পূর্ব কথা

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারর মাস। একুলে বই ফমোয় ঘুলে এোম। হাজালরা-েক্ষ বইলয়র রিলে
রক্তদান সম্পরকি ত ফকান বই খুুঁলজ ফেোম না। রক্তদালন মানুষলক উৎসারহতকরলে বইলয়র িূ রমকা
অসীম। একুলে বই ফমোয়ও এমন রকছু থাকা জরুরী বলে আরম মলন করর।
ফেলহতু আমালদর ক্ষমতা সীরমত, ফসই সীরমত ক্ষমতা রদলয়ই অনোইন বই / ই-বুক বানালনার
প্ল্যান করর। সকে রক্তদাতালদর সহলোরিতায় প্রথম রক্তদালনর অরিজ্ঞতা রনলয় বাছাইকৃ ত ১০০টি
অরিজ্ঞতা রনলয় প্রকাে করর 'এক বযাি মানবতা'। প্রতযাো ফথলকও অলনক ফবরে জনরপ্রয়তা
ফেলয়রছে ফসই বইটি। রক্তদাতালদর আত্মতযালির ঘটনাগুলো অসংখয মানুষলক রক্তদালন উদ্বুদ্ধ
কলররছে।
বইটির রদ্বতীয় েবি রহসালব ২০১৭ সালের ২১ফে ফেব্রুয়ারর প্রকারেত হে '৪৫০ রমরেরেটার স্মৃরত'
ফেখালন রলয়লছ রক্তদাতালদর রক্তদালনর স্মরেীয় স্মৃরত।
এই বইটির ফেছলনর সকে কাররিরলদর আরম আমার মলনর অন্তঃস্থে ফথলক ধনযবাদ জানাই।
- সুব্রত ফদব (sHuvo Whtevr)
২১.০২.২০১৭

উৎসর্ব

- রনলজর মূেযবান সময়
- োতায়ালতর কষ্ট
- োতায়াত খরচ
- ফমাবাইলের খরচ
- সূচ ফোটালনার বযাথা
- রনলজর েরীলরর মহামূেযবান ১ বযাি রক্ত
সবরকছু তযাি স্বীকার কলর একজন রক্তদাতা রক্তদান কলরন একজন মুমূষিু ফরািীলক। রবরনমলয় রকছু োবার
আোয় নয়, সম্পূেি রনঃস্বাথিিালব।
"মানুষ মানুলষর জনয, জীবন জীবলনর জনয" - হযাুঁ, মানবতার ফেষ্ঠ উদাহরন হলেন এই রক্তদাতারা।
এই বইটি েৃরথবীর সকে রক্তদাতালদর উৎসিি করা হে।

উদ্দেশ্য
রক্তদালনর অরিজ্ঞতা সকে রক্তদাতালদর জনয এক রবলেষ অরিজ্ঞতা। হারস, কান্না, দুঃখ, আনলের
রমরেত এক অনুিূরত। এর মালে রকছু রকছু অরিজ্ঞতা সারা জীবলন ধলর োেন কলর থালকন
রক্তদাতারা। এই বইলয় এমন রকছু অরিজ্ঞতাই তু লে ধরা হলয়লছ।
আো করর রক্তদালন মানুষলক আগ্রহী করলত এই বই রবলেষ িু রমকা োেন করলব।
হযারে ব্লাড ফডালনটিং।
- সুব্রত ফদব (sHuvo Whtevr)

সূচিপত্র
রবস্তাররত অরিজ্ঞতা েেলত হলে রক্তদাতালদর নালম রিক করুন
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অরিজ্ঞতাঃ ১ (সূরচেত্র)

"তু রম মানুষ, আরমও মানুষ"
ফসলেম্বর ২০১৪, ৮ম রক্তদালনর অলেক্ষায় রছোম। মালসর মাোমারে সমলয় আমালদর বাজালরর এক
বযবসায়ী তার এক রনকট আত্মীলয়র নবজাতক রেশুর জনয এ েলজটিি রলক্তর প্রলয়াজলনর কথা আমালক
জানালেন। নবজাতক রেশুর রলক্তর প্রলয়াজলনর কথা শুলন বুলকর ফিতলর রচনরচলন একটা বযাথা অনুিব
করোম। এই েু েটিলক মুকুলে েলর েরলত ফদয়া োয় না। আল্লাহোক আমার ফচষ্টায় ো ফরলখলছন, আরম
আমার ফসরাটাই করলবা বলে মনরস্থর করোম। আর ফে বযাোরটালক আরম সবিারধক গুরুত্ব রদোম তা হলো,
ফসই রেশুটি সনাতন ধমিাবেম্বী আর আরম মুসরেম। সলবিােরর আমরা মানুষ। ১৬-০৯-২০২৪ তাররলখ মাত্র
১৪ রদন বয়লস আরম তালক ১ম রক্তদান করর। ফস তখন ফসন্ট্রাে হসরেটাে ধানমরির এন-আই-রস-ইউ ফত
িরতি । ফেলহতু ১৪ রদলনর রেশু, ফসলহতু তার মাত্র ৩৫রমরেরমটার রক্ত োিলতা। ফসই অবস্থায় রেশুটির মালয়র
মুলখর রদলক তাকাবার সাহস আমার হরিলো না। আরম রনলজও খুবই িুঁ লয় রছোম। না জারন, কখন ফকান
দুঃসংবাদ আমালক শুনলত হয়! িয়লক আোে কলর আরম সবিাত্বকিালব রেশুটির রলক্তর প্রলয়াজন রমটিলয়
োবার অঙ্গীকার কলর এোম। আমার আোবযাঞ্জক কথায় রেশুটির েররবার মলন সাহস ফেলো।
২২-০৯-২০১৪ তাররলখ আরম ২য় বালরর মত তালক আবারও ৩৫রমরেরমটার রক্তদান করর। ফখাুঁজ খবর রনলয়
জানলত োরোম, তার োরীররক অবস্থার উলল্লখলোিয উন্নরত হয় নাই। মলন প্রালে ফকবে আল্লাহলকই ডাকলত
োিোম। বাচ্চাটার সুস্থতা কামনা করোম।
২৫-০৯-২০১৪ তাররলখ আরম ৩য় বালরর মত তালক ঐ একই েররমাে রক্তদান করর। তখনও তার োরীররক
অবস্থা অেররবরতি ত। রচরকৎসা বযায়বহুে হওয়ালত হাসোতালের খরচ কুোলত না ফেলর বাচ্চাটার েররবার
বাচ্চাটালক হাসোতালের এন-আই-রস-ইউলত ফরলখ তারা ঢাকার রখেলক্ষলত এক আত্মীলয়র বারেলত উলেলছ।
খুব সকালে এলস সারারদন হাসোতালে ফথলক রাত ১০টায় বাসায় রেরলতন বাচ্চাটার মা এবং েু েু। এই
ঘটনার ৩রদন ের বাচ্চাটার েু েু আমালক ফোন রদলয় জানালেন ফে “মামা, আমার িারতজার োরীররক
অবস্থার উন্নরত হলয়লছ। তালক এন-আই-রস-ইউ ফথলক ফবলড ট্রান্সোর করা হলয়লছ। ফদায়া করলবন”। এমন
সুসংবাদ শুলন মনটা আনলে িলর উেলো। আমার েররেম স্বাথিক। ফস এবার সুস্থ হলয় ঘলর রেরলো বলে।
০২-১০-২০১৪ তাররখ দুেুলর বাচ্চাটার মা আমালক ফোন রদলেন। কাুঁলদা কাুঁলদা কলে বেলেন “মামা আমার
বাবাটার অবস্থা খুব একটা িালো না। দ্রুত রক্ত দরকার। আেরন একটু আসলবন”?

আরম দ্রুত টঙ্গী ফথলক ধানমরির েলথ রওনা হলয় োই। হাসোতালে ফে ুঁলছ ফদরখ তার মা এন-আই-রস-ইউর
সামলন অলেক্ষা করলছ। আরম দ্রুত আবারও ঐ একই েররমাে রক্তদান করোম। বার বার মলন হরিলো,
এখালনই বুরে সব ফেষ। বাচ্চাটা ফবাধ হয় আর............ উহ, আরম আর িাবলত োররছ না।
১৬ রদলনর ফিতর আরম ৪বার রক্তদানসহ একবার রিরনং কররলয়রছোম। আমার দুই হালতর ফিইলন ৫বার
রসররলঞ্জর সুই েু লটলছ। প্ররতবালরর বযাথাটা কম না। রনলজর কষ্ট আমার কালছ কষ্ট মলন হলব না, েরদ বাচ্চাটা
সুস্থ হলয় তার মালয়র ফকালে রেলর।
০৬-১০-২০১৪, ঈদুে আেহার রদন। কুরবানীর োবতীয় কাজ রনলয় আরম িীষে বযাস্ত। িরুর রলক্ত আমার
ফোোক রিলজ আলছ, ফসই সালথ ঘালমর িলে রনলজরই বরম আসলছ। সারারদলন খাবার বেলত এক ফেয়াো
সাবুর োলয়স আর এক গ্লাস োরন। ফিাসে কলর ফেে হবার সময় োই নাই। রবলকে ফবোয় বাচ্চাটার বাবার
ফোন “মামা, আমার বাচ্চাটার জনয আজ আবার রক্ত োিলব। আেরন আসলত োরলবন”? বুেলতই োররছ,
নষ্ট করার মত সময় আমার হালত ফনই। হাসোতাে ফচঞ্জ কলর বাচ্চাটা এখন ঢাকা ফমরডকযাে কলেজ
হাসোতালের ২২১ নাম্বার ওয়ালডি রচরকৎসাধীন। টঙ্গী ফথলক ঢাকা ফমরডকযাে কলেজ। েথটা কম না। ঢাকার
এোর আর ওোর। ঐ অবস্থালতই আরম রওনা হলয় ফিোম। রকছু না ফখলয় োওয়ালত বাবা আমার উের
িীষে রাি করলেন। রনলজলক এই ফিলব বুোোম ফে, “কুরবানী মালন তযাি। ইহা ফকবে েশুর রক্ত প্রবারহত
করার মালে সীমাবদ্ধ না। মানবতার প্রলয়াজলন রনলজর রক্তও প্রবারহত করলত হয়”। আজ আমার সামলন ফসই
সময় উেরস্থত। বাস্তব কালজর দ্বারা তযালির মহান রেক্ষা অজিন করলত হলব।
হাসোতাে ফে ছালত ফে ছালত সেযা ৭টা। ২২১ নাম্বার ওয়ালডি ফেলতই বাচ্চাটার বাবা আমার রদলক এরিলয়
এলেন। োলেই তার মা দীো সাহা দাুঁোলনা। এর আলি আরম বাচ্চাটালক ৪বার রক্তদান করলেও তারা বাবা
ররেন সাহার সালথ আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আরম ররেন মামালক বেোম, ফকমন আলছন, মামা? (ররেন
মামা আমালক জরেলয় ধলর ফকুঁ লদ রদলেন) - আমালক ক্ষমা কলর ফদন মামা। আেনার উৎসলবর রদলন আরম
আেনার মূেযবান সময় নষ্ট কলর ফেেোম। (আোলে বাচ্চাটার মা কান্না করলছ)
আরম রনলজলক সামলে রনলয় বেোম, এমন কথা বেলছন ফকন, মামা? রচন্তা করলবন না। ইনোল্লাহ,
আেনার ফছলে সুস্থ হলয় উেলব।
ঈলদর রদন হওয়ালত হাসোতালে কতি বযরত রচরকৎসকলদর সংখযা কম রছে। রক্তদান কলর বাসায় রেরলত
রেরলত রাত ১০টা। ররেন মামা রনলজ আমালক আমার বাসায় ফে ুঁলছ রদলয় ফিলেন। ( উলল্লখয ফে, ফসরদনই
রছে আমার সবিারধক কষ্টকর রক্তদালনর অরিজ্ঞতা)

ঈলদর সপ্তাহখালনক ের বাচ্চাটার েু েু আমালক ফোন রদলয় জানালেন ফে “মামা সুসংবাদ আলছ। আেনার
েররেম স্বাথিক। আমালদর ফদবােীষ হাসোতাে ফথলক রররেজ ফেলয়লছ। ফস এখন বাসায় আলছ”। শুলন আনলে
মনটা িলর ফিলো। মহান আল্লাহোক আমার ফদায়া কবুে কলরলছন। (উলল্লখয ফে, ততরদলন বাচ্চাটার নাম
রাখা হলয়লছ ফদবােীষ সাহা।)
১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫, ফদবােীলষর অন্ন প্রসন্ন অনুষ্ঠান। ফদবােীলষর বাবার রবলেষ অনুলরাধ, আমালক ফসই
অনুষ্ঠালন অবেযই উেরস্থত থাকলত হলব। তার আত্মীয়স্বজলনরা আমালক ফদখলত ফচলয়লছন। েত বযাস্ততার
মালে আরম ঢাকা ফথলক নররসংদী ফিোম, ফদবােীলষর েররবার েররজনলদর সালথ ফদখা করার জনয। তালদর
িালোবাসা আর আন্তররকতায় আরম সরতয মুগ্ধ। ফদবােীষলক রনজ ফকালে রনলয় আরম অনযরকম একটা আনে
অনুিব করোম। ফবুঁলচ থাকলে, একরদন আমারও বাধিকয আসলব। আরম রক্তদালনর ফোিযতা হারালবা।
ফসরদন ফদবােীষ আমার োলে এলস দাুঁোলব আর শুরনলয় োলব, আমার এই রক্তদালনর কথা। (ফদবােীলষর
এখন আোই বৎসর বয়স। ফবে দুরন্ত হলয়লছ ফস। তার বাবা ররেন সাহা এখনও আমার ফখাুঁজ খবর ফনন
রনয়রমত। আমার ফদখামলত ফদবােীলষর বাবা একজন আদেি বাবা।)

রক্তদাতাঃ Shajedul Islam Saju

অরিজ্ঞতাঃ ২(সূরচেত্র)

২০০৩-০৪ ফসেলন বুলয়লট িরতি হওয়ার ের ফকান রচন্তা িাবনা ছাোই বাুঁধলনর সালথ একাকার
হলয়রছোম। বাধন হলো বুলয়লটর রক্তদান করার একটি সংস্থা। ছাত্র-ছাত্রীলদর দ্বারাই েররচারেত। সদয
ইউরনিারসিটিলত এলসরছ। নানা রকম ফক তু হে ফচালখ মুলখ। প্ররত ৩/৪ মালস অন্তত রক্তদালনর মত মহৎ
একটা কালজ ফনলম ফিোম।
আরম ১ম বলষির রদ্বতীয় ফসরমষ্টালর তখন (২০০৪ সাে)। আমার বেু মাহেু লজর অনুলরালধ মহাখােী বক্ষ
বযারধ হাসোতালে রক্তদান করার জনয আসোম। রক্ত ফনওয়ার সময় সকাে ১১:৩০। সকালে নাস্তা
ফখলয়ই ফদ লে চলে রিলয়রছ। রক্ত গ্রহীতা হলো

মাহেু লজর খুব কালছর একজন বেু র ফছাটিাই। সময়

িরেলয় ১ টা ফবলজ চলেলছ। ফমজাজ ও রবিলে োলি। মাহেু জলক ফোন কলর খুব কলর িারে রদলয়রছ।
অলনক খারাে কথাও বেোম। ফকন রক্ত রনলিনা বুেরছনা। একবার ফিলবই রনলয়রছ, োহ! রদলবাই না
রক্ত। এিালব বরসলয় রাখার মালন হয়না।
ফবো ১:৩০ টার রদলক মাহেু জ জুস আর োরন হালত ফদ রেলয় আসে। চে, রক্ত রদলত হলব বলে মুচরক
হাসে। কটমট ফচালখ তারকলয় বেোম, চে োই।
রক্ত রদোম। রক্ত দান ফেলষ োরন আর জুস ফখলয় বলস আরছ। বয়স প্রায় ৫০ হলব, কাচা োকা চু ে
দারে েীেি ফদলহর এক ফোক আমালক রক্তদান করার জনয ধনযবাদ জানাে। এরও রমরনট দলেক েলর
ফোকটি হাউমাউ কলর একটি বােরতর সামলন বলস কাুঁদরছে। বােরতটি ঢাকনা রদলয় ঢাকা। সালথ রকছু
বরে আর তালত েরেরথন রদলয় ফমাোলনা হাত অথবা ো রছে। আমার েরীর কােরছে। মাহেু জলক
রজজ্ঞাসা করোম, “আিা োলক রক্ত রদোম তার রক সমসযা রছে”? ও উত্তর রদে ফছলেটির োলয়
টিউমার রছে। ফসখান ফথলক কযান্সালরর উৎেরত্ত। তাই ো ফকলট ফেলেলছ। আরম আর রকছু শুনলত
োইরন। বুকটা ফমাচে রদলয় উেে। প্রচন্ড কলষ্ট আমার ফচাখ টেমে কররছে। রকছু ক্ষে আলি ফদওয়া
িারে ও বকা গুলো মলনর মলধয দাি কাটে। “আরস” বলে ো বাোোম। দু' ফচাখ ফবলয় োরন েেে।
মলন হরিে ঐ েররবারটি আমারই। স্রষ্টার কালছ ফছলেটি ও তার েররবালরর জনয ফদায়া কলর রেলর
এলসরছোম।

রক্তদাতাঃ Nazrul Islam

অরিজ্ঞতাঃ ৩(সূরচেত্র)

ফসটা রছে আমার ২য় রক্তদান - ২০০০ সালের মালচির কথা।
আমালদর রবশ্বরবদযােয় ছাত্র সংসদ অরেলস রলক্তর ররকুলয়স্ট এলসরছে। সালথ সালথ আরম রারজ হলয়
ফিোম, কারন এর আলির বার ১৮তম জন্মরদলন ঢাকা ফমরডলকলের সোনীলত রিলয় রক্ত রদলয়রছোম,
সুতরাং আমার রক্ত কার েরীলর প্রবারহত হলি - বুোর ফকান উোয় ফনই। রকন্তু এবার আমার
এোকার এক মালয়র জনয োিলব। রকন্তু ফেলত হলব োলের ফজো রব-বারেয়ালত।
োই ফহাক,

ফরািীর ফছলের কথা মত আরম েররদন সকাে নয়টায় রিলয় উেরস্থত হোম তালদর

বারেলত। রিলয় ফদরখ- তারা েুরা েযারমরে আমার সালথ োলব বে এক মাইলরা কলর। আর ফরািীর
ফছলে তালদর বারের আবাে-বৃদ্ধ-বরেতা সবার সালথ েররচয় কররলয় রদলি এলক এলক আমার সালথআব্বা, নানু, দাদু- এই ফছলেটা আম্মালক রক্ত রদলব। আর সবাই আমার মাথায় হাত রদলয় দুয়া কলর
রদলি আর খুব সম্মালনর সালথ কথা বেলছ। িাবখানা এমন ফেন- আরম এই বারের নতু ন জামাই। আর
মরহোরা আমালক ফক কী খাওয়ালব তা রনলয় বযস্ত হলয় েেে। আরম েতই বরে- আরম ফখলয় এলসরছ,
তাোতারে চলেন হাসোতালে োই। মরহোরা ততই বেলত োিে- আলর বাজান, ফতামার এই রচকনা
েরীর ফথলক রক্ত রনলব, ফখলয় একটু তাজা হলয় নাও। এিালব এলককজলনর অনুলরালধর ফঢরকুঁ রিেলত
রিেলত অল্প অল্প কলর ফখলত ফখলত মাইলরালত কলর বরোত্রার মত কলর রওনা হোম। িারেলতও এই
অতযাচার বহাে থাকে োরন, সযাোইন, মযাংলিা জুস, ডাব আর ফকালকর মাধযলম।
ঘন্টাখালনলকর মলধযই আমরা রব-বারেয়া সদর হাসোতালে ফে লছুঁ ফিোম। ফসখালন রিলয় ফদরখ আলরক
েংকা-কান্ড! ফরািীর বৃদ্ধা মা হাসোতালের কররলডালর আমালক জরেলয় ধলর ফস কী কান্নাকাটি। আর
কান্না খুব সংরামক রজরনস, আর সবার সালথ সালথ আমার ফচালখও োরন এলস ফিে। তাোতারে
প্রস্রালবর বাহানা রদলয় বাথরুলম রিলয় মুখ ধুলয়ুঁ ফেে হলয় আসোম। তারের েযাথেরজ ফথলক আমার ডাক
আসে- ব্লাড গ্রুরেং, রস-মযারচং আর রিরনং এর জনয ব্লালডর সযাম্পে রদলত হলব। রদলয় আসোম,
েরদও গ্রুে আলিই জানতাম এ েরজটিি- তবু এখালন নারক করলতই হলব। এর মালে জানোম- ফরািীর
জরায়ু অোলরেন করলব, রব্লরডং নারক বে হলি না। তাই জরায়ু ফকলট ফেলে রদলত হলব। উনারা নারক
৪-৫ রদন ধলর রক্তদাতা খুজলতলছুঁ , রকন্তু ফকাথাও োলি না।
তারের আসে চূ োন্ত ডাক- আনলে ফধই ফধই কলর নাচলত নাচলত রিলয় শুলয় েেোম রক্তদালনর ফবলড।
মাত্র ৫ রমরনলটর মলধয োে রলের িােবাসায় েূেি হলয় ফিে রলক্তর বযাি। তারের সবাই রমলে আবার
এলস িারেলত উেোম- এবার তালদর অনুলরাধ োঞ্চ কলর ফেলত হলব। সকালে রক না রক ফখলয়রছ- তারা
সন্তুষ্ট হলত োলর নাই, তাই োঞ্চ না কলর ফেলতই রদলব না। আরম ফবচারা রক আর করব- েলেরছ
ফমািলের হালত, খানা ফখলত হলব সালথ।

রক্তদাতাাঃ Emtiaz Rahman

অরিজ্ঞতাঃ ৪(সূরচেত্র)

রক্তদালনর স্মরেীয় ঘটনা ২০১০ সালে প্রথম রক্তদালনর শুরু। ২০১৭ ফত এলস আজ েখন
রক্তদালনর স্মরেীয় ঘটনা রেখলত বসরছ তখন রনলজলক একটু রদ্বধারিত মলন হলি। ২৩ বার
রক্তদালনর প্ররতটি ঘটনাই আমার কালছ স্মরেীয়। িালো খারাে রমরেলয় সবগুলো অরিজ্ঞতা
আমালক উৎসাহ ফদয় প্ররত চার মাস েলর েলর রক্তদালন।
িত মালসর ২২ তাররলখর ঘটনা। আমার অরেস শুরু হয় সালে সাতটা ফথলক। ঘুম ফথলক সালে
োুঁচটার মলধয উেলত হয়। িত বাইলে অলটাবর িারসিটিলত রছোম। অরেস ফথলক এলস ফখলয়
ফদলয় ১০টার রদলক ঘুরমলয়রছোম। সালে বালরাটার রদলক একটা ফোন আসলো। এক মরহোর বাবু
হইলছ রাত আুঁটটার সময়। রকন্তু বাচ্চার এলতা ফবরে জরন্ডস রছে ডাক্তার বেলছ খুব দ্রুত রক্ত
না রদলে বাুঁচালনা োলবনা। অলনক ফখাুঁজাখুুঁরজর ের সালে বালরাটার সময় আমালক ফোন রদলেন
ঐ বাচ্চার বাবা। ঘুম ফথলক উলে ঢু েুঢুেু ফচালখই রওনা হোম এক বেু ফক সালথ রনলয় ।
অত রালত জাহাঙ্গীরনির ফথলক ঢাকায় োওয়ার িারে ফেলত অলনক সময় ফেলি ফিলো। অবলেলষ
িাবতরে েেিন্ত একটা বাস ফেোম। িাবতরে ফনলম অবেয রসএনরজ ফেলত খুব ফবরে কষ্ট হয়রন।
ধানমরি ফসন্ট্রাে হসরেটালে েখন আসোম রাত তখন ২টা। সকালে আবার অরেস আলছ তাই
ফদরর করলত োরোম না। রক্ত রদলয় ফবর হইরছ েখন তখন রাত রতনটা। একটা রসএনরজ রনলয়
আবার িাবতরে ফিোম। ফসখালন িারের জনয অলনক সময় অলেক্ষা করলত হে। অবলেলস
েরত্রকা বহনকারী একটা রেকালে কলর ফিালরর রদলক জাহাঙ্গীরনির ফেলত োররছোম।
আলরকটা ঘটনা বরে।
২০১০ সালের ঘটনা। েযামেীর একটা হসরেটালে প্রথমবালরর মত রক্তদান করলত োই। ফরািীর
ফোলকর সালথ ফদখা হওয়ার ের উরন আমালক ফরািীর কালছ রনলয় ফিলেন। সেক দুঘিটনায়
আহত

মােবয়সী

এক

িদ্রলোক।

েররচয়

কররলয়

ফদয়ার

ের

িদ্রলোলকর

সালথ

আমার

কলথােকথন রছে এমন ফরািীঃ বাবা তু রম আমালক রক্ত রদলত আসছ আরম খুব খুরে হইরছ।
রকন্তু বাবা আরম ফতামালক রবরনময় রকছু রদলত োরলবা না। আরমঃ রকছু না রদলে ফতা হলব না!
আরম রবরনময় ছাো রক্ত রদলবা না। রক্তদালনর রবরনময় আমার জনয অবেযই ফদায়া করলত
হলব। আর রকছু র দরকার ফনই। িদ্রলোক আমার এই কথার ফকান উত্তর ফদনরন ঠিকই রকন্তু
তার কাুঁচা োকা দারে ফবলয় ফনলম আসা ফচালখর োরন রকন্তু ঠিকই আরম ফদলখরছ। উরন সুস্থ
হলয় বারেলত রেলর োওয়ার ের মালে মালে ই ফোিালোি করলতন। অলনকবার ওনালদর বারেলত
ফেলত অনুরধ কলরলছন। রকন্তু বযাস্থতার কারলন োওয়া হয়রন কখলনা।

২০১৫ সালের ২১ফে ফেব্রুয়ারর উরন আমালক ফোন কলররছলেন। বেলেন- “িাষা সসরনকরা
িাষার জনয এই রদলন রক্ত রদলয়রছলেন তাই সারা ফদলের মানুষ েদ্ধার সালথ এই রদলন তালদর
স্মরে কলর। তু রম আমার জনয রক্ত রদলয়লছা। আরম ফতামালকও েদ্ধার সালথ স্মরে করর” এই
কথাটা আমার জনয শুধু সম্মালনরই না বরং বারক জীবলন েতরদন সুস্থ থাকলবা ততরদন
রক্তদালনর অনুলপ্ররো হলয় থাকলব। রক্তরদন, জীবন বাুঁচান।

রক্তদাতাঃ ফমাঃেয়সাে ফহালসন

অরিজ্ঞতাঃ ৫(সূরচেত্র)

রাত ২টার মত বালজ, মাত্র ঘুরমলয়রছ। তখনই আেনালনর ফোন, ফদাস্ত ইমারলজরন্স ব্লাড োিলব।
ঘুলমর মলধয ফকান মলত উত্তর রদোম, ফদাস্ত অলনক রাত, েীলতর মলধয ফবর হলত োরলবা না।
- ফদাস্ত খুব জরুরী, বাইক এক্সলডন্ট কলরলছ।
- িাই B+ এর অিাব নাই, আমায় রপ্ল্জ একটু ঘুমাইলত ফদ। সকালে প্রাইলিট আলছ। তু ই অনয ফকউলক নক
কর।
- েয়সাে রপ্ল্জ ইটস আলজিন্ট।
- িাই োইলত োরমু না।
বলে ফকলট রদলয় ঘুরমলয় েেোম। অলনক ফোন রদলি বলে ফোন সাইলেন্ট কলর রাখোম। ৩ টার রদলক হোৎ
ঘুম ফিলে ফিলো তখলনা ফদরখ ফমাবাইে বাজলছ। তলব এবার আেনালনর ফোন না। রেো ফোন করলছ। ফকান
মলত উলে বলস, ফোন রররসি কলর বেোম, হযা জানু বলো।
- তু রম কই?
- এইলতা বাসায় ঘুমারিোম, ফকন?
- ফকন মালন!!! ফতামায় আেনান িাই ফোন ফদয় নাই?
- ওই োোয় ফতামালকও ফোন রদলছ!!
- আমায়ও ফোন রদলছ মালন রক? ইমালজিরন্স রক্ত োিলব ফোনার েরও তু রম োওরন ফকন?
- রাত অলনক আর েীতটাও প্রচু র েলেলছ।
- ফতামার রক মলন হয় না, ফোকটা েরদ মারা োয় তার জনয তু রম দায়ী থাকবা?
- আরম রক কররছ? আরম রক বাইক চাোরিোম ফে একরসলডন্টটা আরম কররলয়রছ?
- তু রম রপ্ল্জ একটু সদর হাসোতালে োও, ফোকটার অবস্থা খুব খারাে। রক্ত না হলে বাুঁচলব না।
- এই েীলতর মলধয?
- রপ্ল্জ োও ফকান কথা বলো না। ফতামার সালথ এই রবষয় রনয়া আরম েলর কথা বেব।
আেনানলক কে রদোম, রকলর ব্লাড মযালনজ হইলছ?
- েয়সাে এক বযাি মযালনজ কলররছ। আরও এক বযাি োিলব। প্রচু র রব্লরডং হলি।
- আিা। আরম আসরছ।
োওয়ার েলথ রেো আমায় আরও কলয়কবার ফোন রদলয় রজলজ্ঞস করলো, ফকান েেিন্ত ফিরছ। হাসোতালে
রিলয় ব্লাড ফদয়ার ের জানলত োরোম, ব্লাড মযালনজ করলত ফদরী হলে ফরািীলক বাুঁচালনা ফেলতা না। ফোনার
ের এতটা খারাে োিরছে বলে বুোলত োরব না। আরম রক কররছোম এটা! এতটা অমানুষ হলয় ফিরছোম!
জালনায়ালরর মলধযও এর ফচলয় ফবেী মায়া-মমতা থালক জীবলনর প্ররত। েলর রেোলক ফোন রদোম। ওলক সব

বোর ের ও বেে, ফে মানুষটা এমন এটা ঘৃরেত কাজ করলত োলর, তার সালথ আরম আমার সারাজীবন
কাটালত োরব না। মৃতুযর সালথ েোই করা একটা মানুষলক বাুঁচালনার সুলোি ফেলয়ও ফে মানুষটি আেলসরম
কলর কম্বলের রনলচ ঘুরমলয় কাটায়, সরর তার সালথ আমার কথা বেলতও েজ্জা োিলছ।
এর ের ও ফোন ফকলট, সুইচ অে কলর রালখ। সকাে েেিন্ত হাসোতালেই বসা রছোম। েলর ডাক্তালরর কালছ
রজজ্ঞাস কলর জানলত োরর, এখন আর িলয়র রকছু নাই। রকছু সময় ের জ্ঞান রেলর আসলব। তখন বাসায়
রেলর আরস।
আসার সময় রনলজর প্ররত ফে রনলজর রক েররমান িবি হরিে ফকালনা িাষায় তা বুোলনা সম্ভব না। মলন
হরিে আরম কাউলক জীবন রদোম। ফসই মুহূটিা রছে অনয ধরলনর, োরা রক্ত রদলয় থালক তারাই ফকবে বুেলত
োরলব। আরম এর আলি ৮বার রক্ত রদলয়রছ, তলব এই ফেষবালরর রবষয়টা রছে অনয রকম এক অরিজ্ঞতার।
েলরর রদন হাসোতালে োই, তখন ফদরখ ফোকটার সব আত্মীয়স্বজন ফসখালন উেরস্থত। েখন জানলত োলর
আরম রক্ত রদলয়রছোম, এমন এত িালোবাসা ফসরদন ফেলয়রছোম, ো ফকালনারদন িাবলতও োরর রন। আরম
মুগ্ধ হলয় তারকলয় রছোম শুধু।
তলব সব ফচলয় মজার রবষয়টা রছে, রেো এই রবষয়টা রনলয় আমার সালথ েুরা ১ মাস ফকান ফোিালোি
কলররন। এমন িােিলেন্ড থাকার কারলন আরম িবি করর।

রক্তদাতাঃ Mehedi H Sajjad

অরিজ্ঞতাঃ ৬(সূরচেত্র)

রদনটা রছে আমার জীবলনর একটা দুদিোময় সময় েখন আরম ফকাথাও িারসিটিলত চযান্স োরিোম না। হযা
এমনই একটা সময় েখন মলন হরিে আরম রকছু র জনয নয়, আমার দ্বারা রকছু হলব না।
রদনটা ৭ ফম, ২০১৪। সকাে ১০ টা নািাদ ফেসবুরকং কররছোম আনমলন, হোৎ একটা ফোষ্ট ফদখোম ফে
একজন প্রসুরত ফবালনর জনয ৪ বযাি রলক্তর প্রলয়াজন। হোৎই মলন হে আরম রকছু করলত োরব। রকন্তু
জীবলন প্রথম রক্তদান! োলে ফকউ ফনই, রক করলবা, রকিালব করলবা - রকছু জারন না।
ফোন করোম ফোলষ্ট ফদয়া নাম্বালর, ফোনটা তু েে ফরািীর ফছাট িাই। ফছলেটা ফকুঁ লদই ফেেে আর বেে
বাচ্চাটা মারা ফিলছ, তার ফবালনর অবস্থাও িাে না। আরম তখনই মলন মলন রসদ্ধান্ত রনোম ফে আরম রক্ত
রদবই, এবং আজই, আমার ো হয় হলব।
একাই চলে ফিোম রাজোহী ফমরডলকে ব্লাড বযাংলক।অলচনা অজানািালব একা রক্ত দালন োওয়াটা ফসরদন
অলনক রররি রছে রকন্তু আরম ফে ফোলকর মলধয রছোম ো আমালক এটা করলত বযাধয কলররছে।
রক্ত রদলত ফিোম ১২ টা নািাদ, রাজোহী ফমরডলকে ব্লাড বযাংক অলনক বযস্ত একটা ব্লাড বযাংক তবুও
তাোতারেই রক্ত রদলত োরোম ইমালজিরন্স থাকার কারলন। রাজোহী ফমরডলকে এর ফমরডলকে এরসলস্টন্টরা
এতটাই আন্তররক রছে ফে আমার প্রথম রক্তদালনর িয়টা কাটিলয় রদলয়রছে।
রক্তদালনর ের ফরািীর বাবা আমালক জরেলয় ধলর ফকুঁ লদই ফেেে আর একটা কথা বেে ফেটা সারা জীবে
মলন থাকলব, "আজ ফথলক বাবা তু রম আমার আর একটা ফছলে, আজ ফথলক আমার ২টা না ৩টা ফছলে। তু রম
এই বাবার বারেলত আসলব"।
োই ফহাক অলনক বার কথা হলয়লছ তালদর সালথ,েলর একটা ফমলয় হলয়লছ ফসই ফবানটার।
হুম এটাই রছে আমার সবলচলয় স্মরেীয় এবং প্রথম রক্তদালনর িল্প। তারের ফকলট ফিলছ আোই বছর।
আরম দেবার রক্তদান কলররছ, আলরা অলনক অনুিুরত, অরিজ্ঞতা হলয়লছ রকন্তু ফসই বাবার কথাটা এখলনা
কালন বালজ "আজ ফথলক বাবা তু রম আমার আর একটা ফছলে,আজ ফথলক আমার ২ টা নয় রতন টা ফছলে"

রক্তদাতাঃ রারকবুে হাসান রালসে

অরিজ্ঞতাঃ ৭(সূরচেত্র)

প্রথমত ফদখলত রনরীহ প্রারে মলন হলেও এর ফিতলর ফে বাুঁদরারমর রবলেষ সেটওয়যার ইন্সটে কলর ফদয়া তা
বুেলত ফবরে সময় োলিরন! ফসই ফে হাসোতালে ফে ুঁছালনার ের ফথলক শুরু- খামলচ ফদয়া, রকে, একটু ের ের
মুখ ফিংরচ আর রক সব ফেন বোর ফচষ্টা করলছ - আরম ঠিক বুলে উেলত োররছনা। এতক্ষলে রকছু টা
রবররক্তও এলস োলি, এইলিলব ফে োলের ফবরঞ্চলত বসা তার মা আর সালথ দাদী রকংবা নারন হলব হয়লতা,
ফকউ তালক থামালনার ফচষ্টাও করলছনা!
ফরাোর রদন। অরেস ফেলষ বাসায় ফেরার েলথ কথা রদলয়রছোম হাসোতালে োলবা! রকন্তু হায়, রাস্তায়
িারের ফেই জযাম, রনলজলক বে অসহায় মলন হলত োিলো এই ফিলব ফে, "কাউলক রক্ত না রদলত োরার ফচলয়
কথা রদলয় না োওয়া সরতযকার অলথি অনযায়! ফকননা আরম না রারজ হলে হয়লতা এই জরুরর মুহূলতি অনয
বযবস্থা রনলত োরলতা ফরািীর ফোকজন!"
দে রমরনট দাুঁরেলয় ফথলক েল্টন ফথলক হাুঁটলত শুরু করোম! রবলকলের িারন্তলত েহরটা ফকমন ফেন রেরমলয়
েলেলছ, িারেগুলো োুঁই দাুঁরেলয়! রাস্তার োলের ইেতালরর ফদাকান জলম উলেলছ ততক্ষলে।ঘালম ফিজা োটি
বযাকেযালকর চালে ফেলে ফিলছ িালয়র সালথ।রকন্তু োলয়র রনস্তার ফনই, কথা ফে রদলয়রছ, আমার জনয হয়লতা
ফরািীলক…...! িাবলত োররছনা রকছু ই। হাুঁটরছ ফকবে! নয়ােল্টন, কাুঁকরাইে ফমাে, েুরেে ফহডলকায়াটিার !
হরে েযারমরে হাসোতাে। রেরন ফোিালোি কলররছলেন রতরন ঢাকা ফমরডলকলের স্টু লডন্ট। তার দূর
সম্পলকি র আত্মীয় োলক রক্ত রদলত এোম৷ বেলেন, িাই রকছু মলন করলবন না, রেরচ্চটা আেনার সালথ এমন
দুষ্টুরম করলছ। তালক রকছু বেলে আর থামালনা োলবনা। ফস মানরসক প্ররতবেী। বাবা মালয়র একমাত্র
সন্তান। তার মুলখ আজ েেিন্ত মা ডাক শুনলত োলররন তার মা, আর বাবা ফতা এক হৃদয় দুঃখ ফোলষ এই
অবস্থায়। রেরচ্চটা কথা বেলত োলরনা!
সব ফজলন এই রকরঞ্চত রবররক্তর জনয রনলজলক অেরাধী মলন হলো।
ফরািী বঙ্গিবলন একজন তৃ তীয় ফেেীর কমিচারী রহলসলব কাজ করলতন। দুলটা রকডনীই নষ্ট হলয় ফিলছ!
ডায়াোইরসস চেলছ ফবুঁলচ থাকার তু মুে ফচষ্টায়। রেেট ফথলক ধরাধরর কলর এলন ডায়াোইরসস রুলম আনা
হলো, ফোকটার মুখ রদলয় োো েরলছ। ঢালমলকর িাইটি আমালক েররচয় কররলয় রদলেন, "ইরন আেনালক এই
ফরাোর মলধযও রক্ত রদলত রারজ হলয় এলসলছন!" মুমূষিু ফোকটির ফচাখ ফথলক জে িরেলয় েেলো, কথা হলোনা!
ইেতালরর সময় ঘরনলয় আসলছ তাোতারে বাসায় রেরলত হলব। রক্ত ফদয়া ফেলষ ফবে রকছু ক্ষে রবোম
ফনবার রনয়ম থাকলেও তা না ফমলনই উলে এোম দুইরমরনট ের। রেরচ্চটা তখলনা দুষ্টুরম করলছ অনয
একজলনর সালথ। ফরািীর ফোলকরা একটা জুস আর োরন সালথ রকছু েেসহ একটা েযালকট আমার হালত ফজার
কলর ধররলয় রদলেন। ফেন আরম রাস্তায় ইেতার ফসলর রনই৷ আরম অলনক কলষ্ট তালদর আবদার উলেক্ষা কলর

রেরচ্চটার হালত রদলয় এোম, "এটা আমার েক্ষ ফথলক ওর জনয! আরম আেনালদর কথা ফরলখরছ! আেনালদরও
আমার কথা রাখলত হলব।"
তালদর অশ্রুরসক্ত ফচালখ ফে চাহরন ফদখোম তালকই ফবাধহয় হৃদয় ফথলক প্রাথিনা বা কৃ তজ্ঞতা বলে। রসুঁরে
ফবলয় ফনলম হাসোতাে ফিট ফেররলয় রাস্তায় ো রাখলতই ফকমন একটা জেতা অনুিব করোম! ফক ফেন
ফেছন ফথলক জােলট ধলরলছ আমালক! রেলর তাকালতই ফদরখ ফসই দুষ্টু রেরচ্চটা োর বাবালক রক্ত রদলয় এোম৷
ফচাখ ফবলয় োরন! রক ফেন বেলত চাইলছ! রক বেলত চাইলছ ফস, রনবিাক আতি নালদ?

রক্তদাতাঃ Tamzid Zubaer

অরিজ্ঞতাঃ ৮(সূরচেত্র)

২০১১ সালের কথা ব্লাড কযান্সালর আরান্ত েু ো গ্রীন ফরাড 'গ্রীন রিউ' রিরনলক িরতি । হাসোতালে আরম আর
েু েুই রছোম সবসময় েু োর োলে। েু োর দুই রদন ের েরই এক বযাি প্ল্াটিলেট োিলতা, প্ল্াটিলেট রক
রজরনে তখন বুেতাম না । রসলঙ্গে প্ল্াটিলেট ফনয়ার প্রলসরসং রছে রকনা তাও জানতাম না।
প্ররতরদন ৩ জন কলর ফডানার মযালনজ করা োিলতা। ব্লালডর জনয ঢাকার এমাথা-ওমাথা ফদ োতাম।
রবরিন্ন সংিেন গুরের কালছ হাত োততাম। সকাে ফথলক সেযা প্রেিন্ত ফকায়ান্টালম রিলয় বলস থাকতাম।
এইিালব প্রায় ১০-১২ রদন ব্লাড মযালনজ করার ের হোৎ কলরই একরদন ফডানালরর অিালব প্ল্াটিলেট রদলত
োরোম না। েু োর অবস্থাও খারালের রদলক। তারের রদন ফিালরই ফবররলয় ফিোম ফডানার খুুঁজলত রবলকে
প্রেিন্ত খুুঁলজ ঢাকা কলেজ ফথলক এক িাইয়ালক মযালনজ করোম। এখলনা দুইটা ফডানার োিলব এরদলক েু োর
অবস্থা খুব খারাে। প্ল্াটিলেলটর কাউন্ট ২০০০০ এর রনলচ ফনলম আসলছ। েু েুর কান্নাকাটি। ৫ রমরনট েরের
ফোন রদলয় রজলজ্ঞস কলর, বাবা ব্লাড োইলছা?
আরম শুধু রমথযা আশ্বাস রদলয় বেতাম এইলতা ফেলয় োলবা এখরন।
ততক্ষলে সেযা োর হলয় ফিলছ ছু লট ফিোম ঢাকা ইউরনিারসিটির বাুঁধলন।
ওলদর কালছ ইমালজিরন্স ব্লাড চাওয়ার ের ওলদর ফররজরি খাতায় আমার নাম, ব্লাড গ্রুে, ফোন নাম্বার ফনাট
কলর রাখলো আর রজলজ্ঞস করলো ওরা েরদ কখলনা ব্লালডর জনয নক কলর তাহলে রদলবা রকনা, আরম বেোম
অবেযই রদলবা। আরম এর আলি আলরা দুইবার ব্লাড রদলয়রছ - কথাটা ফেষ করলত োরোম না, রেছন ফথলক
এক ফোক খুব কাকুরতরমনরত কলর কান্নালিজা কলে রররসেেলন বসা আেুলক বেলতলছ ফে তার মা এরক্সলডন্ট
কলরলছন। ইমালজিরন্স ব্লাড প্রলয়াজন ঢাকা ফমডলকলে।
আেু ওনালক ব্লাড গ্রুে রজলজ্ঞস করলেন। ওরন ফে ব্লাড গ্রুে বেলেন তা আমার সালথ রমলে ফিে।
আরম োলেই দাুঁরেলয় রছোম আেু আমার রদলক তারকলয় বেলেন, আেরন রদলবন ব্লাড?
সারারদলন ফতমন রকছু ই না ফখলয় প্রচি েররেম করায় েরীর খুব দুবিে হলয় রছলো তার উের আমার রনলজরই
দুই বযাি ব্লাড মযালনজ করলত হলব মাথায় ফসই রচন্তা, এক মূহুতি ফিলব রারজ হলয় ফিোম।
রসলমরচং এর ের ব্লাড টানা হলো । ১০/১৫ রমরনট ফরষ্ট ফনয়ার ের ফোয়া ফথলক উেলত ফিোম রকন্তু নেলত
োরোম না। মলন হরিলো আমার েরীলর হাত/ো নাোলনা মলতা েরক্তও ফনই।
ফে িাইয়া ব্লাড ফটলনলছ তালক সমসযার কথা খুলে বেলতই ফস বেলো, আলরা ১ ঘণ্টা ফরষ্ট রনন ঠিক হলয়
োলবন। িাইয়া আমলক দুই গ্লাস গ্লুলকাজ খাওয়ালেন ওই ফোয়া অবস্থালতই।

এইরদলক েু েু বার বার ফোন রদরিলেন ব্লাড মযালনজ করলত ফেলররছ রকনা তা জানার জনয রকন্ত আরম ফে
তখন রনলজই ব্লাড রদলয় শুলয় আরছ এই কথা েু েু লক বোর সাহস হয়রন।
ফসই রালত আর ব্লাড মযালনজ করলত োরররন। তারের রদন সকালে বাুঁধন দুই বযাি ব্লাড রদলয়রছলো। তার
রকছু রদন েরই ঈলদর রদন েু ো মারা োন। হাসোতালে থাকা ওই ১৫/১৬ রদলন আরম বুলেরছ রক্ত রক রজরনে,
প্রলয়াজলনর সময় রলক্তর জনয মানুষ কলতাটা রদলেহারা হয়। তারের ফথলকই রনয়রমত রক্তদান কলর আসরছ
ও কালরা রলক্তর প্রলয়াজন োিলে বযাবস্থা কলর ফদয়ার সলবিাচ্চ ফচষ্টা করর।
আল্লাহ্র রহমলত এখন প্রেিন্ত আরম ১১ বার ব্লাড ও ৬ বার প্ল্াটিলেট রদলয়রছ দান কলর োলবা সামথিয থাকা
প্রেিন্ত েতরদন ফবুঁলচ থাকলবা।

রক্তদাতাঃ ফমাোররে ফহালসন

অরিজ্ঞতাঃ ৯(সূরচেত্র)

সময়টা রছে ২০১৬ সালের ফম মালসর ৩ তাররখ। সকাে ১০টায় গ্রালমর বারে ফথলক এক বেু ফোন রদলয়
বেে, "খুব কালছর বেু টা এরক্সলডন্ট কলরলছ"। তালক ফেনী সদর হাসোতালে ফনওয়া হলয়লছ। আরম ফেলহতু
ফেনী েহলরই থারক, তালক ফেন হাসোতালে রিলয় ফদলখ আরস। রকন্তু িালস রছোম বলে তখন ফেলত োরর নাই।
রবকাে ৩টা। ফে বেু এরক্সলডন্ট কলরলছ তালকই ফোন রদোম। ওর ফবান ফোন রররসি কলর বেে, "িাইয়া,
এখন জীবন-মৃতুযর সরেক্ষলে। অবস্থা খুব খারাে। বাুঁচলব রকনা জারন না, ফেনী সদর ফথলক চট্টগ্রাম
ফমরডলকলে ট্রান্সোর করা হলয়লছ, িাইয়ালক রনলয় আমরা এখন চট্টগ্রাম ফমরডলকে আসরছ।"
এর রকছু ক্ষন ের হাসোতাে ফবড ফথলক ওই বেু র ফোন। কেটা এত িারী ফে বুেলত োরলতরছ না,"ফদাস্ত
আরম মলনহয় আর বাুঁচলবানা, আমালক ক্ষমা কলর রদস, আর ফোন, আমার রক্ত োিলব, ফতার রলক্তর গ্রুে
ফতা রব েলজটিি, আমায় রক্ত রদরব???
আরম ফকালনা উত্তর না রদলয় রনশ্চু ে দারেলয় রইোম। খারনক বালদ বেোম, হযাুঁ রদলবা। কখন োিলব? আমালক
কখন ফেলত হলব?
সরতয বেলত রক তখন রক্তদান রনলয় আমার ফকালনা জ্ঞানই রছে না। শুধুমাত্র রনলজর রলক্তর গ্রুে জানতাম।
আম্মুলক ফোন রদোম। রবষয়টা ফেয়ার করোম। সচরাচর ফবেীরিাি আম্মুই রক্তদান করার ফক্ষলত্র বাুঁধা
ফদয়। রকন্তু ফসইরদন আমার আম্মুই বেরছে, "ো বাবা, সাবধালন োস, ফতার কালছ টাকা আলছ? "
- হুম আলছ।
- তাহলে ো, আল্লাহ িরসা।
খুব সম্ভবত সেেব ফথলক এখন েেিন্ত আম্মু েরদ আমার ফকালনা কালজ অনায়ালস সাো রদলয় থালক, তলব এটাই
রছলো প্রথম। সেযায় রওনা রদোম চট্টগ্রাম ফমরডলকলের উলেলেয। রচরকৎসক না থাকায় খুব রারত্রলত রক্তদান
করা আর সম্ভব হয়নাই। মলনর রিতর একটাই প্রশ্ন রছে, আমার রক্ত রনলি না ফকন? ফচালখ মুলখ রছে েলথষ্ট
উলত্তজনার ছাে। কখন ফে রক্তদান করলবা।
ওই রদলক রুিীর অবস্থা আরও খারাে। েররদন ফবো সালে এিারটা। ফসই মহৎ কাজটি সম্পন্ন হে। মহান
আল্লাহর কালছ োলখা োলখা শুকররয়া জানাই রক্তদান করার মত একটা মহৎ কাজ আমার কোলে রাখার
জনয। সরতয বেরছ জীবলন আর ফকালনারদন ফকালনা কালজ এমন তৃ রপ্ত োইরন, েতটা রক্তদান করার ের
মুহূলতি ফেলয়রছ। জীবলন ফছাট-খালটা অলনক মঙ্গে কাজই কলররছ। রকন্তু রক্তদান করার েলরর অনুিূরতর সালথ
অনয ফকালনা কালজর তু েনা কখলনাই হলত োলর না। রক্তদান কলর েখন বারে রেরোম, ততক্ষলে গ্রালমর

সবাই ফমাটামুটি আমার রক্তদালনর রবষয়টা ফজলন ফিলছ। এর আলি এোকার ফকউ রক্তদান কলররন রবধায়,
অলনলক আমালক ফদখলতও এলসরছে। প্ররতলবেী এবং এোকার মানুষলদর কাছ ফথলক ফে আরেিবাদ ও
িালোবাসা ফেলয়রছ তার জনয আরম কখলনা প্রস্তুত রছোম না। মানুলষর এত আন্তররকতা আর িালোবাসা
জীবলন আর ফকালনারদন োইরন। েরক্ষলে িাবলত োিোম, এক বযাি রক্তদান করোম, আর তালতই মানুলষর
এত িালোবাসা এত আন্তররকতা। রকন্তু প্ররতরদনই ফতা অলনক মানুষ রক্ত না ফেলয় মারা োলি, তালদর জনয
রক আমার রকছু ই করার নাই? আমরা তরুলেরা েরদ এরিলয় আরস, ইনোআল্লাহ মানবতার জয় হলবই।
প্ররতরনয়ত মানুলষর রক্ত মযালনজ কলর ফদওয়ার ফচষ্টা করলতরছ। রদন ফহাক আর রাত ফহাক েখনই োররছ
অসহায় মানুলষর োলে দাোলনার ফচষ্টা করলতরছ। ইনোআল্লাহ েতরদন ফবুঁলচ থাকলবা ততরদন অসহায়
মানুলষর োলে থাকার ফচষ্টা করলবা, কথা রদোম। আর হযাুঁ প্রথম রক্তদান করা ফসই বেু টা আজও ফবুঁলচ আলছ,
েরদও এখলনা ফস স্বািারবকিালব চোলেরা করলত োলর না।
এটাই রছলো আমার প্রথম রক্তদান এবং সবলচলয় স্মরেীয় অরিজ্ঞতা। জয় ফহাক মানবতার।

রক্তদাতাাঃ RH Arnob

অরিজ্ঞতাঃ ১০(সূরচেত্র)

আমার বাসা নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াই হাোর থানার জ াট একটি গ্রামম। পড়ম ানার েনয আমম ঢাকার
জমাহাম্মদপুমর থামক। ঢাকা জথমক আমার গ্রামমর বামড়র দুরত্ব ৪২ মকমলামমটার। তমব এই ৪২ মকমলামমটার
জেমত হমল আমামক ৩টা গামড় পমরবতত ন করমত হয়।আমার গ্রাম আর এই মকমলামমটামরর মহমসমবর সামথ
েমড়ময় আম আমার েীবমনর স্বরনীয় একটি মূহুতত ।
সময়টা ম ল ২০১৬ সামলর আগষ্ট মামসর ১৪ তামরখ, রাত তখন ১০টা। ১ মাস পর ু টিমত গ্রামম োই ঐ
মদন সন্ধ্যায়। রামত খাওয়া জ ষ কমর আব্বু-আম্মুর সামথ টিমিমত বাাংলামি ন চ্যামনমল খবর জদখম লাম রাত
১০টার, ঠিক তখনই মনমচ্র জহডলাইমন জদখলাম, ‘একটি মুমূষতু জরাগীর েনয ইমামেতন্সী রমক্তর প্রময়ােন,
রমক্তর গ্রুপ এমব জনমগটিি’। আমার রমক্তর গ্রুপ জেমহতু এমব জনমগটিি আর আমার তখন ১০ম বামরর মত
রক্ত জদয়ার সময় প্রায় হময় মগময়ম ল, তাই সামথ সামথ জোগামোমগর নাম্বামর জ ান মদলাম। জ ান মরমসি
করমলা এক আমি মেমন জরাগীর স্ত্রী ম মলন। জ ান মদময় জরাগীর সমসযা আর সব মবস্তামরত োনলাম পমর
উমন বলমলন জে তখমন রক্ত লাগমব আর আমার ঢাকা আসা-োওয়ার বযাবস্থা উমনই করমবন। আমম তখন
উনামক বললাম জে, আমি আমম আসমবা, আমার েনয মক ু করমত হমব না আর জকান গামড়র বযবস্থা ও
করমত হমব না।
জেমহতু জসমদন সন্ধ্যায় মাত্র বাসায় মগময়ম তাই আম্মু-আব্বুমক রামে করামনা কঠিন ম ল, তবুও অমনক মমথযা
কথা বমল অমনক বুমিময় ঢাকায় আসার েনয তামদর অনুমমত জপলাম। রওনা মদমত মদমত প্রায় রাত ১২টা
জবমে জগম । জেমহতু গ্রাম জসমহতু এত রামত গামড় পাওয়া দুাঃসাধ্য। বাসস্ট্যান্ড এমস ঘিাখামনক দাাঁমড়ময়
থাকার পরও জকান গামড় পামিলাম না, রাত বামে তখন ১.২০ মমমনট। ব্রাক্ষনবামড়য়া জথমক আসা একটি
সবমে জবািাই ট্রাক ঢাকার মদমক োমিল, আমম গামড় না জপময় জসই ট্রাক থামালাম। ট্রাক ড্রাইিারমক সব
মক ু বুমিময় বলার পর উমন আমামক মনমত রামে হমলন। উমন কারওয়ান বাোমর আসমবন সবমে মনময়,
আমম জেমহতু স্কয়ার হাসপাতাল োমবা তাই উমন আমামক বসুন্ধ্রা মসটির সামমন নামমময় মদমবন বলমলন।
আমম ট্রামকর মপ মন সবমের বস্তার উপর উমে বমস। ট্রাক চ্লমত চ্লমত ৪২ মকমলামমটার পথ জপমরময় ২.৪০
মমমনমট কারওয়ান বাোর আমস। আমম জনমম পমড় আর ট্রাক ড্রাইিারমক িাড়া মদমত জগমল আমার কা
জথমক িাড়া না মনময় উমন বলমলন, বাবা েীবমন অমনক বড় হও, তু মম একটা িামলা কামে োমিা আর আমম
জসই িামলা কামের অাং ীদার হলাম।
তারপর উমন চ্মল জগমলন আর আমম হসমপটাল চ্মল আমস।
হসমপটাল আসমত আসমত প্রায় ৩টা জবমে োয়। হসমপটাল এমস রুগীর মরমলটিিমদর সামথ জদখা কমর রক্ত
জদয়ার েনয ক্রসমমচ্ করমত জদই। স্কয়ার হসমপটামল ক্রসমমচ্ করার েনয ৪ ঘিা সময় জনয় তারা। আমম
জসই ৪ ঘিা অমপক্ষা কমর ১৫ই আগষ্ট সকাল ৮টার মদমক ১০ম বামরর মত রক্তদান কমর।
তারপর জসই রুগীর েনয আমরা ৪বযাগ রমক্তর প্রময়ােন হয়, আমম তার মমধ্য এক বযাগ মযামনে কমর জদই।
রক্তদামনর পুমবত অমনক এক্সাইমটড ম লাম আর রক্ত জদওয়ার পর মনমের কাম মনমেমক গমবতত মমন হমিল

১০ম বামরর মত রক্তদান কমর। তাই ১০ম বামরর রক্তদামনর মুহুতত আমার েীবমন স্বরণীয় মুহুতত মহমসমব
স্থান জপময়ম আমার েীবমন।
তারপর জথমক আমম মক ু মদন পর পর জসই রুগীর জখাে জনই। এখন উমন আল্লাহর রহমমত সুস্থ আম ন।
তারপর আমম আমরা একবার রক্ত মদময়ম ।

রক্তদাতাঃ Sukh Sahara

অরিজ্ঞতাঃ ১১(সূরচেত্র)

রক্ত ফদবার ইলি রছে অলনকরদন ফথলক, রকন্তু সুলোি হলয় উলেরন তখলনা। কারেটা অবেয
আমার মা। আমার মালয়র ধারো, ফমলয় মানুলষর রক্ত ফদয়া উরচত নয়। তালক হাজার বুরেলয়ও
োি ফনই। সমস্ত েুরক্ত তলকি র ঊলবি তার েুরক্ত। আমালদর বারেলত সবারই রলক্তর গ্রুে ফেলহতু
"ও েলজটিি", তাই এই গ্রুলের কালরা রলক্তর প্রলয়াজন হলে ফদখা োয়, আমার িাই রদলয়
আলস। আমার আর ফদয়া হয় না।
ফসরদন রছে ১ো ফেব্রুয়ারর, ২০১৫ সাে। সকালে ফেইসবুলক ঢু লকই ফদখোম আমার এক বেু র
বাবা বাইক এরক্সলডন্ট কলরলছ। তার োলয়র হারি খুব খারেিালব ফিলঙ্গ ফিলছ। ছয় বযাি "ও
েলজটিি" রক্ত োিলব। রংেুর হাসোতালে আলছ, ইমারলজরন্সলত। খুব খারাে োিে সংবাদটা
েলে। সকাে সাতটায় ইংলরজী প্রাইলিট রছে। প্রাইলিট ফেলষ আর বাসায় রেরোম না। কারে
বারেলত মালক বেলে, মা রকছু লতই একা একা হাসোতালে ফেলত ফদলব না। আমার ফসই বেু টিলক
ফোন রদোম োর বাবা একরসলডন্ট কলররছে(ওর নাম ফনামান)। ফোন রররসি কলরই ওর
কান্নায় জজিররত িাঙ্গা িাঙ্গা কেস্বর শুনলত ফেোম। খুব খারাে োিরছে! ও জানালো, রতন
বযাি রক্ত ফোিাে হলয়লছ। আলরা রতন বযাি রক্ত োিলব।
খুব ফছাটলবোয় ফকান এক আত্বীয়লক ফদখলত রংেুর হাসোতালে রিলয়রছোম একবার। তারের
আর কখলনা োওয়া হলয় উলেরন। একা একা ফেলত একটু িয় িয় কররছে। রকন্তু আমার ফকান
বেু ফসই মূহূলতি আমার সঙ্গ রদলত োররছে না। সবাই ফে োর কালজ বযাস্ত। রবীন্দ্রনাথ োকুর
রনশ্চয়ই আমার ফসই মুহূতিটির কথা রচন্তা কলরই রেলখরছলেন-"েরদ ফতার ডাক শুলন ফকউ না
আলস, তলব একো চে ফর...."।
বাজালর একটা রডেলেনসাররলত ফপ্রসারটা ফচক কলর আল্লাহর নাম রনলয় হাসোতালের উলেলেয
রওনা রদোম। হাসোতালের ফিলট ফনামান আমার জনয অলেক্ষা কররছে। েযালব রিলয় ফদখোম
অলনলকই রক্ত রদলত এলসলছ, আবার অলনলক রদলি। ওলদর রক্ত ফদয়া ফদলখ, একটু একটু ফে
িয়টা রছে ফসটা ফকলট ফিে।
প্রথলম আমার বাম হালত সূচ ফোোলনা হে। আরম িলয় ফচাখ বে কলর রছোম। ফছাটলবো
ফথলকই সূচ, রসররজ রজরনসগুলোলক আরম িীষে িয় ফেতাম। এখলনা অবেয োই। রকন্তু ফকউ
একজন আমার রলক্তর জনয ফবলচুঁ োলব - এটা িাবলেই আর ফকান রকম িয় কাজ কলর না।
অদ্ভু ত রকম একটা সাহস ির কলর মলন। অলধিক বযাি রক্ত েূেি হওয়ার ের, হোৎ রক্ত আসা
বে হলয় ফিে। সকালে না ফখলয়ই প্রাইলিলট রিলয়রছোম, ফিলবরছোম এলস খাব। হয়ত খারেলেলট
থাকার কারলনই রক্ত ফবর হওয়া বে হলয় রিলয়রছে। েলর ডান হালত রসররজ েু টালনা হে।
রকন্তু খুব ফবেী রক্ত ফবরুলো না। ফকায়াটার েররমান বযাি রক্ত রনলয়রছে। মনটা একটু খারাে

হলয় রিলয়রছে!! প্রথমবার রক্ত রদলত এোম, অথচ একটা বযাি িরতি কলর রক্ত রদলত োরোম
না।
তার দুইরদন বালদ, ফনামান আমালক ফোন রদে। ওর বাবার জনয রক্ত ফোিাে হলয় রিলয়রছে।
আমার রক্তটা তখলনা অবেয ওর বাবার েরীলর ফদয়া হয়রন। েররদন ফদয়ার কথা রছে, রকন্তু
ফসইরদন হাসোতাে খুব রসররয়াস টাইে একজন ফরািী এলসরছে োর অোলরেন করাটা খুব
জরুরী রছে। রকন্তু ফসই ফরািীটি রছে খুব দররদ্র আর তার সালথ ফতমন ফকান রেিযাে
িারজিয়ানও

রছে

না।

তাই

ফকান

ডাক্তার

বযাোরটা

আমলে

আনরছে

না।

সরকারর

হাসোতােগুলোলত ফেমন হয় আর রক! ফরািীর এই অসহায় অবস্থা ফদলখ ফনামান রনজ দ্বারয়লত্ব
তদাররক কলর ফরািীটির অোলরেলনর বযবস্থা কলর। ফসই ফরািীর রলক্তর গ্রুেও রছে "ও
েলজটিি"। ফসই মুহূলতি নতু ন কলর রক্ত ফখাজাুঁর সময় রছে না। তাই ফনামান তার বাবার জনয
রাখা আমার রক্তটাই ফসই ফরািীটিলক রদলয়রছে।
ফনামালনর কালছ ফোলন এসব কারহনী ফোনার ের, আরম বেোম, "সমসযা রক? ফকান না ফকান
একজলনর ফতা কালজ ফেলিলছ, আমার ফদয়া রক্তটা, এটাই বে কথা। হয়ত আরম তালক রচরননা,
জারননা, ফদরখরন আর কখলনা ফদখার সম্ভাবনাও ফনই; এইটু কুই ফতা োথিকয....!!!"
তালরা দুইরদন বালদ আমার আর একজন বেু ফোন কলর জানালো ফনামালনর বাবা মারা ফিলছ।
না, না রলক্তর জনয নয়। ফনামালনর বাবা মারা ফিলছ ফব্রইন ফস্টাক কলর। এটা আমার জীবলনর
অবেযই স্বরেীয় ঘটনা। প্রথম োলক রক্ত রদোম, ফস রক্ত তার েরীলর প্রবারহত না হলয় অনয
কালরা েরীলর প্রবারহত হলো। োলক রচরননা, জারননা, ফদরখরন আর ফদখলবা না। এমন একজলনর
েরীলর আমার রক্ত প্রবারহত হি, িাবলতই অনযরকম োলি! আর োর জনয রক্ত রদলত
রিলয়রছোম ফস আর বাচুঁ ে না। সৃরষ্টকতি ার েীো ফবাোর ক্ষমতা, আমালদর মলতা ক্ষু দ্র মানুলষর
সালধয ফনই। কক্ষলো ফনই।

রক্তদাতাঃ Kazi Hakim

অরিজ্ঞতাঃ ১২ (সূরচেত্র)

১ম বা ২য় বার নয়, বেরছোম ৫ম বার রক্তদালনর কথা, এক অরবস্মরেীয় স্মৃরতলরখা।
প্রায় দু'বছর আলির কথা। আলেোলের সবার কালছ রক্তদাতা রহলসলব ফবে েরররচত হলয় ওলেরছ। আত্মীয়স্বজন, বেু -বােব, সবার রলক্তর প্রফয়াজলন প্রথম কেটি আমার কালছই আলস। রদনটি রছে ২২/০৫/১৫ইং
শুরবার। েোলেখায় খুব বযস্ত রছোম, কাে ফথলকই শুরু হলি হাদীস রবিালির োইনাে েররক্ষা। তাও
আবার প্রথম রদন 'বুখারী েররলের' েররক্ষা। েররক্ষায় ঈষিনীয় েোেলের উের রনিি র করলছ আমার
িরবষযৎ কযাররয়ার। তাই প্রস্তুরত চেরছে রাত-রদন একাকার কলর। রনররবরিন্ন েোলেখা! অনযরদলক রেলর
তাকাবার েু রসত ফনই।
আচমকা ফবলজ উেলো ফমাবাইে। কে রররসি করলতই ওোে ফথলক ফিলস এলো বেু তাররলকর দরদী কে,
ফদাস্ত! ফতার ফতা রক্তদালনর রতন মাস ফেররলয় ফিলছ। একটু সদর হাসোতালে আসরব??? এক প্রসূরতলক রক্ত
রদলত হলব।
ফিতর টা নলে উেলো। ক্ষরেলকর জনয সব রকছু িু লে ফিোম। হাসোতালে ছু টোম, 'ফনায়াখারে ফমরডলকে
কলেজ হাসোতাে'। হাসোতাে ফিলটই ফদখা হলয় ফিে ফরািীর স্বামীর সলঙ্গ। বাকয বযলয়র প্রলয়াজন েলেরন,
কারে বেু তাররক েূলবিই উনালক ইনেমি কলর ফরলখরছে। তাোতারে রক্তদান ফসলরই মাদ্রাসায় রেরলবা।
ঠিক তখনই ঘটে অবাক কান্ড! ফরািী আমায় ক্ষরেলকর জনয হলেও ফদখলত চায়! রক আর করা! চেোম,
তাুঁর ফস আোটু কু েূরে করলত। ফকরবলন প্রলবে করলতই ফচালখ েেে ফরারিেী শুলয় আলছ ফবলড। আমালক
ফদখা মাত্রই অলোর ধারায় কান্না শুরু করে। েরররস্থরত কীিালব সামাে রদলবা বুলে উেলত োররছোম না!
কথা বেলত চাইোম, রকন্তু কান্নার কারলে তার মুলখ ফকান কথাই আসরছে না। অিতযা রমলছ সান্ত্বনা রদলয়
রুম ফথলক ফবররলয় এোম। (এখলনা ফস েররবালরর সালথ রনয়রমত ফোিালোি হয়।)
ফরািীর স্বামীর সলঙ্গ সামানয আোেচাররতা ফসলরই ছু টোম মাদ্রাসার রদলক। মলন মলন িয় হরিে েোলেখার
বযাঘাত ঘটায় 'বুখারী েররে' েররক্ষায় খারাে করর রকনা? নাহ! িালো িালবই েররক্ষা রদোম। েররক্ষা ফেলষ
ছু টিলত বারে আসোম। দীঘি ৩৫ রদন ের, েোেে ফঘাষো হলো। েোেেেলত্র আমার জনয অলেক্ষা কররছে
এক দারুে চমক! েোেেেলত্র তাকালতই রবস্মলয় আমার চক্ষু ছানাবো, 'হা' হলয় তারকলয় থাকোম রকছু ক্ষে।
রক্তদালনর ের ফে রবষয়টি রনলয় খুব রচন্তা হরিে 'বুখারী েররে', ফস রবষলয় আমার সলবিাচ্চ নাম্বার!
কৃ তজ্ঞতা আদায় করোম মহান আল্লাহর দরবালর, মানব ফসবার এমন উত্তম প্ররতদান ফদয়ায়। খুব আনে
অনুিূব করর মানবতার ফসবায় রনলজলক রবরেলয় রদলয়!!

রক্তদাতাঃ Akmal Rawi

অরিজ্ঞতাঃ ১৩(সূরচেত্র)

সবলচলয় স্মরেীয় রক্তদান। ফসটা ২০১৬ সালের এরপ্রলের ফকান এক তাররলখ। রাত তখন প্রায় ২টা।
আমার েরররচত এক সাংবারদক িাই ফোন রদলয় বলেন ফে আলজিন্ট রক্ত রদলত হলব ওনার এক েরররচত
িাইলয়র িালেলক। তখন আমার রবশ্বরবদযােলয়র রমড টামি েররক্ষা চেরছে। তাও ফকান রকছু রচন্তা না কলর
আরম বাসায় কাউলক না বলে রাত আোইটার সময় ফবর হই।
ফবর হলয় ফতা আরম ফবকায়দায় েলর ফিোম। ফকান িােী ফনই, ফকান ররক্সা ফনই। তাই আল্লাহর নাম রনলয়
হাুঁটা শুরু করোম এবং ঠিক তখনই ফেোম একটা বােুিরতি ট্রাক ফে রকনা আমালক রনলয় ফেলত রারজ
হলয়লছ, রকন্তু অলধিক রাস্তা েেিন্ত। এরের আরম ফকানরকলম একটা রসএনরজ রনলয় ফে ছাোম চট্টগ্রাম
ফমরডলকে এবং রক্ত রদলয়ও রদোম এবং সব ফেষ করলত করলত ফিার হলয় ফিে। এরদলক আমার েররক্ষার
সময় ও শুরু হলব এবং হাসোতাে ফথলক বাসায় রিলয় েররক্ষার জনয ফররড হলয় েররক্ষাও রদোম।
আেহামদুরেল্লাহ েররক্ষাও িালো হলয়লছ আর ফস ফছলেটিও িালো সুস্থ আলছ।

রক্তদাতাঃ Masum Bhuiyan

অরিজ্ঞতাঃ ১৪(সূরচেত্র)

রক্তদালনর সবলচলয় স্মরেীয় এবং সবলচলয় ফবরে আত্মতযালির অরিজ্ঞতার রদনটি রছে ০৩.১০.২০১৬।
আলির রদন রবকাে ফথলকই হনয হলয় রুিী খুুঁজরছোম ফেইসবুলকর ফহাম ফেইজ েুলরা ফঘুঁলট ফেেোম রকন্তু
রুিী খুুঁলজ োরিনা। ফেলষ সেযায় আক্তার হারমদ িাইলক কে করর, ফেিালবই ফহাক ফেমন কলর ফহাক
আমালক একজন রুিী খুুঁলজ রদন। সময় রাত ১২ টা ফথলক সকাে ১০ টার মলধযই। চট্টগ্রালমর ফেলকান প্রালন্ত এই
সমলয়র রিতর আরম রক্ত রদলত োরলবা। উরন আমালক আশ্বস্ত করলেন রুিী োওয়া মাত্র আমালক নক
করলবন।
রাত প্রায় ১ টায় একটা নাম্বার ফথলক কে আলস এবং বলে হারমদ িাই ফথলক আমার নাম্বার রনলয়লছ আরম রক
সকাে ৮ টায় চট্টগ্রাম ফমরডকযালে ব্লাড রদলত োরলবা রকনা। এক কথায় হযাুঁ বরে আর আরম ঠিক ৮ টায়
ওখালন উেরস্থত থাকলবা বরে। সারারাত ফচাখ বুেলত োরররন ফেিালবই ফহাক ফিালর উলে ফেলত হলব সকাে
৮ টায় হসরেটালে োবার আলি কলয়ক জায়িায় োওয়া আমার জনয খুব জরুরী। আরম রছোম েলতঙ্গা
এোকায়। ফিার ৪.৩০ বাসা ফথলক ফবর হলয় আরস। হারেেহর এোকায় একটা জরুরী কালজ আরস এখালন
জামালতর সালথ েজলরর নামাজ আদায় করর। এখালন কাজ ফেষ কলর ৬.৩৫ রমরনলট এখান ফথলক রওনা ফদয়
আরম আগ্রাবাদ ফচ মুহনীলত আলরকটা জরুরী কালজ। ততক্ষলে মুষেধালর বৃরষ্ট শুরু হলয় ফিলছ। রকন্তু বৃরষ্টর
কারলে দাুঁরেলয় থাকলে কাজ ফেষ কলর সময় মত হসরেটালে ফেলত োরলবা না। এখালন কাজ ফেষ কলর েখন
হসরেটালে রওনা রদোম তলতাক্ষলে েুলরা বৃরষ্টলত রিলজ একাকার হলয় ফিরছ আরম। েলকলট টাকা রছে সামানয
রকছু টাকা। তার উের িু ে কলর ফদ লে রিলয় এরস বালস উলে েেরছ ৫ টাকার িাো ২০ টাকা রদলত হলয়লছ ।
এলস রজইরস ফমালে নামোম। বৃরষ্টলতই ফহুঁ লট রওনা রদোম।
এই ফরাড টা আরম তখন খুব কম রচনতাম। তাই বাধয হলয় ররকো রনোম। ফোকটি ২০ টাকার রবরনমলয় অল্প
একটু রাস্তা এলস আমালক চট্টগ্রাম ফমরডকযালের সামলন নারমলয় রদলো। এখন রুিীর ফোকলক আরম কে ফদই
উরন কে ধলর না। এই রদলক আমার হালত সময় খুব কম। েত দ্রুত সম্ভব রক্তদান কলর ঢাকায় বাস ধরলত
হলব। েলকলট তখন আর িাংরত টাকা নাই ফে নাস্তা খালবা। েলর ফেইসবুলক ঢুুঁ লক হারমদ িাইলয়র ওয়ালে
ফদখোম একটা ফোস্ট িতকাে রালত করা হলয়রছে। আরম িাবোম এই ফোলষ্টর ফরািীই হয়লতা আমালক
কে রদলয়রছে। উক্ত নাম্বালর কে রদোম। একটা আেু কে ধরলো। বেোম আরম ব্লাড রদলত চারি উরন
আমালক ওয়ালডি ফেলত বেলেন। ফসখালন ফিোম। ফরািী ওনার ফকউ না। োলের ফবলডর একজন ফরািী
োলক অোলরেলনর জনয ওটিলত রনলয় রিলয়লছ োর ফকউ নাই, ফরািী একা রকন্তু ডাক্তার বেলছ ২ বযাি রক্ত
োিলব, এখনই োিলব।

উনালক রনলয় OT ফত ফিোম। ডাক্তালরর সালথ কথা বেোম, ডাক্তার ফরািীলক ব্লালডর সযাম্পে রদলেন আর
বেলেন ব্লাড বযাংলক রিলয় ৫০০ টাকা জমা রদলয় ব্লাড রদলত। ফেলহতু ফরািীর ফকউ নাই, ফসলহতু আমালকই এটা
করলত হলব। রকন্তু ব্লাড বযাংলক ফে ছলনার আলিই সকাে আলির ফরািীর আত্মীয় কে রদলেন। উরন
বেলেন ফে, উরন ব্লাড বযাংলক আলছন। রিলয় উনালক সবরকছু রবস্তাররত খুলে বেোম আর বেোম আমার
হালত সময় কম, আমালক ঢাকায় ফেলত হলব খুব জরুরী। উরন আমার কালছ ফথলক রলক্তর সযাম্পে আর
রররসটটা রনলেন আর আমালক আশ্বস্ত করলেন ফে অোলরেলনর এই ফরািীর সব দারয়ত্ব উরন রনলবন।
ফকান রচন্তা করলত না করলেন। বেলেন, এই ফরািীর দারয়ত্ব আমার, আেরন রচন্তা করলবন না। েত
রকছু করলত হয় আরম করলবা, রকন্তু আেরন আমার ফরািীলক রক্ত রদন। আরম ওটা ফদখলতরছ। উনার উের
রবশ্বাস িরসা ফরলখ আরম ওনার ফরািীলক রক্ত রদলয় ১৩তম বার রক্তদান সম্পন্ন করোম। রক্তদান ফেলষ
উরন আমালক ২ টা ডালবর োরন খাওয়ালেন।
উনার ফথলক রবদায় রনলয় ফবররলয় েরে ঢাকার উলেলেয। েলর ওই িাই এর কালছ ফথলক ওই রুিীর ও খবর
রনোম রনলজ োলক রক্ত রদলয়রছোম তার খবর রনোম কে কলর। আল্লাহ এর রহমলত দুজনই িালো আলছ। এই
িাই এর নাম ফতারহদুে ইসোম তু রহন। এখন ফস আমার িাই হলয় রিলয়লছ, ফোিালোি আলছ থাকলব রচররদন।
এই রদনটি আমার জনয অলনক ফবরে ফেোে রছে আর এই ফেোে রদলন আরম চট্টগ্রালম রক্তদান করলবা এটা
অলনক আলি ফথলকই প্ল্যান রছে। কারন এই রদনটি রছে আমার সব চাইলত রপ্রয় আর িালোবাসার মানুষটার
জন্মরদন। আর ফসরদন রক্তদালনর অনুিূরত ফকমন রছে ফসটা সরতয আরম রেলখ বা বলে প্রকাে করলত োরলবা
না ফসই অনুিূরত। অলনক ফবরে আত্মতৃ রপ্ত রনলয় ফসরদন ঢাকার বালস উলেরছোম। আজ েেিন্ত আরম ১৩ বার
োে রক্ত আর একবার প্ল্াটিলেট রক্ত দান করার সুলোি ফেলয়রছ। ইনোআল্লাহ েতরদন সুস্থ আরছ ততরদন
রনলজলক এই মহৎ কালজ রনলয়ারজত রাখলবা। সবাই আমার জনয ফদায়া করলবন আর আমার িালোবাসার
মানুষটার জনয ও ফদায়া করলবন। ফেলনা প্ররতবছর ওর জন্মরদলন ওর েহলর রক্তদান করার সুলোি োই
আরম।। অলনক ফবরে আনে আত্মতৃ রপ্ত োই রক্তদান কলর। সবাই িালো থাকলবন।

রক্তদাতাঃ রংহীন রংধনু

অরিজ্ঞতাঃ ১৫(সূরচেত্র)

সময়টি ২০১৪ সালের অলটাবলর। আমার বাবা এরক্সলডন্ট কলরন সকালে। উনালক গ্রাম ফথলক চট্টগ্রাম
ফমরডলকলে রনলয় আসা হে। প্রচু র রক্তকরে হয়, েলে অোলরেলনর সময় ২ বযাি এ েলজটিি রলক্তর
প্রলয়াজন েলে।
আমার রলক্তর গ্রুে এ েলজটিি হলেও, সুুঁই ঢু কালনার িলয় রদলত োরররন। একটা ফোস্ট করোম ফেইসবুলক।
তখন ফোস্ট ফথলক ফোন কলর একজন ফস্বিায় রক্তদাতা, উরন তাুঁর রনলজর বেু সহ ২ জন রনলয় আলস,
বাবার অোলরেন হয়। আর রিতলর ঠিক ততটু কু অনুপ্রারেত হোম, েতটু কু মলন িয় রছে সূলচর। ফসরদন
ফথলক ফিলব রনলয়রছ িয়লক জয় করলবাই একরদন।
১ মাস ের। ফেইসবুলক একটা ফোস্ট ফদখোম, রাত তখন ৯ টা। এক কযান্সার আরান্ত রেশুর জনয রক্ত
প্রলয়াজন, ফোস্ট ফদলখ ফোন রদোম ফরািীর আত্মীয়লক। ফরািীর বৃদ্ধা নানু কে ধরলেন। ফোলন
উনাআর কান্না শুলন আরম আর সহয করলত োরররন।
বৃরষ্টও েেরছে ফসরদন, আকাে রছে ফমঘািন্ন। ফদলে রাজননরতক েরররস্থরতও রছে উত্তপ্ত। বাসায় ফবর হলত
বারন কররছে, তারেরও রমলথয বলে ফবর হোম। চট্টগ্রাম ফমরডলকলে অলনকক্ষে বলস থাকার ের রাত
১২টার রদলক রক্তদান করোম। আর ফস রদন বুেোম রক্তদালনর

ফস রক মহা

আনে!

রক্ত রদলয় প্রায় ৬ রকলোরমটার েথ ফহুঁ লট বাসায় ফে ুঁছোম। তলব ফরািীর ফোলকর সালথ এখন ফতমন ফকান
ফোিালোি ফনই, রকন্তু এখলনা রলক্তর প্রলয়াজন হয় বাচ্চাটির। চট্টগ্রাম আসলে আমালক ফোন ফদয়, রলক্তর
প্রলয়াজলন। আর আরমও মালে মালে ফোন ফদই বাচ্চাটির খবর ফনবার জনয। তলব বাচ্চাটি এখলনা ফবুঁলচ
আলছ শুলনই তৃ রপ্ত োই।
আরম এখন েেিন্ত ৮ বার এ েলজটিি রক্তদাতা।
েররলেলষ বরে,
"রক্ত রদন, জীবন বাুঁচান,
জাগ্রত ফহাক মানবতা, বাুঁচুক ফরািীর প্রাে"।

রক্তদাতাঃ Muhammad Hossain Shobuj

অরিজ্ঞতাঃ ১৬(সূরচেত্র)

েরররচত এক িাই ফোন রদলয় জানালেন ফে ‘ও েরজটিি’ রলক্তর প্রলয়াজন। ও েলজটিি
রক্তদাতালদর একটাই সমসযা, হাসোতালে ফে লছ ফদখলত হয় রক্ত ইরতমলধযই োওয়া ফিলছ। িত
েরশুও এমন ঘটনা ঘলটলছ, রিলয় রেলর আসলত হলয়লছ।
আজ আবার ফোন, ঢাকা ফমরডলকলে রদলত হলব, ফছাট একটি ফমলয়র জনয। স্ত্রীলক বেোম, রক্ত
রদলত োরি। ফস বেে, চলো আরমও োই, ফদলখ আরস ফমলয়টালক।
মালসর ফেষ রদক, হাত প্রায় খারে। েলকলট একটা মাত্র ৫০০ টাকার ফনাট। আর রকছু িাংরত
টাকা। হাসোতালের সামলন ফনলম মলন হে, খারে হালত োওয়া রক ঠিক হলি? রকছু আলেে
কমো রকলনরনোম, চলে ফিে ৩৫০ টাকা।
বােি ইউরনট মলন হয় ঢাকা ফমরডলকলের সবলচলয় িয়াবহ ইউরনট। ফরািীলদর রদলক তাকালনার
অবস্থা ফনই। ফবে কষ্ট কলরই ফরািীর মালক খুলজ ফবর করোম। িু ে রচরকৎসার জনয আজ
ফমলয়র এই অবস্থা। েরীর েুলে ফিলছ ওষুলধর প্রিালব। হাসোতালে আলছন ফমলয়লক রনলয় আজ
দু-মাস হলত চেে। ফমলয়র বাবা ফদলের বােীলত ফিলছ জরম রবরর কলর টাকা আনলব বেলে।
সাত বছলরর ফছাট্ট ফমলয়র রকছু লতই হাসোতালে মন ফটলক না। শুধু বারে োবার বায়না।
হাসোতালের খাবারও ফখলত চায় না রকছু ।
রক্তদান ফকলন্দ্রর রডউটির েররবতি ন হলয়লছ, েলরর জন এখনও আলসরন। বসলত বেে রকছু ক্ষে।
এর মলধয ফমলয়র মা এলসলছ, তার মুলখ এক টু কলরা হারস। রক বযাোর জানলত চাইলে বেে,
আেরন আলেে-কমো রনলয় এলসলছন, ফমলয় খুব মজা কলর ফখলয়লছ আজলক।
এর মলধযই আমালক ডাকে রক্তদালনর জনয। রে রদলত হলব ৩০০ টাকা। ফমলয়র মা তার আুঁচে
ফথলক ১০/২০ টাকার ফনাট রদলয় েূরে করা ৩০০ টাকা রদে হাসোতালে স্টােলক। ইিা হরিে
এই টাকাটা আরম রদলয় ফদই, রকন্তু হায়লর কোে! এমন রদলন ঘটলো এই ঘটনা, আমার েলকলট
৩০০ টাকাও ফনই। রক্তদালনর তৃ রপ্ত, রকন্তু আবার ৩০০ টাকা রদলত না োরার চরম বযথিতা –
এই দুই অনুিূরত রনলয় বাসায় রেরোম।

রক্তদাতাঃ Odhora Khan Chaity

অরিজ্ঞতাঃ ১৭(সূরচেত্র)

২ বছর আলির ঘটনা, তখন আরম েররদেুলর থাকতাম। এটা আমার কালছ স্মরেীয় ঘটনা তার সালথ সালথ
রবররক্তকর ঘটনাও।
ফেসবুলক আমার এক বেু রব েরজটিি রক্ত োিলব জারনলয় একটা স্টযাটাস ফদয় । ফরািীর নাম্বার ফদয়া থালক
রনলচ । আরম নাম্বালর ফোন রদোম একজন ফছলে ফোন ধলর । আরম তালক বেোম আরম রক্ত রদলত ইিুক ।
রতরন আজলক রবকাে ৪ টার মলধয েররদেুর ডায়লবটিকস হসরেটালে আসলত বলেন । েথাসমলয় আরম
উেরস্থত থারক রকন্তু ফসখালন কাউলকই ফেোম না । নাম্বালর ফোন রদলয় জানলত োরোম অোলরেন আজলক
হলব না কারন ডাক্তার রকছু েররক্ষা করলত রদলয়লছ । অোলরেন কােলক হলব । েলরর রদন সকালে ফোন
রদোম, রতরন আমালক আবার ৪ টায় ফেলত বেলেন । আরম আমার টিউেন বাদ রদলয় তালক ৩:৩০ এর রদক
ফোন রদোম , আরম হাসোতালে আসরছ এটা জানালনার জনয । রতরন আমালক বেলেন েররক্ষায় খারাে রকছু
ফদখা ফিলছ, তাই ২ রদন েলর অোলরেন হলব । ওহ ! আমালক জানালবন - এটা বলে ফোন ফরলখ রদোম। ২ রদন
ের দুেুর ৪ টার রদক অনয একটা নাম্বার ফথলক ফোন আলস । ফোনটা রছলো ফরািীর ফমলয়র । রতরন আমালক
এখনই হাসোতালে আসার কথা বলেন । আরম তালক বেোম, আেু মাত্র কলেজ ফথলক এলসরছ খাওয়া হয় নাই
। একটু েলর আসলে হলব?
উরন বেলেন, "আেরন আলসন খাওয়ার বযবস্থা হলব ।"
আরম ফেলয় ফদখোম ফরািী ওটিলত অোলরেন এখনও শুরু হয় নাই । আমালক বসলত বো হে আর েু টিকা
ফখলত ফদওয়া হে । প্রায় আধাঘন্টা ের ফরািীর অোলরেন শুরু হলো রকন্তু আমালক ডাকা হে না । সালে ৫
টার রকছু ক্ষে আলি অোলরেন ফেষ হে । আরম ততক্ষে বলসই রছোম । েলর আমালক বো হে দুঃরখত রক্ত
োলি রন আেরন চলে োন । আরম শুধু বেোম, তাহলে এতক্ষে আমালক বসায় রাখার মালন রক হইে!
আমালক অেথা এতক্ষে বরসলয় রাখলেন ফকন? আেনারা েখন ো ইিা বেলবন আর আমালক ফসটা
শুনলত হলব!!
োলদর রক্ত োলি তালদর উলেলেয বেরছ, আেনারা অলনলকই ফোন রদলয় আেু এখনই আলসন বলে অলনকক্ষে
বসাই রালখন । আেনারা বোর সালথ সালথই আমরা চলে আরস, তাহলে এই রবেম্বো ফকন? আমালদর
অলনলকর অলনক ধরলনর সমসযা থাকা স্বলেও আমরা আেনার ডালক সাো ফদওয়ার ফচষ্টা করর । এই ধরলনর
ফহনস্তা না করলে রক্তদালন সবাই আরও ফবরে উৎসাহী হলব ।

রক্তদাতাঃ Porag Miazee

অরিজ্ঞতাঃ ১৮(সূরচেত্র)

১২ই জানুয়ারী ২০১২। বৃহেরতবার। রাত ১২:০৮। ঠিক তখরন অেরররচত একটি নাম্বার ফথলক ফোলন
কে! খারনকটা রদ্বধা কলর রররসি করোম কেটি। রররসি কলর ফকান রকছু বুোর আলিই কালন ো ফিলস
এে তা রছে একটি আলতি র রচৎকার, "িাই আমার ফছলে ফক বাুঁচান।"
শুধু এটু কু বলেই ফোকটির মুখ ফথলক কথা ফেষ। আর রকছু ই বেলছ না। োইন ফকলট ফিে।
রাত ১২:২৪ ফত আরম ঐ নাম্বালর কে রদোম এবং জানলত োরোম, উনার ফছলে এরক্সলডন্ট কলরলছ
এবং দ্রুত এক বযাি হলেও রক্ত দরকার। নাহলে ফরািীলক বাুঁচালনা োলব না। ফরািী আলছ
কুরমল্লা ফমরডকযালে, রকন্তু আরম থারক কচু য়া (চাুঁদেুর)। আরম উনালক বেোম, আরম আেনালক ৫
রমরনট েলর জানারি। কেটা কাটার ের আমার রুমলমটরা জানলত চাইলো রক হলয়লছ। আরম েুলরা
বযাোর খুলে বেোম। আমার তখন েরীলরর ওজনও কম। আর আমার ফসরমস্টার োইনাে েরীক্ষাও
চেলছ।
রকছু ক্ষে ের আবার কে রদোম, "িাই, আরম রক্ত রদলবা।"
আরম েীলতর ফোষাক েলর ফবর হলয় োলবা, তখন ফদরখ ফে আমার ফেন্ডও আমার ফররড হলয় ফিলছ।
আমালক বেে, তু ই এমন মহৎ কাজটা কররব, আরম থাকলবা না ফতার োলে - এটা রক হয় বে!!
োইলহাক, দুই ফেন্ড ফবর হোম রক্ত দালনর উলেলেয। আল্লাহর রহমলত বাসা ফথলক ফবর হলয়ই একটা
রসএনরজ ফেোম। েখন রসএনরজলত উেোম তখন রাত প্রায় ১টা। কনকলন েীলত প্রায় ১২০ রকঃরমঃ রাস্তা
োরর রদলত হলব। ফরািীর আত্মীলয়র কে রকছু ক্ষন ের ের। আসলেই আরম োরি রকনা!
রাস্তার সব োলমো ফেষ কলর ফে হাসোতালে ফে ুঁছাোম রাত ২:৪০ টায় প্রায়। ফরািীর আরত্মলয়র সালথ
ফদখা হলতই ফোকটির ফচাখ মুখ ফছাট হলয় ফিে। বেে, বাবা, আেনার ওজন ফতা ফবরে না, েলর েরদ
আেনার ফকান সমসযা হয়?
আরম ফহলস বেোম, "আেনারা ফটনেন রনলবন না। আরম এর আিও একবার রক্ত রদলয়রছ (েরদও রমথযা
বলেরছ)। আর আমার েরীলর ওজন না থাকলেও মলন ফবে ওজন আলছ। ইনোআল্লাহ্ আেনারা রনরশ্চলন্ত
থাকুন। "
েযাথেরজলত ফিলেন আমালক রনলয়। ফডানার েরম েুরন কলর ফটকলনােরজস্টলক েরম রদলে ওরন ফতা
ফকানিালবই আমার রক্ত রনলবন না। েলর অলনক বুরেলয় বেোম ফে আরম এর আলিও একবার রক্ত রদলয়রছ
আর আরম রনজ ফথলকই আগ্রহী। আেরন রনলত োলরন। আর আমার রকছু হলে আরম রনলজই দায়ী থাকলবা,

তবুও আেরন ফরািীলক বাুঁচান। োক উনার মলন হয় রকছু টা মায়া হে। রাত ৩:১০ টায় আরম
জীবলনর প্রথম সুলচর িয় জয় কলর ফেেোম। প্রায় ১০ রমরনট রক্ত ফনবার ের মলন হে বযািটা েুনি হলয়লছ,
আর আমার সুস্থতা ফদলখ সবার মুলখ ফসরকম একটা রচেলত হারস। সালথ আরমও হাসোম। আর ওনালদর
সরতযটা বলে রদোম ফে এটাই আমার জীবলনর প্রথম রক্তদান। সবাই ফতা আমালক ফকালে রনলব না মাথায়
রনলব িাবলছ!
সবার কাছ ফথলক রবদায় রনোম। ফরািীর বাবা িাোর টাকা রদলত চারিলেন, রকন্তু আরম না রনলয়ই
চলে আসোম। ফে রসএনরজ রনলয় রিলয়রছোম, উনার সালথই আবার রেলর এোম রনলজর িন্তবযস্থলে।
রসএনরজ ফথলক ফনলম ড্রাইিারলক বেোম, "িাো কত রদব? আমরা ফতা স্টু লডন্ট। আর আেরন ফতা সব
ফদখলেন।" ড্রাইিার বেে, "ফে কাজ আেরন কলরলছন িাই তার েরীক আরমও হলত চাই। আমার রলক্তর
গ্রুে েরদ জানতাম তাহলে আরম রনলজও রক্ত রদলয় আসতাম। আেনারা রকছু মলন করলবন না। আরম
আেনালদর একজন ফিলব আমালক আর টাকাটা সাধলবন না। আরমও এই িালো কাজটার েরীক হলত চাই।"
তারের ড্রাইিার িাইটিলক সযােুট রদলয় বাসায় এলস জমলবে একটা ঘুম রদোম। সকালে ঘুম ফথলক উলে
তাোতারে কলর ফমাবাইেটার রদলক তাকাোম, িাবোম হয়লতা ফরািীর আত্মীয় আমালক কে রদলয়লছ।
রকন্তু আজ অরি আর একটি কেও আলসরন ফস নম্বর ফথলক।
েখনই জীবলনর প্রথম রক্তদালনর কথা মলন েলর তখনই এ কথাগুলো বার বার মলন েলর।

রক্তদাতাঃ মরেউর রমম

অরিজ্ঞতাঃ ১৯(সূরচেত্র)

আরম সলব মাত্র তখন ইন্টাররমরডলয়লট েরে। আমার এক বেু বেলো তার ফবালনর বাচ্চা হলব তাই ব্লাড
োিলব রব েরজটিি। ফকউ রারজ হরিে না। সবাই িয় োরিে ফকউ রদলত োরলব রকনা। আরম সাহস কলর
বলে ফেেোম আরম রদলবা। তখন ব্লাড ফডালনলটর জনয নুনযতম ১৮ বছর এবং ৫০ ফকরজ হলত হয় - আরম
জানতাম না। ব্লাড োিলব ধানমরন্ড বাংোলদে ফমরডলকলে। ফে িাবা ফসই কাজ। আরম ব্লাড রদলত চলে ফিোম
রকন্তু আমার ফো-ফেসালরর কারলন ব্লাড রনলো না।
তার রকছু মাস ের ফথলকই শুরু হে রক্তদান। একবার মলন আলছ বাবা তখন ঢাকা ফমরডলকলে িরতি ।
ফমরডলকলের রেেলট এক অেরররচত বয়ি বে িাইলয়র সালথ েররচয় হলো। তার োরেকার জনয রব েরজটিি
রক্ত োিলব। ফকায়ান্টালম োলি ব্লাড রকনলত। আরম বেোম আেনার রক্ত ফকনার দরকার ফনই। আরম
আেনালক ব্লাড রদলবা। তারের তালক িালয় েলে উেকার করোম। ফস িাই আজও আমালক ফোন ফদয়।
অনয একটা ঘটনা বরে। আমার বাবা তখলনা খুব অসুস্থ। আরম ব্লাড রদলত ফিোম সাত মসরজদ ফরাড ইবলন
রসনা ডায়ািনরস্টক ফসন্টালর। এক কযান্সার আরান্ত িাই। বারে িারজেুলর। তার ফবান ফোন রদলয় বেলো খুব
ইমালজিরন্স ব্লাড রদলত হলব। তাই আরম খুব দ্রুত চলে োয়। আব্বু ফোন রদলয় জানলত চাইে আরম ফকাথায়।
আব্বুলক বেোম আরম ব্লাড রদলত আসরছ। আব্বু খুব খুরে হে এবং বেলো রকছু ফখলয় রনলত। ব্লাড রদলয় ফেন
ফসাজা বাসায় চলে োয় ফসটা বেলতও িু ে হে না। আজ বাবা ফনই রকন্তু তার কথা আজও আমার কালন
িালস।

রক্তদাতাঃ Roni CH

অরিজ্ঞতাঃ ২০(সূরচেত্র)

জীবলনর প্রথম রক্তদান চট্টগ্রাম ফমরডলকে কলেজ হাসোতালে ২০১২ সালের ১৮ জানুয়াররলত।
আমার দাদুর অোলরেন হলব। ফসজনয রলক্তর প্রলয়াজন রছে ৬ বযাি। রক করব রকছু ই বুেলত োররছোম
না। তারেলর কলেলজর এক বে িাইলক জানাই। রতরন বলেন রচন্তা না করলত। ফেইসবুলক ফোস্ট কলর
ফদয়া হয় রলক্তর ররকুলয়স্ট রেলখ। রকছু ক্ষে ের ফথলক কে আসলত থালক। অেরররচত অলনলক কে
রদলয় বেলছন, আেনার মলন হয় রব েলজটিি রলক্তর প্রলয়াজন। আরম রদব।
এই িালব কে রদলয় রদলয় ৬ জন রক্তদাতা হাসোতালে এলেন ো ফদলখ আরম অবাক হলয় রিলয়রছোম।
ব্লাড বযাংলক বলস আরছ আর রক্তদাতারা রক্তদান করলছন।
এমন সময় একটা ফোক এলস বেে, আমার ফমলয়র জনয এক বযাি এ েলজটিি রলক্তর প্রলয়াজন। ফকউ রক
রদলত োরলবন? তার রসজার হলয়লছ এখনই রলক্তর প্রলয়াজন।
উনার কথা শুলন একটা কথা মাথায় এে, আমার এক কলে েরদ আমার দাদুর জনয ৬ জন রক্ত রদলত আলস
আর আরম এক বযাি রদলয় রদলে রক বা হলব! সালথ সালথ বেোম, আরম রক্ত রদব। রক্ত দান করলত ঢু লক
ফিোম।
ওই রক্তদান আমার জীবলনর স্মরেীয় কারন, সুুঁই খুব িয় ফেতাম। ওই রদন সুইলক জয় করলত ফেলররছোম।
রক্ত ফদওয়ার ের ফথলক দুই রদন ফোিালোি হলয়রছে ফরািীর ফোলকর সালথ, তাও ফমরডলকলে রিলয়।
ওই রদন এর ের ফথলক ফচষ্টা করর মানুলষর রবেলদ মানুষলক একটু সাহােয করলত। এখন েেিন্ত ৮বার রক্ত
রদোম।

রক্তদাতাঃ Afia Mubasshira Momi

অরিজ্ঞতাঃ ২১(সূরচেত্র)

রক্তদালনর ফক্ষলত্র সবসময়ই আমার একটা িয় কাজ কলর আর ফসটা হে ডাক্তার ফেষ েেিন্ত
রক্ত রনলব রকনা! আমার ২য় বার রক্তদালনর সুলোি হলয়রছে িতবছর রমজালনর মলধয।
ইেতালরর ের এক িাই ফোন কলর উনার বাবার জনয রক্ত োিার কথা জানালেন ফেটা েলরর
রদন দুেুলরর মলধয রদলত হলব। আমার রলক্তর গ্রুে এমন আহামরর দুেিি না। ও েলজটিি ব্লাড
খুব সহলজই োওয়া োয়। রকন্তু উরন নারক এর আলিও আরও কলয়কজনলক ফোন কলরলছন এবং
তারা না কলর রদলয়লছন। রমজালন ফরাজা ফরলখ রক্ত ফদয়া োলব রকনা তাই রনলয় অলনলকই
সঠিক জালনন না। আর তাই ফডানারও োওয়া কষ্টকর। আরম রনলজও জানতাম না। বেোম
একটু েলর কনোমি কররছ। ইেতালরর ের তখন অনোইলন এক আেুলক ফেোম, রেরন এইসব
বযাোলর

জ্ঞান

রালখন।

উরন

বেলেন,

এটা

ফকান

সমসযা

না।

তারের

ইউটিউব

এর

রিরডওগুলোও ফদখোম। সালথ সালথ ফোন রদলয় কনোমি করোম।
দুেুলরর রদলক ফরাজা ফরলখই রক্ত ফদয়ার জনয ফিোম এবং েথারীরত ডাক্তার আমালক ফদলখ ভ্রু
কুচকালেন। "আেরন রক্ত রদলবন?"
আমার উচ্চতা রকছু ৫ রেলটর মত আর ওজন ঠিক েতটু কু হলে ব্লাড ফদয়া োয়। আবার ৪
মাস হলত নারক ৪ রদন বারক। এরের আরও কতক্ষে ফজরার ের ফরাজা ফিলঙ্গ ফেেব রকনা
জানলত চাইলেন। না করোম। আর িয় শুরু হে। এরা রক আমার রক্ত রনলবনা? ফেষ েেিন্ত
রক্ত রদোম। বারবার কলর সবাই বেলেন ফেন খারাে োিলে ফরাজা ফিলঙ্গ ফেরে। আল্লাহ্র
কালছ দুয়া কররছোম ফেন সুস্থ থারক আর ওইরদলনর ফচলয় ফবরে সুস্থ আরম কখনই রছোম না
মলন হয়। ফরাজা ফরলখ রেরর ফিলঙ্গ ফহলট, ররক্সায় জারনি কলর বাসায় এলসও আরম সুস্থ রছোম।
এমন রক এতটু কু িারন্তও হরিে না আল্লাহ্র রহমলত।

রক্তদাতাাঃ Asraf Himal

অরিজ্ঞতাঃ ২২ (সূরচেত্র)

তাররখ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ শুরবার। আমার আেুর োলের বাসার এক রদরদর রসজালরর জনয রকছু রদন
েলর রক্ত োিলব। আেুর কালছ ঐ রদরদ জানলত ফেলররছলেন ফে আরম রনয়রমত ফস্বিায় রক্ত দান করর।
তাই আমালক আলি ফথলক জারনলয় রাখলেন ফেন উনার রলক্তর প্রলয়াজলন আরম রক্ত রদই।
তখন আরম থারক নররসংদীলত। এর মালে ঐ রদরদর সালথ কথা বলে ফজলন ফরলখরছ কলব রক্ত োিলব।
ফসই তাররখ অনুোয়ী নররসংদী ফথলক ঢাকায় চলে আরস রক্ত রদলত। আেুর বাসা ফিাোেবাি, ফসখান ফথলক
ঐ রদরদর বলরর সালথ োই উত্তরা। ফমরডলকে োওয়ার ের রলক্তর সব কয়টি েরীক্ষা করা হয়, ররলোটি িালো
আলস। আনলের সালথ োই রক্ত রদলত, রকন্তু হোৎ সমসযা ফদখা ফদ - ফেসার ফো(৬০-১০০)। তাই আমার
রক্ত রনলব না। আরমও নাছরবাো রক্ত রদবই। আরম অলনক বলেও হাসোতালে রারজ করালত োররছনা।
েলর দাদালক রনলয় ফবর হোম- ডালবর োরন, রডম ফখোম, আমার আগ্রহ ফদলখ দাদা রহেু ধলমির হলয়ও
আমালক রনলয় এক ফহালটলে িরুর ফিােত খাওয়ায়। দুই ঘন্টা বযােী প্রচু র খাবার ফখলয় আবার আরস
হাসোতালে। ফেোর মাোর ের (৮০-১১০)বা তার মালে। তারেরও রক্ত রনলব না। আরম েখন বেোম
আজ রক্ত না রদলয় এখান ফথলক োলবা না, অলনক বলেও আমালক সরালত না ফেলর অবলেলষ আমার েরীর
ফথলক রক্ত ফনয় এবং রেরখত ফনয় ফে আমার ফকালনা রকছু র জনয হাসোতাে কতৃ েক্ষ দায়ী নয়।

রক্ত রদলয় রকছু ক্ষন রবোম রনলয় বাসায় আসার সময় রসএনরজ জযালম েলর। তখন একটা ঘুম ফদই। ফদে ঘন্টা
ের ১ো োল্গুলন ঘুেলত ফবর হই সেযায়। একবালরর জনযও খারাে োলিরন, িালো ফেলিলছ রক্তটা রদলত
ফেলর।

রক্তদাতাঃ Arif Gifari

অরিজ্ঞতাঃ ২৩(সূরচেত্র)

৫ই আিষ্ট, ২০১৪।
রাত ১১ টায় রংেুর ফথলক ঢাকার বাস। েলরর রদন ৬ তাররখ আমার একমাত্র িালের জন্মরদন।
রবলকলে বেু লদর সালথ বলস আিা রদরিোম। হোৎ ফোন আসলো একটা। রংেুর ফমরডলকলে ব্লাড
কযান্সালর আরান্ত এক বাবার জনয এ ফনলিটিি রক্ত োিলব ৩ বযাি। অলনক রদন ফথলকই রক্তদালনর
অলেক্ষায় রছোম।তাই সুলোিটা আর হাতছারা করোম না। সালথ সালথ বেু রুলমেলক রনলয় হাসোতালে
চলে োই। রক্ত রদলবা, খুব খুরে খুরে োিরছলো। হাসোতালে োওয়ার েলর ফরািীলক ফদখোম। অলনক
িরীব রছলেন ওনারা। েলকলট রকছু টাকা রছলো। রুলমেলক বেোম, “ফমরডলকে ফমালে িালো আলেে
োওয়া োয়, রনলয় আয়লতা রকছু । ফোন, একটা োরনর ফবাতে আরনস”। ও চলে ফিলো।
এরদলক আমার রস মযারচং ফেষ হে। রুলমে আসার ের ওলদরলক আলেলের থলেটা রদলয় রক্ত রদলত
ফিোম। এর মালেই আরম আর এক বযাি এ-ফনলিটিি রক্ত মযালনজ কলর ফদই ওনালদরলক। রক্ত ফদয়ার
সময় রুলমলের বাসা ফথলক ইমারলজরন্স ফোন আসায় ফস চলে োয়। আরম একো েলর রই। েখন সুইুঁ
ফোটায়, সরতয বেলত আমার একটু ও িয় োলি রন। এগুলো আমার কালছ ফকন জারন রকছু ই মলন হয়
না। তলব, রক্ত ফদয়ার সময় একটু ফকমন ফেন োিরছে।
রক্ত ফদয়া ফেষ হলে ফোকটা আমালক ১০ রমরনট শুলয় থাকলত বলেন আর ফবরে ফবরে কলর োরন ফখলত
বেলেন। আরম োরন খাই আর ফরস্ট ফনই। ফরস্ট রনলয় ফরািীর সালথ ফদখা করলত োই। ফরািী আমার
রদক েযােেযাে কলর তারকলয় রছলেন আর ওনার বউ আমার মাথায় হাত বুলোলত থালকন। ফসই সময়
ফে রক এক অনুিূরত হরিলো, তা আরম বলে বুোলত োরবনা। ওনালদর কালছ রবদায় রনলয় বাসার
উলেলেয রওনা হই। বাসায় ঢু লক খাওয়া দাওয়া কলর রালতর বালস ঢাকায় রওনা ফদই। এটা আমার ১ম
রক্তদালনর িল্প। আল্লাহর রহমলত আরম এ েেিন্ত ৭ বার রক্তদান কলর ফেলেরছ। ইিা আলছ কমেলক্ষ
১০০ বার রক্তদান করার। আেনারা আমার জনয ফদায়া করলবন এবং চারোে না ফিলব রক্তদান করুন,
একটি জীবলন আলো রেররলয় আনুন।

রক্তদাতাঃ Anamul Haque

অরিজ্ঞতাঃ ২৪(সূরচেত্র)

আেহামদুরেল্লাহ, অবলেলষ আরমই জয়ী। আজলক ১৪ তম বার রক্ত দান করোম।
এর আলি েতবার রক্ত দান কলররছ তা রছে খুব সহজ। আজ ফেন জীবলনর সালথ েুদ্ধ কলর রক্ত দান করোম।
ঢাকায় এলসরছোম েরীক্ষা রদলত, ইলি রছে েরীক্ষার ের িািলনর সালথ "হারতর রেলে" ফবোলত োব রকন্তু
হোৎ সম্ভবত ৬ টার রদলক স্টযাটাস রদোম কালরা রক্ত োিলে রদব। তারের ফিাসলে ফিোম এবং ফিাসে
ফেলষ ফদরখ "সুব্রত" িাই কলমলন্ট রেলখলছ বারলডলম একজন ফরািীর ৩ বযাি ব্লাড োিলব। িাবোম জীবলন
ফবুঁলচ থাকলে হারতররেলে ফেলত োরব রকন্তু এই বার রক্ত ফদওয়া রমস হলে আর রেলর োলবা না।
দ্রুত িাত ফখলয় রওনা রদোম বারলডলমর উলেলে। রামেুরায় আমার িািলন "রতন" ফেগুনায় উলে রদে।
ফম চালক ফনলম েেোম রবেলদ োহবালির বাস োরিোম না। ফেলহতু ঢাকায় নতু ন ফসজনয অলনকলক রজলজ্ঞস
করোম রকন্তু সমাধান োরিোম না। এরদলক রাজোহী োওয়ার তাো। ১১ টার অরগ্রম টিরকট আলিই
রনলয়রছোম।
অবলেলষ আমার বেু " জরেে" ফক ফোন রদোম এবং ওর েরামেি অনুোয়ী বাংোলমাটলর ফিোম। ফসখালন
ট্রারেক েুরেস ফক রজলজ্ঞস কলর বালস বারলডলম ফে ুঁছাোম। ফরািীর ফোক রনলচ আসলে দুতাোয় ফিোম ব্লাড
বযাংলক। তখন সময় প্রায় ৮:৩০। রকন্তু ব্লাড বযাংলকর কতি বযরত বযরক্ত ১০:৩০ এর আলি রক্ত রনলব না।
কারে রক্ত রেলজ রাখা োলব না। িাবোম এলতা কষ্ট কলর ফহলর ফিোম। অলনক ররলকালয়স্ট কলর রারজ
করাোম ১০ টায় ফনওয়ার। জনয। অলনকলক ফোন রদলয় ফজলন রনোম কমোেুর ফেলত কতক্ষে োিলব।
সবাই বেে প্রায় ২০ রমরনট। এই োুঁলক ফরািীর সালথ ফদখা কলর রনোম। োইলহাক ঠিক ১০ টায় ব্লাড রদলত
শুরু করোম আর ফরািীর ফোকলক বেোম রনলচ রিলয় রসএনরজ ফররড কলর রাখলত। আরম ফবলড আর রনলচ
রসএনরজ ফররড।
ব্লাড রদলয় দ্রুত রওনা রদোম এবং ঠিক ফট্রন ছাোর ৫ রমরনট আলিই ফে ুঁলছ ফিোম।
েতবার রক্ত রদলয়রছ অলনক স্মৃরত িু লে ফিরছ রকন্তু এই স্মৃরত কখলনাই িু েলবা না। সবাই ফদায়া করলবন
এিালব ফেন মানুলষর ফসবা কলর ফেলত োরর।

রক্তদাতাঃ Rifat Hossain

অরিজ্ঞতাঃ ২৫(সূরচেত্র)

রক্ত ফদখলেই আরম িেলক ফেতাম, ফেলকান রক্ত। কাটারছোর আলেোলেও তাকালত োরতাম না। আর
হাসোতাে? ফস ফতা আমার কালছ এক মৃতুযেুরী! বাবার অোলরেন হলয়রছে ২০০৪ সালে। ফনায়াখােী সদর
হাসোতালে। সদরনক খাবার রনলয় ফেতাম বারে ফথলক। খাবারটা ফকালনা মলত হাসোতালে ফে ুঁলছ রদলয়ই
আবার রদতাম ছু ট। মা একরদন ররকুলয়স্ট করলেন আজলকর রদনটা অন্তত ফতার বাবার োলে থাক। রকন্তু
বাবা আমার মুখ িরঙ্গমা ফদলখ মালক বারে কলর রদলেন। বাবা সালথ সালথই মালক বলে রদে, ও হাসোতাে
আসলেই মনমরা হলয় োয়, ওলক অনুলরাধ কলরানা। হাসোতালের অসহায় মানুষ গুো ফদখলে আমার অলনক
কষ্ট হয়। রবলেষ কলর সরকারর হাসোতালে অবস্থানরত িু ক্তলিািী মানুষগুলো। আরম মলন মলন ওলদর অলনক
ফদায়া করতাম মহান আল্লাহ্র কালছ।
২০০৮ সালের ের েখন ঢাকায় এযাডরমেন রনোম তখন েররবালরর ও এোকার অলনলকর প্রলয়াজলনই
আমালক এরদক ওরদক ফদ ুঁোলত হত। রবলেষ কলর হাসোতালে ফবরে ফদ ুঁে োে করলত হত। ২০০৯ সালের
কথা। ঢাকা ফমরডলকে রিলয়রছোম এক িাইলক রনলয়। হোৎ একজনলক ফোলন উলত্তরজত স্বলর কথা বেলত
ফদখোম। অলনকটা রািারিত িঙ্গীলত! কালছ রিলয় ফোনার ফচষ্টা করোম। কালক ফেন রক্ত োিলব বলে
ইংরিত রদলি এোে ফথলক। খুব জরুরী তালক হসরেটালে আসলত বেলছ। সালথর এক িাইলক রজলজ্ঞস করোম
ঘটনাটা রক? রবস্তাররত শুনলত োরোম, এক বৃদ্ধ এরক্সলডন্ট কলরলছ। প্রচু র রব্লরডং হলি। ইমালজিরন্সলত আলছ।
রহলমালগ্লারবন অলনক কলম ফিলছ। আলজিন্ট রক্ত োিলব। অলনক রাত হলয় ফিলছ তাই ফকউ রক্ত রদলত আসলছ
না।
ফদ ুঁলে ফিোম ইমালজিরন্সলত। ফদখোম অবস্থা ফবিরতক। মাথা ফেলট ফিলছ। অজ্ঞান হলয় আলছ। হালত, োলয়,
ফেলট অলনক জখমও হলয়লছ। ফে ফোকটা হাসোতালে রনলয় আসরছে ফসই অলনক মানুষলক রলক্তর জনয
ররকুলয়স্ট করলছন।
রাত প্রাত ফদেটা বালজ। ফোন রদলত রদলত উনার ফমাবাইলের বযালেন্স প্রায় ফেষ। আরম হালতর ফোনটা
এরিলয় রদোম। বেোম, িাই, মযালনজ হইলছ? রতরন উত্তর রদলেন, না! এখলনা মযালনজ হয় নাই! বলেন ফতা
িাই এখন রক করর? এলতা রালত আরম ফকাথায় োই রলক্তর জনয? োলের ব্লাড বযাংক গুলোও বে। আর
উনালক ফেলেও ফেলত োররছ না। ফরািীর আত্নীয় স্বজন কালরা নাম্বার নাই আমার কালছ। আমার সালথও
ব্লালডর রমে নাই! রক ফে করর..?
ব্লালডর গ্রুে রজলজ্ঞস করালত উত্তর রদলেন, ও েলজটিি। শুলনই িলয় আমার হাত ো োন্ডা হলয় ফিে। কারন
আমার রনলজরও একই গ্রুলের রক্ত। জরন্ডস হইলছ েখন তখন ফটস্ট কররলয়রছোম। িলয় উনালক বেলত
োররছ না। রকন্তু এখন রক করলবা? ফচালখর সামলনই একজন বয়ি বাবালক মরলত রদলতও োরর না। রক্ত
ফদখলেই আরম িয় োই খুব। আর রনলজর রক্ত রদলবা ফসটা ফতা প্রশ্নই উলে না! আরম েলে ফিরছ উিয়সঙ্কলট!

ঢাকালত তখনও আমার েরররচত ফতমন বেু বােব হয়রন। দু-একজন োও আলছ তারা ফরগুোর রক্তদান কলর
রকনা ফসটাও রনরশ্চত না।
ইমালজিরন্স ফথলক বারবার বো হলি দ্রুত ব্লাড মযালনজ করার জনয। উনারা সযাোইন েুে কলর রাখলছন আর
প্রাথরমক রচরকৎসা ো ফদয়ার তা রদলয় ফরলখলছ। আরম মলন মলন আল্লাহ্ফক স্মরন কররছ আর রক করলবা তা
িাবরছ। রক্ত রক রদলবা, নারক রদলবা না?রদলে েরদ আরম অসুস্থ হলয় োই? উলল্লখয, তখন আমার স্বাস্থযিত
রদকও তত িালো রছে না। রছমছাম িেলনর রছোম। ৫০ রক ৫২ ফকরজ হব ওজলন!
আরম রস্থর িরতলত রচন্তা করলত োিোম, আমার রক করা উরচৎ! বৃদ্ধর রদলক তারকলয় বি মায়া ফেলি ফিে।
মনরস্থর কলর ফেেোম আরমই রক্ত রদলবা। রকন্তু িলয় আমার হাত ো সব অবে হলয় োলি। তবুও রনলজলক
সংেত করার ফচষ্টা কররছ এই বলে ফে একজন মুমূষিু মানুলষর জীবন বাুঁচালনা আমার কতি বয। রডউটি
ডাক্তার েখন আমায় রসলট শুলত বলেরছলেন, আরম তখন োন্ডা বরে হলয় আরছ! রকন্তু েখন সুুঁচ ফোুঁটালত
ফিলেন আরম দাুঁলত দাুঁত ফচলে ফচাখ বুলে রইোম। সূুঁচ ফোটালনার ের আমার মলন আলছ িলয় আমার ঘুম
এলস েলেরছে। কমিরত নাসি সম্ভবত আমার অবস্থা বুেলত োরলেন। ব্লাড ফডালনট ফেলষ তারা আমালক ফজালর
ফজালর ফডলক তু েলছন। আরম উলে অবাক হলয় উলে ফদরখ রক্ত ফদয়া ফেষ হলয় ফিলছ। ফবলডর োলেই বযাি
িরতি রক্ত রাখা। এলতা কম সময় োলি রক্তদান করলত - এটা আমার জানা রছে না। একটু স্বরস্তর রনশ্বাস
ফেলে আরম রবছানা ফথলক উলে দাুঁোোম। োরন ফখলয় রকছু ক্ষন রবোম রনলয় আরম আনুমারনক চারটার রদলক
বাসায় চলে এোম।
আেহামদুরেল্লাহ্, ২০১৪ সাে ফথলক আমরা করতেয় বেু রমলে একটা ব্লাড ফডালনট িাব প্ররতষ্ঠা করর। এবং
প্ররতরনয়ত এখান ফথলক ফদলের রবরিন্ন অঞ্চলের অসহায় মানুষলদর রক্তদাতা খুুঁলজ রদলয় থারক। এখন েেিন্ত
৫ বার রনলজ ব্লাড রদলয়রছ এবং মালস অন্তত ১০ ফথলক ১৫ জন ফরািীলক রক্তদাতা খুলুঁ জ রদলত সহায়তা কলর
োরি।

রক্তদাতাঃ মাহমুদ ুে হাসান ররয়াদ

অরিজ্ঞতাঃ ২৬(সূরচেত্র)

ররয়াদ নালমর ফছলেটির ফহাম টাউন নারায়নিঞ্জ। েোলোনার জনয ৫ বছর োবৎ ঢাকা-নারায়নিঞ্জ দুই
জায়িালতই থাকলত হয়। ১৮ বছলরর আলি নারক রক্ত ফদওয়া োয় না রকন্তু ফছলেটা তার ১৭ বছলরর
শুরুলতই রক্তদান কলর ফেলে। করলতই ফতা হলব একজন িিি বতী মালয়র জীবলনর ফথলক ফতা সামানয একটু
েরীর খারাে ফতা রকছু ই না। ২য়, ৩য়, ৪থি বারও িিি বতী ফরািীলকই রদলয়রছে। ৫ম বার ফছলেটা েলর োয়
ফদাটানায়। ফরািীর প্ল্াটিলেলটর জনয রক্ত রদলত হলব রকন্তু ফসরদনই তার রমড োইনাে এক্সাম েলর।রক আর
করার মানুষ জলন্মর ের ফথলকই ফতা েরীক্ষা রদলয় আসলছ এবার নাহয় নাই রদে।৫ম বার ফডালনট করার ফদে
মাস ের ফছলেটা েলর আলরক োলমোয়। তার রনলজর খাোর দুইটা অোলরেলনর জনয তারই গ্রুলের রলক্তর
প্রলয়াজন। রকন্তু ফকাথাও ফস রক্তদাতা খুুঁলজ োরিে না। বাধয হলয় ৪৫ রদলনর মাথায় রসদ্ধান্ত রনলয় ফেলে ফস
রনলজই আবার রক্ত রদলব। রক আর হলব, মলর ফতা আর োলব না! তারের হয়ত আল্লাহর রহমলত
অোলরেলনর ফডট ফবে রকছু রদন রেরছলয় োয়।
এইলতা রকছু রদন আলি ৬ষ্ঠ বালরর জনয নারায়নিঞ্জ ফথলক রমরেুলর োলব ফস। রকন্তু ফসরদন েহলর
রাজননরতক আলোেলনর জনয ঢাকার েুলরা রাস্তাটাই ফহুঁ লট ফেলত হলয়রছে। েেিাপ্ত িাোও রছে না ফে
ররকোলত োলব। রকন্তু ফসরদন ফস হতাে হলয়রছে কারন তার রক্ত রদলত হয় রন। োই ফহাক কলয়করদন আলি
ফস কুরমল্লা ফবোলত োয়। হোৎ রালত ফস তার ফেইসবুলক ফদলখ রক্তদালনর জনয তালক ফকউ ফমনেন কলরলছ।
ফরািীর জনয রক্ত োওয়া োরিে না। অতঃের রালতই ফস কুরমল্লা ফথলক রওনা রদলয় রদে রকন্তু এত রালত
বাস না ফেলয় ফিালরই রওনা রদলয় ঢাকা ফমরডকযালে চলে আলস ও ৬ষ্ঠ বালরর মত রক্তদান কলর।
৪৫০ রমরে রক্ত দান,
হাসলব একটি নতু ন প্রাে।

রক্তদাতাঃ Mominul Islam Hridoy

অরিজ্ঞতাঃ ২৭(সূরচেত্র)

রদনটি রছে ২০১৩ সালের মালচির ৩ তাররখ। রাত ১১ টার রদলক একজন আেু ফোন রদলয়
বেলো, হযালো আেরন কী মরমনুে ইসোম?
আরম বেোম, হযাুঁ আরম ফমারমনুে ইসোম,
আেুঃ আেনার ব্লাড গ্রুে B+ তাই না?
আরমঃ হযাুঁ, আমার রলক্তর গ্রুে B+, আরম টরঙ্গলত থারক।
আেুঃ বেলো, িাই টরঙ্গলত এক মালয়র জনয এক বযাি B+ রক্ত দরকার, আেনার রলক্তর গ্রুে
ফতা B+। আেরন রক রক্ত রদলত োরলবন?
আরম প্রথলম না বলে রদোম। আমার িয় কররছে কারন আলি কখলনা রক্ত দান করররন। েরদ
রক্ত রদলে আমার ক্ষরত হয়? তারের সব িয় দূর কলর আেুলক ফোন রদোম। আরম বেোম,
আেু আরম রক্ত রদব। আেু আমালক ফরািীর িাই এর নাম্বার রদে।
৪ তাররখ সকালে রক্ত োিলবা আর ৪ তাররখ ফবো ১২ টায় একাউরন্টং েরীক্ষা। আমার সারা
রাত ঘুম হয়রন, আরম খুব রচন্তা কররছোম েরদ রক্তদান করলে আমার রকছু হয়! তাহলে ফতা
েরীক্ষাই রদলত োরলবা না। ফস রালত আর ঘুম হয়রন আমার। খুব রচন্তায় রছোম।
৪ তাররখ সকাে ৬ টায় ঘুম ফথলক উলে ফিোম। েরীক্ষার এডরমট কাডি এবং েলকলট সযার এর
ফবতন রহসালব ১৫০০ টাকা রছে। আরম সকালে নাস্তা কলর হাসোতালে চলে ফিোম রক্ত রদলত।
ফরািীটার থযাোলসরময়া ফরাি রছে। আরথিক রদক রদলয়ও িররব। রস মযারচং এর টাকাও তালদর
কালছ ফনই। রস মযারচং করলত ১২০০ টাকা োিলব, আমার েলকলট সযালরর ফবতন রহলসলব
১৫০০ টাকা রছে। ফকালনা রকছু রচন্তা না কলরই রনলজর টাকা রদলয়ই রস মযারচং করোম।
এক ঘন্টা রস মযারচং এর জনয সময় রনলয়লছ। ১ ঘন্টা ের এবার রক্তদালনর োো। ফে সুুঁই
রদলয় রক্ত রনলব ফসটা ফদলখ খুব িয় ফেলয় রিলয়রছোম। আরম সুুঁই অলনক িয় োই। েখন রক্ত
কালেকেন রুলম ঢু লক ফবলড শুলয় েেোম, তখন ফরািীর অসহায় ফচহারাটা ফচালখর সামলন ফিলস
উেলো। েখন রক্ত ফনওয়ার জনয সুুঁইটা আমার হালত ঢু কালনা হে তখন সামানয একটু বযাথযা
ফেলয়রছোম। সুুঁলয়র নে রদলয় আমার রক্ত বযালি ডু কলছ। আহহ ফদখলতই িালো োিলছ! মলন
মলন রনলজলক ধনয মলন হে। মাত্র ৫ রমরনট ফেলিলছ রক্ত রদলত। ৫৫ রমরনট ের ফরািীর কালছ
রিলয় ফদখোম আমার দান করা রক্ত ফরািীলক ফদয়া হলি। মনটা খুেীলত িলর ফিে।
প্রথলম মলন কলররছোম রক্ত রদলে েরীর দুবিে হলয় োয়, েরীলরর ক্ষরত হয় - িু ে ধারনা
রছে। েখন রক্ত রদোম, তখন সব িু ে ধরনা চলে ফিে। রক্ত রদলয় চলে ফিোম েরীক্ষার
হলে। ফকান সমসযাই হয়রন। ফসই ফথলকই শুরু করোম রক্তদান করা।
শুধু রনলজ রক্তদান কলরই ক্ষযান্ত হইরন। মুমূষিু ফরািীর জনয রক্তদাতা খুুঁলজও রদলয়রছ। রনলজর
িাই, বেু , আত্মীয় সবাইলক রদলয়ই রক্তদান কররলয়রছ।
আো আলছ রক্তদালন ১০০ েূরন করলবা।

রক্তদাতাঃ Mahfuz Mahtab

অরিজ্ঞতাঃ ২৮(সূরচেত্র)

আজ ১৮ই জানুয়ারর, আমার জন্মরদন। অলনক রদলনর একটা ইিা রছে ফে জন্মরদলন রক্ত রদব।
অলনকরদন ধলরই এক বে িাইলক জারনলয় ফরলখরছ ফেন ১৮ই জানুয়ারর আমালক রক্তদালনর বযবস্থা কলর
ফদন এবং ফসই সালথ আমার ইিােূরে কলরন।
১৮ তাররখ দুেুলর কে আলস। রেউলকরময়ালত আরান্ত এক বাচ্চার রলক্তর প্রলয়াজন।সালথ সালথ রওনা হলয়
ফিোম।
হাসোতালে ফেলতই ফরািীর মামা েু লের ফতাো রনলয় জন্মরদলনর শুলিিা জানালেন ো আমার কল্পনার
বাইলর রছে। এটাই রছে আমার জন্মরদলনর সবলচলয় ফবষ্ট উেহার।
বাচ্চাটির জনয েুলরা এক বযাি (৪৫০ রমরেরেটার) রলক্তর প্রলয়াজন েলররন। দরকার েলররছে মাত্র ১৬০
রমরেরেটার। রক্তদান কলর বাসায় রেলর এোম। আরও িাে োিলো েখন ফরািীর মামা আমালক আবার
ফোন কলর জন্মরদলনর শুলিিা জানালেন।
রক্তদালনর এই অরিজ্ঞতা কখলনা িু েলত োরলবা না।
হযারে ব্লাড ফডালনটিং
রক্ত রদন, জীবন বাুঁচান

রক্তদাতাঃ মাহ্দী হাসান খান রচেতী

অরিজ্ঞতাঃ ২৯(সূরচেত্র)

৩ ফেব্রুয়ারর, ২০১৩
জীবলনর স্মরেীয় একটা রদন। সামলন এইচ.এস.রস েরীক্ষা রদব। অরত দুঃলখর সালথ বেলত হয় আরম আমার
কলেজ জীবলন েদাথি রবজ্ঞান েরীক্ষায় োস করলত োরররন। োই ফহাক, ফকন োস করলত োরর নাই তার
বযাখযা না হয় নাই ফদই। ফটস্ট েরীক্ষার ের অরিিাবক ডাকলেন িাস টিচার। বে ফবানলক রনলয় ফিোম।
ফবানলক অলনক রকছু বুরেলয় শুরনলয় রনলয় োওয়া। িাস টিচার রক রক বলেরছে তা আমালক আেু না বেলেও
এতটু কু বুেলত ফেলররছ ফে, আরম আর ৮-১০টা ফছলের মত কলেলজ িাস করর না। কলেলজ োই ঠিকই রকন্তু
িালস আর োওয়া হয় না। িাস টিচার আেুলক রকছু েতি রদলয়রছে। তার প্রথম েতি , আমালক তাুঁর প্রাইলিলট
ফেলত হলব। আেুও হযাুঁ বলে রদে। রক আর করা ফসই সকাে ৬.৩০ টায় প্রাইলিলট ফেতাম রজিাতোর ফিাজন
একালডমীর িরেলত। প্রথম রদন ফদলখ অলনলকই অবাক। োই ফহাক চেরছে িালোই।
এইরদন, ৩রা ফেব্রুয়ারী তাররখ েখন প্রাইলিলট োই, ফসরদন সযার ফক একটু রবষন্ন োিরছে ফেটা আলি
কখলনা ফদরখরন। এক সময় সযার রজজ্ঞাসা করলেন, ফতামালদর মলধয কার রলক্তর গ্রুে এ েরজটিি? আরম
এবং আলরকজন রছে।
সযার - আলি কখলনা রক্ত রদলয়ছ?
আরম- জ্বী সযার রদলয়রছ।
সযার- কতরদন আলি রদলয়ছ?
আরম- ৪-৫ মালস আলি রদলয়রছ।
সযার- আজলক সকালে নাস্তা কলর এলসছ?
আরম- রজ সযার
সযার তখন কালছ এলস বেে, তু রম রক আজলক রক্ত রদলত োরবা?
আরম বেোম - অবেযই সযার।
সযার- িয় করলব না ফতা ফতামার?
আরম বরে, না সযার করলব না।
রজজ্ঞাসা করোম ফকাথায় ফেলত হলব? উত্তলর জানালেন, ঢাকা ফমরডলকলে। তখন সযার আমালক বযাি গুরছলয়
চলে ফেলত বেলেন। সযার তার আত্মীয়লক ফোন রদলয় আমার নাম্বার রদলয় রদলেন এবং ওয়াডি নাম্বার টা ফজলন
আমালক জানালেন। োওয়ার ের সযার এর আত্নীয় র সালথ কথা বলে এটু কু বুেোম, রক্ত োিলব ৫বযাি রকন্তু
ফোিার হয়রন ১ বযািও। েলর আরম রক্ত রদলত ফিোম।

রকছু ক্ষে ের সযার আসলেন।
আরম বেোম, ২ বযাি রদলত োরলবা?
সযার মানা কলর রদলেন।
রক্ত ফদয়া হে। ফদয়ার ের েরীর রকছু টা খারাে োিলছ রকন্তু েখন মলন হে ৫ বযালির মলধয মাত্র ১বযাি
মযালনজ হলয়লছ, তখন সব রচন্তা বাদ হলয় ফিে।
২০রমরনট শুলয় থাকার ের উলে রবদায় রনলয় চলে আসোম। সযার আমালক বেলেন, আিামী ২-৩ রদন
প্রাইলিলট আসলত হলব না, ফরস্ট নাও। মলন মলন খুরে হোম।
এখনও সযালরর সালথ কথা হয়। সযারলক ফোন ফদওয়ার সালথ সালথই বলে উলে- রচেতী ফকমন আছ? নাম ধলর
েখন ডাক ফদয় তখন এতটা িাে োলি ো বলে বুোলনা োলব না আর আমার েলক্ষও সম্ভব না।
সবিলেষ একটা কথাই বরে, রক্তদান করুন, রক্তদালন অনযলক উৎসারহত করুন।
"এলকর রক্ত অলনযর জীবন
রক্তই ফহাক আত্মার বাুঁধন"

রক্তদাতাঃ Emtiaz Ahmed Emu

অরিজ্ঞতাঃ ৩০(সূরচেত্র)

িারসিটির ফসলকন্ড ইয়ালরর কথা, বাুঁধন ফথলক ফোন রদলয়রছে ঢাকা ফমরডলকলে রক্ত ফদয়ার জনয। এরক্সলডলন্ট
আহত এক ফোলকর জনয রক্ত রদলত রিলয়রছ। রক্ত ফনয়ার আলি ফদখা হে ফরািীর ফছলের সালথ।
রক্ত দান ফেলষ ফরািী ফদখলত ফিোম। ফরািীর সালথ রছলেন তাুঁর স্ত্রী। ফরািীর ফছলে েখন আমার
েররচয় রদলেন ফে আরম রক্ত রদলয়রছ, তখন মরহো আমালক জরেলয় ধলর এমন রচৎকার শুরু করলেন ফেন
তার ফমোয় হাররলয় োওয়া ফছলেলক খুুঁলজ ফেলয়লছন। আমার জনয এত্ত ফদায়া করলেন ফে, আরম এখলনা ফকান
রবেদ ফথলক উদ্ধার ফেলে মলন হয় ফেন ফসই মরহোর ফদায়ার কারলেই উদ্ধার হোম।

রক্তদাতাঃ Salina Akter

অরিজ্ঞতাঃ ৩১(সূরচেত্র)

অলনলকই বলে থালক প্রথম িাে োিা, প্রথম ফপ্রম োই বেুন না ফকন, প্রথম বালরর সালথ ফকালনা রকছু রই
তু েনা হয় না। রকন্তু রক্তদালনর সালথ উেলরর ফকালনা রকছু রই তু েনা হয় না। কারন প্ররতবার রক্তদানই ফে
রক্তদাতার কালছ প্রথম মলন হয়। প্ররতবালরর অনুিূরতই ফেলনা অসাধারলের চাইলতও ফবরে অসাধারে। তলব
আরম িননার রদক ফথলক রহলসব করলে প্রথমবালরর অনুিূরতই বযক্ত করার ফচষ্টা করলবা। স্বলের শুরুটা
রবটিরির ইতযারদ ফদলখ। ফসখালন একজন টিবলি এক তরুে এলসরছলেন রেরন রক্তদান কলরন ফসই সালথ
রলক্তর জনয কাজও কলরন। আরম তখন ফচ ে বছলরর এক রকলোরী। ফসই ফথলক আমালরা ইলি আরমও প্ররত
চার মাস অন্তর অন্তর রক্ত দান করলবা আর তার মলতা িোরন্টয়াররং করলবা। এরের অলনক রদন ফকলট
ফিলছ আোলরাও ফেররলয় ফিলছ। আরম চাতক োরখর মলতান অলেক্ষায় ফথলকরছ। রবলদলে থাকার দরুন একটু
ফদরী হলয়লছ, সমলয়র সালথ সালথ কষ্টও ফবলেলছ বলট রকন্তু স্বেলক ফছাুঁয়ার ের ফসই কষ্টটা এক রনরমলষ িু লে
রিলয়রছ আরম। সারারদন টাইমোইলন রলক্তর ফোষ্ট ফঘারাঘুরর করতাম আর আরমও ছটেট করতাম কলব রক্ত
রদলত োরলবা। তাই ফদলে রিলয়ই ফেবুলত ফোষ্ট করর ফরািী খুুঁলজ ফদওয়ার জনয। এক বে িাই একটি
রলক্তর ফোলষ্ট আমালক ফমনেন করলেন। অবলেলষ ২রা অিাস্ট আলস বহুে প্রতীরক্ষত ফসই রদন।
ঢাকা ফমরডলকে কলেলজ রিলয় রক্তদান কলর আরস। ফরািী রছে বছর দলেলকর একটা বাচ্চা ফছলে। কালরলন্ট
েক ফেলি হাত েুলে রিলয়রছে। শুলনরছ হাতটা নারক ফকলট ফেেলত হলব। আরম খুব একটা কাুঁদলত োরর না,
রক্ত ফদখলে মাথাও ফঘালর না। তলব ফসরদন আরম রনলজর ফচালখর জে আটলক রাখলত োরর রন। ফচহারাও
িালো কলর ফদখলত োরররন, বাচ্চাটার হালতর অবস্থা ফদলখই ফদ লে চলে এলসরছোম। তবু োরন্ত ফনই,
আলেোলে সবার অবস্থাই রছলো করুে। আমার মলত প্ররতটা মানুলষর সপ্তালহ অন্তত একবার হাসোতালে
োওয়া উরচত, রবলেষ কলর বানি ইউরনলট। আমরা কলতাটা সুলখ আরছ তা ফবাোর জনয এর ফথলক িাে উোয়
ফবাধহয় আর ফনই।
ফতা আরম ফে ুঁছোম ফদেটার রদলক। োওন আসলত আসলত দুইটা। ফরািী োওনই ফোিাে কলর রদলয়রছলো।
এরের বহু প্ররতক্ষার ের ডাক্তার রক্ত ফতা রনলত আসলেন রকন্তু দুেুলর রকছু খাইরন বলে আবার বাইলর
োঠিলয় রদলেন। আবার অলেক্ষা। এরের ফখলয় ফদলয় রক্ত রদলত আসোম এবার আবার ফিইন খুুঁলজ োয় না।
৫৩ ফকরজ ওজন বানালনার েলরও নারক ফিইন খুুঁলজ োয় না! এরের অনয হাত ফথলক রনলো। বযাি িরতি
রনলজর েরীলরর রক্ত ফদলখ, ছুুঁ লয় হৃদলয় িিীলর ফকমন ফেলনা এক েীতে েরে অনুিব করোম োর সোন
আরম আলি কখলনা োই রন। মরুিূ রমর উত্তপ্ত বােুলত হাুঁটলত হাুঁটলত িান্ত হলয় োওয়া েরথলকর োন্ডা োরন
ফেমন প্রোরন্ত ফদয় রক্তদানও আমায় ফতমরন প্রোরন্ত রদলয়রছে। সরতয বেলত এ এমন এক অনুিূরত ো প্রকাে
করার মলতা েি শুধু বাংো িাষায় ফকলনা েৃরথবীর ফকালনা িাষায় প্রকাে করা োলব না তার জনয বাস্তব

অরিজ্ঞতার প্রলয়াজন। রক্তদালনর ের রকছু ক্ষন শুলয় রবোম রনলত হয়। আরম ফসটা জানতাম রকন্তু মারন রন।
সালথ সালথই উলে রিলয়রছোম। তাই মাথাটা একটু ঘুররছলো। তলব ফসরদলনর অসুস্থতা ফতা আরম
ঘন্টাখালনলকর মলধযই িু লে রিলয়রছ রকন্তু রক্তদালনর ফস অনিূ রত আলজা আমার মলন ঠিক ফসিালবই দাি ফকলট
আলছ। এরের বাসায় এলস দুই রদন আম্মুর োরে সহয করলত হলয়লছ। রকন্তু আম্মু খুব িালো কলর জালন তার
ফমলয়লক েতই োেুক ফস োলবই।
ওইরদন শুধু আরম একা নই আমার িােবাসার মানুষটা, োওন আর তার এক বেু ও রক্তদান কলররছলো।
তলব খুব খারাে ফেলিরছে আমার এক বােবী ফতাোর জনয। ও ও রদলত ফচলয়রছলো ফসরদন রকন্তু ডাক্তার খুব
কঠিন একটা কথা বলে রদলয়লছ ওলক। েক্ষা হলে নারক জীবলন কখলনা রক্তদান করা োয় না। সুস্থ হলয় ফিলেও
না। এ রনলয় িীষে মন খারাে রছলো ফমলয়টার। রক অদ্ভু দ তাই না? কালরা সামথিয থালক, রনলজর েরীলরই রক্ত
নষ্ট হলয় োয় তবু রক্ত ফদয় না। কালরা হাহাকার তার কান ওরি ফে ছ
ুঁ ায় না, আবার ফকউ রক্ত রদলত োলর না
বলে মন খারাে কলর, কষ্ট োয়। আেহামদুরেল্লাহ। আল্লাহ আমায় সামথিয আর ফোিযতা দুলটাই ফদলয়লছন।
তলব বাইলর থাকার দরুন খুব একটা সুলোি হলয় ওলে না। সুলোি ফেলে অবেযই জারত, ধমি, বনি রচন্তা না কলর
শুলয় েেলবা রক্তদালনর জনয। কারন মানবতার ফকালনা ধমি বা সীমালরখা হয় না। মানবতার ফকবে একটাই
ধমি, একটাই বনি, একটাই ফিাত্র আর একটাই সীমালরখা োর নাম স্বরদিা।

রক্তদাতাঃ Md Younus

অরিজ্ঞতাঃ ৩২(সূরচেত্র)

আমার ৩য় রক্তদালনর আলির রদন রালত আরম েেলতরছোম, তখন রাত ১২ টায় আমার কালছ এক জন
মরহো কে কলর। তার ফছলের নারক ব্লাড কযান্সার ব্লাড োিলব। রবস্তাররত জানার ের আরম বরে ফে েলরর
রদন আরম ব্লাড রদব দুইটার েলর। ফেলহতু ঐ রদন আমার অনাসি ২য় বলষির েররক্ষা রছে তারেলরও মরহোটার
কথা শুলন আমার ফেন ফকন মায়া হলো েররক্ষা চোকােীন রাত ফজলি েেলত হয়। তারেলরও ব্লাড রদলত
রাজী হলয় ফিোম। েলরর রদন সকাে ৭টায় ঘর ফথলক ফবর হোম মাত্র এক কাে চা ফখলয়। েরীক্ষা ফেলষ
দুেুর ১টার সময় ঐ মরহোর নাম্বালর কে রদলয় জারনলয় রদোম ফে আরম হাসোতালে আসরছ।
হাোকা নাস্তা কলর হাসোতালে ফিোম। সালথ কাউলক রনোম না ইিা কলর, েরদ বাসার ফকউ শুনলত োলর
েররক্ষা চোকােীন ব্লাড রদলয়রছ তাহলে অলনক োলমো হলত োলর। েলর ফছলেটালক ব্লাড রদোম। ফদওয়ার
ের ফদরখ আরন্টটা আমার জনয জুস রনলয় দাুঁরেলয় আলছন, আমালক ররকুলয়স্ট কলরন জুস আর নাস্তা করার
জনয রকন্তু আরম রকছু ই খাইরন। শুধু আমার জনয ফদায়া করার জনয বলে চলে আরস। েলর আরন্টটা আমালক
ফোন কলর ১ ঘন্টা েলর বােীলত ঠিক মত ফে ুঁলছরছ রকনা ফখাুঁজ রনলেন। এখলনা আমালক প্রায় সময় কে
কলর। আমার কালছ এই রদনটা স্বরেীয় হলয় থাকার কারে েররক্ষা চোকােীন ব্লাড রদোম, তারেরও মলন
ফকান প্রশ্ন জালিরন। শুধু মন কাজ করলছ মানবতার।

রক্তদাতাঃ Sabbir Shovon

অরিজ্ঞতাঃ ৩৩(সূরচেত্র)

তাররখ ১২/০২/১৭। িাস সকাে ৮টায় থাকায় ফসরদন একটু ফদরর হলয় ফিে িালস উেরস্থত
হলত। এলস জানোম মযাডালমর এক আত্মীলয়র জনয রব েরজটিি রলক্তর প্রলয়াজন। আমার রলক্তর
গ্রুলের সালথ রমলে ফিে। ফকাথায় রক্ত ফদওয়া োিলব ফোনার ের আরম স্থানটা রচরন না বলে
মযাডামলক জানাোম। এক বেু র বাসা ফসখালন হওয়ায় ফস আমার সালথ ফেলত চাইে।
েলোর সদলর থারক আরম, রক্ত রদলত হলব ফকেবেুর উেলজো। িাস ছু টি রনলয় ফমলস এলস
ফিাসে কলর ফবর হোম ফকেবেুলরর উলেলেয। প্রায় রতন ঘন্টা ের ফে ুঁছাোম ফরািীর রিরনলক।
ফরািীর অবস্থা খুবই খারাে। আজ ফথলক ২২ রদন আলি রতরন সন্তান প্রসব কলরলছন, রকন্তু
এখলনা রক্ত েরীলর ফনই বেলেই চলে। সাদা েযাুঁকালস হলয় ফিলছন রতরন। সম্পলকি

রতরন

মযাডালমর কারজন।
ফরািীর আম্মা আমালক ফদলখই ফকুঁ লদ রদলেন। আরম তালক সান্ত্বনা রদলয় তাোতারে রক্ত ফনবার
জনয বেোম। রক্তদান ফেলষ বলস সবার সালথ কথা বোর সময় একটা অনয রকম অনুিব
ফেোম। সবাই আমালক এমন িালব ফদখলছ আর আমালক আদর রদলি ফে আমার রনলজরই
রনলজলক অলনক বে রকছু মলন হরিে। মলন হরিে আমার জীবলনর সব ফথলক েূলেযর কাজ
হয়ত এটিই কলররছ আরম, সবার ফথলক অলনক িালোবাসা ফেোম আরম। রক্ত ফদবার ের বেু র
বাসায় ফিোম। ফসখালনও সবাই আমালক খুবই আদর েত্ন করে। আর বেু ও তার েররবার
এতটাই আমালক ফেহ করে, তখন রনলজর মধয অনযরকম একটা িালোোিা কাজ কররছে।
দুেুরটা বেু র বাসায় কাটালনার ের রবকালে আবার বালস কলর রেলর এোম ফমলস।
আমার উের এমন ফকালনা প্রিাব েলেরন রক্ত ফদবার ের। রক্ত ফদবার জনয দরকার শুধু প্রবে
একটা ইিা। েলর মযাডালমর ফথলক ফখাুঁজখবর রনলয় ফজলনরছ ফরািী এখন সুস্থ আলছন। ৬ বালরর
রক্ত ফদবার মলধয এটাই অলনক দুলর রিলয় ফদওয়া আর নতু ন রকছু েররবালরর ফথলক অলনক
ফবরে িালোবাসা ফেলয়রছ বলে এটাই এখন আমার রপ্রয় রক্ত ফদবার মূহুতি । সবাইলক এতটকুই
বেলবা, রক্ত রদলে এমন ফকান প্রিাব েরীলর েলর না। রবেরীলত োওয়া োয় মানুলষর ফথলক
িালোবাসা। তাই রক্ত রদন, একটি জীবনলক বাুঁরচলয় তু েুন।

রক্তদাতাঃ Tahedul Bashar Farhad

অরিজ্ঞতাঃ ৩৪(সূরচেত্র)

মানবতা রক? তা প্রতযক্ষিালব উেেরি না করলে কখলনা বুেতাম না। হয়ত রক্তদালনর মাধযলম আমার
ফসই ফস িািযটা হলয়লছ। এই েেিন্ত ১০ বার রক্তদান কলররছ। ইিা আলছ ১০০ করব। আসলে রক্তদান
রক সরতযকার অলথি একজন ফরািীর আত্মীয়র দীঘিশ্বাস রনলয় ধনযবালদর ফচলয়ও ফবরে রকছু র িল্প।
প্রলতযকটা রক্তদান আমার কালছ স্মরেীয়। তারেলরও একটা ফসরা থালক। আমার সবলচলয় স্মরনীয়
রক্তদালনর অরিজ্ঞতা হে আরম েখন রদ্বতীয়বার রক্তদান করলত োই। আলি বলে রারখ, রনজ উলদযালি
আরম প্রথম রক্তদান কলররছোম। রকন্তু ফেসবুলক রকছু ফসিালসবী গ্রুলে েুক্ত থাকায় রনয়রমত রক্তদালন
আগ্রহী হই, োর েুলরা ফররডটটা রদব আদনান রসকদার িাইলক।
আমার েখন রক্তদালনর সময় হয় তখন ইমাম িাইলক ফোন করর, রতরন আমালক একজন ফরািী ঠিক
কলর ফদন। সময় অনুোয়ী সেযার রদলক একজন বেু লক রনলয় চট্রগ্রাম ফমরডলকলে োই। োর ফোন ফেলয়
আরম রক্তদান করলত োই উরন রছলেন ফরািীর োলের ফকরবলন। মানবতার খারতলর উনার ফোন ফথলক
ফোন ফদন, কারন ফরািীর আত্মীয় কালরার ফমাবাইে ফনই।
আরম েখন ফমরডলকলে োই তখন োলের ফকরবলনর একটা ফছলে ফরািীর মালক রনলয় আলসন। রনয়ম
অনুোয়ী উনার সালথ েরররচত হলয় রক্ত রদলত ব্লাড বযাংলক োই। রকন্তু েখন ব্লাড বযাংলক রে খুজে
তখন ফরািীর মা তার কালছ টাকা ফনই বেে। না থাকারই কথা কারে উরন রছলেন খুবই িরীব।
ফমলয়লক কষ্ট কলর রবলয় রদলয়লছন। রকন্তু কোলে সুখ ফনই। তার জামাতা সবসময় ফমলয়র উের
অতযাচার কলর। এমনরক ফমলয়র অোলরেন হলয়লছ ফদখার জনয েেিন্ত ফমরডলকলে আলস নাই। উনার কালছ
েখন টাকা ফনই বেে আমার রকছু করার রছে না, কারন আমালদর কালছ ো টাকা রছে তা েেিাপ্ত
নয়। টাকার অিালব তাই রক্ত ফনয়া হে না। তাই আরম বাসায় চলে আরস।
রক্ত রদলত না ফেলর খারাে োিরছে। বাসায় ফে ুঁছালতই

আবার কে আলস ব্লাড বযাংলকর রে ফদওয়ার

জনয টাকা ফোিার হলয়লছ। বেু লক রনলয় আবার রওনা হোম। তখন রাত দেটা বালজ। ফমরডলকলে
ফে ুঁছালতই

মরহোটি কান্না কলর রদে। অলনক খারাে ফেলিরছে ো বুোলনার মত নয়। োক তারের রক্ত

রদোম এবং ঐখান ফথলক আবার ফরািীলক ফদখলত োই। েখন ফরািীর সালথ ফদখা হয় রনলজর ফচাখলক
রবশ্বাস করলত োররছোম না। একজন অল্প বয়ি মরহো, ফবড ফথলক মাথাটা তু েলত োররছে না। মলন
হয় আমালক রকছু বেলত চাইলছ রকন্তু কথা বোর েরক্তটু কু ফনই। শুধু তার অসহায় ফচাখ রদলয় এক
েেক আমালক ফদখে। আমালরা কখন জারন ফচালখর ফকানায় োরন চলে আসে ফবােলতই োরররন। তারের
ঐখান ফথলক চলে আরস এবং রনলজলক একজন মানুষ মলন হে। এত বে আত্বতৃ রপ্ত আর ফকান কাজ কলর
োইরন। মলন হয় কখলনা োবও না। ফকননা রক্তদান হে এমন একটি কাজ ো অনয রকছু র সালথ তু েনা
করা োয়না। আরম রক্তদান কলর রনলজলক িরবিত মলন করর। এই মানবতার কালজ আেরন ফেমন
আত্বতৃ রপ্ত োলবন, ফতমরন ফকান মা/বাবা/িাই/ফবালনর মুলখ হারস েু টালবন। রক্তরদন, জীবন বাুঁচান।

রক্তদাতাঃ Shuvro

অরিজ্ঞতাঃ ৩৫(সূরচেত্র)

রক্তদালনর জনয কথা হয় ফরািীর ররলেটিলির সালথ। ফরািী বারলডলম িরতি । ১৬ রডলসম্বর েুলরা রদন
অলেক্ষায় রছোম রকন্তু রক্ত োলিরন। আরম তালদর বরে আরস, েখন রক্ত োিলব আমালক জানালবন।
েরদ সম্ভব হয় একটু সময় হালত ফরলখ বেলবন আর আমার জনয সেযায় রসরডউে রাখলে িাে হয়। রকন্তু
েলরর রদন সকাে ৬টায় বলে রক্ত রদলত হলব সকালেই। আরম তালদর বরে, আমালক ১০ টার রিতর ছােলত
হলব, অরেলস োওয়া খুব ইমারলজরন্স রছে। হাসোতালে রিলয় ফদরখ আরও কলয়কজন রক্তদাতা এলসলছন।
ফসরদন রক্ত োিে না। চলে এোম। অনয ফডানাররা ফবে দুর ফথলক এলসলছ তাই তাুঁলদর ফথলক রক্ত রনলয়
রনলত বেোম। আর আরম স্টলক থাকোম। েখন দরকার হলব রদলবা।
েলরর রদন দুেুলর আবার কে রদলেন উনারা। বেলেন রক্ত রদলত হলব। অরেস োুঁরক রদলয় চলে এোম
হাসোতালে। ফসরদনও রক্ত োিলো না।

এরের ফেরদন বেলো ফসরদন ছু টির রদন রছে। আমালক েখন কে রদলয়লছ তখন রাত সালে ১০টা। আরম
মাত্র বাসায় ঢু লকরছ। আমার বাসার ফিট বে হয় রাত ১১টায়। আরম আমার বেু লক কে রদোম, ফরািী
ওর বেু র ররলেটিি। এই বেু র বাসায় রালত ফেলকালনা সময় োওয়ার োয়। রকন্তু ও বলে কােলক ওর
অরেস আলছ। আরম বেোম অরেস ফতা আমারও আলছ। োইলহাক, আলরক বেু লক কে রদোম। ফস
বলে, আরম সারারদন িাত খাইরন। েলকলট টাকা ফনই। আরম তালক একটা ফহালটলে রিলয় ফখলত বসাোম
এবং রবে রদোম। একসালথ রওনা রদোম রক্তদালনর উলেলেয।
ফরািীলক বারলডম ফথলক ফকায়ান্টালম ফরোর করলো। রালত ফকায়ান্টালম ফিোম। রক্ত রদলয় েখন ফবর
হোম তখন রাত ফদেটা। ফকায়ান্টাম ফথলক রক্ত রনলয় বারলডলম আসোম। রাত ২টা ফবলজ ফিে। প্রচন্ড
েীত। মানুষ দুইজন, রকন্তু েীলতর কােে একটা। েীলতর কােেটা বেু লক রদলয় োহাবাি ফথলক
আরজমেুলরর উলেেয রওনা হোম। ফরািীর সালথ োরা রছে তারা ফে লছ রদলত চাইলো বাসায়, তালদর না
করোম। িািয খারাে হলে ো হয় একটা ররকো বা রসএনরজও ফেোম না। েুলরাটা েথ ফহলট ফেলত হে।

রক্তদাতাঃ Sabit Mahmud

অরিজ্ঞতাঃ ৩৬(সূরচেত্র)

রদনটা রছে িতবছর গ্রীষ্ম এর ফকান এক দুেুর। ফেইসবুলক একটা ফোলষ্ট ফদখোম জরুরর ১০০ এমএে রব
েলজটিি রলক্তর প্রলয়াজন এক বাচ্চার জনয। ১০০ এমএে রক্ত ফদয়ার মত সময় প্রায় হলয় রিলয়রছে। তাই
ফোিালোি করর বাচ্চার বাবার সালথ। আরম েথারীরত হাসোতালে রিলয় উেরস্থত। রিলয় ফদরখ ব্লাড
ররকুইরজেন ফেোলর ১০০এমএে রবেলজটিি প্ল্াটিলেট প্রলয়াজন। আমার দুিিািয আরম প্ল্াটিলেট ফদয়ার মত
েলথষ্ট ওজনধারী নই। ফতা এখন রক করর রকছু ই মাথায় আসরছে না। এর উেলর ওই বাচ্চার রক্ত খুব
তাোতারে ফদয়ার প্রলয়াজন রছে। আর ফে হাসোতালে রিলয়রছোম ওখালন প্ল্াটিলেট ফনয়ার মত ফকান বযবস্থা
রছে না। তাই বাচ্চার বাবালক রনলয় রওনা রদোম মিবাজার ফকায়ান্টাম এর উলেলেয। ফে ুঁছালত ফে ুঁছালত
ফবলজ ফিে সেযা ৬টা।
ওখালন রিলয় জানলত োরোম ওলদর কালছ প্ল্াটিলেট ব্লাড আলছ রকন্তু ওরা আর একটি বযাি ব্লাড না রনলয়
ওলদর কালছ থাকা প্ল্াটিলেটটা রদলব না। অলনক অনুলরাধ কলরও ফকালনা রকছু করলত োরররন। আরম তখনও
ফরািীর ফোকলক বরেরন ফে আরম ফদে মাস আলিই ব্লাড ফডালনট কলররছ। ব্লাড না ফেলয় ওই ফোলকর কান্না
ফদলখ রসদ্ধান্ত রনলয় রনোম রনলজই এক বযাি রক্ত রদলয় রদব এই ৩ রদলনর বাচ্চাটালক বাুঁচালত। ফতা সারারদন
রকছু না খাওয়ালত আমার ফপ্রসার েে কলর োয়। ডাক্তার আমালক বলেন আেরন রকছু ফখলয় আলসন, আেনার
ফপ্রসারটা বােলেই আেনার রক্ত রনব। আরম রনলজও একটু রমথযা বলেরছোম ফে আরম ৪ মাস আলিই ব্লাড
ফডালনট কলররছ।
সামানয রকছু খাওয়া দাওয়া কলর আবার েখন ডাক্তার এর কালছ রিলয় বরস তখনও ফদরখ ফপ্রসার বালেরন।
রনলজর উেলরই রাি হরিে। মলন মলন িাবরছোম রক হলি এসব। ফজলদর বলস ডাক্তারলক বলে ফেরে আেরন
আমার রক্ত রনলয় ফনন। আমার রকছু হলব না। আলি বাচ্চাটার রলক্তর বযবস্থা করলত হলব। ডাক্তার আমালক
উলল্টা ধমক রদলয় বলস থাকার রনলদি ে রদলেন। রকন্তু আরম োররছোম না ওই বাবার কান্না জোলনা রচরন্তত
মুখখারন ফদখলত। তাই আল্লাহ এর কালছ প্রাথিনা করলত থারক ফেন ফপ্রসারটা নরমাে হলয় োয়। ৩য় বার েখন
আমার রসররয়াে আসলো তখন ও অলনক রচন্তা রনলয় ডাক্তার এর সামলন রিলয় বসোম। উরন আমার ফপ্রসার
ফচক কলর ফদখে ফপ্রসার নরমাে হলয়লছ। োরন্তর একটা দীঘিোস ফেলে ফবলড রিলয় শুোম। রক্ত রদোম
৪০০এমএে। এরের কাউন্টার ফথলক প্ল্াটিলেলটর বযাি কালেট করলত করলত ফবলজ ফিে ৯টা। ওই ফোক
আবার ঢাকা েহলরর রকছু ই রচলন না। তালক বালস তু লে রদলয় আরম বাসায় চলে আরস। েররদন ফোন রদলয়
জানলত োরর ব্লাড ফদয়ার ের বাচ্চা অলনকটা সুস্থ। ২-৩ রদলনর মলধয রররেজ কলর রদলব।

হাসোতাে ফছলে োওয়ার রদন আমালক ফোন রদলয়রছে রকন্তু বযস্ততার কারলে ফেলত োরররন। ওইরদন ব্লাড
রদলয় বাসায় আসার ের রচন্তা করর আজ না হয় ফজলন শুলন রনলজর একটু ক্ষরত করোম রকন্তু তার জনয ফতা
অনয একটি রনষ্পাে রেশুর জীবন বাুঁচালত সাহােয করলত োরোম। অনুিুরতটা সরতয অসাধারে রছে।

রক্তদাতাঃ SB Prio

অরিজ্ঞতাঃ ৩৭(সূরচেত্র)

িত ২৮-৯-২০১৫ ইং। আমার কালছ কে আলস রচটািাং ফমরডলকলে ২ বযাি ব্লাড োিলব।
তারা একজন ফডানার ফেলয়লছ। আলরকজন ফকান িালব বযবস্থা করলত োরলছ না। তখন বালজ
রাত ১২টা, সকালে অোলরেন। আরম থারক ফেনীলত। আরম রকছু ক্ষে ফোলন চট্টগ্রালমর রকছু
রক্তদাতালদর রারজ করালনার ফচষ্টা করর। রকন্তু ফডানার োরিোম না। ব্লাড ছাো অোলরেন
হলব না। আরম ফেষ ফডালনট কলররছোম ৩ মাস ২৮ রদন আলি। এর উের আরম অলনক
রবেলদ রদন কাটারছোম। আমার ফবান মারা োয় অল্প রকছু রদন আলি। এখন বাবা মালয়র
একমাত্র সন্তান আরম।
রবলবক ফকন ফেন মানরছে না। ঐ ফোকটালক বাুঁচালত হলব। তখন রাত ১২টা ৩০ রমরনট।
বাসা ফথলক ফবর হলত রদলব না জানলে তাই চু রর কলর ফবররলয় েরে। এক কারজন রছে বাসায়
তালক বরে সবাইলক বেলবন আরম ফিালর একটা কালজ বারহলর ফিরছ। আসলত ফদরর হলত োলর।
ঘর ফথলক ফবর হলতই একটা ররক্সা রমলে োয়। তারের বাস কাউন্টালরও ফেলয় ফদরখ ফেনী
ফথলক চট্টগ্রালমর ফকান বাস ফনই, ো আলছ সব ফেনী টু কক্সবাজার। তারেরও রকছু না ফিলব
কক্সবাজালরর বালস ওলে োই। চট্টগ্রালমর অেংকালর ফে ুঁছালত প্রায় ৩টা ফবলজ োয়। রাত রতনটা
তাও আবার অলচনা েহর। আবার রসএনরজ রনলয় অেংকার ফথলক চট্টগ্রাম ফমরডলকে রাস্তা োকা
থাকায় খুব তাোতারে ফমরডলকলে ফে লছ োই। ফমরডলকলে ঢু কলতই আমার এক েরররচত নানুর
সালথ ফদখা হলয় োয়।

আমালক বলেন, তু ই এখালন ফকন? আরম েখন বরে রক্ত রদলত এলসলছ,

রতরন ফরলি অবস্থা খারাে। োইলহাক, সারারাত না ঘুরমলয় সকালে ব্লাড রদলয় আবার রওনা
রদোম আেন েহর ফেনীর উলেলেয।

রক্তদাতাঃ Rasel Khan Niloy

অরিজ্ঞতাঃ ৩৮(সূরচেত্র)

"সকলের তলর, সকলে আমরা প্রলতযলক আমরা েলরর তলর"। এই কথাটা খুব ফছাটকাে ফথলকই অন্তলর
েুষতাম।বুে হবার ের ফথলকই িাবতাম,কখলনা েরদ কালরা উেকার করলত োরতাম।তাহলে রনলজলক খুবই
িািযবান মলন করলত োরলবা। তাই ফছাট ফথলকই সামারজক কাজকলমির রদলক আমার একটু ফবরেই নজর
থাকলতা।
আরম ফছাট ফথলকই ফদলখ আসরছ আমার ফছাট মামা ফসিায় মূমষ
ু ি ফরািীলক রক্তদান করলছ। মামা
ফসনাবারহনীলত চাকররর কলর,তাই মামা ডালয়াড ঠিক রাখার জনযই উেলরর সযারলদর রনলদি লেই রক্তদান
করলতা। প্ররতবার মামার বাসায় ফবোলত ফিলে মামার মুখ ফথলক রক্তদালনর িল্প শুনতাম। তখনই মলন
মলন প্ররতজ্ঞা কলর ফেেরছ আরমও বে হলয় মানুষলক রক্ত রদলবা।
আমার এইচ.এস.রস এক্সাম চো কালে আরম একবার ফিােলন ডাক্তালরর কালছ
বেলতই ডাক্তার আমার েরীর এবং ওজন ফদলখ আমালক দুই-এক বছর ের
অলনকটা মন খারাে কলরই চলে আরস। তারের আরম চাুঁদেুর েরেলটকরনক
অবস্থায় ফদখতাম কযাম্পালস বে িাই এবং ফেন্ডরা রবরিন্ন জায়িায় রিলয়
আমালদরলক বলে এবং ফেসবুলক ছরবও আেলোড ফদয়।

োই। রক্তদান এর কথা
ফথলক রদলত বলে। তখন
ইনরস্টটিউলট অধযয়নরত
রক্তদান কলর আলস।েলর

একরদন আরম আর বেু তানিীর একটি হাসোতালে রিলয় রনলজলদর টাকা রদলয় রলক্তর গ্রুে রননিয় কলর
আসোম শুধুই রক্তদান করলবা বলে।গ্রুে জানার ের ফতা আর তে সইলছ না কলব ফে রক্তদান
করলবা।কযাম্পালসর ফেন্ড,ফছাট িাই,রেক্ষকসহ ফমাটামুটি সবাইলক আমার রলক্তর গ্রুে জারনলয় রদোম।
কলয়করদন ের আমার খুব রপ্রয় একজন রেক্ষক রকবররয়া সযার বেলো, রনেয় ঢাকার রেরজলত এরব+ রক্ত
োিলব। নররসংদী েরেলটকরনলকর ইেরাত মযাডালমর মালয়র ওলেন হাটি সাজিাররর অোলরেন। আরম
সযারলক একবালকয "হযা" বলে রদোম।
আরম রচন্তা করোম, কাউলক সাহােয করার জনয আমার বাবার ফতা অলনক টাকা-েয়সা নাই, তাহলে
এক বযাি রক্ত রদলয়ই মানুষলক সাহােয করর। তারের দুইরদন ের টিচালরর সালথ চাুঁদেুর ফথলক দুেুলর
রওনা রদলয় ঢাকায় সেযায় এলস রেরজলত ১ম বালরর মলতা ব্লাড ফডালনট করোম।
তখন আরম খুবই আনরেত এবং এক্সাইলটড রছোম। উেেরি টা িাষায় প্রকাে করলত োরলবানা। রালতর
েলঞ্চই আবার খুরে মন রনলয় চাুঁদেুর চলে আসোম। এবং এখন রনয়রমত রক্তদান করর। ইনোল্লাহ আমার
রক্তদালন ফসঞ্চুরর করার ইলি আলছ। আেনারা ফদায়া করলবন, োলত ইলিটা েূরন করলত োরর।
১ম বার রক্ত ফদওয়ার ের শুধু একটা কথাই বারবার একটা আেলসাস কররছ, ইে আলরা আলি ফকন
রক্ত ফদইরন!!

রক্তদাতাঃ Omar Bin Kasim Sefat

অরিজ্ঞতাঃ ৩৯(সূরচেত্র)

সময়টা ২০১৫ সালের ফসলেম্বর মাস। তাররখটা সঠিক মলন ফনই। মাোমারে হলব মালসর। অলনকরদন ব্লাড
রনলয় কাজ করলেও ওজন আর বয়লসর কারলে আমার ব্লাড ফদয়া হলয় উলেরন তখলনা। অলনকবার
হাসোতালে রিলয় রেলর এলসরছ ওজন আর বয়স কম হওয়ার কারলে। সবাইলক রক্ত রদলত বরে, সবাইলক রক্ত
ফদয়াই রকন্ত রনলজ রক্ত রদলত োররনা এটা ফে কত কলষ্টর রছে আমার জলনয বলে বুোলত োরলবানা। েরদও
আরম সুুঁই/ রক্ত এসবলক ফছাট ফবো ফথলকই খুব ফবরে িয় ফেতাম, রকন্ত তারেলরও রক্ত ফদয়ার জলনয একটা
ফজদ ফচলে বলস আমার মালে। রকন্ত এইবার আরম ফমাক্ষম একটা সুলোি ফেোম। কে ফেোম ফে, ফছাট একটা
বাচ্চার জলনয ১০০ রমরের মত ও+ রক্ত দরকার, আর খুব দররদ্র তার েররবার। এমন রক ২ ফবো খাবার
োওয়ার রনশ্চয়তা তালদর রছে না। রংেুর ফথলক ফেনীলত কাজ খুুঁজলত এলসলছ তালদর েররবার।
োইলহাক েখন ফেনী কনলসে হাসোতালে রক্ত রদলত ফিোম একা (কারে কাউলক জারনলয় ফিলে বা সালথ
রনলয় ফিলে আমালক রক্ত রদলত বাুঁধা রদলব সবাই, ওজন রছে তখন ৪৩ ফকরজর একটু ফবরে)। এখন রস
মযারচং করার সময় ফদখোম ফে হাসোতাে এর ওরা বাচ্চার বাবার সালথ বালজ বযবহার করলছ।
রজলজ্ঞস করোম, রক হয়লছ?
তখন ওই অসহায় বাবা বেলেন ফে তার কালছ েুরা টাকাটা ফনই।
এর কলয়ক ঘণ্টা আলি আরম আব্বুর ফথলক হাত খরলচর টাকা রনলয়রছোম। েখন শুনোম ওই ফোলকর কালছ
টাকা নাই তখন রনলজর হাত খরলচর টাকা ফথলক রকছু টাকা রদোম মানুষটালক। রনলত চারিে না টাকা রকন্ত
এত অসহায় রছে ফে না রনলয় উোয় রছে না।
েখন রক্ত রদলত শুলয় ফিোম তখন িলয় একটু কাুঁেরছোম, কারে সবার মুলখ শুনতাম ফে সুুঁইটা ঢু কাবার
সময় নারক অলনক বযথা োলি। এমরনলতই িয় োরিোম, তার উেলর ফে ফটকলনােরজষ্ট ব্লাড রনরিে ফস
ফবাধ হয় কালজ অলনক কাুঁচা রছে কারে সুুঁই ঢু কাবার সময় ফবে বযাথা ফেলয়রছোম। েখন সুইুঁ টা ফোটালো
(৩ বালরর ফচষ্টায়) তখন মন চারিে ফবড ফছলে উলে োরেলয় োই। এত বযথা োিরছে! অসহয ফসই বযথায়
কখন ফে ফচাখ ফথলক োরন কলয়ক ফোুঁটা িরেলয় েলেলছ বেলতই োরলবা না। তলব এরেলর অনয রক্তদালন
আর কখলনা সুুঁই ফোটালনার সময় বযথা অনুিব করররন। এই রক্তদান আমার জীবলন সবলচলয় স্মরেীয়
রক্তদান রছে, কারে এটাই আমার প্রথম রক্তদান, আর রনলজর েলকলটর টাকা রদলয় এক অসহায় মানুষলক
সহলোরিতা করলত ফেলররছ - এর ফচলয় িালো োিার আর রক হলত োলর?
তলব রক্তদালনর আলির িয় আর সুুঁই িাুঁথার সময় ফচালখর োরন েেলেও েখন ওই অসহায় েররবালরর
মানুষলদর মুলখ হারস ফদখলত োই তখন রক ফে িালো ফেলিরছে আেনালদর বলে বুোলত োরলবানা।

রক্তদাতাঃ Emplesis Bibek Nazim

অরিজ্ঞতাঃ ৪০(সূরচেত্র)

সময়টা সকাে ১০ টা ৪০ রমরনট। ফেওোোো ফথলক মহাখােী বাস ফথলক ফনলম ফহালস্টলের
উলেলেয হাুঁটরছ।
ফোন এে - নারজম িাই, আেরন ফেষ রক্ত রদলয়লছন কলব?
- চারমাস আলি।
- আেনার ওজন কত? প্ল্াটিলেট রদলত োরলবন?
- ৫০ ফকরজ, রকন্তু আমার কাছ ফথলক প্ল্াটিলেট রনলব না।
- সমসযা নাই; আরম হাসোতালে কথা বলে ফদরখ রদলত োরলবন রকনা।
- আিা
দুই রমরনট ের আবার ফোন এে - ৫০ ফকরজলত প্ল্াটিলেট রদলত োরলবন। আেরন এখন
"বাংোলদে থযাোলসরময়া হাসোতাে" এ আসলত োরলবন?
- হুম িাই োরব (ফকালনা রকছু রচন্তা না কলরই)
েলকলট আলছ ২ টাকা, তাই ফহালস্টলে এলস ১০০ টাকা ধার রনলয় রওনা রদোম। উনালক আবার
কে রদোম, িাই ফরািীর ব্লাড গ্রুে রক এ েলজটিি? (রেউর হওয়ার জনয)
- হুম।
োওয়ার েলথ অলনক ফদায়া করোম োলত ররলজট না হই। জীবলন প্রথম প্ল্াটিলেট ফদওয়ার
সুলোি আসে। ফকালনা িালবই রমস করা োলব না।
হাসোতালে আসোম। ফমরডলকে ফটকলনােরজষ্ট িাই আমার রদলক তারকলয় রচন্তা করলছন (এই
ফছলের েরীর ফথলক প্ল্াটিলেট ফনওয়া োলব?)
CBC ফটলষ্টর জনয 5ml রক্ত ফনওয়ার সময় বেলছ, আেনার ফিইন ফতা অলনক রচকন; অনয
হাত ফদরখ। েক্ত কলর মুঠি কলরন।
আরম েুলরা েরীলরর েরক্ত রদলয় মুঠি করোম োলত ফিইন িালো িালব ফদখা োয়।
ফটকলনােরজষ্ট বলে, হুম এইবার ফমাটা ফিইন োওয়া ফিলছ।
তার মালন আরম প্ল্াটিলেট রদলত োরব (আরম খুরেলত আত্মহারা)। তারের শুলয় ফিোম
প্ল্াটিলেট রদলত। কযান্সার আরান্ত এক িাইলক প্ল্াটিলেট রদোম। আমার তখন রক েররমান আনে
োিলছ বলে ফবাোলত োরলবা না। কখলনা িারবরন আরম প্ল্াটিলেট রদলত োরব। প্ল্াটিলেট
ফদওয়ার মলতা ফস িািয আমার হলব তা কখলনা কল্পনাও করর নাই।

রক্তদাতাঃ Himel Maruf

অরিজ্ঞতাঃ ৪১(সূরচেত্র)

০৭.০২.১৪ ইং তাররখ শুরবার আরম জীবলন প্রথমবার রক্ত দান করর । ফরািীর ফদলের বােী রদনাজেুলর ,
তলব অলনক রদন ঢাকায় থালকন । বয়স ৫০ এর মত । মিবাজালর করমউরনটি ফমরডকযাে কলেলজ িরতি রত ।
উনার োলয়র একটা বে ধরলনর অোলরেন হলয়লছ োর কারলন আমার আলি উনার আলরা ৫ বযাি রক্ত
ফেলিলছ । আমার রলক্তর গ্রুে 'এ ফনলিটিি' । এর আলি ১০টা হলত ৪টা েেিন্ত বলস ফথলক রক্ত রদলত না োরায়
মনটা খুব খারাে হলয়রছে ফসরদন । কারনটা রছে , সব ফডরেিারী ফরািীর রলক্তর প্রলয়াজন হয় না । োই
ফহাক , ফসরদন ফথলকই মলনর রিতলর রক্ত দালনর আগ্রহটা আলরা ফবলে োয় ।
আমার প্রযারটকযাে েরীক্ষা চেরছে, তাই শুরবার ছাো রক্তদান করা আমার েলক্ষ সম্ভব রছে না । তাই
কলয়ক বার ফোিালোি কলর বযাোরটা োইনাে করা হয় । শুরবার সকালে ঘুম ফথলক উলে ফিাসে ফসলর
আরম নাস্তা কলর ফররড হই । তারের ১০ টায় কেযােেুর ফথলক মিবাজালরর উলেলেয রওনা ফদই । আমার
ধারনা রছে জুম্মার নামাজটা বাসায় এলস েেলত োরব । রকন্তু হাসোতালের ব্লাড বযাংক বে থাকায়
োলমোয় েেলত হয় । েযাথলোজীলত ১১:৩০ টায় ব্লাড রদলয়ও সব ফটলস্টর ররলেিাট ফদয় ২ টায় । মালে
জুম্মার নামাজটা েলে আরস । সরতয বেলত রক , এই সময়টা অলনক খারাে োিরছে । এলক ফতা িলয় রছোম
ফে ররলেিালট রক আলস , রক্ত রদলত োরলবা রকনা । অবলেলষ েখন জানলত োরোম আমার রক্ত রদলত ফকান
সমসযা নাই, তখন একটু স্বরস্ত ফেোম ।
আমার আলির একজন েখন রক্ত রদরিে তখন একটু একটু িয় ফেলয়রছোম রকন্তু রক্ত ফদওয়ার সময় ফতমন
রকছু মলন হয়রন । সূচ এর সামানয বযাথা রকছু ই না । মজার বযাোর হলি, আমার এক বযাি ব্লাড রদলত ০২
রমরনট ৫২ ফসলকন্ড সময় োলি । ডাক্তার এর মলত, আমার রলক্তর চাে নারক ফবরে । আমার আলির জলনর ৪
রমরনট এর ফবরে সময় ফেলিলছ । রক্ত ফদওয়া ফেষ হলে রকছু সময় শুলয় থারক । বাসায় চলে আসার আলি
ফরািীর কালছ েখন রবদায় রনলত ফিোম আর উরন আমার মাথায় হাত বুরেলয় ফদায়া কররছলেন সরতযই ফসটা
রছে আমার জনয অলনক োওয়া । কলতাটা ফে আত্মতৃ রপ্ত োরিোম তা রেলখ প্রকাে করার মত িাষা আমার
জানা ফনই । োরা রদলয়লছন শুধু মাত্র তারাই বুলেন । আমার মলন হয় , এই ফদায়া মন ফথলক োওয়া োয় ো
খুব কম কালজই সম্ভব ।
অনযরদলক িাবলতই িাে োিলছ ফে, মানুষ রহসালব অনয মানুলষর রবেলদ সাহােয করলত ফেলর । তাই ফতা
এখন আবার অলেক্ষার প্রহর গুনরছ কলব আবার রক্ত রদলত োরলবা আর মন ফথলক তৃ রপ্ত োব ।
রক্ত রদন, জীবন বাুঁচান।

রক্তদাতাঃ Mohiuddin Mohim

অরিজ্ঞতাঃ ৪২(সূরচেত্র)

রদন তাররখ মলন ফনই। ২০১৪ সালের ফকান একটা সময়। অেরররচত একটা নম্বর ফথলক কে আলস।
জানলত োরোম একজন মুমষ
ূ ুি ফরািীর জনয এ েরজটিি রলক্তর প্রলয়াজন। আরম সালথ সালথ রারজ হলয়
ফিোম।
েররদন রক্তদান করলত চলে ফিোম। রলক্তর রস মযারচং ফেলষ ডাক্তার জানালেন প্ল্াটিলেট ফনয়া হলব।
এলত অলনক সময় োিলব, সধেি ধলর রাখলত হলব। আরম রারজ আরছ রকনা রজলজ্ঞস করলেন। ফরািীর
অবস্থা ফদলখ আর না করলত োরোম না।

প্রস্তুরত শুরু হলয় ফিে। ফদে ঘন্টা ধলর এলেলররসস েদ্ধরতলত রক্ত ফটলন, প্ল্াটিলেট েৃথক কলর
আবার রক্ত আমার েরীলর প্রলবে করালনা হয়। প্ল্াটিলেট দান সম্পন্নয হে। ফদে ঘন্টা শুলয়
ফথলক রেলে বযাথা হলয় ফিে, রকন্তু মলন আনে রছে। আল্লাহর রহমলত একটা মানুষ অন্তত
েৃরথবীলত ফবুঁলচ থাকলব আমার প্ল্াটিলেলটর কারলন। এর ফচলয় বে সুখ আর রক হলত োলর।

রক্তদাতাঃ Md Yousuf Emtiaz Zisan

অরিজ্ঞতাঃ ৪৩(সূরচেত্র)

তখন এইচএসরস েরীক্ষা প্রায় ফেষ, শুধু বযবহাররক েরীক্ষা বারক। ইিা রছে মানুষলক সহলোরিতা
করা। তার মলধয একটি হে রক্তদান কমিসূচী। ফবে রকছু রক্তদাতার নাম্বার সংগ্রহ কলররছোম তখন।
আমার প্রােীরবজ্ঞান বযবহাররক েরীক্ষার আলির রদন বেু সালহে জানালো তালদর এোকার একজন ফরািীর
চার বযাি কলর প্ররতরদন রলক্তর দরকার। একটু ফেন মযালনজ কলর রদই। িাবরছোম েরীক্ষা ফেষ হলে রনলজ
রক্ত রদব। রকন্তু রচন্তায় েলে ফিোম চার বযাি রক্ত রকিালব মযালনজ কলর রদব। তখন রছে রমজান মাস।
রক্ত োিলব ইেতালরর ের। মালক বেোম। মা রারজ হরিে না। রালতর মলধয বারে ফেরার আশ্বাস রদোম
েখন রারজ হে। আরম রনলজ রদব এক বযাি। ফরািীর ফোক মযালনজ করলছ এক বযাি। েহলর থাকা দুজন
বেু রািীব ও অরিলক রারজ করাোম রক্তদান করার জনয।
রবকাে রতনটায় গ্রাম ফথলক েহলরর েলথ রওনা হোম (প্রায় চরল্লে রকলোরমটার েথ) । ইেতালরর আলি বেু
রািীলবর বাসায় ফে ছাোম। ইেতার কলরই বেু আর আরম ফমরডলকলে ফিোম। ততক্ষলে বেু অরি এলস
হারজর। ইেতালরর ের ব্লাড বযাংলক সব ফরািীর ফোক আর রক্তদাতালদর িীে। ফসজনয রসররয়াে অলনক
েম্বা। ইেতালরর ের ের রক্ত রদলয় বাসায় রেরলবা ফিলব আসোম!! রকন্তু এখালন এলস ফদরখ তার
রবেরীত। েররদন আবার এক্সাম ও!

রমজালন অরত জরুরী না হলে ইেতালরর ের রক্ত ফদয় সবাই।

ফসজনযই িীে। চলে আসা ঠিক হলব না ফজলন অলেক্ষা করলত থাকোম। বেু দুজনলকও বুরেলয় বরসলয়
রাখোম।
ফেষ েেিন্ত রাত এিালরাটায় চারজন মানুষ একলত্র রক্তদালন শুলয় ফিোম। চার জলনর চার বযাি োে রক্ত
রনলয় এক বযাি সাদা রক্ত কলর ফসটা ফরািীর েরীলর রদলব। রক্তদালনর ের রনলজর রিতলরর খুরেটা িাষায়
প্রকাে করার মত রছে না। রাত ফদেটায় বারে রেলর একলত্র ফসলহরী ফখলয় ঘুমাোম। সকালে উলে
বযবহাররক েরীক্ষা রদলত ফিোম।
রলক্তর রং োে। ফনই ফকালনা জাত বা ধমি। আসুন রক্ত রদই, জীবন বাুঁচাই।

রক্তদাতাঃ Mahmud Khan

অরিজ্ঞতাঃ ৪৪(সূরচেত্র)

৬-০১-২০১৭ তাররখটা আমার কালছ স্মরনীয়।
আমার বয়স এবং ওজলনর কারলন আলি কখলনা রক্তদালনর সুলোি োইরন। রকছু রদন আলি
আমার

১৮ বছর েুনি হে, এবং োোোরে ওজনও ফবলেলছ। রক্তদালনর অলেক্ষায় রইোম।

আরম ৫ তাররখ রসলেট োব। তাই ফসখালনর রকছু িোরন্টয়ার িাই-ফবানলদর জারনলয় ফরলখরছ
ফেন ৬ তাররখ রব েরজটিি রলক্তর প্রলয়াজন হলে আমালক সালথ সালথ জানায়। ফসরদন েরীক্ষা
রছে। েরীক্ষা ফেষ হে, রকন্তু রক্তদালনর জনয এখলনা ফকান ফরািী খুুঁলজ োইরন। কে রদোম
মান্না িাইলক। মান্না িাই

অলনক কাজ ফেলে ফরলখ আমার সালথ এলেন রসলেট ওসমানী

ফমরডলকলে। উলেেয হে ফমরডকযালের ফকালনা ফরািীর রব েরজটিি রলক্তর প্রলয়াজন হয় রকনা
ফখাুঁজ ফনয়া। ফরািী ফেলেই প্রথম রক্তদান হলয় োলব।

অলনক আগ্রহ রনলয় েুলরা ফমরডলকে খুুঁলজ

ফেেোম, রকন্তু রব েরজটিি রলক্তর প্রলয়াজন এমন ফকালনা ফরািী খুুঁলজ োই রন। রক করলবা
রকছু বুেলত োররছোম না। রক্তদালনর ইিা রক অেুনি ফথলক োলব?
হোৎ মান্না িাই বেলেন, ফচ হাট্রা চে। ওখালন রিলয় ফদরখ রব েরজটিি রলক্তর ফকালনা ররকুলয়স্ট
আলছ নারক। োওয়া মাত্রই শুরন একজন টিউমার অোলরেন ফরািীর জনয রব েলজটিি রক্ত
প্রলয়াজন। বযাস রদলয় রদোম রক্ত। সব রমরেলয় রদনটা আমার জনয রছে স্মরনীয়।

রক্তদাতাঃ Jobayer Bin Amin

অরিজ্ঞতাঃ ৪৫ (সূরচেত্র)

২০১৪ সালের জানুয়ারী মালসর ২য় সপ্তাহ, সারা ফদলে তখন হরতাে। রালত ফোন ফেোম ফে
ফনায়াখােীলত রলক্তর প্রলয়াজন। আরম থারক েক্ষীেুলর। এরব ফনলিটিি রক্ত। খুব দুেিি, তাই ফকাথাও রক্ত
োওয়া োলি না। আমালক ফেলত হলব। হরতালের মালে ররক্সা কলর ফনায়াখােী রিলয় রক্ত রদলয় আসোম।
আসার সময় রবকাে হলয় োওয়ায় ররকোর বাতালস খুব েীত োিরছে। ফচ মুহনী এলস ররকোয় সহোত্রী
রনোম। হালত টাকা কম থাকায় সহোত্রী রনলত হে। েীত োিালত েরীলর কাুঁেুরন শুরু হে। সহ োত্রী
েখন শুনলো রক্ত রদলয় এলসরছ, তখন ফস তার মালয়র জনয আনা নতু ন চাদর ফবর কলর আমার েরীলর
জরেলয় রদে। চাদলরর উষ্ণতায় আলস্ত আলস্ত কাুঁেুরন বে হে। খুব িালো োিলো এই কারলে ফে, আরম
রক্তদাতা শুলন চাদরটা উরন রদলয়রছলেন।

রক্তদাতাঃ Md Rabiulla Somun

অরিজ্ঞতাঃ ৪৬ (সূরচেত্র)

২০১৪ সালের জুন মালস নররসংদী ফথলক একটা ফোন আলস, ফোনটা কলর আররে নালমর একটা ফছলে
োর চাচাত িাই এর জনয ২ বযাি ও+ ব্লাড োিলব। আরম ব্লাড রদলত রারজ রছোম না। আমার খুব
িয় োিরছে। রকন্তু আরম ফমরডলকলের স্টু লডন্ট হওয়ায় রকিালব না করব ফসটাও বুেলত োররছোম না।
মুখ-েজ্জায় আরম মানা করলত োরোম না, রারজ হলয় ফিোম।
সকাে ১০ টা বালজ িাজীেুর ফচ রাস্তা ফথলক রওনা রদোম আরম আর আমার এক বেু (এখোছ)।
আমার জানা মলত তার ব্লাড গ্রুে ও+ রছে। আমরা ফচ রাস্তার বাইোস ফথলক রসএনরজ কলর ফিোম
রমলররবাজার েেিন্ত। ফসখান ফথলক বালস কলর ফিোম ফবোলবা েেিন্ত। মাে েলথ ফরে ররসং এ েরোম।
ড্রাইিার দ্রুত োওয়ার জনয রং সাইড রদলয় চেলত োিে। েখন ফরে োইলনর উেলর উেোম তখরন
এক োইলনর রাস্তার উের সামনা দুইটা িারে চলে আসলো। এরদলক দূর ফথলক ফদখা ফিে ফট্রন আসলছ।
আমরা িলয় অরস্থর হলয় ফিোম এই বুরে জীবনটা ফেষ হলয় োলব। মলন মলন আল্লাহলক ডাকলত োিোম
আর একদে ড্রাইিারলক বকলত োিে। ঘটনারলম ফট্রন আসার আলিই বাসটা োর হলয় ফিে ফকান রকম
ক্ষরত ছাো। আমরা সবাই মহান আল্লাহ্র কালছ শুকররয়া আদায় করোম। আরম এখোছলক বেোম একটা
িাে কালজর উলেেয োরি তাই আল্লাহ তা-আো আমালদর বাুঁরচলয় রদলয়লছ।
ফবোলবালত রিলয় আররলের চাচার সালথ ফদখা হলো। আমরা ওখান ফথলক বালস কলর আলরা সামলন
ফিোম, তারের একটা রসএনরজ রনোম রকলোরিঞ্জ জরহরুে হক ফমরডলকে কলেজ োওয়ার উলেলেয।
আোই ঘন্টার েথ। এরদলক হাসোতাে ফথলক ফোলনর ের ফোন আসলত োিে ফেলকান মূলেযই ফহাক
রবকাে ৩ টার আলি ব্লাড রদলত হলব। আমরা ড্রাইিারলক দ্রুত চোর জনয তািাদা রদলত োিোম। এ
রদলক দীঘি ভ্রমন আর িারন্তর কারলন কখন ফে ঘুরমলয় ফিোম ফটরই ফেোম না। হোৎ এক োুঁকুরনলত
ঘুম িাঙ্গে, ফদখোম িারের এক চাকা রাস্তার রনলচ েলর ফিলছ। ড্রাইিার সবাইলক ফনলম োওয়ার তািাদা
রদে। সবাই রমলে ফটলন টু লন িারেটা রাস্তায় উোোম। আমরা েখন হাসোতালে ফিোম তখন ৩ টার
ফবরে ফবলজ ফিলছ। অলনক ফটনেলন আরছ, না জারন রক হয়! দ্রুত ব্লাড বযাংলকর রিতলর ফিোম। তারা
আমার ব্লাড গ্রুে েরীক্ষা কলর ফদখলো ঠিক আলছ রকনা। আমার রলক্তর গ্রুে রমলেলছ, রকন্তু এখোলসরটা
রমলেরন।
আরম ফিোম ব্লাড রদলত, ব্লাড রদোম, তারা আমালদরলক দুেুলরর খাবার খাওয়ালো। চলে আসার জনয
েখন রবদায় রনলত ফিোম তখন ফরািীর মা হাসোতালের রিতলর আমালক োেলট ধলর ফকুঁ লদ উেে।
বেে, আজ ফথলক তু রম আমার আলরক ফছলে। ওলদর কান্না ফদলখ আমারও ফচালখ োরন এলস ফিলছ।
ফসরদলনর ের ফথলক ঐ েযারমরের সালথ িাে সম্পকি িলে উেে। রদনটা রছে ১৭ জুন, ২০১৪ ফেরদন
তাসরকন আহলমদ এর অরিলষক হলয়রছে। এরের ফথলক েত বার তাসরকলনর ফখো ফদলখরছ ততবার ঐ
রদনটার কথা মলন হলয়লছ।

রক্তদাতাঃ Kobi Nurul

অরিজ্ঞতাঃ ৪৭(সূরচেত্র)

আমার প্রথম রক্তদালনর অরিজ্ঞতাটা একটু অনযরকম। সংলক্ষলে বেলত ফিলে আমার প্রথম
রক্তদান করা একটা েরররস্থরতর রেকার হলয়। ফস সময়টা এরকম রছে এক রদলক ইনলজকেন
রজরনসটা আমার সবলচলয় িলয়র, অনযরদলক একটা েররবালরর িােবাসার রকছু টা হলেও প্ররতদান
ফদয়ার সুলোি।সবলচলয় বে কথা হে একটা মানুষলক বাুঁচলত সাহােয করা।
োই ফহাক, মূে কথায় আরস। তখন ২০১০ সাে, আমার খুব ঘরনষ্ট একজন বেু র ফবালনর
একটা অোলরেন হলব ঢাকার এযালোলো হসরেটালে। তাই ফস আমালক তার সালথ ঢাকায় োওয়ার
জনয অনুলরাধ করে এবং আরম তার সালথ ঢাকায় ফিোম। হাসোতাে ফথলক অোলরেলনর
তাররখ রনধিারে কলর আমালদর দুজন রক্তদাতা ফোিাে কলর রাখলত বো হে। তখরন আমরা
েেোম সবলচলয় বে রবেলদর মলধয। ঢাকা েহলর রক্তদাতা ফকাথায় োব। আমরা ফতা এখালন
কাউলক রচরননা, এমনরক ফকাথায় ফিলে রক্ত োওয়া োলব ফসটাও জারননা। তখন একজন
ডাক্তার আমালদর বেলেন, “ফতামরা আলি রনলজলদর রলক্তর গ্রুে ফটস্ট করাও, কালরা সালথ
রমেলে ফস রদলব আর আলরকটা ফজািাে করলব। দুজলনর গ্রুে রমেলে ফতা আর ফকান কথাই
ফনই। তাই আমরা উনার কথামত ব্লাড গ্রুরেং করাোম এবং আমার গ্রুলের সালথ রমলে
ফিে।আরমলতা খুরের বদলে আলরা ফটনেলন েলে ফিোম, এখনলতা আমালকই রদলত হলব।গ্রুেটা
ফকন ফে আমার সালথ না রমলে ওর িাইলয়র সালথ রমেলো না! তাই রক আর করা ফেষলমষ
একরকম বাধয হলয় আমালকই রক্ত রদলত হে।
রকন্তু সবলচলয় কঠিন হলয় ফিে আলরক বযাি রক্ত ফজািাে করাটা।োই ফহাক, অলনক কলষ্টর ের
আমরা রক্ত ফজািাে কলর অোলরেন করাোম আর তখরন আরম বুেলত োরোম ফে রক্তদালন
ফকান ক্ষরত হয়না, শুধুমাত্র একটু সাহলসর প্রলয়াজন। রক্তদান কলর ফে আত্মতৃ রপ্ত োওয়া োয় তা
আর ফকানিালব োওয়া সম্ভব নয়। তখন ফথলকই আরম রনয়রমত রক্তদান করা শুরু করর।
মানুষলক রক্তদালন উৎসাহী ও সলচতন করার েলক্ষ কাজ কলর োরি।এখন েেিন্ত ১৬ বার
রক্তদান কলররছ, আল্লাহ তায়াো আমালক সুস্হ েরীলর রাখলে প্ররত রতন মাস অন্তর অন্তর
রক্তদান কলর োব ইনোআল্লাহ।

রক্তদাতাঃ ফমাস্তারকম সায়মন

অরিজ্ঞতাঃ ৪৮(সূরচেত্র)

আরম একজন রক্তদাতা এবং একজন ফসিালসবক এইটা আমার সব ফথলক বে েররচয়। আরম আমার ১১তম
রক্তদালনর ঘটনা আেনালদর সালথ ফেয়ার করলত চাই। আরম ফসরদন িাস ফেষ কলর সলব মাত্র বাসায় এলস
বসোম। ঠিক এমন সময় একটি অেরররচত নাম্বার ফথলক ফোন আসলো,
অেরররচত ফোকঃ িাই আেরন রক ফমাস্তারকম িাই বেলছন?
আরমঃ রজ বেরছ। আেরন ফক বেলছন?
অেরররচত ফোকঃ িাই আরম CMH হাসোতাে ফথলক বেরছ। আমার বাবার খুব জরুরর A+ রলক্তর
প্রলয়াজন। আেরন রক রদলত োরলবন?
আরমঃ িাই আেনার বাবার রক সমসযা? কখন রক্তটা োিলব?
অেরররচত ফোকঃ িাই ২টা বালজ। িাই আেরন একটু আসুন না হলে আমার বাবা ফক বাুঁচালনা োলব না।
আমার বাবার বাইোস সাজিারর করা হলব।
আরমঃ িাই, আরম ফতা থারক ফস েুরান ঢাকা। আসলত ফতা একটু সময় োিলব?
অেরররচত ফোকঃ িাই আেরন আলসন সমসযা হলব না।
আরমঃ তখন আরম ঘরের রদলক তারকলয় ফদরখ ১২.৩০ টা বালজ। আরম বেোম ফে ওলক আরম আসরছ।
োই ফহাক, আরম ফবররলয় েেোম, সালথ দুই বেু লক রনলয়। বালস উেোম। ফরািীর ফছলের আবার ফোন,
িাই আেরন কই? আরম জানাোম ফে আরম বালস উেোম।
বালস বলস আরছ। রাস্তায় অলনক জযাম। িারে নেলছ না। ফরািীর কথা ফিলব আমরা ৩ জন হাুঁটা শুরু
করোম। কাকরাইে ফমাে ফথলক োমিলিট েেিন্ত রবোে জযাম। আরম হাুঁটরছ, হোৎ মলন হে আমার ফোন
বাজলছ। ফবর কলর ফদরখ ফোকটার অলনকগুলো রমসড কে।আরম কে বযাক করোম আর বেোম, "িাই
রচন্তা করলবন না। আরম আসরছ।" হাুঁটার িরত আরও বারেলয় রদোম।
তখন সময় ৩টা আর আরম তখন োমিলিলট। অবলেলষ আরম ৪টার সময় ফে ুঁছাোম।েথারীরত রস
মযারচং এর জনয রক্ত রদোম।
ফরািীর ফছলে বেলেন, "িাই, হােকা োতো রকছু ফখলয় ফনন"।
আরম বেোম, "নাহ। আেনার বাবার আলি রক্ত প্রলয়াজন। আলি রক্ত রদই। খাওয়া দাওয়া
েলর করা োলব।"

তখন ফরািীর ফছলে বলে, "সমসযা নাই। আমার বাবার আজলক রক্ত োিলব না। রক্ত োিলব
কােলক"।
আরম হতরবহ্বে হলয় উনার রদলক তারকলয় রইোম। খুব জরুরী রলক্তর দরকার রছে ফজলন
এতদূর ফহুঁ লট এলসরছ। এখন বেলছ রক্ত োিলব কােলক!
োইলহাক, রকছু বরেরন। েলর রক্ত রদোম আর আসার সময় শুধু উনালক শুধু বেোম, "িাই, আেনার
রমথযা বোটা উরচৎ হয় নাই।"
তারের রবদায় রনলয় ফবর হোম। আসার সময় সেযা ৬.৩০ টা। আবার িারে নাই। আবার শুরু হে
আমালদর রতন বেু র হাুঁটা।

রক্তদাতাঃ Sujon Islam

অরিজ্ঞতাঃ ৪৯(সূরচেত্র)

রক্তদান কথাটা আমার কালছ রছে অেরররচত। আরম রক্তদান বযাোলর রকছু ই জানতাম না। এমনরক সুচ
ফদখলে িয় ফেতাম।
রকন্তু একরদন বেু আরতক ফোন রদলয় বলে, বেু ফতামার ব্লাড রদলত হলব। আরম একটু িয় োই, অলনক
বাহানা করর। আরতক বেলো, তু ই আয়। আরম ব্লাড রদলবা, তু ই সালথ থাকরব।
আমার এবং আরতলকর গ্রুলের রক্ত একই। সোর রদলক ২ বেু চলে ফিোম ঢাকা ফমরডকযাে। ফরািীর
আত্মীয় এলস আমালদর ফমরডকযালের রিতলর রনলয় ফিে।
আরম িয় োরিোম ফে এখন মলন হয় আমালক রদলয়ই ফজার কলর রক্ত ফদয়ালব। রকন্তু না, ফদখোম
আরতক আমালক রকছু না বলেই আনলের সালথ ব্লাড রদলত চলে ফিে। ফদলখ আমারও ব্লাড ফদয়ার ইিা হে।
িাবোম একটা ফরািী ফেলে আরম ও ব্লাড রদব। আরতলকর ব্লাড ফদয়া ফেলষ আমরা েখন ঢাকা ফমরডকযাে
ব্লাড বযাংক ফথলক ফবর হরি তখন েুঙ্গী েরা গ্রালমর একজন ফোক এলস আমালদর বেলছন, "আমার ও
েরজটিি ব্লাড খুব দরকার। খুুঁলজ োরি না।"
আরম শুলন চু ে কলর আরছ।
আরতক তখন চাচালক বেে, "রচন্তা করলবন না। আেরন কািজ ফররড কলর বযাি রনলয় আসুন। আমার বেু
সুজন ব্লাড রদলব।"
আরমও আর মানা করোম না। রারজ হলয় ফিোম। রকন্তু আরম খুব িয় োরিোম জীবলন প্রথম রদব তাই।
অবলেলষ রক্তদান কলর ফেেোম। রক্ত রদলয় েখন ফবর হরিোম তখন চাচা এলস হাত ধলর কান্না কলর
রদলেন। আমরাও আর আলবি ধলর রাখলত োরোম না। আমালদর ফচাখও রিলজ উেলো।

রক্তদাতাঃ Mudassar Ahamed Dpi

অরিজ্ঞতাঃ ৫০(সূরচেত্র)

আরম নারায়েিঞ্জ থারক, বারে চাুঁদেুর। আরম ২ বার রক্তদান কলররছ। আরম ফে ২জনলক রক্ত রদলয়রছ
তালদরলক আলি রচনতাম না, এখন তালদর সালথ খুব িাে সম্পকি ।
রক্তদালনর মত মহৎ কাজ করার অলনকবার ফচষ্টা কলররছ। প্রথম সুলোি োইোম ২২/১০/২০১৬
তাররলখ। আমার বে িাই সমুদ্র সসকত তার ফেইসবুলক রেখলেন " একজন মূমূষি ফরািীর জনয ১৬ বযাি ফ
েরজটিি রক্ত দরকার ঢাকার রনউলরা সালয়ন্স হাসোতালে"- রেখাটা েলে মলন হে এখনই প্রকৃ ত সময়
রক্তদান করার। মালক বলে ফিোম ফে আরম কলেলজ োরি। হাসোতালে ফরািীর স্বজনরা আমালক ফদলখ খুব
খুরে হে। তারা আমার ফসবায় বযস্ত হলয় েেে। আরম মানা করোম।
তারের ফিোম রক্ত রদলত। একটু িয়-িয় োিলছ। তারেরও মলনর মলধয সাহস রনলয় বলস রইোম। রকছু
হােকা খাওয়া-দাওয়া করার ের রক্ত ফদয়ার রবছানায় ফিোম। ঐখালন আর একজলনর সালথ কথা হে তার
বারে ফনায়াখারে, ফসও আমার মত ফসিায় রক্ত রদলত এলসলছ। এটা হলত তাুঁর ৯ম রক্তদান।মজার বযাোর
হে,ফস আমার ইয়ারলমট। তখন আরম রচন্তা করোম আরম ফতা অলনক রেরছলয় রলয়রছ। ওখালন শুলয়ই রচন্তা
করোম েতরদন সুস্থ থাকলবা ততরদন রক্ত রদব।
তারের রক্ত রদোম ফতমন ফকান সমসযা হে না। বাসায় ফিোম। মালয়র োরে-বকুরনও ফখোম।
তারেরও আরম খুরে। ইনোআল্লাহ ৪ মাস ের আবার রক্ত রদব। েরদ ফকউ একবার রক্তদান করলত োলর,
ফস আর না রদলয় োরলব না আরম ১০০% কনোমি।

