আমার িপিজেত এম িফল পড়া-১ম অংশ
বাংলেদেশ তখন মিডেকল সাইে উ তর বা পা

াজুেয়ট িড ী পড়ার একমা

িতসঠান িছল

ঢাকার শাহবােগর আইিপিজএম আর। সংে েপ সবাই িপিজ বলত। এখােন এম িফল ও
এফিসিপএস কাস পড়ােনা হত। ই িটিটউটিট িছল ঢাকা ইউিনভািসিটর অধীন। িতবছর মা
কেয়কজন কের ছা এখােন ভিত হত। অেনক কি

িটশন িছল ভিত পরী ায়। ১৯৯৩ জুলাই

সসেন িলিখত ভিত পরী া িদেয় পাস করলাম। িবেকেলই ময়মনিসংহ চেল গলাম শাহ মিনর স ার
ও মীজা হািম ল হক স ােরর দায়া িনেত। ভাইভা

েম ঢু কলাম। বােডর চয়ারম ান িছেলন

প াথলিজ িবভােগর ধান অধ াপক িব আর খান স ার। এ টারনাল িছেলন সবজন ীকৃত
প াথলিজ িবভােগর া ন অধ াপক েধ য় ক এম নজ ল ইসলাম স ার। পােস সাফােসেট বসা
িছেলন ীিতয় জনােরশােনর কেয়কজন স ার। সব স ারগনেক আিম সাইেজ বড় বড় দখিছলাম।
এটা ভেয়র কারেনও হেত পাের। নজ ল ইসলাম স ার

করেলন

-আপিন পাস কেরেছন ১৯৮৫ সেন। ই ারিন শষ কেরেছন ৮৬ সেন। এখন ৯৩ সন। এতিদন িক
করেলন।
-স ার, আিম উপেজলায় মিডেকল অিফসার িহসােব কাজ কেরিছ। গত এক বৎসর ছয় মাস
ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজর প াথলিজর ভাষক িছলাম।
-আিম জানেত চাি

আপিন কােস ঢাকার জন চ া কেরেছন িকনা।

- িতবারই চ া কেরিছ িক চা

পাই িন।

-িন য়ই মিডিসন বা সাজাির!
-না স ার, িহে

াপ াথলিজ।

-এত ভাল ভাল সাে

থাকেত প াথলিজ পড়েত চান কন?

-স ার, আমার ভাল লােগ।
- কন লােগ?
-স ার, আিম একজন শা িশ সভােবর মানুষ। হই চই আমার পছ

না।

-িক বলেলন? হই চই?
-সির স ার। মােন আিম উপেজলায় চাকির করেত িগেয় দেখিছ আিম পাবিলেকর ঝােমলা ম ােনজ
করেত পাির না। আমার জন মিডিসন সাজাির সুইেটবল না। প াথলিজেত ক ািরয়ার করেত পারেল
আিম ভাল পারফম করেত পারব। িনিরিবিলেত বেস অেনক কাজ করেত পারব। পাবিলেকর ক া
কম।
িব আর খান স ার িজে স করেলন
-আপিন এখন কাথায় আেছন?
-স ার, ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজর প াথলিজ িবভােগর ভাষক।

-ওখােন িক কেরন?
াস নই, ি িনক াল প াথলিজ ল ােব িরেপাট কির, লাইে রীেত পিড়, স ারেদর

-িটউেটািরয়াল

থেক াইড দখা িশিখ এবং সিমনার িসে

ািজয়ােম অংশ হণ কির।

- ক িশখায় আপনােক?
- েফসর শাহ মুিনর হােসন, েফসর মীজা হািম ল হক ও েফসর জামেসদ হায়দার িসি কী
স ার। আিম তােদর লকচার

ােসও এেট

কির।

-ওখানকার হড ক?
- েফসর শাহ মুিনর হােসন।
এরপর িব আর খান স ার নজ ল ইসলাম স ার অনুেরাধ করেলন আমােক
ইংেরিজেত প াথলিজ সাে

থেক িকছু

করেলন। আিমও

করার জন । িতিন

ইংেরিজেত ায় সব

ে র উ র িদলাম। সাইেড িপছেনর সাফায় বসা েফসর আবু উবােয়দ মুহা দ মহিসন স ার বেল
ওঠেলন "স ার, এই ছেলই পারেব।" একটু িহউমার না গল। আমােক আসেত বলা হল। দরজা
িদেয় বর হবার সময় নলাম এক স ার বলেছন ওনারা বেলেছন" য ছেলেক আমরা পািঠেয়িছ স
খুব ভাল। পারেব। " বুেঝ ফললাম আমার হেব। রােত রজা
চা

পেয় গলাম। আমার আন

আমার এমিবএস

হল। আিম এম িফল প াথলিজ কােস

আর ধরায় না।

াস মট এবং কিলগ ব ু ডাঃ এেকএম মুসা শাহীন মাইে াবােয়ালিজ এবং

াসেমট ব ু ডাঃ মাহা দ আলী খান বােয়ােকিমি

এম িফল কােস চা

পেলা। ডাঃ মুসা এখন

িদনাজপুর মিডেকল কেলেজর েফসর ও িবভাগীয় ধান। ডাঃ খান এখন েফসর ও টাংগাইল
মিডেকল কেলেজর ি ি পাল।
জুলাই মােস

াস

হল। তখেনা হাে

েল সীট এলটেম

পরী া হেলই সীট খািল হেব এবং এলটেম
বােয়ােকিমি

দয়া হয় িন। শষ ব ােচর ফাইনাল

পাওয়া যােব। িক ততিদন থাকব কাথায়?

এম িফল িথিসস ফাইনাল পরী া িদেয়েছ আমার এম-১৭ ব ােচর ব ু ডাঃ খারেশদ

আলম। পের স জাপান থেক িপ এইচ িড কের আেমিরকায় সটল হেয়েছ। তােক আমার থাকার
সমস ার কথা জানালাম। স বলল "আমােক এখন তমন
পাওয়ার আগ পয থাক। " আিম তার সীেট থাকা
জুিনয়ার এম-১৮ ব ােচর ডাঃ নওেফল ইসলাম আমার

েম থাকেত হয় না। তু িম এলটেম

করলাম। এমিবিবএস এ আমার এক বছেরর
ম মট। এখন স প াথলিজ িবভােগর

েফসর। ডাঃ নওেফল এম িফল এ আমার এক বছেরর িসিনয়র। তাই তােক বড় ভাইেয়র মত মানা
করলাম। তার ভাব সাবও বড় ভাইেয়র মত। বশী কথা বেল না। সব সময় পড়া িনেয় িসিরয়াস।
কমন যন অ ি

বাধ করিছলাম। আমার বেডর কােছ আিম এক জাড়া আমার চােমর সে ল

রাখতাম। আমার বড িছল দরজার কােছ। নওেফেলর বড িছল িভতেরর িদেক।

েম ঢু েকই স

আমার সে ল িল তার পা িদেয় লািথ িদেয় তার বেডর কােছ িনেয় রাখত। তােত আিম অপমান

বাধ করতাম। ায়ই এইরকম করত। মানিসক ভােব ক

পতাম। একটা জুিনয়র ছেল আমার

সে ল লািথ মের িনেয় যায় তার বেডর কােছ। হউক স এম িফলএ িসিনয়র। আিম তা তার
বেড থািক না। তার এত পাওয়ার কন? একিদন স বেড

ইেয় আেছ।আিমও খারেশেদর বেড

েয় আিছ। ফ ােনর বাতােস তার িবছানার চাদেরর ঝু ল অংশ উপেরর িদেক উড়ােত খােটর িনেচ
দখেত পলাম ব একই রকম আেরক জাড়া সে ল। আিম বললাম
-নওেফল, তু িম আমার সে ল কন বার বার তামার বেডর কােছ িনেয় রাখ?
-কই, এটােতা আমার সে ল।
-না, এটা আমার সে ল। তামারতা তামার খােটর িনেচই আেছ। ঐ য দখ।
-তাই নািক। এ, তাইেতা। এত িদন তা আিম মেন কেরিছ সােদক ভাই আমার সে ল িনেয় শয়ার
করেছ। সির ভাই। আিম এ ি ি সির।
- হ, হ, হ। তার মােন এতিদন তু িম মেন কেরছ সােদক ভাই উেড় এেস জুের বেস তামােক িড

াব

কেরেছ।
- সই রকমই তা হল। সির ভাই।
আসেল নওেফল খুব ভাল ছেল। ও কােস থাকেত আমােক অেনক িশখােয়েছ।
অিফিসয়ািল সীট এলটেম

হল। যারা চালাক চতু র িছল তারা অিরিজনাল সীট পল। আিম পলাম

হাড বাড িদেয় বড়া দয়া সীট। অরি ত

ম। হাড বােডর এক পা া দরজা। বড়ার উপর িদেয়

খালা। ই া করেল বড়া টপিকেয় চার িভতের ঢু কেত পাের।

েম ইিট খাট। ই খােটর মাঝখােন

একিট চৗিক ঢু িকেয় ইজন বকার ডা ার থােক। বাইের অ

াি স কের। বাকী সময় লাইে িরেত

পেড় পা

াজুেয়ট এডিমশন ট

দয়ার

িতর জন । এটা তখন চিলত িছল। আমার ৪

বছেরর িসিনয়র এক ভাই এেলন।বলেলন
-সােদক ভাই, আিম অেনক দূের ইউিনয়ন লেভেল পাি
িনেয় এেসিছ। আিম িতন মাস আপনার
-আমার

েম এ

-আিম আপনার

ং িনেয়িছ। িট এইচ এ সােহেবর পারিমশন

েম থাকব এফ িস িপ এস এডিমশন

িত নয়ার জন ।

া ইজন থােক। আপিন কমেন থাকেবন?
াের রাত ১১ টায় িবছানা ফলব, সকাল ৬ টায় িবছানা টােয় চেল যাব। সারািদন

আমােক পােবন না। ধু রােত ঘুমােত আসব।
-আিম আপনার িবছানার উপর িদেয় যেত পারব না। আমােক রােত একবার বাথ
যিদ থােকন আিম
-তা হয় না। এই

েম যেত হয়।

াের থাকব আপিন আমার বেড থাকেবন। আিম আপনার ছাট।
ম আপনার। আপনােক িকছু েতই আিম িড

াব করব না।

তাই হল। আিম তার পেটর উপর িদেয় িডংিগেয় রােত বর হতাম। সই ভাই পের এফ িস িপ এস
পাস কের ম

বড় সাজন হেয়েছন।

আমার মেন জদ িছল। ব ুরা আমােক ঠিকেয় ভাল

ম িনেয়েছ। আমােক িদেয়েছ হাড বােড। ইনশা

আ াহ, আিম এই

েম থেকই সময়মত এম িফল পাস কের বর হেয় যাব। তাই হেয়েছ।

বাথ ম িছল বড ম থেক অেনক দূের। একিদন বাথ েম গাসল করিছলাম। বাথ
উপর

েমর ওয়ােলর

া লুি ঝু িলেয় রেখ অেনক ন গাসল করিছলাম। ওয়ােলর িদেক তািকেয় দিখ

া লু ী

নই। গামছা নই। পরেন িভজা লু ী। আিম ডািক "এই, লু ী ক িনেল? ফাইজলািম কইেরা না। সময়
নাই। তাড়াতািড় লু ী দাও।"
কান সাড়াশ
এেস

নই। দরজা খুেল বাইের এিস দিখ কউ নই। িভজা লু ী পের

ম মটেক জানালাম।

কােরা লু ী নই। িক

প

েম আসলাম।

েম

ম মট বলল "িঠক আেছ, আমার লু ী পেরন। " দখা গল আলনায়

শাট আেছ। তা হেল িক হল?

ম মট বলল একটু আেগ আিম তালা খুেল
গল। আিম মেন করলাম সােদক ভাইর গ

েম ঢু িক। একটা ছেল মুি

হেস

। এখন ভাবিছ স তালামারা

স চার িছল। বড়া টপিকেয় িভতের ঢু েকেছ। খুেল িদেল মুি

ম থেক বর হেয়

েম িছল কন? তাহেল

হেস চেল িগেয়েছ। িক তার হােত

তা লু ী দিখ িন। িকছু ন পর বারা ায় হই চই শানা গল। এিগেয় িগেয় দখলাম চার ধের উ ম
মধ ম দয়া হে । স িশকার করল য সব চুিরই স কেরেছ। স

ধু লু ী গামছা চুির কের। চুির কের

একটা ােন লুিকেয় জেড়া কের। সুেযাগ বুেঝ পাটলা বেধ িনেচ ফেল দয়। তার এিসে

ওখান

থেক কুিরেয় িনেয় যায়। স আরও কথা িদল য তােক ছেড় িদেল তার পাটনার থেক আমােদর লু ী
িল িরটান িদেয় যােব। আমরা িব াস করলাম না। হঠাত কের চার বেল "আিম আগমু। আমােক
লি েন যেত িদন। না িদেল এখােনই আগমু। " আমরা বাধ হেয়ই তােক লি েন যেত িদলাম।
এখন স লি ন থেক বর হয়না। অেনক সময় কেট গল লি ন থেক বর হে

না। এেক এেক

অেনেকই চেল গল। লাকজেনর কথা বাতা শানা না গেল দরজা খুেল বর হল। দখা গল তার
সারা গােয় পায়খানা মাখােনা। কউ তােক ধরার জন এিগেয় না িগেয় িপিছেয় গল। হাে

ল ত াগ

কের িনেচর বটতলা পয িগেয় দৗড় িদল। আর সাম নর িদেক হাত ইশারা কের ডাকেত লাগেলা
এই দাড়া দাড়া। যন িসিরয়াসিল কাউেক ডাকেছ আর দৗড়াে । লু ী চার িবেশষ
পুেরাদেম এম িফল
স ার, এিসে

চেল গল।

াস চলেছ। েফসর িব আর খান স ার, এেসািসেয়ট েফসর বদ ল ইসলাম
েফসর মাহা দ কামাল স ার প াথলিজ লকচার

াস িনেতন। েসসর এম এ

রিশদ স ার, এেসািসেয়ট েফসর এম এ জিলল স ার হমােটালিজ লকচার
শাহ আ ুর রহমান স ার বােয়াে

িটি

ক

াস িনেতন। েফসর

াস িনেতন। েফসর সাহরাব আলী এবং এেসািসেয়ট

েফসর ইকবাল আরেসলান স ার বােয়ােকিমি

াস িনেতন। িতিদন িটউেটািরয়াল

াস থাকত।

িটন াইড িল দেখ ডায়াগেনািসস খাতায় িলেখ রাখেত হত। স ার াইড সসেন িক পেয়েছন
িজে স করেতন। আমরা আমােদর ডায়াগেনািসস স ােরর ডায়াগেনািসেসর সােথ িমিলেয় দখতাম।

িত বৃ হ

িতবার িহে

াপ াথলজী াইড সিমনার থাকত। স ারগন, িবেশষকের কামাল স ার

জিটল জিটল াইড িনেয় আসেতন াইেভট ল াব থেক। েফসর ক এম নজ ল ইসলাম স ার ও
েফসর কামাল স ার িদ ল াবেরটিরেত াইেভট াি স করেতন। নজ ল ইসলাম স ার আমােদর
স ারগেনর ায় সবারই স ার। িতিন আমােদর দৃি েত বাংলােদেশ ফাদার অব প াথলিজ। অন ান
পা

াজুেয়ট িবষেয়র ছা রা যারা তার প াথলিজ

মিডেকল সাইে র
তার কােছ এডিমশন ট

াস কেরেছন তারা তােক বাংলােদেশ

িশ ক িহসােব িবচার কেরন। িতিন আমার সরাসির িশ ক না হেলও আিম
ভাইবা িদেয়িছ, এম িফল ফাইনাল পরী ার ভাইবা ও িথিসস িডেফ

িদেয়িছ। অেনকবার তার িনকট িহে

াপ াথলিজেত িশ ণ িনেয়িছ। বৃ হ

িতবােরর াইড

সিমনার পিরচালনা করেতন কামাল স ার। আমােদরেক এক স াহ আেগ াইড দয়া হত। সবাই
পড়া ও কােজর ফােক সিমনােরর াইড দখতাম। এেককবাএেকক ডায়াগেনািসস মেন হত। যখন
যটা মেন হত তখন সটা বই পেড় িমলােনার চ

া করতাম। বইেয়র সােথ িমলত না। আবার

দখতাম। আেরক রকম ডায়াগেনািসস মেন হত। আবার পড়তাম। আবার িমলাতাম। িমলত না।
আবার পড়তাম, আবার দখতাম। এভােব এক স ােয় বইেয়র ি

পেড় ফলতাম। বড় বড়

ভারী ভারী বই কােধ িনেয় ঘুরতাম। পড়ার চােপ িনয়ার সব িকছু ভুেল থাকতাম। অমানুষ হেয়
িদেয়িছলাম। িব আর খান স ােরর

েম াইড সিমনার হত। স াের ডান পােস বদ ল ইসলাম স ার।

বাম পােশ অসীম ব য়া স ার। সাইেড একটা এক গাদা বড় বড় বই িনেয় বসেতন কামাল স ার। িদ
কামাল স ার। ব া কামাল স ার। িতিন এভােব

করেতন" ড র কাম ল বেলন, আপিন িক

পেয়েছন?" কাম ল ভাই তার ডায়াগেনািসস বলেতন। আমরা সবাই টু েল বসতাম। কাম ল ভাই
িছেলন এম িব িব এস এ আমার চার বছেরর িসিনয়র, এম িফল এ ই বছেরর িসিনয়র। এখন
অধ াপক কাম ল হাসান খান, মাননীয় ভাইস চে লর, বংগ ব ু শখ মুজীব মিডেকল
িব িবদ ালয়। কামাল স ার বলেতন "ড র সােদক িক পেয়েছন।" আমার িজ া িকেয় কাঠ হেয়
থাকত। কথা বর হেত চাইত না। তবু চ া কের িকছু টা বর করতাম। ভুল হেল স ার উপেরর ঠাট
িভতেরর িদেক িনেয় িনেচর ঠাট চেপ ধরেতন। আমােদর সবার আ া িকেয় যত। িব আর খান
স ার

কুচিকেয় থাকেতন। বদ ল ইসলাম স ার িচৎকার িদেয় উঠেতন। ব য়া স ার আমােদর

িত দরদী িছেলন। তার এ ে শেন মেন হত িতিন আমােদর এই অব ার জন িতিন অনুত ।
াইড ডায়াগেনািসস
স ার মৃ

হেল কামাল স ােরর ই চােখর

ডান িদেক ঢউ খলত। িব আর খান

হেস বদ ল স ােরর িদেক তাকােতন। বদ ল স ােরর মুখ উ

ল হত। ব য়া স ার

কামাল স ােরর িদেক তাকােতন। কামাল স ার বলেতন "ড র হা ন?" হা ন এক াস পািন খেয়
গলা িভিজেয় বলার চ
িতিন

া করত। মেনায়ার ভাইর দািয়

া িব ুট আর চা িদেতন।

া মুেখ

িছল সিমনােরর জন না ার ব াব া করা।

া িব ুট খাওয়া আমার জন খুবই কে

র িছল। মুেখ

িনেয় বেস থাকতাম। না খেলও মুি ল। না খেল কামাল স ার বলেবন "ড র সােদক, খাে ন না
কন"। আিম এক হােত িব ুট খাই এক হােত পািন খাই।

িটউেটািরয়াল
মুখ

ােসর জন বদ ল স ার একিদন ১৭ পৃ সঠা পড়া িদেয় িদেলল। কম বয়েসর ছা রা

কের আসল। আমার মুখ করার বয়স নই। তাই িটউেটািরয়াল

বসতাম। কান একটা রােগর া ভাব কত পারেস
পারেস

ােস একটু

বল মন িনেয়

িজে স করায় আিম বইেয় লখা থেক ই

কম বেলিছলাম। তােত স ার রেগ িগেয় বলেলন "ছয় তলা থেক ফেল দব, ল মােরন?"

আিম ছয় তলা থেক ফেল ফেল িদেল িনেচ িটন সেড পড়ব না িসেমে র উপর পরব তা িনেয়
ভাবতাম। পেড়র

ােস আরও বশী কের পেড় আসতাম। ফ ািমিলর িত টনশন কমাবার জন

ফ ািমিল টাংগাইল িশফট করলাম। চাচা শ েরর বাসার কােছ বাসা ভাড়া িনলাম। িত বৃ ্হ

িতবার

িবেকেল টাংগাইল যতাম। শিনবার ভাের িফরতাম। টাংগাইল থাকাকােল এম িফল ভুেল থাকতাম।
ফ ািমিলেক পুন সময় িদতাম। বৃ হ

িতবার আমার কাজ কিমেয় িদতাম। ঐিদন পেরশািনর কাজ

স এ ািমেনশন করতাম না। জুিনয়রেদর িদেয় করােয় িনতাম। তারা যােত মাই

না কের তার

জন তােদরেক বুঝাতাম"আিম আজ আপনােদর ভাবীর সােথ দখা করেত যাি । পির া হেল
আমােক িবধ

দখােব। তােত তার মন খারাপ হেত পাের। অনু হ পুবক আমার কাজিট কের িদন। "

কউ কউ সই কথা আমােক এখেনা মেন কিরেয় িদেয় হােসন। আরও অেনক কথা আেছ। সসব
এখিন িলেখ আপনার ধয চুিত করব না। ি তীয় অংেশ িলখব।
=====
ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার
ফইসবুক পা
ৃিত র পাতা থেক
১৮/৭/২০১৭

আমার িপিজেত এম িফল পড়া -২য় অংশ
এম িফল প াথলিজ কােসর
িসে

থম ছয় মাস িছল

িমক প াথলিজর অেধক,

বােয়াে

িটি

ক

াস কেরিছ।

াস করেত হেয়েছ িসে
ভাল রজা

বিসক

কিমি

থম পব। এই সময় জনােরল প াথলিজ,
,

বিসক বােয়ােকিমি

,

হমােটালিজ ও

থম পব ভাল ভােবই পাস করলাম। ি তীয় পবও িছল ছয় মােসর।

িমক প াথলিজর শষ অংশ, বােয়ােকিমি

কের পাস করলাম। এক বছেরর িথউির ও

াি ক াল

ও হমােটালিজ। এই পবও
াস শষ হল। এমিবিবএস পাচ

বছের য পিরমান পেড়িছ এম িফল এ এক বছের তার চেয়ও বশী পেড়িছ। এইবার িথিসস পব এক
বছর।গেবষণার পাশাপািশ

িটন িহে

াপ াথলিজ িরেপাট করেত হেব।

এখােন একটা কথা মেন পরল। জুলাই ১৯৯৩ সেন ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ থেক ডপুেটশেন
আইিপিজএমআর-এ পড়েত আসার পরই আমােক বদলী করা হল পটু য়াখালী জলার গলািচপা
উপেজলার চািলতাবুিনয়া উপ া

কে । সখান থেক সংযু

িডিজএইচএস, ডপুেটশেন

আইিপিজএমআর। অডার পেয় বাস যােগ ঢাকা থেক পটু য়াখালী চেল গলাম। সখান থেক ছাট
লে

কের গলািচপায় পৗছলাম স ার িদেক। এক ঔষেধর ফােমসীেত িজে স কের এখানকার

িটএইচএ সােহেবর াইেভট চ ােরর িঠকানা জেন িনলাম। চ াের িগেয় পিরচয় িদলাম। িতিন
গী িনেয় ব া িছেলন। আিম তার বাসার লােকশন দখােয় দবার জন তার এিসে
চাইলাম। িতিন এিসে

েক

েক িনেদশ িদেলন আমােক হাসপাতাল কায়াটােরর ডেমটিরেত পৗিছেয়

িদেয় অন ান ডা ােরর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত। আিম বললাম "স ার, আমােদর এম িফল

াস

হেয় গেছ। আমােক আগামীকালই ছেড় িদেত হেব।" স ার রািজ হেলন। চ ার থেক বর হেয়
এিসে

েক বললাম "আমােক একটা ভাল িমি

নব। " এিসে

বলল "স ার বাসায় িমি

"িনেত হেব।" এিসে
িমি

র দাকােন িনেয় চল। স ােরর বাসার জন িমি

নয়া পছ

কেরন না। নয়া যােব না।" আিম বললাম

আমােক িনেয় আবার স ােরর চ াের িগেয় বলল "ইিন আপনার বাসায়

িনেত চান।"

-না না। িমি

িনেবন না। িক ু লাগেব না।

-আিম আপনার বা ােদর জন িমি

নব। এটা আমার ভ তা। িকছু মেন নেবন না।

-িঠক আেছ। নেবনই যখন তাহেল বা ারা যা যা পছ

কের তাই িকনুন। ওরা িমি

আমার ইিট বা া, ছাট ছাট। লইট মিরজ কেরিছ তা। ওরা যা পছ

পছ

কের।

কের তা আমার এিসে

জােন।
আিম এিস

ে র পরামশ অনুযায়ী বা ােদর জন িকছু খাবার িজিনস িনেয় কায়াটাের গলাম।

রােত ডিমটিরেত খলাম, থাকলাম। এক ব ােচলার ডা ােরর সােথ অেনক রাত পয গ হল।
সকােল না া কের হাসপাতােল গলাম। িটএইচএ সােহব সব ডা ােরর সােথ পিরচয় কিরেয়
িদেলন। আমার ভিবষ েতর
িরিলজপ

তােদর কােছ তু েল ধরেলন। িতিন আমার যাগদানপ ও

রিড কের রেখিছেলন। আিম ধু সই িদলাম। িক য ভাল লাগিছল! ঐিদনই িফের

আসলাম। রােত ঢাকায় পৗছলাম।
িথিসস পেব িকেসর উপর িরসাচ করব এখন তা িস া
গীর স

নয়ার সময়। ই রকম সাে

আেছ।

ল ও এিনমাল এ েপিরেম । এিনমাল এ েপিরেম -এর সুিবধা হল িডপাটেম -এ

বেসই িরসাচ করা যায়। অসুিবধা হল খরচ বশী ও এিনমাল ম ােনজেম
িহউম ান স

ল-এর সুিবধা হল খরচ কম ও স

ল ম ােনজেম

একটু ঝােমলাপূণ।

সহজ। এর অসুিবধা হল স

সং হ করেত ল ােব ল ােব ঘুরেত হেব এবং সময়সােপ । তখন আমােদর ই বছেরর িসিনয়র
কাম ল ভাই এিনমাল এ েপিরেম

করিছেলন। িতিন এখন িবএসএমএমইউ-এর মাননীয় িভিস

েফসর কাম ল হাসান খান স ার। িতিন সবার কােছ খুব ি য় িছেলন। িতিন এিনমাল

েমর

ল

িভতেরর িদেক একিট

েম বসেতন। িতিন আমােক খুব

হ করেতন। িবেশষ কের ইিট কারেন।

থমিট হল আমরা ইজনই ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজর ছা িছলাম। িতিন এম-১৪, আিম
এম-১৭। ি তীয়িট হল আিম আমার সরকাির চাকুরীেত েবশ করার পুেব যখন টাংগাইেলর
একমা

াইেভট হাসপাতাল নাহার নািসং হােম মিডেকল ডাইের র িছলাম তখন িতিন াইেভট

কেল নািসং হােম আসেতন। িতিন মাইনর সাজাির করেতন। মজর সাজািরেত এিস
এবং ফেলাআপ িদেতন। আিম সাজািরেত িবেশষ িশ ণ া

করেতন

িছলাম। িতিন আমার নাম সংি

কের িসট বেল ডাকেতন (SIT - Sadequel Islam Talukder)। আমার কান কান সফটওয় ার-এ
আিম ব াবহার কেরিছ Developed by SIT. িথিসস পেব িতিন ইিথিলন াইকল এর হামফু ল সাইড
ইেফ িনেয় ই েরর উপর এ েপিরেম

করিছেলন। দখা গেছ য িকছু িদন আেগ ১৭ জন িশ

পরািসটামল িসরাপ খেয় মারা িগেয়েছ। ঔষধ

তকারক কা

ািন স া িমি

ইিথিলন াইকল িমিশেয়িছল পরািসটামল িসরােপ। কাম ল ভাই এ েপিরেম
ইহা খেল ই েরর িলভার ও িকডিন ন

কারী উপাদান
কের দখােলন য

হেয় যায়। কােজই িশ েদর বলায়ও তাই হেয়েছ।কাম ল

ভাইর কাজ দেখ উ ুদ হেয় আিম িস া িনলাম আিমও এিনমাল এর উপর এ েপিরেম

করব।

আমার িথিসেসর গাইড িছেলন িডপাটেম -এর ধান অধ াপক িব আর খান স ার। কা-গাইড
িছেলন এেসািসেয়ট েফসর বদ ল ইসলাম স ার ও এম কামাল স ার। িব আর খান স ােরর কােছ
কান পরামশ চাইেল িতিন কামাল স ােরর কােছ যেত বলেতন। কােজই বা েব আমার গাইড
িছেলন কামাল স ার। কামাল স ারেক জানালাম "স ার, আিম কৃিষ কােজ ব বহািরত িকটনাশেকর
হামফু ল ইেফ িনেয় ই েরর উপর এ েপিরেম

করেত চাই। " স ার বেলন "কেরন।" আিম

লাইে িরেত িগেয় এই িনেয় অেনক জানাল আিটেকল পিড়। স ােরর িনকট এেস বিল। স ার
কেয়কিট আিটেকেলর ফেটাকিপ আনেত বেলন। ফেটাকিপ িনেয় আিস। স ার পেড় আমােক িকছু
কেরন। উ র িদেত পারেল বেলন " ড।" না পারেল চাখ রাংগীেয় বেলন "যান লাইে রী থেক
পেড় আেসন। " আিম লাইে রী থেক পেড় আিস। স ােরর কােছ এই এ েপিরেম
অথচ এই িবষেয় পেড় আিম অেনক

ান অজন কেরিছ, অেনক সময় ন

অেনক টাকা খরচ কেরিছ। আবার নতু ন িবষয় খুিঝ। মশার কেয়েলর ধুয়ার
এ েপিরেম

পছ

হয় না।

কেরিছ, ফেটাকিপ কের
িতকর িদক িনেয়

করব। লাইে রী থেক ভাল কের পেড় িনলাম। অেনক ফেটাকিপ করলাম। রজা

আেগর মতই। স ােরর পছ

হয় না। মশার কেয়েলর িবিভ

িহউম ান লাংস এর উপর এর

কার, তার উপাদান, এর কাযকারীতা,

িতকর িদক ইত ািদ িবষেয় আমার ব াপক ধারনা হল। অথচ আমার

গেবষণায় কান কােজ আসেলা না। আমার সময় চেল যাে , টাকার
বাড়েছ। আবার নতু ন িবষয় পড়া

িত হে । লােভর মেধ

করলাম লাইে রীেত িগেয়। ইি য়ান িরসাচারগন মসলার

উপর বশ িকছু িরসাচ কেরেছন। মসলার অেনক ন িচিকৎসাে ে ।
গেবষণার যত আিটেকল আেছ তা পড়া। পিড় আর ফেটাকিপ কির। অেনক
কামাল স ােরর পছ

ান

হল না। টনশন

হল মসলা িনেয়
ান অজন করলাম।

হেয় গল। ই মাস হেয় গল িথিসস িবষয় িঠক করেত

পারলাম না। দিড়েত

করেল দরীেত শষ হেব। দরীেত পাশ করেত হেব। িশ া ডপুেটশন

ময়াদ শষ হেয় যােব। আবার পাি

ং িদেব উপেজলায়। উপ ালায় পরব। উপেজলায় থেক িরসাচ

করাও অসুিবধার। তাছাড়া তাড়াতািড় এম িফল শষ কের ফ ািমিলর কােছ িফরেত হেব। ছাট ছাট
ই মেয়। বাসায় গেল বাবােক কােছ পেয় কত খুশী হয়! ই মেয় ই কােদর উপর মাথা রেখ
েয় েয় কত গ

েন, কত গ কের। ীর ভালবাসা আর যে র কথা িক িলখা যায়? কােজই

আমােক িডউ টাইেম িথিসস শষ করেত হেব।
এরপর

করলাম মানুেসর স

ল িনেয় িকছু করা যায় িকনা। এমন স

ল িনেত হেব য িল

সহেজ অ সমেয় অেনক িল পাওয়া যায়। একবার িচ া করলাম পু েসর ে

ট িনেয় িরসাচ কির।

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল গলাম। ইউেরালিজ িবভােগ িগেয় একজন রিজ
জানালাম আমােক িকছু

ে

ট বােয়াি

স

ারেক

ল দয়া যােব িক না। িতিন বলেলন "এ ব াপাের হাদী

স ােরর কােছ যান।" িতিন েফসর এম এ হাদী স ার। িতিন পের িবএসএমএমইউ-এর িভিস
িছেলন। তার ওজন মাপার মত

ান আমার তখনও হয় িন। কােজই িনিধধায় আিম তার

েম

গলাম। সালাম িদেয় সামেন বসলাম। িতিন বলেলন "বলুন, আপনার জন আিম িক করেত পাির?"
-স ার, আিম এম িফল প াথলিজ িথিসস পেবর ছা । ে
আপিন িক আমােক িকছু স
-তা তু িম ে

ট স

ট

িসেমন িনেয় িরসাচ করেত চাই।

ল িদেত পারেবন?

ল িদেয় িকেসর উপর িরসাচ করেব?

-স ার, আিম এখেনা িরসাচ টাইেটল িঠক কির িন।
- বাকা ছেল।েস

েলর কান অভাব নই। আেগ িথিসস টাইেটল িঠক কের আস।

আিম বাকা বেন িফের আসলাম। িক করা যায়? িকছু ই িঠক করেত পাির না। িব আর খান স ােরর
কােছ গলাম।
-স ার, আিম এখেনা আমার িথিসস টাইেটল িঠক করেত পারলাম না।
-বারেডেম অেনক এে াে ািপক বােয়াি

স

ল কােলকশন করা হয়। দেখন িকছু করেত পােরন

িকনা।
মেন মেন িঠক করলাম িহে
গলাম। এনেফাে ািপ

াপ াথলিজেকল প াটান অব গাি

ক িলশন দখব। সাহস কের বােডেম

েম চার জন স ার বসা িছেলন। আিম সালাম িদেয় পিরচয় িদলাম। বললাম

-স ার, আিম এম িফল প াথলিজ িথিসস পােটর জন িরসাচ করেত চাই গ াি
িনেয়।
িবভাগীয় ধান বলেলন
-িক িবসেয় িরসাচ করেবন?
-িহে

াপ াথলিজেকল প াটান দখেত চাই।

-প াটান দেখ িক হেব?

ক বােয়াি

স

ল

আিম কান উ র িদেত পারলাম না। ক ন দৃি েত তািকেয় রইলাম। স ারগন তােদর কােজ ব া
হেয় গেলন। আিম মন খারাপ কের বেস আিছ। আমার পােস আিনস স ার বসা িছেলন। িতিন এখন
খ াত গ াে

াএ ােরালিজ

েফসর আিনসুর রহমান স ার। আিনস স ার আমােক আসেত

আসেত বলেলন জাপােন হিলেকাব া ার পাইেলাির িনেয় বশ িরসাচ হে । এই জীবানু নািক
গ াি

ক ক া ার কের। আমােদর দেশ অেনক গ াি

ক ক া ােরর

গী আেছ তােদর সােথ এই

জীবানুর এেসািসেয়শন আেছ িকনা দখেত পােরন। আপিন িরসাচ করেল স

ল পােবন। আপিন

একটু হিলেকাব া ার পাইেলাির িনেয় পড়া না ক ন।
আিম বােডম, িপিজ ও মহাখালী ন াশনাল লাইে রী থেক হিলেকাব া ার পাইেলাির ও গ াি

ক

ক া ােরর উপর বশ িকছু আিটেকল ফেটাকিপ কের এেন পেড় ফললাম। এবার একটু আশার
আেলা দখেত পাি লাম। বােডেম িগেয় আিনস স ার তার সােথ যারা িছেলন তােদর কােছ আমার
িরসােসর

তু েল ধরলাম। তারা সবাই এি িসেয়ট করেলন। আিম িফের এেস কামাল স ারেক

সব বললাম। কামাল স ারও এি িসেয়ট করেলন। বলেলন
-এিট একিট ভাল িরসাচ হেব। আপিন আমার সালাম িদেয় আইিপিজএম আর গ াে

াএ ােরালিজ

িবভােগর হড েফসর মাহমুদ হাসান স ােরর কােছ যান। িতিন এ ব াপাের অেনক হ করেত
পারেবন। আিম স ােরর কােছ িগেয় পিরচয় িদেয় আমার িরসােচর কথা জানালাম। িতিন বলেলন
"অত া ভাল কাজ। করেত পারেল ভাল। একটু বেসন। " আিম স ােরর সামেন বসলাম। স ার খুব
মেনােযাগ িদেয় িকছু একটা িলখেতিছেলন। খুব স ব আিটেকল হেব। মােঝ মােঝ ই এক জন গ
ঢু েকন। সবাইেক বসেত বেলন। সবার কােছই একই কথা বেলন "ইিন ডাঃ সােদকুল ইসলাম
তালুকদার। হিলেকাব া ার পাইেলাির িনেয় িরসাচ কেরন। আপিন একটু বেসন। " এতটু কু বেলই
গে

র সােথ কথা বেল গ

েক িবদায় কের িদেয় আবার িলখেত বেসন। আিম িনখুঁতভােব স ারেক

পযেব ন কির। স ােরর কথায় িনেজেক িরসাচার মেন হি ল। স ার একটু পর পর আমােক বেলন
"একটু বেসন। " আিম বেস থািক। ভালই লােগ বেস থাকেত। স ােরর
যায় ততই

ি

েটাকল িলখা

েম যত বশী সময় কাটােনা

েজর ব াপার। এক সময় িতিন আমার সব কথা নেলন। বলেলন "আপিন িরসাচ
কেরন। আিম আপনােক হ করব। " আিম েটাকল িলখার জন পড়া না

কের িদলাম। একােজ িব আর খান স ার, বদ ল স ার, কামাল স ার, মাহমুদ হাসান স ার ও আিনস
স ার সহেযাগীতা করেলন। একিদন সকাল ৯ টায় আমার েটাকল

েজে শন করার িদন ধায

হল। আিম মাহমুদ হাসান স ারেক বললাম "স ার, আিম আগামীকাল আমােদর িডপাটেম -এ
আমার িরসাচ েটাকল

েজ

করব। আপিন থাকেবন স ার?" স ার বলেলন " দিখ, চ

দখব। " আিম ৯ টার আেগই সিমবার কে
এেক সব ছা ও িশ ক আসেলন। আিম
গেলন। কামাল স ার আমার বাচন ভি র
মাহমুদ হাসান স ারেক কেম

া কের

গলাম। দিখ মাহমুদ হাসান স ার বেস আেছন। এেক
াটকল

েজ

করলাম। বদ ল স ার খুব রেগ

িট ধের সমােলাচনা করেলন। আমার মন ভংেগ গল।

করেত বলা হল। আিম ভয় পেয় গলাম। স ার অত

নরম সুের

কথা বলেলন। িতিন বলেলন "তার িরসাচিট অত

সু র হেব। খুবই এে াি েয়ট িথিসস হেব। আই

এি িসেয়ট িহজ ওয়াক। স সু র বেলেছ। যেহতু তার মা
আিমও থম

স িহসােব িঠকই আেছ। ওর মত

েজে শন করার সময় ভাল করেত পািরিন। আসেত আসেত ই

ভ হেয় যােব।"

আিম আবার নতু ন জীবন িফের পলাম। িব আর খান স ার তমন িকছু বলেলন না। মাহমুদ হাসান
স ার চেল গেলন। আিম িব আর খান স ােরর

েম গলাম। স ার বলেলন "আপিন মাহমুদ হাসান

সাবেক সিমনাের দাওয়াত িদেয়িছেলন? "
-িজ স ার।
-তােক দাওয়াত দয়ার কথা আমােক বেলন িন কন? িতিন আসেবন জানেল আমরা তােক ভাল
ভােব আপ ায়ন করেত পারতাম। আমরা তােক মা চা িব ুট খাওয়ালাম । িক ল

ার কথা।

-আিম তােক বেলিছলাম িতিন থাকেত পারেবন িকনা। িতিন কনফাম কের িকছু বেলন িন। আমার
ধারনা িছল িতিন আসেবন না। আিম অত

:িখত, স ার।

এিনেয় বদ ল স ার ও কামাল স ারও আমােক িতর ার করেলন। স রােত বশী কের ঘুমালাম।
হল আমার িথিসেসর আসল পব। িথিসস টাইেটল "এেসািসেয়শন অব হিলেকাব া ার
পাইেলাির উইথ গ াি
স

ক ক া ার এ

ল কােলকশন করেত হেব গ াি

আদার গ াে

ািডওেডনাল িলসন। " এে াে ািপক বােয়াি

ক ও িডওেডনাল িমউেকাসা থেক। এক অংশ থেক

হিলেকাব া ার পাইেলাির িজবানু কালচার করেত হেব। আেরক অংশ িদেয় িহে
াইড তির কের িবিভ
িহে

ইন কের মাইে াে ািপক পরী া কের িজবানু দখেত হেব এবং

ালিজক াল রাগ িননয় করেত হেব। শেস

এই িজবােনার সােথ গ াি

াপ াথলিজক াল

িটি

ক ক া ার ও অন ান গাি

ক াল এনালাইিসস কের দখেত হেব য
ক ও িডওেডনাল রােগর স

ক আেছ

িকনা।
[চলেব]
=====
ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার
ফইসবুক পা
ৃিতর পাতা থেক
২৯/৭/২০১৭

আমার িপিজেত এম িফল পড়া - ৩য় অংশ
িথিসস পেবর িরসােচর কাজ
িডপাটেম

হেয় গল। িহে

াপ াথলিজক াল াইড েসিসং আমােদর

এর প াথলিজ ল ােব করা স ব। হিলেকাব াকটার পাইেলাির কালচার করার জন

মাইে াবােয়ালিজ ল াব েয়াজন। আইিপিজএমআর-এর মাইে াবােয়ালিজ ল াব এ কােজ আমােক
হ করেত পারল না। কান একজেনর পরামেশ আিম মহাখালী আইিসিডিডয়ারিব
মাইে াবােয়ালিজ িবভােগর ধােনর িনকট গলাম। জানালাম
-স ার, আমার এম িফল িথিসস কােজর িরসােচর জন গ াি

ক বােয়াি

থেক হিলেকাব াকটার

পাইেলাির অরগািনজম কালচার করা েয়াজন। আপিন িক আমােক হ করেত পারেবন?
স ার আমােক হিলেকাব াকটার পাইেলাির, িবিভ কালচার িমিডয়া, কালার এনভায়রনেম
ইত ািদ িনেয় পর পর অেনক

করেলন। আিম তার অেধক ে র উ র িদেত পারলাম। কারন,

আিম তা মাইে াবােয়ালিজর ছা না।
স ার িতর ােরর সুের বলেলন

-এতটু কু মাইে াবােয়ালিজর নেলজ িনেয় আমার কােছ এেসেছন! যান ভাল কের জেন আসুন।
আিম অপমািনত অনুভব কের মুখ লাল কের িফের আসলাম। এই অপমােনর কথা কাউেক
জানালাম না। মাইে াবােয়ালিজ ট ট বই পড়া

করলাম। পড়েতই থাকলাম। পড়েত পড়েত

া হেয় গলাম। এর মেধ বােডম ও আইিপিজএমআর-এর গ াে
এর মাইে াবােয়ালিজ
বােডম কনফাের

াএ ােরালিজ

গন িমেল একটা " হিলেকাব াকটার পাইেলাির িরসাচ

েম েফসর এ ক আজাদ স ােরর সভাপিতে

িছলাম। আিম আমার মতামত ব া

স ও বােডম

প" গঠন করেলন।

থম সভায় আিম উপি ত

কের বললাম "আমােক যিদ বেডম ল াবেরটির ব বহার করার

সুেজাগ দয়া হয় তাহেল আিম হিলেকাব াকটার পাইেলাির কালচার করেত সহেযাগীতা করেত
পারব।

প আমােক অনুমিত িদেলন। িমিটং-এ গ াে

াএ ােরালিজ

িময়া মাসুদ ভাই উপি ত

িছেলন। িতিন িমিটং-এর পর আমােক বলেলন "আিম িপএইচিড করার জন ডাটা কােলকশন
করিছ। আসুন িকছু কাজ আমরা যৗথ ভােব কির। " আিম রািজ হলাম। গাি

ক স

কালচার সুপারভাইজ করার কােজ মাসুদ ভাই সহেযাগীতা করেলন। আিম িহে
েসিসং ও িরেপাট করার কােজ তােক সহেযাগীতা করলাম। হাটেখালা িরএেজ

ল দয়া,

াপ াথলিজ াইড
মােকট থেক

কালচার করার িজিনস প িকেন িনলাম। িবএমএ ভবেনর িনেচর মােকট থেক কালচার িমিডয়া ও
িরএেজ

িকেন িনলাম। বােডেমর টকেনালিজ

েক হিলেকাব াকটার পাইেলাির কালচার করার

প িত বেল িদলাম। আমরা কউ এ জীবাণু আেগ কালচার কির িন। মনুয়াল পের
কালচার করেত িবেশষ এনভায়রনেম
হল। থম ব ােচর কেয়কিট স

করলাম।

ও িবেশষ িমিডয়ার েয়াজন। িনেজেক িব ানী িব ানী মেন

ল-এর মেধ একিটেত এই জীবানু

া করল। আমােদর আন

ধের রাখা যায় না। এই সময় জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র একজন মাইে াবােয়ালিজর িশ ক
আসেলন। িতিন জাপােন িপএইচিড করিছেলন। িতিনও এই
সবাই খুশী। গ

েপ ইন ুেডড হেলন। িমিটং হল।

িশ ক জীবানু দখেলন। িতিন জাপােন এটা আইেসােলট কেরেছন। এটাই

হিলেকাব া ার পাইেলাির। িতিন বলেলন "আিম এই বাংলােদেশর আইেসােলেটড জীবানু জাপােন
িনেয় যাব।েসখােন ওখানকার জীবানুর সােথ কে
প াথলিজ ল ােব িহে

াপ াথলিজেকল াইড তির কের

রাগ িননয় করা হল। এই িজবানুর জন
দখার জন

শাল

সহেযাগীতা কেরেছ

য়ার করব।
িটন িহমাটি িলন ইউিসন

ামােক ইে ি

ইন করা হত এলিসয়ান

ইন কের

নাল মটা ািসয়া হয়। এই মটা ািসয়া

ইন। আমােক টকিনক াল কােজ খুব

হী দাস। আিম তার কােজর মযাদা টাকা িদেয় দই িন। তার সােথ ব ুর মত

আচরণ কেরিছ। স খুশী মেনই আমার কাজ কের িদেয়েছ। কউ কউ মেন কেরেছ আিম হয়ত
তােক টাকা দই। অিফস িপওন আমানু াহ আমার খুব ি য় িছল। আিম কাউেক কান িদন তার িত
অস

হেত দিখ িন। পাস কের আসার পর মােঝ মােঝ িডপাটেম -এ গেল আিম আমানু াহ ক

খুিঝ। একিদন আমানু াহ ক দখেত অিফস

েম ঢু কলাম। আমানু াহ আমার কুশলািদ জানার পর

একিট ােডর িরেপাট দখােলন। আিম বললাম
-এটা কার িরেপাট?
-আমার, স ার।
আিম দখলাম িরেপাট িলখা আেছ একুট িলউেকিময়া, মােন াড ক া ার। আিম িনরেব িরেপাট-এর
িদেক চেয় চেয় তার পিরনিতর কথা ভাবিছলাম।
-স ার, িরেপাট কমন?
- কন,আপিন জােনন না?
-আিম তা এই মা িরেপাট িনেয় আসলাম। কাউেক দখাই িন। িরেপাট কমন?
-আপনার শারীিরক সমস া িক?
- তমন িকছু না। একটু চক করলাম।
-আপনার তা কিঠন রাগ হেয়েছ।
-িক রাগ?
-খুবই খারাপ রাগ। এটােক াড ক া ার বলা হয়। তেব িচিকৎসায় ভাল হেয় যােব।
আমানু াহর কপােল িচ া িচ
হঠাত কের িরেপােট

দখা গল।

গীর নাম চােখ পরল। নাম িলখা "আ ু াহ। "

-আের এটােতা দখিছ আ ু াহর িরেপাট!
আমানু াহ ছা মের আমার হাত থেক িরেপাট িনেয় চেল গেলন। একটু পর িফের এেস বলেলন
-স ার, ভুল হেয় গেছ।
-িক ভুল হেয়েছ?
-আিম িনেজই ডিলভাির ড

থেক আমার নাম মেন কের আ ু াহর িরেপাট িনেয় এেসিছলাম।

এই িনন আমার িরেপাট।
-আপনার িরেপাট ভাল।
আমানু াহ মুি

হাসেলন।

গত কেয়কিদন আেগ একটা অনুসঠােন আমানু াহ র সােথ দখা হয়। দখলাম বশ রাগা রাগা।
বললাম
- কমন আেছন।
-স ার, বশ বল। হাটেত ক হয়। ডায়ােবিটস হেয়েছ।
- কাথায় আেছন?
-পং হাসপাতােল।
-এখন আকু পাংচার কেরন না?
(আমানু াহ আেগ আকু পাংচার স াের াইেভট চাকুরী করেতন।িতিন িনেজ পাংচার
করেতন।আিম জানতাম)
-ওটা বাদ িদেয়িছ।
-আপনার িনেজর শরীের আকু পাংচার কেরন নাই?
-কেরিছ। কাজ হয় িন।

আমানু াহ র জন খারাপ লাগল। স পং হেয় এখন হাসপাতােল সময় কাটাে ।
এক ঘ া পর আবার দখা হল।
-আপিন এখন কাথাও চাকির কেরন না?
-কির তা। পং হাসপাতােল।
- ও তাই? আিম ভেবিছলাম পং হেয় হাসপাতােল আেছন।
আমানু াহ মুি

হাসেলন।

িরসােচর মুল কাজ

কের িদলাম। আইিপিজএমআর ও বােডেমর গ াে

এে াে ািপ স ার থেক গাি
কের মিডফােয়ড িজেয়মসা

াএ ােরালিজ িবভােগর

ক িমউেকাসা সং হ কির। এর এক অংশ িদেয় ডাইের ি য়ার
ইন কের মাইে াে ািপ কের হিলেকাব াকটার পাইেলাির িডেট

কির। এক অংশ থেক বােডেমর মাইে াবােয়ালিজ ল ােব হিলেকাব া ার পাইেলাির কালচার কির।
এক অংশ িদেয় িহে

াপ াথলিজ াইড তির কের িহমাটি িলন-ইউিসন

ডায়াগেনািসস কির, মিডফাইড িজএমসা
এবং এলিসয়ান

-িপএএস

ইন কের িডিজজ

ইন কের হিলেকাব াকটার পাইেলাির িডেট কির

ইন কের ইে ি

নাল মটা ািসয়া দিখ। কামাল স ার, বদ ল

ইসলাম স ার ও িব আর খান স ারেক িদেয় াইড িরিভউ করাই। সব স ারগন আমার কােজ সে াষ
কাশ কেরন। আমার ভাল লােগ।

িটন কাজ িহসােব িহে

াপ াথলিজ িরেপাট কির এবং লাইে রী

থেক আিটেকল কােলকশন কের পিড়। ফােক ফােক িথিসস িলিখ। িলিখ পিড় আর কািট। িকছু
কােটন কামাল স ার আর িকছু কােটন বদ ল স ার। আবার িলিখ। আবার কাটা কািট। একসময়
কাটাকািট শষ হয়। তখন ভাল লােগ।
প াথলিজ সাসাইিটর বািষক সে লন হেয়িছল িসেলট এম এ িজ ওসমানী মিডেকল কেলেজ।
তখন ি ি পাল িছেলন েফসর িকি য়া স ার। ধান অিতিথ িছেলন

িসেড

আ ুর রা

াক।

ওখান থেক আমরা জাফলং বড়ােত িদেয়িছলাম। আমার িবেশষ কের মেন পরেছ য কামাল
স ারেক বােঘর মত ভয় পতাম সই কামাল স ারেক দখলাম িকেশােরর মত আন
অসীম স ার যখন হাটু পািনেত নেম আন

করেছন।

পেতিছেলন তখন কামাল স ার পাথর িদেয় পােশর

পািনেত িঢল ছু ড়িছেলন। আমরা ছা রা তােত খুব মঝা পেতিছলাম।

েন ফরার সময়

মাইে াবােয়ালিজর েফসর মিশউর রহমান স ার সীেটর কােছ একিট বােশর মাথা রেখিছেলন।
িতিন এটা তার বাড়ীেত লাগােবন বেল িসেলট থেক িনেয় যাি েলন। কান একজন স ার মিশউর
রহমান স ারেক বলিছেলন "স ার, এই বাশ আপনার বাসায় না লািগেয় িপিজর সামেন লাগােয়ন। "
এই কথার অথ তখন যারা িপিজেত পেড়েছন তারা বুেঝ ফেলেছন। আিম গে িলখেত পারব না।
িথিসস কম শষ হল। িলখা শষ হে

না। পালা েম একিট ক

কির। ভাইভার জন পড়েত হয়। শেসর িদেক সারারাত িডপাটেম

িপউটার িদেয় ৫ জন িথিসস টাইপ
এ কাটােত হত। সাধারণত আিম

ও নব কুমার এক সােথ কাজ করতাম। এক রােত িতনটা বেঝ গল। বর হেত িগেয় দিখ গইেট
তালা মারা। তার মােন সারারাত িডপাটেম

এ কাটােত হেব। িপছেন অ কার থেক িনশাচর

একজন ছেল বেল ফলল " বর হেবন নািক?"
- কমেন বর হব।
-আেছ, আমােদর জানা আেছ।
-আেসন।
দখলাম অ কাের িপিজর এক কােন একিক িছ আেছ। সই িছ িদেয় আমরা বজীর মেতা কের
বর হেয় আসলাম।তার মােন এই লাক িল এই িছ িদেয় আনা না কেরন। পের এক রাত জেগ

কাজ করিছলাম আিম আর নব কুমার। রাত তখন ায় িতন বা চারেট । বািহের অেনক লােকর কথা
শানা গল। কান পেত

নেত পলাম এক চার পাইপ বেয় আমরা য িবি ং এ ৫ তলায় কাজ

করিছ সই িবি ং এ উপেরর িদেক উঠেছ। আমরা চেল চাওয়ার জন লাইট ব করলাম। লাক িল
বলেছ "িভতের আরও ইজন চার আেছ। আমােদর কথা েন বািত িনিভেয় িদেয়েছ। " আমরা েন
ভয় পেয় গলাম। যিদ এই মু েত বর হই তাহেল তারা আমােদরেক গণিপটু িন িদেত পাের। যেহতু
গইেট তালা দয়া আেছ আমরা চুি

কের িভতেরর িদেকর

েম িগেয় বেস রইলাম। লাক িল চেল

গেল চার হউক বা পাগল হউক হয়ত নেম চেল গেছ। আমরাও তালা খুেল বর হেয় এলাম।

আেরক রাত আনুমািনক ৪ টার িদেক িডপাটেম -এ কাজ করার সময় আমােদর পােশর

েমর িনচ

থেক লাকজেনর কথা নেত পলাম। তািকেয় দিখ পােশর িবি ং-এ জানালা িদেয় দখা যাে
এক নাস ফাশী িদেয় ঝু লেছ। ভয় পেয় গলাম। কাজ ব না কের চািলেয় গলাম। কারন সামেন
ফাইনাল পরী া।
িথিসস টাইেপর কাজ শষ হল। স
িদেয়। িতনিট বই ি

ুন িথিসস বই িনেজই টাইপ কেরিছ। মাউস ছাড়া ধু িকেবাড

কের বাধাই করেত হেব। খরচ কমােনার জন আিম ও নব কুমার পুরান ঢাকা

থেক অফেসট পপার িকেন আনলাম। ডট ি

াের ি

করলাম। নীলেখত থেক বাধাই কের

আনলাম। থম পাতায় সব গাইডগেনর সই লাগেব। ইিতমেধ

ধান গাইড িব আর খান স ার

অবসের গেছন। কা-গাইড বদ ল ইসলাম স ার বদলী হেয়েছন। আিম ও নব কুমার ির া কের
ধানমি েত িব আর খান স ােরর বাসায় গলাম। স ার আমােদর দেখ খুশী হেলন। সাফায় বেস
অেন ন গ করেলন। ভাল আপ ায়ন করােলন। সই করেলন। দায়া করেলন। আমরা ধন বাদ
জানালাম। মেন মেন স ােরর জন দায়া করলাম। মু

হেয় চেল এলাম। পেররিদন ই াটেন বদ ল

ইসলাম স ােরর বাসায় গলাম। িতিনও িঠক িব আর খান স ােরর মত আপ ায়ন, গ , দায়া
করেলন। আমরা মু

হেয় চেল এলাম।

বাংলােদশ মিডেকল িরসাচ কাউি ল (িবএমআরিস) িরসাচ া
করল। আিম দরখা

করলাম। আিম ২০,০০০ টাকা া

দয়ার জন দরখা আ ান

পেয়িছলাম।

অবেশেস িথিসস ফাইনাল পরী া হল। ভাইভা ও িথিসস িডেফ পরী া িদলাম। পরী া িনেলন
েফসর ক এম নজ ল ইসলাম স ার, েফসর িব আর খান স ার, েফসর ফা ক আিজম স ার,
েফসর শাহ আ ুর রহমান স ার ও েফসর সাহরাব আলী স ার। পরী ায় স ারগন স

হেলন।

পরী া শেস আমােদর িভতের িনেয় স ারগন কালাকুিল করেলন। আমরা কালাকুিলর অথ
জানতাম পাস। িযিন ফল করেতন তােক িভতের ডাকা হত না। ই বছেরর কে
অবশান হল। এবার ঢাকা ইউিনভািসিট থেক রজা

র জীবেনর

বর হবার অেপ া। কামাল স ার বলেলন

"আপনার িথিসেসর কাজটা বশ বড় হেয়েছ। এর সােথ কেয়কটা কইস যাগ কের আপিন িপএইচ
িড করেত পােরন। আমার িপএইচিড করা আেছ।আপিন ঢাকা ইউিনভারিসিটেত িপএইচ িড করার
জন দরখা

কেরন। অনুমিত পেল আিম আপনার িপএইচিডর গাইড হেত পাির। আপনার িথিসস

থেক আিটেকল িলেখন জানােল কাশ করার জন । আিম হা না িকছু বললাম না।
আিম ভাবেত লাগলাম। আবার কােস ঢু কব? আবার পড়া না? আবার গেবষণা? আবার পিরবার
থেক দূের? এখন পিরবােরর সােথ সময় িদেত হেব। ছাট ছাট ই মেয়। িবছানায় েতই কােছ
এেস যায়। ছাট ছাট গ কের। ইজন ই পােশ েয় আমার কােদর উপর মাথা রােখ। বাসা থেক
বর হবার সময় কাড়াকািড় কের মাথা পেত দয় মাথায় চুমু দয়ার জন । ীর হােতর নানা

রিসিপর মজাদার রা া। আরও কত িক! এসব বাদ িদেয় জানােলর িপছেন দৗড়ােনা?
কােলকশন কের বড়ােনা? না, চেলই যাই। াইেভট াি স

িসেমন

কের দই। এখন বাবােক দয়ার

সময়। এতিদন বাবার কাছ থেক িনেয়িছ। আর না। বাবােক িদব। বাবা ই ামত খরচ করেবন।
িনেজর েয়াজন না থাকেল ি য়জনেদর িদেবন। বাসার িভতর ফািনচার েয়াজন। বাড়ী করার জন
জিম িকনেত হেব। ইত ািদ ভেব আিম কামাল স ােরর কথােক
টাংগাইল চেল গলাম। িকছু িদন একটা ডায়াগেনাি
থেক অিফিসয়াল রজা

না িদেয় ঢাকা ত াগ কের

ক স াের াি স করলাম। ঢাকা ইউিনভািসিট

বর হল িডেস ের, ১৯৯৫ সেন। অিফিসয়ািল আমার গেবষণাকম ীকৃিত

পল। আিম মান করলাম হিলেকাব াকটার পাইেলাির নােমর এক জীবানু বাংলােদশী রাগীেদর
ামােক ও িডওেডনােম পাওয়া যায় এবং এই জীবানুর সােথ
পি

ক আলসােরর এেসািসেয়শন আেছ। িথিসস

ামাক ক া ার, গ া

াইিটস, ও

র আেগও আিম এই জীবানুর নাম জানতাম

না। এমনিক পাক ালীেত জীবানু থােক বেলও আিম জানতাম না। আমার গেবষণার ফলাফল
"Association of Helicobacter pylori with gastric cancer and other gastroduodenal leions" নােম
বাংলােদশ জানাল অব প াথলিজ ১৯৯৬ সংখ ায় কািশত হেয়েছ।
ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ লকচার পাে

পদায়ন করার জন দরখা করলাম। শাহ মেনায়ার

স ার তখন িডিড এডিমন িছেলন। স ােরর সহেযাগীতায় আমার দরখা ম ুর হেলা। ২৭ শ মাচ
১৯৯৬ তািরেখ আিম ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ প াথলিজ িবভােগ আবার ভাষক পেদ
যাগদান করলাম।
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