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প্রতন প্রিশ্বপ্রিদ্যালসয়র প্রতনিন চেনামুখসক্ প্রনসয় প্রলসখসেন তানপ্রিনা আক্তারী

ফারাহ প্রিনসত িপ্রিরইস্ট ওসয়স্ট ইউপ্রনভাপ্রেিপ্রটর

ফারাহ প্রিনসত িপ্রির
প্রিক্ষক্সদ্র চিরণায় পথেলা
ফারাহ প্রিনসত িপ্রিরসক্ ক্খসনা চদ্খা যায় মাইসরাসফাসনর োমসন, মসে, ক্খসনা চটপ্রলপ্রভিসন।

চরপ্রেওসত ‘চদ্খা’ না হসলও তাাঁর গলার স্বর শুসন প্রেসন চনওয়া যায়। শুধু েহপ্রিক্ষা ক্াযিরসমর িনযই
নয়, িযপ্রি প্রহসেসিও িন্ধুসদ্র ক্াসে তাাঁর ক্ত রক্ম পপ্ররেয়! প্রমশুক্, আমুসদ্, আড্ডািাি, চখয়াপ্রল,
অপ্রভমানী, আসিপ্রগ, মানু ষসক্ েহসি আপন ক্সর চনওয়া চমসয়প্রটসক্ েিাই চেসন চদ্ালন নাসম।
ইস্ট ওসয়স্ট ইউপ্রনভাপ্রেিপ্রটসত ইংসরপ্রি প্রিভাসগর চিষ িসষি পড়সেন ফারাহ। মাসয়র হাত ধসর মাত্র
প্রতন িের িয়সে ক্প্রে–ক্াাঁোর চমলায় গান, নাে ও আিৃ প্রি চিখার মধয প্রদ্সয় শুরু। তখন চথসক্ই
িাংলা ভাষার িপ্রত িিল ভাসলািাো প্রেল মসন; িাংলা েেিা, ক্প্রিতা, প্রিতক্ি, িই পড়া, োপ্রহসতযর
রািপথ চথসক্ শুরু ক্সর অপ্রলগপ্রল প্রিেরণ। ২০০৩-২০০৬ োল পযিন্ত আিৃ প্রি ও গল্প িলায় োরিার
িাতীয় প্রিশু প্রিল্পী পুরস্কার চপসয়সেন প্রতপ্রন। এরপর আিৃ প্রির েসে হাসত হাত চরসখ পথেলা িায় ২০
িের। িাংলাসদ্ি চিতাসরর েংিাদ্ পাঠক্, চরপ্রেও ও চটপ্রলপ্রভিন উপস্থাপক্, এ োড়া প্রিলযান্স চভাক্াল
আপ্রটিস্ট প্রহসেসি ক্ুপ্রড়সয়সেন েু নাম। প্রিপ্রভন্ন অনু ষ্ঠাসনর আিৃ প্রি ও উপপ্রস্থত িিৃতার প্রিোরক্াসির
দ্াপ্রয়ত্বও পালন ক্সরসেন প্রতপ্রন।
িাংলা োপ্রহসতয পড়ার স্বপ্ন প্রেল ফারাহর। ক্ারণ, িাংলা োপ্রহতয তাাঁর ভাসলািাো আর ক্প্রিতা েংোর।
স্বপ্ন পূ রসণ প্রনসিসক্ ততপ্ররও ক্সরপ্রেসলন, প্রক্ন্তু প্রিশ্বপ্রিদ্যালসয় ভপ্রতি পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রক্েু প্রদ্ন আসগ
এক্ দ্ুর্িটনায় চিসে প্রনসত হয় প্রিোনািন্দী িীিন। ফসল চক্াসনা পািপ্রলক্ প্রিশ্বপ্রিদ্যালসয় পরীক্ষা চদ্ওয়া
েম্ভি হয়প্রন। েু স্থ হওয়ার পর িাোর ক্াোক্াপ্রে ইস্ট ওসয়স্ট ইউপ্রনভাপ্রেিপ্রটসত প্রনসয় প্রগসয়প্রেসলন মা।
তৎক্ালীন ইংসরপ্রি প্রিভাসগর িধান তখন িসলপ্রেসলন, ‘ইংসরপ্রি ভাষা ও োপ্রহসতয পড়সল িাংলা ভাষার
িোসরই ভপ্রিষযসত ক্াি ক্রার েু সযাগ হসি। প্রিশ্ব োপ্রহতয, অনু িাদ্ প্রনসয় গসিষণা ক্রা েহি হসি,
আমাসদ্র প্রনিস্ব ভাষাসক্ আন্তিিাপ্রতক্ পপ্ররমণ্ডসল চপৌঁসে প্রদ্সত পারসি েহসিই।’ েযাসরর ক্থা ভাসলা
চলসগ প্রগসয়প্রেল ফারাহর। চেই ক্ষপ্রণসক্র আলাসপই ইংসরপ্রি প্রিভাসগ পড়ার প্রেদ্ধান্ত প্রনসয় চফলসলও
এত প্রদ্সনর স্বসপ্নর প্রিপরীসত প্রগসয় অনয ভাষায় চলখাপড়ার শুরুটা খুি এক্টা েহি প্রেল না।
ইংসরপ্রি প্রিভাগ আর ইংসরপ্রি োপ্রহসতযর চিসম পড়সত োহাযয ক্সরসেন আরও ক্সয়ক্িন প্রিয়
প্রিক্ষক্। ফারাহ িসলন, ‘মা ও নাপ্রন আমার প্রিয় মানু ষ। এর িাইসর চোটসিলা চথসক্ই িীিসন
েিসেসয় িভাি চরসখসেন আমার প্রিক্ষসক্রা। তাই মা ও প্রিক্ষক্সদ্র িপ্রত শ্রদ্ধা চরসখ প্রিক্ষক্তা এিং
গসিষণাসক্ চপিা প্রহসেসি চনওয়ার ইসে আসে। প্রিক্ষক্ হসয় িিসের মসধয আদ্িি আর প্রিশ্বাে
েড়াসনার স্বপ্ন চদ্প্রখ। িিসের মন িুঝসত োই যত্ন ক্সর, পড়সত োই আমার োত্রোত্রীসদ্র মসনর
ভাষা।’

অিের ক্াসট িই পসড় আর গান শুসন। প্রিশ্বপ্রিদ্যালয়সক্প্রিক্ ক্সয়ক্প্রট েংগঠসনর েসে যু ি আসেন
প্রতপ্রন। চযসক্াসনা িসয়ািসন িা প্রিপসদ্ চেনা মানু ষ খুাঁসি চফসরন তাাঁসক্। ভরো ক্রার মসতা মানু ষ
িসলই ক্যাম্পাসের েিার চেনা মুখ ফারাহ প্রিনসত িপ্রির।

ফারহানা নােপ্ররনগাহিস্থয অথিনীপ্রত ক্সলসির

ফারহানা নােপ্ররন
রাগপ্রির রং
েেল, হাপ্রেখুপ্রি, দ্ুরন্ত স্বভাসির ফারহানা নােপ্ররনসক্ মসন হসি চযন পাসির িাপ্রড়র চমসয়প্রট। েহসিই
মানু সষর েসে প্রমিসত পাসরন, মাপ্রতসয় রাসখন োরপাি। গাহিস্থয অথিনীপ্রত ক্সলসির িস্ত্র পপ্ররেদ্ ও
িয়নপ্রিল্প প্রিভাসগর তৃতীয় িসষি পড়সেন প্রতপ্রন।
মপ্রতপ্রঝল আইপ্রেয়াল স্কুল অযান্ড ক্সলি চথসক্ মাধযপ্রমক্ ও উচ্চমাধযপ্রমক্ চপপ্ররসয়সেন। চোটসিলা
চথসক্ই পড়াসিানার পািাপাপ্রি চখলাধুলার িপ্রত প্রিসিষ চঝাাঁক্ প্রেল। িপ্রতিের স্কুসলর রীড়া
িপ্রতসযাপ্রগতায় চদ্ৌসড়র েি ক্প্রট প্রিভাসগর পুরস্কার প্রেল তাাঁর দ্খসল। অষ্টম চশ্রপ্রণ চথসক্ হাত
পাপ্রক্সয়সেন হযান্ডিসল, আর ২০১৬ োল চথসক্ গাহিস্থয অথিনীপ্রত ক্সলসির রীড়া প্রিক্ষসক্র উৎোসহ
রাগপ্রি চখলার শুরু। তার পর চথসক্ রাগপ্রি চদ্প্রখসয়সে িীিসনর নতুন পথ। শুরু চথসক্ই অনু সিরণা
িুপ্রগসয়সেন রাগপ্রি চফোসরিসনর চক্াে চমাহাম্মদ্ আিদ্ুল ক্াসদ্র েু মন।
িতিমাসন িাংলাসদ্ি রাগপ্রি চফোসরিন ইউপ্রনয়সনর চলসভল-১ চক্াে ও রাগপ্রি উন্নয়ন ক্মিক্তিা
ফারহানা নােপ্ররন। েমক্িদ্ এক্প্রট তথযও প্রদ্সলন প্রতপ্রন, ‘২০১৮ োসল স্কুল রাগপ্রি িপ্রতসযাপ্রগতায়
ফাইনাসল ওসঠ চেগুনিাপ্রগো হাইস্কুসলর চেসলসদ্র রাগপ্রি দ্ল। ওসদ্র চক্াে প্রেলাম আপ্রম। িাংলাসদ্ি

রাগপ্রি চফোসরিন ইউপ্রনয়সনর (প্রিআরএফইউ) ইপ্রতহাসে আপ্রমই িথম নারী চক্াে, যাাঁর দ্ল স্কুল
রাগপ্রি িপ্রতসযাপ্রগতায় রানােিআপ হসলা।’
এ োড়া স্কাউপ্রটং ক্সর ২০১৩ োসল ফারহানা অিিন ক্সরসেন িাংলাসদ্ি স্কাউসটর েসিিাচ্চ েম্মাননা—
‘চিপ্রেসেন্টে স্কাউট অযাওয়ােি’। এ িের চনপাসল অনু সষ্ঠয় ইয়ু থ এক্সসেঞ্জ চিাগ্রাম চনপাল ২০১৯–এ
িাংলাসদ্ি নযািনাল ক্যাসেট চক্াসরর ক্যাসেট িপ্রতপ্রনপ্রধ প্রতপ্রন।
নােপ্ররন িসলন, ‘রাগপ্রি এখসনা এ চদ্সি চেভাসি পপ্ররপ্রেত নয়। অনযানয চখলার মসতা এই চখলায়
চমসয়রা চযন েমানভাসি অংিগ্রহণ ক্রসত পাসর, চে লসক্ষয মপ্রহলা রাগপ্রি প্রনসয় ক্াি ক্রসত োই
চদ্সির িপ্রতপ্রট চিলায়।’
মে ও চটপ্রলপ্রভিসন আিৃ প্রি, নাে, উপস্থাপনা, অপ্রভনয় ক্সরন চোটসিলা চথসক্ই। এেসির েসে িপ্রড়সয়
পড়ায় ক্যাম্পাসে খুি চেনা আর েিার মধযমপ্রণ হসয় উসঠসেন প্রতপ্রন। অসনক্ গুসণর অপ্রধক্ারী ফারহানা
পেন্দ ক্সরন ভ্রমণ ক্রসত। প্রিয় িযপ্রিত্ব িািার উৎোসহ েময় চপসলই েু ট চদ্ন নদ্ী, েমুদ্র, পাহাড়
আর েিুসির টাসন।
েু প্রিধািপ্রেত প্রিশুসদ্র িনযও ক্াি ক্সরসেন প্রতপ্রন। ভপ্রিষযসত িীিসনর চোট-িড় েি অপ্রভজ্ঞতা ক্াসি
লাপ্রগসয় ক্াি ক্রসত োন েমাসির চহসর যাওয়া লড়াক্ু মানু ষসদ্র িনয। চেই েি মানু ষসক্ নতুন
ক্সর িাাঁোর ও িীিনসক্ উপসভাগ ক্রার স্বপ্ন চদ্খাসত োন প্রতপ্রন। চেই স্বপ্ন পূ রসণ েরক্াপ্রর োক্প্ররসত
চযাগদ্ান ক্সর চদ্সির চেিা ক্রার ইসে তাাঁর।

তেয় িাগপ্রেব্র্যাক্ ইউপ্রনভাপ্রেপ্রি টর তেয় িাগপ্রে

িাসণর চভতর গান

‘আি তেসয়র চিা আসে, চদ্প্রখে।’
‘ওর চক্াসনা চিাগ্রাম আপ্রম প্রমে ক্প্রর না, এটাও চদ্খি।’
ব্র্যাক্ ইউপ্রনভাপ্রেিপ্রটর দ্ুই প্রিক্ষাথিীর আলাপোপ্ররতায় তেসয়র পপ্ররেয় প্রক্েু টা পাওয়া চগল। এিার খুসাঁ ি
চফরা চেই চেসলসক্। তেয় িাগপ্রে। ব্র্যাক্ ইউপ্রনভাপ্রেিপ্রটর ক্প্রম্পউটার োসয়ন্স অযান্ড ইপ্রঞ্জপ্রনয়াপ্ররং প্রিষসয়
েতুথি িসষি পড়সেন প্রতপ্রন। প্রদ্নািপুর চিলায় চিসড় ওঠা তেয় স্কুসলর গপ্রণ্ড চপপ্ররসয়সেন প্রদ্নািপুর
প্রিলা স্কুল চথসক্ এিং এক্ই চিলার হপ্রল লযান্ড ক্সলি চথসক্ েুপ্রক্সয়সেন ক্সলিিীিন।
চলখাপড়াসক্ চক্ি ক্সরই ঢাক্ায় আো। ভাসলািাসেন গান শুনসত, ভ্রমণ ক্রসত, েপ্রি তুলসত, প্রগটার
িািাসত আর চেই েসে গাইসত। গাসন দ্ারুণ ক্ণ্ঠ তেসয়র। গান প্রদ্সয়ই িয় ক্সর প্রনসয়সেন েিার
মন, চপসয়সেন পপ্ররপ্রেপ্রত, হসয় উসঠসেন প্রিয় মুখ। িাইমাপ্ররর গপ্রণ্ড চপসরাসনার পর চথসক্ই গাসনর
শুরু। চয গান শুসন ভাসলা লাগত, প্রনসি প্রনসিই গাওয়ার চেষ্টা ক্রসতন েি েময়। প্রিখসতন প্রগটার,
তাই েু র চতালা ও গান গাওয়া প্রেল ভাসলা লাগার প্রিষয়। েসে রিীিেংগীতপ্রিল্পী মাসয়র আগ্রসহ
োলপালা চমসলসে গান। প্রিশ্বপ্রিদ্যালসয় ভপ্রতির পর চথসক্ই যু ি হসয়সেন ব্র্যাক্ ইউপ্রনভাপ্রেিপ্রট ক্ালোরাল
ক্লাসির েসে। চেই ক্লাসির পারফরমযান্স প্রেপাটিসমসন্টর িধান প্রেসলন প্রতপ্রন। মে, চরপ্রেও,
চটপ্রলপ্রভিন—েি মাধযসম গান পপ্ররসিিন ক্সর যাসেন েফলতার েসে। প্রনসির প্রিক্ষািপ্রতষ্ঠাসন,
আন্তপ্রিশ্বপ্রিদ্যালসয়র প্রিপ্রভন্ন অনু ষ্ঠাসন ও আন্তিিাপ্রতক্ িপ্রতসযাপ্রগতায় অংি প্রনসয় চপসয়সেন প্রিিয়।
‘আপ্রম োধারণত ক্লযাপ্রেক্যাল গান ক্রসত পেন্দ ক্প্রর। আর অণিি ভীষণ প্রিয় িসলই তাাঁর গান আপ্রম
অনু েরণ ক্প্রর, তাাঁর গানই চোটসিলা চথসক্ আমার চিরণা,’ িলপ্রেসলন তেয়। েু সযাগ চপসল তেসয়র
ইসে চক্াসনা গুরুর ক্াসে তাপ্রলম
চনওয়ার। পড়াসিানা চিসষ োক্প্রর ক্রসলও গানসক্ প্রনসয় চযসত োন চদ্সির গপ্রণ্ডর িাইসর, আর চেই
েসে চশ্রাতাসদ্র উপহার প্রদ্সত োন ভাসলা গান।
এত িযস্ততার ফাাঁসক্ চয চক্উ চলখাপড়া প্রক্ংিা গান প্রিষসয় চযসক্াসনা োহাযয োইসল হাপ্রেমুসখ োহাযয
ক্রার চেষ্টা ক্সরন এই গাসনর মানু ষ। আড্ডািাি, আমুসদ্ তেয় তাই হসয় উসঠসেন প্রিয় প্রিল্পী, প্রিয়
িন্ধু, প্রিয় মুখ।
আরও েংিাদ্
প্রিষয়:

