভসার 

সমসযার েো িচল। োচস্টন পরচদ্নই কিচলচভশয়ন কঘাষো েয়রন 

ক , েযানাচডোনয়দ্র নিচিিাচহত োমী-িীয়দ্রয়ে চিয়ের পরপরই 

চভসা চদ্য়ে চিয়দ্শ কেয়ে চনয়ে আসা হয়ি। আচম শুয়নচছ ক , 

এখন  নিচিিাচহত োমী-িীরা ৫-৬ মায়সর কভতরই চভসা কপয়ে 

েযানাডাে িয়ল আয়স। আচম অয়নে খুচশ ক , োচস্টন ি্রুয়ডার 

সায়ে আমার ঘচনষ্ঠ সম্পেশ আমায়ে আমায়দ্র েচমযউচনটির েনয 

খুি গুরুত্বপূে শ চেছু অেশন েরয়ত সহােতা েয়রয়ছ।  
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ঘ। অনযয়দ্র সম্মান কদ্ওো এিং তায়দ্র সায়ে নম্র 

আিরে েরা 

আমার িািা আমায়ে অনযয়দ্র সায়ে ভায়লা আিরে েরয়ত এিং 

সিাইয়ে সম্মান েরয়ত চশচখয়েয়ছন। আচম তাাঁর এ চশক্ষাটিয়ে 

 ত্ন সহোয়র আমার েীিয়ন পালন েয়রচছ। আচম শুধু্ মানুষয়দ্র 

সায়েই নে, আচম আল্লাহর িাচে সৃটিয়দ্র সায়েও সি সমে ভায়লা 

আিরে েরার কিিা েয়রচছ। আচম মাটিয়ত ধ্ীয়র হাাঁিার কিিা েচর 

ক ন মাটি আঘাত না পাে। আচম সমস্ত মানি োচতয়ে সম্মান 

েচর।  ারা আমার নাচত-নাতনীয়দ্র কেয়েও কছাি তায়দ্র সম্মান 

প্রদ্শ শন েরার েনয আচম অয়নে সমে তায়দ্রয়ে আপচন িয়ল 

সয়ম্বাধ্ন েচর। আমার ময়ন আয়ছ আচম  খন কছাি চছলাম, তখন 

চেছু মানুষয়ে তায়দ্র মায়ঠর োে িন্ধ্ েয়র দ্াাঁড়ায়ত হয়তা োরে 

আচম পায়ে হাত চদ্য়ে তায়দ্র সম্মান োনায়ত িাইতাম। আর এর 

 লেরূপ সিাই আমায়ে খুি ভায়লা কছয়ল িয়ল োনয়তা এিং 

আমার িায়মর সিাই আমায়ে খুি ভায়লািাসয়তা। চহন্দ ুমাচস-

চপচস-কেটঠমা'রা আমার েনয নারয়েয়লর নাড়ু তুয়ল রাখয়তন 

এিং আমার  খন ইচ্ছা তখন তায়দ্র কপোরা, আম ও অনযানয 

 ল গাছ কেয়ে  ল কপয়ড় কনিার অনুমচত চছয়লা। আমার েনয 

তায়দ্র পুেুর কেয়ে অিায়ধ্ মাছ ধ্রারও অনুমচত চছয়লা। আমার 

ময়ন হে না, চহন্দ ুিা মুসচলম ক ই কহাে না কেন, তায়দ্র 

চনয়েয়দ্র সন্তান ছাড়া আর োয়রা এ ধ্রয়ের অনুমচত চছয়লা।   

ে) সমস্ত মানুষয়ে সমান ময়ন েরা 

আমার িািা আমায়ে চশচখয়েয়ছন সমস্ত মানুষয়ে সমান চিয়িিনা 

েরয়ত। আমায়দ্র িায়মর পশ্চিম অংয়শ কোলারা োেয়তা। এ 
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িায়মর মূলধ্ারার মুসচলমরা কোলায়দ্রয়ে চনিু োয়তর িয়ল ময়ন 

েরয়তা এিং তায়দ্র সায়ে কমলায়মশা েরয়তা না। চেন্তু আমার 

িািা এসি মানয়তন না। চতচন তায়দ্র সায়ে িনু্ধ্ত্ব েরয়তন, তায়দ্র 

িাচড়য়ত কিড়ায়ত ক য়তন এিং খািার কখয়তন। আমায়দ্র িায়মর 

অনযানয মুসচলমরা এটিয়ে ভায়লা কিায়খ কদ্খয়তন না। তারা তাাঁয়ে 

সমােিূযত েরার হুমচে কদ্ে। চেন্তু আমার িািা এগুয়লায়ে 

আময়ল কননচন। আচম চনয়েও কোলায়দ্র িাচড়য়ত কিড়ায়ত 

চগয়েচছ, তায়দ্র সায়ে এেসায়ে কখয়েচছ, তায়দ্র পুেুয়র মাছ 

ধ্য়রচছ ইতযাচদ্ আয়রা অয়নে চেছু েয়রচছ। ক মনটি আচম 

তায়দ্র ভায়লািাসতাম, কতমচন তারাও আমায়ে খুি 

ভায়লািাসয়তা। ৭০-৮০ িছর পয়রও আচম েযানাডা কেয়ে আব্দলু 

গচন িািার কময়ে, োমাই ও নাচতয়দ্র সায়ে ক াগায় াগ রাচখ।   

আমার োয়ছ েখয়না কোন োে কছায়িা-িড় চছয়লা না। আমায়ে 

প্রয় সর সায়হয়ির ‘পাগলা োমাই’ িয়ল আখযাচেত েরা 

হয়েচছয়লা। আমার শ্বশুর এেেন অধ্যাপে চছয়লন। আমার 

চিয়ের পর প্রাে চতন িছর আচম আমার শ্বশুর িাচড়য়ত চছলাম। 

এসমে আচম মাছ, সিশ্চে, ইতযাচদ্ চেনয়ত িাোয়র ক তাম। 

আমার শ্বশুয়রর কছায়িা োয়ের কছয়লটিও আমার সায়ে িাোয়র 

ক য়তা। আমায়দ্র িাচড় ক রার সমে িাোয়রর িযাগগুয়লা আচম 

িহন েরতাম। োরে আমার ময়ন হয়তা, কছায়িা কছয়লটির েনয 

ঐ িযাগ িহন েরা অয়নে ভারী হয়ে  ায়ি। আমার এ োেটি 

অয়নে প্রচতয়িচশর োয়ছই িহেয় াগয চছয়লা না। এোরয়ে তারা 

আমায়ে পাগলা োমাই ডােয়তা। এখায়ন আমার উয়ল্লখ েরা 

দ্রোর, আয়রা এেটি োরয়েও আমায়ে পাগল োমাই ডাো 

হয়তা। আমার শ্বশুর িাচড়য়ত পুেুর ও কপোরা গাছ চছয়লা। 

চিশ্বচিদ্যালয়ে আমার পড়ায়না কশষ েয়র িাসাে আসার পয়র হে 
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আমায়ে কপোরা গাছ কেয়ে কপোরা কপয়ড় কখয়ত কদ্খা ক য়তা 

অেিা পুেুয়র চছপ ক য়ল মাছ ধ্রয়ত কদ্খা ক য়তা। 

এে সমেয়তা আমায়দ্র আত্মীে-েেয়নরা আমায়দ্র তযােয 

েরয়ত কিয়েচছয়লা। োরে আমরা আমায়দ্র োয়ের কলাে ও 

ড্রাইভারয়ে চনয়ে এে কিচিয়ল িয়স ভাত কখতাম। 

আচম সি সমে আমায়ে চনয়েয়ে কু্ষদ্র মানুষ িয়লই ময়ন 

েয়রচছ। আচম এেটি গরীি িাষা পচরিায়র েন্ম চনয়েচছলাম, 

আচম আেীিন এেেন কু্ষদ্র মানুষ চহয়সয়িই েীিন োটিয়েচছ, 

এিং এেেন কু্ষদ্র মানুষ চহয়সয়িই এ দ্চুনো কেয়ে িয়ল ক য়ত 

িাই। আমার তখন খুিই খারাপ লায়গ  খন কদ্চখ তোেচেত 

চশচক্ষত মানুয়ষরা তায়দ্র োয়ের কলােয়দ্র সায়ে, 

চরেশাওোলয়দ্র সায়ে, েচমে, এমনচে িাষায়দ্র (ক িার মায়ঝ 

আচমও পচড়) সায়েও খারাপ িযিহার েয়র। আচম পাঠেয়দ্র 

এেিু ময়ন েচরয়ে চদ্য়ত িাই, ‘িাষা’ শব্দটিয়ে এেটি গাচল 

চহয়সয়ি িযিহার েরা হে  ার অে শ হয়চ্ছ অচশচক্ষত িা মূখ শ। এ 

িাষারাই খাদ্য উৎপাদ্ন েয়র  া তায়দ্র িাাঁচিয়ে রায়খ। আচম 

অয়নে কলােয়ে গরীি মানুষয়দ্রয়ে িলয়ত শুচন, “এে িড় চদ্য়ে 

সি দ্াাঁত ক য়ল কদ্য়িা।” তারা  া িয়ল োয়ে, তা  চদ্ তারা সচতযই 

িাস্তিাচেত েয়র োেয়তা, তাহয়ল এতচদ্য়ন অয়নে দ্াাঁতহীন মানুষ 

িাংলায়দ্য়শ ঘুয়র কিড়ায়তা এিং তারা শক্ত খািায়রর িদ্য়ল 

োউভাত আর হালুো কখয়ে েীিন ধ্ারে েরয়তা! সচতয েো 

িলয়ত, আচম গরীি মানুষয়দ্র সায়ে খুি সহয়ে চময়শ ক য়ত পাচর। 

োরে আচম চছলাম তায়দ্রই এেেন । 

সাধ্ারেত আমরা আমায়দ্র গাচড় সারায়ত এমন গযারায়ে  াই 

ক খায়ন আমরা সুন্দর শীতাতপ চনেচন্ত্রত ঘয়র িয়স গাচড় টঠে 
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হওো প শন্ত অয়পক্ষা েচর। এেচদ্ন আচম আমার গাচড় সারায়ত 

এমন এেটি গযারায়ে  াই ক খায়ন সাধ্ারেত গরীি মানুয়ষরা 

 াে। ১০-১২ েয়নর ময়তা কমোচনেরা এেটি ওেযারহাউয়ের 

ময়তা োেগাে এে এেেন এে এেটি গাচড় চনয়ে োে 

েরচছয়লা। গযারায়ের মাচলে অল্প িেস্ক এেেন িীনা মচহলা। 

চতচন আক্ষচরেভায়ি এেেন কমোচনে কেয়ে অনয কমোচনয়ের 

োয়ছ কদ্ৌৌঁয়ড়  াশ্চচ্ছয়লন এিং তায়দ্র োয়ের চনয়দ্শশনা 

চদ্শ্চচ্ছয়লন। আমার িনু্ধ্ চম. হে চ চন আমায়ে গযারােটিয়ত চনয়ে 

চগয়েচছয়লন, চতচন ও আচম- আমরা দ্েুন খুিই পুয়রায়না ও সস্তা 

োচস্টয়ের লতচর ভাে েরা কিোয়র িয়স অয়পক্ষা েরচছলাম। 

কিোয়রর িারপায়শ চিচভন্ন গাচড়র ভাঙ্গা অংশ সূ্তপ েয়র রাখা 

চছয়লা। আচম আপনায়দ্র চনশ্চিত েয়র িলয়ত পাচর, আচম কস 

গযারায়ে োিায়না প্রচতটি মুহূতশ উপয়ভাগ েরচছলাম। োরে 

আমার ময়ন হশ্চচ্ছয়লা  ারা োে েরয়ছ, আচমও তায়দ্র ময়তাই 

এেেন সাধ্ারে মানুষ। 

আচম ভায়লা চশক্ষা কপয়েচছ এিং এেটি সমৃদ্ধ কদ্য়শ সমৃশ্চদ্ধর 

মায়ঝ েীিন োিাশ্চচ্ছ। চেন্তু এয়ত েয়র আমায়দ্র েীিন াত্রা 

েখয়না পচরিচতশত হেচন। আমায়দ্র কোয়না চিলাচসতা কনই, 

কোয়না দ্ামী গাচড় কনই, আমরা কোয়না চিলাসিহুল ছুটি 

োিায়তও  াই না। আল্লাহ্ আমায়দ্র সম্পদ্ চদ্য়েছন এিং আমরা 

এগুয়লা গরীি-দ্ঃুখীয়দ্র সায়ে ভাগাভাচগ েরার কিিা েচর। 

অয়নে িছর ধ্য়র আচম অপরাধ্য়িায়ধ্ ভুয়গচছ। োরে আমার 

ময়ন হয়তা, আচম এখায়ন এেটি সমৃশ্চদ্ধর েীিন  াপন েরচছ, 

অপর চদ্য়ে িাংলায়দ্য়শর কোটি কোটি মানুষ দ্ঃুখ-েয়ির কভতর 

চদ্য়ে চদ্ন োিায়চ্ছ। তয়ি এখন আর আমার কস অপরাধ্য়িাধ্ 
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হেনা। আচম এখন ভাচি ক , আচম  চদ্ িাংলায়দ্য়শ োেতাম, তয়ি 

কসখায়ন ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে িােুচর েরতাম এিং কসখায়ন হেয়তা 

এেচদ্ন সয়ি শাচ্চ পদ্  যাোচল্টর ডীন হয়ত পারতাম। আর 

এেেন ডীন চহয়সয়ি আচম  া কিতন কপতাম, তা চদ্য়ে আমার 

পয়ক্ষ কিচশ গরীি ও অসহাে মানুষয়ে সাহা য েরা সম্ভি হয়তা 

না। অপর চদ্য়ে আমার েযানাডার েীিন আমায়ে এ সুয় াগটি 

েয়র চদ্য়েয়ছ। 

এখায়ন আচম আয়রেটি চিষে উয়ল্লখ েরয়ত িাই। আমার কভতয়র 

ক  িাষাটি চছয়লা, কসটি সিসমেই আমার মায়ঝ খুি ভায়লাভায়ি 

কিাঁয়ি আয়ছ।  খনই আচম িাংলায়দ্য়শর েৃশ কদ্য়হর কোয়না গরুর 

ছচি কদ্চখ, তখনই আমার খুি খারাপ কিাধ্ হে। িীেোয়ল  খন 

আচম েযানাডার পােশ ও মহাসড়েগুয়লার পায়শ িধ্ শমান সিুে 

ঘাস কদ্খয়ত পাই, তখন আমার কসগুয়লায়ে োচি চদ্য়ে কেয়ি 

চনয়ে িাংলায়দ্য়শর গরুয়দ্র চদ্য়ত ইচ্ছা হে। মাঠ ভচতশ সুন্দর ধ্ান 

গায়ছর সমায়রাহ আমার মনয়ে আনয়ন্দ ভচরয়ে কতায়ল। আচম ঐ 

ছচির চদ্য়ে দ্ীঘ শ সমে ধ্য়র তাচেয়ে োেয়ত পাচর। িাংলায়দ্য়শর 

নীল আোশ খুি সুন্দর, আয়রা সুন্দর কসয়দ্য়শর নদ্ীগুয়লা, 

গাছপালা আর পাচখ। চেন্তু সিয়িয়ে কিচশ সুন্দর হয়চ্ছ আমার 

কদ্য়শর মানুয়ষর মুখ। 

আচম আল্লাহর োয়ছ কদ্াো েচর, চতচন ক ন আমায়ে এেিার 

আমার েন্মস্থায়ন চ য়র  ািার সুয় াগ কদ্ন  ায়ত েয়র আচম এ 

পৃচেিী কছয়ড়  াওোর আয়গ এেিার তার িাতায়স আমার 

 ুস ুস ভয়র শ্বাস চনয়ত পাচর, তার মাটি স্পশ শ েরয়ত পাচর, তার 

পুেুয়র সাাঁতার োিয়ত পাচর এিং আমার কদ্য়শর কলােয়দ্র 

আচলঙ্গন েরয়ত পাচর।    
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ি) কোন োেয়ে কছাি েয়র না কদ্খা 

ভারতীে উপমহায়দ্য়শর সমােগুয়লার অনযতম এেটি অচভশাপ 

হয়লা চেছু োেয়ে ঘৃোর কিায়খ কদ্খা। আচম আল্লাহ্য়ে ধ্নযিাদ্ 

কদ্ই এেনয ক , এ অচভশাপটি আমায়ে স্পশ শ েরয়ত পায়রচন। 

িায়ম োেয়ত আচম কগাোলঘর কেয়ে খাচল হায়ত কগাির তুয়ল 

কসগুয়লায়ে িাাঁয়শর েশ্চির ঝুচড়য়ত েয়র মাোে েয়র িয়ে চনয়ে 

ক তাম। এটি না িলয়লও িয়ল, িাাঁয়শর ঝুচড়র  ুয়িা অংশ চদ্য়ে 

কগািয়রর পাচন িুইয়ে িুইয়ে পয়ড় আমার মাো, মুখ, ঘাড়, শরীর- 

সি চেছু চভয়ে ক য়তা। োয়রা না োয়রা এ োে েরয়তই হয়তা। 

আর পচরিায়রর িড় কছয়ল হওোে এরেম োেগুয়লার দ্াচেত্ব 

আমার উপর পয়ড়চছয়লা। মাোর উপর ভাচর কিগুয়নর ঝুচড় 

চনয়েও িচরশায়লর রাস্তা চদ্য়ে কহাঁ য়ি িার মাইল দ্য়ূরর িাোয়র 

কসগুয়লা চিশ্চি েরয়ত চগয়েচছ। েযানাডায়ত আচম চনেচমত 

আমার ভাড়াটিোয়দ্র িদ্ধ িেয়লয়ি পচরষ্কার েচর। আচম 

আপনায়দ্র িলয়ত পাচর ক , এ োেটি কমায়িও সহে নে। 

েখনও েখনও িেয়লয়ির িাটিটি দ্গু শন্ধ্ ুক্ত উপাদ্ায়ন ভরা োয়ে 

এিং আমায়ে ব্লে সরায়ত চনমজ্জনোরী চডভাইস িযিহার েরয়ত 

হে। চেন্তু আচম এ োেগুয়লা েরয়ত চেছু ময়ন েচর না। োরে 

আচম  চদ্ ভাড়া চনয়ত িাই, তাহয়ল আমায়ে অিশযই চনশ্চিত 

েরয়ত হয়ি ক , আমার  েযাপািশয়মন্টগুয়লা ভায়লা অিস্থাে 

আয়ছ। 

ছ) েয়ঠার পচরেম 

আচম কছায়িায়িলা কেয়েই সি সমে খুি েয়ঠার পচরেম েয়রচছ। 

চেছু চেছু মানুষ অসাধ্ারেভায়ি কমধ্ািী। তারা অল্প পচরেয়ম 
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তায়দ্র োে কশষ েয়র ক লয়ত পায়র। আচম চনশ্চিত ক , আচম 

এেেন মাঝাচর িুশ্চদ্ধমিার মানুষ। আর তাই আমায়ে অসাধ্ারে 

কমধ্ািী মানুয়ষর সমান  লা ল অেশন েরয়ত িাইয়ল তায়দ্র 

তুলনাে অয়নে কিচশ পচরেম েরয়ত হে। আপনার োয়ছ  চদ্ 

এেটি ধ্ারায়লা ছুচড় োয়ে, তাহয়ল কসিা চদ্য়ে আপচন অল্প 

পচরেয়ম এেটি মাংয়সর িুেয়রা োিয়ত পারয়িন। চেন্তু আপনার 

ছুচড়টি  চদ্ কভাাঁতা হে, তাহয়ল কসটি চদ্য়ে ঐ এেই মাংয়সর 

িুেয়রাটি োিয়ত আপনায়ে অয়নে কিচশ কোর চদ্য়ত হয়ি। 

আচম হশ্চচ্ছ কসই কভাাঁতা ছুচড়র মানুষটি। তয়ি আলহামদ্চুলল্লাহ্, 

আমায়দ্র সন্তায়নরা খুি কমধ্ািী। আচম চনশ্চিত ক , তারা তায়দ্র এ 

কমধ্া তায়দ্র মায়ের োছ কেয়েই কপয়েয়ছ। তয়ি এেটি চিষয়ে 

আচম এেিু সতেশ েয়র চদ্য়ত িাই: েীিয়ন কেষ্ঠত্ব অেশন েরয়ত 

িাইয়ল অসম্ভি কমধ্ািী মানুষয়েও েয়ঠার পচরেম েরয়ত হে। 

আমায়দ্র কছয়ল হাচমদ্ এেিার চলয়খচছয়লা, 

"োয়ের িযাপায়র গুরুত্বপূন শ িযাপারটি হয়চ্ছ, 

এেেনয়ে চনেচমত ও েয়ঠার পচরেম েরয়ত হয়ি। 

েখয়না েখয়না হেয়তা চদ্ন-রাত িানা িশ্চব্বশ ঘন্টাও। 

কিচশরভাগ মানুষ,  ারা অসাধ্ারে এিং  ারা শুধু্ 

খুিই ভায়লা, তায়দ্র ময়ধ্য পাে শেযটি হয়চ্ছ, 

অসাধ্ারে মানুষগুয়লা েয়ঠার পচরেম কিচশ 

েয়রয়ছ, কিচশ আত্মতযাগ েয়রয়ছ এিং তায়দ্র 

োয়ের কক্ষত্রগুয়লায়ত তাাঁরা তাাঁয়দ্র দ্ক্ষতাগুয়লায়ে 

প্রচতচনেত ঝালাই েয়র চনয়েয়ছন।” 
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ে) আমার চশক্ষেয়দ্র কদ্ো চশক্ষা 

আচম খুি কসৌভাগযিান চছলাম। োরে আচম আমার েীিয়ন 

অয়নে কসরা কসরা চশক্ষেয়দ্র কপয়েচছলাম  ারা আমার 

েীিয়নর দৃ্টিভচঙ্গ লতচর েরয়ত অয়নে িড় ভূচমো করয়খচছয়লন। 

ড. গুলাম শ্চেলাচন ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের দ্শ শন ও ময়নাচিজ্ঞান 

চিভায়গর এেেন অতযন্ত প্রভািশালী কনতা চছয়লন। চতচন 

এেেন মহৎ মূলযয়িায়ধ্র মানুষ চছয়লন I চতচন োউয়ে ভে 

কপয়তন না। চতচন সিসমে কসটিই েরয়তন  া তাাঁর োয়ছ সটঠে 

ময়ন হয়তা। চতচনই আমায়ে চশচখয়েচছয়লন- েখয়না োয়ে 

কদ্চর েরয়ত কনই, েখয়না চনয়ের দ্াচেত্ব কেয়ে চপছু 

হািয়ত কনই, এিং েখয়না ক ই োে েরয়ত আচম 

িযে শ হয়েচছ কসটির েনয অেুহাত চদ্য়ত কনই। আমার 

মাস্টাস শ পরীক্ষার করোল্ট প্রোশ হিার সায়ে সায়ে চতচন আমায়ে 

চিভায়গর কলেিারার চহয়সয়ি চনয়োগ চদ্য়ে চদ্য়েচছয়লন। এছাড়া 

ওনার আমার উপর এতিাই চিশ্বাস চছয়লা ক , মাত্র এেেন ২২ 

িছয়রর তরুয়ের হায়ত চতচন চিশ্বচিদ্যালয়ের এেটি চিভাগ 

পচরিালনা েরার সেল দ্াচেত্ব কছয়ড় চদ্য়েচছয়লন। চশক্ষােীয়দ্র 

ভচতশ ও চশক্ষে চনয়োগ কদ্োর প্রশ্চিোও আমার দ্াচেত্ব চছয়লা। 

এমনচে চতচন চভ.চস ময়হাদ্েয়ে  চিটঠ চদ্য়েচছয়লন ক , চিভায়গর 

সমস্ত ক াগায় ায়গর োে ক ন আমার োক্ষর চদ্য়ে েরার 

অনুমচত কদ্ো হে। চেন্তু চভ.চস তাাঁর ঐ অনুয়রাধ্ চ চরয়ে কদ্ন। 

এরপর আচম সি োগেপত্র টঠে েরতাম এিং চতচন শুধ্ ুোক্ষর 

েরয়তন। আচম দ্েুন অসাধ্ারে চশক্ষে চনয়োগ চদ্য়েচছলাম। 

এেেন আমার ছাত্র আব্দরু রচশদ্, চ চন পরিতীয়ত ড. আব্দরু 
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রচশদ্, চসএসচপ ও সচিি হন, এিং েনাি লসেদ্ আব্দলু হাই চ চন 

পরিতীয়ত ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের এেেন নামেরা চশক্ষে হন। 

ড. শ্চেলাচনর চনয়দ্শশনা এিং েয়েে িছর চিভাগ িালায়নার 

প্রশাসচনে অচভজ্ঞতা আমার পরিতী েীিয়ন এে িড় সম্পদ্ 

চহসায়ি োে েয়রয়ছ। 

আচম শহীদ্ ড. শ্চে. চস. কদ্য়ভরও অতযন্ত চপ্রে ছাত্র ও সহেমী 

চছলাম। আচম রীচতমত তাাঁর সায়ে তাাঁর িাচড়য়ত োেতাম। তাাঁর 

হায়তর কলখা কেউ পড়য়ত পারয়তানা। তাই চতচন কহাঁ য়ি কহাঁ য়ি তাাঁর 

িক্তিয িলয়তন আর আচম তা চলয়খ চনতাম। এরপর কলখাটি আচম 

িাইপ েচরয়ে চনতাম। কলখাটি তায়ে চদ্য়ে  ািাই েচরয়ে চনয়ে 

কসটি কপ্রয়স চগয়ে চপ্রন্ট েচরয়ে আনতাম, প্রু  চরচডং েরতাম, 

ইতযাচদ্। এভায়িই তাাঁর প্রেম দ্য়ুিা িই কলখা হয়েচছয়লা। আচম ড. 

কদ্য়ভর োছ কেয়ে উদ্ারতা চশয়খচছ। চতচন এেেন অয়নে 

চিশাল ময়নর মানুষ চছয়লন। চতচন কোনচদ্ন তাাঁর োয়ছ আসা 

কোয়না সাহায় যর আয়িদ্ন চ চরয়ে কদ্নচন।  

এখায়ন আমার মযােচগল চিশ্বচিদ্যালয়ের চশক্ষে ড. িাল শস 

অযাডাময়সর নাম অিশযই উয়ল্লখ েরা উচিৎ। তাাঁর নরম হৃদ্ে ও 

লধ্ শ আমার আিরয়ে অয়নে প্রভাি ক য়লয়ছ। 

ঝ) লধ্ শয  

আলহামদ্চুলল্লাহ, আল্লাহ আমায়ে অয়নে লধ্ শয দ্ান েয়রয়ছন। 

 চদ্ কেউ আমার সম্পয়েশ খারাপ েো িয়ল তয়ি আচম ময়ন েচর 

চ চন আমার িদ্নাম েয়রয়ছ চতচনই ক্ষচতিস্থ হয়চ্ছন। আয়রা ময়ন 

েচর, চতচন  া িয়লয়ছন, তা িাতায়সর সায়ে চময়শ চিলীন হয়ে 
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 ায়ি। তাই তার েম শোে কোয়নাভায়ি আমায়ে স্পশ শ েরয়ত 

পারয়িনা। 

আচম আল্লাহর োয়ছ েৃতজ্ঞ ক , আমার কোনও চহংসা, কিাধ্ িা 

কলাভ কনই।  খন কেউ কোয়না রেয়মর সমৃশ্চদ্ধ লাভ েয়র তখন 

আমার হৃদ্ে আনন্দ ও গয়ি শ ভয়র  াে। এেেন কশ্বতাঙ্গ ভদ্রয়লাে 

আমার চিশ্চেংয়ের কেোর-কিোর চহসায়ি িহু িছর ধ্য়র আমার 

োে েয়রয়ছন। এেিার আচম তায়ে শ্চেজ্ঞাসা েয়রচছলাম, চতচন 

আমায়ে েখনও রাগ েরয়ত কদ্য়খয়ছন চেনা। চতচন চেছুক্ষে 

কভয়ি-চিয়ন্ত িলয়লন, "না ডাঃ রাব্ব। আচম আপনায়ে েখনও রাগ 

েরয়ত কদ্চখচন।" এেিার আচম এেটি করস্িুয়রন্ট কেয়ে চেছু 

চিয়েন োই চেয়নচছলাম। করস্িুয়রন্টটি তখন এেটি লিাচর 

িালাশ্চচ্ছল। আচম  খন দ্াম পচরয়শাধ্ েরলাম, তখন আচম 

আচিষ্কার েরলাম ক , আচম এে লক্ষ ডলার শ্চেয়তচছ। িাচড় 

ক রার পর এেেন কমহমান ক  োগয়ের িুেয়রাটির  কভতর 

চিেেী নম্বরটি চছয়লা কসটি নি েয়র চদ্য়লা।  য়ল আচম এে লক্ষ 

ডলার হারালাম। আচম আপনায়ে আশ্বস্ত েয়র িলয়ত পাচর ক , 

এই ঘিনাটি আমায়ে কোনওভায়িই প্রভাচিত েয়রচন। এে লক্ষ 

ডলার হাচরয়ে আচম আমার ময়ন এেিুেুও িযাো পাইচন। এভায়ি 

এেিার আর এেেন মানুষ আমায়ে ২৫ হাোর ডলার 

ঠচেয়েয়ছয়লন। আসয়ল আচম ময়ন েচর, ক্ষচত ও লাভ  খন এেই 

ময়ন হে, তখন আমরা আধ্যাশ্চত্মে েীিয়ন চেছুিা অিসর 

হয়েচছ।    

আমার িািা আমায়ে ইসলাচমে আদ্শ শ চশচখয়েচছয়লন। তখন 

চতচন আমায়ে চশচখয়েচছয়লন লধ্ শয। চতচন আমায়ে আয়রা 

চশচখয়েচছয়লন- চহংসা, কিাধ্ ও কলায়ভর েু লগুয়লাও। সুচ  
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মতিাদ্ চনয়ে আমার অধ্যেন ও আমায়দ্র সময়ের চতনেন মহান 

সুচ , চিয়শষ েয়র কশইখ  াদ্ল্ল্লা হায়েরীর ভায়লািাসা ও 

চনয়দ্শচশো- এ আদ্শ শগুয়লায়ে আরও শশ্চক্তশালী েয়রয়ছ।   

৩) অনুভূচত 

আমরা  ায়ে জ্ঞান িচল, তা আসয়ল  ুশ্চক্ত িা োরে চদ্য়ে িযাখযা 

েরা অচভজ্ঞতা। আচম কোয়না শ্চেচনয়সর সাদ্া রং, লদ্ঘ শয, 

িৃিােৃচত, মসৃেতা ইতযাচদ্ অনুভি েচর। এরপর আচম এটিয়ে িে 

নামে এেটি িস্তু িয়ল নাম কদ্ই। এটি হয়চ্ছ ক ৌশ্চক্তে জ্ঞান। আচম 

ময়ন েচর, অনয এে ধ্রয়ের জ্ঞানও রয়েয়ছ  ার উৎস হয়চ্ছ 

ক ৌশ্চক্তেতার িাইয়র। ক মন- ওোহী  ার মাধ্যয়ম আল্লাহ তাাঁর 

রাসূলয়দ্র সায়ে ক াগায় াগ েয়রন, ইলহাম  ার মাধ্যয়ম সূ ীরা 

আল্লাহ্র োছ কেয়ে অনুয়প্ররো পান, এিং অনুভূচত (intuition)  া 

সাধ্ারে মানুয়ষর ক ৌশ্চক্তেতার িাইয়রর জ্ঞান। এ জ্ঞান আল্লাহর 

এেটি উপহার। আচম আমার অনুভূচতর উপর চভচি েয়র আমার 

েীিয়নর অয়নে গুরুত্বপূে শ চসদ্ধান্ত চনয়েচছ। পাঠে আপনারা 

োয়নন, ১৯৫৯ সায়লর এে সন্ধ্যাে এেেন ঘিে আমায়ে 

আমার হিু িীর সম্পয়েশ িয়লনঃ “তার িািা এেেন সু ী মানুষ 

এিং কস এেেন কসানার কময়ে (golden girl)।” এর পয়রর চদ্ন 

আচম চিশ্বচিদ্যালয়ে দ্রূ কেয়ে তার কঘামিা িানা মুখটি শুধু্ এে 

ঝলে কদ্চখ। ঘিয়ের ঐ এেটি িােয এিং দ্রূ কেয়ে তায়ে এে 

ঝলে কদ্খার উপর চভচি েয়রই সায়ে সায়ে আচম তায়ে চিয়ে 

েরার চসদ্ধান্ত চনয়ে কনই। আমার এ চসদ্ধায়ন্তর চভচি চছয়লা 

আমার অনুভূচত।    

অয়নয়ে হেয়তা এখন িলয়ত পায়রন, এমন এেটি গুরুত্বপূে শ 

চসদ্ধান্ত এত কু্ষদ্র তয়েযর উপর চভচি েয়র চনয়ে কনো রীচতমত 
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পাগলাচম I চেন্তু আমার অনুভূচত আমায়ে িলচছয়লা এ চিয়েটি 

ভায়লা হয়ি। আমরা ৬১ িছর ধ্য়র চিিাহ িন্ধ্য়ন আিদ্ধ আচছ। 

আসয়ল ঘিে আমার িীর িে শনা চদ্য়ত চগয়ে এেিু ভুল েয়র 

ক য়লচছয়লন। চতচন িয়লচছয়লন, কস এেেন ‘কসানার কময়ে’। 

চেন্তু আচম তায়ে এেেন ‘হীরার কময়ে’ চহয়সয়ি কপয়েচছ। 

আচম এেিায়রর কিচশ সমে মচিোয়লর কিশ মূলযিান              

েযাপািশয়মন্ট চিশ্চেং-এর কভতয়র প্রয়িশ না েয়রই কস চিশ্চেং চেয়ন 

ক য়লচছ। এ চিশ্চেংগুয়লা পরিতীয়ত মাশাআল্লাহ অয়নে 

লাভেনে চিচনয়োয়গ পচরেত হয়েয়ছ।  

আমায়দ্র কছয়ল হাচময়দ্র মায়ঝও এ অনুভুচতর ক্ষমতা আয়ছ। 

আচম এর এেটি উদ্াহরে চদ্শ্চচ্ছ। হাভাডশ চিশ্বচিদ্যালে মায়ঝ 

মায়ঝ েটঠন কোয়না করাগ চনে শে েরার েনয নামেরা ডাক্তারয়দ্র 

েনসমাগয়ম আমন্ত্রে োনাে। কসখায়ন েয়েেশ ডাক্তার ও 

কমচডেযায়লর চশক্ষােীরা উপচস্থত োয়েন। এ আয়োেনটির 

উয়েশয হয়লা- হাভায়ডশর ডাক্তার ও চশক্ষােীয়দ্র কশখায়না চেভায়ি 

কোয়না েটঠন করাগ চনে শে েরয়ত হে। চেছুচদ্ন আয়গ হাভাডশ 

চিশ্বচিদ্যালে হাচমদ্য়ে এমন এেটি আয়োেয়ন আমন্ত্রে োনাে। 

আয়োেনটি শুরু হে সোয়ল। ডাক্তার ও চশক্ষােীয়দ্র চদ্য়ে পুয়রা 

অচডয়িাচরোম ভচতশ চছয়লা এিং হাচমদ্ এেটি উাঁিু ময়ি করাগী 

পরীক্ষা েরচছয়লা। করাগীর করাগ চনে শয়ের কক্ষয়ত্র প্রচতটি পদ্য়ক্ষপ 

কস িে শনা েয়র  াশ্চচ্ছয়লা। ডাক্তার ও চশক্ষােীরা তায়ে তার কনো 

চিচভন্ন পদ্য়ক্ষয়পর িযাপায়র প্রশ্ন শ্চেয়জ্ঞস েরচছয়লা। আমার 

 তদ্রূ ময়ন পয়ড়, এ প্রশ্চিোটি কসচদ্ন সম্পূে শ চদ্ন ধ্য়র 

িয়লচছয়লা। 
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চদ্ন কশয়ষ সিাই  খন করাগীর আসয়ল চে করাগ হয়েয়ছ কসটি 

কশানার েনয অধ্ীর আিয়হ অয়পক্ষা েরচছয়লা, হাচমদ্ তখন তার 

ক  রােটি কদ্ে, কসটি শুয়ন অচডয়িাচরোয়ম উপচস্থত অচধ্োংশ 

ডাক্তার ও চশক্ষােীরা িময়ে চগয়েচছয়লা। করাগীর ক  উপসগ শগুয়লা 

চছয়লা এিং এর সায়ে পচরক্ষাগুয়লা কেয়ে ক সি  লা ল পাওো 

চগয়েয়ছ, কসগুয়লা হাচমদ্ ক  রাে চদ্য়েয়ছ, কসচদ্য়ে চনয়দ্শশ 

েরচছয়লা না। তয়ি সিয়িয়ে গুরুত্বপূে শ িযাপারটি হয়চ্ছ হাচময়দ্র 

করাগ চনে শেটিই সটঠে চছয়লা। এরপর তায়ে শ্চেজ্ঞাসা েরা হে, 

তার পয়ক্ষ চেভায়ি সম্ভি হয়েচছয়লা এ উপসংহারটিয়ত কপৌৌঁছার? 

হাচমদ্ উির কদ্ে, “আমার অনুভূচত।" আর আমার োয়ছ এটি 

হয়চ্ছ আল্লাহর পক্ষ কেয়ে তার প্রচত এেটি উপহার।  ুশ্চক্তর 

মাধ্যয়ম আসয়ল এরেম ঘিনাগুয়লা িযাখযা েরা  াে না। 

 

৪) চশক্ষে চহয়সয়ি আমার সা লয 

আচম ৪০ িছয়ররও কিচশ সমে ধ্য়র এেেন অধ্যাপে চহয়সয়ি 

োে েয়রচছ। অসংখযিার আচম আমার চশক্ষােী, সহেমী ও 

প্রশাসেয়দ্র োয়ছ শুয়নচছ, আচম এেেন ভায়লা চশক্ষে। 

েযানাডায়ত মায়ঝ মায়ঝ চশক্ষােীয়দ্র পয়রর কসচমস্টার প শন্ত 

অয়পক্ষা েরয়ত হয়তা আমার কোস শ কনিার েনয। োরে 

করশ্চেয়েশন শুরু হিার সায়ে সায়েই আমার কোয়স শর আসয়নর 

সংখযা পূন শ হয়ে ক য়তা। আমার ময়ন হে, চশক্ষে চহয়সয়ি আমার 

স লতার কপছয়ন কিশ েয়েেটি োরে োে েরয়তা। 

আচম োচন না, ক  চিষে আচম পড়াতাম, কস চিষে চনয়ে আমার 

েয়তািা গভীর জ্ঞান চছয়লা i তয়ি আচম চনশ্চিত েয়র িলয়ত 
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পাচর, আচম পড়ার চিষেিস্তুগুয়লায়ে চশক্ষােীয়দ্র োয়ছ 

সহেভায়ি উপস্থাপন েরার কিিা েরতাম।  

আচম প শাপ্ত প্রস্তুচত ছাড়া েখয়না কোয়না কলেিার কদ্ইচন। 

এমনচে এখয়না  চদ্ আমার খুি ভায়লাভায়ি োনা কোন এেিা 

চিষে চনয়েও পািচলে কলেিার চদ্য়ত িলা হে, আচম এেটি লম্বা 

সমে িযে েচর কস কলেিায়রর েনয নতুন েয়র প্রস্তুচত কনিার 

েনয। 

আচম োচন না, আচম েখয়না কোয়না ক্লাস িাদ্ চদ্য়েচছ চেনা, 

অেিা কোন ক্লায়স েখয়না কদ্চর েয়র চগয়েচছ চেনা। আমার 

চশক্ষােীয়দ্রও সিসমে আমার ক্লায়স সমেমত আসয়ত হয়তা।  

পড়ায়ে আেষ শেীে েরার েনয আচম আমার চশক্ষােীয়দ্র চিচভন্ন 

লাইড ও চভচডও কদ্চখয়েচছ। তায়দ্র চিচভন্ন এশ্চিচিশয়ন, প্রাে শনা 

েরার োেগাে ও আমার িাচড় আর করাঁয়স্তারায়ত লনশয়ভায়ের 

েনয চনয়ে চগয়েচছ। এেিার শুধ্ুমাত্র অধ্যাপেয়দ্র েনয আচম 

এেটি কোস শ পড়াশ্চচ্ছলাম। কোস শটিয়ে কশষ েরার েনয তায়দ্র 

আমার সায়ে িাংলায়দ্শ, কনপাল ও ভারয়ত আসয়ত হে। তারা 

চহন্দ ুএিং মুসচলম সংসৃ্কচত প্রতযক্ষভায়ি কশখার েনয ঐ 

কদ্শগুয়লায়ত আমার সায়ে প্রাে এে মায়সর মত সমে োিাে।  
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ঢাোর সদ্রঘায়ি আমার প্রয় সর চশক্ষােীরা। 

এমন নে ক , আচম শুধু্ আমার চশক্ষােীয়দ্র েযাোয়ডচমে োে 

চনয়েই চিন্তা েয়রচছ। আসয়ল সি সমে আচম আমার চশক্ষােীয়দ্র 

সাচি শে ভায়লা োোর িযাপায়র চিন্তা েয়রচছ। ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ে 

আচম প্রােই আমার চশক্ষােীয়দ্র হলগুয়লায়ত তায়দ্র েুশল 

োনার েনয ক তাম। চেছু চেছু কক্ষয়ত্র আচম ঢাোে ও ঢাোর 

িাইয়র তায়দ্র িাচড়য়তও তায়দ্র কদ্খয়ত চগয়েচছ। এমন এেটি 

ভ্রময়ের স্মৃচত এখয়না আমার ময়নর ময়ধ্য তাো হয়ে রয়েয়ছ। 

েুচমল্লাে ভারয়তর িডশায়রর খুি োয়ছ আচম এেিার ড. আচমনুল 

ইসলায়মর িাচড়য়ত কিড়ায়ত চগয়েচছলাম। ঢাো চিশ্বচিদ্যালয়ের 

েলা অনুষয়দ্র এেেন অিসরপ্রাপ্ত ডীন আচমনুল ইসলাম 

এেেন সুপচরচিত স্কলার  ায়ে আমরা িাংলায়দ্শী টিচভ 

িযায়নলগুয়লায়ত এখন কদ্খয়ত পাই। ১৯৬০ সায়ল দ্শ শয়ন স্নাতে 
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কপ্রািায়ম ভচতশ হিার চেছুচদ্য়নর মায়ঝই আচম তার িাচড়য়ত 

কিড়ায়ত চগয়েচছলাম। 

আচম চিশ্বাস েচর, এেেন চশক্ষে চ চন চনয়ে কোয়নাচদ্ন 

পরীক্ষাে ভায়লা নম্বর পান চন, চতচন েখয়না তার চশক্ষােীয়দ্র 

ভায়লা নম্বর চদ্য়ত পায়রন না। আলহামদ্চুলল্লাহ্, আমার েখয়না এ 

চিষয়ে কোন সমসযা চছয়লা না। আমার পুয়রা চশক্ষােীিন েুয়ড় 

আমার চশক্ষােীয়দ্র নম্বর কদ্োর িযাপায়র আচম খুি উদ্ার 

চছলাম। অয়নে সমে আচম সতেশিােী কপয়েচছ ক , েতৃশপক্ষ 

আমার এ োেয়ে আপচিেনে িয়ল ময়ন েরয়ি। এর উিয়র 

আচম সিসমে িয়লচছ,  তচদ্ন না েতৃশপক্ষ আমায়ে প শাপ্ত নম্বর 

চদ্য়ত চনয়ষধ্ েয়র, ততচদ্ন প শন্ত আচম কিচশ নম্বর চদ্য়ে  ায়িা। 

এখায়ন পাঠেয়দ্র োচনয়ে কদ্ই, কোয়না েতৃশপক্ষ আমায়ে 

কোয়নাচদ্ন আমার নম্বর কদ্োর পদ্ধচত িদ্ল েরয়ত িয়লন চন। 

৫। িযিসায়ে আমার সা লয 

আচম অয়নেিা আেশ্চস্মেভায়িই এেটি িযিসা শুরু েচর। 

আমার এে ইহুচদ্ সহেমী আমায়ে এ িযিসাটি চশচখয়েচছয়লন। 

আমার চশক্ষেতা কপশা আমায়ে অয়নে অিসর সমে চদ্য়েচছল 

 া আচম আমার িযিসাে িযািহার েরয়ত  কপয়রচছ।  মাশাআল্লাহ, 

এে সময়ে এ িযিসাটি এেটি  য়েি লাভেেন প শায়ে চগয়ে 

দ্াাঁড়াে। িযিসা কেয়ে আমার উপােশন আমায়ে আমার গৃহীত 

কদ্শ েযানাডা ও আমার েন্মভূচম িাংলায়দ্য়শর অয়নে মানুষ  ও 

সংগঠনয়ে সাহা য েরার সুয় াগ েয়র কদ্ে। চনয়ম্ন আচম চেছু 

োরে িে শনা েরচছ  া আচম ময়ন েচর আমায়ে আমার িযিসাে 

স ল হয়ত সাহা য েয়রয়ছ। 
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আমার িযিসার সমস্ত চদ্েগুয়লাই আসয়ল আমার চভশ্চেটিং 

োয়ডশ উয়ল্লচখত নীচতিােযটি “মানুয়ষর  ত্ন কনো" দ্বারাই চনেচন্ত্রত 

হে। আচম আমার প্রাে সেল েযাপািশয়মন্ট গুয়লা মযােচগল 

চিশ্বচিদ্যালয়ের চশক্ষােীয়দ্র োয়ছ ভাড়া চদ্য়ে আসচছ। তায়দ্র 

মুয়খ আচম তায়দ্র উপর িাচড়ওোলায়দ্র দ্িু শযািহায়রর অয়নে গল্প 

শুয়নচছ। আচম তখন ভািলাম ক , আচম আমার িযিসার মাধ্যয়ম 

কিশ চেছু চশক্ষােীর  ত্ন চনয়ত পারয়িা। আচম সিসমে কিিা েচর 

ক ন তায়দ্র েীিন আরামদ্ােে হে, তারা আমার েযাপািশয়ময়ন্ট 

োো উপয়ভাগ েয়র এিং তারা কসখায়ন কলখাপড়া টঠেভায়ি 

েরয়ত পায়র। আর এর  লেরূপ প্রােই শুনয়ত পাওো  াে 

মযােচগল হাউশ্চেং চিভায়গর েমীরা ও চশক্ষােীরা িয়ল, "ড. রাব্ব 

হয়চ্ছন মচিোল শহয়রর কসরা িাচড়ওোলা।" 

আচম শুধ্ুমাত্র ভায়লাভায়ি সংস্কার েরা িাচড়গুয়লাই ভাড়া কদ্ই। 

এয়ক্ষয়ত্র আমার মূলনীচতটি হয়চ্ছ, আচম  চদ্ কোয়না       

েযাপািশয়ময়ন্ট চনয়ে িাস েরয়ত না পাচর, তয়ি আচম 

কসটি ভাড়াও কদ্ই না। মায়ঝ মায়ঝ আমার ভাড়াটিোরা লম্বা 

সময়ের েনয তায়দ্র িাচড় িা অনয কোোও িয়ল  াে। এরপর 

তারা েযাপািশয়ময়ন্ট চ য়র এয়স চিচভন্ন সংস্কায়রর োে কদ্য়খ খুি 

অিাে হয়ে  াে।  চদ্ েযাপািশয়ময়ন্ট েখয়না কোয়না কমরামত িা 

চেছু িদ্লায়নার প্রয়োেন হে, আচম তা সায়ে সায়ে সম্পন্ন েয়র 

কদ্ই। আচম ময়ন েচর, েযাপািশয়মন্ট সংস্কায়র িাো িযে েরা 

ভাড়াটিো ও িাচড়ওোলা উভয়ের েনযই লাভেনে। ক সি 

েযাপািশয়ময়ন্টর ভায়লা  ত্ন কনো হে, কসসি েযাপািশয়ময়ন্ট োেয়ত 

কপয়র ভাড়াটিোরা খুিই সন্তুস্ট হে। ক মনটি িযিসার কক্ষয়ত্র িলা 

হে, খুচশ কিতারা হয়চ্ছ ভায়লা কিতা। আর েযাপািশয়ময়ন্ট োে 
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েরা িাচড়ওোলার েনয ভায়লা। োরে এয়ক্ষয়ত্র িাো িযে েরয়ল 

িযাি েয়ম  াে এিং ভিয়নর মূলয কিয়ড়  াে। 

ভাড়াটিোরা, চিয়শষ েয়র আন্তেশাচতে চশক্ষােীরা, চিচভন্ন োরয়ে 

মায়ঝ মায়ঝ সমেমত ভাড়া চদ্য়ত পায়রনা। আচম তায়দ্র 

সমসযাগুয়লা িুঝয়ত পাচর এিং তায়দ্র ভাড়া কদ্চরয়ত চদ্য়ল আচম 

চেছু ময়ন েচরনা। িাংলায়দ্চশ চশক্ষােীয়দ্র কক্ষয়ত্র আচম প্রাে 

সিসমেই ভাড়া চেছুিা েচময়ে কদ্ই। আচম আমার কিশ 

েয়েেটি ভিন আমার িাংলায়দ্শী িনু্ধ্য়দ্র োয়ছ চেছুিা দ্াম 

েচময়ে চিশ্চি েয়র চদ্য়েচছ। আচম ময়ন েচর, আমায়দ্র সমৃশ্চদ্ধ 

অনযয়দ্র সায়ে ভাগাভাচগ েরা উচিৎ। মাশাআল্লাহ, আচম আমার 

িযিসায়ে স ল হয়েচছ এিং আচম কিয়েচছ আমার িাংলায়দ্চশ 

ভাই-কিায়নরাও ক ন স লতা অেশন েরয়ত পায়র। আমার ক সি 

িনু্ধ্রা আমার োছ কেয়ে ভিনগুচল চেয়নয়ছন, তারা সিাই প্রিুর 

লাভ েয়রয়ছন। আচম মচিোয়ল িাংলায়দ্য়শর অয়নেয়েই চরয়েল 

এয়স্টয়ির িযিসাে আসার েনয অনুয়প্ররো কদ্ই এিং সাহা য 

েচর। আচম অতযন্ত খুচশ ক , তায়দ্র েয়েেেন প্রয়তযয়ে এখন 

েয়েেশ অযাপািশয়মন্ট চেয়ন মালটি-চমচলেচনোর হয়ে কগয়ছন, 

এিং তারা চনয়েরা মালটি-চমচলেন ডলায়রর িাচড়য়ত িসিাস 

েরয়ছন ।  

 

এেটি সময়ে আচম আমায়দ্র শহয়রর চনম্ন আয়ের মানুষয়দ্র 

এলাোে চতনটি ভিন চেয়নচছলাম। মযােচগল এলাোর িাইয়র 

চগয়ে ওখায়ন ঐসি চিশ্চেংগুয়লার কখোল রাখা আমার েনয 

চেছুিা েটঠন চছয়লা। তিুও আচম ঐ সম্পচিগুয়লা অয়নে িছর 

করয়খচছলাম। আমার ময়ন হয়েচছল, গরীিয়দ্র  ত্ন েরার কক্ষয়ত্র 
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আমার এেটি দ্াচেত্ব রয়েয়ছ। িতশমায়ন ওখায়ন আমার আর 

কোয়না ভিন নাই।   

আচম ময়ন েচর, িযিসায়ে আমার সা য়লযর েনয সিয়িয়ে 

গুরুত্বপূে শ চিষেটি হয়লা- আচম সিসমে আমার ভাড়ায়িয়দ্র 

িযশ্চক্তগত  ত্ন চনয়ে োচে। 

আচম পচরেল্পনা েয়রচছলাম আমার সা য়লযর রহয়সযর প্রয়শ্নর 

উির কদ্িার েনয আচম শুধ্ ুঅল্প েয়েেটি পৃষ্ঠা উৎসগ শ েরয়িা। 

চেন্তু  তক্ষয়ে আচম কলখাটি কশষ েয়রচছ, এটি এেটি কিশ িড় 

অধ্যাে হয়ে চগয়েয়ছ। আচম আশা েরচছ, পাঠে আমায়ে এর 

েনয ক্ষমা েরয়িন। চেছু ধ্ারো ও ঘিনা পচরষ্কারভায়ি িে শনা 

েরার েনয আচম  তিা কভয়িচছলাম, তার কিয়ে কিচশ চেছু েো 

চলখয়ত হয়েয়ছ। 

আচম েতগুয়লা মূলনীচত িে শনা েয়রচছ  া আচম আমার েীিয়ন 

কময়ন িচল এিং চেছু ভায়লা োে  া আচম আমার অতীয়ত 

েয়রচছলাম, এিং এখনও েরয়ত কিিা েরচছ। এসি চেছু িে শনা 

েরার উয়েশয কমায়িও আমার চনয়েয়ে মচহমাচন্বত েরা নে। 

আমার েীিয়নর িতশমান সময়ে আচম এখন এে পা েিয়র করয়খ 

ধ্ার েরা সমে চনয়ে কিাঁয়ি আচছ। এ অিস্থার এেেন িযশ্চক্তর 

আসয়ল কোয়না কগৌরয়ির প্রয়োেন হে না। আচম কোনচদ্ন 

কোয়নাচেছু  শ অেিা খযাচতর েনযও েচরচন। আচম সিচেছুই 

আল্লাহর সন্তুটি ও তাাঁর সৃটির উপোয়রর উয়েয়শয েয়রচছ। 
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উপসংহার 

আচম আল্লাহয়ে ধ্নযিাদ্ োনাই ক , আচম িতশমান িইটি সম্পূে শ 

েরয়ত সক্ষম হয়েচছ।   প্রাে ৮৬  িছর িেয়স িার চদ্য়ে কোচভড-

১৯ মহামারী সংিমে োোর পচরচস্থচতয়ত আমার েীিন এ 

মুহুয়তশ অচত ভঙু্গর। তাই আমায়দ্র ডাক্তার কছয়ল আমায়দ্রয়ে 

সম্পূে শ চিশ্চচ্ছন্নভায়ি িাচড়য়ত িসিাস েরয়ত িয়লয়ছ। আমরা তাাঁর 

চনয়দ্শশগুয়লা অক্ষয়র অক্ষয়র অনুসরে েয়রচছ। এ অিস্থাে 

আমায়দ্র েীিন খুি আনন্দমে চছল না। তয়ি আমরা ময়ন 

েয়রচছ ক , োরাগায়র িাস েরা  াাঁচস হওোর কিয়ে ভাল। 

মাশাআল্লাহ আমরা আমায়দ্র সেল আত্মীেেেনয়দ্রয়ে চনয়ে 

ভাল আচছ। ইচতময়ধ্য আচম দ্টুি িই কলখা সম্পূে শ েরয়ত সক্ষম 

হয়েচছ- িতশমান িাংলা ভাষাে কলখা িইটি ও ইংয়রশ্চেয়ত কলখা 

"Tales from the East and the West" নায়ম এেটি ইংয়রশ্চে িই  া 

আমার নাতনী আচলো আমায়ে তার েনয চলখয়ত িয়লচছল। 

আচম এখন আমার িিশমান িইটির উপসংহায়র আমার চেছু 

োেেম শ ও েীিনধ্ারা সম্বয়ন্ধ্ েয়েেটি েো িলয়ত িাই।  

ইংয়রশ্চে ভাষাে িয়ল, "Jack of all trades, but master of none."  

"সেল োয়ের োশ্চে, চেন্তু কোয়না োেই ভায়লা েয়র েরয়ত 

পায়রনা।" আলহামদ্চুলল্লাহ আচম অয়নে োে েয়রচছ এিং 

এখয়না েচর। তয়ি আচম ময়ন েচর, ইংয়রশ্চে ভাষার এ েোিা 

আমার কিলাে প্রয় ােয নে। আচম অন্তত দ্টুি োে ভায়লাভায়ি  

েরয়ত পাচর- িাষািাদ্ ও মাছ ধ্রা। তাই আচম সারা েীিন িয়ল 

এয়সচছ, "েীচিো অেশন সম্বয়ন্ধ্ আমার কিচশ চিন্তা কনই। আমার 

িােচর না োেয়ল আচম লাঙ্গল কোোল চনয়ে হাল িাষ েরয়িা 

এিং পুেুয়র-খায়ল মাছ ধ্রয়িা।" আলহামদ্চুলল্লাহ আমায়ে 
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েখনও কিোর অিস্থাে োেয়ত হেচন। আমার অনযানয 

োেগুয়লায়ত আচম স ল হয়েচছ চেনা তা চিিার েরয়ি দ্চুনোর 

মানুষ।  

আচম প্রেয়মই িলয়িা আমার িাষািায়দ্র েীিয়নর েো। আমার 

দৃ্ঢ় চিশ্বাস ক , আমার েীিয়নর েনয আল্লাহর এেটি চিয়শষ 

পচরেল্পনা চছল। আমায়ে আমার পরিতী েীিয়নর েনয প্রস্তুত 

েরার উয়েয়শয চতচন আমায়ে এেটি দ্চরদ্র িাষা পচরিায়র দ্ঃুখ-

েয়ির কভতর েীিন  াপন েরার েনয পাটঠয়েচছয়লন। আচম 

ময়ন েচর ক , এটি আমার উপর আল্লাহর এেটি িৃহৎ রহমত।  

িাংলায়দ্শী িায়ম োয়ঠর খুাঁটি ও তক্তাগুয়লা প্রাে ছ'মাস পাচনয়ত 

ডুচিয়ে রাখা হে। এর  য়ল োঠগুয়লা মেমুত হয়ে  াে এিং ঘর 

লতচরর োয়ে িযিহার েরয়ল কসগুয়লা আর আাঁ ো-িাাঁো হয়ে 

 ােনা। এেই ভায়ি আল্লাহ আমায়ে প্রেম েীিয়ন দ্ঃুখ-েি চদ্য়ে 

পরিতীোয়লর দ্ঃুখ-েয়স্টর মুয়খামুচখ হিার প্রচশক্ষে চদ্য়েয়ছন। 

পশ্চিমা চিয়শ্বর অয়নে মানুষ কিশ চেছুিা সমে করায়দ্ োেয়ল 

তায়দ্র শরীয়রর ত্বে পুয়ড়  ািার সম্ভািনা োয়ে। আচম আমার 

পশ্চিমা িনু্ধ্য়দ্রয়ে িচল, "আমার ত্বয়ের চদ্য়ে তাোন। 

িাংলায়দ্য়শর ধ্ানয়ক্ষয়তর জ্বলন্ত করায়দ্ আমার ত্বে পুয়ড় গাঢ় 

িাদ্ামী রং-এর হয়ে কগয়ছ। আপনায়দ্র কদ্য়শর করাদ্ আমার ত্বে 

আর কপাড়ায়ত পারয়ি না।" 

আমার িালয িেস কেয়ে দ্ঃুখ-েয়ির ময়ধ্য িয়ড়া হিার আয়রা 

এেটি সু ল হয়েয়ছ। ইংয়রশ্চেয়ত িয়ল, "If you never had 

toothache, you will not know how toothache 

feels.” “কতামার  চদ্ েখয়না দ্াাঁয়ত িযাো না হয়ে োয়ে, তাহয়ল 

তুচম িুঝয়ত পারয়ি না দ্াাঁয়তর িযাো চে রেম।“ আমার প্রােশই 
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দ্াাঁয়ত িযো োেয়তা। তাই দ্াাঁত িযো েত েিের, তা আচম ভাল 

েয়রই োচন।  য়ল  তদ্রূ সম্ভি আচম মানুয়ষর দ্ঃুখ-দ্দু্শশার 

সমে তায়দ্র পায়শ দ্াাঁড়ায়ত কিিা েচর।  

পাঠে োয়নন, আচম ক  কেিল এেেন িাষার সন্তান চছলাম তাই 

নে, আচম চনয়েও চছলাম এেেন িাষা। আচম মাউন্ট 

এভায়রয়স্টর উপয়র উয়ঠ উচ্চেয়র গয়ি শর সায়ে িলয়ত পাচর ক , 

আচম এেেন িাষা চছলাম। আমার শরীয়রও িাষার চিহ্ন আয়ছ  া 

কোয়নাচদ্ন মুয়ছ  ায়িনা। আমার ঘচনি িনু্ধ্ েযানাডার পাদ্রী 

 াদ্ার কতারায়ো এেচদ্ন আমায়দ্র মচিোয়লর িাচড়য়ত কিড়ায়ত 

আয়সন। চতচন িয়সচছয়লন আমার লিঠেখানার কসা ার উপর, 

আর আচম িয়সচছলাম তার মুয়খামুচখ হয়ে এেিা কিোয়রর    

উপর । আমার পায়ে েুতা চছয়লানা এিং আচম কসচদ্ন পায়ে  

কমাো পয়রচছলাম না। আমার পায়ের উপর তার কিাখ পড়ার 

সায়ে সায়ে চতচন উচ্চেয়র চিৎোর েয়র িলয়লন, "িাষার পা, 

িাষার পা।"  চতচন প্রাে ৩০ িছর িচরশায়লর িায়মর িাষায়দ্র সায়ে 

োটিয়েয়ছন।  চতচন োনয়তন ক , িাষায়দ্র পা-দ্য়ুিা অোভাচিে 

ভায়ি িযাপিা হে োরে তারা প্রয়তযে চদ্ন ৮/১০ ঘন্টা সমে হাল 

কক্ষয়তর শক্ত মাটির িাোর উপর খাচল পায়ে হায়ি।  আমার পা 

দ্য়ুিার অিস্থাও তাই। মায়েশয়ি আমার পা-এর সাইয়ের েুতা 

পাওো খুি েটঠন।  

আমায়দ্র িাংলায়দ্চশ িাষারা অচত েয়ি েীিন  াপন েয়র। তারা 

মাোর ঘাম পায়ে ক য়ল মাটি চিয়ড় কসানার  সল  লাে।  তায়দ্র 

উৎপাচদ্ত  সল চদ্য়ে আপচন েীচিত রায়খন আপনায়ে, 

আপনার কছয়ল-কময়েয়ে ও অনযানয আত্মীে-েেনয়ে। 

আমায়দ্র কদ্য়শ তোেচেত চশচক্ষত মানুষ আয়ছ  ায়দ্র োয়ছ 
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িাষা মায়ন মূখ শ অেিা অসভয। এটি টঠে নে। আমার চদ্য়ে 

তাচেয়ে কদ্খুন ।  আচম চে মূখ শ অেিা অসভয? আমার িইটি  ারা 

পড়য়িন, তায়দ্র োয়ছ আমার অনুয়রাধ্ আপনারা ক ন িাষা, 

চরিাওোলা, কেয়ল ও তায়দ্র মত অনয কোয়না মানুষয়ে কছাি 

ময়ন না েয়রন এিং তায়দ্র সায়ে ভদ্র িযিহার েয়রন। 

আপচন আমায়ে কেয়লও িলয়ত পায়রন। পাচন কদ্খয়লই কসখায়ন 

আমার মাছ ধ্রয়ত ইচ্ছা হে। আচম মাছ ধ্য়রচছ গত ৮০ িছর।   

 

আমার পন্টন কমাির কিাি। 

এখয়না িীয়ের সমে আচম মাছ ধ্রা চনয়ে অয়নে িযস্ত োচে। 

শীয়তর সমে  াই আইি চ চশং েরয়ত। মাছ ধ্রা ছাড়া আমার  
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োহায়ের েযায়েন আব্দরু রাব্ব।   

আর এেটি শখ হয়লা ছচি কতালা। অয়নে িছর আচম আমায়দ্র 

মচিোয়লর িাংলায়দ্শী েচমউচনটির কেচ্ছায়সিে  য়িািা ার 

চহসায়ি োে েয়রচছ।   
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সাদ্া পাস শ।  মাছগুয়লা অয়নেিা আমায়দ্র সরপুাঁটি মায়ছর ময়তা।   

আমার আয়রা অয়নেগুয়লা পদ্িী আয়ছ। আচম িচল্লশ িছর 

অধ্যাপনা েয়রচছ। সুতরাং মানুষ আমায়ে অয়নে সমে প্রয় সর 

সায়হি িয়ল সয়ম্বাধ্ন েয়র। প্রয় সরয়দ্র এেটি িড় োে হয়লা 

বকৃ্তো কদ্ো। আলহামদ্চুলল্লাহ বকৃ্তো চদ্য়ত আমার ভায়লা লায়গ। 

পাাঁি হাোর মানুয়ষর সাময়ন বকৃ্তো চদ্য়তও আমার কোয়না 

অসুচিধ্া হেনা। আল্লাহ আমায়ে চিচভন্ন চিষে সহে েয়র 

মানুয়ষর োয়ছ উপস্থাপনার শশ্চক্ত চদ্য়েয়ছন। আচম তৃতীে কেেীর 

ছাত্র-ছাত্রী কেয়ে শুরু েয়র ডক্টয়রি চডচির ছাত্র-ছাত্রীয়দ্রয়ে 

প শন্ত পচড়য়েচছ। এখন আচম বকৃ্তো কদ্ই উির আয়মচরোর 

মুসলমান ভাইয়িানয়দ্র সমায়িয়শ।     
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আমার িািা চছয়লন আমায়দ্র িায়মর ইমাম সায়হি। চতচন 

মসশ্চেয়দ্ েুমার নামায়ের ইমামচত েরয়তন এিং চমলাদ্ 

পড়ায়তন।  ১৯৬৩ সায়ল আমার েযানাডাে আসার পর পাঁচিশ 

িছয়ররও কিচশ সমে আমায়দ্র েচমউচনটিয়ত কোনও কপশাদ্ার 

ইমাম চছয়লন না। তাই ঐ সমে আমায়ে চমলাদ্নু্নিী পড়য়ত 

হয়েয়ছ। আচম এখনও চমলাদ্ পচড় আত্মীে-েেন ও ঘচনি 

িনু্ধ্য়দ্র িাচড়য়ত।  শুিিায়র আচম এেটি কছাি মসশ্চেয়দ্র ইমাম 

চহয়সয়িও োে েয়রচছ। আচেোন কদ্শগুচলর মুসলমান ও নতুন  

ধ্ম শান্তচরত মুসলমানরা এ মসশ্চেয়দ্ নামাে পড়য়তন।    

ক য়হতু আচম িচল্লশ িছয়ররও কিচশ সমে ধ্য়র মচিোয়ল ভাড়ার 

িাচড়র িযিসা েরচছ, এ চিশ্চেং গুয়লায়ত সি শদ্া আমায়ে সংস্কার ও  

কমরাময়তর োে েরয়ত হে। আচম োঠচমচি, োম্বার, চক্লনার ও 

অনযানয েমীয়দ্র সায়ে এ ভিনগুয়লায়ত োে েচর িা েরুরী 

পচরচস্থচতয়ত তায়দ্র অনুপচস্থচতয়ত এোই তায়দ্র এ োেগুয়লা 

কসয়র কনই।   

আচম সন্ধ্যা হয়ত রাত এগায়রািা প শযন্ত কলখাপড়া চনয়ে িযস্ত 

োচে। আলহামদ্চুলল্লাহ আচম দ্রুত ইংয়রশ্চে চলখয়ত পাচর। আমার 

কলখা িাংলা ভাষার মান খুি সাধ্ারে। তদ্পুচর িাংলা চলখয়ত ও 

িাইপ েরয়ত ইংয়রশ্চে কলখার কিয়ে আমার চদ্বগুে সমে লায়গ। 

তিুও আচম আমার মাতৃভাষা কলখার মান ও গচত উন্নত েরার 

কিিা েরচছ। 

পাঠে োয়নন ক , আমার শ্বশুয়রর প্রচতয়িচশরা আমায়ে িলয়তন 

"প্রয় সর সায়হয়ির পাগলা োমাই।“ আমার শ্বশুর চছয়লন 

এেেন প্রয় সর। আমায়ে প্রচতয়িচশরা পাগল িলয়তন োরে 

চনউ মায়েশয়ি িাোর েরার পর োয়ের কছয়লটিয়ে িাোয়রর 
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িযাগগুয়লা না চদ্য়ে আচম চনয়ে কসগুয়লা িহন েয়র আনতাম, 

এিং উচনভাইচসটিয়ত পচড়য়ে িাচড় চ য়র হে কপোরা গায়ছ উয়ঠ 

কপোরা কখতাম অেিা পুেয়র িড়চশ চদ্য়ে মাছ ধ্রার েনয িয়স 

ক তাম। আচম আয়রা অয়নে পাগলাচমর োে েয়রচছ। ক মন 

ধ্রুন- গভীর রায়ত কগাোল ঘয়র চগয়ে দ্চড় চদ্য়ে িাাঁধ্া গরুর 

িাছুরটিয়ে কছয়ড় চদ্তাম। গরুর মাচলে িাছুরটিয়ে তার মায়ের 

দ্ধু্ কখয়ত চদ্য়তন না। আমার ময়ত কসটি চছল অনযাে। আচম ময়ন 

েচর, মায়ের দ্য়ুধ্র এেটি অংশ িাছুরটির প্রাপয। ভাচগযস আচম 

কোয়নাচদ্ন ধ্রা পচড়চন। গরুর মাচলে চছয়লন আমার এেেন 

ঘচনি আত্মীে। কভারয়িলা িাছুরটির কপিভরা কদ্য়খ আচম খুি 

আনন্দ কপতাম।  

মানুষ আমায়ে পাগল িলয়তা কসটি এে েো। চেন্তু প্রাে ৬০ িছর 

ধ্য়র আচম চনয়েই পাগল হয়ত কিিা েয়রচছ I চেছুিা জ্ঞানােশন 

েয়রচছ, কদ্শ-চিয়দ্য়শ ঘুয়রচছ এিং  চের-দ্রয়িয়শর োছ কেয়ে 

দ্ীক্ষা চনয়েচছ। চেন্তু এখন প শন্ত আল্লাহর পাগল হয়ত পারলাম 

না। আচম দ্ঃুয়খর সায়ে িলচছ ক , আমার েীিয়নর সত্ত্বা এখয়না 

োগচতে শৃঙ্খল চদ্য়ে িাাঁধ্া।   

মচিোয়লর হাসপাতায়লর পচরিালে ও েুইয়িে সরোয়রর এে 

অচ সার আমায়ে আখযাচেত েয়রচছয়লন ষু্টচপড মুসচলম 

চহয়সয়ি। োরে আচম অনয এেেন মানুয়ষর অয়নেগুয়লা িাো 

কপয়ে তা ক রত চদ্য়েচছলাম। আচম ময়ন েচর "ষু্টপিড  মুসচলম" 

উপাচধ্িা আমার েনয এেটি সন্মান।           

২০০৯ সায়ল িচরশায়লর এে কছয়লর োছ কেয়ে আচম গরু উপাচধ্ 

পাই। আচম িচরশায়ল কিড়ায়ত চগয়ে শুনলাম ক , প্রাক্তন কমের 

মশ্চেির রহমান সয়রাোর সায়হয়ির শ্বশুয়রর পুেুয়র অয়নে মাছ 
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আয়ছ। আচম কদ্চর না েয়র পুেুয়রর মাচলয়ের অনুমচত চনয়ে 

িড়চশ ক য়ল মাছ ধ্রা শুরু 

েরলাম। চেছুক্ষন পয়র 

এেটি রুই মাছ িড়চশ 

কখয়লা। মাছটি চছল িড়। তাই 

আচম ধ্ীয়র ধ্ীয়র কস মাছটি 

উঠায়ত কিিা েরচছলাম। 

োরে মাছটি তাড়াতাচড় 

উঠায়ত কগয়ল হেয়তা কসটি 

সুতা চছয়ড় িয়ল ক ত। এেটি 

সাত-আি িছয়রর গরীি কছয়ল পুেুয়রর পায়র িয়স আমার মাছ 

ধ্রা কদ্খচছয়লা। কস হেয়তািা কোয়না গৃহ পচরিাচরোর কছয়ল 

চছল। আচম ক  ধ্ীয়র ধ্ীয়র মাছটি োয়ছ আনয়ত কিিা েরচছলাম, 

কসটি তার সহয হয়লানা । কস লা ায়ত লা ায়ত চিৎোর েয়র 

িলয়লা " মাছিা িাইনযা আয়নন। িাইনযা আয়নন।" আচম তার 

েোে োন না কদ্োে কস িলয়লা, "আহময়ন এেিা গরু।" 

আচম ভািয়ত পারতামনা ক  আচম েখয়না হাই সু্কয়লর পড়ায়শানা 

কশষ েরয়ত পারয়িা। চেন্তু আল্লাহ আমায়ে ও আমার কছয়লয়ময়ে 

ও নাচতনাতচনয়দ্রয়ে চদ্য়েয়ছন পশ্চিম কদ্য়শর উচ্চতম চশক্ষা। 

েখনও  েখনও আচম আমায়ে িাাঁচিয়ে করয়খচছ েংচল শােপাতা 

কখয়ে োরে এগুয়লা চেনয়ত পেসা দ্রোর হয়তানা। েিুর শাে. 

েিুর লচত, কঢচের শাে, েলচম  শাে ইতযাচদ্ আচম চনয়েই  মাঠ, 

ঘাি ও পুেুর কেয়ে সংিহ েয়র আনতাম। তখন অনয কোয়না 

খাদ্য কেনার সামে শ আমায়দ্র চছয়লানা। ঘয়র  খন িাল োেয়তা না 

তখন আমায়ে কখয়ত হয়তা চসদ্ধ চমটি আলু।  ১৯৪৩ সায়লর 
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দ্চুভশয়ক্ষর সমে কিচশরভাগ সমেও আমরা ভায়তর িদ্য়ল কখয়েচছ 

চমটি আলু।  

এখন আল্লাহ আমায়ে চদ্য়েয়ছ ন  সমৃশ্চদ্ধ।  চেন্তু আচম আমার 

অতীত েখয়না ভুচলচন।  প্রচতচদ্ন  ায়ত আচম আমার অতীতয়ে  

 

আমার লিঠেখানাে।   

স্মরে েরয়ত পাচর কসেনয আচম আমার লিঠেখানার কেন্দ্রস্থয়ল 

সুন্দর মায়ি শয়লর  ােযারয়েয়সর লযায়ির উপর করয়খচছ আমার 

চপ্রে গামছা, মাটির কখাাঁড়া,  তালপাতা, িায়শর েশ্চির েলম, শহীদ্ 

চমনায়রর প্রচতচলচপ ও স্মৃচতয়সৌয়ধ্র অিস্থায়নর পচিত্র মাটি।  

আমার চপ্রে গামছািা পয়রই িাষািায়দ্র োে েরতাম এিং  

আমার প্রাইমাচর সু্কয়ল ক তাম।  অয়নে সমে োচিত মায়ঠ োে 

েরা িা কগাছল েরার পর আমায়ে চভো গামছাই পয়র োেয়ত 

হয়তা  োরে পরার ময়তা শুেয়না োপড় আর চছয়লানা।  
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কভারয়িলা মাটির কখাাঁড়া কেয়ে এেিা চপোে ও দ্য়ুিা কপাড়ামচরি 

চদ্য়ে পান্তাভাত কখয়ে লাঙ্গল-কোোল োাঁয়ধ্ চনয়ে িলদ্দ্য়ুিা সহ 

মায়ঠ ক তাম হাল িাষ েরয়ত। আচম আমায়দ্র িায়মর োাঁিা 

রাস্তার উপয়র অিচস্থত সু্কয়ল তালপাতা ও িায়শর েশ্চির েলম 

িযিহার েয়র চশয়খচছ আমার িে শমালা ও শতচেো। আচম কেমন 

েয়র ভুলয়ত পাচর আমার এই হৃদ্য়ের োয়ছর শ্চেচনসগুয়লা?   

আমরা অচত সাধ্ারে েীিন  াপন েচর।  আমায়দ্র কোয়না 

চিলাচসতা নাই। আমরা সাধ্ারে খাদ্য  ডাল, ভাত, মাছ খাই।  

আমরা েখনও িযেিহুল ভযায়েশয়ন  াইনা। পশ্চিম কদ্য়শ 

আমায়দ্র এেিা গাচড় দ্রোর।  আচম ১১ িছর পুরায়না এেিা 

িয়োিা েযামচর গাচড় িালাই। এই গাচড়িার িারিা িাো আয়ছ।  

তাই এিা আমায়দ্রয়ে এে োেগা কেয়ে আর এেোেগাে চনয়ে 

 াে। এিাই আমার েনয  য়েি।  অনযয়দ্রয়ে কদ্খািার েনয 

আচম গাচড় িালাইনা।  এে লক্ষ ডলায়রর গাচড় চেয়ন অয়নযর 

োয়ছ আমার প্রমান েরার ময়তা চেছু নাই।  আমায়দ্র োপড় 

কিাপড়ও অচত সাধ্ারে। আচম কসচদ্ন ঝুয়ম েো িলার সমে কদ্চখ 

হাচমদ্ ১৭ িছর িেয়স কমচডেযাল সু্কয়ল ভচতশ হওোর আয়গ ক  

শীয়তর িুচপিা পরয়তা কস কসই িুচপিা পয়র আয়ছ।  এখন তার 

িেস ৫৯ িছর।  এর মায়ন হয়লা কস ৪২ িছর ধ্য়র কস এেই িুচপ 

পরয়ছ। কস হাই সু্কয়ল পড়ার সমে এেিা শািশ পড়য়তা।  ঐ  সমে 

কস কসই  শািশ পয়র িাংলায়দ্য়শ কিড়ায়ত চগয়েচছয়লা। অয়নে িছর 

পর  খন কস কমচডেযাল সু্কয়ল ভচতশ হয়লা তখন আচম তায়ে 

আিার িাংলায়দ্য়শ চনয়ে  াই। কসই সমে  আমার আত্নীেেেনরা 

লক্ষয েয়র  হাচময়দ্র শরীয়র তখয়না কসই অয়নে িছর আয়গর  

পরা  শািশ টি  চছল।  আমার িীরও কোয়না চিলাসিহুল িস্তুর  

িাচহদ্া নাই। তয়ি হা, আমার  া চেছু আয়ছ তার এেিা অংশ 
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িয়ল  াে অভািিস্ত মানুয়ষর েনয।  আচম এই দ্চুনো কেয়ে িয়ল 

 াওোর পয়ড়ও গচরিয়দ্র েনয আমার োেেম শগুয়লা  ায়ত 

িলয়ত োয়ে তার িয়ন্দািস্ত আচম েয়র  াশ্চচ্ছ।  

পাঠে োয়নন ক  আল্লাহ আমায়ে অয়নে চনোমত চদ্য়েয়ছন। 

আচম  এখন এর দ্য়ুিা চিয়শষ চনোময়তর উপর আয়লােপাত 

েরয়িা ।  অিশয আমার সু ী কশইয়খর চনয়দ্শশ অনুসায়র আচম 

আমার অচভজ্ঞতার সিচেছু কখালায়মলা িলয়ত পারয়িানা।  

েতগুয়লা শ্চেচনস পীর ও তার মুচরয়দ্র কভতরই সীমািদ্ধ োয়ে।   

আচম আমার প্রেম েীিয়ন দ্শ শনশাি অধ্যেন েয়রচছ এিং 

পচড়য়েচছ । দ্শ শয়নর জ্ঞান আমায়ে সেল প্রোর েুসংস্কার কেয়ে 

মুশ্চক্ত চদ্য়েয়ছ । দ্শ শন আমায়ে সয়তযর সন্ধ্ান চদ্য়ত না পারয়লও তা 

চদ্য়েয়ছ আমায়ে এেটি সতয 

অনুসন্ধ্ায়নর সরিাম  । 

তারপয়র আচম দ্ীঘ শ সাত িছর 

পশ্চিম কদ্য়শর এেটি 

চিশ্বচিদ্যালয়ে েযাোয়ডচমে 

অনুশাসন চহসায়ি সুচ িাদ্ 

অধ্যেন েচর। এ েয়রও আচম 

সয়তযর সন্ধ্ান পাইচন। 

অিয়শয়ষ আচম এমন এেেন 

পেপ্রদ্শ শে কপলাম চ চন 

আমায়ে সয়তযর পয়ে িলয়ত 

সাহা য েরয়লন। আচম  

পৃচেিীর পূি শ, পশ্চিম, উির ও 

দ্চক্ষে কদ্শগুয়লায়ত কশইখ  াাঁদ্লাল্লা হায়েরী  
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খুাঁেচছলাম এেেন খাাঁটি পেপ্রদ্শ শে।  চেন্তু আচম তায়ে কোোও 

খুাঁয়ে কপলামনা।  অিয়শয়ষ প্রাে অয়লৌচেে ভায়ি  

চতচন আমার েীিয়ন িয়ল আসয়লন। ইরান-িংয়শাদ্্ভূত সু ী  

সাধ্ে কশইখ  াাঁদ্লাল্লা হায়েরী আমায়ে েীভায়ি এেেন ভাল 

মুসচলয়মর েীিন  াপন েরয়ত হে তার চনয়দ্শশো চদ্য়ে িয়লয়ছন। 

প্রয়তযে  িছর িীয়ের সমে  চিয়শ্বর চিচভন্ন কদ্শ কেয়ে আগত 

আমরা মুচরদ্রা পশ্চিম ও উির  ইউয়রায়পর কোয়না পাহাড় 

অেিা  চরেয়িশ তাাঁর সায়ে দ্ইু সপ্তার ময়তা সমে োিাতাম।  এই 

সমে চতচন আমায়দ্রয়ে আদ্শ শ মুসচলম েীিন চেভায়ি  াপন 

েরয়ত হে কস চিষে চনয়দ্শশ চদ্য়তন। আলহামদ্চুলল্লাহ এখন আচম 

ইসলামী েীিন সম্বয়ন্ধ্ এেটি পচরষ্কার ধ্ারো কপয়েচছ। সুচ  পয়ে 

ক  মানুষ ভ্রমে েয়রয়ছ  তাাঁর কিাধ্, কলাভ, অহংোর এিং 

মানুয়ষর অনযানয কনচতিািে গুোিলী চনেন্ত্রে েরার ক্ষমতা োো 

উচিত। কস পাচে শি লাভ আর কলােশায়নর  ময়ধ্য কোয়না ত াৎ 

অনুভি েয়রনা।  তাাঁর  হৃদ্ে এখন ঐশ্বচরে আয়লা কদ্খার েনয 

পচরষ্কার।  কস তখন শাহাদ্াহ এিং চরসালার আসল অে শ হৃদ্য়ে 

উপলচি েরয়ত পায়র। েুরআন,  নামাে, করাো, হজ্জ ও 

োোয়তর অভযন্তরীে তাৎপ শও এখন তাাঁর োয়ছ স্পি। এই 

পয়ের অনুসরেোরী েীিয়ন পাে আনন্দ ও শাচন্ত। এই 

চনোময়তর েতিুেু আল্লাহ আমায়ে চদ্য়েয়ছন তা োনা আয়ছ 

শুধু্ আল্লাহ এিং আমার পে চনয়দ্শশয়ের।       

 আল্লাহ আমায়ে আয়রা এেিা মূলযিান উপহার চদ্য়েয়ছন। 

আমরা এিায়ে ইংয়রশ্চেয়ত িচল intuition, আর এর িাংলা অনুিাদ্ 

অন্তদৃ্শটি। আচম ময়ন েচর এটি আমার েনয আল্লাহর এেিা 

চিয়শষ দ্ান।  এই দ্ায়নর উপর চনভশর েয়রই আচম আমার 
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েীিয়নর অয়নে গুরুত্বপূে শ চসদ্ধান্ত চনয়েচছ। আমায়ে আমার 

চিয়ের ঘিে িয়লচছয়লন ক  কময়েটির িািা এেেন সু ী  মানুষ, 

তার েনযা এেেন কসানার কময়ে, এিং কস  ঢাো চিদ্যালয়ের 

িাংলা চিভায়গ প্রেম িয়ষ শর অনায়স শর ছাত্রী। পরচদ্ন আচম 

চিশ্বচিদ্যালয়ের আিশস কসক্টয়রর চিখযাত  আম গায়ছর োছ 

কেয়ে তার কঘামিা পরা মুখটি এে ঝলে কদ্খয়ত পাই। আচম তার 

িা তার পচরিার সম্পয়েশ অনয চেছুই োনতাম না। তিুও আচম 

এই সামানযতম তয়েযর উপর চভচি েয়র তৎক্ষোৎ চসদ্ধান্ত 

চনয়েচছ তায়ে চিয়ে েরয়ত। োরে আমার মন িলচছয়লা এই 

চিয়ে ভায়লা হয়ি।  কসচদ্নই আচম আমার চসদ্ধায়ন্তর েো ঘিে 

সায়হিয়ে োচনয়ে কদ্ই । গত িছর আমরা োিালাম আমায়দ্র 

সুখ শাচন্তর  ৬১ িছর ।   

আল্লাহ আমায়দ্র কছয়ল হাচমদ্য়ে চদ্য়েয়ছন অয়নে অন্তদৃ্শটি।  

পাঠয়ের ময়ন আয়ছ িস্টয়নর হাভশাডশ চিশ্বচিদ্যালয়ে আমায়দ্র 

কছয়ল চেভায়ি এেেন রুগীর এেিা অসামানয করাগ চনে শন 

েয়রচছল।  কস এই োেিা েয়রচছল এেিা হল-ভচতশ প্রয় সর 

ডাক্তার ও শত শত চশক্ষােীয়দ্র উপচস্থচতয়ত।  এই প্রয় সরয়দ্র 

কভতর চছয়লন এোচধ্ে কনায়িল প্রাইে উইনার ডাক্তাররাও।  

হাচমদ্ এেিা উচ্চ কপাচডোয়মর উপর রুগীয়ে পরীক্ষা েরচছয়লা। 

কস করাগটির চিষয়ে তদ্ন্ত েরয়ত চগয়ে  ধ্ায়প ধ্ায়প েী েরয়ছ তা 

িে শনা েয়রচছয়লা । চিচেতস্েরা ও  চশক্ষােীরা তায়ে চিচভন্ন 

পদ্য়ক্ষপ িহয়ের চিষয়ে প্রশ্ন শ্চেজ্ঞাসা েয়রচছয়লন।  তদ্রূ আচম 

োচন  এই প্রশ্চিোটি পুয়রা ছ'ঘন্টা  ধ্য়র িয়লচছল। 

চদ্য়নর কশয়ষ  খন সমস্ত কলাে করাগ চনে শয়ের েো শুনয়ত  উচদ্বগ্ন 

চছল, তখন হাচমদ্ তার রাে চদ্য়লা  া চমলনােতয়ন উপচস্থত 
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কিচশরভাগ কলােয়ে হতিাে েয়রচছল। করাগীর ক  লক্ষেগুচল 

চছল এিং পরীক্ষার  লা লগুচল  হাচময়দ্র রােয়ে কোন রেমই 

সমে শন েয়রচন। তয়ি গুরুত্বপূে শ চিষেটি হল হাচময়দ্র করাগ 

চনে শেটি সটঠে চছল। তারপর তায়ে শ্চেজ্ঞাসা েরা হয়েচছল তার 

পয়ক্ষ তার চসদ্ধায়ন্ত কপৌৌঁছা েীভায়ি সম্ভি হয়েচছল। কস উির 

চদ্য়েচছয়লা, "এটি চছল আমার অন্তয়রর অনুভূচত I” আমার ময়ত 

এটি চছল হাচময়দ্র েনয  আল্লাহর এেিা চিয়শষ উপহার।        

ঐ চদ্য়নর পুয়রা ো শিমটি হাভশাডশ চিশ্বচিদ্যালয়ের কক্লাে সাচেশি 

টিচভয়ত প্রিাচরত হয়েচছল।   ারা হাচময়দ্র ো শযিম কদ্খয়ত 

অচডয়িাচরোয়ম উপচস্থত োেয়ত পায়রচন তারা তা কিচলচভশয়নর 

পদ্শাে কদ্য়খয়ছ।  পরিতীয়ত চিখযাত চনউ ইংলযাে োন শাlল অ  

কমচডচসন অচধ্য়িশয়নর পুয়রা প্রশ্চিোটি  প্রোচশত েয়র।   

পচরয়শয়ষ আচম আমার িইটি কশষ েরয়িা এেটি গল্প চদ্য়ে।  

েয়েেচদ্ন আয়গ আমায়দ্র কছয়ল আমায়ে এই গল্পিা িয়লয়ছ।  

পাঠে োয়নন ক  হাচমদ্ এচশো, ইউয়রাপ এিং উির ও দ্চক্ষে 

আয়মচরোে এেেন ভায়লা চিচেৎসে চহসায়ি পচরচিত। তাই 

চিচভন্ন কদ্য়শর রাো, মহারাো, কপ্রচসয়ডন্ট, প্রাইম চমচনস্টার এিং 

অনযানয প্রভািশালী িযশ্চক্তরা তায়ে তায়দ্র কদ্য়শ চনয়ে  াে তায়দ্র 

চিচেৎসা েরািার েনয।  েখনও কস এো  াে আিার েখয়না 

 াে চিচভন্ন কস্পশাচলয়স্টর এেিা টিম চনয়ে।  দ্ইু চতন সপ্তা হ 

আয়গ কস তার এেিা আয়মচরোন ডাক্তারয়দ্র টিম চনয়ে 

মধ্যপ্রায়িয চগয়েচছয়লা। মধ্যপ্রায়িযর রাোরা প্রয়তযে অচতচে 

ডাক্তারয়দ্রয়ে অয়নে উপহার কদ্ন। এই উপহায়রর কভতর 

সাধ্ারেত দ্শ কেয়ে পয়নয়রা হাোর আয়মচরোন ডলার মূয়লযর 

এেিা ঘচড়  োয়ে।   
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হাচমদ্ এিং তার টিম  খন তায়দ্র োে কসয়র আয়মচরো চ য়র 

আসচছয়লা তখন হাচমদ্ তার সমস্ত উপহারগুয়লা কহায়িল 

ওয়েিার, ড্রাইভার ও অনযানয মানুয়ষর কভতর চিতরে েয়র চদ্য়লা। 

তার আয়মচরোন  টিয়মর অচতচেরা এই ঘিনা কদ্য়খ অিাে হয়ে 

কগয়লন।  তায়দ্র এেেন িলয়লন, "আপনার সমস্ত উপহারগুয়লা 

চিচলয়ে চদ্য়ত কদ্য়খ ময়ন হয়চ্ছ ক  আপচন েতক্ষয়ের কভতরই 

মারা  ায়িন, এিং তাই আপনার সিচেছু মানুষয়ে চিচলয়ে  চদ্য়ে 

 ায়চ্ছন।" এর উিয়র হাচমদ্ িলয়লা, "আপচন টঠেই িয়লয়ছন। 

আচম িাই ক  আমার মৃতুযর আয়গ আমার  া চেছু আয়ছ সিই 

এভায়ি মানুষয়ে চিচলয়ে চদ্য়ে  াই।"  আমায়দ্র কছয়লর েন্ম 

কেয়ে আে তার িেস ৫৯ িছর প শন্ত আচম তায়ে চিচভন্ন চিষয়ে 

চশক্ষা চদ্য়েচছ।  চেন্তু আচম আে তার োছ কেয়ে এেিা ভায়লা 

চশক্ষা কপলাম: “আমায়ে আমার হাত দ্খুানা সম্পূে শরূয়প খাচল 

েয়র পরাপায়রর চদ্য়ে রওোনা চদ্য়ত হয়ি।“  

 

মচিোয়ল আমরা চতনেন িয়োয়েষ্ঠ িচরশালী িাংলায়দ্শী : কগৌরনদ্ীর েমাোর 

আব্দলু মাশ্চেদ্, উশ্চেরপুয়রর প্রয় সর আিুল আলম, ও আচম ড. আব্দরু রাব্ব।  
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