ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ িশ কতা পব -১
১৪/১/১৯৯২ তািরেখ যিদন প াথলিজর ভাষক িহসােব যাগদান করলাম সিদন িবভাগীয় ধান
িছেলন এেসািসেয়ট েফসর ফজলুর রহমান স ার। পেরর িদন িবভাগীয় ধান িহসােব যাগদান
কেরন েফসর শাহ মুিনর হােসন স ার। বৃ েটেনর িজএমিস কতৃ ক ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ
িরকি িশন পাওয়ার জন একিট পিরদশক িটম আসার কথা িছল। তাই কেলেজর ন পদ িল পুরন
করার জন অেনক িটচার সিদন যাগদান কেরিছেলন। শাহ মিনর স ার ইিতপুেব স ার সিলমু াহ
মিডেকল কেলেজ িছেলন। তাই যাগদান করার পর ময়মনিসংেহ িশফট হবার

িতর জন অ

িকছু িদন ঢাকায় িছেলন। ততিদন ফজলুর রহমান স ার আমােদর িদক িনেদশনা িদেয়েছন। স ার
আমােদর বলেছন "আপনােদরেক আেগই

াস িদি না। িকছু িদন পড়া না কের

ত হেয় িনন। "

আরােম িদন কাটেত লাগল। কাজ নাই, াি স নাই। জীবেনর আরামতম িদন িল িছল
ল াবেরটির ওয়াক

াস ও

করার আগ পয । যাগদান করার কেয়কিদন পর এে া া গােয় িদেয় একটু

এম-২৪ ব ােচর ভাইবা াি ক াল

েম ঢু কলাম। আমার িডউিট িছল না। এমিন ঢু কলাম। সােথ

সােথ এক সুদানী ছা আমােক বলল "Sir, is it haematocrite tube? ( এটা িক হমােটাি ট িটউব)"
আিম বললাম "Yes(হ া)। " আিম ১৯৮৪ সেন প াথলিজ ভাইভা িদেয়িছ, ায় ৮ বছর হল। আমার
এিট এতিদন চনার কথা না। ছা

যখন বলেছ হমােটাি ট িটউব তাহেল তাই হেব।

আিম ভাইবা বােডর পােশ একিট চয়ার িনেয় বসলাম। ঐ ছাে র হােত স ার ঐ রকম একটা িটউব
িদেয় িজে স করেলন " হায়াট ইজ িদস?" ছা বলল " হমােটাি ট িটউব।" আসেল ওটা িছল
িহেমাে ািবন িপেপট। আিমও ভুল বেলিছলাম। স ার

েপ িগেয় বলেলন "তু িম এইটাই চন না, পাস

করেব কমেন? " ছা িট িন পায় হেয় আমার িদেক তািকেয় রইল আর মেন মেন বলল "এই নতু ন
িটচারই তা আমােক ভুল বেল িদেয়েছ! " আিমও মেন মেন বললাম "এই ছা

কন একটা

অপিরিচত িটচােরর কােছ জানেত চাইল? ধু এে ান গােয় থাকেলই সব িকছু জানা যায় না। " ল
পেয় ছেলটার সামেন থেক চেল গলাম। ঐ ছেলিট িমডল ইে
সবাই তােক ি

া

র একিট দেশর বাদশার ছেল,

নােম জানত। ময়মনিসংহ শহের িবেয় কেরেছ, তার মেতা বা া হেয়েছ। অেনক

িদন এম িব িব এস কােস িছল। কত বছর লেগেছ পাস করেত তা জািন না।
িসিনয়র লকচারার ডাঃ আিনস ভাই একিদন আমােক বলেলন
-ডাঃ সােদক সাব, আিম আগামীকাল ছু িট নব।আপিন আমার

াসটা িনেয় িনেবন। কলেয়ড গয়টার

পড়ােত হেব।
-আমার তা
-তা হেল

িত নই।

ােস ঢু েক ছা েদর পারেসে জ িদেয় ছেড় িদেয়ন। ছা রা খুশী হেয় চেল যােব।

-আ া, িঠক আেছ।

রােত িচ া করলাম "জীবেন থম মিডেকেল

াস িনব। না পড়ােয়ই ছেড় দব! না তা হেব না। পুরা

এক ঘ াই পড়াব।
গভীর রাত পয কলেয়ড গয়টার পড়লাম।
সু র

াস িনলাম। পড়ােনার সময় বেলিছলাম "কলেয়ড ডীপ কালার হয়। " ওভােবই ট ট বইেয়

লখা িছল। ওরা িছল ফাথ ইয়ােরর ছা এম-২৫ ব াচ। এক িবচ ণ ছা দাঁিড়েয় জানেত চাইল
"ডীপ পারপল না ডীপ িপ কালার হয়? " আিম িব ত বাধ করলাম। বললাম "বইেয় তা পারপল বা
িপংক িকছু লখা নই। পেরর

ােস জেন বলব। "

ভালভােব আেগ পের না পেড়

াস নয়া যােব না।

ভালভােব কেয়কিদন পড়া না কের

াস শেস

েম এেস ঘেম গলাম। বাবাের,

িত িনেয় িটউেটািরয়াল

াস নয়া

করলাম। রিবনস-এর

বই পেড় নাট কের পড়াই। মেন হল ভালই পড়াই। কমন িটচার হব, কার মত হব, এটা িনেয় িচ া
কির। একবার ভািব েফসর হাই ফিকর স ােরর মত হই, আবার ভািব েফসর জিলল স ােরর মত
হই। একজন গরম আেরকজন নরম। আেরকবার মেন হয় েফসর আ ুল হক স ােরর মত হই।
আেরকবার মেন হয় েফসর মা ান িসকদার স ােরর মত অথবা েফসর মাফাখখার স ােরর মত।
শেস ি র কির কারও মত না। আিম আমার মত িটচার হব। তেব সব নাম করা িটচারেদর ভাল ভাল
ন িল িনেয় অন রকম এক িটচার।
বৃ িটশ টীম আসেব। পির ার পির
রিশও তির কের
আমার

ল

প লাজ

চলেছ। সাজ সাজ রব রব ভাব। বৃ িটশ
প

াস নয়া হে ।

াইেল ছা

িশ ক

ােসর িভিডও ডকুেম াির তর হে ।

ােসরও একটা িভিডও িছল। একিদন বৃ িটশ িটম আসেবন। েফসর লেভল এর িশ কগন

ি ি পাল স ােরর

েম বেস আেছন। কেলেজর গইট থেক স ােরর

হেয়েছ। ডাঃ আিনস ভাইেক দািয়

দয়া হেয়েছ ইংেরজ গ

ম পয লাল গািলচা িবছােনা

েক িরিসভ করেত। তােদর সােথ

আসেবন বৃ েটন বাসী বাংলােদশ মিডেকল এেসািসেয়শন এর সভাপিত েফসর ডাঃ আকরাম
সাইদ স ার। আিনস ভাই আমােক সােথ রাখেলন। আিনস ভাইেক রাখার কারন িছল িতিন কথা
বলার সময় বশ িকছু কথা ইংেরিজেত বলেতন। আিম ইংেরিজ বলায় তমন ভাল িছলাম না। যােহাক
যা বলার আিনস ভাইই বলেবন। তারা আসেত দরী করেছন। আমরা কেলেজর সামেন পায়চারী
করিছ। হটাত দিখ সাদা চামড়ার ইজন লাক জীপ থেক নেম কেলজ গেটর কােছ এেস গেছ।
আিনস ভাই বলেছন "ওেয়লকাম, ওেয়লকাম, নাইচ টু িমট ইউ"।
তারা লাল গািলচার উপর িদেয় হাটেছন। বলেছন " ডা ইউ এে
বলেছন "ইেয়স, উই এে

সাম ওয়ান টু কাম?" আিনস ভাই

ইউ।" লাল গািলচার উপর িদেয় হাটেত হাটেত তারা ি ি পাল স ােরর

েমর সামেন িগেয় িজে স করেলন "হয়ার ইজ ি ি পাল? " আিনস ভাই বলেলন " হয়ার ইজ
ি ি পাল। " তারা িভতের েবশ করেলন। আমরাও েবশ কলাম। স ারগন দাড়ােয় গেলন। তােদর

একজন বলেলন "উই কইম টু িভিজট আওয়ার ল িস েজ

ম ডিনেয়ম ফাউে শন , ি জ

হ আস।" এত েন স ারগন বুেঝ ফেল বেস গেলন। তােদরেক িবদায় িদেলন। দরজা িদেয় তারা
ইজন বড় হেয় গেল দখা গল িভতের আেরা িতন জন, আকরাম সাইদ স ার সােথ। অথাৎ
তােদরেক কউ িরিসভ কেরন িন। আমরা তা িভতের এেসিছলাম। তারা িভিজট করেলন। স

হেয়

িফের িগেয় ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ জএমিস িরক াইজড করেলন। সই থেক এই
মিডেকল কলেজর িডি ইউেক- ত িরক াইেজড। েফসর মাফাখখার স ার ও েফসর আকরাম
সাইদ স ােরর অবদান। আমােদর সহেযাগীতা।
আমার ােমর বাড়ী সখীপুর এলাকায়, দাদা-নানা বাড়ী কািলহািত এলাকায়, শ র বাড়ী ঘাটাইল
এলাকায়, পড়া না কেরিছ ভালুকা এলাকায়, শেস আড়াই বছর চাকুরী কেরিছ নকলা এলাকায়।
এসব এলাকার লাকজন জেন গেছ আিম ময়মনিসংহ আিছ। হাসপাতােল
অেনেকই আমােক অনুেরাধ করেতন

গী ভিত থােল

গীটােক একটু দেখ আসেত, একটু সংি

িচিকৎসেক ভাল

কের দখার অনুেরাধ করেত। আিম দখেত যতাম ও ভাল কের দখার জন িস এ দরেক অনুেরাধ
করতাম। ই একজন ডা ার তােত মাই

করেতন। তােত আিম িকছু মেন িনতাম না। আমার

কতব আিম কেরিছ। তার কতব স কেরেছ।
তখন হাসপাতােকর ডাইের র িছেলন কেনল জিহর স ার। িতিন কমচারী ও িভিজটরেদর খুব ভাল
ভােব কে াল করেত পারেতন। হাসপাতাল পির ার পির

রাখেতন। আমার এক পিরিচত হাই

ুল িশ ক ঐ সময় হাসপাতােল ভিত িছেলন। আিম তােক দখেত গলাম।
বড় িসির

গী আমােক একিট

দিখেয় বলেলন "িসির টা য ক হেয় গল। "

-এত বড় িসির

িদেয় িক করেছন?

-ডােবর পািন বর করেত চ া করিছলাম।
-ডাব কই?
-জেগর িভতর।
-এই রকম আ

ডাব জেগর িভতর কন?

-কেনল সাব আ
িভতেরর আ
িসির

ডাব গট িদেয় আনেত দন না। তাই জেগর িভতর ঢু িকেয় লুিকেয় এেনিছ। জেগর

ডাব থেক পািন বর করার জন িসির

এেনিছ। সুই ঢু কােনার সময় ছা া ঢু েক

ক হেয় িগেয়েছ।

-তা আপনােক জেগর িভতের আ

ডাব ঢু কােনার পরমশটা ক িদল?

-এই য, এই আয়া বুি িদেয়েছ।
-এই তু িম ওনােদরেক এমন আজব বুি িদেল কন?
-স ার, আিম বেলিছলাম যেহতু কেনল স ার আ

ডাব আনেত দন না সেহতু বাইের থেক ডাব

কেট পািন জেগ ঢেল িনেয় িভতের আসেত। উিন না বুেঝ আ
িসির

ডাব জেগর িভতের পুের এেনেছন।

িদেয় বর করার চ াটা িছল ি তীয় বাকািম।

--আপিন কান সাে

ােস পড়ান?

-িব ান।
-আপনার বুি টা বড়ই বাকািমর হেয় গেছ। হায় র কেনল ভয়!
আমার

মটা মীজা হািম ল হক স ােরর

েমর কাছা কািছ িছল। মীজা স ার অেনক াইড

দখেতন। আিম তার পােস িগেয় বসতাম। মােঝ মােঝ িতিন ই ােরি

ং াইড আমােক দখােতন,

শখােতন। জামেসদ হায়দার িসি কী স ােরর পােস িগেয়ও বসতাম। িতিন াইড দখােত ই া
করেতন না। কান িকছু িজে স করেল বলেতন "এ িবসেয় পেড় আেসন। " আিম পেড় আসেল িতিন
বলেতন "িক পেড়েছন বেলন। " আিম বলেল িতিন বুঝােয় িদেতন। ইজেনর িনকট ই ভােব
লাভবান হতাম। একজেনর িনকট থেক

ান আেহারন করতাম। আেরকজেনর িনকট থেক

দ তা। মীজা স ার আমার সােথ তার পািরবািরক িবষয় িনেয়ও আলাপ করেতন। আিমও আমার
পািরবািরক িবষয় তার কােছ শয়ার করতাম। একবার িতিন বলেলন
-এভােব আর কতিদন িরলা

করেবন? িবেকেল ল ােব াি স

কের িদন। কেলজ প াথলিজ

থেক কেয়কিদন কাজ িশেখ িনেলই পারেবন। যটা সমস া হেব সটা আিম দেখ দব। ই বছর পর
আপনােক আবার উপেজলায় পািঠেয় িদেব। বাচেত হেল এরই মেধ পা

াজুেয়ট কােস ঢু কেত

হেব। এম িফল পাস করেল আপনােক কেলেজই রেখ দয়া হেব। প াথলিজেতই এম িফল কের
ফলুন। আগামী জুলাই সসেনই ঢু েক প ন।
-ধন বাদ, স ার।আিম ি িনক াল প াথলিজ ল ােব
এডিমশন ট

দয়ার

িনং িনেয় কাজ িশেখ নব। আিম এম িফল

িত নব। এবার কােস ঢু কা যােব না। একটু স য় কের নই। আগামী

বছর জুলাই মােস ঢু কার চ া করব।
জামেসদ স ােরর একিট ন িছল। িতিন কান জিটল কইস পেল হাসপাতাল বেড
িগেয় রােগর িহি

িনেতন। আিমও ওনার সােথ যতাম। িহি

গীর কােছ

থেক িমিলেয় াইড দখতাম। তােত

ডায়াগেনািসস ি য়ার কাট হত। একিদন িতিন একিট ােডর াইড দিখেয় াড ক া ার সল
িচনােলন। বলেলন
-এটা আমােদর কেলেজর থাডইয়ােরর একিট ছা ীর রে র াইড।
মেয়িটেক ডেক আনা হল। আিম িচেন ফললাম। স সব সময় সামেনর বে র ডান পােশ বসত।
মধাবী ছা ী। আিম িচি ত হেয় পরলাম তার পিরণিত ভেব। স ার িজে স করেলন
- তামার শারীিরক ক িক?
-স ার, কেয়কিদন হয় আমার িভসন

র। শরীর খুব বল। দােতর গারা িদেয় র

আেস।

-আগামীকাল িরেপাট িদব।
স ার িডপাটেম
মােয়েলা াি

এর সকল েফসরগনেক াইড দখােলন। সিঠক ডায়াগেনািসস -একুট

ক িলউেকিময়া। পেররিদন কেলেজর ছা েদর মেধ জানাজািন হেয় গল। জানেত

পারলাম তার ই িতন বছেরর িসিনয়র ছা েক স ভাল বােস। তােকও আিম িচিন। স আমােক
সােদক ভাই বেল ডােক। আমরা িমেল সহেযাগীতা কের দড় মােসর মেধ ই তােক জামািনেত বান
মেরা া

াে শেনর জন পািঠেয় িদলাম। জামান যাওয়ার আেগ সই ছেলর সােথ তার িবেয় হয়।

জামািনেতই িচিকৎসাধীন মেয়িট ইে কাল কের। মৃ ুর আেগ মেয়িট তার ামীেক অনুেরাধ কের
যায় যন তার ামী র

রাগ িবদ ায় িবেশষ

হয় এবং মেয়িটর

াস মট বা বী তারও নাম

মেয়িটর নােম তােক যন িবেয় কের। আিম খাজ িনেয় দেখিছ ছেলিট সই বা বীেকই িবেয়
কেরেছ এবং র
পাে

িবদ ায় িবেশষ

হেয় বশ নাম কেরেছ। দেশর সেবা

িবদ া িপেঠ একিট ভাল

আেছ।

িকছু িদন পর আিম াইেভট ল ােব একিট াইড পলাম, ঐ রকম। খাজ িনেয় দখলাম

গী আমার

এলাকার। িতিন আমার পিরিচত। একজন সরকাির কমকতা। আিম একিদন সময় িনেয় জামেসদ
স ারেক িদেয় কনফাম কিরেয় পেরর িদন িরেপাট িদলাম। িপিজেত িগেয় িচিকৎসা নয়ার পরামশ
িদলাম। আিম যখন িপিজেত পিড় তখন িতিন ওখােন িচিকৎসাধীন িছেলন। আিম
কােছ যতাম। তার ক

দেখ খুব ক

ােসর ফােক তার

পতাম। এখেনা পাই। তােক সব সময় নামাজরত পতাম।

িতিন বলেতন যত ন বেচ আিছ আ া ক ডাকব। একিদন িবেকেল আমার ছা ীর ামী বলেলন
"সােদক ভাই,
ইিনং িনত র

গী মেন হয় আজ রােত িটকেবন না। দেখ আইেসন। " ও তখন ওখােন অনারারী
িবদ ায়। আিম ব া তার জন রােত যেত পাির িন। পেররিদন িগেয় দিখ

ম

খািল। বুেক একরাশ বদনা িনেয় িফের এলাম।
১৯৯৩ জুলাই সসেন এডিমশন ট

িদেয় এম িফল, প াথলিজ চা

করেত ঢাকায় আই িপ িজ এম আর এ বা িপিজেত চেল যাই।
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