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উন্নয়নন ওনেপ একটি গেম গেঞ্ার
শাল্ানত প্রথম গথনকই গ্ামীণ জনেনণর স্ানথ্র্র উন্নততনত গজার 
গেওয়া হনয়তিল। সের্ স্াধীন বাংলানেনশর স্াথ্র্ সূেকগুনলা তখন 
তবনবের  প্রায় সব্বতনম্ন পর্বানয়। তশশুমৃত্র্ হার বা োইল্ড মে্ব াতলটি 
গরে তিল ২৫০-এর গকাঠায়। এর অথ্ব হনলা বাংলানেতশ তশশুনের 
এক-েত্থ্বাংশই তানের পঞ্চম জন্ম তেবনসর আনেই মৃত্র্র গকানল 
ঢনল পড়ত। একইভানব মাতৃমৃত্র্ হারও তিল অতর্তধক, প্রায় ১ 
হাজানরর কািাকাতি। এই অবথ্ার উন্নততকনপে ব্র্াক প্রথনমই 
তসনলনের শাল্া এলাকায় ৪টি তলিতনক োলু কনর। গমতিনকল 
কনলজ গথনক সের্ পাশ করা এমতবতবএস িাক্ারনের ওপর এসব 
তলিতননকর োতয়ত্ব গেওয়া হয়। তারা সকনলই তনষ্ার সনগে কাজ 
করতিল। তকন্তু তানেরনক গবতশতেন গসই অজপাড়াোাওনয় ধনর 
রাখা রায়তন। এই সংকে গমাকাতবলায় ব্র্াক তসদ্ান্ত গনয় গর, 
এমতবতবএস িাক্ারনের পতরবনত্ব  তিন্ামা বা এ ধরননর স্াথ্র্কমীমী  
তননয়াে গেনব। থ্ানীয় এোনরাজন র্বকনক পর্ারানমতিক তহনসনব 
প্রতশতষিত কনর তলিতননকর তবতভন্ন োতয়নত্ব বসাননা হনলা। তকন্তু 
এবার গেখা তেল নত্ন আনরক সমসর্া। থ্ানীয় হওয়ার কারনণ 
এসব পর্ারানমতিকরা খ্নে িাক্ার গসনজ তননজরাই িাক্াতরর 
পসরা সাতজনয় বসল। ফনল ব্র্ানকর কম্বতৎপরতায় থ্তবরতা 
গননম এল। এবানর নত্ন তসদ্ান্ত গনওয়া হনলা। পর্ারানমতিনকর 
বেনল স্াথ্র্নসতবকা তননয়াে গেওয়া হনব। এরা মতহলা, তনম্ন 
আয়ধারী এবং স্পে তশতষিত। ব্র্ানকর উদ্াতবত এই স্াথ্র্নসতবকা 
কার্বক্রম এখন তবনবের তবতভন্ন গেনশ প্রেতলত রনয়নি। প্রতশতষিত 
িাক্ার-নাস্বনের অভানব এরাই এখন পৃতথবীর েতরদ্রতম অঞ্চনল 
স্াথ্র্নসবার হাল ধনর আনিন। এ তবষনয় অনর্ত্র তবশে আনলােনা 
করার ইচ্া রইল।

১৯৭৯ সাল। বিরটি তিল আন্তজ্ব াততক তশশুবষ্ব। বাংলানেনশ 
তশশু স্াথ্র্ উন্নয়নন কী ধরননর কার্বক্রম গনওয়া রায়, তা 
তবনবেনার লনষির্ তৎকালীন রাষ্ট্রপতত তজয়াউর রহমাননর 
গনতৃনত্ব একটি জাতীয় কতমটি েঠন করা হয়। গবশ তকি্ সেনসর্র 
সনগে গসই কতমটিনত ব্র্ানকর তনব্বাহী পতরোলক ফজনল হাসান 
আনবেও তিনলন। তখনকার কনলরা তরসাে্ব  লর্াবনরেতরর (বত্বমান 
আইতসতিতিআর‘তব) গহনতর গমাসনল এবং তলংকন গেনও একই 
কতমটিনত তিনলন। একটি তমটিংনয়র ফা ানক আনবে ভাই রাষ্ট্রপততনক 
বলনলন গর, বাংলানেনশর সব তশশু রানত গরাে তননরাধক টিকা 

সত্তর দশবের প্রথম 
িদবে বছবর প্রযায় 

আড়যাই লযাখ
বযাংলযাবদিশ 

ডযায়িরয়যাজিনে 
পযািন শূন্েযায় মযারযা 

যেে, েযার িসংহভযাগই
িছল িশশু।
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পযায় েযা িনিচিে েরবে িেিন আগ্রহী এবং এই েযাবজ িেিন ো যার সহযায়েযা েযামনযা 
েরবলন। রযাষ্ট্রপিে িেছুক্ষণ চুপ যথবে বলবলন, আমযাবে েবয়েটযা বছর সময় িদন। 
টিেযা েযাে্যক্রম ভযাবলযাভযাবব চযালযাবে হবল এেটি িনিছিদ্র যেযাল্ড যচন দরেযার, েযা আিম 
এখনই িনিচিে েরবে পযারিছ নযা। টিেযাদযান প্রবচষ্যা আিশর দশবের মযাঝযামযািঝ সময় 
পে্যন্ত যেমন আর এবগযায়িন। এিদবে আববদভযাই েযার বনু্ রেবেলযার েযাউবডেশবনর 
জন যরযাডীসহ েবয়েজবনর সবগে ব্্যাবের ভিবষ্ৎ পিরেল্পনযা িনবয় আলযাপ চযািলবয় 
েযািছিবলন। সেবলর মেযামবের িভিত্তবে ঠিে হবলযা, ব্্যাে এেটি ডযায়িরয়যা প্রিেবষধে 
েম্যসূিচ হযাবে যনবব।

ডযায়িরয়যা এেটি প্রযাণহযারী যরযাগ। সত্তর দশবের প্রথম িদবে বছবর প্রযায় আড়যাই লযাখ 
বযাংলযাবদিশ ডযায়িরয়যাজিনে পযািন শূন্েযায় মযারযা যেে, েযার িসংহভযাগই িছল িশশু। 
ডযায়িরয়যার প্রবেযাপ পৃিথবীর সব অঞ্চবলই যদখযা েযায়। ইিেহযাস যথবে জযানযা েযায় যে, 
ডযায়িরয়যার েবল এেসময় বযাংলযাবদবশ গ্রযাবমর পর গ্রযাম উজযাড় হবয় যেে। ডযায়িরয়যা 
এেটি সমষ্টি যরযাবগর নযাম। এর নযানযা রূপ আবছ। েবব ভয়যাল রূপ হবলযা েবলরযা বযা 
ওলযাওঠযা। েবলরযা হবল খুব েম সমবয়র মবধ্ই শরীর যথবে সমস্ত বযা যবিশরভযাগ েরল 
পদযাথ্য যবিরবয় শরীরবে পযািনশূন্ েবর যেবল। এর েবল যরযাগী দুব্যল হবয় পবড় এবং 
এেসময় মৃেু্র যেযাবল ঢবল পবড়। েযাে্যে ডযায়িরয়যার িচিেৎসযা িেন্তু যেযাবনযা েঠিন েযাজ 
নয়। যরযাবগর েযারবণ যে পিরমযাণ েরল পদযাথ্য শরীর যথবে যবিরবয় েযায় েযার সমপিরমযাণ 
সঠিেভযাবব পুনভ্য রন েরযাই হবলযা এর েযাে্যের িচিেৎসযা। েবব ডযায়িরয়যায় েরল পদযাবথ্যর 
সবগে মযানববদহ যথবে শুধুমযাত্র যে পযািনই যবিরবয় েযায় েযা িেন্তু নয়। সবগে শরীবরর যরযাগ 
িনরযাময়েযারী অবনে উপযাদযানও যবিরবয় েযায়। েযার অন্েম হবছি ইবলবট্যালযাইট। েযাই 
িচিেৎসযার সময় পযািনর সবগে এসব উপযাদযানগুবলযা শরীবর িদবে হয়। মজযার ব্যাপযার 
হবলযা, এই উপযাদযানগুবলযা িেন্তু অিে সহবজই আমযাবদর যবিশর ভযাগ ঘবরই পযাওয়যা 
েযায়। যেমন : খযাবযার লববণর মবধ্  রবয়বছ যসযািডয়যাম ও য্যারযাইড। িেন্তু ববজ্যািনবেরযা 
যদবখবছন যে, এই ইবলবট্যালযাইট সমৃদ্ধ পযানীয় যখবলই এটযা শরীবরর মযাবঝ সহবজই িমবশ 
েযায় নযা। শরীবরর মূল অব্রে ঢুেবে হবল এগুবলযাবে আবরেটি মযাধ্বমর সহযায়েযায় যদবহ 
প্রববশ েরযাবে হবব এবং এই মযাধ্মটি হবলযা গ্লুবেযাজ। আমরযা জযািন যে িচিন বযা গুড় 
হবলযা গ্লুবেযাবজর এেটি রূপ। গুবড়র মবধ্ অবশ্ িেছু বযাড়িে উপযাদযানও থযাবে যেমন: 
পটযািশয়যাম ও বযাইেযাব্যবনট। যেবহেু ডযায়িরয়যা হবল পযােলযা পযায়খযানযার সবগেসবগে এই 
পটযািশয়যাম এবং বযাইেযাব্যবনটও যবিরবয় েযায়, যসবক্ষবত্র ডযায়িরয়যার স্যালযাইন বযানযাবনযাবে 
িচিনর চযাইবে গুড় যবশী উপবেযাগী।

এেসময় আববদভযাই শযাল্যায় এবস প্রেল্প সভযায় এই ডযায়িরয়যা প্রিেবষধে েম্যসূিচর 
ব্যাপযাবর ব্্যােেমীমী বদর সবগে মেিবিনময় েরবলন। সেলবে খুব উচ্ছ্বিসে ও উদ্ীপ্ত 
মবন হবলযা। শযাল্যাবেই ডযায়িরয়যা প্রেবল্পর প্রথম পযাইলট আবয়যাজন েরযা হবব। িেন্তু 
প্রশ্ন যদখযা িদল, গ্রযাবমর মযানুষবে এ বযাে্য যাটি েীভযাবব যদওয়যা হবব যে, ডযায়িরয়যার জন্  
খযাবযার স্যালযাইন হবছি এেমযাত্র েযাে্যেরী িচিেৎসযা এবং যসই স্যালযাইন ঘবরই বযানযাবনযা 
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সম্ভব। জন যরযাডী এবং অন্ িববশষজ্বদর সবগে আবলযাচনযায় জযানযা যগল, পৃিথবীর 
অন্ত্রও এটযা িনবয় েখন গববষণযা চলবছ। িবশ্ব স্যাস্্ সংস্যার মবে, সবচযাইবে 
িনরযাপদ ব্বস্যা হবছি স্যালযাইবনর সব উপযাদযান এেটি প্যাবেবটর মবধ্ পুবর েযা 
িবিভন্ন স্যাস্্ যেব্রের মযাধ্বম ডযায়িরয়যা যরযাগীবে খযাওয়যাবনযা। প্যাবেবটর সব উপযাদযান 
এে িলটযার পযািনবে যঢবল েযা ভযাবলযা েবর যনবড় প্রিেবযার পযােলযা পযায়খযানযা হওয়যার 
পর খযাওয়যাবে হবব। িেন্তু সত্তর দশবের যশবষর বযাংলযাবদবশ এটিবে সম্ভযাব্ বযাস্তব 
পন্যা ববল মবন হয়িন। িবরযাজমযান স্যাস্্ ব্বস্যা এর জন্ যমযাবটও প্রস্তুে িছল নযা। 
ডযায়িরয়যার প্রবেযাপ যেখযাবন যবিশ যসই গ্রযামযাঞ্চবল এটি যেযাবনযাভযাববই যপৌছঁযাবনযা 
সরেযার বযা েযারও পবক্ষই সম্ভব িছল নযা। েযার ওপর  রবয়বছ সংিলিষ্ ব্য়। েখন 
বলযা হবেযা যে, প্রিেটি ডযায়িরয়যার যক্ষবত্র েিদ দু প্যাবেট স্যালযাইন ব্বহৃে হয়, 
েযাহবল েযা প্রজযােব্রের সম্ূণ্য স্যাস্্ বযাবজট ছযািড়বয় েযাবব। এেটযা িবেল্প িহবসবব 
মবন হবলযা েিদ মযানুষবে ঘবর ববস এই স্যালযাইন বযানযাবনযার যেৌশল যশখযাবনযা েযায় 
েযাহবল যেমন হয়? িেন্তু িবপিত্ত হবলযা েীভযাবব লবণ, গুড় ও পযািনর পিরমযাণ 
ঠিে েরযা হবব। ইব্যাবনিশয়যায় যস সময় এেটি ডযায়িরয়যা চযামচ উদ্যািবে হবয়িছল, 
েযার িছল দুবটযা প্রযান্ত। এে প্রযাবন্ত মযাপযা হবব লবণ আর অন্ প্রযাবন্ত িচিন বযা গুড়। 
জন যরযাডী এই চযামবচর এেটি নমুনযাও সবগে েবর ঢযােযায় এবনিছবলন। নেুনববের 
েযারবণ এই উদ্যাবনবে সেবলই সযাধুবযাদ িদবলন িেন্তু এেটি েযারবণ খুব যবিশ 
দূর এবগযাবনযা যগল নযা। আর েযা হবলযা এর স্যািয়বে। েিদ চযামচটি হযািরবয় েযায় 
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িেছুসংখ্ে স্যানীয় 
উদ্মী মিহলযা 

েযাবদর বয়স ২০-২৫ 
বছবরর মবধ্ িছল 
েযাবদরবে প্রিশক্ষণ 

িদবয় গ্রযাম যথবে 
গ্রযামযান্তবরর বযািড় বযািড় 

পযাঠযাবনযা হবলযা। এই 
নেুন েমীমী বদর নযাম 
যদওয়যা হবলযা ওরযাল 

িরবলেসবমন্ট ওয়যাে্য যার 
বযা ওআরডিলিউ।

িেংবযা যভবে েযায় েযাহবল েী হবব? বযাদ পবড় যগল এই উদ্যাবন। 
আরও িেছু িবেল্প িচন্তযা এল, িেন্তু এগুবলযার গুণযাগুণ িবচযাবর 
যশষ পে্যন্ত টিবে যগল এেটি েমু্যলযা। আর েযা হবলযা ‘এে িচমটি 
লবণ আর এে মুঠ গুড়‘। ব্্যাবের পুরবনযা েমীমী  সুবখ্রে েুমযার 
সরেযাবরর যনেৃববে শুরলু হবলযা পযাইলট প্রেল্প-শযাল্যা, আজিমরীগঞ্জ 
আর বযািনয়চং থযানযায়। এমন সময় সুদূর আবমিরেযা যথবে যটড 
এলযারব্ে নযাবম এে েরলুণ ডযাক্যার এবস যেযাগ িদবলন এই 
প্রেবল্প। িেিনই প্রধযানে যটেিনে্যাল এবং িচিেৎসযা িবজ্যাবনর 
খুাটিনযাটি যদখবেন এবং ঢযােযাস্ আইিসিডিডআরিব‘র সবগে 
যেযাগযাবেযাগ রক্ষযা েরবেন। পযাইলট প্রেবল্পর প্রধযান দুবটযা লক্ষ্ 
িছল। লবণ-গুবড়র েমু্যলযা মযাঠপে্যযাবয় িনখুােভযাবব স্যানযান্তিরে 
েরযা এবং ধীবর ধীবর বযাংলযাবদবশর ঘবর ঘবর প্রবে্ে মযা-যে এই 
েমু্যলযায় স্যালযাইন বযানযাবনযা যশখযাবনযা। িেছুসংখ্ে স্যানীয় উদ্মী 
মিহলযা েযাবদর বয়স ২০-২৫ বছবরর মবধ্ িছল েযাবদরবে প্রিশক্ষণ 
িদবয় গ্রযাম যথবে গ্রযামযান্তবরর বযািড় বযািড় পযাঠযাবনযা হবলযা। এই 
নেুন েমীমী বদর নযাম যদওয়যা হবলযা ওরযাল িরবলেসবমন্ট ওয়যাে্য যার বযা 
ওআরডিলিউ। ‘মবন রযাখযার মে সযােটি পবয়ন্ট‘-এর মযাধ্বম শুরলু 
হবলযা িশক্ষযা েযাে্যক্রম। এভযাবব প্রযায় ছয়মযাস চলল এই পযাইলট 
প্রেল্প। েখন যেউ েল্পনযা েরবে পযাবরিন যে, ব্্যাবের এই উবদ্যাগ 
এেসময় ব্্যাে েথযা বযাংলযাবদবশর িশশুবদর জন্ যগম যচঞ্জযার 
িহবসবব আত্মপ্রেযাশ েরবব। েম্যসূিচর নযাম যদওয়যা হবলযা ‘ওরযাল 
যথরযািপ যপ্রযাগ্রযাম‘ সংবক্ষবপ ‘ওবটপ‘।

পযাইলট পরবেীমী  এে দশে ধবর ব্্যাবের হযাজযার হযাজযার েমীমী  
বযাংলযাবদবশর প্রিেটি গ্রযাবমর প্রিেটি বযািড়বে িগবয় মযাবয়বদরবে 
লবণ-গুড় িদবয় িনখুােভযাবব েীভযাবব স্যালযাইন বযানযাবে হয় এবং 
ডযায়িরয়যা হবল েীভযাবব েযা খযাওয়যাবে হয় যসটযা িশিখবয়বছন। 
েম্যসূিচ  চলযােযাবল মযাঠ পে্যযাবয় গববষণযা প্রসূে নযানযা উদ্যাবনী 
যেযাগ েবর এবে পিরপূণ্যেযার পবথ িনবয় েযাওয়যা হবয়িছল । বলবে 
িবিধযা যনই যে, ব্্যাবের এই েুগযান্তেযারী েযাবজর েবল বযাংলযাবদবশ 
ওয়যাটযারী ডযায়িরয়যায় মৃেু্হযার আজ প্রযায় শূবন্র যেযাঠযায় যনবম 
এবসবছ। আর মুবখ খযাওয়যার স্যালযাইবনর ব্বহযার যেযা পৃিথবীর 
মবধ্ সবব্যযাচ্চ। প্রযায় পঁচযািশ ভযাগ ডযায়িরয়যা যরযাগী এখন এই 
স্যালযাইন ব্বহযার েরবছ। ব্্যাবের এই সযােল্ ববক্ষ ধযারণ েবর 
বযাংলযাবদশ পৃিথবীর বুবে মযাথযা উচুঁ েবর দা যািড়বয়বছ।

উন্নয়ন েযাে্যক্রবমর সুষু্ বযাস্তবযায়বন ‘ওবটপ‘এেটি নেুন ব্বস্যাপনযা 
এবং নেুন মযাত্রযা যেযাগ েবরিছল। এেটি হবলযা অববলযােন বযা 
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মিনটিরং। ওআরডিলিউরযা েীভযাবব িশক্ষযা িদবছিন, েযা মযাঠ পে্যযাবয় মূল্যায়ন েবর েযাবদর 
যবেন-ভযােযা ঠিে েরযা হবেযা। যশখযাবনযার এে মযাস পর এেজন মিনটরবে পযাঠযান হবেযা যসই 
মযাবয়বদর সবগে েথযা বলবে। মযাবয়রযা েিদ ঠিে মবেযা িশবখ থযাবেন েববই েমীমী রযা পূণ্য যবেন 
যপবেন।

দীঘ্য ১০ বছর ধবর েযারযা এই প্রেবল্পর িবিভন্ন স্তবর েযাজ েবরবছন েথযা মযাঠপে্যযায়, ব্বস্যাপনযা, 
েযাি্বিে  যক্ষত্র, অববলযােন ও গববষণযা, েযাবদর সেবলর প্রিে আিম িবনম্র শ্রদ্ধযা ও েৃেজ্েযা 
জযানযাই। এেইসবগে ব্্যাবের বযাইবরও েযারযা এই েযাবজ অিবরযাম সহযায়েযা প্রদযান েবরিছবলন, 
যেমন:  আইিসিডিডআর’িব এবং ব্িক্গেভযাবব যটড এলযারব্ে, িরচযাড্য  ে্যাশ, জন যরযাডী, 
িলংেন যচন, প্যাট্রিে যভযান, এম এ ওয়যািহদ, ইিমেযা েরনযাজ প্রমুখ, েযাবদর সেবলর প্রিে 
রইল অেুণ্ঠ শ্রদ্ধযা আর ভযাবলযাবযাসযা। 

সুবখ্রে েুমযার সরেযার িছবলন ব্্যাবের এেজন িনববিদেপ্রযাণ েমীমী । িেিন িছবলন ‘ওবটপ’-এর 
মূল ব্বস্যাপে, বলযা েযায় খুাটি। েখনেযার েযাে্যক্রবমর ওপর এেটি িববরণ সম্প্রিে প্রেযািশে 
হবয়বছ, েযার নযাম  ‘এেটি উজ্জ্বল অধ্যায়’। উন্নয়ন সংক্রযান্ত যলখযাবলিখবে সুবখনদযা’র এই 
বইটি এেটযা সুখপযাঠ্ ইিেহযাস। উবল্খ েরযা যেবে পযাবর যে, ১৯৯৬ সযাবল আিম ও হযাভ্য যাড্য  
িবশ্বিবদ্যালবয়র িরচযাড্য  ে্যাশ যেৌথভযাবব `A Simple Solution: Teaching Millions 
to Treat Diarrhoea at Home’ নযাবম যে পুস্তে প্রেযাশ েবরিছলযাম, েযাবে ওবটপসহ যস 
সমবয়র ব্্যাবের িবিভন্ন েম্যেজ্ িবধৃে রবয়বছ।
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আতশর েশনকর িায়তরয়া সংক্রান্ত এই কাজটি আমার তননজর গপশােত 
জীবনন এক উজ্জ্বল অধর্ায়। আমরা এর মাধর্নমই ব্র্ানকর েনবষণা ও মূলর্ায়ন 
তবভােনক (রার আেুনর নাম আরইতি) তনতবড় েনবষণা পতরোলনার মাধর্নম 
ব্র্ানকর গকাননা কম্বসূতেনক প্রথমবানরর মনতা এক নত্ন তশখনর তননয় গরনত 
সষিম হনয়তিলাম। উন্নয়নন েনবষণার ভূতমকা তননয় অননকতেন গথনকই নানা 
আনলােনা ও তক্ব -তবতক্ব  েনল আসনি। অনননকর ধারণা েনবষণা হনলা এক 
ধরননর তবলাতসতা, এর প্রানয়াতেক সম্াবনা খ্বই সীতমত। ব্র্ানক আরইতি-র 
মূলমন্ত্র তিল গর, েনবষণার মাধর্নম কার্বক্রনমর গুণেত মাননান্নয়ন কনর 
তানক মানবনোষ্ঠীর উন্নয়ননর কানজ লাোননা। গকাননা েনবষণা রতে ঈতসিত 
উনদেনশর্র পতরপন্ী হয়, তাহনল গসই েনবষণার গকাননা প্রনয়াজন গনই। িায়তরয়া 
প্রততনষধক কম্বসূতে আরইতি-র জনর্ এক মহা সুনরাে বনয় এননতিল, রার 
পুনরাপুতর সদ্র্বহার করার গেষ্া আমরা কনরতিলাম। বস্তুত এটি তিল আমানের 
জনর্ এক তবরাে পরীষিা বা ের্ানলঞ্, আরইতি তক সততর্কার অনথ্ব  ব্র্ানকর এই 
কম্বসূতেনত গকাননা অবোন রাখনত পারনব? 

আমরা অনুধাবন কনরতিলাম গর, আরইতি রতে িায়তরয়া কম্বসূতেনক ফলপ্রসূ 
সহায়তা তেনত োয় তাহনল েনবষকনের অবশর্ই কম্বসূতের খ্ব কািাকাতি 
অবথ্ান কনর কাজ কনর গরনত হনব। তকন্তু এর সনগে গর ঝ্া তকও তিল তা উনপষিা 
করার উপায় তিল না। প্রথমত কম্বসূতের কমীমী রা েনবষকনের কী েৃষ্টিনত গেখনব, 
তনয়ন্ত্রণকারী পুতলশ তহনসনব নাতক সহকমীমী  বন্্ তহনসনব? তদ্তীয়ত গবতশ 
কািাকাতি কাজ করনল েনবষণার স্াতন্ত্রর্, বস্তুতনষ্তা বা তনরনপষিতা প্রশ্নতবদ্ 
হওয়ার আশংকা তিল। এ েুনো ঝ্া তক নূনর্তম পর্বানয় রাখনত আমানের তবনশষ 
রত্নবান হনত হনয়তিল।

আমার েনবষণা জীবনন 
ওনেপ এর প্রভাব



9

েম্যসূিচর সবগে সংিলিষ্েযা এবং সম্ে্য  আরও দৃঢ় েরযার লবক্ষ্ েযাবদর সভযাগুবলযাবে 
িনয়িমে  উপিস্িে এবং মযাঠপে্যযাবয় পিরদশ্যন বযাড়যাবে আমরযা িববশষভযাবব েৎপর 
হই। মযাঠপে্যযাবয় সেবরর পর আমরযা েম্যসূিচ বরযাবর এেটযা িচঠি িদেযাম, যেখযাবন 
আমযাবদর পে্যববক্ষণগুবলযা িলিপবদ্ধ েরেযাম এবং িচিনিে চ্যাবলঞ্জ থযােবল যসগুবলযা 
েীভযাবব যমযােযািবলযা বযা জয় েরযা েযায়, েযা আবলযাচনযা েরেযাম। অবশ্ আনুষ্যািনে 
িচঠি যদওয়যার আবগ িচঠির িবষয়বস্তুগুবলযা আমরযা েযাবদর সবগে আবলযাচনযা েবর িনেযাম, 
েযাবে িচঠি যেযাবনযা িবস্মবয়র সৃষ্টি নযা েবর। এই িচঠির েিপ স্য়ং আববদ ভযাইবেও যদওয়যা 
হবেযা, েযাবে েবর ব্্যাবের সবব্যযাচ্চ পে্যযায় আরইিড-র েযাজ সম্বে্য  অবিহে থযাবে। বলযা 
বযাহুল্, এই েযাবজ আববদ ভযাইবয়র অনবদ্ সমথ্যন এে িবরযাট িনয়যামে িহবসবব েযাজ 
েবরিছল।

ওবটপ-এর সবগে আমরযা যবশ এেটযা সু্র সম্ে্য  বেির েরবে সক্ষম হবয়িছলযাম। 
অবশ্ এটযা এে সহবজ আবসিন। প্রথম িদবে আরইিড-র গববষেবদর েযাজবে সব্বহর 
যচযাবখ, েখনওবযা েযািছিল্ ভবর যদখযা হবেযা। ১৯৮০ সযাবলর যেযাবনযা এে সমবয়র েথযা 
মবন পড়বছ। িসবলবটর যমৌলভীবযাজযাবর ব্্যাে ওবটপ অিেবস আমরযা েবয়েজন গববষে 
রযাে েযাটিবয়িছলযাম। যস সময় প্রধযান েযাে্যযালয় যথবে আসযা এেজন অিডটরও এেই 
অিেবস অবস্যান েরিছবলন। রযাবে থযােযার জন্ সবচযাইবে ভযাল জযায়গযাটি যদওয়যা হয় 
অিডটরবে আর রযান্নযাঘবরর পযাবশ এেটি রলুবম আমযার জযায়গযা হয়। েিদও যজ্ষ্েযার 
িনিরবখ ব্্যাবে আমযার অবস্যান িছল অগ্রগণ্। েবুও আিম এটিবে যেযাবনযা গুরলুবে িদইিন 
বযা এ সম্বে্য  েযাউবে িেছু বিলিন। িেন্তু আমযার সহেমীমী  জযালযাল (জযালযালউদ্ীন 
আহবমদ, অবসরপ্রযাপ্ত পিরচযালে-ব্্যাে) িবষয়টিবে সহবজ গ্রহণ েরবে পযাবরিন। 
এটি েযাবে ভীষণভযাবব আহে েবরিছল। েযাবে বুিঝবয় ববলিছলযাম, এটি এেটি যছযাট 
ব্যাপযার। এবে মনকু্ষণ্ণ হওয়যার িেছুই যনই। আমরযা েখন পে্যন্ত সব্যস্তবরর ওবটপ েমীমী বদর 
িবশ্বযাসভযাজন হবয় উঠিিন। েযাই হয়বেযা এ ধরবনর িবরূপ আচরবণর সন্ুখীন হবে 
হবয়িছল। েযাবে ববলিছলযাম যে, েম্যবক্ষবত্র আমযাবদরবে অবনে বধে্য ধযারণ েরবে হবব।

জযালযাল আরইিড-যে যেযাগদযান েবর ১৯৮০ সযাবল। েযার আবগ যস িবআইিডএস-এ 
েযাজ েরে। আরইিড-র প্রথম িদবে, িববশষ েবর ওবটপ-এর মূল্যায়ন েযাবজ েযার 
অবনে অবদযান। িশশুমৃেু্র ওপর ওবটপ-এর প্রভযাব িনণ্যবয়র ভযার আমযাবদরবে যদওয়যা 
হবয়িছল। আইিসিডিডআর’িব এবং আরও িেছু সংস্যার িববশষজ্বদর সহযায়েযায় আমরযা 
এেটি গববষণযা রূপবরখযা বযা িডজযাইন বেির েবর েযা মযাঠ পে্যযাবয় বযাস্তবযায়ন েরবে শুরলু 
েির। বযাংলযাবদবশর যমযাট আটটি থযানযায় িছল এ েযাবজর িবসৃ্তিে। শুরলু হয় হিবগঞ্জ 
যজলযার বযাহুববলর িমরপুর ইউিনয়ন িদবয়। জযালযাল, আিম এবং গববষণযা দবলর আরও 
প্রযায় ১০/১২ জন সদস্ যগলযাম িমরপুর। স্যানীয়ভযাবব থযােযার যেযাবনযা ব্বস্যা নযা থযােযায় 
আমরযা উঠলযাম এেটি সু্বল। দরজযা জযানযালযা রবয়বছ এমন এেটি রলুবম যমবয়বদর থযােযার 
ব্বস্যা েরলযাম। আর পুরলুষরযা উঠলযাম আবরেটি রলুবম, েযার দরজযা িছল ঠিেই িেন্তু 
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জযানযালযাগুবলযা িছল ভযাগেযা। মযাঝরযাবে হঠযাৎ ঝড় এবলযা। গববষণযা 
েযাবজর সব েযাগজপত্র (যেমন প্রশ্নপত্র) যমবয়বদর রলুবম থযােযার 
েযারবণ রবক্ষ। পুরলুষবদর অবস্যা িছল হেবরল। ব্িক্গে অবনে 
িেছুই যসিদন ঝবড় উবড় িগবয়িছল। এভযাববই েযাত্রযা শুরলু েবরিছল 
ওবটপ-এর গববষণযা েযাজ। আর এবে এে বিীিপ্তময় অবদযান িছল 
জযালযাবলর।
 
ওবটপ-এর সবগে আমযাবদর সম্ে্য  িছল খুবই েবলিজবয়ল। এর 
যপছবন িবিশষ্ ভূিমেযা িছল সুবখন দযা’র। িেিন আরইিড-র এেিনষ্ 
সুহৃদ িছবলন এবং আমযাবদর েরযা সুপযািরশসমূহ অিে েবনের সবগে 
িবববচনযা েরবেন। আমযার ব্্যাে জীববন েযার সবগে েযাজ েরযা িছল 
এে সুখের অধ্যায়। আমরযা যেসব সুপযািরশ েরেযাম যসগুবলযা 
িছল েঠিন উপযাত্তিভিত্তে। গববষণযাবে আমরযা সবসময় বস্তুিনষ্ 
িছলযাম, এ ব্যাপযাবর আমরযা েখনই আপস েিরিন। আমযাবদর এই 
অনুসৃে নীিে সম্বে্য  ওবটপ-এর েম্যেে্য যারযা ওয়যািেবহযাল িছবলন 
ববল আমযাবদর প্রযাপ্ত েলযােল সম্বে্য  েযাবদর খুব েমই সব্হ বযা 
প্রশ্ন থযােে।
 
ইদযানীং আরইিড-র েযাজ িনবয় নযানযা যদবশর উন্নয়ন গববষেরযা 
যবশ বলযাবিল েরবছন, আগ্রহ যদখযাবছিন। েযাবদর আগ্রহ েীভযাবব 
আরইিড-র গববষণযা ওবটপবে েযার ঈিসিে লক্ষ্ এবং প্রভযাব 
বযা ইমপ্যাক্ট অজ্য বন এে সহযায়েযা েবরিছল। ওবটপ-এর ওপর 
আরইিড-র েযাে্যক্রম এেটি বযা দুটি গববষণযার মবধ্ সীমযাবদ্ধ 
িছলনযা। পযাইলট পে্যযায় যথবে েযাত্রযা শুরলু েবর যদবশর সব্যবশষ মযা-যে 
স্যালযাইন বযানযাবনযা যশখযাবনযা পে্যন্ত দশ বছবর িবস্তর গববষণযা প্রেল্প 
হযাবে যনওয়যা হবয়িছল। এর অবনেগুবলযাই যদিশ-িববদশী গববষণযা 
সযামিয়েীবে স্যান যপবয়বছ। পযাইলট পে্যযায় অিেক্রম েবর েখন 
ওবটপ যদশব্যাপী িবস্তযার লযাভ েরল, েখন আরও অিধে গববষণযার 
প্রবয়যাজনীয়েযা যদখযা িদবল যদখযা েযায় যে সযাধযারণে পযাইলট পে্যযাবয় 
অবনে েনে সহেযাবর অবনেটযা িনয়ি্রেে পিরবববশ েযাজ েরযা হয়। 
িেন্তু এেটি েম্যেজ্ েখন পযাইলট পে্যযায় যপিরবয় নেুন নেুন 
অঞ্চবল প্রসযািরে হবে থযাবে েখন ক্ষবণ ক্ষবণ িনে্ নেুন সমস্যার 
সম্খুীন হবে হয়। আর েযাই গববষণযার প্রবয়যাজনও যসখযাবন যবিশ 
অনুভূে হয়।

পযাইলট পে্যযাবয় লবণ-গুড় েমু্যলযা িছল ‘এে িচমটি লবণ আর 
দুই সু্প গুড়‘। আইিসিডিডআরিব‘যে স্যালযাইবনর নমুনযা পরীক্ষযায় 
যদখযা যগল যে, যেযাবনযা এেটি এলযােযার নমুনযাবে লববণর পিরমযাণ 

পযাইলট পে্যযায় যথবে 
েযাত্রযা শুরলু েবর 

যদবশর সব্যবশষ মযা-যে 
স্যালযাইন বযানযাবনযা 

যশখযাবনযা পে্যন্ত 
দশ বছবর িবস্তর 

গববষণযা প্রেল্প হযাবে 
যনওয়যা হবয়িছল। এর 
অবনেগুবলযাই যদিশ-

িববদশী গববষণযা 
সযামিয়েীবে স্যান 

যপবয়বছ।
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খুব যবিশ পযাওয়যা েযাবছি। সবগেসবগে অনুসন্যাবন যবর হবলযা যে, এই এলযােযায় মযাবয়রযা সঠিে 
িশক্ষযার অভযাবব স্যালযাইবনর েমু্যলযা উবটে যেবলবছন। অথ্যযাৎ এে িচমটি লববণর পিরববে্য  
দুই িচমটি লবণ আর দুই সু্প গুবড়র পিরববে্য  এে সু্প গুড় িদবয় স্যালযাইন বযািনবয়বছন। 
১+২ এর পিরববে্য  ২+১ েমু্যলযাবে লবণ ও গুড় িমিশবয়বছন। গববষণযা েবর যবর েরযা হবলযা 
যে, দুই সু্বপর পিরববে্য  েিদ এে মুঠ গুড় যদওয়যা হয় েযাহবল গুবড়র পিরমযাণ ঠিেই থযাবে। 
এরপর যথবে ১+১ েমু্যলযাটি ব্বহৃে হবয় আসবছ। এই সংবশযাধবনর েবল মযাবয়বদর ভুল 
েরযার সম্ভযাবনযা িচরেবর দূর হবয়িছল। 

অপর এেটি গববষণযা যথবে জযানযা যগল যে, সমবয়র সবগেসবগে মযাবয়রযা স্যালযাইন বযানযাবনযার 
েযায়দযা িেছুটযা ভুবল েযািছিবলন। েখন ওবটপ নেুন েবর যরিডও-র মযাধ্বম প্রচযার বযািড়বয় 
যদয়। যদখযা যগল েলশ্রলুিেবে িেছুিদবনর মবধ্ই মযাবয়বদর স্যালযাইন বযানযাবনযার দক্ষেযা 
আবযার যববড় েযাবছি।

ওবটপ-এর প্রথম িদবে এেযািধে গববষণযার েলযােবল প্রেীয়মযান হয় যে েিদও বযাংলযাবদবশর 
মযাবয়রযা সঠিেভযাবব স্যালযাইন বেির েরবে পযাবরন, িেন্তু স্যালযাইন ব্বহযাবরর হযার িনেযান্তই 
অপ্রেুল, শেেরযা দশ ভযাবগরও েম। ব্্যাবের জন্ এটযা িছল এেটি হেযাশযাব্ঞ্জে খবর। 
আমযাবদর ধযারণযা িছল যে, েিদ মযাবয়বদর স্যালযাইন বযানযাবনযা যশখযাবনযা েযায় েযাহবল েযারযা 
িনবজরযাই িনরববিবনে েযা ব্বহযার েরবব। এবযার সে্ উদ্যাটবন আরইিড ঝা যািপবয় পড়ল। 
জযানবে হবব, যেন মযাবয়রযা স্যালযাইন ব্বহযার েরবছ নযা। এবে এবে অবনে েযারণই যবিরবয় 
এল, েযা ওবটপ েযাবদর িশক্ষযা েযাে্যক্রবম অন্তভু্যক্ েরল। আবস্ত আবস্ত স্যালযাইন ব্বহযাবরর 
হযারও বযাড়বে লযাগল।
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ঠিে হবলযা যে স্যালযাইন ব্বহযাবরর হযার বযাড়বছ িেনযা েযা মিনটর 
েরবে হবব এবং এজন্ প্রিে এলযােযাবে িনয়িমে ইউবসজ সযাবভ্য  
শুরলু েরযা হবব। এটযার ভযার পবড়িছল আরইিড-র ওপর। এ েযাবজর 
জন্ প্রযায় ১শ মযাঠ গববষে িনবয়যাগ যদওয়যা হয়, েযার যনেৃবে েুবল 
যদওয়যা হয় আবরে েরলুণ উবদ্যামী গববষে েযামরলুন নুর েযারলুেবে। 
েবয়েটি টিবম িবভক্ হবয় এই ইউবসজ সযাবভ্য  পিরচযািলে হবয়িছল। 
এখযাবন ৩০ ্যাস্যার সযাবভ্য  নযাবম সহজ, সযাশ্রয়ী ও দ্রুে এে পদ্ধিে 
ব্বহৃে হবয়িছল। এই ইউবসজ সযাবভ্য  ওবটপ-এর ব্বহযার হযার বযাড়যাবে 
যবশ বড়সড় অবদযান যরবখিছল। মবন পবড়, েখন িেছু অিে উৎসযাহী 
েমীমী র জন্ আরইিড এবং ওবটপ-এর মবধ্ িেছু ভুল যবযাঝযাবুিঝর 
সৃষ্টি হবয়িছল। েবশযার এলযােযায় ইউবসজ সযাবভ্য  চলবছ। সম্ভবে 
ব্বহযাবরর সংখ্যা েম যপবয় মযাঠ গববষেবদর েবয়েজন ওবটপ 
অিেস িগবয় িনবজবদর েযাবজর েথযা জযািহর েবর ববলিছল যে, যসই 
এলযােযায় স্যালযাইন ব্বহযাবরর হযার ঋণযাত্মে! এরপর ইউবসজ সযাবভ্য  
েমীমী বদর নেুন েবর প্রিশক্ষবণর ব্বস্যা েরযা হয়।

মযাঠপে্যযাবয় সেবরর সময় মযাবঝ মযাবঝ আমযার স্তী নীবলযােযারবে সবগে 
িনবয় যেেযাম। ব্্যাে ওবটপ-এর েযাবজ আিম এেই পুলিেে এবং 
গরববিে িছলযাম যে, আিম চযাইেযাম অন্তে আমযার েযাবছর আপনজন 
এটযা সম্বে্য  জযানুে এবং উপলিধি েরলুে যে, আমরযা অিে 
গুরলুবেপূণ্য েযাবজ িনবয়যািজে রবয়িছ। মবন আবছ, ওবটপ-এর মযাঠ 
েমীমী রযা এে মযা-যে লবণ গুবড়র স্যালযাইন সম্বে্য  িশক্ষযা িদিছিল। 
নীবলযােযার খুব মবনযাবেযাবগর সবগে যসটযা শুনিছল এবং মযাবয়র সবগে 
েমীমী র যেযাগযাবেযাগ েথযা েথযাবযাে্য যা ও আেযার ইিগেবে মেিবিনময় 
যদখিছল। এলযােযা যথবে যেরযার পবথ যস সুবখন দযা‘যে বলল, দযাদযা, 
আমযার মবন হয় আপনযাবদর েমীমী রযা যবশ ্ যান্ত এবং এর েবল দযািয়বে 
পযালন েরবে িগবয় েযারযা অবনেটযা দযায়সযারযা যগযাবছর েযাজ েরবছ। 
মবন হিছিল যে, েযারযা যেন যেযােযা পযািখর মবেযা এে মবন েথযা ববল 
েযািছিল আর মযাবয়রযা শুধু শুবনই েযািছিল। েযাবদর যচহযারযায় যেযাবনযা 
অিভব্িক্ িছল নযা। িনরলুত্তযাপ ও ভযাববলশহীন  েবথযাপেথন। মবন 
হবলযা নীবলযােযাবরর এই পে্যববক্ষণ সুবখন দযা‘র খুব পছ্ হবলযা। 
সন্্যায় িছল প্রেল্প সভযা। সুবখন দযা যসখযাবন এই প্রসগেটি উত্যাপন 
েবর বলবলন, বযাইবর যথবে এবস আমযাবদর এে ভযাবী অিে সে্ 
এেটি দুব্যল িদে যদিখবয় িদবয়বছন। অথচ আমরযা েযারযা িদনরযাে 
এই েযাবজ মগ্ন রবয়িছ, িবষয়টি েযাবদর দৃষ্টি এিড়বয় যগবছ। যেমন েথযা 
যেমন েযাজ। েীভযাবব এই িশক্ষযা েযাে্যক্রম আরও যবিশ সিক্রয় ও 
ইন্টযাবরেটিভ েরযা েযায়, যসজন্ নেুনভযাবব েমীমী বদর জন্ প্রিশক্ষবণর 
ব্বস্যা েরযা হবলযা।

সমবয়র সযাবথ সযাবথ 
মযাবয়রযা স্যালযাইন 

বযানযাবনযা িেছুটযা ভুবল 
েযািছিবলন। েখন 
ওবটপ নেুন েবর 
যরিডও’র মযাধ্বম 

প্রচযার বযািড়বয় যদয়। 
যদখযা যগবলযা িেছু 

িদবনর মবধ্ই 
মযাবয়বদর স্যালযাইন 
বযানযাবনযার দক্ষেযা 

আবযার যববড় যগবলযা।
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মবন পড়বছ, েখন পযাইলট প্রেবল্পর প্রথম পে্যযায়। ১৯৮০ সযাবলর 
জযানুয়যাির মযাস। েনেবন শীবে যবশ যভযাবও শযাবয়স্তযাগবঞ্জ যরেন যথবে 
যনবম যববীট্যািসি যচবপ যগলযাম হিবগঞ্জ। যসখযান যথবে বযািনয়যাচং। 
েখন রযাস্তযাঘযাট িছল খুবই অনুন্নে। মযাত্র েবয়ে মযাইল পথ যেবে 
এে ঘণ্যারও যবিশ সময় যলবগ যগল। বযািনয়যাচংবয় যনবম বযািে পথ 
হা যাটযা। জযানেযাম ওবটপ-এর েমীমী রযা যেযাবনযা গ্রযাবম আবছ। িজবজ্স েবর 
ধীবর ধীবর এবগযািছিলযাম। েখন যবলযা দশটযার মবেযা বযাবজ। ্যান্ত 
যদবহ ভযাবলযাম এেটু িবশ্রযাম যনই। পযাওয়যা যগল এেটি টি স্ল। রযাস্তযার 
পযাবশই ববস পড়লযাম। চযা যখবে যখবে যদযােযানী এবং আগে আরও 
িেছু খবদ্বরর সবগে েথযা জডু়লযাম। এবযারেযার েসল যেমন, হযাওবর 
শীে যেমন পবড়বছ ইে্যািদ। এে ো যাবে িজবজ্স েরলযাম, আছিযা, 
এখযাবন এেদল মিহলযা ব্্যাে নযামে এে সংস্যা যথবে েযাজ েরবছন 
(েখন ব্্যাবের যেমন পিরিচিে িছল নযা)। আপনযারযা েী জযাবনন 
েযারযা যেযাথযায়? যবিশরভযাবগর অিভব্িক্ যথবে যবযাঝযা যগল যে েযারযা 
জযাবন নযা। এেটু দূবর বসযা এে অল্প বয়িস যলযাে বলল, আপিন ওই 
মিহলযাবদর েথযা বলবছন েযারযা (পিরবযার) পিরেল্পনযার েথযা মিহলযাবদর 
যবযাঝযাবছি? েযারযা এই গ্রযাবমই থযাবে িেন্তু েযাবদরবে এখন পযাওয়যা 
েঠিন। েযারণ েযারযা এে বযািড় যথবে আবরে বযািড় ঘুবর পিরেল্পনযার 
েথযা বলবছ। রযাবে েযারযা ‘অমুবের‘ বযািড়বে থযাবে। যসখযাবনই েযাবদর 
যদখযা যপবে পযাবরন। আমযার েযাজ হবয় যগল। এই েবথযাপেথন যথবে 
দুটি িবষয় আমযার উপলিধিবে এল। এে. গ্রযাবমর বৃহত্তর জনগণ েথযা 
পুরলুষ সমযাজ ওবটপ-এর েমীমী  বযা েযাজ সম্বে্য  যেমন িেছুই জযাবন 
নযা। দুই. স্যালযাইবনর েযাজবে িেছু যলযাে পিরবযার পিরেল্পনযার সবগে 
িমিলবয় যেলবছ। যশবষযাক্টযার এেটযা ঋণযাত্মে প্রভযাব বযা েযাৎপে্য 
রবয়বছ, েযা যভবব যবশ িচন্তযায় পবড় যগলযাম। সত্তবরর দশবের যশষিদবে 
বযাংলযাবদবশ পিরবযার পিরেল্পনযার ওপর িববশষ যজযার যদওয়যা হিছিল।  
িেন্তু েখনও সযাধযারণ মযানুবষর েযাবছ এর গ্রহণবেযাগ্েযা যেমন িছল 
নযা। এ সময় গ্রযামযাঞ্চবল মিহলযা েমীমী  বলবে শুধু পিরবযার পিরেল্পনযার 
েযাবজ িনবয়যািজে েমীমী রযাই িছবলন। েিদ গ্রযাবমর মযানুবষর মযাবঝ এেটযা 
বদ্ধমূল ধযারণযা জন্ যনয় যে, ওবটপ-এর েমীমী রযা আসবল পিরবযার 
পিরেল্পনযার হবয় েযাজ েরবছন, েযাহবল স্যালযাইন বযানযাবনযা যশখযাবনযার 
েযাজ দযারলুণভযাবব ব্যাহে হবব। জনসযাধযারণ এ েমীমী বদর েখন সহবজ 
গ্রহণ েরবব নযা এবং স্যালযাইবনর ব্বহযার প্রচলবনর সেল উবদ্যাগ 
ব্থ্যেযায় পে্যবিসে হবব। টি স্বলর যছযাট সভযা যশষ েবর গন্তবব্র 
িদবে যেবে যেবে এ েথযাই ভযাবিছলযাম। িচন্তযা েরলযাম, িবষয়টি 
আরও খিেবয় যদখযা দরেযার। আমযার িেনিদবনর মযাঠ সেবর এই 
িবষয়টি সম্বে্য  আরও িেছু জযানযা যগল। ওবটপ-এর েমীমী বদর সবগেও 
এই িনবয় িবস্তযািরে আলযাপ হবলযা। এই যছযাট ‘গববষণযা‘ যথবে আিম 
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বযাংলযাবদশ পুরলুষ শযািসে সমযাজ। 
এখযাবন মিহলযাবদর যেবেযাবনযা নেুন 
প্রেুিক্ গ্রহণ েরযা বযা নযা েরযা অবনেটযাই 
িনভ্য র েবর পুরলুবষর মবনযাভযাব ও 
মেযামবের ওপর।

এই উপসংহযাবর উপনীে হবয়িছলযাম যে, ওবটপ েযাে্যপদ্ধিে েখন যেভযাবব চলিছল েযা যথবে এই 
ভুল ধযারণযার জন্ হিছিল। অথ্যযাৎ ওবটপ-এর সব েমীমী ই মিহলযা এবং গ্রযাবম েযারযা েযাবদর সবগে েথযা 
ববল অথবযা েযাবদরবে েযারযা স্যালযাইন বযানযাবনযা যশখযায় েযারযা সেবলই মিহলযা। পুরলুষবদর এখযাবন 
িব্ুমযাত্র ভূিমেযা যনই। দূর  যথবে পুরলুষরযা বুঝবে পযাবর নযা ওবটপ-এর েমীমী রযা েী যশখযাবছি? 
েযাই ভুল ধযারণযার বশবেীমী  হবয় েযারযা গুজব ছড়যািছিল যে, এটি ‘পিরবযার পিরেল্পনযা‘ েযাে্যক্রম। 
বযাংলযাবদশ পুরলুষ শযািসে সমযাজ। এখযাবন মিহলযাবদর যেবেযাবনযা নেুন প্রেুিক্ গ্রহণ েরযা বযা নযা েরযা 
অবনেটযাই িনভ্য র েবর পুরলুবষর মবনযাভযাব ও মেযামবের ওপর। 

বযািনয়যাচং যথবে সরযাসির চবল যগলযাম মযােু্য িল গ্রযাবম। যেটি িছল ব্্যাবের শযাল্যা প্রেবল্পর প্রযাণবে্রে। 
যসখযাবন সুবখন দযা এবং রবভযাইসহ (মুশিেের রব যচৌধুরী, ব্্যাবের অবসরপ্রযাপ্ত ঊর্্যেন েম্যেে্য যা) 
অন্ েম্যেে্য যাবদর সবগে িবস্তযািরে আবলযাচনযা হবলযা। সেবলই এেমে হবলন যে, ওবটপ-এ পুরলুষবদর 
অংশগ্রহণ বযাড়যাবে হবব। ঢযােযায় িেবর যবশিেছু সুপযািরশসহ এেটি লম্যা িচঠি পযাঠযালযাম। ঠিে 
হবলযা ওবটপ-এর প্রিেটি টিবম পুরলুষ েমীমী বদর সংখ্যা বযাড়যাবনযা হবব, েযাবদর েযাজ হবব পুরলুষবদর সবগে 
যেযাগযাবেযাগ েবর স্যালযাইন সম্বে্য  জ্যান দযান েরযা এবং মিহলযা েমীমী রযা বযািড় বযািড় ঘুবর েী েরবছন 
েযা জযািনবয় সব্হ, ভুল ধযারণযা ও গুজব িনরসন েরযা। ব্্যাবের পুরলুষেমীমী রযা সু্ল, মসিজদ, মি্র, 
বযাজযারসহ সব পুরলুষ-প্রধযান প্রিেষ্যাবন ঘুবর ঘুবর এই েযাজটি েবরিছবলন। এমনিে শুক্রবযাবর 
জমু্যার নযামযাবজ খুেবযার পূবব্য ইমযাম সযাবহববর অনুমিে িনবয় ব্্যােেমীমী রযা মুসল্ীবদরবে স্যালযাইন 
সম্বে্য  অবিহে েবরিছবলন।

১৯৮৩ সযাবল আিম লডেবন পযািড় জমযাই। উবদ্শ্ আরও উচ্চের পড়যাবশযানযা। এর আবগর বছর 
আইিসিডিডআর‘িব মূল্যায়ন গববষণযার ওপর এেটি েম্যশযালযার আবয়যাজন েবরিছল, যেখযাবন 
ওবটপ-এর মূল্যায়বনর ওপর েযাজ েরযার সুবযাবদ আমযাবে এেজন জিুনয়র ে্যােযাল্টি িহবসবব 
িনবয়যাগ যদওয়যা হয়। েম্যশযালযার প্রধযান সঞ্চযালে িছবলন লডেন সু্ল অব হযাইিজন অ্যাডে রেিপে্যাল 
যমিডিসবনর স্নযামধন্ অধ্যাপে প্যাট্রিে যভযান। িেিন আমযাবে েযার অধীবন ডক্টবরট েরযার আহ্যান 
জযানযাবলন। এেই সমবয় অধ্যাপে যডিভড যবলও এেই ধরবনর প্রস্তযাব িদবয়িছবলন হযাভ্য যাবড্য  ডক্টবরট 
েরযার জন্। িবষয়টি িনবয় পযািরবযািরে পে্যযায় এবং আববদ ভযাইবয়র সবগে িবস্তযািরে আবলযাচনযা 
হয়। আববদ ভযাই বলবলন, যেযামযাবে েে েযাড়যােযািড় সম্ভব িডিগ্র িনবয় িেবর আসবে হবব। হযাভ্য যাড্য  
বযা আবমিরেযায় িপএইচিড েরবে ৪ যথবে ৫ বছর যলবগ েযায়। খযাটযাখযাটুিন েরবল লডেবন আরও 
েম সমবয়ই িডিগ্র যশষ েরযা সম্ভব। আবলযাচনযাবন্ত ঠিে হবলযা যে লডেবনই েযাব। মবন পবড়, আমযার 
িপএইচিড েরবে সময় যলবগিছল দু‘বছর িেন মযাস। েযা লডেন ইউিনভযারসবিটির জন্ এেটি যরেড্য !
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লন্ডনন রাওয়ার আনেই আতম ঠিক কনর গরনখতিলাম গর, আমার 
তপএইেতি হনব ওনেপ-এর ওপর। সর্ালাইন সম্পনক্ব  পর্বাপ্ত জ্ান 
থাকা সন্বেও গকন মানুষ তা বর্বহার করনত তদ্ধাতবিত হয়, এটিই 
তিল আমার তথতসস বা অতভসম্পানতর মূল প্রততপাের্। লন্ডনন 
এই েনবষণার তাত্বেক তেক তনরেদিষ্ হনয় গেনল মাঠ পর্বানয়র উপাত্ত 
সংগ্নহর জনর্ আতম গেনশ তফনর আতস। েনবষণা পদ্তত তিল 
গকায়াতলনেটিভ ও গকায়ান্টিনেটিভ পন্ার সমবিয় ঘটিনয় রানক বলা 
হয় তমক্সি গমথি। প্রথনমই ঠিক করলাম গকায়াতলনেটিভ অংশে্ক্ 
গশষ কনর গনব। ঠিক হনলা ওনেপ-এর তমজান ভাইনয়র (তমজানুর 
রহমান গেৌধ্রী, ব্র্ানকর অবসরপ্রাপ্ত ঊর্্বতন কম্বকত্ব া) সহায়তায় 
তার তননজর গ্াম আজমনের এবং তার পাবে্ববতীমী  মতজেপুর গ্ানম 
এই েনবষণা োলাননা হনব। েুনো গ্ামই ক্তমল্ার োউেকাতদি 
থানায় অবতথ্ত। েুটি গ্ানম পুনরা েু‘মাস কাটিনয়তিলাম। আতম 
বড় হনয়তি শহনর। তনব একোনা েু‘মাস গ্ানম অবথ্ান কনর 
গসখানকার জননোষ্ঠী ও জীবনপ্রণালী সম্পনক্ব  জানার েুল্বভ 
সুনরাে হনয়তিল। আমার গপশােত ও বর্তক্েত জীবনন অরজদিত 
এই অতভজ্তার প্রভাব তিল সুেূরপ্রসারী।

 

১৯৮৪ সানলর গসনটেম্বর মানসর েুই তাতরখ তবনকনলর তেনক হঠাৎ 
শুনলাম েু‘জন গলাক আমার গখাানজ এনসনিন। ওনের কাি গথনক 
একটি তেরক্ে গপনয় তা পনড় মনন হনলা আমার মাথায় আকাশ 
গভনে পনড়নি! গলখক আমার ভাই। তততন তখন নারায়ণেনঞ্র 
গিপুটি কতমশনার। আেত েুজন তার অধীনস্ত কম্বোরী। ভাই 
তলনখনিন, গসতেন গভানরই আমানের বাবা তসনলনে গশষ তনঃবোস 
তর্াে কনরনিন। ভাইনয়রা সরাসতর তসনলে েনল রানচ্ন। ভাবলাম, 
কী করব? মতজেপুর রতেও সের রাস্তা গথনক খ্ব েূনর নয়, 
তকন্তু বনর্ার কারনণ গরনত েু‘ঘণ্ার মনতা সময় লানে। গসখানন 
অবথ্ানকারী আমার েনবষক সহকমীমী নের সহমরমদিতায় সনগে  
সনগেই রওনা হলাম। সন্র্ার একে্ পনর ঢাকা গপৌ ানি নাইে গকানে 
তসনলে গপৌ ািলাম। তকন্তু গপৌ ানি বাবানক আর গেখা হয়তন। তা ানক 
আমার অরজদিত তিতগ্োও উপহার তেনত পারলাম না। এই মননাকষ্ 
আমানক পীড়া গেয়।

স্যালযাইন সম্বে্য  
পে্যযাপ্ত জ্যান থযােযা 
সব্বিও যেন মযানুষ 
েযা ব্বহযার েরবে 
িবিধযািবিে হয়, এটিই 
িছল আমযার িথিসস 
বযা অিভসম্যাবের মূল 
প্রিেপযাদ্।
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আবগই ববলিছ আজমনগর ও মিজদপুর িছল আমযার গববষণযার এলযােযা। মিজদপুবর থযােযার জন্ 
এেটি পিরে্ক্ বযািড় যপবয় আমরযা সেবলই ভীষণ খুিশ হবয়িছলযাম। সমস্যা হবলযা আজমনগবর। 
গ্রযামটি অে বড় নয়। এেটযা বযািড়র সযামবনর ঘবর এেটু জযায়গযা পযাওয়যা যগল। ঘবরর দুই ভযাবগর 
এেটিবে আমযার থযােযার ব্বস্যা। অন্টি গরলুর যগযায়যাল। এটিই যবযাধেির মযাঠ গববষণযার আসল 
রূপ ও দুল্যভ অিভজ্েযা।

েযাবহযাে দু‘মযাস অবনে খযাটযাখযাটুিনর পর িনিবড় গববষণযার েলযােল যদবখ যবশ পুলে অনুভব 
েবরিছলযাম। ভীষণ উৎেুল্ লযাগিছল। এেটি েলযােল েযা ওবটপ-এর ওপর িবশযাল প্রভযাব 
যেবলিছল, যসই েযািহনী এখন বণ্যনযা েরব। েযারযা যরযাগ িনবয় েযাজ েবরন, েযারযা জযাবনন যে 
ডযায়িরয়যা এমন এেটি যরযাগ, েযার লক্ষণ হবলযা পযােলযা পযায়খযানযা। িেন্তু গ্রযাবম িগবয় যদখলযাম যে, 
পযােলযা পযায়খযানযা বলবে সযাধযারণ মযানুষ চযার ধরবনর যরযাগবে যবযাঝযায়। েযারযা মবন েবর আপযাে 
দৃষ্টিবে েিদও প্রিেটির লক্ষণ অিভন্ন (পযােলযা পযায়খযানযা) িেন্তু প্রিেটির আলযাদযা আলযাদযা েযারণ 
বযা ইটিওলিজ রবয়বছ। যেমন: দুধহযাগযা হবলযা এে ধরবনর পযােলযা পযায়খযানযা। এই যরযাগ িশশুবদর 
হয়। েিদ যেযাবনযা েযারবণ মযাবয়র বুবের দুধ ‘দূিষে‘ হবয় েযায়, যসই দুধ যখবল িশশুর দুধহযাগযা 
হবব। জযানবে পযারলযাম, এই যরযাগ সযারযাবনযার জন্ অদু্ে সব িচিেৎসযা পদ্ধিে রবয়বছ। এেটি 
পদ্ধিে হবলযা গ্রযাম্ ডযাক্যাররযা বুবের দুধ েবয়ে যো যাটযা িসিরবঞ্জ িনবয় আবযার মযাবয়র হযাবে পুাবে 
যদয়। স্যানীয় িবশ্বযাস হবলযা যে, এর মযাধ্বম মযাবয়র দূিষে দুধ িবশুদ্ধ হবয় েযায়। ডযায়িরয়যার মবেযা 
যদখবে অন্ যরযাগ হলযা অজীণ্য, আমযাশয় ও ডযায়িরয়যা। অজীবণ্যর েযারণ হবলযা পচযা-বযািস খযাবযার। 
আমযাশবয়র লক্ষবণর মবধ্ রবয়বছ িপিছিল িমউেযাস। চেুথ্য যরযাগ েযাবে স্যানীয় মযানুষরযা ববল 
ডযায়িরয়যা, েযা হবলযা েীব্ বযা প্রবলবববগ যবর হওয়যা পযােলযা পযায়খযানযা, েযাবে যেউ যেউ ববল েবলরযা। 
এই নেুন জ্যান আিম পরবেীমী  সমবয় যদশজবুড় যেযায়যানটিবটটিভ জিরবপ ব্বহযার েির। যদখবে 
পযাই যে, সববচ িবদ্মযান পযােলযা পযায়খযানযা হবলযা অজীণ্য, আর সববচ েম ঘবট েযাওয়যা পযােলযা 
পযায়খযানযাবে স্যানীয়রযা ববল ডযায়িরয়যা বযা েবলরযা। সব্যবমযাট পযােলযা পযায়খযানযার মবধ্ মযাত্র আট 
যথবে দশ ভযাগ হবলযা এই যশবষযাক্ ধরবনর। িনিবড় আবলযাচনযা ও েথ্ সংবেযাবগর মযাধ্বম িনিচিে 
হওয়যা যগল যে, স্যালযাইবনর েম ব্বহযাবরর অন্েম েযারণ হবলযা ওবটপ সববমযাত্র প্রযাপ্ত ‘চযার-
ডযায়িরয়যা‘ ে্বি গ্রযামযাঞ্চবল স্যালযাইন িশক্ষযায় েযাবজ লযাগযািছিল নযা। ওবটপ েমীমী রযা েখন যেযাবনযা 
মযা-যে িশক্ষযা িদে, েখন েযারযা বলে আপনযার সন্তযাবনর েিদ ডযায়িরয়যা হয়, েযাহবল এই স্যালযাইন 
ব্বহযার েরববন। িেন্তু গ্রযামযাঞ্চবল মযাবয়রযা ডযায়িরয়যা বলবে িববশষ এে ধরবনর পযােলযা পযায়খযানযা 
বুবঝ থযাবেন, েযার হযার দশ ভযাবগরও েম। ওবটপ েমীমী বদর েথযা শুবন মযাবয়রযা েযাবদর সন্তযানবদর 
স্যালযাইন প্রবয়যাগ েরিছল ঠিেই, িেন্তু যসটযা শুধু িববশষ এে প্রেযার পযােলযা পযায়খযানযার যক্ষবত্র, 
েযাবে মযাবয়রযা বলবেন ডযায়িরয়যা। এর েবল যদখযা যগল যে, েিদও স্যালযাইন ব্বহযাবরর গড় হযার েম 
িেন্তু ডযায়িরয়যা নযামে িববশষ পযােলযা পযায়খযানযার জন্ এর ব্বহযার অবনে যবিশ। আমরযা িসদ্ধযাবন্ত 
উপনীে হলযাম যে, যেবহেু গ্রযামযাঞ্চবল চযার ধরবনর পযােলযা পযায়খযানযা সবই মূলে ডযায়িরয়যা এবং 
সবগুবলযার যক্ষবত্রই শরীর যথবে েরল পদযাথ্য যবিরবয় েযায়, যসবহেু িশশুমৃেু যরযাবধ সব ধরবনর 
ডযায়িরয়যাবেই স্যালযাইবনর ব্বহযার বযাড়যাবে হবব। এটি িছল ওবটপ-এর জন্ িবরযাট এে চ্যাবলঞ্জ। 
ওবটপ সবগে সবগেই েযাবদর বযাে্য যা ও িশক্ষযার ধরবন এে িবরযাট পিরবে্যন িনবয় এল। এবে েবর ওবটপ 
েমীমী রযা গ্রযাবম েযাওয়যার পর প্রথবমই যজবন িনে ডযায়িরয়যার স্যানীয় নযানযা নযাম। েযারপর মযাবয়বদর 
িশক্ষযা যদওয়যার সময় বলে ‘আপনযার িশশুর েিদ দুধহযাগযা, অজীণ্য, আমযাশয় বযা ডযায়িরয়যা হয় 
েযাহবল খযাবযার স্যালযাইন যদববন‘। যদবশর অন্ত্র এেই ধরবনর গববষণযা যথবে প্রেীয়মযান হয় যে, 
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েিদও চযার ধরবনর পযােলযা পযায়খযানযার অিস্তবে সব জযায়গযায়ই রবয়বছ, 
িেন্তু স্যানীয়ভযাবব নযাবম পিরবে্যন ঘবট। যেমন: দযাউদেযাি্বে যেটযাবে 
ববল দুধহযাগযা, িসবলবট েযাবে ববল বুিনহযাগযা, বিরশযাবল বযাওবযােযাস 
ইে্যািদ।

এই িববশষ গববষণযা িনবয় আরও িেছু স্মৃিে জযাগরূে ঘটনযা আবছ। 
দযাউদেযাি্র েযাবজর ো যাবে মযাবস দু‘বযার ঢযােযায় আসেযাম। আমযার এে 
দুলযাভযাই িছবলন খুবই রিসে প্রেৃিের মযানুষ। সযাববে যসনযা েম্যেে্য যা। 
যহবস যহবস এেবযার আমযায় প্রশ্ন েরবলন, যেযামযার পযায়খযানযা গববষণযা 
যেমন চলবছ? বললযাম, আপনযারযা যেযা এে বযা দুই ধরবনর পযায়খযানযা 
যচবনন। গ্রযাবমর যলযাে িেন্তু চযার ধরবনর পযায়খযানযার সবগে পিরিচে। শুবন 
উপিস্ে সেবলই খুব মজযা যপবয়িছল।

যদশীয় ও আন্তজ্য যািেে পিরমণ্ডবল ওবটপ-এর এে িবশযাল প্রভযাব  
রবয়বছ। বযাংলযাবদশ সরেযার প্রথমিদবে এে িলটযার পযািনর উপবেযাগী 
প্যাবেট স্যালযাইন বেির েরে। ব্্যাে যেবহেু আধযা িলটযাবরর েথযা বলে 
েযাই সরেযার ও িবিভন্ন যবসরেযাির প্রিেষ্যানও এখন আধযা িলটযাবরর 
প্যাবেট বযাজযারজযাে েরবছ। িবশ্ব স্যাস্্ সংস্যা প্রথমিদবে ব্্যাবের 
এই েযাে্যক্রম সহজভযাবব যনয়িন। এেবযার যজবনভযা যথবে আগে 
এে েম্যেে্য যা সরেযাবরর েযাবছ িগবয় ব্্যাবের এই েম্যসূিচ বন্ েরবে 
ববলিছবলন। িেন্তু ব্্যাে এ ব্যাপযাবর িছল আবপযাষহীন, েযাই ওবদর ধন্যযা 
েযাবজ লযাবগিন।

আিশর দশবের মযাঝযামযািঝ সমবয় নেুন এে ধরবনর স্যালযাইন 
িনবয় আবলযাচনযা যবশ জবম ওবঠ। গববষণযা যথবে যদখযা েযািছিল যে 
গ্লুবেযাবজর পিরববে্য  েিদ চযাবলর গুাড়যা ব্বহযার েরযা েযায় েযাহবল এই 
নেুন স্যালযাইন ডযায়িরয়যার প্রবেযাপ এবং িস্িেেযাল যবশ েিমবয় 
আনবে পযাবর। আমরযা নেুন এই স্যালযাইবনর বযাংলযাবদবশ ব্বহযাবরর 
উপবেযািগেযা েযাচযাই েরবে যলবগ যগলযাম। সহেমীমী  েজলুল েিরবমর 
যনেৃববে যনযায়যাখযালীবে ছয় মযাসব্যাপী এেটি িেল্ড রেযায়যাল চযালযাবনযা 
হয়। এই নেুন স্যালযাইন সম্বে্য  আন্তজ্য যািেে নীিেমযালযা ঠিে েরবে 
১৯৮৬ সযাবল পযািেস্তযাবনর েরযাচীর আগযা খযান ইউিনভযারসবিটিবে এে 
সবম্লন অনুষ্ঠিে হয়। আমরযা যসখযাবন আমযাবদর গববষণযার েলযােল 
েুবল ধির। আমরযা যদিখবয়িছলযাম যে, েিদও নেুন উদ্যাবনটির িেছু 
গুণ রবয়বছ িেন্তু  িবস্তীণ্য গ্রযাবমর মিহলযারযা এটি ব্বহযার েরবে খুব 
উৎসযাহী নন। নেুন স্যালযাইন বেিরর বযাড়িে ঝযাবমলযাই এর প্রধযান 
েযারণ। চযাল প্রথবম িশল-পযাটযাবে িপবশ রযান্নযা েরবে হয়। েযারপরই 
েযা িশশুবদর খযাওয়যাবনযা েযায়। যবিশর ভযাগ ডযায়িরয়যাই রযাবে হয়। েযাই 
মযাবয়রযা এবে বযাড়িে ঝযাবমলযা ববল মবন েবরন। আমযাবদর গববষণযালধি 
েলযােল যদবখ িবশ্ব সমযাজ আর ওই পবথ এবগযায়িন।

বযাংলযাবদশ সরেযার 
প্রথমিদবে এে 
িলটযার পযািনর 
উপবেযাগী প্যাবেট 
স্যালযাইন বেির 
েরে। ব্্যাে যেবহেু 
আধযা িলটযাবরর েথযা 
বলে েযাই সরেযার 
ও িবিভন্ন যবসরেযাির 
প্রিেষ্যানও এখন 
আধযা িলটযাবরর 
প্যাবেট বযাজযারজযাে 
েরবছ।
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ওবটপ-এ আবরেটি নেুন ধরবনর উবদ্যাগ যনওয়যা হয়। ওবটপ িছল এেটি আচরণগে 
সযামযািজে আব্যালন, িেন্তু এর মযাধ্বম এেটি প্রেুিক্র প্রযাবয়যািগে যেযাগযাবেযাগ 
ঘবটিছল। আবরেটি িদে হবলযা এর ব্যািপ্ত। ওবটপ েমীমী রযা সযারযাবদশব্যাপী প্রযায় যদড় 
যেযাটি বযািড়র প্রিেটিবে িগবয়বছ এবং হযাবেেলবম স্যালযাইন বযানযাবনযা িশিখবয়বছ। 
এ ধরবনর প্রেুিক্িনভ্য র এেটি েম্যসূিচর বযাস্তবযায়ন ব্্যাবের জন্ িছল এে িবরযাট 
চ্যাবলঞ্জ। প্রেবল্পর িবশযালেযা িবববচনযা েবর আববদ ভযাই ব্্যােবে পরযামশ্য যদওয়যার 
িনিমবত্ত এেটি আন্তজ্য যািেে যটেিনে্যাল অ্যাডভযাইজির েিমটি বযা যটে গঠন েবরন। 
এবে ডযায়িরয়যা ও গববষণযার েযাবজ অিভজ্ যবশ েবয়েজন আন্তজ্য যািেে খ্যািেসম্ন্ন 
ব্িক্বে অংশ যনন। প্রিে িেনমযাস অন্তর-এর সভযা হবেযা। যেযাবনযা সময় এটযা হবেযা 
আববদ ভযাইবয়র মগবযাজযাবরর বযাসযায়, আবযার েখনওবযা মহযাখযালীর জযােযািরয়যা যহযাবটবল। 
এেবযার হবয়িছল মযারেবিন েুক্রযাবষ্ট্রর ওয়যািশংটবন। ব্্যাবের পক্ষ যথবে সভযায় আববদ 
ভযাই ও আিম উপিস্ে থযােেযাম। আিম এই েিমটির সিচব িহবসবব েযাজ েরেযাম। 
সম্ে পে্যযাবলযাচনযার জন্ সদস্রযা মযাবঝ মযাবঝ মযাঠ পে্যযাবয় যেবেন। আিমও েযাবদর 
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খাওয়ার সর্ালাইন এখন বাংলানেনশ এক অতত পতরতেত নাম, ওনেপ 
পতরোতলত লবণ-গুড় কার্বক্রনমর মধর্ তেনয় রার রাত্রা শুরু হনয়তিল। 
আনেই  উনল্খ করা হনয়নি গর, বাংলানেনশ মুনখ খাওয়ার সর্ালাইন 
বর্বহানরর হার বত্বমানন পৃতথবীর মনধর্ সনব্বাচ্চ। শুধ্ তাই নয়। সর্ালাইন 
এখন এ গেনশর সংসৃ্ততর একটি অতবনচ্ের্ অংশ হনয় তেনয়নি। গবশ 
কনয়ক বির আনের একটি েনবষণায় গেখা রায় গর, এ গেনশর সন্তাননরা 
তানের মানয়নের কাি গথনক মুনখ খাওয়ার সর্ালাইন সম্পনক্ব  জাননি। 
এভানব এক প্রজন্ম গথনক পরবতীমী  প্রজনন্ম প্রবহমান এই জ্ান কানলর 
সাষিী হনয় থাকনব।

ওনেপ তথা ব্র্াককমীমী নের জনর্ এটি হনয় থাকনব পতরতৃতপ্তর এক 
অতবস্মরণীয় উৎস।

কৃতজ্তা : সুনখন্দ্র ক্মার সরকার ও জালালউদেীন আহনমে।

সবগে যেেযাম। এেবযার এেটি সভযা চলিছল যেখযাবন আববদ ভযাই ওবটপবে 
যদশব্যাপী সম্প্রসযারবণ েযার িচন্তযা-ভযাবনযার েথযা েুবল ধবরিছবলন। যটে 
এর সদস্ িলংেন যচনসহ যবশ েবয়েজন এই িচন্তযাবে উচ্চযােযাঙ্কী ববল 
অিভিহে েরবলন। িেন্তু আববদ ভযাই িনবজর লবক্ষ্ িস্র িছবলন। েযাবদর 
েথযায় িনরলুৎসযািহে নযা হবয় িেিন সযামবন এিগবয় েযাওয়যার দৃঢ় প্রে্য় ব্ক্ 
েরবলন। এটি িছল আববদ ভযাইবয়র চিরবত্রর এেটি অন্েম শিক্শযালী 
িদে। যটে েিমটির েযাে্যক্রম যথবে আমযার অবনে িেছুই যশখযা হবয়িছল। 
আমযাবদর গববষণযা েযাজ সম্বে্য  আিমও েযাবদর অবিহে েরেযাম েযা েযারযা  
উৎসযাহভবর শুনবেন, উপবভযাগ েরবেন এবং সমবয় সমবয় প্রযাসিগেে 
পরযামশ্যও িদবেন। এই েিমটির সবগে েযাজ েবর অবনে যজ্যািেম্যয় ব্িক্ববের 
সবগে সরযাসির যেযাগসূত্র স্যািপে  হবয়িছল, েযা আমযার পরবেীমী  জীবনবে 
দযারলুণভযাবব প্রভযািবে েবরিছল। আমযার এে সমবয়র সহেমীমী  ও সহেযাত্রী 
যটে-এর সেল সদবস্র প্রিে আমযার িবনম্র শ্রদ্ধযা ও ভযাবলযাবযাসযা রইল।
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