
রাত পপাহাবার আর কত পেরী পাঞ্জেরী ... 

হায়ঞ্জর পেরা কঞ্জেে নির্ মাতা! জানিিা আর্ার এই প্রনতক্ষার প্রহর পেষ হঞ্জত আর কঞ্জতা নেি অঞ্জপক্ষা করঞ্জত 

হঞ্জব। ০৫/০৬/২০১৫ ইং েঞ্জি আনর্ নকঞ্জোরগে নপটিআই হঞ্জত আইনেটি নবষঞ্জয় প্রথর্ হাঞ্জত খনি। র্াত্র ১২ 

নেঞ্জির এই প্রনেক্ষণ নিঞ্জয় নবদ্যালঞ্জয় আেলার্ ঠিকই নকন্তু নেক্ষাথীঞ্জের পে র্ানিনর্নিয়া পদ্ধনতঞ্জত পাঠোি করব 

এই অবস্থায় আর্ার নবদ্যালয় নিল িা। নিল িা র্ানিনর্নিয়ায় পাঠোঞ্জির পকাি উপকরণ। এইভাঞ্জবই পকঞ্জে পগল 

প্রায় নতি বির। র্াঞ্জে র্াঞ্জে নেক্ষক বাতায়ঞ্জি প্রঞ্জবে করতার্ এবং পেখতার্ প্রনত েপ্তাঞ্জহ নতিজি কঞ্জর পেরা 

কঞ্জেে নির্ মাতা হঞ্জেি। তখি অবশ্য আর্ার এই কঞ্জেে ততনরঞ্জত পতর্ি পকাি আগ্রহ নিল িা। এরই র্াঞ্জে 

একনেি পেখঞ্জত পপলার্ নেক্ষক বাতায়ঞ্জি পেরা কঞ্জেে নির্ মাতাঞ্জের নিঞ্জয় হাোি হানিজুর রহর্াি (হাোি 

কযানিয়াি) স্যাঞ্জরর অোধারণ পেরার বচি। এই পেরার বচি পেঞ্জখ নিঞ্জজর র্ঞ্জে এতই স্পৃহা জন্মাঞ্জলা পে, পণ 

করলার্ পেই পেরার বচঞ্জি একনেি িা একনেি আর্ার িার্ অবশ্যই অন্তর্ভ মক্ত করঞ্জতই হঞ্জব।  

শুরু হঞ্জলা আর্ার জীবঞ্জি নেক্ষকতার এক িতুি ধাপ। নিজ উঞ্জদ্যাঞ্জগই একটি পেঞ্জকন্ড হযান্ড ল্যাপেপ নকিলার্ 

এবং কঞ্জেে নির্ মাণ শুরু করলার্। প্রথর্ নেঞ্জকর কঞ্জেেগুঞ্জলা েখি বািাতার্ এবং পাোপানে অন্য স্যারঞ্জের 

কঞ্জেেগুঞ্জলার োঞ্জথ আর্ার কঞ্জেঞ্জের তুলিা করতার্ তখি ভাবতার্ পকর্ি কঞ্জর এত সুন্দর কঞ্জেে ততনর 

কঞ্জরি। এরই র্ঞ্জে একনেি হাোি স্যার িযােবুঞ্জক আপঞ্জলাি নেঞ্জলি তার ৬৯ টি র্ঞ্জিল কঞ্জেে। োঞ্জথ োঞ্জথ 

আনর্ েবগুঞ্জলা কঞ্জেে িাউিঞ্জলাি কঞ্জর পেখঞ্জত লাগলার্। েতই পেনখ ততই অবাক হঞ্জত লাগলার্। একনেি 

স্যারঞ্জক ইিবক্স করলার্,”স্যার এত সুন্দর সুন্দর এনিঞ্জর্েি আপনি কীভাঞ্জব পেি? এগুঞ্জলাই কী পাওয়ার পঞ্জয়ঞ্জে 

আঞ্জি?” স্যার নরপ্লাই নেঞ্জলি, েবই পাওয়ার পঞ্জয়ঞ্জেই আঞ্জি। তারপর স্যাঞ্জরর প্রনতটি কঞ্জেে ভাঞ্জলাভাঞ্জব 

পে মঞ্জবক্ষণ করলার্ এবং পাওয়ার পঞ্জয়ঞ্জের অঞ্জিক নকছু জািঞ্জত পারলার্। পাোপানে শুরু করলার্ মুক্তপাঞ্জঠ 

নবনভন্ন পকাে ম েম্পােি। অঞ্জিক নকছু মুক্তপাঠ পথঞ্জক নেখলার্ এবং নিজ নবদ্যালঞ্জয় এর প্রঞ্জয়াগ করঞ্জত লাগলার্। 

নিয়নর্ত র্ানিনর্নিয়ার র্ােঞ্জর্ পাঠোি করঞ্জত লাগলার্ এবং এর্এর্নে এপঞ্জের দ্বারা প্রনতঞ্জবেি জর্া নেঞ্জত 

লাগলার্। এরই র্ঞ্জে ৩০ / ১০ / ২০১৮ ইং তানরঞ্জখ অনুনিত হঞ্জলা আর্াঞ্জের উপঞ্জজলায় “র্ানিনর্নিয়া ক্লােরুর্ 

ও নিনজোল কঞ্জেে প্রনতঞ্জোগীতা।” উক্ত প্রনতঞ্জোনগতায় আনর্ অংেগ্রহণ কনর এবং প্রথর্ হওয়ার পগৌরব লাভ 

কনর।    

 

 

 

শুরু করলার্ িতুি কঞ্জর কঞ্জেে নির্ মাণ। এঞ্জকক কঞ্জর ৩০ টি কঞ্জেে েখি নির্ মাণ করলার্ তখি পথঞ্জক স্বপ্ন 

পেখঞ্জত লাগলার্ পেরা কঞ্জেে নির্ মাতা হওয়ার। েপ্তাঞ্জহর পর েপ্তাহ োয়, আর্ার প্রতীক্ষার প্রহর পকবল েীর্ মানয়ত 

হঞ্জতই থাকল। প্রনত েপ্তাঞ্জহ নতি জি পেরা কঞ্জেে নির্ মাতা পর্াষণা করা হয় আর োঞ্জথ োঞ্জথ পেখঞ্জত থানক পকাি 

পোগ্যতায় তারা পেরা হঞ্জলা। কতটি কঞ্জেে তারা আপঞ্জলাি করল। তাঞ্জের এর্ি নবঞ্জেষ কী েক্ষতা আঞ্জি ো 

আর্ার র্ঞ্জে পিই। অঞ্জিঞ্জকর কাঞ্জি আর্ার কঞ্জেে নিঞ্জয় পেখালার্ েবাই উোনেত প্রেংোই কঞ্জরঞ্জিি। বাতায়ঞ্জি 

কঞ্জেে আপঞ্জলাঞ্জির র্ঞ্জেই পেখঞ্জত পপঞ্জরনি পকউ র্াত্র ১০ টি কঞ্জেে আপঞ্জলাি কঞ্জর পেরা হঞ্জয়ঞ্জে্ি আবাঞ্জরা 

পকউ ৭১ টি কঞ্জেে আপঞ্জলাি কঞ্জর পেরা হঞ্জয়ঞ্জিি। েখি পেখলার্ একজি স্যার র্াত্র ১০ টি কঞ্জেে ২ র্াঞ্জের 

কর্ ের্ঞ্জয় আপঞ্জলাি কঞ্জর পেরা হঞ্জয়ঞ্জিি তখি অঞ্জিক কষ্ট পপঞ্জয়নি। র্ঞ্জি র্ঞ্জি নহংঞ্জে হঞ্জয়ঞ্জি এই পভঞ্জব পে, 

স্যার কঞ্জতা সুভাগ্যবাি! আবার েখি পেখলার্ একজি ম্যািার্ ৭১ টি কঞ্জেে আপঞ্জলাি কঞ্জর পেরা হঞ্জয়ঞ্জিি 

তখি ভাবলার্ আর্াঞ্জক পেঞ্জত হঞ্জব আঞ্জরা অঞ্জিক দূর!  

পিােঞ্জবলা পঞ্জিনি এবং বি হঞ্জয় নেক্ষা নেনে,  



“বাঞ্জর বাঞ্জর তুই জ্বালানব বানত 

হয়ঞ্জতা বানত জ্বলঞ্জব িা- 

তাই বঞ্জল, পতার হার র্ািা পতা চলঞ্জব িা।” 

তাই আবাঞ্জরা শুরু হঞ্জলা িতুি কঞ্জর পথচলা। পেরাঞ্জতা হঞ্জতই হঞ্জব! ধাঞ্জপ ধাঞ্জপ আজ আনর্ ৫২ টি কঞ্জেে ততনর 

করলার্ এবং প্রাঞ্জণর নেক্ষক বাতায়ঞ্জি আপঞ্জলাি নেলার্। আর্ার পঞ্জর অঞ্জিকঞ্জক বাতায়ঞ্জি যুক্ত হঞ্জত পেঞ্জখনি 

এবং অঞ্জিক কর্ কঞ্জেে ততনর কঞ্জর আর্ার অঞ্জিক আঞ্জগই পেরা হঞ্জত পেঞ্জখনি। এতনেি পেরা হঞ্জত িা পপঞ্জর 

কষ্ট লাগঞ্জতা নকন্তু আজকাল েখি পেনখ অঞ্জিক জুনিয়র স্যাররা খুব অল্প ের্ঞ্জয়ই পেরা হঞ্জয় চঞ্জল োঞ্জেি স্মৃনতর 

আকমাইঞ্জব তখি নকছুো অপর্ািজিক লাগঞ্জি। জানিিা পকি আনর্ এর্ি নিল মজ্জ্বভাঞ্জব ব্যাথ ম হনে। নেক্ষক 

বাতায়ঞ্জি একটি নবষঞ্জয় স্পষ্ট হঞ্জয়নি, এখাঞ্জি পকউ কাঞ্জরা ভুল ধনরঞ্জয় পেয় িা, শুধু প্রেংোই কঞ্জর। এই প্রেংোই 

আর্াঞ্জের জন্য অঞ্জিকো ক্ষনতর কারণ হঞ্জয় োনিঞ্জয়ঞ্জি। আঞ্জগ পেখতার্ েবুজ স্যার প্রায়ই কঞ্জেেগুঞ্জলাঞ্জত 

গঠিমূলক কঞ্জর্ে করঞ্জতি। নতনি কঞ্জেে িাউিঞ্জলাি কঞ্জর পেঞ্জখ তারপর কঞ্জর্ে করঞ্জতি। আর আর্রাঞ্জতা 

পচাখ বন্ধ কঞ্জর বঞ্জল পেই, “চর্ৎকার ও পেনণ উপঞ্জোগী কঞ্জেে আপঞ্জলাি করার জন্য পূণ ম পরটিংেহ ধন্যবাে। 

আর্ার কঞ্জেে পেঞ্জখ আপিার মূল্যবাি র্তার্ত ও পরটিং প্রোঞ্জির অনুঞ্জরাধ রইল।” অথচ আর্রা পুঞ্জরা নর্থ্যা 

একটি কঞ্জর্ে কঞ্জর োনে (হয়ঞ্জতাবা ব্যানতক্রর্ থাকঞ্জত পাঞ্জর)। ইোিীং পেখঞ্জত পানে পরটিং এর প্রনতঞ্জোগীতা 

শুরু হঞ্জয়ঞ্জি। পকউ পকউ এিনবঞ্জত স্ট্যাোে নেঞ্জে, “এই েপ্তাঞ্জহ ২৪৫ পরটিং পপঞ্জয়ও পেরা হঞ্জত পারলার্ িা। নেনি 

পেরা হঞ্জয়ঞ্জি নতনি পপঞ্জয়ঞ্জিি ৪৫ পরটিং।”  তাই আজ র্ঞ্জি প্রশ্ন জাগঞ্জি, পকি এই পরটিং! এটির কী আঞ্জেৌ পকাি 

প্রঞ্জয়াজি আঞ্জি?   

োই পহাক এগুঞ্জলা কর্তমপক্ষ ভাঞ্জলা জাঞ্জিি। আর্াঞ্জক পেরা কঞ্জেে নির্ মাতা হঞ্জত হঞ্জব এোই আর্ার লক্ষয। 

হয়ঞ্জতাবা একনেি পেরা হঞ্জবা হঞ্জতাবা হঞ্জবািা। নকন্তু আনর্ আর্ার কঞ্জেে নেঞ্জয় আর্ার ক্লাে নিঞ্জত পারব এোই 

আর্ার স্বাথ মকতা। এতটুকুঞ্জতই আনর্ খুনে। আনর্ হয়ঞ্জতাবা প্যািাঞ্জগাজী স্যারঞ্জের র্ঞ্জির র্ঞ্জতা কঞ্জেে ততনর 

করঞ্জত পারনি িা নকন্তু আর্ার র্ঞ্জি নবশ্বাে আঞ্জি আর্ার কঞ্জেে র্াি েম্মত। কারণ আর্ার কঞ্জেে দ্বারা আনর্ 

আর্ার নেক্ষাথীঞ্জের কঠিি নবষয়গুঞ্জলা েহঞ্জজই তাঞ্জের কাঞ্জি পবাধগম্য কঞ্জর তুলঞ্জত পারনি। এখাঞ্জিই আর্ার 

তুনষ্ট, এখাঞ্জিই আর্ার আত্মতুনষ্ট। েবার সুস্থতা কার্িা করনি।  


