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ফজদ্ধে হোসোি আদ্ধেদ 

২০১৬ সাি। আদম তখে িথম আনিায় কম মরত। ২৩ এদিি সকাি ১০টায় সম্পািক মদতউর 

রহমাে েিনিে, 'আনেি ভাইনয়র সাক্ষাৎকার দেনত যাে। চনিা। ররকর্মার সনে োও।' আদম একটু 

অিস্তুত। দকন্তু অোক হইদে। কারণ, আদম জােতাম, কদিে রথনক সাক্ষাৎকার গ্রহনণর িস্তুদত 

চিনে। রেিা ১১টায় মহাখািীর ব্র্যাক রসন্টানর র  ৌঁোনত হনে। দর্জজটাি ররকর্মার দেনয় আদম 

িস্তুত। আমানির সনে িথম আনিার িধাে আনিাকদচত্রী জজয়া ইসিাম। দতদে কযানমরার 

 াশা াদশ এদেদস ররদর্ও রথনক দেনয়নেে এক দেনশষ ররকর্মার। ২৭ এদিি সযার ফজনি হাসানের 

৮০তম জন্মোদষ মকী। রিনশর িধাে গণমাধযমগুনিার কতমােযজিরা রযাগানযাগ কনরনেে সাক্ষাৎকার 

রেওয়ার জেয। আনেি সযার সম্ভেত েনিদেনিে, এ উ িনক্ষ রকানো গণমাধযনমর সনেই কথা 

েিনত চাে ো। কারণ, দতদে জন্মদিে দেনয় হইচই  েন্দ কনরে ো। তনে মদত ভাই তা াঁনক রাজজ 

কদরনয়দেনিে। 



দেদিমষ্ট সমনয়র ১০ দমদেট আনগ আমরা র  ৌঁনে যাই। ঠিক ১১টায় আনসে সযার ফজনি হাসাে 

আনেি। শুরুর িনেই দতদে েযাখযা করনিে, রকে রে -স্থা তয োি দিনয় চাটমার্ম অযাকাউন্টযান্ট 

হনিে, মুজিনযাদ্ধানির সহায়তা িানের জেয কীভানে করাদচ রথনক আফগাদেস্তাে হনয় িন্ডে 

র  ৌঁোনিে, ব্র্যাক িদতষ্ঠার আনগ দেিঃস্ব মােুনষর আদথ মক সহায়তার জেয িন্ডনের োদি দেজি কনর 

স্বল্প ও িীর্ মনময়াদি  দরকল্পো গ্রহণ করনিে, রকে কীভানে ব্র্যাক িদতষ্ঠার  নথ এদগনয় রগনিে। 

সাক্ষাৎ ে ম চিদেি আিান র মনতা কনর। ব্র্যাক িদতষ্ঠার গল্প, োাংিানিনশর মুজিযুনদ্ধর গল্প, 

স্বাধীেতা- রেতী সমনয় োাংিানিনশর জীেেসাংগ্রানমর গল্প, সহায়-সম্বিহীে উদ্বাস্তু মােুনষর র্নর 

রফরার গল্প রয একই সূনত্র গা াঁথা! 

গল্পগুনিা দকেুটা জাো দেি, দকেু রক্ষনত্র অস্পষ্টতাও দেি। জােতাম ো, মুজিযুদ্ধ চিাকানি 

োাংিানিশ রথনক  াদিনয় দগনয় েনু্ধনির দেনয় সমমো দেনিদশনির দেনয় মুজিযুনদ্ধর িদত সমথ মে 

আিানয়র জেয গিে কনরে 'অযাকশে োাংিানিশ' এোং মুজিনযাদ্ধানির আদথ মক সহায়তার জেয গনি 

রতানিে 'রহল্প োাংিানিশ' োনমর িুঠট  থৃক সাংগিে। রিশ স্বাধীে হনিা। েেেনু্ধ িন্ডনে রগনিে 

 াদকস্তানের কারাগার রথনক মুজি র নয়। তা াঁর সনে রিখা করনিে। তা াঁরা খুে আেজন্দত, রেতা মুজি 

র নয়নেে। দকন্তু রিনশর সহায়-সম্বিহীে সাধারণ মােুষগুনিা খানে কী,  রনে কী? দেিঃস্ব মােুষগুনিা 

রম দিক চাদহিাগুনিা  ূরণ করনে রকাথা রথনক? 

রসই ভােো রথনকই স্বাধীেতা অজমনের  রেতী সমনয় রিনশর সাধারণ ো িাদিক মােুনষর  ানশ 

িা াঁিানোর  দরকল্পো। রকেি তানির জীেেমাে উন্নত করার উনেনশয একজে  াশ্চাতয দশদক্ষত 

মােুষ যুিরানজযর দেজশ্চত ও দেিাসেহুি জীেে রফনি চনি রয আসনত  ানরে, তার িৃষ্টাি দেরি। 

সিয স্বাধীে, দকন্তু অথ মনেদতকভানে দে য মস্ত একঠট রিনশ এনস কাজ করার মনতা এমে ঝুাঁ দক রেওয়া 

খুে রেদশ মােুনষর  নক্ষ সম্ভে দেি ো। রস গল্প এখে সোর জাো। দকন্তু িীর্ ম সমনয়র র েনের 

গল্পগুনিা যখে এনক এনক তা াঁর মুখ রথনক শুেদেিাম, মনে হজিি, শাি-রস ময, অতযি দস্থতধী, 

দেচক্ষণ ও সৃঠষ্টশীি মােুষঠটনক একটুও স্মদৃত হাতিানত হনি ো। অেগ মি েনি যানিে। 

তা াঁর েিার ধরে এমেই িাণেি দেি, দতদে তা াঁর দেশাি কম মযনের দেদচত্র অদভেতার  াতা যখে 

উল্টাজিনিে, রযে রকানো কদে দকাংো গল্পকার গল্প েনি যানিে আর স্বয়াংজিয়ভানে রদচত হনি 

দকেু দচত্রকল্প। রযে আদমও রিখনত  াজি শশদল্পক কযােভানস আাঁকা দচত্রগুনিা। দতদে যখে শাল্লা 

গ্রানমর িদরদ্র মােুষ ও তানির র্রোদির েণ মো দিজিনিে, মােুনষর িুিঃখ-কষ্ট এোং তানির সনে কথা 

েিার োো অদভেতার কথা েণ মো করদেনিে, রযে রচানখর সামনে রভনস উিদেি হতিদরদ্র রসই 

মােুষগুনিার মুখ। শাল্লা গ্রামনক দিনয় দতদে মূিত রগাটা োাংিানিনশর আথ মসামাজজক অেস্থা রোঝার 

রচষ্টা কনরদেনিে। কতটা রিশনিদমক হনি, কতটা মােেতাোিী হনি সুদেজশ্চত জীেেনক রিনি দিনয় 

ভােনত  ানরে, এক রকাঠটর রেদশ মােুষ ভারত রথনক দেিঃস্ব হনয় দফনর আসনে, তানির অন্ন-েস্ত্র-

োসস্থানের েযেস্থা কী হনে, তার রকানো দেশ্চয়তা রেই। তা াঁর েিেয, 'তানির এভানে রফনি আদম 

দেনিশ-দেভুাঁ ইনয় সুনখ-শাদিনত দিে কাটাে, এটা রকানো কানজর কথা েয়।' 

োাংিানিশ তখে দেি শীষ ম িদরদ্রতম রিনশর তাদিকায় দদ্বতীয়। রিনশর সাধারণ মােুনষর জেয 

এনককটা িকল্প হানত রেে আর রসই িকল্প োস্তোয়নের সুদেধানথ ম আনরকটা িকল্প সামনে আনেে। 

এভানে সাধারণ মােুষনক দতদে সম্পিৃ কনরনেে তা াঁর উন্নয়ে কায মিনম। দতদে িথনম রভনেদেনিে, 

দকেুদিে ত্রাণ কায মিম  দরচািো কনর দফনর যানেে িন্ডনে। দকন্তু তা হয়দে। দতদে ধান  ধান  

মােুনষর  ানশ িা াঁদিনয়নেে, মােুষনক ক্ষমতাদয়ত করার রচষ্টা কনরনেে, এনকর  র এক িকল্প হানত 

দেনয়নেে। তা াঁর একঠট কথা িায়ই মনে  নি, 'মােুষ িদরদ্র। কারণ তারা ক্ষমতাহীে।' তাই হয়নতা 

িাদিক মােুষনক স্বােিম্বী করার রচষ্টা কনরনেে। এর মনধয দকেু কানজ উনিযাগ দতদে দেনয়দেনিে, যা 

দ্বারা রকেি িাদিক ো সদুেধােজিত মােুষই সুফি র নয়নে, তা েয়। সমানজর সে রশ্রদণর মােুষই 



রসসনের মধয দিনয় উ কৃত হনয়নে। দতদে অনেক িসনের মনধয েিদেনিে খাোর সযািাইে 

োোনোর  দ্ধদতর কথা। তা াঁর েিার মনধয আদম আমার শশশনের স্মদৃত খুাঁনজ  াজিিাম। আমরা 

তখে দদ্বতীয় ো তৃতীয় রশ্রদণর োত্র। 

একদিে সু্কনি কনয়কজনের একঠট িি এনস দশদখনয় দিি, কীভানে খাোর সযািাইে োোনত হয়, 

কখে তা রখনত হয়। মনে আনে, রসদিে আমরা েনু্ধরা সোই দমনি োমতার মনতা 'এক দচমঠট িেণ, 

এক মুি গুি, আধা রসর  াদে' মুখস্থ েিনত েিনত োদিনত এনসদেিাম। এনসই আম্মানক 

েনিদেিাম।  নর শুদে, একঠট িি আমানির োদিনতও এনসদেি। রসই সময় িদতেের সারা রিনশর 

মনতা আমানির আশ ানশর গ্রানমও কনিরায় অনেক মােুষ মৃতুযেরণ করত। সাধারণ মােুনষর মনধয 

তখে ধারণা দেি,  াদে রেদশ রখনি ররাগঠট োনি। ১৯৮০ রথনক ১৯৯০ সাি  য মি সারা োাংিানিনশর 

িদতঠট গ্রানম সনচতেতার এই িয়াস রয ব্র্যাক চাদিনয়দেি, তা িথম শুেিাম তা াঁর মুনখ। এর আনগ 

কখনো কারও কাে রথনক শুদেদে, খাোর সযািাইে োোনো রশখানোর েযা ানর ব্র্যানকর 

কযানম্পইনের অেিাে এতটা। আদম রসদিেই অেুধােে করিাম, ব্র্যাক রতা রকেি এেজজও ো, ব্র্যাক 

এমে একঠট িদতষ্ঠাে, োাংিানিনশর এমে রকানো মােুষ রেই, দযদে িতযক্ষ ো  নরাক্ষভানে এই 

িদতষ্ঠানের কম মকাণ্ড দ্বারা েূযেতম সুফি রভাগ ো কনরনে। সযার আনেি জাোনিে, মাতৃমৃতুয-

দশশুমৃতুযর হার কমানোর রক্ষনত্রও রনয়নে ব্র্যানকর অসামােয ভূদমকা। দতদে তথয দিনিে, মাতৃমৃতুযর 

হার িানখ দেি ৮০০। এএএ এএএ -হার এই এ। এএ হনে করনত কী আেনত োদমনয় জনে , রসই

ব্র্যাক। করনে গ্রহণ উনিযাগ  

শুধু আথ মসামাজজক খানত েয়, কৃদষ খানতও ব্র্যানকর অেিাে অসামােয। দেনিশ রথনক একইভানে 

উন্নতমানের ফসনির েীনজর আমিাদে কনরনে ব্র্যাক। এর সুফি র নয়নে রিনশর িনতযকঠট মােুষ। 

ভুট্টা োাংিানিনশ িথম আমিাদে কনর ব্র্যাক। তা চাষ করনত কৃষকনক উি্েুদ্ধও করা হয় ব্র্যানকর 

 ক্ষ রথনক। শুধু আমিাদে ো উৎ ািে েয়, রসগুনিা োজারজাত করার দেশ্চয়তাও দিনয়নে ব্র্যাক। 

রিনশর র ািঠি মুরদগর আমিাদেনত রনয়নে ব্র্যানকর ভূদমকা। েিা যায়, ভুট্টানক রকন্দ্র কনরই 

র ািঠিদশল্প গনি ওনি। িাদিক মােুনষর মনধয কু্ষদ্রঋণ রথনক সেজজ চাষ; সেজজ চাষ রথনক মুরদগ 

 ািে একসনে চািানত গ্রানমর োরীনির উি্েুদ্ধ করা হনয়নে ব্র্যানকর  ক্ষ রথনক। মুরদগ ররাগমুি 

করার জেয ব্র্যাক সরকারনক ভযাকদসনের িনয়াজনের কথা জাোয়। এসে কথা যখে দতদে 

েিদেনিে, সনে সনে আমার স্মদৃত সজাগ হনয় রগি। মনে  িি, রসই সময় রয োদি োদি র্ুনর 

গ্রানমর োরীরা সামােয  াদরশ্রদমনকর দেদেমনয় মুরদগনক ভযাকদসে দিনয় রযনতে। খুে রভানর তা াঁরা 

আসনতে র্র রথনক মুরদগ রের হওয়ার আনগই। আমার শশশনের আনরকঠট স্মদৃতও জাগ্রত হনয় ওনি, 

যখে শুদে োাংিানিনশ আমানির অিনি রাস্তার িুই ধানর রয ররশনমর গাে িাগানো হনয়দেি, রসটাও 

কনরদেি ব্র্যাকই। িদত ১০০ গানের যনের জেয একজে োরীনক িাদয়ত্ব রিওয়া হনয়দেি। ব্র্যানকর 

এই িনচষ্টা অেশয খুে রেদশ সাফিয  ায়দে ১৯৯৪ সানির েেযার কারনণ। দকন্তু রাস্তার িুধানর েতুে 

ধরনের রসই গাে, মাঝখানে সামােয রজনগ থাকা সিক ধনর োোোদি যাওয়ার স্মদৃত আমার এখনো 

মনে  নি। 

দেনের িানখা মােুনষর ভাগয  দরেতমনে সহায়তাকারী, এনকোনর দেরহাংকারী, সািামাটা জীেনের 

অদধকারী সযার আনেনির কাে রথনক অতযি অেুনিরণামূিক স্মদৃত দচরঞ্জীে হনয় থাকনে। এমে 

একজে গুণী মােুনষর স্মরনণই রকেি উচ্চারণ করা যায়: 'রতামার কীদত মর রচনয় তুদম রয মহৎ,/ তাই 

তে জীেনের রথ/  শ্চানত রফদিয়া যায় কীদত মনর রতামার/ োরম্বার।' আজ ৮৪তম জন্মোদষ মকীনত তা াঁর 

স্মদৃতর িদত গভীর শ্রদ্ধা জাোই। 

োাংিানিশ তথা রগাটা দেে এখে গভীর এক সাংকনট  দতত। দতদে চনি রগনেে গত েের ২০ 

দর্নসম্বর। থাকনি হয়নতা মােদেক ও অথ মনেদতক সাংকট রমাকাদেিায় েতুে রকানো ভােো সামনে 



দেনয় আসনতে। অেশয তা াঁর িদতঠষ্ঠত ব্র্যাক এোং তা াঁর রযাগয উত্তরসূদররা দেরিসভানে কাজ কনর 

যানিে স্বল্প আনয়র 'শূেয থািা' ো 'শূেয র নটর' মােুষগুনিার জেয। 

ইসমোইে সোদী: তিক্ষক ও তেখক।  
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