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‘আরে ও ক্লারস আরস না, আরেেবাে প্ররজরে কাজ করেনন, ওরক ননস না।’ —দল
ববেঁরে ক্লারস বকারনা কাজ কেরত বেরল অরনক সময়ই কােও বযাপারে আমো
চটজলনদ এভারব নসদ্ধারে বপ ৌঁরে যাব। নকন্তু ক্লারস অনুপনিত থারক বরল বয
বন্ধুটটরক আপনন আজ দরল ননরলন না, হয়রতা নতনন বকারনা সমসযায় পরেরেন বরল
ননয়নমত ক্লারস আসরত পােরেন না। বযক্তিেত অসুিতা বা পানেবানেক সমসযাে মরতা
বযাপােগুরলাও বতা হরত পারে তােঁে অনুপনিনতে কােণ! নকন্তু তােঁে প্রনত সহমমী না
হরয় তােঁরক বপেরন বেরল এনেরয় যাওয়াে প্রনতই আমারদে যত তাো!

সােরলযে বপেরন শশবযস্ত হরয় েুটরত থাকা আশপারশে মানুষরক বদরেই নভন্ন নকেু
কোে কথা ভারবন ব্র্যাক ইননিটটউট অব লযাঙ্গু রয়রজে নশক্ষক মামুনুে েশীদ।
ননরজে োত্রজীবরন এবং নশক্ষকতাে সময় নতনন কাে বথরক বদরেরেন এ বদরশে
তরুণসমাজরক, বদরেরেন ইদানীং ননরজে সােলয োো আে নকেুই বযন ভাবরত
পােরে না মানুষ। ননউইয়কক ইউননভানসটটরত
ক
েুলব্র্াইট স্কলাে নহরসরব পোে সময়
নবনভন্ন বদরশে মানুরষে সংস্পরশ আরসন
ক
নতনন। পৃনথবীে নবনভন্ন সংস্কৃনতরত
সহমনমতাে
ক
চচকা কীভারব হরে আে বকন তা দেকাে, তা ববনিক পনেসরে আেও
ভারলাভারব উপলনি করেরেন তেন। বসই উপলনিেই বাস্তবায়ন নশক্ষানবষয়ক প্রকল্প
‘বশনপং দয ইয়ুথ উইথ এমপযানথ এডুরকশন’, যা তােঁরক এরন নদরয়রে জানতসংরেে
নসটওন (দয কনমটট অন টটনচং অযাবাউট দয ইউনাইরটড নযাশনস) কনমটটে
আেজকানতক স্বীকৃনত। জানতসংে বথরক নশক্ষা ও আেজকানতক নবনভন্ন সমসযাে সমাোন
ননরয় কাজ কো নশক্ষানবদরদে প্রনতবেে এই স্বীকৃনত বদওয়া হয়।
মামুনুে েশীদ মরন করেন, দূে বথরক সহানুভূনত জানারনাে বচরয় সহমমী হরয়
মানুরষে পারশ দােঁোরনা অরনক ববনশ জরুনে। আে এ জনয প্রথরমই প্ররয়াজন অরনযে
দুুঃে উপলনি কো, প্রথরমই বকারনা নসদ্ধাে না ননরয় বেরল ভুিরভােীে অবিান
বথরক তােঁরক বুঝরত বশো। এ ভাবনা বথরকই নতনন নশক্ষাবযবিায় সহমনমতাে
ক
চচকা শুরু
কেরত বচরয়রেন। মামুনুে েশীদ উদ্ভানবত প্রকল্পটট নশক্ষাথীরদে মরেয সহমনমতা
ক চচকাে
একটট কায উপরযােী
ক
মরডল, যা ইনতমরেয ব্র্যাক নবিনবদযালরয়ে ব্র্যাক ইননিটটউট
অব লযাংঙ্গু রয়রজরসে ইংরেক্তজ ভাষা নশক্ষাে ক্লাসগুরলারত বযবহৃত হরে। এ প্রকরল্পে
আওতায় নশক্ষাথীো তােঁরদে চােপারশে ববষরমযে নশকাে হওয়া মানুষ, তােঁরদে
মরনাজেৎ ননরজে অনুভূনতে মােযরম ববাঝাে বচষ্টা করে, তােঁরদে প্রনত আমারদে
আচেণ বকমন হওয়া উনচত এবং তােঁরদে উন্নয়রন কী কো যায়, তা ননরয় ভারব ও
নবস্তানেত আরলাচনা করে। প্রকল্পটট ননরয় তােঁে ভনবষযৎ পনেকল্পনা সম্পরকক জানরত
চাইরল নতনন বরলন, ‘নবিজুরে এত যুদ্ধ-হানাহাননে মূরল েরয়রে অরনযে প্রনত
আমারদে সহমনমতাে
ক
অভাব, অনযরক বুঝরত না পাো। তাই আনম বদরশ-নবরদরশ
আেও তৃণমূল পযায়
ক বথরক আমাে এ প্রকল্প ননরয় কাজ কেরত চাই। মানুষ যনদ বশশব
বথরকই নশক্ষারক্ষরত্র সহমনমতা
ক চচকাে সুরযাে পায়, তরব অরনযে দৃটষ্টভনঙ্গে প্রনত

সম্মান জানারনা, অরনযে দৃটষ্টরকাণ বথরক ভাবরত পাোে মরতা গুরুত্বপূণ মাননবক
ক
গুণ সহরজই আয়ত্ত কেরত পােরব। আে তেনই এ পৃনথবী হরব শানে ও সম্প্রীনতে।’

