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খফযটা এসসে ংফাদসেয াতায়। ম্প্রতত ব্র্যাক তফশ্বতফদযারসয়য ভাফতত সন ততনজন ান 

স্বর্তদক। ততনজনই মভসয়। গসফতয তফলয় ফসট।তফশ্বফযাী এ ফেয আন্তজত াততক নাযী তদফসয 

ভরূবাফনা মখন „নাযীসদয মকু্ততা আসরাতকত বতফলযসতয মেযর্া‟ তখন এই ততন মভধাফী মভসয় 

আভাসদয অফশ্মই আা জাগান 

 

নকতকাঁথায কাজ কযা নীর মাাক আয যাট সয ততনজন দাঁড়াসরন কযাসভযায াভসন। 

আসরাকতিেীয অনসুযাসধ তুসর ধযসরন গরায মভসেরটাও। ভসুখ তফশ্বজয়ীয াত। মকানটা মফত ঝরভর কযতের—াত না দক? েতফ মদসখই ফসুঝ 

তনসত সফ। অজত নটাও মম তাঁসদয অাভানয! ব্র্যাক তফশ্বতফদযারসয়য প্তভ ভাফতত সন তাঁযা মসয়সেন আিামত স্বর্তদক। অথতা  ুসযা তফশ্বতফদযারসয় 

সফতাচ্চ নম্বয মসয়সেন তাঁযা। নওতযন নওাফা, নুযাত জাান আয ভাতযয়া ভততন—ততন কৃতীয সে কথা সরা ব্র্যাক তফশ্বতফদযারসয়। 

এফায স্বর্তদক াওয়া ততনজনই নাযী। এ ফযাাসয ফাইসয মতটা আসরািনা, তফশ্বতফদযারসয় তকন্তু মতভন নয় ফসর জানান ততনজনই। „ব্র্যাক 

তফশ্বতফদযারসয় ফাই তক্ষাথী। মেসরসভসয় ফসর আরাদা তকেু এখাসন মনই। আয আভযা িাই, তফলয়টা মমন ফ মক্ষসে এভনই য়। মেসরয াপরয না 

মভসয়য, এবাসফ মমন মকাসনা তকেু মদখা না য়।‟ ততনজসনযই এভন ভত। 

 

ধাযাফাতক তযশ্রসভযই পর মসয়সেন ততনজন। মোটসফরা মথসকই বাসরা পর কসয আসেন তাঁযা। এই াপরয তাই অসনক তদসনয অধযফাসয়যই 

স্বীকৃতত। স্নাতসকাত্তয মতাসয় গতর্ত ও মবৌততফজ্ঞান তফবাগ মথসক দক মসয়সেন নওাফা। আয ফাতক দজুন মসয়সেন স্নাতক মতাসয় অথতনীতত ও 

াভাতজক তফজ্ঞান তফবাগ মথসক। নওাফা স্বর্তদক মসয়তেসরন স্নাতক মতাসয়ও, এতয়া যাততপক তফশ্বতফদযারয় মথসক।তযফাসযয উ  আয 

সমাতগতা াওয়াটা ফড় বূতভকা মযসখসে তাঁসদয এই অজত সন। তসফ নওাফাসক মভাকাতফরা কযসত সয়সে ফড় একটা িযাসরঞ্জ। স্নাতক মল কযায 

যই তফসয় সয় মায় তাঁয। ন্তান জসেয য ড়াসানায় ততন ফেসযয তফযতত মনন। এযয আফায ড়া যু ুকসয ভসনাসমাগ ধসয যাখা, ংায 

আয ন্তাসনয মদখাসানা, তনয়তভত ক্লা কযা—ফ াভসর জয়ী সয়সেন নওাফা। „আতভ ভসন কতয, আভায জীফসনয ফতকেুই আভায তনসজয 

াসত। আতভ িাইসরই াপরয মসত াতয। আয আভায স্বাভী, শ্বযু-াতুড়ও মসথষ্ট াাময কসযসেন। তাঁসদয বযায়ই মভসয়সক মযসখ ক্লা কসযতে। 

যীক্ষায আসগ যাত মজসগতে। খুফ মদাটানায় ড়তাভ, মখন আভায মভসয়টা াত ধসয ফরত, “আম্মু, আসা আভযা মখতর, আয ড়সত সফ না।”  



ওয ভসুখয তদসক মিসয় কষ্ট সতা। এক াসত মনাট আয আসযক াসত ওসক তনসয় ড়সত ফতাভ।‟ ফসরন তততন একই তফবাসগয তক্ষাথী ভাতযয়া ও 

নুযাত। তসফ তাঁসদয াপসরযয েূটা দইু যকভ। „েতততদন িায ঘণ্টা কসয ড়াসানা কসযতে। মকাসনা ক্লা ফাদ তদইতন। তসফ প্তা মসল একতদন 

তফযতত তদতাভ।‟ ফসরন নুযাত। ওতদসক ভাতযয়া ড়ায ফাইসযও নানা ক্লাসফয সে জতড়ত তেসরন। „ক্লা পাঁতক মদওয়া, ফনু্ধসদয সে মঘাযা, 

আড্ডা—ফই কসযতে। িা না তদসর মকাসনা কাজই আভায কযা য় না। তসফ আভায তফলয়গসুরা খুফ আগ্র তনসয় সড়তে।‟ ফসরন তততন। তনয়তভত 

ক্লা কযায ফযাাসয গযুতু্ব তদসরন নওাফাও। ফনু্ধযা কখসনা েততক্ষ বাসফনতন তাঁসদয। এটাও অসনক াাময কসযসে তাঁসদয। „আভযা মমভন পরই 

কতয, আভাসদয তফবাগ মথসকই মকউ সফতাচ্চ নম্বয াক।‟ ফনু্ধযা ফ ভয় নুযাতসক এফ ফসর উ  তদসতন ফসর জানান তততন। আয গ্রু 

স্টাতেসত ভাতযয়াসক ধসযসফসঁধ ড়াসনায কাজটাও াঠীযাই কযসতন ফসর জানাসরন ভাতযয়া। আয তক্ষকসদয েতত কৃতজ্ঞতা মতা আসেই।  

নুযাত আয ভাতযয়া তাঁসদয তফবাসগয তক্ষক ওয়াসকুয যভাসনয কথা ফসরন, „তাঁয ড়াসনায ধযনটা দাযরু্। উতন মমন আভাসদয ভসনয কথা 

ড়সত াসযন। মক ফঝুর না, মক একটু ততেসয় আসে—ফই ধসয মপসরন তততন।‟নওাফা কৃতজ্ঞ অধযাক নাইয়ুভ মিৌধযুীয েতত। তসফ ব্র্যাক 

তফশ্বতফদযারসয়য েসতযক তক্ষসকয েততই শ্রদ্ধা জানাসত িান তাঁযা।এোড়াও আয একটা ফযাায খুফ গযুতু্বূর্ত ফসর ভাসনন তাঁযা। মটা র, েসেয 

তফলয়টিসত ড়সত াযা। নুযাত ফসরন, „আতভ ঢাকা তফশ্বতফদযারসয় পতরত তযংখযান তফবাসগ বততত  সয়তেরাভ। তকেুতদন ক্লা কসয ফঝুরাভ মকান 

আগ্র াতিনা। তখন িসর এরাভ ব্র্যাসক। ভা-ফাফা ভথতন তদসয়তেসরন আভায তদ্ধাসন্ত।‟  

এখন মতা বাসরা পর সরাই। এয সযয তযকল্পনা কী? ততনজনই জানাসরন গসফলর্াধভী কাসজ আগ্রসয কথা। নওাফায ভা ভাযা মগসেন 

কযানাসয। এয েততসযাসধ কাজ কযায ব্র্ত তাঁয মই ভয় মথসকই। নুযাত আগ্রী তযসফতফলয়ক অথতনীততসত। „জরফায়ু তযফতত সনয তকায সত 

মাসি ফাংরাসদ। এ তনসয় মতা আভাসদয বাফসতই সফ।‟ ভাতযয়া এখসনা গসফলর্ায তফলয়টি ঠিক কসযনতন। আাতত এই ভহুূতত টাই উসবাগ 

কযসেন। „তকেুতদন য মতা আযও ততযয়া সতই সফ।‟ 

তফসয় ফা ভা ওয়া—মকাসনাটাই ফাধা য়তন নওাফায াপসরয। অনয মভসয়সদয মফরায় তা সত াসয ফসরও ভসন কসযন না তততন, মতদ তযফাসযয 

ভথতন থাসক। তসফ ফাতক দজুন এখনই বাফসেন না তফসয়য কথা। আাতত তনসজসদয বতফলযসতয জনয তততয কযাই তাঁসদয একভাে বাফনা। জাতনসয় 

তদসরন তাঁযা।  
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