আমার নােমর িববতন
আমার পুন নাম মাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার। এটা অেনকবার িববতন হেয় এই পযােয় এেসেছ। দাদা আমার
নাম রেখিছেলন মাঃ সােদক আলী। আিম যতদুর রণ করেত পাির তােত দখা গেছ ছাট বলায় িবিভ জন
আমােক িবিভ ভােব ডেকেছ। যমন, সােদক, সাদক, সািদক, সাদগালী, সােদগালী ইত ািদ নােম। খলার সাথীরা
সাদগালী বেলই ডাকত। ঝগড়া
হেয় গেল বলত সাদগালী গাদগালী। মা ডাকেতন সােদগালী বাজান। মা
নানােক বাজান ডাকেতন। তাই আমার নােমর সােথ বাজান বসােয় আদেরর সােথ ডাকেতন। একবার আমােদর
বাড়ীেত নানা এেসেছন। আমার বয়স হয়ত ৬/৭ বছর। নানা বড় ঘের েয় আেছন। মা রা াঘের রা া করেছন। মা
বলেলন "সােদগালী বাজান ঘর থেক লবেনর বা টটা আেনা ছ।"
আিম িগেয় নানােক বললাম "নানা, মা আপনােক এবং আমােক ঘর থেক লবেনর বা ট িনেয় যেত বেলেছন। "
- িক কস?
- মা তাই বেলেছ। চলুন এক সােথ লবন িনেয় যাই।
- এই ফােতমা, তার ছেল িক বেল?
আিম বললাম মা তা বলেলন সােদগালী বাজান। তােত তা তাই হয়। আিম আর নানা।
মা বলেলন ও দু ামী কের বলতােছ। আপিন িব াম িনন। এখেনা বাড়ীেত বড়ােত গেল চাচীরা সােদগালী বাজােনর
গ বেল হাসাহািস কেরন।
বয়স যত বাড়েত লাগল আিম আমার নাম িনেয় িচ াি ত হেত লাগলাম। িস া িনলাম নাম পা াব। আপা বলেলন
" দাদার রাখা নাম পা ােব! " িস া িনলাম একট মা জত কের িনব। িনেজ িনেজ ি র করলাম আমার নাম হেব
" মাঃ সােদকুল আলম"। এখন তালুকদাির ভাব কেম গেছ বেল তালুকদার লাগালাম না। মাওলানা ছিমর উ ন
হজুরেক জ াসা করলাম আমার নামটা ভাল হল িকনা। িতিন বলেলন ভালই হেয়েছ।
- ইংের জেত সােদকুল বানান িক হেব?
- আেগ িক িলখেত?
- সােদক আলী
-ইংের জেত সােদক বানান িক িলখেত?
- sadeque
-এর শেস একটা এল িদেয় দাও
- তাহেল হয় sadequel
- ঠক আেছ
মাওলানা ছিমর উ ন হজুেরর বাড়ী িছল আমােদর বাড়ীর কােছই। তােক সবাই পছ করেতন। িতিন ভাল আজান
িদেতন। ভাল সুের কারআন পড়েতন। ভাল দায়া দ দ পাঠ করেতন। নতন ধােনর ভাত রা া করেল,
পুন
ইসলামী িদবস িলেত মা তােক দাওয়াত িদেতন। িতিন আমার দাদা দাদী নানা নানী ও আরও অেনেকর জন দায়া
করেতন। আিম তােক আ াহ্র পে র লাক মেন করতাম। আিম অ বয়েসই কারআন িশেখিছ, নামাজ িশেখিছ,
দায়া দ দ িশেখিছ তাই িতিন আমােক অেনক আদর করেতন। আিমও তার থেক অেনক িকছ িশেখিছ। িতিন
অেনক িদন হয় ইে কাল কেরেছন। আমার মােক সারাজীবন নামাজ পড়েত দেখিছ। িতিন খুব দান করেতন।
এজন অেনেকই িতর ার করেতন। বলেতন "এত দান করেল িভ ু ক হেয় যােব"। বা েব িক তাই হেয়েছ?
সারাজীবন িনয়িমত অ অ কারআন পড়েতন। অথসহ পড়েত পারেতন না। আিমও সারাজীবন িনয়িমত
কারআন পড়ার চ া কির অথসহ।
১৯৭১ সেন াথিমক বৃি পরী ার ফম িফলাপ করার সময় নাম িলখলাম মাঃ সােদকুল আলম। কচয়া পাবিলক
হাই ু েল ভিত হবার সময় একই নাম িলখলাম। এই নােমই িশি ত মহেল পিরিচিত পেত লাগলাম। ১৯৭৫ সেন
বব্ য়ারী মােস এই নােমর সােথ তালুকদার লািগেয় ঢাকা বােড নাম র জে শন করলাম। মেন হল লখাপড়া
কের বড় িকছ হেল আিম তালুকদাির ভাব িফের পিত পাির, তাই বংশগত তালুকদার নামটকু রাখলাম। এখন নাম
হল মাঃ সােদকুল আলম তালুকদার।
তখন নবম ণীেত পড়তাম। কচয়া ু েলর একমা িব ােনর িশ ক ভীমচ স ার িতন মাস যাবত িনেখাঁজ।
আিম িব ান পড়ায় খুব িত
হলাম। তাই িস া িনলাম ভাল ু ল বাটােজার িব এম হাই ু েল চেল যাব। যেহত
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কচয়া ু ল থেক নাম র জি হেয় গেছ সেহত ু ল বদলােল া ফার সা টিফেকট ( টিস) িনেয় যেত হেব।
কচয়া ু ল িকছেতই টিস িদেব না। ােশর ফা বয় ছাড়েব না। িস া িনলাম বাটােজার িগেয় নতন কের
র জে শন করব। একই নাম ও িপতার নাম িনেয় দুই ু ল থেক র জে শন করা যােব না। িস া িনলাম নাম
পিরবতন কের িনব।
পেহলা এি ল বাটােজার ভিত হেত গলাম। অিফস বলেলন "আজ এি লফুল, আগামীকাল ভিত হও। " তাই হলাম।
নাম িদলাম মাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার। ১৫ ই এি ল আমরা সবাই নাম র জে শন করেত বসলাম।
এখােনও এই নাম িদলাম। কােরারই জ তািরখ জানা নই। তাই ফম িফলাপ হেত দরী হ ল। স ার এেস বলেলন
- এই, দরী হে
কন?
- স ার, জ তািরখ কত িদব?
- যিদন জে িছেল সই তািরখ টা িলখ।
-জানা নাই তা।
-তা হেল আজেকর তািরখটাই িলখ।
আমরা সবাই ১৫ ই এি ল ১৯৬১ সন জ তািরখ িলখলাম। অেনেকই এই তািরেখ আমােক েভ া জানায়। আিম
ঘটনা মেন কের িম টিম ট হািস।
এই নােমই এস এস িস, এইচ এস িস, এম িব িব এস ও এম িফল পাস করলাম। চাকির করলাম। এই নােমই আিম
এখন মিডেকল কেলেজর সহকারী অধ াপক ও কেলেজর প াথল জ িবভােগর িবভাগীয় ধান। নােমর আেগ ধু
ডাঃ বেসেছ। দুই ট বই িলেখিছ এই নােমই। ইংেরজীেত িলখা হয় Dr. Md. Sadequel Islam Talukder. িবিভ অিফস
থেক যখন িচ ঠপ আেস তখন একট সমস া হয়। ভল িল হল এই প- sadequl, sadequr, sadekul, Sadequr
Rahman, Sadekul Takukder. অেনেকই তালুকদার বাদ িদেয় িলেখন। ২০০২ সেন আিম ময়মনিসংহ মিডেকল
কেলেজর প াথল জ িবভােগর ধান িছলাম। এফ িস িপ এস কািরকুলাম তিরর ওয়াকশেপ অংশ হণ করার জন
িচ ঠ আসল সােদক হােসন নােম। আিম অিফস সহকারীেক বললাম
- আমার নাম ভল িলখেলন কন?
-স ার, ময়মনিসংহ প াথল জর হেডর নাম কউ বলেত পারিছল না। মহিসন স ারেক ফান করলাম। িতিন সােদক
বেলই ফান কেট িদেলন। িন পায় হেয় শেস হােসন লািগেয়িছ, কারন আমােদর ময়েরর নাম সােদক হােসন।
সাইি িফক আ টেকেল নাম িলখেত িতন ট অংশ লােগ। First name, Middle name, Last name। আমার নােম এই
িতন ট অংশ হল Sadequel Islam Talukder. সবকােলর সবে সঠ মানেবর নােমও িতন ট অংশ আেছ। তার নাম
আবুল কািশম মুহা দ (স:)। ভনকুভার াইেল নােমর শষ অংশ পুন িলখেত হয়, থম ও মােঝর অংেশর ধু
থম অ র ট িলখেত হয়। এ পয আমার ৮৩ ট সাইি িফক আ টেকল মিডেকল জানােল কািশত হেয়েছ,
সখােন আমার নাম িলখা আেছ এই ভােব Talukder SI.
Sadequel বানানটায় য এক ট অিতির e দয়া হেয়েছ সটা হয়ত হজুর মেনর অজাে কের ফেলেছন। তেব, এটা
আমার িড জটাল যুেগর জন খুব ভাল হেয়েছ। ই ারেনেট যখন কান িকছ র জে শন করেত যাই তখন ইউজার
আই িড িহসােব সব
ে ই sadequel নামটা িনেয় নয়। sadequl হেল হয়ত অেনক অন কােরা নােমর সােথ িমেল
যেতা। আপিন যিদ google অথবা youtube এ sadequel িলেখ সাচ দন তেব য নাম আসেব সটা ধুমা আিম।
কারন sadequel ভল বানান পৃিথবীেত এক িপসই আেছ।
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