
বােরক িফের চাও 

এ আর এম জালাল উি�ন জামালী   

�েয়েটর প� পু�র, তার  পােশ পিরপা� কের  সাজােনা ফুেলর বাগান আর  এ 

দেুয়র মাঝ িদেয় চেল �গেছ ছায়া ঢাকা সুিবন�� পােয় চলা পথ।  আমার খবু ভাল 

লােগ, মানটা ভের উেঠ, �চাখটা  জিুড়েয় যায়। আিম উদািসন হেয় যাই, ভাবাতুর 

হেয় পিড়।  মন চেল যায়  অজাে�ই সুদরূ অিতেত,  ৪ �সে��র ১৯৯৬, শরেতর 

�সানািল �রাদ মাখা এক পড়� িবেকেল ......। ফুলবািড়েগট �থেক ির�ায় চেলিছ 

িবআই�েত। স� রা�া,  রা�ার দধুাের ভরা ধানে�ত, এত বািড়ঘেরর তখন বালায় 

িছল না। এখােনর সবই আমার কােছ নতুন, দি�ণ বে� �নানা জেল এই �থম 

অবগাহন, আর তাই দেুচাখ  �মেল �দিখ চলার পেথর  গাছপালা - মাঠঘাট -

প�পািখ।  ির�াটাই �যন  আপন মেন আমােক িনেয় চলল, ধীর লেয় একােডিমক 

ক�া�ােস। হঠাৎ �চােখ পেড় �গল ফুেল ফুেল ভরা প� প�ুর! একােডিমক, লাইে�ির 

(বত� মােন কি�উটার �স�ার) ও �শাসিনক ভবনসমূহ  �যন চািরধার িদেয় জিড়েয় 

আেছ তােক ভালবাসায়, মমতায়। আকােশ ছুেট চলা ��মাখা চ�লা সহ� সেফদ 

�মঘমালা, চ�ের নানা  ফুেল ভরা পু� কানন আর ��ু�ত রিঙন প� প�ুর -  

িবেকেলর �সানািল �রােদ এ �যন এক মেনামু�কর মায়াবী প�ানরিমক দেৃশ�র 

অবতারণা।  প�পু�রেক িঘের �ছা� এ �ােনর বাগানবািড় আমার ভাল �লেগেগেলা 

(এখােন �যাগদােনর পের িবিসএস-এর  �মৗিখক পরী�ার জন� আমােক আহবান 

কেরিছল)। যিদও এখানকার সব িকছুই আমার অপিরিচত – িশ�ক-কম�কত� ােতা 

নয়ই, �সসময় �কান ছা�ও আমার জানা �শানা িছল না।  তখন এ ভবন �েলা 

�েত�ক�ই  িছল দ’ুতলা কের। আর �াজেুয়ট �দানকারী িবভাগ িছল মা� িতন� – 

পুরেকৗশল, তিড়ৎেকৗশল ও য�েকৗশল – �েত�েকর আলাদা ভবন। আর সহেযাগী 

িবভাগ�েলা – পদাথ�, রসায়ন, গিণত ও মানিবক - িমেল িমেশ থাকেতা িব�ান 

ভবেন।   �সই  ির�াই আমােক  িনেয় চলেলা  আরও সামেন,  ঢুেক পড়েলা 

আবািসক এলাকায় – থামেলা �ক ১০নং  ভবেনর সামেন। ১০নং  ভবন� তখন 

ডরেমটির িহেসেব ব�ব�ত হেতা, আিম না জানেলও ির�াওয়ালা �কই জানেতন। 

“কােক চান?” - ১৩/১৪ বৎসেরর এক সু�র বালক আমােক িজ�াসা করেলা। 



আিম সব বলেতই, আমােক আপন কের িনেয় �গল এক কে�। “ আিম আসাদ - 

�মাঃ আ�ু�াহ ইিলয়াস আ�ার আমার মামা, িতিন �ভাষক, পদাথ�িব�ান িবভাগ,  

– এ কে�ই থােক - সােথ আিমও” এক িনঃ�ােস বেল �গল িমি� �সই �ছেল�। 

তখন মাগিরেবর সময় হেয় িগেয়িছল, একটু ��স হেয় চললাম মসিজদ পােন। নামাজ 

�শেষ পিরচয় হেলা আ�ু�াহ ভাইসহ অেনেকর সােথ। রােত আপ�ািয়ত হই সদা হাস�, 

সহজ সরল িন�াপ অবয়বী জনাব এনামুল কিবর (সহকারী অধ�াপক,  

তিড়ৎেকৗশল) এর বাসায় – ৯নং ভবেন। সম� িবআই�ই �যন   এক মানবীয় 

পিরেবেশর  সুসমাহার – ি�� সুরিভত  �শা� বাগান। সবাই �যন একই পিরবােরর 

আপনজন। নতুনেকও তাঁরা আপন কের �নয় – �যন �স হাজার বছেরর পিরিচত 

সু�দ। ৫ তািরেখ গিণত িবভােগর �ভাষক িহেসেব িবআই� পিরবাের আব� হই, 

আর পিরিচত হই স�ুদ  িসিনয়র সহকম�গণেদর সােথ। 

�যাগদােনর পর কেয়ক িদেনর ছু�। উেঠ পরলাম খুলনা - ঢাকাগামী �ছাট এক 

বােস। বাস� তখন চলেতা ফিকরহাট, �টেগরহাট হেয় মাওয়া িদেয়। পেথ পড়েতা 

প�, �ধেল�রী সহ ৭/৮ � �ফির – এখনেতা �ধু এক� �সটাও উ�েয়র সফল 

�জায়াের ২০১৮-এর মেধ� িবলীন হেয় যােব ই� শা�াহ।  সংকীণ�, ভাংগা রা�ায়, 

ঝাঁ�িন িদেয় চলা গািড়র গিতেক িপছেন �ফেল আমার মন চেল যায় অিত �ত 

�ৃিতর সেরাবের ...।  

ঢাকায় িবআই� �বাড�  অব গভেন�� –এ �মৗিখক পরী�া, পরী�া �মাটাম�ু ভালই 

হেলও িনরাশায় ভরা িছল বকু!  “�তার এখােনই চা�রী হেব, �দিখস!” আমার 

একমা� (বড়) �বান বেল উঠল। িক�   ফা�  �াস ফা� পাওয়া আমার 

�াসেমট (অবশ� ফা� হওয়ার জন� এক বছর �ফ �দয়) ও এমিফল ধারী এক 

বড় ভােয়র �চহারা �ভেস উঠল আমার দ’ু�চােখ, �সই সােথ তােদর �ত�য়ী অবয়ব, 

�বােনর �সই �হয়াঁিল ভরা বাণীেক অনােয়েস ডুিবেয় িদেয়! তাই বুক �থেক �বর 

হেয়েগল �যন এক �ছা� হতা�াস,  আর মন �থেক িমেশেগল না �সই িনরাশার 

ছায়া!  িক� মাস খােনক পের আমার �বােনর �সই �খয়ািল বাণীই সত��েপ 

িবকিশত হেলা।  পের �েনিছ অেনেক �চারা পেথ �ঘাড়া �পেত �চেয়িছল। জািননা 



অৈনিতক �যাগােযাগই অেনক �যাগ� �াথ�েক অেযাগ� কের �ফেলিছল িকনা। তেব 

আিম িব�াস কির িরিজেকর মািলক মহান আ�া� তালাই। আিম গব�    কির – 

সিত� গব�   কির িবআই�র দ�ু িবষয়েক িনেয় এখনও -  িশ�ক িনেয়াগ �ি�য়া 

ও ছা�ছা�ী ভিত�  �ি�য়া। এ �যন ��ক �� �বািহত ঝণ�ার মেতা,  শতধা 

পাহািড় আবজন�ােক িবদিূরত কের �স চেল    িন�লুষিচে�।  

�হমে�র �সানািল �রাদ কখন �য হািরেয় িগেয় পি�ম িদগে� জেড়া হেয় �গেছ �টরই 

পাইিন। সুমধুর আজােনর �িণেত আিম সি�ত িফের পাই। হালকা �য়াশা আর ঈষৎ 

শ�ামল ছায়া �েয়টেক �ঢেক িদেয়েছ। �ভাষক �থেক অধ�াপক – এর মােঝ  দইু 

দশেকর �বিশ সমেয়র ��ােত সহ� �ৃিতর কণা  �ভরব হেয় সাগের হেয়েছ িবলীন। 

খুলনা ইি�িনয়ািরং কেলজ,  িবআই� �থেক  এখন �েয়ট – িশ�, িকেশার �থেক 

এখন �যন নবীন যবুক। 

নামােজ যাওয়া পেথ  হালকা �য়াশা আর ঈষৎ অ�কাের ঢাকা �েয়টেক �দখলাম 

�ফর,   িপছন িফের – অবয়েব আর �সৗ�েয�  অেনক অেনক এিগেয় িগেয়েছ। 

নতুন নতুন সুউ� ভবন - ভবন�েলা দিৃ� ন�ন, আেনকটাই সিুবন�� ও পির��। 

সেচনতা ও িনয়িমত মিনটিরং-এর ফেল পির�ার পির�� রা�া-ঘাট – �দখেলই মন 

ভের যায়। তারপরও �যন মেন এক চাপা দীঘ��াস ...। মেন হয় কেমেগেছ, ছা�েদর 

িশ�ার (�ােনর) গভীের অবগাহন। হয়েতা �কাস�–��িডট িসে�েমর মায়াজােল, 

নয়েতা অন�েকান কারণ যা সারা �দশেক জিড়েয় ধেরেছ। এ �যন �ান অনুসি�ৎস ু

পিথক, সামিয়ক তৃ�া �মটােত িগেয় আেলােক �ফেল অ�কারেক িনেয়েছ কােছেটেন 

��ােন অথবা পিরণত �ােনর অভােব। আরও মেন হেলা কেমেগেছ আ�িরকতা – 

িশ�ক-িশ�েকর মােঝ, ছা�-িশ�েকর মােঝ, �নই �যন �সই গভীর পািরবািরক 

ব�ন। সবার মােঝ �যন এক �বষিয়ক ভাবনা – মানিবক ভাবনা�েলা �যন িপছেন 

পেড় যাে� অবেহলায়। িক� মানিবক ভাবনা�েলা হািরেয় �গেল আমরােতা যাি�ক 

রেবাট হেয় যাব, �নিতকতা হেয় যােব প�র মতন অথবা তার �চেয়ও িনকৃ�!     

(৩০-১০-২০১৭ ইং) 




