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থম ভয়াবহ িদন

িল

১৯৮৮ সেন ৩ জুলাই বিরশাল জলার বােকরগ উপেজলার চরাম উপ া
কে
মিডেকল অিফসার পেদ
যাগদান কের স্তিত মুলক ছ ট িনেয় টাংগাইল এেসিছলাম। দুই একিদন থেক বিডংপ , এক ট হািরেকন,
এক ট ছাট রিডও ও এক সট পািতল িনেয় কম েল থাকার উে েশ দুপুেরর িদেক টাংগাইল থেক রওনা িদলাম।
পেররিদন সকাল ১০ টায় চরাম
পৗছলাম। কাটািদয়া বাজার থেক একটা রইন গােছর চৗিক িকনলাম ১০০
টাকা িদেয়। হাসপাতােলর িপছেনই মিডেকল অিফসার থাকার বাড়ী। ডায়াপাকা িতন ট টেনর ঘর। এক ট থাকার
ঘর, এক ট রা াঘর ও এক ট বঠকখানা কাম চ ার। বাজােরর ভােতর দাকােন ক া করলাম িতনেবলা খাবার
িদেয় যেত। একট দুেরই পুরাতন জিমদার বাড়ী। তারা কউ থােক না। রায়তরা থােক।
বািড়র সােথই িবরাট পুকুর।
া কলার পাতা বােশর উপর ভাজ কের পুকুর ঘােট বড়া িদলাম। হলথ িভ জটেরর
ল েনর চািব িনেয় িনলাম। শাবার, খাবার, ল েনর এবং গাসেলর ব ব া হেয় গল। এক মা ান যুবক ৫/৬ জন
সাংগ িনেয় হা জর।
- আমার নাম অমুক। আপনার কান অসুিবধা হেল আমােক জানােবন। কান হালার পা আপনােক িড াব করেত
পারেব না। ডা ার সাব, আমােক িকন্ত আেগর ডা ার সাব িতন মাস অ র এক ট কের রেগ দয়ার সলাইন
িদেতন হাসপাতাল
ার থেক। আিম ওটা মেদর সােথ িমিশেয় খাই। তােত িতন মাস চাংগা থািক। িদেবন িকন্ত।
মিডেকল এিসে
চাখ ইশারা িদেয় রা জ হেত বলেলন। আিম রা জ হলাম। চেল গল।
িকছ ণ পর একজন এেলন। পিরচয় িদেলন িতিন পােশর বাড়ীর মকবুল দফাদার।
- আিম মকবুল দফাদার। সব সময় আমােক কােছ পােবন। আপনার আেগর অিফসােরর সােথ আিম
থাকতাম।

ায় সব সময়

আিম বশী িকছ বললাম না।
রাত হল। বৃ বৃ ভাব। চার িদেক ঘুটঘুেট অ কার। আিম একা একটা পুরাতন ঘের। এই বািড় বৃ টশ আমেলর।
হাসপাতাল বৃ টশ আমেলর। মেন হল এখােন ভত পি থাকাটা অ াভািবক িকছ না। হািরেকন িনিভেয় ইেয়
পেরিছ। ঘুম আসেছ না। চারিদক িনরব। ভত এেস মাথার উপর িসিলং িদেয় হাটা
করল। আমার বুক কাপা
করল। পা ঠা া হেয় গল। সাই
ান কান কােজ আসল না। কাপড় িদেয় চাখ ঢেক ফললাম। হাটা থামেছ না।
এক সময় সাহস কের উেঠ বসলাম। মেন হেলা যন আমার মাথার উপর িতিন পা রাখেবন। থরথির কাপিছ।
হািরেকন ধরালাম। উপর িদেক ভেয় ভেয় তাকালাম। দখলাম িতিন ল ল কের আমার িদেক বড় বড় কের
তািকেয় আেছন। সারা শরীর কাল, ধু চাখ দখা যায়। িচনেত চ া করলাম। িতিন বলেলন "িময়াও "। ি পলাম।
একজন সংিগ পলাম।
পেররিদন সকাল নয়টায় থম অিফস করেত গলাম। মিডেকল এিসে
থেক ঔষেধর চাজ হ া অভার িল
িনলাম। এই হ াে াভার িল া আমার পুেবর অিফসার িদেয় গেছন মিডেকল এিসে ে র িনকট। মামািসে র
িনকট থেক চািব িনেয়
ার খুললাম। ঔষধ েন িলে র সােথ িমলালাম। চয়াের িগেয় বসলাম। বৃ টশ আমেলর
শ কােঠর হাতল ভাংগা চয়ার। ভাির মাটা কােঠর টিবল। মিডেকল এিসে
পরামশ িদেলন
- আপিন তা আমােদর অিফসার। পু ষ গী িল বশী
পূণ। ও িল আপিন দখুন। পােশর েম বসব।
আিম মিহলা গী দখব।
- পু ষ মিহলা সবার জন আমােক পাি ং দয়া হেয়েছ। সবাইেক দখেত হেব।
- আপিন একা এত ঝােমলায় জড়ােবন না।
মেন পরল ইউএইচএফিপও সােহব বেল িদেয়েছন " মিডেকল এিসে
এলাকার অিভ
লাক, তার পরামশ িনেয়
কাজ কর ল সমস া হেব না "। আিম রা জ হলাম। অেনক গী আেস। আিম পু ষ রাগী দিখ, িতিন দেখন মিহলা
গী। িতিন িপয়নেক দািয় িদেলন ি প দেখ ঔষধ িবতরণ করেত। আিম অিফস শেস িপয়নেক বললাম
"ি প িল িনেয় আস। " স িনেয় আসল। আিম রেখ িদেত বললাম। স ও িল পুকুের ফেল িদল।
িবেকেল হাটেত িগেয় এক ট ঔষেধর দাকােন িগেয় বসলাম। ওখােন এলাকার অেনেকর সােথ পিরচয় হল।
পেররিদন এক মুিদর দাকােনর সামেন বসা সানালী ব াংেকর ম ােনজার, ামীণ ব াংেকর ম ােনজার ও হাই ু েলর

হড মা ােরর সােথ আ া হল। এই ভােব িতিদন িবেকেল তােদর সােথ গ কের কাটালাম। বাসায় সকাল িবকাল
াইেভট ি স করলাম। বশ গী হয়। ঘন ঘন মারামািরর গী আেস। সােথ মা ানরা আেস ইনজুির
সা টিফেকট তদিবর করেত। আিম সা টিফেকেটর ধারা িল বু ঝ না। দফাদার আমােক বু ঝেয় দন।
একিদন মুিদর দাকােনর সামেন চয়ারেফেল বেস আমরা গ করিছ। গ বলার মধ মিণ আিম। আিম মজার মজার
গ বিল সবাই মনেযাগ িগেয় েনন। মুিদর দাকানদার হা কের নেতিছল। হটাত স বেল বসল "স ার, আপনার
কােছ ভাল মানুষ যায় না। " আিম েনও না নার ভান কের গ বলা চািলেয় গলাম। িকন্ত িভতের িভতের ল া
পলাম। ভাবলাম মারামািরর কেসর দালাল ও মা ানরা যেহত আমার চ াের ঘুরােফরা কের লাক ট হয়ত তােদর
িমন কের বলেছ ভাল মানুষ আমার কােছ যায় না। িকছ ণ পর লাক ট আবােরা ঐ কথা বেল বসেলা। তখন আর
ধয ধরেত পাড়লাম না। বললাম "ঐ িময়া, ফাইজলািম কথা বলেবন না। ভাল মানুষ িক ধু আপনার কােছ আেস?"
- স ার, রাগ করেছন ক া। আিম অেনকবার আপনার বাসায় িগেয়িছ একট খাজ খবর িনেত। সব সময় দেখিছ গী
আর গী, একজনও ভাল মানুষ না।
- ও তাই বলুন।
একিদন িবেকেল বাজাের এক ঔষেধর দাকােন বেস গ করিছলাম। একজন যুবক দশ বার জন সাংগ িনেয় আসল।
দাকানদার তার পিরচয় ও পাওয়ার বননা কের আমার পােশ বসাল। কথাবাতায় বশ ভ । িশি ত যুবক। বলেলন
- কমন চলেছ আপনার হাসপাতাল?
আিম আমার হাসপাতােলর ভালিদক িল তার কােছ তেল ধরলাম।
- আপনার মিডেকল এিসে
পাবিলেকর হােত মাইর খােব।
- কন? িক কেরেছ?
- খুব খারাপ? আপিন পু ষ গী আর উিন মিহলা গী দখেছন কন?
- এমিন, ভাগ কের িনেয়িছ, সুিবধার জন ।
- মিহলা গী আপনার সবা পাওয়ার অিধকার আেছ না? বু টা তা আপনার মিডেকল এিসে ে র। ও বটা
মিহলােদর থেক টাকা পয়সা, িডম শি ইত ািদ িনেয় বশী কের ঔষধ দয়। সিদন আমার ভাবীর কাছ থেক ১২
টাকা িনেয়েছ। িনেজ যা বুঝেবন তাই করেবন। ও বটার বু েত চলেবন না।
- আ া আিম দখব। আপনারা িকছ কইেরন না।
পরিদন হাসপাতােল গী দখিছ। এগারটা বেজ গল। মিডেকল এিসে
আসল না। মিহলা
কের িদল। কউ একজন এেস আমােক বলল "বাসায় যান, সমস া আেছ"।

গী িল গ াম

আিম বাসায় িদেয় দিখ উঠেন মিডেকল এিসে
খািল গােয় েয় গাংরাে । সারা শরীের ফাটা ফাটা মাইেরর
দাগ। আিম বললাম
- ক মেরেছ, িক িদেয় মেরেছ?
- দুই ট ু ল পড়ু য়া ছেল রা া িদেয় আসার সময় আচমকা কাউ া গােছর ডাল িদেয় বদম িপ টেয়েছ। আিম ব াথা
সহ করেত পারিছ না।
আিম িনেজই তার সারা শরীের ব াথানাশক মলম লািগেয় িদলাম। আিম আবােরা িকং কতব িবমুড়। আিম জগালাম
- উপেরর লেভেল কাউেক জানাব?
- না স ার, এরা এলাকার ছেল, আেরা ঝােমলা বাড়েত পাের।
িপওনেক িদেয় তােক বাড়ীেত পা ঠেয় িদলাম। সব

গী িবদায় কের িদলাম।

দুপুেরর খাবার খেয় িবছানায় িচত হেয় েয় িসিলং এর িদেক তািকেয় রইলাম। দুইটার সময় এক অপিরিচত লাক
আসেলন। আমােক বলেলন "ইিন এলাকার লাক, এলাকার ছেলরা মেরেছ, আমরাই এর িমমাংসা কের িদেত
পারব। আপিন উপের কাউেক জানাইেয়ন না। " এক ঘ া পর আেরকজন এেস একই কথা বেল গেলন। আিম
অপিরিচত লাকেদর সােথ িক কথা বেল কান িবপেদ পির ভেব লুিকেয় থাকার পিরক না করলাম। থাকার ঘের

দুই ট দরজা িছল। এক দরজা িদেয় বড় হেয় তালা লাগালাম। আেরক দরজা িদেয় ঘের ঢেক িখল লািগেয় িদলাম।
বুঝালাম ডা ার তালা লািগেয় চেল িগেয়েছ। চৗিকেত েয় রইলাম। জুলাই মাস চ গরম পেরেছ। বাইের
কেয়কজন লােকর আওয়াজ পলাম। বলাবিল করেছ:
ডা ার মেন হয় ভেয় পািলেয়েছ।
মেন হয় িভতেরই আেছ।
ডা ার সাব, আিম অমুক উপেজলার একাউ অিফসার, এলাকায়ই বাড়ী। িভতের থাকেল দরজা খুলুন।
এই বা া বড়ার িনচ িদেয় দেখা তা িভতের কান মানুষ দখা যায় িকনা।
আিম কাথা িদেয় সম

শরীর ঢেক ল া হেয় মরা লােশর মত িনথর পের রইলাম।

মেন হয় একটা মানুষ কাথা মু িদেয় ঘুিমেয় আেছ।
এই, এত ঘরেমর মেধ কউ কাথা গায় দয়?
তারা িবফল হেয় চেল গেলন। স া হল, রা হল, হািরেকন লাগালাম। ফামািস েক কান দািয় না দওয়ােত স
ি
াইেল ঘুের বড়ায়। আমার কাছ িদেয়ও আেস না। আিম একদম একা। আিম হািরেকেনর সামেন ঝম মের
বেস আমার পিরনিত িক হেত পাের তার িবিভ রকম ক না জ না করিছ।
রাত ায় ১২ টা। বাইের ঘুট ঘুেট অ কার। আেশ পােশ কউ নই। আিম অসহায় একজন একািক এক ট ভতের
বাড়ীেত ব স আিছ। হটাত উ র পােশর জানালা িদেয় িনচ ের এক ট শ আসল "ঘুম আেস না স ার?" আিম
চমেক গলাম। তািকেয় দিখ জানালা খালা।
- কক কক ক ওখােন?
লাক ট ফস কের মচ িদেয় কুিপ বািত ধিরেয় মুেখর পােশ ধের এক ঝাকা দাত বড় কের বেল
- আিম আপনার ফামািস , স ার।
- আপিন এখােন িক করেছন? জানালা িদেয় উিক মারেছন কন? চেল যান।
- আপনােক একা রেখ িক চেল যাওয়া যায়?
-আপিন একটা আ া পাগল।
- পাগল আিম না স ার, পাগল আপনার মিডেকল এিসে
ও িপওন। স তা মাইর খাইেছ ওর িপওন বটাও মাইর
খােব। আপিন দানবীেরর মত এক মােসর ঔষধ দুই িতন িদেন িবতরন কের শষ কের ফেলেছন। আগামীকাল ঔষধ
িদেত না পাড়েল পাবিলক আপনার উপরও চড়াও হেব। আপনার আেগর অিফসার ঔষেধর িল িদেয় িগেয়েছন
মিডেকল এিসে ে র কােছ আর ঔষেধর
ােরর চািব িদেয়েছন আমােক। এখন বুঝুন ক পাগল। বাচেত চাইেল
ঔষেধর চািহদা িদন। আিম আগামীকালই িনেয় আিস।
- মিডেকল এিসে
বেলেছ ঔষধ আনেত ৪০০ টাকা ঘুষ িদেত হেব। এই টাকা নািক আমার িনেজর পেকট
থেকই িদেত হেব। আিম পারব না।
- নাউজুিব াহ, ও বটা একটা বআে ল। কউ িক অিফসার থেক ঘুষ নয় নািক। অিফসারেকই ঘুষ িদেয় চলেত
হয়। ঘুষ িদেত হেল আিমই আমার পেকট থেক িদব। আপেন জানেবন কন?
- আপিন নািক আেগর
শেন এলাকার লাকেদরেক িপটােয়িছেলন?
- ওখােন ওরা আমার অিফসারেক তা র মেরিছল। স ার আমার সামেন কাদেতিছেলন। আমার মাথায় র উেঠ
িগেয়িছল। আিম তােদরেক আ া
া িপ টেয় পািলেয় এেসিছলাম। ওখান থেক এখােন আমােক বদিল করা
হেয়েছ। অিফসােরর জন েয়াজেন জীবন িদব। স ার, আিম িক িভতের আসেত পাির?
আিম দরজা খুেল তােক িভতের এেন বসালাম। িতিন তার জীবেনর অেনক কািহনী নােলন। িতিন আমােক অেনক
িনয়ম কানুন িশখােলন। আিম তার িভতর মধা খুেজ পলাম। তার উপর ভরসা আসল। িতিন ঔষেধর চািহদা স্তত
কের আমার সই িনেলন। িতিন আমােক পরামশ িদেলন আিম যন এলাকার গণ মান ব া েদর িনেয় উদ্ভত
পিরি িত িনেয় পেরর িদন এক ট মতিবিনময় সভা কির। আিম ঘুিমেয় পরলাম। ভাের িতিন ঔষেধর জন বিরশাল
িসিভল সাজন অিফস চেল গেলন এবং স ায় চািহদার ঔষধ িনেয় িফের এেলন। কান রকম ঘুষ ছাড়াই। আিম
একটা সাদা কাগেজ না টশ িলেখ িপওন িদেয় হড, মা ার, ব াংক ম ােনজার, দফাদার এবং আেরা কেয়কজন
লাক িনেয় হাসপাতােল িম টং করলাম। িম টং এ এক যুবক হটাত হাত বািড়েয় িদেয় বেল "ডা ার সাব, আমার াড
সারটা একট মেপ দন না। " আমার িভতের রাগ উ ঠ গল। িকন্ত তা কাশ হেত িদলাম না। সামেনর দােতর

অেধক বর কের হািসর ভান কের বললাম "এখন তা িম টং চলেছ, িম টং শেস মেপ িদব"। িমটং এ মিডেকল
এিসে ে র বড়ভাই উপি ত িছেলন। িস া হল এক িদন পর উপেজলা া কম কতার উপি িতেত ু ল ভবেন
এর িবচার হেব।
িবচার বসল। হডমা ার ভিমকা ভাষণ দয়ার সােথ সােথ যই যুবেকর ইংিগেত মাইর দয়া হেয়েছ সই যুবক বেল
উঠেলন "আমার ভা া অন ায় কেরেছ তার িবচার আিমই করিছ "। বেলই একটা পাতলা বত িদেয় হা া কের একটা
বাির মারেলন তার দশম ণীেত পড়ু য়া ভা াটােক। সােথ সােথ হডমা ার তােক উ ার কের সিরেয় ফলেলন।
বুলেলন "বা া, মানুষ অন ায় কের ফেলেছ, তােক তা মের ফলা যায় না "। সবাই তােত রায় িদেলন। িবচার শষ
হল।
এক িদন পর মিডেকল এিসে
আমােক িনেয় উপেজলায় গেলন। উপেজলা কমকতা সহ আমরা জলা িসিভল
সাজন অিফেস িগেয় িসিভল সাজন ও ডপু ট িসিভল সাজেনর সামেন ঘটনা তেল ধরলাম।
এক সময় অিফস কে একা ডাকেলন। বসা িছেলন িসিভল সাজন (িস এস) ও ডপু ট িসিভল সাজন(িডিসএস)।
িসএস আমার সং ি
বােয়াডাটা জেন িনেলন। বলেলন
- তিম যখােন আেছা, তার ছয় িকেলা িমটার চতরিদেক কান এম িব িব এস ডা ার নই। ওখােন তিম থেক
াইেভট াি স করেব। অেনক গী পােব। এলাকার লাকজন ভাল। ভাল ডা ােরর সােথ তারা ভাল আচরণ
করেব। তামার িচ া নাই। তামার মিডেকল এিসে
েক বদিল কের ওএসিড কের রাখব। তামার সােথ অন
কান মিডেকল এিসে
িদব না। তামার বতমান িপওন বদিল কের ভাল একজন িদব।
- স ার, আিম অিফস টাইেমর বাইের াইেভট গী দিখ।
- অিফস টাইেমও সরকাির ি
গী দখার ফােক ফােক াইেভট গী দখেব। তারা অেনক দূর থেক নৗকা িনেয়
তামার কােছ আসেব, িবেকল পয অেপ া করােল িবর হেব। ওরা ধিন মানুষ। ওেদর িত গরীবা রাগ করেব না।
তামার িত গরীবরা রাগ করেব না। ঝােমলায় ফলেল ধিনরাই ফলেব। হাসপাতােলর ঔষধ গরীব-ধিন সবার জন ।
কােজই, াইেভট গীর
েনর ঔষধ যিদ হাসপাতােল থােক তেব তােদর িদেব। িহসােবর খাতায় ঔষেধর খরচ
িলেখ রাখেব। ঐ খাতা বাসায় িনেয় যােব। বাসায় ঔষধ রাখেব। ওখান থেকও ঔষিধ িদেয় খাতায় িলেখ রাখেব। তিম
তা এটা বেচ িদ না। ফামািস পাগল হেলও ভাল মানুষ। তার কােছও কম দােমর িকছ ঔষধ রাখেব। সও অ
াি স কের।
িডিসএস বলেনন
- আমার বাড়ীও ওখােন। িসএস স ার যা বেলেছন, ঠক বেলেছন। আপিন যখিন চািহদা পাঠােবন আিম এক কাটন
ঔষধ বশী িদব।
আিম িনবাক হেয়

নেতিছলাম। ভাবলাম আবার য কান িবপদ আমার জন অেপ

া করেছ।

দুই একিদন পর নতন এক অত ভাল িপওন এেস গল। পাড়ার একজন া ন িপওন এেস তার ছেলেক আমার
খদমেত িদেয় গেলন। দফাদার আমার িসিকউির ট বন্ধু। িসএস ও িডিসএস স ারগেনর পরামশ মত সব ঠক ঠাক
মত চলল। পাগলা ফামািস এর সােথ কত য মজার মজার আলাপ হেয়েছ! তার কাছ থেকই বিশর ভাগ
অিফিসয়াল িনয়মকানুন আমার শখা। জািন না স এখন বেচ আেছ িকনা।
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