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জানুয়াির ২০২১। ি�তীয় সংখ্যা 
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জীবন নামক িচ� পেট েতামার অি�ে�র 
ভা�া-গড়ার িনয়ম �রণীয় হেয় থাকুক 
েফাটন -এর �িতিট শ�জুেড়। িনজৰ্ীব 
তুিম েক জাগােত েফাটন, সে�ািহত 
তুিম েক বা�বতা জানােত েফাটন, ঝের 
পড়া অনুভূিতগুেলা �ুিরত করেত 
েফাটন,  ভিবতেব্যর আশায় নতুন কের 
আশাি�ত করেত েফাটন, িচ�াশি�র 
অ�গিতেত েফাটন। অন্য ধাঁেচর এক 
েনপেথ্যর অংেশ তুিম হেব মুকুট। 
িনেজেক গেড় েতােলা অজানা রােজ্যর 
েফাটন িহেসেব! পরবতৰ্ী �জ� জানুক 
েতামার স�েকৰ্। িবকিশত েহাক 
েতামার েমধা, েতামার �ম গুেলা পাক 
পূণৰ্তা, িবকিশত েহাক আমােদর সমাজ, 
আমােদর বাংলা, আমােদর জননী। 
অরুণ িহেসেব �েল উঠুক জািতর 
�িতিট �দীপ। েসই িশখা হও তুিম। 
েফাটন হেব তুিম ও!  

সম্পাদকীয়



১ জানুয়াির

২ জানুয়াির

৩ জানুয়াির

৪ জানুয়াির

িনউ ইয়েকৰ্র এিলস �ীপ ১৮৯২ সােল 
"ইিমে�শন ে�শন" িহেসেব �িতি�ত হয়।

ন্যাি� েপেলািস ২০০৭ সােল যু�রাে�র েলাকসভার
�থম নারী ি�কার িহেসেব িনবৰ্ািচত হন। 
িতিন বতৰ্মান ি�কারও বেট।

৫ জানুয়াির
২০১৪ সােল বাংলােদেশ দশম জাতীয় সংসদ িনবৰ্াচন 
অনুি�ত হয় এবং ব�কন্যা েশখ হািসনার েনতৃে� 
আওয়ামী লীগ িবপুল েভােট জয় লাভ কের।

১৯৫৯ সােল েসািভেয়ত ইউিনয়ন লুনা-১ েক উৎেক্ষপণ কের। এিটই 
সবৰ্�থম মহাকাশযান িহেসেব পৃিথবীর মাধ্যাকষৰ্ণ শি� েভদ কের এবং 
চাঁেদর কাছাকািছ েপৗঁছােত পাের। �িত বছর যু�রাে� ক�িবজ্ঞান 
ভ�েদর �ারা জাতীয় ক�িবজ্ঞান িদবস িহেসেব পািলত।

আ�জৰ্ািতক শারীিরক মানিসক সু�তা িদবস।

এই মােস 



৬ জানুয়াির

৭ জানুয়াির

মািকৰ্ন িসেনটর চালৰ্স সামনার ১৮১১ সােলর এ িদেন জ��হণ 
কেরন। িতিন দাস�িবেরাধী আে�ালেনর েনতা িছেলন।

১০ জানুয়াির

পৃিথবীর সবচাইেত পুরােনা পাতালেরল িটউব ১৮৬৩ সােলর আজেকর 
এইিদেন চালু করা হয়।

৮ জানুয়াির

o পৃিথবীর ঘূণৰ্ন িদবস িহেসেব পািলত। ১৮৫১ সােলর এ িদেন 
ফরািস পদাথৰ্িবজ্ঞানী িলওন েফাকা� তাঁর েদালেকর মাধ্যেম 

পৃিথবীর ঘূণৰ্ন ব্যাখ্যা কেরন। 
o মানুষ �ারা িনয়ি�ত নয় এমন একিট ে�স �ব লুনা-২১ ১৯৭৩ 

সােলর এইিদেন মহাকােশর বাইের পাঠােনা হেয়িছল, যা ৮ িদন পর
 িরেপাটৰ্ কের এবং িনি�ত কের েয ব�িট চাঁেদ িগেয়েছ। 

o ১৬১০ সােলর এই িদেন গ্যািলিলও গ্যািলিল �থম তাঁর 
আিব�ৃত চারিট চাঁদেক পযৰ্েবক্ষণ কেরন।
o ১৯৯৯ সােল ১৩০ বছেরর মেধ্য �থম বার মািকৰ্ন 
িসেনেট ে�িসেড� িবল ি�নটেনর িবরুে� ইমিপচ িবচার 
শুরু।

৯ জানুয়াির

িব�খ্যাত ভূপযৰ্টক মারেকা েপােলা ১৩২৪ সােলর 
আজেকর এই িদেন মৃতু্যবরণ কেরন।



১২ জানুয়াির

১৩ জানুয়াির

১১ জানুয়াির

িব�নবী হযরত মুহা�দ (সঃ) ৬৩০ ি��াে�র এই িদেন 
র�পাতহীনভােব ম�া িবজয় কেরন। কুরাইশেদর ক্ষমা 
কের রাসূলু�াহ (সঃ) িবে� ক্ষমার উ�ল দৃ�া� �াপন 
কেরন।

সবৰ্�থম সবেচেয় দূরবতৰ্ী েরিডও বাতৰ্া পাঠােনা 
হেয়িছল আইেফল টাওয়ার েথেক।

১৪ জানুয়াির

নাসার পাঠােনা ম্যােস�ার নােমর মহাকাশযান �থম 
বুধ �েহর অেদখা েগালােধরৰ্ ছিব তুলেত সক্ষম হয়।

৪৪িট েদেশর ৯ হাজার িবজ্ঞানী জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ পারমাণিবক 
অ� পরীক্ষা বে�র আ�ান জানান।



১৫ জানুয়াির

েনদারল্যাে�র রাজধানী েহেগ �ায়ী আ�জৰ্ািতক 
আদালত �িতি�ত হয়।

১৯ জানুয়াির

o  ১৮০৯ সােলর ১৯ জানুয়াির েছাট গে�র জনক িহেসেব পিরিচত 
িবখ্যাত মািকৰ্ন েলখক ও কিব এডগার অ্যালান েপা জ��হণ কেরন। 
o  �থমবার আইিবএম িপিস কি�উটার ভাইরাস পাওয়া যায় ১৯৮৬ 
সােলর এিদেন, যা ৈতির কেরিছল পািক�ােনর লােহােরর দুই ভাই। 

১৬ জানুয়াির
o ১৯৭২ সােলর এই িদেন �াধীন রা� িহেসেব বাংলােদশেক 
�ীকৃিত েদয় েনপাল।

১৮ জানুয়াির

কালজয়ী ইংেরজ অিভযা�ী ও নািবক ক্যাে�ন েজমস কুক 
হাওয়াই �ীপ আিব�ার কেরিছেলন ১৭৭৮ সােলর এিদেন।

১৭ জানুয়াির

১৯৪২ সােলর ১৭ই জানুয়ারী িবখ্যাত মুি�েযা�া েমাহা�দ আলী 
যু�রাে�র েকনটািক-েত জ��হণ কেরন। �ীড়ার ইিতহােস 
তাঁেক ে�� েহিভওেয়ট িহেসেব গণ্য করা হয়। ৬১িট বি�ং 
েখলার ৫৬িটেত িতিন জয়ী হেয়িছেলন।



২০ জানুয়াির

২১ জানুয়াির

২২ জানুয়াির

o ১৯৯৯ সােল দীঘৰ্ ২১ বছর পর পািক�ািন 
ি�েকট দেলর ভারত সফর শুরু হয়।

o  �া�িলন েডলােনা রুজেভ� ২০ েশ জানুয়াির �থম 
মািকৰ্ন রা�পিত হেয়িছেলন।
o  এডউইন ইউিজন "বাজ" অলি�ন হেলন একজন 
আেমিরকান নেভাচারী িযিন ২০ জানুয়াির ১৯৩০ সােল 
জ��হণ কেরন। িতিন চাঁেদ পা রাখার ি�তীয় ব্যি� 
িছেলন।

o  আেমিরকান মাইে�াবােয়ালিজ� এবং েজেনিটক 
িবেশষজ্ঞ সেলামন ি�েগলম্যান ১৯৮৩ সােলর এই 
িদেন মৃতু্যবরণ কেরন। িতিন আিব�ার কেরিছেলন 
RNA (Ribonucleic Acid)। 
o  আেমিরকান েডি�� েহােরস ওেয়লস ২১ জানুয়াির 
১৮১৫ জ��হণ কেরন। িতিন Surgical Anesthesia 
ব্যবহােরর পিথকৃৎ। 



২৪ জানুয়াির

o  ১৫৯৫ সােলর এই িদেন অি�য়ার রাজা ি�তীয় 
ফািদৰ্না� মৃতু্যবরণ কেরন।
o  ১৯৭২ সােলর এই িদেন তৎকালীন েসািভেয়ত 
ইউিনয়ন বাংলােদশেক �ীকৃিত েদয়।

২৬ জানুয়াির

�িতবছর এই িদেন "আ�জৰ্ািতক শু� িদবস" পািলত হয়। 

২৩ জানুয়াির

o জাপানী িচিকৎসক এবং পদাথৰ্িবদ িহেদকী ইউকাওয়া ১৯০৭ 
সােলর এই িদেন জ��হণ কেরন। িতিন েমসন কণার অি�� 
স�েকৰ্ তার ভিবষ্য�াণী করার জন্য ১৯৪৯ েনােবল পুর�ার 
ভাগ কেরিছেলন এবং িতিন িছেলন �থম জাপািন েনােবল 
পুর�ার িবজয়ী। 
o েনতাজী সুভাষচ� বসু ১৮৯৭ সােলর এই িদেন জ� �হন 
কেরন। 

২৫ জানুয়াির

o  ১৮২৪ সােলর এই িদেন বাঙািল কিব ও নাট্যকার 
মাইেকল মধুসূদন দ� জ��হণ কেরন।
o  ১৯৭৫ সােলর এই িদেন বাংলােদেশ রা�পিত প�িতর 
সরকার কােয়ম হয় এবং ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান 
রা�পিত িহেসেব শপথ েনন। 



৩০ জানুয়াির

িবমান উ�াবক অরিভল রাইট হাটৰ্ অ্যাটােক মারা যান। তার 
িঠক নয় বছর পর ১৯৫৭ সােলর একই িদেন ইেলকে�াড 
স�িলত বহনেযাগ্য কৃি�ম েপসেমকার �থম ব্যবহৃত হয়, যা 
মূলত হাটৰ্ অ্যাটাক �িতেরােধ সহায়ক। 

২৮ জানুয়াির

১৬১৩ সােলর এই িদেন গ্যািলিলও েনপচুনেক আলাদাভােব 
পযৰ্েবক্ষণ কের এেক নক্ষ� েভেব িলিপব� কেরন। তাই 
�হিটর আিব�ারক না হেলও িমেথন-অ্যােমািনয়ায় ঢাকা 
েগালকিটর অি�� িতিনই �থম েরকডৰ্ কেরন। 

২৯ জানুয়াির
দুবৰ্ল িনউি�য় বল এবং তািড়তেচৗ�ক বলেক 
তাি�কভােব একীভূত কের েনােবল জয় করা �থম 
মুসিলম তাি�ক পদাথৰ্িবদ আ�ুস সালাম ১৯২৬ 
সােলর এই িদেন জ��হণ কেরন। 

৩১ জানুয়াির

�থম মািকৰ্ন মহাকাশচারী অ্যালান েশফােডৰ্র যা�ােক সুগম করার 
লেক্ষ্য তার িতন মাস পূেবৰ্ ১৯৬১ সােলর এই িদেন চার বছর 
বয়সী িশ�া�ী হ্যামেক মহাশূেন্য পির�মণ করােনা হয়। 
সু�ভােব িফের আসা হ্যামই ইিতহােস �থম েহািমিনড �াইেমট। 

২৭ জানুয়াির
এই িদেন সারা িব�ব্যাপী "International Day of Commemoration 
in Memory of the Victims of the Holocaust" িদবস পািলত হয়; 
যা জািতসংঘ কতৃৰ্ক �ীকৃত। 



আমােদর িশ�ক 

ভািসৰ্�ট িরিভউ

এ� - েজ

ে�ভইয়াডৰ্ �িনেকল

িনশান - ৫৬৭৭

সােয়� িফকশন

িলওিনেডর শুিটং �ার

আেবগ ও অনুভূিত 

�ািফন - �যুি� জগেতর ভিবষ্যত 

শাহিরন তাবাসসুম েনাভা

েমিডেকেলর েনপেথ্য

জানুয়াির েস্পশাল 

নতুন বছের নতুন উেদ্যাগ

ি�ল েডেভলপেমন্ট

�ািফক িডজাইনার হেত চাই

ধারাবািহক েকাসৰ্ 

আরডুইেনার পা গুিল (পবৰ্ - ২)

নীল নয়েন ১৭ খুিল (পবৰ্ - ১)

পণূৰ্তায় পাঁচিমশািল 

হারখানা েকাথায় ?

েগমস

শ� ছক 

েগালকধাঁধা

ধাঁধা

গ� পাঠ

েরামা�ঘর

েকাষিকেশার 

িফচার 

জানার আেছ অেনক িকছু 

মািরয়ানা ে�� - েকৗতূহল, নািক রহস্য?

এক নজের ২০২০ 

এডিমশন �ে�া�র

সূচীপ�

পদাথৰ্িবজ্ঞান

রসায়ন

গিণত

জীবিবজ্ঞান

েয েলখািট পড়েত চাও, েসটার িশেরানােমর উপর ি�ক কেরা।  



�যুি�র অেনক�েলা উে�েশ্যর 
মেধ্য একটা হেলা েফাটেনর গিতর 

কাছাকািছ গিত অজৰ্ ন করা। কণার 
কথা বলিছ, েযটার িদেক তািকেয় 

আেছা, েসই েফাটন না। দু’হাজার িবশ 
সালও েসই েরেস েনেম িকভােব েযন 
আমােদর হািরেয় িদল। আমরা েহের 
িগেয় একুেশ বেস এক মুহূেতৰ্ র জন্য 

�ৃিতচারণ কের আিস, চেলা। 

এক নজের
২০২০
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জুন
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����º��� Ûª���� ‘����� 
����° ���Ö ���� ��Ü’ ��	 
���� � ��� ��  

নেভ�র
·�-�� �����	 Ûª���̄ � �	 ��� 
����̄ 	  ��	 ���© ª�� ¢�� 
Ý������� Ûª�� ���, �Þ��� 
ª�� �������� ª��¹�	 ������ 
	�¦����� ��Í��  ��£�� ��ß��	� 
������� ������	 ��  à�����
 
������̄ �	� ��¤ ����¦�̄  ‘������’ 

��«��� ��� ��	 



দ’ুহাজার িবশ বেল িব���া� কাউেক 
েচেন? আিম, তুিম, েছা� পাথরকুিচ পাতাটা 

সবার জীবেনর একটা িডিঙ িছল ওটা। সবাই 
তােত েভেস েভেস চলল, েকউ জীবন বুেঝ 

েমামবািতেত পড়েত বসল েশেষ, েকউ িপিপই 
পেড়ও আর েফেরিন। একুশ যিদও পাড় নয়, 

তবু চেলা দাঁড় েবেয় যাই বেস না েথেক। একাই 
েখিল েনৗকাবাইচ, িজতেত েয িনেজেক হেবই।

িডেস�র

� ��³ ���© ª�� ��	��� ��» ��	�� 
���� ��� ����¦�̄   ����� ��� 
������ ��½�� ����� º��	 ��� ��	  
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�Ø���	� �	� �	���� ���� �� 



নতুন বছের নতুন উেদ্যাগ
মাহজািবন সুলতানা িদয়া
সাউথ পেয়� কেলজ,
ঢাকা 

�িত বছর আমার মেতা �িতটা িশক্ষাথৰ্ীরই একই িনউ ইয়ার েরেজািলউশন থােক, েসটা 
হেলা- "এই বছর আিম ভােলা কের পড়েবা।"  িক� বছেরর েশষ পযৰ্� এটা ধের রাখা 
অেনক ক�কর। এই কথা আমার েচেয় ভােলা আর েক জােন?
িকছু িকছু এ��াওিডৰ্নাির এিলেয়ন ছাড়া এই �িতজ্ঞা ধের রাখা মুশিকল বেট। িক� 
অস�ব না। আিমও েযেহতু একাদশ ে�িণেত পিড়, তাই আমার িনেজর িবিভ� সমস্যা, 
েসই সােথ িনেজর ব�ুেদর কাছ েথেক েশানা িবিভ� সমস্যার আেলােক আিম েযটা িচ�া 
কের েবর কেরিছ তা হে�, আমােদর সমস্যাগুেলা মূলত-
িনেজর পড়ার জন্য আলাদা সময় না রাখা, িনজ� রুিটন না থাকা, েসাশ্যাল িমিডয়ােত 
অেনক সময় ন� করা, িনজ� েনাট না রাখা, এেককবার এেকক িনয়েম পড়া ইত্যািদ। 
আমােদর �েত্যক িশক্ষাথৰ্ীরই এসব সমস্যা সমাধােনর জন্য েচ�া করা �েয়াজন। েকােনা 
একিদন আমায় েকউ বেলিছল েয, েচ�ার উপরই দুিনয়া কােয়ম। এজেন্য চেলা িনেচ 
েলখা িবষয়গুেলা েচ�া কের েদিখ!

র��টন কের পড়া

�থেমই িনেজর একটা রুিটন করা উিচত। েযটােত িনেজর পড়ার সময় থাকেত হেব। 
িনেজর পড়ার জন্য সময় না থাকেল সারািদন শুধু স্যারেদর �াস কেরও লাভ েনই। কারণ 
স্যার যা পড়ায়, ঐটা িদেয় সৃজনশীল উ�র করা েগেলও MCQ এর জন্য বই পড়েতই 
হেব। আর সামেন অেনেকরই অ্যাডিমশন, তােদর জেন্য েতা রুিটন মািফক কাজ করা 
অত্য� জরুির। নইেল িক� পের কপােল কী আেছ, েসটা আর না-ই বললাম। এজন্য 
নতুন বছের সবারই একটা রুিটন ৈতির করা দরকার।

পড়ার িসে�ম িফ�ড রাখা

পড়ার প�িত েযেকােনা একটা িফ�ড রাখা দরকার। এেককবার এেককটা ফেলা না 
কের অেনকগুেলা প�িত একসােথ িনেয় বেস িনেজর পড়ার ধরেনর সােথ িমিলেয় 
েযেকােনা একটা িফ�ড করা দরকার। েকােনা এক আপু বা ভাইয়ার কাছ েথেক শুেন 
তুিম বই-ই পড়েল।  িক� েতামার পড়া মেন থােক না। আবার িলখেল িঠকই মেন 
থােক। তাহেল েকানটা েবটার েতামার জন্য, েলখা না পড়া? এজেন্য মানুেষর কথা না 
শুেন িনেজর কমেফাটৰ্ েজানেক �াধান্য িদেয় �ািড িসে�ম িফ�ড রাখা দরকার।



েনাট করা

�িতিট অধ্যায় পড়া েশেষ িনেজর একটা েনাট করা দরকার। অেনেকর আবার িনেজর 
েনাট ছাড়া পড়াও হয় না। িক� আলেসিম কের েনাট কের না। েনাট থাকেল পরীক্ষার 
আেগ এত েমাটা েমাটা বই না পেড়ও পুরা বই িরভাইস করা স�ব। অেনেকই িনেজর 
েনাট না থাকায় পরীক্ষার আেগ পুেরাটা িরভাইস িদেত পাের না। যার জেন্য এ�াম ভােলা 
হয় না। তেব েনাট করা িনেয় অপার ভাইয়ার একটা কথা আেছ, “পরীক্ষার জেন্য না, 
পরীক্ষার আেগর রােতর জেন্য পেড়া, পরীক্ষা এমিনেতই ভােলা হেব।”
এজন্য েনাট করা অেনক ই�টৰ্্যা�।

পড়ার সময় েসাশ্যাল িমিডয়ােত ঢু না েদয়া

পড়ার সময় েসাশ্যাল িমিডয়ােত সময় ন� হয়, েসটা �ীকার করেতই হেব (এটা স�েকৰ্ 
েবিশ িকছু বলেবা না, নইেল পাবিলেকর েধালাই খাওয়ার স�াবনা আেছ!!)। একটা কথাই 
বলেত হয়, পড়ার সময় আমরা েযন েফসবুক, েমেস�ার, ই�টা�াম লগআউট কের রািখ 
অথবা েনািটিফেকশনটা অফ রািখ। তাহেল মন আর এিদক-েসিদক করেব না। 

পড়ার সময় �ধু পড়া

মেনােযাগ সহকাের পড়ার েচ�া করেল ভােলা হয়। িটিভ েদখেত েদখেত অথবা গান শুেন 
না পড়াটাই ভােলা, নাহেল পরীক্ষার হেল গান মাথায় আসেলও পড়াটা আর আসেব না! 



�র�েতই ��শার না েনয়া

বছেরর শুরুেতই ে�শার িনেল পের আর ভােলা লােগ না। �িতিদন অ� অ� কের পড়ার 
পিরমাণ বাড়ােত পারেল ভােলা হয়। এজন্য ে�শার না িনেয় অ� কের পেড়া আর আ� 
আে� পিরমাণ বাড়াও। বছেরর শুরুেতই সব এনািজৰ্ েশষ হেয় েগেল সারা বছর কী 
করেব? তাই শুরুেতই ে�শার েনয়ার দরকার েনই। যখন দরকার তখন ে�শার িনেত 
পােরা। এ�ােমর আেগও ে�শার েনেব না। এটা খুবই খারাপ অভ্যাস। তখন েদখা যােব, 
ে�শােরর জেন্যই শুধুমা� এ�ামটা ভােলা হেলা না!
 
পড়ার ে�ে� িনেজর লাভটা আেগ যাচাই করা

লকডাউেন ইদানীং সবার মেধ্যই একটা �বণতা লক্ষ্য করা যাে� সারািদন লাইভ �াস 
করার। বলিছ না এটা খারাপ। িক� এটা আসেলই েতামার কােজ িদে� িকনা েভেব 
েদখেত হেব। কারণ, েতামার িনেজর পড়া েশষ করেতই হেব। নাহেল িদনেশেষ েতামারই 
ক্ষিত হেব।

িনেজেক অজুহাত আর নয়

�িতটা মানুষ েস েছাট েহাক বা বড়, তার েযেকােনা কাজ আটেক থাকার অন্যতম কারণ 
হেলা িনেজেক অজুহাত েদয়া। পের পরীক্ষায় মেন হেব, “ইশ! যিদ অজুহাত না িদেয় 
আেরকটু সময় িনেয় পড়তাম।” তাই যত ক�ই েহাক না েকন, যখনকার পড়া তখন েশষ 
করাই ভােলা, নয়েতা তুিম খরেগাশ হেয়ও ক�েপর চাইেত িপিছেয় যােব।



�চুর বই পড়া

বই এমন একটা ব� যা েতামার জীবনটাই বদেল িদেত পাের। সারািদন শুধুমা� পড়ার 
বই না পেড় অন্য বইও পড়েত পােরা। িবিভ� বই, েযগুেলা েতামােক আরও ভােলা মানুষ 
হেত সাহায্য করেব, ি�ল বাড়ােব, িনেজেক জানেত পারেব- েসসব বই পড়েব। একটা 
মজার কথা বিল। একবার নবম ে�িণেত থাকেত িফিজ� এ�ােম অেনক আনকমন 
একটা �� এেসিছল। আমার েযেহতু অেনক বই পড়া িছল, তাই ওই ��টার উ�র করা 
অেনক সহজ িছল আমার জেন্য। তাই সবাই নতুন বছের এই অভ্যাসটা ৈতির করেত 
পােরা।

এটা েতামার পড়ার েকানও ক্ষিত করেব না, বরং েতামার পড়ােলখােক আরও একধাপ 
উপের িনেয় যােব।

অেনক কথাই েতা বললাম। এগুলােক এ�েপিরেম� িহেসেব িনেত পােরা অথবা এটােক 
তুিম িনেজর পরীক্ষায় ভােলা করার ভ্যাকিসনও মেন করেত পােরা। এরপর িনেজর উপর 
�েয়াগ কের েদেখা, িদনেশেষ লাভ িক� েতামারই হেব।

সবৰ্েশষ কথা, িনেজর শরীেরর য� িনও িক�! নাহেল পড়ােলখা একদমই ভােলা লাগেব 
না। আর েসটা িক� হেতও েদয়া যােব না। 

এছাড়াও এরকম আেরা অেনক িটপস েপেত ঘুের আসেত পােরা 
https://blog.10minuteschool.com/ ওেয়বসাইেট। েযখােন েপেয় যােব 
পড়ােশানা সহ আেরা অেনক অেনক িটপস।



  এ�-েজ
জােয়দ খান

ঘাটাইল ক্যা�নেম� পাবিলক �ুল এ� কেলজ,
টাংগাইল

আজেকর িদনটা খুব ব্য�তায় কাটেছ েজেফর। একিট ইেলক�িন� েকা�ািনেত চাকির 
কের েস। �া�পাের� েমাবাইল েথেক শুরু কের িহউেমনেয়ড সােভৰ্� েরাবটও বানায় 
তারা। তােদর বানােনা সােভৰ্� েরাবেটর জনি�য়তা এখন আকাশেছাঁয়া। সােভৰ্� েরাবট 
বানােনার �িতেযািগতায় তােদর রেয়েছ এক�� আিধপত্য। েজেফর টীেমর কাজ হেলা 
এই সােভৰ্� েরাবেটর �িট খঁুেজ েবর করা। তােদর েকা�ািনর উে�শ্য হেলা মানুেষর 
ৈদনি�ন জীবনেক সহজ েথেক সহজতর কের েতালা। িহউেমনেয়ড েরাবেটর মাধ্যেম 
তারা েসই উে�শ্যই বা�বায়ন করেত চাে�। মানুেষর ৈদনি�ন জীবেনর সব খুঁিটনািট 
কাজ কের িদেব এই েরাবট।

"কেয়কিদন ধের িকছু িনউজ েপাটৰ্াল আমােদর িবরুে� িমথ্যা ে�াপাগা�া চালাে�। 
তােদর দািব, এসব িহউেমনেয়ড েরাবট নািক মানুষেক অলস এবং কেমৰ্ অক্ষম কের 
তুলেছ। মানুষ মা�ািতির� এসব েরাবেটর উপর িনভৰ্রশীল হেয় পড়েছ। এেত েযমন 
তােদর �া�্যঝঁুিক বাড়েছ েতমিন তারা হতাশায় ভুগেছ।" তার বেসর হেলা�ােমর 
সামেন এসব কথাগুেলা বলেলা েজফ। বস আজ অিফেস আসেত পােরনিন। তাই 
হেলা�ােমর মাধ্যেম যু� হেয়েছন। 
"যে�াসব েমিক কথাবাতৰ্া। এই েরাবেটর ফেল মানুেষর কত সময় েবঁেচ যাে� তার 
িহেসব তােদর আেছ? আর এসব িনউজ েপাটৰ্ালও েকােনা নািমদািম িনউজ েপাটৰ্াল না। 
এটাও েতা হেত পাের েয, �িত��ী েকা�ািনগুেলা তােদর েকা�ািনর সুনামেক 
��িব� করেত এসব করেছ। আজকাল েদিখ িনউজ েপাটৰ্ালগুেলা একদম িবিকেয় 
যাে�। সংবাদ সে�লেনর আেয়াজন কেরা। আিম এর কড়া জবাব িদেবা", রাগত�ের 
বলেলন েজেফর বস। 

দইুিদন পর- 
েদৗঁড়ােত েদৗঁড়ােত বেসর রুেমর েভতর ঢুকেলা েজফ। "স্যার, সবৰ্নাশ হেয় েগেছ।"
"িক হেয়েছ, েজফ?" িচি�ত �ের বলেলন বস। 
"স্যার,-  আমােদর সাভৰ্ার হ্যাক করা হেয়েছ। সাভৰ্ােরর সকল ডাটা মুেছ েফলা হেয়েছ। 
তার বদেল েকউ স�ূণৰ্ নতুন এক ভাইরাস ঢুিকেয় িদেয়েছ। িবিভ� জায়গা েথেক 
আমােদর কােছ কল আসেছ েয, আমােদর কি�উটারাইজড ইেলক�িন� িডভাইসগুেলা 

আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!



সব ন� হেয় িগেয়েছ আর আমােদর িহউেমনেয়ড েরাবটগুেলা তােদর কমা� শুনেছ না। 
অ�ুত আচরণ করেছ ওগুেলা", এক িনঃ�ােস কথাগুেলা বেল েগেলা েস। মাথায় হাত 
িদেয় েটিবেলর িদেক েচেয় আেছন তার বস। িবরাট েলাকসান হেয় েগেছ। সাভৰ্ার িঠক 
করেত না পারেল তারা েদউিলয়া হেয় যােব। 
হঠাৎ কের সামেনর িবশাল �ােস ে�িকং িনউজ েভেস উঠেলা, "অজানা এক ভাইরােসর 
কারেণ এেক এেক ন� হে� আর িনয়�েণর বাইের চেল যাে� পৃিথবীর সব 
ইেলক�িনক িডভাইস। পুেরা পৃিথবী জুেড় আত� িবরাজ করেছ। মানুেষর জীবনযা�া 
থমেক িগেয়েছ। সরকার েথেক পরবতৰ্ী িনেদৰ্শ না আসা পযৰ্�......" িবপ শ� কের 
স�চার ব� হেয় েগেলা। "হাহ, তার মােন পুেরা পৃিথবীেত একই অব�া। আে� আে� 
সব ধরেনর ইেলক�িনক িডভাইসগুেলা ন� হেয় যাে�। পুেরা পৃিথবী অচল হেয় যােব। 
েযাগােযাগ ব্যব�া িবি�� হেয় যােব", হতাশার �ের বলেলন তার বস। "িচ�া করেবন 
না, স্যার। িন�য় এ�পাটৰ্রা এটা িনেয় কাজ করেছ। তারা খুব শী�ই েকােনা না েকােনা 
সমাধান খুঁেজ পােব", বসেক আ�াস িদেলা েস। "তাই েযন হয় েজফ, তাই েযন হয়। 
আমরা েয কতটা ইেলক�িনক িডভাইেসর ওপর িনভৰ্রশীল েসটা েতা জােনাই। এখন 
যিদ এগুেলা আর িঠক না হয় তাহেল মানব সভ্যতা কেয়কশ বছর িপিছেয় যােব", 
বলেলন েজেফর বস। 

অিফস েথেক েবর হেয় গািড়েত বসেলা েজফ। িক� গািড়র আিটৰ্িফিশয়াল ইে�িলেজ� 
কাজ করেছ না। না করারই কথা। অবশ্য তার গািড়িট েবশ পুরেনা মেডেলর। পুেরাপুির 
কি�উটারাইজড না। সুতরাং চালােনা যােব। গািড় �াটৰ্ িদেলা েস। গািড় চালােত 
চালােত আেশপােশ তাকাি�েলা েস৷ মানুষজন রা�ায় েবিরেয় এেসেছ। কু্ষ� জনগণ 
রা�ায় িমিছল েবর কেরেছ। তা সামলােত িহমিশম খাে� পুিলশ। "িক একটা অব�া!", 
আেশপােশ তািকেয় কথাটা বলেলা েজফ। �ত বাসায় েযেত হেব তােক। েসখানকার 
কী অব�া েক জােন। 
বািড়েত ঢুেক েদখেলা ইেলকি�িসিট েনই। েকােনামেত হাতেড় হাতেড় িনেজর রুেম 
েগেলা েস৷ আ�যৰ্, েরাবটটা েগেলা েকাথায়! “এ�-েজ, েকাথায় তুিম?” খুঁজেত খঁুজেত 
বারা�ায় এেস দাঁড়ােলা েস। িপছেন যাি�ক একটা শ� শুেন েযই ঘাড়টা ঘুিরেয়েছ 
অমিন এ�-েজ তার দু’িট হাত িদেয় ধা�া িদেলা েজফেক। 
ধা�াটা সামেল উঠেত পারেলা না েস। উে� পেড় েযেত থাকেলা িনেচর িদেক। িব�াস 
করেত পারেছ না েস! তার সােভৰ্� েরাবট তােক ধা�া িদেয় েফেল িদেলা! 
সময়টা েযন েথেম িগেয়েছ। েস েভেবিছেলা আধুিনক য�গুেলা মানুেষর জীবনেক সহজ 
কের তুলেছ। িক� েসই িনউজ েপাটৰ্ােলর কথাই সিত্য হেলা। যে�র �িত অিতির� 
িনভৰ্রশীলতা মানুষেক �ংস কের িদেয়েছ৷ তার �মাণ আজ েপেলা েস৷ েরাবেটর হােত 
তার মৃতু্য হেব, ভােবিন েস। 
অন�কাল ধের িনেচ পড়েছ েস.......! 

আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!



হুড়মুিড়েয় ঘুম েথেক েজেগ উঠেলা েজফ। েঘেম একাকার হেয় েগেছ েস। "তাহেল 
এটা �� িছেলা", েচােখ মুেখ হাত িদেয় ভাবেত লাগেলা েস। েছােটােবলায় তার বাবার 
বলা কথাটা মেন পড়েলা তার, "আমরা িবিভ� �কার আধুিনক ইেলক�িনক িডভাইস 
ব্যবহার করেবা, িক� এগুেলা েযন আমােদর ব্যবহার না কের।”

আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!



িলওিনেডর ��টং �ার 
রািগব আিবদ

হিলল্যা� কেলজ, উ�র বালুবাড়ী, িদনাজপুর

মজার, েতমনই মজার উ�াবৃি� েদখা।

েমঘহীন আকােশ হঠাৎ আমরা উ�াবৃি� েদিখ। ঝাঁেক ঝাঁেক, দেল দেল উ�া যখন   
দু�ুিম কের পৃিথবীর িদেক ছুেট আেস, তখন তােক বলা হয় উ�াবৃি� বা উ�াঝড়। 
েদেখ মেন হেব েযন �কৃিত উৎসেব েমেতেছ। উ�াপােতর ঘটনােক বলা হয় 
‘ইটা-আ্যকুয়ারাইডস।

িলওিনড �েত্যক বছেরর ১৭ নেভ�র দৃশ্যমান হয়। �ায় ৩৩ বছর পর পর, িলওিনড 
উ�াবৃি� এক ধরেনর উ�াঝড় সৃি� কের, যার ফেল ঘ�ায় হাজােররও েবিশ উ�া 
দৃশ্যমান হয়। ১৮৩৩ ি��াে�র পর িলওিনড েথেকই সবৰ্�থম উ�াবৃি� নামকরণ করা 
হয়। ১৮৩৩ ি��াে�র িদেক উ�াবৃি� হওয়ার পর িবজ্ঞানীরা েদখেত পান েয, তা 
িব�ুিরত হেয়িছল গামা িলওিনস নােমর তারকা েথেক।

েতামরা এটাও েজেন অবাক হেব েয, আধুিনক যুেগ সবৰ্�থম সবেচেয় িবরাট উ�াবৃি� 
হয় ১৮৩৩ ি��াে�, যা িলওিনড নােম পিরিচত। আনুমািনক ঘ�ায় এক হাজােররও 
েবিশ উ�া পৃিথবীেত এেস পেড়িছল।
 
ভাবা যায়!! আসেল এই মহািবে� আেরা কত অজানা সব িজিনস রেয়েছ তা েবর 
করেত হয়েতাবা এক হাজার বছরও েলেগ েযেত পাের!েক জােন, এ কথা সিত্য স�ব 
হেব িকনা। হয়েতা বা িবজ্ঞােনর আেরা অ�গিতর ফেল একিদন এসব স�ব হেতও 
পাের।

আজ তাহেল এ পযৰ্�ই। েকমন লাগেলা তা জানােত ভুেলা না েযন! েদখা হেব অন্য 
েকান সংখ্যায়!
আরও যিদ জানেত চাও, তাহেল উইিকিপিডয়ােত ঘুের আসেত পােরা।

কী! নাম শুেন অবাক লাগেছ? শুিটং �ার মােন েতা জািন, িলওিনডটা আবার কী? 
িলওিনড স�েকৰ্ জানেত হেল �থেম জানেত হেব শুিটং �ার কী। আসেল শুিটং �ার 
এর আেরকটা নাম আেছ, যােক বেল উ�া।

উ�া হেলা েকান ধূমেকতুর অংশিবেশষ, যা কক্ষপথ েথেক িবচু্যত হেয় পৃিথবীর 
বায়ুম�েল �েবশ কের ঘষৰ্েণ �েল ওেঠ। ইংেরিজেত এেক বেল ‘Meteor’।

েতামরা িক জােনা, মহাকােশ পির�মণরত পাথর বা ধাতু �ারা গিঠত েছাট   
মহাজাগিতক ব� পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের বায়ুর সংঘেষৰ্ �েল ওঠেল তােক 
উ�াপাত বেল? উ�াপােতর জন্য দায়ী ব�গুেলাই উ�া। উ�ািপ� �হাণুর তুলনায় 
অেনক েছাট। আকাের এরা ধূিলকণা েথেক এক িমটার ৈদেঘৰ্্যর হেয় থােক। এর েচেয় 
েছাট ব�গুেলােক মহাজাগিতক ধূিলকণা বেল। এসব উ�ার েবশীরভাগই �হাণুর বা 
ধূমেকতুর অংশিবেশষ। বািক অংশ মহাজাগিতক ব�র সংঘেষৰ্র ফেল সৃ� �ংসাবেশষ।

যখন েকান উ�া পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের তখন এর গিতেবগ �িত েসেকে� 
২০ িকিম কের বৃি��া� হয় (৭২,০০০ িকিম/ ঘ�া; ৪৫,০০০ মাইল/ ঘ�া) এসময় 
অ্যােরাডাইনািমক তােপর কারেণ উ�ল আেলাক�টার সৃি� হয়। এই বাহ্য মূিতৰ্র 
কারেণ উ�াপাতেক "তারা-খসা" বা "নক্ষ�-খসা" (shooting star/ falling star) 
বেল। িকছু িকছু উ�া একই উৎস হেত উৎপ� হেয় িবিভ� কু্ষ� কু্ষ� অংেশ েভেঙ 
��িলত হয়, যােক উ�াবৃি� বলা হয়।
েতামরা েজেন অবাক হেব েয- �ায় ১৫,০০০ টন পিরমাণ উ�া, কু্ষ� উ�াকণা এবং 
মহাজাগিতক ধূিলকণা �িত বছর পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের।

ভূপৃে� পিতত হবার পর উ�ােক উ�ািপ� বেল। মূলত িতন ধরেনর উ�ািপ� েদখা 
যায়। যথাঃ-
১. পাথর সমৃ� উ�ািপ�, যা খিনজ িসিলেকট �ারা গিঠত।
২. েলাহা সমৃ� উ�ািপ�, যা েলাহা এবং িনেকল �ারা গিঠত।
৩. পাথর ও েলৗহসমৃ� উ�ািপ�, যা িবিভ� ধরেনর ধাতব পদাথৰ্ ও পাথর �ারা গিঠত।

বলেত পারেব উ�ািপ� আসেল িক িদেয় ৈতির? এইেতা িঠক ধেরছ! েবিশরভাগ 
উ�ািপ�ই পাথেরর ৈতির। এেদরেক ক�াইট এবং অ্যাক�াইট ে�িণেত ভাগ করা 
হেয়েছ। মা� ছয় শতাংশ উ�ািপ� হে� েলাহা এবং পাথর-েলাহা �ারা ৈতির!
এবার তাহেল েতামােদর েকৗতূহল েমটােনা যাক।
রােতর েমঘমু� আকােশ অেনক সময় নক্ষে�র মেতা উ�ল ব� পৃিথবীর িদেক ছুেট 
আসেত েদখা যায়। আর তা-ই হেলা উ�াবৃি�। রােতর আকােশ তারা েগানা েযমন 



মেন �� এেসেছ িন�য়ই, 
তাহেল িলওিনড টা আবার কী?
 িক� িলওিনড স�েকৰ্ জানেত
 হেল আেরকটা িবষয় জানেত

 হেব।

হ্যাঁ। িঠক ধেরেছা!
উ�ািপ�!

মজার, েতমনই মজার উ�াবৃি� েদখা।

েমঘহীন আকােশ হঠাৎ আমরা উ�াবৃি� েদিখ। ঝাঁেক ঝাঁেক, দেল দেল উ�া যখন   
দু�ুিম কের পৃিথবীর িদেক ছুেট আেস, তখন তােক বলা হয় উ�াবৃি� বা উ�াঝড়। 
েদেখ মেন হেব েযন �কৃিত উৎসেব েমেতেছ। উ�াপােতর ঘটনােক বলা হয় 
‘ইটা-আ্যকুয়ারাইডস।

িলওিনড �েত্যক বছেরর ১৭ নেভ�র দৃশ্যমান হয়। �ায় ৩৩ বছর পর পর, িলওিনড 
উ�াবৃি� এক ধরেনর উ�াঝড় সৃি� কের, যার ফেল ঘ�ায় হাজােররও েবিশ উ�া 
দৃশ্যমান হয়। ১৮৩৩ ি��াে�র পর িলওিনড েথেকই সবৰ্�থম উ�াবৃি� নামকরণ করা 
হয়। ১৮৩৩ ি��াে�র িদেক উ�াবৃি� হওয়ার পর িবজ্ঞানীরা েদখেত পান েয, তা 
িব�ুিরত হেয়িছল গামা িলওিনস নােমর তারকা েথেক।

েতামরা এটাও েজেন অবাক হেব েয, আধুিনক যুেগ সবৰ্�থম সবেচেয় িবরাট উ�াবৃি� 
হয় ১৮৩৩ ি��াে�, যা িলওিনড নােম পিরিচত। আনুমািনক ঘ�ায় এক হাজােররও 
েবিশ উ�া পৃিথবীেত এেস পেড়িছল।
 
ভাবা যায়!! আসেল এই মহািবে� আেরা কত অজানা সব িজিনস রেয়েছ তা েবর 
করেত হয়েতাবা এক হাজার বছরও েলেগ েযেত পাের!েক জােন, এ কথা সিত্য স�ব 
হেব িকনা। হয়েতা বা িবজ্ঞােনর আেরা অ�গিতর ফেল একিদন এসব স�ব হেতও 
পাের।

আজ তাহেল এ পযৰ্�ই। েকমন লাগেলা তা জানােত ভুেলা না েযন! েদখা হেব অন্য 
েকান সংখ্যায়!
আরও যিদ জানেত চাও, তাহেল উইিকিপিডয়ােত ঘুের আসেত পােরা।

কী! নাম শুেন অবাক লাগেছ? শুিটং �ার মােন েতা জািন, িলওিনডটা আবার কী? 
িলওিনড স�েকৰ্ জানেত হেল �থেম জানেত হেব শুিটং �ার কী। আসেল শুিটং �ার 
এর আেরকটা নাম আেছ, যােক বেল উ�া।

উ�া হেলা েকান ধূমেকতুর অংশিবেশষ, যা কক্ষপথ েথেক িবচু্যত হেয় পৃিথবীর 
বায়ুম�েল �েবশ কের ঘষৰ্েণ �েল ওেঠ। ইংেরিজেত এেক বেল ‘Meteor’।

েতামরা িক জােনা, মহাকােশ পির�মণরত পাথর বা ধাতু �ারা গিঠত েছাট   
মহাজাগিতক ব� পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের বায়ুর সংঘেষৰ্ �েল ওঠেল তােক 
উ�াপাত বেল? উ�াপােতর জন্য দায়ী ব�গুেলাই উ�া। উ�ািপ� �হাণুর তুলনায় 
অেনক েছাট। আকাের এরা ধূিলকণা েথেক এক িমটার ৈদেঘৰ্্যর হেয় থােক। এর েচেয় 
েছাট ব�গুেলােক মহাজাগিতক ধূিলকণা বেল। এসব উ�ার েবশীরভাগই �হাণুর বা 
ধূমেকতুর অংশিবেশষ। বািক অংশ মহাজাগিতক ব�র সংঘেষৰ্র ফেল সৃ� �ংসাবেশষ।

যখন েকান উ�া পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের তখন এর গিতেবগ �িত েসেকে� 
২০ িকিম কের বৃি��া� হয় (৭২,০০০ িকিম/ ঘ�া; ৪৫,০০০ মাইল/ ঘ�া) এসময় 
অ্যােরাডাইনািমক তােপর কারেণ উ�ল আেলাক�টার সৃি� হয়। এই বাহ্য মূিতৰ্র 
কারেণ উ�াপাতেক "তারা-খসা" বা "নক্ষ�-খসা" (shooting star/ falling star) 
বেল। িকছু িকছু উ�া একই উৎস হেত উৎপ� হেয় িবিভ� কু্ষ� কু্ষ� অংেশ েভেঙ 
��িলত হয়, যােক উ�াবৃি� বলা হয়।
েতামরা েজেন অবাক হেব েয- �ায় ১৫,০০০ টন পিরমাণ উ�া, কু্ষ� উ�াকণা এবং 
মহাজাগিতক ধূিলকণা �িত বছর পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের।

ভূপৃে� পিতত হবার পর উ�ােক উ�ািপ� বেল। মূলত িতন ধরেনর উ�ািপ� েদখা 
যায়। যথাঃ-
১. পাথর সমৃ� উ�ািপ�, যা খিনজ িসিলেকট �ারা গিঠত।
২. েলাহা সমৃ� উ�ািপ�, যা েলাহা এবং িনেকল �ারা গিঠত।
৩. পাথর ও েলৗহসমৃ� উ�ািপ�, যা িবিভ� ধরেনর ধাতব পদাথৰ্ ও পাথর �ারা গিঠত।

বলেত পারেব উ�ািপ� আসেল িক িদেয় ৈতির? এইেতা িঠক ধেরছ! েবিশরভাগ 
উ�ািপ�ই পাথেরর ৈতির। এেদরেক ক�াইট এবং অ্যাক�াইট ে�িণেত ভাগ করা 
হেয়েছ। মা� ছয় শতাংশ উ�ািপ� হে� েলাহা এবং পাথর-েলাহা �ারা ৈতির!
এবার তাহেল েতামােদর েকৗতূহল েমটােনা যাক।
রােতর েমঘমু� আকােশ অেনক সময় নক্ষে�র মেতা উ�ল ব� পৃিথবীর িদেক ছুেট 
আসেত েদখা যায়। আর তা-ই হেলা উ�াবৃি�। রােতর আকােশ তারা েগানা েযমন 



মজার, েতমনই মজার উ�াবৃি� েদখা।

েমঘহীন আকােশ হঠাৎ আমরা উ�াবৃি� েদিখ। ঝাঁেক ঝাঁেক, দেল দেল উ�া যখন   
দু�ুিম কের পৃিথবীর িদেক ছুেট আেস, তখন তােক বলা হয় উ�াবৃি� বা উ�াঝড়। 
েদেখ মেন হেব েযন �কৃিত উৎসেব েমেতেছ। উ�াপােতর ঘটনােক বলা হয় 
‘ইটা-আ্যকুয়ারাইডস।

িলওিনড �েত্যক বছেরর ১৭ নেভ�র দৃশ্যমান হয়। �ায় ৩৩ বছর পর পর, িলওিনড 
উ�াবৃি� এক ধরেনর উ�াঝড় সৃি� কের, যার ফেল ঘ�ায় হাজােররও েবিশ উ�া 
দৃশ্যমান হয়। ১৮৩৩ ি��াে�র পর িলওিনড েথেকই সবৰ্�থম উ�াবৃি� নামকরণ করা 
হয়। ১৮৩৩ ি��াে�র িদেক উ�াবৃি� হওয়ার পর িবজ্ঞানীরা েদখেত পান েয, তা 
িব�ুিরত হেয়িছল গামা িলওিনস নােমর তারকা েথেক।

েতামরা এটাও েজেন অবাক হেব েয, আধুিনক যুেগ সবৰ্�থম সবেচেয় িবরাট উ�াবৃি� 
হয় ১৮৩৩ ি��াে�, যা িলওিনড নােম পিরিচত। আনুমািনক ঘ�ায় এক হাজােররও 
েবিশ উ�া পৃিথবীেত এেস পেড়িছল।
 
ভাবা যায়!! আসেল এই মহািবে� আেরা কত অজানা সব িজিনস রেয়েছ তা েবর 
করেত হয়েতাবা এক হাজার বছরও েলেগ েযেত পাের!েক জােন, এ কথা সিত্য স�ব 
হেব িকনা। হয়েতা বা িবজ্ঞােনর আেরা অ�গিতর ফেল একিদন এসব স�ব হেতও 
পাের।

আজ তাহেল এ পযৰ্�ই। েকমন লাগেলা তা জানােত ভুেলা না েযন! েদখা হেব অন্য 
েকান সংখ্যায়!
আরও যিদ জানেত চাও, তাহেল উইিকিপিডয়ােত ঘুের আসেত পােরা।

কী! নাম শুেন অবাক লাগেছ? শুিটং �ার মােন েতা জািন, িলওিনডটা আবার কী? 
িলওিনড স�েকৰ্ জানেত হেল �থেম জানেত হেব শুিটং �ার কী। আসেল শুিটং �ার 
এর আেরকটা নাম আেছ, যােক বেল উ�া।

উ�া হেলা েকান ধূমেকতুর অংশিবেশষ, যা কক্ষপথ েথেক িবচু্যত হেয় পৃিথবীর 
বায়ুম�েল �েবশ কের ঘষৰ্েণ �েল ওেঠ। ইংেরিজেত এেক বেল ‘Meteor’।

েতামরা িক জােনা, মহাকােশ পির�মণরত পাথর বা ধাতু �ারা গিঠত েছাট   
মহাজাগিতক ব� পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের বায়ুর সংঘেষৰ্ �েল ওঠেল তােক 
উ�াপাত বেল? উ�াপােতর জন্য দায়ী ব�গুেলাই উ�া। উ�ািপ� �হাণুর তুলনায় 
অেনক েছাট। আকাের এরা ধূিলকণা েথেক এক িমটার ৈদেঘৰ্্যর হেয় থােক। এর েচেয় 
েছাট ব�গুেলােক মহাজাগিতক ধূিলকণা বেল। এসব উ�ার েবশীরভাগই �হাণুর বা 
ধূমেকতুর অংশিবেশষ। বািক অংশ মহাজাগিতক ব�র সংঘেষৰ্র ফেল সৃ� �ংসাবেশষ।

যখন েকান উ�া পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের তখন এর গিতেবগ �িত েসেকে� 
২০ িকিম কের বৃি��া� হয় (৭২,০০০ িকিম/ ঘ�া; ৪৫,০০০ মাইল/ ঘ�া) এসময় 
অ্যােরাডাইনািমক তােপর কারেণ উ�ল আেলাক�টার সৃি� হয়। এই বাহ্য মূিতৰ্র 
কারেণ উ�াপাতেক "তারা-খসা" বা "নক্ষ�-খসা" (shooting star/ falling star) 
বেল। িকছু িকছু উ�া একই উৎস হেত উৎপ� হেয় িবিভ� কু্ষ� কু্ষ� অংেশ েভেঙ 
��িলত হয়, যােক উ�াবৃি� বলা হয়।
েতামরা েজেন অবাক হেব েয- �ায় ১৫,০০০ টন পিরমাণ উ�া, কু্ষ� উ�াকণা এবং 
মহাজাগিতক ধূিলকণা �িত বছর পৃিথবীর বায়ুম�েল �েবশ কের।

ভূপৃে� পিতত হবার পর উ�ােক উ�ািপ� বেল। মূলত িতন ধরেনর উ�ািপ� েদখা 
যায়। যথাঃ-
১. পাথর সমৃ� উ�ািপ�, যা খিনজ িসিলেকট �ারা গিঠত।
২. েলাহা সমৃ� উ�ািপ�, যা েলাহা এবং িনেকল �ারা গিঠত।
৩. পাথর ও েলৗহসমৃ� উ�ািপ�, যা িবিভ� ধরেনর ধাতব পদাথৰ্ ও পাথর �ারা গিঠত।

বলেত পারেব উ�ািপ� আসেল িক িদেয় ৈতির? এইেতা িঠক ধেরছ! েবিশরভাগ 
উ�ািপ�ই পাথেরর ৈতির। এেদরেক ক�াইট এবং অ্যাক�াইট ে�িণেত ভাগ করা 
হেয়েছ। মা� ছয় শতাংশ উ�ািপ� হে� েলাহা এবং পাথর-েলাহা �ারা ৈতির!
এবার তাহেল েতামােদর েকৗতূহল েমটােনা যাক।
রােতর েমঘমু� আকােশ অেনক সময় নক্ষে�র মেতা উ�ল ব� পৃিথবীর িদেক ছুেট 
আসেত েদখা যায়। আর তা-ই হেলা উ�াবৃি�। রােতর আকােশ তারা েগানা েযমন 

আজ পযৰ্� সবেচেয় েবিশ 
দৃশ্যমান উ�াবৃি� হে� পারসাইড,
যা �ায় �েত্যক বছেরর ১২
আগ� েদখা যায়, তা-ও �িত 
িমিনেট একিট। এছাড়াও 
অন্যান্য সময় মােঝ মােঝ েদখা 
যায়। নাসার এক িবেশষ 
গণনাকারী য� রেয়েছ, যার 
মাধ্যেম তারা �িত িমিনেট উ�ার
সংখ্যা িহসাব করেত পাের।



�ািফক িডজাইনার হেত চাও?
 
ধামা-ধাম ফেটাশপ িনেয় বেস পড়েল, ফেটাশপ অপােরটর হেত পারেব, �ািফক 
িডজাইনার হেত পারেব না। �ািফক িডজাইনার হেত হেল িসে�েমিটক্যািল ধােপ ধােপ 
কেয়কটা িজিনস িশখেত হেব।
 
ধাপ-১: েতামােক একটু হেলও আঁকাআঁিক জানেত হেব। খুব ভােলা আিটৰ্� হওয়া 
লাগেব না। তেব একটু ঘরবািড়, গাছপালা, মুখ, হাত-পা কেয়কটা টান িদেয় চট কের 
এঁেক েফলেত পারেত হেব।
 
একটু একটু কের শুরু কের দাও। কাটুৰ্ন িপপল নােম বাংলায় িকছু িটউেটািরয়াল আেছ 
েসগুলা েদেখ েফেলা । ইংেরিজ িভিডও েদখেত চাইেল এইখােন সু�র কের িকছু 
িভিডও েদয়া আেছ 
https://www.youtube.com/watch?v=ewMksAbgd-
BI&list=PL1HIh25sbqZnkA1T09UtVHoyjYaMJuK0a

আর বই পড়েত চাইেল �থম অপশন হে� 
https://www.jhankarmahbub.com/files/You_Can_Draw_in_30_-
Days.pdf
 

ধাপ-২: েতামােক কালার বুঝেত হেব। েকান কালােরর সােথ েকান কালার যােব। তুিম 
িক কটকেট কালার িদবা না অন্য েকান কালার িদবা। েকান আইেটেমর জন্য েকান 
কালার িদেল যােব, ভােলা লাগেব েসটা না বুঝেত হেব। েসজন্য Warm কালার, cool 
কালার, Neutral কালার, কালার হারমিন, কালার হুইল, কালার কনেট�ট, কালার 
কি�েনশন স�েকৰ্ ধারণা িনেত হেব। কালােরর েয মুড আেছ, িফিলংস আেছ, 
িবেহিভয়ার আেছ, RGB, CMYK, hue, saturation  েসগুলা মাথায় রাখেত হেব।  
আবার েকান কালার ে�েস েগেল মাইর খােব (ি�� আউট হেল ন� হেয় যােব) িক� 
ওেয়বসাইেট ফুেট উঠেব েসগুিল িনেয় একটু ঘাটাঘািট করেত হেব। 
অথবা এই েছাট িভিডওটা েদেখ েফলেত পােরা।

ধাপ-৩: সব িডজাইেনই িকছু না িকছু কথা েলখা থােক। েসই েলখাগুেলার ফ� িক 
হেব? সাইজ েকমন, েকান ফে�র সােথ েকান ফ� যােব। েসটা িক পড়া ইিজয়ার হেব
। এই পুরা িজিনসটােক বেল টাইেপা�ািফ। ভােলা িডজাইনার হেত হেল েতামােক 
টাইপ�ািফ জানেতই হেব। েকান মাফ নাই।
টাইপ�ািফ িনেয় এই েছাট িভিডওেত অেনক িকছু কভার কেরেছ।
অথবা: 
https://designshack.net/articles/graphics/8-rules-for-creat-
ing-effective-typography/
 
ধাপ-৪: এর পের েতামােক েকান একটা সফটওয়্যার িশখেত হেব। েসটা হেত পাের 
photoshop বা illustrator দুইটার েযেকান একটা িদেয় শুরু করেত পােরা। এই 
দুইটার মেধ্য কী পাথৰ্ক্য জানেত হেব। েসটার জন্য বাংলায় ইংেরিজেত �চুর 
িটউেটািরয়াল পাওয়া যায়।
 
এেদর মেধ্য একটা হে�- https://www.youtube.com/watch?v=QOmV-
zeeZGQY&list=PLiy2h676lFD9MPuqoTLFXdr5NUVRPSb6F
 
illustrator িশখার অেনকগুলা িটউেটািরয়াল আেছ এইখােন 
https://design.tutsplus.com/series/learn-adobe-illustrator--cms-1110
 
 

ধাপ-৫: ওভারঅল িজিনস টা েকমন হেব েদখেত। পুরা িজিনস টা এক সােথ ভােলা 
লাগেতেছ িকনা েসই িজিনস টা েখয়াল রাখেত হেব। এটােক বেল েলআউট েকমন 
হেব। অথৰ্াৎ েকান িজিনস টা েকাথায় িদেল েসটা আেগ েচােখ লাগেব, �ািফক 
িডজাইেনর উে�শ্য ফুলিফল হেব আবার েবখা�া লাগেব না। একটা িডজাইেন 
অেনকগুলা পাটৰ্ থােক েসগুলা একটার সােথ আেরকটা িমল খাে� িকনা েসটােক বেল 
কে�ািজশন িঠক আেছ িকনা বুঝেত হেব। েসটা বুঝার জন্য এই েছা� িভিডওটা েদেখ 
েফেলা। 

https://www.youtube.com/watch?v=a5KYlHNKQB8
 
ধাপ-৬: �ািফক িডজাইেনর অেনকগুলা এিরয়া আেছ। তার মেধ্য েযেকান একটা 
এিরয়ােত েতামােক েফাকাস করেত হেব। েযমন, logo িডজাইন, েপা�ার/ব্যানার 
িডজাইন, ওেয়ব িডজাইন, েমাবাইল এপ িডজাইন, িট-শাটৰ্ িডজাইন। আেরা অেনক 
িকছু। েযেকান একটা িকছুর িদেয় েতামােক শুরু করেত হেব। িনেজ িনেজ কেয়কটা 
বািনেয় েফলেত হেব। েকউ কাজ না িদেলও তুিম ি� ি� িকছু মানুেষর জন্য িকছু 
িজিনস বা িকছু েকা�ািনর জন্য বািনেয় েফলেত পােরা। েযমন ২১ এ েফরুয়ািরর জন্য 
��া, �াধীনতা িদবেসর জন্য, অথবা েতামার ব�ুর েফইসবুক কভার। হািবজািব বািনেয় 
েতামার একটা ২০-২৫ টা কাজ এর একটা েপাটৰ্েফািলও বািনেয় েফলেত হেব।

 
ধাপ-৭: তুিম যখন অেনকগুলা �ািফক িডজাইন কের েফলেব (েসগুলা ি� না েপইড, 
তা খুব েবিশ মানুষ িজেজ্ঞস করেব না) তখন েতামার টােগৰ্ট হেব �ািফক িডজাইন 
িরেলেটড কাজ পাওয়া। েসটা েদেশ েকান চাকির হেত পাের, েকউ অনলাইেন কাজ 
কের তােক েহ� করার জন্য হেত পাের অথবা িনেজই িবিভ� �ীল্যানিচং সাইেট 
ে�াফাইল খুেল েচ�া করেত পােরা।  
 
এইটা হে� িসিরয়াল অনুসাের ধারাবািহকভােব �ািফক িডজাইনার িহেসেব গেড় েতালা
। তুিম চাইেল িরভাসৰ্ �াইেলও েচ�া করেত পােরা। আেগ ফেটাশপ বা ইলাে�টেরর 
িটউেটািরয়াল েদখেল, আলতু-ফালতু হেলও িকছু িজিনস বািনেয় েফলেল। তারপর 
একটু কের কালার িথেয়ারী, টাইেপা�ািফ, �িয়ং িশখেল।
 
েমইন কথা হে�, ভােলা �ািফক িডজাইনার হেত হেল, ফেটাশেপর বাইেরও েতামােক 
িকছু িজিনস িশখেত হেব েসটা আেগ েহাক বা পের েহাক।
 

�ািফক িডজাইনার হেত চাই
ঝংকার মাহবুব

েলখক, ওেয়ব েডেভলপার,
পাইথন ে�ইনার 



�ািফক িডজাইনার হেত চাও?
 
ধামা-ধাম ফেটাশপ িনেয় বেস পড়েল, ফেটাশপ অপােরটর হেত পারেব, �ািফক 
িডজাইনার হেত পারেব না। �ািফক িডজাইনার হেত হেল িসে�েমিটক্যািল ধােপ ধােপ 
কেয়কটা িজিনস িশখেত হেব।
 
ধাপ-১: েতামােক একটু হেলও আঁকাআঁিক জানেত হেব। খুব ভােলা আিটৰ্� হওয়া 
লাগেব না। তেব একটু ঘরবািড়, গাছপালা, মুখ, হাত-পা কেয়কটা টান িদেয় চট কের 
এঁেক েফলেত পারেত হেব।
 
একটু একটু কের শুরু কের দাও। কাটুৰ্ন িপপল নােম বাংলায় িকছু িটউেটািরয়াল আেছ 
েসগুলা েদেখ েফেলা । ইংেরিজ িভিডও েদখেত চাইেল এইখােন সু�র কের িকছু 
িভিডও েদয়া আেছ 
https://www.youtube.com/watch?v=ewMksAbgd-
BI&list=PL1HIh25sbqZnkA1T09UtVHoyjYaMJuK0a

আর বই পড়েত চাইেল �থম অপশন হে� 
https://www.jhankarmahbub.com/files/You_Can_Draw_in_30_-
Days.pdf
 

ধাপ-২: েতামােক কালার বুঝেত হেব। েকান কালােরর সােথ েকান কালার যােব। তুিম 
িক কটকেট কালার িদবা না অন্য েকান কালার িদবা। েকান আইেটেমর জন্য েকান 
কালার িদেল যােব, ভােলা লাগেব েসটা না বুঝেত হেব। েসজন্য Warm কালার, cool 
কালার, Neutral কালার, কালার হারমিন, কালার হুইল, কালার কনেট�ট, কালার 
কি�েনশন স�েকৰ্ ধারণা িনেত হেব। কালােরর েয মুড আেছ, িফিলংস আেছ, 
িবেহিভয়ার আেছ, RGB, CMYK, hue, saturation  েসগুলা মাথায় রাখেত হেব।  
আবার েকান কালার ে�েস েগেল মাইর খােব (ি�� আউট হেল ন� হেয় যােব) িক� 
ওেয়বসাইেট ফুেট উঠেব েসগুিল িনেয় একটু ঘাটাঘািট করেত হেব। 
অথবা এই েছাট িভিডওটা েদেখ েফলেত পােরা।

ধাপ-৩: সব িডজাইেনই িকছু না িকছু কথা েলখা থােক। েসই েলখাগুেলার ফ� িক 
হেব? সাইজ েকমন, েকান ফে�র সােথ েকান ফ� যােব। েসটা িক পড়া ইিজয়ার হেব
। এই পুরা িজিনসটােক বেল টাইেপা�ািফ। ভােলা িডজাইনার হেত হেল েতামােক 
টাইপ�ািফ জানেতই হেব। েকান মাফ নাই।
টাইপ�ািফ িনেয় এই েছাট িভিডওেত অেনক িকছু কভার কেরেছ।
অথবা: 
https://designshack.net/articles/graphics/8-rules-for-creat-
ing-effective-typography/
 
ধাপ-৪: এর পের েতামােক েকান একটা সফটওয়্যার িশখেত হেব। েসটা হেত পাের 
photoshop বা illustrator দুইটার েযেকান একটা িদেয় শুরু করেত পােরা। এই 
দুইটার মেধ্য কী পাথৰ্ক্য জানেত হেব। েসটার জন্য বাংলায় ইংেরিজেত �চুর 
িটউেটািরয়াল পাওয়া যায়।
 
এেদর মেধ্য একটা হে�- https://www.youtube.com/watch?v=QOmV-
zeeZGQY&list=PLiy2h676lFD9MPuqoTLFXdr5NUVRPSb6F
 
illustrator িশখার অেনকগুলা িটউেটািরয়াল আেছ এইখােন 
https://design.tutsplus.com/series/learn-adobe-illustrator--cms-1110
 
 

ধাপ-৫: ওভারঅল িজিনস টা েকমন হেব েদখেত। পুরা িজিনস টা এক সােথ ভােলা 
লাগেতেছ িকনা েসই িজিনস টা েখয়াল রাখেত হেব। এটােক বেল েলআউট েকমন 
হেব। অথৰ্াৎ েকান িজিনস টা েকাথায় িদেল েসটা আেগ েচােখ লাগেব, �ািফক 
িডজাইেনর উে�শ্য ফুলিফল হেব আবার েবখা�া লাগেব না। একটা িডজাইেন 
অেনকগুলা পাটৰ্ থােক েসগুলা একটার সােথ আেরকটা িমল খাে� িকনা েসটােক বেল 
কে�ািজশন িঠক আেছ িকনা বুঝেত হেব। েসটা বুঝার জন্য এই েছা� িভিডওটা েদেখ 
েফেলা। 

https://www.youtube.com/watch?v=a5KYlHNKQB8
 
ধাপ-৬: �ািফক িডজাইেনর অেনকগুলা এিরয়া আেছ। তার মেধ্য েযেকান একটা 
এিরয়ােত েতামােক েফাকাস করেত হেব। েযমন, logo িডজাইন, েপা�ার/ব্যানার 
িডজাইন, ওেয়ব িডজাইন, েমাবাইল এপ িডজাইন, িট-শাটৰ্ িডজাইন। আেরা অেনক 
িকছু। েযেকান একটা িকছুর িদেয় েতামােক শুরু করেত হেব। িনেজ িনেজ কেয়কটা 
বািনেয় েফলেত হেব। েকউ কাজ না িদেলও তুিম ি� ি� িকছু মানুেষর জন্য িকছু 
িজিনস বা িকছু েকা�ািনর জন্য বািনেয় েফলেত পােরা। েযমন ২১ এ েফরুয়ািরর জন্য 
��া, �াধীনতা িদবেসর জন্য, অথবা েতামার ব�ুর েফইসবুক কভার। হািবজািব বািনেয় 
েতামার একটা ২০-২৫ টা কাজ এর একটা েপাটৰ্েফািলও বািনেয় েফলেত হেব।

 
ধাপ-৭: তুিম যখন অেনকগুলা �ািফক িডজাইন কের েফলেব (েসগুলা ি� না েপইড, 
তা খুব েবিশ মানুষ িজেজ্ঞস করেব না) তখন েতামার টােগৰ্ট হেব �ািফক িডজাইন 
িরেলেটড কাজ পাওয়া। েসটা েদেশ েকান চাকির হেত পাের, েকউ অনলাইেন কাজ 
কের তােক েহ� করার জন্য হেত পাের অথবা িনেজই িবিভ� �ীল্যানিচং সাইেট 
ে�াফাইল খুেল েচ�া করেত পােরা।  
 
এইটা হে� িসিরয়াল অনুসাের ধারাবািহকভােব �ািফক িডজাইনার িহেসেব গেড় েতালা
। তুিম চাইেল িরভাসৰ্ �াইেলও েচ�া করেত পােরা। আেগ ফেটাশপ বা ইলাে�টেরর 
িটউেটািরয়াল েদখেল, আলতু-ফালতু হেলও িকছু িজিনস বািনেয় েফলেল। তারপর 
একটু কের কালার িথেয়ারী, টাইেপা�ািফ, �িয়ং িশখেল।
 
েমইন কথা হে�, ভােলা �ািফক িডজাইনার হেত হেল, ফেটাশেপর বাইেরও েতামােক 
িকছু িজিনস িশখেত হেব েসটা আেগ েহাক বা পের েহাক।
 



�ািফক িডজাইনার হেত চাও?
 
ধামা-ধাম ফেটাশপ িনেয় বেস পড়েল, ফেটাশপ অপােরটর হেত পারেব, �ািফক 
িডজাইনার হেত পারেব না। �ািফক িডজাইনার হেত হেল িসে�েমিটক্যািল ধােপ ধােপ 
কেয়কটা িজিনস িশখেত হেব।
 
ধাপ-১: েতামােক একটু হেলও আঁকাআঁিক জানেত হেব। খুব ভােলা আিটৰ্� হওয়া 
লাগেব না। তেব একটু ঘরবািড়, গাছপালা, মুখ, হাত-পা কেয়কটা টান িদেয় চট কের 
এঁেক েফলেত পারেত হেব।
 
একটু একটু কের শুরু কের দাও। কাটুৰ্ন িপপল নােম বাংলায় িকছু িটউেটািরয়াল আেছ 
েসগুলা েদেখ েফেলা । ইংেরিজ িভিডও েদখেত চাইেল এইখােন সু�র কের িকছু 
িভিডও েদয়া আেছ 
https://www.youtube.com/watch?v=ewMksAbgd-
BI&list=PL1HIh25sbqZnkA1T09UtVHoyjYaMJuK0a

আর বই পড়েত চাইেল �থম অপশন হে� 
https://www.jhankarmahbub.com/files/You_Can_Draw_in_30_-
Days.pdf
 

ধাপ-২: েতামােক কালার বুঝেত হেব। েকান কালােরর সােথ েকান কালার যােব। তুিম 
িক কটকেট কালার িদবা না অন্য েকান কালার িদবা। েকান আইেটেমর জন্য েকান 
কালার িদেল যােব, ভােলা লাগেব েসটা না বুঝেত হেব। েসজন্য Warm কালার, cool 
কালার, Neutral কালার, কালার হারমিন, কালার হুইল, কালার কনেট�ট, কালার 
কি�েনশন স�েকৰ্ ধারণা িনেত হেব। কালােরর েয মুড আেছ, িফিলংস আেছ, 
িবেহিভয়ার আেছ, RGB, CMYK, hue, saturation  েসগুলা মাথায় রাখেত হেব।  
আবার েকান কালার ে�েস েগেল মাইর খােব (ি�� আউট হেল ন� হেয় যােব) িক� 
ওেয়বসাইেট ফুেট উঠেব েসগুিল িনেয় একটু ঘাটাঘািট করেত হেব। 
অথবা এই েছাট িভিডওটা েদেখ েফলেত পােরা।

ধাপ-৩: সব িডজাইেনই িকছু না িকছু কথা েলখা থােক। েসই েলখাগুেলার ফ� িক 
হেব? সাইজ েকমন, েকান ফে�র সােথ েকান ফ� যােব। েসটা িক পড়া ইিজয়ার হেব
। এই পুরা িজিনসটােক বেল টাইেপা�ািফ। ভােলা িডজাইনার হেত হেল েতামােক 
টাইপ�ািফ জানেতই হেব। েকান মাফ নাই।
টাইপ�ািফ িনেয় এই েছাট িভিডওেত অেনক িকছু কভার কেরেছ।
অথবা: 
https://designshack.net/articles/graphics/8-rules-for-creat-
ing-effective-typography/
 
ধাপ-৪: এর পের েতামােক েকান একটা সফটওয়্যার িশখেত হেব। েসটা হেত পাের 
photoshop বা illustrator দুইটার েযেকান একটা িদেয় শুরু করেত পােরা। এই 
দুইটার মেধ্য কী পাথৰ্ক্য জানেত হেব। েসটার জন্য বাংলায় ইংেরিজেত �চুর 
িটউেটািরয়াল পাওয়া যায়।
 
এেদর মেধ্য একটা হে�- https://www.youtube.com/watch?v=QOmV-
zeeZGQY&list=PLiy2h676lFD9MPuqoTLFXdr5NUVRPSb6F
 
illustrator িশখার অেনকগুলা িটউেটািরয়াল আেছ এইখােন 
https://design.tutsplus.com/series/learn-adobe-illustrator--cms-1110
 
 

ধাপ-৫: ওভারঅল িজিনস টা েকমন হেব েদখেত। পুরা িজিনস টা এক সােথ ভােলা 
লাগেতেছ িকনা েসই িজিনস টা েখয়াল রাখেত হেব। এটােক বেল েলআউট েকমন 
হেব। অথৰ্াৎ েকান িজিনস টা েকাথায় িদেল েসটা আেগ েচােখ লাগেব, �ািফক 
িডজাইেনর উে�শ্য ফুলিফল হেব আবার েবখা�া লাগেব না। একটা িডজাইেন 
অেনকগুলা পাটৰ্ থােক েসগুলা একটার সােথ আেরকটা িমল খাে� িকনা েসটােক বেল 
কে�ািজশন িঠক আেছ িকনা বুঝেত হেব। েসটা বুঝার জন্য এই েছা� িভিডওটা েদেখ 
েফেলা। 

https://www.youtube.com/watch?v=a5KYlHNKQB8
 
ধাপ-৬: �ািফক িডজাইেনর অেনকগুলা এিরয়া আেছ। তার মেধ্য েযেকান একটা 
এিরয়ােত েতামােক েফাকাস করেত হেব। েযমন, logo িডজাইন, েপা�ার/ব্যানার 
িডজাইন, ওেয়ব িডজাইন, েমাবাইল এপ িডজাইন, িট-শাটৰ্ িডজাইন। আেরা অেনক 
িকছু। েযেকান একটা িকছুর িদেয় েতামােক শুরু করেত হেব। িনেজ িনেজ কেয়কটা 
বািনেয় েফলেত হেব। েকউ কাজ না িদেলও তুিম ি� ি� িকছু মানুেষর জন্য িকছু 
িজিনস বা িকছু েকা�ািনর জন্য বািনেয় েফলেত পােরা। েযমন ২১ এ েফরুয়ািরর জন্য 
��া, �াধীনতা িদবেসর জন্য, অথবা েতামার ব�ুর েফইসবুক কভার। হািবজািব বািনেয় 
েতামার একটা ২০-২৫ টা কাজ এর একটা েপাটৰ্েফািলও বািনেয় েফলেত হেব।

 
ধাপ-৭: তুিম যখন অেনকগুলা �ািফক িডজাইন কের েফলেব (েসগুলা ি� না েপইড, 
তা খুব েবিশ মানুষ িজেজ্ঞস করেব না) তখন েতামার টােগৰ্ট হেব �ািফক িডজাইন 
িরেলেটড কাজ পাওয়া। েসটা েদেশ েকান চাকির হেত পাের, েকউ অনলাইেন কাজ 
কের তােক েহ� করার জন্য হেত পাের অথবা িনেজই িবিভ� �ীল্যানিচং সাইেট 
ে�াফাইল খুেল েচ�া করেত পােরা।  
 
এইটা হে� িসিরয়াল অনুসাের ধারাবািহকভােব �ািফক িডজাইনার িহেসেব গেড় েতালা
। তুিম চাইেল িরভাসৰ্ �াইেলও েচ�া করেত পােরা। আেগ ফেটাশপ বা ইলাে�টেরর 
িটউেটািরয়াল েদখেল, আলতু-ফালতু হেলও িকছু িজিনস বািনেয় েফলেল। তারপর 
একটু কের কালার িথেয়ারী, টাইেপা�ািফ, �িয়ং িশখেল।
 
েমইন কথা হে�, ভােলা �ািফক িডজাইনার হেত হেল, ফেটাশেপর বাইেরও েতামােক 
িকছু িজিনস িশখেত হেব েসটা আেগ েহাক বা পের েহাক।
 



  ��ভইয়াডৰ্  �িনেকল

আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!

েমাঃ আিকব র�বাইয়াত তাহিমদ
শহীদ ৈসয়দ নজরুল ইসলাম কেলজ
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তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!



আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!



আেবগ ও অনুভূিত
ইসরাত জাহান েজিরন

আইিডয়াল �ু ল এ� কেলজ, 
মিতিঝল, ঢাকা

েদহ বা মেনর সংেবদন সৃি� হওয়ােক 
অনুভূিত বেল। আমরা আেবগেক 
অনুভূিতর সমাথৰ্ক ধরেত পাির। েকননা, 
অনুভূিত শারীিরক বা মানিসক দুই’ই হেত 
পাের িক� আেবগ মূলত মানিসক। 

আেবগ এমন একিট মানিসক অব�া, যা 
�তঃ�ূতৰ্ভােব উ�ূত হয়, সেচতন উদ্যম 
েথেক নয়। এর সােথ মােঝ মােঝ 
শারীিরক পিরবতৰ্নও �কাশ পায়। 
েসেক্ষে� আেবগেক বলা যায় অনুভূিতর 
উৎস। আবার শারীিরকভােব বলেত েগেল, 
িবিভ� উ�ীপনার কারেণ �ায়ুত� এবং 
িবিভ� �ি�র সাহােয্য ঘটা মেনাৈদিহক 
অ�িনৰ্িহত পিরবতৰ্নই হেলা আেবগ। আর 
যিদ সামি�কভােব বলেত চাই, েচতনার 
েয অংশ অনুভূিত বা সংেবদনশীলতার 
সােথ সরাসির স�কৰ্যু�, তােক আেবগ 
বলা যায়। তেব িবজ্ঞান যুি�িনভৰ্র, িক� 
আেবগ সব সময় যুি�র পেথ হাঁেট না। 
আেবেগর িভতর অনুভূিতর নানা রঙ ও 
�র থােক। সব অনুভূিত যুি� �ারা ব্যাখ্যা 
করা স�ব নয়। তাই িবজ্ঞান আেবেগর 
সিঠক পথ ব্যাখ্যা করেত অসমথৰ্। 

আেবগ শুধুমা� আমােদর অনুভূিত বা 
একিট মানিসক অিভজ্ঞতাই নয়, আমরা 
সকেলই সুখ, ভয়, িবষ�তা, ঘৃণা, িব�য়, 

ে�াধ অনুভব করেত পাির, েযগুেলােক 
ছয়িট েমৗিলক অনুভূিত বলা হয়। আর 
এগুেলা ৈজিবক ও পিরেবশগত �ভাব 
স�িকৰ্ত িবেশষ ঘটনাগুেলার িবেশষ 
�িতি�য়া। আমরা আমােদর মি�� �ারা 
আেবগ অনুভব কির। িবেশষজ্ঞরা 
বেলেছন, আমােদর মানিসক অব�া, 
মুেখর অিভব্যি�, কাজ বা শারীিরক 
পিরবতৰ্ন আেবগেক �কাশ কের। 
উদাহরণ�রূপ বলা যায়- েকউ একজন 
েকান িকছু িনেয় সুখী থাকেত পাের, 
আবার কােরা উপর েমাটামুিট �ায়ীভােব 
েরেগ থাকেত পাের, এিট তার আেবগ। 
িক� অন্য একজেনর সামিয়ক বা 
ৈবষিয়ক আন�, উে�গ বা দুঃেখর 
সাধারণ অনুভূিত থাকেত পাের- এিট তার 
েমজাজ। েমজাজ িজিনসিট ক্ষণ�ায়ী এবং 
এিট খুব অ� সমেয়র ব্যবধােনই 
পিরবিতৰ্ত হেত পাের। িক� আেবগ 
িজিনসিট দীঘৰ্�ায়ী এবং এিট স�ূণৰ্ 
মানিসক। তাই আেবগ পিরবতৰ্েনর জন্য 
মন দায়ী। কারণ মেনর েভতর েকােনা 
িকছু েগঁেথ েগেল তার পিরবতৰ্ন হেত 
সময় লােগ।

আমরা যখন খুব েবিশ মানিসক চােপর 
মেধ্য থািক, তখন আমােদর শরীের 
অ্যাে�নািলন হরেমান িনঃসৃত হয় এবং 

এিট জািত, িল�, মানুেষর বয়স িনিবৰ্েশেষ আমােদর একই অনুভূিতর একই অভ্য�রীণ 
�ি�য়ায় ঘেট। এই �ি�য়া আমােদর েদেহ নানা অ�-�ত্যে�র �িতি�য়ার মেধ্য 
রাসায়িনক সংেযাগ �াপেনর পাশাপািশ েদেহর বৃি�, র�চাপ িনয়�ণসহ আমােদর িবিভ� 
আেবেগর অেনকটাই িনয়�ণ কের। ৈবষিয়ক অনুভূিতগুেলা পিরমাপ করা বা বণৰ্না করা 
খুব কিঠন, কারণ ব্যি�গতভােব এক-এক জেনর অনুভূিত এেককভােব আেবগেক �কাশ 
কের।

ধের েনন, আপিন এবং আপনার ব�ু এেক অপেরর উপর ে�েম পেড়েছন। আপনােদর 
আেবেগর ধরন একই থাকা সে�ও আপনার আেবেগর অিভজ্ঞতার বণৰ্নার সােথ আপনার 
ব�ুর বণৰ্না সামান্য হেলও িভ� হয়। ে�ম-ভােলাবাসা একিট আেপিক্ষক ব্যাপার। িক� 
ভােলাবাসার অনুভূিত সবার েক্ষে�ই একই রকম হয়। ক�ও একই রকম হয় আবার 
আন�ও িঠক একই রকম হেয় থােক। তাহেল েকন অপর পক্ষ িঠক িনেজর মত কের 
আপনােক অনুভব করেত পাের না? আন� ও ক� �কাশ করেত পাের না? তাহেল বলা 
যায়, এর মেধ্য িভ�তা িকছু না িকছু অবশ্যই আেছ। আর েসই িভ�তাটা হল দৃি�শি�র, 
েচতনার ও েবােধর পিরবতৰ্ন। একই িবষয়েক িভ� িভ� জ্ঞােন আর িভ� িভ� পিরেবেশ 
িভ�তর ভােব �কাশ করা হয়।

অথৰ্াৎ, আেবগ-অনুভূিতর �রূপ সৃি�ল� েথেক একই রকম। শুধুমা� �ান, কাল ও 
পা�িবেশেষ আেবেগর মা�া িবিভ� রকম হয়।



েদহ বা মেনর সংেবদন সৃি� হওয়ােক 
অনুভূিত বেল। আমরা আেবগেক 
অনুভূিতর সমাথৰ্ক ধরেত পাির। েকননা, 
অনুভূিত শারীিরক বা মানিসক দুই’ই হেত 
পাের িক� আেবগ মূলত মানিসক। 

আেবগ এমন একিট মানিসক অব�া, যা 
�তঃ�ূতৰ্ভােব উ�ূত হয়, সেচতন উদ্যম 
েথেক নয়। এর সােথ মােঝ মােঝ 
শারীিরক পিরবতৰ্নও �কাশ পায়। 
েসেক্ষে� আেবগেক বলা যায় অনুভূিতর 
উৎস। আবার শারীিরকভােব বলেত েগেল, 
িবিভ� উ�ীপনার কারেণ �ায়ুত� এবং 
িবিভ� �ি�র সাহােয্য ঘটা মেনাৈদিহক 
অ�িনৰ্িহত পিরবতৰ্নই হেলা আেবগ। আর 
যিদ সামি�কভােব বলেত চাই, েচতনার 
েয অংশ অনুভূিত বা সংেবদনশীলতার 
সােথ সরাসির স�কৰ্যু�, তােক আেবগ 
বলা যায়। তেব িবজ্ঞান যুি�িনভৰ্র, িক� 
আেবগ সব সময় যুি�র পেথ হাঁেট না। 
আেবেগর িভতর অনুভূিতর নানা রঙ ও 
�র থােক। সব অনুভূিত যুি� �ারা ব্যাখ্যা 
করা স�ব নয়। তাই িবজ্ঞান আেবেগর 
সিঠক পথ ব্যাখ্যা করেত অসমথৰ্। 

আেবগ শুধুমা� আমােদর অনুভূিত বা 
একিট মানিসক অিভজ্ঞতাই নয়, আমরা 
সকেলই সুখ, ভয়, িবষ�তা, ঘৃণা, িব�য়, 

ে�াধ অনুভব করেত পাির, েযগুেলােক 
ছয়িট েমৗিলক অনুভূিত বলা হয়। আর 
এগুেলা ৈজিবক ও পিরেবশগত �ভাব 
স�িকৰ্ত িবেশষ ঘটনাগুেলার িবেশষ 
�িতি�য়া। আমরা আমােদর মি�� �ারা 
আেবগ অনুভব কির। িবেশষজ্ঞরা 
বেলেছন, আমােদর মানিসক অব�া, 
মুেখর অিভব্যি�, কাজ বা শারীিরক 
পিরবতৰ্ন আেবগেক �কাশ কের। 
উদাহরণ�রূপ বলা যায়- েকউ একজন 
েকান িকছু িনেয় সুখী থাকেত পাের, 
আবার কােরা উপর েমাটামুিট �ায়ীভােব 
েরেগ থাকেত পাের, এিট তার আেবগ। 
িক� অন্য একজেনর সামিয়ক বা 
ৈবষিয়ক আন�, উে�গ বা দুঃেখর 
সাধারণ অনুভূিত থাকেত পাের- এিট তার 
েমজাজ। েমজাজ িজিনসিট ক্ষণ�ায়ী এবং 
এিট খুব অ� সমেয়র ব্যবধােনই 
পিরবিতৰ্ত হেত পাের। িক� আেবগ 
িজিনসিট দীঘৰ্�ায়ী এবং এিট স�ূণৰ্ 
মানিসক। তাই আেবগ পিরবতৰ্েনর জন্য 
মন দায়ী। কারণ মেনর েভতর েকােনা 
িকছু েগঁেথ েগেল তার পিরবতৰ্ন হেত 
সময় লােগ।

আমরা যখন খুব েবিশ মানিসক চােপর 
মেধ্য থািক, তখন আমােদর শরীের 
অ্যাে�নািলন হরেমান িনঃসৃত হয় এবং 

এিট জািত, িল�, মানুেষর বয়স িনিবৰ্েশেষ আমােদর একই অনুভূিতর একই অভ্য�রীণ 
�ি�য়ায় ঘেট। এই �ি�য়া আমােদর েদেহ নানা অ�-�ত্যে�র �িতি�য়ার মেধ্য 
রাসায়িনক সংেযাগ �াপেনর পাশাপািশ েদেহর বৃি�, র�চাপ িনয়�ণসহ আমােদর িবিভ� 
আেবেগর অেনকটাই িনয়�ণ কের। ৈবষিয়ক অনুভূিতগুেলা পিরমাপ করা বা বণৰ্না করা 
খুব কিঠন, কারণ ব্যি�গতভােব এক-এক জেনর অনুভূিত এেককভােব আেবগেক �কাশ 
কের।

ধের েনন, আপিন এবং আপনার ব�ু এেক অপেরর উপর ে�েম পেড়েছন। আপনােদর 
আেবেগর ধরন একই থাকা সে�ও আপনার আেবেগর অিভজ্ঞতার বণৰ্নার সােথ আপনার 
ব�ুর বণৰ্না সামান্য হেলও িভ� হয়। ে�ম-ভােলাবাসা একিট আেপিক্ষক ব্যাপার। িক� 
ভােলাবাসার অনুভূিত সবার েক্ষে�ই একই রকম হয়। ক�ও একই রকম হয় আবার 
আন�ও িঠক একই রকম হেয় থােক। তাহেল েকন অপর পক্ষ িঠক িনেজর মত কের 
আপনােক অনুভব করেত পাের না? আন� ও ক� �কাশ করেত পাের না? তাহেল বলা 
যায়, এর মেধ্য িভ�তা িকছু না িকছু অবশ্যই আেছ। আর েসই িভ�তাটা হল দৃি�শি�র, 
েচতনার ও েবােধর পিরবতৰ্ন। একই িবষয়েক িভ� িভ� জ্ঞােন আর িভ� িভ� পিরেবেশ 
িভ�তর ভােব �কাশ করা হয়।

অথৰ্াৎ, আেবগ-অনুভূিতর �রূপ সৃি�ল� েথেক একই রকম। শুধুমা� �ান, কাল ও 
পা�িবেশেষ আেবেগর মা�া িবিভ� রকম হয়।



বাংলােদশ �েকৗশলী িব�িবদ্যালয়,
ঢাকা।

িসিভল ইি�িনয়ািরং,

আমােদর িশ�ক

�থেমই আসসালামু আলাইকুম আপু। নতুন বছর েতা এেস েগল, আপনােক নতুন 
বছেরর শুেভ�া। নতুন বছের সবারই নতুন নতুন িকছু ই�া থােক েয, লাইেফ এই 
েচ�টা আনেবা। এখন আমার �� হে�, আপনার এই বছেরর �্যানটা কী এবং 
�ুেড�েদর জন্য িক রকম হওয়া উিচত? আর এই ই�া অনুযায়ী সারা বছর কাজ 
করার জন্য িক উপায় ফেলা করা েযেত পাের বেল আপিন মেন কেরন? 

েনাভা আপুঃ আমার এই বছের �্যান হে� িনেজর ি�ল আেরা উ�ত করা 
অ্যািনেমশেন, যােত আেরা িরেয়িলি�ক কে�� বানােত পাির �ুেড�েদর জন্য। 
আপাতত এতটুকুই �্যান। বািকটা আ�াহর হােত। 

েনাভা আপুঃ েমিডেকেল পড়ার ই�া িছেলানা। তেব বােয়ালিজ ভােলা পারতাম, তাই 
েমিডেকেল েচ�া কের েদিখ। ভাগ্য�েম চা� েপেয় যাই। তেব ইি�িনয়ার হবার জন্যই 
েযেহতু মূল ��িতটা িনেয়িছলাম এবং �ে�র জায়গায় চা� েপেয়িছলাম, তাই 
বুেয়টেকই েবেছ িনেয়িছলাম। 

আমরা সবাই জািন েয, আপিন �েকৗশল এবং েমিডেকল দুইটায়ই ভােলা পিজশেন 
িছেলন। দুইটােতই েকন পরীক্ষা েদওয়ার ই�া হেলা? আর েকনইবা েমিডেকলেক 
েবেছ না িনেয় বুেয়টেকই েবেছ িনেলন?

শাহিরন তাবাসসুম েনাভা



েনাভা আপুঃ আিমও ব্যি�গতভােব েকােনা েকািচং কিরিন। িনেজর মত কের পেড়িছ। 
চা� পাওয়া অস�ব নয়।

েকােনা েকািচং করা ছাড়াই শুধু এইচএসিস েলেভেলর বই বাসায় িনেজ িনেজ পড়েল 
েমিডেকেল চা� পাওয়ার স�াবনা কতটুকু?

েনাভা আপুঃ আমার মূল টােগৰ্ট িছল ইি�িনয়ািরং। তাই পদাথৰ্িবজ্ঞান, রসায়ন, গিণত 
এই সাবেজ�গুেলা একািধক েলখেকর বই েথেক পেড়িছ। আর উি�দিবজ্ঞান, 
�ািণিবজ্ঞান দুইটা েবিসক বই-ই ফেলা কেরিছ। এটা েতামার লেক্ষ্যর উপর িনভৰ্র কের

শুধুমা� একজন েলখেকর বই পেড়ই িক েমিডেকল এবং বুেয়ট উভয় পরীক্ষায় 
চমৎকার ফলাফল করা যােব? আর পাঠ্যবই বােদ অন্যান্য বই পড়ার �েয়াজনীয়তা 
কতটুকু?

েনাভা আপুঃ েমিডেকল ভিতৰ্ পরীক্ষার িদেনর মজার ঘটনা বিল, আিম সকােল উেঠ 
ইি�ে�শন এর ম্যাথ কের এ�াম িদেত িগেয়িছলাম। আমার ইি�িনয়ািরং এর 
ি�পােরশন আিম েযেকান অব�ােতই িঠক রাখতাম। খুব ঠা�া মাথায় পরীক্ষা িদই, 
উ�ােস MCQ েযভােব দাগাতাম ওভােবই একটু মাথা খািটেয় বা মেন কের কের 
দাগােত থািক। এভােব ৯৫টার মেতা দাগালাম। েনেগিটভ মািকৰ্ং িনেয় েটনশান করতাম 
না, কারণ চা� না েপেলও সমস্যা েনই। েতা েযিদন েরজা� িদেলা, েসিদন উ�াস 
েথেক েকািচং কের বাসায় িফের সুসংবাদটা জানলাম। ঐ মুহূেতৰ্র অনুভূিতর কথা 
ভাষায় �কাশ্য নয়। আ�ু-আ�ুর জন্য আেরা েবিশ খুিশ লাগিছল, তারা আমােক িনেয় 
কতটা গিবৰ্ত তা েদেখ। ♥

েমিডেকল ভিতৰ্ পরীক্ষার িদন এবং ফলাফল �কােশর িদেনর গ�টা যিদ পাঠকেদর 
সংেক্ষেপ জানােতন।



েনাভা আপুঃ আিম িলেখ িলেখ পড়তাম। বারবার িরভাইস িদতাম। আর ডায়া�াম কের 
পড়তাম।

বােয়ালিজ বইেয় তথ্য েতা অেনক। তাহেল িকভােব বুঝেবা েকানটা পেড় মেন রাখা 
�েয়াজন আর েকানটা একবার পড়েল পরবতৰ্ীেত পড়ার �েয়াজন েনই? আপিন 
িকভােব বােয়ালিজ পড়েতন? আর িকভােব পড়েল বােয়ালিজ মজার এবং সহজ মেন 
হেব?

েনাভা আপুঃ আিম যিদ আমারটা বিল, আিম আেগর রােত েকােনা ��িত েনইিন। তেব 
উ�ােসর ইংেরিজ বইটা একটু েদেখ েগিছলাম। 

েমিডেকেলর এডিমশন পরীক্ষা েদবার আেগর িদন রােতর ��িত িনেয় যিদ আমােদর 
একটু জানােতন।

েনাভা আপুঃ আিম বলব েয, এটা সবার জন্য আলাদা হেত পাের। তেব আমার মেত, 
একজন �ুেড� এর যখন িনেজর উপর ওভার-কনিফেড� কাজ করেব, তখন েবাঝা 
যােব েস �্যােক েনই। যখন তার মেধ্য সবসময় পির�ম করার �বণতা কাজ করেব, 
একািধক বার পারার পেরও আেরা পারার ভয় থাকেব, েসটােকই মূলত �্যােক থাকা 
বেল। কারণ েস জােন েয, তার জন্য সামেন িক আেছ এবং তার জন্য েস েসা�ার। 

উ� মাধ্যিমক �েরর একজন িশক্ষাথৰ্ী িকভােব বুঝেব েয, েস সিঠক পেথ হাঁটেছ 
িকনা? 



েনাভা আপুঃ সিত্য কথা বলেত েগেল কিঠন সবগুেলাই। েযেহতু এটা সারা 
বাংলােদেশর জন্য পরীক্ষা, তাই েসখােন একটা নাভৰ্াসেনস থােক। তেব তার মেধ্য যিদ 
তুলনা করেত বেলা, তাহেল আমার কােছ বুেয়েটর পরীক্ষািট একটু েবিশ কিঠন 
েলেগেছ েমিডেকেলর েচেয়। অথৰ্াৎ, েযই িজিনসটােক মন েথেক সবসময় েচেয়িছ 

ভিতৰ্ পরীক্ষা তুলনামূলক সহজ েকানটার? েমিডেকল/ ইি�িনয়ািরং/ ভািসৰ্িট ক ইউিনট?

েনাভা আপুঃ সিত্য বলেত পড়ােশানা সব েস�েরই করেত হেব। েসটা েমিডেকল বা 
ইি�িনয়ািরং- েযটাই েহাক না েকন। তেব আমারও েছাটেবলায় এই ভীিতটা িছল। তাই 
আর েমিডেকলেক �থম চেয়েজই রািখিন। িক� এখন বুেয়েট এেস েবাঝা যাে� েয, 
না, এখােনও অেনক পড়েত হয় আসেল। 

"েমিডেকেল পড়েল সারাক্ষণ পড়া লােগ"- এটা িক েলাকমুেখ �চিলত িনছক �া� 
ধারণা নািক ভয়ংকর সত্য?

েনাভা আপুঃ সিত্য কথা বলেত, েতামরা মাশাআ�াহ েযভােব পড়ােশানা করছ এখন 
েথেকই, আিম আসেল �থম বেষৰ্ িকভােব েয সময় কািটেয়িছ, িনেজও বলেত পারেবা 
না। পের আিম ি�তীয় বেষৰ্ খুব িডে�সড হেয় িগেয়িছলাম। েসজন্য েট� পরীক্ষার 
আেগও িশওর িছলাম না েয, আিম HSC পরীক্ষা িদেবা িকনা। িক� মাশাআ�াহ 
আ�াহর অেশষ রহমেত পার েপেয় েগিছ। তেব েতামােদর জন্য বলব েতামােদর এখিন 
এেতা ভাবেত হেব না। HSC-টা ভােলাভােব দাও, এডিমশন এমিনই ভােলা হেব।  

আপু, আপিন িক একদম HSC জীবেনর শুরু েথেকই েমিডেকল এবং ইি�িনয়ািরং এর 
��িত িনেয়িছেলন?



েনাভা আপুঃ এডিমশেনর সময় আমার সাফেল্যর মূলম� বলেত িছল আমার মাই�েসট। 
আমার মাথায় এটা িছল েয, আমার পড়ােশানা িনি�ে� চািলেয় যাওয়ার জন্য েযভােবই 
েহাক আমার পাবিলক ভািসৰ্িটেত চা� েপেত হেব। যােত আমার বাবা-মা এর উপর 
ে�শার না পেড়। এই িচ�া-ভাবনাটা আমােক খুব এনািজৰ্ িদেয়েছ, বু� আপ কেরেছ।   

আপনার সাফেল্যর িপছেনর মূলম� িক?

েনাভা আপুঃ না। ঘুম বাদ িদেত হেব েকন? এটা অবশ্যই িঠক রাখেত হেব। অিতির� 
পড়ার দরকার েনই। মন িদেয় দুই ঘ�াও েবিনিফিশয়াল হয়। িক� সারািদন পেড় 
ের� ছাড়া পড়ােশানা করেল েসই পড়া মাথায় আসেবই না েকানভােব। তাই িব�াম 
িনেয় িনেয় পড়াই ভােলা।   

ভােলা েকাথাও চা� পাওয়ার জন্য িক সিত্যই ঘুম বাদ িদেয় সারা িদন-রাত পড়েত হয়?

েনাভা আপুঃ সিত্য বলেত আিম আমার সমেয় কেরানা ছাড়াই এেতা বড় একটা গ্যাপ 
কের েফেলিছলাম। পের লা� িতন মােস অেনক হাডৰ্ওয়াকৰ্ কেরিছ। সিত্য বলেত িদেন 
১৬-১৭ ঘ�াও িগেয়েছ। েযেহতু আমার পড়ার গ্যাপ আেছ, েসটা িফলাপ এর জন্য েতা 
আসেল পড়া দরকার, তাই পেড়িছ। তাই যােদর অব�া এখন েথেক খারাপ তারা আর 
সময় ন� না কের ি�জ আজেক েথেকই পড়াটা �াটৰ্ কেরা। েতামার সাফল্য আসেবই।

মেন কেরন, এই কেরানাকােল আপিন HSC পরীক্ষাথৰ্ী। েকােনা কারেণ বই েশষ 
করেত পােরনিন। িক�, �� েমিডেকল, েযভােবই েহাক পূরণ করেত হেব। হােত 
কেয়ক মাস সময় আেছ এবং �চুর পড়া বািক। এখন এই অব�ায় িকভােব পড়ােশানা 
করেতন? এেতাটুকু টাইেম আপনার পড়ার রুিটনটা েকমন হেতা? 



েনাভা আপুঃ �থমত, আমরা একটা খুব সংকটকালীন মুহূেতৰ্ আিছ। েতা এখন েযেহতু 
সবাই �া�্যঝুঁিকেত আেছ েসজন্য েতামরা সবার আেগ িনেজ সেচতন থাকেব অবশ্যই 
এবং পিরবােরর বেয়ােজ্য� যারা আেছন, তােদর সাহায্য করবা। এটা িক� েতামােদর 
পড়ােশানার পাশাপািশ ৈনিতক দািয়�। েসই সােথ েযেহতু পড়ােশানার জন্য অেনক 
সময় পাে�া এবং �ুল-কেলজ একইসােথ ব�, তাই এই সময় রুিটন-ওয়াইজ িনেজর 
পড়ােশানাটা িনেয় েযেত পােরা অন্য উ�তায়। আর পড়ােশানার জন্য েতা অেনক 
ম্যােটিরয়াল আেছই অনলাইেন, েসটা কােজ লাগােত পােরা। েচ�া করেব েতামার এক 
েসেক�ও েযন বৃথা না যায়। েসই সােথ ফ্যািমিলর সােথ সময় কাটােব। আর অবশ্যই 
িনজ ধমৰ্ অনুসাের �াথৰ্না করেব, যা এই পিরি�িতেত েতামােক অেনক �শাি� এেন 
িদেব। আর আমার জন্য েতামরা েদায়া কিরও। আর েতামােদর জন্য শুভকামনা জািনেয় 
িবদায় িনি�।   

সবৰ্েশেষ পাঠকেদর উে�েশ্য িকছু যিদ বলেতন।



িনেজর ক্যািরয়ার িনেয় অেনক রিঙন �� বুেন সবাই। এই ��গুেলা ডানা েমলার 
�য়াস পায় এইচএসিস পরীক্ষার পর পরই। সবাই িনেজর ��েক সাথৰ্ক করার জন্য 
যুে� েনেম পেড়। এই যুে� েয েক্ষ�িট সবেচেয় েবিশ আেলাড়নময়, তা হেলা 
েমিডেকল এডিমশন েট�! কারণও আেছ অেনক।

'েমিডেকল' এই শ�িট আবালবৃ�বিনতার কােছ, অথৰ্াৎ সকল মানুেষর কােছ সমীহপূণৰ্, 
আকষৰ্ণীয় এবং বহুমাি�ক একিট েপশা। মানুেষর জীবন মৃতু্যর মােঝ সৃি�কতৰ্ার পর 
যার উপের মানুষ িনেজর স�ূণৰ্ আ�া রােখ, িতিন আর েকউ নন একজন েমিডেকল 
�াকিটশনার (ডা�ার)।
এখন যিদ বিল েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা িনেয়, তাহেল ইেতামেধ্যই হয়েতা 
অেনেকই জােনা, েমিডেকল এডিমশেনর জন্য েয সাবেজ�গুেলা গুরু� েদওয়া হয় 
েসগুেলা হে�, Biology, Chemistry, Physics, English এবং GK। এই 
িবষয়গুেলার উপের একটা Clear Concept থাকা আবশ্যক। মূলত েমিডেকেলর 
ি�পােরশন েনয়া সবেচেয় সহজ কারণ এখােন ��গুেলা হয় বইিভি�ক। যিদ েকউ 
বইগুেলােক ভালভােব িনেজর আয়ে� আনেত পাের, তার জন্য েমিডেকল 
কেলজগুেলােত সুেযাগ পাওয়া সহজ হেয় যায়। তেব েমিডেকল এডিমশেনর জন্য 
একটা কথা মাথায় রাখা আবশ্যক, তা হেলা এখােন একজন যত ইেফি�ভিল তার  
সময় ইনেভ� করেব তার ি�পােরশেনর জন্য; ততই তার ি�পােরশন উৎকৃ� ও 
সিঠক হেব। সারািদন ক� কের পড়লাম িক� িদনেশেষ িকছুই মেন থাকেলা না, 
এভােব না পেড় একটু গুিছেয় পড়েলই সব ইনফরেমশন সহেজই আয়� করা স�ব। 
শুধু দরকার Dedication এবং Passion এর।

েমিডেকল কেলজ বৃ�া�ঃ
বাংলােদশ সবৰ্েমাট ১১২িট েমিডেকল কেলজ আেছ, যার মেধ্য ৩৬িট সরকাির, ৭০িট 
�াইেভট এবং বািকগুেলা িবেশষািয়ত। এেদর মেধ্য ৯িট সরকাির এবং ২৬িট �াইেভট 
েমিডেকল কেলেজর েড�াল ইউিনট আেছ। েদেশর চারিট �িথতযশা িব�িবদ্যালেয়র 
অধীেন এই সকল সরকাির ও �াইেভট েমিডেকেলর িশক্ষা কাযৰ্�ম পিরচালনা করা 
হয়। েযগুেলা হে�, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, রাজশাহী িব�িবদ্যালয়, চ��াম িব�িবদ্যালয় 
এবং সা�। 

ভিতৰ্ যু�ঃ
েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা হয় খুবই �িতেযািগতামূলক। েযেহতু সবার আেগ 
েমিডেকল পরীক্ষা হয়, তাই কমেবিশ সবাই এই পরীক্ষায় অংশ�হণ কের, যােদর 
ডা�ার হওয়ার ই�া আেছ, তারা ছাড়াও অন্যরা িনেজেদর ��িত মূল্যায়ন করার জন্য 
হেলও এডিমশন যুে�র �থম পরীক্ষািটেত অংশ�হণ কের। যতই এই পরীক্ষা ব্যব�া  
িনেয় �� েহাক না েকন, যারা মূলত পির�মী, লক্ষ্যেভদ করার জন্য দৃঢ় �িতজ্ঞ, যারা 
তােদর �িতিট মুহূতৰ্েক সিঠক এবং �কৃত ব্যবহার করেত িশেখ এবং পরীক্ষার হেল 
তার যথাথৰ্ �েয়াগ কের তােদর গােয় ‘েমিডেকল �ুেড�’ এই ট্যাগ লােগ। এিট মূলত 
আয়� করা স�ব কেঠার অধ্যয়ন ও �মাগত অনুশীলেনর মাধ্যেম। 

েমিডেকল ভিতৰ্  পরী�া ও দনু�িতঃ
শুধু বাংলােদশ নয়, সারা িবে�র মানুেষর এই েপশার �িত ��া, সমীহ এবং তী� 
আকা�া ৈতির হয়; েমধাবী-েমধাহীন সকেলর মেধ্য। �েয়াজেন অেযাগ্যরা দুনৰ্ীিতর 
আ�য় েনয় এই েপশায় অ�ভুৰ্� হওয়ার জন্য। িক� বা�বতা হে�, তারা কখেনাই 
সফল হয় না। সফল হয় শুধু তারাই যারা অধ্যবসায়ী এবং যােদর এই েপশার �িত 
ভােলাবাসা আেছ। 

েমধাবী ও সৃি�শীল মানুেষর স� লাভঃ
এই েমিডেকল কেলজগুেলােত মূলত বাছাইকৃত ে�� ছা�ছা�ীরাই পড়েত আেস। েয 
কারেণ দৃি�ভি� �সািরত হয়। িচ�াশি�র �ুরণ ঘেট এবং নানা আি�েক তারা 
িনেজেক তুেল ধরেত সক্ষম হয়।

েমিডেকল কেলেজ পড়ার প�িতঃ
েমিডেকল কেলেজ পড়ােশানা হয় �েপ বা বলা যায় �প প�িতেত। একজন 
অন্যজনেক েডেমা েদয়, এভােবই সবার পড়া হেয় যায়। এই জন্যই েমিডেকল 
ছা�-ছা�ীেদর মেধ্য একধরেনর হৃদ্যতা ৈতরী হয়, যা অন্য িশক্ষা �া�েন িবরল। এবং 
এর �ভাব সমােজও েদখা যায়। এই িশক্ষা এবং এই েপশা গুরুমুখী িশক্ষা অথৰ্াৎ 
গুরুেক অনুসরণ করার মেধ্যই একজন িশক্ষাথৰ্ীর সফলতা িনিহত। েযেহতু এই িশক্ষার 
জন্য নানািবধ মানুেষর মেধ্য পার�িরক িমথি�য়া গেড় উেঠ, তাই এর মধ্য িদেয় 
একজন িশক্ষাথৰ্ী ব�ুবৎসল, েসৗহাদৰ্পূণৰ্ এবং মানিবক মানুষ হেয় উেঠ। 

েমিডেকল কেলজ ও িবেনাদনঃ
সকল েমিডেকল কেলেজই এক স�াহ বরা� করা হয় সািহত্য ও েখলাধুলা িনেয় 
�িতেযািগতার জন্য। এখােন েমিডেকল কেলেজ অধ্যয়নরত িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর �িতভার 
িনদারুণ বিহঃ�কাশ কের থােক। শুধু তাই না, �িতিদনই পড়ার মােঝ ব�ু-বা�েবর 
সােথ আ�া, হািস-তামাশা, এইসব েযন েমিডেকল কেলেজ সবসময় বহমান। 

েপশার �িত ভােলাবাসাঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী িক� জীবেন চার বার ডা�ার হয়। �িতিট �েফর পেরই 
েযন েস নতুন রূেপ ডা�ার হয়। �থম �েফর পর ২৫%, ি�তীয় �েফর পর ৫০%, 
তৃতীয় �েফর পর ৭৫% এবং েশেষ ই�ানৰ্িশেপর সময় স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হয়, েয 
িকনা মানুেষর েসবার জন্য িনেজেক িনেয়ািজত কের। এই স�ূণৰ্ যা�ায় একজন 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর কােছ তার আ�ীয়-�জেনর �ত্যাশা থােক েয, েস েযেকােনা 
সমস্যায় তােদর সিঠক প�া বাতেল িদেত পারেব। সবিকছুেত তার পরামশৰ্ েনয় এবং 
গবৰ্ অনুভব কের। িদনেশেষ এই অনুভূিতগুেলা একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেক আেরা 
দািয়�বান হেত বাধ্য কের।

িচিকৎসা েপশা ও উপাজৰ্ নঃ 
েমিডেকল কেলেজর অধ্যয়েনর পাশাপািশ যারা িনয়ম কের েমিডেকল জানৰ্াল, িরসাচৰ্ 
েপপারগুেলা স�েকৰ্ ধারণা রােখ, তােদর জ্ঞান হয় অন্যেদর েথেক েবিশ উ�ত। িক� 
শুধু অধ্যয়ন িদেয়ই স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হওয়া যায় না, এর সােথ লােগ �িশক্ষণ। 
�িশক্ষণ, �িশক্ষণ, �িশক্ষণ (েদেশ ও িবেদেশ) এর মাধ্যেম একজন িশক্ষাথৰ্ী হেয় উেঠ 
সমৃ�শালী ডা�ার। তেব েয িশক্ষাথৰ্ী তার �িশক্ষণকােল যত অিভজ্ঞ ডা�ােরর 
সং�েশৰ্ আেস, তার দক্ষতার মান হয় তত ভােলা ও উ�ত।

েমিডেকেলর উচ্চতর িশ�া ও �লারিশপঃ
MBBS বা BDS  িডি� েনয়ার পর একজন েমিডেকল ছা� বা ছা�ী উ�তর িশক্ষার 
জন্য েদেশ বা িবেদেশ উভয় জায়গায় িনযু� হেত পাের। উ�তর িডি�গুেলার মেধ্য 
আেছ MD, MS, FCPS, FRCS, MRCP ইত্যািদ। তেব েদেশর বাইের েযেত হেল 
তােক PLAB বা USMLE এইসব পরীক্ষার স�ুখীন হেয় তারপর েযেত হয়। এবং 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য রেয়েছ িবিভ� ধরেনর �লারিশপ, েযমনঃ- Common-
wealth �লারিশেপর কথা েতা আমরা কমেবিশ সবাই েজেন থািক।

িচিকৎসেকর নানামুখী ক্যািরয়ারঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী সফলভােব জ্ঞান অজৰ্েনর পর তার ক্যািরয়ারেক িবিভ� 
রূেপ ধারণ করেত পাের, েকউ েবেছ েনয় Clinical sector, েকউ েবেছ েনয় 
Research sector, েকউবা Academic sector এ িনেজর জ্ঞােনর আিবভৰ্াব ঘটায়। 
তেব এই েপশার মেধ্যই আেছ এমন বহুমাি�ক �েবশািধকার (Multidimensional 
accessibility)।
 
েমিডেকল �ুেডন্ট হওয়ার আকষৰ্ণীয়তাঃ
'েমিডেকল �ুেড�' এই ট্যাগ যতিদন একজন িশক্ষাথৰ্ীর সােথ থােক, ততিদন তার 
কােছ থােক অগিণত িটউশিন। এবং শুধু তাই না সমােজ েস ি�িলয়া� িশক্ষাথৰ্ী িহেসেব 
নাম অজৰ্ন কের েফেল। েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর একটা সু�র িদক হেলা, তারা েযমন 
সকেলর কােছ সমাদৃত হয় তােদর জ্ঞােনর জন্য, েতমিন েদায়াও পায় তােদর 
যা�াকােল মানুেষর েসবার জন্য। পিরেশেষ, যখন তারা ডা�ার রূেপ মানুষেক েসবা 
�দান কের, তখনই তারা অজৰ্ন কের েনয় মানুেষর মেনর আ�া এবং পরম সৃি�কতৰ্ার 
পর মানুেষরা ডা�ারেদর উপেরই িনেজেদর স�ূণৰ্টুকু িদেয় িব�াস কের। এবং এই 
আ�া জেয়র িপছেন রেয়েছ েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর একা� পির�ম ও ত্যাগ। তাই এই 
েপশা এত �ািথৰ্ত ও অিভলািষত। 

যিদ এই মহৎ েপশায় অ�ভুৰ্� হেত চাও তাহেল আর েদির না কের এখন েথেক 
িসিরয়াসিল পড়ােশানা শুরু কের দাও এবং পড়ােশানার �িত অবেহলা একদম ব� 
কের দাও। কারণ মানুষ পাের না এমন িকছুই েনই। শুধু দরকার যা চাও তার �িত 
একিন� Dedication এবং Passion এর।

েমিডেকেলর েনপেথ্য 

Sir Salimullah Medical College
সাকান িবনেত ইমরান



িনেজর ক্যািরয়ার িনেয় অেনক রিঙন �� বুেন সবাই। এই ��গুেলা ডানা েমলার 
�য়াস পায় এইচএসিস পরীক্ষার পর পরই। সবাই িনেজর ��েক সাথৰ্ক করার জন্য 
যুে� েনেম পেড়। এই যুে� েয েক্ষ�িট সবেচেয় েবিশ আেলাড়নময়, তা হেলা 
েমিডেকল এডিমশন েট�! কারণও আেছ অেনক।

'েমিডেকল' এই শ�িট আবালবৃ�বিনতার কােছ, অথৰ্াৎ সকল মানুেষর কােছ সমীহপূণৰ্, 
আকষৰ্ণীয় এবং বহুমাি�ক একিট েপশা। মানুেষর জীবন মৃতু্যর মােঝ সৃি�কতৰ্ার পর 
যার উপের মানুষ িনেজর স�ূণৰ্ আ�া রােখ, িতিন আর েকউ নন একজন েমিডেকল 
�াকিটশনার (ডা�ার)।
এখন যিদ বিল েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা িনেয়, তাহেল ইেতামেধ্যই হয়েতা 
অেনেকই জােনা, েমিডেকল এডিমশেনর জন্য েয সাবেজ�গুেলা গুরু� েদওয়া হয় 
েসগুেলা হে�, Biology, Chemistry, Physics, English এবং GK। এই 
িবষয়গুেলার উপের একটা Clear Concept থাকা আবশ্যক। মূলত েমিডেকেলর 
ি�পােরশন েনয়া সবেচেয় সহজ কারণ এখােন ��গুেলা হয় বইিভি�ক। যিদ েকউ 
বইগুেলােক ভালভােব িনেজর আয়ে� আনেত পাের, তার জন্য েমিডেকল 
কেলজগুেলােত সুেযাগ পাওয়া সহজ হেয় যায়। তেব েমিডেকল এডিমশেনর জন্য 
একটা কথা মাথায় রাখা আবশ্যক, তা হেলা এখােন একজন যত ইেফি�ভিল তার  
সময় ইনেভ� করেব তার ি�পােরশেনর জন্য; ততই তার ি�পােরশন উৎকৃ� ও 
সিঠক হেব। সারািদন ক� কের পড়লাম িক� িদনেশেষ িকছুই মেন থাকেলা না, 
এভােব না পেড় একটু গুিছেয় পড়েলই সব ইনফরেমশন সহেজই আয়� করা স�ব। 
শুধু দরকার Dedication এবং Passion এর।

েমিডেকল কেলজ বৃ�া�ঃ
বাংলােদশ সবৰ্েমাট ১১২িট েমিডেকল কেলজ আেছ, যার মেধ্য ৩৬িট সরকাির, ৭০িট 
�াইেভট এবং বািকগুেলা িবেশষািয়ত। এেদর মেধ্য ৯িট সরকাির এবং ২৬িট �াইেভট 
েমিডেকল কেলেজর েড�াল ইউিনট আেছ। েদেশর চারিট �িথতযশা িব�িবদ্যালেয়র 
অধীেন এই সকল সরকাির ও �াইেভট েমিডেকেলর িশক্ষা কাযৰ্�ম পিরচালনা করা 
হয়। েযগুেলা হে�, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, রাজশাহী িব�িবদ্যালয়, চ��াম িব�িবদ্যালয় 
এবং সা�। 

ভিতৰ্ যু�ঃ
েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা হয় খুবই �িতেযািগতামূলক। েযেহতু সবার আেগ 
েমিডেকল পরীক্ষা হয়, তাই কমেবিশ সবাই এই পরীক্ষায় অংশ�হণ কের, যােদর 
ডা�ার হওয়ার ই�া আেছ, তারা ছাড়াও অন্যরা িনেজেদর ��িত মূল্যায়ন করার জন্য 
হেলও এডিমশন যুে�র �থম পরীক্ষািটেত অংশ�হণ কের। যতই এই পরীক্ষা ব্যব�া  
িনেয় �� েহাক না েকন, যারা মূলত পির�মী, লক্ষ্যেভদ করার জন্য দৃঢ় �িতজ্ঞ, যারা 
তােদর �িতিট মুহূতৰ্েক সিঠক এবং �কৃত ব্যবহার করেত িশেখ এবং পরীক্ষার হেল 
তার যথাথৰ্ �েয়াগ কের তােদর গােয় ‘েমিডেকল �ুেড�’ এই ট্যাগ লােগ। এিট মূলত 
আয়� করা স�ব কেঠার অধ্যয়ন ও �মাগত অনুশীলেনর মাধ্যেম। 

েমিডেকল ভিতৰ্  পরী�া ও দনু�িতঃ
শুধু বাংলােদশ নয়, সারা িবে�র মানুেষর এই েপশার �িত ��া, সমীহ এবং তী� 
আকা�া ৈতির হয়; েমধাবী-েমধাহীন সকেলর মেধ্য। �েয়াজেন অেযাগ্যরা দুনৰ্ীিতর 
আ�য় েনয় এই েপশায় অ�ভুৰ্� হওয়ার জন্য। িক� বা�বতা হে�, তারা কখেনাই 
সফল হয় না। সফল হয় শুধু তারাই যারা অধ্যবসায়ী এবং যােদর এই েপশার �িত 
ভােলাবাসা আেছ। 

েমধাবী ও সৃি�শীল মানুেষর স� লাভঃ
এই েমিডেকল কেলজগুেলােত মূলত বাছাইকৃত ে�� ছা�ছা�ীরাই পড়েত আেস। েয 
কারেণ দৃি�ভি� �সািরত হয়। িচ�াশি�র �ুরণ ঘেট এবং নানা আি�েক তারা 
িনেজেক তুেল ধরেত সক্ষম হয়।

েমিডেকল কেলেজ পড়ার প�িতঃ
েমিডেকল কেলেজ পড়ােশানা হয় �েপ বা বলা যায় �প প�িতেত। একজন 
অন্যজনেক েডেমা েদয়, এভােবই সবার পড়া হেয় যায়। এই জন্যই েমিডেকল 
ছা�-ছা�ীেদর মেধ্য একধরেনর হৃদ্যতা ৈতরী হয়, যা অন্য িশক্ষা �া�েন িবরল। এবং 
এর �ভাব সমােজও েদখা যায়। এই িশক্ষা এবং এই েপশা গুরুমুখী িশক্ষা অথৰ্াৎ 
গুরুেক অনুসরণ করার মেধ্যই একজন িশক্ষাথৰ্ীর সফলতা িনিহত। েযেহতু এই িশক্ষার 
জন্য নানািবধ মানুেষর মেধ্য পার�িরক িমথি�য়া গেড় উেঠ, তাই এর মধ্য িদেয় 
একজন িশক্ষাথৰ্ী ব�ুবৎসল, েসৗহাদৰ্পূণৰ্ এবং মানিবক মানুষ হেয় উেঠ। 

েমিডেকল কেলজ ও িবেনাদনঃ
সকল েমিডেকল কেলেজই এক স�াহ বরা� করা হয় সািহত্য ও েখলাধুলা িনেয় 
�িতেযািগতার জন্য। এখােন েমিডেকল কেলেজ অধ্যয়নরত িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর �িতভার 
িনদারুণ বিহঃ�কাশ কের থােক। শুধু তাই না, �িতিদনই পড়ার মােঝ ব�ু-বা�েবর 
সােথ আ�া, হািস-তামাশা, এইসব েযন েমিডেকল কেলেজ সবসময় বহমান। 

েপশার �িত ভােলাবাসাঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী িক� জীবেন চার বার ডা�ার হয়। �িতিট �েফর পেরই 
েযন েস নতুন রূেপ ডা�ার হয়। �থম �েফর পর ২৫%, ি�তীয় �েফর পর ৫০%, 
তৃতীয় �েফর পর ৭৫% এবং েশেষ ই�ানৰ্িশেপর সময় স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হয়, েয 
িকনা মানুেষর েসবার জন্য িনেজেক িনেয়ািজত কের। এই স�ূণৰ্ যা�ায় একজন 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর কােছ তার আ�ীয়-�জেনর �ত্যাশা থােক েয, েস েযেকােনা 
সমস্যায় তােদর সিঠক প�া বাতেল িদেত পারেব। সবিকছুেত তার পরামশৰ্ েনয় এবং 
গবৰ্ অনুভব কের। িদনেশেষ এই অনুভূিতগুেলা একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেক আেরা 
দািয়�বান হেত বাধ্য কের।

িচিকৎসা েপশা ও উপাজৰ্ নঃ 
েমিডেকল কেলেজর অধ্যয়েনর পাশাপািশ যারা িনয়ম কের েমিডেকল জানৰ্াল, িরসাচৰ্ 
েপপারগুেলা স�েকৰ্ ধারণা রােখ, তােদর জ্ঞান হয় অন্যেদর েথেক েবিশ উ�ত। িক� 
শুধু অধ্যয়ন িদেয়ই স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হওয়া যায় না, এর সােথ লােগ �িশক্ষণ। 
�িশক্ষণ, �িশক্ষণ, �িশক্ষণ (েদেশ ও িবেদেশ) এর মাধ্যেম একজন িশক্ষাথৰ্ী হেয় উেঠ 
সমৃ�শালী ডা�ার। তেব েয িশক্ষাথৰ্ী তার �িশক্ষণকােল যত অিভজ্ঞ ডা�ােরর 
সং�েশৰ্ আেস, তার দক্ষতার মান হয় তত ভােলা ও উ�ত।

েমিডেকেলর উচ্চতর িশ�া ও �লারিশপঃ
MBBS বা BDS  িডি� েনয়ার পর একজন েমিডেকল ছা� বা ছা�ী উ�তর িশক্ষার 
জন্য েদেশ বা িবেদেশ উভয় জায়গায় িনযু� হেত পাের। উ�তর িডি�গুেলার মেধ্য 
আেছ MD, MS, FCPS, FRCS, MRCP ইত্যািদ। তেব েদেশর বাইের েযেত হেল 
তােক PLAB বা USMLE এইসব পরীক্ষার স�ুখীন হেয় তারপর েযেত হয়। এবং 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য রেয়েছ িবিভ� ধরেনর �লারিশপ, েযমনঃ- Common-
wealth �লারিশেপর কথা েতা আমরা কমেবিশ সবাই েজেন থািক।

িচিকৎসেকর নানামুখী ক্যািরয়ারঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী সফলভােব জ্ঞান অজৰ্েনর পর তার ক্যািরয়ারেক িবিভ� 
রূেপ ধারণ করেত পাের, েকউ েবেছ েনয় Clinical sector, েকউ েবেছ েনয় 
Research sector, েকউবা Academic sector এ িনেজর জ্ঞােনর আিবভৰ্াব ঘটায়। 
তেব এই েপশার মেধ্যই আেছ এমন বহুমাি�ক �েবশািধকার (Multidimensional 
accessibility)।
 
েমিডেকল �ুেডন্ট হওয়ার আকষৰ্ণীয়তাঃ
'েমিডেকল �ুেড�' এই ট্যাগ যতিদন একজন িশক্ষাথৰ্ীর সােথ থােক, ততিদন তার 
কােছ থােক অগিণত িটউশিন। এবং শুধু তাই না সমােজ েস ি�িলয়া� িশক্ষাথৰ্ী িহেসেব 
নাম অজৰ্ন কের েফেল। েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর একটা সু�র িদক হেলা, তারা েযমন 
সকেলর কােছ সমাদৃত হয় তােদর জ্ঞােনর জন্য, েতমিন েদায়াও পায় তােদর 
যা�াকােল মানুেষর েসবার জন্য। পিরেশেষ, যখন তারা ডা�ার রূেপ মানুষেক েসবা 
�দান কের, তখনই তারা অজৰ্ন কের েনয় মানুেষর মেনর আ�া এবং পরম সৃি�কতৰ্ার 
পর মানুেষরা ডা�ারেদর উপেরই িনেজেদর স�ূণৰ্টুকু িদেয় িব�াস কের। এবং এই 
আ�া জেয়র িপছেন রেয়েছ েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর একা� পির�ম ও ত্যাগ। তাই এই 
েপশা এত �ািথৰ্ত ও অিভলািষত। 

যিদ এই মহৎ েপশায় অ�ভুৰ্� হেত চাও তাহেল আর েদির না কের এখন েথেক 
িসিরয়াসিল পড়ােশানা শুরু কের দাও এবং পড়ােশানার �িত অবেহলা একদম ব� 
কের দাও। কারণ মানুষ পাের না এমন িকছুই েনই। শুধু দরকার যা চাও তার �িত 
একিন� Dedication এবং Passion এর।



িনেজর ক্যািরয়ার িনেয় অেনক রিঙন �� বুেন সবাই। এই ��গুেলা ডানা েমলার 
�য়াস পায় এইচএসিস পরীক্ষার পর পরই। সবাই িনেজর ��েক সাথৰ্ক করার জন্য 
যুে� েনেম পেড়। এই যুে� েয েক্ষ�িট সবেচেয় েবিশ আেলাড়নময়, তা হেলা 
েমিডেকল এডিমশন েট�! কারণও আেছ অেনক।

'েমিডেকল' এই শ�িট আবালবৃ�বিনতার কােছ, অথৰ্াৎ সকল মানুেষর কােছ সমীহপূণৰ্, 
আকষৰ্ণীয় এবং বহুমাি�ক একিট েপশা। মানুেষর জীবন মৃতু্যর মােঝ সৃি�কতৰ্ার পর 
যার উপের মানুষ িনেজর স�ূণৰ্ আ�া রােখ, িতিন আর েকউ নন একজন েমিডেকল 
�াকিটশনার (ডা�ার)।
এখন যিদ বিল েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা িনেয়, তাহেল ইেতামেধ্যই হয়েতা 
অেনেকই জােনা, েমিডেকল এডিমশেনর জন্য েয সাবেজ�গুেলা গুরু� েদওয়া হয় 
েসগুেলা হে�, Biology, Chemistry, Physics, English এবং GK। এই 
িবষয়গুেলার উপের একটা Clear Concept থাকা আবশ্যক। মূলত েমিডেকেলর 
ি�পােরশন েনয়া সবেচেয় সহজ কারণ এখােন ��গুেলা হয় বইিভি�ক। যিদ েকউ 
বইগুেলােক ভালভােব িনেজর আয়ে� আনেত পাের, তার জন্য েমিডেকল 
কেলজগুেলােত সুেযাগ পাওয়া সহজ হেয় যায়। তেব েমিডেকল এডিমশেনর জন্য 
একটা কথা মাথায় রাখা আবশ্যক, তা হেলা এখােন একজন যত ইেফি�ভিল তার  
সময় ইনেভ� করেব তার ি�পােরশেনর জন্য; ততই তার ি�পােরশন উৎকৃ� ও 
সিঠক হেব। সারািদন ক� কের পড়লাম িক� িদনেশেষ িকছুই মেন থাকেলা না, 
এভােব না পেড় একটু গুিছেয় পড়েলই সব ইনফরেমশন সহেজই আয়� করা স�ব। 
শুধু দরকার Dedication এবং Passion এর।

েমিডেকল কেলজ বৃ�া�ঃ
বাংলােদশ সবৰ্েমাট ১১২িট েমিডেকল কেলজ আেছ, যার মেধ্য ৩৬িট সরকাির, ৭০িট 
�াইেভট এবং বািকগুেলা িবেশষািয়ত। এেদর মেধ্য ৯িট সরকাির এবং ২৬িট �াইেভট 
েমিডেকল কেলেজর েড�াল ইউিনট আেছ। েদেশর চারিট �িথতযশা িব�িবদ্যালেয়র 
অধীেন এই সকল সরকাির ও �াইেভট েমিডেকেলর িশক্ষা কাযৰ্�ম পিরচালনা করা 
হয়। েযগুেলা হে�, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, রাজশাহী িব�িবদ্যালয়, চ��াম িব�িবদ্যালয় 
এবং সা�। 

ভিতৰ্ যু�ঃ
েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা হয় খুবই �িতেযািগতামূলক। েযেহতু সবার আেগ 
েমিডেকল পরীক্ষা হয়, তাই কমেবিশ সবাই এই পরীক্ষায় অংশ�হণ কের, যােদর 
ডা�ার হওয়ার ই�া আেছ, তারা ছাড়াও অন্যরা িনেজেদর ��িত মূল্যায়ন করার জন্য 
হেলও এডিমশন যুে�র �থম পরীক্ষািটেত অংশ�হণ কের। যতই এই পরীক্ষা ব্যব�া  
িনেয় �� েহাক না েকন, যারা মূলত পির�মী, লক্ষ্যেভদ করার জন্য দৃঢ় �িতজ্ঞ, যারা 
তােদর �িতিট মুহূতৰ্েক সিঠক এবং �কৃত ব্যবহার করেত িশেখ এবং পরীক্ষার হেল 
তার যথাথৰ্ �েয়াগ কের তােদর গােয় ‘েমিডেকল �ুেড�’ এই ট্যাগ লােগ। এিট মূলত 
আয়� করা স�ব কেঠার অধ্যয়ন ও �মাগত অনুশীলেনর মাধ্যেম। 

েমিডেকল ভিতৰ্  পরী�া ও দনু�িতঃ
শুধু বাংলােদশ নয়, সারা িবে�র মানুেষর এই েপশার �িত ��া, সমীহ এবং তী� 
আকা�া ৈতির হয়; েমধাবী-েমধাহীন সকেলর মেধ্য। �েয়াজেন অেযাগ্যরা দুনৰ্ীিতর 
আ�য় েনয় এই েপশায় অ�ভুৰ্� হওয়ার জন্য। িক� বা�বতা হে�, তারা কখেনাই 
সফল হয় না। সফল হয় শুধু তারাই যারা অধ্যবসায়ী এবং যােদর এই েপশার �িত 
ভােলাবাসা আেছ। 

েমধাবী ও সৃি�শীল মানুেষর স� লাভঃ
এই েমিডেকল কেলজগুেলােত মূলত বাছাইকৃত ে�� ছা�ছা�ীরাই পড়েত আেস। েয 
কারেণ দৃি�ভি� �সািরত হয়। িচ�াশি�র �ুরণ ঘেট এবং নানা আি�েক তারা 
িনেজেক তুেল ধরেত সক্ষম হয়।

েমিডেকল কেলেজ পড়ার প�িতঃ
েমিডেকল কেলেজ পড়ােশানা হয় �েপ বা বলা যায় �প প�িতেত। একজন 
অন্যজনেক েডেমা েদয়, এভােবই সবার পড়া হেয় যায়। এই জন্যই েমিডেকল 
ছা�-ছা�ীেদর মেধ্য একধরেনর হৃদ্যতা ৈতরী হয়, যা অন্য িশক্ষা �া�েন িবরল। এবং 
এর �ভাব সমােজও েদখা যায়। এই িশক্ষা এবং এই েপশা গুরুমুখী িশক্ষা অথৰ্াৎ 
গুরুেক অনুসরণ করার মেধ্যই একজন িশক্ষাথৰ্ীর সফলতা িনিহত। েযেহতু এই িশক্ষার 
জন্য নানািবধ মানুেষর মেধ্য পার�িরক িমথি�য়া গেড় উেঠ, তাই এর মধ্য িদেয় 
একজন িশক্ষাথৰ্ী ব�ুবৎসল, েসৗহাদৰ্পূণৰ্ এবং মানিবক মানুষ হেয় উেঠ। 

েমিডেকল কেলজ ও িবেনাদনঃ
সকল েমিডেকল কেলেজই এক স�াহ বরা� করা হয় সািহত্য ও েখলাধুলা িনেয় 
�িতেযািগতার জন্য। এখােন েমিডেকল কেলেজ অধ্যয়নরত িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর �িতভার 
িনদারুণ বিহঃ�কাশ কের থােক। শুধু তাই না, �িতিদনই পড়ার মােঝ ব�ু-বা�েবর 
সােথ আ�া, হািস-তামাশা, এইসব েযন েমিডেকল কেলেজ সবসময় বহমান। 

েপশার �িত ভােলাবাসাঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী িক� জীবেন চার বার ডা�ার হয়। �িতিট �েফর পেরই 
েযন েস নতুন রূেপ ডা�ার হয়। �থম �েফর পর ২৫%, ি�তীয় �েফর পর ৫০%, 
তৃতীয় �েফর পর ৭৫% এবং েশেষ ই�ানৰ্িশেপর সময় স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হয়, েয 
িকনা মানুেষর েসবার জন্য িনেজেক িনেয়ািজত কের। এই স�ূণৰ্ যা�ায় একজন 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর কােছ তার আ�ীয়-�জেনর �ত্যাশা থােক েয, েস েযেকােনা 
সমস্যায় তােদর সিঠক প�া বাতেল িদেত পারেব। সবিকছুেত তার পরামশৰ্ েনয় এবং 
গবৰ্ অনুভব কের। িদনেশেষ এই অনুভূিতগুেলা একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেক আেরা 
দািয়�বান হেত বাধ্য কের।

িচিকৎসা েপশা ও উপাজৰ্ নঃ 
েমিডেকল কেলেজর অধ্যয়েনর পাশাপািশ যারা িনয়ম কের েমিডেকল জানৰ্াল, িরসাচৰ্ 
েপপারগুেলা স�েকৰ্ ধারণা রােখ, তােদর জ্ঞান হয় অন্যেদর েথেক েবিশ উ�ত। িক� 
শুধু অধ্যয়ন িদেয়ই স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হওয়া যায় না, এর সােথ লােগ �িশক্ষণ। 
�িশক্ষণ, �িশক্ষণ, �িশক্ষণ (েদেশ ও িবেদেশ) এর মাধ্যেম একজন িশক্ষাথৰ্ী হেয় উেঠ 
সমৃ�শালী ডা�ার। তেব েয িশক্ষাথৰ্ী তার �িশক্ষণকােল যত অিভজ্ঞ ডা�ােরর 
সং�েশৰ্ আেস, তার দক্ষতার মান হয় তত ভােলা ও উ�ত।

েমিডেকেলর উচ্চতর িশ�া ও �লারিশপঃ
MBBS বা BDS  িডি� েনয়ার পর একজন েমিডেকল ছা� বা ছা�ী উ�তর িশক্ষার 
জন্য েদেশ বা িবেদেশ উভয় জায়গায় িনযু� হেত পাের। উ�তর িডি�গুেলার মেধ্য 
আেছ MD, MS, FCPS, FRCS, MRCP ইত্যািদ। তেব েদেশর বাইের েযেত হেল 
তােক PLAB বা USMLE এইসব পরীক্ষার স�ুখীন হেয় তারপর েযেত হয়। এবং 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য রেয়েছ িবিভ� ধরেনর �লারিশপ, েযমনঃ- Common-
wealth �লারিশেপর কথা েতা আমরা কমেবিশ সবাই েজেন থািক।

িচিকৎসেকর নানামুখী ক্যািরয়ারঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী সফলভােব জ্ঞান অজৰ্েনর পর তার ক্যািরয়ারেক িবিভ� 
রূেপ ধারণ করেত পাের, েকউ েবেছ েনয় Clinical sector, েকউ েবেছ েনয় 
Research sector, েকউবা Academic sector এ িনেজর জ্ঞােনর আিবভৰ্াব ঘটায়। 
তেব এই েপশার মেধ্যই আেছ এমন বহুমাি�ক �েবশািধকার (Multidimensional 
accessibility)।
 
েমিডেকল �ুেডন্ট হওয়ার আকষৰ্ণীয়তাঃ
'েমিডেকল �ুেড�' এই ট্যাগ যতিদন একজন িশক্ষাথৰ্ীর সােথ থােক, ততিদন তার 
কােছ থােক অগিণত িটউশিন। এবং শুধু তাই না সমােজ েস ি�িলয়া� িশক্ষাথৰ্ী িহেসেব 
নাম অজৰ্ন কের েফেল। েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর একটা সু�র িদক হেলা, তারা েযমন 
সকেলর কােছ সমাদৃত হয় তােদর জ্ঞােনর জন্য, েতমিন েদায়াও পায় তােদর 
যা�াকােল মানুেষর েসবার জন্য। পিরেশেষ, যখন তারা ডা�ার রূেপ মানুষেক েসবা 
�দান কের, তখনই তারা অজৰ্ন কের েনয় মানুেষর মেনর আ�া এবং পরম সৃি�কতৰ্ার 
পর মানুেষরা ডা�ারেদর উপেরই িনেজেদর স�ূণৰ্টুকু িদেয় িব�াস কের। এবং এই 
আ�া জেয়র িপছেন রেয়েছ েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর একা� পির�ম ও ত্যাগ। তাই এই 
েপশা এত �ািথৰ্ত ও অিভলািষত। 

যিদ এই মহৎ েপশায় অ�ভুৰ্� হেত চাও তাহেল আর েদির না কের এখন েথেক 
িসিরয়াসিল পড়ােশানা শুরু কের দাও এবং পড়ােশানার �িত অবেহলা একদম ব� 
কের দাও। কারণ মানুষ পাের না এমন িকছুই েনই। শুধু দরকার যা চাও তার �িত 
একিন� Dedication এবং Passion এর।



িনেজর ক্যািরয়ার িনেয় অেনক রিঙন �� বুেন সবাই। এই ��গুেলা ডানা েমলার 
�য়াস পায় এইচএসিস পরীক্ষার পর পরই। সবাই িনেজর ��েক সাথৰ্ক করার জন্য 
যুে� েনেম পেড়। এই যুে� েয েক্ষ�িট সবেচেয় েবিশ আেলাড়নময়, তা হেলা 
েমিডেকল এডিমশন েট�! কারণও আেছ অেনক।

'েমিডেকল' এই শ�িট আবালবৃ�বিনতার কােছ, অথৰ্াৎ সকল মানুেষর কােছ সমীহপূণৰ্, 
আকষৰ্ণীয় এবং বহুমাি�ক একিট েপশা। মানুেষর জীবন মৃতু্যর মােঝ সৃি�কতৰ্ার পর 
যার উপের মানুষ িনেজর স�ূণৰ্ আ�া রােখ, িতিন আর েকউ নন একজন েমিডেকল 
�াকিটশনার (ডা�ার)।
এখন যিদ বিল েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা িনেয়, তাহেল ইেতামেধ্যই হয়েতা 
অেনেকই জােনা, েমিডেকল এডিমশেনর জন্য েয সাবেজ�গুেলা গুরু� েদওয়া হয় 
েসগুেলা হে�, Biology, Chemistry, Physics, English এবং GK। এই 
িবষয়গুেলার উপের একটা Clear Concept থাকা আবশ্যক। মূলত েমিডেকেলর 
ি�পােরশন েনয়া সবেচেয় সহজ কারণ এখােন ��গুেলা হয় বইিভি�ক। যিদ েকউ 
বইগুেলােক ভালভােব িনেজর আয়ে� আনেত পাের, তার জন্য েমিডেকল 
কেলজগুেলােত সুেযাগ পাওয়া সহজ হেয় যায়। তেব েমিডেকল এডিমশেনর জন্য 
একটা কথা মাথায় রাখা আবশ্যক, তা হেলা এখােন একজন যত ইেফি�ভিল তার  
সময় ইনেভ� করেব তার ি�পােরশেনর জন্য; ততই তার ি�পােরশন উৎকৃ� ও 
সিঠক হেব। সারািদন ক� কের পড়লাম িক� িদনেশেষ িকছুই মেন থাকেলা না, 
এভােব না পেড় একটু গুিছেয় পড়েলই সব ইনফরেমশন সহেজই আয়� করা স�ব। 
শুধু দরকার Dedication এবং Passion এর।

েমিডেকল কেলজ বৃ�া�ঃ
বাংলােদশ সবৰ্েমাট ১১২িট েমিডেকল কেলজ আেছ, যার মেধ্য ৩৬িট সরকাির, ৭০িট 
�াইেভট এবং বািকগুেলা িবেশষািয়ত। এেদর মেধ্য ৯িট সরকাির এবং ২৬িট �াইেভট 
েমিডেকল কেলেজর েড�াল ইউিনট আেছ। েদেশর চারিট �িথতযশা িব�িবদ্যালেয়র 
অধীেন এই সকল সরকাির ও �াইেভট েমিডেকেলর িশক্ষা কাযৰ্�ম পিরচালনা করা 
হয়। েযগুেলা হে�, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, রাজশাহী িব�িবদ্যালয়, চ��াম িব�িবদ্যালয় 
এবং সা�। 

ভিতৰ্ যু�ঃ
েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা হয় খুবই �িতেযািগতামূলক। েযেহতু সবার আেগ 
েমিডেকল পরীক্ষা হয়, তাই কমেবিশ সবাই এই পরীক্ষায় অংশ�হণ কের, যােদর 
ডা�ার হওয়ার ই�া আেছ, তারা ছাড়াও অন্যরা িনেজেদর ��িত মূল্যায়ন করার জন্য 
হেলও এডিমশন যুে�র �থম পরীক্ষািটেত অংশ�হণ কের। যতই এই পরীক্ষা ব্যব�া  
িনেয় �� েহাক না েকন, যারা মূলত পির�মী, লক্ষ্যেভদ করার জন্য দৃঢ় �িতজ্ঞ, যারা 
তােদর �িতিট মুহূতৰ্েক সিঠক এবং �কৃত ব্যবহার করেত িশেখ এবং পরীক্ষার হেল 
তার যথাথৰ্ �েয়াগ কের তােদর গােয় ‘েমিডেকল �ুেড�’ এই ট্যাগ লােগ। এিট মূলত 
আয়� করা স�ব কেঠার অধ্যয়ন ও �মাগত অনুশীলেনর মাধ্যেম। 

েমিডেকল ভিতৰ্  পরী�া ও দনু�িতঃ
শুধু বাংলােদশ নয়, সারা িবে�র মানুেষর এই েপশার �িত ��া, সমীহ এবং তী� 
আকা�া ৈতির হয়; েমধাবী-েমধাহীন সকেলর মেধ্য। �েয়াজেন অেযাগ্যরা দুনৰ্ীিতর 
আ�য় েনয় এই েপশায় অ�ভুৰ্� হওয়ার জন্য। িক� বা�বতা হে�, তারা কখেনাই 
সফল হয় না। সফল হয় শুধু তারাই যারা অধ্যবসায়ী এবং যােদর এই েপশার �িত 
ভােলাবাসা আেছ। 

েমধাবী ও সৃি�শীল মানুেষর স� লাভঃ
এই েমিডেকল কেলজগুেলােত মূলত বাছাইকৃত ে�� ছা�ছা�ীরাই পড়েত আেস। েয 
কারেণ দৃি�ভি� �সািরত হয়। িচ�াশি�র �ুরণ ঘেট এবং নানা আি�েক তারা 
িনেজেক তুেল ধরেত সক্ষম হয়।

েমিডেকল কেলেজ পড়ার প�িতঃ
েমিডেকল কেলেজ পড়ােশানা হয় �েপ বা বলা যায় �প প�িতেত। একজন 
অন্যজনেক েডেমা েদয়, এভােবই সবার পড়া হেয় যায়। এই জন্যই েমিডেকল 
ছা�-ছা�ীেদর মেধ্য একধরেনর হৃদ্যতা ৈতরী হয়, যা অন্য িশক্ষা �া�েন িবরল। এবং 
এর �ভাব সমােজও েদখা যায়। এই িশক্ষা এবং এই েপশা গুরুমুখী িশক্ষা অথৰ্াৎ 
গুরুেক অনুসরণ করার মেধ্যই একজন িশক্ষাথৰ্ীর সফলতা িনিহত। েযেহতু এই িশক্ষার 
জন্য নানািবধ মানুেষর মেধ্য পার�িরক িমথি�য়া গেড় উেঠ, তাই এর মধ্য িদেয় 
একজন িশক্ষাথৰ্ী ব�ুবৎসল, েসৗহাদৰ্পূণৰ্ এবং মানিবক মানুষ হেয় উেঠ। 

েমিডেকল কেলজ ও িবেনাদনঃ
সকল েমিডেকল কেলেজই এক স�াহ বরা� করা হয় সািহত্য ও েখলাধুলা িনেয় 
�িতেযািগতার জন্য। এখােন েমিডেকল কেলেজ অধ্যয়নরত িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর �িতভার 
িনদারুণ বিহঃ�কাশ কের থােক। শুধু তাই না, �িতিদনই পড়ার মােঝ ব�ু-বা�েবর 
সােথ আ�া, হািস-তামাশা, এইসব েযন েমিডেকল কেলেজ সবসময় বহমান। 

েপশার �িত ভােলাবাসাঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী িক� জীবেন চার বার ডা�ার হয়। �িতিট �েফর পেরই 
েযন েস নতুন রূেপ ডা�ার হয়। �থম �েফর পর ২৫%, ি�তীয় �েফর পর ৫০%, 
তৃতীয় �েফর পর ৭৫% এবং েশেষ ই�ানৰ্িশেপর সময় স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হয়, েয 
িকনা মানুেষর েসবার জন্য িনেজেক িনেয়ািজত কের। এই স�ূণৰ্ যা�ায় একজন 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর কােছ তার আ�ীয়-�জেনর �ত্যাশা থােক েয, েস েযেকােনা 
সমস্যায় তােদর সিঠক প�া বাতেল িদেত পারেব। সবিকছুেত তার পরামশৰ্ েনয় এবং 
গবৰ্ অনুভব কের। িদনেশেষ এই অনুভূিতগুেলা একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেক আেরা 
দািয়�বান হেত বাধ্য কের।

িচিকৎসা েপশা ও উপাজৰ্ নঃ 
েমিডেকল কেলেজর অধ্যয়েনর পাশাপািশ যারা িনয়ম কের েমিডেকল জানৰ্াল, িরসাচৰ্ 
েপপারগুেলা স�েকৰ্ ধারণা রােখ, তােদর জ্ঞান হয় অন্যেদর েথেক েবিশ উ�ত। িক� 
শুধু অধ্যয়ন িদেয়ই স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হওয়া যায় না, এর সােথ লােগ �িশক্ষণ। 
�িশক্ষণ, �িশক্ষণ, �িশক্ষণ (েদেশ ও িবেদেশ) এর মাধ্যেম একজন িশক্ষাথৰ্ী হেয় উেঠ 
সমৃ�শালী ডা�ার। তেব েয িশক্ষাথৰ্ী তার �িশক্ষণকােল যত অিভজ্ঞ ডা�ােরর 
সং�েশৰ্ আেস, তার দক্ষতার মান হয় তত ভােলা ও উ�ত।

েমিডেকেলর উচ্চতর িশ�া ও �লারিশপঃ
MBBS বা BDS  িডি� েনয়ার পর একজন েমিডেকল ছা� বা ছা�ী উ�তর িশক্ষার 
জন্য েদেশ বা িবেদেশ উভয় জায়গায় িনযু� হেত পাের। উ�তর িডি�গুেলার মেধ্য 
আেছ MD, MS, FCPS, FRCS, MRCP ইত্যািদ। তেব েদেশর বাইের েযেত হেল 
তােক PLAB বা USMLE এইসব পরীক্ষার স�ুখীন হেয় তারপর েযেত হয়। এবং 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য রেয়েছ িবিভ� ধরেনর �লারিশপ, েযমনঃ- Common-
wealth �লারিশেপর কথা েতা আমরা কমেবিশ সবাই েজেন থািক।

িচিকৎসেকর নানামুখী ক্যািরয়ারঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী সফলভােব জ্ঞান অজৰ্েনর পর তার ক্যািরয়ারেক িবিভ� 
রূেপ ধারণ করেত পাের, েকউ েবেছ েনয় Clinical sector, েকউ েবেছ েনয় 
Research sector, েকউবা Academic sector এ িনেজর জ্ঞােনর আিবভৰ্াব ঘটায়। 
তেব এই েপশার মেধ্যই আেছ এমন বহুমাি�ক �েবশািধকার (Multidimensional 
accessibility)।
 
েমিডেকল �ুেডন্ট হওয়ার আকষৰ্ণীয়তাঃ
'েমিডেকল �ুেড�' এই ট্যাগ যতিদন একজন িশক্ষাথৰ্ীর সােথ থােক, ততিদন তার 
কােছ থােক অগিণত িটউশিন। এবং শুধু তাই না সমােজ েস ি�িলয়া� িশক্ষাথৰ্ী িহেসেব 
নাম অজৰ্ন কের েফেল। েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর একটা সু�র িদক হেলা, তারা েযমন 
সকেলর কােছ সমাদৃত হয় তােদর জ্ঞােনর জন্য, েতমিন েদায়াও পায় তােদর 
যা�াকােল মানুেষর েসবার জন্য। পিরেশেষ, যখন তারা ডা�ার রূেপ মানুষেক েসবা 
�দান কের, তখনই তারা অজৰ্ন কের েনয় মানুেষর মেনর আ�া এবং পরম সৃি�কতৰ্ার 
পর মানুেষরা ডা�ারেদর উপেরই িনেজেদর স�ূণৰ্টুকু িদেয় িব�াস কের। এবং এই 
আ�া জেয়র িপছেন রেয়েছ েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর একা� পির�ম ও ত্যাগ। তাই এই 
েপশা এত �ািথৰ্ত ও অিভলািষত। 

যিদ এই মহৎ েপশায় অ�ভুৰ্� হেত চাও তাহেল আর েদির না কের এখন েথেক 
িসিরয়াসিল পড়ােশানা শুরু কের দাও এবং পড়ােশানার �িত অবেহলা একদম ব� 
কের দাও। কারণ মানুষ পাের না এমন িকছুই েনই। শুধু দরকার যা চাও তার �িত 
একিন� Dedication এবং Passion এর।



িনেজর ক্যািরয়ার িনেয় অেনক রিঙন �� বুেন সবাই। এই ��গুেলা ডানা েমলার 
�য়াস পায় এইচএসিস পরীক্ষার পর পরই। সবাই িনেজর ��েক সাথৰ্ক করার জন্য 
যুে� েনেম পেড়। এই যুে� েয েক্ষ�িট সবেচেয় েবিশ আেলাড়নময়, তা হেলা 
েমিডেকল এডিমশন েট�! কারণও আেছ অেনক।

'েমিডেকল' এই শ�িট আবালবৃ�বিনতার কােছ, অথৰ্াৎ সকল মানুেষর কােছ সমীহপূণৰ্, 
আকষৰ্ণীয় এবং বহুমাি�ক একিট েপশা। মানুেষর জীবন মৃতু্যর মােঝ সৃি�কতৰ্ার পর 
যার উপের মানুষ িনেজর স�ূণৰ্ আ�া রােখ, িতিন আর েকউ নন একজন েমিডেকল 
�াকিটশনার (ডা�ার)।
এখন যিদ বিল েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা িনেয়, তাহেল ইেতামেধ্যই হয়েতা 
অেনেকই জােনা, েমিডেকল এডিমশেনর জন্য েয সাবেজ�গুেলা গুরু� েদওয়া হয় 
েসগুেলা হে�, Biology, Chemistry, Physics, English এবং GK। এই 
িবষয়গুেলার উপের একটা Clear Concept থাকা আবশ্যক। মূলত েমিডেকেলর 
ি�পােরশন েনয়া সবেচেয় সহজ কারণ এখােন ��গুেলা হয় বইিভি�ক। যিদ েকউ 
বইগুেলােক ভালভােব িনেজর আয়ে� আনেত পাের, তার জন্য েমিডেকল 
কেলজগুেলােত সুেযাগ পাওয়া সহজ হেয় যায়। তেব েমিডেকল এডিমশেনর জন্য 
একটা কথা মাথায় রাখা আবশ্যক, তা হেলা এখােন একজন যত ইেফি�ভিল তার  
সময় ইনেভ� করেব তার ি�পােরশেনর জন্য; ততই তার ি�পােরশন উৎকৃ� ও 
সিঠক হেব। সারািদন ক� কের পড়লাম িক� িদনেশেষ িকছুই মেন থাকেলা না, 
এভােব না পেড় একটু গুিছেয় পড়েলই সব ইনফরেমশন সহেজই আয়� করা স�ব। 
শুধু দরকার Dedication এবং Passion এর।

েমিডেকল কেলজ বৃ�া�ঃ
বাংলােদশ সবৰ্েমাট ১১২িট েমিডেকল কেলজ আেছ, যার মেধ্য ৩৬িট সরকাির, ৭০িট 
�াইেভট এবং বািকগুেলা িবেশষািয়ত। এেদর মেধ্য ৯িট সরকাির এবং ২৬িট �াইেভট 
েমিডেকল কেলেজর েড�াল ইউিনট আেছ। েদেশর চারিট �িথতযশা িব�িবদ্যালেয়র 
অধীেন এই সকল সরকাির ও �াইেভট েমিডেকেলর িশক্ষা কাযৰ্�ম পিরচালনা করা 
হয়। েযগুেলা হে�, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, রাজশাহী িব�িবদ্যালয়, চ��াম িব�িবদ্যালয় 
এবং সা�। 

ভিতৰ্ যু�ঃ
েমিডেকল এডিমশন পরীক্ষা হয় খুবই �িতেযািগতামূলক। েযেহতু সবার আেগ 
েমিডেকল পরীক্ষা হয়, তাই কমেবিশ সবাই এই পরীক্ষায় অংশ�হণ কের, যােদর 
ডা�ার হওয়ার ই�া আেছ, তারা ছাড়াও অন্যরা িনেজেদর ��িত মূল্যায়ন করার জন্য 
হেলও এডিমশন যুে�র �থম পরীক্ষািটেত অংশ�হণ কের। যতই এই পরীক্ষা ব্যব�া  
িনেয় �� েহাক না েকন, যারা মূলত পির�মী, লক্ষ্যেভদ করার জন্য দৃঢ় �িতজ্ঞ, যারা 
তােদর �িতিট মুহূতৰ্েক সিঠক এবং �কৃত ব্যবহার করেত িশেখ এবং পরীক্ষার হেল 
তার যথাথৰ্ �েয়াগ কের তােদর গােয় ‘েমিডেকল �ুেড�’ এই ট্যাগ লােগ। এিট মূলত 
আয়� করা স�ব কেঠার অধ্যয়ন ও �মাগত অনুশীলেনর মাধ্যেম। 

েমিডেকল ভিতৰ্  পরী�া ও দনু�িতঃ
শুধু বাংলােদশ নয়, সারা িবে�র মানুেষর এই েপশার �িত ��া, সমীহ এবং তী� 
আকা�া ৈতির হয়; েমধাবী-েমধাহীন সকেলর মেধ্য। �েয়াজেন অেযাগ্যরা দুনৰ্ীিতর 
আ�য় েনয় এই েপশায় অ�ভুৰ্� হওয়ার জন্য। িক� বা�বতা হে�, তারা কখেনাই 
সফল হয় না। সফল হয় শুধু তারাই যারা অধ্যবসায়ী এবং যােদর এই েপশার �িত 
ভােলাবাসা আেছ। 

েমধাবী ও সৃি�শীল মানুেষর স� লাভঃ
এই েমিডেকল কেলজগুেলােত মূলত বাছাইকৃত ে�� ছা�ছা�ীরাই পড়েত আেস। েয 
কারেণ দৃি�ভি� �সািরত হয়। িচ�াশি�র �ুরণ ঘেট এবং নানা আি�েক তারা 
িনেজেক তুেল ধরেত সক্ষম হয়।

েমিডেকল কেলেজ পড়ার প�িতঃ
েমিডেকল কেলেজ পড়ােশানা হয় �েপ বা বলা যায় �প প�িতেত। একজন 
অন্যজনেক েডেমা েদয়, এভােবই সবার পড়া হেয় যায়। এই জন্যই েমিডেকল 
ছা�-ছা�ীেদর মেধ্য একধরেনর হৃদ্যতা ৈতরী হয়, যা অন্য িশক্ষা �া�েন িবরল। এবং 
এর �ভাব সমােজও েদখা যায়। এই িশক্ষা এবং এই েপশা গুরুমুখী িশক্ষা অথৰ্াৎ 
গুরুেক অনুসরণ করার মেধ্যই একজন িশক্ষাথৰ্ীর সফলতা িনিহত। েযেহতু এই িশক্ষার 
জন্য নানািবধ মানুেষর মেধ্য পার�িরক িমথি�য়া গেড় উেঠ, তাই এর মধ্য িদেয় 
একজন িশক্ষাথৰ্ী ব�ুবৎসল, েসৗহাদৰ্পূণৰ্ এবং মানিবক মানুষ হেয় উেঠ। 

েমিডেকল কেলজ ও িবেনাদনঃ
সকল েমিডেকল কেলেজই এক স�াহ বরা� করা হয় সািহত্য ও েখলাধুলা িনেয় 
�িতেযািগতার জন্য। এখােন েমিডেকল কেলেজ অধ্যয়নরত িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর �িতভার 
িনদারুণ বিহঃ�কাশ কের থােক। শুধু তাই না, �িতিদনই পড়ার মােঝ ব�ু-বা�েবর 
সােথ আ�া, হািস-তামাশা, এইসব েযন েমিডেকল কেলেজ সবসময় বহমান। 

েপশার �িত ভােলাবাসাঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী িক� জীবেন চার বার ডা�ার হয়। �িতিট �েফর পেরই 
েযন েস নতুন রূেপ ডা�ার হয়। �থম �েফর পর ২৫%, ি�তীয় �েফর পর ৫০%, 
তৃতীয় �েফর পর ৭৫% এবং েশেষ ই�ানৰ্িশেপর সময় স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হয়, েয 
িকনা মানুেষর েসবার জন্য িনেজেক িনেয়ািজত কের। এই স�ূণৰ্ যা�ায় একজন 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর কােছ তার আ�ীয়-�জেনর �ত্যাশা থােক েয, েস েযেকােনা 
সমস্যায় তােদর সিঠক প�া বাতেল িদেত পারেব। সবিকছুেত তার পরামশৰ্ েনয় এবং 
গবৰ্ অনুভব কের। িদনেশেষ এই অনুভূিতগুেলা একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেক আেরা 
দািয়�বান হেত বাধ্য কের।

িচিকৎসা েপশা ও উপাজৰ্ নঃ 
েমিডেকল কেলেজর অধ্যয়েনর পাশাপািশ যারা িনয়ম কের েমিডেকল জানৰ্াল, িরসাচৰ্ 
েপপারগুেলা স�েকৰ্ ধারণা রােখ, তােদর জ্ঞান হয় অন্যেদর েথেক েবিশ উ�ত। িক� 
শুধু অধ্যয়ন িদেয়ই স�ূণৰ্রূেপ ডা�ার হওয়া যায় না, এর সােথ লােগ �িশক্ষণ। 
�িশক্ষণ, �িশক্ষণ, �িশক্ষণ (েদেশ ও িবেদেশ) এর মাধ্যেম একজন িশক্ষাথৰ্ী হেয় উেঠ 
সমৃ�শালী ডা�ার। তেব েয িশক্ষাথৰ্ী তার �িশক্ষণকােল যত অিভজ্ঞ ডা�ােরর 
সং�েশৰ্ আেস, তার দক্ষতার মান হয় তত ভােলা ও উ�ত।

েমিডেকেলর উচ্চতর িশ�া ও �লারিশপঃ
MBBS বা BDS  িডি� েনয়ার পর একজন েমিডেকল ছা� বা ছা�ী উ�তর িশক্ষার 
জন্য েদেশ বা িবেদেশ উভয় জায়গায় িনযু� হেত পাের। উ�তর িডি�গুেলার মেধ্য 
আেছ MD, MS, FCPS, FRCS, MRCP ইত্যািদ। তেব েদেশর বাইের েযেত হেল 
তােক PLAB বা USMLE এইসব পরীক্ষার স�ুখীন হেয় তারপর েযেত হয়। এবং 
েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য রেয়েছ িবিভ� ধরেনর �লারিশপ, েযমনঃ- Common-
wealth �লারিশেপর কথা েতা আমরা কমেবিশ সবাই েজেন থািক।

িচিকৎসেকর নানামুখী ক্যািরয়ারঃ
একজন েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ী সফলভােব জ্ঞান অজৰ্েনর পর তার ক্যািরয়ারেক িবিভ� 
রূেপ ধারণ করেত পাের, েকউ েবেছ েনয় Clinical sector, েকউ েবেছ েনয় 
Research sector, েকউবা Academic sector এ িনেজর জ্ঞােনর আিবভৰ্াব ঘটায়। 
তেব এই েপশার মেধ্যই আেছ এমন বহুমাি�ক �েবশািধকার (Multidimensional 
accessibility)।
 
েমিডেকল �ুেডন্ট হওয়ার আকষৰ্ণীয়তাঃ
'েমিডেকল �ুেড�' এই ট্যাগ যতিদন একজন িশক্ষাথৰ্ীর সােথ থােক, ততিদন তার 
কােছ থােক অগিণত িটউশিন। এবং শুধু তাই না সমােজ েস ি�িলয়া� িশক্ষাথৰ্ী িহেসেব 
নাম অজৰ্ন কের েফেল। েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীেদর একটা সু�র িদক হেলা, তারা েযমন 
সকেলর কােছ সমাদৃত হয় তােদর জ্ঞােনর জন্য, েতমিন েদায়াও পায় তােদর 
যা�াকােল মানুেষর েসবার জন্য। পিরেশেষ, যখন তারা ডা�ার রূেপ মানুষেক েসবা 
�দান কের, তখনই তারা অজৰ্ন কের েনয় মানুেষর মেনর আ�া এবং পরম সৃি�কতৰ্ার 
পর মানুেষরা ডা�ারেদর উপেরই িনেজেদর স�ূণৰ্টুকু িদেয় িব�াস কের। এবং এই 
আ�া জেয়র িপছেন রেয়েছ েমিডেকল িশক্ষাথৰ্ীর একা� পির�ম ও ত্যাগ। তাই এই 
েপশা এত �ািথৰ্ত ও অিভলািষত। 

যিদ এই মহৎ েপশায় অ�ভুৰ্� হেত চাও তাহেল আর েদির না কের এখন েথেক 
িসিরয়াসিল পড়ােশানা শুরু কের দাও এবং পড়ােশানার �িত অবেহলা একদম ব� 
কের দাও। কারণ মানুষ পাের না এমন িকছুই েনই। শুধু দরকার যা চাও তার �িত 
একিন� Dedication এবং Passion এর।



আরডুইেনা উেনােত 32িট িপন আেছ। আজেক আমরা জানেবা এই 32িট িপন িকভােব 
কাজ কের। 

িচে� লক্ষ করেল আমরা একিট USB port েদখেত পাব। USB port এর মাধ্যেম 
আমরা খুব সহেজ আরডুইেনােত ে�া�াম আপেলাড করেত পাির। 

েপােটৰ্র িঠক পােশ একিট কােলা জ্যাক আেছ। এেক বলা হয় িডিস জ্যাক। আরডুইেনা 
উেনােত 7 েথেক 12  ইনপুট েভাে�জ েদওয়া আেছ। আমরা এ েপােটৰ্র মাধ্যেম 
আরডুইেনা উেনােত ইনপুট েভাে�জ িদেত পাির। 

ডান পােশ একিট সুইচ আেছ। আরডুইেনা উেনােক যিদ কখেনা িরেসট করেত হয় 
তেব আমরা এই সুইচ এর মাধ্যেম িরেসট করেত পাির।

0 েথেক 13, এই 14 িট িপন হে� িডিজটাল িপন। িডিজটাল বলেত আমরা িক বুিঝ? 
হয় িজেরা নয়েতা ওয়ান। িডিজটাল িপন হয় 0 আউটপুট িদেব, না হয় ওয়ান আউটপুট 
িদেব। আমােদরেক যিদ িডিজটাল িপন 1 আউটপুট েদয়, তাহেল েসখান েথেক ফাইভ 
েভা� আউটপুট েবর হেব। কারণ আরডুইেনা উেনা ফাইভ েভাে�েজ অপােরট হয়।
আরডুইেনা উেনার িডিজটাল িপনগুেলা আউটপুট অথবা ইনপুট দু’েটা িহেসেব ব্যবহার 
করা েযেত পাের। 

আরডুইেনা উেনার 0 এবং 1 ন�র িডিজটাল িপন যথা�েম Rx এবং Tx িপন। এই 
দুইটা িপেনর মাধ্যেমই আমরা আরডুইেনােত ডাটা আদান-�দান করেত পাির। 

আরডুইেনা উেনার িডিজটাল িপনগুেলার মেধ্য দুইিট িপন আেছ, যােদর বলা হয় 
ই�ারা� িপন। ই�ারা� বলেত আমরা ব্যাঘাত ঘটা বুেঝ থািক। আরডুইেনা উেনা 
চলমান অব�ায় আমরা যিদ এর কােজ ব্যাঘাত ঘটােত চাই অথবা ই�ারা� করেত 
চাই, তাহেল আমােদর িডিজটাল িপন 2 এবং 3 ইউজ করেত হেব।

িডিজটাল িপনগুেলার মেধ্য 6িট (3,5,6, 9,10,11) িপন রেয়েছ PWM িপন। PWM 
অথৰ্ Pulse Wide Modulation। যিদও এই িপনগুেলা িডিজটাল িপন, তেব এিট 
অেনকটা এনালগ এর মত িজেরা েথেক 5 েভা� পযৰ্� আউটপুট িদেত পাের।  

আরডুইেনা উেনােত আেরা চারিট িপন রেয়েছ, েযগুেলা SPI কিমউিনেকশন এর জন্য 
ব্যবহার করা হয়। এগুেলা হেলা 10, 13, 12 এবং 13... 
10 হেলা Slave select 
11 হেলা Mosi
12 হেলা Miso
13 হেলা Sck... আবার 13 ন�র িপেনর সােথ একিট LED কােনে�ড করা থােক।

এই চারিট িপন স�েকৰ্ পরবতৰ্ী �ােস িব�ািরত জানেবা।

এবার আিস এনালগ িপন িনেয়। আরডুইেনা উেনােত েমাট 6িট এনালগ িপন রেয়েছ। 
এগুেলা হে� A0 েথেক A5।

A2 এবং A5, I2C কিমউিনেকশেনর জন্য ব্যবহার করা হয়। I2C কিমউিনেকশন 
আমরা অন্য িদন একিট �ােস িশখেবা। 

আরডুইেনা উেনােত েমাট িতনিট �াউ� িপন রেয়েছ। �াউ� িপেনর পােশ হাই 
েভাে�জ এর একিট িপন রেয়েছ। বাজাের েযসব েস�র পাওয়া যায়, তার েবিশরভাগই 
5 েভাে�জ এ অপােরট হয়, এজন্য আমরা আরডুইেনা উেনা এর 5 েভাে�জ িপন 
ব্যবহার করেত পাির। ফাইভ েভাে�জ এর পােশই রেয়েছ 3.3 েভা� এর িপন। 
অেনক েস�র বা েমাটর রেয়েছ েযগুেলা 3.3 েভাে�েজ অপােরট হয়। এই িছল Pins 
of Arduino িনেয় আেলাচনা।

আরডুইেনার পা �িল
তানভীর েশখ

িসইও, আরডুইেনা �ুল।



আরডুইেনা উেনােত 32িট িপন আেছ। আজেক আমরা জানেবা এই 32িট িপন িকভােব 
কাজ কের। 

িচে� লক্ষ করেল আমরা একিট USB port েদখেত পাব। USB port এর মাধ্যেম 
আমরা খুব সহেজ আরডুইেনােত ে�া�াম আপেলাড করেত পাির। 
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আরডুইেনা উেনােত ইনপুট েভাে�জ িদেত পাির। 
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করা েযেত পাের। 
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আরডুইেনা উেনােত ইনপুট েভাে�জ িদেত পাির। 

ডান পােশ একিট সুইচ আেছ। আরডুইেনা উেনােক যিদ কখেনা িরেসট করেত হয় 
তেব আমরা এই সুইচ এর মাধ্যেম িরেসট করেত পাির।

0 েথেক 13, এই 14 িট িপন হে� িডিজটাল িপন। িডিজটাল বলেত আমরা িক বুিঝ? 
হয় িজেরা নয়েতা ওয়ান। িডিজটাল িপন হয় 0 আউটপুট িদেব, না হয় ওয়ান আউটপুট 
িদেব। আমােদরেক যিদ িডিজটাল িপন 1 আউটপুট েদয়, তাহেল েসখান েথেক ফাইভ 
েভা� আউটপুট েবর হেব। কারণ আরডুইেনা উেনা ফাইভ েভাে�েজ অপােরট হয়।
আরডুইেনা উেনার িডিজটাল িপনগুেলা আউটপুট অথবা ইনপুট দু’েটা িহেসেব ব্যবহার 
করা েযেত পাের। 

আরডুইেনা উেনার 0 এবং 1 ন�র িডিজটাল িপন যথা�েম Rx এবং Tx িপন। এই 
দুইটা িপেনর মাধ্যেমই আমরা আরডুইেনােত ডাটা আদান-�দান করেত পাির। 

আরডুইেনা উেনার িডিজটাল িপনগুেলার মেধ্য দুইিট িপন আেছ, যােদর বলা হয় 
ই�ারা� িপন। ই�ারা� বলেত আমরা ব্যাঘাত ঘটা বুেঝ থািক। আরডুইেনা উেনা 
চলমান অব�ায় আমরা যিদ এর কােজ ব্যাঘাত ঘটােত চাই অথবা ই�ারা� করেত 
চাই, তাহেল আমােদর িডিজটাল িপন 2 এবং 3 ইউজ করেত হেব।

িডিজটাল িপনগুেলার মেধ্য 6িট (3,5,6, 9,10,11) িপন রেয়েছ PWM িপন। PWM 
অথৰ্ Pulse Wide Modulation। যিদও এই িপনগুেলা িডিজটাল িপন, তেব এিট 
অেনকটা এনালগ এর মত িজেরা েথেক 5 েভা� পযৰ্� আউটপুট িদেত পাের।  

আরডুইেনা উেনােত আেরা চারিট িপন রেয়েছ, েযগুেলা SPI কিমউিনেকশন এর জন্য 
ব্যবহার করা হয়। এগুেলা হেলা 10, 13, 12 এবং 13... 
10 হেলা Slave select 
11 হেলা Mosi
12 হেলা Miso
13 হেলা Sck... আবার 13 ন�র িপেনর সােথ একিট LED কােনে�ড করা থােক।

এই চারিট িপন স�েকৰ্ পরবতৰ্ী �ােস িব�ািরত জানেবা।

এবার আিস এনালগ িপন িনেয়। আরডুইেনা উেনােত েমাট 6িট এনালগ িপন রেয়েছ। 
এগুেলা হে� A0 েথেক A5।

A2 এবং A5, I2C কিমউিনেকশেনর জন্য ব্যবহার করা হয়। I2C কিমউিনেকশন 
আমরা অন্য িদন একিট �ােস িশখেবা। 

আরডুইেনা উেনােত েমাট িতনিট �াউ� িপন রেয়েছ। �াউ� িপেনর পােশ হাই 
েভাে�জ এর একিট িপন রেয়েছ। বাজাের েযসব েস�র পাওয়া যায়, তার েবিশরভাগই 
5 েভাে�জ এ অপােরট হয়, এজন্য আমরা আরডুইেনা উেনা এর 5 েভাে�জ িপন 
ব্যবহার করেত পাির। ফাইভ েভাে�জ এর পােশই রেয়েছ 3.3 েভা� এর িপন। 
অেনক েস�র বা েমাটর রেয়েছ েযগুেলা 3.3 েভাে�েজ অপােরট হয়। এই িছল Pins 
of Arduino িনেয় আেলাচনা।



ও এিসিপেত একুশ ব্যাচ েথেক। ভাইয়া ওরই �িতেবশী, আবার ওর িটেমর েম�রও। 
কাকতালীয়ভােব না িক�, ভাইয়াই ওেক এেনেছন। ব্য�তার ফাঁেক মােঝ মােঝ ওরা 
‘পড়ােলাচনা’ কের, িঠক পড়ােনাও নয়, �প �ািডও নয়, মাঝামািঝ।

- আজেক পড়ােলাচনা করব না। একুশ শতেক একুশ সােলর �থম িদন, এমিন কথা 
বলেত চেল এলাম। তেব আসা অবিধ েসের�াম েযভােব িখচুিড় েস� করেছ…..

- আের তুিম না�া না কের েযেতই পারেব না, মা শীেতর সকােল িখচুিড় চিড়েয়েছ। 
সম�য় চ্যা�ার পেড় পেড় এখন তুিম চারপােশ হরেমান আর থ্যালামাস-ককিলয়া 
েদখছ, যােহাক- তেব এমিন গ� করেত এেল? আজ পরীক্ষা িছল আরিক।

- জািন। তবু কাল পড়েত বেস হঠাৎ একটা ব্যাপার মেন হেলা, েতােক বলেত এলাম।
নতুন বছর আমােদর িচ�ার মেধ্য মারা�ক একটা আেলাড়ন েফেল। �ুেল বছেরর 
সােথ �মাগত �াস েচই� হেতা বেল নতুন বছর মােনই েকমন একটা সবিকছু নতুন 
কের শুরু করার আবহ মেন হয়। িডিসশান, �্যািনংেয় নতুনে�র একটা �াণ পাওয়া 
যায়। এই েয গতকাল, আজেক িসে�েম হালকা একটা অ্যাে�নািলন রাশ হে�, েটর 
পাি�স েসটা?

- িঠক িকরকম? লাইক গতরােত েয আিম রুিটন বানােবা বেল একটা েপইজ িনেয় 
বেসিছলাম?

- তুই তবু বেসিছস, আিম িনউজ িফেড িছলাম, সারা স�া’জুেড় েসভােব যাইিন, হ্যািপ 
িনউ ইয়ােরর আঁতলািম েমেসজ েদখেত িগেয় এই অব�া; তবু মাথার মেধ্য ‘কাল েথেক 
গুিছেয় শুরু করব’-টাইপ একটা উ�ীপনা েটর পাি�লাম।

- যাক, তুিম িভিডওর পাশাপািশ বই ভােলাই পড়েছা, কথায় বইেয়র ভাষা পাি�। েতা?

- তুই িক বুঝেত পারিছস, এই আ�েহর হরেমানাল পেটনিশয়ালেক কােজ লািগেয় 
বছেরর এই িপক টাইেম িকছু ভােলা অভ্যাস ে�া করা যায়?

- অভ্যাস বেল কী েবাঝা�? লাইক যারা �াশ করেত করেত পড়া শুরু কের �াশ 
করেত করেত েশষ কের, তারা কী ে�া করেব? পঁিচশ ঘ�ার িদেনর জন্য একটা 
মহাকষৰ্ীয় �বক?

- বলিছ, আেগ তুই িনেজেক একটা েকাষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মা� িবভািজত হওয়া 
একটা অপত্য েকাষ।

মুেখ একটা ‘আবার শুরু হইেস’ ভাব এেন ও বলল,
- আজেক না পড়া হেব না? ওেক, ভাবলাম।

- ওেক, টাটকা ভাজক েকাষ ধের েন, সামেন তার িবশাল একটা সময় আবার 
িবভািজত হওয়ার আগ পযৰ্�, গরম গরম িবপাকীয় চারপাশ, অব�াটােক আমরা কী 
বলিছ?

- ই�ারেফজ, রাইট?

- রাইট। �থম ধাপ?

- লাইক উপপযৰ্ায়? িজ ওয়ান েফজ আরিক।

- এখন এখােন দ্যাখ, কী হেব েতার মােঝ। তুই পরবতৰ্ীেত িবভাজেন যািব িক যািব 
না, েসটা এই ধােপ িডসাইড করা হেব। েতার গােয়র িরেস�ের ে�াথ ফ্যা�র এেস 
বসল, েখলা শুরু। �ািড, েনাট, অ্যাসাইনেম�, এ�াম এেকর পর এক িবি�য়া চলেছ।

- ওেয়ট, িছলাম লাইক েকাষ হেয়, এিসিপ মােঝ আসল েকন?

ভাইয়া বেল েযেত থাকল,
- ই�ারেফেজর েমাটামুিট চি�শ পােসৰ্� কােট এই ফা�ৰ্ গ্যােপ। এখন েথেক �ায় েম 
মাস পযৰ্� আমােদর চ্যােল� চলেব, এই নতুন বছেরর �ায় চি�শ পােসৰ্�, বুঝিল 
েকন এিসিপ আসল মােঝ?

- আে�, িসন্যাপসগুেলােক সময় দাও।

- েতার িটেমর এই েয আিম েম�র, আিম হলাম েতার সাইি�ন ে�ািটন। েমেস�ার 
কাইেনেজ যু� েথেক েতার েখলার গিত বাড়াব, বাড়াি� অলেরিড। তুই েযটা করিছস, 
িবভাজেনর জন্য েযই কিপ িডএনএ লাগেব, এস েফেজ আবার েসটা বানােত যা যা 
লাগেব, সম� িকছু ��ত রাখিছস।

- লাইক এনজাইমস, ে�ািটন, মাসলম্যান �াইফসেফট ভাইয়ারা?

- হ্যাঁ, তেব েতার েক্ষে� টােগৰ্ট হেলা ভােলা একটা িব�িবদ্যালেয় েযেত পারা, 
ঝােমলামু� িবভাজন না। েকাষ হেত িগেয় অপার ভাইয়ার কথাগুেলা আবার েখেয় 
েফিলসনা। েতা েসজন্য তুই এই ধােপ মূল বই েথেক েযভােব যা কাঁচামাল ��ত করা 
স�ব, কের িনিব। এই চি�শ পােসৰ্� সমেয়র মােঝই এই ‘শি� উপাদান’ ��ত কের 
িনেত হেব। ফা�ৰ্ ইয়ােরর মত িজ-ওয়ান েফজ েগেল েগস েহায়াট? কী হেব?

- কী হেব?

- যাব�ীবন িজ-ওয়ান েফজ! �ে�র িবভাজন ��ই থাকেব।

- �াইেভ-

-তুই না েকাষ? েকােষর েতা েকান �াইেভট িবভাজন েনই, সব পাবিলক, এইেটর 
বা�াও মাইেটািসেসর ধাপগুেলা জােন।

েতা এই ধােপ সাইি�ন িহেসেব বছেরর শুরুেত েতােক িকছু অভ্যােসর কথা বিল, 
পারেল ে�া করিব। না পারেলও। কেয়কটা িবষয় িনয়িমত কের েন। ঘাঁটেল হয়েতা 
অেনক অ্যাপ পািব, িরমাই�ার, টু-ডু িল� এইসব, আিম আমার কথা বিল, জা� 
অ্যালামৰ্, িবশটা িতিরশটা কের অ্যালামৰ্ িদেয় রাখতাম।
- আসেলই। একটা অভ্যাস িনজ েথেক গেড় তুলেত েগেল িনয়িমত না হওয়াটা 
সবেচেয় বড় �বেলম। ভুেল যাই আরিক। অ্যালামৰ্ েসটা ভুলেত িদেব না। এটা ভােলা 
িছল।

- সােয়� ছাড়া আইিসিট, বাংলা-ইংিলেশর জন্য েতার হয়েতা িশিডউলড �ািড না হেত 
হেত িসেলবাস হেয় েগেছ েছাটগ�, েশষ হেয়ও হে� না েশষ, শুরু হেয় যাে�। ইে�মত 
েডইিল, উইকিল অ্যাালামৰ্ িদেয় রাখ। �িতিদন সব িমস হেব, সাতটা পেনেরােত পাঁচটা 
মিডফায়ার �্যাি�েস িমস হেব না। আমার এক �াসেমট িনয়িমত ওয়াডৰ্ মুখ� করেছ 
বছরখােনক, হেব হেব েভেব েযটা িকনা আমােদর কােছ রূপকথা।

- এইসব শুিনেয়া নােতা ভাইয়া। লাইক এভােব সংজ্ঞা, সূ�, ম্যাথ- সবিকছুর রূপকথার 
�্যান স�ব।

- এই ধােপ মুখ� টিপেকর জন্য Ali Abdaal-এর �ািড েটকিনকগুেলা েদেখ িনস। 
যতটুকু পারা যায়। আিম ওগুেলা জানার পর �াইও কেরিছলাম, আমার জুওেলািজর 
অেনকগুেলা অধ্যােয়রই অ্যাকিটভ িরকিলংেয়র �� খাতায় েলখা আেছ, িনেয় আসব 
একিদন। মাথায় েগঁেথ যােব।

- একটা িজিনস, একটানা �ািডর মােঝর ে�কগুলা িনেয় কী বলবা? লাইক চারিদন 
িঠকঠাক িগেয় মােঝ সারািদন ঘুম।

-আি� কী কেরন তখন? বেলন না িকছু?

- মা হেলা িগেয় ে�ােয়ম িটসু্য, �ািড হেলা নািক হেলা না েদখার িবষয় না, �া�্য িনেয় 
তার েটনশন।

- পের েনে�ািসস েযন না হয়, েসিদেকই েখয়াল রাখেছন। 

ঘুম িনেয় আেলাচনা না আমােদর, তবু ঘুম পুেরাপুির িরেলেটড। রাত েজেগ না পড়েল 
যিদ �ািড হজম না হয়, সমস্যা েনই েতা। জা� েশষ রােতর ঘুমটা আেগই আই িমন 
�থেম েসের েনয়া, জীবেনর সকালটােক কােজ লাগােনা। এজন্য নতুন বছের আিলৰ্ টু 
রাইজ কের বিড �ক েচ� করেত পািরস িকনা দ্যাখ। পরামশৰ্ থাকেব, যত যা-ই েহাক, 
আিলৰ্ টু েবড েযন হয়, এটা না হেল ওটা রূপকথা।

আ�া, �ািডেক ে�শার না ভাবেল হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যািমিলর সােথ, চ্যােট- আই 
িমন �ািডর বাইের বই েথেক একদম ছুেট যাস েকন? ফাঁকা সময় েপেল েশখা টিপক 
মেন করার �াই করিব, কাউেক েবাঝােল েতা েবটার। সােফৰ্স বািড়েয় ে�শার কিমেয় 
আন, পড়ােলখায় এনজয়েম� আে� আে� বাড়েব। আেরকটা ব্যাপার, েচােখ পেড় এমন 
জায়গায়, েযমন ঘিড়র আেশপােশ িনেজর ে�িসিফক টােগৰ্টটা িলেখ রাখেত পািরস, এক 
ব�ুর অভ্যাস, �থেম এর গুরু� বুিঝিন, ঘুম-িদবেস কােজ েদেব েদখিব।  

- এস েফেজ যা� কখন?

- িজ-ওয়ােনর লা�, সারা েফেজর একটা ম্যািপং রাখিব মাথায়। েফ�য়ািরেত আমার 
এই এই চা�ােরর বই কাভার হেব, ইনশাআ�াহ, এমন। েহাক না েহাক, ভা�াগেব, 
হেল েতা ৈপশািচক আন� ি�।
এস েফেজ বলার কী আেছ? এ�াম আর এ�াম। েট�, মেডল েট� েথেক শুরু হেব, 
এইচএসিসও হেয় েযেত পাের, বাসায় বেস �� সলভ করা েতা ওয়ািজব।

- ওেয়ট, আিম িমলাই। লাইক িসনেথিসেস েবসেপয়ােরর েডটা কিপ করা হয় নতুন 
�্যাে�। এ�ােম আমরা �থম ধােপ িশেখ আসা কাঁচামাল খাতায় কিপ কের ‘শি�’ 
কােজ লাগােবা। চি�শ পােসৰ্� সময় হয়েতা এখােন চেল যােব। একুশ ব্যাচ লািক না 
আনলািক, েবাঝা আরিক মুশিকল।

- ধের েফেলিছস তাহেল। লাক বাদ েদ আপাতত, েকাষ িহেসেব থাক।
এস েফেজর জন্য বছেরর শুরু েথেকই এমিসিকউেক অভ্যাস িহেসেব িনেত পািরস। 
এই �্যাকিটসটা েবােডৰ্ কােজ েতা লাগেবই, পের েকমন লাগেব, িনেজও বুঝিব না। 
এখােন ব্যাপারটা কনেস� েবাঝার না, �ুেয়ি� আসার, েযটা পের িসিকউ �� ক্যাচ 
করেত পযৰ্� েহ�ফুল হেব। এেক্ষে� অ্যালামৰ্-ি� টাইম, েযেকান ওেয়েত শুরু কের েদ 
এমিসিকউ সলভ। কােছ থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান েট� েপপার দািগেয় ফ্যাল, 
লাইেগজ-েলেভেলর কনিফেড� পািব, েকােনা ওকাযািক আে�ল বািক থাকেব না। িক� 
িনয়িমত করেত হেব।

- বছেরর শুরু েথেকই শুরু করেত হেব আরিক।

- ে�ট। আর বািক আেছ দশ-পেনেরা ভাগ সময়, িজ-টু েফেজ এেস পড়িব এবার। তুই 
এখন একটা পিরপ� েকাষ। যিদও ঝােমলা হেল এখােনও যাব�ীবন িজ-টু। যােহাক, 
েতােক িব�িবদ্যালয় থু�ু িবভাজেনর জন্য ��িত িনেত হেব। ডবল িডএনএ, 
ে�ােমােসাম, পরীক্ষার অিভজ্ঞতা থাকেলও আেরা িকছু �াকচার ৈতরী করেত হেব। 
আেরা ‘শি�’ স�য় করেত হেব। েজাড়া েসে�ােসাম েথেক মাইে�ািটউিবউল হেব, তা 
িদেয় হেব ি��ল য�, তােত েভেস েভেস েতার অি�ে�র িবলীন ঘটেব, ত্যােগই সৃি�, 
জ� েনেব নতুন েকাষ, ভািসৰ্িটয়ান েকাষ।

- আেবেগ সব ত্যাগেক সৃি� বেলা না। সৎস� ত্যাগ, ি�নহাউজ গ্যাস ত্যােগ উে�া 
�ংস। এই ধােপর জন্য েকান অভ্যােসর কথা বলেব?

- এখিন ঐ ধােপর �িত অিত উৎসােহর অভ্যাস ত্যাগ করেত বলব। আেগর দুই 
ধােপর অভ্যাস ে�া না কের েকন েযন সবার এই অ্যাডিমশেন আ�হ। আের, 
লালেমাহনবাবু বেলিছেলন না, এ�স ওেয়ল দ্যাট অলস ওেয়ল?
- ভুেল েগিছ, পেড় েদখেত হেব আরিক।

- এইেতা, েডাপািমন সমস্যার কথা বিলিন। এই ই�ারেফজ থু�ু ই�ারিমিডেয়েটর 
বািক সময়টােত এ�ারেটইনেম� পজ রাখেত পারিব না? িফড �িলং, ইউিটউিবং, 
েগমস, সািহত্য, িটিভ, মুিভ-�ামােক �ািড-টিপক, সােয়� িদেয় িরে�স কের েন, 
িবেশষত েলইজােরর সময়। েতােক েক িডস�া� কের এবার দ্যাখ।

- েদিখ, ছা� হেয় ক’ধাপ এেগাই। আ�া, এই পেয়�গুেলা েফাটেন পািঠেয় িদই?

- ইে�। আ�া, েফাটেনর িন�ল ভর েতা শূন্য। আমােদর েফাটেনর সােথ এর িমলটা 
ধরেত পারিছস?

- নােতা, লাইক িকরকম?

- েফাটন বা েফাটেনর েপা� না পেড় েরেখ িদেল, েলখা না পাঠােল, ডাউনেলাড কের 
িন�ল েরেখ িদেল েফাটন ভরহীন, েযন অি��হীন হেয় পেড়। গিতেতই েফাটেনর 
সাথৰ্কতা, েহাক েসটা �িলং কের পেড় েশষ করার গিত।

ভাইয়া চেল যায়, আবার হয়েতা আসেব, িক� আজ রােত বািক থাকেব িতনশ’ েচৗষি� 
িদন, যা েগেছ েগেছ, বািকটা আর আসেব না। তেব ভাইয়া নতুন বছের শুরু করার 
মত আেরা িকছু অভ্যাস ি�প কের েগেছ। ভাইয়া েকান অভ্যােস িদেন পাঁচবার বাইের 
েবেরায়, েসটা ‘ও’ িনেজই েভেব িনক, ‘েফরা’র কথা মেন হেল েসসব অভ্যাসও হয়েতা 
ধরেব। েকাষও েফের। মৃত েকাষাবেশষ, িহউমাস, জাইেলম-ে�ােয়ম, আবার েসই িফের 
আসা। এখনই না ধরুক, ধরেব েকােনািদন। 

েকাষিকেশার
জারীর মুহা�দ জুবােয়র

তা’মীরুল িম�াত কািমল মা�াসা, ঢাকা



ও এিসিপেত একুশ ব্যাচ েথেক। ভাইয়া ওরই �িতেবশী, আবার ওর িটেমর েম�রও। 
কাকতালীয়ভােব না িক�, ভাইয়াই ওেক এেনেছন। ব্য�তার ফাঁেক মােঝ মােঝ ওরা 
‘পড়ােলাচনা’ কের, িঠক পড়ােনাও নয়, �প �ািডও নয়, মাঝামািঝ।

- আজেক পড়ােলাচনা করব না। একুশ শতেক একুশ সােলর �থম িদন, এমিন কথা 
বলেত চেল এলাম। তেব আসা অবিধ েসের�াম েযভােব িখচুিড় েস� করেছ…..

- আের তুিম না�া না কের েযেতই পারেব না, মা শীেতর সকােল িখচুিড় চিড়েয়েছ। 
সম�য় চ্যা�ার পেড় পেড় এখন তুিম চারপােশ হরেমান আর থ্যালামাস-ককিলয়া 
েদখছ, যােহাক- তেব এমিন গ� করেত এেল? আজ পরীক্ষা িছল আরিক।

- জািন। তবু কাল পড়েত বেস হঠাৎ একটা ব্যাপার মেন হেলা, েতােক বলেত এলাম।
নতুন বছর আমােদর িচ�ার মেধ্য মারা�ক একটা আেলাড়ন েফেল। �ুেল বছেরর 
সােথ �মাগত �াস েচই� হেতা বেল নতুন বছর মােনই েকমন একটা সবিকছু নতুন 
কের শুরু করার আবহ মেন হয়। িডিসশান, �্যািনংেয় নতুনে�র একটা �াণ পাওয়া 
যায়। এই েয গতকাল, আজেক িসে�েম হালকা একটা অ্যাে�নািলন রাশ হে�, েটর 
পাি�স েসটা?

- িঠক িকরকম? লাইক গতরােত েয আিম রুিটন বানােবা বেল একটা েপইজ িনেয় 
বেসিছলাম?

- তুই তবু বেসিছস, আিম িনউজ িফেড িছলাম, সারা স�া’জুেড় েসভােব যাইিন, হ্যািপ 
িনউ ইয়ােরর আঁতলািম েমেসজ েদখেত িগেয় এই অব�া; তবু মাথার মেধ্য ‘কাল েথেক 
গুিছেয় শুরু করব’-টাইপ একটা উ�ীপনা েটর পাি�লাম।

- যাক, তুিম িভিডওর পাশাপািশ বই ভােলাই পড়েছা, কথায় বইেয়র ভাষা পাি�। েতা?

- তুই িক বুঝেত পারিছস, এই আ�েহর হরেমানাল পেটনিশয়ালেক কােজ লািগেয় 
বছেরর এই িপক টাইেম িকছু ভােলা অভ্যাস ে�া করা যায়?

- অভ্যাস বেল কী েবাঝা�? লাইক যারা �াশ করেত করেত পড়া শুরু কের �াশ 
করেত করেত েশষ কের, তারা কী ে�া করেব? পঁিচশ ঘ�ার িদেনর জন্য একটা 
মহাকষৰ্ীয় �বক?

- বলিছ, আেগ তুই িনেজেক একটা েকাষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মা� িবভািজত হওয়া 
একটা অপত্য েকাষ।

মুেখ একটা ‘আবার শুরু হইেস’ ভাব এেন ও বলল,
- আজেক না পড়া হেব না? ওেক, ভাবলাম।

- ওেক, টাটকা ভাজক েকাষ ধের েন, সামেন তার িবশাল একটা সময় আবার 
িবভািজত হওয়ার আগ পযৰ্�, গরম গরম িবপাকীয় চারপাশ, অব�াটােক আমরা কী 
বলিছ?

- ই�ারেফজ, রাইট?

- রাইট। �থম ধাপ?

- লাইক উপপযৰ্ায়? িজ ওয়ান েফজ আরিক।

- এখন এখােন দ্যাখ, কী হেব েতার মােঝ। তুই পরবতৰ্ীেত িবভাজেন যািব িক যািব 
না, েসটা এই ধােপ িডসাইড করা হেব। েতার গােয়র িরেস�ের ে�াথ ফ্যা�র এেস 
বসল, েখলা শুরু। �ািড, েনাট, অ্যাসাইনেম�, এ�াম এেকর পর এক িবি�য়া চলেছ।

- ওেয়ট, িছলাম লাইক েকাষ হেয়, এিসিপ মােঝ আসল েকন?

ভাইয়া বেল েযেত থাকল,
- ই�ারেফেজর েমাটামুিট চি�শ পােসৰ্� কােট এই ফা�ৰ্ গ্যােপ। এখন েথেক �ায় েম 
মাস পযৰ্� আমােদর চ্যােল� চলেব, এই নতুন বছেরর �ায় চি�শ পােসৰ্�, বুঝিল 
েকন এিসিপ আসল মােঝ?

- আে�, িসন্যাপসগুেলােক সময় দাও।

- েতার িটেমর এই েয আিম েম�র, আিম হলাম েতার সাইি�ন ে�ািটন। েমেস�ার 
কাইেনেজ যু� েথেক েতার েখলার গিত বাড়াব, বাড়াি� অলেরিড। তুই েযটা করিছস, 
িবভাজেনর জন্য েযই কিপ িডএনএ লাগেব, এস েফেজ আবার েসটা বানােত যা যা 
লাগেব, সম� িকছু ��ত রাখিছস।

- লাইক এনজাইমস, ে�ািটন, মাসলম্যান �াইফসেফট ভাইয়ারা?

- হ্যাঁ, তেব েতার েক্ষে� টােগৰ্ট হেলা ভােলা একটা িব�িবদ্যালেয় েযেত পারা, 
ঝােমলামু� িবভাজন না। েকাষ হেত িগেয় অপার ভাইয়ার কথাগুেলা আবার েখেয় 
েফিলসনা। েতা েসজন্য তুই এই ধােপ মূল বই েথেক েযভােব যা কাঁচামাল ��ত করা 
স�ব, কের িনিব। এই চি�শ পােসৰ্� সমেয়র মােঝই এই ‘শি� উপাদান’ ��ত কের 
িনেত হেব। ফা�ৰ্ ইয়ােরর মত িজ-ওয়ান েফজ েগেল েগস েহায়াট? কী হেব?

- কী হেব?

- যাব�ীবন িজ-ওয়ান েফজ! �ে�র িবভাজন ��ই থাকেব।

- �াইেভ-

-তুই না েকাষ? েকােষর েতা েকান �াইেভট িবভাজন েনই, সব পাবিলক, এইেটর 
বা�াও মাইেটািসেসর ধাপগুেলা জােন।

েতা এই ধােপ সাইি�ন িহেসেব বছেরর শুরুেত েতােক িকছু অভ্যােসর কথা বিল, 
পারেল ে�া করিব। না পারেলও। কেয়কটা িবষয় িনয়িমত কের েন। ঘাঁটেল হয়েতা 
অেনক অ্যাপ পািব, িরমাই�ার, টু-ডু িল� এইসব, আিম আমার কথা বিল, জা� 
অ্যালামৰ্, িবশটা িতিরশটা কের অ্যালামৰ্ িদেয় রাখতাম।
- আসেলই। একটা অভ্যাস িনজ েথেক গেড় তুলেত েগেল িনয়িমত না হওয়াটা 
সবেচেয় বড় �বেলম। ভুেল যাই আরিক। অ্যালামৰ্ েসটা ভুলেত িদেব না। এটা ভােলা 
িছল।

- সােয়� ছাড়া আইিসিট, বাংলা-ইংিলেশর জন্য েতার হয়েতা িশিডউলড �ািড না হেত 
হেত িসেলবাস হেয় েগেছ েছাটগ�, েশষ হেয়ও হে� না েশষ, শুরু হেয় যাে�। ইে�মত 
েডইিল, উইকিল অ্যাালামৰ্ িদেয় রাখ। �িতিদন সব িমস হেব, সাতটা পেনেরােত পাঁচটা 
মিডফায়ার �্যাি�েস িমস হেব না। আমার এক �াসেমট িনয়িমত ওয়াডৰ্ মুখ� করেছ 
বছরখােনক, হেব হেব েভেব েযটা িকনা আমােদর কােছ রূপকথা।

- এইসব শুিনেয়া নােতা ভাইয়া। লাইক এভােব সংজ্ঞা, সূ�, ম্যাথ- সবিকছুর রূপকথার 
�্যান স�ব।

- এই ধােপ মুখ� টিপেকর জন্য Ali Abdaal-এর �ািড েটকিনকগুেলা েদেখ িনস। 
যতটুকু পারা যায়। আিম ওগুেলা জানার পর �াইও কেরিছলাম, আমার জুওেলািজর 
অেনকগুেলা অধ্যােয়রই অ্যাকিটভ িরকিলংেয়র �� খাতায় েলখা আেছ, িনেয় আসব 
একিদন। মাথায় েগঁেথ যােব।

- একটা িজিনস, একটানা �ািডর মােঝর ে�কগুলা িনেয় কী বলবা? লাইক চারিদন 
িঠকঠাক িগেয় মােঝ সারািদন ঘুম।

-আি� কী কেরন তখন? বেলন না িকছু?

- মা হেলা িগেয় ে�ােয়ম িটসু্য, �ািড হেলা নািক হেলা না েদখার িবষয় না, �া�্য িনেয় 
তার েটনশন।

- পের েনে�ািসস েযন না হয়, েসিদেকই েখয়াল রাখেছন। 

ঘুম িনেয় আেলাচনা না আমােদর, তবু ঘুম পুেরাপুির িরেলেটড। রাত েজেগ না পড়েল 
যিদ �ািড হজম না হয়, সমস্যা েনই েতা। জা� েশষ রােতর ঘুমটা আেগই আই িমন 
�থেম েসের েনয়া, জীবেনর সকালটােক কােজ লাগােনা। এজন্য নতুন বছের আিলৰ্ টু 
রাইজ কের বিড �ক েচ� করেত পািরস িকনা দ্যাখ। পরামশৰ্ থাকেব, যত যা-ই েহাক, 
আিলৰ্ টু েবড েযন হয়, এটা না হেল ওটা রূপকথা।

আ�া, �ািডেক ে�শার না ভাবেল হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যািমিলর সােথ, চ্যােট- আই 
িমন �ািডর বাইের বই েথেক একদম ছুেট যাস েকন? ফাঁকা সময় েপেল েশখা টিপক 
মেন করার �াই করিব, কাউেক েবাঝােল েতা েবটার। সােফৰ্স বািড়েয় ে�শার কিমেয় 
আন, পড়ােলখায় এনজয়েম� আে� আে� বাড়েব। আেরকটা ব্যাপার, েচােখ পেড় এমন 
জায়গায়, েযমন ঘিড়র আেশপােশ িনেজর ে�িসিফক টােগৰ্টটা িলেখ রাখেত পািরস, এক 
ব�ুর অভ্যাস, �থেম এর গুরু� বুিঝিন, ঘুম-িদবেস কােজ েদেব েদখিব।  

- এস েফেজ যা� কখন?

- িজ-ওয়ােনর লা�, সারা েফেজর একটা ম্যািপং রাখিব মাথায়। েফ�য়ািরেত আমার 
এই এই চা�ােরর বই কাভার হেব, ইনশাআ�াহ, এমন। েহাক না েহাক, ভা�াগেব, 
হেল েতা ৈপশািচক আন� ি�।
এস েফেজ বলার কী আেছ? এ�াম আর এ�াম। েট�, মেডল েট� েথেক শুরু হেব, 
এইচএসিসও হেয় েযেত পাের, বাসায় বেস �� সলভ করা েতা ওয়ািজব।

- ওেয়ট, আিম িমলাই। লাইক িসনেথিসেস েবসেপয়ােরর েডটা কিপ করা হয় নতুন 
�্যাে�। এ�ােম আমরা �থম ধােপ িশেখ আসা কাঁচামাল খাতায় কিপ কের ‘শি�’ 
কােজ লাগােবা। চি�শ পােসৰ্� সময় হয়েতা এখােন চেল যােব। একুশ ব্যাচ লািক না 
আনলািক, েবাঝা আরিক মুশিকল।

- ধের েফেলিছস তাহেল। লাক বাদ েদ আপাতত, েকাষ িহেসেব থাক।
এস েফেজর জন্য বছেরর শুরু েথেকই এমিসিকউেক অভ্যাস িহেসেব িনেত পািরস। 
এই �্যাকিটসটা েবােডৰ্ কােজ েতা লাগেবই, পের েকমন লাগেব, িনেজও বুঝিব না। 
এখােন ব্যাপারটা কনেস� েবাঝার না, �ুেয়ি� আসার, েযটা পের িসিকউ �� ক্যাচ 
করেত পযৰ্� েহ�ফুল হেব। এেক্ষে� অ্যালামৰ্-ি� টাইম, েযেকান ওেয়েত শুরু কের েদ 
এমিসিকউ সলভ। কােছ থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান েট� েপপার দািগেয় ফ্যাল, 
লাইেগজ-েলেভেলর কনিফেড� পািব, েকােনা ওকাযািক আে�ল বািক থাকেব না। িক� 
িনয়িমত করেত হেব।

- বছেরর শুরু েথেকই শুরু করেত হেব আরিক।

- ে�ট। আর বািক আেছ দশ-পেনেরা ভাগ সময়, িজ-টু েফেজ এেস পড়িব এবার। তুই 
এখন একটা পিরপ� েকাষ। যিদও ঝােমলা হেল এখােনও যাব�ীবন িজ-টু। যােহাক, 
েতােক িব�িবদ্যালয় থু�ু িবভাজেনর জন্য ��িত িনেত হেব। ডবল িডএনএ, 
ে�ােমােসাম, পরীক্ষার অিভজ্ঞতা থাকেলও আেরা িকছু �াকচার ৈতরী করেত হেব। 
আেরা ‘শি�’ স�য় করেত হেব। েজাড়া েসে�ােসাম েথেক মাইে�ািটউিবউল হেব, তা 
িদেয় হেব ি��ল য�, তােত েভেস েভেস েতার অি�ে�র িবলীন ঘটেব, ত্যােগই সৃি�, 
জ� েনেব নতুন েকাষ, ভািসৰ্িটয়ান েকাষ।

- আেবেগ সব ত্যাগেক সৃি� বেলা না। সৎস� ত্যাগ, ি�নহাউজ গ্যাস ত্যােগ উে�া 
�ংস। এই ধােপর জন্য েকান অভ্যােসর কথা বলেব?

- এখিন ঐ ধােপর �িত অিত উৎসােহর অভ্যাস ত্যাগ করেত বলব। আেগর দুই 
ধােপর অভ্যাস ে�া না কের েকন েযন সবার এই অ্যাডিমশেন আ�হ। আের, 
লালেমাহনবাবু বেলিছেলন না, এ�স ওেয়ল দ্যাট অলস ওেয়ল?
- ভুেল েগিছ, পেড় েদখেত হেব আরিক।

- এইেতা, েডাপািমন সমস্যার কথা বিলিন। এই ই�ারেফজ থু�ু ই�ারিমিডেয়েটর 
বািক সময়টােত এ�ারেটইনেম� পজ রাখেত পারিব না? িফড �িলং, ইউিটউিবং, 
েগমস, সািহত্য, িটিভ, মুিভ-�ামােক �ািড-টিপক, সােয়� িদেয় িরে�স কের েন, 
িবেশষত েলইজােরর সময়। েতােক েক িডস�া� কের এবার দ্যাখ।

- েদিখ, ছা� হেয় ক’ধাপ এেগাই। আ�া, এই পেয়�গুেলা েফাটেন পািঠেয় িদই?

- ইে�। আ�া, েফাটেনর িন�ল ভর েতা শূন্য। আমােদর েফাটেনর সােথ এর িমলটা 
ধরেত পারিছস?

- নােতা, লাইক িকরকম?

- েফাটন বা েফাটেনর েপা� না পেড় েরেখ িদেল, েলখা না পাঠােল, ডাউনেলাড কের 
িন�ল েরেখ িদেল েফাটন ভরহীন, েযন অি��হীন হেয় পেড়। গিতেতই েফাটেনর 
সাথৰ্কতা, েহাক েসটা �িলং কের পেড় েশষ করার গিত।

ভাইয়া চেল যায়, আবার হয়েতা আসেব, িক� আজ রােত বািক থাকেব িতনশ’ েচৗষি� 
িদন, যা েগেছ েগেছ, বািকটা আর আসেব না। তেব ভাইয়া নতুন বছের শুরু করার 
মত আেরা িকছু অভ্যাস ি�প কের েগেছ। ভাইয়া েকান অভ্যােস িদেন পাঁচবার বাইের 
েবেরায়, েসটা ‘ও’ িনেজই েভেব িনক, ‘েফরা’র কথা মেন হেল েসসব অভ্যাসও হয়েতা 
ধরেব। েকাষও েফের। মৃত েকাষাবেশষ, িহউমাস, জাইেলম-ে�ােয়ম, আবার েসই িফের 
আসা। এখনই না ধরুক, ধরেব েকােনািদন। 



ও এিসিপেত একুশ ব্যাচ েথেক। ভাইয়া ওরই �িতেবশী, আবার ওর িটেমর েম�রও। 
কাকতালীয়ভােব না িক�, ভাইয়াই ওেক এেনেছন। ব্য�তার ফাঁেক মােঝ মােঝ ওরা 
‘পড়ােলাচনা’ কের, িঠক পড়ােনাও নয়, �প �ািডও নয়, মাঝামািঝ।

- আজেক পড়ােলাচনা করব না। একুশ শতেক একুশ সােলর �থম িদন, এমিন কথা 
বলেত চেল এলাম। তেব আসা অবিধ েসের�াম েযভােব িখচুিড় েস� করেছ…..

- আের তুিম না�া না কের েযেতই পারেব না, মা শীেতর সকােল িখচুিড় চিড়েয়েছ। 
সম�য় চ্যা�ার পেড় পেড় এখন তুিম চারপােশ হরেমান আর থ্যালামাস-ককিলয়া 
েদখছ, যােহাক- তেব এমিন গ� করেত এেল? আজ পরীক্ষা িছল আরিক।

- জািন। তবু কাল পড়েত বেস হঠাৎ একটা ব্যাপার মেন হেলা, েতােক বলেত এলাম।
নতুন বছর আমােদর িচ�ার মেধ্য মারা�ক একটা আেলাড়ন েফেল। �ুেল বছেরর 
সােথ �মাগত �াস েচই� হেতা বেল নতুন বছর মােনই েকমন একটা সবিকছু নতুন 
কের শুরু করার আবহ মেন হয়। িডিসশান, �্যািনংেয় নতুনে�র একটা �াণ পাওয়া 
যায়। এই েয গতকাল, আজেক িসে�েম হালকা একটা অ্যাে�নািলন রাশ হে�, েটর 
পাি�স েসটা?

- িঠক িকরকম? লাইক গতরােত েয আিম রুিটন বানােবা বেল একটা েপইজ িনেয় 
বেসিছলাম?

- তুই তবু বেসিছস, আিম িনউজ িফেড িছলাম, সারা স�া’জুেড় েসভােব যাইিন, হ্যািপ 
িনউ ইয়ােরর আঁতলািম েমেসজ েদখেত িগেয় এই অব�া; তবু মাথার মেধ্য ‘কাল েথেক 
গুিছেয় শুরু করব’-টাইপ একটা উ�ীপনা েটর পাি�লাম।

- যাক, তুিম িভিডওর পাশাপািশ বই ভােলাই পড়েছা, কথায় বইেয়র ভাষা পাি�। েতা?

- তুই িক বুঝেত পারিছস, এই আ�েহর হরেমানাল পেটনিশয়ালেক কােজ লািগেয় 
বছেরর এই িপক টাইেম িকছু ভােলা অভ্যাস ে�া করা যায়?

- অভ্যাস বেল কী েবাঝা�? লাইক যারা �াশ করেত করেত পড়া শুরু কের �াশ 
করেত করেত েশষ কের, তারা কী ে�া করেব? পঁিচশ ঘ�ার িদেনর জন্য একটা 
মহাকষৰ্ীয় �বক?

- বলিছ, আেগ তুই িনেজেক একটা েকাষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মা� িবভািজত হওয়া 
একটা অপত্য েকাষ।

মুেখ একটা ‘আবার শুরু হইেস’ ভাব এেন ও বলল,
- আজেক না পড়া হেব না? ওেক, ভাবলাম।

- ওেক, টাটকা ভাজক েকাষ ধের েন, সামেন তার িবশাল একটা সময় আবার 
িবভািজত হওয়ার আগ পযৰ্�, গরম গরম িবপাকীয় চারপাশ, অব�াটােক আমরা কী 
বলিছ?

- ই�ারেফজ, রাইট?

- রাইট। �থম ধাপ?

- লাইক উপপযৰ্ায়? িজ ওয়ান েফজ আরিক।

- এখন এখােন দ্যাখ, কী হেব েতার মােঝ। তুই পরবতৰ্ীেত িবভাজেন যািব িক যািব 
না, েসটা এই ধােপ িডসাইড করা হেব। েতার গােয়র িরেস�ের ে�াথ ফ্যা�র এেস 
বসল, েখলা শুরু। �ািড, েনাট, অ্যাসাইনেম�, এ�াম এেকর পর এক িবি�য়া চলেছ।

- ওেয়ট, িছলাম লাইক েকাষ হেয়, এিসিপ মােঝ আসল েকন?

ভাইয়া বেল েযেত থাকল,
- ই�ারেফেজর েমাটামুিট চি�শ পােসৰ্� কােট এই ফা�ৰ্ গ্যােপ। এখন েথেক �ায় েম 
মাস পযৰ্� আমােদর চ্যােল� চলেব, এই নতুন বছেরর �ায় চি�শ পােসৰ্�, বুঝিল 
েকন এিসিপ আসল মােঝ?

- আে�, িসন্যাপসগুেলােক সময় দাও।

- েতার িটেমর এই েয আিম েম�র, আিম হলাম েতার সাইি�ন ে�ািটন। েমেস�ার 
কাইেনেজ যু� েথেক েতার েখলার গিত বাড়াব, বাড়াি� অলেরিড। তুই েযটা করিছস, 
িবভাজেনর জন্য েযই কিপ িডএনএ লাগেব, এস েফেজ আবার েসটা বানােত যা যা 
লাগেব, সম� িকছু ��ত রাখিছস।

- লাইক এনজাইমস, ে�ািটন, মাসলম্যান �াইফসেফট ভাইয়ারা?

- হ্যাঁ, তেব েতার েক্ষে� টােগৰ্ট হেলা ভােলা একটা িব�িবদ্যালেয় েযেত পারা, 
ঝােমলামু� িবভাজন না। েকাষ হেত িগেয় অপার ভাইয়ার কথাগুেলা আবার েখেয় 
েফিলসনা। েতা েসজন্য তুই এই ধােপ মূল বই েথেক েযভােব যা কাঁচামাল ��ত করা 
স�ব, কের িনিব। এই চি�শ পােসৰ্� সমেয়র মােঝই এই ‘শি� উপাদান’ ��ত কের 
িনেত হেব। ফা�ৰ্ ইয়ােরর মত িজ-ওয়ান েফজ েগেল েগস েহায়াট? কী হেব?

- কী হেব?

- যাব�ীবন িজ-ওয়ান েফজ! �ে�র িবভাজন ��ই থাকেব।

- �াইেভ-

-তুই না েকাষ? েকােষর েতা েকান �াইেভট িবভাজন েনই, সব পাবিলক, এইেটর 
বা�াও মাইেটািসেসর ধাপগুেলা জােন।

েতা এই ধােপ সাইি�ন িহেসেব বছেরর শুরুেত েতােক িকছু অভ্যােসর কথা বিল, 
পারেল ে�া করিব। না পারেলও। কেয়কটা িবষয় িনয়িমত কের েন। ঘাঁটেল হয়েতা 
অেনক অ্যাপ পািব, িরমাই�ার, টু-ডু িল� এইসব, আিম আমার কথা বিল, জা� 
অ্যালামৰ্, িবশটা িতিরশটা কের অ্যালামৰ্ িদেয় রাখতাম।
- আসেলই। একটা অভ্যাস িনজ েথেক গেড় তুলেত েগেল িনয়িমত না হওয়াটা 
সবেচেয় বড় �বেলম। ভুেল যাই আরিক। অ্যালামৰ্ েসটা ভুলেত িদেব না। এটা ভােলা 
িছল।

- সােয়� ছাড়া আইিসিট, বাংলা-ইংিলেশর জন্য েতার হয়েতা িশিডউলড �ািড না হেত 
হেত িসেলবাস হেয় েগেছ েছাটগ�, েশষ হেয়ও হে� না েশষ, শুরু হেয় যাে�। ইে�মত 
েডইিল, উইকিল অ্যাালামৰ্ িদেয় রাখ। �িতিদন সব িমস হেব, সাতটা পেনেরােত পাঁচটা 
মিডফায়ার �্যাি�েস িমস হেব না। আমার এক �াসেমট িনয়িমত ওয়াডৰ্ মুখ� করেছ 
বছরখােনক, হেব হেব েভেব েযটা িকনা আমােদর কােছ রূপকথা।

- এইসব শুিনেয়া নােতা ভাইয়া। লাইক এভােব সংজ্ঞা, সূ�, ম্যাথ- সবিকছুর রূপকথার 
�্যান স�ব।

- এই ধােপ মুখ� টিপেকর জন্য Ali Abdaal-এর �ািড েটকিনকগুেলা েদেখ িনস। 
যতটুকু পারা যায়। আিম ওগুেলা জানার পর �াইও কেরিছলাম, আমার জুওেলািজর 
অেনকগুেলা অধ্যােয়রই অ্যাকিটভ িরকিলংেয়র �� খাতায় েলখা আেছ, িনেয় আসব 
একিদন। মাথায় েগঁেথ যােব।

- একটা িজিনস, একটানা �ািডর মােঝর ে�কগুলা িনেয় কী বলবা? লাইক চারিদন 
িঠকঠাক িগেয় মােঝ সারািদন ঘুম।

-আি� কী কেরন তখন? বেলন না িকছু?

- মা হেলা িগেয় ে�ােয়ম িটসু্য, �ািড হেলা নািক হেলা না েদখার িবষয় না, �া�্য িনেয় 
তার েটনশন।

- পের েনে�ািসস েযন না হয়, েসিদেকই েখয়াল রাখেছন। 

ঘুম িনেয় আেলাচনা না আমােদর, তবু ঘুম পুেরাপুির িরেলেটড। রাত েজেগ না পড়েল 
যিদ �ািড হজম না হয়, সমস্যা েনই েতা। জা� েশষ রােতর ঘুমটা আেগই আই িমন 
�থেম েসের েনয়া, জীবেনর সকালটােক কােজ লাগােনা। এজন্য নতুন বছের আিলৰ্ টু 
রাইজ কের বিড �ক েচ� করেত পািরস িকনা দ্যাখ। পরামশৰ্ থাকেব, যত যা-ই েহাক, 
আিলৰ্ টু েবড েযন হয়, এটা না হেল ওটা রূপকথা।

আ�া, �ািডেক ে�শার না ভাবেল হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যািমিলর সােথ, চ্যােট- আই 
িমন �ািডর বাইের বই েথেক একদম ছুেট যাস েকন? ফাঁকা সময় েপেল েশখা টিপক 
মেন করার �াই করিব, কাউেক েবাঝােল েতা েবটার। সােফৰ্স বািড়েয় ে�শার কিমেয় 
আন, পড়ােলখায় এনজয়েম� আে� আে� বাড়েব। আেরকটা ব্যাপার, েচােখ পেড় এমন 
জায়গায়, েযমন ঘিড়র আেশপােশ িনেজর ে�িসিফক টােগৰ্টটা িলেখ রাখেত পািরস, এক 
ব�ুর অভ্যাস, �থেম এর গুরু� বুিঝিন, ঘুম-িদবেস কােজ েদেব েদখিব।  

- এস েফেজ যা� কখন?

- িজ-ওয়ােনর লা�, সারা েফেজর একটা ম্যািপং রাখিব মাথায়। েফ�য়ািরেত আমার 
এই এই চা�ােরর বই কাভার হেব, ইনশাআ�াহ, এমন। েহাক না েহাক, ভা�াগেব, 
হেল েতা ৈপশািচক আন� ি�।
এস েফেজ বলার কী আেছ? এ�াম আর এ�াম। েট�, মেডল েট� েথেক শুরু হেব, 
এইচএসিসও হেয় েযেত পাের, বাসায় বেস �� সলভ করা েতা ওয়ািজব।

- ওেয়ট, আিম িমলাই। লাইক িসনেথিসেস েবসেপয়ােরর েডটা কিপ করা হয় নতুন 
�্যাে�। এ�ােম আমরা �থম ধােপ িশেখ আসা কাঁচামাল খাতায় কিপ কের ‘শি�’ 
কােজ লাগােবা। চি�শ পােসৰ্� সময় হয়েতা এখােন চেল যােব। একুশ ব্যাচ লািক না 
আনলািক, েবাঝা আরিক মুশিকল।

- ধের েফেলিছস তাহেল। লাক বাদ েদ আপাতত, েকাষ িহেসেব থাক।
এস েফেজর জন্য বছেরর শুরু েথেকই এমিসিকউেক অভ্যাস িহেসেব িনেত পািরস। 
এই �্যাকিটসটা েবােডৰ্ কােজ েতা লাগেবই, পের েকমন লাগেব, িনেজও বুঝিব না। 
এখােন ব্যাপারটা কনেস� েবাঝার না, �ুেয়ি� আসার, েযটা পের িসিকউ �� ক্যাচ 
করেত পযৰ্� েহ�ফুল হেব। এেক্ষে� অ্যালামৰ্-ি� টাইম, েযেকান ওেয়েত শুরু কের েদ 
এমিসিকউ সলভ। কােছ থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান েট� েপপার দািগেয় ফ্যাল, 
লাইেগজ-েলেভেলর কনিফেড� পািব, েকােনা ওকাযািক আে�ল বািক থাকেব না। িক� 
িনয়িমত করেত হেব।

- বছেরর শুরু েথেকই শুরু করেত হেব আরিক।

- ে�ট। আর বািক আেছ দশ-পেনেরা ভাগ সময়, িজ-টু েফেজ এেস পড়িব এবার। তুই 
এখন একটা পিরপ� েকাষ। যিদও ঝােমলা হেল এখােনও যাব�ীবন িজ-টু। যােহাক, 
েতােক িব�িবদ্যালয় থু�ু িবভাজেনর জন্য ��িত িনেত হেব। ডবল িডএনএ, 
ে�ােমােসাম, পরীক্ষার অিভজ্ঞতা থাকেলও আেরা িকছু �াকচার ৈতরী করেত হেব। 
আেরা ‘শি�’ স�য় করেত হেব। েজাড়া েসে�ােসাম েথেক মাইে�ািটউিবউল হেব, তা 
িদেয় হেব ি��ল য�, তােত েভেস েভেস েতার অি�ে�র িবলীন ঘটেব, ত্যােগই সৃি�, 
জ� েনেব নতুন েকাষ, ভািসৰ্িটয়ান েকাষ।

- আেবেগ সব ত্যাগেক সৃি� বেলা না। সৎস� ত্যাগ, ি�নহাউজ গ্যাস ত্যােগ উে�া 
�ংস। এই ধােপর জন্য েকান অভ্যােসর কথা বলেব?

- এখিন ঐ ধােপর �িত অিত উৎসােহর অভ্যাস ত্যাগ করেত বলব। আেগর দুই 
ধােপর অভ্যাস ে�া না কের েকন েযন সবার এই অ্যাডিমশেন আ�হ। আের, 
লালেমাহনবাবু বেলিছেলন না, এ�স ওেয়ল দ্যাট অলস ওেয়ল?
- ভুেল েগিছ, পেড় েদখেত হেব আরিক।

- এইেতা, েডাপািমন সমস্যার কথা বিলিন। এই ই�ারেফজ থু�ু ই�ারিমিডেয়েটর 
বািক সময়টােত এ�ারেটইনেম� পজ রাখেত পারিব না? িফড �িলং, ইউিটউিবং, 
েগমস, সািহত্য, িটিভ, মুিভ-�ামােক �ািড-টিপক, সােয়� িদেয় িরে�স কের েন, 
িবেশষত েলইজােরর সময়। েতােক েক িডস�া� কের এবার দ্যাখ।

- েদিখ, ছা� হেয় ক’ধাপ এেগাই। আ�া, এই পেয়�গুেলা েফাটেন পািঠেয় িদই?

- ইে�। আ�া, েফাটেনর িন�ল ভর েতা শূন্য। আমােদর েফাটেনর সােথ এর িমলটা 
ধরেত পারিছস?

- নােতা, লাইক িকরকম?

- েফাটন বা েফাটেনর েপা� না পেড় েরেখ িদেল, েলখা না পাঠােল, ডাউনেলাড কের 
িন�ল েরেখ িদেল েফাটন ভরহীন, েযন অি��হীন হেয় পেড়। গিতেতই েফাটেনর 
সাথৰ্কতা, েহাক েসটা �িলং কের পেড় েশষ করার গিত।

ভাইয়া চেল যায়, আবার হয়েতা আসেব, িক� আজ রােত বািক থাকেব িতনশ’ েচৗষি� 
িদন, যা েগেছ েগেছ, বািকটা আর আসেব না। তেব ভাইয়া নতুন বছের শুরু করার 
মত আেরা িকছু অভ্যাস ি�প কের েগেছ। ভাইয়া েকান অভ্যােস িদেন পাঁচবার বাইের 
েবেরায়, েসটা ‘ও’ িনেজই েভেব িনক, ‘েফরা’র কথা মেন হেল েসসব অভ্যাসও হয়েতা 
ধরেব। েকাষও েফের। মৃত েকাষাবেশষ, িহউমাস, জাইেলম-ে�ােয়ম, আবার েসই িফের 
আসা। এখনই না ধরুক, ধরেব েকােনািদন। 



ও এিসিপেত একুশ ব্যাচ েথেক। ভাইয়া ওরই �িতেবশী, আবার ওর িটেমর েম�রও। 
কাকতালীয়ভােব না িক�, ভাইয়াই ওেক এেনেছন। ব্য�তার ফাঁেক মােঝ মােঝ ওরা 
‘পড়ােলাচনা’ কের, িঠক পড়ােনাও নয়, �প �ািডও নয়, মাঝামািঝ।

- আজেক পড়ােলাচনা করব না। একুশ শতেক একুশ সােলর �থম িদন, এমিন কথা 
বলেত চেল এলাম। তেব আসা অবিধ েসের�াম েযভােব িখচুিড় েস� করেছ…..

- আের তুিম না�া না কের েযেতই পারেব না, মা শীেতর সকােল িখচুিড় চিড়েয়েছ। 
সম�য় চ্যা�ার পেড় পেড় এখন তুিম চারপােশ হরেমান আর থ্যালামাস-ককিলয়া 
েদখছ, যােহাক- তেব এমিন গ� করেত এেল? আজ পরীক্ষা িছল আরিক।

- জািন। তবু কাল পড়েত বেস হঠাৎ একটা ব্যাপার মেন হেলা, েতােক বলেত এলাম।
নতুন বছর আমােদর িচ�ার মেধ্য মারা�ক একটা আেলাড়ন েফেল। �ুেল বছেরর 
সােথ �মাগত �াস েচই� হেতা বেল নতুন বছর মােনই েকমন একটা সবিকছু নতুন 
কের শুরু করার আবহ মেন হয়। িডিসশান, �্যািনংেয় নতুনে�র একটা �াণ পাওয়া 
যায়। এই েয গতকাল, আজেক িসে�েম হালকা একটা অ্যাে�নািলন রাশ হে�, েটর 
পাি�স েসটা?

- িঠক িকরকম? লাইক গতরােত েয আিম রুিটন বানােবা বেল একটা েপইজ িনেয় 
বেসিছলাম?

- তুই তবু বেসিছস, আিম িনউজ িফেড িছলাম, সারা স�া’জুেড় েসভােব যাইিন, হ্যািপ 
িনউ ইয়ােরর আঁতলািম েমেসজ েদখেত িগেয় এই অব�া; তবু মাথার মেধ্য ‘কাল েথেক 
গুিছেয় শুরু করব’-টাইপ একটা উ�ীপনা েটর পাি�লাম।

- যাক, তুিম িভিডওর পাশাপািশ বই ভােলাই পড়েছা, কথায় বইেয়র ভাষা পাি�। েতা?

- তুই িক বুঝেত পারিছস, এই আ�েহর হরেমানাল পেটনিশয়ালেক কােজ লািগেয় 
বছেরর এই িপক টাইেম িকছু ভােলা অভ্যাস ে�া করা যায়?

- অভ্যাস বেল কী েবাঝা�? লাইক যারা �াশ করেত করেত পড়া শুরু কের �াশ 
করেত করেত েশষ কের, তারা কী ে�া করেব? পঁিচশ ঘ�ার িদেনর জন্য একটা 
মহাকষৰ্ীয় �বক?

- বলিছ, আেগ তুই িনেজেক একটা েকাষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মা� িবভািজত হওয়া 
একটা অপত্য েকাষ।

মুেখ একটা ‘আবার শুরু হইেস’ ভাব এেন ও বলল,
- আজেক না পড়া হেব না? ওেক, ভাবলাম।

- ওেক, টাটকা ভাজক েকাষ ধের েন, সামেন তার িবশাল একটা সময় আবার 
িবভািজত হওয়ার আগ পযৰ্�, গরম গরম িবপাকীয় চারপাশ, অব�াটােক আমরা কী 
বলিছ?

- ই�ারেফজ, রাইট?

- রাইট। �থম ধাপ?

- লাইক উপপযৰ্ায়? িজ ওয়ান েফজ আরিক।

- এখন এখােন দ্যাখ, কী হেব েতার মােঝ। তুই পরবতৰ্ীেত িবভাজেন যািব িক যািব 
না, েসটা এই ধােপ িডসাইড করা হেব। েতার গােয়র িরেস�ের ে�াথ ফ্যা�র এেস 
বসল, েখলা শুরু। �ািড, েনাট, অ্যাসাইনেম�, এ�াম এেকর পর এক িবি�য়া চলেছ।

- ওেয়ট, িছলাম লাইক েকাষ হেয়, এিসিপ মােঝ আসল েকন?

ভাইয়া বেল েযেত থাকল,
- ই�ারেফেজর েমাটামুিট চি�শ পােসৰ্� কােট এই ফা�ৰ্ গ্যােপ। এখন েথেক �ায় েম 
মাস পযৰ্� আমােদর চ্যােল� চলেব, এই নতুন বছেরর �ায় চি�শ পােসৰ্�, বুঝিল 
েকন এিসিপ আসল মােঝ?

- আে�, িসন্যাপসগুেলােক সময় দাও।

- েতার িটেমর এই েয আিম েম�র, আিম হলাম েতার সাইি�ন ে�ািটন। েমেস�ার 
কাইেনেজ যু� েথেক েতার েখলার গিত বাড়াব, বাড়াি� অলেরিড। তুই েযটা করিছস, 
িবভাজেনর জন্য েযই কিপ িডএনএ লাগেব, এস েফেজ আবার েসটা বানােত যা যা 
লাগেব, সম� িকছু ��ত রাখিছস।

- লাইক এনজাইমস, ে�ািটন, মাসলম্যান �াইফসেফট ভাইয়ারা?

- হ্যাঁ, তেব েতার েক্ষে� টােগৰ্ট হেলা ভােলা একটা িব�িবদ্যালেয় েযেত পারা, 
ঝােমলামু� িবভাজন না। েকাষ হেত িগেয় অপার ভাইয়ার কথাগুেলা আবার েখেয় 
েফিলসনা। েতা েসজন্য তুই এই ধােপ মূল বই েথেক েযভােব যা কাঁচামাল ��ত করা 
স�ব, কের িনিব। এই চি�শ পােসৰ্� সমেয়র মােঝই এই ‘শি� উপাদান’ ��ত কের 
িনেত হেব। ফা�ৰ্ ইয়ােরর মত িজ-ওয়ান েফজ েগেল েগস েহায়াট? কী হেব?

- কী হেব?

- যাব�ীবন িজ-ওয়ান েফজ! �ে�র িবভাজন ��ই থাকেব।

- �াইেভ-

-তুই না েকাষ? েকােষর েতা েকান �াইেভট িবভাজন েনই, সব পাবিলক, এইেটর 
বা�াও মাইেটািসেসর ধাপগুেলা জােন।

েতা এই ধােপ সাইি�ন িহেসেব বছেরর শুরুেত েতােক িকছু অভ্যােসর কথা বিল, 
পারেল ে�া করিব। না পারেলও। কেয়কটা িবষয় িনয়িমত কের েন। ঘাঁটেল হয়েতা 
অেনক অ্যাপ পািব, িরমাই�ার, টু-ডু িল� এইসব, আিম আমার কথা বিল, জা� 
অ্যালামৰ্, িবশটা িতিরশটা কের অ্যালামৰ্ িদেয় রাখতাম।
- আসেলই। একটা অভ্যাস িনজ েথেক গেড় তুলেত েগেল িনয়িমত না হওয়াটা 
সবেচেয় বড় �বেলম। ভুেল যাই আরিক। অ্যালামৰ্ েসটা ভুলেত িদেব না। এটা ভােলা 
িছল।

- সােয়� ছাড়া আইিসিট, বাংলা-ইংিলেশর জন্য েতার হয়েতা িশিডউলড �ািড না হেত 
হেত িসেলবাস হেয় েগেছ েছাটগ�, েশষ হেয়ও হে� না েশষ, শুরু হেয় যাে�। ইে�মত 
েডইিল, উইকিল অ্যাালামৰ্ িদেয় রাখ। �িতিদন সব িমস হেব, সাতটা পেনেরােত পাঁচটা 
মিডফায়ার �্যাি�েস িমস হেব না। আমার এক �াসেমট িনয়িমত ওয়াডৰ্ মুখ� করেছ 
বছরখােনক, হেব হেব েভেব েযটা িকনা আমােদর কােছ রূপকথা।

- এইসব শুিনেয়া নােতা ভাইয়া। লাইক এভােব সংজ্ঞা, সূ�, ম্যাথ- সবিকছুর রূপকথার 
�্যান স�ব।

- এই ধােপ মুখ� টিপেকর জন্য Ali Abdaal-এর �ািড েটকিনকগুেলা েদেখ িনস। 
যতটুকু পারা যায়। আিম ওগুেলা জানার পর �াইও কেরিছলাম, আমার জুওেলািজর 
অেনকগুেলা অধ্যােয়রই অ্যাকিটভ িরকিলংেয়র �� খাতায় েলখা আেছ, িনেয় আসব 
একিদন। মাথায় েগঁেথ যােব।

- একটা িজিনস, একটানা �ািডর মােঝর ে�কগুলা িনেয় কী বলবা? লাইক চারিদন 
িঠকঠাক িগেয় মােঝ সারািদন ঘুম।

-আি� কী কেরন তখন? বেলন না িকছু?

- মা হেলা িগেয় ে�ােয়ম িটসু্য, �ািড হেলা নািক হেলা না েদখার িবষয় না, �া�্য িনেয় 
তার েটনশন।

- পের েনে�ািসস েযন না হয়, েসিদেকই েখয়াল রাখেছন। 

ঘুম িনেয় আেলাচনা না আমােদর, তবু ঘুম পুেরাপুির িরেলেটড। রাত েজেগ না পড়েল 
যিদ �ািড হজম না হয়, সমস্যা েনই েতা। জা� েশষ রােতর ঘুমটা আেগই আই িমন 
�থেম েসের েনয়া, জীবেনর সকালটােক কােজ লাগােনা। এজন্য নতুন বছের আিলৰ্ টু 
রাইজ কের বিড �ক েচ� করেত পািরস িকনা দ্যাখ। পরামশৰ্ থাকেব, যত যা-ই েহাক, 
আিলৰ্ টু েবড েযন হয়, এটা না হেল ওটা রূপকথা।

আ�া, �ািডেক ে�শার না ভাবেল হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যািমিলর সােথ, চ্যােট- আই 
িমন �ািডর বাইের বই েথেক একদম ছুেট যাস েকন? ফাঁকা সময় েপেল েশখা টিপক 
মেন করার �াই করিব, কাউেক েবাঝােল েতা েবটার। সােফৰ্স বািড়েয় ে�শার কিমেয় 
আন, পড়ােলখায় এনজয়েম� আে� আে� বাড়েব। আেরকটা ব্যাপার, েচােখ পেড় এমন 
জায়গায়, েযমন ঘিড়র আেশপােশ িনেজর ে�িসিফক টােগৰ্টটা িলেখ রাখেত পািরস, এক 
ব�ুর অভ্যাস, �থেম এর গুরু� বুিঝিন, ঘুম-িদবেস কােজ েদেব েদখিব।  

- এস েফেজ যা� কখন?

- িজ-ওয়ােনর লা�, সারা েফেজর একটা ম্যািপং রাখিব মাথায়। েফ�য়ািরেত আমার 
এই এই চা�ােরর বই কাভার হেব, ইনশাআ�াহ, এমন। েহাক না েহাক, ভা�াগেব, 
হেল েতা ৈপশািচক আন� ি�।
এস েফেজ বলার কী আেছ? এ�াম আর এ�াম। েট�, মেডল েট� েথেক শুরু হেব, 
এইচএসিসও হেয় েযেত পাের, বাসায় বেস �� সলভ করা েতা ওয়ািজব।

- ওেয়ট, আিম িমলাই। লাইক িসনেথিসেস েবসেপয়ােরর েডটা কিপ করা হয় নতুন 
�্যাে�। এ�ােম আমরা �থম ধােপ িশেখ আসা কাঁচামাল খাতায় কিপ কের ‘শি�’ 
কােজ লাগােবা। চি�শ পােসৰ্� সময় হয়েতা এখােন চেল যােব। একুশ ব্যাচ লািক না 
আনলািক, েবাঝা আরিক মুশিকল।

- ধের েফেলিছস তাহেল। লাক বাদ েদ আপাতত, েকাষ িহেসেব থাক।
এস েফেজর জন্য বছেরর শুরু েথেকই এমিসিকউেক অভ্যাস িহেসেব িনেত পািরস। 
এই �্যাকিটসটা েবােডৰ্ কােজ েতা লাগেবই, পের েকমন লাগেব, িনেজও বুঝিব না। 
এখােন ব্যাপারটা কনেস� েবাঝার না, �ুেয়ি� আসার, েযটা পের িসিকউ �� ক্যাচ 
করেত পযৰ্� েহ�ফুল হেব। এেক্ষে� অ্যালামৰ্-ি� টাইম, েযেকান ওেয়েত শুরু কের েদ 
এমিসিকউ সলভ। কােছ থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান েট� েপপার দািগেয় ফ্যাল, 
লাইেগজ-েলেভেলর কনিফেড� পািব, েকােনা ওকাযািক আে�ল বািক থাকেব না। িক� 
িনয়িমত করেত হেব।

- বছেরর শুরু েথেকই শুরু করেত হেব আরিক।

- ে�ট। আর বািক আেছ দশ-পেনেরা ভাগ সময়, িজ-টু েফেজ এেস পড়িব এবার। তুই 
এখন একটা পিরপ� েকাষ। যিদও ঝােমলা হেল এখােনও যাব�ীবন িজ-টু। যােহাক, 
েতােক িব�িবদ্যালয় থু�ু িবভাজেনর জন্য ��িত িনেত হেব। ডবল িডএনএ, 
ে�ােমােসাম, পরীক্ষার অিভজ্ঞতা থাকেলও আেরা িকছু �াকচার ৈতরী করেত হেব। 
আেরা ‘শি�’ স�য় করেত হেব। েজাড়া েসে�ােসাম েথেক মাইে�ািটউিবউল হেব, তা 
িদেয় হেব ি��ল য�, তােত েভেস েভেস েতার অি�ে�র িবলীন ঘটেব, ত্যােগই সৃি�, 
জ� েনেব নতুন েকাষ, ভািসৰ্িটয়ান েকাষ।

- আেবেগ সব ত্যাগেক সৃি� বেলা না। সৎস� ত্যাগ, ি�নহাউজ গ্যাস ত্যােগ উে�া 
�ংস। এই ধােপর জন্য েকান অভ্যােসর কথা বলেব?

- এখিন ঐ ধােপর �িত অিত উৎসােহর অভ্যাস ত্যাগ করেত বলব। আেগর দুই 
ধােপর অভ্যাস ে�া না কের েকন েযন সবার এই অ্যাডিমশেন আ�হ। আের, 
লালেমাহনবাবু বেলিছেলন না, এ�স ওেয়ল দ্যাট অলস ওেয়ল?
- ভুেল েগিছ, পেড় েদখেত হেব আরিক।

- এইেতা, েডাপািমন সমস্যার কথা বিলিন। এই ই�ারেফজ থু�ু ই�ারিমিডেয়েটর 
বািক সময়টােত এ�ারেটইনেম� পজ রাখেত পারিব না? িফড �িলং, ইউিটউিবং, 
েগমস, সািহত্য, িটিভ, মুিভ-�ামােক �ািড-টিপক, সােয়� িদেয় িরে�স কের েন, 
িবেশষত েলইজােরর সময়। েতােক েক িডস�া� কের এবার দ্যাখ।

- েদিখ, ছা� হেয় ক’ধাপ এেগাই। আ�া, এই পেয়�গুেলা েফাটেন পািঠেয় িদই?

- ইে�। আ�া, েফাটেনর িন�ল ভর েতা শূন্য। আমােদর েফাটেনর সােথ এর িমলটা 
ধরেত পারিছস?

- নােতা, লাইক িকরকম?

- েফাটন বা েফাটেনর েপা� না পেড় েরেখ িদেল, েলখা না পাঠােল, ডাউনেলাড কের 
িন�ল েরেখ িদেল েফাটন ভরহীন, েযন অি��হীন হেয় পেড়। গিতেতই েফাটেনর 
সাথৰ্কতা, েহাক েসটা �িলং কের পেড় েশষ করার গিত।

ভাইয়া চেল যায়, আবার হয়েতা আসেব, িক� আজ রােত বািক থাকেব িতনশ’ েচৗষি� 
িদন, যা েগেছ েগেছ, বািকটা আর আসেব না। তেব ভাইয়া নতুন বছের শুরু করার 
মত আেরা িকছু অভ্যাস ি�প কের েগেছ। ভাইয়া েকান অভ্যােস িদেন পাঁচবার বাইের 
েবেরায়, েসটা ‘ও’ িনেজই েভেব িনক, ‘েফরা’র কথা মেন হেল েসসব অভ্যাসও হয়েতা 
ধরেব। েকাষও েফের। মৃত েকাষাবেশষ, িহউমাস, জাইেলম-ে�ােয়ম, আবার েসই িফের 
আসা। এখনই না ধরুক, ধরেব েকােনািদন। 



ও এিসিপেত একুশ ব্যাচ েথেক। ভাইয়া ওরই �িতেবশী, আবার ওর িটেমর েম�রও। 
কাকতালীয়ভােব না িক�, ভাইয়াই ওেক এেনেছন। ব্য�তার ফাঁেক মােঝ মােঝ ওরা 
‘পড়ােলাচনা’ কের, িঠক পড়ােনাও নয়, �প �ািডও নয়, মাঝামািঝ।

- আজেক পড়ােলাচনা করব না। একুশ শতেক একুশ সােলর �থম িদন, এমিন কথা 
বলেত চেল এলাম। তেব আসা অবিধ েসের�াম েযভােব িখচুিড় েস� করেছ…..

- আের তুিম না�া না কের েযেতই পারেব না, মা শীেতর সকােল িখচুিড় চিড়েয়েছ। 
সম�য় চ্যা�ার পেড় পেড় এখন তুিম চারপােশ হরেমান আর থ্যালামাস-ককিলয়া 
েদখছ, যােহাক- তেব এমিন গ� করেত এেল? আজ পরীক্ষা িছল আরিক।

- জািন। তবু কাল পড়েত বেস হঠাৎ একটা ব্যাপার মেন হেলা, েতােক বলেত এলাম।
নতুন বছর আমােদর িচ�ার মেধ্য মারা�ক একটা আেলাড়ন েফেল। �ুেল বছেরর 
সােথ �মাগত �াস েচই� হেতা বেল নতুন বছর মােনই েকমন একটা সবিকছু নতুন 
কের শুরু করার আবহ মেন হয়। িডিসশান, �্যািনংেয় নতুনে�র একটা �াণ পাওয়া 
যায়। এই েয গতকাল, আজেক িসে�েম হালকা একটা অ্যাে�নািলন রাশ হে�, েটর 
পাি�স েসটা?

- িঠক িকরকম? লাইক গতরােত েয আিম রুিটন বানােবা বেল একটা েপইজ িনেয় 
বেসিছলাম?

- তুই তবু বেসিছস, আিম িনউজ িফেড িছলাম, সারা স�া’জুেড় েসভােব যাইিন, হ্যািপ 
িনউ ইয়ােরর আঁতলািম েমেসজ েদখেত িগেয় এই অব�া; তবু মাথার মেধ্য ‘কাল েথেক 
গুিছেয় শুরু করব’-টাইপ একটা উ�ীপনা েটর পাি�লাম।

- যাক, তুিম িভিডওর পাশাপািশ বই ভােলাই পড়েছা, কথায় বইেয়র ভাষা পাি�। েতা?

- তুই িক বুঝেত পারিছস, এই আ�েহর হরেমানাল পেটনিশয়ালেক কােজ লািগেয় 
বছেরর এই িপক টাইেম িকছু ভােলা অভ্যাস ে�া করা যায়?

- অভ্যাস বেল কী েবাঝা�? লাইক যারা �াশ করেত করেত পড়া শুরু কের �াশ 
করেত করেত েশষ কের, তারা কী ে�া করেব? পঁিচশ ঘ�ার িদেনর জন্য একটা 
মহাকষৰ্ীয় �বক?

- বলিছ, আেগ তুই িনেজেক একটা েকাষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মা� িবভািজত হওয়া 
একটা অপত্য েকাষ।

মুেখ একটা ‘আবার শুরু হইেস’ ভাব এেন ও বলল,
- আজেক না পড়া হেব না? ওেক, ভাবলাম।

- ওেক, টাটকা ভাজক েকাষ ধের েন, সামেন তার িবশাল একটা সময় আবার 
িবভািজত হওয়ার আগ পযৰ্�, গরম গরম িবপাকীয় চারপাশ, অব�াটােক আমরা কী 
বলিছ?

- ই�ারেফজ, রাইট?

- রাইট। �থম ধাপ?

- লাইক উপপযৰ্ায়? িজ ওয়ান েফজ আরিক।

- এখন এখােন দ্যাখ, কী হেব েতার মােঝ। তুই পরবতৰ্ীেত িবভাজেন যািব িক যািব 
না, েসটা এই ধােপ িডসাইড করা হেব। েতার গােয়র িরেস�ের ে�াথ ফ্যা�র এেস 
বসল, েখলা শুরু। �ািড, েনাট, অ্যাসাইনেম�, এ�াম এেকর পর এক িবি�য়া চলেছ।

- ওেয়ট, িছলাম লাইক েকাষ হেয়, এিসিপ মােঝ আসল েকন?

ভাইয়া বেল েযেত থাকল,
- ই�ারেফেজর েমাটামুিট চি�শ পােসৰ্� কােট এই ফা�ৰ্ গ্যােপ। এখন েথেক �ায় েম 
মাস পযৰ্� আমােদর চ্যােল� চলেব, এই নতুন বছেরর �ায় চি�শ পােসৰ্�, বুঝিল 
েকন এিসিপ আসল মােঝ?

- আে�, িসন্যাপসগুেলােক সময় দাও।

- েতার িটেমর এই েয আিম েম�র, আিম হলাম েতার সাইি�ন ে�ািটন। েমেস�ার 
কাইেনেজ যু� েথেক েতার েখলার গিত বাড়াব, বাড়াি� অলেরিড। তুই েযটা করিছস, 
িবভাজেনর জন্য েযই কিপ িডএনএ লাগেব, এস েফেজ আবার েসটা বানােত যা যা 
লাগেব, সম� িকছু ��ত রাখিছস।

- লাইক এনজাইমস, ে�ািটন, মাসলম্যান �াইফসেফট ভাইয়ারা?

- হ্যাঁ, তেব েতার েক্ষে� টােগৰ্ট হেলা ভােলা একটা িব�িবদ্যালেয় েযেত পারা, 
ঝােমলামু� িবভাজন না। েকাষ হেত িগেয় অপার ভাইয়ার কথাগুেলা আবার েখেয় 
েফিলসনা। েতা েসজন্য তুই এই ধােপ মূল বই েথেক েযভােব যা কাঁচামাল ��ত করা 
স�ব, কের িনিব। এই চি�শ পােসৰ্� সমেয়র মােঝই এই ‘শি� উপাদান’ ��ত কের 
িনেত হেব। ফা�ৰ্ ইয়ােরর মত িজ-ওয়ান েফজ েগেল েগস েহায়াট? কী হেব?

- কী হেব?

- যাব�ীবন িজ-ওয়ান েফজ! �ে�র িবভাজন ��ই থাকেব।

- �াইেভ-

-তুই না েকাষ? েকােষর েতা েকান �াইেভট িবভাজন েনই, সব পাবিলক, এইেটর 
বা�াও মাইেটািসেসর ধাপগুেলা জােন।

েতা এই ধােপ সাইি�ন িহেসেব বছেরর শুরুেত েতােক িকছু অভ্যােসর কথা বিল, 
পারেল ে�া করিব। না পারেলও। কেয়কটা িবষয় িনয়িমত কের েন। ঘাঁটেল হয়েতা 
অেনক অ্যাপ পািব, িরমাই�ার, টু-ডু িল� এইসব, আিম আমার কথা বিল, জা� 
অ্যালামৰ্, িবশটা িতিরশটা কের অ্যালামৰ্ িদেয় রাখতাম।
- আসেলই। একটা অভ্যাস িনজ েথেক গেড় তুলেত েগেল িনয়িমত না হওয়াটা 
সবেচেয় বড় �বেলম। ভুেল যাই আরিক। অ্যালামৰ্ েসটা ভুলেত িদেব না। এটা ভােলা 
িছল।

- সােয়� ছাড়া আইিসিট, বাংলা-ইংিলেশর জন্য েতার হয়েতা িশিডউলড �ািড না হেত 
হেত িসেলবাস হেয় েগেছ েছাটগ�, েশষ হেয়ও হে� না েশষ, শুরু হেয় যাে�। ইে�মত 
েডইিল, উইকিল অ্যাালামৰ্ িদেয় রাখ। �িতিদন সব িমস হেব, সাতটা পেনেরােত পাঁচটা 
মিডফায়ার �্যাি�েস িমস হেব না। আমার এক �াসেমট িনয়িমত ওয়াডৰ্ মুখ� করেছ 
বছরখােনক, হেব হেব েভেব েযটা িকনা আমােদর কােছ রূপকথা।

- এইসব শুিনেয়া নােতা ভাইয়া। লাইক এভােব সংজ্ঞা, সূ�, ম্যাথ- সবিকছুর রূপকথার 
�্যান স�ব।

- এই ধােপ মুখ� টিপেকর জন্য Ali Abdaal-এর �ািড েটকিনকগুেলা েদেখ িনস। 
যতটুকু পারা যায়। আিম ওগুেলা জানার পর �াইও কেরিছলাম, আমার জুওেলািজর 
অেনকগুেলা অধ্যােয়রই অ্যাকিটভ িরকিলংেয়র �� খাতায় েলখা আেছ, িনেয় আসব 
একিদন। মাথায় েগঁেথ যােব।

- একটা িজিনস, একটানা �ািডর মােঝর ে�কগুলা িনেয় কী বলবা? লাইক চারিদন 
িঠকঠাক িগেয় মােঝ সারািদন ঘুম।

-আি� কী কেরন তখন? বেলন না িকছু?

- মা হেলা িগেয় ে�ােয়ম িটসু্য, �ািড হেলা নািক হেলা না েদখার িবষয় না, �া�্য িনেয় 
তার েটনশন।

- পের েনে�ািসস েযন না হয়, েসিদেকই েখয়াল রাখেছন। 

ঘুম িনেয় আেলাচনা না আমােদর, তবু ঘুম পুেরাপুির িরেলেটড। রাত েজেগ না পড়েল 
যিদ �ািড হজম না হয়, সমস্যা েনই েতা। জা� েশষ রােতর ঘুমটা আেগই আই িমন 
�থেম েসের েনয়া, জীবেনর সকালটােক কােজ লাগােনা। এজন্য নতুন বছের আিলৰ্ টু 
রাইজ কের বিড �ক েচ� করেত পািরস িকনা দ্যাখ। পরামশৰ্ থাকেব, যত যা-ই েহাক, 
আিলৰ্ টু েবড েযন হয়, এটা না হেল ওটা রূপকথা।

আ�া, �ািডেক ে�শার না ভাবেল হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যািমিলর সােথ, চ্যােট- আই 
িমন �ািডর বাইের বই েথেক একদম ছুেট যাস েকন? ফাঁকা সময় েপেল েশখা টিপক 
মেন করার �াই করিব, কাউেক েবাঝােল েতা েবটার। সােফৰ্স বািড়েয় ে�শার কিমেয় 
আন, পড়ােলখায় এনজয়েম� আে� আে� বাড়েব। আেরকটা ব্যাপার, েচােখ পেড় এমন 
জায়গায়, েযমন ঘিড়র আেশপােশ িনেজর ে�িসিফক টােগৰ্টটা িলেখ রাখেত পািরস, এক 
ব�ুর অভ্যাস, �থেম এর গুরু� বুিঝিন, ঘুম-িদবেস কােজ েদেব েদখিব।  

- এস েফেজ যা� কখন?

- িজ-ওয়ােনর লা�, সারা েফেজর একটা ম্যািপং রাখিব মাথায়। েফ�য়ািরেত আমার 
এই এই চা�ােরর বই কাভার হেব, ইনশাআ�াহ, এমন। েহাক না েহাক, ভা�াগেব, 
হেল েতা ৈপশািচক আন� ি�।
এস েফেজ বলার কী আেছ? এ�াম আর এ�াম। েট�, মেডল েট� েথেক শুরু হেব, 
এইচএসিসও হেয় েযেত পাের, বাসায় বেস �� সলভ করা েতা ওয়ািজব।

- ওেয়ট, আিম িমলাই। লাইক িসনেথিসেস েবসেপয়ােরর েডটা কিপ করা হয় নতুন 
�্যাে�। এ�ােম আমরা �থম ধােপ িশেখ আসা কাঁচামাল খাতায় কিপ কের ‘শি�’ 
কােজ লাগােবা। চি�শ পােসৰ্� সময় হয়েতা এখােন চেল যােব। একুশ ব্যাচ লািক না 
আনলািক, েবাঝা আরিক মুশিকল।

- ধের েফেলিছস তাহেল। লাক বাদ েদ আপাতত, েকাষ িহেসেব থাক।
এস েফেজর জন্য বছেরর শুরু েথেকই এমিসিকউেক অভ্যাস িহেসেব িনেত পািরস। 
এই �্যাকিটসটা েবােডৰ্ কােজ েতা লাগেবই, পের েকমন লাগেব, িনেজও বুঝিব না। 
এখােন ব্যাপারটা কনেস� েবাঝার না, �ুেয়ি� আসার, েযটা পের িসিকউ �� ক্যাচ 
করেত পযৰ্� েহ�ফুল হেব। এেক্ষে� অ্যালামৰ্-ি� টাইম, েযেকান ওেয়েত শুরু কের েদ 
এমিসিকউ সলভ। কােছ থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান েট� েপপার দািগেয় ফ্যাল, 
লাইেগজ-েলেভেলর কনিফেড� পািব, েকােনা ওকাযািক আে�ল বািক থাকেব না। িক� 
িনয়িমত করেত হেব।

- বছেরর শুরু েথেকই শুরু করেত হেব আরিক।

- ে�ট। আর বািক আেছ দশ-পেনেরা ভাগ সময়, িজ-টু েফেজ এেস পড়িব এবার। তুই 
এখন একটা পিরপ� েকাষ। যিদও ঝােমলা হেল এখােনও যাব�ীবন িজ-টু। যােহাক, 
েতােক িব�িবদ্যালয় থু�ু িবভাজেনর জন্য ��িত িনেত হেব। ডবল িডএনএ, 
ে�ােমােসাম, পরীক্ষার অিভজ্ঞতা থাকেলও আেরা িকছু �াকচার ৈতরী করেত হেব। 
আেরা ‘শি�’ স�য় করেত হেব। েজাড়া েসে�ােসাম েথেক মাইে�ািটউিবউল হেব, তা 
িদেয় হেব ি��ল য�, তােত েভেস েভেস েতার অি�ে�র িবলীন ঘটেব, ত্যােগই সৃি�, 
জ� েনেব নতুন েকাষ, ভািসৰ্িটয়ান েকাষ।

- আেবেগ সব ত্যাগেক সৃি� বেলা না। সৎস� ত্যাগ, ি�নহাউজ গ্যাস ত্যােগ উে�া 
�ংস। এই ধােপর জন্য েকান অভ্যােসর কথা বলেব?

- এখিন ঐ ধােপর �িত অিত উৎসােহর অভ্যাস ত্যাগ করেত বলব। আেগর দুই 
ধােপর অভ্যাস ে�া না কের েকন েযন সবার এই অ্যাডিমশেন আ�হ। আের, 
লালেমাহনবাবু বেলিছেলন না, এ�স ওেয়ল দ্যাট অলস ওেয়ল?
- ভুেল েগিছ, পেড় েদখেত হেব আরিক।

- এইেতা, েডাপািমন সমস্যার কথা বিলিন। এই ই�ারেফজ থু�ু ই�ারিমিডেয়েটর 
বািক সময়টােত এ�ারেটইনেম� পজ রাখেত পারিব না? িফড �িলং, ইউিটউিবং, 
েগমস, সািহত্য, িটিভ, মুিভ-�ামােক �ািড-টিপক, সােয়� িদেয় িরে�স কের েন, 
িবেশষত েলইজােরর সময়। েতােক েক িডস�া� কের এবার দ্যাখ।

- েদিখ, ছা� হেয় ক’ধাপ এেগাই। আ�া, এই পেয়�গুেলা েফাটেন পািঠেয় িদই?

- ইে�। আ�া, েফাটেনর িন�ল ভর েতা শূন্য। আমােদর েফাটেনর সােথ এর িমলটা 
ধরেত পারিছস?

- নােতা, লাইক িকরকম?

- েফাটন বা েফাটেনর েপা� না পেড় েরেখ িদেল, েলখা না পাঠােল, ডাউনেলাড কের 
িন�ল েরেখ িদেল েফাটন ভরহীন, েযন অি��হীন হেয় পেড়। গিতেতই েফাটেনর 
সাথৰ্কতা, েহাক েসটা �িলং কের পেড় েশষ করার গিত।

ভাইয়া চেল যায়, আবার হয়েতা আসেব, িক� আজ রােত বািক থাকেব িতনশ’ েচৗষি� 
িদন, যা েগেছ েগেছ, বািকটা আর আসেব না। তেব ভাইয়া নতুন বছের শুরু করার 
মত আেরা িকছু অভ্যাস ি�প কের েগেছ। ভাইয়া েকান অভ্যােস িদেন পাঁচবার বাইের 
েবেরায়, েসটা ‘ও’ িনেজই েভেব িনক, ‘েফরা’র কথা মেন হেল েসসব অভ্যাসও হয়েতা 
ধরেব। েকাষও েফের। মৃত েকাষাবেশষ, িহউমাস, জাইেলম-ে�ােয়ম, আবার েসই িফের 
আসা। এখনই না ধরুক, ধরেব েকােনািদন। 



ও এিসিপেত একুশ ব্যাচ েথেক। ভাইয়া ওরই �িতেবশী, আবার ওর িটেমর েম�রও। 
কাকতালীয়ভােব না িক�, ভাইয়াই ওেক এেনেছন। ব্য�তার ফাঁেক মােঝ মােঝ ওরা 
‘পড়ােলাচনা’ কের, িঠক পড়ােনাও নয়, �প �ািডও নয়, মাঝামািঝ।

- আজেক পড়ােলাচনা করব না। একুশ শতেক একুশ সােলর �থম িদন, এমিন কথা 
বলেত চেল এলাম। তেব আসা অবিধ েসের�াম েযভােব িখচুিড় েস� করেছ…..

- আের তুিম না�া না কের েযেতই পারেব না, মা শীেতর সকােল িখচুিড় চিড়েয়েছ। 
সম�য় চ্যা�ার পেড় পেড় এখন তুিম চারপােশ হরেমান আর থ্যালামাস-ককিলয়া 
েদখছ, যােহাক- তেব এমিন গ� করেত এেল? আজ পরীক্ষা িছল আরিক।

- জািন। তবু কাল পড়েত বেস হঠাৎ একটা ব্যাপার মেন হেলা, েতােক বলেত এলাম।
নতুন বছর আমােদর িচ�ার মেধ্য মারা�ক একটা আেলাড়ন েফেল। �ুেল বছেরর 
সােথ �মাগত �াস েচই� হেতা বেল নতুন বছর মােনই েকমন একটা সবিকছু নতুন 
কের শুরু করার আবহ মেন হয়। িডিসশান, �্যািনংেয় নতুনে�র একটা �াণ পাওয়া 
যায়। এই েয গতকাল, আজেক িসে�েম হালকা একটা অ্যাে�নািলন রাশ হে�, েটর 
পাি�স েসটা?

- িঠক িকরকম? লাইক গতরােত েয আিম রুিটন বানােবা বেল একটা েপইজ িনেয় 
বেসিছলাম?

- তুই তবু বেসিছস, আিম িনউজ িফেড িছলাম, সারা স�া’জুেড় েসভােব যাইিন, হ্যািপ 
িনউ ইয়ােরর আঁতলািম েমেসজ েদখেত িগেয় এই অব�া; তবু মাথার মেধ্য ‘কাল েথেক 
গুিছেয় শুরু করব’-টাইপ একটা উ�ীপনা েটর পাি�লাম।

- যাক, তুিম িভিডওর পাশাপািশ বই ভােলাই পড়েছা, কথায় বইেয়র ভাষা পাি�। েতা?

- তুই িক বুঝেত পারিছস, এই আ�েহর হরেমানাল পেটনিশয়ালেক কােজ লািগেয় 
বছেরর এই িপক টাইেম িকছু ভােলা অভ্যাস ে�া করা যায়?

- অভ্যাস বেল কী েবাঝা�? লাইক যারা �াশ করেত করেত পড়া শুরু কের �াশ 
করেত করেত েশষ কের, তারা কী ে�া করেব? পঁিচশ ঘ�ার িদেনর জন্য একটা 
মহাকষৰ্ীয় �বক?

- বলিছ, আেগ তুই িনেজেক একটা েকাষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মা� িবভািজত হওয়া 
একটা অপত্য েকাষ।

মুেখ একটা ‘আবার শুরু হইেস’ ভাব এেন ও বলল,
- আজেক না পড়া হেব না? ওেক, ভাবলাম।

- ওেক, টাটকা ভাজক েকাষ ধের েন, সামেন তার িবশাল একটা সময় আবার 
িবভািজত হওয়ার আগ পযৰ্�, গরম গরম িবপাকীয় চারপাশ, অব�াটােক আমরা কী 
বলিছ?

- ই�ারেফজ, রাইট?

- রাইট। �থম ধাপ?

- লাইক উপপযৰ্ায়? িজ ওয়ান েফজ আরিক।

- এখন এখােন দ্যাখ, কী হেব েতার মােঝ। তুই পরবতৰ্ীেত িবভাজেন যািব িক যািব 
না, েসটা এই ধােপ িডসাইড করা হেব। েতার গােয়র িরেস�ের ে�াথ ফ্যা�র এেস 
বসল, েখলা শুরু। �ািড, েনাট, অ্যাসাইনেম�, এ�াম এেকর পর এক িবি�য়া চলেছ।

- ওেয়ট, িছলাম লাইক েকাষ হেয়, এিসিপ মােঝ আসল েকন?

ভাইয়া বেল েযেত থাকল,
- ই�ারেফেজর েমাটামুিট চি�শ পােসৰ্� কােট এই ফা�ৰ্ গ্যােপ। এখন েথেক �ায় েম 
মাস পযৰ্� আমােদর চ্যােল� চলেব, এই নতুন বছেরর �ায় চি�শ পােসৰ্�, বুঝিল 
েকন এিসিপ আসল মােঝ?

- আে�, িসন্যাপসগুেলােক সময় দাও।

- েতার িটেমর এই েয আিম েম�র, আিম হলাম েতার সাইি�ন ে�ািটন। েমেস�ার 
কাইেনেজ যু� েথেক েতার েখলার গিত বাড়াব, বাড়াি� অলেরিড। তুই েযটা করিছস, 
িবভাজেনর জন্য েযই কিপ িডএনএ লাগেব, এস েফেজ আবার েসটা বানােত যা যা 
লাগেব, সম� িকছু ��ত রাখিছস।

- লাইক এনজাইমস, ে�ািটন, মাসলম্যান �াইফসেফট ভাইয়ারা?

- হ্যাঁ, তেব েতার েক্ষে� টােগৰ্ট হেলা ভােলা একটা িব�িবদ্যালেয় েযেত পারা, 
ঝােমলামু� িবভাজন না। েকাষ হেত িগেয় অপার ভাইয়ার কথাগুেলা আবার েখেয় 
েফিলসনা। েতা েসজন্য তুই এই ধােপ মূল বই েথেক েযভােব যা কাঁচামাল ��ত করা 
স�ব, কের িনিব। এই চি�শ পােসৰ্� সমেয়র মােঝই এই ‘শি� উপাদান’ ��ত কের 
িনেত হেব। ফা�ৰ্ ইয়ােরর মত িজ-ওয়ান েফজ েগেল েগস েহায়াট? কী হেব?

- কী হেব?

- যাব�ীবন িজ-ওয়ান েফজ! �ে�র িবভাজন ��ই থাকেব।

- �াইেভ-

-তুই না েকাষ? েকােষর েতা েকান �াইেভট িবভাজন েনই, সব পাবিলক, এইেটর 
বা�াও মাইেটািসেসর ধাপগুেলা জােন।

েতা এই ধােপ সাইি�ন িহেসেব বছেরর শুরুেত েতােক িকছু অভ্যােসর কথা বিল, 
পারেল ে�া করিব। না পারেলও। কেয়কটা িবষয় িনয়িমত কের েন। ঘাঁটেল হয়েতা 
অেনক অ্যাপ পািব, িরমাই�ার, টু-ডু িল� এইসব, আিম আমার কথা বিল, জা� 
অ্যালামৰ্, িবশটা িতিরশটা কের অ্যালামৰ্ িদেয় রাখতাম।
- আসেলই। একটা অভ্যাস িনজ েথেক গেড় তুলেত েগেল িনয়িমত না হওয়াটা 
সবেচেয় বড় �বেলম। ভুেল যাই আরিক। অ্যালামৰ্ েসটা ভুলেত িদেব না। এটা ভােলা 
িছল।

- সােয়� ছাড়া আইিসিট, বাংলা-ইংিলেশর জন্য েতার হয়েতা িশিডউলড �ািড না হেত 
হেত িসেলবাস হেয় েগেছ েছাটগ�, েশষ হেয়ও হে� না েশষ, শুরু হেয় যাে�। ইে�মত 
েডইিল, উইকিল অ্যাালামৰ্ িদেয় রাখ। �িতিদন সব িমস হেব, সাতটা পেনেরােত পাঁচটা 
মিডফায়ার �্যাি�েস িমস হেব না। আমার এক �াসেমট িনয়িমত ওয়াডৰ্ মুখ� করেছ 
বছরখােনক, হেব হেব েভেব েযটা িকনা আমােদর কােছ রূপকথা।

- এইসব শুিনেয়া নােতা ভাইয়া। লাইক এভােব সংজ্ঞা, সূ�, ম্যাথ- সবিকছুর রূপকথার 
�্যান স�ব।

- এই ধােপ মুখ� টিপেকর জন্য Ali Abdaal-এর �ািড েটকিনকগুেলা েদেখ িনস। 
যতটুকু পারা যায়। আিম ওগুেলা জানার পর �াইও কেরিছলাম, আমার জুওেলািজর 
অেনকগুেলা অধ্যােয়রই অ্যাকিটভ িরকিলংেয়র �� খাতায় েলখা আেছ, িনেয় আসব 
একিদন। মাথায় েগঁেথ যােব।

- একটা িজিনস, একটানা �ািডর মােঝর ে�কগুলা িনেয় কী বলবা? লাইক চারিদন 
িঠকঠাক িগেয় মােঝ সারািদন ঘুম।

-আি� কী কেরন তখন? বেলন না িকছু?

- মা হেলা িগেয় ে�ােয়ম িটসু্য, �ািড হেলা নািক হেলা না েদখার িবষয় না, �া�্য িনেয় 
তার েটনশন।

- পের েনে�ািসস েযন না হয়, েসিদেকই েখয়াল রাখেছন। 

ঘুম িনেয় আেলাচনা না আমােদর, তবু ঘুম পুেরাপুির িরেলেটড। রাত েজেগ না পড়েল 
যিদ �ািড হজম না হয়, সমস্যা েনই েতা। জা� েশষ রােতর ঘুমটা আেগই আই িমন 
�থেম েসের েনয়া, জীবেনর সকালটােক কােজ লাগােনা। এজন্য নতুন বছের আিলৰ্ টু 
রাইজ কের বিড �ক েচ� করেত পািরস িকনা দ্যাখ। পরামশৰ্ থাকেব, যত যা-ই েহাক, 
আিলৰ্ টু েবড েযন হয়, এটা না হেল ওটা রূপকথা।

আ�া, �ািডেক ে�শার না ভাবেল হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যািমিলর সােথ, চ্যােট- আই 
িমন �ািডর বাইের বই েথেক একদম ছুেট যাস েকন? ফাঁকা সময় েপেল েশখা টিপক 
মেন করার �াই করিব, কাউেক েবাঝােল েতা েবটার। সােফৰ্স বািড়েয় ে�শার কিমেয় 
আন, পড়ােলখায় এনজয়েম� আে� আে� বাড়েব। আেরকটা ব্যাপার, েচােখ পেড় এমন 
জায়গায়, েযমন ঘিড়র আেশপােশ িনেজর ে�িসিফক টােগৰ্টটা িলেখ রাখেত পািরস, এক 
ব�ুর অভ্যাস, �থেম এর গুরু� বুিঝিন, ঘুম-িদবেস কােজ েদেব েদখিব।  

- এস েফেজ যা� কখন?

- িজ-ওয়ােনর লা�, সারা েফেজর একটা ম্যািপং রাখিব মাথায়। েফ�য়ািরেত আমার 
এই এই চা�ােরর বই কাভার হেব, ইনশাআ�াহ, এমন। েহাক না েহাক, ভা�াগেব, 
হেল েতা ৈপশািচক আন� ি�।
এস েফেজ বলার কী আেছ? এ�াম আর এ�াম। েট�, মেডল েট� েথেক শুরু হেব, 
এইচএসিসও হেয় েযেত পাের, বাসায় বেস �� সলভ করা েতা ওয়ািজব।

- ওেয়ট, আিম িমলাই। লাইক িসনেথিসেস েবসেপয়ােরর েডটা কিপ করা হয় নতুন 
�্যাে�। এ�ােম আমরা �থম ধােপ িশেখ আসা কাঁচামাল খাতায় কিপ কের ‘শি�’ 
কােজ লাগােবা। চি�শ পােসৰ্� সময় হয়েতা এখােন চেল যােব। একুশ ব্যাচ লািক না 
আনলািক, েবাঝা আরিক মুশিকল।

- ধের েফেলিছস তাহেল। লাক বাদ েদ আপাতত, েকাষ িহেসেব থাক।
এস েফেজর জন্য বছেরর শুরু েথেকই এমিসিকউেক অভ্যাস িহেসেব িনেত পািরস। 
এই �্যাকিটসটা েবােডৰ্ কােজ েতা লাগেবই, পের েকমন লাগেব, িনেজও বুঝিব না। 
এখােন ব্যাপারটা কনেস� েবাঝার না, �ুেয়ি� আসার, েযটা পের িসিকউ �� ক্যাচ 
করেত পযৰ্� েহ�ফুল হেব। এেক্ষে� অ্যালামৰ্-ি� টাইম, েযেকান ওেয়েত শুরু কের েদ 
এমিসিকউ সলভ। কােছ থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান েট� েপপার দািগেয় ফ্যাল, 
লাইেগজ-েলেভেলর কনিফেড� পািব, েকােনা ওকাযািক আে�ল বািক থাকেব না। িক� 
িনয়িমত করেত হেব।

- বছেরর শুরু েথেকই শুরু করেত হেব আরিক।

- ে�ট। আর বািক আেছ দশ-পেনেরা ভাগ সময়, িজ-টু েফেজ এেস পড়িব এবার। তুই 
এখন একটা পিরপ� েকাষ। যিদও ঝােমলা হেল এখােনও যাব�ীবন িজ-টু। যােহাক, 
েতােক িব�িবদ্যালয় থু�ু িবভাজেনর জন্য ��িত িনেত হেব। ডবল িডএনএ, 
ে�ােমােসাম, পরীক্ষার অিভজ্ঞতা থাকেলও আেরা িকছু �াকচার ৈতরী করেত হেব। 
আেরা ‘শি�’ স�য় করেত হেব। েজাড়া েসে�ােসাম েথেক মাইে�ািটউিবউল হেব, তা 
িদেয় হেব ি��ল য�, তােত েভেস েভেস েতার অি�ে�র িবলীন ঘটেব, ত্যােগই সৃি�, 
জ� েনেব নতুন েকাষ, ভািসৰ্িটয়ান েকাষ।

- আেবেগ সব ত্যাগেক সৃি� বেলা না। সৎস� ত্যাগ, ি�নহাউজ গ্যাস ত্যােগ উে�া 
�ংস। এই ধােপর জন্য েকান অভ্যােসর কথা বলেব?

- এখিন ঐ ধােপর �িত অিত উৎসােহর অভ্যাস ত্যাগ করেত বলব। আেগর দুই 
ধােপর অভ্যাস ে�া না কের েকন েযন সবার এই অ্যাডিমশেন আ�হ। আের, 
লালেমাহনবাবু বেলিছেলন না, এ�স ওেয়ল দ্যাট অলস ওেয়ল?
- ভুেল েগিছ, পেড় েদখেত হেব আরিক।

- এইেতা, েডাপািমন সমস্যার কথা বিলিন। এই ই�ারেফজ থু�ু ই�ারিমিডেয়েটর 
বািক সময়টােত এ�ারেটইনেম� পজ রাখেত পারিব না? িফড �িলং, ইউিটউিবং, 
েগমস, সািহত্য, িটিভ, মুিভ-�ামােক �ািড-টিপক, সােয়� িদেয় িরে�স কের েন, 
িবেশষত েলইজােরর সময়। েতােক েক িডস�া� কের এবার দ্যাখ।

- েদিখ, ছা� হেয় ক’ধাপ এেগাই। আ�া, এই পেয়�গুেলা েফাটেন পািঠেয় িদই?

- ইে�। আ�া, েফাটেনর িন�ল ভর েতা শূন্য। আমােদর েফাটেনর সােথ এর িমলটা 
ধরেত পারিছস?

- নােতা, লাইক িকরকম?

- েফাটন বা েফাটেনর েপা� না পেড় েরেখ িদেল, েলখা না পাঠােল, ডাউনেলাড কের 
িন�ল েরেখ িদেল েফাটন ভরহীন, েযন অি��হীন হেয় পেড়। গিতেতই েফাটেনর 
সাথৰ্কতা, েহাক েসটা �িলং কের পেড় েশষ করার গিত।

ভাইয়া চেল যায়, আবার হয়েতা আসেব, িক� আজ রােত বািক থাকেব িতনশ’ েচৗষি� 
িদন, যা েগেছ েগেছ, বািকটা আর আসেব না। তেব ভাইয়া নতুন বছের শুরু করার 
মত আেরা িকছু অভ্যাস ি�প কের েগেছ। ভাইয়া েকান অভ্যােস িদেন পাঁচবার বাইের 
েবেরায়, েসটা ‘ও’ িনেজই েভেব িনক, ‘েফরা’র কথা মেন হেল েসসব অভ্যাসও হয়েতা 
ধরেব। েকাষও েফের। মৃত েকাষাবেশষ, িহউমাস, জাইেলম-ে�ােয়ম, আবার েসই িফের 
আসা। এখনই না ধরুক, ধরেব েকােনািদন। 



িনশান-৫৬৭৭

আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!

মহাকাশযানিট ধীের ধীের উপের উঠেত থাকেলা। �ুটিনেকর বায়ুম�ল এত ঘন নয়, 
কাবৰ্ন ডাই অ�াইড �ায় ৮০-৯০ শতাংশ। �ুটানেদর জন্য তা সহায়ক, িনেজর 
শারীরবৃ�ীয় কাযৰ্�ম চালাবার জেন্য �েয়াজনীয় উপাদানই েসিট। তেব একিট গ্যাস 
তারা সহ্য করেত পাের না, েসিট অি�েজন। অি�েজেনর সং�েশৰ্ এেলই তােদর 
আবরেণ আগুন ধের যায়। মৃতু্য িনি�ত। ব্যাপারিট অবশ্যই ভয়�র িনশােনর জন্য। েস 
েকাথায় যাে�, েস জােন না, জানার কথাও নয়, অজানা �ােণর সংেকতেক �মাণ 
করার উে�েশ্য েস যাে�। 
সােয়ি��রা কেয়ক বছর ধেরই ধারণা করেছন েসখােন �াণী আেছ, তারা কী রকম বা 
তােদর জীবনযাপন বা �হিটর ৈবিশ�্য েকমন, তা পযৰ্ােলাচনা করেতই পাঠােনা হে� 
িনশানেক। এর আেগ খািল মহাকাশযান পাঠােনা হেয়িছল, েসগুেলা সবই ব্যথৰ্। তাই 
এবার যাে� �ুটান, শুধু �ুটান নয়, বুি�মান মহাকাশচারী �ুটান িনশান। অ�শ� 
ভােলাই আেছ, যু� দরকার হেল অে�র অভাব তার হেব না। তারপরও অজানা ভীিত 
েথেকই যায়। ি�য়ািরংটা ধের যা�া শুরু করেলা েস। বহু দূেরর পথ। যিদও তার 
মহাকাশযানিট ঘ�ায় েযেত পাের �ায় ১.৫ লক্ষ িক.িম েবেগ (পৃিথবীর িহসােব)।

অেনক অেনক িদন পর... 
হ্যাঁ হ্যাঁ, েদখেত পাে�, ওই েতা অেনক দূের নীলাভ একটা �হ। বণৰ্নার সােথ িমেল 
যাে�। সামেন আেরা �হ েদখা যাে�। েসগুেলা �ায় সব বৃ�াকার, ঘুের েবড়াে� 
উপবৃ�াকার ভােব মােঝ একিট উ�ল নক্ষ�েক েক� কের। িক সু�র ব্যব�া! ভাবল 
িনশান। অেটাপাইলট িদেয় েস িটউেব িনেজেক অচল েরেখিছল অেনকিদন। �ুটানেদর 
আয়ু ৫০০-৬০০ বছর (পৃিথবীর িহসােব) হয়। সাধারণত যখন তােদর মূল 
�া�ারিট(ে�ইন) িবকল হয় তখনই তােদর মৃতু্য ঘেট। তাই িনশান িনেজর �া�ারিট 
অচল রাখার জন্যই িটউেব বলেত েগেল ঘুিমেয় িছল এতিদন। এবার কাজ শুরুর পালা। 
মহাকাশযােনর মূল কি�উটার আলফা ২০-ই তােক জািগেয় তুেলেছ। 
 “উেঠা, জােগা, েদেখা এই সু�র েসৗরজগৎেক!”
এিগেয় চলেলা �ুটান িনশান। িহেসব কের যা বুঝল, ওই নীলাভ �হিট েথেক আর খুব 
একটা দূের েনই েস। Astoroid look চালু কের েদয়ার সময় এখনই। এ ব্যব�ায় ওই 
�েহর �াণী যিদ েথেকও থােক, তারা তার মহাকাশযানিটেক একটা উ�ার মত ভাবেব। 
এিট �ুটিনেকর অন্যতম েসরা উ�াবন। েসিট চালু কের যা�া করেলা েস…

আেরা ৫ িদন পর...

পৃিথবীর মহাকাশ গেবষণা সং�া নাসা েদখেত েপল, একিট উ�া এিগেয় আসেছ 
পৃিথবীর িদেক। একিট নয়, দুিট! 
একিটেক িবজ্ঞানীরা িচনেত পারেলন। েসিটেক আেগ েথেকই পযৰ্েবক্ষেণ রাখা হি�ল। 
যিদও েসিটর পৃিথবীেত আঘাত করার স�াবনা িছল কম। তেব ি�তীয় উ�ািটর েকান 
হিদসই তারা খুঁেজ েপেলন না। এ িকভােব স�ব! 
যাই েহাক, �হিটেক বাঁচােনার উপায় খুঁজেত লাগেলন তারা। ি�তীয় উ�ািট এত আে� 
এিগেয় আসেছ! উ�ািটর গিত �াভািবক নয়, এটা তারা বুঝেত পারেলন। অেনক 
আেলাচনার পর িস�া� েনয়া হেলা, নাসার বানােনা অন্যতম েসরা য�িট ব্যবহার করা 
হেব। েযিট উ�ার গিতপথ পিরবতৰ্ন কের িদেত পাের। কাজিট েসাজা নয়। িঠক করা 
হেলা, �থম উ�ািট, যার নাম এে�রেয়ড-১৯৯৮, তার গিতপথ পাে� ি�তীয় উ�ার 
গিতপেথর িদেক েছেড় েদয়া হেব। দুেটা উ�া সংঘেষৰ্ উেড় েগেলই এ িবপদ হেত মুি� 
পাওয়া যােব। েস অনুযায়ী পিরক�না আর� করেলন িবজ্ঞানীরা। এরই মেধ্য েদখা েগল, 
ি�তীয় উ�ািটর গিতেবগ অত্য� কেম িগেয় েসিট এখন পৃিথবীেক �দিক্ষণ করার তাল 
করেছ! অবাক করার মত িবষয় হেলও আেগ পিরক�না মািফক কাজটা করেত হেব। 
পৃিথবী সময় ৩২২০ সােলর ২৩ জানুয়াির, ি�তীয় উ�ার িদেক �থম উ�ািটর গিতপথ 
পিরবতৰ্েনর য�িট ে�স ে�শন েথেক তার কাজ শুরু করেলা। এক িবেশষ রি�র 
মাধ্যেম �থম উ�ািটর িনয়�ণ িনল ে�স ে�শেনর য�িট। 

িনশােনর উে�শ্য িছল �হিটেক �দিক্ষণ কের েবাঝার েচ�া করা, �ােণর অি�� 
আসেলই রেয়েছ িকনা। েস কােজ িঠকই সফল েস, েস েদখেত েপেয়েছ নীল বায়ুম�ল, 
�হিটর পৃে� অিধকাংশ অংশ জুেড় উপি�িত রেয়েছ একিট পদােথৰ্র, হাইে�ােজন আর 
অি�েজন িদেয় ৈতির! �ুটিনেকর অন্যতম শি�শালী েটিলে�াপ ও ম্যাটার 
আইেডি�ফায়ার িদেয় েস তাই বুেঝেছ। হ্যাঁ, অি�েজন। এমনিক �হটার বায়ুম�েল 
িকেসর আিধক্য থাকেত পাের েসটা বুঝেত েচ�া কেরেছ।  েসই আশ�া েথেকই েস 
িফের যাওয়ার পিরক�না কেরিছল। িক� হঠাৎ…

আকি�ক একিট উ�া েধেয় আসেত েদখা েগল। না, এটা হেত পাের না, তার মিনটের 
আেগ েসরকম উ�ার আগমন েদখায়িন। তেব িক ওই �েহর �াণীেদর ে�িরত েকােনা 
ব�? ওর িক এে�রেয়ড েশপ েনয়াটা ভুল হেলা? ি�য়ািরং ধের মূল কি�উটােরর 
িনয়�ণ িনেয় েস �ুটিনেক েযাগােযাগ করেলা। ক্যাে�ন অ�গুেলা ব্যবহার করেত 
বলেলন। িনশান িকছুেতই রািজ হেলা না, অজানা �েহর �াণীেদর েকানরূপ ক্ষিত 
করেত চায় না েস। 

সােথ সােথই গিতপথ পিরবতৰ্ন করেলা িনশান, কাটােত েচ�া করেলা উ�ািটেক। গিত 
বািড়েয় িদল। ধীের ধীের কেম আসেত লাগল নীলাভ �হটার সােথ দূর�। যখন েস 
বুঝেত পারল এবার েস িবপদমু� ও মহাকাশযানিট েঘারােত হেব, ততক্ষেণ েস 
পৃিথবীর আকষৰ্েণ পিতত হেয়েছ। মাধ্যাকষৰ্ণ স�েকৰ্ �ুটিনেকর এত ধারণা েনই, 
�হিটর আকষৰ্ণ বল েনই ই বলা চেল, তারা থােক �াইং ে�শেন। তাও এি�েফাসৰ্ 
েমাটর িছল। েসটা েস চালুও করেলা। িক� েদরী হেয় েগেছ, পৃিথবীর িদেক পিতত 
হেত থাকেলা মহাকাশযানিট। েশষ েচ�া করার েচ�া করেলা িনশান, মহাকাশযানিটর 
এি�েফাসৰ্ পুেরাটাই চালু কের িদল। ওিদেক তী� ধা�ায় মহাকাশযােনর মূল েমাটরটা 
িবকল হেয় েগল েশষ �াে�। �শা� মহাসাগেরর গভীর এক �ােন আছেড় পড়েলা 
মহাকাশযানিট। তার পূেবৰ্ই বাতাস ঢুেক পেড়েছ যানিটেত। িনশােনর িসটিট এখন শূন্য
। েকউ েনই তােত। অি�� েনই েকান �ুটােনর এ মহাকাশযােন। অি�েজন এর 
ি�য়ায় ঘটনািট ঘটেত সময় েবিশ �েয়াজন হয় িন। িনশােনর েশষ িকছু কথা তখন 
ছুেট যাে� �ুটিনেকর িদেক। 

পৃিথবীর িবজ্ঞানীরা েসবার বুঝেত পােরনিন, েকন তােদর পিরক�না ব্যথৰ্ হেলা। েকন 
উ�ািটেক আঘাত করেত ব্যথৰ্ হেয়িছল তােদর িনয়�েণ থাকা উ�ািট? �থম উ�ািট 
এত অ�াভািবক আচরণ ই বা েকন করিছল? তেব িক েসটা িভন �েহর �াণীেদর 
িকছু? উ�ািট আঘাত করার পরও েকাথায় হািরেয় েগল? এসব �ে�র জবাব পানিন 
তারা। 

�ুটিনেক িনশানেক অন্যতম সাহসী বীর িহেসেব আখ্যািয়ত করা হেয়িছল। �িত 
মুহূেতৰ্ই তার সােথ েযাগােযাগ েরেখিছল তারা। নীলাভ �হিটেত �ােণর ��ন আেছ, 
েস এটা িনি�ত হেত েপেরিছল। মহাকাশযান িব�� হবার আেগ েস মিডউেল জািনেয় 
িগেয়িছল, “এ �েহ �াণ আেছ। তেব আিম িনেজর ভুেলই �াণ হারালাম। আমােক 
আঘাত করার পিরক�না তােদর িছল না।”
এরপর আর েযাগােযাগ স�ব হয়িন নতুন �হিটেত। পুনরায় �ুটান পাঠােনা আর হয়িন 
�ুটিনক নামক �হিট েথেক। 

েদবা�ন েদব রাতুল
এমিস কেলজ, িসেলট

"ত ুিম �� ুত?"

"হ্যা"ঁ
ক্যাে�ন রুিড-১৯৯৭ এর �ে�র উ�ের বলেলা িনশান-৫৬৭৭। এক দুঃসাহসী 
অিভযােন ি�-৫০ মহাকাশযােন যা�া করেছ েস। গ�ব্য ০.৭ আেলাকবষৰ্ দূের িমি�ওেয় 
গ্যালাি�র েসৗরজগত, আেরা সুিনিদৰ্�ভােব বলেল েসৗরজগেতর নক্ষ�িটর তৃতীয় �হ। 
েসখােন �ােণর ��ন আেছ বেল ধারণা করেছ তারা। তারই েখাঁেজ �ুটিনক-৫৬ 
�েহর অন্যতম েসরা মহাকাশচারীেক পাঠােনা হে�। েস িনশান-৫৬৭৭। 

যাই েহাক, যখন �ুটিনেকর সােথ তােদর উপ�হ ৮০ িড�ী েকােণ চেল এল, িনশান 
মহাকাশযােনর মূল ইি�নটা চালু করেলা। ওরা সময় িহসাব কের এভােবই। উপ�েহর 
সােথ েকােণর িহসাব। 
িনশান েদেখ িনল একবার তার ি�য় লালেচ �হিটেক। �হটা িঠক বৃ�াকার নয়, 
উপবৃ�াকার আকৃ িতর। সবার কাছ েথেক িবদায় িনেয় এেসেছ েস। কেব িফরেব 
কীভােব েস জােন না। ওই �াণীগুেলা যিদ তােক আটেক েফেল? িনেজর �্যােজলা 
িদেয় সুইচ েটেপ েমাটর অন করার সােথ সােথই উপের উঠেত থাকেলা মহাকাশযানিট 
। তারা �্যােজলা ব্যবহার কেরই চলাচল কের। তােদর বৃ�াকার েদহ হওয়ায় �্যােজলা 
ছাড়া চলা স�বই নয় বলা চেল। তােদরও অনুভূিত আেছ, দুঃখ আেছ, আন� আেছ। 
ক্যাে�র সবার কথা েভেব িনশােনর েবশ দুঃখই হেলা। ওরা থােক ক্যা� কের। কাজ 
অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যা�। 

িনশান এেসেছ মহাকাশচারী ক্যা� েথেক। ওেদর বংশিব�ার িবষয়িট একটু অ ন্যরকম 
। বাথৰ্ েমিশেন সাধারণ স�া �েবশ কিরেয় িদেলই জ� েনয় অিবকল একিট �ুটান 
(�ুটিনেকর অিধবাসী)। �ুটানেদর পাথৰ্ক্য িনণৰ্ীত হয় বণৰ্, �্যােজলা সংখ্যা, বুি�ম�া 
এসব িদেয়। িনশান-৫৬৭৭, যােক �ুটিনেকর ইিতহােসর অন্যতম বড় অিভযােন 
পাঠােনা হে�, েস অন্য সবার েচেয় আলাদা। তার বুি�ম�া েযেকােনা �ুটােনর েচেয় 
েবিশ। তাই তােকই পাঠােনা হে�। 



আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!

ক্যাে�ন রুিড-১৯৯৭ এর �ে�র উ�ের বলেলা িনশান-৫৬৭৭। এক দুঃসাহসী 
অিভযােন ি�-৫০ মহাকাশযােন যা�া করেছ েস। গ�ব্য ০.৭ আেলাকবষৰ্ দূের িমি�ওেয় 
গ্যালাি�র েসৗরজগত, আেরা সুিনিদৰ্�ভােব বলেল েসৗরজগেতর নক্ষ�িটর তৃতীয় �হ। 
েসখােন �ােণর ��ন আেছ বেল ধারণা করেছ তারা। তারই েখাঁেজ �ুটিনক-৫৬ 
�েহর অন্যতম েসরা মহাকাশচারীেক পাঠােনা হে�। েস িনশান-৫৬৭৭। 

যাই েহাক, যখন �ুটিনেকর সােথ তােদর উপ�হ ৮০ িড�ী েকােণ চেল এল, িনশান 
মহাকাশযােনর মূল ইি�নটা চালু করেলা। ওরা সময় িহসাব কের এভােবই। উপ�েহর 
সােথ েকােণর িহসাব। 
িনশান েদেখ িনল একবার তার ি�য় লালেচ �হিটেক। �হটা িঠক বৃ�াকার নয়, 
উপবৃ�াকার আকৃিতর। সবার কাছ েথেক িবদায় িনেয় এেসেছ েস। কেব িফরেব 
কীভােব েস জােন না। ওই �াণীগুেলা যিদ তােক আটেক েফেল? িনেজর �্যােজলা 
িদেয় সুইচ েটেপ েমাটর অন করার সােথ সােথই উপের উঠেত থাকেলা মহাকাশযানিট
। তারা �্যােজলা ব্যবহার কেরই চলাচল কের। তােদর বৃ�াকার েদহ হওয়ায় �্যােজলা 
ছাড়া চলা স�বই নয় বলা চেল। তােদরও অনুভূিত আেছ, দুঃখ আেছ, আন� আেছ। 
ক্যাে�র সবার কথা েভেব িনশােনর েবশ দুঃখই হেলা। ওরা থােক ক্যা� কের। কাজ 
অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যা�। 

িনশান এেসেছ মহাকাশচারী ক্যা� েথেক। ওেদর বংশিব�ার িবষয়িট একটু অন্যরকম
। বাথৰ্ েমিশেন সাধারণ স�া �েবশ কিরেয় িদেলই জ� েনয় অিবকল একিট �ুটান 
(�ুটিনেকর অিধবাসী)। �ুটানেদর পাথৰ্ক্য িনণৰ্ীত হয় বণৰ্, �্যােজলা সংখ্যা, বুি�ম�া 
এসব িদেয়। িনশান-৫৬৭৭, যােক �ুটিনেকর ইিতহােসর অন্যতম বড় অিভযােন 
পাঠােনা হে�, েস অন্য সবার েচেয় আলাদা। তার বুি�ম�া েযেকােনা �ুটােনর েচেয় 
েবিশ। তাই তােকই পাঠােনা হে�। 

মহাকাশযানিট ধীের ধীের উপের উঠেত থাকেলা। �ুটিনেকর বায়ুম�ল এত ঘন নয়, 
কাবৰ্ন ডাই অ�াইড �ায় ৮০-৯০ শতাংশ। �ুটানেদর জন্য তা সহায়ক, িনেজর 
শারীরবৃ�ীয় কাযৰ্�ম চালাবার জেন্য �েয়াজনীয় উপাদানই েসিট। তেব একিট গ্যাস 
তারা সহ্য করেত পাের না, েসিট অি�েজন। অি�েজেনর সং�েশৰ্ এেলই তােদর 
আবরেণ আগুন ধের যায়। মৃতু্য িনি�ত। ব্যাপারিট অবশ্যই ভয়�র িনশােনর জন্য। েস 
েকাথায় যাে�, েস জােন না, জানার কথাও নয়, অজানা �ােণর সংেকতেক �মাণ 
করার উে�েশ্য েস যাে�। 
সােয়ি��রা কেয়ক বছর ধেরই ধারণা করেছন েসখােন �াণী আেছ, তারা কী রকম বা 
তােদর জীবনযাপন বা �হিটর ৈবিশ�্য েকমন, তা পযৰ্ােলাচনা করেতই পাঠােনা হে� 
িনশানেক। এর আেগ খািল মহাকাশযান পাঠােনা হেয়িছল, েসগুেলা সবই ব্যথৰ্। তাই 
এবার যাে� �ুটান, শুধু �ুটান নয়, বুি�মান মহাকাশচারী �ুটান িনশান। অ�শ� 
ভােলাই আেছ, যু� দরকার হেল অে�র অভাব তার হেব না। তারপরও অজানা ভীিত 
েথেকই যায়। ি�য়ািরংটা ধের যা�া শুরু করেলা েস। বহু দূেরর পথ। যিদও তার 
মহাকাশযানিট ঘ�ায় েযেত পাের �ায় ১.৫ লক্ষ িক.িম েবেগ (পৃিথবীর িহসােব)।

অেনক অেনক িদন পর... 
হ্যাঁ হ্যাঁ, েদখেত পাে�, ওই েতা অেনক দূের নীলাভ একটা �হ। বণৰ্নার সােথ িমেল 
যাে�। সামেন আেরা �হ েদখা যাে�। েসগুেলা �ায় সব বৃ�াকার, ঘুের েবড়াে� 
উপবৃ�াকার ভােব মােঝ একিট উ�ল নক্ষ�েক েক� কের। িক সু�র ব্যব�া! ভাবল 
িনশান। অেটাপাইলট িদেয় েস িটউেব িনেজেক অচল েরেখিছল অেনকিদন। �ুটানেদর 
আয়ু ৫০০-৬০০ বছর (পৃিথবীর িহসােব) হয়। সাধারণত যখন তােদর মূল 
�া�ারিট(ে�ইন) িবকল হয় তখনই তােদর মৃতু্য ঘেট। তাই িনশান িনেজর �া�ারিট 
অচল রাখার জন্যই িটউেব বলেত েগেল ঘুিমেয় িছল এতিদন। এবার কাজ শুরুর পালা। 
মহাকাশযােনর মূল কি�উটার আলফা ২০-ই তােক জািগেয় তুেলেছ। 
 “উেঠা, জােগা, েদেখা এই সু�র েসৗরজগৎেক!”
এিগেয় চলেলা �ুটান িনশান। িহেসব কের যা বুঝল, ওই নীলাভ �হিট েথেক আর খুব 
একটা দূের েনই েস। Astoroid look চালু কের েদয়ার সময় এখনই। এ ব্যব�ায় ওই 
�েহর �াণী যিদ েথেকও থােক, তারা তার মহাকাশযানিটেক একটা উ�ার মত ভাবেব। 
এিট �ুটিনেকর অন্যতম েসরা উ�াবন। েসিট চালু কের যা�া করেলা েস…

আেরা ৫ িদন পর...

পৃিথবীর মহাকাশ গেবষণা সং�া নাসা েদখেত েপল, একিট উ�া এিগেয় আসেছ 
পৃিথবীর িদেক। একিট নয়, দুিট! 
একিটেক িবজ্ঞানীরা িচনেত পারেলন। েসিটেক আেগ েথেকই পযৰ্েবক্ষেণ রাখা হি�ল। 
যিদও েসিটর পৃিথবীেত আঘাত করার স�াবনা িছল কম। তেব ি�তীয় উ�ািটর েকান 
হিদসই তারা খঁুেজ েপেলন না। এ িকভােব স�ব! 
যাই েহাক, �হিটেক বাঁচােনার উপায় খঁুজেত লাগেলন তারা। ি�তীয় উ�ািট এত আে� 
এিগেয় আসেছ! উ�ািটর গিত �াভািবক নয়, এটা তারা বুঝেত পারেলন। অেনক 
আেলাচনার পর িস�া� েনয়া হেলা, নাসার বানােনা অন্যতম েসরা য�িট ব্যবহার করা 
হেব। েযিট উ�ার গিতপথ পিরবতৰ্ন কের িদেত পাের। কাজিট েসাজা নয়। িঠক করা 
হেলা, �থম উ�ািট, যার নাম এে�রেয়ড-১৯৯৮, তার গিতপথ পাে� ি�তীয় উ�ার 
গিতপেথর িদেক েছেড় েদয়া হেব। দুেটা উ�া সংঘেষৰ্ উেড় েগেলই এ িবপদ হেত মুি� 
পাওয়া যােব। েস অনুযায়ী পিরক�না আর� করেলন িবজ্ঞানীরা। এরই মেধ্য েদখা েগল, 
ি�তীয় উ�ািটর গিতেবগ অত্য� কেম িগেয় েসিট এখন পৃিথবীেক �দিক্ষণ করার তাল 
করেছ! অবাক করার মত িবষয় হেলও আেগ পিরক�না মািফক কাজটা করেত হেব। 
পৃিথবী সময় ৩২২০ সােলর ২৩ জানুয়াির, ি�তীয় উ�ার িদেক �থম উ�ািটর গিতপথ 
পিরবতৰ্েনর য�িট ে�স ে�শন েথেক তার কাজ শুরু করেলা। এক িবেশষ রি�র 
মাধ্যেম �থম উ�ািটর িনয়�ণ িনল ে�স ে�শেনর য�িট। 

িনশােনর উে�শ্য িছল �হিটেক �দিক্ষণ কের েবাঝার েচ�া করা, �ােণর অি�� 
আসেলই রেয়েছ িকনা। েস কােজ িঠকই সফল েস, েস েদখেত েপেয়েছ নীল বায়ুম�ল, 
�হিটর পৃে� অিধকাংশ অংশ জুেড় উপি�িত রেয়েছ একিট পদােথৰ্র, হাইে�ােজন আর 
অি�েজন িদেয় ৈতির! �ুটিনেকর অন্যতম শি�শালী েটিলে�াপ ও ম্যাটার 
আইেডি�ফায়ার িদেয় েস তাই বুেঝেছ। হ্যাঁ, অি�েজন। এমনিক �হটার বায়ুম�েল 
িকেসর আিধক্য থাকেত পাের েসটা বুঝেত েচ�া কেরেছ।  েসই আশ�া েথেকই েস 
িফের যাওয়ার পিরক�না কেরিছল। িক� হঠাৎ…

আকি�ক একিট উ�া েধেয় আসেত েদখা েগল। না, এটা হেত পাের না, তার মিনটের 
আেগ েসরকম উ�ার আগমন েদখায়িন। তেব িক ওই �েহর �াণীেদর ে�িরত েকােনা 
ব�? ওর িক এে�রেয়ড েশপ েনয়াটা ভুল হেলা? ি�য়ািরং ধের মূল কি�উটােরর 
িনয়�ণ িনেয় েস �ুটিনেক েযাগােযাগ করেলা। ক্যাে�ন অ�গুেলা ব্যবহার করেত 
বলেলন। িনশান িকছুেতই রািজ হেলা না, অজানা �েহর �াণীেদর েকানরূপ ক্ষিত 
করেত চায় না েস। 

সােথ সােথই গিতপথ পিরবতৰ্ন করেলা িনশান, কাটােত েচ�া করেলা উ�ািটেক। গিত 
বািড়েয় িদল। ধীের ধীের কেম আসেত লাগল নীলাভ �হটার সােথ দূর�। যখন েস 
বুঝেত পারল এবার েস িবপদমু� ও মহাকাশযানিট েঘারােত হেব, ততক্ষেণ েস 
পৃিথবীর আকষৰ্েণ পিতত হেয়েছ। মাধ্যাকষৰ্ণ স�েকৰ্ �ুটিনেকর এত ধারণা েনই, 
�হিটর আকষৰ্ণ বল েনই ই বলা চেল, তারা থােক �াইং ে�শেন। তাও এি�েফাসৰ্ 
েমাটর িছল। েসটা েস চালুও করেলা। িক� েদরী হেয় েগেছ, পৃিথবীর িদেক পিতত 
হেত থাকেলা মহাকাশযানিট। েশষ েচ�া করার েচ�া করেলা িনশান, মহাকাশযানিটর 
এি�েফাসৰ্ পুেরাটাই চালু কের িদল। ওিদেক তী� ধা�ায় মহাকাশযােনর মূল েমাটরটা 
িবকল হেয় েগল েশষ �াে�। �শা� মহাসাগেরর গভীর এক �ােন আছেড় পড়েলা 
মহাকাশযানিট। তার পূেবৰ্ই বাতাস ঢুেক পেড়েছ যানিটেত। িনশােনর িসটিট এখন শূন্য
। েকউ েনই তােত। অি�� েনই েকান �ুটােনর এ মহাকাশযােন। অি�েজন এর 
ি�য়ায় ঘটনািট ঘটেত সময় েবিশ �েয়াজন হয় িন। িনশােনর েশষ িকছু কথা তখন 
ছুেট যাে� �ুটিনেকর িদেক। 

পৃিথবীর িবজ্ঞানীরা েসবার বুঝেত পােরনিন, েকন তােদর পিরক�না ব্যথৰ্ হেলা। েকন 
উ�ািটেক আঘাত করেত ব্যথৰ্ হেয়িছল তােদর িনয়�েণ থাকা উ�ািট? �থম উ�ািট 
এত অ�াভািবক আচরণ ই বা েকন করিছল? তেব িক েসটা িভন �েহর �াণীেদর 
িকছু? উ�ািট আঘাত করার পরও েকাথায় হািরেয় েগল? এসব �ে�র জবাব পানিন 
তারা। 

�ুটিনেক িনশানেক অন্যতম সাহসী বীর িহেসেব আখ্যািয়ত করা হেয়িছল। �িত 
মুহূেতৰ্ই তার সােথ েযাগােযাগ েরেখিছল তারা। নীলাভ �হিটেত �ােণর ��ন আেছ, 
েস এটা িনি�ত হেত েপেরিছল। মহাকাশযান িব�� হবার আেগ েস মিডউেল জািনেয় 
িগেয়িছল, “এ �েহ �াণ আেছ। তেব আিম িনেজর ভুেলই �াণ হারালাম। আমােক 
আঘাত করার পিরক�না তােদর িছল না।”
এরপর আর েযাগােযাগ স�ব হয়িন নতুন �হিটেত। পুনরায় �ুটান পাঠােনা আর হয়িন 
�ুটিনক নামক �হিট েথেক। 



আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!

ক্যাে�ন রুিড-১৯৯৭ এর �ে�র উ�ের বলেলা িনশান-৫৬৭৭। এক দুঃসাহসী 
অিভযােন ি�-৫০ মহাকাশযােন যা�া করেছ েস। গ�ব্য ০.৭ আেলাকবষৰ্ দূের িমি�ওেয় 
গ্যালাি�র েসৗরজগত, আেরা সুিনিদৰ্�ভােব বলেল েসৗরজগেতর নক্ষ�িটর তৃতীয় �হ। 
েসখােন �ােণর ��ন আেছ বেল ধারণা করেছ তারা। তারই েখাঁেজ �ুটিনক-৫৬ 
�েহর অন্যতম েসরা মহাকাশচারীেক পাঠােনা হে�। েস িনশান-৫৬৭৭। 

যাই েহাক, যখন �ুটিনেকর সােথ তােদর উপ�হ ৮০ িড�ী েকােণ চেল এল, িনশান 
মহাকাশযােনর মূল ইি�নটা চালু করেলা। ওরা সময় িহসাব কের এভােবই। উপ�েহর 
সােথ েকােণর িহসাব। 
িনশান েদেখ িনল একবার তার ি�য় লালেচ �হিটেক। �হটা িঠক বৃ�াকার নয়, 
উপবৃ�াকার আকৃিতর। সবার কাছ েথেক িবদায় িনেয় এেসেছ েস। কেব িফরেব 
কীভােব েস জােন না। ওই �াণীগুেলা যিদ তােক আটেক েফেল? িনেজর �্যােজলা 
িদেয় সুইচ েটেপ েমাটর অন করার সােথ সােথই উপের উঠেত থাকেলা মহাকাশযানিট
। তারা �্যােজলা ব্যবহার কেরই চলাচল কের। তােদর বৃ�াকার েদহ হওয়ায় �্যােজলা 
ছাড়া চলা স�বই নয় বলা চেল। তােদরও অনুভূিত আেছ, দুঃখ আেছ, আন� আেছ। 
ক্যাে�র সবার কথা েভেব িনশােনর েবশ দুঃখই হেলা। ওরা থােক ক্যা� কের। কাজ 
অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যা�। 

িনশান এেসেছ মহাকাশচারী ক্যা� েথেক। ওেদর বংশিব�ার িবষয়িট একটু অন্যরকম
। বাথৰ্ েমিশেন সাধারণ স�া �েবশ কিরেয় িদেলই জ� েনয় অিবকল একিট �ুটান 
(�ুটিনেকর অিধবাসী)। �ুটানেদর পাথৰ্ক্য িনণৰ্ীত হয় বণৰ্, �্যােজলা সংখ্যা, বুি�ম�া 
এসব িদেয়। িনশান-৫৬৭৭, যােক �ুটিনেকর ইিতহােসর অন্যতম বড় অিভযােন 
পাঠােনা হে�, েস অন্য সবার েচেয় আলাদা। তার বুি�ম�া েযেকােনা �ুটােনর েচেয় 
েবিশ। তাই তােকই পাঠােনা হে�। 

মহাকাশযানিট ধীের ধীের উপের উঠেত থাকেলা। �ুটিনেকর বায়ুম�ল এত ঘন নয়, 
কাবৰ্ন ডাই অ�াইড �ায় ৮০-৯০ শতাংশ। �ুটানেদর জন্য তা সহায়ক, িনেজর 
শারীরবৃ�ীয় কাযৰ্�ম চালাবার জেন্য �েয়াজনীয় উপাদানই েসিট। তেব একিট গ্যাস 
তারা সহ্য করেত পাের না, েসিট অি�েজন। অি�েজেনর সং�েশৰ্ এেলই তােদর 
আবরেণ আগুন ধের যায়। মৃতু্য িনি�ত। ব্যাপারিট অবশ্যই ভয়�র িনশােনর জন্য। েস 
েকাথায় যাে�, েস জােন না, জানার কথাও নয়, অজানা �ােণর সংেকতেক �মাণ 
করার উে�েশ্য েস যাে�। 
সােয়ি��রা কেয়ক বছর ধেরই ধারণা করেছন েসখােন �াণী আেছ, তারা কী রকম বা 
তােদর জীবনযাপন বা �হিটর ৈবিশ�্য েকমন, তা পযৰ্ােলাচনা করেতই পাঠােনা হে� 
িনশানেক। এর আেগ খািল মহাকাশযান পাঠােনা হেয়িছল, েসগুেলা সবই ব্যথৰ্। তাই 
এবার যাে� �ুটান, শুধু �ুটান নয়, বুি�মান মহাকাশচারী �ুটান িনশান। অ�শ� 
ভােলাই আেছ, যু� দরকার হেল অে�র অভাব তার হেব না। তারপরও অজানা ভীিত 
েথেকই যায়। ি�য়ািরংটা ধের যা�া শুরু করেলা েস। বহু দূেরর পথ। যিদও তার 
মহাকাশযানিট ঘ�ায় েযেত পাের �ায় ১.৫ লক্ষ িক.িম েবেগ (পৃিথবীর িহসােব)।

অেনক অেনক িদন পর... 
হ্যাঁ হ্যাঁ, েদখেত পাে�, ওই েতা অেনক দূের নীলাভ একটা �হ। বণৰ্নার সােথ িমেল 
যাে�। সামেন আেরা �হ েদখা যাে�। েসগুেলা �ায় সব বৃ�াকার, ঘুের েবড়াে� 
উপবৃ�াকার ভােব মােঝ একিট উ�ল নক্ষ�েক েক� কের। িক সু�র ব্যব�া! ভাবল 
িনশান। অেটাপাইলট িদেয় েস িটউেব িনেজেক অচল েরেখিছল অেনকিদন। �ুটানেদর 
আয়ু ৫০০-৬০০ বছর (পৃিথবীর িহসােব) হয়। সাধারণত যখন তােদর মূল 
�া�ারিট(ে�ইন) িবকল হয় তখনই তােদর মৃতু্য ঘেট। তাই িনশান িনেজর �া�ারিট 
অচল রাখার জন্যই িটউেব বলেত েগেল ঘুিমেয় িছল এতিদন। এবার কাজ শুরুর পালা। 
মহাকাশযােনর মূল কি�উটার আলফা ২০-ই তােক জািগেয় তুেলেছ। 
 “উেঠা, জােগা, েদেখা এই সু�র েসৗরজগৎেক!”
এিগেয় চলেলা �ুটান িনশান। িহেসব কের যা বুঝল, ওই নীলাভ �হিট েথেক আর খুব 
একটা দূের েনই েস। Astoroid look চালু কের েদয়ার সময় এখনই। এ ব্যব�ায় ওই 
�েহর �াণী যিদ েথেকও থােক, তারা তার মহাকাশযানিটেক একটা উ�ার মত ভাবেব। 
এিট �ুটিনেকর অন্যতম েসরা উ�াবন। েসিট চালু কের যা�া করেলা েস…

আেরা ৫ িদন পর...

পৃিথবীর মহাকাশ গেবষণা সং�া নাসা েদখেত েপল, একিট উ�া এিগেয় আসেছ 
পৃিথবীর িদেক। একিট নয়, দুিট! 
একিটেক িবজ্ঞানীরা িচনেত পারেলন। েসিটেক আেগ েথেকই পযৰ্েবক্ষেণ রাখা হি�ল। 
যিদও েসিটর পৃিথবীেত আঘাত করার স�াবনা িছল কম। তেব ি�তীয় উ�ািটর েকান 
হিদসই তারা খুঁেজ েপেলন না। এ িকভােব স�ব! 
যাই েহাক, �হিটেক বাঁচােনার উপায় খুঁজেত লাগেলন তারা। ি�তীয় উ�ািট এত আে� 
এিগেয় আসেছ! উ�ািটর গিত �াভািবক নয়, এটা তারা বুঝেত পারেলন। অেনক 
আেলাচনার পর িস�া� েনয়া হেলা, নাসার বানােনা অন্যতম েসরা য�িট ব্যবহার করা 
হেব। েযিট উ�ার গিতপথ পিরবতৰ্ন কের িদেত পাের। কাজিট েসাজা নয়। িঠক করা 
হেলা, �থম উ�ািট, যার নাম এে�রেয়ড-১৯৯৮, তার গিতপথ পাে� ি�তীয় উ�ার 
গিতপেথর িদেক েছেড় েদয়া হেব। দুেটা উ�া সংঘেষৰ্ উেড় েগেলই এ িবপদ হেত মুি� 
পাওয়া যােব। েস অনুযায়ী পিরক�না আর� করেলন িবজ্ঞানীরা। এরই মেধ্য েদখা েগল, 
ি�তীয় উ�ািটর গিতেবগ অত্য� কেম িগেয় েসিট এখন পৃিথবীেক �দিক্ষণ করার তাল 
করেছ! অবাক করার মত িবষয় হেলও আেগ পিরক�না মািফক কাজটা করেত হেব। 
পৃিথবী সময় ৩২২০ সােলর ২৩ জানুয়াির, ি�তীয় উ�ার িদেক �থম উ�ািটর গিতপথ 
পিরবতৰ্েনর য�িট ে�স ে�শন েথেক তার কাজ শুরু করেলা। এক িবেশষ রি�র 
মাধ্যেম �থম উ�ািটর িনয়�ণ িনল ে�স ে�শেনর য�িট। 

িনশােনর উে�শ্য িছল �হিটেক �দিক্ষণ কের েবাঝার েচ�া করা, �ােণর অি�� 
আসেলই রেয়েছ িকনা। েস কােজ িঠকই সফল েস, েস েদখেত েপেয়েছ নীল বায়ুম�ল, 
�হিটর পৃে� অিধকাংশ অংশ জুেড় উপি�িত রেয়েছ একিট পদােথৰ্র, হাইে�ােজন আর 
অি�েজন িদেয় ৈতির! �ুটিনেকর অন্যতম শি�শালী েটিলে�াপ ও ম্যাটার 
আইেডি�ফায়ার িদেয় েস তাই বুেঝেছ। হ্যাঁ, অি�েজন। এমনিক �হটার বায়ুম�েল 
িকেসর আিধক্য থাকেত পাের েসটা বুঝেত েচ�া কেরেছ।  েসই আশ�া েথেকই েস 
িফের যাওয়ার পিরক�না কেরিছল। িক� হঠাৎ…

আকি�ক একিট উ�া েধেয় আসেত েদখা েগল। না, এটা হেত পাের না, তার মিনটের 
আেগ েসরকম উ�ার আগমন েদখায়িন। তেব িক ওই �েহর �াণীেদর ে�িরত েকােনা 
ব�? ওর িক এে�রেয়ড েশপ েনয়াটা ভুল হেলা? ি�য়ািরং ধের মূল কি�উটােরর 
িনয়�ণ িনেয় েস �ুটিনেক েযাগােযাগ করেলা। ক্যাে�ন অ�গুেলা ব্যবহার করেত 
বলেলন। িনশান িকছুেতই রািজ হেলা না, অজানা �েহর �াণীেদর েকানরূপ ক্ষিত 
করেত চায় না েস। 

সােথ সােথই গিতপথ পিরবতৰ্ন করেলা িনশান, কাটােত েচ�া করেলা উ�ািটেক। গিত 
বািড়েয় িদল। ধীের ধীের কেম আসেত লাগল নীলাভ �হটার সােথ দূর�। যখন েস 
বুঝেত পারল এবার েস িবপদমু� ও মহাকাশযানিট েঘারােত হেব, ততক্ষেণ েস 
পৃিথবীর আকষৰ্েণ পিতত হেয়েছ। মাধ্যাকষৰ্ণ স�েকৰ্ �ুটিনেকর এত ধারণা েনই, 
�হিটর আকষৰ্ণ বল েনই ই বলা চেল, তারা থােক �াইং ে�শেন। তাও এি�েফাসৰ্ 
েমাটর িছল। েসটা েস চালুও করেলা। িক� েদরী হেয় েগেছ, পৃিথবীর িদেক পিতত 
হেত থাকেলা মহাকাশযানিট। েশষ েচ�া করার েচ�া করেলা িনশান, মহাকাশযানিটর 
এি�েফাসৰ্ পুেরাটাই চালু কের িদল। ওিদেক তী� ধা�ায় মহাকাশযােনর মূল েমাটরটা 
িবকল হেয় েগল েশষ �াে�। �শা� মহাসাগেরর গভীর এক �ােন আছেড় পড়েলা 
মহাকাশযানিট। তার পূেবৰ্ই বাতাস ঢুেক পেড়েছ যানিটেত। িনশােনর িসটিট এখন শূন্য
। েকউ েনই তােত। অি�� েনই েকান �ুটােনর এ মহাকাশযােন। অি�েজন এর 
ি�য়ায় ঘটনািট ঘটেত সময় েবিশ �েয়াজন হয় িন। িনশােনর েশষ িকছু কথা তখন 
ছুেট যাে� �ুটিনেকর িদেক। 

পৃিথবীর িবজ্ঞানীরা েসবার বুঝেত পােরনিন, েকন তােদর পিরক�না ব্যথৰ্ হেলা। েকন 
উ�ািটেক আঘাত করেত ব্যথৰ্ হেয়িছল তােদর িনয়�েণ থাকা উ�ািট? �থম উ�ািট 
এত অ�াভািবক আচরণ ই বা েকন করিছল? তেব িক েসটা িভন �েহর �াণীেদর 
িকছু? উ�ািট আঘাত করার পরও েকাথায় হািরেয় েগল? এসব �ে�র জবাব পানিন 
তারা। 

�ুটিনেক িনশানেক অন্যতম সাহসী বীর িহেসেব আখ্যািয়ত করা হেয়িছল। �িত 
মুহূেতৰ্ই তার সােথ েযাগােযাগ েরেখিছল তারা। নীলাভ �হিটেত �ােণর ��ন আেছ, 
েস এটা িনি�ত হেত েপেরিছল। মহাকাশযান িব�� হবার আেগ েস মিডউেল জািনেয় 
িগেয়িছল, “এ �েহ �াণ আেছ। তেব আিম িনেজর ভুেলই �াণ হারালাম। আমােক 
আঘাত করার পিরক�না তােদর িছল না।”
এরপর আর েযাগােযাগ স�ব হয়িন নতুন �হিটেত। পুনরায় �ুটান পাঠােনা আর হয়িন 
�ুটিনক নামক �হিট েথেক। 



আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!

ক্যাে�ন রুিড-১৯৯৭ এর �ে�র উ�ের বলেলা িনশান-৫৬৭৭। এক দুঃসাহসী 
অিভযােন ি�-৫০ মহাকাশযােন যা�া করেছ েস। গ�ব্য ০.৭ আেলাকবষৰ্ দূের িমি�ওেয় 
গ্যালাি�র েসৗরজগত, আেরা সুিনিদৰ্�ভােব বলেল েসৗরজগেতর নক্ষ�িটর তৃতীয় �হ। 
েসখােন �ােণর ��ন আেছ বেল ধারণা করেছ তারা। তারই েখাঁেজ �ুটিনক-৫৬ 
�েহর অন্যতম েসরা মহাকাশচারীেক পাঠােনা হে�। েস িনশান-৫৬৭৭। 

যাই েহাক, যখন �ুটিনেকর সােথ তােদর উপ�হ ৮০ িড�ী েকােণ চেল এল, িনশান 
মহাকাশযােনর মূল ইি�নটা চালু করেলা। ওরা সময় িহসাব কের এভােবই। উপ�েহর 
সােথ েকােণর িহসাব। 
িনশান েদেখ িনল একবার তার ি�য় লালেচ �হিটেক। �হটা িঠক বৃ�াকার নয়, 
উপবৃ�াকার আকৃিতর। সবার কাছ েথেক িবদায় িনেয় এেসেছ েস। কেব িফরেব 
কীভােব েস জােন না। ওই �াণীগুেলা যিদ তােক আটেক েফেল? িনেজর �্যােজলা 
িদেয় সুইচ েটেপ েমাটর অন করার সােথ সােথই উপের উঠেত থাকেলা মহাকাশযানিট
। তারা �্যােজলা ব্যবহার কেরই চলাচল কের। তােদর বৃ�াকার েদহ হওয়ায় �্যােজলা 
ছাড়া চলা স�বই নয় বলা চেল। তােদরও অনুভূিত আেছ, দুঃখ আেছ, আন� আেছ। 
ক্যাে�র সবার কথা েভেব িনশােনর েবশ দুঃখই হেলা। ওরা থােক ক্যা� কের। কাজ 
অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যা�। 

িনশান এেসেছ মহাকাশচারী ক্যা� েথেক। ওেদর বংশিব�ার িবষয়িট একটু অন্যরকম
। বাথৰ্ েমিশেন সাধারণ স�া �েবশ কিরেয় িদেলই জ� েনয় অিবকল একিট �ুটান 
(�ুটিনেকর অিধবাসী)। �ুটানেদর পাথৰ্ক্য িনণৰ্ীত হয় বণৰ্, �্যােজলা সংখ্যা, বুি�ম�া 
এসব িদেয়। িনশান-৫৬৭৭, যােক �ুটিনেকর ইিতহােসর অন্যতম বড় অিভযােন 
পাঠােনা হে�, েস অন্য সবার েচেয় আলাদা। তার বুি�ম�া েযেকােনা �ুটােনর েচেয় 
েবিশ। তাই তােকই পাঠােনা হে�। 

মহাকাশযানিট ধীের ধীের উপের উঠেত থাকেলা। �ুটিনেকর বায়ুম�ল এত ঘন নয়, 
কাবৰ্ন ডাই অ�াইড �ায় ৮০-৯০ শতাংশ। �ুটানেদর জন্য তা সহায়ক, িনেজর 
শারীরবৃ�ীয় কাযৰ্�ম চালাবার জেন্য �েয়াজনীয় উপাদানই েসিট। তেব একিট গ্যাস 
তারা সহ্য করেত পাের না, েসিট অি�েজন। অি�েজেনর সং�েশৰ্ এেলই তােদর 
আবরেণ আগুন ধের যায়। মৃতু্য িনি�ত। ব্যাপারিট অবশ্যই ভয়�র িনশােনর জন্য। েস 
েকাথায় যাে�, েস জােন না, জানার কথাও নয়, অজানা �ােণর সংেকতেক �মাণ 
করার উে�েশ্য েস যাে�। 
সােয়ি��রা কেয়ক বছর ধেরই ধারণা করেছন েসখােন �াণী আেছ, তারা কী রকম বা 
তােদর জীবনযাপন বা �হিটর ৈবিশ�্য েকমন, তা পযৰ্ােলাচনা করেতই পাঠােনা হে� 
িনশানেক। এর আেগ খািল মহাকাশযান পাঠােনা হেয়িছল, েসগুেলা সবই ব্যথৰ্। তাই 
এবার যাে� �ুটান, শুধু �ুটান নয়, বুি�মান মহাকাশচারী �ুটান িনশান। অ�শ� 
ভােলাই আেছ, যু� দরকার হেল অে�র অভাব তার হেব না। তারপরও অজানা ভীিত 
েথেকই যায়। ি�য়ািরংটা ধের যা�া শুরু করেলা েস। বহু দূেরর পথ। যিদও তার 
মহাকাশযানিট ঘ�ায় েযেত পাের �ায় ১.৫ লক্ষ িক.িম েবেগ (পৃিথবীর িহসােব)।

অেনক অেনক িদন পর... 
হ্যাঁ হ্যাঁ, েদখেত পাে�, ওই েতা অেনক দূের নীলাভ একটা �হ। বণৰ্নার সােথ িমেল 
যাে�। সামেন আেরা �হ েদখা যাে�। েসগুেলা �ায় সব বৃ�াকার, ঘুের েবড়াে� 
উপবৃ�াকার ভােব মােঝ একিট উ�ল নক্ষ�েক েক� কের। িক সু�র ব্যব�া! ভাবল 
িনশান। অেটাপাইলট িদেয় েস িটউেব িনেজেক অচল েরেখিছল অেনকিদন। �ুটানেদর 
আয়ু ৫০০-৬০০ বছর (পৃিথবীর িহসােব) হয়। সাধারণত যখন তােদর মূল 
�া�ারিট(ে�ইন) িবকল হয় তখনই তােদর মৃতু্য ঘেট। তাই িনশান িনেজর �া�ারিট 
অচল রাখার জন্যই িটউেব বলেত েগেল ঘুিমেয় িছল এতিদন। এবার কাজ শুরুর পালা। 
মহাকাশযােনর মূল কি�উটার আলফা ২০-ই তােক জািগেয় তুেলেছ। 
 “উেঠা, জােগা, েদেখা এই সু�র েসৗরজগৎেক!”
এিগেয় চলেলা �ুটান িনশান। িহেসব কের যা বুঝল, ওই নীলাভ �হিট েথেক আর খুব 
একটা দূের েনই েস। Astoroid look চালু কের েদয়ার সময় এখনই। এ ব্যব�ায় ওই 
�েহর �াণী যিদ েথেকও থােক, তারা তার মহাকাশযানিটেক একটা উ�ার মত ভাবেব। 
এিট �ুটিনেকর অন্যতম েসরা উ�াবন। েসিট চালু কের যা�া করেলা েস…

আেরা ৫ িদন পর...

পৃিথবীর মহাকাশ গেবষণা সং�া নাসা েদখেত েপল, একিট উ�া এিগেয় আসেছ 
পৃিথবীর িদেক। একিট নয়, দুিট! 
একিটেক িবজ্ঞানীরা িচনেত পারেলন। েসিটেক আেগ েথেকই পযৰ্েবক্ষেণ রাখা হি�ল। 
যিদও েসিটর পৃিথবীেত আঘাত করার স�াবনা িছল কম। তেব ি�তীয় উ�ািটর েকান 
হিদসই তারা খঁুেজ েপেলন না। এ িকভােব স�ব! 
যাই েহাক, �হিটেক বাঁচােনার উপায় খঁুজেত লাগেলন তারা। ি�তীয় উ�ািট এত আে� 
এিগেয় আসেছ! উ�ািটর গিত �াভািবক নয়, এটা তারা বুঝেত পারেলন। অেনক 
আেলাচনার পর িস�া� েনয়া হেলা, নাসার বানােনা অন্যতম েসরা য�িট ব্যবহার করা 
হেব। েযিট উ�ার গিতপথ পিরবতৰ্ন কের িদেত পাের। কাজিট েসাজা নয়। িঠক করা 
হেলা, �থম উ�ািট, যার নাম এে�রেয়ড-১৯৯৮, তার গিতপথ পাে� ি�তীয় উ�ার 
গিতপেথর িদেক েছেড় েদয়া হেব। দুেটা উ�া সংঘেষৰ্ উেড় েগেলই এ িবপদ হেত মুি� 
পাওয়া যােব। েস অনুযায়ী পিরক�না আর� করেলন িবজ্ঞানীরা। এরই মেধ্য েদখা েগল, 
ি�তীয় উ�ািটর গিতেবগ অত্য� কেম িগেয় েসিট এখন পৃিথবীেক �দিক্ষণ করার তাল 
করেছ! অবাক করার মত িবষয় হেলও আেগ পিরক�না মািফক কাজটা করেত হেব। 
পৃিথবী সময় ৩২২০ সােলর ২৩ জানুয়াির, ি�তীয় উ�ার িদেক �থম উ�ািটর গিতপথ 
পিরবতৰ্েনর য�িট ে�স ে�শন েথেক তার কাজ শুরু করেলা। এক িবেশষ রি�র 
মাধ্যেম �থম উ�ািটর িনয়�ণ িনল ে�স ে�শেনর য�িট। 

িনশােনর উে�শ্য িছল �হিটেক �দিক্ষণ কের েবাঝার েচ�া করা, �ােণর অি�� 
আসেলই রেয়েছ িকনা। েস কােজ িঠকই সফল েস, েস েদখেত েপেয়েছ নীল বায়ুম�ল, 
�হিটর পৃে� অিধকাংশ অংশ জুেড় উপি�িত রেয়েছ একিট পদােথৰ্র, হাইে�ােজন আর 
অি�েজন িদেয় ৈতির! �ুটিনেকর অন্যতম শি�শালী েটিলে�াপ ও ম্যাটার 
আইেডি�ফায়ার িদেয় েস তাই বুেঝেছ। হ্যাঁ, অি�েজন। এমনিক �হটার বায়ুম�েল 
িকেসর আিধক্য থাকেত পাের েসটা বুঝেত েচ�া কেরেছ।  েসই আশ�া েথেকই েস 
িফের যাওয়ার পিরক�না কেরিছল। িক� হঠাৎ…

আকি�ক একিট উ�া েধেয় আসেত েদখা েগল। না, এটা হেত পাের না, তার মিনটের 
আেগ েসরকম উ�ার আগমন েদখায়িন। তেব িক ওই �েহর �াণীেদর ে�িরত েকােনা 
ব�? ওর িক এে�রেয়ড েশপ েনয়াটা ভুল হেলা? ি�য়ািরং ধের মূল কি�উটােরর 
িনয়�ণ িনেয় েস �ুটিনেক েযাগােযাগ করেলা। ক্যাে�ন অ�গুেলা ব্যবহার করেত 
বলেলন। িনশান িকছুেতই রািজ হেলা না, অজানা �েহর �াণীেদর েকানরূপ ক্ষিত 
করেত চায় না েস। 

সােথ সােথই গিতপথ পিরবতৰ্ন করেলা িনশান, কাটােত েচ�া করেলা উ�ািটেক। গিত 
বািড়েয় িদল। ধীের ধীের কেম আসেত লাগল নীলাভ �হটার সােথ দূর�। যখন েস 
বুঝেত পারল এবার েস িবপদমু� ও মহাকাশযানিট েঘারােত হেব, ততক্ষেণ েস 
পৃিথবীর আকষৰ্েণ পিতত হেয়েছ। মাধ্যাকষৰ্ণ স�েকৰ্ �ুটিনেকর এত ধারণা েনই, 
�হিটর আকষৰ্ণ বল েনই ই বলা চেল, তারা থােক �াইং ে�শেন। তাও এি�েফাসৰ্ 
েমাটর িছল। েসটা েস চালুও করেলা। িক� েদরী হেয় েগেছ, পৃিথবীর িদেক পিতত 
হেত থাকেলা মহাকাশযানিট। েশষ েচ�া করার েচ�া করেলা িনশান, মহাকাশযানিটর 
এি�েফাসৰ্ পুেরাটাই চালু কের িদল। ওিদেক তী� ধা�ায় মহাকাশযােনর মূল েমাটরটা 
িবকল হেয় েগল েশষ �াে�। �শা� মহাসাগেরর গভীর এক �ােন আছেড় পড়েলা 
মহাকাশযানিট। তার পূেবৰ্ই বাতাস ঢুেক পেড়েছ যানিটেত। িনশােনর িসটিট এখন শূন্য
। েকউ েনই তােত। অি�� েনই েকান �ুটােনর এ মহাকাশযােন। অি�েজন এর 
ি�য়ায় ঘটনািট ঘটেত সময় েবিশ �েয়াজন হয় িন। িনশােনর েশষ িকছু কথা তখন 
ছুেট যাে� �ুটিনেকর িদেক। 

পৃিথবীর িবজ্ঞানীরা েসবার বুঝেত পােরনিন, েকন তােদর পিরক�না ব্যথৰ্ হেলা। েকন 
উ�ািটেক আঘাত করেত ব্যথৰ্ হেয়িছল তােদর িনয়�েণ থাকা উ�ািট? �থম উ�ািট 
এত অ�াভািবক আচরণ ই বা েকন করিছল? তেব িক েসটা িভন �েহর �াণীেদর 
িকছু? উ�ািট আঘাত করার পরও েকাথায় হািরেয় েগল? এসব �ে�র জবাব পানিন 
তারা। 

�ুটিনেক িনশানেক অন্যতম সাহসী বীর িহেসেব আখ্যািয়ত করা হেয়িছল। �িত 
মুহূেতৰ্ই তার সােথ েযাগােযাগ েরেখিছল তারা। নীলাভ �হিটেত �ােণর ��ন আেছ, 
েস এটা িনি�ত হেত েপেরিছল। মহাকাশযান িব�� হবার আেগ েস মিডউেল জািনেয় 
িগেয়িছল, “এ �েহ �াণ আেছ। তেব আিম িনেজর ভুেলই �াণ হারালাম। আমােক 
আঘাত করার পিরক�না তােদর িছল না।”
এরপর আর েযাগােযাগ স�ব হয়িন নতুন �হিটেত। পুনরায় �ুটান পাঠােনা আর হয়িন 
�ুটিনক নামক �হিট েথেক। 



আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!

ক্যাে�ন রুিড-১৯৯৭ এর �ে�র উ�ের বলেলা িনশান-৫৬৭৭। এক দুঃসাহসী 
অিভযােন ি�-৫০ মহাকাশযােন যা�া করেছ েস। গ�ব্য ০.৭ আেলাকবষৰ্ দূের িমি�ওেয় 
গ্যালাি�র েসৗরজগত, আেরা সুিনিদৰ্�ভােব বলেল েসৗরজগেতর নক্ষ�িটর তৃতীয় �হ। 
েসখােন �ােণর ��ন আেছ বেল ধারণা করেছ তারা। তারই েখাঁেজ �ুটিনক-৫৬ 
�েহর অন্যতম েসরা মহাকাশচারীেক পাঠােনা হে�। েস িনশান-৫৬৭৭। 

যাই েহাক, যখন �ুটিনেকর সােথ তােদর উপ�হ ৮০ িড�ী েকােণ চেল এল, িনশান 
মহাকাশযােনর মূল ইি�নটা চালু করেলা। ওরা সময় িহসাব কের এভােবই। উপ�েহর 
সােথ েকােণর িহসাব। 
িনশান েদেখ িনল একবার তার ি�য় লালেচ �হিটেক। �হটা িঠক বৃ�াকার নয়, 
উপবৃ�াকার আকৃিতর। সবার কাছ েথেক িবদায় িনেয় এেসেছ েস। কেব িফরেব 
কীভােব েস জােন না। ওই �াণীগুেলা যিদ তােক আটেক েফেল? িনেজর �্যােজলা 
িদেয় সুইচ েটেপ েমাটর অন করার সােথ সােথই উপের উঠেত থাকেলা মহাকাশযানিট
। তারা �্যােজলা ব্যবহার কেরই চলাচল কের। তােদর বৃ�াকার েদহ হওয়ায় �্যােজলা 
ছাড়া চলা স�বই নয় বলা চেল। তােদরও অনুভূিত আেছ, দুঃখ আেছ, আন� আেছ। 
ক্যাে�র সবার কথা েভেব িনশােনর েবশ দুঃখই হেলা। ওরা থােক ক্যা� কের। কাজ 
অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যা�। 

িনশান এেসেছ মহাকাশচারী ক্যা� েথেক। ওেদর বংশিব�ার িবষয়িট একটু অন্যরকম
। বাথৰ্ েমিশেন সাধারণ স�া �েবশ কিরেয় িদেলই জ� েনয় অিবকল একিট �ুটান 
(�ুটিনেকর অিধবাসী)। �ুটানেদর পাথৰ্ক্য িনণৰ্ীত হয় বণৰ্, �্যােজলা সংখ্যা, বুি�ম�া 
এসব িদেয়। িনশান-৫৬৭৭, যােক �ুটিনেকর ইিতহােসর অন্যতম বড় অিভযােন 
পাঠােনা হে�, েস অন্য সবার েচেয় আলাদা। তার বুি�ম�া েযেকােনা �ুটােনর েচেয় 
েবিশ। তাই তােকই পাঠােনা হে�। 

মহাকাশযানিট ধীের ধীের উপের উঠেত থাকেলা। �ুটিনেকর বায়ুম�ল এত ঘন নয়, 
কাবৰ্ন ডাই অ�াইড �ায় ৮০-৯০ শতাংশ। �ুটানেদর জন্য তা সহায়ক, িনেজর 
শারীরবৃ�ীয় কাযৰ্�ম চালাবার জেন্য �েয়াজনীয় উপাদানই েসিট। তেব একিট গ্যাস 
তারা সহ্য করেত পাের না, েসিট অি�েজন। অি�েজেনর সং�েশৰ্ এেলই তােদর 
আবরেণ আগুন ধের যায়। মৃতু্য িনি�ত। ব্যাপারিট অবশ্যই ভয়�র িনশােনর জন্য। েস 
েকাথায় যাে�, েস জােন না, জানার কথাও নয়, অজানা �ােণর সংেকতেক �মাণ 
করার উে�েশ্য েস যাে�। 
সােয়ি��রা কেয়ক বছর ধেরই ধারণা করেছন েসখােন �াণী আেছ, তারা কী রকম বা 
তােদর জীবনযাপন বা �হিটর ৈবিশ�্য েকমন, তা পযৰ্ােলাচনা করেতই পাঠােনা হে� 
িনশানেক। এর আেগ খািল মহাকাশযান পাঠােনা হেয়িছল, েসগুেলা সবই ব্যথৰ্। তাই 
এবার যাে� �ুটান, শুধু �ুটান নয়, বুি�মান মহাকাশচারী �ুটান িনশান। অ�শ� 
ভােলাই আেছ, যু� দরকার হেল অে�র অভাব তার হেব না। তারপরও অজানা ভীিত 
েথেকই যায়। ি�য়ািরংটা ধের যা�া শুরু করেলা েস। বহু দূেরর পথ। যিদও তার 
মহাকাশযানিট ঘ�ায় েযেত পাের �ায় ১.৫ লক্ষ িক.িম েবেগ (পৃিথবীর িহসােব)।

অেনক অেনক িদন পর... 
হ্যাঁ হ্যাঁ, েদখেত পাে�, ওই েতা অেনক দূের নীলাভ একটা �হ। বণৰ্নার সােথ িমেল 
যাে�। সামেন আেরা �হ েদখা যাে�। েসগুেলা �ায় সব বৃ�াকার, ঘুের েবড়াে� 
উপবৃ�াকার ভােব মােঝ একিট উ�ল নক্ষ�েক েক� কের। িক সু�র ব্যব�া! ভাবল 
িনশান। অেটাপাইলট িদেয় েস িটউেব িনেজেক অচল েরেখিছল অেনকিদন। �ুটানেদর 
আয়ু ৫০০-৬০০ বছর (পৃিথবীর িহসােব) হয়। সাধারণত যখন তােদর মূল 
�া�ারিট(ে�ইন) িবকল হয় তখনই তােদর মৃতু্য ঘেট। তাই িনশান িনেজর �া�ারিট 
অচল রাখার জন্যই িটউেব বলেত েগেল ঘুিমেয় িছল এতিদন। এবার কাজ শুরুর পালা। 
মহাকাশযােনর মূল কি�উটার আলফা ২০-ই তােক জািগেয় তুেলেছ। 
 “উেঠা, জােগা, েদেখা এই সু�র েসৗরজগৎেক!”
এিগেয় চলেলা �ুটান িনশান। িহেসব কের যা বুঝল, ওই নীলাভ �হিট েথেক আর খুব 
একটা দূের েনই েস। Astoroid look চালু কের েদয়ার সময় এখনই। এ ব্যব�ায় ওই 
�েহর �াণী যিদ েথেকও থােক, তারা তার মহাকাশযানিটেক একটা উ�ার মত ভাবেব। 
এিট �ুটিনেকর অন্যতম েসরা উ�াবন। েসিট চালু কের যা�া করেলা েস…

আেরা ৫ িদন পর...

পৃিথবীর মহাকাশ গেবষণা সং�া নাসা েদখেত েপল, একিট উ�া এিগেয় আসেছ 
পৃিথবীর িদেক। একিট নয়, দুিট! 
একিটেক িবজ্ঞানীরা িচনেত পারেলন। েসিটেক আেগ েথেকই পযৰ্েবক্ষেণ রাখা হি�ল। 
যিদও েসিটর পৃিথবীেত আঘাত করার স�াবনা িছল কম। তেব ি�তীয় উ�ািটর েকান 
হিদসই তারা খুঁেজ েপেলন না। এ িকভােব স�ব! 
যাই েহাক, �হিটেক বাঁচােনার উপায় খুঁজেত লাগেলন তারা। ি�তীয় উ�ািট এত আে� 
এিগেয় আসেছ! উ�ািটর গিত �াভািবক নয়, এটা তারা বুঝেত পারেলন। অেনক 
আেলাচনার পর িস�া� েনয়া হেলা, নাসার বানােনা অন্যতম েসরা য�িট ব্যবহার করা 
হেব। েযিট উ�ার গিতপথ পিরবতৰ্ন কের িদেত পাের। কাজিট েসাজা নয়। িঠক করা 
হেলা, �থম উ�ািট, যার নাম এে�রেয়ড-১৯৯৮, তার গিতপথ পাে� ি�তীয় উ�ার 
গিতপেথর িদেক েছেড় েদয়া হেব। দুেটা উ�া সংঘেষৰ্ উেড় েগেলই এ িবপদ হেত মুি� 
পাওয়া যােব। েস অনুযায়ী পিরক�না আর� করেলন িবজ্ঞানীরা। এরই মেধ্য েদখা েগল, 
ি�তীয় উ�ািটর গিতেবগ অত্য� কেম িগেয় েসিট এখন পৃিথবীেক �দিক্ষণ করার তাল 
করেছ! অবাক করার মত িবষয় হেলও আেগ পিরক�না মািফক কাজটা করেত হেব। 
পৃিথবী সময় ৩২২০ সােলর ২৩ জানুয়াির, ি�তীয় উ�ার িদেক �থম উ�ািটর গিতপথ 
পিরবতৰ্েনর য�িট ে�স ে�শন েথেক তার কাজ শুরু করেলা। এক িবেশষ রি�র 
মাধ্যেম �থম উ�ািটর িনয়�ণ িনল ে�স ে�শেনর য�িট। 

িনশােনর উে�শ্য িছল �হিটেক �দিক্ষণ কের েবাঝার েচ�া করা, �ােণর অি�� 
আসেলই রেয়েছ িকনা। েস কােজ িঠকই সফল েস, েস েদখেত েপেয়েছ নীল বায়ুম�ল, 
�হিটর পৃে� অিধকাংশ অংশ জুেড় উপি�িত রেয়েছ একিট পদােথৰ্র, হাইে�ােজন আর 
অি�েজন িদেয় ৈতির! �ুটিনেকর অন্যতম শি�শালী েটিলে�াপ ও ম্যাটার 
আইেডি�ফায়ার িদেয় েস তাই বুেঝেছ। হ্যাঁ, অি�েজন। এমনিক �হটার বায়ুম�েল 
িকেসর আিধক্য থাকেত পাের েসটা বুঝেত েচ�া কেরেছ।  েসই আশ�া েথেকই েস 
িফের যাওয়ার পিরক�না কেরিছল। িক� হঠাৎ…

আকি�ক একিট উ�া েধেয় আসেত েদখা েগল। না, এটা হেত পাের না, তার মিনটের 
আেগ েসরকম উ�ার আগমন েদখায়িন। তেব িক ওই �েহর �াণীেদর ে�িরত েকােনা 
ব�? ওর িক এে�রেয়ড েশপ েনয়াটা ভুল হেলা? ি�য়ািরং ধের মূল কি�উটােরর 
িনয়�ণ িনেয় েস �ুটিনেক েযাগােযাগ করেলা। ক্যাে�ন অ�গুেলা ব্যবহার করেত 
বলেলন। িনশান িকছুেতই রািজ হেলা না, অজানা �েহর �াণীেদর েকানরূপ ক্ষিত 
করেত চায় না েস। 

সােথ সােথই গিতপথ পিরবতৰ্ন করেলা িনশান, কাটােত েচ�া করেলা উ�ািটেক। গিত 
বািড়েয় িদল। ধীের ধীের কেম আসেত লাগল নীলাভ �হটার সােথ দূর�। যখন েস 
বুঝেত পারল এবার েস িবপদমু� ও মহাকাশযানিট েঘারােত হেব, ততক্ষেণ েস 
পৃিথবীর আকষৰ্েণ পিতত হেয়েছ। মাধ্যাকষৰ্ণ স�েকৰ্ �ুটিনেকর এত ধারণা েনই, 
�হিটর আকষৰ্ণ বল েনই ই বলা চেল, তারা থােক �াইং ে�শেন। তাও এি�েফাসৰ্ 
েমাটর িছল। েসটা েস চালুও করেলা। িক� েদরী হেয় েগেছ, পৃিথবীর িদেক পিতত 
হেত থাকেলা মহাকাশযানিট। েশষ েচ�া করার েচ�া করেলা িনশান, মহাকাশযানিটর 
এি�েফাসৰ্ পুেরাটাই চালু কের িদল। ওিদেক তী� ধা�ায় মহাকাশযােনর মূল েমাটরটা 
িবকল হেয় েগল েশষ �াে�। �শা� মহাসাগেরর গভীর এক �ােন আছেড় পড়েলা 
মহাকাশযানিট। তার পূেবৰ্ই বাতাস ঢুেক পেড়েছ যানিটেত। িনশােনর িসটিট এখন শূন্য
। েকউ েনই তােত। অি�� েনই েকান �ুটােনর এ মহাকাশযােন। অি�েজন এর 
ি�য়ায় ঘটনািট ঘটেত সময় েবিশ �েয়াজন হয় িন। িনশােনর েশষ িকছু কথা তখন 
ছুেট যাে� �ুটিনেকর িদেক। 

পৃিথবীর িবজ্ঞানীরা েসবার বুঝেত পােরনিন, েকন তােদর পিরক�না ব্যথৰ্ হেলা। েকন 
উ�ািটেক আঘাত করেত ব্যথৰ্ হেয়িছল তােদর িনয়�েণ থাকা উ�ািট? �থম উ�ািট 
এত অ�াভািবক আচরণ ই বা েকন করিছল? তেব িক েসটা িভন �েহর �াণীেদর 
িকছু? উ�ািট আঘাত করার পরও েকাথায় হািরেয় েগল? এসব �ে�র জবাব পানিন 
তারা। 

�ুটিনেক িনশানেক অন্যতম সাহসী বীর িহেসেব আখ্যািয়ত করা হেয়িছল। �িত 
মুহূেতৰ্ই তার সােথ েযাগােযাগ েরেখিছল তারা। নীলাভ �হিটেত �ােণর ��ন আেছ, 
েস এটা িনি�ত হেত েপেরিছল। মহাকাশযান িব�� হবার আেগ েস মিডউেল জািনেয় 
িগেয়িছল, “এ �েহ �াণ আেছ। তেব আিম িনেজর ভুেলই �াণ হারালাম। আমােক 
আঘাত করার পিরক�না তােদর িছল না।”
এরপর আর েযাগােযাগ স�ব হয়িন নতুন �হিটেত। পুনরায় �ুটান পাঠােনা আর হয়িন 
�ুটিনক নামক �হিট েথেক। 



�ািফন - �যুি� জগেতর ভিবষ্যত
রাইদা হক 
চ��াম কেলজ,

চ��াম

এক িমিলিমটােরর দশ লক্ষ ভােগর এক ভাগ সমান েকােনা উপাদান িদেয় িব�ব? 
িকভােব স�ব?!

অিব�াস্য হেলও িব�ব্যাপী ন্যােনা�যুি�েত আেলাড়ন সৃি�কারী অিতকু্ষ�, আণুবীক্ষিণক,  
ন্যােনাউপকরণ (nanomaterial) হেলা �ািফন (graphene)। িবে�র সবৰ্�থম 
ি�মাি�ক এই উপকরণিটর ব্যাপাের আমরা অেনেকই হয়েতা জািন না। তেব এতটুকু 
িনি�তভােব বলা যায়, খুব শী�ই এিট িব�ব্যাপী বােয়াইি�িনয়ািরং, অপিটক্যাল ইেল�িন� 
সহ অন্যান্য বািণিজ্যক েক্ষে� সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ চািহদায় পিরণত হেত যাে�।
Diamond এর েচেয় কিঠন, রাবােরর েচেয় নমনীয়, ি�েলর েচেয় শ�, অ্যালুিমিনয়ােমর 
েচেয় হালকা এই ন্যােনা উপকরেণর উপযু�তা এেতাই েবিশ েয িবে�র িবিভ� েদেশর 
বেড়া বেড়া িশ� �িত�ান �ািফেনর ব্যবহার ও গেবষণার িপছেন িমিলয়ন িমিলয়ন ডলার 
ব্যয় করেছন।



পিরচয় 

এবার আসা যাক �ািফেনর পিরচেয়। �ািফন হেলা কাবৰ্েনর একিট রূপেভদ (allo-
trope), যা েমৗচােকর জািলর (lattice) ন্যায়, ি�মাি�কভােব িবন্য�, এক�রী পরমাণু 
িনেয় গিঠত।
�ািফন শ�িট জামৰ্ান �াফাইট (graphite) েথেক আগত। েশেষর -ene �ত্যয় িনেদৰ্শ 
কের কাবৰ্েনর আেরক রূপেভদ। �াফাইট মূলত এক�প �ািফন েলয়ার িনেয়ই গিঠত। 

�ািফেনর কাঠােমা

এই ন্যােনাউপকরণিট িঠক কতটুকু কু্ষ�তর তা জানেল হয়েতা আপনারা অবাক হেবন। 
1 nm (১ িমিল িমটােরর দশ লক্ষ ভােগর এক ভাগ) পুরু �াফাইেট �ায় ৩ িমিলয়ন বা 
৩০ লক্ষ �ািফেনর েলয়ার থােক! শুধু তাই নয়, এিট এতটাই হালকা েয, ২৬৩০ বগৰ্ 
িমটার �ািফেনর ভর মা� ১ �াম। অথৰ্াৎ, ৩ �াম �ািফন �ারা একিট ফুটবল মাঠ েঢেক 
েদওয়া স�ব!

আিব�ার

Andre Geim, একজন ডাচ-ি�িটশ (জ�ঃ রািশয়া) পদাথৰ্িবদ এবং ইউিনভািসৰ্িট অব 
ম্যানেচ�ােরর �েফসর, সবৰ্�থম কাবৰ্ন েথেক ি�মাি�ক এই পরমাণু �রিট আলাদা 
করেত সক্ষম হন। িতিন আণুবীক্ষিণক যে�র িনেচ এর ষড়ভুজাকৃিতর গঠনিট েদখেত 
পান।
পরবতৰ্ীেত, িশক্ষাথৰ্ী Konstantin Novoselov এর সাহােয্য িব�র গেবষণার পর 
�ািফেনর ব্যাপাের চমক�দ সব তথ্য আিব�ার কেরন।

>> �ািফেনর অনন্য গঠেনর জন্য এর পরমাণু জািলকা (lattice) এর মেধ্য িদেয় 
ইেলক�ন অসাধারণ গিতেত, বাধাহীনভােব �বািহত হেত পাের। তাছাড়া এিটর উ� 
ইেলক�ন Mobility (গিতশীলতা) িসিলকেনর তুলনায় ১০০ গুণ েবিশ।  
>> হীরার েচেয়ও �ািফন ২ গুণ েবিশ তাপ পিরবহন করেত পাের।
>> কপােরর তুলনায় এিট ১০০০ গুণ েবিশ িবদু্যৎ পিরবহন করেত পাের।
>> ি�েলর তুলনায় এিট ১৫০ গুণ েবিশ শ�।
>> িনেজর ৈদেঘৰ্্যর তুলনায় ১২০% �সািরত করা স�ব।
>> এিট এেতাটাই অেভদ্য েয, এমনিক কু্ষ�তম পরমাণু Helium-ও এর মধ্য িদেয় পার 
হেত পাের না। 



ব্যবহার

বােয়ালিজকাল ইি�িনয়ািরংেয় �তগামী ও কাযৰ্কর বােয়াইেলকি�ক েস�ির িডভাইস 
ৈতিরেত �ািফেনর মেতা উ�পিরবাহী, মজবুত উপকরেণর ব্যাপক চািহদা রেয়েছ। 
তাছাড়া এেক এি�বােয়ািটক িহেসেব ও ক্যা�ার �িতেরােধ ব্যবহার করা যায়।
এমনিক এর আণিবক গঠন ও উপযু�তার জন্য এেক িটসু্য পুনগৰ্ঠন (tissue regenera-
tion) এর কােজ ব্যবহার করা যায়।

অপ�টক্যাল ইেলক�িনকস: টাচি�ন, LCD, organic LED ৈতিরেত এর ব্যবহার 
করা যায়। এিট �� হওয়ায় অপিটক্যাল ভােব ৯৭.৭% আেলাক ে�রণ করেত সক্ষম।

শি� সংর�ণ (Energy storage): ব্যাটাির িকংবা ক্যাপািসটের শি� সংরক্ষেণর 
েক্ষে� একিট সমস্যা হেলা, ব্যাটাির �চুর শি� সংরক্ষণ করেত পারেলও এিট চাজৰ্ হেত 
সময় লােগ অেনক এবং ক্যাপািসটর তাড়াতািড় charged হেলও েবিশ শি� ধের রাখেত 
পাের না। এই সমস্যা সমাধােনর লেক্ষ্য �ািফন ব্যবহােরর জন্য গেবষণা চলেছ।

এছাড়াও পািন পির�াবণ (water ultrafiltration), কি�উটার ৈতির, জিটল েযৗগ 
(Composite material), photovoltaic cell ইত্যািদ িবিভ� েক্ষে� এর িবপুল চািহদা 
রেয়েছ।



িবিনেয়াগ: িব� বনাম বাংলােদশ 
 
�ািফন ৈতির, ব্যবহার ও গেবষণার কােজ িবে�র িবিভ� েদশ �চুর অথৰ্ ব্যয় করেছ। 
ি�িটশ সরকােরর ৬০ িমিলয়ন ডলার ব্যেয় National Graphene Institute গেড় 
উেঠেছ। এছাড়াও অে�িলয়া, কানাডা, চীন সহ অন্যান্য েদেশ �ািফন েকা�ািন রেয়েছ।

অন্যিদেক, বাংলােদশ একিট উ�য়নশীল েদশ হেলও এেদেশ ন্যােনা�যুি� িনেয় গেবষণা 
ও ব্যবহােরর িবষেয় যথাথৰ্ িদকিনেদৰ্শনা ও িবিনেয়ােগর অভাব রেয়েছ। বাংলােদশ কৃিষ 
ও গােমৰ্�েস ন্যােনা�যুি� ব্যবহােরর অপার স�াবনা রেয়েছ। িক� �ািফেনর ব্যবহাের 
এখেনা এেদশ পিরিচিত পায়িন।

পিরেশেষ বলা যায়, �ািফন হেলা একুশ শতেকর িব�য় উপকরণ। এই 
ন্যােনাম্যােটিরয়ালিট ভিবষ্যৎ িব�বািণজ্যেক এক নতুন মা�া �দান করেত যাে�। তেব 
তার জন্য এখনও িব�র গেবষণা �েয়াজন। একুশ শতেকর বািণজ্যেক সহজতর, 
লাভজনক করার লেক্ষ্য �ািফন আমােদর এক ধাপ এিগেয় িনেয় যােব বেল ধারণা করা 
হয়। 

তথ্যসূ�  :

https://www.newyorker.com/magazine/2014/12/22/material-ques-
tion 

https://www.nanowerk.com/what_is_graphene.php 

https://www.graphenea.com/pages/graphene-uses-applications 

ht tps: / / investingnews.com/dai ly / tech- investing/nanosci -
ence-investing/graphene-investing/investing-in-graphene-companie
s/ 

https://www.banglajol.info/index.php/JCE/article/view/34800 



  নীল নয়েন ১৭ খুিল
  সামিছয়া আফিরন  পবৰ্ঃ ০১

গভঃ হাজী মুহা�দ মহিসন কেলজ, চ��াম

রহস্য। মা� িতনেট বণৰ্। িক� এর পিরিধ কতটা ব্যাপক হেত পাের তা জানা কিঠন। 
আর এই কিঠন আরও কিঠনতর হেয় উেঠ, যখন তা উে�াচেনর পথ েপেয় যায়। িক� 
েস েতা উে�ািচত হবার নয়।

"ডামার, তুিম েতামার এই মদ্যপােনর েনশা কখন ছাড়েব?", দাদীর কাছ েথেক কথাটা 
শুেন ডামার েকােনা �িতি�য়া করেলা না। েকবল েলবুর শরবত পান কের িনেজর েনশা 
কাটােনার আ�াণ েচ�া করেত থাকেলা। 

"ডামার, আিম েতামােক িনেয় সিত্য আর পারিছ না। তুিম েতামার বাবার কােছ শী�ই 
চেল যাও। েতামার সৎমা আর যা-ই েহাক েতামার ক্ষিত করেব না। এসব েলইট নাইট 
পািটৰ্ বুেড়া বয়েস আমার সহ্য হে� না।"
এবারও ডামার েকােনারূপ শ� না কের েবইজেমে�র িদেক চেল যায়। �িতিদনকার 
মেতা গতকাল রােতও েস মদ্যপান কের এেসিছল। িক� কালেক রােতর ব্যাপারটা 
অেনক িভ�। কারণ আজ একা নয়, টওিম, তার সমকািমতার স�ী আেছ, েয িকনা 
গতকাল তার �াণ হািরেয়েছ। ই�া পূরণ করেত না িদেল েতা ডামার েজার কের িনেত 
জােন। েস এবার আে� আে� িনেজর পশুকািমতােক মৃতেদেহর �ারা স�� করেত থােক
। আহা! কত িদন পর েসই আন�। তার েচাখ েযন আগুেনর মত চকচক করেছ। 

রাত ২.১৫ িমিনট। ডামার তার হােত একিট িবরাট সু্যটেকস িনেয় ‘Walker Street’-এ 
গািড় চালােত থােক। তার একটাই লক্ষ্য, েযভােব েহাক তার পশুকািমতার স�ীর 
অ�গুেলা হারােনার িঠকানায় েপৗঁেছ িদেত হেব। কাজটা েসের যখন েস বাসায় িফরিছল, 
এক সুদশৰ্ন তরুণ তার মনেক আবার নাড়া েদয়। মদ্যপােনর েনশায় আস� হেয় 
তরুণিট গািড়র চািব খুঁজিছল। একবার পেকেট হাত েদয় আবার গািড়র তলায় েখাঁেজ। 
ব্যাপারটা বারবার ঘটেত থাকেল ডামার তার সামেন যায়। 
"কী খুঁজেছন এেতা রােত?"
ডামার কথািট বেল িকছুটা দাঁত েবর কের িনেজর মধ্যকার 'িমলাউিক কাি�বাল'েক 



লুকােত েচ�া কের। সুদীঘৰ্ প�বিবিশ� নীল েচােখও ফসৰ্া রগ েবর করা গ�েদেশর 
চাইেতও েগালাপী েঠাঁট েযন ডামারেক হাতছািন িদে� বার বার।
"আ-আিম আমার চািব পাি� না। আপিন িক আমােক আমার ঘের েপৗঁেছ িদেবন?",
ডামােরর েচাখ েযন ছলছল কের উঠেলা। িনেজর উৎসাহেক িকছুটা িনবারণ কের 
বলেলা, "অবশ্যই। আসুন আিম আপনােক গ�েব্য েপৗঁেছ িদই।"
তরুণিট তার কথায় রািজ হেয় গািড়েত উেঠ যায়। এবার ডামােরর কােছ িনেজেক 
নরখাদেকর পাশাপািশ েবশ সুদশৰ্নও লাগেছ। এই �থম েকােনা সু�র তরুণ এভােব 
ডামােরর কােছ আসেলা। এবার হয়েতা তার খুিল েবইজেমে� িনেত হেব না। ওইিদন 
ও যিদ েছাটকােলর ব�ু সুিলেলর সােথ থাকেতা তাহেল িক এভােব অকােল �াণ িদেত 
হেতা? আজও েসই ডাে�ল সংরিক্ষত আেছ, কারণ �ৃিত েয ভুলােনা যায় না। আর 
তাও যিদ হয় �থম খুেনর? মাথার খুিলটা রাখা েযেতা িক� েনশা তােক েসগুেলা 
মািটেত পঁুেত েফলার জন্য িনেদৰ্শ িদেয়িছল।
িনজৰ্ন রা�ার িদেক িনেয় েগেল েছেলিটেক ঘুম� অব�ায় েদেখ ডামার আরও খুিশ 
হেয় যায়। “এবার েতা তাহেল েকােনা জবরদি� ছাড়াই হেয় যােব েদখিছ।” িক� 
শারীিরক চািহদা েমটােনার েচ�া করেত থাকেল তরুণিট ডামারেক চড় েমের েবর হেয় 
যায়।
"ওহ িশট! এবার েতা েজার কেরই আদায় করেত হেব েদখিছ!" বেলই যখন ডামার 
েজারপূবৰ্ক তরণিটর গা হাতরাি�ল-
িঠক তখনই পুিলেশর গািড় এেস ডামােরর সব �্যান েভে� েদয়। গািড় েথেক েবর 
হেয় এক পুিলশ তরুেণর সব কথা শুেন ডামারেক থানায় িনেয় যায়। আর েসখােনই 
ডামােরর িতন বছেরর েজল হেয় যায়।

"আংেকল, তাহেল েতা ডামার মা� দু’িট খুন করেলা? ১৭টা খুিল িকভােব েপেয়েছ 
েস?", িনজৰ্ন পােকৰ্র েসই েছা� �রিট েযন চারিদেক েছেয় েগল। 
"এখন িক হেব?"

েলখািট দুই পেবৰ্ সমা� হেব। পরবতৰ্ী সংখ্যায় এর ি�তীয় পবৰ্ েদওয়া হেব। 

আজ ১৭ েসে��র, ২০২৯...  

তেব তািরখটা সিঠক িকনা তা বলেত পারিছ না। কারণ এক ে�ভইয়াডৰ্ এর সামেন 
একটা েছা� েগেজট েপেয়িছলাম বছর খািনক আেগ। েসখােন েয তািরখ েদেখিছলাম 
েসই অনুযায়ী আিম তািরখ গণনা কের যাি�। তেব িনয়িমত েয িহসাব রাখিছ তা না।

অেনকিদন ডাউন ি�েট যাওয়া হয় না। তাই আজ েগলাম ঐ রা�ার ১৩ ন�র 
িবি�ংেয়র সামেন। জায়গািটর সব �ােন ঘুের িফের েদখলাম। হঠাৎ অনুভব হেলা, 
েচােখর িঠক েকানায় দু’েফাঁটা জল জমেত শুরু কেরেছ। জায়গািট আমােক �ৃিতকাতর 
কের। কারণ এিট আমার �ুল িছল। �িতিদন বাবা হাসপাতােল যাওয়ার পেথ আমােক 
নািমেয় িদেয় েযত। বেল রাখা ভােলা, বাবা িছেলন ন্যাশনাল হাসপাতােলর সাজৰ্ন। 
আিম ও আমার ব�ু ি�ি�না, ি�েফন আর এিলসা িনয়িমত এক �েপ আমােদর �াস 
সারতাম। ই�ারঅ্যাকিটভ বইগুেলােত অ্যালফােবট A এর ওপর �শৰ্ করেতই 
আওয়াজ হেতা- এ ফর অ্যাপল। আমরাও িচৎকার কের বেল ওঠতাম। 
আমার িঠক মেন আেছ, প�ম জ�িদেন ম্যাকবুক উপহার েপেয়িছলাম। তখন আমােদর 
েদেশ নতুন েফারিজ সংেযাগ এেসেছ। েসটা িছল তখনকার সবেচেয় �তগিতর 
ই�ারেনট েসবা। ইউিটউব আর েনটি�ে� কাটুৰ্ন িনেয় ম� থাকতাম েছা� আিম।

আমার ঝাপসা মেন আেছ, �িত রিববাের িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ এিলসা আর তার 
পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েদখা হেতা আমােদর। আিম আর এিলসা একসােথ �াথৰ্না 
সংগীত গাইতাম, কনেফশন পবৰ্ েশষ কের আবার একসােথ বািড়র উে�েশ রওনা 
িদতাম। আমার মা িছেলন ধািমৰ্ক ে�ােট�্যা� আর এিলসার মা-ও িছল ধািমৰ্ক, তাই 
ওনােদর মােঝও একটা ভােলা ভাব িছল। 
আমােদর গিলর িঠক েমােড় শহেরর নামকরা েবকাির িছল। বাবা বাসায় েফরার সময় 
�িতিদন িকছু না িকছু �্যাকস িনেয়ই আসেতন। 
আমার মেন আেছ ২০১৯ এর েশেষর িদেকর ঘটনা। এিশয়ার েদশ চীেন এক নতুন 
েরােগর আিবভৰ্াব ঘেট। আিম এ খবরিট জানেত পাির মােয়র মুেখ। েসিদন আিম 
ি�েফন এর সােথ সাইি�ংেয় িগেয়িছলাম। বাবা বলেলন, ‘এ েরাগ আমােদর েদেশ 
আঘাত হানেব না।’ 

আমােদর জীবন আেগর মেতাই সুেখ-�া�ে�্যই কাটিছল, আিম তখন খুব েবিশ 
বয়েসর তা-ও না। 
২০২০ এর মােচৰ্ আমােদর েদেশ �থম আঘাত হােন এই �াণঘাতী মহামারী। �থম 
ধােপ অেনক অদক্ষতা আর অব্যব�াপনার ফেল ‘২১ সাল অবিধ েলেগ যায় এর 
�াদুভৰ্াব সহনীয় মা�ায় আনেত; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আেসনিন, হঠাৎ 
হঠাৎ িভিডও কেল কথা হেতা। তখন েদেশর অেধৰ্েকর েবিশ েলাক মারা যায়। এমন 
অব�া হেয়িছল, কবর েদয়ার জায়গা িছল না; গণকবেরর মেতা এক লােশর ওপর 
আেরক লাশ েরেখ মািটচাপা েদয়া হেতা।

এই ধা�া সামিলেয় েদশ আবার িকছুটা সচল হেলও ২০২৪ এর েশেষ এই েরাগ নতুন 
িজন িসেকােয়� িনেয় আবার আঘাত হােন। ‘২০ এর মেতা এত লকডাউন তখন তত 
কাযৰ্কর িছল না, কারণ ইেতামেধ্য েদেশর অথৰ্নীিতর অব�া নাজুক। তবুও মানুষ 
সেচতন িছল, দু’মাস �ায় �িবর িছল সব, তারপর জীিবকার তািগেদ আবার তারা েবর 
হেত শুরু কের। �থম কেয়কমাস �কটভােব আঘাত না হানেলও ‘২৪ এর িঠক 
েশেষর িদেক এই েরাগ খুব �কট আকার ধারণ কের। 
আবার েসই িবশ-একুশ। ঐ সমেয় এত পিরমাণ ডা�ার আর �া�্যকমৰ্ী মারা যায় েয, 
তখন আর মহামারীেক েরাধ করার মেতা জনবল িছল না আমােদর েদেশর। 
�া�্যম�ীও তখন মারা যায় িচিকৎসার অভােব। বেল রাখা ভােলা, মা� দু-একজন ম�ী 
েবঁেচ িছল তখনও। 
�া�্যম�ী নাই, �ধানম�ীও গত হেয়েছ মাস দুেয়ক আেগই। এর মােঝই ভ্যাকিসন েয 
আর আিব�ার হেব না, এটা িনি�ত বুঝেত েপেরিছল মানুষজন।

হঠাৎ আমার মােয়র �চ� �র, এিদেক হাসপাতােল ডা�ার আর নােসৰ্র সংকট। আর 
এত এত মানুেষর মৃতু্যর সংবােদ এমিনেতই সবাই িবপযৰ্� িছল। সবেচেয় বড় ধা�াটা 
েখলাম তখন, যখন হাসপাতােল েনয়ার পেথই মা আমােদর েছেড় চেল যায়। 
মােক কবর িদেয় ে�ভইয়ােডৰ্র পােশ বেস েসিদন অেনকক্ষণ েকঁেদিছলাম। এরপর 
মেন হয় না এত ��ন কখেনা কেরিছলাম।

বাবা িনয়িমত িডউিট করিছেলন, বাবাও হঠাৎ আমােক েছেড় ঈ�েরর কােছ চেল যায়। 
বাবা মারা যাওয়ার এক স�াহ আেগ আমােক বেল যায়, ঈ�েরর কােছ তার জন্য 
�াথৰ্না করেত আর েদেশর েসবা করেত।

এিলসােক িঠক েশষ কেব েদেখিছলাম মেন করেত পারিছ না। ২০২১ এর েশেষ 

একবার িগজৰ্ায় যাওয়ার পেথ েদখা হেলও েস আেগর মেতা �াণচ�ল আর িছল না। 
কখন, েকাথায়, িকভােব মারা েগল েস, েসই খবর আমার আজও অজানা।

এরমেধ্যই শহেরর েবিশরভাগ অংশই জনশূন্য হেয় যায়। আমরা েযিদকটায় থািক েসই 
অংশ স�ূণৰ্ নীরব, িন�� হেয় পেড়। 
�থম কেয়কিদন হাসপাতােল হাসপাতােল ে��ােসবক িহেসেব কাজ কেরিছ। এক 
সময় এক এক জন আমােক েছেড় চেল েযেত থােক। রা�ায় রা�ায় লােশর �প 
জমেত থােক। ে�ভইয়াডৰ্গুেলােত আর লাশ কবর েদয়ার জায়গা থােক না। 
কেয়কিদন রা�ার পােশ থাকা জনশূন্য িডপাটৰ্েম�াল ে�ার েথেক চকেলট েখেয় িদন 
আর রাত কাভার কেরিছ। 
শহেরর এ গিল ও গিল ঘুের েবিড়েয়িছ, েচােখর সামেন কুকুরগুেলােক মানুেষর লাশ 
েখেত েদেখিছ। 
আে� আে� শহেরর কুকুরগুেলাও মারা েযেত লাগেলা, িচিড়য়াখানা এলাকায় িগেয় 
েদখলাম েকান পশু আর জীিবত েনই।

আিম েয ল্যা�েপাে�র িনেচ বেস আিছ দুই বছর আেগও এখােন আেলা �লত, িঠক 
আেগর মেতা না হেলও আেলািকত থাকেতা  শহেরর এই অংশিট। িক� আজ মাথার 
ওপর িন�� আকাশ, আেশপােশ েকান আেলার আশা করাও েযন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বােজ িঠক জািন না, তেব েবাধ কির মধ্যরাত েতা হেবই; আকাশ 
আজ খুব পির�ার। শহেরর সবাই আমােক েছেড় পািড় জমােলও আিম এখেনা তােদর 
কােছ েযেত পাির িন। হঠাৎই চািলৰ্ পুেথর িস ইউ এেগইন গানিট েঠাঁেটর েকােণ চেল 
আসেলা।

বয়েসর িবচার করেল আিম সদ্য দািড় গজােনা এক িকেশার। িক� অিভজ্ঞতার িহেসেব 
আিম হয়ত পৃিথবীর সবেচেয় বয়� ব্যি�র েচেয়ও অিভজ্ঞ!

আমারও িদন হয়ত ফুিরেয় আসেছ। আিমও হয়ত খুব তাড়াতািড় পািড় জমাব ঐ দূর 
আকােশ। তেব এই আমার পিরবার, মহ�া, শহর জনশূন্য হওয়ার িপছেন যারা দায়ী, 
তারা হয়ত ইিতমেধ্য যমরােজর হােত আ�া েধালাই খাে�। তারা এরকম না করেল 
হয়ত আমার শহর আরও জীিবত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু 
কের দািড়েয় থাকত আমার শহের!



পি�ম আকােশ সূযৰ্টা েরাজ েহেল পেড়। পরিদন নতুন উদ্যমতায় িনজ েতেজ েস 
িবশাল আকােশর পূবৰ্ পাশটায় �কািশত হয় রাজার েবেশ। সূযৰ্ অ� যাওয়া েথেক শুরু 
কের উিদত হওয়ার মধ্যবতৰ্ী সময়টােত অেনক িকছুই ঘেট। সবিকছুর ব্যাখ্যা হয়েতা 
আমােদর কােছ থােক না। িক� মানুষ জািত নতুন িকছুর স�ােন থােক। কখন এক 
িব�য় সৃি� করেব তার আেয়াজেন ব্য�। এরকম কেতা িব�য় আজ উে�ািচত হেয়েছ, 
আর তার আড়ােল হাবুডুবু খাে� সমাধান না পাওয়া হাজােরা রহস্য। 

যিদ আপনােক িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর সেবৰ্া� পবৰ্তশৃ� েকানিট?" েবিশরভােগরই 
এর উ�র জানা। িক� যিদ িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর গভীরতম �ান েকানিট?" 
অেনেকর কােছ হয়েতা এর উ�র েনই।  

‘মািরয়ানা ে��’ পৃিথবীর গভীরতম �ান। যা পৃিথবীর অন্যতম িব�য় ও রহেস্যর 
�াণেক�। �শা� মহাসাগেরর পি�েম অবি�ত ‘মািরয়ানা’ �ীপপুে�র নামানুসাের এই 
�ােনর নাম রাখা হয় "মািরয়ানা ে��"। আর মািরয়ানা �ীপপুে�র পূবৰ্ িদেক অব�ান 
মািরয়ানা ে�ে�র। এর ৈদঘৰ্্য ২,৫৫০ িকেলািমটার ও �� ৬৯ িকেলািমটার। 

এখানকার সবেচেয় গভীর অংশিটর নাম "চ্যােল�ার িডপ"। িবজ্ঞানীেদর মেত এিট �ায় 
১১ িকেলািমটার বা ১১,০০০ িমটার গভীর। তেব এর গভীরতা স�েকৰ্ িবজ্ঞানীরা 
এখেনা সি�হান। এই জায়গািট আেরা গভীর হেত পাের। 

এিট আিব�ােরর গ�টা জানা যাক। ১৯৪৮ সােল একদল নািবক ‘এইচএমএস 
চ্যােল�ার’ নােমর জাহােজ চেড় মূলত এই িব�ুিট আিব�ার কের। তাই এর নাম েদয়া 
হয় ‘চ্যােল�ার িডপ’। 

িকভােব এই মািরয়ানা ে�� সৃি� হেলা? এিট সৃি�র �ি�য়ািট েকমন িছেলা? এর 
উ�ের বলা চেল- অেধাগমন নামক েভৗেগািলক �ি�য়ায় এর সৃি�। �শা� মহাসাগরীয় 
ে�েটর সে� িফিলিপন ে�েটর  সংঘেষৰ্র ফেল িবশালাকৃিত �শা� মহাসাগরীয় ে�ট 
িফিলিপন ে�েটর িনেচ চেল আেস। আর এভােবই �শা� মহাসাগেরর তলেদেশ জ� 
েনয় এই গভীর ে��। 

িক? অবাক লাগেছ? এেতাটা গভীর? একটা উদাহরণ েদয়া যাক। মাউ� এভােরে�র 
পুেরাটা যিদ তুেল এেন মািরয়ানা ে�ে�র ‘চ্যােল�ার িডপ’-এ ডুিবেয় েদওয়া হয়, 
তাহেল িক� এভােরে�র চূড়াটাও সমুে�র উপর েথেক েদখা যােব না। বরং ‘চ্যােল�ার 
িডপ’ এতটাই গভীর েয আ� এভাের�টা রাখার পেরও উপের আেরা জায়গা রেয় 
যােব। এবার িন�য়ই এর গভীরতা স�েকৰ্ আ�াজ করেত পারেছন। অবাক করার 
মেতা হেলও এটাই সিত্য। 

কােরা িক �� জােগ? এেতা গভীর �ােন েকােনা �ােণর অি�� িক আেদৗ রেয়েছ?  
েজেন আসা যাক। ১৯৫৮ সােল েসািভেয়ত জাহাজ ‘িভিতয়া’ �থম ‘চ্যােলি�ং িডপ’-এ 
�ােণর অি�� �মাণ কের। ৯০০০ িমটার গভীের �ােণর অি�� পায়। আেরা মজার ও 
অ�ুত িবষয় হেলা- ১৯৬০ সােল ইউএস েনিভর েলফেটন্যা� ডন ওয়ালশ ও জ্যাকুস 
িপকাডৰ্ �থম মািরয়ানা ে�ে�র তলায় অবতরণ কেরন। এরপর ১৯৬৬ সােলও মানুষ 
অবতরণ কেরেছ ভয়ংকর এ �ােন।

মািরয়ানা ে�ে� িক আেদৗ েকােনা অদৃশ্য শি� রেয়েছ? ১৯৮৫ সােল আেমিরকান একদল 
িরসাচৰ্ টীম ‘ে�ামার চ্যােল�ার’ েথেক  রহস্য উ�াটেনর সময় ‘হ্যাচ হক’   
নােমর একিট িডভাইস �েবশ করায়, যা ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর শ� পরীক্ষা কের। িকছু 
সময় পর েকােনা এক অ�ুত কারেণ তােদর মেন হেত থােক, হ্যাচ হেকর ক্যাবলিট 
অদৃশ্য েকােনা শি� িনেচর িদেক টানেছ। অবেশেষ ঐ িরসাচৰ্ টীম িতন ঘ�া পর 
িডভাইসিট উ�ার করেত সক্ষম হয়। এরপেরর ঘটনািট গা িহম কের েদয়ার মেতা! 
‘হ্যাচ হক’ এর বিডেত েদখা যায় দাঁেতর কামেড়র মেতা �� িকছু দাগ। সবৰ্েশষ   

মািরয়ানা ��� 
- েকৗতূহল নািক রহস্য?

লািববা সালওয়া ইসলাম
সরকারী িসিট কেলজ, চ��াম 

২০১২ সােল কানাডার চলি�� পিরচালক েজমস ক্যােমরন এখােন অবতরণ কেরন।

মািরয়ানা ে��েক ধীের ধীের উে�ািচত কেরেছ দুঃসাহিসক িকছু মানুষ। সূেযৰ্র আেলা 
সমুে�র তলেদেশ ১০০০ িমটার পযৰ্� েপৗঁছােত পাের। তাই ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর মেধ্য 
সূেযৰ্র আেলা েপৗঁছােনার ��ই উেঠ না। এছাড়াও এখােন জেলর ঘন� �াভািবেকর েচেয় 
৫ শতাংশ েবিশ এবং উ�তা ১-৪ িড�ী েসলিসয়াস, েযখােন �ােণর অি�� ক�না মা�। 
আর সবেচেয় অ�ুত এবং অবাক করার িবষয় হেলা, ক�নােক সিত্য �মাণ কেরেছ 
িবজ্ঞানীরা। িরেমাটিল অপােরেটড েভিহক্যােলর মাধ্যেম এই িডেপ েপেয়েছ ভয়�র সব 
�ােণর অি��, �াৈগিতহািসক যুেগর �াণীেদর অি��। এেদর নামগুেলা না বলেলই নয়- 
‘ডাে�া অে�াপাস’, ‘িফ� শাকৰ্’, ‘সাকৰ্াি�ক ি��েহড’, ‘হ্যােচট িফস’। দুঃসাহিসেকরা 
এখােন ২.৬ িমিলয়ন বছর আেগর সমুে�র রাজােদরও (েহায়াইট শাকৰ্) অি�� খঁুেজ 
েপেয়েছ। মািরয়ানা ে�� আেজা িব�য়। পৃিথবীর েকৗতূহলগুেলার মেধ্য অন্যতম।

�কৃিত রূপ বদলায়। কখেনা আপনােক রহস্য উ�াটেন আ�হী কের তুলেব, কখেনা এেন 
িদেব অমৃেতর ন্যায় তৃি�, কখেনা হািজর হেব ভয়�র রূেপ। হ্যাঁ, এটাই �কৃিত, এটাই 
শাি�র মােন, এটাই ক�, এটাই তৃি�। 

 



পি�ম আকােশ সূযৰ্টা েরাজ েহেল পেড়। পরিদন নতুন উদ্যমতায় িনজ েতেজ েস 
িবশাল আকােশর পূবৰ্ পাশটায় �কািশত হয় রাজার েবেশ। সূযৰ্ অ� যাওয়া েথেক শুরু 
কের উিদত হওয়ার মধ্যবতৰ্ী সময়টােত অেনক িকছুই ঘেট। সবিকছুর ব্যাখ্যা হয়েতা 
আমােদর কােছ থােক না। িক� মানুষ জািত নতুন িকছুর স�ােন থােক। কখন এক 
িব�য় সৃি� করেব তার আেয়াজেন ব্য�। এরকম কেতা িব�য় আজ উে�ািচত হেয়েছ, 
আর তার আড়ােল হাবুডুবু খাে� সমাধান না পাওয়া হাজােরা রহস্য। 

যিদ আপনােক িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর সেবৰ্া� পবৰ্তশৃ� েকানিট?" েবিশরভােগরই 
এর উ�র জানা। িক� যিদ িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর গভীরতম �ান েকানিট?" 
অেনেকর কােছ হয়েতা এর উ�র েনই।  

‘মািরয়ানা ে��’ পৃিথবীর গভীরতম �ান। যা পৃিথবীর অন্যতম িব�য় ও রহেস্যর 
�াণেক�। �শা� মহাসাগেরর পি�েম অবি�ত ‘মািরয়ানা’ �ীপপুে�র নামানুসাের এই 
�ােনর নাম রাখা হয় "মািরয়ানা ে��"। আর মািরয়ানা �ীপপুে�র পূবৰ্ িদেক অব�ান 
মািরয়ানা ে�ে�র। এর ৈদঘৰ্্য ২,৫৫০ িকেলািমটার ও �� ৬৯ িকেলািমটার। 

এখানকার সবেচেয় গভীর অংশিটর নাম "চ্যােল�ার িডপ"। িবজ্ঞানীেদর মেত এিট �ায় 
১১ িকেলািমটার বা ১১,০০০ িমটার গভীর। তেব এর গভীরতা স�েকৰ্ িবজ্ঞানীরা 
এখেনা সি�হান। এই জায়গািট আেরা গভীর হেত পাের। 

এিট আিব�ােরর গ�টা জানা যাক। ১৯৪৮ সােল একদল নািবক ‘এইচএমএস 
চ্যােল�ার’ নােমর জাহােজ চেড় মূলত এই িব�ুিট আিব�ার কের। তাই এর নাম েদয়া 
হয় ‘চ্যােল�ার িডপ’। 

িকভােব এই মািরয়ানা ে�� সৃি� হেলা? এিট সৃি�র �ি�য়ািট েকমন িছেলা? এর 
উ�ের বলা চেল- অেধাগমন নামক েভৗেগািলক �ি�য়ায় এর সৃি�। �শা� মহাসাগরীয় 
ে�েটর সে� িফিলিপন ে�েটর  সংঘেষৰ্র ফেল িবশালাকৃিত �শা� মহাসাগরীয় ে�ট 
িফিলিপন ে�েটর িনেচ চেল আেস। আর এভােবই �শা� মহাসাগেরর তলেদেশ জ� 
েনয় এই গভীর ে��। 

িক? অবাক লাগেছ? এেতাটা গভীর? একটা উদাহরণ েদয়া যাক। মাউ� এভােরে�র 
পুেরাটা যিদ তুেল এেন মািরয়ানা ে�ে�র ‘চ্যােল�ার িডপ’-এ ডুিবেয় েদওয়া হয়, 
তাহেল িক� এভােরে�র চূড়াটাও সমুে�র উপর েথেক েদখা যােব না। বরং ‘চ্যােল�ার 
িডপ’ এতটাই গভীর েয আ� এভাের�টা রাখার পেরও উপের আেরা জায়গা রেয় 
যােব। এবার িন�য়ই এর গভীরতা স�েকৰ্ আ�াজ করেত পারেছন। অবাক করার 
মেতা হেলও এটাই সিত্য। 

কােরা িক �� জােগ? এেতা গভীর �ােন েকােনা �ােণর অি�� িক আেদৗ রেয়েছ?  
েজেন আসা যাক। ১৯৫৮ সােল েসািভেয়ত জাহাজ ‘িভিতয়া’ �থম ‘চ্যােলি�ং িডপ’-এ 
�ােণর অি�� �মাণ কের। ৯০০০ িমটার গভীের �ােণর অি�� পায়। আেরা মজার ও 
অ�ুত িবষয় হেলা- ১৯৬০ সােল ইউএস েনিভর েলফেটন্যা� ডন ওয়ালশ ও জ্যাকুস 
িপকাডৰ্ �থম মািরয়ানা ে�ে�র তলায় অবতরণ কেরন। এরপর ১৯৬৬ সােলও মানুষ 
অবতরণ কেরেছ ভয়ংকর এ �ােন।

মািরয়ানা ে�ে� িক আেদৗ েকােনা অদৃশ্য শি� রেয়েছ? ১৯৮৫ সােল আেমিরকান একদল 
িরসাচৰ্ টীম ‘ে�ামার চ্যােল�ার’ েথেক  রহস্য উ�াটেনর সময় ‘হ্যাচ হক’   
নােমর একিট িডভাইস �েবশ করায়, যা ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর শ� পরীক্ষা কের। িকছু 
সময় পর েকােনা এক অ�ুত কারেণ তােদর মেন হেত থােক, হ্যাচ হেকর ক্যাবলিট 
অদৃশ্য েকােনা শি� িনেচর িদেক টানেছ। অবেশেষ ঐ িরসাচৰ্ টীম িতন ঘ�া পর 
িডভাইসিট উ�ার করেত সক্ষম হয়। এরপেরর ঘটনািট গা িহম কের েদয়ার মেতা! 
‘হ্যাচ হক’ এর বিডেত েদখা যায় দাঁেতর কামেড়র মেতা �� িকছু দাগ। সবৰ্েশষ   

২০১২ সােল কানাডার চলি�� পিরচালক েজমস ক্যােমরন এখােন অবতরণ কেরন।

মািরয়ানা ে��েক ধীের ধীের উে�ািচত কেরেছ দুঃসাহিসক িকছু মানুষ। সূেযৰ্র আেলা 
সমুে�র তলেদেশ ১০০০ িমটার পযৰ্� েপৗঁছােত পাের। তাই ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর মেধ্য 
সূেযৰ্র আেলা েপৗঁছােনার ��ই উেঠ না। এছাড়াও এখােন জেলর ঘন� �াভািবেকর েচেয় 
৫ শতাংশ েবিশ এবং উ�তা ১-৪ িড�ী েসলিসয়াস, েযখােন �ােণর অি�� ক�না মা�। 
আর সবেচেয় অ�ুত এবং অবাক করার িবষয় হেলা, ক�নােক সিত্য �মাণ কেরেছ 
িবজ্ঞানীরা। িরেমাটিল অপােরেটড েভিহক্যােলর মাধ্যেম এই িডেপ েপেয়েছ ভয়�র সব 
�ােণর অি��, �াৈগিতহািসক যুেগর �াণীেদর অি��। এেদর নামগুেলা না বলেলই নয়- 
‘ডাে�া অে�াপাস’, ‘িফ� শাকৰ্’, ‘সাকৰ্াি�ক ি��েহড’, ‘হ্যােচট িফস’। দুঃসাহিসেকরা 
এখােন ২.৬ িমিলয়ন বছর আেগর সমুে�র রাজােদরও (েহায়াইট শাকৰ্) অি�� খুঁেজ 
েপেয়েছ। মািরয়ানা ে�� আেজা িব�য়। পৃিথবীর েকৗতূহলগুেলার মেধ্য অন্যতম।

�কৃিত রূপ বদলায়। কখেনা আপনােক রহস্য উ�াটেন আ�হী কের তুলেব, কখেনা এেন 
িদেব অমৃেতর ন্যায় তৃি�, কখেনা হািজর হেব ভয়�র রূেপ। হ্যাঁ, এটাই �কৃিত, এটাই 
শাি�র মােন, এটাই ক�, এটাই তৃি�। 

 



পি�ম আকােশ সূযৰ্টা েরাজ েহেল পেড়। পরিদন নতুন উদ্যমতায় িনজ েতেজ েস 
িবশাল আকােশর পূবৰ্ পাশটায় �কািশত হয় রাজার েবেশ। সূযৰ্ অ� যাওয়া েথেক শুরু 
কের উিদত হওয়ার মধ্যবতৰ্ী সময়টােত অেনক িকছুই ঘেট। সবিকছুর ব্যাখ্যা হয়েতা 
আমােদর কােছ থােক না। িক� মানুষ জািত নতুন িকছুর স�ােন থােক। কখন এক 
িব�য় সৃি� করেব তার আেয়াজেন ব্য�। এরকম কেতা িব�য় আজ উে�ািচত হেয়েছ, 
আর তার আড়ােল হাবুডুবু খাে� সমাধান না পাওয়া হাজােরা রহস্য। 

যিদ আপনােক িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর সেবৰ্া� পবৰ্তশৃ� েকানিট?" েবিশরভােগরই 
এর উ�র জানা। িক� যিদ িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর গভীরতম �ান েকানিট?" 
অেনেকর কােছ হয়েতা এর উ�র েনই।  

‘মািরয়ানা ে��’ পৃিথবীর গভীরতম �ান। যা পৃিথবীর অন্যতম িব�য় ও রহেস্যর 
�াণেক�। �শা� মহাসাগেরর পি�েম অবি�ত ‘মািরয়ানা’ �ীপপুে�র নামানুসাের এই 
�ােনর নাম রাখা হয় "মািরয়ানা ে��"। আর মািরয়ানা �ীপপুে�র পূবৰ্ িদেক অব�ান 
মািরয়ানা ে�ে�র। এর ৈদঘৰ্্য ২,৫৫০ িকেলািমটার ও �� ৬৯ িকেলািমটার। 

এখানকার সবেচেয় গভীর অংশিটর নাম "চ্যােল�ার িডপ"। িবজ্ঞানীেদর মেত এিট �ায় 
১১ িকেলািমটার বা ১১,০০০ িমটার গভীর। তেব এর গভীরতা স�েকৰ্ িবজ্ঞানীরা 
এখেনা সি�হান। এই জায়গািট আেরা গভীর হেত পাের। 

এিট আিব�ােরর গ�টা জানা যাক। ১৯৪৮ সােল একদল নািবক ‘এইচএমএস 
চ্যােল�ার’ নােমর জাহােজ চেড় মূলত এই িব�ুিট আিব�ার কের। তাই এর নাম েদয়া 
হয় ‘চ্যােল�ার িডপ’। 

িকভােব এই মািরয়ানা ে�� সৃি� হেলা? এিট সৃি�র �ি�য়ািট েকমন িছেলা? এর 
উ�ের বলা চেল- অেধাগমন নামক েভৗেগািলক �ি�য়ায় এর সৃি�। �শা� মহাসাগরীয় 
ে�েটর সে� িফিলিপন ে�েটর  সংঘেষৰ্র ফেল িবশালাকৃিত �শা� মহাসাগরীয় ে�ট 
িফিলিপন ে�েটর িনেচ চেল আেস। আর এভােবই �শা� মহাসাগেরর তলেদেশ জ� 
েনয় এই গভীর ে��। 

িক? অবাক লাগেছ? এেতাটা গভীর? একটা উদাহরণ েদয়া যাক। মাউ� এভােরে�র 
পুেরাটা যিদ তুেল এেন মািরয়ানা ে�ে�র ‘চ্যােল�ার িডপ’-এ ডুিবেয় েদওয়া হয়, 
তাহেল িক� এভােরে�র চূড়াটাও সমুে�র উপর েথেক েদখা যােব না। বরং ‘চ্যােল�ার 
িডপ’ এতটাই গভীর েয আ� এভাের�টা রাখার পেরও উপের আেরা জায়গা রেয় 
যােব। এবার িন�য়ই এর গভীরতা স�েকৰ্ আ�াজ করেত পারেছন। অবাক করার 
মেতা হেলও এটাই সিত্য। 

কােরা িক �� জােগ? এেতা গভীর �ােন েকােনা �ােণর অি�� িক আেদৗ রেয়েছ?  
েজেন আসা যাক। ১৯৫৮ সােল েসািভেয়ত জাহাজ ‘িভিতয়া’ �থম ‘চ্যােলি�ং িডপ’-এ 
�ােণর অি�� �মাণ কের। ৯০০০ িমটার গভীের �ােণর অি�� পায়। আেরা মজার ও 
অ�ুত িবষয় হেলা- ১৯৬০ সােল ইউএস েনিভর েলফেটন্যা� ডন ওয়ালশ ও জ্যাকুস 
িপকাডৰ্ �থম মািরয়ানা ে�ে�র তলায় অবতরণ কেরন। এরপর ১৯৬৬ সােলও মানুষ 
অবতরণ কেরেছ ভয়ংকর এ �ােন।

মািরয়ানা ে�ে� িক আেদৗ েকােনা অদৃশ্য শি� রেয়েছ? ১৯৮৫ সােল আেমিরকান একদল 
িরসাচৰ্ টীম ‘ে�ামার চ্যােল�ার’ েথেক  রহস্য উ�াটেনর সময় ‘হ্যাচ হক’   
নােমর একিট িডভাইস �েবশ করায়, যা ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর শ� পরীক্ষা কের। িকছু 
সময় পর েকােনা এক অ�ুত কারেণ তােদর মেন হেত থােক, হ্যাচ হেকর ক্যাবলিট 
অদৃশ্য েকােনা শি� িনেচর িদেক টানেছ। অবেশেষ ঐ িরসাচৰ্ টীম িতন ঘ�া পর 
িডভাইসিট উ�ার করেত সক্ষম হয়। এরপেরর ঘটনািট গা িহম কের েদয়ার মেতা! 
‘হ্যাচ হক’ এর বিডেত েদখা যায় দাঁেতর কামেড়র মেতা �� িকছু দাগ। সবৰ্েশষ   

২০১২ সােল কানাডার চলি�� পিরচালক েজমস ক্যােমরন এখােন অবতরণ কেরন।

মািরয়ানা ে��েক ধীের ধীের উে�ািচত কেরেছ দুঃসাহিসক িকছু মানুষ। সূেযৰ্র আেলা 
সমুে�র তলেদেশ ১০০০ িমটার পযৰ্� েপৗঁছােত পাের। তাই ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর মেধ্য 
সূেযৰ্র আেলা েপৗঁছােনার ��ই উেঠ না। এছাড়াও এখােন জেলর ঘন� �াভািবেকর েচেয় 
৫ শতাংশ েবিশ এবং উ�তা ১-৪ িড�ী েসলিসয়াস, েযখােন �ােণর অি�� ক�না মা�। 
আর সবেচেয় অ�ুত এবং অবাক করার িবষয় হেলা, ক�নােক সিত্য �মাণ কেরেছ 
িবজ্ঞানীরা। িরেমাটিল অপােরেটড েভিহক্যােলর মাধ্যেম এই িডেপ েপেয়েছ ভয়�র সব 
�ােণর অি��, �াৈগিতহািসক যুেগর �াণীেদর অি��। এেদর নামগুেলা না বলেলই নয়- 
‘ডাে�া অে�াপাস’, ‘িফ� শাকৰ্’, ‘সাকৰ্াি�ক ি��েহড’, ‘হ্যােচট িফস’। দুঃসাহিসেকরা 
এখােন ২.৬ িমিলয়ন বছর আেগর সমুে�র রাজােদরও (েহায়াইট শাকৰ্) অি�� খুঁেজ 
েপেয়েছ। মািরয়ানা ে�� আেজা িব�য়। পৃিথবীর েকৗতূহলগুেলার মেধ্য অন্যতম।

�কৃিত রূপ বদলায়। কখেনা আপনােক রহস্য উ�াটেন আ�হী কের তুলেব, কখেনা এেন 
িদেব অমৃেতর ন্যায় তৃি�, কখেনা হািজর হেব ভয়�র রূেপ। হ্যাঁ, এটাই �কৃিত, এটাই 
শাি�র মােন, এটাই ক�, এটাই তৃি�। 

 



পি�ম আকােশ সূযৰ্টা েরাজ েহেল পেড়। পরিদন নতুন উদ্যমতায় িনজ েতেজ েস 
িবশাল আকােশর পূবৰ্ পাশটায় �কািশত হয় রাজার েবেশ। সূযৰ্ অ� যাওয়া েথেক শুরু 
কের উিদত হওয়ার মধ্যবতৰ্ী সময়টােত অেনক িকছুই ঘেট। সবিকছুর ব্যাখ্যা হয়েতা 
আমােদর কােছ থােক না। িক� মানুষ জািত নতুন িকছুর স�ােন থােক। কখন এক 
িব�য় সৃি� করেব তার আেয়াজেন ব্য�। এরকম কেতা িব�য় আজ উে�ািচত হেয়েছ, 
আর তার আড়ােল হাবুডুবু খাে� সমাধান না পাওয়া হাজােরা রহস্য। 

যিদ আপনােক িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর সেবৰ্া� পবৰ্তশৃ� েকানিট?" েবিশরভােগরই 
এর উ�র জানা। িক� যিদ িজজ্ঞাসা করা হয়, "পৃিথবীর গভীরতম �ান েকানিট?" 
অেনেকর কােছ হয়েতা এর উ�র েনই।  

‘মািরয়ানা ে��’ পৃিথবীর গভীরতম �ান। যা পৃিথবীর অন্যতম িব�য় ও রহেস্যর 
�াণেক�। �শা� মহাসাগেরর পি�েম অবি�ত ‘মািরয়ানা’ �ীপপুে�র নামানুসাের এই 
�ােনর নাম রাখা হয় "মািরয়ানা ে��"। আর মািরয়ানা �ীপপুে�র পূবৰ্ িদেক অব�ান 
মািরয়ানা ে�ে�র। এর ৈদঘৰ্্য ২,৫৫০ িকেলািমটার ও �� ৬৯ িকেলািমটার। 

এখানকার সবেচেয় গভীর অংশিটর নাম "চ্যােল�ার িডপ"। িবজ্ঞানীেদর মেত এিট �ায় 
১১ িকেলািমটার বা ১১,০০০ িমটার গভীর। তেব এর গভীরতা স�েকৰ্ িবজ্ঞানীরা 
এখেনা সি�হান। এই জায়গািট আেরা গভীর হেত পাের। 

এিট আিব�ােরর গ�টা জানা যাক। ১৯৪৮ সােল একদল নািবক ‘এইচএমএস 
চ্যােল�ার’ নােমর জাহােজ চেড় মূলত এই িব�ুিট আিব�ার কের। তাই এর নাম েদয়া 
হয় ‘চ্যােল�ার িডপ’। 

িকভােব এই মািরয়ানা ে�� সৃি� হেলা? এিট সৃি�র �ি�য়ািট েকমন িছেলা? এর 
উ�ের বলা চেল- অেধাগমন নামক েভৗেগািলক �ি�য়ায় এর সৃি�। �শা� মহাসাগরীয় 
ে�েটর সে� িফিলিপন ে�েটর  সংঘেষৰ্র ফেল িবশালাকৃিত �শা� মহাসাগরীয় ে�ট 
িফিলিপন ে�েটর িনেচ চেল আেস। আর এভােবই �শা� মহাসাগেরর তলেদেশ জ� 
েনয় এই গভীর ে��। 

িক? অবাক লাগেছ? এেতাটা গভীর? একটা উদাহরণ েদয়া যাক। মাউ� এভােরে�র 
পুেরাটা যিদ তুেল এেন মািরয়ানা ে�ে�র ‘চ্যােল�ার িডপ’-এ ডুিবেয় েদওয়া হয়, 
তাহেল িক� এভােরে�র চূড়াটাও সমুে�র উপর েথেক েদখা যােব না। বরং ‘চ্যােল�ার 
িডপ’ এতটাই গভীর েয আ� এভাের�টা রাখার পেরও উপের আেরা জায়গা রেয় 
যােব। এবার িন�য়ই এর গভীরতা স�েকৰ্ আ�াজ করেত পারেছন। অবাক করার 
মেতা হেলও এটাই সিত্য। 

কােরা িক �� জােগ? এেতা গভীর �ােন েকােনা �ােণর অি�� িক আেদৗ রেয়েছ?  
েজেন আসা যাক। ১৯৫৮ সােল েসািভেয়ত জাহাজ ‘িভিতয়া’ �থম ‘চ্যােলি�ং িডপ’-এ 
�ােণর অি�� �মাণ কের। ৯০০০ িমটার গভীের �ােণর অি�� পায়। আেরা মজার ও 
অ�ুত িবষয় হেলা- ১৯৬০ সােল ইউএস েনিভর েলফেটন্যা� ডন ওয়ালশ ও জ্যাকুস 
িপকাডৰ্ �থম মািরয়ানা ে�ে�র তলায় অবতরণ কেরন। এরপর ১৯৬৬ সােলও মানুষ 
অবতরণ কেরেছ ভয়ংকর এ �ােন।

মািরয়ানা ে�ে� িক আেদৗ েকােনা অদৃশ্য শি� রেয়েছ? ১৯৮৫ সােল আেমিরকান একদল 
িরসাচৰ্ টীম ‘ে�ামার চ্যােল�ার’ েথেক  রহস্য উ�াটেনর সময় ‘হ্যাচ হক’   
নােমর একিট িডভাইস �েবশ করায়, যা ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর শ� পরীক্ষা কের। িকছু 
সময় পর েকােনা এক অ�ুত কারেণ তােদর মেন হেত থােক, হ্যাচ হেকর ক্যাবলিট 
অদৃশ্য েকােনা শি� িনেচর িদেক টানেছ। অবেশেষ ঐ িরসাচৰ্ টীম িতন ঘ�া পর 
িডভাইসিট উ�ার করেত সক্ষম হয়। এরপেরর ঘটনািট গা িহম কের েদয়ার মেতা! 
‘হ্যাচ হক’ এর বিডেত েদখা যায় দাঁেতর কামেড়র মেতা �� িকছু দাগ। সবৰ্েশষ   

২০১২ সােল কানাডার চলি�� পিরচালক েজমস ক্যােমরন এখােন অবতরণ কেরন।

মািরয়ানা ে��েক ধীের ধীের উে�ািচত কেরেছ দুঃসাহিসক িকছু মানুষ। সূেযৰ্র আেলা 
সমুে�র তলেদেশ ১০০০ িমটার পযৰ্� েপৗঁছােত পাের। তাই ‘চ্যােলি�ং িডপ’ এর মেধ্য 
সূেযৰ্র আেলা েপৗঁছােনার ��ই উেঠ না। এছাড়াও এখােন জেলর ঘন� �াভািবেকর েচেয় 
৫ শতাংশ েবিশ এবং উ�তা ১-৪ িড�ী েসলিসয়াস, েযখােন �ােণর অি�� ক�না মা�। 
আর সবেচেয় অ�ুত এবং অবাক করার িবষয় হেলা, ক�নােক সিত্য �মাণ কেরেছ 
িবজ্ঞানীরা। িরেমাটিল অপােরেটড েভিহক্যােলর মাধ্যেম এই িডেপ েপেয়েছ ভয়�র সব 
�ােণর অি��, �াৈগিতহািসক যুেগর �াণীেদর অি��। এেদর নামগুেলা না বলেলই নয়- 
‘ডাে�া অে�াপাস’, ‘িফ� শাকৰ্’, ‘সাকৰ্াি�ক ি��েহড’, ‘হ্যােচট িফস’। দুঃসাহিসেকরা 
এখােন ২.৬ িমিলয়ন বছর আেগর সমুে�র রাজােদরও (েহায়াইট শাকৰ্) অি�� খঁুেজ 
েপেয়েছ। মািরয়ানা ে�� আেজা িব�য়। পৃিথবীর েকৗতূহলগুেলার মেধ্য অন্যতম।

�কৃিত রূপ বদলায়। কখেনা আপনােক রহস্য উ�াটেন আ�হী কের তুলেব, কখেনা এেন 
িদেব অমৃেতর ন্যায় তৃি�, কখেনা হািজর হেব ভয়�র রূেপ। হ্যাঁ, এটাই �কৃিত, এটাই 
শাি�র মােন, এটাই ক�, এটাই তৃি�। 

 



আজেকর পি�কা টা েখালার পরপরই একটা খবর েদেখ আিম চমেক উঠলাম।
"িবিশ� ব্যবসায়ী �মতী েকৗলকী রয়েচৗধুির মারা িগেয়েছন, গতকাল রাত ৯.৩০ 
ঘিটকায় হৃদযে�র ি�য়া ব� হেয়। যিদও তার েমেয়রা মেন করেছ এিট �াভািবক 
মৃতু্য নয়….." সােথ সােথ অনুিদ েক ডাকলাম,"অনুিদ জািনস…." কথা টা েশষ 
করবার আেগই বলল, "িমেসস রয় েচৗধুরীর কথাই বলিব? ওইটা আমার আজ 
খবেরর কাগজ েদয়ার সােথ সােথই েদখা হেয় েগেছ। আর তার েচেয় বড় খবর 
সাব ই�েপ�র জহরলাল বাবুও েফান কেরেছন।" কথাটা শুেন আিম অবাক হেয় 
েগলাম। আর িকছু িজেজ্ঞস করার আেগ িদিদ বলল, "আিম একটু ঘটনা �েল 
যাি�। েগেল ৈতির হেয় েন।"
"তা আেগ বলেত, পাঁচ িমিনেট আসিছ।"
তারপর ট্যাি�েত কের েপৗঁেছ েগলাম চ�ন �ীট। িগেয়ই জহর বাবু েক খুঁেজ 
েবর করলাম। উনার কথায় যা বুঝলাম, িমেসস েকৗলিক রয়েচৗধুরী একজন 
ব্যবসায়ী িছেলন। ব্যবসা টা তার িনেজর না, তার �ামী আনুপলাল রয়েচৗধুরীর। 
িতিন মূলত আনুপলােলর ি�তীয় �ী। িমেসস রয়েচৗধুরীর িনেজর েকােনা স�ান 
িছেলা না। তার �ামীর �থম পেক্ষর দুই েমেয় েক িতিনই মানুষ কেরেছন। বড় 
েমেয় সাধনা এবং েছাট েমেয় সুমনা। সাধনার িবেয় হেয় িগেয়েছ। তার এক 
েছেলও আেছ। ওর নাম �াণ। েছাট েমেয় সুমনার িবেয় উপলেক্ষ্য তার বড় েমেয় 
এ বািড়েত এেসেছ। িবেয়র গয়না িনেয় আেলাচনা চলাকালীন সমেয় িমেসস 
রয়েচৗধুরী তােদর পািরবািরক ঐিতহ্যবাহী হার আনেত িনেজর ঘের যান। 
অেনকক্ষণ হেয় যাওয়ার পর িতিন িফের  না আসায় তারা উপের েগেল মােক মৃত 
অব�ায় পায়। এবং লকারটার েযখােন হার টা থাকেতা েসখােন একিট িচরকুট 

পায় িমেসস রয়েচৗধুরীর হােত িলখা। তার েমেয়েদর ধারণা, হােরর জন্যই তােদর 
মােক মারা হেয়েছ। েমেয়রা িমেসস েসন েক সে�হ করেছ। িমেসস েসন হেলা  
সাধনার মাসী এবং িতিনই �ধান সাসেপ�। িক� তার িবরুে� উপযু� �মাণ 
তােদর হােত েনই। পুিলশও মেন করেছ িতিন িনেদৰ্াষ। তােদর মেত হারটা েপেল 
ঘটনার অেনকটাই পির�ার হেতা।

িদিদ িচরকুট টা চাইেলা। তােত িলখা, 
"�াণ ভের েগেছ িশউিল ফুেলর �ােণ। হেলা মােতায়ারা এই জেলর েফায়ারা।
তার মােঝ খুঁেজ েবড়াই রহেস্যর সমাধান।"

েকাথায় িশউিল ফুল আর েকাথায় গলার হার?! আর সাধনা আর সুমনার তার 
আপন মাসীর চাইেত সৎমার �িত এত ভােলাবাসা েকন? হাটৰ্ অ্যাটােকর এ মৃতু্য 
েকন অ�াভািবক লাগেছ তােদর কােছ। এই সহজ সরল েকস টা এেতা প্যাঁচােনা 
েকেনা মেন হে� আমার কােছ। অনুিদও িক তাই ভাবেছ??

হারখানা 
          েকাথায় ? 



আজেকর পি�কা টা েখালার পরপরই একটা খবর েদেখ আিম চমেক উঠলাম।
"িবিশ� ব্যবসায়ী �মতী েকৗলকী রয়েচৗধুির মারা িগেয়েছন, গতকাল রাত ৯.৩০ 
ঘিটকায় হৃদযে�র ি�য়া ব� হেয়। যিদও তার েমেয়রা মেন করেছ এিট �াভািবক 
মৃতু্য নয়….." সােথ সােথ অনুিদ েক ডাকলাম,"অনুিদ জািনস…." কথা টা েশষ 
করবার আেগই বলল, "িমেসস রয় েচৗধুরীর কথাই বলিব? ওইটা আমার আজ 
খবেরর কাগজ েদয়ার সােথ সােথই েদখা হেয় েগেছ। আর তার েচেয় বড় খবর 
সাব ই�েপ�র জহরলাল বাবুও েফান কেরেছন।" কথাটা শুেন আিম অবাক হেয় 
েগলাম। আর িকছু িজেজ্ঞস করার আেগ িদিদ বলল, "আিম একটু ঘটনা �েল 
যাি�। েগেল ৈতির হেয় েন।"
"তা আেগ বলেত, পাঁচ িমিনেট আসিছ।"
তারপর ট্যাি�েত কের েপৗঁেছ েগলাম চ�ন �ীট। িগেয়ই জহর বাবু েক খঁুেজ 
েবর করলাম। উনার কথায় যা বুঝলাম, িমেসস েকৗলিক রয়েচৗধুরী একজন 
ব্যবসায়ী িছেলন। ব্যবসা টা তার িনেজর না, তার �ামী আনুপলাল রয়েচৗধুরীর। 
িতিন মূলত আনুপলােলর ি�তীয় �ী। িমেসস রয়েচৗধুরীর িনেজর েকােনা স�ান 
িছেলা না। তার �ামীর �থম পেক্ষর দুই েমেয় েক িতিনই মানুষ কেরেছন। বড় 
েমেয় সাধনা এবং েছাট েমেয় সুমনা। সাধনার িবেয় হেয় িগেয়েছ। তার এক 
েছেলও আেছ। ওর নাম �াণ। েছাট েমেয় সুমনার িবেয় উপলেক্ষ্য তার বড় েমেয় 
এ বািড়েত এেসেছ। িবেয়র গয়না িনেয় আেলাচনা চলাকালীন সমেয় িমেসস 
রয়েচৗধুরী তােদর পািরবািরক ঐিতহ্যবাহী হার আনেত িনেজর ঘের যান। 
অেনকক্ষণ হেয় যাওয়ার পর িতিন িফের  না আসায় তারা উপের েগেল মােক মৃত 
অব�ায় পায়। এবং লকারটার েযখােন হার টা থাকেতা েসখােন একিট িচরকুট 

পায় িমেসস রয়েচৗধুরীর হােত িলখা। তার েমেয়েদর ধারণা, হােরর জন্যই তােদর 
মােক মারা হেয়েছ। েমেয়রা িমেসস েসন েক সে�হ করেছ। িমেসস েসন হেলা  
সাধনার মাসী এবং িতিনই �ধান সাসেপ�। িক� তার িবরুে� উপযু� �মাণ 
তােদর হােত েনই। পুিলশও মেন করেছ িতিন িনেদৰ্াষ। তােদর মেত হারটা েপেল 
ঘটনার অেনকটাই পির�ার হেতা।

িদিদ িচরকুট টা চাইেলা। তােত িলখা, 
"�াণ ভের েগেছ িশউিল ফুেলর �ােণ। হেলা মােতায়ারা এই জেলর েফায়ারা।
তার মােঝ খুঁেজ েবড়াই রহেস্যর সমাধান।"

েকাথায় িশউিল ফুল আর েকাথায় গলার হার?! আর সাধনা আর সুমনার তার 
আপন মাসীর চাইেত সৎমার �িত এত ভােলাবাসা েকন? হাটৰ্ অ্যাটােকর এ মৃতু্য 
েকন অ�াভািবক লাগেছ তােদর কােছ। এই সহজ সরল েকস টা এেতা প্যাঁচােনা 
েকেনা মেন হে� আমার কােছ। অনুিদও িক তাই ভাবেছ??

এটাই িছল আমােদর পাঁচ অধ্যােয়র গে�র �থম অধ্যায়। পরবতৰ্ী সংখ্যায় 
�কািশত হেব ি�তীয় অধ্যায়, েযটা িলখেব েতামরাই। অথৰ্াৎ একািধক েলখেকর 
সম�েয় পূণৰ্তা পােব আমােদর গ�। যিদ তুিমও একজন েলখক হেত চাও তাহেল 
ি�তীয় অধ্যােয়র জেন্য ২০০ শে�র মেধ্য েতামার েলখা আমােদর ইেমইেলর 
মাধ্যেম পািঠেয় দাও। িবজয়ীর নাম আমােদর ASG েফসবুক �েপ েঘাষণা করেবন 
‘নুেমির সা�ার অপার’ ভাইয়া।

������ ��
� ������ �� ��	 �� ���� 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUCSMAQcX2yHL59UW9VdVzgC11U2XC3M6ZqvH5SOAyxieuHg/viewform?usp=sf_link


puzzle puzzle 
িট পূ

�������� ��� ������ ����� ��� ���� 

েগালকধাঁধা

সবৰ্�থম সিঠক উ�রদাতার জন্য রেয়েছ Apar’s Classroom এর পক্ষ েথেক 
আকষৰ্নীয় পুর�ার। 

Click here for instructions

https://youtu.be/0UB_s9Obruo
https://forms.gle/wbKtZQUYTLxY27nR8


১

৩

৭ ৮

২ ৯

৫৪

৬ ১০

১১

১২

উপর-নিচ:
১। রুই মাছের লেজ
৩। ০ এবং ১ ব্যতীত অন্য ল�ান অঙ্ক 
লনই যার
৫। বস্তুর স্থিস্তশীে বা গস্তশীে 
অবথিার আছোচনা
৬। বস্তুছ� আনুভূস্মছ�র সাছে 
তীয্য�ভাছব স্নছষেপ �রছে তাছ� _ 
বছে
৮। ৩০ তম হছ়েছে লয
১০। �স্ব আে মাহমুছের লেখা এ�স্ি 
�াব্য
১১। �তগুছো চেমান স্বনু্র সঞ্ারপে

পাশাপানশ:
২। লয লরাছগর এ�স্ি েষেণ 
ঘ্াণশস্তিহীনতা
৪। যার ১২ লজাডা, গঠন �রছব এ�স্ি 
খাঁচা
৬। জীবস্বজ্াছনর এ�স্ি শাখা
৭। ইছে�ট্রছনর সাছে সংঘছ্্যর মাধ্যছম 
“ল�ািন” ততস্র �রছব যা
৯। এ�স্ি শাস্ত্র লযখাছন ভা্া স্বছশ্ভাছব 
স্বছলেস্্ত
১০। ল্াছমাছজাছম স্জছনর অবথিান
১১। লমরুেছডের অস্থিখন্ড
১২। MgO -এর বন্ধন

শব্দছক

https://forms.gle/wbKtZQUYTLxY27nR8


ধাঁধা
১. পা�া আমার ��, 
বেলর মান অ�, 
বিল আিম β িনগৰ্মেনর গ�।

২. আগুন আমায় কের ভয়
ি�ন হাউজ গ্যাস আমাের কয়।
আিম েক?

৩. একজন িবজ্ঞানী ব্যাকেটিরয়া িনেয় পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেছন যার ব্যাস এক 
মাই�ন এবং �িত িমিনেট দুিট ব্যাকেটিরয়ােক িবভ� কের �জনন কের। দুপুর 
১২টায়, েস একিট পাে� একিট একক জীব  রােখ। িঠক দুপুর ১টায় কে�ইনার 
ভিতৰ্ হেয় যায়। েকান সমেয় কে�ইনার অেধৰ্ক ভিতৰ্ িছল?

৪. �কৃত েকােষ পােব সেব
কাঠােমা গঠন করেবই তেব। 

৫. দুিট ে�ন িবেবচনা করুন যা ১০০ িকেলািমটার ব্যবধােন সরাসির এেক 
অপেরর িদেক যাে�। যিদ �িতিট ে�ন ঘ�ায় ৫০ িকেলািমটার েবেগ চলাচল 
কের, তাহেল দুিট ে�ন কত �ত িমিলত হেব?

৬. ভাসেত জােন, হাঁটেত জােন
মাথা তার নয়, 
শরৎকালেক েস িদেলা আঁিড়
করেত িশকার চয়।

৭. এডওয়াডৰ্ সােহেবর মুেখ খই
েস এক অবাক কথা,
লিলত করা নােমর বাহার 
অিত-আণুবীক্ষিণক স�া। 

৮. একটা পািটৰ্েত সবাই সবার সােথ হাত েমলােলা। েসখােন ৬৬িট হ্যা�েশক 
হেয়িছল। পািটৰ্েত কয়জন েলাক িছল?

৯. বড় রাজার রাজে� 
েগাল ম�েকর েখলা,
ে�াক্যা�ার নােমর আজব ব� 
�জােদর পথচলা। 

১০. জােনা? আিম তারা
ছুঁেয় িদেলই ক�েকর েদখা,
িহমাল ত� সংবহেন ব্য�
সমু� আমার িনত্য সখা।



১. পা�া আমার ��, 
বেলর মান অ�, 
বিল আিম β িনগৰ্মেনর গ�।

২. আগুন আমায় কের ভয়
ি�ন হাউজ গ্যাস আমাের কয়।
আিম েক?

৩. একজন িবজ্ঞানী ব্যাকেটিরয়া িনেয় পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেছন যার ব্যাস এক 
মাই�ন এবং �িত িমিনেট দুিট ব্যাকেটিরয়ােক িবভ� কের �জনন কের। দুপুর 
১২টায়, েস একিট পাে� একিট একক জীব  রােখ। িঠক দুপুর ১টায় কে�ইনার 
ভিতৰ্ হেয় যায়। েকান সমেয় কে�ইনার অেধৰ্ক ভিতৰ্ িছল?

৪. �কৃত েকােষ পােব সেব
কাঠােমা গঠন করেবই তেব। 

৫. দুিট ে�ন িবেবচনা করুন যা ১০০ িকেলািমটার ব্যবধােন সরাসির এেক 
অপেরর িদেক যাে�। যিদ �িতিট ে�ন ঘ�ায় ৫০ িকেলািমটার েবেগ চলাচল 
কের, তাহেল দুিট ে�ন কত �ত িমিলত হেব?

৬. ভাসেত জােন, হাঁটেত জােন
মাথা তার নয়, 
শরৎকালেক েস িদেলা আঁিড়
করেত িশকার চয়।

৭. এডওয়াডৰ্ সােহেবর মুেখ খই
েস এক অবাক কথা,
লিলত করা নােমর বাহার 
অিত-আণুবীক্ষিণক স�া। 

৮. একটা পািটৰ্েত সবাই সবার সােথ হাত েমলােলা। েসখােন ৬৬িট হ্যা�েশক 
হেয়িছল। পািটৰ্েত কয়জন েলাক িছল?

৯. বড় রাজার রাজে� 
েগাল ম�েকর েখলা,
ে�াক্যা�ার নােমর আজব ব� 
�জােদর পথচলা। 

১০. জােনা? আিম তারা
ছঁুেয় িদেলই ক�েকর েদখা,
িহমাল ত� সংবহেন ব্য�
সমু� আমার িনত্য সখা।

   �������� ��� ������ �� ����� �� ���� 

https://forms.gle/wbKtZQUYTLxY27nR8


 পদাথৰ্িব�ান

a. Zero  b. One  c. infinity           d. Less than one

a. Zero  b. One  c. infinity           d. Less than one

a. 100 b. 50 c. 180 d. 200

a. 25 cm b. 50 cm c. 100 cm d. 200 cm

a. 5i b. 7i c. 9i d. 4i2

১। পৃিথবীর ভর M এবং ব্যাসাধৰ্ R হেল, পৃিথবী পৃে� GM এর অনুপাত হেব-

২। ২০০ িছ�িবিশ� একিত চাকিত �িত ঘ�ায় কতবার ঘুরেল িনগৰ্ত সুেরর ক�াংক 
10 Hz হেব?

৩। ফুট� পািন বাে� পিরণত হে�, এ অব�ায় পািনর আেপিক্ষক তাপ হেব-

৪। 4D পাওয়ােরর একিট উ�ল েলে�র সােথ একিট 3D পাওয়ােরর অবতল েল� 
সংযু� করা হেলা। সমি�ত েল�িটর েফাকাস দূর� হেব-

৫। i এবং 4i �াবেল্যর দুিট তর� ব্যিতচার ৈতির কের। গঠনমূলক ব্যিতচার ৈতিরর 
�াবল্য হেলা-



   রসায়ন

a. Zinc b. MnO2 c. Carbon          d. NH4Cl

a. HNO3  b. H2SO4   c. HCl d. Hot H2O

১। েকানিট সবেচয় দূুবৰ্ল �কৃিতর িমথিস্�য়া?

২। Lead (II) Dioxide েক �বীভূত করেত েকানিট ব্যবহার করা যােব?

৩।  িনেচর েকানিট শু� েকােষ ক্যােথাড িহেসেব ব্যবহার করা হয়?

৪। সমুে�র পািনর িভতর িদেয় ে�ািরন চালনা কের ে�ািমন পাওয়া যায়। এই প�িতেত 
েকন ে�ািমন পাওয়া যায়? রাসায়িনক িবি�য়ািট িলখ-

৫। dsp2, sp3d এবং  sp3d2 হাইি�ড অরিবটালগুেলার জ্যািমিতক িবন্যাস িক িক?

a. ভ্যা�ার-ওয়ালস আকষৰ্ণ বল c. সমেযাজী ব�ন 

d. ি�েপাল আকষৰ্ণb. হাইে�ােজন ব�ন  



 গিণত
১।                 এর মান হেব-

২।               এর মান হেব-

৩।               হেল        এর মান কত?

৫। 6 জন ও 8 জন েখেলায়ােড়র দুিট দল েথেক 11 জন েখেলায়ােড়র একিট ি�েকট 
িটম গঠন করেত হেব যােত 6 জেনর দল েথেক অ�ত 4 জন েখেলায়াড় ঐ িটেম 
থােক। িটমিট েমাট কত �কাের গঠন করা যােত পাের?

৪। িতনিট একই রকেমর বাে�র �িতিটেত দুইিট একই রকেমর �য়ার আেছ। �থম 
বাে�র দুইিট �য়ােরর �িতিটেত একিট কের েপি�ল, ি�তীয় বাে�র �িত �য়াের 
একিট কের কলম এবং তৃতীয় বাে�র একিট �য়াের একিট েপি�ল ও আেরকিট �য়াের 
একিট কলম আেছ। লটারীেত একিট বা� িনবৰ্াচন করা হেলা ও িনবৰ্ািচত বাে�র 
একিট �য়ার খুেল েপি�ল পাওয়া েগল। েপি�লিট েয �থম বাে�র, তার স�াব্যতা 
িনণৰ্য় কর।

TRIGO
NOME

TRY

+



১। িনেচর েকান �ািণেত েগালীয় �িতসাম্য েদখা যায় না?

 জীবিব�ান

a. Volvox b. Heliozoa c. Hydra d. Radiolaria

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

৪। ৫িট DNA ভাইরােসর নাম িলখ। 

৫।  অত্যাবশ্যকীয় অ্যািমেনা এিসড কয়িট ও িক িক?

২।  লিসকানািল কত ধরেনর হয়?

 ৩।  HIV রে�র েকানিটেক আ�মণ কের?

a. েলািহত র�কিণকা  c. র�রস  

d. অণুচি�কা b. ে�ত র�কিণকা  



সমা�


