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আমার ক উটার িশ ার খুঁ টনা ট 

আিম কি উটার িবদ ায় িশি ত একজন লাক। পশায় ডা ার। িকছুটা িশি ত আধুিনক শৗিখন কৃশক। 
আমার ছাট মেয় ডাঃ মািজয়া ইসলাম দীনা বেল আ ু বাইের ডা ার িভতের ইি িনয়ার। সে র অেধক বই 
মিডেকেলর অেধক বই কি উটার সাইে র। আিম িকভােব িশি ত হলাম তা আজ িলখলাম। 

যত র মেন আেছ কি উটার শ টা আিম থম েনিছ ১৯৮০ সেন। তখন আিম এম িব িব এস থম বেসর ছা । 
ডাইিনং -এ বেস টিলিভশেন একিট মগািজন অনুসঠান দখিছলাম। উপ াপক িছেলন আিনসলু হক। বতমােন 
ঢাকা উ েরর ময়র। িতিন কান একিট সংখ া তে র কথা বলিছেলন যা িকনা কি উটার িদেয় িহসাব কের দখা 
হেয়েছ। এতবড় িহসাব মানুেসর ারা করা কিঠন। এমন একটা যে র িত আমার আরও জানেত আ হ হল। এর 
যখােনই একটু আধটু কি উটার িনেয় পি কায় িলখা হত আিম পড়তাম। 

জানুয়াির ১৯৯২ সেন ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ ভাষক হেয় প াথলিজ িবভােগ েবশ করলাম। এর আেগ 
উপেজলা হলথ কমে ে  িছলাম। অধ  িছেলন অধ াপক মাফাখখা ল ইসলাম স ার। খুব স ব তখন ভাইস 
ি ি প াল কউ িছেলন না। ি ি পাল স ােরর েমর িবপরীত িদেকর েম দরজার উপের িলখা িছল " কি উটার 

ম, দরজা ব  রাখনু এিস চলেছ। " বুঝেত পারলাম এবার কি উটার দখার সুেযাগ এেসেছ। আিনস ভাইর কােছ 
িজগালাম 

-কি উটার ম সবসময় তালামারা থােক, ওটা খুেলন ক, কখন খালা হয়। ওখােন সবসময় এিস চেল নািক? 

-ওটা একমা  চালােত পাের সাই ল ইসলাম স ার। িতিন জাপান থেক িপএইচিড করা। িতিন ঐ দশ থেক 
কি উটার চালনা িশেখেছন। ওনােক ছাড়া আর কউ পােরন না। চািব ধু ওনার কােছই। 
-এিস চেল কন? 

-কি উটােরর ইন মানুেসর থেকও পাওয়ারফুল। ওটােক সবসময় ঠা া রাখেত হয়। 
-সারা কেলেজ তা মা  ইিট এিস আেছ। একিট ি ি প াল স ােরর েম আেরকিট কি উটার েম। 
-আসেল ওটা িছল ভাইস ি ি পাল ম। এখন তা ঐ পেদ কউ নই। 
- 
আিম মােঝ মােঝ ঐ েমর পাস িদেয় হেট যাই এই আশায় য কান িদন হয়ত আমার সামেনই দরজা খলুেল 
দরজার ফােক এক পলক দেখ িনব। এক িদন দিখ তালা খালা, দরজা একটু ফাক হেয় আেছ। আিম চুিপসাের 
চােরর মত ফাক িদেয় তাকালাম। দখলাম ১২ ইি  সাদাকােলা টিলিভশেনর মত একিট িজিনস। তার সামেন 
একজন খােটা স ার ফুিতেত নড়াচড়া করেছ। মিনটেরর পদার উপর এেকক িদক থেক এেককিট প ারা ুপ আসেছ, 

িতিন িনেচ একিট বােড বুতাম িটপেছন, সাই সাই কের িল বর হে , আর প ারা পু পের যাে । 

ভাবলাম এটা আবার কমন কি উটার। আসেল িতিন তখন প ারা পুার গম খলিছেলন। যতবড় িপএইিডই হান 

খলার নসা সবার আেছ। খলাও সব জায়গায় আেছ। কি উটার দখা হল। দীঘিদেনর  পু ন হল। আিম য 
দেখিছ তা কউ দখল না। আর দখেত আ হও হল না। 

জুলাই ১৯৯৩ সেন িপিজেত ভিত হলাম এম িফল (প াথলিজ) পড়েত। িপিজর তখন নাম িছল আইিপিজএমআর, 

এখন ব ব ু শখ মিুজব মিডেকল িব িবদ ালয়। এখােন আমােদর ল ােব একিট কি উটার িছল ঐটার মতই। খুশী 
হলাম এবার এটা ব াবহার করার সুেযাগ পাব। ওটা ধু যারা িথিসস পােট তারাই ব বহার করার সুেযাগ পান। 
আমােদর এক ব াচ আেগ িছেলন আমােদর কাম ল ভাই। এখন িতিন আমােদর ে য় িশ ক ব ব ু শখ মিুজব 
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মিডেকল িব িবদ ালয়-এর ভাইস চে লর, অধ াপক ডাঃ কাম ল হাসান স ার। িতিন এবং তার ব ােচর সয়দ 
ভাই, নু ল ইসলাম ভাই আমােক কি উটাের টাইপ করা ও ি  করা িশখােয়েছন। মাউস িছল না। াট িসিপউ 
এর উপর মিনটর বসােনা িছল। সামেন একটা ছাট িকেবাড। সাইেড একটা ডট ি ার। িপ িডে  ডাটা সইভ 
কের রাখতাম। ডস অপােরিটং িসে ম িছল। ওয়াড ার িদেয় ফাইল কে াজ করতাম। এেরা িটেপ পেয় ার 

সড়াতাম। টগ িদেয় লখা বা  ইটািলক করতাম। এই ভােবই আমরা আমােদর িথিসস বই টাইপ কের ি  
কেরিছ। 

একবার এক মজার কা  হেয় গল। পুর ১ টার সময় ছয়তলা থেক পাচতলার েম এেস হ  দ  হেয় আমােদর 
ব ােচর নব কুমার এেস বলেলন "কি উটার এর িক বাড চুির হেয় গেছ। " আিম ও হা ন বেসিছলাম সখােন। 
আমরা একই ব ােচর। সমসামিয়ক এমিবিবএস। নব সিলমু াহ, হা ন ঢাকা আর আিম ময়মনিসংহ মিডেকল-এর 
াজুেয়ট। নব কুমার সাহা এখন িসেলট এম এ িজ ওসমানী এবং হা ন অর রিশদ খান িশ ী সিলমু াহ মিডেকল 

কেলেজর প াথলিজ িবভােগর অধ াপক। আিম িকেশারগ  শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম মিডেকল কেলেজর 

প াথলিজ িবভােগর সহকারী অধ াপক। যােহাক, আমরা িতনজন দৗিড়েয় কি উটার েম গলাম। িলফেটর দরজার 
সােথই কি উর ম। ধারনা হল িলফট িদেয়ই হয়ত চার িকেবাড িনেয় সা ে  িনেচ নেম গেছ। আমােদর ধারনা 
িছল এই িকেবাড এর দাম ায় ৬০/৭০ হাজার টাকা হেত পাের। হারােল আমােদর িতনজনেকই শয়ার করেত হেব। 
মাথা গরম হেয় গল। িতন জন িতন গইেটর িদেক দৗড়ালাম। তত েন চার গইট িদেয় বর হেয় হয়ত বােস উেঠ 
চ ট িদেয়েছ। দশ িমিনট পর িতন জনই িবফল হেয় িফের এলাম। নব কুমােরর মখু ফকােশ হেয় গল। আিম 
আ াস িফলাম " টনশন কইেরননা, আমরা িতন জনই এটার দাম শয়ার করব। " িশ ী বলেলন "তাড়াতািড় কামাল 

স ারেক জানােনা দরকার"। 

কামাল স ারেক আমরা বােঘর চেয়ও ভয় পতাম। িতিন িছেলন সহকারী অধ াপক। পের িতিন অধ াপক ও 
িবভােগর চয়ারম ান হন। িব খ াত িহে াপাথলিজ । সাক একােডিম অব প াথলিজ এর চয়ারম ান। িতিন 
অধ াপক মাহা দ কামাল। তখন িবভাগীয় ধান িছেলন অধ াপক িব আর খান স ার। িশখােতন বশী কামাল 
স ার, শাশন করেতন বশী কামাল স ার, ব ওু িছেলন কামাল স ার। 

আমরা কামাল স ারেক খাজলাম। িতিন িব আর খান স ােরর সােথ কথা বলেছন। অনুমিত িনেয় িভতের 
ঢুকলাম।কামাল স ার বলেলন 

- িক সমস া? 

-(নব) আমােদর িকেবাডটা িকছু ন আেগ চুির হেয়েছ, স ার। 
-িকভােব হল? 

-স ার, ি  করেত িগেয় কাগজ শষ হেয়িছল। আমার সােথ কউ িছল না। আিম দরজা খালা রেখ িনচ তলায় 
িগেয়িছলাম কাগজ আনেত। এর মেধ ই চার এেস চুির কের িলফট িদেয় নেম চ ট িদেয়েছ। আমরা িতন জন িতন 
গইট পয  িগেয়িছলাম। ধরেত পািরিন। 

- কন দামী িজিনস রেখ দরজা খালা কের চেল যােবন? যান এটা িকেন িদেবন। 
-স ার, তবুও স ার, আেরকটু চ া কের দিখ ধরেত পাির িকনা। যাই? 

-যান। 
আমরা ঘুের িফের যাি লাম। স ার ডাকেলন 

- দাড়ান। 
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আমরা ঘুের দাড়ালাম। দখলাম িকেবাডটা টিবেলর উপর। হয়ত এতখন য়াের রাখা িছল। 
- িনেয় যান। আর কখেনা এমন অসতক হেবন। 

আমরা িকেবাড িনেয় বর হলাম। বাইের এেস হািস আর চেপ রাখেত পারলাম না। িফক িফক কের িকক িকক কের 
হািস বিরেয় পরল। িনচ তলায় িগেয় িকচু ন ি  াইেল হেস িনলাম। পের মােকেট িগেয় খাজ িনেয় দিখ একটা 
নতুন িকেবাড এর দাম ম  ই শত টাকা। েন থাড রাউ  হেস িনলাম। এখন ২১ বছর পরও একিট নতুন 
িকেবাড-এর দাম ইশত টাকা। 

জুলাই ১৯৯৫ সেনর এম িফল ফাইনাল পরী ার রজ  হল িডেস েরর িদেক। পাশ করলাম সবাই। মাচ ১৯৯৬ 
সেন আবার ভাষক পেদ ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ িফের আসলাম প াথলিজ িবেশষ  হেয়। এেস দিখ নতুন 
একটা কি উটার আেছ। ঐ েমর নাম আদর কের দয়া হেয়েছ কি উটার ল াব। লেট  অপােরিটং িসে ম 
উইে াজ ৯৫। এম এস অিফেস কাজ করেত হয়। এক মা  অিফস এিসে  তাফা ল ঢাকা থেক সরকাির 
ভােব ইিনং িনেয় এেসেছন তাই িতিনই ধু চালােত পােরন। আিমও পাির না, সাই ল ইসলাম স ারও পােরর না। 
খাজ পলাম ফেরি ক মিডিসন িবভােগর ভাষক আবলু মনসুর ভাইর। শহেরর িবিভ  িপলাের িলখা িছল 
কি উটাের গী দখা হয়। গলাম তার াইেভট চ াের কি উটােরর ব বহার দখার জন । চ ার িডিজটাল 

য পািত িদেয় ভরা। য রম র আরিক। কি উটার, নার, ি ার, মাইে ােফান, লাউড ি কার, া  ক ােমরা 
ইত ািদ। লাউড ি কাের গীেক  কেরন, গী হত িব ল হেয় উ র দন, গীর ছিব নড়াচড়া কের, গী চেয় 
দেখ স কি উটাের ঢুেক গেছ। মনসুর ভাই গীর ডাটা এম এস ওয়ােড টাইপ কের, ি পশন টাইপ কের 
িসেল  কের িরিডং কমা  দন। কি উটার রাবিটক ভেয়েস লাউড ি কাের পড়েত থােক " টবেলট এেভিলন, 

ওয়ান টবেলট াইস ডইিল '" ইত ািদ। এিসে  গীর হােত ি  করা ি পশন িদেয় বেলন "এই িল খেত 
বলেলন। " গী চেল যায়, গী ঢুেক। এভােব চলেছ সারা ন। আিম বললাম 

-এ িল িক করেছন? 

-এ িল সবাই আধা পাগলা গী। রাগ ধরা সহজ। িচিকৎসা ও সহজ। 

ব পারটা আমার পছ  হল না। তুবুও দখলাম য ইিন কি উটার ভাল বুেঝন। তার কাছ থেক কি উটার এর 
িবিভ  ান িশখেত লাগলাম ভাল িকছু করার উে েশ। তােক আিম উ াদ মানলাম। আমার মত আরও ই জন 
পাওয়া গল যারা কি উটার িশখেত আ হী। একজন মাইে াবােয়ালিজর আকরাম স ার (বতমােন েফসর) 
আেরকজন পিডয়াি ে র ইকবাল ভাই। 

১৯৯৭ সেন মনসরু ভাই াব িদেলন কেলেজ কি উটার ব াবহােরর উপর একটা সিমনার করেল ভাল হয়। 
আমরা রায় িদলাম। বাংলােদশ এি কালচার ইউিনভারিসিটর কেয়কজন ছা  একটা কি উটার াব কেরিছল। তারা 
আমােদর কেলেজ একটা ি  সিমনােরর আেয়াজন করল। আবুল মনসুর ভাই িছেলন এটার কা-অিডেনটর। আমরা 
আমােদর কনফাের  েম সব িশ ক উপি ত িছলাম। এখােন সু র কের একদম সা িতক দমেয়র কি উটার 
ব াবহােরর সব িদক আমরা জানেত পাির। আমরা সবাই আ হ কাশ করলাম কি উটােরর উপর ইিনং িনেত। 
মিডিসন িবভােগর ধান আলমিগর স ারেক কিমিটর সে টাির কের একটা কিমিট করা হল। কেলেজই অিফস 
টাইেমর পুেব এক ঘ া কের ই মাস আমরা াস করলাম। সািটিফেকট দয়া হল। মাটামিুট জানা হল। 
কি উটাের কাজ করেত হাত িনশিপশ কের, িক  কমেন কির, িনেজর তা কি উটার নাই। আিম, আিমনুল ভাই 
ও গাল াজ ভাই আবলু মনসরু ভাইেক ধরলাম কি উটার িকেন িদেত। আিমনুল ভাই তখন সহকারী অধ াপক 
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িছেলন, পের অধ াপক ও ি ি প াল হেয় অবসর িনেয়েছন। গাল াজ ভাই এখন িবএমএ ময়মনিসংহ জলা শাখার 
সাধারণ স াদক। তখন ময়মনিসংহ কি উটােরর দাকান িছল না ।একটা মাই বাস ভাড়া কের মনসুর ভাইেক 
সােথ িনেয় আমরা িতনজন ঢাকায় গলাম। কলাবাগান সুপার কি উটার থেক িতিট ৬৮ হাজার কের িতন জেন 
িতনিট কি উটার িকনলাম। সােথ িনলাম কমদামী ইংক জট ি টার। এটা িছল ১৯৯৮ সন। তখনকার ১ টাকা 
এখনকার ৫ টাকার সমান। মাঝখােন মনসরু ভাই একটু িভতের িগেয়িছেলন। িফের আসেল িজে স করলাম 

- কাথায় িগেয়িছেলন? 

-একটা সফটওয় ার িনলাম। 
- সটা কমন িজিনস? 

- কমেন বুঝাব! 

আমরা িতন জনই এ িবষেয় অ । গাল াজ ভাই হেস বলেলন - নরম িজিনস মেন হয়। 
সফটওয় ার বঝুেত আমার অেনকিদন লেগেছ। 

কি উটার িনেয় বাসায় িফরলাম রােত। রােতই বাসায় ই টল কের রাত িতনটার ঘুমােত গলাম। এরপর বাংলা 
িমিডয়ােম িলখা কি উটার ইউজার গাইড িকেন এর িবিভ  সুিবধা িল ভাগ করা  করলাম। আমার হােত 
িলখা াস নাট িল টাইপ করা  করলাম। আমার ী কও কি উটার ব াবহার করা িশখালাম। আমার নাট 
িল টাইপ করার কােজ সও হ  করল। 

এেক এেক কি উটাের ব বহার করা যায় এই সব িডভাইস বাজাের আসেলই িকেন ফলতাম। তখন ময়মনিসংেহও 

কেয়কিট কি উটােরর দাকান হেয় গেছ। দাকানদাররাও যেন গেছ আমার িবেশষ কি উটার নশার কথা। 
কান একিট নতুন আইেটম আসেলই আমােক খবর দয়া হয়। সােথ সােথ আিম িকেন ফিল সবার আেগ। মা েয় 
আিম িকনলাম মাইে ােফান, ি কার, নার, ওেয়বক াম, িডিজটাল ক ােমরা, ইে রনাল িটিভ কাড, ই ারনাল 

ফ  মেডম, এ টারনাল মােডম, পন াইভ, পন ক াম, পাম টপ, এম িপ ৩ য়ার, কাড াইভ,  টুথ এডা র, 

 টুথ ইয়ার ফান, িডিজটাল আই িপস ক ােমরা, াস কাড, মেমাির কাড, কাড িরডার, ট াব, ল াপটপ, মাবাইল 
ফান, এ ুেয়ড মাবাইল ফান, এনালগ ি কার, িডিজটাল ি কার, ওয়াই ফাই রাউটার, াট িটিভ ইত ািদ। 

মাইে ােফান িদেয় কথা রকড কের মজা পতাম।এটা িকেনিছলাম ১৯৯৮ সেন । এখেনা ভাল আেছ, ব াবহার কির 
। নার িদেয় বইেয়র ছিব ন কের ােস দখাতাম। িনেজেদর ি  করা ছিব িল ন কের িসিড কের রাখতাম। 
ওেয়ব ক াম িদেয় বাসায় িনেজেদর িভিডও করতাম এনং নেট িবেদেশ আ ীয়েদর সােথ দেখ কথা বলতাম। িটিভ 
কাড িদেয় এক অংেশ কি উটাের টাইপ করতাম আেরক অংেশ মিনটের িটিভ দখতাম। ভাল ভাল অনু ান রকড 
কের রাখতাম। থম িডিজটাল ক ােমরািট িগফট পাই। িদেয়িছল আমার এমিবিবএস াস মট ফা  বয় ডাঃ 
দীপক। স জাপান থাকত। িবে  থম িলভার া াে শন িটেমর একজন সাজন। এখন ল ন থােক। ইেমইেল খবু 

যাগােযাগ হত। দেশ এেস আমােক দয়। জানত য এটার জন  আিমই েযা হানামােক ছাড়া আর কােরা তখন 
এটা দিখ নাই । ই ারনাল মােডম িদেয় ফ  করতাম ও িটএনিট টিলেফােন ই ারেনট সংেযাগ িদতাম। একবার 
এক ছা  য়ামার াইেভট ল ােব এেস বলল "স ার, ই ারেনেট আমােদর এডিমশন টে র রজা  িদেয়েছ । শহের 
কাথাও কান দাকােন নট কােনকশন পলাম না । নলাম আপিন নট ব াবহার কেরন । একটু িক উপকার 
করেবন ?" আিম বললাম "আমার নট কােনকশন বাসায় । রােত বাসায় িগেয় দখব । রাল না ার দাও ।" 

- স ার, সােথ আমােদর ব ুেদর আেরা ২ িট রাল না ার দই ? 
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- দাও । 
আিম রােতই রজা  বর কের রি ন ি ার িদেয় ি  কের ল ােবর ইনেভলােপ ভের পেররিদন তােক িদলাম । 
সবাই পাস । 
-স ার, কত টাকা িদব? 

-টাকা িদেব কন? 

-আপনার নট খরচ? 

-এটা িদেত হেব না । 
-িনেত হেব স ার, কমন খরচ ? 

-এটার খরচ িহসাব করা যােব না, খুবই সামান , আবার িবরাট খরচও বলা যায় । 

ওরা আমােক টাকা িদেত পারল না । পেররিদন ল ােব িগেয় দিখ ও আরও ২০ জন ছা  িনেয় এেসেছ । আিম 
বললাম 

-এত ঝােমলা করেল তা নট চালােনা যােব না । 
-স ার, আমরা ২০ জেনর াড প পরী া করাব । 
- কন ? 

-এমিন, জানার জন  । 

২০ জেনর াড প কের িদলাম । ই হাজার টাকা িবল িদল । 

ময়মনিসংেহ তখন ই ারেনট সািভস ভাইডার িছল না । ঢাকার ই ারেনট সািভস ভাইডার থেক নট 
কােনকশন িনেয়িছলাম । িমিনেট ২ টাকা চাজ । ই ারনাল ফ  মেডেমর মাধ েম িটএনিট টিলেফােন ডায়াল আপ 
কের নেট কােনকশন পতাম । টিলেফান লাইন তত ন এনেগজড থাকত । তাই যত ন নেট থাকতাম তত ন 

িমিনেট ৭ টাকা টিলেফান চাজ উঠত । তার মােন িমিনেট আমার খরচ হত ৯ টাকা । এত টাকা খরচ কের আিম 
নট থেক িবিভ  রকম ান আেহারন করতাম । িশখতাম । ২৭ হাজার টাকা খরচ কের ১৯৯৮ সেন টিলেফান 
কােনকশন িনেয়িছলাম । তার সােথ ১৮ হাজার টাকা িদেয় ওয়ারেলস লািগেয় সারা শহর থেক টিলেফান িরিসভ 
করতাম । িবনা খরেচ ওয়ারেলেস বাসায় ও ল ােব কথা বলতাম । তারও িকছু িদন আেগ নিকয়া মাবাইল ফান 
িকেনিছলাম। একিট মা  দাকান িছল। দাকানদার বলেলন "আপনার মাবাইল িট ময়মনিসংেহ ৭ম মাবাইল। গত 
কাল ৬সঠ মাবাইল িট িকেনেছন ডাঃ ক াে ন (অব) মিুজব। " আিম কনার পর ফান করার মত কােরা না ার 
পলাম না। ট  করার জন  মিুজব ভাইেক ফান করলাম। িতিন তখন ি িনক মািলক িছেলন। পের এম িপ ও ম ী 
হন। এি নাযু  মাটা মাবাইল িছল। পু  কা কাভার িছল। পেকেট রাকা ক কর িছল। টিবেলর উপর রেখ িদতাম। 
অেনেক উত ক দিৃ েত চেয় থাকত। সারািদেনও কান কল আসত না। কল রট িছল িমিনেট ৭ টাকা। 

পন াইেভ কলেমর মাথার মত ি প থাকত। আমার একটা পন াইভ আেছ। এখন সবাই াশ াইভেক পন 
াইভ বলেছ। কলেমর মত ি পওয়ালা হল পন ক ােমরা। আিম এটা পেকেট লািগেয় রাখতাম। সময়মত ছিব ও 

িভিডও িনতাম ।েকউ বুঝেত পারত না। ইউএসিব ক াবল িদেয় কি উটাের ছিব ও িভিডও সইভ কের রাখতাম। 
পের ব ুেদর দখাতাম, িবি ত হত। আমােক ছাড়া আর কােরা কােছ পন ক াম দিখ িন। এটা িকেনিছেলন মনসুর 
ভাই। িতিন কেয়কিদন হয়ত ব াবহার কেরিছেলন। দখামা ই আিম িনেয় নই। আিমই আমােদর ব ুেদর মেধ  থম 
পাম টপ ব াবহার কির। এ েয়ড মাবাইেলর মেতা, ি েন ি ক িদেয় িলখতাম, আকতাম, কি উটাের সইভ 
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করতাম, িমউিজক নতাম, িভিডও দখতাম। কি উটার থেক গান িনেয় এম িপ ৩ য়াের কােন লািগেয় নতাম। 
 টুথ আডা ার িদেয় এক কি উটােরর থেক আেরক কি উটােরর ডাটা আদান দান করতাম। টুথ ইয়ার 

ফােন িবনা তাের কি উটােরর িমউিজক নতাম। কি উটাের  টুথ আডা ার লািগেয় মাবাইল িদেয় ােস দরূ 
থেক পাওয়ার পেয়  াস িনতাম। িডিজটাল আই িপস ক ােমরা হল মাইে াে াপ আই িপেচ িডিজটাল ক ােমরা 
লাগােনা থােক। ক ােমরার সােথ ইউএসিব পাট িদেয় াইেডর ছিব ও িভিডও করা যায়। আিম এটা আেমিরকা 

বাসী ডাঃ ফা েকর মাধ েম আেমিরকা থেক আিনেয় িছলাম। িহে া, সাইেটা িরেপােট মাে া িপক িপকচার ি  
কের িদেয় খুব জনি য়তা পেয়িছলাম। পরবতীেত আধুিনক কমি উটার ও নট সমৃ  মাবাইল ফান, ট াব, 

ল প, াট িটিভ যথন যটা এেসেছ িকেনিছ । বাসায় ওয়াই ফাই কােনকশন িদেয় এখন ট াব, ল প, াট িটিভ, 

এ েয়ড মাবাইল িদেয় নট ব াবহার কের ইউিটউেব কত িকছুই য দখা হে , িশখা হে  ! বাসায় এখন তমন 
সাধারন িটিভ চেনল দখা হয় না । যার যার পছ  মত িভিডও বর কের দখা হয় । 

২০০০ সেন কেলজ থেক বৃিটশ কাউি েলর মাধ েম ১২০ জনেক এে ক কি উটার িশ া িত ান থেক িশ ন 
দয়া হয় । আিম ওটার কা-অরিডেনটর িছলাম । ঐসময় আরও িকছু এডভা  িশ া পাই । আিম কেলেজ ৫/৬ 
বছর জানাল ােবর কা-অরিডেনটর িছলাম । সই সময় আমার কি উটার িশ ােক কােজ লািগেয় জানাল াবেক 
আরও সমৃ  কেরিছলাম । তখন ওেয়বসাইট তির ও মইে ইন করার দ তা অজন কেরিছ । বাংলােদেশর সব থম 
মিডেকল কেলেজর ওেয়বসাইট আিম মইে ইন করতাম । ােবর নািটশ িল ওেয়বসাইেট িদেয় রাখতাম । আেরা 
কত িক! আমার িনেজেরা ওেয়বসাইট িছল । বাংলােদেশর থম এবং এক মা  (এখনও) পাবেমড ইে  
ই ারেনশনাল জানাল ময়মনিসংহ মিডেকল জানােলর এ  এম এল কিপ আিমই তির করতাম । সব িশেখিছ 
ই ারেনেট । 

২০০০ সেনই আমার মাথায় চাপল আেরক িবষয় । িবষয়টা হল টাইপ কে াজ তা করেত পাির । কাট, কিপ, প , 

িডিলট করেত পাির । কন িকভােব এটা হয় ? এটা জানেত হেব, িশখেত হেব । ব ুরাও কউ জােন না । একজন 
বলেলন "কি উটার িশ া িত ােন যাও ।" অিফস থেক চেল গলাম কি উটার িশ া িত ােন । িরিসপশেন 
ইটা চংরা ছেল বেস আেছ । সামেন গলাম 

-আপনার জন  িক করেত পাির? আমােদর এখােন আেছ এই কাস, সই কাস ? আপনার িক কান কাস লাগেব ? 

-না, মােন আিম একটা িবষয় িশখেত চাই , তা হেলা কাট, কিপ, প , িডিলট করেত পাির । কন িকভােব এটা হয় ? 

এটা জানেত হেব, িশখেত হেব । 
-তাহেল, কনােরর ডে  যান । 

কনােরর ডে  িগেয় বসলাম । িতিন বুঝােলন 

-আপিন যটা িশখেত চাে ন সটা হল কি উটােরর এডভা  িশ া । এটা হল ািমং ল ুেয়জ । এখােন এই 
কাস আেছ । এত মাস, এত টাকা লাগেব । িত িদন এখােন ই ঘ া াস করেত হেব । 

-আিম তা ডা ার, মিডেকল কেলেজর িশ ক, িবেকেল াি শ কির, সময় তা নাই । কউ িক আমার বাসায় যেত 
পারেবন? 

-সির স ার । 
-আ া, কােস ঢুকেল বই পড়েত হেব না? বই িল কাথায় পাব? 

-বই িল িস ক ঘাষ রােডর সংকলন লাইে রীেতই পােবন । 
-ও, আই িস ! পের কথা বলব। 
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আিম বর হেয় বাসার িদেক না িগেয় িসেক ঘাষ রােড সংকলন লাইে রীেত গলাম। কি উটার িস া ািমং 
লং েয়জ বাংলায় িলখা বইখািন িকনলাম। লখক খবু স ব লুতফর রহমান। অেনক পড়লাম। ভালই বুঝলাম। 
আ হ বেড় গল। িক  িলখা আেছ কি উটাের া ািমং সফটওয় ার থাকেত হেব। বইেয়র কভােরর িভতেরর 

পাতায় লখেকর ইেমইল এে স পলাম। ইেমইল করলাম সফটওয় ার পাব কই? সােথ সােথ উ র আসল িনকট  
িসিডর দাকােন খাজ িনন। অলকা হেলর সােথই এক িসিডর দাকােন পেয় গলাম। রােতই ই টল করলাম। রাত 
ইটার সময় আমার া ািমং সাকেসসফুল হল। আিম আমার তির Show বাটেন ি ক কির, মিনটের িলখা ভােস 

"The cow is a domestic animal. " Hide বাটেন ি ক কির িলখা চেল যায়। আিম এইভােব আমার তির ামিট বার 
বার আনে র সােথ দখেত থািক। 

এইভােব চলল অেনকিদন। মাথায় অেনক া ািমং সমস া আসত। সমাধান না করা পয  ি  পতাম না। যখিন 
মাথায় সমাধান আসত তখিন কি উটাের বেস পরতাম। সমস া িনেয় ঘুমােত গেল ঘুম আসত না। চাখ ব  কের 

ইেয় থাকতাম। মাথায় সমাধান আসেল চুিপ চুিপ উেঠ িবড়ােলর মত পা িটেপ িটেপ কি উটােরর কােছ যতাম। 
অন কের সমাধান িলেখ ফলতাম। 

একিদন একজন বলেলন য আপিন িস া ািমং বাদ িদেয় িভসুয়াল বিসেক ক ন। তােত ভাল করেবন।  হল 
বই কনা, িসিড কনা নতুন কের পড়া না। এটা আমার জন  সিুবধার মেন হল। এক জন ও াদ হেল ক  কম হত। 

ময়মনিসংহ পিলেটকিনক ই িটিটউট -এর িশ ক ইি িনয়ার এমদা ল হক আমার ব ু। এিনেয় তার সােথ কথা 
বললাম। িতিন বলেলন 

-একিদন আমার বাসায় আসনু। আমার ছেলটা ভাল বুেঝ। স হয়ত আপনােক িকছুটা হ  করেত পারেব। ওর ডাক 
নাম সাজ,ু সােজ ল ইসলাম। 
-িক কের? 

- াস ফাের পেড়। 
-ফাইজলামী পাইেছন? আ ার এি েমট করার তা একটা সীমা আেছ? 

একিদন তার বাসায় এমিন বড়ােত গলাম। িতিন তার ফাের পড়ুয়া ছেলেক বলেলন "তুিম তামার আনেকলেক 
িভসুয়াল বিসেক করা া াম িল দখাও। " আিম তার করা া াম িল দেখ অিবভুত হলাম। িকছু িকছু িবষয় 
তার কাছ থেক িশেখ িনলাম। তার কান ও াদ নাই। বাংলায় িলখা গাইড বই দেখ িশেখেছ। সই আমার া ািমং-
এ থম ও াদ। ওই টুকুই িশেখিছ তার কাছ থেক। তারপর তােক আর দিখ িন। কথাও হয় িন। শাহ জালাল 
ইউিনভািসিট থেক কি উটার সাই  এ  ইি িনয়ািরং-এ িবএসিস পাস কের সফটওয় ার ইি িনয়ার িহসােব জব 
করেছ। ময়মনিসংহ টকিনকাল ইিনং ই িটিটউট -এর িশ ক র ানী সােহেবর কােছ একিদন িকছুটা িশেখিছ । 
িদনাজপুেরর সফটওয় ার ইি িনয়ার ইমরান একিদন আমার েম আেসন বড়ােত। তার ী ডাঃ রা ানা আমােদর 
িডপাটেম -এর ভাষক। তার কাছ থেক কেয়ক িমিনট িপএইচিপ া ািমং িশেখিছ। আমার বড় মেয় সাবরীন 
ইসলাম মনুা কি উটার সাইে  িবএসিস ও এমিবএ। তার কাছ থেকও অেনক িশেখিছ। বড় মেয়-জামাই িট এম 
শাহিরয়ার সা াদ অে িলয়ার পােথর এিডড কাউন ইউিনভািসিট থেক এবার কি উটার ইি িনয়ািরং-এ িপ এইচ 
িড শষ করল। স তার িপ এইচ িড িথিসেস আমােক এ টারনাল এ পাট িনবাচন কেরেছ। স একটা সফটওয় ার 
ডেভলপ কেরেছ যটা িদেয় মাইে াে ািপক াইেডর ছিব এনালাইিসস কের কেয়ক সেকে র মেধ  িহউম ান 
সল কাউ  করা যােব। যটা করেত প াথলিজ েদর অেনক সময় ও পির ম লােগ। খরচও কম লাগেব 
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সফটওয় াের। আিম তােক িহউেমন িটসু র নেলজ শয়ার কির স আমােক সফটওয় ার নেলজ শয়ার কের। ই 
বছর পর পর িসডনীেত সারা অে িলয়ার সফটওয় ার ডেভলপারেদর মেধ  িতেযাগীতায় গত ৬ জুন ২০১৭ 
তািরেখ স টপ ২০ হেয়েছ। 

২০০২ সেনর িদেক আিম িভসুয়াল বিসেক উইে াজ এপ তির কির। নাম দই QuikLab TS. এটা িছল প াথলিজ 
ল ােব ব াবহার করার সফটওয় ার। িসিড আকাের িবি  করার ই া হল। িসিডর উপর লেবল ি  করেত হেব। 
কমেন করব? কি উটার ব াি  মা ফা জ ােরর িবজয় িকেবাড িসিডিট আমার কােছ িছল। িসিডর উপর একটা 
ফান না ার িছল। রাত ১০ টার িদেক ফান কের বসলাম 

-হ ােলা, আিম ময়মনিসংহ থেক ডাঃ সােদক বলিছ। 
-বেলন। 
-আিম একটা সফটওয় ার তির কেরিছ। ওটার িসিডর লেবল ি  করেত হেব। আপনারা িকভােব কেরেছন একটু 
বলেবন? 

-এ বপাের মা ফা জ ার ভাইর সােথ কথা বলনু। তার না ার হল......। 

আিম তাই করলাম। িতিন আমােক একিদন পর তার ঢাকার মাি িমিডয়া ুেলর অিফেস দখা করেত বলেলন। 
আিম দখা করলাম। িতিন সব বুিঝেয় িদেলন। ছয় হাজার টাকায় লেবল ি  করলাম। িতিন সফটওয় ারটার 
কিপরাইট রিজে শন করেত বলেলন আগারগাও কিপরাইট অিফস থেক। আিম ১ হা জার টাকা িফ জমা িদেয় 
কিপরাইট রিজে শেনর জন  দরখা  িদলাম। বাংলােদেশ এটাই হেব ডা ােরর তির থম মিডেকল িবষেয়র থম 
সফটওয় ার। আিম আেরকটা িবষেয় থম। সটা হল আিমই থম বাংলােদেশ গেবষণা কের মান কেরিছ য 
পাক ালীর ক া ােরর সােথ হিলেকাব া ার পাইেলাির নােম এক জীবােনার স ক আেছ। এটা ১৯৯৬ সেন 

মিডেকল জানােল কািশত হেয়েছ। যােহাক, QuickLab TS সফটওয় ারিট ২০০৪ সন পয  িবি  কেরিছ। তত েন 
বাংলােদেশ িবেদশ থেক এই রকম এর চেয়ও ভাল ভাল সফটওয় ার এেস যাওয়ায় আিম ওটার ডাকশন ব  
কের িদেয়িছ। 

মা ফা জ ার ভাই মােঝ মােঝ কি উটার ব াবহার এর উপর ময়মনিসংেহর িবিভ  িত ােন সিমনাের আমােক 
দাওয়াত িদেতন। একজন সফল কি উটার ব াবহারকারী িহসােব আমােক পিরচয় কিরেয় িদেতন মেডেলর মত। 
আিম হ া  ব ােগ কের আমার সব িডভাইস িনেয় যতাম। দশকেদর দখাতাম। 

এরপর মাথায় আসল প াথলিজ ল াে টিরর িরেপাট করার া াম তির করার। Laboratory Report Manager নােম 
একিট সফটওয় ার তির করলাম। থেম আমার িনেজর ল ােব ব াবহার কের ট  করলাম। ভাল কাজ হল। এবার 
এটা অনলাইন-এ িবি   করলাম। আমার জানা মেত ায় ৯০ িট ল ােব এটার ব াবহার হে । যসব প াথলিজ 
িরেপাট-এর িনচ িদেয় িলখা আেছ Software developed by S I Talukder সই ল ােব আমার তির া াম ব াবহার 
হে । ২০১২ সেন এর এক কিপ রামািনয়ােত িবি  কের ডলার পেয়িছ। 

২০০৬ সেনর িদেক ময়মনিসংহ পরমাণু িচিকৎসা কে র ডাইের র ডাঃ মইনুল ইসলাম ভাই তার িত ােনর জন  
হরেমান িরেপাট িল ডাটােবজ আকাের মেনজ কের িরেপাট করার একিট সফটওয় ার চান। িতিন আমার একজন 
ভাল ব ু। আিম RIA Reporting নােম একিট সফটওয় ার তির কের দই। সই থেক এই পয  সফটওয় ারিট িদেয় 
িরেপাট করা হে । দখেবন িরেপােটর িনেচ িলখা আেছ Software developed by SI Talukder. 
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২০১০ সেন িদনাজপরু মিডেকল কেলেজর গাইিন িবভােগর িবেশষ  জাহানারা বগম মিু  আপা কথা সংেগ 
বলেলন 

-আমার হােতর িলখা বুঝা যায় না। তাই ৯০ হাজার টাকা িদেয় ইউিনভািসিটর সফটওয় ার ইি িনয়ার িদেয় 
কি উটার া াম বানালাম সটা িদেয় আিম িকছুই করেত পাির না। 
-ডা ার িদেয় বানান, তাইেল পারেবন। 
-ডা ার আবার সফটওয় ার বানায় কমেন? 

-আিম বানােয় িদব। 
-ঠা া কেরন? 

-না, আসেলই বলিছ। 

তােক আমার িকিতকলাপ বুিঝেয় বললাম। তারজন  Prescription নােম একিট সফটওয় ার তির কের িদলাম। সই 
থেক এই পয  সম  ি ন িতিন আমার সফটওয় ার িদেয়ই কেরন। দখুন তার সব ি পশেনর িনচ িদেয় 
িলখা আেছ Software developed by S I Talukder. 

২০০৪ সেনর িদেক ময়মনিসংহ মিডেকল কলেজর জানােলর জন  একিট সফটওয় ার তির কেরিছ। ওটার নাম 
PubMed Citation Maker. ওটা িদেয় খুব সহেজ এবং কম সমেয় জানােলর xml format PubMed version তির করা 
হে । 

২০০৯ সেন ি েটেনর অ েফাড িব িবদ ালেরর িরসাচার হািগিগ ইেমইেল াব িদল তার সােথ কালােবেরশন কের 
কলের াল ক া ার িনেয় িরসাচ করার। িরসাচ কের অ েফাড িব িবদ ালেরর ডলােরর একটা চক পেয়িছলাম। 
এক সময় তােক ইেমইল করলাম 

- বাংলােদেশ এত িব ানী থাকেত তুিম আমােক খুেঝ পেল িকভােব? 

- আিম ই ারেনেট বাংলােদশী িব ানী খঝুেতিছলাম যারা ক া ার িনেয় গেবষণা কের। ই ারেনেট খুব বশী একটা 
বাংলােদিশ িরসাচার নই। তাই সহেজই তামােক পেয় গিছ। 
- এেদেশ অেনক িরসাচার আেছ, িক  ই ারেনেট তােদর নাম তমন নই। 

এখন  করেত পােরন "আপিন একজন ডা ার হেয় ক উটার িশেখ আপনার িক লাভ হল?" 

আিম ক উটার িশ ায় অেনক সময় িদেলও আমার মুল পশা ডা ার। আিম ১৯৮৫ সেন এমিবিবএস পাস 
করার পর ১৯৯৫ সেন পা াজেুয়ট িড ী এম িফল কেরিছ। ২২ বছর প াথলিজ িবভােগ িশ কতা কেরিছ। ২২ 
বছর ল াবেরটির াি স কের ক া ারসহ ব  রাগ ডায়াগেনািসেস সহেযাগীতা কেরিছ। প াথলিজ িবষেয় ২িট বই 

িলেখিছ। এপয  আমার ৮৩িট িরসাচ আিটেকল মিডেকল জানােল কািশত হেয়েছ। কােজই আমার মলু পশােক 
অবেহলা কিরিন। কি উটার িশেখ আমার িনেজর কাজ, আমার কিলগেদর কাজ, আমার আি য়েদর কাজ, আমার 
ব ুেদর কাজ, িবিভ  িত ঠােনর কাজ আিম সহজ কের িদেয়িছ। সময় ও খরচ কিমেয় িদেয়িছ। আধুিনক 

কি উটার যুি  ব াবহার কের আিম অেনক িকছু উপেভাগ করেত পারিছ। আমার অেনক কিলগ জােনন না 
িকভােব ইউিটউব ব াবহার করেত হয়, িকভােব ফইসবুক ব বহার করেত হয়। িকভােব াট িটিভ ও অন ান  াট 
িডভাইস ব াবহার করেত হয় তারা জােনন না। এ িল এ য় না কেরই হয়ত পৃিথবী ছেড় চেল যােবন। আিম 
কেয়কিট ওেয়বসাইট তির ও মইে ইন কের আমােদর দেশর তথ  সারা িবে র কােছ তুেল ধরেত সহায়তা করিছ। 
সফটওয় ার ও বই িবি  কের পশাগত আেয়র বাইেরও িকছু আয় করেত পারিছ। আিম ঘের বেস অনলাইেন িতন 
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জলার িতনিট মিডেকল জানাল স াদনা করিছ কি উটার জানার কারেন। আমার কাশনা িল িরসাচেগইট 

ওেয়বসাইেট িদেয় িবে  এ িলর রফােরে র সুজুগ কের িদেয়িছ। তােদর সােভ অনুযায়ী আমার রংিকং দেশ ায় 
দশ। 
======= 
ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালকুদার 

ফইসবুক পা  

িৃতর পাতা থেক 

২৬/৬/২০১৭ 

 


