ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ ি তীয় বার

ভাষক পব

প াথলিজেত এম িফল পাস কের এেস ২৭ শ মাচ ১৯৯৬ তািরেখ ময়মনিসংহ মিডেকল
কেলেজ প াথলিজ িবভােগ
ফামােকালিজর

ভাষক পেদ যাগদান করলাম। এবার অধ

েফসর নু ল ইসলাম স ারেক। প াথলিজ িবভােগর

িহসােব পলাম
ধান িহসােব িছেলন

অধ াপক শাহ মুিনর হােসন। মীজা হািম ল হক স ার প াথলিজ িবভােগর সহেযাগী অধ াপক।
আিমনুল হক স ার সহকারী অধ াপক। নািসমা তাফা

ল সহকারী অধ াপক িহসােব িছেলন

িক

াজুেয়ট িড ী থাকেলই কাের

ডপুেটশেন ইউেকেত অব ান করিছেলন। পা

চাজ

অথবা িপএসিস পরী ার মাধ েম র লার সহকারী অধ াপক হওয়া যত। িপএসিস-র পরী া
প িত িছল ক প গিতর। তাই অেনই দরখা
িনেয় িনত। তেব পা

কের কাের

চােজ সহকারী অধ াপেকর পা

খািল থাকা শত িছল। ময়মনিসংেহ পা

খািল না থাকােত আিম দরখা

করেত পারলাম না।
এিদেক এম িফল-এ আমার ব াচম াট নবকুমার ও হা নুর খান রিশদ িশ ী দরখা
নবকুমারেক িসেলট আর হা নেক িদনাজপুর মিডেকল কেলেজ কাের
অধ াপক কের পািঠেয় দয়া হল। এই ভেয় আিম দরখা

করায়

চােজ সহকারী

করার িচ াও বাদ িদলাম। আিম করেল

হয়ত আমােকও িদনাজপুর পািঠেয় দয়া হত। ময়মনিসংহ আিছ ভাল আিছ। সই থেক এখন
পয

নবকুমার িসেলেটই আেছ। নবকুমার এখন

েফসর নবকুমার সাহা। হা ন ১৯৯৮ এর

িডেস ের বদলী হেয় স ার সিলমু াহ মিডেকল কেলেজ এেস পের। এখন পয
আেছ। স এখন

স ওখােনই

েফসর হা নুর রিশদ খান।

ময়মনিসংেহ যাগদান কের ফ ািমিল টাংগাইল থেক ময়মনিসংহ শহের িশফট করলাম।
মেয়েদরেক িবদ াময়ী

ুেল ভিত কের িদলাম। এম িফল পড়ার আেগ য বাসায় ভাড়া থাকতাম

সই বাসায়ই উঠলাম। য ল াবেরটিরেত

াি স করতাম সই ল ােবই

াি স করা

করলাম।

সহকারী অধ াপক আিমনুল হক স ার বলেলন "আসুন আমরা যৗথভােব

াি স কির।"

-আিম একা

াি স করেত চাই।

াধীন ভােব িনেজর মত কের িনেজর নােম ল াবেরটির িদেয়

-আপিন তা এখন একটা ল ােব কাজ করেছন। আিম এক মাস পর এক বছেরর জন থাইল া
যাব িহে

াপ াথলজীেত উ তর

এই সমেয়র মেধ আপনারটা

ইিনং-এর জন । এই সময় আপিন আমার ল ােব কাজ কেরন।
িতসঠা কের ফলেবন। আিম িফের আসার সােথ সােথ আপনারটা

চালু করেবন। এই এক বছের আপনার ল াব ব াব াপনার অিভ তাও হেব।

1

আিমনুল স ােরর কথা মত আিম তাই কেরিছ। হক প াথলিজেত এক বছর কাজ কের ১৯৯৭
সেন আিম তালুকদার প াথলিজ

িতসঠা কের

ি িনক াল প াথলিজ াি স করা
ইএনিট ও গাইিন িবভােগর
েজ
ট

াধীন ভােব িহে

করলাম। পদবী আমার

াপ াথলিজ, সাইেটাপ াথলিজ ও
ভাষক হেলও সাজাির, মিডিসন,

েফসরগন আমার ল ােব পরী া করেত পাঠােতন। আিম সিমনাের

করতাম আধুিনক িব ােনর আধুিনক পরী া প িত িল। এফএনএিস, পপস ি য়ার
ইত ািদ িবসেয় আিম

পরী ার

চলন ও

থম সিমনাের

েজ

কির। িডপাটেম

ও

াইেভট ল ােব এই সব

সার হেত থােক। আিম ই ারেনট দেখ আেমিরকা থেক মাইে াে াপ

আইিপস ক ােমরা এেন আমার িহে

া সাইেটা িরেপােট কালার মাইে া াফ ছিব দই। অেনেকই

এি িসেয়ট কেরন।
ঘন ঘন সিমনার কির। ঢাকায় িগেয় িবিভ িহে
হন কের

াপ াথলিজ ও সাইেটাপ াথলিজ

ইিনং নই। িব এম আর িস ত িরসাচ মথডলিজেত

মিডেকল এডু েকশন থেক কেয়কবার িটিচং মথডলিজেত
ই িটিটউট থেক কি
াে

আিম আমার

উটার ব াবহােরর
ান ও দ তা বৃ ি

ােম অংশ

ইিনং নই। স ার ফর

ইিনং নই। কি

উটার

ইিনং

ইিনং নই। এই ভােব িচিকৎসা িশ া িবসেয়র িবিভ

করেত থািক।

বশ কেয়কিট আিটেকল িলিখ য িল ময়মনিসংহ মিডেকল জানাল ও বাংলােদশ জানাল অব
প াথলিজেত পাবিলশ হয়। একােজ মীজা হািম ল হক স ার আমােক হ
িসেমন িনেয় গেবষণা কের িব এম িড িস থেক
যেহতু লকচারার পাে

া

কেরন। িডপাটেম -এ

পেয়িছলাম।

িছলাম সেহতু আমােক িটউেটািরয়াল ও াি ক াল

এম িফল করার আেগ এম-২৪ ও ২৫ ব ােচর

াস িনেত হত।

াস িনেয়িছ। পাস করার পের এেস ২৮ না ার

ব াচ পেয়িছ। ২০০৮ সেন যখন বদলী হেয় িদনাজপুর যাই তখন শষ ব াচ িহসােব ৪২ না ােরর
াস িনেয়িছ। ৪৪ না ার ব ােচর অিরেয়ে শন
ব াচ এর অিরেয়ে শন

াস িনেয় িদনাজপুর িগেয় িদনাজপুেরর ১৭ না ার

াস নই। অথাৎ এম ২৪, ২৫ এবং ২৮ থেক ৪২ পয

িনেয়িছ। লকচারার পেদ থেক আিম লকচার

আিম

াস

াস িনেত পারতাম না। আমােক েফসনাল

পরী ায় ভাইভা িনেত িনেয়াগ করা হত না।
একবার কান কারেন এ টারনাল এ ািমনার আেসন িন। অবসর া
িশ ক আ ুল হক স ারেক িরকুেয়

অধ াপক, আমার

ে য়

করা হল পরী া নয়ার জন । িতিন িছেলন িনতীর লাক।

িতিন বলেলন য অডার ছাড়া িতিন পরী া িনেবন না। ি ি পাল স ার জ রী ভােব আমােক
িদেয় পরী া িনেয় িনেলন। অডার পেয় পেররিদন আ ুল হক স ার এেস পরী া িনেলন এবং
পরবতী ৭ িদেনর পরী া িলও িনেলন।

ায় এক বছর পর িবেকেল িব াম িনি

এমন সময়
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আমার বাসায় দরজায় কিলং বল বাজল। দরজা খুেল দিখ আ ুল হক স ােরর ল াব
টি িশয়ান। িতিন ৮২.৩০ টাকা আমার হােত িদেয় বললেলন "হক স ার পািঠেয়েছন।"
-িকেসর টাকা?
-এই িনন িহসাব।
স ার িলেখেছন "আপিন

থম একিদন পরী া িনেয়িছেল। আিম পরী া িনেয়িছ ৭ িদন। িক

তারা িবল িদেয়েছ ৮ িদেনর। কােজই এক িদেনর টাকা আপিন পােবন। অনু হ পুবক ৮২ টাকা
ি শ পয়সা

হণ কের সই ক ন।

আিম টি িশয়ানেক বললাম "কাগেজ সই কের িদলাম। টাকা লাগেব না। "
-টাকা আপনােক রাখেতই হেব। স ার এই টাকা ফরত িনেবন না।
-আপিনই িনেয় িনন।
-অস ব স ার।
-িঠক আেছ িদন।
আিম িনেয়

ই টাকা ি শ পয়সা তােক িদবার চ

বলেলন "িফের গেল স ার

া করলাম। িতিন িকছু েতই িনেলন না। িতিন

করেবন আিম কান বকিশশ িনেয়িছ িকনা। "

যমন স ার তমন স ােরর টি িশয়ান।
পরপর কেয়কিট আিটেকল পাবিলশ হবার পর কেলজ কতৃ প

আমােক ময়মনিসংহ মিডেকল

জানােলর এিডটিরয়াল বােডর ম ার কের িনেলন। জানােলর িচফ এিডটর িছেলন শাহ আ ুল
লিতফ স ার। স ারেক সহেযাগীতা কের জানালিট ২০০০ সেন পাবেমেড ইে
কি

উটার এডু েকশন

করালাম।

ােমর কাঅিডেনটর হেয় ১২০ জন কমকতা ও কমচারীেক কি

িশ ন ই িটিটউট থেক

উটার

ইিনং কিরেয় আনলাম।

িডেস র ১৯৯৭ সেন আিম বদিলর অডার পাই। কাের

চােজ সহকারী অধ াপক কের আমােক

িদনাজপুর মিডেকল কেলেজ বদলী করা হেয়েছ। ওখান থেক সহকারী অধ াপক হা ন
সিলমু াহ মিডেকল কেলেজ চেল গেছ। িদনাজপুর খািল হেয় যাওয়ােত সই খুব স ব আমােক
িদেয় িরে স করােয়েছ। মাথায় আকাশ ভংেগ পরল। মা

ল াব

িতসঠা করলাম। এটার িক

হেব?ফ ািমিল িনেয় িক িদনাজপুর থাকেত পারব?আিম িক বদলী ঠকােত পারব? ায় িতন বছর
হল এম িফল পাস কেরিছ। লকচারার হেয় আিছ। এবার সুেযাগ এেসেছ সহকারী অধ াপক
িলখার। চেলই যাই, যা আেছ কপােল। িরিলজ নয়ার
ায় ১৮ িডপাটেম

/

স থেক সই িনলাম

কৃয়া

করলাম।

থেম না দাবী ফেম

ইিদন ঘুের। শেস িনেজর িডপাটেম -এর

ধান
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মীজা হািম ল হক স ােরর সই নয়ার জন তার হােত নাদাবী ফমিট িদলাম। স ার িনজ চয়ােরর
সামেন দাঁড়ােনা অব ায় িছেলন। কাগজিট হােত িনেয় বলেলন
-এটা িক?
-স ার, না িডমা

ফম।

-এটা কন?
-আিম িরিলজ িনব।
-আপনােক িরিলজ িনেত ক বেলেছ?
-বদলীর অডার হেয়েছ। িরিলজ িনেত হেব না?
-

া

িরিলজ অডাের িলখা আেছ?

-না, স ার।
-তাইেল এত তাড়া ড়া করার িক আেছ।
এই বেল স ার ১৭ জেনর সই করা নাদাবী ফমিট ল ালি ভােব িছেড় ফেল আমার িদেক ছু েড়
ফেল রােগর সােথ বলেলন "যান, বদলী ঠকান গ।"
-আিম িকভােব বদলী ঠকাব?আপিন িক িকছু করেবন?
-আিম িকছু করেত পারব না। িনেজর ক াপািসিট িদেয় তদিবর কেরন।
ঘন ঘন ঢাকায় যাওয়া সময় ও অেথর অপচয়। ল ােবর ইনকামও কম হয়। যােহাক চ া তদিবর
কের ২৩ শ ম আেগর অডার মিডফাই হেয় আমােক সহকারী অধ াপক (িসিস), প াথলিজ
িবভাগ, ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজই পদায়ন করা হেলা। আিম খুশী, আমার ফ ািমিল ও
আ ীয়সজন খুশী, সিখপুেরর জনগন খুশী, ল ােবর

াফরা খুশী,

গীরা খুশী, মীজা স ারসহ

সকল িশ ক ও কমচারীরাও খুশী।
২৮ শ ম ১৯৯৮ সেন আিম সহকারী অধ াপক িহসােব যাগদান করলাম। অন রকম িফিলংস
আসেলা। সই থেক এই পয

ায় িবশিট বছর আিম আমার পদবী সহকারী অধ াপক িলেখ

যাি । ইহা আমার ব াথতা। অবস ২০১১ সেন সহকারী অধ াপক পদিট র লার হেয়েছ।
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