ময়মনিসংহ মিডেকল জানাল পাবেমড ইে

ং করার

ৃিত

আিম তখন ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ প াথল জ িবভােগর সহকারী অধ াপক। এর পুেব জানুয়াির ১৯৯২
থেক জুন ১৯৯৩ পয
ভাষক িছলাম। মাঝখােন িপ জেত এম িফল পড়েত িগেয়িছলাম। মাচ ১৯৯৬ সেন আবার
ভাষক িহসােব িফের আিস। ম ১৯৯৮ সেন আিম সহকারী অধ াপক হই। খুব স ব তখন থেকই আমােক
ময়মনিসংহ মিডেকল জানােলর এিডটিরয়াল বােডর ম ার করা হয়। তখন এিডটর িছেলন েফসর শাহ্ আ ল
ু
লিতফ স ার। স ার তখন িফ জওল জ িবভােগর সহেযাগী অধ াপক িছেলন। পের িতিন অধ
হন। তারপর
মিডেকল এডেকশেনর ডাইের র হন। বতমােন িপ এস িস এর সদস । স ােরর সােথ আমার খুব ঘিন তা িছল।
আমরা সাধারণত গেবষণনার কােজ রফাের এর জন পাবেমড ওেয়ব সাইট াউজ করতাম। এক সময় আমার
মাথায় চাপল ময়মনিসংহ মিডেকল জানালটা পাবেমড-এ ইে
করা যায় িকনা। তােত িবে র সব মিডেকল
িরসাচ রা আমােদর জানাল খুেজ পােব। বাংলােদেশর কান জানাল তখেনা ইে
হয় নাই।
আিম স ারেক বললাম
- আমােদর জানালটা পাবেমেড ইে
করা যায় না?
- এটা িক সই মােনর জানাল? ইে
হেব?
- চ া কের দখেল কমন হয়? চ া করব?
- কেরন।
২০০০ সন। সারা ন িচ া কির িকভােব পাবেমেডর সােথ যাগােযাগ করা যায়। একিদন একটা পপাের WHO এর
ইেমইল এে স পলাম। এে সটা হল এরকম publications@who.int. আিম ৪/১০/২০০১ তািরেখ রাত ৩ টা ২৮
িমিনেট এই এে েস ইেমইল কের বসলাম। তািরখ ও সময় িল আিম আমার ৃিতর ফাইল থেক ি
কের রাখা
ইেমইল িল দেখ িলখিছ। পাবেমড এর ি ে ড ভাসন িছল Index Medicus. আিম িলখলাম :
Would you kindly send me the contact address of Index Medicus.
Dr. Sadeque Talukder.
From: sadequel@citecho.net
৯/১০/২০০১ তািরেখ উ র আসল library@who.ch থেক, খুব স ব তারা এখােন মইলটা ফেরায়াড কেরিছল।
িলখেলন:
To: sadequel@citechco.net
Index Medicus is now known as the database MEDLINE. MEDLINE is freely available at: http://www.nlm.nih.gov
আিম এই সাইট াউজ করা
করলাম। ই ারেনেট লগইন থাকেল তখন ময়মনিসংহ থেক িমিনেট সাত টাকা
খরচ হেতা। ওেয়ব সাইট থেক পাবেমেডর ফ া িশট িল পড়েত লাগলাম। শত শত টাকার িবল িদেয়িছ। কারন,
আমােক এটা পারেতই হেব। অবেশেস মাটামু ট ান অজন কের লিতফ স ােরর কােছ গলাম। স ারেক
িসিডউরটা ব াখ া করলাম। স ারেক বললাম একটা দরখা িলখেত পাবেমেডর এ িকউ টভ এিডটর Sheldon
Kotzin এর িনকট।
৪/১১/২০০১ তািরেখ একটা দরখা ও জানােলর ৪ ট ইসু িডএইচএল কুিরয়ােরর মাধ েম কট জেনর িনকট পাঠােনা
হল। ইসু িল িছল জানুয়াির ও জুলাই ২০০০ এবং জানুয়াির ও জুলাই ২০০১ সন। অথাৎ ভিলউম ৯ ও ১০ পাঠােনা
হেয়িছল।
এই জানাল ১৯৯২ সন থেক

কািশত হেয় আসিছল।

পাবেমেড জানাল পা ঠেয় আমরা খুব একটা আশাবাদী িছলাম না। ১৪ ই জুন ২০০২ সেন কট জন েফসর লিতফ
স ারেক িলখেলন
Dear Dr. Latif,
...... I am pleased to inform you that Mymensingh Medical Journal has been selected to be indexed and included in
Index Medicus and MEDLINE.............
ময়মনিসংহ মিডেকল জানাল পাবেমেড ইে
হেয় গল। সই মহা আনে র িচ ঠ ট ডাকেযােগ আসল খুব স ব
২০ শ জুন ২০০২। আিম তখন িতন িদেনর ওয়াকশেপ ঢাকায় স ার ফর মিডেকল এডেকশন-এ িছলাম। দুপুেরর
িবরিতর সময় বাইের িমজানুর রহমান স ােরর সােথ কথা বলিছলাম। এমন সময় লিতফ স ােরর মাবাইল আসল
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"সােদক সাব, জানাল তা ইে
হেয় গেছ, আজ কট জেনর িচ ঠ পেয়িছ। " আিম বললাম "স ার, আিম ঢাকায়,
আগামীকােলর পেরর িদন আসেতিছ। আন হেব, মহা আন ! "
মাবাইল রেখ িমজান স ােরর কােছ সংবাদ ট বললাম। িমজান স ার খুশী হেলন। িভতের িগেয় সবার িনকট
বলেলন। ময়মনিসংহ মিডেকল জানাল হল বাংলােদেশর এখন পয একমা পাবেমড ইে
মিডেকল কেলজ
জানাল।
পের ময়মনিসংহ এেস দিখ কেলজ কতৃ প এিডটিরয়াল বাড স ুন পিরবতন কের ফেলেছন। এিডটর
কেরেছন েফসর নজ ল ইসলাম িস কী স ারেক। আিম বাদ। রােগ, দু: খ আমার গা েল যাে । অধ
আ ু াহ আ ার স ারেক বললাম "জানাল ইে
করেত আমার অেনক সময়, পির ম ও অথ ব য় হেয়েছ।
কট জন িলেখেছ জানােলর সফট কিপ এ এম এল ফমােট পাঠােত হেব। আমােক ছাড়া বাংলােদেশর আর ক
আেছ একাজ কের?"
স ার কেয়কজন িশ ক িনেয়
ার বঠক কের বর হেয় বলেলন "আপিন এিডটিরয়াল বােড আেছন। " আিম
িফের পলাম। লিতফ স ার এ অিফিসয়াল িহসােব বােড থাকেলন। এবার আমরা িতন জন িস কী স ার,
লিতফ স ার আর আিম িমেল িবেশষ ভােব কাজ করেত লাগলাম।
আিম কট জনেক িলখলাম
- xml file স ে আমার ধারনা নাই।
- তামার কিলগেদর সাহাহ নাও।
- আমার কিলগরাও জােনন না।
- কান িতসঠােন িগেয় িশেখ নাও।
আিম ক
উটার িশ া িতসঠান এে েক িগেয়ও কান সাহাহ পলাম না।
- কাথাও হ পা
না।
-xml tutorial website থেক িশেখ নাও।
িত িমিনট ৭ টাকা কের কেয়ক শত টাকা খরচ কের, অেনক সময় ব য় কের আিম xml file তির করা িশখলাম।
হল পরী া দয়া। Carol J Myer আমার পরী া নন। ফাইল বািনেয় আিম ইেমইল কির। িতিন বেলন ভাল
হেয়েছ তেব....। বহবার কােরকশন কের কের পাঠালাম। িকন্ত তার তেব আর শষ হয় না। অেনকবার চ ার পর
সফলকাম হলাম। ২০০০ সেনর ইসু থেকই ইে
কাউ হওয়ায় ব াকেডেটর ইসু িলও xml কের পাঠালাম।
আমােদর জানাল সই থেক র লার পাবেমেড পাওয়া যাে । পের আিম এক ট এপ তির কের িদেয়িছ
ক
উটার অপােরটরেক। িতিন এখন আমার এপ িদেয় xml বািনেয় পাঠান। অেনেকই হয়ত জােনন না এর জন
আমার, কত রাত জাগেত হেয়েছ, কত পির ম করেত হেয়েছ, কত খরচ হেয়েছ।
িকছিদন পর আরও খুশীর ব পার হল। বৃ টশ, আেমিরকা ও অে িলয়ার িবিভ লাইে ির আমােদর জানাল ডলার
িদেয় িকেন সাব াইবার হেয় গল। কারন এটা এখন ই ারন াশনাল জানাল। আমরা জানাল িব
কের বেদিশক
মু া অজন করলাম।
আেরক ট ব াপার হল বংগবন্ধু মিডেকল িব িবদ ালয় েমাশেনর জন শত িদেয়েছ য পাবেমড ইে
জানােল
কাশনা থাকেত হেব। তােত অেনেকই ওখােনর গেবষনয়ার িরেপাট ময়মনিসংহ মিডেকল জানােল কাশ কেরন।
খুব স ব এখন িতবছর িতন চার ট কের ইসু বর করেত হয়।
২০০৮ সেন আমােক সরকার বদলী কের িদনাজপুর মিডেকল কেলেজ। ওখােন তখন অধ
িছেলন েফসর
নজ ল ইসলাম স ার। িতিন একােডিমক কাউ েলর সভায় বলেলন
- আিম সােদক সােহেবর নাম আেগ থেকই জানতাম। আিম যখন দুই বছর মালেয়িশয়ােত িছলাম তখন িবিভ
সমােবেশ ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ জানাল হােত রাখতাম। গব কের বলতাম এটা আমােদর ইে
জানাল।
সােদক সাব এটা ইে
কিপ মইে ইন কেরন। আিম চাই সােদক সাব িদনাজপুর মিডেকল কেলজ জানাল নােম
এক ট জানাল বর কেরন।
আিম ২০০৮ সন থেক ২০১৫ সন ৮ বছর িদনাজপুর িছলাম। ২০১৬ জানুয়াির থেক িকেশারগ শহীদ সয়দ
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নজ ল ইসলাম মিডেকল কেলেজ আিছ। এখেনা আিম িদনাজপুর মিডেকল কেলজ জানাল এর এিডটর, মাট
২০ ট ইসু বর কেরিছ, সব িলই িবএমিডিস িরকগনয়াইজড। এই জানাল আমার তির ওেয়বসাইট
www.dinajmc.org ত পাওয়া যায়।
বতমান একােডিমক কাউ েলর িস া অনুযায়ী আিম শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম মিডেকল কেলজ জানাল
নােম এ পয ৩ ট ইসু বর কের িবএমিডিসেত জমা িদেয়িছ িরকি শেনর জন । আিম এই জানােলর এিডটর।
িকছিদন আেগ আমােক বাংলােদশ একােডমী অব প াথল জ-এর জানাল বর করার তািগদ দয়া হয়। আিম
অ িদেনর চ ায় এর থম ইসু বর কেরিছ। আিম এই জানােলর এেসািসেয়ট এিডটর। এই জানাল আমার তির
ওেয়ব সাইট www.bapath.org ত পাওয়া যায়।
এপয আমার ৮৩ ট গেবষনামুলক িনব মিডেকল জানােল কািশত হেয়েছ। তার ২৭ ট পাবেমেড। আমার
হােত শত শত িনব স ািদত হেয় কাশ পেয়েছ। শত শত মিডেকল িশ ক কািশত িনবে র ারা েমাশন
িনেয়েছন। তারা আমােক যখন ধন বাদ দন তখন আমার ভাল লােগ এবং িক যন না পাওয়ার বদনায় ব ািথত হই।
======
ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার
ফইসবুক পা
ৃিতর পাতা থেক
২০/৬/২০১৭
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