পূর্বকথা

একুশ ফই মভরায় ঘুশে এরাভ কিছু কিন আশে। াজাশযা-রক্ষ ফইশয়য কবশে যক্তিান ম্পকিি ত
মিান ফই খুুঁশজ মরাভ না। যক্তিাশন ভানুলশি উৎাকতিযশণ ফইশয়য বূ কভিা অীভ। একুশ
ফই মভরায় এভন কিছু থািা জরুযী ফশর আকভ ভশন িকয।
মমশতু আভাশিয ক্ষভতা ীকভত, মই ীকভত
প্ল্যান িকয। ির যক্তিাতাশিয শমাকেতায়
এফং মখান মথশি ফাছাইিৃ ত ১০০ েল্প এই
ঘটনাগুশরা কনিঃশেশ ভানুলশি যক্তিাশন উদ্বুদ্ধ

ক্ষভতা কিশয়ই অনরাইন ফই / ই-ফুি ফানাশনায
প্রথভ যক্তিাশনয অকবজ্ঞতা কনশয় প্রচু য েল্প াই
ফইটিশত স্থান মশয়শছ। যক্তিাতাশিয আত্মতযাশেয
িযশফ ফশর আকভ কফশ্বা িকয।

এই ফইটি একুশ মপব্রুয়াকয, ২০১৬ তাকযশখ অনরাইশন প্রিাকত য়।
এই ফইটিয মছশনয ির িাকযেযশিয আকভ আভায ভশনয অন্তিঃস্থর মথশি ধনযফাি জানাই।
- ুব্রত মিফ (sHuvo Whtevr)
২১.০২.২০১৬

উৎসর্ব

- কনশজয ভূরযফান ভয়
- মাতায়াশতয িষ্ট
- মাতায়াত খযচ
- মভাফাইশরয খযচ
- ূচ মপাটাশনায ফযাথা
- কনশজয যীশযয ভাভূরযফান ১ ফযাে যক্ত
ফকিছু তযাে স্বীিায িশয এিজন যক্তিাতা যক্তিান িশযন এিজন ভুভূলিু মযােীশি। কফকনভশয় কিছু াফায
আায় নয়, ম্পূণি কনিঃস্বাথিবাশফ।
"ভানুল ভানুশলয জনয, জীফন জীফশনয জনয" - যাুঁ, ভানফতায মেষ্ঠ উিাযন শরন এই যক্তিাতাযা।
এই ফইটি ৃকথফীয ির যক্তিাতাশিয উৎেি িযা র।

উদ্দেশ্য
প্রথভ যক্তিান ির যক্তিাতাশিয জনয এি কফশল ঘটনা। াযাজীফন স্মৃকত কাশফ ধশয যাখায ভত এি
বার রাো। বয় উশক্ষা িশয ভানুশলয জনয কিছু িযায প্রথভ িশক্ষ। এই ফইশয় যক্তিাতাশিয প্রথভ
যক্তিাশনয অকবজ্ঞতাগুশরা মজশন আশযা অশনি ভানুলই য়শতা যক্তিাশন উৎাকত শফ।
এই ফইশয়য ভাধযশভ মকি কিছু ভানুল যক্তিাশন উদ্বুদ্ধ য়, তাশর কযেভ াথিি শয়শছ ধশয কনশফা।
যাক ব্লাড মডাশনটিং।
- ুব্রত মিফ (sHuvo Whtevr)
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যক্তিাতািঃ Fahim Bin Faruque

অকবজ্ঞতািঃ ১ (ূকচত্র )

তখন ফয় আঠাশযায মিাটা মশযায়কন, ফইশভরায় খ িশয যশক্তয গ্রু জানশত কেশয় যীক্ষি এয
ফাযংফায কনকিত শয় মনয়া আয তাযয িাশছ মডশি ফ যিভ ঝাশভরা মথশি কনশজশি িূশয যাখায
যাভশিয মভােশি জানরাভ আকভ খুফ িূরিব মিান এি যশক্তয ফাি! মম যশক্তয যঙ রার শর ঠিি আভায
াশয ভানুলটায ভশতা অশতাটা োঢ় নয় য়শতা!
মাশাি, অনযানয কিশনয ভশতাই কফশিশরয আড্ডা মযররাইশনয ধাশয, প্রঙ্গক্রশভ জানরাভ ফন্ধুয ফাফায 'শন
াটি াজিাকয' িযায তাকযখ কদ্বতীয়ফাশযয ভশতা ককছশয়শছ যশক্তয অবাশফ,গ্রু জানশত কেশয় মই তথািকথত
িূরিব নাভটি শুনরাভ! কনকদ্বিধায় ফররাভ, আকভই মতা আকছ! িখন রােশফ??
যকিন কফশিশর স্কয়ায কটাশরয িয িযজা মরুশত মরুশত বাফকছরাভ, কভশথয িশযই ফরফ ফয়
আভায আঠাশযা! নইশর য়শতা...
ক্র ভযাকচং এয ভয়টু কু ধানভকি মরশিয াশে ফশ ফন্ধুটিয অকনকিত বকফলযশতয ংিায িথা শুনশত
শুনশত মিভন এিটা হৃিযতায় ডু শফ কেশয়কছরাভ। অনুবূকতটু কু আশযা তীব্র েবীযতা মশয়কছর মই ফাফায
িথায়। যক্ত মনয়ায আশেই আভাশি মিশখ ফশরকছশরন, মতাভাশি আকভ মছশরয ভশতাই জানমফা।
যক্ত মনয়া শয় মের, মই প্রথভফায কিংফা আজশিয যক্তিান, িখশনাই মিান িূফিরতা অনুবফ িযফায িথা
ভশন শে না। মকিন মতা পাভিশেট মথশি কখরোুঁ এয থটু কু অশনিটা মুঁ শটই চশর এশকছরাভ! মছশরয
িৃকষ্টশত মিখশত চায়া মই ফাফা অাশযনটায য প্তাাশন্ত ৃকথফী তযাে িশযন কিন্তু তায মই িথাটু কু,
মই ফুজ জাভা, মই ািা মফড, মই িৃযটু কু আভায মচাশখ আজ অভকরন।
চাইশর অশনি ডাইশভনন মথশি অকবজ্ঞতাটু কু ফযাখযা িযা মায়, জাস্ট এটু কু ফকর, মই কিন মথশি আকভ কতন
ভা য য শুদ্ধ ই। াাতাশরয ভানুলগুশরায অায়ত্ব মিশখ কনশজয ফ অপ্রাকপ্ত বু শর িৃ তজ্ঞ কচশে ভাথা
নুইশয় মিই। আন্তকযিবাশফ িৃ তজ্ঞ আয চযভ িুকিন্তা মথশি খাকনিটা ভশয়য জনয শর কনবি ায য়া
স্বজনশিয মচাশখয বালা েশত াকয। আয খুফ িভ িাজ আশছ আজশিয মুশে মা এত িভ ভূশরয এশতা মফক
কিছু মিয়।

যক্তিাতািঃ Sabit Mahmud

অকবজ্ঞতািঃ ২ (ূকচত্র )

যক্তিাশনয প্রথভ অকবজ্ঞতা শয়কছর ২০১১ াশর পাস্ট ইয়াশয িশরজ রাইশপ।
তাকযখটা ঠিি ভশন মনই। প্রকতকিশনয ভত িা মল িশয ফন্ধুযা কভশর আড্ডা কিকিরাভ। ঠাৎ এি মপি
ফরর, চর আজশি এিটা বার িাজ িযকফ। এি ফযাে কফ শজটিব যক্ত রােশফ তু ই কিকফ।
এয আশে িখশনা কচন্তা িকযকন আকভ আভায যক্ত অনয িাউশি কিফ। নতু ন অকবজ্ঞতা ায়ায আায়
আকভ যাকজ শয় মেরাভ। াাতাশর মেরাভ ই মেিশি াশথ কনশয়ই। ভশনয ভশধয অনয যিভ এি
অনুবুকত িাজ িযকছর মা ফশর ফুঝাশনায ভত না। াাতাশর কেশয় মযােী মিখরাভ। এিজন েবি ফতী
ভকরায জনয যশক্তয প্রশয়াজন কছর। ফাথরুশভ শে কেশয় মশট আঘাত মশয় প্রচি যক্তক্ষযণ কির। প্রথশভ
মযােী মিশখই বয় মশয় কেশয়কছরাভ।
এিজন নাি এশ ফরর, কমকন যক্ত কিশফন তাশি আভায াশথ ডাক্তাশযয মচম্বাশয মমশত শফ।
আকভ কিছু না ফশর তায মছন মছন ডাক্তাশযয রুশভ মেরাভ। িশরজ ইউকনপভি শে থািায িাযশন
ডাক্তায মিশখই ফরর, মতাভায ফয় ১৮ শয়শছ মতা?
মযােী মিখায য ভশন ভশন প্রকতজ্ঞা িশয কনশয়কছরাভ আজশি মাই মাি এই মযােীশি আকভই যক্ত কিফ। তাই
ডাক্তাযশি মছাট এিটা কভথযা ফরশত ফাধয শয়কছরাভ। আভায ১৮ ফছয শত আশযা চায ভা ফাকি কছর।
ডাক্তাযশি ফশর কিরাভ ১৮ ফছয শয় মেশছ আভায।
প্রথশভ গ্রু মটস্ট িযায জনয যক্ত কনর। এযয আভাশিযশি এি ঘণ্টা য আশত ফরর।আকভ, আভায মেি
ফাকশয অশক্ষা িযকছরাভ। এয ভশধযই মযােীয ফাফা আভায াশ এশ ফশরন। কনশজই ফরশরন তায মভশয়য
এই িুঘিটনায িথা। মশট আঘাশতয পশর ফাচ্চাটা ভাযা মেশছ। এখন শুধু ভাশি ফাচাশনা ম্ভফ এিভাত্র যক্ত
কিশয়ই। িথাটা শুনায শযই মচাশখয মিাশণ াকন চশর এশকছর। মাই মাি িথা ফরশত ফরশত িখন মম এি
ঘণ্টা ায শয় মের মটযই াইকন। আভায নাভ ধশয ডািকির মই নািটি।
আকভ কবতশয মেরাভ। এিটা মফড মিকখশয় আভাশি শুশয় যশত ফরর। আকভ শুশয় যরাভ। ুচটা মিশখ
প্রথশভ বয় মশয়কছরাভ, কিন্তু শয মিাথা মথশি মমন এিটু া এশ জভা র ভশন। ফযাথা কিছু ই ভশন
য়কন। াুঁচ কভকনট য মিকখ ফযােটা যশক্ত বশয মেশছ।
আভাশি ফরর, মতাভায যক্ত মনশয় শয় মেশছ।আয রােশফ না।
এই প্রথভ জীফশন যশক্তয ফযাে মিখরাভ। এয আশে মা মিশখকছ ফ টিকবশত। কনশজয যশক্ত ূণি ফযােটা মিখ
কতয অনয যিভ এি বার রােকছর। এিফায াশত কনশয় স্পি িশয মিশখকছরাভ। প্রথভ যক্তিান িযরাভ
ফুঝশতই াযশছন ভশনয অফস্থা। এটা মবশফ আনে কির মম আভায ভত তু ি এিটা ভানুশলয যক্ত অনয
িাশযা জীফন ফাুঁচাশত াশয। কিছু ক্ষণ অশক্ষা িশয মফড মথশি উঠায যই মযােীয ফাফা আভাশি জকেশয়
িাুঁিশত শুরু িশয কিশরন। আকভ কনশজশি াভার কিশয় াাতার মথশি মফয শয় কেশয়কছরাভ। ফাায়

কপযশত ন্ধযা শয় কেশয়কছর। ভাশয়য অশনি ফিা মখশত শয়কছর মকিন। তাযয বশয় ভাশি ফকরকন মম আকভ
যক্ত কিশয় এশকছ। এখন মিন্ত ১৯ ফায যক্ত কিশয়কছ কিন্তু আজ আভায ভা জাশন না আকভ যক্ত মিই।
২০১৩ াশরয মশলয কিশি আভায মমই মেি মই কিন যক্তিাশনয জনয কনশয় কেশয়কছর, মই মেিই এশ
ফরর আভায জনয এিটা খুকয ংফাি আশছ। ম জানাশরা আকভ মাশি যক্ত কিশয়কছ ই ভকরায নাকি
েতিার এিটি মভশয় ন্তাশনয ভা শয়শছন। িথাটা শুশন এত বার রাশেকছর মম আকভ ফশর ফুঝশত াযফ না।
ফযস্ততায িাযশন আয খফয মনশয় য়কন আভায। মিায়া িকয ভা, মভশয় তাশিয কযফায মমখাশনই থাশি বার
থাশি।
আজ স্মৃকতয ভকনশিাঠায় জীফশনয প্রথভ যক্তিাশনয অকবজ্ঞতা অভকরন শয় আশছ এফং থািশফ।

যক্তিাতািঃ Touhidul Islam Touhid

অকবজ্ঞতািঃ ৩(ূকচত্র )

জীফনটা কছশরা অনযযিভ। নতু ন জীফশনয আকফবি াফ এই যক্তিাশনয ভাধযশভ।
মিউ এিজন আনায াশথ কফশ্বাঘাতিতা িশযশছ! ুইাইড িযশত ইিা শি! ুইাইড ছাো আয
মিান থ খুশজ াশিন না? ুইাইড না িশয এিটা ভানুশলয জীফন ফাচাশনায জনয মমখাশন এি ফযাে যক্ত
িযিায মখাশন কেশয় ১ফযাে যক্ত কিশয় আুন। মিখশফন ুইাইড এয ইিা এি কনকভশই চশর মেশছ ।।।।
কি কফশ্বা শিনা!!
তাশর শুশনন আভায ১ভ যক্তিাশনয শযয নতু ন জীফন।
৭ মশেম্বয আভায জীফশনয এিটা খুফ ভুরযফান কজকন আকভ াকযশয়কছ। মটা ছাো এিভয় আভায
জীফন চরশতানা। ম ঠিিই ধশযশছন। আভায এিভশয়য ভশনয ভানুল, আভায কপ্রয়তভা। মিান এিটা
িাযশণ ফকিছু উল্টাাল্টা শয় মেশরা। ১প্তা আকভ আভায ভশধয কছরাভ না। ুইাইড ছাো আভায
াভশন আয মিান থ মখারা কছশরা না। ঠাৎ ১৪ মশেম্বয মপইফুি মথশি মখাুঁজ মরাভ চট্টগ্রাশভ এি
ফযাে B+ যক্ত িযিায। কচন্তা িযরাভ ুইাইড িশয ভযশফাই মখন এিটা ভানুলশি এি ফযাে যক্ত কিশয়ই
মাই। িনপাভি িযরাভ যাশত। শযযকিন চশর মেরাভ চট্টগ্রাভ মভকডশিশর। আভায আম্মুয ফয়ী এিটা
আকিয অাশযন শফ। যক্ত িযিায। কিশয় কিরাভ যক্ত। মিান প্রিায বয় ছাোই। িাযণ তখন আভায
াযাশনায ভশতা কছশরা না ।
যক্তিাশনয শয ই আকিয মছশরয ভুশখয াক মিশখ আভায ুইাইড এয ইিা কভশট মেশরা। কচন্তা িযরাভ
আভায ১ফযাে যক্ত মকি এই অশচনা এিজন ভানুশলয ভুশখ াক পু টাইশত াশয তাশর ই এিটা মভশয়য জনয,
এিটা কফশ্বাঘাতশিয জনয মিশনা আকভ ুইাইড িযশফা। এয শযই আভায ভশধয কযফতি ন আা শুরু
শরা। আভায ভাশয়য জনয মতা যক্ত রােশত াশয মিান ভয়, আভায ভাশয়য জনয শর আভাশি মফুঁশচ
থািশত শফ। আভায ভাশি যক্তিান িশয ফাুঁকচশয় যাখায জনয শর আভাশি মফুঁশচ থািশত শফ। তখন মথশিই
আকভ ৪ ভা য য কনয়কভত যক্তিান িকয। ৫ ফায ম্পূণি িশযকছ। ইিা আশছ মঞ্চুকয িযায।
এছাো মপইফুশি অনযশি যক্তিাশন উৎাকত িকয, অনযজনশি িযিাশযয ভয় যক্তিাতা খুুঁশজ কিশত
াাময িকয। এটাই শি এখন আভায মফুঁশচ থািায অনযতভ অফরম্বন।

যক্তদাতাাঃ Mizanur Rashid Shuvra

অকবজ্ঞতািঃ ৪(ূকচত্র )

১৯৯৮ াসরয ম কদনটি কছর আভায জন্কদন। মছাস া মফরায় জন্কদসন আভায ভা-ফাফা অায়
ভানুলসদযসি খায়াসতন। আয তখন মথসিই ধাযনা য়, জন্কদসন মিি মিস আনসেয মচসয় মফক তৃ কি
ায়া মায় অসনেয ভুসখ াক মদসখ। ফড় ফায য জন্কদন মতভন আয ারন িযা য়কন। এখন ফাফা
ভাসয়য মথসি অসনি দূসয কিন্তু মই ১৯৯৮ াসরয কদন গুসরায িথা ভসন আসছ এখসনা।
আভায জন্কদন। কযিায় িসয মভাাভাদুসযয ুযাসনা থানা মযাড কদসয় মাকিরাভ। ঠাৎ মদখরাভ মযড
কিসসেয অকপসয াভসন যাস্তায উয দাাঁকড়সয় ১১/১২ ফছযফয়ী এি মভসয়সি কনসয় এি ভকরা ভুখ
আাঁচসর মঢসি িাাঁদসছ। কযিা থাকভসয় জানসত চাইরাভ- কি সয়সছ? ভকরা ভুসখ িাড় মযসখই জানাসরন তায
মভসয় থোরাসকভয়ায় আিন্ত। তাসি কনয়কভত যক্ত কদসত অসনি দূয থসি আসত য়। আয আজসি এতদূয
মথসি এস এখাসন যক্ত াসিন না। তায AB+ যক্ত প্রসয়াজন শুসন ভসনয ভসধে মিভন মমন িসয উঠর! এ
মতা আভায যসক্তয গ্রু! আকভ জীফসন মিান কদন যক্ত মদইকন ঠিিই তসফ অসনিসি যক্ত কদসত মদসখকছ।
তখনই ভসন আজ জন্কদসন এি া বাসরা িাজ িযায ুসমাগ, এয মথসি বাসরা িাজ আয কি সত াসয!
আকভ কজসে িযরাভ, এখাসন কি যক্ত মদয়া মায়? চসরন মতা মদকখ। উত্তসয উকন শুধু ফরসরন, ফাফা
এনাযা বারা ভানুল, যক্ত থািসর আভায ভাইয়াসয মপযায় কদত না, কগয়া রাব ইফ না।
আকভ ফররাভ, আভাসি কনসয় চসরন, মদখা মাি।
উকন আভসি কবতসয কনসয় ডাক্তাসযয াসথ কযচয় িকযসয় কদসরন। আকভ নাসি ফররাভ- “আভায যসক্তয
গ্রু AB+ ফসরই জাকন, আফায এি ু ম স্ট িসয মদখ মাসফ কি? কভসর মগসর আকভই মভসয় ায জনে এিফোগ
যক্ত কদসত চাই।” ডাক্তায অসনি খুী সয় মগসরন। আঙু র মথসি চ িসয এি মপা া যক্ত কনসয় যীক্ষা িসয
জানাসরন- “োাঁ, আনায গ্রু ঠিি আসছ কিন্তু আনায মপ্রায আয জন মদখসত সফ”। ম া মদখা মসল
জানাসরন- “আকন যক্ত কদসত াযসফন। আুন আভায াসথ”। আভায অফে তখন আন্ন ুাঁইসয়য গুাঁসতায
বয় ছাড়া সেকিসয়য আয মিান অনুবূকতই িাজ িযকছর না। তাযয ঠাৎ মচাসখ যর- অসনসিই শুসয়
আসছ ুাঁই াসত। এভন া মম আসগ মদকখকন তা না। কিন্তু আজসি আকভ মই দসরয সত মাকি মাযা অসনেয
িাযসণ কনসজ িষ্ট মসত বাসরাফাস। প্রসয়াজন অনুমায়ী ৃকষ্টিতত ায ৃকষ্টয িাসজই মকদ না রাগরাভ তাসর
বাসরা িাসজয কসফ কি কদফ? এভন া বাফসত বাফসতই কনকিন্ত ভসন শুসয় যরাভ যক্তদাসনয কফছানায়।
মচাখ ভুখ ফন্ধ িসয াসত ধকযসয় মদয়া িাসঠয ু িযা া চা কদসয় ধসয থািরাভ। আভায এই অফস্থা মদসখ
ডাক্তায াস। এজনে আফায আভায এি ু কোন াকিতায় আঘাত রাসগ। এভন ফ র ার কচন্তা
িযসত িযসত িখন মম ুাঁই া াসত ঢু সি মগর ফুঝসত াযরাভ না! ডাক্তায শুধু ফরসরন- "ফা আনায যক্ত
মতা মফ ি সি রার! মচাখ খুসর া িসয মদখুন না এিফায!" আকভ মচাখ খুসর মদখরাভ, যক্ত জসভ
ফোগ বসয মাসি! আভায যীসযয এি া কিছু স্থানান্তকযত সফ অনেিাসযা যীসয, এি া ভাসয়য ভুসখ াক
পু সফ, আসযি া জীফসনয কিছু কদসনয য়সতা ফাাঁচায ুসমাগ িসয কদসফ। এভন এি তৃ কিয অনুবূকত কনসয়
কফনা অংিাসয াযা জীফন মফাঁসচ থািা মায়।

৬ই মসেসেয মই ভাসয়য ভুসখয াক আজ আভায ভসন আসছ। থািফাযই িথা, ভানুল সয় কনাঃস্বাথত বাসফ
ভানুসলয কবতসয মফাঁসচ থািায তৃ কি ায়ায ুসমাগ খুফ িভই য়। যক্তদান এভনই এি ুসমাগ। এয য যক্ত
কদসয়কছ প্রায় আসযা ১০ ফায। য়সতা মিান মযাগীয ভুভূলতু অফস্থায উন্নকত ঘটিসয় ুসযা এি কযফাসযয ভুসখ
াক পু স সছ!
আকভ শুধু জাকন মম- ভানুসলয যসক্তয ভসতা এভন ভূরেফান ফস্তু িখনই কফপসর মায় না। আুন আভযা ফাই
এি ু অসনেয জনে ফাাঁচসত মচষ্টা িকয।

যক্তিাতািঃ যাকিফ াান অণিফ

অকবজ্ঞতািঃ ৫(ূকচত্র )

৭ একপ্রর, ২০১৫।
খুফ মবাশয জরুযী মপান মশয় মেরাভ আোযো কনউশযাাইন্প াাতাশর। মখাশন ৮ ভাশয এি
ফাচ্চায জনয ৭০০ কভকর একফ মনশেটিব যক্ত িযিায। মমশতু আভায যশক্তয গ্রুশয াশথ কভশর মেশছ,
মশতু আকভ এি ফযাে কিরাভ।
শয ডাক্তায এশ ফরশরন আশযা প্রায় ২৫০কভকর যক্ত রােশফ ইভাযশজন্পী। মিাথা যক্ত না মশয় ফাচ্চাটায
ফাফা িান্নায় মবংশে েশরন। একিশি ডাক্তায যশক্তয জনয ফায ফায চা কিশিন। তাযয ডাক্তাযশি
আকভ ফররাভ, আকভ ফাকি ২৫০ কভকর যক্ত কিফ। াাতাশরয মিউ তাশত যাকজ না, মমশতু এভকনশতই
আভায জন িভ। ভাত্র ৫৫ মিকজ। মিান উায় না মশয় আকভ ফাযফায ডাক্তাযশি কফযক্ত িযশত
থািরাভ।
ডাক্তায ককচ্চ ফাচ্চাটাশি ফাুঁচাশনায জনয প্রাণণ মচষ্টায় কছশরন, তাই না চাইশত যাকজ র যক্ত
কনশত। অফশশল যক্ত কিরাভ। অাশযন ািশপু র র। আভাশি কনশয় ফাই কচকন্তত। কিন্তু আল্লায
যভশত আভায এখন মিন্ত কিছু ই য়কন।
জাকননা এখন মিন্ত মিউ এিাশথ এি ফযাশেয মফক যক্ত কিশয়শছ কিনা, কিন্তু আকভ ঝু কি না কনশর য়শতা
ফাফুটা এখন জীকফত না থািশত াযত। ম আল্লা, আভাশি ফভয় মস্বিায় যক্ত িান িযায তকপি
িান িরুন। - আকভন

যক্তিাতািঃ মভািঃ আকজজুয যভান

অকবজ্ঞতািঃ ৬(ূকচত্র )

েল্পটা ঠিি ২০১১ াশরয মশলয কিশি।
এিকিন কফিাশর ভনটা খাযা থািায় িশয়িজন ফন্ধুশি কনশয় ঘুযশত কভযুশযয কিশি মেরাভ । এফং খাশন
এি যাশযয ফাায় মেরাভ এফং েল্প িযকছরাভ। ঠাৎ এি মিাশয় যায ফরশরন তায এি ফন্ধুয জনয একফ
মনশেটিব যশক্তয প্রশয়াজন।
আকভ ফররাভ, যায আকভ কিশফা।
- আিা তাশর আকজজ তু কভ কি কপ্ল্জ।
মথাভশয় আভাশি এি বদ্রশরাি মপান কিশরন কতকন জাতীয় হৃিশযাে াাতাশরয এিজন ডাক্তায, উনায
স্ত্রীয জনযই ব্লাড রােশফ।
মরািটি ফরশরা, আকভ আনায যায এয ফন্ধু। িার ব্লাড রােশফ বাইয়া। মতাভায আুটাশি এিটু ফাুঁকচ।
ফররাভ আকভ, বাই, ফাুঁচাশনায ভাকরি আল্লা। আকভ িার আকছ ১১টায কিশি।
আভায িযাম্পা মথশি াাতারটা িাশছ থািায় ১১টায ভশধযই চশর আরাভ। আভাশি মিশখ কন অফাি
মিননা তখন জন িভ কছর, ভাত্র ৪৯ মিকজ ২০ গ্রাভ। াশয অনয এি ডাক্তায ফরশরা, তু কভ কিশত
াযশফ না ।
তখন ঐ মযােীয স্বাভীয ভুখটা মিখরাভ িাশরা শয় মের। মচাুঁশখ াকন জশভ মের। আকভ তখন তায এই
অফস্থা মিশখ আয কনশজশি ঠিি যাখশত াযরাভ না।
এিটা ািা িােশজ মরখরাভ "মকি এই যক্তিাশনয পশর মিান ভযা য় অথফা আকভ মকি ভাযা মাই,
তাশর মযােীয আত্ত্বীয়  াাতাশরয মিউ িায়ী থািশফ না। এটা আভায ইিাশতই শয়শছ। - ইকত
আকজজ "
তাযয আভায িাি মিশখ নাযা যক্ত কনশরন এফং আভায মিান ভযা য়কন। বাশরাই মরশেশছ যক্তিান
িযশত। তাযশযয কিন খফয মরাভ তাশিয এিটি মভশয় শয়শছ ।
মবশফকছরাভ মভশয়টাশি কিছু উায কিশফা কিন্তু নাযা মিখা িযশত চাশিন না আভায াশথ। ভাশঝ ভাশঝ
আকভই মপান িশয ফাচ্চাটায খফয কনতাভ।
এিকিন িযাম্পাশয এি আু যক্ত যীক্ষায িযিায কছর। তখন ঐ ডাক্তায বাইয়াশি মপান িকয। তখন
অফাি রাভ উকন মপান কযকব িশযই ফরশছন, যাশরা মি?
ফররাভ, আকভ আকজজ বাইয়া!
- মিান আকজজ ?
ফররাভ, আকভ ঐকিন আনায স্ত্রীশি ব্লাড কিশয়কছরাভ বাইয়া।
বদ্রশরািটি ফরশরা,  আিা বাশরা আশছা?
- জ্বী বাইয়া। আকন  ফাফু বাশরা আশছ?

- যাুঁ, ফাই বাশরা। কিছু ফরশফ আকজজ?
বাইয়া আকন মতা হৃিশযাে াাতাশরয ডাক্তায। আভায এি মছাট মফাশনয ব্লাড এয গ্রুটা কযক্ষা
িযাশফা। মকি আকন খাশনয মরািশিয এিটু ফশর কিশতন তাশর এিটু তাোতাকে কযক্ষাটা িযশত
াযতাভ!
- আকভ মতা খাশন মনই এখন, এিটা িাজ িশযা তু কভ মতাভায মফানশি কনশয় আভায মচম্বাশয এশা। কভযুশয
আভায মচম্বায। আায আশে এিটা মপান কি। েী িকযশয় কিশফা!
িথা শফ ফশর মপানটা মিশট কির। তাযয উনাশি িশয়িফায মপান কিশয়কছ। আভায নাম্বাযটি ব্লাি করশষ্ট
মযশখ কিশয়কছর।
এযয মথশি আকভ আয তায াশথ মিান প্রিায মমাোশমাে যাকখকন ।
এিটা িথাই মশল ফরশত চাই মাযা মস্বিায় যক্তিান িশয, তাযা অশনি ভূরযফান। তাশিয ম্মান না িরুন,
অন্তত এিটু বাশরাফাুন।
যশক্ত মভাযা ফাুঁধন েকে
যক্ত কিশফা জীফন বকয

যক্তিাতািঃ Emtiaz Ahmed Emu

অকবজ্ঞতািঃ ৭(ূকচত্র )

ফইশভরায ভাঝখান কিশয় মাকিরাভ িাজিন শর ফা ধযশত। ফইশভরায় কিছু মস্বিাশফী ংেঠশনয মরািজন
যাস্তায় িাুঁকেশয় মরািজনশি মভাটিশবইট িযায মচষ্টা িযকছর। এয ভাঝখাশন আকভ াভশন কেশয় ফররাভ, যক্ত
কিফ। বরাকিয়ায মফাধয় এিটু অফািই শরন। এতক্ষণ কতকন মরািজনশি ফুকঝশয় শুকনশয় যক্তিাশন
যাকজ িযকছশরন, আয আকভ কিনা মাজা কেশয় যক্ত মিয়ায িথা ফরকছ। মাই মাি, যক্ত কিরাভ। এযয
মফশড শুশয় কচন্তা িযকছ, আভায এখন ভাথা মঘাযাশফ, জ্বয জ্বয রােশফ। কিন্তু কিশয কি! মফড মথশি মনশভ
মিকখ ফা মছশে মিয়ায ফাকি আয ভাত্র ৮ কভকনট। মঝশে মিৌে কিরাভ। এটাই কছর প্রথভ
যক্তিান।
য়শতা মই ংেঠন কছর মিায়ািাভ ফা ঢািা ব্লাড ফযাংি। ফুজ করকুইডটা মখশত মফ ভজা কছর।

যক্তিাতািঃ ীিুর াশযায়ায মাশর

অকবজ্ঞতািঃ ৮(ূকচত্র )

ভা অুস্থ, াাতাশর বকতি । যশক্ত কশভাশলাকফন িভ। জরুযী কবকেশত একফ শজটিব যক্ত রােশফ।
আকভ কিশফা।
কিন্তু তখন জানতাভ না মম, আভায আয ভাশয়য যশক্তয গ্রু এি না।
ভাশয়য প্রশয়াজশন যক্তিান িযশত াকয নাই।
য়ািা িযরাভ, যশক্তয প্রশয়াজশন আভায মঘাযতয ত্রু এশর াভথিয থািশর, আকভ তাশি কপকযশয় কিশফা না।
এই ঘটনায ২ ফছয শয এ শজটিব যশক্তয কযকুশয়স্ট আশ। যাত ১২টায় টঙ্গী মথশি ছু শট মাই রারভাটিয়ায
কটি াুঁাতাশর।
তা রাভ।
িাযণ, ইনপযশভন বু র। মযােী কফ শজটিব যশক্তয ধাযি।
প্তাখাশনি শয আফায কযকুশয়স্ট আশ।
ধানভকিয রযাফ য়ান াাতাশর ০৪/০২/২০১২ তাকযশখ আকভ আভায ১ভ যক্তিান িযশত মশযকছ।
যক্তিাশনয য কনশজশি নতু ন িশয আকফস্কায িযরাভ। যক্তিাশনয ভত ভান িাজ আভায ভত নেণয এি
ভানুশলয দ্বাযা ম্ভফ শয়শছ। ভানুশলয জনয নূনযতভ কিছু শর িযশত মশযকছ। কনশজশি ভানুল ফশর ভশন
কির।
ইনাল্লা, যক্তিাশন মঞ্চুকয িযশফা।

যক্তিাতািঃ Asraf Himal

অকবজ্ঞতািঃ ৯(ূকচত্র )

২০ জুরাই ২০০৯ ার, মাভফায
আভায এি কপ্রয় ফন্ধু আকযপ এয জন্কিন, তাই আকযপ এয ফাায় মাই তাশি জন্কিশনয শুশবিা জানাশত।
আকযপ এয ফাা মথশি মফয শয় ফাজায িযকছরাভ,িাযন তখন ফাকেয ফাজাযটা ভাশঝ ভাশঝ আকভ
িযতাভ।
মাই মাি, ঠাৎ অু বাই মপান কিশরন (অু বাই তখন নযকংিী মজরা মযড কক্রশি এয যক্ত কফবােীয়
প্রধান, আকভ  মযড কক্রশি িয), কশভর যক্ত কিশত শফ এি ফাফাশি, শন াটি াজিাকয শফ যাশত।
৭ ফযাে যক্ত রােশফ কিন্তু মডানায মভাফাইর ফন্ধ িশয মযশখশছ।
অু বাই ফরশরন, এখন তু ই বযা। আকভ ফররাভ, আকভ কিফ যক্ত।
তখন অু বাই ফশরন, ফাজায িশয ফাকে মা, মোর িশয মখশয় চশর আয় াুঁচশিানা,এ খাশন োকেশত আভযা
থািশফা।
জানশত চাইরাভ, মিাথায় কিফ যক্ত।
কন ফরশরন, ঢািা।
আকভ কচন্তায় যরাভ, িাযন জীফশন প্রথভ যক্ত কিফ এই আনে, আফায ঢািা মমশত শফ। মাই মাি ফাকে
কেশয় আম্মাশি জানারাভ। আম্মা এি িথায় ফশরন, তাোতাকে মা, কিছু শফ না।
া মফশে মের।
চশর মেরাভ স্বপ্ন ূযন িযশত,জীফশনয প্রথভ যক্ত িাশনয জনয। নযকংিী মথশি আভযা ৭ জন মডানায মাই
ঢািা, মযােী ফয়স্ক এি জন বদ্রশরাি। ভাথায় াত কিশয় আিয িযশরন। আভায মচাখ কিশয় াকন চশর
আশ, ভশন কির মকি িশয়ি ফযাে যক্ত কিশত াযতাভ!
শুরু শরা আভায যশক্তয যীক্ষা। এি ভয় ির ফাধাশি কছশন মপশর জীফশনয প্রথভ যক্ত িান িশয
মপররাভ আয বাফশত থািরাভ, মিন আয আশে অু বাই মপান কিরনা!
যক্ত কিশয় ফাকে আরাভ যাত প্রায় ১টায কিশি, তা আফায ২-৩ কিশরাকভটায যাস্তা এিা মশট। আম্মা
অশনিটা কচন্তায় কছশরন, কিন্তু আভায় কিছু না ফশর প্রথশভ জানশত চাইশরন মযােী মিভন আশছ।
এয য মথশি আকভ কনয়কভত যক্ত িান িকয, এখন মন্ত ১৫ ফায শরা। মতকিন াকয যক্ত কিশয় মাফ।
ধনযফাি জানাই আম্মাশি এি িথায় যক্ত িাশনয জনয া মমাোশনায জনয।
অু বাইশি ধনযফাি জানাই প্রথভ যক্ত িাশনয ুশমাে িশয মিয়ায জনয।

যক্তদাতাাঃ জান্নাত তাব্দী

অকবজ্ঞতািঃ ১০(ূকচত্র )

কডশম্বশযয ি তাকযখ। িার িটা। পু পা এশ ফরর, মতায ব্লাড গ্রু কি? আকভ ফররাভ,  শজটিব।
পু পা ফরশরা, মতায বাইয়ায ফন্ধুয ফউশয়য কজাশযয ভো, তাই যক্ত রােশফ য়শতা। আকভ শুসয়
কছরাভ, রাপ কিশয় উশঠ ফররাভ, আকভ কিফ আকভ কিফ! পু পা ফরশরা শয মপান িশয বাইয়া জানাশফ।
হুট িশয কনশচ োকে িাুঁে িকযশয় ডািসছ। আকভ কে কি ভকয মিাশনাভশত ভুখটা ধুশয় কনশচ নাভরাভ। এিা
মায়ায া কির না শথ "উনাশি " কি িশয কনরাভ। ভজায ফযায + বশয়য ফযাায কছর আকভ
আভায ব্লাড গ্রু ম স্ট িকয নাই, ফাায ফায  কজটিব, মই কাশফ আভাযটা আোকজ ধযা।
োকেশত ফশই শি কফলয়টা মভশজ ফশে করশখ কিরাভ।  মতা আভায মচশয় মেশরা বড়কিসয় মগর। ভশন
ভশন িুয়া িুরুি ড়কছরাভ, আল্লা ভান ইজ্জত ফাুঁচা। গ্রু মাশত + য়। রােশর আভায মকি অনয গ্রু
য় অন্তত আজশিয জনয যক্ত ফদকরসয়  কজটিব ফাকনসয় িা।
মেরাভ, যক্ত যীক্ষা িযশরা। আয মতা মটস্ট কযশাটি আশ না। আকভ বশয় মল! আজশি কি ভান ম্মান
আসদৌ থাশি কিনা। আম্মামি মপান কিরাভ, কজো িযরাভ আম্মা, আভায ব্লাড গ্রু কি? আম্মা ফরর, 
কজটিব। আকভ ফররাভ, িশফ মটস্ট িযা ইকছশরা? আম্মা ফশর, মটস্ট মতা িযাই নাই আভাশিয ফায মা
মতায  মতা তাই শফ। আকভ কিরাভ ির মিশট। আয মত িুয়া িুরুি াকয েশতকছরাভ।
অফশশল মই কযশাটি আশরা এফং গ্রু কভরশরা। প্রাশন ফাুঁচরাভ আভযা। তাযয আয কি! মই মত্ন আকত!
এভন অফস্তা মমন কজায আভায ইশছ। মিউ ডাফ আশন, মিউ জু, মিউ গ্লুশিাজ। বাইয়ায ফাায়
মেরাভ। চাইকনজ খায়াসরা । কফিাশর এিিভ ফাায় নাকভসয় কিয়া মেশরা। যক্তিান ইর + পু রশড মডট।

যক্তিাতািঃ উভয পারুি ইভযান

অকবজ্ঞতািঃ ১১ (ূকচত্র )

মছা সফরা মথসিই ভসনয ইিা, ভানুসলয উিায িযফ। মখন ুসমাগ য় িযফ, মমবাসফ ুসমাগ য় িযফ।
মত ু কু াকয অন্তত তত ু কুই িযসফা। না! কনসজসি ভান প্রভাণ িযায ফরকছ না, ঘ না কতে।
এি ু ফড় সয় ফুঝরাভ, জীফন া খুফ িঠিন। ফাস্তফতায আিাস শুভ্র গাংকচর উসড় মফড়ায় না, মখাসন
িদািায ফাদুড় আয কুসনয উড়াউকড়! ভানুসলয উিায িযায মম ভান ইিা কনসয় ফড় সয়কছ, ম া
অসনি া চু স মগর।
ফুঝ ফায য আসাস অসনি ভানুলসি মদখতাভ, তাযা তাসদয মযাগীয জনে মসযান সয় যক্ত খুাঁজসছ।
ব্লাড ফোংসি ছু াছু টি িযসছ। অসনি চড়া দাভ, তফু অসনি ভয় যক্ত ায়া মাসি না। িী মম বয়াফ
কযকস্থকত!
এফ মযাগীয আত্মীয়সদয ভানকি অফস্থা মিভন য়, ম া আভায উরকিসত আসকন িখসনা। ২০১০ াসর
আভায এি ভাভা  াকিত স দগ্ধ ন। ভাভায কচকিৎায জনে তখন প্রচু য যক্ত প্রসয়াজন। ভাভায ফন্ধুফান্ধফ,
িকরগ ফাই প্রাণসণ ছু াছু টি িসয এসিয য এসি মডানায খুাঁসজ এসনকছসরন। প্রায় ৪০+ ফোগ যক্ত মদয়া য়
ভাভাসি। তফু তাাঁসি ফাাঁচাসনা মায়কন।
মাইসাি, ই ঘ নায য মথসি ভুভূলতু মযাগীয যসক্তয প্রসয়াজসন তাসদয আত্মীয়সদয অফস্থা মিভন য়, ম া
আভায জানা সয় মায়। ভসন ভসন ফকর, মকদ িখসনা ুসমাগ আস আকভ ইনাআল্লা যক্তদান িযফ। কিন্তু
ভসনয ভসধে বীলণ বয় িাজ িযত।
মপফুসিয িরোসণ যক্তদান কনসয় িাজ িযা অসনি বাইসফাসনয ন্ধান াই। তাসদয আসড আয কনউজ
কপড মদসখ মদসখ আভায ভসনয ইসি া ডারারা মভসর কফস্তৃ ত সত থাসি। বয় া মিস কগসয় ধীসয ধীসয
মখাসন াসযা আস্তানা ফাাঁধা শুরু িসয।
এি ভা সযয িথা। ঠাৎ এি া ির আস আভায মভাফাইসর। কযকব িযসতই াসয মরাি া আভায
নাভ কজসে িসয ফরসরন, 'আকন কি আজ ভাখারী ফক্ষফোকধ াাতাসর যক্তদান িযসত াযসফন?
এিজন িোন্পায আিান্ত ফাফায জনে  সজটিব ব্লাড রাগসফ।' আকভ দুই মসিন্ড কচন্তা িসয ফররাভ, 'োাঁ
াযসফা। িখন আসত সফ?' উকন ফরসরন, 'এখন চসর আসত াযসরই বাসরা য়। মত দ্রুত ম্ভফ।' আকভ
ফররাভ, 'ঠিি আসছ। আকভ আকছ। এস মপান িযফ।'
আকভ তখনই 'ফাকি ক্লা মগাল্লায় মাি' বাফসত বাফসত মফকযসয় এরাভ যাস্তায়। ভাখারী মাফায ফাস উসঠ
ড়রাভ। ফুি দুরুদুরু িাাঁসছ। ভাখারী ফক্ষফোকধ াাতাসর মনসভই মপান কদরাভ ই নাোসয। উকন এস
আভাসি যক্তদাসনয িসক্ষ কনসয় মগসরন। যক্তদাসনয জনে শুসয় ভসন সরা, ই! মিন মম ভানফতা আয দযদ
মদকখসয় আসত মগরাভ এখাসন? বসয় িান্না আায উিভ র!

ডাক্তায অবয় কদসয় ফরসরন, 'াভানে ফেথা সফ। কচভটি িা ায ভত। আকন ম য াফায আসগই মল সয়
মাসফ।' এিথা ফসর উকন আভায াসত মবইন খুাঁজসত রাগসরন। আভায তখনই হু িসয শুব বাইসয়য এি া
মাসস্টয িথা ভসন সড় মগসরা, "মখন যক্ত মনয়ায জনে ুাঁচ ঢু িাসনা সফ তখন ভাইন্ড অনেকিছু সত ডাইবা ত
িসয মপরসফন। তাসর ুাঁচ িখন ঢু িাসরা, িী িযসরা কিছু ই ফুঝসত াসফন না। তা মকদ না াসযন, অনেকদসি
কপসয খুি িসয এি ু িাক কদসফন তাসর ফেথা ম য াসফন না মতভন।" আকভ ককরংসয়য কদসি তাকিসয়
খুি িসয এি া িাক কদরাভ, একদসি কু ু  িসয ুাঁই া আভায াসতয ভসধে মাঁসধ মগর। মতভন মিান ফেথা
মরাভ না মদসখ কনসজই আিমত রাভ!
ভাত্র কতন কভকন সয়সছ কি য়কন, ডাক্তায ফরসরন- আয াে িযসত সফ না। ব্লাডফোগ বসয মগসছ। আভায
ভসন র, এি ভা অাধে াধন িসয মপসরকছ! ডাক্তায ুাঁই খুসর আভাসি কিছু ক্ষণ শুসয় থািসত ফরসরন।
চু চা মফসড শুসয় আকছ। মযাগীয মছসর কমকন আভাসি মপান িসযকছসরন, উকন ফরসরন- 'আনায শুিকযয়া
কিবাসফ আদায় িযফ ফুঝসত াযকছ না। আভায ফাফা (উকন ফাায় কছসরন) আনায াসথ িথা ফরসত চান।'
আভায মচাখ কবসজ উঠর মিন মমন। আকভ মভাফাইর া িাসন মচস ধযসতই া মথসি এিজন ফয়স্ক
ভানুসলয িৃ তেতা ঝযা িণ্ঠ মবস এর। আকভ রজ্জায় এত ু কু সয় মগরাভ। আংসির ফরসরন, 'তু কভ নাকি
মছা এি া মছসর। আভাসি যক্ত কদসত এসছ। মি তু কভ ফাফা? মতাভাসি মদখসত খুফ ইসি িযসছ।' আকভ
আনসে মিাঁ সদ মপররাভ। ফররাভ, 'ভসন িরুন আকভ আনায এি মছসর। মছসর ফাফাসি যক্ত কদসফ, এ াই
স্বাবাকফি।' এয ভাসঝই আংসিসরয াত মথসি মভাফাইর মিসড় কনসয় আকে ফরা শুরু িযসরন, 'ফাফা তু কভ মমই
 না মিন, (উনায মছসরয িথা ফরসরন) য াসথ ফাায় চসর আসা। মতাভায াসথ ফস এি মফরা খাফায
খাফ। এখনই চসর আসা।' ভাসয়য ভভতায় আভায মবজা মচাখ আফায কবসজ উঠর। এইফ বাসরাফাা
কিবাসফ উসক্ষা িযসত য় আভায জানা মনই। খুফ িসষ্ট ফররাভ, 'আকে আকভ ক্লা মপসর এসকছ। এখন কগসয়
আফায ক্লা ধযসত সফ। আসযিকদন এস অফেই মখসয় মাসফা ইনাআল্লা।' অসনি মজাযাজুকয িযায য
উনাসদয াত মথসি ভুকক্ত ায়া মগর। এযয উনায মছসরয াসথ মমন িী িী িথা ফরসরন। উকন মপান
মযসখ ফরসরন, 'আব্বা আনাসি মদখসত চায়। মমসতু আনাসি ফাায় কনসত াযরাভ না, আনায ছকফ
কনসয় মমসত ফসরসছ।' আকভ আসযিফায বাসরাফাায ফৃকষ্টসত কক্ত রাভ। আভায মপান মথসি ২-৩ া ছকফ
উনায মভাফাইসর াঠিসয় কদরাভ।
এি ু য কফছানা মথসি উসঠ মদকখ াসয ম কফসর আসর, িভরা, আঙ্গুয, জু, ডাফ, কফকস্ক আয িী িী
মমন।!আকভ মচাখ িাসর তু সর ফররাভ, এফ িী?? উকন ফরসরন, এখন আনায যীসয দ্রুত কিছু এনাকজত
প্রসয়াজন। কিছু মখসয় কনন। তাযয মজাযাজুকয িসয িভরা, কফকস্ক আয জু খাইসয়ই ছাড়সরন!
চসর আফ, এভন ভয় মদকখ উকন কনসজয াত ভুঠ িসয ধসয আভায াত ফাড়াসত ফরসছন াভসন। আকভ মতা
ফুসঝ মগরাভ ঘ না িী। ায় ায় িসয উসঠ ফররাভ, 'আকন কি চান, এই মম বাসরাফাা আনাসদয িাছ
মথসি মরাভ মফ আকভ বু সর মাই? ফা মম ভান কনয়ত কনসয় এখাসন এসকছ ম া নষ্ট সয় মাি? মকদ না
চান, কিজ এ া িযসফন না। আকভ খুফই কফব্রতসফাধ িযকছ।' উকন াভানে মস ফরসরন, 'আিা ঠিি আসছ।'

মকদসনয য আয মভা চাযফায যক্ত কদসয়কছ। কিন্তু প্রথভ অকবেতায িথা বু রায নয়। এখন মতা যক্তদান
িযা া মনায ভত সয় কগসয়সছ। ৩-৪ ভা সয় মায়ায য যক্ত না কদসত াযসর অকস্থয রাগসত থাসি।
যক্তদান িযায য আভায উরকিসত কযফতত ন এসসছ। এখন আকভ জাকন, ভানুসলয উিায িযসত চাইসর
অসনি ফড়সরাি সত য় না। শুধু এি া ফড় ভসনয দযিায য়। ুাঁইসয়য এি া মখাাঁচা, কফকনভসয় এি া
জীফন। বাফা মায়?
মাযা এখসনা যক্তদান িসযনকন, তাসদয ফরকছ- অল্প এি ু া েয় িসয যক্তদান িসয মপরুন। মদখুন, িী
অাকথতফ আনে! এিফায যক্তদান িসয মপরসর এযয মদখসফন আকন কনসজই াগর সয় যক্তদাসনয জনে
মযাগী খুাঁজসত থািসফন।
'কনসজয যক্ত ফইসছ অসনেয কযায়, ভানফতায এইসতা কযচয়।' ... োী ব্লাড মডাসনটিং!

যক্তিাতািঃ Imraan Bin Yousuf

অকবজ্ঞতািঃ ১২(ূকচত্র )

মিশয ফাইশয থািশতই মপইফুশি যক্ত ভযাশনজ িশয মিয়ায মচষ্টা িযতাভ। বার রােত।
এিভয় মিশ কপযরাভ। কনয়ত িশযই এশকছ যক্ত িান িযশফা।
৩ জানুয়াকয, ঠিি কফিাশর এি বাই মপান কিশরন, এিজন কজাশযয মযােীয জনয যক্ত িযিায। ইভাশজিন্পী।
খুকশত মনশচ উঠরাভ। াইশির কনশয় প্রায় ৩/৪ কি.কভ িূয চশর এরাভ। কিন্তু ব্লাড কিশত কেশয় শরা ঝাশভরা,
আভায মবন খুশজ ায়া মাশি না। িুই াশত ৪ ফায ক্ত িশয কপতা ফাধা শরা। উহু, মিান বাশফই ায়া
মাশি না। "ইশবন কপউচাশয আনায ককযয়া ইঞ্জুকয শর আভায ভাযাত্মি ক্ষকত শফ এই মবইন খুশজ না
মশর" - এই ফশর মরািটি চশর মাকির।
আকভ ফররাভ, বাই িাোন। কপউচাশয কি শফ মটা ফাি। কপতা আশযা ক্ত িশয ফাুঁশধন, চাভোয ছার উশঠ
মেশর মাি, মবইন মফয িশযন আয যক্ত মফয িশযন। প্রথভ ফায যক্ত কিকি ফশর এোইশটড না, আশে এি
ভাশয়য জীফন ফাুঁচান।
ফযা! ৫ভ ফাশযই মবইন খুুঁশজ মর। এযয মভাটা ুুঁই প্রথভ ফায ভাংশ ঢু কিশয়শছ, শয মফয িশয মবইশন
ঢু কিশয়শছ। এিটু কু িষ্ট াইকন। জাস্ট মঘশভ কেশয়কছরাভ এই মবশফ মম যক্তটা কিশত াযশফা কি না।
যক্ত মিয়ায ভয় আধা ফযাে য়ায য ভশন কিশরা আকভ ূশনয বাকছ, যীয এশতা ারিা রােকছর।
যক্ত মিয়ায ৭ কভকনট য মিৌোইকছ, কুঁকে কিশয় কনশচ নাভকছ তাযয াইশির চারায় ৩/৪ কি.কভ আকছ।
যীয ১/২ ইকঞ্চ ঢু শর নাই।

যক্তিাতািঃ Al Mamun

অকবজ্ঞতািঃ ১৩(ূকচত্র )

২০১১ াশরয মশলয কিশি, তাকযখটা ঠিি ভশন মনই।
ঠাৎ কিছু জরুযী প্রশয়াজশন কুকভল্লা মায়ায প্রশয়াজন শয় শয৷ তাই িেফাজায মথশি যাশতয মফরা ফাশ
িশয মপনীয উশেশয যনা িকয৷ িার ৬.৪৫ কভকনশট মপনীশত মনশভ ফন্ধু তাশযশিয ফাায় মেরাভ।
কিছু ক্ষন শয তায ভশধয এিটা অকস্থযতা রক্ষয িযরাভ। শি কজশজ্ঞ িশয জানশত াকয, ৭ ফছশযয এিটা
থযারাশকভয়া ফাচ্চায জশনয যশক্তয প্রশয়াজন৷ ব্লাড গ্রু কজশজ্ঞ িশয জানশত াযরাভ, আভায আয ফাচ্চায
ব্লাড গ্রু কভশর মেশছ।
শি ফররাভ আকভ ব্লাড কিশফা কিন্তু তাশযি কিছু শতই যাকজ কির না, িাযন এতিূয মথশি রং জাকনিশত
আায য আফায মযস্ট না কনশয় ব্লাড মিয়াশত যাকজ কিশরা না ম। তাই এি প্রিায মজায িশয ব্লাড
মিয়ায জনয শি াশথ কনশয় কুকভল্লা চশর মেরাভ। খাশন যক্তিাশনয িাজগুশরা মল িশয ঐকিন যাশতই
আফায ফাশ িশয মপয িেফাজায উশেশয মাত্রা শুরু।
খুফ বাশরা রােকছশরা প্রথভ ফায যক্ত কিশত মশয, মকি ফা কিছু টা ভাথা ঘুযাকির।

যক্তিাতািঃ Emtiaz Rahman

অকবজ্ঞতািঃ ১৪(ূকচত্র )

২০১০ াশরয মপব্রুয়াযী ভা। বাকিটিয জীফন ভাত্র শুরু িযরাভ। যক্তিান কনশয় মিান অকবজ্ঞতা তখশনা
কছর না। আব্বু এিকিন ফশরকছর আভায যশক্তয গ্রু এ শজটিব। এিকিন “ফাধন” মথশি জানাশরা াবায
CRP মত যক্ত রােশফ এ শজটিব। যাকজ রাভ। জীফশন প্রথভফায যক্ত কিশত মেরাভ এ শজটিব মডানায
কশশফ। কতনফায যক্ত যীক্ষা মশল কটার মথশি জানাশরা আভায যশক্তয গ্রু  মনশেটিব! প্রথভফায
যক্ত কিশত কেশয় কিশত না মশযই চশর আরাভ।
২ কিন য। ভাঝ ফয়ক এি বদ্রশরাশিয যক্ত রােশফ যাভরী ট্রভা মিাশয। রুভশভট মি কনশয় যনা রাভ।
এফায কিন্তু  মনশেটিব মডানায কশশফ। এিটু বয় বয় িযকছশরা এিথা স্বীিায িযশত রজ্জা মনই। কিন্তু
মখন মযােীশি মিখরাভ মিভন জাকন এিটা অনুবুকত র। উকন আভায ভুশখয কিশি তাকিশয় কছশরন। িথা
তখশনা ফরশত াশযন না কতকন। কিন্তু তায চাকনশত কি জাকন এিটা কছর। আভায ভস্ত বয় মমন এিটা
বাশরা রাোয় কযনত র। াশয এিটা ব্লাড ফযাংশি মেরাভ যক্ত ঞ্চারশনয জনয। মমই মছশরটা মছাট মফরা
মথশি ফভয় চু চা থািশতা, িুষ্টকভ িযশতা না াত া মিশট মেশর যক্ত মফয ফায বশয়। মই মছশরটাই
ব্লাড ফযাংশিয ািা কফছানায় শুশয় েশরা ঐ মভাটা ুুঁইশয়য বাশরাফাা মনয়ায জনয। মমই বাশরাফাায় কছর
অশনি গুরা ভানুশলয স্বকস্ত। কছর এিটা কযফাশযয বকফলযৎ আয কনশবি জার প্রাথিনা।
এযয আশযা আঠাশযা ফায যক্ত কিশয়কছ। অশনি বাশরা-খাযা স্মৃকত আশছ যক্তিাশনয। েতফছয ২১ ম
মপব্রুয়াকয উকন মপান িশযকছশরন। বাশরা ভে মখাুঁজ মনয়ায য ফরশরন “আজশিয কিশন বালা ীিযা
বালায জনয যক্ত কিশয়কছর তাই আভযা তাশিয েদ্ধায াশথ স্মযণ িকয। তু কভ আভায জনয যক্ত কিশয়ছ।
মতাভায অফিান আভায জীফশন অশনি ভমিািাূণ”ি ।
প্রথভ যক্তিাশনয প্রাকপ্ত কছর এটা। প্রাকপ্ত আশযা এিটা কছর। তশফ মটা আভায কনশজয। কদ্ধান্ত কনশয়কছরাভ
কনশজয যীয মতকিন চরশফ যক্তিান ফন্ধ শফ না। বাশরা থাকুি ৃকথফীয ির যক্তিাতাযা। যক্ত কিন,
জীফন ফাুঁচান।

যক্তিাতািঃ মভাাম্মি াহ্-নূয মচৌধুযী ুস্ময়

অকবজ্ঞতািঃ ১৫(ূকচত্র )

প্রথভ যক্ত কিশয়কছরাভ এি ফে আুশি। উনায প্রথভ ন্তান ফায ভয়।িুইকিন আশে আু মপাশন কজশজ্ঞ
িশযকছশরন মম আকভ ব্লাড কিশত াযশফা কিনা। আকভ ফররাভ াযশফা (আু তখশনা জানশতন না মম আকভ
তখন চট্টগ্রাশভ)।
যাশতয মট্রশন উশঠ িাশর ঢািায় মনশভ ব্লাড কিশয়ই কফশিশর মট্রশন আফায চট্টগ্রাশভ মিৌে িাযন শযযকিন
িা কছর। মকি আু শয জানশত মশয অশনি ফশিকছশরন।
আুয মই ফাফুটা িশয়িকিন আশে কতন ফছশয া কিশয়শছ।

যক্তিাতািঃ যাকিফুর াান যাসর

অকবজ্ঞতািঃ ১৬(ূকচত্র )

মছা সফরায় স্কু সর এিফায ঢািায এিটি ংগঠন কি ব্লাড গ্রুকং িোসেইন িসযকছর। আভযা দুই
বাই এিই স্কু সর ড়তাভ। ফায ভসতা আকভ যসক্তয গ্রু মচি িকয। যক্ত মনফায জনে আঙ্গুর
ভুসছ ুাঁসচয মখাাঁচায় যক্ত মফয িসয কতন মপাাঁ া যক্ত িাাঁসচয ু িযায উয যাখা র। মছা বাই
(নাকজভ) আভায এ যক্ত মনয়ায দৃে ে িযসত না মসয মকদন অসগাচসয মডসি কনসয়
কিছু া মক্ষাসবয স্বসযই ফসরকছর- "এতই দযিায যক্ত যীক্ষায?"। যফতীসত মই মছাট্ট
বাইটিই আভায আসগ যক্তদান িযর! মকদন তায যসক্তয ফোগ াসত কনসয় আকভ মিাঁ সদ
মপসরকছরাভ! মম কিনা এিকদন আভায এি মপাাঁ া যক্ত মফয য়া ে িযসত াসযকন আজ
ম অসনেয জনে এি ফোগ যক্ত মঢসর কদসরা! গসফত ফুি া বসয উঠর আভায!
মপফুসি জীফসনয প্রসয়াজসন যসক্তয মাষ্টগুসরা মদসখ অনুপ্রাকণত সয় অনরাইন  অপরাইসন
াধেভসতা এ ংিান্ত ায়তায মচষ্টা চসর! এবাসফ দীঘতকদন য আভায যক্তদাসনয ুসমাগ
এসরা! াযীকযি  াকযাকতি অফস্থা প্রকতকূসর থািায় কনসজ মদয়া সয় সঠকন আসগ। মকদন
কফসিসর মপইফুশি এি মাসস্ট জানসত াযরাভ, ঢািা কশু াাতাসর ভাত্র চায ফছসযয কশুয
সন া ত াজতাকযয জনে চায ফোগ AB+ যসক্তয প্রসয়াজন। নাোয কনসয় মপান কদরাভ,
ততক্ষসণ দুই ফোগ যক্ত ায়া কগসয়সছ । ভাখারী মথসি ছু রাভ মরগুনায় কশু াাতাসরয
উসেসে। এখাসন আা আভায নতু ন নয়, এ াাতাসর বাসেয মনিটিি কন্ড্রসভয কি সভসেয
জনে চাযফছয ধসয মাতায়াত। এভন ংি ান্ন ভুহুসতত এিটি কশুয অকববাফি িত া
অায়সে বু সগন তা আকভ খুফ িাছ মথসি মদসখকছ। মদখা র কশুয অকববাফসিয াসথ।
কযকচত রাভ ঢািা িসরসজয আসযি মডানায বাইসয়য াসথ। োথরকজ রুসভ মডাসনটিং চরসছ
কফধায় কিছু ক্ষণ অসক্ষা িযসত সফ। বাফরাভ, ককি াসি তাসর মদসখ আক! ফয় চায, ফািা
মভসয়। ফাযফায ভাসয়য আাঁচসর ভুখ রুিাসি, ত মচষ্টাসত এিটি ছকফ তু রসত াকযকন। ভাসয়য
বাযািান্ত মচাসখ কিছু া াক, "আভায ভাইয়া া ফড় রাজুি।"
িভোকচং মসল যক্ত মনয়া সরা! প্রথসভ কিছু া বীকত িাজ িযসর যক্ষসণই তা আয মনই!
ফোগবকতত আভায যক্ত, এি া কশুয প্রাণ ফাাঁচাসত িাসজ রাগসফ মবসফ গফতসফাধ সি আভায।
াাঁচকভকন য মফড মছসড় ফাইসয এরাভ। ককি ায ফাফায মচাসখ িৃ তেতায অশ্রু। "আসয বাই,
কি মম ফসরন। এসতা আভায দাকয়ে। জানাসফন মিভন অফস্থা য়। আকভ এিভয় এস মদসখ
মাসফা" - ফসরই কফদায় কনরাভ।
যকদন দুুসয মপান এসরা- "বাইয়া, আভায ককি ায োন কপসযকন বাই! আভায ভা আয
িাউসি মদসখ ভাসয়য আাঁচসর ভুখ রুসিাসফ না! আভাসদয মছসড় চসরই মগর!"
আকভ মিাসনা ান্ত্বনায ফাণী উিাযণ িযসত াকযকন মকদন। ফরায া িযসত াকযকন মম,
ফ ঠিি সয় মাসফ বাই কিংফা ফরসত াকযকন ফাইসিই মমসত য়। মিউ আসগ, মিউ সয!
শুধু মচাখ দুস া কবসজ উঠসরা এই মবসফ মম, আভায যক্ত ফুসি কনসয় কশু া দুকনয়া মছসড়
মগর!!
ুনিাঃ ভানকফি মফাধ মাি ভানুসলয কযচয়! এিটি জীফন ফাাঁচাসনায উরক্ষ য়ায মচসয়
স্বগীয় অনুবূকত ৃকথফীসত কিতীয়টি মনই! আুন যক্ত কদই, জীফন ফাাঁচাসত মচষ্টা িকয।

যক্তিাতািঃ বাফনায মৌিমি

অকবজ্ঞতািঃ ১৭(ূকচত্র )

অকযকচত এিজন ভানুল যক্ত খুুঁজশছ। আকভ া কিশয় মাকিরাভ।
কনজ ইিাশত কজজ্ঞাা িযরাভ, বাই িায জনয কি গ্রুশয যক্ত রােশফ?
উেয কির, বাই এ শজটিব যক্ত কতন ফযাে রােশফ।
আকভ ফররাভ, এি ফযাে আকভ কিশত াযশফা।
মরািটা আভাশি ফুশি জকেশয় ধশয আশফে আপ্লুত শয় মিুঁ শি কিশরন প্রায়। ই ভয়টা আভায মযা ুশখয
ভশন য়। যক্তিাশনয য এভন মে বাফ িখশনা ভশন য়কন।

যক্তিাতািঃ আকি আভাি

অকবজ্ঞতািঃ ১৮(ূকচত্র )

অশনি বয় মশয়কছরাভ। অত ফে এিটা ুুঁই ঢু িাশফ, মিশখই াত-া ঠািা শয় মায়ায উক্রভ। ক্র
ভযাকচং িযশত াপ ককযঞ্জ যক্ত মনয়ায ভয় মবইন খুুঁশজ ায় না।

খাকর গুতায় আয গুতায়।

বাফরাভ এই মকি য় মটস্ট িযায অফস্থা, আর ুুঁই ঢু িাইশর িই মাভু!
বাফরাভ মা য়ায ইশছ। এখশনা াশত টাইভ আশছ। জান কনয়া ারাই। মফড মথশি নাভশতক, এভন টাইশভ
ুেয
ু ী ইিানি ডাক্তায আশছ ব্লাড কনশত! এখন িযাভশন ারাই! মিায়া ইউনু েশত েশত ভশন ভশন
কনশজয কশছ কনশজ রাইত্থাইরাভ। কি িযিায কছর জান াশত কনয়া যক্ত মিয়ায? আয মাই িকয, ভাইয়া
ভাইনশয াভশন কথিা মতা আয ারাশনা মায় না। আভায জানা মশতা মিায়া আশছ ফ ো শুরু
িযরাভ। মচাখ-ভুখ ক্ত িইযা আকছ, িখন ুুঁই পু টায় আল্লা!
িুই কভকনট মায় কতন কভকনট মায়, কি ফযাায! কিছু ই মিকখ মটয াই না! ডাক্তায ভাইয়াডা কি আভায রশে
ভজা রয়? মচাখ খুইরা মিকখ, ভা! যক্ত অশধিি ফযাে বইযা মেশ! িখন ুুঁই ঢু িাইশছ মটযই াই নাই!
এযশয শুরু িযরাভ কভন। আভায মত িাশভশটয ব্লাড গ্রু জানা আশছ, ফ িয়টাশয ব্লাড মিয়াইকছ।
মঘটি ধইযা কনশয় মেকছ ব্লাড কিশত। প্রথশভ ফ িয়টাই ভশন ভশন আভায গুকষ্ঠ উদ্ধায িযশছ, কিন্তু এখন ফুশঝ
আর ভজা। ভানুশলয জীফন ফাুঁচাশনায ভজা। কনশজয অকস্তত্ব াযা িুকনয়ায় ছোয় মিয়ায ভজা।

যক্তিাতািঃ Arman Khann

অকবজ্ঞতািঃ ১৯(ূকচত্র )

আকভ প্রথভ যক্ত মিই এ.এ.ক কিশয়ই। মপইফুসি যসক্তয কযকুসয়স্ট মদসখ মযাগীয আত্মীসয়য নাম্বায
কনশয়ই আকভ ির িকয এফং িনপাভি িকয।
আভায যসক্তয গ্রু এ মনসগটিব কিনা িনপাভত কছরাভ না। অসনি আসগ কযক্ষা িকযসয়কছরাভ।
মাইসাি, বশয় বশয় যক্ত কিশত িরযানুয মথশি (িরযানুশয আড্ডা কিকিরাভ)। শিশট টািা কছর না।
এি ফন্ধুয মথশি ২০ টািা ধায কনশয় মাই। ১০ টািা ফা বাো। আশেই জানতাভ মযােী মিশখ তাযশয যক্ত
কিশত শফ। তাই মযাগীসি মিখরাভ। ফৃশদ্ধয যীয এশিফাশয িংিাশরয মথশি কচিন। কেথকর
অাশযান শয়শছ, আফায ২ টা পু শটা শয় মেশছ। তাই ৩ কিশনয কবতশযই কদ্বতীয় অাশযান িযশত শফ।
মাইসাি, অশনি খায়াশরা আভাশি। কিন্তু আকভ বশয় মঘশভ অকস্থয। না না! যক্ত মিয়ায বশয় না, মকি
আভায যক্ত এ মনশেটিব না য়, তাশর মতা খুফ রজ্জায় যশফা তাই। শয ম স্ট িসয যসক্তয গ্রু কভসর
মগর মযাগীয াসথ। যক্তদান িযরাভ। খুফ বাশরা রােশরা।
শয উকন আভাশি িতগুশরা এি াজায টািায মনাট াশত কনশত ফরর। আকভ কিছু শতই কনরাভ না। তশতাই
উকন মজায িযশত রােশরন। এি মিায় ফাধে সয় আকভ ফররাভ, আকভ কি যক্ত কফকক্র িযশত আকছ
নাকি? রজ্জা মশয় কতকন ১০ টািায ১ ফাকির কনসত অনুসযাধ িযসরন, মাতাশয়ত বাো কশশফ কনশত
ফরসরন। কিন্তু তখন আকভ অাযে, মকি আভায শিশট ১ টািা মনই মম ফাায় মপযায জনে। শয
অশনি মজাযাজুকযসত আকভ শুধু ১০ টািা মচশয় কনরাভ। অশনি িুিঃকখত আকভ ফায িাশছ ১০ টািা মনয়ায
জশনয।
এযয আকভ অসনিফায যক্ত িান িযরাভ কিন্তু মিান প্রিায টািা ছাোই। ইনাল্লা মফাঁসচ থািশর আকভ
১০০ িযশত চাই। িশরয মিায়া চাই আল্লা মমশনা ১০০ ফায যক্ত িাশনয আশে ভৃতুয না মিন ।

যক্তদাতাাঃ Muslim Mahmud

অকবজ্ঞতািঃ ২০ (ূকচত্র )

মভাাম্মাদুয জাকিয মাসন মযাসড রারভাটিয়া ভাদ্রাায় কড়। ভাদ্রাায াসই অসনি গুসরা প্রাইসব
াাতার। মতা, প্রায় এিদুইজন মযাগীয আত্মীয় আস যক্ত ংগ্রসয জনে। মফকযবাগ ভয়ই মডানায মসয়
মায়। িাযন এত ফড় এি া ভাদ্রাা, িতগুসরা ক্লা, প্রসতেি ক্লাসই চায াাঁচজন মডানায থািসতা কযজাবত ।
আভাসদয ক্লাস আকি নাসভ আভায এি ফন্ধু কছর ম খুফই আন্তকযি এফং ানুবূকতীর। কনয়কভত কনসজ
যক্তদান িযত এফং যক্তদাসন ফাইসি উিুদ্ধ িযত। আকি বাই যক্ত ভোসনসজয িাসজ এত মফক ভয় কদত
মম, ক্লাসয ফাই আভযা তাসি ভজা িসয যক্ত-ভানফ ফসর ডািতাভ। ফুঝসত াযতাভ যক্তদান িযায আসগ
অনুবুকত থাসি এিযিভ আয যক্তদান িযায য অনুবুকত য় অনেযিভ। কনজ মদসয এি ফোগ তাজা যক্ত
অনেসি দান িযা এফং তায ভূসখ াক মপা াসনা এয মচসয় ফড় ইফাদত আয কি সত াসয!!
আকি বাই আয আকভ াাাক মফসড থাকি। আকি বাইশি মিশখ আভায ইিা সতা কনয়কভত যক্তদান
িসয ভানুসলয মখদভসত কনসজসি কনসয়াকজত যাখায। মকদন কছর শুিফায, ভয় িার ৮ া। ঠাৎ এি
মরাি আস কফ+ যক্ত ংগ্রসয জনে। এি ভাসয়য ব্লাড িোন্পায। প্রকত কতন ভা যয কতন ফোগ যক্ত রাসগ।
আকি বাই িাউসি না মসয় মরাি াসি আভায নাোয কদসয় মদয়। আকভ আসগ িখসনা যক্তদান িকযকন, তাই
বসয় ফুি দুরুদুরু িযকছর। অজানা বয়, কচন্তা ভসনাফর মবসঙ কদকির ফাযংফায। আকি বাই আভাসি া
কদসয় অনুপ্রাকণত িযসরন। অফসসল এি ফুি া কনসয় মগরাভ যক্ত কদসত মগরাভ। এি ককযঞ্জ যক্ত মনয়ায
য মিভন মমন অনুবফ িযকছরাভ। ডাক্তায ব্লাড ম ষ্ট িসয ফরসরন ফ ঠিি আসছ আজ এি ফোগ চরসছ
আতত রাগসফ না। িার ভয় ভত আসফন। ভসন ভসন বাফরাভ মাি ফাাঁচা মগর কিন্তু না সযয কদন ঠিি
মই ভয় মপান আস। ২৫ ম ভাচত ২০১৪ ইং তাকযসখ আরাভদুকরল্লাহ্ খুফ কনবত সয় যক্তদান িযরাভ।
ফসচসয় ফড় িথা মাসি যক্ত কদসয়কছরাভ মই ভা আভায কদসি এভন বাসফ তাকিসয় কছর! মই মচাসখয চাকন
আকভ আজ ফুরসত াকযনা। আয োাঁ, যক্তদাসনয আসগ মম আংিা িাজ িসযকছর তায কিছু ই আয ভসন
মনই। এভন কি মভা া ুাঁইসয়য আঘাত া ফুঝসত াকযকন ঠিি ভত। আকি বাইসি অসনি ধনেফাদ ম
আভাসি নতু ন অকবেতা অজতসন াামে িসযসছ, অনুপ্রাকণত িসযসছ। আকভ এখন কনয়কভত যক্তদান িকয এফং
মত ু কু াকয যক্ত মমাগাড় িসয মদফায মচষ্টা িকয।

যক্তিাতািঃ Benzamin Rafi

অকবজ্ঞতািঃ ২১(ূকচত্র )

যক্তিাশনয য য জানশত াযরাভ মযােীয আত্মীয়শিয অশনশিযই কফ+ যক্ত কছর, কিন্তু তাযা মিয়কন।
িাযন ফাইশয মথশি মিউ কিশর কনশজশিয ভূরযফান যক্ত মতা আয কিশত শফ না!
ফযাাযটা জানায য কতযই খুফ খাযা মরশেকছর আভায।

যক্তিাতািঃ Sabbir Ahmed

অকবজ্ঞতািঃ ২২(ূকচত্র )

িারুন অকবজ্ঞতা।
হুট িশযই অপায আশ, িুই ফযাে যক্ত রােশফ। এিফায বাকফ কিশফা, আয এিফায বশয় না ফকর। শয অফয
যাজী শয়কছরাভ। কিন্তু ডাি েশরা যাত ১টায়। এত যাশত াাতার মায়া মতা অশনি কযকস্ক িাযন
ভয়টা কছশরা মিয়াযশটিায েবিঃ এয। তফু মফয রাভ। কযো কনশয় কিছু িয
ূ মমশতই ুকর থাকভশয় কির।
যক্ত কিশত মাশফা ফরশর শুশননা। অেতযা অশনি ফশর-িশয় ুকরশয োকেশতই মেরাভ। উনাযা অফয শয
ফুঝশত মশয আভাশি ফাফা কিশয়কছশরন।
ূচ মখন াভশন কনশয় আশ, তখন বীলন বশয় বশয় কছরাভ, ু িযায ভয় বশয় আকভ আুঁতশি
উশঠকছরাভ। তখন জানতাভ না এই যক্ত কনশয়ই উচ্চতয োশুনা িযশফা। এখন মতা যক্ত মিয়ায
াাাক কনশজ অশনশিয যক্ত কনই। বাশরা রাশে এই ভান িাশজ জকেত থািশত মশয।

যক্তিাতািঃ আপানা আজভী

অকবজ্ঞতািঃ ২৩(ূকচত্র )

প্রথভ যক্তিাশনয ভয় - ২০১১ াশরয ভাচি ভাশ। যক্ত কিশয়কছরাভ আভাশিয বাোটিয়ায ১২/১৩ ফছয
ফয়ী ফাচ্চাশি। মখন আম্মু মপান কিশয় জানাশরা মম আশজিি কফ কজটিব ব্লাড রােশফ তখন আকভ টিউশন
কছরাভ। ফাচ্চায এযশযয কিনই টিউশটাকযয়ার যীক্ষা কছর ভশন আশছ। আভায চশর আায ভয় স্টু শডশিয
আম্মুয াশথ আভায ফািকফতণ্ডা শয়কছর। মশল নাশি আশ্বস্ত িযরাভ, মত মিকয মাি আকভ এশ আফায
োশফা। ভজায ফযাায শি তখন আভায এটা মভাশট মখয়ার কছর না মম আকভ এই প্রথভ িাউশি যক্তিান
িযশত মাকি। ভশন শুধু এটাই কছর িখন আকভ াাতাশর মৌুঁছাশফা।
আকভ ুুঁই বয় াই না মায িাযশন যক্ত মিয়ায ভয় মিান বয় িাজ িশয নাই আভায। তশফ না মখশয় যক্ত
মিয়াশত আয াশথ াশথ উশঠ মায়াশত মফহুুঁ শয় কেশয়কছরাভ। আভায ফিশেষ্ঠ ভুূতি কছর মখন ফাচ্চায
নানু আভাশি জোয় ধশয িান্না িযকছর।
াভানয ফযাথা উশক্ষা িশয এিটা ভানুশলয জীফন ফাুঁকচশয় তায িাশছয কপ্রয় ভানুলগুরায াকযশয় মপরায
আঙ্কা িূয িশয এিটা অদ্ভু ত প্রাকন্ত মকি কনশজয ভশন ছকেশয় মিয়া মায় - তাশর যক্তিান িযশত মিন
আকন কছা শফন? আনায যশক্ত ফাুঁচশফ এিজন ভানুল এযিভ বাফশতই এিটা অনযযিভ অনুবূকত িাজ
িশয এই অনুবূকতয িাশছ ঐ াভানয ুুঁইশয়য ফযাথা য িযা মই তু রনায় কিছু ই না।

যক্তিাতািঃ Pavel Babu

অকবজ্ঞতািঃ ২৪(ূকচত্র )

জীফশন প্রথভফায যক্ত কিশত কেশয় মতভন ফে মিান ঘটনা আভায াশথ ঘশটকন! তশফ যাুঁ, প্রথভফায যক্ত
মিয়ায ভয় মছাট িশয়িটা ঘটনা আশছ। আকভ তখন শফ এএক া িশয এইচএক'য জনয প্রস্তুকত
কনকিরাভ। এয কিছু কিন শযই আভায ফশচশয় িাশছয ফন্ধুয মফাশনয ব্লাড িযানায ধযা শে। আকভ খুফ
উৎুি শয় ফন্ধুশি কজশজ্ঞ িযরাভ, মিাস্ত, মতায মফাশনয যশক্তয গ্রু কি? ফন্ধু জানাশরা কফ মনশেটিব!
আভায ফন্ধুয মফাশনয ব্লাড িযানাশযয খফশয আভায িুিঃখী ফায িথা! কিন্তু আকভ তখন ভশন ভশন মফ
আনকেত কছরাভ এই মবশফ মম, জীফশন প্রথভফায যক্ত কিশফা! তা মফষ্ট মেশিয মফানশি!
আকভ ফন্ধুশি ফররাভ, মিাস্ত, আভায কফ মনশেটিব! যক্ত রােশর আভাশয ফকর, আকভ কিশফা!
আভায িথা শুশন ফন্ধু মমশনা াত যাজায ধন মশয় মেশরা! ম াশথ াশথ আভাশি ফশর ফশরা, তাোতাকে
াাতাশর আয় তু ই! আকভ েত যাত মথশি যক্ত খুুঁজশতকছ! িাউশি াকি না!
তখন যাত আনুভাকনি আটটা ফাশজ! আকভ ধানভকণ্ড মথশি মন্ট্রার াাতাশর মেরাভ! ব্লাড মিয়ায জনয
ব্লাড ফযাংশিয াভশন মেরাভ িুজন! ট্রাস্ট কভ, প্রথভফায যক্ত কিশফা, অথচ আভায ভশধয মিাশনা বয় িাজ
িযকছশরা না! আকভ ব্লাড মিয়ায জনয ডাক্তাশযয ম্মুখীন রাভ! ডাক্তায আভাশি কিছু মফকি প্রশ্ন িযশরা
মায কিছু ইটায উেযই আকভ ঠিি কিশত াকয নাই। এয মচশয় ফে চভশিয ফািী কছশরা ফন্ধুয মফাশনয যশক্তয
গ্রুশ! ডাক্তায মখন মিখশরা আভায কফ মনশেটিব, তখন উকন ফরশরন, মযােীয যশক্তয গ্রু মতা 
মনশেটিব! আনায দ্বাযা মতা শি না! ভনটাই খাযা শয় মেশরা! ফন্ধুশি ফররাভ, িীশয? মতায মফাশনয না
কফ মনশেটিব? ফন্ধু জানাশরা ম বাফশছ কফ মনশেটিব। িীবাশফ এভন বু র বাফশছ আকভ জাকন না! মশল
আকভ ব্লাড না কিশত মশয ফাায় মাই!
আকভ এখন এইচএক'য ছাত্র! অকযশয়শিন িাশ ফশ ফশ কঝভাকি! নতু ন িশরজ! িাউশিই কচকন না!
আভাশিয কপ্রকন্পযার ভাপু জুর যায ঠাৎ ফশর উঠশরন, িশরশজ এিটা ব্লাড িযাশম্পইন শফ! মাযা কনশজয
ব্লাড গ্রু জাশন না তাুঁযা মজশন কনশফ! আয মাযা জাশন তাুঁযা মস্বিায় এি ফযাে যক্ত কিশফ! মই যক্ত মাশিয
িযিায, তাুঁশিয মিয়া শফ! এফায আকভ আশেয মচশয় আশযা মফক আনকেত এই মবশফ মম, যক্ত এফায কিশতই
াযশফা!  মনশেটিব আয কফ মনশেটিব এয মিাশনা িযাচার মনই! শযয চাযকিন য আভাশিয িশরশজ ব্লাড
িযাশম্পইন এয ফযফস্থা িযা য়! ািা াটি আয িাশরা যঙ এয যাি শয যক্ত মিয়ায জনয িযাশম্প মাই!
মাফায য িতি ফয যত ডাক্তায আভায জন ভাায জনয মভকশন িাুঁোশত ফশর! এয আশে মাশয আকভ
করশখ মযশখকছরাভ আয যশক্তয গ্রু কফশনশেটিব! আকভ জন ভাশত িাুঁোরাভ! িাুঁোফায য ডাক্তায ফরশছ,
"আকন যক্ত িান িযশত াযশফন না! িাযণ আনায জন ভাত্র ৪৫।" আকভ মিাশনা বাশফই ডাক্তাযশি
মফাঝাশত াকয নাই মম আকভ যক্ত কিশফাই! ডাক্তায ফরশরা, মতাভায জন অশনি িভ! কনশে ৫৫ জন শতই
য়! এছাো যক্ত মিয়া মায় না! মফ কিছু ক্ষণ য মখন ছাত্র-ছাত্রীশিয জটরা াুঁশি, আকভ তখন অনয িণিায
কিশয় আশযি ডাক্তাশযয াভশন মাই! এফায মভ কজজ্ঞাা! জন ভাশন! আকভ আশে মথশিই কট্রে িশয
মযশখকছরাভ! মকি মমশত াকয তাশর ফরশফা, "ঐ িণিাশয [আকভ প্রথভ মমখাশন মপইরয ই] অশনি কবে
মরশে আশছ ফশর এখাশন এশকছ। জন মভশকছ আকভ! আভায জন ৫৮! ফয, ডাক্তায ভাই আভায ভশতা
পাকজর মছশরয িথা কফশ্বা িশয ফরশরা, জুশতা খুশর মফশড শুশয় শেন!

এফায আকভ কিছু বশয় আকছ! আল্লাহ্, এি ফযাে যক্ত কনশর আকভ ফাুঁচশফা মতা? িশতা ফযথা মমশনা াই! শয
মিখরাভ ডাক্তায এিটা ফযাে কনশয় আভায াভশন াকজয! ফযাে মিশখ মশতাটানা বশয় কছরাভ তাুঁয মচশয় মফক
বশয় কছরাভ ুুঁই মিশখ! ভশন ভশন আল্লাহ্মি ডািকছরাভ আয ফরকছরাভ, ফযথা মকি াই আয মফুঁশচ মকি থাকি,
জীফশন আয যক্ত কিশফা না!
না... আকভ ফযথা াইকন! ফযথা াফায মিান প্রশ্নই আশ না! মাযা এিফায ব্লাড কিশয়শছ িযাফর তাুঁযাই জাশন
যক্ত কিশত ফযথা রাশে না। রাশে শুধু াভানয কযভাণ ইশি! আকভ জাকন না অল্প ফয় আয অল্প জন কনশয়
যক্ত কিশত মচশয়কছরাভ মিন? শুধু এটা জাকন মম আভায এি ভাভা আভাশি ফশরকছশরা, "যক্ত ফানাশনা মায় না!
এই এিটা কজকনই ভানুল ভানুলশি চাইশরই কিশত াশয!" য়শতা িথাটা আভায ভশন খুফ বাশরা িশয িাে
মিশটকছশরা! তা না শর আকভ আজ ১৮ তভ ফাশযয ভশতা যক্ত মিান কিন কিশত াযতাভ না!
আয এিটা িথা, প্রকতফায যক্ত মিয়ায ভশয়ই আভায ভশন য়, এটাই মফাধ য় আভায প্রথভ যক্তিান!" এই
ইিাটা ধশয যাখশত চাই! িাযণ, মছাট্ট এই জীফশন ততভ ফছশযয ফাুঁচায ুশমাে না মশর, ততভ ফায
যক্ত ুশমাে িশয কনশত চাই।

যক্তিাতািঃ A.r. Mahmud Mueid

অকবজ্ঞতািঃ ২৫(ূকচত্র )

তখন আকভ কনউ মটশন কে, আয কিনটা কছর ২৭ম যভজান।
এি িাশর যাশযয ফাায় েশত মাফায ভয় আভায এি ফন্ধু আভায় অশনি কভনকত িশয ফরকছর মম য
এি অযাকিশি যক্ত মিয়ায জনয। য জানায ভশধয আকভই এিভাত্র মায যশক্তয গ্রু কফ শজটিব (অযাকিয
কিশয মমন অাশযন শফ তাই মকিনই যক্ত রােশফ)। মতা আকভ তাশি াশথ াশথ কিছু ই ফরশত াযরাভ
না িাযন তখন আভায ফয় য় নাই আয আকভ মকিন মযামা কছরাভ। আকভ আভায ফন্ধুয িাশছ মথশি
এিটু বাফায ভয় কনশয় েশত চশর মেরাভ।
২ ঘণ্টা োয শয মফয শয় মিকখ আভায ফন্ধুটা যাশযয ফাায াভশন িাকেশয় আশছ। শি বাশফ িাকেশয়
থািশত মিশখ আকভ আয শি না ফরায কক্ত মরাভ না (অফয না ফরায কক্তটা আভায এভকনশত িভ)।
মতা আকভ য াশথ য অযাকিশি মিখশত াাতাশর মেরাভ। আয মখাশন ডাক্তাশযয াশথ িথা ফররাভ।
ডাক্তায আভায উচ্চতা আয জন মভশ মিখশরন। আয যক্ত মিয়ায অনুভকত কিশরন। আকভ তখন
ডাক্তাযশি আভায ফয়শয কফলশয় জানাশর ডাক্তায জানাশরন "উচ্চতা অনুমায়ী জন মফক থািায় ফয়টা
আয প্রাধানয কিকি না। তাছাো মযােীয অফস্থা বার না তাই"।
মতা ডাক্তাশযয অনুভকত ায়াশত এিটু া মশর আব্বু-আম্মুমি জানাশনায া য়কন। বয়
কনশয়ই যক্ত কিশত কেশয়কছরাভ। আভায এখন ভশন আশছ মকিন যক্ত কিশয় প্রায় াশথ াশথই আকভ মফড মথশি
উশঠ কেশয়কছরাভ আয তাযয মিান যিশভ ২ লা যারাইন মখশয়ই ফন্ধুয াইশিশরয কশছ চশে ফশকছরাভ।
মকিন ফাায় এশ মিউশি কিছু ই ফরশত াকয নাই। মমশতু মযামা, তাই ফাকি কিনটা না মখশয়ই িাটাশত
শয়কছর। মকি িুুশয ফাায় ফায অশোচশয এিটা অযাশর চু কয িশয মখশয়কছরাভ তশফ আভায খায়ায
কযভান কশশফ তা অকতনেণয কছর ।
তাযয াযা কিন শয ন্ধযায় ফায াশথ ইপতাকয িশযকছরাভ।
আয আভায যক্ত মিয়ায কফলয়টা এিভাত্র আভায কপ্রয় রার ডায়কযটা ছাো আয মিউশিই জানশত মিই নাই
(অফয প্রায় ৫/৬ ভা আভায আু ডায়কযটা শয ম ম্পশিি জানশত াশয আয ফাইশি জানায়। কিন্তু
তাশত তখন আয মতভন ভযা য় নাই)।

যক্তিাতািঃ Ahmed Twaha

অকবজ্ঞতািঃ ২৬(ূকচত্র )

যক্তিাশনয অকবজ্ঞতায িথা আয কি ফরফ! মিান প্ল্যান কছর না যক্ত মিয়ায।
মকি বাফতাভ এিকিন কিফ। মতা মকিন বাফরাভ শুরুটা মাি কফজয় কিফশ। তাযয কেশয় মস্টটশভি এ
াইন িযরাভ । মবশফকছরাভ িষ্ট শফ, কিন্তু না শুধু ুই মপাটাশনায ফযাথাটা । আয মখারায ভয় ারিা
মরশেকছর ।
মতা যক্ত মিয়া মল য়ায য , কিছু ই য়কন এযিভ এিটা বাফ কনশয় উঠরাভ। চশর মাফ কিন্তু ডাক্তায
মমশত কিরনা। ফরশরন, াকন খা । আকভ বদ্র মছশরয ভত মখশয় কনরাভ। তাযয ইকজ মচয়াশয মযস্ট কনশত
ফরশরন । আকভ বাফ কনশয় ফররাভ , আশয না ঠিি আকছ আকভ। তফু মজায িশয াঠাশরন। মযস্ট কনকি ,
ঠাৎ িশযই মখয়ার িযরাভ মচাখ ঝাা শয় আশছ, ফকভ ফকভ রােশছ , শ্বা প্রশ্বা দ্রুত শি। আকভ তখন
বাফকছ , আকভ মল। কশনভায় মিশখকছ ভাযা মায়ায ভয় আশস্ত আশস্ত মচাখ ঝাা শয় আশ।
আকভ বাফরাভ আজযাইর (আিঃ) এয াশথ প্রাণ কনশয় টানাটাকন িশয রাব মনই । তাই আকভ মচাখ ফন্ধ িশয
শে যইরাভ, অশনক্ষণ। কিন্তু ভাযা মাকিনা মিশনা এটা মিখশত মচাখ খুররাভ । ভা! মচাখ খুশর মিকখ ফ
মিখশত াকি আফায। বাফরাভ আজযাইর (আিঃ) য়শতাফা মবশফশছন আকভ ভশয মেকছ তাই িষ্ট িশয আফায
ভাযশত আশনকন।
কিন্তু এখন বয় মিশট মেশছ।
এয ভশধয আশযা ২ ফায মিয়া শয় মেশছ, ১০০ শয় মাশফ ইনা আল্লাহ্ ।

যক্তিাতািঃ Asrap Uddin Asif

অকবজ্ঞতািঃ ২৭(ূকচত্র )

প্রথভ যক্ত িান িকয ঈশিয কিন। ঈি কনয়া অশনি প্ল্ান। কিন্তু কনক আু মপান কিশয় ফরর ব্লাড মিয়া
রােমফ। ফররাভ, আভায ফয় িভ। ১৮ ফছয ১৭ কিন ভাত্র। উকন ফরশরন, াফারি শয়কছ।কিশত
াযকফ।
যাভেকত মথশি মনায়াখারী চশর মেরাভ। ব্লাড কিরাভ। তশফ ১ ফযাে না, ২ ফযাে! জানতাভ না ১ ফযাে এয
মফক কিশর ভযা য়। ১ ফযাে কিশত কেশয় মিকখ আশযিজন মযােীয যক্ত িযিায। ই মযােীশি
যক্ত কিশয় কিরাভ। এযশয অুস্থ রাভ। াশথ অণিফ বাই আয কনক আুয কে মরাভ।

যক্তিাতািঃ আব্দুল্লা আর মভযাফ

অকবজ্ঞতািঃ ২৮(ূকচত্র )

জীফসনয প্রথভ যক্তদান কিছু া বয় এফং উসত্তজনায! আভায ১ভ যক্তদাসনয অকবেতা আজ আভায়
িাাঁদায়, কতেই িাাঁদায়।
আকভ মভস থাকি। আভায মভ ভাকরি কনয়কভত যক্তদান িসযন। তাকযখ া ২০১৪ াসরয ১৬ই আগস্ট। িথা
প্রসঙ্গ মভ ভাকরি তায যক্তদাসনয কিছু ভজায ঘ না আভাসি মানাসরন। বাসরাই রাগর, ফররাভ "নজু বাই,
িাসযা O+ রাগসর আভাসি জানাসফন।"
যকদন দুয মৌসন কতন ায কদসি আকভ ভাত্র মখসত ফসকছ এভন ভয় নজু বাইসয়য মপান!!
- মভযাফ!! তু কভ িই?
- বাই, রুসভ। মখসত ফকছ। মিাসনা দযিায বাই?
- আধা ঘণ্টায ভসধে গণস্বাস্থেয াভসন আসত াযফা?যক্ত রাগসফ।
- আকতকছ!!
- খায়া মল িসয আসা।
- ঠিি আসছ!
কিসয খায়া আয কিসয কি! মিাসনাযিভ দুই মরািভা ভুসখ ুসযই মদৌড়। এি া ফািায যক্ত রাগসফ, ফয়
ভাত্র ২০ কদন! ফািা ায ২ কদন ফয়স জকন্ড ধযা সয। ধানভকি ছয় নাোয মযাসডয মকডসা ক ার
পয কি কচরসেন। াাতার ফযাফযই আভায িাসছ বয়ানি এি া জায়গা, তফু া িসয ঢু িরাভ।
াসথ নজু বাই। প্রথসভই ফািায নানায াসথ িথা র, ফাকড় কিসাযগঞ্জ মজরায়। মখন আভায যক্ত কনসত
োথরকজস্ট আর কস্ককনং এফং িভোকচং িযসফ ফসর আকভ মতা মল! ূচ! আল্লা! ফাাঁচা! মিাসনা যিভ
মচাখ ফন্ধ িসয অনে কদসি তাকিসয় অসনি িসষ্ট এি ু যক্ত কদরাভ। ১ ফোসগয িথা বাফসতই ভাথা া চক্কয
কদসয় উঠর! কিন্তু এতদূয এস কপসয মাফ?

আব্বুসি মপান কদরাভ। ফররাভ ফকিছু । মকদন আকভ জানরাভ আভায আব্বুয রাইসপয এি া কসি !
আব্বু ১৯৭২ মথসি ১৯৯৯ মতন্ত ব্লাড মডাসন িসযসছ! আকভ তাযই ন্তান! ফুসিয মবতয াসত এি া অদভে
ফর চসর আস ভুূসতত । আকভ ব্লাড কদফই whatever it takes!

মদড় ঘণ্টা য আভায কযসা ত আর। কযশাটি বার। মাি ফাফা! আভায মিাসনা অুখ মনই! মগরাভ
মডাসনটিং রুসভ। এফায আয মভা া  ফড় ূচ! িকরজা া শুকিসয় শুাঁ কি ভাছ সয় মগর! ায়সয, এফায
আকভ কনঘতাত ভাথা ঘুসয সয মাফ।
মফসড শুরাভ আয ভসন ভসন মদায়া-দরূদ ড়কছ। োথরকজস্ট া আভায াসত ূচ া ঢু কিসয়ই কদর! কি আয
িযায! তখন আকভ াসতয ভসধে মদয়া ফর াসি বতত া িযায ফৃথা মচষ্টা িযকছ। ২ কভকন  য়কন, ফরর িাজ
মল! ভাত্র ১০০ এভ.এর. যক্ত কনর! মাি ফাফা, ফাাঁচা মগর! আয যক্ত কদফ না, মিাসনাকদন না। এত চা! আয
ূচ! ৫ কভকন য ভসন র মচাসখ কিছু মদকখ না, ভাথা া ঘুযসছ! আয মা কাা! নজু বাইসি ফররাভ াকন
খাফ। মফসড শুসয়ই এি াসন ২ কর াসযয মফাতর খাকর! তফু ভসন য় আয াকন খাই। প্রায় ৩০ কভকন য
এি ু স্বাবাকফি রাগর, উসঠ ফরাভ। দাাঁড়াসত কগসয় ফুঝরাভ া িাাঁসছ! রুভ মথসি মফয সত না সতই কি
মমন র, ফুঝরাভ আকভ িাসযা ফাহুসডাসয। তাকিসয় মদকখ তাকিসনয নানা (ফািা ায নাভ যাখা সয়কছর

তাকিন আসভদ) আভায় জকড়সয় িাাঁদসছ। তায ভুসখ মম িৃ তেতা  প্রাকন্তয ছা তা আকভ খুফ িভই
মদসখকছ। ঠাৎ আব্বুয িথা ভসন র। এই প্রাকন্ত মদসখই য়সতা আব্বু এসতাগুসরা ফছয যক্ত কদসয়সছ! এফায
ভসন এি া স্বগীয় াকন্ত অনুবফ িযসত শুরু িযরাভ।
"আিা, ফাফু াসি মতা মদখা র না" নজু বাইসি ফররাভ। বাই ফরর- চর। ICU মত মছা মছা অসনি গুরা
িাাঁসচয ফক্স।ফগুসরাসতই মছা মছা ফাফু। তাকিসনয ফক্স ায াভসন কগসয় দাাঁড়াসতই মিন মমন ু  িসয
এিসপাাঁ া জর আভায গার মফসয় সড় মগর। ২০ কদসনয এি া ফািায দু'াসত দুস া মিনুরা রাগাসনা, োরাইন
রাগাসনা আসছ, আয যক্ত। আভায যীসযয যক্ত!
ICU মথসি মফয সতই তাকিসনয নানা এস তাকিসনয আম্মুয াসথ কযচয় িকযসয় কদর। তায মচাসখয
চাকন া শুধু এি া িথাই ফরর "বাই, আভায নাকড়সছাঁ ড়া ধনসি তু ই ফাাঁচাকর!" আসযা কিছু ক্ষণ মখাসন মথসি
মফয সয় আরাভ। া িাাঁসছ ঠিিই কিন্তু ভন ায অনুবূকত প্রিা িযায ভত না! যাসত তাকিসনয চািু
মপান িসয আভায মখাাঁজখফয কনর। ফরর, যক্ত মদয়ায য নাকি ম াত-া নাড়াচাড়া িযসছ তাই ডাক্তায
তাসি ICU মথসি কযকরজ িসয মজনাসযর য়াসডত কপ িসযসছ। ম কনসজই স্বাবাকফিবাসফ শ্বা কনসি,
অকক্সসজন ভাস্ক খুসর কদসয়সছ।
মি জানসতা এ াই তায জীফন ায়াহ্ন। যাসত ঠাৎ আফায তাকিসনয শ্বািষ্ট শুরু য়। আফায অকক্সসজন
মদয়া য়। কিন্তু আয মিাসনা িাজ য় না। তাকিন চসর মায় না মপযায মদস! িাসর খফয া জানসত াকয
নজু বাইসয়য িাসছ, সয তাকিসনয চািু মপান কদসয় জানায়।
... Blood for Humanity, Blood for Bangladesh

যক্তিাতািঃ Khair Amin

অকবজ্ঞতািঃ ২৯(ূকচত্র )

২০১২ াশরয একপ্রশরয মিান এি িাশর ফন্ধু এফাশয়ি মপান িশয ফরর মম কযকচত এিজশনয কিডনী
অাশযন এয জনয িুইফযাে  শজটিব যক্ত রােশফ। আভায মিয়ায ইশি কছর অশনি কিন্তু, এিটু অুস্থ
থািাশত কযস্ক না কনশয় এিটা ফন্ধু  আশযিটা মছাট বাইশি কনশয় মেরাভ কুকভল্লা ভুকক্ত াাতাশর। ফন্ধুয
যক্ত টানাশনায য মছাট বাইশয়য জন না য়াশত কিশত াশযকন। একিশি মযােীয অফস্থা আয ই ভয়
নাশিয যক্ত না ায়ায অায়ত্ব মিশখ ভানকফিতায িাশছ অুস্থতা ায ভানর। মমশতু তখন াভশনই
আশযিজন ফন্ধু যক্ত কিশয়শছ তাই বয়টা এিটু িভই কছর।
মাি যক্তিান মল িশয মযােীয মরািশিয িৃ তজ্ঞতা আয মযােীয ছরছর মচাশখয চাকন  আভাশিয ভাথায়
আশফেী াত ফুকরশয় মিায়া িযাশত অনুবফ িযকছরাভ মম যক্তিাশনয আর প্রাকন্তটা য়ত এখাশনই -

কনশজয যশক্ত অনয আশযিটা ভানুশলয মফুঁশচ ঠা, মফুঁশচ থািাটা মিখাশতই! এযয মথশি প্রকত কতনভা
যযই এই প্রাকন্তটা কনশয় আকছ এফং াভশনয কিনগুশরাশত কনশয় মাফ ইনাআল্লা।
চরুন না ! এই প্রাকন্তটা আভযা ফাই কভশর মনই। আুন না, থ িকয, আয এিটা ভানুলশি যশক্তয
অবাশফ াাতাশরয কফছানায় িাতযাশত মিফ না!
#HappyBloodDonating.

যক্তিাতািঃ মভাাম্মি আব্দুর াফ ুজন

অকবজ্ঞতািঃ ৩০(ূকচত্র )

আভায প্রথভ যক্তিান কছশরা ২০০৮ াশর। আকভ ৪০ কিশনয জনয ভয়ভনকং জাভাশত কেশয়কছরাভ। ৪০ কিন
মশল ঢািা মথশি মনায়াখারীয উশেয ফাশ উঠরাভ ভাচি এয ১ তাকযশখ। ফাকেশত আায ভয় ফাশ রুনা
নাশভয এি মফাশনয াশথ কযচয় য়। কজশজ্ঞ িযরাভ,
- মিাথায় মাশিন?
- মনায়াখারীশত মাকি
- মিন?
- আভায এি ফান্ধফীয মডকরবাকয শফ। তাশি ব্লাড কিশত মাকি।
- আনায ব্লাড গ্রু কি?
- একফ কজটিব। যক্ত রােশফ ৩ ফযাে। আকভ এি ফযাে কিশর আশযা িুই ফযাে রােশফ। কি িযশফা ফুঝশত
াযকছ না।
আকভ তখশনা আভায ব্লাড গ্রু কি জাকন না। এয ভশধয আকভ রুনায নাম্বাযটা কনরাভ। রুনাশি
আভায নাম্বায কিরাভ। আকভ মনফাে যাস্তায ভাথায় োকে মথশি মনশভ যাকয চশর মেরাভ মনফাে ভকিনা
প্রাইশবট াাতাশর। ২ ভাচি যাত তখন প্রায় ১টা শফ ম্ভফত। াাতাশর কেশয় ফররাভ, আভায ব্লাড গ্রু
কি জানশত শফ। ডাক্তায এশ কতন মপাটা ব্লাড কনশরন। াচুঁ কভকনট য এশ ফরশরন, মতাভায ব্লাড গ্রু
একফ কজটিব। আকভ তখন এত খুক রাভ মম াশথ াশথ রুনাশি মপান কিশয় ফররাভ, রুনা, আভায
ব্লাড গ্রু একফ কজটিব।
এযয আভায এি ফন্ধুয ফাইি কনশয় যয়ানা রাভ মচৌভুনী রাইপ মিয়ায াাতাশরয উশেশয।
াাতাশর কেশয় জীফশন প্রথভ ফাশযয ভত ব্লাড িান িযরাভ। এয কিছু ক্ষণ শয আুয এিটি পু টপু শট মছশর
র। আকভ তখন আশযা খুক রাভ িাযন আজশি আভায ১৭ তভ জন্কিন কছশরা। আয এটাই কছশরা আভায
জীফশনয ফশচশয় খুকয কিন।
মাশি আকভ িখশনা বু রশত াযশফা না, ম শরা রুনা, মায িাযশন আকভ এশতা ফে ভৎ িাজ িযশত
মশযকছ। অংখয ধনযফাি রুনা মফান মতাশি। তখন মথশি আজশি কিন মিন্ত ব্লাড িান িযকছ, েত
১৮/০১/১৬ মত ১৭ তভ ফায ব্লাড িান িশযকছ। ইনাআল্লা ১০০ ফায িান িযায ইশি আশছ।

যক্তিাতািঃ Humayun Kobir Rubel

অকবজ্ঞতািঃ ৩১(ূকচত্র )

ভানুল মিন মস্বিায় যক্তিান িশয এযিভ এিটা প্রশ্ন ফিিাই কছর ভশনয ভশধয। এই প্রশশ্নয উেয খুুঁজশত
খুুঁজশতই আজ আকভ যক্তশমাদ্ধা। তখন শফভাত্র আকভ নতু ন মস্বিাশফি। যক্ত মিখশরই োশয় মিভন মমন
িাুঁুকন ত। যক্ত মিখশরই ককযত তাভ। এিকিন চাচা ফরশরন ' শজটিব' যক্ত ভযাশনজ িশয কিশত।
আভায যশক্তয গ্রু "" শজটিব। যশক্তয িাশজ আকছ তখন ভাত্র শনশযা কিন শরা। আভায জন িভ।
তাই যক্ত আকভ কিশত চাইরাভ না। মল মিন্ত এিটা ফন্ধুশি যাকজ িযরাভ। ম যক্ত কিশফ। ফাইশি ফশর
কিরাভ যক্ত ভযাশনজ শয়শছ। ফাই কচন্তা ভুক্ত, আকভ কচন্তাভুক্ত। আয িুই ঘিা য যক্ত কিশত শফ।
যক্ত মিয়ায জনয মডানায কনয়া মখন মাফ বাফকছ তখন ফন্ধু মি মপান কিরাভ। মপাশনয কযং এয ব্দটা
মতফায মানকছরাভ তত আভায কচন্তা ফােশত রাের। মপান কযকব িযর না মিউ। আফায ির কিরাভ
আফায মিউ কযকব না িযায় কনশজশি খুফ অায় ভশন র। ঘকেয িাটাটা মিন জাকন খুফ স্পীশড
চরকছর। আভায মভাফাইশরয কযং মফশজ উঠর। ভশন ীতরতা অনুবফ িযরাভ ২-৩ মশিশিয জনয।
যক্ষশনই আভায মচাখ ঝাা শত রাের। চাচায ফন্ধুয মপান। যক্ত উনাযই আত্মীশয়য জনযই িযিায কছর।
রজ্জায় উনাশি কিছু জানারাভ না।
ফন্ধুশি আশযিটা ির কিরাভ মল ফাশযয ভশতা। এফাশয ম কযকব িযশরা। ফরর তায ভা ভানশছন না। যক্ত
কিশত াযশফ না। অশনি কযকুশয়স্ট িযরাভ রাব র না। অশনি ফে এিটা কফশি েরাভ। ভশন ভশন
বাফরাভ এিাশজ আকভ আয নাই। এটাই আভায মলফাশযয িাজ। মছশে মিফ। এফ বাফশত বাফশত
আশযিটা ির আর,এিটু তাোতাকে মমশত ফরশছন চাচায মই ফন্ধু। উায় না মিশখ কনশজই মেরাভ যক্ত
কিশত।
াত া িাুঁকছর। েরা ফায ফায শুিাকির। ভশন শি মকি াকরশয় মমশত াযতাভ। কিন্তু এফ বাফশত
বাফশতই াশতয ভশধয এিটা ুচ ঢু শি মের। কিছু ফুশঝ উঠায আশেই মিকখ যক্ত মাশি তায েন্তশফয। মকিশনয
এফ বাফনা আজ আয আভায ভাথায় নাই। যক্ত কিশয় কনশজশি োকজ ভশন কির। িাযণ মুশদ্ধ আকভ ীি
ইকন। আয এিফায মুশদ্ধ জয়রাব িযশর শযয মুশদ্ধ জয় রাশবয তীব্র কফশ্বা জন্ায়। আয মই কফশ্বা
কনশয়ই আজ আকভ চরকছ।

যক্তিাতািঃ SAddam HOssain

অকবজ্ঞতািঃ ৩২(ূকচত্র )

'ব্লাড মডাশনন' ব্দটা শুনকছ অশনি আশে, িশরমজ োয ভয়। মভম থািতাভ। যামত এি ফে বাই ফরশরা
উনায আব্বায িযান্পায, িশয়ি ফযাে ব্লাড রােশফ। কিছু না মবশফই যক্ত কিশত যাকজ শয় মেরাভ।
শযয কিন মবাশয ব্লাড মিয়ায জনয রযাফএইড এ মাকি। মায়ায শথ এিজন ফরশরা, আভাশিয ব্লাড মিয়া
ভশন য় ঠিি শি না। কজশজ্ঞ িযরাভ, মিন ? উেয আশরা, উনাযা মতা নাকস্তি! এিটা তিি মফুঁশধ মের।
মলমিন্ত কদ্ধাশন্ত উকনত ইরাভ, "ভানুল মতা ভানুলই"।
প্রথভ যক্তিান, এিটু মতা বয় রােশফই। কিন্তু মতটু কু বয় মরাভ, ফাস্তফতা তায মচশয় অশনি জ । ব্লাড
মডাশনন মল িশয মভশ এশ কত্রিা খুশরই মিকখ ই কিন 'কফশ্ব যক্তিান কিফ'। অশনি খুক রােশরা। প্রথভ
যক্তিান, তা  আফায এই কিশন।
ভজায ফযাায ইশরা এয িশয়িকিন শযই আকভ এিটা টিিা মনয়ায জনয রযাফএইমড মাই। ডাক্তায আভায
ব্লাড মটস্ট িযশত ফরশরা। আকভ মখন ফররাভ িশয়িকিন আশে এখাশনই ব্লাড মডাশনট িশযকছ, তখন ঐ
কযশাটিটা ংগ্র িশয আভায িাজ শয় মের। যক্তিাশনয উিাকযতা প্রথভ ফাশযই মশয় মেরাভ! তাযয
আয থাভায় মি , মই মথশি শুরু (২০০৯)।

যক্তিাতািঃ Emon Chowdhury

অকবজ্ঞতািঃ ৩৩(ূকচত্র )

২০১১ াশরয শুরুয কিি। তখন ভাত্র এএক যীক্ষা কিশয় কযরযােড রাভ।
এযই ভাশঝ এিকিন মছাট মফানশিয কনশয় টিকব মিখকছরাভ। টিকবশত কড ংশমাে কছর না মফানশিয
োশরখায ক্ষকত শফ ফশর। তাই ংেত িাযশণই কফটিকব মিখকছরাভ। ঠাৎ এিটি জরুযী কফজ্ঞকপ্ত আশরা,
এিজন ভুভুলি মযােীয জনয যশক্তয প্রশয়াজন, যশক্তয গ্রু এ মনশেটিব। মিশখই ভাথায় আশরা, িশয়ি ভা
আশে আইএইচটি মত বকতি য ভয় আভায যশক্তয গ্রু যীক্ষা িযা শয়কছর মমখাশন কযশাটি কছর „এ
মনশেটিব'। াশথ াশথ মপানটা াশত কনশয় নাম্বাযটা মপাশন তু শর কনশয় মইব িশয যাখরাভ।
এযয কে শয় ির কিরাভ ঐ নাম্বাশয, এি আু মপানটা কযকব িযশরা। আকভ ফররাভ, আনাশিয এি
মযােীয কি 'এ মনশেটিব' যক্ত রােশফ? উকন ফরশরন, যাুঁ। আকন মিাথায় আশছন এখন?
আকভ ফররাভ, আকভ মভরুর ফাড্ডায় থাকি। কিন্তু ভযা শরা আভায জন িভ, ভাত্র ৪৮ মিকজ। আকভ কি
কিশত াযশফা?
উকন আভাশি ফরশরন, জন ৫০ শর বার য়, তশফ ৪৮ শর কিশত াযশফন। আভযা এই গ্রুশয যক্ত াকি
না মতা, তাই। আনাশি আভায এি বাই মভাটযাইশিশর িশয এশ িার িাশর কনশয় মাশফ। আকভ ফররাভ,
মিাথায়? উকন ফরশরন, ফাযশডভ াাতাশর। আকভ ফররাভ, আিা ঠিি আশছ।
ঐকিন অশনি এোইশটড কছরাভ, ভশন কনশজশি কশযা ভশন কিশরা। যক্তিাশনয স্বপ্ন ূযশণয আায় ম যাশত
অশনি মিকযশত ঘুভ র। ঘুভ কিশরা না ফশর মটকফশর ফশ ডাশয়কযশত স্মযণীয় কিনটায িথা করশখ যাখরাভ।
অনয যিভ এি অনুবূকত কির তখন। এযয মথাযীকত কাফ নাশভয এি বাই আভাশি এশ ফাায াভশন
মথশি মভাটযাইশিশর িশয কনশয় মের।
আভায যশক্তয গ্রু কনশয় শে িযকছরাভ। আকভ ফররাভ, বাই আফায এিটু মচি িশয কনশর বার য়।
তাযয তাযা খুফ কঙ্কত শরন। মকি গ্রু না কভশর তশফ মতা আফায যক্তিাতা খুজশত শফ। এযয যক্ত
যীক্ষা িশয কনকিত রাভ আভায „এ মনশেটিব।
এযয অশক্ষায অফান, ডাি আশরা ব্লাড ট্রান্পকপউন রুভ মথশি। শুশয় েরাভ বশয় বশয়, এিটা
মভাটা ুুঁচ যক্তণারীশত ঢু কিশয় মিয়া শরা। শুধু এিটু কচনকচশন কুঁো িাভশেয ভশতা ফযথা অনুবফ িযরাভ।
ফযাশেয কিশি তাকিশয় মিখরাভ অশটাশভটিিবাশফ ব্লাড কনশচয ফযাশে জভা শি। মিান কিছু িযা রােশছ না।
আকভ এয আশে বাফতাভ, যক্ত ভাশন য় মটশন মফয িশয ফযাশে বযা য়। কিন্তু আভায ধাযণা ম্পূণি বু র
প্রভাকণত শরা। যক্তিাশন মিান িষ্ট মনই, ফযং অায আনে। এযয যক্তিান মশল আভাশি কিছু জু 
াকন খায়াশনা র। মযষ্ট মনয়ায য মিকফশন কেশয় মযােীশি মিখরাভ। মযােী আভাশি ভাথায় াত ফুকরশয়
মিায়া িযশরন। যক্তস্বল্পতা কছর নায। তাছাো করবায অাশযন িযায িথা। যশক্তয অবাশফ অাশযন
িযশত াযকছশরন না।
এযয কফিায় মনয়ায ারা। আকভ ফররাভ আভাশি কিশয় আশত শফ না। আকন আনায ভাশি ভয় মিন,
আকভ কনশজই চশর মমশত াযশফা। এযয কফিায় কনশয় ল্টশন অকপশয কিশি যনা রাভ। মায়ায ভয়

কাফ বাই আভাশি ফরশরন, বাই মকি কিছু ভশন না িশযন, আনায মাতায়াত বাোটা আকভ কিশয় কিই?
আকভ তায িথা শুশন তায কিশি তািাশতই তায মচাশখ রজ্জা আয িৃ তজ্ঞতাশফাধ রক্ষয িযরাভ। আকভ
ফররাভ, ভযা নাই বাই। আভায িাশছ বাো আশছ, আকভ মমশত াযশফা।
তাযয কফিায় কনশয় চশর মেরাভ অকপশ। অকপশয ফাই আভায যক্তিাশনয িথা শুশন অশনি খুক শরন,
এফং আভাশি ফাফা কিশরন। াশথ াশথ আভাশি কিছু টািা কিশয় অকপশয ফ আভাশি ফাায় কেশয় মযস্ট
মনয়ায জনয ফরশরন। আকভ এযয ফাায় এশ মযস্ট িযরাভ।
প্রথভ যক্তিাশনয অকবজ্ঞতা আশরই অনয যিভ। িখশনা বু রায নয় এ অনুবূকত। আজ মই ভাশয়য মছশরযা
আভাশি মপইফুশি নি িশয মখাজ খফয মনয়, ফাায় মমশত ফশরন। কিন্তু ভয় স্বল্পতায িাযশণ আয মায়া
য় কন।
যক্তিাশন আশছ অায াকন্ত আয কতযিাশযয বারফাায য। আশছ ভানফতায এি অায ভুদ্র।
যক্তিান মা নয়, মনা..!!
মম মনা জীফন ফাুঁচায়।
যশক্ত অকজিত ফাংরায ভাটি, ভানফ মফায় িযশফা খাুঁটি।
যক্ত কিন, জীফন ফাুঁচান।

যক্তিাতািঃ Sazid Bin Zahid

অকবজ্ঞতািঃ ৩৪(ূকচত্র )

১৪/১২/১৩ইং অনযানয কিনগুশরায ভশতাই মিশট মমশত াযশতা, তশফ না, কনয়তই মমন মচশয়কছর আভায
রাকরত স্বপ্নশি াথিি িযশত৷
ফভয় যক্তিাশনয জনয এিটা ুশমাে খুুঁজতাভ৷ এভনটি না মম ুশমাে আশকন! তশফ মফ িশয়িফায
যক্তিান িযশত কেশয় কনযা শয় ঘশয কপযশত শয়শছ৷ "কফ শজটিব" যশক্তয গ্রু য়ায় শজই মজাোে
শয় মমশতা৷ মিখা মেশরা আকভ মৌুঁছাশনায আশেই মপান আশরা যক্তিাতা ায়া মেশছ ফা, ব্লাড ভযাশনজড৷
এিফায এভন র, যক্তিান িযশত মেরাভ ক্র ভযাকচং শয় মের৷ আকভ ভাখুক যক্তিান িযশফা ফশর৷
কিন্তু বাশেয না থািশর মা য়! আভায াশত ৪ ফায কপ্রকিং এয য যক্ত ংগ্র িযা মায়কন৷ অশনি
আাত শয় ঘশয কপশযকছ৷
কিন্তু মমভনটা ফররাভ ুশমাে শরা অশনি অশক্ষায য ২০১৩ াশর ৷ অশনশিই ফশর ১৩ নাকি unlucky
তশফ আভায জনয কছশরা super lucky। যাঙ্গাভাটি যিাযী িশরশজ এিটি মস্বিায় যক্তিান িভিূচী চরকছর৷
আকভ কছরাভ মস্বিাশফি কশশফ৷ এি মিাশয় এিজন মভকডশির েুয়া ফে বাইশি জানারাভ আভায
ইিায িথা৷ কতকন আভায িথা শুশন অশনিটা আশফে আপ্লুত শয় মেশরন৷ আভাশি প্রকতশ্রুকত কিশরন আজ
আভায প্রথভ যক্তিান শয় মাশফ৷ মমভন িথা মতভনই িাজ৷ আভায যক্তিান ম্পন্ন শরা৷
যক্তিাশনয য আকভ খুফ এোইশটড কছরাভ৷ ফাই আভাশি শুশবিা জাকনশয়শছ৷ আভায অশনি ফন্ধু
মকিন আভায য যক্তিান িশযশছ৷ এিজন আু একেশয় এশকছশরা৷ ভূরত মকিনটায িথা করশখ প্রিা
িযা মাশফ না৷ তা মচষ্টা িযকছ কনশজয অকবজ্ঞতা ফযক্ত িযশত৷ মকি করখাটি শে এিজন যক্তিাশন
একেশয় আশ তাশরই আভায াথিিতা ৷

যক্তিাতািঃ Sabyasachi Chakma

অকবজ্ঞতািঃ ৩৫(ূকচত্র )

জীফশন প্রথভ ব্লাড কিরাভ তা বারফাা কিফশ৷ িাশর ৯ টায ভয় ফন্ধু কভকি ির কিশয় জানাশরা যক্ত
কিশত শফ৷ প্রথশভ এিটু কচন্তায় শয মেরাভ৷ প্রথভফায যক্তিান িযশফা ফশর িথা৷ এশকছ মকভস্টায মব্রশি
তা বাম্পায়াযটা াকন্ত কিশরা না৷ আভাশয নানা িাযণ মিকখশয় যাকজ িযাশরা৷ ছু টিশত এশকছ তাই িােমচাে ফ ধুশত কিশয়কছ, ঘয মথশি মতা রুকঙ্গ শয মফয য়া মায় না! মলশভ থ্রী-মিায়াটায এিখানা শযই
াাতাশর মেরাভ৷
কেশয়ই মিকখ আভাশয মফািা ফাকনশয়শছ কভকি। ফশরকছর এিটা ভকরায কডকরবাযীজকনত যক্ত িযিায, তশফ
যক্তিান িযশত শরা এিজন যক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত ুরুলশি৷ মাইশাি, আকভ যক্তিান িশয েকফিত৷ মিয়ায
আশে িখশনা কচন্তা িকযকন, আভাশি দ্বাযা এই িাজ ম্ভফ! আভাশি মিখশর মম মিউ ফরশত াশয, এই মারা
অনন্ত জকরর শত াশয, ভাোয ব্লাড মিয়া অম্ভফ ফযাায৷ অনশন্তয six pack শত াশয! আকভ zero pack
এ িভ কিশ? ব্লাড মিয়ায আেভূহুশতি মিন জাকন খুফ াক াকি। Fearless কছরাভ. Test িযশরা, খুক
রাভ AIDS নাই৷ মাি, Needle push িযশরা। ধূযযয! এটা মিান ফযাথা শরা!
ব্লাড কিশয় বারই রাের। অন্তত এিজশনয জীফন ফাুঁচাশত াযরাভ। াযাকিন িাটুি ন কনশয় থাকি তাই করখাটা
আভায িকভিস্ এয কিে এয ভশতা িশয করখরাভ৷
Moral: ভানুশলয যীয মছাট শর, মবতযটা ফে।

যক্তিাতািঃ Adrita Aditya

অকবজ্ঞতািঃ ৩৬(ূকচত্র )

তাকযখিঃ ০৯/০৪/২০১৫ । প্রকতকিশনয ভশতা মকিন  িা িযকছরাভ। ঠাৎ খফয মরাভ এি ডায়ারাইক
মযােীয জনয + শজটিব যক্ত িযিায। অশনি জায়োয় মখাুঁজ িশয যক্ত ভযাশনজ য়কন। একিশি মযােীয
অফস্থা  মতভন বাশরা না।
--অকদ্র মান।
--যাুঁ ফর।
--তু ই যক্ত কিশয় মি। মতায যশক্তয গ্রু মতা এিই।
-- আকভশতা আশে িখশনাই মিই কন ময। মকি মিান ভযা য়?
--আশয না। ভযা শফ মিন? আকভ মতা প্রকত কতন ভা য য মিই।
--আিা চর তাশর মফকযশয় কে।
িশথািথন কিশরা আভায আয আভায এি ফন্ধুয াশথ।
এিাশথ মখন াাতাশর মাকিরাভ তখন  আভাশি কনবি য় কিশয় মাকির। মমশতু প্রথভ যক্ত কিশফা তাই
অল্প বয় আয কিছু মিৌতু র িাজ িযকছশরা। মৌুঁশছ মেরাভ িয াাতাশর। যাথরকজ রুশভ ঢু শি শুশয়
েরাভ যক্ত মিয়ায জনয।
আশরই অশনি বাশরা রােকছশরা। মাযা যক্ত কিশয়শছন তাযাই শুধুভাত্র এই অনুবূকতটা অনুবফ িযশত
াযশফন। . যক্ত মিয়া মল শর ১৫/২০ কভকনট কফোভ কনরাভ। তশফ মিান যিভ ভযা য় কন। ভশন কিশরা
এশতা কিশন িাশজয ভশতা িাজ িযরাভ। আভযা যক্ত কিশয় ভানুলশি াাময িযকছ।আনাযা আভাশিয
াশথ একেশয় আশ। আনায এিটু খাকন যশক্ত য়শতা মফুঁশচ মাশফ কিছু প্রাণ। আয তাই আভাশিয মলাোন
"যক্ত কিন জীফন ফাুঁচান।

যক্তিাতািঃ Mahadi Hassan

অকবজ্ঞতািঃ ৩৭(ূকচত্র )

আভায প্রথভ যক্তিাশনয ঘটনাটি খুফই াধাযন। এখাশন আভায কনশজয অনুবূকতটা ই কছর শুধু এিটু কবন্ন।
তাছাো আয মতভন কিছু ই নয়। তাই আকভ শুধু আভায প্রথভ যক্তিাশনয ঘটনা ছাো আশযা কিছু যক্তিান
ম্পকিি ত ঘটনা এখাশন ময়ায িযশফা। তশফ শুরু টা প্রথভ টা কিশয়ই িযকছ।
আভায প্রথভ যক্তিাশনয অকবজ্ঞতা য় ২০০৬ াশরয মপব্রুয়াকয ভাশ। মকিন ঢাকফশত আভায বকতি যীক্ষা
কছর। যীক্ষা মল য়ায য আকভ আয আভায এিজন ফন্ধু চশর মেরাভ ফইশভরাশত। মখাশন ঘুযশত ঘুযশত
ঠাত মচাশখ েশরা মস্বিায় যক্তিান িভিূচী চরশছ। আকভ এিটু উৎুিবাশফ মখাশন মেরাভ। তখন
মখাশন িভিযত বাইয়া আভাশি জানাশরন মম, আকভ মকি মস্বিা যক্তিান িকয তাশর আভাশি তাযা আভায
যশক্তয গ্রু আশযা কিছু মযাশেয বাইযা আশছ কিনা তা যীক্ষা িশয জানাশফ। ফযাাযটা আভায িাশছ
খুফই মযাভাঞ্চিয ভশন র। আকভ আভায ফন্ধুশি ফররাভ, আয় আভযা যক্তিান িকয। এশত িাশযা যক্ত
রােশর তায উিায িযা শফ, আয আভযা আভাশিয যশক্তয গ্রু আয যক্ত যীক্ষাটা িশয কনশত াযশফা
কফনাভূশরয। আভযা িুই ফন্ধু কভশর িুই ফযাে যক্ত িান িশয মপররাভ এফং জীফশন প্রথভফাশযয ভত জানশত
াযরাভ, আভায যশক্তয গ্রু  কজটিব। ফাায় এশ প্রথভ যক্তিাশনয অনুবূকত ভাশয়য াশথ ময়ায
িযায য ভা'য অশনি ফিা শুনশত শয়শছ... এখন মিন্ত ভা'য িাশছ রুকিশয় রুকিশয় আকভ ৯ ফায যক্তিান
িযশত মশযকছ।
আকভ আশযিটা ঘটনা ময়ায িকয। ঘটনাটি খুফ ম্ভফত ২০০৮ ার এয কিশিয। আভায খুফ িাশছয
এিজন ফন্ধুয বাকফয মডকরবাকয মিশয জনয  কজটিব যক্ত রােশফ। আকভ ফররাভ, আকভ যক্তিান
িযশত াযশফা। িাশর আকভ াাতাশর মায়ায য শুনরাভ বাফীয অফস্থা এিটু খাযা। ডাক্তায
যশক্তয জনয অাশযন শুরু িযশত াযশছনা। আকভ যক্তিান িশয বাইয়ায াশথ কিছু ক্ষণ ভয় কিশয় চশর
আরাভ। এই মিন্ত ঘটনা খুফই াধাযন কছর। কিন্তু এই ঘটনায প্রায় ফছয খাকনি শয, আভায মই ফন্ধুয
াকযফাকযি এি কফশয়য িায়াশত আকভ মাই। আভযা ফন্ধুযা আড্ডা মিয়ায ভয়, ঠাৎ িশয ফন্ধুয মই
বাই, বাফীশি কনশয় এশ আভায াভশন এশ ফরর এই শি ম, মম মতাভাশি যক্তিান িশযকছর। বাফীয
িৃ তজ্ঞতায় আিন্ন মই ভুখ মিশখ আকভ অফাি না শয় াকযকন। মকি এয মথশি মফী কিছু আভায জনয মম
তখশনা অশক্ষা িযশছ। কফশয়য অনুষ্ঠাশনয ভশধয ঘুযশত ঘুযশত আকভ মখন বাফী এফং তায কযফাশযয
ভুশখাভুকখ ই, তখন বাফী ফায াভশন তায আন মছশে কিশয় আভাশি মখন ফশত ফরর... আয ফায
াশথ কযচয় িকযশয় কিকির এই ফশর মম " এই শি জুশয়শরয ফন্ধু "যানা" মম মকিন আভাশি যক্ত কিশয়
ফাুঁকচশয়কছর।"
উকস্থত ফাই মমবাশফ আভাশি ম্মান কিকির। তখন আকভ অনুবফ িশযকছরাভ এিজন যক্তিাতা িতটা
ম্মাকনত ফযকক্তত্ব। যক্তিাতাযা এিজন যক্তগ্রকতা এফং তায কযফাশযয িাশছ ফভয়ই এিজন কফশল
ফযকক্তত্ব, এিজন মকরশব্রটি, এিজন ুায কশযা ফা কশযাইন। ভানুল তায িশভিয ভাধযশভ কচযিার অভয শয়
মফুঁশচ থাশি। যক্তিান মতভনই এি িভি মা িযা খুফই জ এফং াধাযণ কিন্তু মায পরাপর বয়ানি
যিশভয অাধাযণ।

যক্তিাতািঃ যাজু

অকবজ্ঞতািঃ ৩৮(ূকচত্র )

২০১০ ার। যাত তখন ৩টা কি ৪টা। েবীয ঘুশভ ভি। ঠাৎ আভায খুফ িাশছয ফন্ধু উজ্জ্বশরয মপান।
িাশনয াশ মভাফাইর মফশজই মাশি। ঘুশভয মঘাশয মপান কযকব িযরাভ।
া মথশি উজ্জ্বর িান্না জকেত িশে ফরর, তু ই তু ই মিাথায়?
আকভ ফররাভ, আকভ ফাায় ঘুভাকি। কি শয়শছ তু ই িান্না িযকছ মিন?
ম ফরর, আভায স্ত্রীয কব্লকডং শি। ফাচ্চা ভাযা মেশছ। ডাক্তায ফশরশছ দ্রুত যক্ত ভযাশনজ িযশত না াযশর
তাশি ফাুঁচাশনা ম্ভফ শফ না।
আভাশি কজশজ্ঞ িযর আভায যশক্তয গ্রু কি। আকভ ফররাভ আকভ জাকন না। মিান ভয় মটষ্ট িকযকন।
মতায স্ত্রীয ব্লাড গ্রু কি? ম ফরর "কফ কজটিব"। অশনি জনশি মটষ্ট িকযশয়শছ কিন্তু িাশযা াশথ কভরশছ
না। আকভ তাশি অবয় কিশয় ফররাভ, িাো, আকভ আকছ।
ঘুভ মথশি উশঠ াশ থািা িুইজন রুভশভটশি াশথ িশয যনা কিরাভ চট্রগ্রাভ মভকডশিশরয উশিি শয। যাস্তায়
োেী মশত অশনি িষ্ট র, তায উয ীশতয যাত। প্রচু য ঠাণ্ডা শেশছ।
মভকডিযাশর মৌুঁশছ আভযা কতনজন মভাট ছয়জশনয ব্লাড মটষ্ট িযা শরা মায ভশধয এিভাত্র আকভই মই
বােযফান ফযাকক্ত মায ব্লাড গ্রু কফ কজটিব। উজ্জ্বর আভাশি জকেশয় ধশয িান্না শুরু িশয কির। আকভ
ফররাভ, কচন্তা িকয না। আভায াশথ মখন কভশরশছ তু ই ব্লাড াকফ।
কিন্তু একিশি আভায াডিকফট মফশে মাশি বশয়, িাযন আশে মিানকিন িাউশি যক্ত মিইকন। আজই প্রথভ
শত মাশি। মলশভ যক্তিান িযরাভ। ম আভায জনয পরভূর এফং নানা কিছু কনশয় এশরা। আকভ তায
কিছু ই মখরাভ না িাযন মটা মকি প্রকতিান শয় মায় মটা মবশফ। কনশজ াকন কিশন মখরাভ, তাযয মযােীয
মখাুঁজখফয কনশয় ফাায় কপশয এরাভ।
মই মথশি শুরু আভায যক্তিান িযা এই মিন্ত ২০ ফায যক্তিান িশযকছ। ২১ ফাশযয অশক্ষায় আকছ। ইিা
আশছ ততভ যক্তিান িযায, ফাকিটা ৃকষ্টিতি ায উয কনবি য িযশছ।

যক্তিাতািঃ অকবপ্ত কতনান

অকবজ্ঞতািঃ ৩৯(ূকচত্র )

ারটা কছর ২০০৭। আভায ফাফা খুফ অুস্থ, উনায িুশটা কিডকন নষ্ট। াাতাশর আনা শয়শছ। ফাফায
ডায়ারাইক িযা রােশফ। তাই এিটা অাশযন িযা রােশফ, িযাশথরায স্থান িযা শফ যীশয। আকভ
ফাফায মফশডয াশ শুশয় আকছ আয ভা আশছন ফাায়। ডাক্তায এশ ফরর, আনায ফাফায যক্ত রােশফ
এখকন। উনায গ্রু কফ কজটিব। আকভ মতা আশর ফুঝশত াযকছনা কি িযশফা। আকভ স্কু শর স্কাউট িযতাভ।
তাই আভায ভশন আশছ মম আভায যক্ত কফ কজটিব।
ডান ফাভ আয কচন্তা না িশয ফাফা মি ফররাভ, ফাফা তু কভ এিটু ঘুভা।আকভ এখকন আকছ ।
ফাফা ফশর, মিাথায় মাশিা?
আকভ ফররাভ, ফাফা মতাভায যক্ত রােশফ, তাই ভযাশনজ িযশত মাকি।
আকভ জাকন আকভ মকি ফাফাশি ফকর মম, আকভ মতাভায় যক্ত কিশফা, তাশর ফাফা মিানকিন আভায় যক্ত কিশত
কিশফ না। তাই উনাশি না ফশর চশর মেরাভ যাথরজীশত ।

আকভ প্রথভ আজ যক্ত িান িযশফা ভশন অশনি বয়। আভায যক্ত মম ফযকক্ত মটশন কিশফ উকন আভায় ফরর,
ফাফা, তু কভ িাশি যক্ত কিফা ? আকভ ফররাভ, চাচা আভায ফাফা খুফ অুস্থ । উনায জনয যক্ত রােশফ।
আভায় উকন ফরর, ফাফা, মতাভায িার অশনি বাশরা মম তু কভ মতাভায ফাফাশি যক্ত মিফায ুশমাে মশয়ছ।
ফায িাশর ফাফা এভন ুশমাে আশনা। আকভ আয মিাশনা িথা কচন্তা না িশয শুশয় েরাভ। আভায যক্ত
টানা মল। কিছু ভয় মযষ্ট কনশয় আকভ আভায যশক্তয ফযাে াশত কনশয় অশনি ভয় িাুঁকেশয় কছরাভ। তায
য মই চাচা আভায় ফরর, ফাফা তু কভ মা। আকভ মতাভায যক্তটা কেশজ মযশখ মিই। অাশযশনয ভয়
কিশফা। আকভ তখন উনায িাশছ কিশয় ফাফায াশ এশ ফরাভ।
ফাফা আভায় মিশখ উশঠ ফশরন আয ফরশরন, যক্ত কি মশয়কছ? আকভ ভুকছ মশ ফররাভ, মশয়কছ ফাফা ।
উকন আফায ফরশরন, মিাথায় মকর? মি কিশরা?
আকভ ফররাভ, ফাফা মতাভায যক্তই এিজশনয যীশয কছর। তায কফেু ভাত্র ম মতাভায় মপযত মিফায
ুশমাে মশয়শছ। মই ুশমাে ম ছাশেকন।
ফাফা ফরশরন আকভ ঠিি ফুঝরাভ না মম তু ই কি ফরকছ?
আকভ ফররাভ, মতাভায মফাঝা রােশফনা। তু কভ শুশয় থাশিা।
কিছু ভয় য ডাক্তায এশরন ফাফাশি অাশযন কথশয়টাশয মনফায জনয। ফাফাশি মখন কনশয় মাশি তখন
ফাফা ডাক্তাযশি ফরর, ডাক্তায আভায জনয মম যক্ত কিশরা ম মি ? ডাক্তায ফরর, আনায মছশর।
তখন ফাফা আভায কিশি মচশয় আশছ আয মিকফন ফয় ফাফাশি হুইর মচয়াশয িশয অাশযন কথশয়টাশযয কিি
কনশয় মাশি। ফাফা অাশযন কথশয়টাশয মঢািায আশে অকব্দ আভায কিি মবজা মচাশখ তাকিশয় কছর।
ফাফা তু কভ মনই কিন্তু মতাভায মছশর আজ ফাইশি তু কভ ভশন িশয যক্ত িান িশয মাশি। আভায জনয মিায়া
িশযা ফাফা।

যক্তিাতািঃ Mehedi Hasan

অকবজ্ঞতািঃ ৪০(ূকচত্র )

ভয়টা ২০১২ াশরয এশিফাশযয শুরুয কিশি। ঢািায় নতু ন এশকছ। আাতত মেশিয মভ এ উশঠকছ।
মছশরশশর ুশযাটা যাত ২৯ মখরশরা আয আকভ এিজশনয রযাট কনশয় ভুকব মিকখ আয কঝভাই। ঠাৎ
মবাযশফরা াশয রুভ মথশি এি বাই এশ ফরর িাশযা যশক্তয গ্রু কফ কজটিব কিনা। আকভ আশে িখশনা
যক্ত মিইকন তাই চু  িশয আকছ। ম খুফ উৎিণ্ঠায় ফরশরা মযােী নাকি একেশডি িশযশছ। যক্ত ছাো
ফাুঁচাশনা ম্ভফ না। আভায ভশনয অকনিা শত্ব এইফায আকভ ফশরই মপররাভ আভায যশক্তয গ্রু কফ
কজটিব।
মাই মাি ই মবাযশফরাশতই যনা রাভ। কশুশভরায অয কিশি ট্রভা মিাময। মতা কেশয় মিকখ
আশযিজন মডানায এশশছ। ব্লাড কিশত। মমশতু আকভ আশে িখশনা মিইকন। আকভ ফররাভ, আশে উকন কিি
তাযয আকভ কিফ। ই মডানাযটি আভায ভশতা বাকিটি স্টু শডি। মিখরাভ কি মমন াশতয ভশধয গুশজ
কিশয় শুধু মপ্র িযশত ফরর। এি ফযাে যক্ত বযশত প্রায় ি-ফায কভকনট মরশেকছর। ততক্ষশণ আভায মটস্ট
কযশাটি চশর এশশছ। আভায ফাভ াশত মখন ুইটা পুুঁ শে মিয়া কির, আভায এখন ভশন আশছ আকভ
অনযকিশি তাকিশয় আল্লাহু আিফয ফরকছরাভ শুধু। এয শয মই াকঞ্চং ফরটা আভায ভুশঠায় মিয়া র।
মফক না এই কতন-চায কভকনট শযই ফরর, শয় মেশছ, শঠন। আকভ ুশযা অফাি। কজজ্ঞাা িশযই ফরাভ
মিাশনা ভযা শয়শছ কিনা। উকন ফরশরা ফযাে বকতি শয় মেশছ। আফায ফররাভ ই বাইশয়য এতক্ষণ রাের
কিন্তু আভায এত তাোতাকে মল শয় মের! তখন নাি ফরশরা, ই বাই অশনি মংরা াতরা কছর ফশর
যীশয যক্ত িভ কছর। কিন্তু আকভ নাকি মফ নািুনুি
ু আয দ্রুত াঞ্চ িযায পশর খুফ দ্রুত যশক্তয ফযাে
বকতি শয় মেশছ।
জীফশন প্রথভফায যক্তিান কিন্তু খুফ খাযা মরশেকছর। অনুবুকতটা বাশরাবাশফ অনুধাফন িযায আশেই
কপকরংটা মল শয় কেশয়কছর। এযয আয মছশন তািাশত য়কন। আয কিছু কিন য িভফায যক্তিাশনয
কনজস্ব ভাইরপরি স্পি িযফ।
মনাট: খুফ ভাযাত্নি একেশডি এয িাযশণ মযােীয াশথ মিখা িযশত াকযকন। তশফ আরাভিুকরল্লা কতকন
এখশনা মফুঁশচ আশছন।

যক্তিাতািঃ Alamin Arafat

অকবজ্ঞতািঃ ৪১(ূকচত্র )

এিকিন কনয়ত িকয যক্ত কিশফা। মকিনই যশক্তয গ্রু যীক্ষা িযারাভ, আভায যশক্তয গ্রু  শজটিব।
িশয়িজনমি নাম্বায কিরাভ, যক্ত রােশর মপান কিশত ফশরকছ। কিন্তু কবতশয কবতশয অশনি বয় িাজ
িযশছ। এিটা মপান আশরা, আকভ ফরকছ কিশফা। কিন্তু অশনি বয় িযশছ। মপানটা ফন্ধ িশয যাখরাভ
মাশত মপান না কিশত াশয। ঘিাখাশনি য ভশন ইশরা, না এটা ঠিি শি না। মপান খুশর ই নাম্বাশয
মপান কিরাভ, ফরর যক্ত ভযাশনজ শয়শছ।
আফায আশযিকিন আশযিটা মপান আশরা, য়ািা কিকছ যক্ত কিশত মাশফা। কযোয় উঠকছ, যক্ত কিশত
মায়ায জনয, কিন্তু অশনি বয় শি। ভশন ভশন খুফ চাকিরাভ, মাশত এিটা মপান আশ, ফশর বাই যক্ত
ভযাশনজ শয়শছ। রােশফ না। ঠিিই ভাঝশথ মপান আশরা, াপ মছশে ফাুঁচরাভ।
আশযি মেশিয চাচায যক্ত রােশফ, রযাফএইশড। মেরাভ যক্ত কিশত, কিন্তু আভায িকরজা িাুঁশছ। এিফায
বাফরাভ ারায় মাই। আভায খুফই বয় শি, ভশন ভশন চাকিরাভ আল্লা আভাশয ফাুঁচা।
মল ভূহুশতি খফয আশরা, আজ আয যক্ত রােশফ না, িার আশত। শযয কিন অজুাত কিশয় মবশে
মেরাভ। যক্ত মিইকন, ভশন কির বশয় আকভ াটিশপর িযশফা।
এবাশফই মিশট মের িশয়িটা ভা। এিকিন ভােকযশফয য ভাদ্রাা ভকজশিয ফাযাোয় মিকখ এি বাই
িাুঁিশছ, িশয়িজন তায াশথ িথা ফরশছ। িাুঁিায িাযন জানশত চাইরাভ, জানরাভ, তায ভা ঢািা
মভকডিযাশর বকতি । আোকভিার অাশযন,  শজটিব যশক্তয িযিায িশয়ি ফযাে কিন্তু াশিনা।
ই বাইশয়য মচাশখয াকন মিশখ ঠিি থািশত াকযকন। আভযা চাযজন কছরাভ  শজটিব,মিউই প্রস্তুত না।
কিন্তু আকভ প্রস্তুত কছরাভ, কনয়ত িশয মপশরকছ, আজ মমবাশফই মাি, যক্তিান িযশফা। তাশত মকি আভায
ভৃতুয শয় মায়, মাি।
যক্তিান িযশত মেরাভ, অশনি মরট শি। আকভ ণ িযকছ, াযাযাত রােশর রাগুি, আজ যক্তিান িযশফাই
িযশফা। এশতাকিছু য য কিন্তু ই বয়টা িূয কিশরা না। মখন ুই ধুিাশফ, তখন অনযকিশি কপশয
মচাখভুখ ফন্ধ িশয, িাুঁশত িাুঁশত কখট মভশয কছরাভ। ুইটা মায়ায য অল্প ভশয়ই যক্তিান মল র। ভশন
র যক্তিান িকযইকন, এশিফাশযই স্বাবাকফি।
কনশজয উয খুফ যাে কির। ই! াভানয ফযাথাশি, এশতা বয় াকিরাভ?? (এটা আভায িাশছ ফযাথাই
না, অশনি ভয় উষ্ঠা খাইয়া এয চাইশত মফী ফযাথা াই)। আয আশে মকি এই বয়টা জয় িযশত
াযতাভ, তাশর আয িয় ফযাে যক্ত কিশত াযতাভ, িতগুরা ভানুল উিৃ ত শতা। এত বাশরা রােকছর
করশখ ফুঝাশনা মাশফনা, ঈশিয চাইশত মফী খুী। ফাইশতা খুফ অফাি, আভায অফস্থা মিশখ। মকিনটাশি
আভায আজীফন ভশন থািশফ, এই খুীশত মছাটখাশটা এিটা াটিি কিশয়কছরাভ।
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২০০৮ াশর আকভ তখন িা ৮ এ কে। এিকিন আভায চাচাশতা বাই াি এয ব্লাড িান্পায ধযা ের।
য জনয যক্ত মমাোয িযায জনয অশনি কভ-কভ মখরাভ। এিকিন যক্ত মমাোয িযায জনয াকন্ত নেয
মথশি মফইকর মযাড মখান মথশি মশট িুই াশত যশক্তয ফযাে কনশয় মশট মশট ককজশত াাতার আরাভ।
অশনি িষ্টই শয়কছর যাস্তা ায শত, অশনি মছাট কছরাভ। যকিন িুশয আভায বাই ভাযা মায়। মই মথশি
আকভ থ কনরাভ ফয় ১৮ শর  মশতা কিন ুস্থ থািশফা তত কিন যক্ত কিশয় অনয মি াাময িযফ।
২০১০ এয ৯ই অশটাফয খুফ িাশর ফাফা এশ ফশরন এি আশঙ্কশরয িয জন্ মনয়া ফাচ্চায জনয যক্ত
রােশফ। ফাফা ফশরন এি ককযঞ্জ ই রােশফ। তাই মেরাভ এিটু ই মতা কিশফা। মম শুকন এি ফযাে রােশফ। এিটু
বয় মশয় মেরাভ। া িশয শুশয় যরাভ মফশড। ুুঁই ু িযায ভয় আভায বাইশয়য ভুখখানা মচাশখ
বাকছর, ভশন িশয কনরাভ আভায বাইশিই যক্ত কিকি।
যক্ত কিশয় মফয শয় িাশরয নাস্তা িশয চশর আরাভ। ন্ধযায় ভা মপান কির ফাায় আায জনয। মপান টা
যাখায আশে ভা আপশা িশয ফশর, আা মাশয়ফ! মই ফাচ্চাটা ভাযা কেশয়শছ। ফশরই মযশখ কির। মপান
যাখায য মখয়ার িযরাভ িথাটা। তখন ফাচ্চা কশুয ভত অশঝাশয িাুঁিা শুরু িশয কিরাভ।
মই মথশি থ চরা প্রকতফায যক্ত কিশত মাই এফং প্রকতটি ূশচয মখাুঁচায় মমন আভায বাইশয়য ভুখখানা
মবশ উশঠ। ফাযটি ফায যক্তিান িশয মপশরকছ। এই মাত্রায় ১০০ ায িযশত চাই ইনা আল্লা।
আকভ াযশফা। ফায িাশছ মিাআ চাই এ জনয।
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কিন, ভা, ার- কিছু ই ভশন মনই, িাযণ তখন যক্তিান ম্পশিি এতটা শচতন কছরাভ না, তাই ভশন যাখাটা
জরুযী ভশন িকযকন।
এিকিন ন্ধযা মফরা ফন্ধুশিয আড্ডায় ফশ কছরাভ, কযকচত এি ফে বাইশয়য মপান এর। তায ফন্ধুয ভাশয়য
জনয মত তাোতাকে ম্ভফ এি ফযাে যশক্তয প্রশয়াজন। যশক্তয গ্রু এ+। মকি মিউ কযকচত থাশি তশফ মখাুঁজ
কনশয় মিখায জনয ফরর। কনশজয যশক্তয গ্রু আশে মথশিই জানা কছর। তাই ফে বাইটাশি ফররাভ আভায
কনশজয যশক্তয গ্রুই মতা এ+। কতকন ফরর আকভ কিশত াযশফা কিনা। আকভ াশথ াশথ যাজী শয় ফররাভ,
হুভ কিশফা।
কিছু ক্ষশণয ভশধয চট্টগ্রাভ মভকডশির চশর মেরাভ। মখাশন মায়ায য ফে বাইটি আয উনায ফন্ধু কভশর
কনশয় মেশরা ব্লাড ফযাংশি। ঐখাশন ঢু িায য কিছু টা নাবি া শয় কেশয়কছরাভ। কচন্তা িযকছরাভ মিান প্রফশরভ
শফ না মতা! এফ বাফকছরাভ, আয অনযানয মডানাযশিয কিশি মিখকছরাভ তাশিয অফস্থা। তাশিয মিশফক্ষণ
িযাশত আভায এিকিশি ুকফধা র, ভানকি বাশফ কনশজশি ক্ত িযশত াযরাভ। তখন ভশন কির, আশয
এশতা এিিভ মাজা। মিাশনা িষ্টই মতা মনই। তাযয আভায াশত ুই ঢু িাশনায জনয এিজন প্রস্তুত। আকভ
বয় াশফা মবশফ আভাশি অনয কিশি তাকিশয় থািশত ফরা র, কিন্তু আকভ তাকিশয় কছরাভ াশতয কিশি। রার
কোয িাভশেয মচশয় িভ ফযথা মরাভ। তাযয শুরু শরা ব্লাড মফয য়া। এি ফযাে শত িতক্ষণ
মরশেকছর ভশন মনই, তশফ ুইটা মফয িযায ভয় ফযথা মশয়কছরাভ। তাযয শুশয় মথশি মফ কিছু ক্ষণ
কফোভ কনশয় চশর আরাভ ফাইশয।
প্রথশভই ডাশফয াকন মখশয় মল িযরাভ। মযােীয মছশর মতা আভাশি ভাথায় তু শর যাখায ভশতা অফস্থা।
উনায আম্মুশি মিখশত মেরাভ, িথা ফররাভ, ভয়টা খুফ বাশরা রােকছর। ফে বাইটা ফশরকছর, ফাায় কেশয়
মযশস্ট থািশত, কিছু টা িূফির রােশত াশয। কিন্তু আভায কফেুভাত্র িূফির রাশেকন। তশফ ভানকি বাশফ এিটা
আনে কছশরা আভায িাশছয ফন্ধুশিয ভশধয ফায আশে আকভই যক্তিান িশযকছ, আভায তখন ভশন কির,
আকভ অশনি ফে এিটা িাজ িশয মপশরকছ।
এটাই কছশরা আভায প্রথভ যক্তিাশনয অকবজ্ঞতা, মই মথশি শুরু, এি ফযাে-এি ফযাে িশয ১৩ ফায মিয়া
শয় মের। আয ফিশল ১০-০২-১৬ মত এিটি ১৪কিশনয ফাচ্চা মি ৪০ml ব্লাড মডাশনট িযরাভ। মতকিন ুস্থ
থািশফা তশতাকিন প্রকত ৩/৪ভা য য যক্তিান িযফ।
#Happy_Blood_Donating
#যক্ত_কিন_জীফন_ফাুঁচান
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খুফ শজ যক্ত মিয়া য়কন আভায। এতটাই আনরাকি কছরাভ। আভায ফয় তখন ১৬ মখন মিখতাভ ফাই
িত আগ্র কনশয় যক্ত কনশয় িাজ িশয, যক্ত িান িশয, আকভ তখন মথশি অনুশপ্রযণা মতাভ। কিন্তু জানতাভ
না আভায যশক্তয গ্রু কি! শয এিকিন যিাকয মভকডিযাশর কেশয় তাশিয মখন ফকর, আভায যশক্তয গ্রু
কি মতা জাকননা এিটু মচি িশয কিন। তাযা ফরশরা কনফায ছাো য়না। খুফ ভন খাযা র। িাযণ
কনফায আশত আশযা ৪ কিন রােশফ। এযয অশক্ষা িযায মচষ্টা িযরাভ। কিন্তু শরানা আয, াশ
াাতাশর কেশয় ব্লাড গ্রুকংটা িকযশয়ই মপররাভ। ফাায ফায গ্রু কফ শজটিব। আকভ  মবশফকছরাভ
আভাশযা য়শতা তাই শফ কিন্তু কযশাটি মশয় এিটু খুকই শয়কছরাভ িাযণ আকভ ফিজনীন গ্রকতা একফ
শজটিব।
আভায জন্কিন কছর মকিন। ১৮ ফছশয া কিশয়কছ। ব্লাড কিশত চাইরাভ কযফায ফাধা কির। খুফ িান্নািাটি
িশয রাব র না। ১৮ য়ায য অশনি ফায ব্লাড কিশত মচশয় কিশত াকযকন কযফাশযয জনয। এি
ভশয়য িথা মকিন এি ককচ্চশি ব্লাড কিশত মচশয়কছরাভ। আফায পযাকভকর মথশি ফাধা। মশল প্রকতজ্ঞা
িশযকছ রুকিশয় মাফ িাউশি না ফশর।
আয আভায ম প্রকতক্ষায কিনটা এশকছর ১৬ জানুয়াকয, ২০১৬ মত। আভায ফয় তখন ১৮ ফছয ৯ ভা।
আভায রাইশপয মযা এিটা কিন এই কিনটা। এয আশেয কিন এি কযকচত বাইয়া ির কিশয় ফরর তায
বাশি থযারাশকভয়া মশি। আকভ ফররাভ, আকভই কিফ। িাশর ফাায় িাউশি কিছু না ফশর চশর মেরাভ
ব্লাড কিশত। মভাফাইর অপ িশয যাখরাভ মমন কভথযা না ফরশত য় ফাায়। ব্লাড কিশয়ই মমন ফাায় কেশয়
ফাইশি ফরশত াকয মম আভায প্রকতক্ষা আজ মল শয়শছ। হুভ এযয আভায মথশি মখন ব্লাড মনয়া কির।
আভায ভশন কির আকভ জান্নাশত আকছ। িুকনয়ায জান্নাত। এত আনে এত াকন্ত আশে িখশনা রাশেকন।
শয ফাায় এশ ফাইশি ফরায য তাশিয মিান প্রকতকক্রয়া মিখরাভ না ফযং খুক শয়কছর।
যক্ত িাশনয ভাধযশভ ভানুল কশশফ কনশজশি াথিি িশযকছরাভ মকিন। ইনাল্লা মতকিন মফুঁশচ থািফ আয
ুস্থ থািফ ততকিন যক্ত কিশয় মাফ। আয অনুবফ িযফ িুকনয়ায জান্নাকত ুখ।

যক্তিাতািঃ Niaz Morshed

অকবজ্ঞতািঃ ৪৫(ূকচত্র )

ইিা কছর যক্ত মিফ, তাই মকিন িাশভটটি মখন ফরর তায আকিয (এ শজটিব) যক্ত প্রশয়াজন াশথ
াশথই যাকজ শয় মেরাভ। এিকিন এি মছশর তায ভাশয়য জনয যক্ত খুুঁজশত িশরশজ এশ আভায াত ধশয
অশনি মিুঁ শিকছর, আকভ যক্ত মমাোয িশয কিশয়কছরাভ, মকিন মথশিই ইশি কছর যক্ত মিশফা।
মাশাি, ফন্ধুটি আভাশি এিটি কিকনশি কনশয় মেশরা। গ্রু মটশস্টয য আভায যক্ত মিয়া শুরু শরা। ধাযনা
কছশরা আকভ যক্ত কিশরই িূফির শয় মাশফা এফং ভশন ভশন মটায জনযই অশক্ষা িযকছরাভ কিন্তু এভন শরা
না। যক্তিান মল শরা তফু যীয ঠিিঠাি । ফাই আভাশি মযস্ট কনশত ফরর কিন্তু আকভ যাস্তায় াুঁটশত
াুঁটশত জুশয মফাতর মল িযকছ। এি ভয় মভশ মৌুঁশছ মেরাভ তফু যীয ঠিিঠাি।
মাজা কক্রশিট ভাশঠ কেশয় মখরশত শুরু িযরাভ আজ যীযটা অনয কিশনয তু রনায় মফ ারিা। ঘিাখাশনি
য মযােীয আত্মীয়যা আভায় মিখশত মেশরা পর কনশয় তখন আকভ মখরকছ, পশরয াশথ কিছু ফকুকন কে
মরাভ।
(প্রথভ যক্তিাশনয কক্ষািঃ যক্তিাশন যীয য় ারিা আয ভন য় পু যপু শয।)

যক্তিাতািঃ Mahmud Rafi

অকবজ্ঞতািঃ ৪৬(ূকচত্র )

২২ ই একপ্রর ২০১৪ ইং, িার ১০ টা। ফন্ধু যনকজশতয মপান,
- কিশয িই তু ই?
- এইশতা আকভ শর ৩২০ নং রুশভ ঘুভাইতাকছ।
- বাশরা, মতায যশক্তয গ্রুশতা একফ শজটিব (AB+) তাই না?
- হুভ, (ফরা ফাহুরয যনকজত মভাটাভুটি আভাশিয মিাজ ফায যশক্তয গ্রু জাশন)
- মতা কিশত াযকফ?
- আকভ যাকজ..!! মতা িায রােশফ?
- আশয আভাশিয নাকশিয এি আত্নীশয়য জনয। আকভ মতাশি কটাশর কনশয় মাশফা মটনন কন না।
- শি তু ই আভাশি ির কি তাশর।
কতয ফরশত কি আকভ এিটু  বয় াইনাই এশত। যনকজত কনশজ আভাশি কটাশর কনশয় মায় এফং যক্ত
মিয়া মিন্ত আভায শঙ্গ কছশরা ম। তাযয যক্ত কনশফ ,আভাশি ফরায াশথ াশথই রম্বা শয় শুশয় মেরাভ
ব্লাড িাশরন রুশভয মফশড । আশর মভাটা ুইটা মিখশর মম িাশযাযই প্রথভ প্রথভ বয় ায়ায িথা, আকভ
উয কিশয় মকি ফরকছরাভ বয় াই না, কবতশয কবতশয এিটু বয়শতা মশয়ইকছরাভ। ুইটা াশত ডু িাশনায
ভশয় এিটু ফযাথা মরশেশছ এই মা আয কিছু ই ভশন য়কন আভায। ৪/৫ কভকনশটই আভায যশক্ত বশয মের ফযাে
টা। তাযয ি কভকনট কফোভ কনশয় এফং াপ করটায াকন ান িশয মেরাভ ই িািুয ফয়ী ভকরায
িাশছ। কি ফরশফা, নায াত মখন আভায ভাথায় ফুকরশয় মিয়, তখন ভশন ইশছ আকভই ৃকথফীয মযা ুখী
ভানুল এফং নায মিায়া িযা মিশখ ইকিনই প্রকতজ্ঞা িশয মরকছ প্রকত চাযভা শয শয যীয ুস্থ থািশর
ইনাআল্লাহ্ এইবাশফই যক্ত কিশয় মাশফা ভানুলশিয।
আয এিটা িথা কনেুিমিয িথা শুনশফন না, তাযা ফ ভয়ই এইফ িাশজয ভাশরাচনা িযশফ, এশিয
িথায় িান কিশফন না।

যক্তিাতািঃ Muktara Begum

অকবজ্ঞতািঃ ৪৭(ূকচত্র )

আভায ফয় তখন আঠাশযা ফছয াত ভা, িশরশজ কে। রায়ন্প িাফ মথশি এিটা মস্বিাশফী ির কেশয়কছর
ব্লাড িযাশম্পইশন। মথাযীকত আকভ বরাকিয়ায।
মছাটশফরায়, এভনকি ইশডশন োয ভয় আকভ কছরাভ শুিনা আয তখন মতা জন অশনি িভ কছর। মতা
বাইয়াশিয িযাশম্পইশন ব্লাড মিয়ায উিাযীতা, মিন ব্লাড কিশত য়, কনশত য়, ভয়ভত ব্লাড না মশর
মযােীয িত ক্ষকত য়, মি মি কিশত াশয কফস্তাকযত মফ ুেয িশয ফযাখা িশযকছর। আয এি এিটা
বাইয়ায কি েফি, মিউ মিউ ৫/৬ ফায ব্লাড কিশয়শছন। এিজন খুফ রম্বা, যািাভ বাইয়া ফরর, আকভ ১৯
ফায কিশয়কছ, মই নাকি টিভ করডায, ফাই ঢািা ইউকনবাকিটিয ছাত্র।
মাই মাি প্রথভ কিন গ্রুকং র, জন ভাা র ফায, আভায। আয আভায় ফরা র আকভ ব্লাড কিশত
াযফ না, আভায জন অশনি িভ তাছাো আভায মপ্রায খুফ মরা। আকভ িত িাকুকতকভনকত িযরাভ,
কপ্ল্জ বাইয়া মনন, আভায অশনি খ। না মিউ যাকজ না। িযাশম্পইশনয শযয কিন মাযা মাযা ব্লাড কিশত
চায় এফং কিশত াযশফ।
শুশন অশনি ভন খাযা র। াযা যাত বাফরাভ কি িযা মায়! ব্লাড আভায় কিশতই শফ, মম বাশফই মাি।
িাযণ এযা আফায িশফ এই ভপস্বর শয আশফ তায ঠিি নাই। অশনি কচন্তা িশয শযয কিন ডাফর
মাশয়টায শে তায উয মভশজা পু পু য মফাযিা েরাভ, জীফশনয প্রথভ আয মল ফায, মনিাফ িযরাভ।
মতা মখন ব্লাড কিশত মেরাভ, ভশন প্রাশণ মচশয়কছরাভ মই রম্বা, টিভ করডায বাইয়ায াভশন মমন না কে
িাযণ আশেযকিন াযাকিন এি াশথ িাজ িশযকছ। উকন মকি আভায় কচশন মপশরন!
আকভ খুফ চাইকছরাভ আভায ব্লাড মিয়ায ককযয়ার মমন আশে আশ, মাশত আকভ ব্লাড কিশয় মফাযিা মছশে
তাশিয মল্প িযশত াকয। মতা আকভ এি মিাশন চু চা িাুঁকেশয় কছরাভ, আভায ব্লাড মিয়ায ভয় আশতই
মই বাইয়াটা অনয বাইয়াশি কযশয় কিশয় ফরর আকভ কনকি। আকভ মতা ুশযাকয নাবি া, মকি ধযা কে!
ফায িাশছ আকভ িত মস্দশয, িত আিশযয, আিিফািী, আয আকভ কিনা কভথুযি শয় মাফ তাুঁশিয
িাশছ! যীকতভত ঘাভকছরাভ, াত াুঁ িাুঁকছর। মতা বাইয়াটা আভায াত কনশয় ব্লাড কনশত শুরু িযর। আকভ
মতা াত কিশয় মচাখ মিন্ত মডশি মযশখকছরাভ।
ব্লাড মিয়া মল শর উশঠ িাুঁোশত কেশয় ভাথা ঘুশয শে মাই। াশই আভায মফষ্ট মেি িাুঁেশয়কছর,  ধশয
আভায় আফায মচয়াশয ফকশয় কির, জু খায়ামরা। আকভ মতা ারাফায জনয অকস্থয। মই বাইয়াটা ফশর
উঠর, " ভুক্তা মজি বার কিন্তু এে মজি বার না। আভায িথা শুনশর না, এখন ফুমঝা ভজা"।
আকভ মতা তফাি শয় তায কিশি তািারাভ, আভায় কচনর কিবাশফ! ম আভায কিশি তাকিশয় খুফ েবীয
িশে ফশরকছর,"মতাভায মচাখ"।
শয অশনিকিন অুস্থ কছরাভ। না, আয মিানকিন মিখা য়কন আভাশিয।

যক্তিাতািঃ Nahid Suhan

অকবজ্ঞতািঃ ৪৮(ূকচত্র )

এিভয় প্রায়ই টিকবশত মিখতাভ ভুভূলিু মযােীয যশক্তয প্রশয়াজন, তখন ভশন ত আকভ মকি যক্ত কিশত
াযতাভ। কিন্তু তখন যশক্তয গ্রু জানা কছশরা না, আয ফয় আভায য়কন। আভায যশক্তয গ্রু 
মনশেটিব।
আভায ভা অুস্থ। কিডকন ভযা, ডায়ারাইক িযায জনয প্রচু য যশক্তয প্রশয়াজন য়। ভাশয়য যশক্তয গ্রু
কফ শজটিব (B+)। কযফাশয আকভ এিভাত্র মছশর। এি ফযাে যক্ত ায়া মম িত িশষ্টয তা আকভ ফুকঝ।
তখন মথশি প্রকতজ্ঞা িযরাভ মত কিন এই আশরায ৃকথফীশত আকছ, ততকিন যক্ত কিশয় মাশফা।
এি অকপশ চািকযয আশফিন িশযকছরাভ, আশফিন শত্র যশক্তয গ্রু মিয়া কছশরা। মখান মথশি এি
ভাশয়য মছশর আভায নাম্বায কনশরা, কশরশটয িভরেশজজ তাশিয ফাকে। ভাশয়য টিউভাশযয অাশযন িযশত
শফ, এি াপ্তা শরা যক্ত খুজুঁশছ াশি না। উনাশিয াশথ িথা শরা, যক্ত কিশত মেরাভ। জীফশনয প্রথভ যক্ত
কিরাভ। উনাযা খুফ খুক শরন। এি ফযাে যক্ত কিশর মতভন ক্ষকত য় না, আয মা য় তা িশয়িকিশন ূযণ
শয় মায়, কিন্তু মম আীফিাি  বারফাা ায়া মায় তায জশনয ৃকথফীশত মফশচুঁ থািা মায়।
আজ উকন আভায মখাজুঁ যাশখন, এভনকি তাশিয কযফাশযয এিজন িশয কনশয়শছন। তাশিয মচাশখ খুকয
অশ্রু মিশখ, জীফশনয াথিিতা খুুঁশজ মশয়কছ। আভায ভাশয়য জশনয যক্ত কিশয়  যক্ত িাশন মাযা আভাশি
ায়তা িযশছন তাশিয িাশছ কচযঋণী শয় থািশফা। আনাশিয িাশযা যশক্তয প্রশয়াজন শর আভায াশথ
মমাোশমাে িযশত াশযন,আকভ ফুকঝ যক্ত কি! আকভ াধযভত মচষ্টা িযশফা ইনাা্ল্লা।
আনায এি ফযাে যক্ত, িাশযা ৃকথফীশত ফাচাুঁয ইিা ূযণ িযশত াশয। আভায ভাশয়য জশনয মিায়া
িযশফন, মমন ভা ফশর ফভয় ডািশত াকয, ভা ছাো ৃকথফীশত আন মিউ মনই। ফাই বাশরা থািশফন।

যক্তিাতািঃ Himel Maruf

অকবজ্ঞতািঃ ৪৯(ূকচত্র )

০৭.০২.১৪ ইং তাকযখ শুক্রফায আকভ জীফশন প্রথভফায যক্ত িান িকয । মযােীয মিশয ফােী কিনাজুশয,
তশফ অশনিকিন ঢািায় থাশিন । ফয় ৫০ এয ভত । ভেফাজাশয িকভউকনটি মভকডিযার িশরজ এ বকতি যত।
উনায াশয়য এিটা ফে ধযশনয অাশযন শয়শছ মায িাযশন আভায আশে উনায আশযা ৫ ফযাে যক্ত
মরশেশছ । আভায যশক্তয গ্রু 'এ মনশেটিব' । এয আশে ১০ টা শত ৪ টা মিন্ত ফশ মথশি যক্ত কিশত না

াযায় ভনটা খুফ খাযা শয়কছর মকিন । িাযনটা কছর, ফ মডকরবাযীশত যশক্তয প্রশয়াজন য় না । মাই
মাি, মকিন মথশিই ভশনয কবতশয যক্ত িাশনয আগ্রটা আশযা মফশে মায় ।
আভায প্রাকটিযার যীক্ষা চরকছর, তাই শুক্রফায ছাো আভায শক্ষ ম্ভফ কছর না । তাই িশয়ি ফায
মমাোশমাে িশয ফযাাযটা পাইনার িযা য় । শুক্রফায িাশর ঘুভ মথশি উশঠ মোর মশয আকভ নাস্তা িশয
মযকড ই । তাযয ১০ টায় িরযাণুয মথশি ভেফাজাশযয উশেশয যনা মিই । আভায ধাযনা কছর জুম্মায
নাভাজটা ফাায় এশ েশত াযফ । কিন্তু াাতাশরয ব্লাড ফযাংি ফন্ধ থািায় ঝাশভরায় েশত য় ।
যাথশরাজীশত ১১:৩০ টায় ব্লাড কিশয় ফ মটশস্টয কযশিাট মিয় ২ টায় । ভাশঝ জুম্মায নাভাজটা শে আক ।
কতয ফরশত কি, এই ভয়টা অশনি খাযা রােকছর । এশি মতা বশয় কছরাভ মম কযশিাশট কি আশ, যক্ত কিশত
াযশফা কিনা । তাযয এশতা মিকয । অফশশল মখন জানশত াযরাভ আভায যক্ত কিশত মিান ভযা নাই
তখন এিটু স্বকস্ত মরাভ ।
আভায আশেয এিজন মখন যক্ত কিকির তখন এিটু এিটু বয় মশয়কছরাভ কিন্তু যক্ত মিয়ায ভয় মতভন
কিছু ভশন য়কন । ূচ এয াভনয ফযাথা কিছু ই না । ভজায ফযাায শি, আভায এি ফযাে ব্লাড কিশত ০২

কভকনট ৫২ মশিি ভয় রাশে । ডাক্তায এয ভশত, আভায যশক্তয চা নাকি মফক । আভায আশেয জশনয ৪
কভকনট এয মফক ভয় মরশেশছ । যক্ত মিয়া মল শর কিছু ভয় শুশয় থাকি । ফাায় চশর আায আশে

মযােীয িাশছ মখন কফিায় কনশত মেরাভ আয উকন আভায ভাথায় াত ফুকরশয় মিায়া িযকছশরন। কতযই
মটা কছর আভায জনয অশনি ায়া । িশতাটা মম আত্মতৃ কপ্ত াকিরাভ তা করশখ প্রিা িযায ভত বালা

আভায জানা মনই । মাযা যক্ত িান িশযশছন শুধুভাত্র তাযাই ফুশঝন । আভায ভশন য়, এই মিায়া ভন মথশি
ায়া মায়। অনযকিশি বাফশতই বার রােশছ মম, ভানুল কাশফ অনয ভানুশলয কফশি াাময িযশত
মশযকছ।তাই মতা এখন আফায অশক্ষায প্রয গুনকছ িশফ আফায যক্ত কিশত াযশফা আয ভন মথশি তৃ কপ্ত
াফ ।

"িশয মপরুন ুশণযয িাভ, যক্ত কিন জীফন ফাুঁচান"।

যক্তিাতািঃ পাশতভা আক্তায াকখ

অকবজ্ঞতািঃ ৫০(ূকচত্র )

আকভ প্রথভ যক্ত মিয়ায আশে অশনি-অশনি বয় মশয়কছরাভ। বাফরাভ যক্ত কিশর মকি আভায মিাশনা
ক্ষকত য়, জাকননা যক্ত মনয়ায ভয় িশতাটা িষ্ট শত াশয - এই যিভ অশনি ফাশজ-ফাশজ কচন্তা আভায
ভাথায় ঘুযাি খাকির, বয় িাজ িযকছর । কিন্তু আভায মেি পারুি মাাইন ফ ভয় আভাশি অশনি
অশনি উৎা কিশত রােশরা।
আকভ বাফরাভ মা ফায শফ, তাই মেরাভ যক্তিান িযশত, এফং যক্তিান িযরাভ। মম ির বয় আভায
িাজ িশযকছর তায ১% আভায কবতয িাজ িযর না । মখন যক্ত কনর ঠিি তখন ফুঝশত ােরাভ কভশথয
বয়গুমরা আভায ভশন িাজ িযকছর। যক্ত মিয়ায য কি যিভ বাশরা রাোয অনুবূকত আভায ভশধয িাজ
িযকছর মটা ফশর ফুঝাশত াযশফা না । তাযয মথশি ঠিি িযরাভ আকভ কনয়কভত ব্লাড মডাশনট িযশফা।

এফং অনযশি যক্ত িাশন উৎাীত িযশফা। তাই এই ভানফশফায িাজ িযকছ। জাকননা িতকিন িযশত
াযশফা এই িাজ। তশফ ভৃতুযয আে মিন্ত িযায মচষ্টা িযশফা, ইনাআল্লাহ্।
আকভ মখন যক্ত কিশত কেশয়কছরাভ, তখন িাউশি ফকরকন। যক্ত কিশয় আায ভয় প্রায় যাত শয় মায়,
ফােীশত কপযশতই ফাই প্রশ্ন িযশছ এত মিকয র মিন। আকভ কচন্তা িযরাভ যক্ত মিয়ায িথা ফরশর
মকি ফাই ফিা মিয়, তাই িথাটা ফররাভ না । ফররাভ মম, আজশি িা মশল মিাকচং িশয কপযশত এিটু

মিকয শয় কেশয়কছর। কিন্তু আভায াশথ মাশি কনশয়কছরাভ, ম ফশর কিশয়শছ মম আকভ ব্লাড কিশয় এশকছ। তখন
ফাইশি আভাশি ফিাফকি না িশয, আভাশি অশনি ফুকঝশয়শছন। কিন্তু আকভ মভশন কনশত াযরাভ না।
তাই এখন পযাকভকর মচাশখয আোশর এই িাজ িকয । আভায এই কভশথয িথা ফরায জনয মকি এিজন ভানুশলয
প্রাণ ফাুঁশচ তাশর আকভ এই যিভ াজাযটা কভশথয িথা ফরশত যাকজ ।

যক্তিাতািঃ মভািঃ াকভউর াান কশভর

অকবজ্ঞতািঃ ৫১(ূকচত্র )

২০১২ াশরয ৬ই আেস্ট। আভায এি ফন্ধু যক্তিান িযশফ। কভযুয ২ নাম্বায াটি পাউশিশন তাুঁয এি ফে
বাইশয়য আত্মীশয়য যক্ত রােশফ। আভাশি াশথ িশয কনশয় মায় ম। যক্ত মিয়ায ভয় ই ফে বাইশয়য
আু আভাশি কজজ্ঞাা িশয,
- মতাভায যক্ত গ্রু কি ?
আকভ ফররাভ, এ+ ।

- তাশর তু কভ যক্ত িা । কিডনী অাশযন অশনি যক্ত রােশফ।
আকভ ফররাভ, আু আভায মতা বয় রাশে ।
এযয আভায ফন্ধু, ই বাই আয আু এই কতনজন কভশর আভাশি ধভি আয া কিশয় যক্ত মনয়ায মফশড
শুইশয় কিশরা । ূচ মঢািাশনায ভয় বয় বয় রােশর শয মিখরাভ মতভন মিান ফযাাযই না এইটা । মমই
নাি কছশরা উকন এিটা ফর কিশয় াঞ্চ িযশত ফরশরা । কিছু ক্ষন াঞ্চ িযশত িযশতই নাকি যক্ত মনয়া মল ।
আকভ মতা ভাখুক । াশথ আফায িত খাফায খায়াশরা ।

যক্তিাতািঃ MD Mamun Hussain

অকবজ্ঞতািঃ ৫২(ূকচত্র )

২০০৬ কি ২০০৭ াশরয িথা। এিজন মযােী মিখশত মেরাভ কশরট ভুকজফ জাান াাতাশর।
াাতাশরয মিয়াশর এিটা মাস্টায কছর এযিভ, "আনায ১৮ তভ জন্কিন ারন িরুন মস্বিায় যক্ত
িাশনয ভাধযশভ"। ঐ মাস্টাযটাই কছশরা যক্তিাশনয ভুর উৎা মিন্দ্র। মকিনই ঠিি িযরাভ ১৮ ফছয শর
যক্ত িান িযফ।
১৮ ফছয ূযন য়ায ূশফি িশয়িজনশি ফশর যাখরাভ িায যক্ত িযিায শর মমন আভাশি জানায়।
তখন এখনিায ভত ফায াশথ কযচয় না থািায় মটা ভয় ভত ম্ভফ য়কন। ১৮ ফছয ৪ ভা ফয়শ
২০১৩ াশরয ২১ জানুয়াকয প্রথভ যক্তিান িযায মৌবােয য়। মই মথশি আজ মন্ত ১০ ফায যক্তিাশনয
ুশমাে শয়শছ আভায। তশফ এিটা আশক্ষ, জন্কিশন যক্তিান িযা ম্ভফ র না এখশনা। মিায়া িযশফন এই
ইিাটা মমন ূযন য়।

যক্তিাতািঃ Alif Afsana

অকবজ্ঞতািঃ ৫৩(ূকচত্র )

আকভ প্রথভ যক্ত কিশয়কছরাভ ২০১৪ াশরয অশটাফয ভাশ। ফৃদ্ধা এি ভকরা মি। চশর আায ভয় উকন
আভায ভাথায় াত মযশখ মিায়া িযশত কেশয় মিুঁ শি মপশরকছশরন। বীলন অফাি শয়কছরাভ। মই াশথ
খুক। কতয ফরশত এত বার আভায জীফশন মিানকিন রাশে কনl ৃকথফীয ভস্ত ঐমি আয প্রাচু মি ঐ
কজকনটায িাশছ খুফই তু ি আয ক্ষু দ্র। এ এি অনযযিভ অজিন।

যক্তিাতািঃ Rasel Khan Niloy

অকবজ্ঞতািঃ ৫৪(ূকচত্র )

"িশরয তশয, িশর আভযা প্রশতযশি আভযা শযয তশয" - এই িথাটা খুফ মছাটিার মথশিই অন্তশয রারন
িযতাভ। ফুঝ ফায য মথশিই বাফতাভ, িখশনা মকি িাশযা উিায িযশত াযতাভ, তাশর কনশজশি
খুফই বােযফান ভশন িযশত াযফ। তাই মছাট মথশিই াভাকজি িাজিশভিয কিশি আভায এিটু মফকই নজয
থািত। আকভ মছাট মথশিই মিশখ আকছ আভায মছাট ভাভা মিায় ভূভুলি মযােীশি যক্তিান িযশছ। ভাভা
মনাফাকনীশত চািকযয িশয,তাই ভাভা ডাশয়াড ঠিি যাখায জনযই উশযয যাযশিয কনশিি শই যক্তিান
িযত। প্রকতফায ভাভায ফাায় মফোশত মেশর ভাভায ভুখ মথশি যক্তিাশনয েল্প শুনতাভ। তখনই ভশন ভশন
প্রকতজ্ঞা িশয মপরকছ আকভ ফে শয় ভানুলশি যক্ত কিশফা।
আভায এইচ.এ.ক এোভ চরািাশর আকভ এিফায মোশন ডাক্তাশযয িাশছ মাই। যক্তিান এয িথা ফরশতই
ডাক্তায আভায যীয এফং জন মিশখ আভাশি িুই-এি ফছয য মথশি কিশত ফশর। তখন অশনিটা ভন
খাযা িশযই চশর আক। তাযয আকভ চাুঁিুয করশটিকনি ইনকস্টটিউশট অধযয়নযত অফস্থায় মিখতাভ
িযাম্পাশ ফে বাই এফং মেিযা কফকবন্ন জায়োয় কেশয় যক্তিান িশয আশ। শয আভাশিযশি ফশর এফং
মপফুশি ছকফ আশরাড মিয়। এিকিন আকভ আয ফন্ধু তানবীয এিটি াাতাশর কেশয় কনশজশিয টািা
কিশয় যশক্তয গ্রু কননিয় িশয আরাভ শুধুই যক্তিান িযশফা ফশর। গ্রু জানায য মতা আয তে ইশছ না
িশফ মম যক্তিান িযশফা। িযাম্পাশয মেি, মছাট বাই, কক্ষি মভাটাভুটি ফাইশি আভায যশক্তয গ্রু
জাকনশয় কিরাভ।
িশয়িকিন য আভায খুফ কপ্রয় এিজন কক্ষি কিফকযয়া যায ফরশরন, কনরয় ঢািায ককজশত একফ+ যক্ত
রােশফ। নযকংিী করশটিকনশিয ইযাত ভযাডাশভয ভাশয়য শন াটি াজিাকযয অাশযন।আকভ যাযশি
এিফাশিয "যা" ফশর কিরাভ। আকভ কচন্তা িযরাভ,িাউশি াাময িযায জনয আভায ফাফায মতা অশনি
টািা-য়া নাই, তাশর এি ফযাে যক্ত কিশয়ই ভানুলশি াাময িকয। তাযয িুইকিন য টিচাশযয াশথ
চাুঁিুয মথশি িুুশয যনা কিশয় ঢািায় ন্ধযায় এশ ককজশত ১ভ ফাশযয ভশতা ব্লাড মডাশনট িযরাভ। তখন
আকভ খুফই আনকেত এফং এোইশটড কছরাভ।
উরকি টা বালায় প্রিা িযশত াযফ না। যাশতয রশঞ্চই আফায খুক ভন কনশয় চাুঁিুয চশর আরাভ।
এফং এখন কনয়কভত যক্তিান িকয। ইনাল্লা আভায যক্তিাশন মঞ্চুকয িযায ইশি আশছ।আনাযা মিায়া
িযশফন, মাশত ইশিটা ূযন িযশত াকয। ১ভ ফায যক্ত মিয়ায য শুধু এিটা িথাই ফাযফায এিটা
আপশা িযকছ, -ই আশযা আশে মিন যক্ত মিইকন!!

যক্তিাতািঃ Ashraf Bhuiyan Farhad

অকবজ্ঞতািঃ ৫৫(ূকচত্র )

আকভ যক্তিান ম্পশিি মতভন কিছু ই জানতাভ না।
২০১২ াশরয একপ্রর ভাশয ১ভ কিশিয িথা। আকভ আভায চাচাশতা বাইশয়য মিািাশন ফশকছরাভ এভকনশত।
ঠাৎ আভায যায এশরন মিািাশন। যাযশি মফ কচকন্তত ভশন কির।
আকভ যায মি ফররাভ, কিছু ভশন না িযশর আনাশি এিটা িথা ফরশত াকয?
যায ফরশরন, আকভ কিছু ভশন িযশফা না। কি ফরকফ ফর?
আকভ ফররাভ, আনাশি মিশখ খুফ কচকন্তত ভশন শি, কি কনশয় কচন্তা িযশছন? আভাশি ফরুন।
যায ফরশরন, আভায মছশর থযারাশকভয়া মযাশে আক্রান্ত। য জনয প্রশতযি ভাশ যক্ত রাশে। আোভীিার
১ফযাে যক্ত রােশফ চট্রগ্রাভ আেযকিল্লা মযড কক্রশশি।
আকভ তখন ফররাভ, মিান গ্রুশয যক্ত রােশফ?
যায ফরশরন, উনায মছশরয জনয কফ শজটিব যক্ত রােশফ।
আকভ াশথ াশথ ফররাভ, আভায যশক্তয গ্রু কফ শজটিব, আকভ আনায মছশরশি যক্ত কিফ।
যায ফরশরন, তু ই কনকিত মতায ব্লাড গ্রু কফ শজটিব মম?
আকভ ফররাভ, আভাশিয িশরশজ যশক্তয গ্রু যীক্ষা িযশছ ির ছাত্রছাত্রীয, তখন আভায যশক্তয গ্রু 
যীক্ষা িশযকছ। উনাযা ফরশছ আভায যশক্তয গ্রু কফ শজটিব।
এইফায যায ফরশরন, মতায ফয় এফং জন িত?
আকভ ফররাভ, আভায ফয় ১৮+ এফং জন ৫২মিকজ।
যায ফরশরন, তাশর আোভীিার িাশর আভায াশথ আেযকিল্লা মযড কক্রশশি মমশত াযকফ, মতায কি
মিান িাজ অথফা িা আশছ িার িশরশজ।
আকভ ফররাভ, আোভীিার আভায মত িাজ থাকুি না মিন, ফ িারশিয জনয ফাি এফং িা । আকভ
যক্ত কিভু কিভু কিভুই।
এযশয রক্ষয িযরাভ, যায এয ভুশখ াক পু শট উশঠশছ।
এয শযয কিন িাশর যাশযয াশথ কভযযাই মথশি চট্রগ্রাভ চশর মেরাভ। তাযশয আেযকিল্লা মযড
কক্রশশি আকভ জীফশন ১ভ যক্তিান িশয মপররাভ। যক্তিান িযায য কনশজয িাশছ এশতা মম খুক রােশছ তা
আয ফশর ফুঝাশত াযশফা না। কিছু ক্ষণ শয যায ফরশরন, তু ই মতা পর। মতায যশক্তয ির যিশভয
যীক্ষা িযা শয়শছ, মিান ভযা ায়া মায়কন। মতায যক্ত এখন আভায মছশরশি মিয়া শফ। এইটা শুশন
আকভশতা আয ভা খুক।
এযশয যায মি ফররাভ,তাশর মতা আকভ প্রশতযি ভাশ আনায মছশরশি যক্তিান িযশত াযশফা।
যায ফরশরন, না াযকফ না।
আকভ ফররাভ, মিন?

যায আভাশি ফ কিছু ফুকঝশয় ফরশরন ৪ভা য য যক্তিান িযশত াযকফ।
আকভ ফররাভ, আিা ঠিি আশছ।
এযশয যায মথশি কফিায় কনশয় আভায এি িাকজশনয ফাায় চশর মেরাভ। ফাায় মায়ায য এিটু িশয
খাযা রােশত শুরু িযর। তাই মখশয়শিশয় এিটা ঘুভ কিরাভ, ঘুভ মথশি উঠায য আশেয ভশতা আফায
স্বাবাকফি শয় মেরাভ।
২০১৪ াশরয মশলয কিি মথশি মস্বিায় যক্তািাতা ভযাশনজ িশয মিয়ায িাজ িযকছ। ফাই আভায জনয
মিায়া িযশফন, মাশত আকভ ভানফতায মফায় কনশজশি কফকরশয় কিশত াকয।
(যাক ব্লাড মডাশনটিং \bd/)

যক্তিাতািঃ আিনান যাকপন

অকবজ্ঞতািঃ ৫৬(ূকচত্র )

২০১৪ াশরয মপব্রুয়াকয ভা। অশনিকিন ধশযই বাফকছরাভ ব্লাড কিশফা। এি ফে বাইয়ায যাভশি ব্লাড
কিশত আগ্রী শয়কছরাভ।
১১ মপব্রুয়াকয যাশত এি মছাট বাই জানাশরা য এি ফন্ধুয ভাশয়য জনয এি ফযাে যক্ত রােশফ, আকভ াশথ
াশথ যাকজ শয় মেরাভ। াযাটা যাত উশেকজত শয় কছরাভ, এিটু বয় বয় রােকছর। িাশর উশঠ নাস্তা
িশয যয়ানা কিরাভ ঢািা মভকডশিশরয উশেশয। কেশয় ই মছশরয ফাফাশি মপান কিশয় তায াশথ মিখা
িযরাভ। কতকন আভাশি এিিভ কনশজয মছশরয ভত আিয িযকছশরন। নাভ কি, মিাথায় কে এফ কজশজ্ঞ
িশয এি মফাতর াকন আয এিটা আশর এশন কির। মজায িশয আভাশি খায়াশরা। কিছু ক্ষন য এিটা
রুশভ কনশয় মের। ডাক্তায নাভ ঠিিানা ফয় জন এগুশরা কজশজ্ঞ িযকছশরন। এযয প্রথভফাশযয ভত
যক্তিান ম্পন্ন িশয রুভ মথশি মফয রাভ। ারিা িূফির রােকছর। আংশির আভাশি মশবন আ, আশযিটা
আশর এশন কিশরন। আকভ ভয় কনশয় গুশরা মখরাভ। তাযয আংশির আভাশি যাস্তা মিন্ত একেশয় কিশরন,
কিবাশফ মাশফা ফ ফশর কিশরন। অশনিফায ধনযফাি কিশরা আভাশি। উনাশি খুফ িুকিন্তাগ্রস্ত রােকছর।
আকিয িযান্পায শয়কছর।

মাই মাি আকভ চশর আরাভ ফাায়।
অশনি অশনি মফক বাশরা রােকছর। এযয মথশি কনয়কভত ৪ ভা যয যক্ত কিশয় আকছ।

যক্তিাতািঃ SB Prio

অকবজ্ঞতািঃ ৫৭(ূকচত্র )

ারটা কছর, ২০১২ তাকযখটা ভশন মনই।
ফইশত শেকছরাভ ১৮ ফছয মথশি যক্ত মিয়া মায়। আয মটাই কফশ্বা িযতাভ তশফ জন শত য় ৫০
মিকজ, তশফ আকভ কছরাভ ৪৫-৪৬ মিকজ। তশফ ফুশি কছর অিভয া । ফায ভাশঝ এিটা বয় িাজ িশয
আয মই বয়টা আকভ িখশনাই মতাভ না। আকভ ুুঁইশয়য িথাই ফরকছ। এই বয়টা আভায িখশনাই কছর না।
মছাট মফরা মথশি নানা প্রিায টিিা আয মফিকন কনশত কনশত এি প্রিায অবযস্থ শয় মেকছ।
এিকিন আভায এি কযকচত িািা এিজন মযােীয জনয B+ যক্ত খুুঁজকছশরন। মই মছাট মফরায় মটস্ট
িশযকছরাভ তখন মথশিই জানতাভ আভায যশক্তয গ্রু B+ ।

আকভ শুশন ফকর, আকভ কিফ িািা। তশফ মায়ায জনয ভশন য় বাো কছর না। িািা ফশর মিান ভযা নাই।
আকভ কিফ।
মম মযােীয জনয ব্লাড কিই তায ভুখ মিখায ুশমাে য়কন। ব্লাড মিয়াযয য নাকি অশনশিয ভাথা ঘুোয়।
কিন্তু আভায মতভন কিছু ই য়কন। মিয়ায য াকন জু মিি ফই মখরাভ। তাযয ফাায় কপশয এরাভ।
ভশনয ভশধয এিটা আনে িাজ িযকছর জীফশন মিান বার িাজ না িযশর আজ এিজন ভানুশলয জীফন
ফাুঁচাশনায মচষ্টা িযকছ।
আনে ধশয না মযখশত মশয ভাশি ফকর, ভা, আজ না আকভ এিটা বার িাজ িযকছ।
ভা ফশর, কি?
- আজ এি মফানশি যক্ত কিশয়কছ।
শুরু শয় মায় ফিাঝিা োরাোকর। এি ফায ফশর, তু ই আভায ঘয মথশি মফয শয় মা।
আজ ম ভা আভায় ব্লাড ভযাশনজ িযশত অনুশপ্রযণা মিয়।

যক্তিাতািঃ Muhammad Abu Shohel

অকবজ্ঞতািঃ ৫৮(ূকচত্র )

ভয়টা ২০১১ ার, আভায ফয় তখন ১৯ ফছয।কপ্রকভয়ায কফশ্বকফিযারশয়য কদ্বতীয় অধিফশলিয ছাত্র। আকভ
তখন কনশজয ব্লাড গ্রু  জানতাভ না!
আভায িািী কছর উচ্চভাত্রায ডায়াশফটিি যাশি, তায উয যক্তশুনযতা। CSCR এ বকতি কছশরা। মফ
িশয়ি ফযাে + যশক্তয প্রশয়াজন। আত্মীয়-স্বজন'মিয ভশধয িশয়িজন যক্ত কিশয়শছন। আভায এি চাচা
কনশজয যশক্তয গ্রু মচি িশয মিখশরন তায এ+। কতকন খুফ আশট শরন, কনশজয ভা'মি যক্ত কিশত
াযশফননা ফশর।
তখন আকভ যশক্তয গ্রু জানশত আগ্রী রাভ। ন্ধানীশত কেশয় মচি িশয মিখরাভ আভাযটা +! খুফ খুক
শয়কছরাভ িািীয াশথ কভশর মেশছ ফশর! িুইকিন শয যক্ত রােশত াশয। আকভ ফররাভ, আকভই কিশফা।
মাইশাি, প্রথভফায কনশজয িািীশিই যক্ত কিরাভ।

যক্তিাতািঃ ছকেরুজ্জাভান সিত

অকবজ্ঞতািঃ ৫৯(ূকচত্র )

যক্তিান কফলশয় আগ্র কছশরা অশনি আশে মথশিই, কিন্তু িখশনা ুশমাে য়কন। যফতীশত কুকভল্লায এিটি
ংেঠশনয মভম্বায ই। খামনই ঞ্চাযশনয এফাশয়ি কযয়াজ বাইময়য ামথ কযচয় য়। নাশি যশক্তয
গ্রু এফং যক্তিাশন আকভ মম আগ্রী মটা ফররাভ।
মতা ঠাৎ এিকিন এফাশয়ি বাই আভাশি মপান িশয ফরর, তু কভ যক্ত কিশত াযশফ? আকভ ফশরকছরাভ, িখন
রােমফ এফং মিাথায়? তখন কতকন ফরশরন, কিছু ক্ষন য িনপাভি িযকছ।
কিছু ক্ষন শযই মপানটা মফমজ উঠর এফং মটা কছর মযােীয আত্মীশয়য মপান। িথা ফরায য কউয
িযশরা মম ন্ধযায ময ব্লাড কিশত মফ। আয মকিনটা কছর ২ই মমেম্বয, ২০১৫। এিকিমি আভায
জন্কিন, অনযকিমি আভায এইচ এ ক যীক্ষা। আয আকভ আয আভায ফে বাই থািতাভ কুকভল্লায়
এি বাো ফাায়।
ন্ধযায ভয় ব্লাড মিয়ায জনয যনা কিশয় াাতামর মৌমছ জানশত াযরাভ যাত ৮ টায় ব্লাড কনমফ।
তখন মতা বশয় অফস্থা খাযা, িাযন এত যাত মিাথায় কছরাভ বাইয়া জানশত চাইশর কি ফরশফা!
মাি, মটনন িযশত িযশত ব্লাড মিয়ায ভয় ময় মের, মখামন মায়ায য নামিয কফকবন্ন প্রমশ্নয
ম্মুখীন শয় ব্লাড কিশয় কফিায় কনশত কনশত যাত ৯টা মফমজ মের। ময াাতার মথমি মনমভ এি মিৌমে
অশটাস্টযাশি এশ অশটাশত উঠরাভ। অমটা ছাোয কিছু ক্ষন য ঠাৎ অনুবফ িযরাভ াতটা কঝভকঝভ
িযশছ।
মাি, ফকিছু ফাি কিময় ফাায মেইশটয তারা খুমর মবতশয ঢু শি মিকখ বাইয়া ফাায় চশর এশশছ। িযজা
নি িযায য খুমর বাইয়ায প্রথভ িথা কছর, এতক্ষন মিাথায় কছকর? ফররাভ যাশযয ফাায় কছরাভ।
যাশত খাফায মখন খাকি, তখন অনুবফ িযরাভ আভায ভাথা প্রচি ঘুযাশি।
অফশশল খায়া মমল মখন কে ময় ঘুভুশত মেরাভ, তখন এিটা মপান আর।কযকব িযায য ফুঝমত
াযরাভ মম মযােীয আত্মীয় মপান কিশয়শছ। তখন ই প্রান্ত মথমি আয়াজ আমছ, সিত বাই আনায
কি অফস্থা? আকন ফাায় কেশয় মৌুঁশছশছন? তখন আকভ ফররাভ, যাুঁ বামরা আয যাুঁ ফাায়।
তখন মযােীয অফস্থা জানমত চায়ায য ফরর মম অাশযন ািশপু র আয মযােী এখন মফশড। ফ
মশল কফছানায় শুময় মচাখ ফুশজ কচন্তা িযকছরাভ মম আকভ িখমনা স্বশপ্ন বাকফ নাই মম আভায এই
জন্কিিা এবাশফ িাটশফ।
শয মখন মযােীয আত্মীশয়য ভুমখ শুনরাভ মম মযােীয অফস্থা আমেয মচময় বামরা, তখন ফুিটা েশফি
বশয মের। মকিন মথশিই শুরু। আকভ মছাট মফরা মথশিই ইশঞ্জিন, ূচ খুফই বয় মতাভ। কিন্তু মখন
মযােীয আনজশনয ভুশখ আভায উয তাুঁশিয আস্থা, বযা মিকখ, তখন বয়টা আভায কক্তশত কযণত
য়।

আভায যক্তিাশনয কফলয়টা ফাায় জানাশনায য প্রচু য ফিা মখশয়কছরাভ কিন্তু মখন মযােীয আনজশনয
মই িৃ তজ্ঞ বযা ভুখটা মবশ শঠ, তখন ফিাগুশরা অশটাশভটিি জভ শয় মায়। এখন আভায প্রথভ
যক্তিাশনয ভুহুতি টি ভশন েশর অদ্ভু ত এিটা অনুবূকতয ৃকষ্ট য়।
ভূরিথা : আজ মখন কযফাশযয ফাই জানশত াযমরা তখন ফাই খুক, কফমল িশয আভায ভা কমকন
আজ আভায িাশজয জনয েফিমফাধ িময। এমতই আভায াকন্ত, তৃ কপ্ত।

যক্তিাতািঃ Tanzil Hossain Ali

অকবজ্ঞতািঃ ৬০(ূকচত্র )

যাত তখন এোযটা। Lim বাই এশ কজশজ্ঞ িযশরন, তানকজর, মতাভায ব্লাড গ্রু কি?
আকভ ফররাভ, কফ কজটিব বাইয়া।
- িারশি ব্লাড কিশত াযশফ?
- বাইয়া, আশে িখশনা মিই নাই।
- আশয কিিু শফ না। এি মছাট ফাচ্চায া মবশঙ্গশছ। িার অাশযন। মতাভায নম্বয কিশয় কিকি
মযােীয আত্মীয়শিয। িাশর মপান কিশফ মতাভাশি। মফক িশয াকন খাফা।
তখন আভায ফম কছশরা আঠায ফছয াুঁচ ভা।
িাশর মপান এশরা চট্টগ্রাভ মভকডিযাশর মেরাভ, ব্লাড কিরাভ। বাশরাই রােশরা। মম ফাচ্চায ব্লাড কিরাভ য
ফাফায অকপশয ফ োকে িশয ফাায় কিশয়ই মাশফ। উনাশি ফররাভ, আভায ফাা িাছ্ ভযা শফ না।
উকন নাশছােফাো। ড্র িশযই আশফন। উনায োকেশত নাকভশয় কিশয় মেশরন। আয যাুঁ, আায শথ
প্রফতি ি নাকভশয় কজশর কনশয় কেশয় এত খাফায অডিায িযশরন মম মিশখই াুঁকপশয় মেরাভ। এি ঘিা মাফৎ
মজায িশয এফ আভাশয খায়াশরন।
মাই মাি ব্লাড কিশয়ই কিরাভ, খুকশত নাকি টায়াডি শয় যাশত ভযা ভানুশলয ভত ঘুভারাভ। এযয মথশি মিউ
ফশর নাই িারশি ব্লাড কিশত াযশফ? যক্তিাশনয ভয় শরই কনজ িাকয়শত্ব যক্ত কিশয় আক।

যক্তিাতািঃ Goonjohn Rahman

অকবজ্ঞতািঃ ৬১(ূকচত্র )

যক্তদান ফোায ায াসথ প্রথভ কযচয় ম্ভফত প্রাইভাকযসত ড়ায ভয়।
আভযা ফা িযতাভ কচকনিসরয িসরানীসত। কচকনিসরয এি ফড়িতত ায মছসর ভকণ বাই ড়সতন ঢািা
মভকডসির িসরসজ। কতকন ন্ধানীয দে কছসরন, তাই তাাঁয ভাধেসভ মমাগাসমাগ িসয যংুয মভকডসির িসরজ
ইউকন আভাসদয িসরানীসত এসরা যক্ত ংগ্রস। ভকণ বাই অসনি ফসর ১০-১২ জনসি যাজী িযাসত
মসযকছসরন কিন্তু অনুষ্ঠাসনয কদন কজএভ াসফ হুংিায কদসয় উঠসরন – মি যক্ত মদসফ না? মিন মদসফনা!
ফে! মস্বিায় মাি আয ফসয ইিায় মাি, যক্তদাতাসদয রাইন দুসা কভ ায রো সয় মগর! ন্ধানীয
ফড়বাইসদয এিজন মভা য াইসির কনসয় ছু কদসরন নতু ন িসয ব্লাড ফোগ কনসয় আসত, িাযণ তাাঁযা
ম্ভাফে যক্তদাতায কতনগুণ কসফ িসয ৪০ া ফোগ এসনকছসরন। মল মতন্ত তাাঁযা যক্ত কনসত াযসরন প্রায়
আড়াইসা ফোগ। এই আড়াইসা জসনয ভসধে এিভাত্র  মনসগটিব যক্তদাতা আভায আম্মু!
মকদন ন্ধানীয বাইয়াযা আভাসদয, ভাসন অপ্রািফয়স্কসদয যসক্তয গ্রু িকযসয় কদসয়কছসরন, আকভ ডান
াসতয ভধেভায আগায় এি া মখাাঁচা মখসয় কভকন খাসনি য জানসত াযরাভ আভায ব্লাড গ্রু কফ
সজটিব। আম্মুয  মনসগটিব, আব্বুয এ সজটিব আয আভায কফ সজটিব। ায় ফতনা! আভায গ্রু মতা
ফাফা ভায াসথ মভসরনা! আকভ কি তসফ আব্বু আম্মু িাউসিই মিাসনাকদন যক্ত কদসত াযসফা না? তাছাড়া, কফ
সজটিব নাকি গরুয যক্ত, ফসচসয় স্তা, প্রায় ানস যক্ত! ফন্ধুযা মখাসত রাগসরা – মা ফো া, মতায যসক্তয
ধি নাই! যসক্তয ধি থািা না থািা এি া কনতান্তই আজগুকফ ফোায কিন্তু মই যাসত আভায ঘুভ সরা না!
জীফসনয প্রথভ যক্ত মদয়া যাজাী কফশ্বকফদোরসয়। িাসর ক্লা িযসত আভায কডা ত সভসে কগসয় মদকখ
কাঁকড়য ঠিি াস িোে িসযসছ মিায়াোভ পাউসন্ডন। দুুসয আকভ ক্লা মল িসয মফকযসয় মদকখ, তাসদয
মচাখভুখ শুিসনা! চায ঘণ্টায় যক্ত ায়া মগসছ ভাত্র ৭ ফোগ! আভায িী জাকন ভসন সরা, আকভ কগসয় ফরাভ
তাসদয াভসন। তাযা আনসেয াসথ কিকনং িযসরা এফং মঘালণা িযসরা, আভায ব্লাডগ্রু কফ সজটিব নয়,
 সজটিব! আভায প্রথভ মম িথাটি ভসন সরা, তা সি – আভায যসক্তয তাসর ধি আসছ! শুধুভাত্র এই
খুকসতই এি ফোগ যক্ত কদসয় মদয়া মায়। কিন্তু আকভ মরাভ ফোসগয ফদসর ফোগ। প্রকত যক্তদাতাসি তাযা
উায কসসফ িাসরা যসঙয এি া িাসড়য পাইর-ফোগ উায কদসিন, এক্স-পাইর ফোগ নাসভ এই ফস্তু
এিভয় মদস বাইযাসয ভসতা জনকপ্রয় সয়কছর। মই ফোগ মদসখ আভাসদয না ি াড়ায এি ফড় বাই
প্রফর আিৃ ষ্ট সরন এফং যক্ত কদসত চসর এসরন।
যক্ত কদসত কগসয় ফসচসয় ভধুয অকবেতা কদনাজুসয। আকভ তখন কদনাজুসযয “আভাসদয কথসয় ায” নাভি
দরটিসত মিফরই মাতায়াত শুরু িসযকছ, ম া ম্ভফত কিতীয় ফা তৃ তীয় কদসনয ঘ না।  বাকত চানু
দা‟য এি া ছাত্রী মভ কছর, মখানিায এি মফাডতায দুকদন আসগ তায ভা‟মি বকতত িসযসছ সযয এি া
কক্লকনসি, বদ্রভকরায করবায ফা ইউস যা মিাথায় মমন অাসযন িযসত সফ। চানু দা কথসয় াসয এস 
সজটিব গ্রুসয মিউ আসছন কিনা মখাাঁজ িযসতই আকভ াত তু ররাভ। চানু দা খুফই ঙ্কুকচত, মিননা আকভ
গ্রুস মিফর এসকছ, তা আফায এি া কথসয় ায িভতারায প্রকক্ষি কসসফ। কিন্তু আকভ নাসছাড়ফাো,
যক্ত আকভ মদসফাই। চানু দা আভাসি কনসয় মগসরন কক্লকনসি। যক্ত কদকি, মই ভয় কতকন জানাসরন, কচকিৎা
ফেসয়য প্রায় অসধতি া চানু দা কনসজই ফন িযসছন, মিননা মযাগীয আকথতি ঙ্গকত প্রায় মনই। মফাডতায
মভসয় ায গত িসয়ি ভাসয বাড়া ফাকি। আকভ যক্ত মদয়া মল িসয, জুে মখসয় মফসযাসনায আসয়াজন
িযকছ, এভন ভয় মই মভসয় া এস ফরসরা, ভাভা, আম্মা আসনসয ডাসি। আকভ ফররাভ, তু কভ না এি ু
আসগ আভাসি দাদা ডািকছসর, এখন ভাভা ফরসছা মিন? মভসয় া ফরসরা, আম্মা িইসছ, আভায গাসয় মায যক্ত

ম আভায বাই, আভায যসক্তয বাই! আকভ অসনি িসষ্ট গরায িাসছ এস আাঁ সি থািা আসফগ াসি দভন
িসয মগরাভ আভায যসক্তয মফানসি মদখসত। কতকন আভায াতদুস া জকড়সয় ধসয ফোকূর সয় িাাঁদসত
থািসরন, এি া িথা ফরসত াযসরন না। ... আকভ জীফসন মতফায যক্ত কদসত কগসয়কছ, তসতাফাযই মিাসনা
না মিাসনাবাসফ আভায মই মফানটিয মচাযা কপসয কপসয এসসছ আভায াভসন, িখন যক্ত গ্রকতায ভাসঝ,
িখনফা গ্রকতায আত্মীয়সদয িায ভসধে। আকভ আসর যক্ত কদসত মাই আভায মই মফানটিয াসথ আয
এিফায মদখা িসয আায জনেই।
ককজসত এি থোরাসকভয়া আিান্ত কশুসি যক্ত কদসত কগসয় তায 'াসফি সকনি' কতায অায়ে মদসখ
ফািরুদ্ধ সয় মগকছ। িভাসন্ডা মিকনংসয়য বসয় মরািটি ফাকনী মছসড় াকরসয় এসকছর, অথচ ফাকনীসত
থািসর মছসরটিয কচকিৎায ির দাকয়ে মনাফাকনীই গ্রণ িযসতা! এই িথা মখন কতকন ফরকছসরন,
আভায িাসছ ভসন সরা আকভ মমন পাাঁকয ভসে কনসয় মাফায সথ এি ভৃতুেদিপ্রাি আাভীয িনসপান
শুনকছ!
এিফায ইউনাইস ড াাতাসর যক্ত কদসত কগসয় কযকসন মৌাঁছুসতই শুকন মযাগী আয মনই! আসযিফায
মই ইউনাইস সডই যক্ত মদয়ায জনে কিকনং িযায য ডাক্তায এস ফরসরন, যক্ত রাগসফ না। মযাগী িার
িাসর কডচাজত সয় মাসফন, কতকন ফ ংিাভুক্ত। ফৃদ্ধা মযাগীয নাকত আভাসি এভনবাসফ জকড়সয় ধযসরন,
মমন ডাক্তায নয়, আকভই তাাঁয দাদীসি ুস্থ িসয কদসয়কছ! মই ইউনাইস সড মল মতন্ত যক্ত কদরাভ, ভসডরঅকবসনত্রী ুজানা জাপসযয ফাফাসি। তাাঁসি যক্ত কদসত মায়ায সথ কএনকজ একক্সসডে িসয কনসজয নাি,
মঠাাঁ  িাসর ৭ া মরাই মতন্ত কদসত সয়কছর মদড় িা আসগ। মরাই শুসিাসতই আফায ছু রাভ যক্ত
কদসত। কিন্তু মই যক্ত তাাঁয যীসয এি া ূণত চসি ঘুসয আসরা কিনা মি জাসন, িাযণ যকদনই কতকন মল
কনাঃশ্বা তোগ িযসরন!
ফতসল যক্ত কদসয়কছরাভ গত যভজাসনয মল ন্ধোয়, ভাসন চাাঁনযাসত। শুব বাই ির িসয জানাসরন,
গবত ফতী এি আুয গসবত য ন্তান ভাযা মগসছ, যক্তক্ষযসণ মযাগীয ঙ্গীন অফস্থা। মদকয িসযন না বাই। মল
ইপতায া মিাসনাযিসভ মল িসযই আকভ ছু রাভ। কিকনংসয়য জনে োের জভা কদসয় অসক্ষা িযকছ, ঠাৎ
মপান িযসরন আম্মু। চাাঁদ ঠায খফয কদসত। আকভ তাাঁসি জানারাভ মম, যক্ত কদসত এসকছ। আম্মু
না িীয়বাসফ াউভাউ িান্নািাটি শুরু িযসরন। আকভ তবে। এই িান্নায ভাসন িী? আকভ কি িকচ মখািা
মম, আভায যক্ত মদয়ায িথা শুসন ভা িাাঁদসফন? আম্মু মিাসনাযিসভ িান্না থাকভসয় কনসজয ভসনই ফরসত
থািসরন, আভায মফসস্তফাী আব্বুয উসেস - “খুকয চাাঁদসি াক্ষী মযসখ মতাভায মছসর যক্ত কদসত মগসছ,
মাসত আল্লাহ্ মতাভায উয দয় ন, তু কভ কি ম য াসিা?”
জীফসন মতকদন মফাঁসচ থািসফা, মতফায যক্ত কদসত মাসফা, এই ফািে া আভায িাসন অভৃসতয ভসতা ফাজসফ।
আভযা প্রসতেসিই মকদ যক্তদানসি এভন এিটি ভৎ উসেে কসসফ কযণত িযসত াকয মম, আভাসদয
যক্তদাসনয প্রকতপসর ৃকষ্টিতত া আভাসদয কতাভাতা, বাইসফান, ন্তানসদয প্রকত, ূফতুরুলসদয প্রকত,
কনি জনসদয প্রকত দয় সফন, তাসর জগসত যক্তদাসনয মচসয় উৎাফোঞ্জি িাজ ভসন য় আয এি া
থািসফ না।

যক্তিাতািঃ Osman Bin Atique

অকবজ্ঞতািঃ ৬২(ূকচত্র )

আকভ কিশয়কছরাভ এিটা ১৩ ভা ফয়ী ফাচ্চাশি। কচকন না , জাকন না। আকভ যাশযয িাশছ প্রাইশবট শে
ভাত্র মফয রাভ। এিটা বাই ির কিশয় ফরর যক্ত কিশত। তখন আভায ফয় ১৮ মত া কিরাভ ভাত্র। মযােীয
ফাফা মট্রশন মপযী িশয। এই ফাচ্চাশিই প্রথভ যক্তিান িকয।
ভজায ফযাায শি, এই ফাফুটাশি আকভ ৬ ফায যক্ত কিশয়কছ। ১৩ ভাশয ফাফু এখন আভাশি ভাভা ফশর
ডাশি। তখন খুফ ভায়া রাশে। ৪ ফছয চরশতশছ। এখশনা ফাফুশি ব্লাড কিশত য়। আকভ আভায কিছু ফন্ধুয
নাম্বায কিশয়কছ। িযিায শরই মমন তাশিযশি জানায়। আল্লায অশল যভশত আকভ ৮ ফায যক্ত কিশয়কছ।
কিন্তু ১ভ ফায মিয়ায অনুবুকত িখশনাই বু রায নয়।
(আম্মা-আব্বায মই যিভ ফিা শুশনকছ মকি )

যক্তিাতািঃ Shyfullah Tarik

অকবজ্ঞতািঃ ৬৩(ূকচত্র )

প্রথভ যক্ত িাশনয অকবজ্ঞতা িারুণ কছর। মাশি যক্ত কিশয়কছরাভ কতকন জাাঙ্গীযনেয কফশ্বকফিযারশয়য
এিজন ফে বাই। কিডকনজকনত মিান এি ভযায িাযশন অাশযন িযশত শয়কছর উনায।
এটা ২০১৩ াশরয ঘটনা। এখশনা ভশন শে ফুশিয ভশধয িূয িূয িযকছশরা ! শুধু বাফকছরাভ ুই মখন
মপাটাশফ তখন মিভন রােশফ! মখন মফশড শুরাভ তখন মমন কনিঃশ্বা ফন্ধ শয় মায় এভন অফস্থা। জাস্ট
এিটা কো িাভোশর মমভন তায মথশি এিটু মফী কচনকচশন এিটা অনুবূকত, তাযয আয কিছু য়কন।
মই ঘটনা ভশন যশর এখশনা াক ায়। িত বয় মশয়কছরাভ! কিন্তু ফাস্তশফ এটা মিান ঘটনাই না।

যক্তিাতািঃ তায কফীন তফরা

অকবজ্ঞতািঃ ৬৪(ূকচত্র )

প্রথভ যক্ত কিশত কেশয়কছরাভ ২০১০ াশরয অশটাফশযয মল কিশি। কুকভল্লা ট্রভা মিাশয কছর ফাইি
একেশডশিয মশি। যাত ১টায় িশরজ মথশি ১.৫ কিশরা মুঁ শট কফশ্বশযাড আক, তাযয মটম্প িশয
াাতাশর।প্রথভ যক্তিান িযরাভ এই মযােীশি।
ুশচয বয় রাশে নাই, িাযন ফাশয়াশিকভকি কডাটিশভশিয প্রাকটিযাশর কিশয়কছরাভ ককযঞ্জ কিশয়
িুইফায।
আভায বােয! জীফশন আভায প্রথভ যক্তিান কছর ফাইি একেশডশিয মশিশি, আয ঐ ফাইি
একেশডশিই আভায ১৬ ফযাে ব্লাড কনশত ফাধয িশযশছ।

যক্তিাতািঃ Fahim Rubby

অকবজ্ঞতািঃ ৬৫(ূকচত্র )

প্রথভফায যক্ত মিই আভায ফাফাশি। জরুকয ভুূশতি যক্ত ায়া মাকির না। তখন আকভ শফ িশরশজ কে।
া িশয কিশয় মপররাভ যক্ত। আভাশিয কযফাশয আভায আয আব্বুয যশক্তয গ্রু এিই, ফাকিশিযটা
আরািা।
যক্ত মিয়ায য আত্মীয়স্বজন এয বাশরাফাায অতযাচায চরশরা িুই কিন ধশয। এটা খা, টা খা, ঘুভা,
মযস্ট না! তাযয মথশি কনয়কভত যক্ত মিই।
এিফায যাত মিেটায় ফাযশডভ এ যক্ত কিশত শফ,আব্বু কনশজ োকে িশয মৌুঁশছ কিশরা।এফ অকবজ্ঞতা বু শর
মাফায ভতন না।

যক্তিাতািঃ Tetu Deb

অকবজ্ঞতািঃ ৬৬(ূকচত্র )

আকভ ১ভ যক্তিান িকয ৩০ম ভাচি ২০১৪। এ মিন্ত ৫ ফায যক্তিান িশযকছ।
যক্তিান ম্পশিি আভায মতভন মিান ধাযণা কছর না। মপফুশি কিছু মাস্ট শে আকভ যক্তিান ম্পশিি
অফেত ই। শয শুব বাইশয়য াশথ মেিী য়ায য যক্তিাশনয প্রকত আগ্রী ই। এফং যক্তিান িকয।
আকভ আশে মম ফাায় থািতাভ, ম ফাায ৩য় তরায় এিজন ভকরা থািশতন। উনায ফাফা কছশরন
িযান্পাশযয মযােী। যক্ত মিয়ায আশে এিটু বয় বয় রােকছর। ক্র মভকচং এয ভয় এিটু কচকন্তত কছরাভ।
আভায শুধু ভশন কির আভায ফে মিান মযাে আশছ। শয মিান ভযা য়কন। ঐ ফাফাশিই ১ভ যক্তিান
িকয।
ঐ ভকরা আভায প্রকত অশনি িৃ তজ্ঞতা প্রিা িশযন। এখশনা মিখা শর, আভায মখাুঁজ খফয কজজ্ঞাা
িশযন। তশফ উনায ফাফা মমশতু িযান্পাশযয মযােী কছশরন, তাই এয কিছু কিন শযই কতকন ভাযা মান। এটা
শুশন খুফ খাযা রােকছর আভায।

যক্তিাতািঃ Md Nazmus Sakib

অকবজ্ঞতািঃ ৬৭(ূকচত্র )

আভাশিয স্কু শর এিটা মপ্রাগ্রাশভ যক্তিাশনয জনয উদ্বুদ্ধ িযা কির। তখন মথসিই ১৮ ফছয ফায জনয
অশক্ষায় কছরাভ। মখন রাভ, এিকিন মিকখ এরািায স্কু শর মিায়ািাভ পাউশিন এসসছ মস্বিায় যক্তিান
িভিূচী কনশয়। মেরাভ, যক্ত দান িযরাভ। াভুকদ্রি সফাশরয সতযী ফুজ যশঙয কি মমন এি যফত
মখরাভ।
খুফ বশয় কছরাভ যক্ত মিয়ায য না জাকন মিভন িুফির রাশে! ভাথা ঘুশয শে মাফ কিনা! কিন্তু আল্লায
যভশত এখন মিন্ত অসনিফায যক্ত কদসয়কছ, িখশনাই মিান ভযায় কেকন! াভথিয থািা মিন্ত যক্তিান
িশয মমশত চাই।

যক্তিাতািঃ Muyeed Jamil

অকবজ্ঞতািঃ ৬৮(ূকচত্র )

অকবজ্ঞতা বাশরা না। ১০ কিশনয এি মছাট্ট ফাচ্চায টিউভায য়ায িাযশন তায ভা তাশি াাতাশর মপশর
মযশখ চশর মায়। াাতাশরয ডাক্তাযযা তখন কফনা খযশচ অাশযন িশয। অাশযশনয ভয় যশক্তয
প্রশয়াজন কছর। অায় এই ফাচ্চাশি যক্তিান িকয িাযন মিউ কছর না ফাচ্চাটায তাই। অাশযন
পর শয়কছর। কিন্তু শুধুভাত্র অাশযন যফতী ঠিি মশত্নয অবাশফ ফাচ্চাটা ভাযা মায় ১ ভা
শয।

যক্তিাতািঃ Lima Kabir

অকবজ্ঞতািঃ ৬৯(ূকচত্র )

ভাঝ যাশত ঘুভ মথশি তু শর জাভাই ধশয কনশয় মেশছ যক্ত কিশত। যক্ত কিশয় মযােীশি মিখশত এশ াাতাশরয
িকযশডাশয ধ-া-! প্রথভ যক্তিাশনয বয়াফ অকবজ্ঞতা কছর।
মযােীয অফস্থা ককযয়া কছর। আয ভাঝ যাত ফশর এি লা াকন খায়া য়কন। তায উয প্রায় অশনি
খাকন মিৌশে রুেীয িাশছ এশকছরাভ। তখকন ফুঝশত মশযকছরাভ, এই ধা রাভ ফশর।
মা জ্ঞান কপশয আায শথ, তখন িাশনয িাশছ জাভাই এয ঘযানয ঘযানয। মচাখ খুশর যাখ, মচাখ খুশর যাখ,
াকন খা ব্লা ব্লা। ব্দ গুশরা এত িাশন রােকছর! মতই াত কিশয় ইাযা িকয চু  িয। কিশয কি? বাঙা
মযিডি মফশজই মাশি।
উপ!! অকবজ্ঞতা খাকর বয়াফ না। চযভ কফযকক্তিয কছর এই অংটা। তশফ এিজন মযােীশি াাময িযশত
মশযকছ, মই তৃ কপ্ত কছর।

যক্তিাতািঃ Selina Kadir Babli

অকবজ্ঞতািঃ ৭০(ূকচত্র )

যক্ত মিফায িথা কতযই ফরশত িশরজ মিন্ত কচন্তা িকয নাই। কি িযশফা? ুই ফশর মত ফ বয় আভায!
বাকিটিশত ঠায য আশাশয িুই-এি মেিশি মিখরাভ িত অাধাযণবাশফ ব্লাড মডাশনট িশয মাশি।
াকিফ িারুনবাশফ আভাশি অনুপ্রাকনত িযশরা। মায পরাপর কশশফ েত ২০১৪ াশরয ২৫ম জুরাই
নাভ করকখশয় মপররাভ ব্লাড মডানাযশিয খাতায়।
মতকিন াভথিয আশছ ব্লাড কিশয় মাশফা ইনা আল্লা।

যক্তিাতািঃ জুনাইি যাকপন

অকবজ্ঞতািঃ ৭১(ূকচত্র )

যশক্তয িযিায কছর আভায ফন্ধুয বাইশয়য জনয। প্রথভ যক্ত কিশত মমশয় শুকন যক্ত ভযাশনজ শয় মেশছ। যক্ত
মিয়া রােশফ না।আকভ মতা খুফ খুক।
এয য প্রায় এি ফছয মিউ আয যক্ত চায়কন। তাই আভায ুশমাে আশকন।কিন্তু মপফুশি এশ অশনশিয
াশথ কযচয় র। এযয যক্তিান কনশয় আভায আগ্র ফাশে। এফং এিকিন মস্বিায় যক্তিান িশয আক।
আকভ এখন মিন্ত ৪ ফায যক্তিান িশযকছ। আভায যশক্তয গ্রু এ শজটিব। এখন মতটা াকয মচস্টা িকয
যশক্তয ফযফস্থা িশয মিয়ায  ফাইশি যক্তিাশন উৎাকত িযায।
প্রথভ যক্তিাশনয তাকযখ ভশন মনই।

যক্তিাতািঃ Fahmida Ahmed Mou

অকবজ্ঞতািঃ ৭২(ূকচত্র )

আকভ মখন প্রথভ যক্তিান ম্পশিি অল্পল্প শুনকছ তখন কটি িশরশজ মশিি ইয়াশয েকছ।
তখনই এি মেিশি যক্ত কিশত মিশখ ধযরাভ "মিাস্ত যক্তকিশফা আকভ!" । তখন যক্তিান
ম্পকিি ত কিছু ই জানতাভ না। মেি ফরশরা মতায ফয় য়নাই, ভয় য়নাই। মখন শফ
আকভ মতাশয জানাশফা। এযয যক্তিান ম্পকিি ত টু িটাি তথয জানরাভ য িাছ মথশি। এযয
মথশিই অধীয আগ্রশ অশক্ষা িযতাভ য মপাশনয িশফ ডাি কিশফ!
ইিায পাইনার কিশয় একডকভন মিাকচং। মভকডশির মিাকচং িযশত মমশয় আশযা এিটু কফস্তাকযত
জানরাভ। এযয মথশিই শয মপাি িকয "আভায ১৮ফছয শয় মেশছ। এফায ভযাশনজ িয"।
এিকিন যাশত ির কিশয় ফরশরা িার িাশর যাশভশি চশর আয়। আকভশতা ভাখুক! ফাায
ফাইশি মঘালণা কিশয় জানারাভ মমশনা মুদ্ধ জশয় মাকি! এযয এশিিজশনয কযএিন কছশরা
এশিিযিভ এফং আরটিশভটকর আভায যক্তশিয়া শরানা মফায! ডাক্তায, নাি শয় ফাায়
যক্ত কিশত এইবাশফ কনরুৎাকত িযায় বীলণ আশট শয় মেকছরাভ।
এযয আশযিকিন ির এশরা যক্ত মিফায জনয। ২০১১াশরয ৩১ম কডশম্বয। মকিন আয
িাউশি জানারাভ না মিাকচং এয মস্পার িাশয নাভ িশয মফকযশয় মেরাভ। আশে কিছু ই ভশন
য়কন কিন্তু যক্তিাশনয রুশভ ঢু শিই াত-া ঠািা শয় মাকিশরা! ভুশখ মজায িশয াক পু টিশয়
যাখকছ!
ুুঁইটা মিশখ উশঠ মিৌে মিফায ইশিটা অশনি িশষ্ট িভন িযকছ! জীফশন এিটা
ইশঞ্জিন মিন্ত মিইনাই জ্ঞাশন আয এতফে ুুঁই! িাুঁশত িাুঁত মচশ থািরাভ, াী কাশফ
নাইশর মকি আফায যক্ত না মনয় এই বশয়। কিন্তু াযরাভ না। বীলণ এিটা কচক্কুয কিরাভ
আশাশ ফাই মশ উশঠকছশরা!
অফাি শয় ফযাশেয মবতয ঢু শি মায়া যক্ত মিখকছরাভ! আয ফুঝশত মচষ্টা িযকছরাভ যীশয
যক্ত িভায় কিছু কপর িযকছ কি না! কিিু না! এযয যক্তশিয়ায় জু াইকরাভ ব্লাড কিশয়
াযাকিন টইটই িশয ঘুশয শয ফাায় কপযকছ!
ন্ধযায যই ঠাটিশয় জ্বয এশরা! িাউশয ফরশত াকযনাই িাযণ কি! াত পু শর মঢার শয়
মেকছশরা েনায কনশচ রুকিশয় মযশখকছ ফাায় অফস্থানিারীন! তশফ ভজায ফযাায মিাশনা
মটনানই য়কন এ কনশয়। ফ ঠিি শয় মাশফ ইনাআল্লা িাযণ ভানুলশি াাময িশযকছ এই
কফশ্বাশ কছরাভ। িুকিশনয ভাথায় আনা মথমিই ফ ঠিি শয় মেশরা।

যক্তিাতািঃ Riyad Zubair

অকবজ্ঞতািঃ ৭৩(ূকচত্র )

১৯ তভ ফছশযয শুরুয কিশি এিজন থযারাশকভয়া মযােীয ফাচ্চাশি যক্ত মিফায ুশমাে র। বয় মম িশযকন
তা নয়। কিন্তু কশুটায কিশি এিফায তািাশতই আভায ফ বয় মিাথায় ারার ফুঝশতই াযরাভ না। কশুয
ভা মখন আভাশি ধশয ফরর, ফাফা, আভায মছশরটা খুফ স্কু শর মমশত চায় কিন্তু অুশখয জশনয আয াশয না।
আভায মছশরটা ফশর আভাযই মিন এভন মযাে র ভা?
তাশিয কযফাশযয অথিননকতি অফস্থা খুফ বার না। পশর মছশরয জনয কতকন ঠিি যশক্তয ফযফস্থা িযশত
াশযন না (তখকন ভাশ ৩-৪ ফযাে যক্ত রােত)। ফাচ্চায ভা প্রশতযি ভাশই যক্ত মিন এই জনয। শুশন কনশজয
িাশছ ফেই খাযা রাের। প্রথভ ফায যক্ত কিশয় মপররাভ। মিখা মের এটা মতা মিান ঝাশভরাই না, মিান
ফযাথা না। ফযং যক্ত িাশনয য এিটা ভানকি প্রাকন্ত, াশথ ফাচ্চায ভাশয়য মিায়া।
যফতীশত আভযা িশয়ি জন কভশর প্রকত চায ভা অন্তয ফাচ্চাটিশি যক্ত কিশয়কছ। আকভ চায ফায যক্ত মিফায
য এিকিন জানশত াযরাভ ফাচ্চাটা এ িুকনয়ায ির ভায়া তযাে িশয যাশয াকে জকভশয়শছ।
আভযা মাযা ুস্থ য়ত িখনই এ িষ্ট গুরা এিজন অুস্থ ভানুশলয ভত িশয অনুবফ িযশত াযফ না। আকভ
ুস্থয বাশফ জন্ কনশয়কছ ফা ুস্থয আকছ। এটা কি আভায কনশজয অকজিত গুন নাকি মম অকধিায কনশয়ই জশন্কছ,
মম অকধিায এিটা অুস্থয ভানুশলয মনই!

যক্তিাতািঃ Ibn Hasan SourAv

অকবজ্ঞতািঃ ৭৪(ূকচত্র )

মকিন আভায এি ফন্ধু মপান িশয জানাশরা খুফ মছাট্ট এিটা ফাচ্চায (১০ কিন ফয় ভাত্র) জনয যক্ত
রােশফ(ভাত্র ১ ককযঞ্জ)। আকভ বাফরাভ মমশতু ভাত্র ১ ককযঞ্জ মটা মতা আকভই কিশত াকয। অশনি ফাযই
ব্লাড মডাশনট িযশফা িযশফা িশয বশয় িযা য়কন। তাই কযক্ষাভুরি বাশফ চাইরাভ মছাট মথশিই শুরু িকয।
অফস্থা বার মিখশর কনয়কভত শফা। শয কটাশর (ক.কজ.) মেরাভ।
যক্ত মনয়ায আশেয আনুষ্ঠাকনিতা মল শরা। মযােীয আত্মীয় ফরর মছাট ফযাশে যক্ত কনশফ। মমশতু
প্রথভফায তাই যশক্তয কযভাণ িভ শর আভায মিভন জাকন খুফ বয় রােকছর। ফন্ধুশি ফররাভ, ভাভা তু ই
আভায িাশছ িাশছই থাকি। এিটু শয আভাশি কফছানায় মায়াশনা র। মিখরাভ মমই মরািটি যক্ত মনয়ায
িাজ িযশছন উকন ফে এিটা ফযাে মফয িযশরন। আভায িকরজায াকন মিকখ শুকিশয় মায় অফস্থা। ফন্ধুশি
ফররাভ, কিশয ফে ফযাে মফয িশয িযান। শয ফন্ধু ঐ মরাশিয াশথ িথা ফশর আভাশি জানাশরা আভায
িাছ মথশি নাকি ুশযা ফযাে যক্ত কনশফ (প্ল্াটিশরট না কি মমন শফ তাই)। আভায তখন কি অফস্থা মটা ভশন
য় না ফরশর চরশফ।
শয যক্ত মনয়া মল শরা। কিন্তু আভায যীশয মতভন মিান খাযা রাোয ভশতা কিছু ভশন য়কন (শুধু ব্লাড
মনয়ায ভয় াতটা এিটু অফ ভশন কিশরা কিন্তু ককযয়া কিছু না)। এখন ভশনয ভশধয আফায আশযি
বয় ঢু িশছ। আকভ ুশযাুকয কপট থািশর আভায িাশছ ভশন কিশরা কিছু ক্ষণ য ভশন য় খাযা রােশফ,
কিছু ক্ষণ য ভশন য় আভায এিটা অঘটন ঘটশফ (মই কিছু ক্ষণ আয আশকন)।
কিন্তু এয ভশধযই আভায মবতয প্রচি এিটা বার রাোয অনুবূকত িাজ িযকছশরা। মটা প্রথভ মপ্রশভয
অনুবূকতয মচশয় মিান অংশই িভ না। মিভন মমন এিটা জশয়য অনুবূকত িাজ িযকছর। আভায মিভন
জাকন কফশ্বা কির না, িাযন শি াকযযীিবাশফ আভায এিটু  খাযা রােকছর না। আফায মিকখ এি
মরাি ব্লাড কিয়াই মিৌশেয উয (বাফটা এভন মম জরুকয মিান কভটিং তাশয ছাোই মল ইয়া মাইতাশছ
আয এইভাত্র মম ব্লাড কিশরা এইটা তায িাশছ ডাইর-বাত)। এইটা মিশখ বয়টা মিশট মের।
আভায জীফশনয প্রথভ যক্তিান ফাচ্চাটাশি ফাুঁচাশত াশযকন।

যক্তিাতািঃ Md. Yasin Sheikh

অকবজ্ঞতািঃ ৭৫(ূকচত্র )

প্রথভ কভনিঃ ুুঁই Vs আকভ
ভয় ০৫/০৩/২০০। আকভ ঢািা মথশি এিকিশনয ছু টিশত ফাকে আক, খুরনায়।
িার ১০ টায় আভাশিয মিািাশন কযকচত এি চাচা ভন খাযা িশয ফশকছর। তায াশথ িথা ফশর জানশত
াযরাভ তায মভশয় াাতাশর। যক্ত রােশফ। অশনি মখাজাখুকজ িশযশছ কিন্তু মিাথা যক্ত ায়কন। যক্ত না
কিশত াযশর তায মভশয় ফাুঁচশফ না। তাুঁয িান্না থাভাশত াযকছ না। এফায আকভ কচন্তা িযকছ যক্ত কিশর কি য়
জাকন না কিন্তু ুই ফাফাশয বয় াই। এিটা ভানুল যশক্তয অবাশফ ভাযা মাশফ আকভ ভাকন না। চাচাশি
ফররাভ আকভ যক্ত মিশফা।
খুরনা মভকডশির িশরজ কটাশর মেরাভ। ব্লাড ফযাংশি ঢু শি এফায আভায মিভন মমন রােশছ। কিন্তু ুই
ফাফা এশরা, যক্ত কনশয় চশর মের। মটয াইকন কিছু ।
"ুইশয়য বয়, িশযকছ জয়"

যক্তিাতািঃ Bibhu Bikol

অকবজ্ঞতািঃ ৭৬(ূকচত্র )

অশনি আশে আভাশিয এরািায় এিটা ংেঠশন কেশয় ব্লাড গ্রু মচি িযরাভ আয আভায মপান নাম্বায
কিরাভ। অশনি আায় কছরাভ কিন্তু এিটা কিন মিান মপান াইকন । তাই ফশর কি আকভ যক্ত কিফ না!!

হুট িশয এিকিন এিটা অপায মরাভ, িাযখনায় িুঘিটনায এিটা মযােীয জনয B+ যক্ত রােশফ (এটা
আভায িাশছ এিটা অপাশযয ভত মরশেকছর, িাযন অশনিকিন যক্ত কিশত মচশয় াকয কন)। আয মিকয
িযরাভ না। মকি িূশয কছরাভ, তফু ছু শট মেরাভ আকভ আয আভায ফন্ধু টু টু র। মপান টা শিই িযা
শয়কছর। িুজন মেরাভ আয িুজন িুই ফযাে যক্ত কিরাভ। মিয়ায আশে এিটু বয় িাজ িযশর শয অনয
যিভ এিটা আনে িাজ িযশত রাের । আয মিখরাভ এখাশন প্রকতকিন অশনি ভানুশলয যশক্তয প্রশয়াজন য়
মা তাযা ভযাশনজ িযশত াশয না। তাযয ফন্ধুশিয কনশয় 'Blood for Bogra' েঠন িযরাভ আভযা । এখন
আভযা প্রকতভাশ অন্তত আভাশিয ফন্ধুশিয ভধয মথশি কিছু যক্ত শর ফযফস্থা িাযায মচষ্টা িকয।

যক্তিাতািঃ আরপা কফটা োভা

অকবজ্ঞতািঃ ৭৭(ূকচত্র )

প্রথভ প্রথভ 'আকভ যক্ত কিফ, আকভ যক্ত কিফ' ফশর কচৎিায িযতাভ, কিন্তু ভশন ভশন এিটা অজানা আতংি
কছর। কিন্তু এিকিন া কনশয় মেরাভ যক্ত কিশত। প্রথভ যক্ত কিশয়কছ িুুশয, কিন্তু তায জনয ভশনাফর
মমাোয িযকছরাভ মই মবায যাত শত। তাযয মই ভশনাফশরয মজাশয যক্ত কিরাভ। কিন্তু ভাথা ঘুযাশনা
কিংফা অুস্থতা মফাধ, এভনটা কিছু য়কন। উশল্টা যক্ত কিশয়, আনে কনশয় িণিপুরী মতু শত ঘুযশত
কেশয়কছরাভ আভযা িুই ফন্ধু কভশর, ভাথায উয িো মযাি কনশয়। ফুঝশত শফ কি কযভান ভশনাফর আভায
ভশধয কছর!

যক্তিাতািঃ Muhammad Jasim HQ

অকবজ্ঞতািঃ ৭৮(ূকচত্র )

এিজন াথয েকভিশি যক্ত কিশয়কছরাভ।াথয বাঙ্গায/মতারায মভকশন মরশে তায মশটয কবতশযয অং
মফকযশয় এশকছর!
যক্ত মিয়ায িুফিরশফাধ িযা - এটা ম্পূনি ভানকি। আকভ এিফায এটা অনুবফ িকযকন।
বয় মশয় মেশরই ফকভ য় ফা ভাথা ঘুশয ফশর আভায ধাযনা।

যক্তিাতািঃ Shariful Islam

অকবজ্ঞতািঃ ৭৯(ূকচত্র )

১৯৯৬ কিংফা ৯৭ ার, ঠিি ভশন নাই।
ফন্ধু /ফে-বাই আভায যশক্তয গ্রু জানশত চাইশরন। ফররাভ, B+। ূফি অকবজ্ঞতা না থািায় এিটু অস্বকস্থ
রােকছর। কিন্তু আগ্রশয িাশছ মটা কিছু না। কিকনশি মেরাভ। ভশন িুরু িুরু অফস্থা।
কোয িাভশেয এয ভতন এিটা অনুবুকত। ৫ কভকনট এ িাজ মল, ২ কভকনট মযস্ট, ৫০০ কভ.কর. াকন,
তাযয ২ কিশরাকভটায াটা ইতযাকি।
তখন মথশি আকভ ুশমাে মশর যক্ত মিই, আয ভশন ভশন বাকফ, আল্লা ফভয় ফাইশি অশনযয উিায
িযায ুশমাে মিন না, তাই ুশমাে মশর অফশরা িযা উকচত না।

যক্তিাতািঃ Kazi Abdul Hamid

অকবজ্ঞতািঃ ৮০(ূকচত্র )

- যাশরা িাজী বাই ফরশছন?

- জ্বী ফরুন। আকন মি ফরশছন?
- বাইয়া আকন িাশর আভায এি ফন্ধুশি মপান িশয কফ কজটিব ব্লাড মডাশনট িযশত চান
জাকনশয়কছশরন।আভায এখন জরুযী কবকেশত কফ কজটিব ব্লাড রােশছ।আকন কি এখন ব্লাড কিশত াযশফন?
- ঠিি আশছ বাইয়া আকভ আনাশি ি কভকনট য মপান িশয জানাকি আকভ যক্ত কিশত আকছ কিনা।
-উকন ঠিি আশছ
আকভ তখন ফন্ধুশিয াশথ িই খায়া মল িশয ফাায উশেশয যয়ানা কিশয়কছরাভ।
ি কভকনট ভয় কনরাভ িাযন তখন যাত ফাশজ এোযটা ছুুঁ ই ছুুঁ ই।
আকভ কনশজ মথশিই তাশিয াশথ মমাোশমাে িশয ব্লাড মডাশনট িযায ফযাাযটা কনকিত িকয এফং মমশিান
প্রশয়াজশন আভাশি মপান িশয জানাশত ফকর। আভায এিটি মছাট্ট প্রয়াশ মকি িায ভুশখ াুঁক মপাশট এটাইফা
িভ কিশয। যক্ষশন কচন্তা িযরাভ আভায আশরই মায়া উকচত ব্লাড কিশত। মমটা আভায অশনিকিশনয
এিটা ৎ ইিা, আজ আয ম ুশমাে াতছাো িযা মাশফ না।
শিশট মিাপ্ত টািা কছর না, যাকপ মথশি কিছু টািা ধায কনশয় আকভ আয িানন মযড কক্রশি মায়ায জনয
এিটা টযাকে ঠিি িযরাভ।
যাস্তায় মমশত মমশত কিছু বার  কিছু খাযা কচন্তা ভাথায় ঘুযাি খাকির।জীফশন প্রথভফায ব্লাড মডাশনট
িযশত মাকি আভায ব্লাড মশর মকি ভযা থাশি তাশর আকভ মতা ব্লাড মডাশনট িযশত াযফ না। আফায
ভশনয ভাশঝ িৃঢ় ভশনাফর কছর মম ইনাল্লা আল্লা আভাশি আাত িযশফ না।
আকভ আয এিটু য ব্লাড মডাশনট িযফ বাফশতই আভায খুফ েফি কির। াাাক িানন আভাশি ুশযাটা
যাস্তা মভিাকর খুফ াশাটি কিশয় মেশছ।
কচন্তায় কচন্তায় িখন মম আভযা মৌশছ মেরাভ আভাশিয েন্তযফস্শর মটযই মরাভ না।
টযাকে মথশি নাভশতই মায ব্লাড প্রশয়াজন ম আত্নীয় কচকন্তত ফযাকক্তটিশি খুুঁশজ মফয িযশত মিান মফে মশত র
না।
-বাইয়া আকনই কি আভাশি ব্লাশডয জনয মপান িশযশছন?
-আকন িাজী বাই? জ্বী আকভই মপান িশযকছরাভ।
আকভ ফররাভ, চরুন াাতাশরয মবতশয মায়া মাি।
তখন মিন্ত আকভ জাকননা আকভ িাশি ব্লাড মডাশনট িযশত মাকি। িকযশডায ধশয াুঁটশত াুঁটশত বাইয়াটায
াশথ িথা ফশর জানশত াযরাভ আকভ মাশি ব্লাড মডাশনট িযকছ ম উনায মতয ফছশযয বাশি,মায
থযারাশকভয়া মযাে ধযা শেশছ। শুশন খাকনিটা খাযা রােকছর আফায এই মবশফ বার রােকছর মম আকভ

ফাচ্চাটাশি ব্লাড মডাশনট িশয াাময িযশত মাকি।
কিছু ক্ষন অশক্ষা িযায য ব্লাড ংগ্র িযায জনয আভাশি এিটা রুশভ কনশয় মায়া র। প্রথভফায তাই
অজানা এি বয় িাজ িযকছর ভয় তখন প্রায় াশে ফাযটা।
মিখরাভ আভায াশয মফশড আয িু এিজন ভানুল তাযা ব্লাড মডাশনট িযশছ। তাশিযশি মিশখ ভশন
আয মফী া কঞ্চত র।
আভাশি মখন মফশড মায়াশনা র িানন াশ মথশি আভাশি া মজাোকির।
ফাভাশত ুুঁই কিশয় িখন মম ব্লাড ংগ্র শয় মের,িানশনয াশথ িথা ফরশত ফরশত মটযই মরাভ না।
ব্লাড মিয়ায য যীশয এিটা ারিা অনুবূকত িাজ িযশছ।ততক্ষশন বয় িাটিশয় আকভ আয িানন াুঁকভুশখ
ডাশফয াকন ান িযকছ।
আকভ কচন্তা িযকছ আকভ আজ এি েবীয আকত্নি ম্পিি স্ান িযরাভ মছাট্ট ফাচ্চাটায াশথ মাশি আকভ
িখশনা কচনতাভই না। মছাট্ট ফাচ্চাটিয যীশয মখন আভায যক্ত মিয়া শফ ঠিি তখন মথশিই আভযা িুজনই
এি অদ্ভূ ত আত্নীয়তায ফন্ধশন জকেশয় ফািী জীফনটা িাটাফ, বাফশতই ভশনয মবতশয এি কফশুদ্ধ বার রাো
িাজ িযশছ। যক্ত কিশয়ই এি অিৃয আত্নীয়তা েশে উঠর - এয মথশি েশফিয কফলয় ফে কিছু শত াশয না।
জীফশন প্রথভ ব্লাড মডাশনট িশয আজ আয খুফ তীব্র বাশফ উরকি িযরাভ মম ফকিছু য উশবি র
ভানফতা। মম ভানফতা এিটা কযফাশযয াযাশনা াুঁক কপকযশয় কিশত াশয, প্রশয়াজশনয ভয় এি ফযাে
যশক্তয কফকনভশয়।

যক্তিাতিঃ Narayan Das

অকবজ্ঞতািঃ ৮১(ূকচত্র )

২০০৯ াশরয ৭ই একপ্রর। মযাকেণীয মছশর মিাথা যক্ত মমাোে িযশত না মশয আভাশি ফশরকছর, বাই
আভায ভাশি ফাুঁচা। মিান বয় িাজ িশযকন কিন্তু অশনিটা নাবি া রােকছর। যক্ত িাশনয আশে ভনশি এই
ান্ত্বনা কিশয়কছরাভ, ভাযা মতা মাফ না। িত ভানুলই মতা যক্ত কিশয় মফুঁশচ আশছ।
যক্ত মিয়ায য মিান ভযায় কেকন। মযাকেনীয ভানুল মচনায মিান ক্ষভতা কছর না।

যক্তিাতািঃ মযাশত আফুতাকরফ

অকবজ্ঞতািঃ ৮২(ূকচত্র )

- বাই যক্ত কিশত াযশফন!
- াুঁ াযশফা, িখন মিাথায়?
যক্তিান িযায জনয মম ভয় ফরা য় তায কিছু ক্ষন আশে মপান আশ, "কয বাই, যক্ত রােশফ না, মডানায
ভযাশনজ শয় মেশছ"
এবাশফ এিফায নয় আট ফায যক্ত কিশত কেশয় কপশয এশকছ। িখশনা ভাঝথ মথশি কিংফা িখশনা
াাতাশরয আা মথশি।তাযয তা ইকন। বাফতাভ আভায মচশয় মফক যক্তিান িযায ইিা
কক্তয ভানুল আশছ ফশর আকভ যক্তিান িযায ুশমাে াকিনা।
এিকিন িার মফরা ফন্ধুয মপান। থযারাশকভয়া মযােীয জনয যক্ত রােশফ। আকভ তখন িাশ কছরাভ। ফয,
তখনই িা অশধিি মযশখ চশর এশকছরাভ।
না!ূচুঁ মিশখ বয় াইকন। কিংফা যক্তিাশনয য াকযকযি িুফিরতা অনুবফ িকযকন। তশফ ককচ্চ ফাফুটাশি
মিশখ িষ্ট মশয়কছরাভ মাশি আকভ জীফশনয প্রথভ যক্ত িান িশযকছরাভ।
ভানুশলয মফা িযায মক্ষশত্র এিজন ভানুশলয অনুশপ্রযণায অশনি প্রশয়াজন। আয আকভ অনুশপ্রযণা
মশয়কছরাভ এি ফে বাইশয়য িাছ মথশি।

যক্তিাতািঃ Sajal Mustafiz

অকবজ্ঞতািঃ ৮৩ (ূকচত্র )

আকভ ঠিি ভশন িযশত াযশফা না মম প্রথভ িশফ যক্তিান িশযকছরাভ। তশফ মটা ২০০৯ াশরয ঘটনা।
তখন আকভ মিাকচং এ িা িযতাভ। মকিন িাশ শুধু যক্ত কনশয় িথা র। মখাশন যশক্তয গ্রু মটস্ট িযশত
২০ টািা রােশফ, আজ মাযা যক্তিান িযশফ তাশিয জনয কে। াশথ মিি, াকনয মফাতর আয আশর, িরা
আশছ। মকিনই প্রথভ যক্তিান। কফেুভাত্র বয় িশযকন, ১৭ ফছয ফয়শ প্রথভ যক্তিান।
আকভ জাকননা, আভায যক্ত কি আশিৌ মিান বার ভানুশলয যীশয কেশয়শছ কিনা, নাকি কফকক্র িশয কিশয়শছ!
মখন ঢািায় এশ মিখরাভ এযা ৫০০ টািা ফযাে যক্ত কফকক্র িশয! আভায জীফশনয প্রথভ যক্তিান এত
বয়াফ শফ আকভ বাফশতই াকযকন।
......... আভায যক্ত মতাভায জনয, কিন্তু ফযফায়ীয জনয নয় ............

যক্তিাতািঃ ইভরুর আকজভ

অকবজ্ঞতািঃ ৮৪(ূকচত্র )

২০১২ াশরয মপব্রুয়াযী ভাশয প্রথভ কিশিয িথা। আকভ যক্তিান ম্পশিি মতভন কিছু ই জানতাভ না।
কডশপ্ল্াভা পাইনার যীক্ষা মশল ইনকস্টটিউশট মেরাভ মিান এি িাশজ। ঠাৎ যায ফরশরন তায মিান এি
আত্বীয় িুঘিটনায় ভাযাত্বিবাশফ আত শয়শছন মায জনয যশক্তয িযিায। যশক্তয গ্রু কভশর মায়ায় আকভ
যাকজ শয় ফররাভ যায আকভ যক্ত কিফ। মকি আভায ব্লাড গ্রু ম্পশিি কনকিত কছরাভ না িাযণ স্কু র
রাইশপ ব্লাড গ্রুকং িশযকছরাভ
াাতাশর মায়ায য মিখা মের যশক্তয গ্রু ঠিিই আশছ। আকভ যক্ত কিশয় চশর আরাভ। যক্ত মিয়ায
য মতভন মিান অনুবূকত িাজ িশযকন। ফ কিছু ফেই স্বাবাকফি ভশন শয়কছর আভায। শুধু অল্প ুুঁই বীকত
কছর। যাুঁ খুফই অল্প।
তশফ এিটা আপশা এখন িাজ িশয ১ভ যক্তিাশনয িশয়িকিন য যাযশি মপান িকয মযােীয অফস্থা
জানায জনয না থাি িশষ্টয স্মৃকত না জানাই বার

যক্তিাতািঃ Aditi Hossain Anika

অকবজ্ঞতািঃ ৮৫(ূকচত্র )

২০১৩ এয একপ্রর ভা ম্ভফত। যানা প্ল্াজা িুঘিটনায কিন। শযয কিন কছর আভায এইচ এ ক যীক্ষা,
মিকভকি মশিি মায। িুুশয খফশয মিশখকছরাভ যানা প্ল্াজায বয়াফ মই ঘটনা। তাযয মপফুশি
মিখরাভ ঢািায় াফাশে যক্ত মনয়া শি আক্রান্ত ভানুলশিয জনয। আয মিকয না িশয আভায ফন্ধু
স্টযানরীশি মপান িকয, "চর, যক্ত কিশয় আক"। তাযয ২ জন াফাে কেশয় মিকখ প্রচু য কবে। আভযা যক্ত
কিরাভ BSMMU মত। আভায কিন্তু তখশনা ফয় ১৮ য়কন।
ফাায় না জাকনশয়ই আকভ ১ভ ফায যক্ত কিশয়কছরাভ। তশফ এখন জাকনশয়ই কিই। আয প্রকতফায যক্ত কিশয়
অশক্ষা িকয, িশফ আফায যক্ত কিফ। স্টু শডি য়ায ুকফধাশথি এখন ব্লাড গ্রুকং আয ব্লাড মডাশনটিং
িযাশম্পইশনয াশথ জকেত আকছ। আা িকয আভৃতুয যশক্তয এই আশোরশন মুক্ত থািফ।
Happy blood donating.

যক্তিাতািঃ Msi Sajib

অকবজ্ঞতািঃ ৮৬(ূকচত্র )

আভায প্রথভ যক্তিান ২০০৮ াশরয ৩০ ভাচি। িশরশজ মভকডকন িাশফয িযাশম্পইশন।
মছাট মফরায় মখন সফাখী মভরায় মমতাভ, মভরায এি মিাশণ এিটি স্টশর কিছু ভানুল ফশ থািত ডাক্তাকয
কজকনত্র কনশয়। এটা মিশখ তাশিয ম্পশিি জানায আগ্র য়। মই জানায আগ্র মথশি জানশত াকয এখাশন
ভানুশলয িাছ মথশি যক্ত কনশয় মযােীশিয মিয়া য়। আশযা জানশত াকয, ফয় ১৮ শরই নাকি যক্ত মিয়া
মায়! এবাশফই প্রকত ফছয মভরায় কেশয় ঐ স্টশর কেশয় এিফায শর ঘুশয আক আয কনশজয ফয় গুনশত
থাকি িশফ আভায ফয় ১৮ শফ।
ভাশঝ আভায মছাট মফান ব্লাড িযান্পাশয আক্রান্ত শয় ভাযা মায়ায আশে অশনি যশক্তয প্রশয়াজন কছর, কিন্তু
মিান যশক্তয অবাফ য়কন। মই মথশি আভায যক্ত মিয়ায ইশি আয মফশে মের। অফশশল ২০০৮ াশর
িশরশজ মভকডকন িাশফয িযাশম্পইশন আভায প্রথভ মডাশনন ম্পন্ন র। যক্তিাশনয ইশি মমশতু মছাট মফরা
মথশিই, তাই যক্তিাশনয ূশফিই খুফ উৎপু ল্ল কছরাভ। যক্তিান িযায শয অশক্ষা িযশত থাকি যফতী ফাশযয
জনয!
২য় যক্তিাশনয ুশমাে এশরা ২০০৮ াশরয জাতীয় কনফিাচশনয যাশত! এি ফে বাইশয়য খারাশতা মফাশনয
কজায য়ায় যশক্তয িযিায কছর! যাত ফাশযাটায় মভকডশিশর কেশয় যক্তিান িশয ফাায় কপকয ১:৩০ টায়।
প্রকতফায যক্তিাশনয শযই মম অনুবূকত িাজ িশয তা করশখ ফুঝাশনা মাশফ না। অনযযিভ আত্মতৃ কপ্ত াই।

যক্তিাতািঃ Jahadul Islam Nerob

অকবজ্ঞতািঃ ৮৭(ূকচত্র )

িশয়িকিন ধশযই ভনটা খুফ খাযা, মিান কিছু শতই ভনশমাে কিশত াযকছনা। মিভন মমন অকস্থযতা িাজ
িযশছ কনশজয ভশধয। েরা কিশয় নাভশছনা খাফায।
ঘটনা শরা, মকিন াশয ফাায ফে আুয (কমকন মপ্রেনযাি অফস্থায় ফাফায ফাকে এশকছশরন এখান মথশি
মাতায়াত ফযফস্থা ুকফধা ফশর) টাৎ ফযাথা উশঠশছ। তা কনশয় মাযশোর। ফাকেশত মিউ নাই, আকভই
মিৌোরাভ োকেয জনয। তাোহুশো িশয কনশয় মেরাভ কনিটস্থ াাতাশর। ডািঃ ফরশরন অাশযন রােশফ
এক্ষু কন। অাশযন কথশয়টাশয মনয়ায য মবতয মথশি খফয এশরা মযােীয অফস্থা খুফ খাযা। ৩০
কভকনশটয ভশধযই যক্ত রােশফ, নতু ফা ফাচ্চা এফং ভা িুজশনয জনযই খাযা শফ। ভাথায় আিা মবশঙ েশরা।
মিাথায় মাশফা? কি িযশফা? কিছু ই ফুঝশত াযকছরাভ না। টাৎ এি ফে বাইশয়য িথা ভশন েশতই মপান
কিরাভ নাশি। কতকন ফরশরন মিভশন ম্ভফ ৩০ কভকনশটয ভধয যশক্তয ফযফস্থা িযা? আভায কনশজয যশক্তয
গ্রু জানা কছশরা না। তখন ১৮ য়কন আভায। এইফ মিৌোশিৌকে ভশধযই অাশযন কথশয়টাশযয িযজা খুশর
ডাক্তায মফকযশয় এশরন, মছশন নাি। নাশিয াশত তু রায আস্তযশণ মভাো পু টপু শট এিটি ফাচ্চা। িাশছ
আশতই ফুঝরাভ, ফাচ্চাটি কনস্ধান। অথচ মিশখ ভশন শি ঘুকভশয় আশছ। এিটু আয়াজ িযশর এখনই ঘুভ
মথশি মজশে উশঠ িান্না িযশফ কচৎিায িশয। না, ফাচ্চাটি িান্না িশযকন। ডাক্তাযশিয ভশধয মিান ধযশনয
প্রশচষ্টা কছশরা না িান্না িযাশনায। তখন ৃকথফীয ভস্ত িান্না এশ আটশি কছশরা আভায েরায়।
আুয জ্ঞান মপযায য এ ংফাি মাশন নায েেন কফিাযী কচৎিায িযা িান্না মিশখ কনশজশি াভরাশত
াকযকন আয। শয এশকছ াভশন মথশি।
কনশজশি কনশজয জনয িখশনাই গুরুত্বূণি ভশন িকযকন। কনশজয জনয িখশনাই আপশা য়কন আভায। আুয
এই ট্রাশজকডয য কনশজশি খুফই অযাধী ভশন শতা। আুয াভশন িাুঁোশত াযতাভ না। ভশন শতা এটা
স্বাবাকফি ভৃতুয নয়। এয জনয িায়ী আভযা ফাই।
অযাধ মফাশধয খাকনিটা প্রায়কিত্ত্ব িযায ুশমাে িশয কিশরা আভায এি ফন্ধু। আভায ১৮ তভ জন্কিশনয
প্রথভ িাজটিই কছশরা আভায প্রথভ যক্তিান। ফন্ধুয মপান মশয় মিৌুঁোরাভ যক্ত কিশত আশযিজন িয ভা শত
মায়া মফানশি।
এযয মথশিই আয থাকভকন। চাকরশয় কেশয়কছ যশক্তয জনয মুদ্ধ। অশনশিয াশ িাুঁোশনায মচষ্টা িশযকছ
াধযভত। এখশনা অাধাযণ কিছু ভানুলশি কনশয় একেশয় মাকি কনশজয িাকয়ত্বশফাধ মথশি, কফশফশিয জায়ো
মথশি।
তাযয বু রশত াকযনা আুয মই পু টপু শট ফাচ্চায িথা। আিা, আভাশিযশি কি ম ক্ষভা িযশফ? আভযা
কি ম ফাচ্চায ৃকথফীয অকধিায মিশে কনই কন? বাশরা থাকুি ৃকথফীয ির ভা। অনােত ির বকফলযৎ।

যক্তিাতািঃ Md Mahadi Hasan Sagor

অকবজ্ঞতািঃ ৮৮(ূকচত্র )

২০০৪ াশরয আেষ্ট ভাশয ১১ তাকযখ খুফ ম্ভফত, িশরশজয প্রথভ িাশয কিন। ন্ধানীয শমােীতায়
মযাফায স্কাউট আশয়াজন িশয মিায় যক্তিান িভিূকচ। মযাবাশয কছশরা আভাশিয িশরানীযই এিজন ফে
বাই। আকভ মখন যক্ত কিশত চাইরাভ তখনই ই ফে বাই ফাধা শয় িাুঁোশরন, তাযয অশনি মচষ্টা িশয
অশনি ফুকঝশয় শুকনশয় বাইয়াশি যাকজ িশয জীফশনয প্রথভ ফায যক্তিান িযশত মশযকছরাভ। যক্তিাশনয
আনুষ্ঠাকনিতা মল িশয মেনীিশক্ষ মমশত মমশত ১০ কভকনট মিকয, িাশ ঢু িায জনয যাশযয অনুভকত চায়ায
াশথ াশথ যাশযয উেয, আনায জনযই মতা অশক্ষা িযকছ। ফশত মাশফা এভন ভয় যায আভায াশতয
য়ান টাইভ ফযাশিজ টা মখয়ার িযশরন। যায জানশত চাইশরন াশত ফযাশিজ মিন? আকভ যক্তিাশনয িথা
ফরা ভাত্রই যায অশনি খুক শরন। এফং ই িাশয মফকযবাে ভয়ই উকন যক্তিাশনয কফকবন্ন কফলয় কনশয়
আশরাচনা িশযকছশরন। ফাায় মপযায য মতা আভায আিয আযায়ন মফশে মেশরা, আশেয তু রনায়
অকতকযক্ত িুধ-কডভ খায়ায মন্ত্রনায় আকভ অকস্থয শয় মেকছরাভ। মকি আম্মু কিছু টা যাে িশযকছশরন কিন্তু
আভায আব্বু তা িাটিশয় কনশয়কছশরন আম্মুশি ফুকঝশয় শুকনশয়।
আল্লায যভশত এখন মিন্ত ২৬ ফায যক্তিান িশযকছ এফং মতকিন ুস্থ থািশফা ততকিন কনয়কভত যক্তিান
িশয মাশফা ইনাআল্লা।

যক্তিাতািঃ যাশি যােীয

অকবজ্ঞতািঃ ৮৯(ূকচত্র )

কফজয় কিফশ যক্ত ঝযর, আভায। মল মিন্ত ফহুর প্রতীকক্ষত যক্ত মিয়ায িাজটি িযরাভ। এফায তশফ
যক্ত ঝযায েল্পটি ফকর।
যক্ত ঞ্চারন রুশভ ঢু িশতই আভায ভস্ত ভশনাশমাে মিশে কনর কভকষ্ট মচাযায পু টপু শট মভকডিযার স্টু শডি।
তাকরিা বু কক্তয য এিজন এশ ুুঁই ঢু কিশয় কির াশত, মতভন ফযথা রাের না। তশফ যশক্তয মলা কছর
এশিফাশযই িভ। ভশন ভশন বাফরাভ, জন িভ ফশরই য়ত যক্ত মফরুশি না আভায। মফ অশনিক্ষণ মিশট
মায়ায য াভানয যক্ত জভা শয়শছ। তাযয ঠাৎ ুুঁইটা ছু শট মের াত মথশি। েরের িশয যক্ত মফকযশয়
াশত,

াশটি,

মভশঝশত

েশত

রােশরা।

আকভ

তাোতাকে

ডািরাভ,

ুুঁই

মফকযশয়

মেশছ।

মছশরটা এশ আভায াশত এিটা তু রা মচশ ধশয াতটা বাুঁজ িশয কির। তাযয মভশঝ আয অনযানয জায়ো
মথশি যক্ত ভুশছ কনর।
মফ অশনিক্ষণ য, এি ফয়স্ক িািু আশরন। মছশরটা আভাশি কজশজ্ঞ িযর, আকভ আয যক্ত কিশত চাই
কিনা। আকভ ফররাভ, মটা মতাভযা ফুঝশফ, মতাভযা আয যক্ত কনশত চা কিনা। িাযণ আভায এখন মিন্ত
মিান কপকরং নাই। াশয এিজন ফরর, আনায জন িভ, আকন আয যক্ত কিশয়ন না।
িািু এশ ফরশরন, যক্ত অফযই কিশফ। যক্ত মিয়ায যই মতা জন ফােশফ। আকভ ফররাভ, যক্ত মতা
মফরুশি না! িািু ফরর, যক্ত মফরুশফ না ভাশন! ভুশদ্রয মঢউশয়য ভশতা যক্ত মফরুশফ!
আকভ মশ মপররাভ, িািুয িাকফযি উভা শুশন। তাযয িািু মখয়ার িশয মিখশরন, ুুঁইশয়য ভাথায় কিছু
এিটা ভযা কছর, মায িাযশণ যশক্তয মলা কছরনা। িািু মটা ঠিি িশয এফায আভায ফাভ াশত ু
িযশরন।
একিশি মই কভকষ্ট মচাযায ছটপশট মভকডিযার স্টু শডি ছটপট িযকছর। আকভ তাশি ফররাভ, আভায ডান
াশতয জনয আশযিটু তু রা কনশয় আুন। ম এশ তু রা কিশয় ডান াশতয ুযশনা তু রাটা মপশর কির। ফরর,
যক্ত মতা ফন্ধ শয়শছ; িাুঁোন, আনাশি আকভ ফযাশিজ রাকেশয় মিই। তাযয মশত্নয কত আভাশি ফযাশিজ
রাকেশয় কিশরন।
এিটু মফক ভয় কনশয় আভায যশক্তয ফযাে ূণি র। িািু ফরশরন, এইশতা যক্ত এশশছ! আয মতাভায
কশভাশলাকফন ১৮ এয উশয। মফক িশয াকন খাফা।
অতিঃয, মই কভকষ্ট মচাযায পু টপু শট ফু ডাক্তায ফাইশি ারাভ কিশয় চশর মেশরা। তায কিছু ক্ষণ য আকভ
মিান ধযশনয িাকন্ত ফা িূফিরতা ছাোই পু যপু শয মভজাশজ মফকযশয় আরাভ। পু টপু শট ফু ডাক্তাশযয িথা
বাফশত বাফশত।
কফজয় কিফ মস্পার ফরাই মায়।

যক্তিাতািঃ Md Moshiur Rahman Mim

অকবজ্ঞতািঃ ৯০(ূকচত্র )

ভয়টা কছর ২০১১ াশরয ভাঝাভাকঝ কিংফা মশলয কিশিয িথা। আকভ তখন স্টাভ স্টাভমপাডি
ইউকনবাযকটিয ছাত্র। শফ ভাত্র ১ভ ইয়ায মল িশযকছ। কিন্ত ব্লাড মডাশনট ম্পশিি মতভন মিান ধাযণা
মনই।
মখন কফ এ এপ াীন িশরশজ েতাভ তখন এি ফন্ধুয মফাশনয মডকরবাকযয জনয ধানভকিয ফাংরাশি
মভকডশিশর ব্লাড কিশত কেশয়কছরাভ। তখন আভায ফয় কছর ১৭ কি ১৮। কিন্তু আভায মপ্রায মরা থািায
িাযশন ব্লাড মনয়কন।
মাইশাি, ব্লাড রােশফ আভায ফে চাচায। কতকন ম্ভফত করবায িযান্পাশয আক্রান্ত কছশরন। াত ভকজি
মযাশডয কটি াতাশর বকতি িযরাভ। অশনি ব্লাড রােশফ। মিান বাশফই মভশনজ কির না। অফশশ আকভ
ফররাভ আকভ কিফ।
জীফশন িখশনা ব্লাড মিই কন, এটাই প্রথভ। বশয় বশয় মভকডশিশর মেরাভ। মিান বাশফই া াকিরাভ না।
ফুশিয ভাশঝ ধুি-ধুি শুরু শয় মের। আশস্ত আশস্ত ফােশত শুরু িযর। এি মিাশয় মিকখ আভায াুঁটু িাা
শুরু শয় মের। কনশজশি মিান বাশফই াভার কিশত াযকছরাভ না। এযিভ ভয় কি িযশফা ফুশঝ উশঠ
াযকছরাভ না। ঠাৎ িশয ভশন র আভায ফাফা না ভুকক্তশমাদ্ধা, আকভ না ভুকক্তশমাদ্ধায ন্তান! তখন আকভ
কনশজশি কনশজই া কিশত শুরু িযরাভ। ভশন ভশন বাফরাভ শুধু এি ফযাে যক্তই মতা, আভাশি মতা আয
মভশয মপরশফনা, আকভশতা আয ভশয মাফ না। আশস্ত আশস্ত কনশজয ভশন কনশজই া মমাোশত শুরু িযরাভ।
অফশশল আকভ ািশপু র। মই মথশি শুরু, আজ অফকধ চরশছ। ফাই আভায জনয মিায়া িযশফন।

যক্তিাতািঃ Madhab Ray Palash

অকবজ্ঞতািঃ ৯১(ূকচত্র )

৭ একপ্রর, ২০১৫ ার। িুুয মিন্ত িা িশয রুশভ কপযশতই ুখফযটা মরাভ। যক্ত কিশত শফ। উশেজনা
অশনি। জীফশনয প্রথভ যক্তিান ফশর িথা। মযােী এি ফে বাইশয়য এরািায। বারবাশফ কচশনন না। কি
ভযা মযােীয অজানা-মই বাই  জাশনন না। তাশত কি।
িথা না ফাকেশয় মফকেশয় েরাভ মই বাই। অশটাকযিা বাো আকভই মভটারাভ।
কিকনশি মযােীয মছশর অশক্ষায় কছর। আভাশিয মিশখ কতকন কচন্তাভুক্ত শরন তা উনায মচাযায় স্পষ্ট মফাঝা
মাকির। তাযয ঘিাখাকনি অশক্ষা। কফকবন্ন মটষ্ট। অফশশল মই শুবক্ষন। অশক্ষায শুবাফান।
মযােীয াশথ মিখা িযায মৌবােয র না।
যক্ত মনফায িাকয়শত্ব থািা মছশরটি ফরর, প্রথভ যক্তিান অথচ বয় ানকন, আকন মই িশরয এিজন।

যক্তিাতািঃ Abdullah Bin Aman Bappy

অকবজ্ঞতািঃ ৯২(ূকচত্র )

ঐ া কছর ২০১০ ার। আভায এি ফন্ধু জুনাসয়দ এিকদন যাসত আভাসি ির কদসয় ফরর,
- ভাভা মতায যসক্তয গ্রু মতা  সজটিব, তাই না?
- আকভ ফররাভ, োাঁ।
- ভাভা আভায এরািায এি বাই ফাইি একক্সসডে িসযসছ আয আয এখন সফাখী কক্লকনসি বকতত আসছ।
অফস্থা খুফ খাযা। কতন ফোগ যক্ত রাগসফ। আভায এি বাই ১ফোগ আয আকভ ১ ফোগ যক্ত কদকছ।িার
িাসর আয এি ফোগ রাগসফ, কিন্তু মডানায াকি না। তাই তু ই িার যক্ত কদকফ।
- আকভ মতা এয আসগ িখসনা যক্ত মদই কন। তাই বয় রাগসছ। কিন্তু তফু কদফ।
- আিা িার ১০ ায় মিা ত মস্টসন মদখা সি।
- সি।
এয য মথসি আভায কচন্তা শুরু য় মম, জীফসন প্রথভ যক্ত কদসফা কিন্তু শুসনকছ যক্ত কদসর ভাথা মঘাসয। তাসর
যক্ত মদয়ায য ফাায় আায ভয় মকদ যাস্তায় ভাথা ঘুসয সড় মাই আয অত মভা া ূচ ঢু িাসনায ভয় কি
কযভান ফোথা মম রাগসফ! এই ফ বাফসত বাফসত এি ভয় ভনকস্থয িযরাভ মা য় সফ। আকভ যক্ত কদসফা।
িাযন তাসত মকদ এিজসনয জীফন ফাাঁসচ তাসর আভায াসয মফাঝা কিছু িভ সফ।
যকদন িাসর সফাখী কক্লকনসি মগরাভ। মাফায য মযাগীয ভা আভাসদয মদসখ মতা জকড়সয় ধসয খুফ
িান্নািাটি শুরু িসয কদসরন। তায নাকি ই এি াই মছসর। একদসি মযাগীয অফস্থা মদসখ খুফ খাযা রাগসরা।
ডান াত মবসঙ মগসছ, ভাথা মপস মাফায িাযসন ৫ া মরাই মরসগসছ আয ফসচসয় ফড় কফলয় সি, ফাভ
াসয়য াড় ভাঝ মথসি মবসঙ ভাং মফয সয় এসসছ।
এয য আভায ির কচন্তা আয বয় মিাথাই মম ারাসরা তা ফরসত াযসফা না। তাযয আকভ, জুনাসয়দ
আয মযাগীয চাচা মগরাভ দয ক াসর যক্ত মদয়ায জনে।িাযন সফাখী কক্লকনসি যক্ত মনয়ায মিান
ফেফস্থা মনই। দয ক াসর কগসয় যক্ত যীক্ষা-কনযীক্ষা য যক্ত কদরাভ।যক্ত মদয়ায য গ্লুসিাজ, মিাি
আয ক াসরয মগ মথসি চা মখসয় আভযা কতনজন আফায কক্লকনসি মগরাভ। মাফায য মযাগীয আম্মা
আভাসি মজায িসয এি গ্লা দুধ আয এি া কদ্ধ কডভ খায়াসরা। এযয আায ভয় াসত ৫০০ ািায
এি া মনা কদসয় ফসর পরভূর কিসন মখসয়া। আকভ ািা কনসত যাকজ না আয ঐকদসি যা ািা কদসফই।
অফসসল ১০০ ািা জুনাসয়সদয াসত কদসয় ফরর, এই া কদসয় কযক্সা বাড়া কদ আয চা- া কিছু খা। এযয
আকভ আয জুনাসয়দ চসর আরাভ।
ভজায কফলয় সি, ূচ মপা াসনায মমভন ফোথা রাগসফ মবসফকছরাভ তায ১ বাগ ফোথা রাসগকন আয যক্ত
মদয়ায য ভাথা ঘুযসফ, এ সফ  সফ, এফ ধাযনা ুসযা াই কছর বু র।

যক্তিাতািঃ Rajib Hossain

অকবজ্ঞতািঃ ৯৩(ূকচত্র )

কফশ্বকফিযারশয় ঢু শিকছ মফ িশয়ি কিনই র। মতভন মিান ফরায ভশতা িাজ িকযকন, মা
কনশজশি ককযত িশয। অশনিশি অশনিবাশফ য়শতা াাময িশযকছ ফশট তশফ মটা কছর
আকথিি। এভন কিছু িযশত চাকিরাভ মা আভাশি  মাশি াাময িযশফা তাশি আশোকরত
িযশফ।
ঠাৎ িসযই ুসমাগ া মসয় মগরাভ । এিকদন িাসর সফ ভাত্র ক্লাস ঢু সিকছ। তখনই আভায
ফন্ধু মপান িসয ফরসছ তায ফাফায জনে জরুযী যক্ত রাগসফ। মিান কিছু না মবসফই ফররাভ
আকভ আকছ। ফে মমই বাফা মই িাজ। মফয সয় মগরাভ ক্লা মথসি। আয মাজা চসর মগরাভ
াাতাসর । খাসন কগসয় ফস আকছ আয বাফকছ িখন কনসফ আভায যক্ত, িখন! এি া
ভসয় জানরাভ ি ভোকচং আভায াসথ কভসর মগর । তাযয এি ফোগ যক্ত কদরাভ।
মমখাসন ুসযা াসত কছর বাসরাফাায মছাাঁয়া । অসনি অসনি খুী সয়কছরাভ মকদন যক্ত কদসত
মসয। বাগেফানসদয এিজনই মবসফকছরাভ মকদন আকভ কনসজসি। কিন্তু আভায এই যক্ত যক্ষা
িযসত াসযকন মই প্রাণটিসি ।

যক্তিাতািঃ Fokhor Uddin

অকবজ্ঞতািঃ ৯৪(ূকচত্র )

আভায যক্ত মদয়ায ইিা জাসগ ২০০৯ াসর, তখন আভায আুয জসনে যসক্তয প্রসয়াজন সয়কছর, অসনি িসষ্ট
মমাগায িযা সয়কছর ১ ফোগ আয ১ ফোগ চায াজায ািায় মিনা সয়কছর। ঢািায় অাসযন য়ায
িাযসন আভায কযফাসযয মিউ যক্ত কদসত াসযকন।
২০০৯-১০-১১-১২ মকযসয় আভায যক্তদাসন ইিা ভসনয ভসধেই যসয় মগর। ২০১৩ াসরয শুরুসত মভসয
এি ফড়বাই Ahmed Abdullah যক্তদান িসয আসরন। এয য মথসিই মদখকছ ৩-৪ ভা য য যক্ত
কদসিন। ২০১৪ াসরয শুরুসত নাসি ফররাভ- বাই আকভ যক্ত কদফ। ফড় বাই Ripon Niloy উনায ভাধেসভ
কনকিত রাভ আভায ব্লাড গ্রু এ সজটিব, ভসন ভসন কদ্ধান্ত কনরাভ এফায যক্তদান িযফই!
হৃদয় খাাঁন যকন বাইসয়য এি া মাসষ্ট িসভে িকয- আকভ যক্তদান িযসত চাই। আভায কনসজয য়াসর মাষ্ট
িকয। বাকফ যসক্তয কি িাসযা প্রসয়াজন মনই? যকন বাই Toukir A Shaon বাই Philanthropist Salauddin
Bijoy বাইসয়য মাসষ্ট খুাঁজসত থাকি A+ মযাগী, এিকদন মসয় মগরাভ। নুযজাান াাতাসর A+ যক্ত
প্রসয়াজন! মপান কদরাভ, ভোসনজড!
সযয কদন আসযি া মরাভ। এফায মপান কদসয় জানসত াযরাভ, মযাগী ভাযা কগসয়সছ। খুফ খাযা রাগর,
কবতয া িসষ্ট মপস মাকির। আকভ মযাগী খুসজ াইনা, আয মযাগী মডানায খুাঁসজ ায় না। যকন বাইসয়য
ইনফসক্স আভায নাোয কদসয় ফররাভ মম মিান ভয় আকভ মযকড, জাষ্ট এি া মপান কদসফন।
িা খাসনি সয মপান মরাভ। কিডকন ডায়াসরাকসয এি মযাগীয জসনে A+ যক্ত রাগসফ। আকভ মতা
অসনি খুক, মাি মল মতন্ত এি ফেফস্থা র। আভায কবতয ুযভায াকন মমন ২০০ কিসরাাঃ মফসগ চরসত
রাগর! আভায িাযসন এি া মযাগী মফাঁসচ থািসফ, কনসজসি কনসয় গফতসফাধ সি। ফায িাসছ ফরসত রাগরাভ
আকভ আজ প্রথভ যক্ত কদসত মাকি। আফদুল্লা বাইসি জানারাভ, উকন অসনি খুক সরন। যাভত ভূরি
ফক্তফে মফক িসয াকন মখসত সফ। জন ৫০ মিকজ আসছ মতা? ৫০ মিকজ না সর যক্ত মদয়ায প্রসয়াজন নাই।
আভায জন ৫০-৫১ মিকজ আসছ ভা দুসয়ি মাফত। সে কছর মকদ মিান বাসফই িসভ মায় তাইসর আভায
মথসি যক্ত কনসফ না! যক্ত না কনসর মযাগীসি যক্ত মদয়া মাসফনা! যক্ত না কদসত াযসর মযাগী ভাযা মাসফ!
য়া আভায ভাথা ঘুসয মাসি! না আভাসি যক্ত কদসতই সফ! জন ফাড়াসতই সফ!  ত োসেয উয নযভার
োে এয উয মভসয এি ফড় বাইসয়য কজন্প োে যরাভ! াসথ কর ায কতসনি াকন মখসয় কনরাভ।
ব্লাড ফোংসিয ডাক্তায আভাসি মদসখ জন ভাসত চাইসরন। এসতা কিছু য সয বয় মসয় মগরাভ। না ৫৪
মিকজ র! অসনি বয় কিসরা এসতা ফড় ুই, িত ফোথা াফ আল্লাই জাসন, ুই আভায িাসছ কনসয় আসছ
আিা পাটিসয় কচৎিায কদসত ইসি িযকছর। এসতা ভানুসলয াভসন কচৎিায িযসর ভানুল কি ফরসফ! অনে
কদসি তাকিসয় কনসজসি ান্ত িযায মচষ্টা িযকছ। মত ু কু ফোথা াফ ভসন িসযকছরাভ তত ু কু না, আভায
িাসছ ভসন সরা িভোকচং এয জসনে যক্ত মনয়ায ভয় মম ফোথা াইকছ, তায মথসি মিান বাসফই মফক না!
অসনসি ফরকছর- ভাথা ঘুযসফ, ফকভ ফকভ সত াসয। না আভায মতভন কিছু ই য়কন।
মফাঁসচ থাকুি আসযিটি াক।

যক্তিাতািঃ অকিঝযা নাজভুর

অকবজ্ঞতািঃ ৯৫(ূকচত্র )

আভাশিয যনুশয ব্লাড ট্রান্পকপউন ততটা উন্নত না য়ায় যক্তিান ততটা চযাচয কছর না, তাই আকভ
ুশমােটা াকিরাভ না। ২০১৩ াশরয আেস্ট ভাশয ২০ তাকযখ এি মছাটবাই মপান কিশয় ফরশরা তায
এি বাইশয়য  শজটিব যক্ত রােশফ। তায প্রকত ভাশ ১ ফযাে যক্ত রাশে, িথাটা শুশন ভশন শরা এফাযই
ুশমাে। তাই আয মিকয না িশয আভায ফন্ধুশিয মপান িশয যক্তিাশনয মমােযতাগুশরা আফায মজশন কনরাভ
এফং িনপাভি িশয কিকনশিয উশেয যনা কিরাভ।
কিন্তু শুরু শয় মের বশয়য যাশজযয আনাশোনা। ভশন ভশন বাফকছরাভ মম আকভ জীফশন মিাশনাকিন ১টা
ইশঞ্জিন মিন্ত িযকছ কিনা ভশন মনই, তাশর আজ আভায কি শফ! এফ বাকফ আয াশয়ভ, মতাকি মি
ফাযফায মপান িশয ফরশত থাকি, খুফ মফক ফযাথা িযশফ না মতা? আকভ াযশফা মতা?
তাযা আভাশি শুধু া কিশয়ই মাকিশরা। এফায কিকনশি কেশয় মফশড শুশয় যাথশরাকজস্ট বাইয়া কি িযায
আশে আভাশি এিটা ভযাোকজন ধকযশয় েশত ফশরন এফং আকভ ভশনাশমাে কিশয় ো শুরু িকয। াশথ কছর
মছাট বাই হৃিয় ম আভায াশথ িথা ফরায মচষ্টা িশয এয ভশধযই কি িযা মল। তশফ মতটা বশয়য
যাশজয কেশয়কছরাভ, তায কিছু ই য়কন। াভানয ভায় িাভোশর মমযিভ ফযাথা য় ঠিি মযিভ ফযাথা
শয়কছর।
তাযশযয অনুবুকত মা শয়কছশরা তায প্রকতপরন কশশফ এখন আকভ কনয়কভত যক্তিান িশয মাকি।
যক্তিাশনয ভশধয মম এত আনে য় মাযা মিনকন তাশিয মি ফরফ, আনাযা এখন অশনি কিছু মথশি
ফকঞ্চত আশছন।
উিশয়য শথ শুকন িায ফাণী বয় নাই তায বয় নাই....
কন:স্বাশথি যক্ত মম িকযশফ িান ক্ষয় নাই তায ক্ষয় নাই...

যক্তিাতািঃ াপ্পু যায়

অকবজ্ঞতািঃ ৯৬(ূকচত্র )

কিনটি কছর ২০১১ াশরয ১০ই অশটাফয, মাভফায।

আকভ তখন ইউকনবাযকটিশত কউশভন

কপকজরকজ িাশ কছরাভ। ডািঃ নূুয ভযািাভ আভাশিয িা কনকিশরন। ঠাৎ আভাশিয ইউকনবাযকটিয
েশদ্ধয় পিরুর ইরাভ যায আভাশিয িাশ এশ ফাইশি উশেয িশয ফরশরন মম, আভায ফাফা খুফ
অুস্থ, উনায কিডকনশত এিটা মভজয অাশযন শফ, তাই আভায ৪ ফযাে O(+ve) যশক্তয প্রশয়াজন।
যায ফাইশি অনুশযাধ িশয ফরশরন, মাশিয যশক্তয গ্রু O(+ve) তাশিয ভশধয কি মমশিান ৪ জন
আভায ফাফাশি মিায় যক্তিান িযশফন? তখন আভাশিয িাশয মিউই উশঠ িাুঁোমরা না। ফশশল আকভ
এিাই উশঠ িাুঁোরাভ মস্বিায় যক্তিান িযায জনয। তাযয আভাশি মিশখ আভায িুই াঠী মস্বিায়
যক্তিান িযায জনয উশঠ িাুঁোমরা। তাযয যায আভাশিয ৩ জনশি কনশয় এিটি কএনকজ বাো িশয ককজ
াাতাশর চশর মেশরন।
তাযয াাতাশর কেশয় আশে যাশযয ফাফায াশথ কযকচত রাভ, উনায আীফিাি কনরাভ। তাযয
ব্লাড ফযাংশি কেশয় আভযা ৩ জন মিায় যক্তিান িযরাভ। মখন যক্তিান িযকছরাভ তখন আকভ মিান
ধযশনয বয় অনুবফ িকয নাই। তখন শুধু ভশন ভশন এিটি িথাই বাফকছরাভ মম, আকভ এিজন ভুভূলি
মযােীশি যক্তিান িযকছ, এটি আভায িাশছ অতযন্ত আনশেয এিটি কফলয়। তখন আয বাফকছরাভ মম,
আভায

এি

ফযাে

যশক্ত

মকি

এিজন

ভুভূলি

মযােীয

জীফন

ফাুঁশচ

তাশর এয মথশি ফে ায়া আয আভায জীফশন কিছু ই শত াশয না। এফং তখন মথশিই
আকভ কনশজয কফশফশিয িাশছ প্রকতজ্ঞাফদ্ধ রাভ মম মতকিন আকভ াযীকযি বাশফ ুস্থ থািফ ততকিন
মিায় যক্তিান িশয মাফ। এফং অনযশিযশি এই ভৎ িাশজ একেশয় আায জনয উৎাকত িযফ। তাই
আনাযা ফাই আভায জনয আীফিাি িযশফন মমন আকভ আভায প্রকতজ্ঞা ঠিিবাশফ ারন িযশত াকয।

যক্তিাতািঃ ভুাম্মি মভশফুফ আরী

অকবজ্ঞতািঃ ৯৭(ূকচত্র )

যক্তিাশনয ফযাাশয অশনি কিন ধশযই শুশন আকছ। কিন্তু মিউ আভাশি এ ফযাাশয নি না িযায় ২০১০
াশরয এিকিন কনশজই আগ্র কনশয় মেরাভ চট্টগ্রাভ মভকডশির িশরজ াাতাশরয ইিানি ডাক্তাযশিয িাকয়শত্ব
কযচাকরত 'ন্ধানী'মত। মটাই আভায জীফশনয প্রথভ যক্তিান। ূুঁচ মপাটাশনায ভয় ারিা ফযথা মরশেকছর
এিটু , তশফ যক্ত মিয়ায শয যীযটা ঝযঝশয রােকছর। ভশন এিটা অনযযিভ বাশরা রাো িাজ িযকছর।
যক্ত মিয়ায এিটু শয আভাশি এিটা স্টাযক জু মখশত মিন এিজন আু। কনশত চাকিরাভ না, িাযণ এটা
আভায িাশছ অশনিটা প্রকতিাশনয ভত ভশন কির। তশফ উকন মজাযাজুকয িযায় জু কনরাভ।
এযয উকন আভাশি জানাশরন মম, যশক্ত মিান ভযা থািশর ফা মযাে ায়া মেশর মটা আোভী
িশয়িকিশনয ভশধয জানাশনা শফ।
এযয মথশিই শুরু র মটনন। মকি কিছু ায়া মায়! কিন্তু না, ৪ কিন শয এিটা মপান আশরা 'ন্ধানী'
মথশি, জানাশরন আভায যশক্ত মিাশনা ভযা মনই। অশনি ফে মটনন মথশি ভুক্ত রাভ মকিন। এযয
মথশি শুরু য় আভায কনয়কভত যক্তিান।
ভাশঝ িশয়িফছয মিশয ফাইশয কছরাভ, কিন্তু কপশয এশ আফায আশেয ভতই কনয়কভত যক্তিান চাকরশয়
মাকি। ফাইশি যক্তিাশনয ফযাাশয শচতন িযায জনয িাজ চাকরশয় মাকি, মায পশর এখন অশনশিই
কনয়কভত যক্তিাতা। ইনাল্লা যশক্তয অবাশফ আয মিান মযােীয ভৃতুয শফনা।

যক্তিাতািঃ K.h. Mohammad Yousuf

অকবজ্ঞতািঃ ৯৮(ূকচত্র )

আভায জীফসন এি ুায মডনাসযয যক্তদান স্বযণীয় সয় থািসফ। আজ তায যক্তদান েসিত ই
করখকছ!কদনটি কছর শুিফায। িার ৮ ায় মভাফাইসরয কযংস ান মফসজ উ সরা! অয াস এিজন ভকরা
খুফ তাা কনসয় ফরসছ- "অ ফা তু ই ইুফ সে মন..।" আকভ ফররাভ- "জ্বী আকভ ইউুপ ফরকছ। কিন্তু
মিন?" উকন তা ফরসরন, উনায মভসয়য অফস্থা খুফ খাযা। মস ফািা ভাযা কগসয়সছ, অাশযন িযসত
যক্ত রাগসফ। ডাক্তায ফসরসছ যক্ত ছাড়া মযাগীসি ফাাঁচাসনা ম্ভফ না। আকভ নায িথা শুসন মযাগীয অফস্থা
ফুঝসত মসয ফররাভ ডাক্তায অথফা নাতসি কদসত। উকন কডউটি ডাক্তাযসি মভাফাইর া কদসরন আভায াসথ
িথা ফরায জনে। ডাক্তায জানাসরন, জরুযী দুই ফোগ AB- যক্ত প্রসয়াজন। গ্রু শুসন কনসজ কনসজ বাফরাভ,
এত িাসর এই দুরতব গ্রু কিবাসফ ম্ভফ! উকন আয জানামরন মত দ্রুত ম্ভফ িভসক্ষ এি ফোগ রাগসফই।
আকভ নাসি আশ্বস্ত িযরাভ, মচষ্টা িযসতকছ ফসর।
মফ িসয়ি মায়গায় মপান কদরাভ মডানাসয মখাসজ। শুিফায ছু টিয কদন তাই অসনসি ফাকড় কগসয়সছ নায়
মপান ধযসছ না। এি ু ম নসন সয মগরাভ। মলসভল যসক্তয জনে মাষ্ট কদরাভ মপইফুশি িসয়ি া গ্রুস।
১১ ায কদসি এিজন যক্তদাতা আভায মপফুি ইনফসক্স নি িসয। মছসর ায নাভ মভাাঃ কজফ। উনাসি
মযাগীয অফস্থা েসিত ফরায় উকন যক্ত কদসত যাকজ ন। উকন টিয়া মথসি যক্ত মদয়ায জনে আসত
প্রস্তুত। টিয়া মথসি চট্টগ্রাভ সয আসত ভয় রাসগ ৪৫ কভকনস য ভত। একদসি মযাগীয আত্মীয় আভাসি
মপান কদসি মতা কদসিই! আকভ তাসদযসি আা কদরাভ ৩ ায ভসধে যক্ত ভোসনজ িসয কদফ। তাসদযসি
কযকুকজন মায কনসয় আেযকিল্লা মযড কিসসে চসর আসত ফকর। অকন্তভ অসক্ষায য ২ া ৪৫ কভকনস
মপান মদয় কজফ বাই। খুফ োংরা াতরা যীয, মদসখ ভসন র ফয় খুফ মফক সর ১৫-১৬ ফছয।তাই
আকভ এি ু অফাি সয় মগরাভ তায ফয় কজসঙ্গ িযরাভ। ম জানার, ১৭ ফছয ১০ ভা। দুরতব গ্রু তাই
কযস্ক মনয়ায জনে কচন্তা িযরাভ, উকন যাকজ। যক্তদাসনয জনে পযভ ূযণ িযায য জন মভস মদখা
মগর ৪৪ মিকজ। তখন মযড কিসসেয মরাসিযা যক্ত কনসত অাযগতা প্রিা িসয। একদসি মযাগীয অফস্া
খুফ খাযা। অফসসল মযড কিসসেয িতত ফেযত ডাক্তায ডাাঃ কভনাজ োসযয াসথ িথা ফরায় োয
ফুঝসত াযর এভয় আয মিাথা AB- ায়া ম্ভফ না। মডানায অনুমায়ী ৩৫০ এভ.এর. যক্ত মনয়ায
মায়। অনে কদসি কজফ বাই আভাসি অবয় কদর উকন ুসযাুকয ঠিি আসছন, উনায মিান ক্ষকত সফ না।
আয মকদ কিছু সয় মায় ম জনে উকন িাউসি মদালী িযসফ না। অফসসল উনায িাছ মথসি যক্ত মনয়া র।
এ াই কছর উনায প্রথভ যক্তদান।
আভযা নায ভসনাফর মদসখ অফাি রাভ। জানসত াযরাভ, কতকন ৩ মফাসনয এি বাই, উনায আম্মা এিা
মিাথা মমসত মদয় না। তাই আম্মুসি পু ফর ভোচ মখরসত মাসফ ফসর যক্তদান িযসত এসসছ। আকভ শুসন িথা
ফরায বালা াকযসয় মপসরকছ। এিজন ভানুল অনেজন ভানুসলয জীফন ফাাঁচাসত ফাায় কভথো এত দূয এর!
আভায িাসছ স্বযনীয় সয় থািসফ কজফ বাইসয়য যক্তদান। াসয নাসি মনৌিা কদসয় িনতপুরী ব্রীজ ায িসয
কদসয়কছরাভ।

যক্তিাতািঃ Salim

অকবজ্ঞতািঃ ৯৯(ূকচত্র )

ইসি কছসরা না ফরায, উিায িসয ফসর কদসর নাকি মখাাঁ া য়! ভা ককখসয়কছসরন মই মছাস া মফরায়, এখসনা
কদকফে ভসন আসছ।  আভাসি কযকপউজ িসয মগসছ, আকভ উসটা াাঁ া কদসয় জীফন াসি নতু ন িসয াজাসত
ফেস্ত সয় মগরাভ, অসনি গুসরা িষ্ট ফুসি ধাযন িসয  কি কনদারুণ কদনমান িসয মাকি - বাফসত অফাি
রাসগ।
মপইফুসিয এি া মাস্ট মদখরাভ, মব্রইন টিউভায অাসযন এয জনে জরুযী যক্ত প্রসয়াজন। যসক্তয গ্রু
দুরতব এ মনসগটিব! তখসনা আভায যক্ত মদয়ায অকবেতা সয় উসঠকন, অফে জাকন মম আল্লা আভায ভত
এি া গকযফ ভানুলসি দাভী যক্ত কদসয় দুকনয়াসত াঠিসয়সছন! মাই মাি, কদ্ধান্ত কনরাভ মম যক্ত মদসফা।
ফাায িাসছই স্কয়ায ক ার। মমাগাসমাগ এয নাোয এ ির িযসতই এি মরাি মপান ধযসরা, ফররাভ মম
বাইয়া আভায ব্লাড গ্রু এ মনসগটিব, মপইফুসি কফোন মদসখ ব্লাড কদসত এসকছ।
িসয়ি কভকনস য ভসধে কতকন আভাসি কনসয় োের ভোকচং রুসভ কনসয় মগসরন, কিছু ক্ষন য ভসধে জানাসরা
আভায ব্লাড াযসপক্টরী ভোচ িসযসছ। মাই উি জানসত াযরাভ, ই মরাসিয মছা সফানই সরা মসে।
দুই ফোগ যসক্তয দযিায থািসর আাতত ই ভসয়য জনে এি ফোগ খুফই ইভাযসজকন্প কছর। যক্তদান
িরাভ, তাযয মযাগীয অাসযন শুরু য়। আল্লায যভসত বাসরা ভসতা েন্ন য় য অাসযন।
প্রায়ই য বাইসয়য াসথ িথা সতা য অফস্থা জানায জনে। আভায প্রথভ ব্লাড কনর মম, ম মিভন আসছ
এই ু কু জানসত শুধু। এিকদন কফসিসর আভাসি ির িসয জানাসরা, মসে ুস্থ আসছ এফং আভাসি মদখসত
চায়! আকভ মতা শুসন অফাি! আভাসি মদখসত চাইসফ মিন! মাই মাি, মগরাভ মদখা িযসত। ফাফা-ভা
ফায াসথ কযকচত রাভ। আকভ ফররাভ মম, ভানকফিতা মথসি আকভ যক্ত কদসয়কছ আনাযা এতকিছু না
ফরসর চরসফ। উনাযা মতা ছাড়সছই না। ম কি এি অফস্থা! শুধু িথা এি াই আকভ খুফ ইভাযসজকন্প
মভাসভসে ব্লাড কদসয়কছ।
মযােীয কযফাশযয াশথ বার ম্পিি শয় কেশয়কছর। মাই উি, যকদন মথসি ককভ আভাসি মপান িযা
শুরু িযসরা, শুরুসত াই োসরা এি ু এি ু িসয িথা চরসত থাসি। কিছু কদন য ম জানাসরা আভায জনে
ম কিছু িযসত চায়! আকভ ফররাভ, আকভ প্রকতদান এয জনে কিছু িকযকন আয আকভ প্রকতদান চাই না িাসযা
িাছ মথসি। এিকদন ঠাৎ ম জানাসরা, ী য়াে ভী পয রাইপ াইভ! এজ এ উর মভ ! আকভ আিা
মথসি যরাভ। এি মতাসয় আভাযসদয কযসরনী য়। তসফ কিছু বু র ফুঝাফুকঝয িাযসন তা এিকদন
মবসঙ্গ মায়।
ভা খাসনি সযয িথা। সি মদসখকছরাভ রার যসঙয এি া কপ্রকভ মত চসড় মিাথায় মমন মাসি, দুাত
বকতত ভোকচং িযা চু কড়, োইব িযসছ আভায মথসি মফক ুেয এিজন ভানুল। দুজসনয াশযাজ্জ্বর মচাযা
মদসখ শুধু এি া ফািা াক আয দীঘত কনাঃশ্বা মফয সয় ফাতাস কভস মগর।

যক্তিাতািঃ মভািঃ আকপ উয যভান

অকবজ্ঞতািঃ ১০০(ূকচত্র )

ধরুন আনায এিটা মছাট বাই ফা মফান শফ। অাশযশনয ঠিি আশে আনায ভাশয়য জনয প্রচু য যশক্তয
প্রশয়াজন শরা। যক্ত না মশর বয়াফ কিছু এিটা শত াশয। মই ভশয়য তীব্র আতংশিয অনুবূকতটা কি
িল্পনা িযশত াশযন? কিংফা শুনশরন আনায আব্বু ফা বাই মযাড একেশডি িশয কটাশর, প্রশয়াজনীয়
যক্ত ায়া মাশি না, আকন যশক্তয জনয ছু টাছু টি িযশছন ােশরয ভত। কিন্তু মনই, যক্ত মনই মিাথা।
প্রকতকিন িতত যশক্তয মাস্ট আভাশিয মচাশখ শয, আভযা মফকয বােই য়শতা কস্ক িশয মাই। অথচ
মটা আভাশিয আন িাশযা জনয শর তখন আভাশিয কি অফস্থা ত মটা অনুবফ িকয না। ফেশজায
রাইি/ময়ায মিই। মপফুশিয এি গুতায় রাইি ময়ায মিয়া, আয কনশজ কেশয় যক্ত মিয়ায ভশধয অশনি
অশনি পাযাি।
আকভ মমকিন প্রথভ যক্ত কিশত মেরাভ, আভাশি প্রায় ঘিা খাশনি বয়াফ জযাভ মঠশর ফাশ িাুঁকেশয় ঝু শর মমশত
শয়কছশরা কটাশর। এিিভই অশচনা এরািায় অশচনা ভানুশলয জনয কেশয়কছরাভ। মকিন আফায কছশরা
মযাজা! ডাক্তায কিছু শতই না খায়া অফস্থায় যক্ত কিশত কিশফন না। আভাশযা মযাজা বাঙ্গায ইিা মনই।
অতিঃয কভশথয ফশরই যক্ত কনশত যাকজ িযারাভ। ডাক্তায তখন এিটু বয় মিখাশরন।
হুভ, বয় রাোটা স্বাবাকফি। যক্ত কিশর মকি মিান ভযা য়? মকি ভাথা ঘুশয শয মাই? শয ফাফা িে মভাটা
ুই! মকি যে খুুঁশজ না ায়? ায় আল্লা! এে ফে ফযাে বকতি যক্ত কনশয় মাশি? আভায কি শফ? আিা, যক্ত
কিকি, মযাজা ঠিি থািশফ মতা? নাকি মযাজা মযশখ শয কফশি েশফা আশযা ফে?
বয় ায়ায িাযশণয অবাফ নাই। কিন্তু ফ বয়শি জয় িযায এিটাই উায়, কনশজয কবতশযয িশঠায
মৌরুল টু কু মি মফয িশয আনা! হু, াপ করটায যক্ত! আভায যীশয আশযা আট করটায আশছ! কিিু শফ না
আভায।
মভাটা ুই? এই টু কু ফযাথায় আভায কি শফ? আভায িুই াশত িুফায পু টা িযশত শয়কছশরা! আকভ ুই
পু টাশনায ভয় তাকিশয় কছরাভ।
আয যক্ত মিয়ায য মিৌে ঝা না িশয মাস্ট মযস্ট কনন। ধীশয ধীশয উঠু ন, ফুন,াুঁটুন। মাস্ট কফ কুর।
তাশরই মিান ভাথা ঘুযাশনায ফযাায শফ না। আয এি ফযাে যশক্তয জরীয় অং ২৪ ঘিায ভশধযই কপরা
শয় মায়।
মযাজা মযশখ যক্ত মিয়াশত মিান ফাধা মনই। এয নানা যিভ মযপাশযন্প মিয়া মাশফ ফাট িভন মন্প খাটাশর
ফুঝা মায় ইরাভ ধশভি এত বাশরা এিটা িাশজ মিান ফাধা থািশত াশয না :)
যক্ত মিয়ায আে মিন্তই মা বয়। এিফায মিয়া শয় মেশর তখন মিখশফন কি অাধাযণ এিটা বাশরারাো
িাজ িশয! আনায এিটু িশষ্ট এিটা ভানুশলয জীফন মফুঁশচ মেশরা- এয মচশয় অাধাযণ অনুবুকত আয কি
শত
াশয?

এতগুশরা িথাফরায এিটাই উশেয- আনাশিয এিটু অরতা ফা এিটু ংশিাশচয িাযশণ মমন এিজন
ভানুশলয জীফন ংশয় না শে! েতয খাটিশয় কেশয় যক্ত কিশয় আাটা খুফ জ িাজ না, তাই এিটু
উশিযােী শত শফ। যশক্তয মাস্ট গুশরা কস্ক না িশয ঠািা ভাথায় েুন, মিান বাশফ মল্প িযশত াশযন
কিনা বাফুন। মাযা যক্ত কনশয় অনরাইন অপরাইশন িাজ িযশছন তাশিয িাশছ কনশজয যশক্তয গ্রু আয
একযয়া ফশর যাখুন। মাশত প্রশয়াজশন আনায াাময চায়া মায়।
ফাই বাশরা থাকুন। যক্ত কিন জীফন ফাুঁচান। যাক ব্লাড মডাশনটিং। ধনযফাি :)

