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১৯৭০ সালল যখন ঢাকা তিশ্বতিদযাললের অর্থনীতি তিভালগ তিক্ষকিা শুরু কতর, মস সমে ড. হাতফজ
তজ এ তসতিকীর সলে পতরচে হে আমার। তিতন িখন ইনতিতটউট অি তিজলনস অযাডতমতনলেিলনর
(আইতিএ) সফল তিক্ষক। পরিিথীলি আইতিএর পতরচালক তহলসলি সফলভালি দাতেত্ব পালন কলরন।
কালজর সু িালদ ও িযতিগি মযাগালযালগর কারলে িাাঁর সলে তিতভন্ন আললাচনা, মসতমনারসহ নানা
অনু ষ্ঠালন মদখা হলি র্ালক তনেতমি তিরতিলি। আতম যখন পল্লী কমথসহােক ফাউলেিলনর
(তপলকএসএফ) িযিস্থাপনা পতরচালক ও িাাংলালদি িযাাংলকর গভনথর তহলসলি কাজ শুরু কতর, িখন
তিতন তিতভন্ন মসতমনার, আতর্থক প্রতিষ্ঠান ও িযাাংলকর পরামিথদািা তহলসলি আসলিন এিাং কর্া
িললিন। মূ লি কালজর সু িালদ িাাঁর সলে আমার প্রিযক্ষ মযাগালযাগ গলড় ওলে।
২০০৯ সালল িাাংলালদি িযাাংলকর গভনথর পদ মর্লক অিসর মনোর আলগই হাতফজ তজ এ তসতিকী
আমালক িলললন, আপতন যতদ পড়ালি চান িাহলল আমালদর নর্থ সাউর্ ইউতনভাতসথতটর কর্া তিলিচনাে
তনলি পালরন। হাতফজ তজ এ তসতিকী িখন তিশ্বতিদযালেতটর উপাচাযথ। গভনথর পদ মর্লক অিসর
মনোর পর িাাঁর সলে মদখা কতর। তিতন িখন িললতিললন, আপতন সানলে মযলকালনা সমে এখালন

পড়ালনা শুরু করলি পালরন। ২০০৯ সালল খণ্ডকালীন অধ্যাপক তহলসলি নর্থ সাউর্ ইউতনভাতসথতটলি
তিক্ষকিা শুরু কতর। এক িিলরর মলধ্য অর্থাৎ ২০১০ সালল তিতন আমালক পূ েথকালীন তিক্ষকিার
জনয িলললন এিাং আতম রাতজ হলে যাই। এরপর পুলরাপুতর অধ্যাপনার সলে যু ি হলে মগলাম।
আজলকর অধ্যাপক সাললহউতিলনর জন্ম িাাঁর হাি ধ্লরই।
২০১৪ সালল ব্র্যাক ইউতনভাতসথতটলি অধ্যাপনা শুরু কতর। তিতন নর্থ সাউর্ ইউতনভাতসথতট মর্লক অিসর
মনন এিাং ব্র্যাক ইউতনভাতসথতটলি ইলমতরটাস প্রলফসর তহলসলি মযাগ মদন। এজনয তিতন মকালনা সম্মানী
তনলিন না। ব্র্যাক ইউতনভাতসথতটলি আমরা পািাপাতি কলক্ষই িসিাম। িখলনা আমরা নানা তিষলে
তনেতমি আলাপ করিাম। হাতফজ তজ এ তসতিকীর তিলিষ গুে তিল, তিতন মানু ষ তহলসলি অিযন্ত
অমাতেক এিাং সজ্জন; তমশুকও িলট। িাাঁর িযিহার তিল অিুলনীে। একাধ্ালর ভীষে জ্ঞানী মানু ষও
তিললন, িাাঁর প্রজ্ঞার পািাপাতি মানু লষর সলে মৃদু ভাষাে কর্া িলা, প্রচ্ছন্ন আচরলের তিষেগুললা তিল
সিথজনস্বীকৃি।
তিক্ষক তহলসলি ড. হাতফজ তজ এ তসতিকী তিললন সিার আদিথ ও তিক্ষার্থীলদর তপ্রে। সাধ্ারেি িাত্রতিক্ষলকর সম্পকথ অলনক গম্ভীর হলে র্ালক। আইতিএর পতরচালক র্াকাকালীন তিক্ষার্থীলদর তিতন
সন্তানিুলয মলন কলর িালদর সলে সহজ-সািলীল আচরে করলিন। পরিিথী সমলে নর্থ সাউর্ ও
ব্র্যাক ইউতনভাতসথতটর তিক্ষকলদর সলেও তিতন অনু রূপ িযিহার কলরলিন। িেলস িড় তকাংিা মিাট
হললও সিার সলে তিতন একইভালি সম্মান জাতনলে কর্া িললিন। িাাঁর মলধ্য পদমযথাদা িা অিস্থান
তনলে মকালনা অহতমকা তিল না। আতম লক্ষ কলরতি, আইতিএলি যারা িাাঁর িাত্র তিললন, পরিিথীলি
িারা অলনক উন্নতি কলরলিন। মপিাজীিলনও িারা সফল হলেলিন, িাাঁর িাত্ররাই পরিিথীলি
আইতিএর পতরচালক হলেলিন, তিতভন্ন তিশ্বতিদযাললের উপাচাযথ হলেলিন। সি তমতললে হাতফজ তজ এ
তসতিকী একজন সফল তিক্ষক। একজন আদিথ তিক্ষলকর সি গুেই তিল িাাঁর মলধ্য। তিক্ষার্থীলদর
গলড় মিালার মক্ষলত্র িাাঁর অিদান তিল নানামুখী। পািাপাতি ভাললা তিক্ষক গলড় মিালার মপিলনও
িাাঁর অিদান অনস্বীকাযথ। তিতন দীর্থতদন নর্থ সাউর্ ইউতনভাতসথতটর উপাচাযথ তিললন। িাাঁর মনিৃলত্বই
তিশ্বতিদযালেতট লাভ কলর গতি। মিসরকাতর হলেও মদলির প্রর্ম সাতরর তিশ্বতিদযাললের কািালর
িাতমল হে নর্থ সাউর্ ইউতনভাতসথতট। আজ তিশ্বতিদযালেতটর ময অিস্থান, িাাঁর মপিলন রলেলি হাতফজ
তজ এ তসতিকীর একক কৃতিত্ব। িাাঁর পূ িস
থ ূ তরলদরও অিদান রলেলি, িলি তিতন এলক্ষলত্র অননয।
হাতফজ তজ এ তসতিকী িাাঁর মনিৃত্বজ্ঞান তদলে প্রতিষ্ঠানতটলক অলনক উপলর িুলল তদলেলিন। িাাঁর ধ্যানজ্ঞান তিল এ তিশ্বতিদযালে। িাাংলালদলির তিক্ষা, তিক্ষার গুেগি মান, তিক্ষার তিতভন্ন পযথাে,
তিক্ষকলদর সমসযার তিষেগুললা তনলে প্রচুর মলখাললতখ কলরলিন তিতন। তকিু তদন আলগ উচ্চতিক্ষার

ওপর একতট িই মললখন। আলরা মলখার পতরকল্পনাও কলরতিললন। তিক্ষার িিথমান মান তনলে িাাঁর
মলধ্য অসলন্তাষ তিল। প্রােই আমালদর মলধ্য এ তিষলে আললাচনা হলিা।
একজন তিক্ষক, প্রতিক্ষক ও তদকতনলদথিক তহলসলি হাতফজ তজ এ তসতিকীর অিদান অিুলনীে। িাাঁর
সলে যারা তমলিলিন, সাংস্পলিথ এলসলিন, িারা মকালনা তদনই িা ভুললিন না। ঢাকা তিশ্বতিদযাললের
আইতিএ, নর্থ সাউর্ ইউতনভাতসথতটর সহকমথীরা িাাঁলক সযার িলল সলধাধ্ন করলিন। আমালদর
িেসীরাও িাাঁলক সযার িলল সলধাধ্ন কলরন। তিক্ষা িাড়াও মদলির অলনক মক্ষলত্র িাাঁর অপতরলমে
অিদান রলেলি। একজন তিক্ষক তহলসলি তিতভন্ন ধ্রলনর দাতেত্ব পাললন তিতন মযমন সফল, মিমতন
িযতিজীিলনও সফল তিললন। িাাঁর সহধ্তমথনী জাহােীরনগর তিশ্বতিদযাললে তিক্ষকিা কলরলিন। িাাঁর
দুতট সন্তানই তনজ তনজ মক্ষলত্র অিযন্ত সু নালমর সলে কাজ করলিন। সন্তানলদর তনলে গিথ কলর তিতন
িললিন, আমার সন্তান দুতট মসানার টুকলরা। তিতন একজন আদিথিান সন্তালনর তপিাও। তিলাস
জীিনযাপলনর িযাপালর িাাঁর মকালনা আগ্রহ তিল না। িাাংলালদলির তিক্ষা, গলিষোর মক্ষত্রগুললাে িাাঁর
অিদান কখলনা তিস্মৃি হলি না। আমরা যারা সহকমথী তহলসলি িাাঁর সাতন্নলধ্য এলসতি, িাাঁলক আমরা
কখনই ভুললি পারি না।
এ সমলের তিক্ষা িযিস্থা, তিক্ষার মান ও তিক্ষকলদর তনলে তিতন ভীষে তচতন্তি তিললন। আমার সলে
প্রােই আলাপ হলিা। মাসখালনক আলগ ব্র্যাক ইউতনভাতসথতটলি একসলে দুপুলরর খািার খাওোর সমে
তিতন িলতিললন, ক্রলম ভাললা মানু লষর সাংখযা কলম আসলি। তিতন মালে মলধ্যই ব্র্যাক ইউতনভাতসথতটলি
এলস আমালদর সমে তদলিন। তিতন িললিন, এখালন এলস আপনালদর সলে কর্া িলল আতম খাতনকটা
মকাোতলতট টাইম কাটালি পাতর। তিতন িিথমান তিক্ষা িযিস্থা, তিক্ষকলদর তনলে সন্তুষ্ট তিললন না। তিতন
আিা কলরতিললন পতরতস্থতির আলরা উন্নতি হলি। আলরা একতট িড় তিষে তিল, তিতন তিললন
মকারআলন হালফজ। িাাঁর নালম ‘হাতফজ’ যু ি হওোর মপিলন এতটও একতট কারে। এতট তিতন কখলনা
িলল মিড়ালিন না এিাং িাাঁর মলধ্য মকালনা ধ্মথীে মগাাঁড়াতম তিল না। এটাও িাাঁর একতট তিলিষ গুে।
আতম িাাঁর তিলদহী আত্মার িাতন্ত কামনা কলর মিাকগ্রস্ত পতরিালরর প্রতি সহমতমথিা জ্ঞাপন করতি।

