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পঁয়ত্রিশ বছর পর ঢাকা ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়
আশরাফ আহয়েদ্

এক সকায়ল ত্রিয়য় দদ্খয়ে পান উইয়পাকা োঁর
পরীক্ষার খাোর স্তুয়পর নীচ দেয়ক দখয়য় দখয়য় একটি সুড়ং
বাত্রনয়য় ওপর পর্যন্ত চয়ল এয়সয়ছ। ছািয়দ্র প্রত্রে েেত্বয়বায়ে
উইয়পাকার ওপর োঁর ভীষণ রাি দহাল। েখন রািটিয়ক
ববজ্ঞাত্রনক ত্রচন্তায় রূপান্তত্ররে কয়র, উইয়পাকাগুয়লায়ক েয়র,
হাোনত্রদ্স্তায় ত্রপয়ষ দফলয়লন! দপাকাগুয়লা োয়দ্র শরীয়রর
দকান প্রাণরসায়ত্রনক দ্রবয ত্রদ্য়য় ত্রপ্রয় ছািয়দ্র পরীক্ষার
খাোগুয়লা নষ্ট কয়র দফয়লত্রছল ো খুঁজয়ে লািয়লন। ভািয
সুপ্রসন্ন োকায়…
এখায়ন আসার আয়িই ত্রশক্ষক, পুরয়না সহকেী, বন্ধু, সহপাঠী,
এবং ছাি-ছািী র্াঁরা এখয়না ত্রশক্ষকো করয়ছন, োঁয়দ্র সায়ে
দদ্খা করার ইচ্ছার কো জাত্রনয়য়ত্রছলাে। োঁরাও উৎসাহভয়র
উত্তর ত্রদ্য়য়ত্রছয়লন। আয়নায়ার ভাই দফায়ন বলয়লন সকাল
এিায়রাটার ত্রদ্য়ক দিয়ল সব ত্রশক্ষকয়ক একয়ি পাওয়া র্ায়ব
চায়য়র আসয়র। একত্রদ্ন সকাল দ্শটায় কাজযন হল এলাকায়
দপ ঁয়ছ পুয়রা চত্বরটা একা একা ঘুয়র দবত্রড়য়য় “প্রাণরসায়ন ও
অনুজীবত্রবজ্ঞান” ত্রবভায়ির দ্ালানটিয়ে ঢু কলাে। র্ত্রদ্ও ফায়েযত্রস
ত্রবভাি অনযি চয়ল দিয়ছ, অয়পক্ষাকৃ ে নেু ন জন্ম দনয়া ফায়েযত্রস ফযাকাত্রিটি এখয়না দ্ালায়নর
নীচেলাটি দ্খল কয়র আয়ছ। পত্ররত্রচে দকউ আয়ছ ত্রকনা দখাঁজ ত্রনয়ে ত্রিন িঃ আ,ব,ে, ফারুয়কর
নাে দদ্খলাে একটি দ্য়রাজার ওপর। ছািজীবয়ন ত্রেত্রন এক ক্লাশ নীয়চ োকয়লও আোর স্বল্পকালীন
ত্রশক্ষকো জীবয়ন োঁর সায়ে বন্ধুত্ব িভীর হয়য়ত্রছল। দখাঁজ ত্রনয়য় জানলাে, ত্রিয়নর অত্রফয়সর কাজ
করয়ে ত্রেত্রন এখায়ন ত্রবয়কয়ল দকান একসেয়য় আয়সন। দদ্ােলায় উঠয়ে ত্রসত্রড়র অয়েযক দপত্ররয়য় বাঁক
দনয়ার সেয় দবশ কয়টা দ্াত্রে কািয়জর ত্রবশাল ও রত্রিন দপাষ্টার দচায়খ পড়য়লা। একটি দপাষ্টার
ত্রছল দকান বযাঙ্ক বা োত্রিনযাশনাল দকাম্পানী ছািছািীয়দ্র কাছ দেয়ক রচনা আহবায়নর প্রচারপি।
পঁয়ত্রিশ বছর আয়ি এরকে একটি দপাষ্টার দপয়ল আেরা ো দদ্য়াল দেয়ক েু য়ল ত্রনয়য় ত্রনয়জর ঘর
সাজায়ে চাইোে!
দদ্ােলায় উঠয়ল ত্রসত্রড়র পায়শ দদ্য়ায়লর
দনাটিস দবািযটি এয়োই পত্ররত্রচে লািয়লা দর্
এখায়ন নেু ন পড়ার ত্রকছু আয়ছ বয়ল েয়ন
দহালনা। দ্য়রাজা দপত্ররয়য় দভেয়রর কত্ররয়িায়র ঢু য়ক
িায়নর ঘয়র ইশত্রেয়াক ভাই স্বািে জানায়লন।
ত্রেত্রন আোর এক ক্লাশ ওপয়র ত্রছয়লন এবং একই
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ফজলুল হক হয়লর বাত্রসন্দা ত্রছয়লন। এখায়ন বয়স োকয়ে োকয়েই আোর সহপাঠী িঃ োেুনুর রশীদ্
দচ েুত্রর এয়স ঢু কয়লন। আোয়ক দদ্য়খই বহ বহ কয়র োঁর অত্রে পত্ররত্রচে, উচ্চস্বয়রর হাত্রস ত্রদ্য়য় জত্রড়য়য়
েরয়লন। ত্রেত্রন এখন ত্রবভািীয় দচয়ারেযান। অনায়সয প্রেে হয়য়ত্রছয়লন বয়ল এেএসত্রসর ফল প্রকাশ
হওয়ার আয়িই ত্রেত্রন ত্রশক্ষক ত্রহয়সয়ব ত্রনয়য়াি দপয়য়ত্রছয়লন, আর আত্রে ও আয়নায়ার ভাই দর্াি
ত্রদ্য়য়ত্রছলাে একোস পর, ১৯৭৫ সয়নর জানুয়াত্ররর এক োত্ররখ। কেনওয়য়লে স্কলারত্রশপ ত্রনয়য় ত্রেত্রন
চয়ল র্ান গ্লাসয়িা ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য় আর আত্রে র্াই ত্রকয়য়ায়ো ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য় েনবুয়শা স্কলারত্রশপ ত্রনয়য়।
োেুন ও ইশত্রেয়াক ভাই আোয়ক ত্রনয়য় ত্রশক্ষকয়দ্র চা-ঘয়র (টি লাউঞ্জ) এয়স ঢু কয়লন। এখায়নই
দদ্খা দহাল িঃ সায়লত্রহন কাদ্ত্রর, িঃ হাত্রসনা খান, িঃ লায়লা নুর, িঃ দজবা দসরাজ, িঃ ইয়ারুল
কত্রবর, িঃ শত্ররফ আখোরুজ্জাোন, এবং িঃ দহাসাইন দশখর এর সায়ে। এঁয়দ্র েয়েয সায়লত্রহন ভাই
আোর ত্রেন বছয়রর ত্রসত্রনয়র এবং ফজলুল হক হয়ল আোর পায়শর ঘয়র োকয়েন; হাত্রসনা, লায়লা,
দজবা ও ইয়ারুল কত্রবরয়ক আত্রে ছাি ত্রহয়সয়ব দপয়য়ত্রছলাে; আর দশয়ষর দ্ুজয়নর সায়ে ইয়েইয়ল
পত্ররচয় ত্রছল। এঁরা ছাড়াও আয়রা কয়য়কজন নবীন ত্রশক্ষয়কর সংয়িও পত্ররচয় দহাল। দসত্রদ্নই আোর
একবছর পয়রর ছাি এখন অেযাপক িঃ খত্রললুর রহোয়নর সায়েও দদ্খা দহাল, এক সেয়য় ত্রেত্রন
দে লানা ভাসানী ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র উপাচার্য হয়য়ত্রছয়লন।
িত্রদ্ওয়ালা দচয়ায়র বসয়ে
ত্রিয়য় েয়ন পড়য়লা, পঁয়ত্রিশ বছর
আয়ি আোয়দ্র দকান লাউঞ্জ
ত্রছলনা আর আোর অত্রফয়সর
কায়ঠর
দচয়ারটিয়ে
ত্রছল
ত্রছদ্রওয়ালা দবয়ের পাটােন। এই
েরয়ণর
দচয়ার
িরয়ে
আরােদ্ায়ক হয়লও ত্রকছু ক্ষণ বয়স
োকয়ল দপছয়ন ও উরুয়ে দবয়ের
ছাপটি অয়নক্ষণ দলয়ি দেয়ক
চু লকাত্রনর উয়দ্রক করয়ো। সবার
সায়ে কোবােয া বয়ল জানয়ে পারলাে দর্ এই লাউঞ্জটি ছাড়াও প্রত্রেজন ত্রশক্ষয়কর অত্রফস, এবং
দলকচার ত্রেয়য়টার এখন সম্পূণয শীেোপ ত্রনয়ত্রিে। োঁরা চাইয়ছন সবক’টি দেত্রণকয়ক্ষও শীেোপ
ত্রনয়িক বসায়ে। ত্রেত্ররশ-পঁয়ত্রিশ বছর আয়ি শুেু দচয়ারেযয়নর অত্রফস এবং সূক্ষ্ম র্িপাত্রের ঘরটি
ছাড়া দকাোও এই আরােদ্ায়ক বযবস্থা ত্রছলনা। োেুন ও সায়লত্রহন ভাই জানায়লন, এখন সব
দেত্রণকয়ক্ষই ওপর দেয়ক ববদ্ুযত্রেন অত্রভয়ক্ষপ (ওভারয়হি ইয়লয়রাত্রনক প্রয়জকশণ) এর বযবস্থা োকয়লও
অত্রচয়রই োঁরা ত্রশক্ষাদ্ায়ন অেযেুত্রনক ইণ্টায়রত্রিভ ইয়লয়রাত্রনক টিত্রচং ত্রিভাইস চালু করয়ে র্ায়চ্ছন।
বাংলায়দ্য়শ ত্রশক্ষাদ্ান পদ্ধত্রে উন্নয়য়ন ত্রবশ্ববযায়ঙ্কর টাকায় এর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়চ্ছ। বললাে,
আয়েত্ররকায় আোর কায়জর র্ায়িায় আেরা এখয়না ওভারয়হি দপ্রায়জকশণ ত্রদ্য়য়ই ত্রশক্ষা ও
দসত্রেনায়রর কাজ চালাই। দসত্রদ্ক ত্রদ্য়য় আপনারা আোয়দ্র দেয়ক অয়নক এত্রিয়য় আয়ছন। ত্রেত্রন ও
োেুন আয়রা জানায়লন দর্, বত্রহত্রবযয়শ্বর সায়ে সবগুয়লা দেত্রণকক্ষ সহ পুয়রা ত্রবত্রডংটির ইণ্টারয়নট
দর্ািায়র্াি দবোর (ওয়ায়রয়লস) এর আওোয় আনার কাজ এত্রিয়য় চয়লয়ছ। শুয়ন খুব ভাল
লািয়লা। ত্রেত্ররশ বছর আয়ি েুখস্ত করা ত্রবদ্যা উিয়ড় ত্রদ্য়য়, শুেুই কায়লা ব্ল্যাকয়বায়িয ত্রলয়খ ত্রলয়খ
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হাে, েুখ ও সাটয-দকায়ট সাদ্া চয়কর গুয়ড়া দেয়খ আেরা ক্লাশ দেয়ক দবয়রাোে!
অেযাপক ইয়ারুল কত্রবর এর অত্রফস কয়ক্ষ র্খন িল্প করত্রছলাে, েখন আয়নায়ার ভাই
(অেযাপক আয়নায়ার দহায়সন, সম্প্রত্রে জাহাঙ্গীরনির ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র উপাচার্য ত্রনর্ুক্ত হয়য়য়ছন) এয়স
ঢু কয়লন। বলয়লন আজকাল ত্রবত্রভন্ন সাোত্রজক-রাজননত্রেক অনুষ্ঠায়ন জত্রড়য়য় পড়ায় স্বাভাত্রবক সেয়য়র
চাইয়ে দবত্রশ বযস্ত হয়য় পয়ড়য়ছন। অনযয়দ্র কোয় বুঝয়ে পারলাে এই বযস্তো সয়েও ত্রেত্রন োঁর
ত্রশক্ষকোর দ্াত্রয়ত্ব পালয়ন দকান িাত্রফলত্রে কয়রননা বয়ল এখয়না সুনাে বজায় দরয়খয়ছন। আয়নায়ার
ভাই োঁর িাত্রড়য়ে কয়র োেুন, ইশত্রেয়াক ভাই ও আোয়ক দখলার োয়ঠর উয়িাত্রদ্য়ক “দসণ্টার ফর
এত্রিয়লন্স (ইন সায়য়ন্স)” ভবয়ন নাত্রেয়য় ত্রদ্য়লন। এই দসণ্টারটি নেু ন বানায়না হয়য়য়ছ এবং আেুত্রনক
র্িপাত্রে ত্রদ্য়য় সাজায়না হয়য়য়ছ বয়ল শুয়নত্রছ। অেযাপক সায়লত্রহন কাদ্ত্রর এর প্রেে পত্ররচালক ত্রছয়লন,
বেয োয়ন দকত্রেত্রির অেযাপক আলোফ দহায়সন এর প্রোন। দদ্ােলায় সুন্দর একটি কযায়ফটাত্ররয়া।
দসখায়ন োইয়রাবায়য়ালত্রজর অেযাপক িঃ ত্রসরাজুল ইসলাে, অেযাপক িঃ দোজায়েল হক ও অেযাপক
িঃ আয়নায়ার দহায়সন আোর দটত্রবয়ল এয়স দদ্খা কয়র দিয়লন বা দদ্খা দহাল। ত্রসরাজভাই আোর
ত্রশক্ষক স্বিীয় িঃ আয়নায়ারুল আত্রজে দচ েুত্ররর কায়ছ নাইয়রায়জন ত্রফত্রিং বযায়িত্ররয়ার কাজ ত্রশখয়ে
আসয়েন, পয়র জিন্নাে ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র উপাচার্য হয়য়ত্রছয়লন। দোজায়েল বায়য়ায়কত্রেত্রিয়ে আোর
দ্ুইবছর নীয়চ ত্রছল, পয়র জাপায়ন ত্রিয়য় আয়রা ঘত্রনষ্টো হয়য়ত্রছল। আয়নায়ার দহায়সনয়ক
বায়য়ায়কত্রেত্রিয়ে আত্রে ছাি ত্রহয়সয়ব বছর দ্ুয়য়ক দপয়য়ত্রছলাে, দস োইয়রাবায়য়ালত্রজ ত্রবভায়ির বেয োন
দচয়ারেযান। সবাই োঁয়দ্র বাসায় বা অত্রফয়স র্াওয়ার অনুয়রাে করয়লন। ত্রেত্রনট পাঁয়চয়কর জয়নয
শুেু অেযাপক আয়নায়ার দহায়সয়নর অনুয়রাে রাখয়ে দপয়রত্রছলাে। এই সেয়য়র েয়েযই দস জাত্রনয়য়ত্রছল
দর্ আইত্রসত্রিত্রিআরত্রব’র সায়ে দকালায়বায়রশয়ন একটি বায়য়ায়সফটি দলয়ভল-টু িয়বষণািার প্রত্রেষ্ঠার
দচষ্টা করয়ছ। দসজয়নয োর ত্রবভায়ি এখন নবীকরণ বা ত্ররয়নায়ভশন এর কাজ চলয়ছ বয়ল দস
আোয়ক িয়বষণািারটি দদ্খায়ে পারয়ছনা।
প্রাণরসায়ন ত্রবভায়ি ত্রফয়র আসার পর দসত্রদ্ন আড়াইটায় ত্রবভায়ির “একায়িত্রেক কত্রেটি”র
ত্রেটিং ত্রছল। এই ত্রেটিংএ সাোরণেঃ ত্রবভািীয় ত্রশক্ষা-কার্যরে, ত্রসয়লবাস, োত্রলকা ও গুরুত্বপূণয
ত্রসদ্ধান্তগুয়লা দনয়া হয়য় োয়ক। অেযাপক ইয়ারুল কত্রবর বলয়লন, সযার আজ আপত্রনও আসুন
আোয়দ্র সায়ে। আত্রে রাত্রজ হলাে না। আোর বালযবন্ধু ইয়াত্রহয়া ত্রবয়কল সায়ড় ত্রেনটায় ত্রনয়ে
আসয়ব। কায়জই এখায়ন আয়রা একঘণ্টা অয়পক্ষা করয়ে হয়ব। এই অবস্থায় োঁর অত্রফয়স একা দরয়খ
দর্য়ে দ্ুঃত্রখে হয়লও দচয়ারেযান িঃ োেুনুর রশীদ্য়ক চয়ল দর্য়ে দহাল। েয়ব র্াওয়ার আয়ি আোর
সুত্রবোয়েয ঘয়রর োপোিাটি আয়রা কত্রেয়য়, পছয়ন্দর কত্রফর বযাবস্থা কয়র, োঁর কেযচাত্ররয়দ্রয়ক
আোর প্রয়য়াজয়নর ত্রদ্য়ক দখয়াল রাখয়ে ত্রনয়দ্য শ ত্রদ্য়য় চয়ল দিয়লন। এভায়ব একা বয়স কত্রফ
খাত্রচ্ছলাে। হঠাৎ দপছন দেয়ক ‘আশরাফ দকেন আছ’ বয়ল অেযাপক দোস্তাত্রফজুর রহোন এয়স
ঢু কয়লন। আত্রে ছাি অবস্থায় ত্রেত্রন আোয়ক দেহ করয়েন, পয়র ত্রবভায়ির ত্রশক্ষক হয়য়ত্রছয়লন এবং
োয়রা অয়নক পয়র একটি ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র ভাইস চযায়ন্সলর হয়য়ত্রছয়লন। বলয়লন, েু ত্রে এয়সয়ছা শুয়ন
দদ্খয়ে এলাে। আত্রেয়ো একায়িত্রেক কত্রেটির ত্রেটিং এ আত্রছ আর েু ত্রেয়ো আোয়দ্রই একজন,
কায়জই ওখায়নই এয়স বস। বললাে, সযার আপনায়ক েনযবাদ্, অয়নযরাও োই দচয়য়ত্রছল ত্রকন্তু এটি
দর্য়হেু আপনায়দ্র অত্রফত্রসয়াল ত্রেটিং, আপন হয়য়ও দসখায়ন বত্রহরািে কায়রা োকাটা ঠিক হয়বনা
বয়ল এখায়ন বয়স আত্রছ। আর ভাবায়বয়ি আপ্লুে হয়য় েয়ন েয়ন বললাে, এই দ্ীঘয বত্রিশ বছর পরও
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আপনারা আোর প্রত্রে দর্ আস্থা দদ্খায়চ্ছন োয়ে আত্রে আন্তত্ররক কৃৃ্ েজ্ঞো জানাই!
একত্রদ্ন
ঘুয়র
ঘুয়র
ইশত্রেয়াক
ভাই
ত্রবভািটি
দদ্খায়লন। আয়ির আড়াইেলা
ভবনটি দভংয়ি নেু ন দদ্ােলা
কয়র বানায়না হয়য়য়ছ। আয়ির
প্রোন
ভবয়নর
ত্রেনেলার
দলকচার ত্রেয়য়টারটির স্থয়ল এই
নেু ন ভবয়নর দদ্ােলায়ে করা
হয়য়য়ছ “প্রয়ফসর কাোলউত্রিন
আহয়েদ্ দলকচার িযালাত্রর”।
(প্রয়ফসার
কাোলউত্রিন
আহয়েয়দ্র একক প্রয়চষ্টায় ১৯৫৭ সয়ন এই “প্রাণরসায়ন” ত্রবভায়ির জন্ম হয়য়ত্রছল। ত্রবজ্ঞায়নর
অগ্রিত্রের সায়ে সেো দরয়খ বছর পয়নর আয়ি “এবং অণুজীবত্রবজ্ঞান” দর্াি কয়র ত্রবভায়ির নােটি
পত্ররবেয ন করা হয়য়ত্রছল।) িযালাত্ররর েঞ্চ এলাকা দেয়ক োয়প োয়প উঁচু হয়য় র্াওয়ায় দপছন দেয়ক
দদ্খয়ে দ্শযকয়দ্র দকান অসুত্রবো হয়না, েয়ব দ্ুইপায়শ হাঁটার র্ায়িা দরয়খ দেয়ঝয়ে দপ্রাত্রেে কায়ঠর
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বায়ির েে দবত্রঞ্চ ও দটত্রবলগুয়লা আোর কায়ছ দবোনান দঠয়কয়ছ। আয়ি দদ্াোলার দকত্রেকযাল দষ্টার
রুেটি এখন নীচেলায় চয়ল দিয়ছ। আয়লাত্রকে ও দখালায়েলা এই ঘরটিয়ে ঢু কয়ে এখন আর দকান
ভু েু য়ড় অনুভুত্রের সৃত্রষ্ট হয়না। আয়ি এত্রনেযাল হাউয়জর দকয়ারয়টকার স্বিীয় দিালাে দহায়সন ভাইয়য়র
দছয়ল এখন দষ্টায়রর দ্াত্রয়য়ত্ব আয়ছন। ছড়াকার সুকুোর বড়ুয়া, সয়ন্তাশদ্া, সুয়রশদ্া, আবু োয়লব,
পুরয়না দকান দচহারাই নজয়র এয়লানা। ইশত্রেয়াক ভাই বলয়লন, প্রাইয়ভট দিায়নশন দপয়ল ত্রবভািটিয়ক
আয়রা উন্নে করার পত্ররকল্পনা োঁয়দ্র আয়ছ।
ঢাকা ত্রবশ্বত্রবদ্যালয় দছয়ড় আসার পর অয়নকবার অনুয়রাে আসয়লও কখয়না দসখায়ন দসত্রেনার
দদ্য়া সম্ভব হয়ত্রন ত্রবত্রভন্ন কারয়ণ। কখয়না হয়য়ো হরোল ত্রছল, কখয়না আোর স্লাইি প্রস্তুে ত্রছলনা,
কখয়না হয়য়ো দবত্রশ দোো সোিে হয়বনা দস ভয় ত্রছল, আবার কখয়না হয়য়ো দসত্রেনার দদ্য়ার
জয়নয আয়েত্ররকা দেয়ক আোর অনুেত্রে ত্রছলনা। আর দ্ুবার অনুেত্রে োকা সয়েও এবং ঢাকায়
অয়নক আয়ি দেয়ক দঘাষণা দদ্য়ার পরও, বাংলায়দ্য়শ এবং ভারয়ে রাজননত্রেক-সিাসী কার্যকলায়পর
ভয়য় আয়েত্ররকান সরকার আোর র্ািার প্রাক্কায়ল ো স্থত্রিে করয়ে বােয কয়রত্রছল। দসই অপরাে
লাঘয়বর জয়নয এবার দসত্রেনার ত্রদ্য়ে চাই বয়ল প্রাণরসায়ন ত্রবভায়ি আয়িভায়িই জাত্রনয়য় ত্রদ্য়য়ত্রছলাে।
দসই বযবস্থা অনুর্ায়ী বন্ধুসহপাঠী, অেযাপক িঃ োেুনুর
রশীদ্ দচ েুত্ররর উপস্থাপনায় এবং
ত্রবভায়ির প্রায় সব দজযষ্ঠয ত্রশক্ষক
ও
োেক
ছািছািীয়দ্র
উপত্রস্থত্রেয়ে
একত্রদ্ন
দসই
অপরােও
খণ্ডন
করলাে।
দসত্রেনার দশয়ষ কয়য়কজন ছাি,
দ্ুজন
নবীন
ত্রশক্ষক
এবং
অেযাপক সায়লত্রহন কাদ্ত্ররর প্রশ্ন
এবং প্রাণবন্ত আয়লাচনায় েুগ্ধ
হয়য়ত্রছ।
অয়নয়কর সায়ে কো বয়ল জানয়ে পারলাে ত্রবভায়ি এখন োি দ্ুইজন ত্রসত্রনয়র ত্রশক্ষয়কর
উন্নেোয়নর িয়বষণা-প্রকল্প ও কার্যরে রয়য়য়ছ। এঁরা হয়লন অেযাপক হাত্রসনা খান ও অেযাপক
দজবা দসরাজ। প্রেেজন ‘জুট দজয়নাে’ িয়বষণায় সুনাে অজযন কয়রয়ছন আর ত্রিেীয়জন ‘লবনাক্ত
পাত্রনয়ে োনচাষ’ িয়বষণায় গুরুত্বপূণয অবদ্ান দরয়খয়ছন। োঁরা ত্রনয়জয়দ্র লযাব ঘুত্ররয়য় দদ্খায়নার
সেয় লক্ষয করলাে, এই দ্ুজয়নরই ত্রপএইচত্রি িয়বষণার ছািসহ ত্রবশাল িয়বষক দ্ল রয়য়য়ছ।
িয়বষণার কাজ শুরু করয়ে র্াওয়া আয়রকজন, অেযাপক ইয়ারুল কত্রবর আোয়ক দিয়ক োঁর
কায়জর পরােশয করয়লন। ত্রনয়জর ত্রবন্দুোি কৃৃ্ ত্রেত্ব না োকয়লও এই ত্রেনজনয়কই এখায়ন আোর
স্বল্পকালীন ত্রশক্ষকো জীবয়ন ছাি ত্রহয়সয়ব দপয়য়ত্রছলাে বয়ল এক প্রকার আত্মেু ত্রষ্ট অনুভব করলাে।
এঁরা ছাড়াও অেযাপক দশখর, অেযাপক হাওলাদ্ার, ও অেযাপক নূরন্নবীর ত্রনজস্ব িয়বষণা প্রকল্প
রয়য়য়ছ বয়ল শুয়নত্রছ। র্ত্রদ্ও এেন আহােত্রর দিায়ছর ত্রকছু ত্রছলনা, ত্রেত্ররশ-পঁয়ত্রিশ বছর আয়ি এখায়ন
আোর ছাি-ত্রশক্ষকোর সেয় সব ত্রসত্রনয়র ত্রশক্ষয়করই ত্রনজস্ব িয়বষণািার ও প্রকল্প ত্রছল। একজন
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জানায়লন, এখায়ন ত্রশক্ষকোর পর অেযননত্রেক স্বচ্ছলোর জয়নয অয়নয়কই ত্রিেীয় ও েৃৃ্ েীয় চাকুত্রর
কয়রন বয়ল িয়বষণার সেয় দবর করয়ে পায়রন না। েয়ব ত্রনয়জরা িয়বষণািার চালায়ে না পারয়লও
োঁয়দ্র অয়নয়কই আইত্রসত্রিত্রিআরত্রব’র ত্রবজ্ঞানীয়দ্র সহয়র্ািীোয় োেয়কায়ত্তার ছািয়দ্র এিভাইজায়রর
দ্াত্রয়ত্ব পালন কয়রন বয়ল ববজ্ঞাত্রনক িয়বষণার সায়ে দর্ািায়র্াি রক্ষা কয়র চয়লয়ছন।
দর্ ত্রেনত্রদ্ন এই ত্রবভায়ি এয়সত্রছ, প্রত্রেবারই সব ত্রশক্ষকয়দ্র সায়ে দলাভনীয় সব নাশো বা
েযাকস আোরও সােয়ন এয়সয়ছ। আবার দ্ুপুয়র োঁরা লাঞ্চও খাইয়য়য়ছন। ত্রসংিারা, ত্রজয়ভ জল আসা
কয়য়ক েরয়ণর ত্রেত্রষ্ট, পযাত্রি, পযাটিজ, দকক, সযাণ্ডউইচ, কলা, কেলা, ঠাণ্ডা পানীয়, পছন্দেে চা
বা কত্রফ ত্রদ্য়য় োঁরা ত্রনয়জয়দ্রয়ক ও আোয়ক আপযায়ন কয়রয়ছন। দ্ুই ত্রদ্ন “দজয়নটিক ইত্রঞ্জত্রনয়াত্ররং
এণ্ড বায়য়ায়টকয়নায়লাত্রজ” ত্রবভায়িও এর দকান বযত্রেরে ত্রছলনা। আঁচ করলাে আপযায়য়নর এই প্রাচু র্য
একত্রদ্ন ত্রবয়শষ উপলয়ক্ষ হয়লও ো উয়েখ করার েে দকান ত্রবষয় না। বত্রিশ বছর আয়ির কো
েয়ন পড়য়লা। এিায়রাটার ত্রদ্য়ক আোর বা জুত্রনয়র অনয দকান ত্রশক্ষয়কর ঘয়র ত্রসত্রনয়র ত্রশক্ষকয়দ্র
কয়য়কজন দদ্খা ত্রদ্য়েন, শুেু এককাপ চায়য়র সায়ে একটি ত্রসয়গ্রট পাওয়া র্ায়ব দসই আশায়! প্রায়
কুত্রড় বছর আয়ি র্খন এয়সত্রছলাে, ত্রশক্ষকরা েখন ত্রেনেলার অনাসয প্রযাত্রিকযাল লযায়বর একয়কায়ণ
জয়ড়া হয়য় চায়য়র সায়ে একটিোি ত্রসংিারা ত্রদ্য়য় আপযায়ন কয়রত্রছয়লন। দদ্য়শর সবার সায়ে সায়ে
আোয়দ্র ত্রশক্ষকয়দ্র অেযননত্রেক অবস্থা দর্ আয়ির দচয়য় ত্রদ্য়ন ত্রদ্য়ন অয়নক ভায়লার ত্রদ্য়ক এয়িায়চ্ছ
দস বযাপায়র আোর দকান সয়ন্দহই রইয়লানা।
“দসণ্টার ফর
এত্রিয়লন্স
(ইন
সায়য়ন্স)”
ভবয়নর
কযায়ফটাত্ররয়ায় একত্রদ্ন
পুরয়না ছািয়দ্র সায়ে
খাওয়ার
দটত্রবয়ল
ত্রেনজন এয়স অেযন্ত
উৎসাহ
ত্রনয়য়
ত্রনয়জয়দ্র
পত্ররচয়
ত্রদ্য়লন। এঁরা সবাই
‘দজয়নটিক ইত্রঞ্জত্রনয়াত্ররং
এণ্ড
বায়য়ায়টকয়নায়লাত্রজ”
নায়ে একটি নেু ন
ত্রবভায়ির
ত্রশক্ষক।
অেযাপক
িঃ
আফোব
উত্রিন
দচয়ারেযান,
আর
োহবুবুর রশীদ্ এবং েুশোক ইবয়ন আয়ুব নায়ে দ্ুজন নবীন ত্রশক্ষক। প্রাণরসায়ন ত্রবভায়ির আোর
সহপাঠী অেযাপক আয়নায়ার দহায়সন শুরু করার পর, প্রাণরসায়য়নরই অেযাপক হাত্রসনা খায়নর
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অক্লান্ত পত্ররেয়ের ফসল বায়য়ালত্রজকযাল সায়য়ন্স ফযাকাত্রির এই নেু ন ত্রবভাি। ঢাকা ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়
ভত্রেয হয়ে ইচ্ছুক ছািয়দ্র কায়ছ এই ত্রবভািটির গুরুত্ব, আকষযণ ও চাত্রহদ্া সবযাত্রেক! অেযন্ত ত্রবনয়ী
দচয়ারেযান আফোব উত্রিন অয়নকটা করয়জায়র অনুয়রাে করয়লন, আত্রে কয়য়ক ত্রেত্রনয়টর জনয হয়লও
দর্ন র্াই, ত্রেত্রন োঁর ত্রবভািটি আোয়ক ঘুত্ররয়য় দদ্খায়ে চান। এঁয়দ্র কায়রা সয়ঙ্গ আোর পূৃ্বযপত্ররচয়
না োকা সয়েও ত্রনজ দেয়কই পত্ররত্রচে হয়ে এত্রিয়য় এয়সয়ছন। োঁয়দ্র প্রবল উৎসাহ আোয়ক
দ্ারুণভায়ব পত্ররেু ষ্ট করয়লা। ফয়ল ঢাকায় আোর প্রত্রেটি ত্রদ্ন ত্রবত্রভন্ন কেযসচ
ূ ীয়ে ঠাসা োকা সয়েও
শুেু একত্রদ্ন নয়, দ্ুইত্রদ্ন স্বল্প সেয়য়র জয়নয োঁয়দ্র দসই ত্রবভায়ি আোর দর্য়ে হয়য়ত্রছল।
প্রেে পত্ররচয়য়র েয়ো “দজয়নটিক ইত্রঞ্জত্রনয়াত্ররং এণ্ড বায়য়ায়টকয়নায়লাত্রজ” ত্রবভায়ি আসয়েই
অেযাপক আফোবউত্রিন আবার অেযন্ত ত্রবনয়য়র সায়ে অভযেযনা জানায়লন। োঁর প্রশস্ত অত্রফস কয়ক্ষ
সহকেীরা এয়স জয়ড়া হয়লন। আোর দ্ুইত্রদ্য়নর আিেয়ন র্াঁয়দ্র সায়ে পত্ররচয় দহাল, োঁরা হয়লন
অেযাপক িঃ আয়নায়ারুল আত্রজে আখন্দ, সুপারত্রনউোত্রর প্রয়ফসর রত্রফকুর রহোন (ত্রেত্রন
প্রাণরসায়ন ত্রবভায়ি আোর ছািত্ব দশষ হওয়ার ঠিক আয়ি ত্রশক্ষক হয়য় দর্াি ত্রদ্য়য়ত্রছয়লন), সহয়র্ািী
অেযাপক িঃ দজসত্রেন, সহয়র্ািী অেযাপক িঃ দোঃ নাজেুল আহসান, সহয়র্ািী অেযাপক িঃ
সাত্রবনা ইয়াসত্রেন, সহয়র্ািী অেযাপক িঃ নাজেুল আহসান, প্রভাষক ত্ররয়াজুল দহায়সন, এত্রসআই
ফারোত্রসউটিকযালস এর কেযকেয া এবং অত্রেত্রে ত্রশক্ষক ত্রেঃ কেয়লশ হালদ্ার, র্ুক্তরায়ির ইউটাহ
ভযাত্রল ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র সহয়র্ািী অেযাপক এবং অত্রেত্রে ফু লব্রাইট স্কলার িঃ রুহুল হক দিালাে
কুিুস, রাজশাহী ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র প্রাণরসায়ন ত্রবভায়ির দচয়ারেযান িঃ নারায়ণ রায়, এবং পাবত্রলক
সাত্রভযস কত্রেশয়নর দেম্বার অেযাপক এেরান কত্রবর দচ েুত্রর। দ্ুইত্রদ্নই ত্রবত্রভন্ন ফল, দনানো, ত্রেত্রষ্ট,
এবং ঠাণ্ডা ও িরে পানীয় ত্রদ্য়য় আপযায়ন করয়লন।
প্রেেত্রদ্ন সবাই দিাল হয়য় বয়স ত্রবভায়ির ত্রশক্ষা, কার্যরে, দেত্রণকক্ষ, পাঠািার, এবং োঁয়দ্র
ত্রনজস্ব িয়বষণার ত্রবষয়বস্তু, ফলাফল ও সেসযা খুয়ল বলয়লন। ত্রনয়জর িয়বষণার ত্রবষয়বস্তুর কো
বলয়ে ত্রিয়য় অেযাপক আফোবউত্রিন জানায়লন দর্, ত্রবভায়ির এই নেু ন দ্ালান বেত্রর হওয়ার আয়ি
োঁরা অয়নক ক’টি বছর কাজযন হয়লর একটি ত্রবজ্ঞান গুদ্ােঘয়র (সাইন্স ওয়াকয শপ) অত্রফস করয়েন
ও ক্লাশ ত্রনয়েন। েখন এক সকায়ল ত্রিয়য় দদ্খয়ে পান উইয়পাকা োঁর পরীক্ষার খাোর স্তুয়পর নীচ
দেয়ক দখয়য় দখয়য় একটি সুড়ং বাত্রনয়য় ওপর পর্যন্ত চয়ল এয়সয়ছ। ছািয়দ্র প্রত্রে েেত্বয়বায়ে উইয়পাকার
ওপর োঁর ভীষণ রাি দহাল (দলখয়কর েন্তবয)। েখন রািটিয়ক ববজ্ঞাত্রনক ত্রচন্তায় রূপান্তত্ররে কয়র,
উইয়পাকাগুয়লায়ক েয়র, হাোনত্রদ্স্তায় ত্রপয়ষ দফলয়লন! দপাকাগুয়লা োয়দ্র শরীয়রর দকান প্রাণরসায়ত্রনক
দ্রবয ত্রদ্য়য় ত্রপ্রয় ছািয়দ্র পরীক্ষার খাোগুয়লা নষ্ট কয়র দফয়লত্রছল ো খুঁজয়ে লািয়লন। ভািয সুপ্রসন্ন
োকায় দদ্খয়ে দপয়লন দর্ দসই উইয়পাকা-ত্রপষায়না রয়স একটি ‘জাইইলায়নজ’ নায়ের ‘এনজাইে’ বা
অনুঘটক রয়য়য়ছ এবং ো ত্রদ্য়য়ই োরা কািজ গুয়ড়া কয়র দখয়য় দফয়লত্রছল। েখন দপাকা-ত্রপষায়না
রস দেয়ক অনুঘটকটিয়ক পত্ররয়শাত্রেে কয়র সহয়জই োঁর এবং ছািয়দ্র িয়বষণার ত্রবষয়বস্তুও বাত্রনয়য়
দফলয়লন। পুয়রা ঘটনাটি শুয়ন আত্রে খুবই চেৎকৃ ে হলাে। উন্নয়নশীল একটি উঠত্রে-দদ্য়শর দক্ষয়ি
প্রয়র্াজয প্রায়য়াত্রিক (এপ্লায়য়ি) ত্রবজ্ঞান িয়বষণায় েনয়র্ািী হয়য় ত্রেত্রন সঠিক পয়ে এয়িায়চ্ছন দদ্য়খ
আত্রে ভীষণ আশাত্রিেও হলাে। িঃ দজসত্রেন একটি প্রাইয়ভট দকাম্পানীর অেযায়য়ন োঁর
বায়য়াইনফরয়েটিি লযাব প্রত্রেষ্ঠার কো খুব আগ্রহভয়র বণযনা করয়লন। পয়র লযাবটি দদ্খায়েও ত্রনয়য়
দিয়লন।
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দচয়ারেযায়নর ঘয়র ত্রফয়র এয়ল োঁরা বলয়লন, আপত্রন দ্য়া কয়র র্ত্রদ্ আোয়দ্র দকান উপয়দ্শ
ত্রদ্য়য় র্ান েয়ব আেরা খুব খুত্রশ হব। বললাে, উপয়দ্শ আত্রে এেত্রনয়েই ত্রদ্য়ে পাত্ররনা, োর ওপর
আপনারা ঢাকা ত্রবশ্বত্রবদ্যায়লর সবয়চয়য় নােকরা এই ত্রবভািটি চালায়চ্ছন, আপনায়দ্র দকান উপয়দ্শ
দদ্য়ারয়ো দকান প্রশ্নই আয়সনা। একো শুয়ন আয়রা ত্রবনয়য়র সুয়র বলয়লন, ো’হয়ল আপনার র্া েয়ন
আয়স ো’ই বলুন, োয়েই আোয়দ্র উপকার হয়ব ও আেরা খুব খুত্রশ হব। আোর েখন দচায়খ
পাত্রন চয়ল আসার দজািাড়! বত্রিশ বছর দেয়ক আত্রে দদ্শ ছাড়া। আয়েত্ররকায় কেযসূয়ি ত্রনজস্ব ক্ষু দ্র
িয়বষণা-িত্রণ্ডর ত্রকছু ত্রবজ্ঞানী ও সাোত্রজকভায়ব হায়েয়িানা ক’জন বন্ধুর বাইয়র দকউই আোয়ক
দেেন দচয়ননা। অেচ স্বয়দ্য়শর পূবয পত্ররচয়হীন এই নবীন ত্রবজ্ঞানীরা ত্রক উৎসাহভয়র আোর কো
শুনয়ে চাইয়ছ! ত্রক আোর পত্ররচয়? ত্রদ্য়ন ত্রদ্য়ন বযস্তের এই শহয়র ত্রনকট-বন্ধুর সায়ে সম্পকয ও
দর্খায়ন লাভ-ক্ষত্রে ত্রদ্য়য় ত্রবচার হয়, দসখায়ন সদ্য পত্ররত্রচে ত্রবনয়ী এই ক’জন ত্রশক্ষক ত্রকয়সর আশায়
উয়িশযত্রবহীন ভায়ব আোর সায়ে সেয় কাটায়ে চাইয়ছন? এঁয়দ্র সায়ে আোর ত্রকয়সর সম্পকয ?
কেক্ষণ দে ন দেয়ক অয়নক কয়ষ্ট বুয়কর দভের দেয়ক কুণ্ডলী পাত্রকয়য় উয়ঠ আসা ভায়বাচ্ছ্বাসয়ক
সােয়ল ত্রনয়য়, োঁয়দ্র ত্রনেযল সাত্রন্নয়েয আয়রা ত্রকছু ক্ষণ বয়স রইলাে।
প্রেেত্রদ্ন চয়ল আসার আয়ি সব ত্রশক্ষকরা এক হয়য় বলয়লন, সযার এখানকার (দরাি
সংরাত্রেে হওয়ার ভয়য়) খাবায়র বাছত্রবচার কয়র কয়র এবং ভযাপসা আবহাওয়ায় আপত্রন ক্লান্ত, এবং
আপনার হায়ে সেয় কে, ো আেরা জাত্রন। বলয়লন েবুও র্ত্রদ্ আত্রে র্ত্রদ্ কষ্ট কয়র আয়রকত্রদ্ন
এয়স একটি দসত্রেনার দদ্ই োয়ে োঁরা ত্রনয়জরা এবং ছািরা খুব উপকৃ ে হয়ব। এঁয়দ্র প্রায় দকউই
ক’ত্রদ্ন আয়ি প্রাণরসায়ন ত্রবভায়ি দদ্য়া আোর দসত্রেনায়র উপত্রস্থে োকয়ে পায়রনত্রন। ‘ঢাকার
দলাকজন দসত্রেনার শুনয়ে দবত্রশ আগ্রহী নন’ প্রবাসী বািাত্রলয়দ্র োয়ঝ চালু এই কোটি ভু ল প্রোত্রণে
হওয়ায় েয়ন েয়ন লত্রজ্জে হলাে। আত্রে োঁয়দ্র দসই অনুয়রায়ে রাত্রজ হয়য় আয়রা একত্রদ্ন এখায়ন
এয়সত্রছলাে। এই ত্রবভায়ির ছাি ও ত্রশক্ষকরা আোয়ক দর্ ত্রবনয়, ত্রশষ্টাচার ও সোন দদ্ত্রখয়য়য়ছ োয়ে
আত্রে সত্রেযই ভীষণ অত্রভভূ ে হয়য়ত্রছ!
পৃৃ্ত্রেবীর সব ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়ই নেু ন ত্রকছু জানার, িয়বষণার ও আত্রবষ্কায়রর জ্ঞানেত্রন্দর ত্রহয়সয়ব
স্বীকৃৃ্ ে। োরই োরাবাত্রহকোয় এই ঢাকা ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়ই সৃত্রষ্ট কয়রয়ছ অেযাপক সয়েযন দবায়সর েে
ত্রবজ্ঞানী। োঁর বত্রণযে অনুর অদ্ৃশয কণা “দবায়সান” আজ প্রায় একশে বছর পরও পৃৃ্ত্রেবীর দসরা
ত্রবজ্ঞানীয়দ্র িয়বষণার ত্রবষয়বস্তু হয়য় সংবাদ্ ত্রশয়রানাে হয়চ্ছ। অনয সবগুয়লার কো জাত্রননা েয়ব
বায়য়ালত্রজকযাল সায়য়ন্স ফযাকাত্রির অয়নক ত্রবভািই এখয়না উন্নেোয়নর ত্রশক্ষাদ্ান কার্যরে চালু
রাখয়ে সক্ষে হয়লও, আজ এই ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র স্থান পৃৃ্ত্রেবীর দসরা পাঁচশে ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র োত্রলকায়
দো দনইই, এত্রশয়ার দসরা একশেটির োয়ঝও দনই, স্থান হয়য়য়ছ শুেু দ্ত্রক্ষণ এত্রশয়ার দসরা, োও
সাইত্রিশ নম্বয়র! ত্রপ্রয় ঢাকা ত্রবশ্বত্রবদ্যালয়য়র এই দশাচনীয় অবস্থার োয়ঝও ত্রশক্ষা ও ববজ্ঞাত্রনক
িয়বষণার োন উন্নয়য়ন প্রাণরসায়ন ত্রবভাি, োয়রাবায়য়ালত্রজ ত্রবভাি, এবং দজয়নটিক ইত্রঞ্জত্রনয়াত্ররং এণ্ড
বায়য়ায়টকয়নায়লাত্রজ ত্রবভায়ির ত্রশক্ষক-ত্রবজ্ঞানীয়দ্র সংগ্রাে চাত্রলয়য় র্াওয়ার প্রেযয় দদ্য়খ িভীর েদ্ধা ও
আস্থা ত্রনয়য় ত্রফয়র এলাে।
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