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েযার ফজসল হাোন আসেদ। 

 

ফজসল হাোন আসেদসে আমি ‘আসেদ ভাই’ েসল িােতাি। তাাঁর েসে আিার পমর য় অসনে র াটসেলায়। তাাঁর 

এে  া া ম সলন আিার োোর েনু্ধ। রেই েূত্র ধসরই এেটা পামরোমরে র াগাস াগ ম ল তাাঁসদর েসে। মেন্তু তাাঁর 

েসে আিার ঘমনষ্ঠ র াগাস াগ স্বাধীনতার পসর। অেশ্য এেই েিসয় আিরা মিসটসন ম লাি। তসে ওখাসন তাাঁর 

েসে আিার র াগাস াগ ম ল না। আসেদ ভাই আইএেমে পাে েসর স্কটলযাসের গ্লােসগায়  সল  ান। প্রথসি রিমরন 

ইমিমনয়ামরিংসয় ভমতি  হন। মেন্তু মশ্গমগর অনুধােন েসরন, রদসশ্র মপম সয় পড়া িানুসের জনয মে ু েরসত হসল 

রিমরন ইমিমনয়ামরিংসয় রলখাপড়া রোসনা োসজ আেসে না। তাই মতমন  াটি ািি  অযাোউমটিংসয় পড়াসশ্ানা শুরু 

েসরন। রলখাপড়া রশ্ে েসর অসনে মদন মিসটসন ম সলন। তারপর ১৯৬৮ োসল  সল আসেন রদসশ্।  ট্টগ্রাসি 

এেটি রোম্পামনসত  ােমরর িাধযসি েিিজীেন শুরু েসরন। এরপরই রতা রেই ১৯৭০ োসলর প্রলয়িংেরী 
ঘূমণিঝড়। তখন মেসদমশ্ মে ু প্রমতষ্ঠাসনর েসে ত্রাণোসজ ঝাাঁমপসয় পসড়ন। 

এোত্তসর িুমি ুসের েিয় মতমন আোর রদসশ্র োইসর  সল  ান। মেমভন্ন রদসশ্, মেসশ্ে েসর মিসটসন মগসয় 

োিংলাসদসশ্র িমুি ুসের পসে েিথিন রজাগাড় েসরন। স্বাধীনতার পর  ুেমেধ্বস্ত রদশ্ পুনগিঠসন োজ শুরু 
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েসরন। তখন রথসেই িূলত িযাসের  াত্রা শুরু। প্রথি মদসে এর পূণি নাি ম ল োিংলাসদশ্ মরহযামেমলসটশ্ন 

অযামেস্ট্যামি েমিটি। প্রথসি এর ো িক্রি ম ল, রদশ্ রথসে র েে িানুে  ুসের েিয় রদসশ্র োইসর আশ্রয় 

মনসয়ম ল, তাসদর মফমরসয় এসন পুনেিােন েরা। েুনািগসির শ্াল্লা উপসজলায় োস্তু ুযত িানুসের জনয ত্রাণ ও 

পুনেিােসনর িধয মদসয় িযাসের ো িক্রি শুরু। এরপর আসেদ ভাই িযাসের ো িক্রি মেসৃ্তত পমরেসর মনসয়  ান। 

তখন এর নাসির অথি েদসল  ায়। িযাসের নতুন নাি হয় োিংলাসদশ্ রুরাল অযািভািসিট েমিটি। 

 াসহাে, ঝড়-েনযায় েমতগ্রস্ত িানুসের পুনেিােসনর পাশ্াপামশ্ িযাে আরও নানা পমরেসর োজ শুরু েসর। এর 

িসধয উসল্লখস াগয হসলা ওরাল েযালাইন মনসয় োজ। আইমেমিমিআরমে ওরাল েযালাইন উদ্ভােসনর পর রেটা 
তৃণিূল িানুসের িসধয রপৌাঁস  রদওয়া েহজ ম ল না। রেই  যাসলিটাই রনয় িযাে। োরা রদসশ্র প্রতযন্ত অঞ্চসলর 

িানুসের িসধয ওরাল েযালাইন জনমপ্রয় েরার োজটা িযােই েসরস । 

িযাসের অনযতি োফলয হসলা নন-ফরিাল মশ্োপেমত  ালু েরা। রদসশ্র প্রতযন্ত অঞ্চসল মপম সয় থাো 
জনসগাষ্ঠীর মশ্শুসদর প্রাথমিে মশ্োর আওতায় আনার জনয গ্রাসি গ্রাসি িযাে সু্কল প্রমতষ্ঠা েরার ভােনাটাও 

আসেদ ভাইসয়র িাথা রথসে এসেম ল। এেটি ক্লােরুি আর এেজন িাত্র মশ্মেোর িাধযসি অননয এে উদাহরণ 

ততমর েসরম সলন রগাটা মেসেই। 

মলেবেেিয দরূ েরসত আসেদ ভাইসয়র অেদান েেস সয় েড়। োরা রদসশ্ িযাসের  ত েিী আস ন, তাাঁসদর ৭০ 

ভাগই নারী। এ োজটা মেন্তু েহজ ম ল না। রে েিয় েসয়েটি রগাাঁড়া রগাষ্ঠী িযাসের মেরুসে িাসঠ রনসি 

মগসয়ম ল। মেন্তু আসেদ ভাই তাসত মে মলত হসয় মপম সয় আসেনমন। আজ র  নারী স্বাধীনতা, নারী অমধোর 

অসনেটাই প্রমতমষ্ঠত হসয়স , এটার রপ সন আসেদ ভাইসয়র দরূদশ্ী ম ন্তা েড় ভূমিো পালন েসরস । 

২০০১ োসলর িসধযই আসেদ ভাই রদসশ্-মেসদসশ্ েযাপে প্রশ্িংমেত হসয়স ন, অসনে পুরস্কার উসঠস  তাাঁর ঝুমলসত। 

রে ে রই এেমদন আিার োোয় হামজর মতমন। েলসলন, এেটা মেেমেদযালয় স্থাপন েরসত  ান। েরোসরর 

োস  আসেদন েসরস ন। আশ্া েরস ন, মশ্গমগরই অনুসিাদন রপসয়  াসেন। েরােমর আিাসে মতমন রেই 

মেেমেদযালসয়র উপা া ি হওয়ার প্রস্তাে মদসলন। আমি তখন েুসয়সটর অধযাপে। েুসয়সটর উপা া ি হওয়ার 

প্রস্তােও আমি েরোসরর ো  রথসে রপসয়ম লাি। মেন্তু আমি মশ্েে মহসেসেই  াত্র পড়াসত র সয়ম লাি, উপা া ি 
হওয়ার ইসে ম ল না েখসনা। মেন্তু আসেদ ভাই আিাসে রভসে রদখসত েলসলন, েসয়ে মদন েিয় মদসলন। আমি 

ভােলাি, িসন হসলা নতুন এেটা মেেমেদযালয় হসে, নতুন স্বপ্ন মনসয়, এখাসন উপা া ি হসল নতুন মে ু েরার 

েুস াগ থােসে। তাই রামজ হলাি। 

িযাে মেেমেদযালসয় র াগ রদওয়ার পর আসেদ ভাইসে খুে ো  রথসে রদখার েুস াগ রপসয়ম লাি। তাাঁর 

েযমিেত্তাসে ভাসলাভাসে রদখার েুস াগ হসলা। প্রায়ই প্রমতমদন তাাঁর েসে রদখা হসতা, েথা হসতা। তাাঁর নতুন নতুন 

ভােনার েথা েলসতন। রেেে ভােনায় দরূদমশ্িতার  াপ থােত স্পষ্ট। এ জনযই তাাঁর রোসনা পমরেল্পনা মেফসল 

 ায়মন। মতমন মনসজর অথিমেত্ত মনসয় েখসনা ভাসেনমন। রথসেস ন প্রমতষ্ঠাসনর োোয়। মনসজর জনয োমড়-গামড়, 

শ্ানশ্ওেত েসরনমন। তাাঁর ম ন্তা ম ল অতযন্ত স্বে। এিনমে িযাে প্রমতষ্ঠার রপ সনও আমথিেভাসে লাভোন 

হওয়ার ম ন্তা তাাঁর ম ল না। িযাে েযািংেই িূলত েযািংমেিং রেোসে প্রথি মনম্ন আসয়র িানুসের িসধয রপৌাঁস  রদয়। 

মেসদমশ্ েিংগঠনগুসলা েততা ও স্বেতার োরসণই আসেদ ভাইসে প ন্দ েরত। তাই অনুদান প্রদাসনর রেসত্র 

িযােই ম ল তাসদর প সন্দর তামলোয় ওপসরর মদসে। প্রথি মদসে মেসদমশ্ অনুদাসনর িাধযসিই িযাে তাসদর 

েিাজসেোিলূে ো িক্রিগুসলা পমর ালনা েসরস । মেোশ্ প্রমতমষ্ঠত হওয়ার পর িযাে এখন স্বােলম্বী। 

মেোসশ্র লভযািংসশ্র েড় অিংশ্ েযয় হয় িযাসের অলাভজনে ো িক্রসি। 



পমরসশ্সে আমি েলসত  াই, এিন দরূদশ্ী, স্বে ম ন্তার িানেুসে হারাসনার েমত অত েহসজ পূরণ হওয়ার নয়। 

লেখক: জাতীয় অধ্যাপক  
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