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আমরা িনেজেদর রা¸ çপেয়িছ ১৯৭১ সােল। এর আেগ রা¸ নােম জািতর এই বৃহ0ম সংগঠনিটর সেû

আমােদর পিরচয় িছল না। ফেল আমােদর rিত¹ানæেলাও হেয় çথেকেছ িনজÎীব ও ফñাকােশ। িtিটশ

আমেলর এেকবাের çশষ আমেলও কলকাতার ধমÍতলা িÇেট ‘কমলালয়’ জােতর একটা বড়সড় কাপেড়র

çদাকান করেত পারােকই বাঙািলর বñবসা-rিতভার সেবÍা� উদাহরণ বেল মেন করা হেতা। 

বাঙািলরা সংগঠন গেড় çতালার rথম সুেযাগ পায় একা0েরর ¦াধীনতার পর—জািতর ভাগñ-িনধÍারেণর

Ýমতা িনেজেদর হােত এেল। ©� হয় বাঙািলর সংগঠেনর যুগ। ¦াধীনতার পর çদেশ èনরাজñ ও

হতñাকাে(র çয çরামহষÍ ©� হয়, çস পবÍ এিড়েয় আমােদর বািণিজñক ও অনñ সংগঠনæেলার সূচনা ঘটেত

দশক çদেড়ক çদির হেলও একধরেনর çদশেrিমক মানুেষর সংগঠন—çদেশর জ�ির rেয়াজেনর তাগাদায়

এই িবপযÍয় ও রÖাঘাতেক এিড়েয়ই—যাmা ©� কের çদয়। এæেলা একধরেনর সামািজক ও সাংÂÉিতক

সñার ফজেল হাসান আেবদ, rিত¹াতা ও çচয়ারপারসন, tñাক ছিব: rথম আেলা
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সংগঠন। এরা িছল çদশা4েবােধ জা_ত। কলñাণrািণত তােদর কেমÍােদñাগ çদেশর ওই èবরী পিরিÍিতেক

çমেন িনেত অ¦ীকার কেরিছল। 

¦াধীনতা–উ0র িদনæেলায় çগাটা çদেশর çয িনঃ¦ ও হত¯ çচহারা এ çদেশর |·ােদর çচাখেক

অ°ভারা]াW কেরিছল, এসব rিত¹ান গেড় তæরা çসই Ûঃেখর rিতকার খুঁেজিছেলন। তæরা এক অ�তা

ও দািরoñমুÖ মযÍাদাবান ও সমৃA বাংলােদেশর ¦l çদেখিছেলন।

২. 

এই ধারার rথম rিত¹ানিট জd çনয় ¦াধীনতাযুেAর মাঝখােনই, কলকাতায়। এিট একিট rকাশনা সংÍা,

নাম মুÖধারা। çদশেrেম উ�ুA এর ¦�ািধকারী িচ0র�ন সাহা বাংলােদেশর মানুেষর সাংÂÉিতক িবকাশ ও

çবৗিAক সমৃিAর িবপুল ¦l িনেয় rায় ম0 অবÍায় rিত¹ানিট গেড় çতােলন এবং তæর পাঠñবই ও çনাটবই

িবি]র rিত¹ান ‘পুঁিথঘর’ অিজÎত িবপুল অথÍ rায় পুেরাপুির এর çপছেন িনঃেশষ কের çদন।

এরই çকােনা একপযÍােয় একিদন িতিন বাংলা একােডিমর বটগােছর িনেচও বই িবিছেয় বেস যান çমলা

করেত। çসই çমলাই আজেকর বাংলা একােডিমর িবশাল বইেমলা।

িচ0র�ন সাহা তæর ¦l পূরেণ কতটা সফল হেয়িছেলন çস িবচার আিম করব না। এসব কের লাভও হয়

না। িকX িতিন çয একটা বড় ¦l çদেখিছেলন, çসই ¦েlর জনñ িনেজেক উৎসগÍ কেরিছেলন, এটাই বড়

কথা।

৩. 

rায় একই সমেয়, ¦াধীনতার িঠক পেরর বছেরই, এই িনঃ¦-িনরc çদশিটর বাÉব সমসñা ও Ûঃখ-èদেনñর

জবাব িদেত �েল ওেঠ আেরকিট rিত¹ান—tñাক। মুÖধারার মেতা এই rিত¹ানিটও ¦াধীনতাযুেAর

ফসল। মুিÖযুA আমােদর সামেন çয দািরoñ-èবষমñহীন স�c জািতর ¦l এেন দæড় কিরেয়িছল, এই

rিত¹ানিট হেত çচ·া কেরিছল çসই ¦েlর সহযাmী। tñাক rিত¹াতা ফজেল হাসান আেবদ আমােদর

সমােজ এই ¦েlর অনñতম সফল �পকার। 

¦াধীনতার পর çদেশর অেনেকই যখন িনজ িনজ পাওনা আর িহসñা িনেয় কাড়াকািড়েত ম0, çসই সময়

এই িনভÉতচারী ও উ�াকা�Ýাহীন মানুষিট তæর লTন শহেরর çছা� uñাট িবি] করার টাকা ও একজন

ব`¯র (িভকা�ল ইসলাম çচৗধুরী) সামানñ িকছু টাকা িনেয় সুনামগে�র যুAিনিপ· শা¦া এলাকায় িগেয়

িনঃ¦ মানুেষর ভােগñাcয়েনর çচ·ায় çনেম পেড়ন। এর বছর Ûেয়ক পর ১৯৭৪ সােল উ0রবেûর

ÛিভÎÝপীিড়ত মানুেষর পােশ দæড়ােত চেল যান রংপুেরর çরৗমারী এলাকায়। এরপর মািনকগে�। এভােব

]মাগত বড় হেত হেত tñাক একসময় হেয় ওেঠ çদেশর _ামা�েলর ÛÍ-দিরo মানুেষর জীবনমান

উcয়েনর çদশবñাপী এক িবশাল কমÍসূিচ। 

tñাক আজ পৃিথবীর বৃহ0ম এনিজও। tñাক নামিটর সেû ‘বৃহ0ম’ শ{িট çহলােফলায় এেস Ùেড় যায়িন।

ফজেল হাসান আেবেদর িবÔয়কর সাংগঠিনক rিতভা, সহজাত কা(�ান ও উঁচÇ মােপর কেমÍাদñমই এেক



স�ব কেরেছ। িব¤সািহতñ çকে^র কােজ _ামবাংলায় çঘারার সময় tñােকর çবশ িকছু কাযÍালয় çদখার

সুেযাগ আমার বার কেয়ক হেয়েছ। çসসব জায়গায় çদেখিছ কীভােব দæেত দæত çচেপ অসংখñ çছাট-বড়

জিটল চাকা িনেয় ঘুের ঘুের এিগেয় চেলেছ তæর এই অদিমত অিতকায় সংগঠনযYিট! জাপািনরা যােক বেল

‘িজেরা িডেফÕ’, িঠক çযন তারই উপমা। হয়েতা এত বড় একটা যYেক চলেত হেল এমনই িনভÇÍল আর

কেঠার না হেল চেলও না। পুঁিজবাদী সভñতার চরেমাৎকেষÍর rতীক çযন এই সংগঠন—ওই সভñতার

শিÖম0া আর উDাস িদেয় èতির। তবু ফজেল হাসান আেবদ রবী^নােথর রÖকরবী নাটেকর যÝপুরীর

রাজা নন। çকননা মািটর তল çথেক উপেড় çতালা çসানার তাল তাল চæই িদেয় ক¯েবেরর উAত rাসাদ

èতির করা এর লÝñ নয়, এর çপছেন রেয়েছ এক অিতকায় মানবকলñােণর ¦l—যার çপছেন রেয়েছ এর

rিত¹াতার বñিথত অেবাধ ভােলাবাসায় ভরা একিট মমতা মাখােনা Ûদয়। 

এক িনমYেণ এ িনেয় তæর সেû একিদন কথা হেয়িছল। তæর কােছ tñােকর িবশাল কমÍয� çদখার

অিভ�তার কথা বলেল িতিন িজে�স কেরিছেলন, çকমন çদখেলন? 

çহেস বেলিছলাম, সবই ভােলা। িকX çrেমর çচেয় কেঠারতা একটÇ çবিশ çচােখ পড়ল। মৃÛভাষী আেবদ

বলেলন, এটারও হয়েতা দরকার আেছ। 

তæর কথা আিম çমেন িনেয়িছলাম। মেন হেয়িছল, tñােকর একটা ¦l আেছ িঠকই, িকX এ çতা আসেল

çকােনা আে]ালন নয়। এ çতা ÛÍ-দিরo মানুেষর মােনাcয়েনর একটা çদশেজাড়া িবপুল বÚমুখী কাযÍ]ম

—চÇলেচরা িহসােবর ওপর দæিড়েয় থাকা এক অিতকায় কমÍয�। আে]ালেনর ¦েl ভরা উ0াল rগলভতার

অবকাশ থাকেল এ কাজ িক চলেব?

৪. 

çকােনা িবশাল িজিনসই রাতারািত জdায় না। tñােকর িবশালতাও এক িদেন èতির হয়িন। সুিচমুেখর মেতা

তীß একিট জায়গা çথেক ©� হেয় িতেল িতেল এ বড় হেয়েছ। িকছুিদন আেগ একটা বইেয় সু]র একটা

কথা পেড়িছলাম। কথাটা হেলা: কখেনা çভেবা না একটা সুিবশাল ইমারত বানাব। সব সময় çভেবা:

rিতিদন সু]র কের একটা ইট গæথব। এভােব çরাজ একটা কের ইট çগঁেথ çগঁেথই জd হেয়েছ আজেকর

tñাক নােমর এই িবশাল rিত¹ানিট। কীভােব এ এত বড় হেলা তার কেয়কিট স�াবñ কারণ িনেয় ভাবা

çযেত পাের। 

অেনেকই জােনন, বাংলােদেশর Ý¯oঋণ কমÍসূিচর rবতÎক ফজেল হাসান আেবদ। কীভােব এই িচWািট তæর

মাথায় এেস ধীের ধীের পিরণিত çপেয়েছ এটÇক¯ বুঝেত পারেল কীভােব এই rিত¹ান এত বড় হেলা তা

বুঝেত সুিবধা হেব। িতিন বেলেছন: 

‘১৯৭৩ সােলর ঘটনা।...îপ ধের নয়, çকউ çকউ ঋণ চাইেলন একা এেস। একজন এেস বলেলন,

আমােক এক হাজার টাকা ঋণ িদেল আিম এই কাজটা করেত পারব। আেরকজন এেস অনñ একটা কােজর

কথা বেল ঋণ চাইেলন। অেনকেকই তæেদর চািহদামেতা এক, Ûই বা িতন হাজার টাকা ঋণ িদলাম। এই

ঋণ çদওয়ার çকােনা িনিদÎ· লÝñ িছল না। তæরা çচেয়েছন, আমরা িদেয়িছ। িকX এসব ঋেণর টাকা

িঠকমেতা িফের এল না। টাকাæেলা িনেয় তæরা হয়েতা খাওয়া-পরার কােজ বñয় কের çফেলেছন। çয



কােজর জনñ িনেয়িছেলন, çস কাজ হয়েতা কেরনিন বা করেত পােরনিন।’ 

তখন তæর মেন হেলা ©ধু ©ধু ঋেণর জনñ ঋণ িদেল হেব না, rিতপেদ tñাকেক এই ঋণ-çনওয়া

মানুষæেলার পােশ থাকেত হেব। çয çছা� বñবসািটর জনñ তæরা ঋণ িনে�ন, çসই বñবসার িবিভc িদক

স ে` িশÝা িদেয় তæেদর এ বñাপাের çযাগñ করেত হেব। বñবসািট চালােত হেল çযসব oবñসাম_ী বা

উপকরণ দরকার, তা তæেদর কােছ সুলভ করেত হেব। এ জনñ রাে¸র সহেযািগতা çতা িনেতই হেব, তােত

না ক¯লােল জাতীয়ভােব একটা বড় অবকাঠােমা গেড় �লেত হেব। কী কের এ কাজ িতিন কেরেছন তার

একটা উদাহরণ িদই। ©ধু মুরিগর লালন-পালেনর জনñ tñাক çয Ý¯o ঋণ িদেয়েছ তােক সফল করার জনñ

]মা�েয় çদেশর ৪০ হাজার _ােম মুরিগর ভñাকিসন সরবরাহ তæেক িনিªত করেত হেয়েছ। মুরিগর

খােদñর দরকার çমটােনার জনñ সারা çদেশ বড় আকাের ভÇ�ার চাষ rবতÎন করেত হেয়েছ, মুরিগর উৎপাদন

বাড়ােনার জনñ সারা çদেশ হাইিtড মুরিগর চাষ চালু করেত হেয়েছ। এভােব çছা� একিট বñাপার অ£ অ£

কের হেয় উেঠেছ একিট ‘জাতীয় ঘটনা’। এভােব ©ধু ঋণ_হীতারা çয লাভবান হেয়েছন তা নয়, çগাটা

çদেশর অথÍনীিতেতই িনতñন�ন উপকারী কাযÍ]ম çযাগ হওয়ায় çদশ লাভবান হেয়েছ। _ােমর দিরo-িনরc

মানুেষর জীবন-মান উcত করেত যখনই çয কাজ করেত হেব বেল মেন কেরেছন, তা সফল কের çতালার

জনñ িতিন তæর rিতিট পযÍায়েক çদেখ, বুেঝ, িবে²ষণ কের এমন একিট অবñথÍ �পেরখা èতির কেরেছন,

যােত তা িকছুেতই বñথÍ হেত না পাের। এই �পেরখা èতিরেত যা িতিন সবেচেয় çবিশ বñবহার কেরেছন তা

হেলা তæর মানিবক Ûদয় ও বাÉব বুিA। ফেল একই সেû তা çযমন হেয়েছ িবশাল, çতমিন হেয়েছ িনভÇÍল

ও নমনীয়।

৫. 

ঢাকার মহাখালীেত tñাক çসQার çযন rিত¹ানিটর িবশাল� rকাশ করেছ। ছিব: rথম আেলা



tñাক çকন এত বড় ও দÝ হেয় উঠল তার আরও িকছু কারণ রেয়েছ। আেগই বেলিছ, tñাক সামািজক

çবদনা çথেক çজেগ উঠেলও সব সময় এিট পিরচািলত হেয়েছ করেপােরট rিত¹ােনর আদেল। সব

rিত¹ােনর শরীেরই তােদর rিত¹াতােদর বñিÖগত জীবন, িশÝা, �িচ, িব¤াস বা ¦েlর rভাব থােক।

তæর বñাপােরও িভc িকছু হয়িন। তæর িশÝা ও çপশা বñবসােকি^ক। বñিÖগতভােব চাটÎাডÎ অñাকাউQñাQ

িতিন। উৎপাদেনর পুঁিজবাদী rি]য়াæেলা তæর পুেরাপুির জানা। এসেবর ফলrসূতায় তæর আÍাও িনরõ³শ। 

ফেল সহেজই িতিন িনিªত হেয়েছন çয çদেশর মানুেষর কলñাণ কাযÍ]েম এই হািতয়ারæেলা বñবহার

করেল অেনক çবিশ মানুেষর উপকার িতিন করেত পারেবন। পুঁিজবাদ যা কের বñিÖ¦ােথÍ, িতিন তা-ই

করেলন সামািজক ¦ােথÍ। tñােকর কমÍকা(েক দÝ ও সÝম কের �লেত এর çভতর পুঁিজবাদী অথÍনীিতর

rিতেযািগতা, টােগÍট ও জবাবিদিহর ধারণােক rায় পুেরাপুির rেয়াগ করেলন। এেত tñাক জাতীয় ¦েlর

পতাকা হয়েতা হয়িন, িকX সংগঠন িহেসেব মজবুত ও িনরõ³শ হেয়েছ। এক অিতকায় িনভÇÍল যািYক _েহর

মেতা দীঘÍিদন কমÍÝম çথেক িনঃশে{ çদশ ও মানুেষর উপকার কেরেছ।

৬. 

tñাক çকন এমন অিতকায় হেত পারল তার কারণ িনেয় অেনক সময় নানা কথা মেন এেসেছ। এমনও çতা

হেত পাের çয tñাক একসময় çবিশ রকম বড় হেয় উঠেল এর rিত¹াতা সংগঠনিটেক দীঘÍায়ু çদওয়ার

বñাপার িনেয় উৎক&া অনুভব কেরিছেলন। িতিন çটর çপেয়িছেলন, çয èবেদিশক সহেযািগতা িদেয়

সংগঠনিট গেড় উেঠেছ, çসই ভæড়ার একসময় িরÖ হেয় যােব। এর সমাধান িহেসেব তæর পেÝ যা করা

স�ব িছল িতিন তা-ই কেরেছন। তæর জনকলñাণধমÍী কমÍসূিচæেলার পাশাপািশ çবশ িকছু লাভজনক

বািণিজñক rিত¹ান গেড় �েলেছন এবং তা হয়েতা এ আশায় çয এেদর আয় িদেয় ভিবষñেত rিত¹ানিটেক

িটিকেয় রাখা যােব। এর ফল tñােকর জনñ ইিতবাচক হেয়েছ, tñাক বড় হেয়েছ। িকX মেন হয় বñাপারিট

একটা জায়গায় এ rিত¹ােনর িকছুটা Ýিতও কেরেছ। জনকলñাণধমÍী tñােকর ভাবমূিতÎ এেত ি�ধািবভÖ

হেয় çগেছ। এিট ঝ¯েল রেয়েছ জনকলñাণধমÍী ও বñবসাধমÍী rিত¹ােনর মাঝামািঝ জায়গায়।  

পৃিথবীেত Ûই ধরেনর মানুষ আেছ। এক ধরেনর মানুষ আেছ যারা çদয়; এক ধরেনর মানুষ আেছ যারা

çনয়। আমার ধারণা, çয çদয় তার çযমন িদেয় যাওয়াই ভােলা, çতমিন çয çনয় তার çনওয়াটাই সই। তেব

çকােনা একজেনর মেধñ çয িবপরীতধমÍী rবণতা থাকেত পারেব না, তা নয়। তেব তাও িকছুটা সতকÎভােব

হেলই ভােলা। çয çনয় তার মেধñ একই সেû যিদ দাতা মানুষিটও থােক, তেব এর çচেয় ভােলা িকছু çনই।

পৃিথবীর çসবা দানবীেররা এই দেলর।

৭. 

এবার তæর বñিÖ চিরm িনেয় Ûেয়কটা কথা বিল। আিম এক জায়গায় িলেখিছ, একটা জািতর çসরা

মানুেষরা জdায় çসই জািতর মানুষেদর গড়পড়তা ¦ভােবর িব�Aতা কের। লÝ কের çদেখিছ, অেনক

বñাপােরই তæর ¦ভাব গড়পড়তা বাঙািলর উে�া। কথার ফÇলঝ¯িরসবÍ¦ বাঙািল হেয়ও িতিন িমতবাক। কথা

বñাপারিটেক িতিন সব সময় ছািড়েয় যান কাজ িদেয়। তæর সাÝাৎকার _হণকারী çগালাম çমােতÎাজা



িলেখেছন, ‘r না করেল তæর কাছ çথেক উ0র çমেল না।’ আ4rচার এ যুেগর সবেচেয় শিÖশালী

হািতয়ার। িকX িতিন আ4rচারহীন। সব বাঙািলর মেতা িতিনও কিবতা ভােলাবােসন িকX কিবতার উ�ল

çফিনলতা তæর ¦ভাবিব�A। তæর মেধñ আ_হ rবল িকX çস আ_হ িনঃশ{। আ4সবÍ¦ বাঙািলর মেধñ

িতিন পুেরাপুির পরসবÍ¦তায় çrািথত। িতিন rিতভাবান মানুষ িকX তæর çচহারা rিতভাবানেদর মেতা

�ল�েল নয়। িবপুল কমÍযে�র çনতÉে� çথেকও িতিন িন�ক&। rিতভা তæর মেধñ আেছ, িকX তা

এেকবােরই মৃÛ ও িনরীহ অবয়েব। বানÍাডÎশ িলেখেছন, কমন çসe ইজ দñ çমাÆ আনকমন িথং। তæর মেধñ

এই কমন çসe রেয়েছ খুবই উঁচÇ মােপ। সহেজ যুেAর মােঠর িবখñাত çসনাপিতেদর মেতা িতিন উপিÍত

সমসñার অনায়াস সমাধান িদেত পােরন।

৮. 

এবার কেয়কটা হালকা Ôৃিত িদেয় এ পবÍ çশষ কির। çসিদন তæর বাসায় çবশ জমকােলা আসর বেসেছ।

গে£র একপযÍােয় তæর rয়াত Ëী িশলু আেবদ হাসেত হাসেত বলেলন, çযিদন আবÛ¦াহ আবু সায়ীদ মারা

যােব, çসিদন িব¤সািহতñ çক^ উেঠ যােব। আিম çহেস জবাব িদলাম, çযিদন ফজেল হাসান আেবদ মারা

যােবন, çসিদনও tñাক উেঠ যােব। আেবদ ভাই িকছুটা Üের দæিড়েয় কথাæেলা ©নিছেলন। আেÉ আেÉ

এিগেয় এেস বলেলন, আপনার পর আপনার rিত¹ান উেঠ যােব çকন? 

বললাম, টাকা çনই বেল। আমরা এখেনা কমÍীেদর Ûেবলা খাবার বñবÍা করেত পািরিন। আিম মের çগেল

টানাটািন আরও বাড়েব। তােদর çপট çচæ çচæ করেব। একসময় তারা চেল যােব। 

উিন বলেলন, আিম çতা খাওয়ার বñবÍা িদেত çপেরিছ। আমারটা উঠেব çকন? 

বললাম, খাওয়ার বñবÍা çপেল মানুষ আবার খাওয়া-খাওিয়টাও িশেখ যায় িকনা। 

©েন সবাই çহা çহা কের çহেস উঠল। 

আেরকটা গ£ মেন পড়েছ। çস-ও বছর িmেশক আেগর কথা। সËীক িতিন çবড়ােত এেসেছন িব¤সািহতñ

çকে^। খাওয়াদাওয়ার বñাপাের আমরা সব সমেয়ই িকছুটা িদলদিরয়া। অিতিথ আপñায়েনর বñাপাের

আরও। আমরা ‘çকে^’র উঠােন বেস গ£ করিছলাম। নাশতা এল—লুিচ, তরকাির, নারেকেলর নাÕ, িচড়া

ভাজা এসব। খাবােরর বহর çদেখ আেবদ ভাই বলেলন, আপনােদর খাওয়াদাওয়া çতা çবশ। আমরা çতা

এক কাপ চা িদেয়ই অিতিথেদর িবদায় কির। তখন tñােকর ওরাল সñালাইেনর çদশবñাপী rচারণা চলেছ।

তার çÙাগান, ‘এক িচমিট নুন, এক মুেঠা æড়।’ আিম ডান হােতর তজÎনী আর বুেড়া আঙÇলেক িচমিটর

মেতা çচেপ ধের হাসেত হাসেত বললাম, আপনােদর çÙাগান হেলা এক িচমিট নুন আর এক মুেঠা æড়।

আর আমরা বেসিছ তাজমহল বানােত। এক কাপ চা িদেয় িক ওটা বানােনা যােব? çদখলাম কথাটা আেবদ

ভাই উপেভাগ করেলন।

৯. 

¦াধীনতার পর আমােদর জািতর সংগঠন যুেগর rথম পেবÍ ©� হেয়িছল এনিজওেদর (çবসরকাির সংÍার)

যুগ। çদশ তখন এেকবােরই দিরo; পুেরাপুির িন� আেয়র। এই সময় çদশেক িটিকেয় রাখেত বা আধুিনক
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িচWােচতনার িদেক এিগেয় িদেত এেদর অবদান অেনক। এেদর শতকরা িনরান�ই ভাগই গেড় উেঠিছল

èবেদিশক অেথÍ। çদেশর çসই ÛিদÎেন পৃিথবীর উcত çদশæেলা আমােদর পােয়র ওপর দæড় করােনার জনñ

সরকােরর পাশাপািশ এই সংগঠনæেলােকও Ûহাত উজাড় কের সাহাযñ িদেয়েছ। çস সময় এই উৎস ছাড়া

জনকলñােণর আর çকােনা অথÍসূmও çদেশ িছল না। এর ওপর িভি0 কের গত শতেকর স0েরর দশক

çথেক একিবংশ শতেকর rথম দশেকর মেধñ çদেশ গেড় ওেঠ কেয়ক হাজার çছাট-বড় এনিজও। এর

অিধকাংশই çয িনেভÎজাল জন¦ােথÍর উে>শñ িনেয় গেড় উেঠিছল তা নয়, তবু এর একটা বড় অংশ çদেশর

কলñাণমুখী অ_যাmায় çসিদন বড় ভÈিমকা িনেয়েছ। 

ইিতমেধñ আমােদর çদশ িনঃসীম দািরoñ ও অসহায়ে�র অতল গ§র çছেড় মধñ আেয়র çদেশর িদেক

এিগেয় চেলেছ। ফেল আমােদর জনñ উcত çদশæেলার সহানুভÈিতজাত èবেদিশক সাহােযñর স�c উৎস

এখন ©িকেয় উঠেব এটাই ¦াভািবক। çয এনিজও-সংÂÉিত িতন দশক ধের আমােদর সমাজকলñাণ

কাযÍ]েমর অûনেক সরগরম কের çরেখিছল, ধের çনওয়া যায়, তা হয়েতা এর ফেল Gতই পা(Çর হেয়

আসেব। 

tñাক এই পিরিÍিতেত çকান ন�ন পিরচয় িনেয় নবজd çনেব বলা মুশিকল। তেব চার-চারিট দশক ধের

ফজেল হাসান আেবদ তæর গেড় çতালা এই এনিজওিটর সুদÝ বñবÍাপনা, বÚমুখী কমÍকা(, অসাধারণ

দÝতা ও সুগভীর çদশেrেমর মাধñেম çদেশর Ûঃখী মানুেষর অ°েমাচেন çয অিবÔরণীয় অবদান

çরেখেছন, আমােদর জািত তা ক±ত�িচে0 Ôরণ রাখেব বেলই মেন কির। 

(সংেÝিপত)

আবÛ¦াহ আবু সায়ীদ: rিত¹াতা, িব¤সািহতñ çক^।






