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আমার এস এস িস রজা  

আিম ভালুকা উপেজলার বাটােজার িব এম হাই ু ল থেক ১৯৭৭ সেন এস এস িস পাস কেরিছ। এই পরী ার 
রজা  সং হ িনেয় য কািহনী হেয়িছল তা আজ আিম িলখব। এস এস িস রজা  বর হবার ঘাষনা রিডওেত 

িদেয়েছ িতন িদন হয়। ডাকেযােগ ু েল রজা  পৗছেত সময় লাগার কথা দুই িদন িকন্ত িতন িদন হেয় গল িকছই 
জানেত পারলাম না। িচ ায় পের গলাম। চতথ িদন বাড়ী থেক বর হলাম। বেল গলাম কচয়া যা । কচয়া 
বাজাের এক ট খালা খািল ঘের বে  আিম, ফজলুল হক (ফজলু), দেলায়ার হােসন ও িকসমত বেস িকভােব এস 
এস িস পরী ার ফল পাওয়া যেত পাের তা িনেয় আলাপ করলাম। কউ একজন বলল য কর টয়া এক ট াব ঘের 
পাচ টাকা কের িনেয় রজা  িদে । আমরা চারজন রওনা িদলাম কর টয়ার উে েশ । 

একট এেদরেক পিরচয় কিরেয় দই। ফজলু এখন নামকরা িসিভল ই িনয়ার, বুেয়ট থেক িব এস িস ই িনয়ািরং 
পাস করা। ঢাকায় থােক। দেলায়ারও িবএসিস ই িনয়ািরং পাস কের এখন যুব উ য়েনর ডপু ট ডাইের র। ডাকায় 
থােক। িকসমত িক যন পাস করার পর দেশর বাইের চেল যায়। তার খাজ রাখেত পাির িন। আমরা সবাই াধীনতা 
যুে র পর কচয়া পাবিলক উ  িবদ ালেয় াস িসে  ভিত হই। ফজলু দেলায়ােরর চাচাত ভাই। িকসমত বয়েস বড়, 
ওেদর চাচা হয়। তাই আিমও চাচা ডািক। আপিন বিল। সেভেন উঠার সময় ফজলু ফা , আিম সেক , লুতফর 
থাড, মাসেলম ফাথ, দেলায়ার িফফথ ও িকসমত িস থ হয়। লুতফর এখন িপ এইচ িড, জাহা ীরনগর 
ইউিনভাসিস টর নাটক িবভােগর েফসর। মাসেলম এস এস িস পাস কের দেশর বাইের চেল িগেয়িছল। 

সেভেন উেঠ ভাল ভাল ছা রা এলাকার সবেচেয় ভাল ু ল বাটােজার িব এম হাই ু েল চেল যায়। এেত িছল ফজলু, 
দেলায়ার, িকসমত সহ আরও অেনেক। আিম এই কচয়া ু েলই থেক যাই। িতেযাগী ভাল না থাকার জন  আিম 

আে  আে  িন  মােনর হেত থািক। তাছাড়া একমা  িব ােনর িশ ক িন ে শ হেয় যান। আিম িন পায় হেয় 
১৯৭৫ সেন এি ল মােস বাটােজার চেল যাই। এত িদন িব ান াশ করেত না পারায় আিম নবম ণীর থম 
সামিয়ক পির ায় িফ জ  এ খারাপ কির। আমার মাথায় দ চেপ যায়। উ িত হেত হেত ি েট  পরী ায় ফা  
বয় ফজলু থেক মা  দুই না ার কম পাই। ট  পরী ায় তার থেক দুই না ার বশী পেয় আিম ফা  হই। তার 
মােন হল আিমই বাটােজার ু েলর এখন ফা  বয়।  

আমরা রজা  আনার উে েশ  কচয়া থেক প ম িদেক পাহািড় পেথ হাটা  করলাম। খুব স ব জলুাই মাস। 
১৯৭৭ সন। শাল ামপরু িগেয় ছইওয়ালা নৗকা ভাড়া করলাম। নাকায় বেস কার রজা  কমন হেত পাের তা িনেয় 
কথা বললাম। আিম বললাম য আমার ফা  িডিভশন ছয় ট লটার থাকেত পাের। ফজলুও তাই বলল। দেলায়ার 
বলল য তার দুই িতন টেত লটার থাকেত পাের। িকসমত চাচা বলেলন য তার রজা  আমার মতই হেত পাের। 
কারন, িতিন আমার িপছেনই িসট পেয়িছেলন পরী ার হেল। 

আকাবাকা খাল, িব ন িবল পাির িদেয় বলা ডাবার আগ িদেয় কর টকা পৗছলাম। জিমদার বাড়ীর প ম পােশ 
এক ট াব ঘর থেক কাগেজর টকরায় ল না ার িলেখ বড়ার িছ  িদেয় িভতের িদেল িভতর থেক রজা  িলেখ 
দয়া হয়। সময় নই। বলা ডাবার পর ব  কের দয়া হেব। 

ফজলু আেগ ি প ঢকােলা। রজা  দেখ কাপেত কাপেত অ ান হেয় পের গল। আমরা ধরাধির কের ইদারা 
কুয়ার পাের িনেয় বালিত িদেয় পািন তেল তার মাথায় িদেত লাগলাম। আমরা ােম থেক এভােবই অ ান গী 
িচিকৎসা করতাম। আিম পািন তিল দেলায়ার পািন ঢােল। িকসমতও রজা  পেয় কাে  কাে  অ ান হেয় পের 
গল। এিক রজা এর মড়ক লাগেলা নািক! এখন রইলাম আিম আর দেলায়ার। দুইজনেক দুইজেন পািন ঢািল। 
াব ঘর থেক আওয়াজ আসেছ আেরা কউ আেছ নািক, ব  কের িদলাম। দেলায়ার বেল তিম যাও আেগ, আিম 

বিল তিম যাও আেগ। দেলায়ার আেগ গল, িকন্ত অ ান হল না। আিম রজা  পেয় অ ান হলাম না। আিম 
পেয়িছ ফা  িডিভশন চার লটার, দেলায়ার পেয়েছ দুই লটার। এবার ফজলুর ি প দখলাম। স পেয়েছ দুই 
লটার। িকসমত চাচােক বললাম "চাচা, এত ভংেগ পড়েল চলেব? সবাই িক লটার পায়? কত মানষু য ফল কের?" 

চাচা বলেলন "আিম ফল কেরিছ গা। হ হ হ "। 
আিম ফজলুেক, দেলায়ার িকসমত চাচােক ধের িনেয় মইন রােডর িদেক হাটলাম। কচয়ার িসিনয়র ফজলু ভাইর 
সােথ দখা হল। িতিন ওখােন সাদত কেলেজ অনাস পেড়ন। িক হেয়েছ জানেত চাইেল িব ািরত বললাম। আমরা 
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চেল যেত চাইলাম। িতিন জাড় কের তার হাে েল িনেয় িগেয় খাওয়ােলন। ওখােনই থাকলাম। িতিন আমােক 
িবেশষ য  িনেলন। এখন িতিন হাই ু েলর িশ ক। ফােন আমার খাজ খবর নন। আিমও নই। 

সকােল না া কের নৗকা ভাড়া কের শাল ামপরু পৗছলাম। মুশলধারায় বৃ  হ ল। থামার ল ণ নাই। চারজন 
বন্ধ ুিভেজ িভেজ বাড়ীর িদেক রওনা িদলাম। ১০/১২ িকেলািমটার পােয়র িপছলা পথ। দৗড় িদলাম। এক দৗেড় বাড়ী 
পৗছলাম। বাড়ী পৗছেল বৃ  আরও জাের নামল। গত কাল বাড়ীেত জািনেয় যাই িন। মা খুব উি  িছেলন। 

-কই গিছিল বাজান? কইয়া জাস িন কন? 
- রজা  আনেত গিছলাম। 
- আনছ? 
- আনিছ। ফা  িডিভশন চার ট লটার পাইিছ। 
- কই? দও। 
- পের িদব। া জামা পের নই। 
মা আচল িদেয় আমার শরীর মুেছ িদেলন।  
পেররিদন মহা খুশীেত রওনা িদলাম বাটােজার িগেয় সব স ােরর সােথ দখা করেত। রা ায় যােক দিখ তােকই 
সালাম দই। সালাম িদেলই জগায় " সােদক, িক খবর?" আিম বিল " ফা  িডিভশন চারটা লটার"। 

স ারগন আমােক দেখ মহা খুশী। কান এক স ার বলেলন " বটা, আমােদর ু েল রকড ভংেগিছস। " আিম 
টি েমািনয়াল হােত পেয় বললাম " স ার, মুল সা টিফেকট কেব পাব?" 

- ওটা বাড থেক এক দড় বছর পর ু েল পাঠােব। এেস িনেয় যােব। 
- যিদ এর আেগ দরকার পের? 
- তখন দরখা  কের উঠান যােব। 
পাস করলাম আজ। সা টিফেকট িদেব দড় বছর পর!  
বাড়ী এেস একটা সাদা কাগেজ দরখা  িলখলাম ঢাকা বােডর পরী া িনয় ক বরাবের য িবেশষ কারেন আমার 
এস এস িস সা টিফেকট জ রী েয়াজন। দুই আনা িদেয় খাম িকেন ডােক দরখা  পাঠালাম।  

সাতিদন পর ডােক এক ট িচ ঠ আসল। িলখা " আপনার মুল সা টিফেকট ডাক যােগ ু ল বরাবের পাঠােনা হেয়েছ। 
আপিন উহা সং হ ক ন - পরী া িনয় ক " 

আিম চেল গলাম ু েল। সব স ার এক ট িচ ঠ দখেছ। িলখা আ ছ " সােদকুল ইসলাম তালুকদােরর মুল সা টিফেকট 
পাঠােনা হল। উহা জ রী সরবরাহ ক ন - পরী া িনয় ক "। 

সবাই উতসুক দৃ েত আমার িদেক তািকেয় আেছ। আিম িব ািরত জানালাম। 
- তিম এমন কেরেছ কন? 
- আমার ই া হল, স ার। 
দখলাম সা টিফেকটটা একটা শ  খােম অিত য সহকাের ভরা হেয়েছ। ভাজ হয় িন। আিম ওটা িনেয় বািড় এেস 

মােক দখালাম। বললাম "এই য আমার সা টিফেকট । " 
এর দুই বছর পর মা ইে কাল কেরন। সাভািবক িনয়েম সা টিফেকট আসেল িক মা দেখ যেত পারেতন? 
====== 
ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার 
ফইসবুক পা  
ৃিতর পাতা থেক 
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